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tel Lwdu“ wychodzi trzy -razy tygodniowo.
ij.7r7'e z odnoszeniem miesięcznie 22G0 mk.
y p "“"oszejua miesięcznie 2102 ta . z odnosz.w don: 2.200 m,
°»ce miesięcznie 3300 mk.
fej n-^jedyńczy egzemplarz 200 mk.
P^ska 2 franki. W innych krajach 100.procent droiej.

r fa te

Redaktor odpowiedzialny: Franciszek Duszyński.
Adres dla listów: Nowy Przyjaciel Ludu — Kępno (Wikp.)
huk : nakład: Drukarni Spółkcwej w Kępnie, ul. Mickiewicza 54.
Telefon nr. 47.
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Przed tekstem na i stronie '
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’ 700 ’’
° ;fo: ze i?a ze skomplikowanym układem 50 procent droższe. ’*
i a ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.

Kępno, na czwartek 29 marca 1923 r.

Rok X.

EfiĘmordo«ać ksteż
HSfsup Cieplak
-sny na śmierć.
m * 25
hi. " 40 na 26 m arca o tjodz, I zapadł
,,k> k
spraw ie księży kato lick ich ,
m r S^ e Cś
p l a k i p ra ła t B utkiew icz ska
J B ||( -*ai’ę śm ierci, ks E jsrn o n ti i ks.
8Zan° na *0 łut ciężkiego w ięzienia.
* lata ciężkiego w ięzienia. W y ro k
iJ L ! 1’sny w 72 godzin po ogłoszeniu
% 4 ) U r#n'‘'H,. ?'# wyrgku w natłoczonej sali, w której
, śledzących przebieg procesu- paijffe ^ .& ilo c h y spazmatyczne i rozci Je rające
W ^W tlł
Pr« !?,• wyro!: z anielskim
ł f.,. Pfzylem Obecnym katolikom btugosamo spikojr.ie wysłuchali wyroku
*
•. ucj zbrodni. którą zawie
ja kapłanach k&tolickiih, a szczególnie
’ dobroci Arcy pasterzu, k.- -.i moskiewscy,
t<no Warszawę lołeiu błyskawicy,
gp-ią energicznego wystąpienia rządu
rififE" fc^Ptiewsna test interwencja rządów
cywilizowanych. Należy oczekiwać
Ł P* Wystąpienia Ojca śW-,'z którego pro
zę Stoiicy Piotrowej nie mogą się
bolszewicy poważnie ...o liczyć.
pcw* di! nadeszłych
stolicy
^ f e ^ ś c i , jest egromne. Ludność za
"cścieła katolickiego w Resji czyni
jak .. w pierwszym rzędzie żydów,
K z^M cm o liczbie wchedzących w skład
fe)jcy “Unatu rewolucyjnego w Moskwie,
i, o , rządov, ych liczą się peważnie z na.. "rę mogą wytworzyć sytuację bardzo
f ^ k k ,
dyby wyrok bolszewicki na
\ '
1 ks. prałacie Buikiewiczu został

I

^rzebieg procesu.
buniat»r°C2Su badano arcybiskupa ks. CieA p a l*czyły Się około rzekomeg# rozkazu
tjobrt] i, księży, by nie wydawali urzędniłtiNcli z*łw n ,ści kościelnych. Arcybiskup
I ^ bito ?*.?ich uzasadniał, że postępowanie
złą ' W *c'ś!e na prawie kanonicznem. PreifliiStj i nawiązując z arcybiskupem dyskusję
t^tli ?3r, ktatu ryskiego, usiłował dowieść.
f&
azenia u'kdz
władz sowjeckich w sprawach
'i' gW03 ,HJenia
1« b n.e są z tym traktatem. W przemótator gwałtownie atakował ducho- p0 wianie nabożeństw w prywatnych
^mknięciu kościołów w Petersburgu,
nsitowat wszelkiemi sposobami de^Hjlitls^mCznoić duchowieństwa katolickiego
'Ć e
1,1■ Usiłowania te mają na celu
Ł* Irt J^nięcia oskarżonych do odpowie‘
kodeksu karnego, przewidującego
o
Afjj,

! v rodniczym w yroku!
j p,T°ku^1’ 3 Rząd polski otrzymał wiado
mi h5r‘n>2 k.s. Arcybiskupa Cieplaka w goA hWtii? ' natychmiast powiadomił o tem
ti^ij
*<s Laurie.go, który wysłał deJednocześnie Min. spraw zagr,
'H t ' O i
Ptsektw a, akredytowane przy
1 brfjjbt;przykładnym , wyroku’' — a ponfe przysłały te relacje do swoich

W k ’ łach dyplomatycznych wiadomość o wy sfałi Łsięża pc-lwierdzili tylko słowa ks. Arcybiskupa
roku m< skiewskini bardzo silne wywarła wrażenie. łub dodawali sićzegóły, stwierdzające ich niewinność.
N.ki bowiem nie przypuszczał, że bolszewicy targną Sąd udał' się o 4 popołudniu na—naradę, wyrok zaś
iię na najwyższego dostojnika Kościoła kat. lickiego ogłosił dopiero o 12,30 po pólro y.
w Rosji, zwłaszcza obecnie, kędy- Stolica Apcstoiska
Krylenko zażądał kary śmierci dla 6 kapłanów,
nie ur
■ fKmoc z£Żodnia!ej iudm ści rosyjskiej. mianowicie ks. Arcybiskupa Cieplaka, prałata ButkieV» godzinach południowy ch premjer Sikorski, za wo za, Kryczki Bysmor.ta, juniewicza i Chodkiewicza,
stępujący min. Skrzyńskiego, wezwał do siebie Obo- dla pozostałych zaś !0 łat więzienia.
kaskiego, któremu w towarzystwie szefa wydziału
w chodmego Mm. Spraw Zagr, Łukaszewicza, złożył
netę weibalną z bardzo estrym protestem przeciwko
wyrokowi moskiewskiemu, podkreślając, ze rząd polski
Siabsść lub siła każdego organizmu objawia się
Z t ™ 2,*™’ • F .k tby ,z e u c?,a była iscenizowana szczególnie w momentach krytycznych, które dany
prz.z rząd sowjecfci ala specjalnych celów. W nocie
powiedziano:
u u *- organizm musi przechodź;ć. Ta prawda życiowa znai• : ’' ^ d « cpjnia pciska śledzi zawsze z zanic poko- «UJ« W całej pełni wyraz w naszych obecnych sto
j. i-.tem i uwagą postępowanie rządu .ov,jeckirgo sunkach rządowych.
s karo tylko rząd obecny stanął przed Sejmem
vv stosunku do Kościoła katolickiego w Rosji, które
dotyczy ludności pslskiej, rozsianej w liczbie 2 miijo- i uzysna. poparcie mniej lub więcej wyraźne, umiei
now po całej- Rosji. Nie zgłosiliśmy i au. -...i.
v7y2woi%ii»"V "'r.'*I"2>) h i--?" t n ę - k h mniejszości
?.?Ć':'Tr'..a .':j
. A.cy L....
Cicję- ka , Innych narodowych, wyjąwszy częściowo żydów, postawili
Księży katolkić b pr.cdstawi-i -!e rządu sowietów śmy w pumie aiszein twierdieiiie, że ■rganizm rządowy
informowali pc.sia polskiego w Moskwie, iż proces ma przy takiej skrukturze, nie wytrzyma prób ogniowych
znaczenie wyla.znie formalne i żadnerni pówyżnemi ■■ szkoda tylko ze względu na poważnie zagrożone inte
kor.fiikfami nie "grozi. Sąd sowjetów pozostawił przez resy państwa czasu, wymaganego dla życia t«g» ergarok ks ArcybisHpa C epiaka na wolnej stopie, a .na nizciu
stępnie ; resztowci go przed 10 dniami i wydai wyrok
Cieszylibyśmy się niezmiernie, gdyby powyższemu
śm iet.i. Dowodzi to, że prcces ten jest przez rząd tyzierdzemu naszemu przeczyło życie. Niestety Uzić po
sowjecki inscenizowany. Występuję w tej chwili nic- wiedz,cć musimy, ze doświadczenia chwil ostatnich,
tyłko jako prezes rządu polskiego, ale jako rzecznik obfitujących w wypadki wielkiej ' wagi tak polityczne
świata cywilizowanego, który piętnuje akt gwałtu. Ostrze
jak i gospodarcze, pstwierdzają nasze, przed 2 mie
garn rząd sowjetów, iż odpowie za wykananie wyroku, siącami przeszło wyrażane, znanie. Obecny rząd, cala
który nie ma nic wspólnego z rp awieeliwcśeią, a który jego struktura, skład i eparcie bez szkód poważnych
spadnie całkowicie i wyłącznie na rząd sowjeeki."
dla Państwa już się utrzymać nie da. Stwierdzić b a
O tej mniej więcej porze nasz poseł w Rosji sowie wieni należy, że większość popierająca go rozchwiała
ckiej, Kncll, złciył notę werbalną również bardz» ostrą s ę, mniejszości z wyjątkiem wiernych jeszcze rządawi
Niemców wyesfaiy się, a grupy polskie, które rządawi
u Cziczeriua.
W kołach politycznych zwracają uwagę, że jest udzieliły wotum zaufania (K S. I.-P iast, N. P. R..
niedopuszczalną wymiana ks. Arcybiskupa Cieplaka P. S. L Wyzwolenie i P. R, S.). popierają rząd p. Sikor
za bylejakiege komunistę, że sama istota wymiany jest skiego o tyie tylko,, o iie te jest wygbdne z punktu
nienormalna i o ile demoralizują administrację — widzenia partyjnego.
Jesteśmy w okresie istnej plątaniny, fbważne
0 tyle rozzuchwala komunistów do dalszej zbrodniczej
akcji. Zwracają nadto uwagę, że aresztowanie ks. Arcy uslawy skarbowe, uchwalane w innych państwach
biskupa Cieplaka i współcskarżemych kapłanów na pnez tych, którzy rząd obearzają zaufaniem, w Sejmie
stąpiło w kilka dni po wy reku na Tcepiitza i Piwo naszern przechodzą częściewo tylko dzięki poparciu
warczyka, tak, że ma się wrażenie, iż między te mi stroonictw narodowych, kierujących się względami uu
konieczności państwowe. Liczne zarządzenia gabmetu
dwoma faktami zachodzi ścisły związek.
Moskwa, 2#. 3. Prokurator Krylenk* po procesie obecnego (reorganizacja administracji na kresach wscho
przeciw estrem postanowił obecnie wystąpić równie dnich np.) napotyka na opór grup gabmet popierają
energicznie przeciw oskarżonym księżom. Jak dalece cych. Rząd wyraża rzdość z powodu ustalenia granic
nawet wśród starannie filtrowanej przez sowjety pu Rzeczypospoliicj, podpory jego po części protestują
bliczności, puszczonej na salę, zachowanie się Kryienki i man.test.i.yjriic opuszczają posiedzenie uroczyste itd.,
wywołało niesmak, dowodzi fakt, że kiedy bardzo itd.
jednem słowem plątanina nieiada.
ostrożny i ciągle podkreślający swą prawomyśiność
W takich warunkach, w których rząd, przedkła
olr*ńca Kenmbdow uniósł się i napiętnował nie
uczciwe metody oskarżania Kryienki, sala zagrzmiała dając ustawy, nie wie, czy je przeprowadzi, w których
byt rządu uzależniony jest w części od względności
frenetycznemi eklaskaini.
Sędziwy Bobryszcz.ew- Puszkin (sjciec) wręcz za i umiarkowania grup opozycyjnych i od większości
pyta: Krylcnkę: „Jeśli takie metody sądzenia mają być zgoła przypadkowej, w takich warunkach oczywiście
stosowane wobec katolików w Rosji, to czy nie lepiej o pracy planewsj i systematycznej, z góry wytyczonej
1 uczciwiej będzie poprosili zorganizować im coś jasno, a więc pracy pożytecznej i skutecznej gabmetu
obecnego mowy być nie maże, a przynajmniej nie
w rodzaju nocy św. Bartłomieja?1
Mowę Kiylenki tamowały co chwilę ataki duszącej w tych -rozmiarach, jak się tego domaga ciężkie po
go wściekłości. „Wy mi tu mówicie o jakichś lam łożenie kraju i rozpaczliwy tos licznych rzesz jego
kanonach, czy papieżu, którego nie znamy i nie wia- mieszkańców.
Bzięki Begu, świadomość tego fatalnego w swych
deme, czy znać zechcemy i ja was p»pr*szę na inny
grunt —- „pany księdzy" — z art. 67. Oto kara śmierci, skutkach stami przenika coraz więcej do kół, które
która was czeka, tego żądam." Drugą swą mowę za myśl o współpracy pelskich grup narodowych z cenkończył Krylenko jak następuje: „jesteście jako gracz, trowemi do niedawna jeszcze stanowczo odrzucały.
którego partję pobito. Musicie teraz zapłacić rachunek Wynika to p. i. takie z uchwał zjazdu Zarządu Qlównego P. S. L.-Piasta.
swej gry."
Chwila utworzenia polskiej większości zbliża się.
W ostatniem siewie ks. Arcybiskup Cieplak i ks.
eksarcha Ficderowicz oświadczyli, że każdy wyrok A jej nadejście popisy mniejszości narodowych —
E B.
przyjmą z pekorą jfko zrządzenie Opatrzności. Pozo- jak ostatnie, muszą przyspieszyć.

Jak wygląda większość rządowa.
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Kłopoty Kowna.
W okresie welkiej wojny światowej Niemcy
..tworzyii „państwo'' litewskie, uzależniając je całko
wicie od swoich wpływów, przyczem Sejm litewski
t. zw. Taryba hył c.tko.-.l-Je pod wpływem Berlina
wypełniając n.ewoi.iwz* jego rozkazy- Wpływ ten
z biegiem czasu l y n-jmniei n i- zmalał, lecz przeciwnie
rósł, wskutek czego L't.va jest niejako pomostem po
między Niemcami a bolszewjj, znajduje się całkowicie
na usługach tych dwóch wrogich Polsce państw.
Nic też dziwnego, że polityka rządu kowieńskiego
l»yła zawsze bardzo nieprzyjazna, a r.a vet wr> cz wroga
w stosunku do nas. Uwydatniło się to zwłaszcza
w okresie pamiętnego najazdu bolszewickiego w 192# r ,
kiedy Litwa występowała w zdecydowanie' wrogi sposób
przeciwko Rzeczypospolitej, walcząc z nią przy boku
sowietów. Wówczas zajął rząd kowieński Wtino,
wszakże z chwilą nadejścia wojsk sowieckich zmu
szony był opuścić to miasto, a dopiero, kiedy nasza
zwycięska ofensywa tarła w niepohamowanym; pędzie
bandy bolszewickie, wtedy Litwini opanowali ponownie
Wilno, zgłaszając do niego niezem nie uspraw.edii
wionę pretensie, Wskutek fatalnej polityki, opartej
na mrzonkach federalistycznych p. Piłsudskiego, sprawa
Wileńszczyzny wlokła się bardro długo, powodują;
cały szereg bardzo ciężkich cli wii dla miejscowej
ludności, która pragnęła szczerze powrócić na ojczyzny
łono, zespolić się po 'wieczne czasy ze swoją macier-ą
Polską
Przeciwdziałał temu z ogromnym uporem,
naturalnie za podszeptem Moskwy i Berlina Litwa,
a jej delegaci p n y Radzie b g i Narodów, jak V<ddetnatas, dalej Oalwannuskas wciąż dom. gał się
przyznania Kownu Wilcńszczyzny, odrzucając wszebce
kompromisowe propozycje ze strony Rady Ligi Na
rodów. Ostatecznie wszakże Litwa przegrała sprawę.
N;e będziemy tu przypominać długich i prte
wiek!', ch rozpraw co do Wilcńszczyzny, bowiem
w swoim czasie były one obszernie omawiane na tein
mieinii i są dostatecznie znane naszym czytelnikom
Poprzedainemy, jakżeśmy to uczynili powyżej, na
stwierd,-en u faktu, że Litwa poniosła porażkę n i całej
linji, a jej bez z e lc pretensje zostały odrzucone.
Wywołilo to ze strony rządu kowieńskiego swtgo
rodzaju atak s atu nienawiści w stosunku do Polaków,
kióry zaznaczył s ę prześladowaniem naszych rodaków,
zamieszki'.ący.h na terer. e kowieńtzczyzny. Jaskrawym
tego wyrazem były wybory do konstytuanty litewskiej
■w roku ubiegłym w których to wyborach rozmyślnie
uszczuplano liczbę mandatów polskich, wskutek czego
na znak protestu dwaj nasi posiewie do Sejmu ko
wieńskiego nie weszli. Wytworzyła się wtedy tego
rodzaju sytuacja, że w S-jmie kowieńskim, który po
siada racgół 81. .posłów, 5 świeciło nieobecnością,
obcinając mandaty. Wskutek tego wy tw-ryła się
w Sejmie kowieńskim większość składając się 38 po
słów litewskich, która wybrała r.a prezydenta
państwa Stulginskisa, a tenże powierzył misję
utworzenia gaometu wspomnianemu powyżej Gaiwa
...............— TTBj|iiTrnąiii| m nnm . s
J. I. K raszew ski.

nousKasowi. iccąu len prowaazii w uaiszym ciągu
wrogą w .etosu,.ku do Polski politykę, przy p ntocy
Niemiec wywołał zajście z Kłajpedą, ch iał doprowadzi)
do zatargu w sprawie pasa neutralnego, wszakże naogół w Sejmie kowieńskim nie miano przeciwko nienm
żadnych zasadniczych zastrzeżeń, a jedyne była
podrażniona ambicja stronnictw opozycyjnych. Te
porozumiały się z niebiorącemi udziału w posiedzeniach
Sejmu posłami polskiemi oraz żydowskiemi, a ponieważ
same rozporządzały 36 głosami, więc pozyskawszy
jeszsze 5 t. zw. mniejszości narodowych obaliły Gal
manauskasa. Wskutek lego wytworzyła się dla Kowna
kłopotliwa sytuacja. Prezydent był zmuszony rozwiązać
Sejm, naznaczając nowe wybo y na maja Obowiązkiem
teraz naszego rządu będzie, aby przy nowych wyborach
na Lhwie dopilnował sprawiedliwego ich przeprowadzenia, bowiem Litwa, z chwilą gdy została przyjęta
do Lgi Narodów, musiała zgodzić się na traktat
o mniejszościach narodowych a zatem nie wolno jej
tych mniejszości prześladować Rząd polski powinien
z całą energią ten moment wyzyskać.

psgrzesj 5p. m . nrLyuiHuipd ani
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Lwów, 24. 3 Pogrzeb śp arcybiskupi i
skiego był olbrzymią manifestacją żjW kg
Lwowa. U trumny Zmarłego odprawił jw Zp
precko-katciicki b skup ks Chomyszyn.ze SBł Ib*
Żałobną sumę odprawił kardynał ks. Kako* Wj
dzianą mowę wygłosił z kazalnicy arcybl* | Ci
dorowicz sławiąc kapłańskie i narodowej1 ty
Zmarłego. Duchowieństwa ruskie z bisW t je
szynom na czele odśpiewało przy zwleka® isja
poczęta modły Castrum doions odprawi! h u j
Rakowski, przy śpiewie biskupów’, kanoniko* ne, r
wieństwa.
* . jiiisl
W czasie sumy żałobnej i przemówię®* san,
siedzieli arcybiskup H>yniew cckf, książę» jest
pieha i biskup suf.agan Nowak z KraWfe d
Fultnan z Li blina, biskup Prze;
b skup Badowski z Łucka, biskup n/»»- ™-»i
biskup Łozński z M.ńska, biskup Wa!?ga! i Se
biskup Pelczar i biskup sufragan Fiszer * |tiej
biskup Mańkowski z Kamienia, wizyt"® W
O Gemocchi oraz delegaci kapitu y
"sii
krakowskiej, lubelskiej, kieleckiej, sa:,.don'lfil Udo
Z działalności nauczycielskiego Kola 5ąjmo= kamienieckiej, tarnowskiej i przemyskiej- . za,ę!
a,ę!i minister Mikuiowski-Pu®'^ to i
wego posiew zo Slronnictw Chrzęść. Siar. miejsce
stęp ca rządu piezcs ministrów, senat-f t*r
Dnia 23. marca br odbyło się w gmachu Sejmu toiysk, jako zastępca marszzłka Tr?®jT^ 1
pod przewodnictwem pi>3'a dra Mendrysa zebranie inspektor V armji gen. HaiU-r d o w ó d ^ J N
Hi
Nauczycielskiego Koia Sejmowego posłów Stronnictw jewski, geri. Latinik, wojewoda !wt>ws
Narodowych, ceiem omówienia interesującej spoleczeń- wojewoda krakowski Ga e ki, prezydent ł f .
st ;o, a przedewszystkiem nauczycieli, sprawy projekte- mann. senat uniwersytetu i p iireęhaittj|. Czj
w nego przez Rząd p. sp.rządkowania szkolnictwa na- zeinicy władz i duchowitń.twa. Kuś® f.%
Wicie
publiczność,
władzom administracyjnym.
Gdy wyniesiono trumnę z koście!3
W zebrania wzięli udział zaproszeni przez K io:
'-<h
Wiceminister Oświaty p. Łopuszański, dyrektor de r,yc.il lwowskich towarzystw śpiewacki-*
partamentu Szkół Powszechnych, p Żłobie k- wizytator Cemortui. pocztin Kondukt rus. i na c fiĆ tĘ K
dr. Mikułowski, wojewoda Sołian dyrektor dep- Mini oddalony o k Na kilometrów td'miastasterstwa Spraw Wewn. dr. Kącki, sen. Kasinka żałobnym wtięiy udziel kompanje ho#®*1. K *»
ułanów i 19 p,.lku piechoty z orkiestr®® iak
i posłowie.
o i c i ’, ra^t® ? !s*
Po u teracie sen. Kasznicy, który brał udział w Ko olbrzyrme tłumy młodzieży szkolne
misji, pracującej nad projektem, rozwinęła s'ę oży wszystkich towarzystw iwowskkich, kl3ig g i>n
,, 7 a r c b iff h a wiona dyskusja, w której zabierali głos zaproszeni i męskie, delegacje włościań .kie * ■■■goście i posłowie: dr. Mmdrys. Sołtyk Korne ki. sen. skiej i duchowieństwo ruskie. — Tftń*|®A*.*o
, „.Itflj
Siciński. Świetne przemówienie p. Wiceministra Ło chowitństwo aż na cmentarz. Po
otii-iii wartę btmorową oficerowie Vi
puszańskiego, wyświetlające całą sprawę ze stanowiska
ża trum :ą pos'ępowała rodzina i repjif
dobra szkół, przyjęli obecni za podstawę do szczegó
łowej dyskusji, której dalszy ciąg po 3 godzinnych Po półtora godzinnym marszu pnehó^ 1 1 1!»,
_
obradach odbędzie się zaraz po święta:!!. Z prze ; memarza. — Nad grobem odp a -i',■ssyl.ka-*
biegu obrad stało się widocznem, że podporządkowan e Chomyszyn i kardynał Rakowski p rz /.fj* ^
kich biskupów i kanoników. Na trutn';*4
szkolnictwa władzom administracyjnym byłoby dł» na
rodu ogromnern złem, jest jednax niemai pewna na wieńce m i od rządu R-ecr-ń i«n .liteSi-^HH
dzieja, że niefortunny ten pomysł zostanie pogrzebany,
jak się to siato już w Sejmie poprzednim.
Ulowe iDOSła 1
„ir-scrórfntsrw CtfrtftłA fł/jrflflgn
u a y m wszystko,.aby nie d p śać do pogwałcenia
pra w ie fm m \
interesów szkolnictwa, a zap czątkuwane przez Koło
wygłos'ona w Sejmie w dniu 15.
:
S£* dowodem, że pssłowie Stronnictw
\Vysoka L.b ! Z zadowoleniem sj|jr
Uirztsc. do sprawy tej chcą przystąpić przygotowani
f kt, że -idnaiazł się pierwszy NiemleC| -fii
g untownie w rzeczowy maierjał.
ny parlamentarnej wystąpi! w obroni®

W

Z n>ą jak jest trochę drewek i w piecu sic pali,
N e by ., w poov.-órku p:zy
ta obdartuszki przychodzą s-ę tu ogrzać, a ja z t.g o
korzystam, aby ich katechizmu poduczyć, niekt rych mu s ę rzucił na szyję.
— jem jest — rzekł — ale cicn«!
do alfabetu zaprzadz, innych obietnicą lepszego bytu
do nauki zachęcić.
mnie, jak sobie przypominasz (jeśiiś 1
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
W estihrąi ksiądz. Rozmowa by się przeciągnęła wielkie nieszczęście sp tkało Lat »**,«,-<
—o—
ale na wygnaniu srogiem dalek-effl, i ® ?
dłużej pewnie, gdyby w tej ■hwili wychodzący z pro
wracam siary, z innem nazwiskiem
Płaza,'który przypadkiem już także zaszedł był do boszczowskicgo budynku poważny zakrystyan nie za
po matce.
,jj§
nakazującym:
kościoła, szpitalu i szkółki przy S Duchu, gdzie wołał na ..głos tonem
...... dosyć
---7
'Stoczkowi łzy s;ę na powiekach M«
— Ksiądz Stoczek do
a żywo*
również mieiskie dzieci uczono potroszę, choć i tam
J - dobrodzieja.,
’
parady wielkiej nie było, gdy porównał ową biedotę
Ruszył natychmiast w wyszarzantj sutannie ksiądz godzina właśnie, gdy chłopię!; ze ’
0 Brunona ze szkołą przy szpitilu S. Ducha, aż icu Stoczek na zawołanie, a Plaża po nazwisku sobie miazto z gariitiszkami i miseczkami d r 
się serce scisnęto
a pociągnęło go ku tym pa uprom przypomniał, że gdy w Krakowie do szkoły chodził, wiąc cza ks Sroczek.
miał tego Stoczka, jako służkę, towarzysza' i przyja— Mój miłościwy panie — rzekł z
1 wspomnienie krakowskich.
cielą przy sobie. Trwał ten stosunek lat kilka. Zni
sekłon czyniąc Płazie — jeżeli mej? t
Gdy się im z litością przypatrywał, więcej jeszcze
nad n ch uderzyła go twarz blada, bardzo dziwnvch knął potem pauper z oczów, bo S'oczek pcumein był pogardzicie, zajdźcie do mnie. Nie i?0’:
rysów, ubogo i nędznie odzianego klechy czy księdza, i pozostał mu po dziś dzień, th ć cudem jakimś do że ja w takim, mc gę powiedzieć, eh*'
ject-m kzr ianem sługą tzgo Boga,
sukni duchowni j s ę dobił, co dla ubiegłego, oiezna
który właśnie nad pauprarni miał jakby dozór i zwierzch
»^f)m*h
ność, I warzy takiej kwadratowej, z niezmiernie sze
nego pochodzenia sieroty i nieszlachcica, trudr.em było, vi ftajence narodził, więc mi s:ę
rok-em. ustami, z giębeko pod czaszką osadzonemi z wyjątkiem zakorów żebraczych, gdzie niewiele pyta ąc, trzeb; pałaców i izb strojnych, by*e L
węzglowie.
. ;i h
oczkami malemi, z kośćmi czoła wystającemi ostro, przyjmowano ludzi.
Chodźmy —■ rzekł uradowany • ■^ łjjs,
z uszami . gr .moemi jakby z pargammu wykrojonemi,
Stoczka sobie teraz żywo przypomniał bardzo
drugiej^ chyba na szerokie u świecie szukać była Płaza, a nuże go za dawnych czasów nigdy tak nic jednego człowieka, z którym otv' a! j l V*tnv
l znalezc,
umiał ocenić, jak teraz, gdy przeszłość rozpamiętywał. z Jacusiem bowiem tak bezpiecznym j J j ) f ą
Tymczasem Płaza takuteńką drugą, tylko młodszą, Był ów Jacuś Stoczek niezmiern e bystrego pojęcia, nim nie potrzebował nic, a dusza PjI - Ł
gdzieś sobie przypominał!
Gdzie? naturalnie że uczył się tatwo, pamięć miał osobliwą, a przytem lama się i porady.
Nie przesadzi! wiele Stoczek,-mó.vl‘*.
w Krakowie, ale do kogo ta osobliwa maska i śmie
akter łagodności niewyczerpanej, wszelkie próby
szna i sympatyczne obudzająca uczucie należała? te- wytrzymującej. Młodzież go, jako bezbronną istotę mieszkał, izba bowiem, którą otw o^jjś*
się do niej wprost z podwórza, 0 'ĆK q
mnieć1'6 ^ SZa W żaden sP,Jsób nie umiał przypo- często z tein okrucieństwem młodych, które krwi, nie oknie, tak była biedną i ogoloconą> .* płlHI
strea złego, jest dziełem, b ała na tortury, prześlado
uboższego mnicha Ledwie się w
'w a l
**>*. źe S ° kędyś, gdzieś znał, widy- wała. znęcała się nad nim, nigdy się nawet nie znie
gdzie, tak mskńkie miała rozmiary; Pu
"jj
cierpliwił. Rozbrajał tą anielską dobrocią.
Tak go to poruszyło, jak teraz wszelkie przeszłość)
Stoczek tak go mocno zajął teraz, iż nazajutrz lepione gliną, zamiast podłogi, tok z & jj-a!
wspomnienia, i nie mógł się od tego wstrzymać, aby powrócił do S Brunona na Nowe-Mlasto i pod poze sprzęt cały — stoliczek, klęcznik z s° " i I
t tfK tj
nie podejść do ubożuchnego ksi^żyny, i, niby dla roz- rem ofiarowania jałmużny dia pauprów, znowu z mm tarezanik i stołek.
Gości leż tu nie przyjmował
*5 t
zawiązał wczoraj przerwaną rozmowę,
pytania o pauprów, zawiązał z mm rozmowę.
— Nieprawda mój ojcze — zagadnął go — wam dla niego siarczył ten kątek, prawd2' j ^
Glos cichy, łagodny, miękki tego człowieka,
anachofity. Wszystko tu, aż do krzy ^ d(l|li
u-miech ieS° jeszcze żywiej mu na pamięć przywiodły być tnusi imię Jacek?
kogoś., ale kogo? Nie mógł jeszcze się rozgarnąć.
— A zkądże wy o tem wiecie — spytał zdumiony gijnych, do kropielniey prostej ghniań6* -T
księżyna.
było nędzne i ubogie,
“i
— wiele tu tych pauprów macie? — zapytał
Stoczek jedyny stołek zasłał °P0^.'nt$.
— Mój Boże, tyle lat temu! ani wy mnie, ani ja~ Jef* ,’ch kilkunastu, a b,toby daleko więcej
~ dodal ksiądz — gdyby ich szkoła czem przywabić bym was może nie poznał teraz, gdybym wczoraj przy a sam wskazał na tarczanik, iż na £ll^\\,ieBoćzęli tedy rozpamiętywać st»re
padkiem nazwiska nie posłyszał.
mogła cprócz tej jałmużny, którą wyuczeni
Płazie nieustannie Izy się z ociów
piosenkami mogą sobie zarobić. Ale jak się temu
Stoczek z jakiemś rozrzewnieniem s.ę w starego
wsty dził się i ocierał je skwapliwi.; •:,It'.“)ę i |V
biedactwu inny chleba kawałeczek nastręczy, trochę znajomego wpatrywał długo,
,i
— Otóż — zawołał, jakby głęboko w siebie ale łzom dawał płynąć aż na starą si,ta
czem posmarowany a lżejszy, co za dziw, że głodne
pójdą za nim?
jar/
wszedłszy — otóż ja wam powiem, że alboście wy się czuć ich nawet,
m
— A! ojcze Jacusiu! — zawołał
' -sofą Wierzb!-,tę, albo... me wiem!
ciebie chudo i biedni-!

Na królewskim dworze.

U

(8'awa) w tej chwili, gdy dzisiaj Nictncy
flecie ten Traktat Wersalski uważają za
'•rażę w swojej godneści narodowej, za
‘torem rzekemo ich wrogowie chcą dokonać
|i Przyi<m«*scią przyjmujemy to do wiado|io»wiem, zdaniem majem, cata ta «amiętność,
*yraz tutaj przed chwilą p. Neumana, jest
®‘
J ‘
ż to, czego doma
®Wys6kirs
^ miot0V'
ą' gdyżdomaga
t0’
się naród
... Stlmi
to, czego
ie?t
w
sprzeczności
Blgjyri 1/ * *•-«»»ow* lz. zasadami
Łoaanomi umieszczou iii icacctu'
te
1 Konstytucji, która zapewnia wszystkim
4 " 6.ez względu na ich odrębności językowe
!««■« prawa obywatelskie (Otos na taWsklcłl; jjsane?) $ PaP’erze> p- Witos: A gdzie to
im dalej na wschód, tern
prawa, a tem większe
| f e 7 ?-lginafu- Ja. to rozumiem, ale ci PaI t ti L .
fzum uja, niech w tej dyskusji
Sehr? ^ rzawa ® tiż ja nie stwierdzam,
'tipi „ ^ dotychczasowej swojej działalności
S f 1 na krok nie zeszedł z gruntu sra
il? iCzas. do dnia dzisiejszego, ten Sejm
Iubta vą wyjątk0ivą wobec mniej
mniejszości wyznaniowy h
'i *,tn metod, używanych niegdyś i uży
®t*ró™z dzi5ieiS2eS° w Prusach — na to
:4t(j , c,e uwagę poprzedniemu mówcy, my
lito . u,a'nego usuwania obywateli innego
% mv ^ i naniai tych metod stosowanych
afty, V ? Rzeczypospolitej Polskiej ngdy nie
Ciy rza'VH) Panowie Rusir.i, Panowie
H Ł Ł * Jr nam zabronicie rozkolonzować
Itieijij p na '“^schodzie, znajdujące się w rę
$®
“diaków, między chłopów oolskich?
* i®st jakąk#lwiek krzywdą? Chyba
*5®Pieni-,i*SI* a zresztą wy, którzyście od
® iie 'aaz?. co dokumentami jest stwierdzo■ fe j,L a-'e prawa lulaj tak silnie głosu
Ila^Jj.Pddnósić! (Ogromna wrzawa, ro<ne
!bm • lnnleiszsścl narodowych )
żą
ażeby Rząd Polski
k l' '* to żądanie,
nie uznał tych bezprawnych
■
(Wrzawa, brawa r.a prawicy),
■Wjs-a “"°wisko nasze, że to stanowisko
iJK^KO • s*USine' że my jako spadkobiercy
it}* my me uznając tych bezpraw
flj V v* i i rych dopuści! się Rząd pruski
Przed podpisaniem rozejmu, twier
%
! ® * ll2 #aflc nie uznania, nie schcdz:my
.b:> ten przepis prawny w TiakP ^ r y w tym wypadku jest stosowany
I ^j'm niemieckim, ten w równej mie
iłh ^ o l stosowany przeciwko kolonistom
&V !h»
S3m znam tak;e w';Pa(tki

f t r zum'i S ^

i

" to &

11 r s

„ ,witL gay Niemcy niedawno temu
1ijł ^, tv,
która zostałg pod panowa
------------lego -szczęścia
wydobyć
m'aia
w ęc
k ł 8!tesićtif,lusl!leS0'
• z ziemi ojczystej
- J l ' Pr2ea 1 tysięcy naszych chłopów, w te;
'•kiem jeszcze i w Waimji na Ma
^ j ‘"śiijje2J'Ph rodaków, wyrzucano z ziemi,
is*Vkl(£..P poseł Neumana stanąć na tej
T' i»„
do światu apelować do histarji
?laSamy tylko dziejowej sprawttlJljj'llijgja'
ta sprawa, jak mówi słusznie
JWiyy ~)C już dawno zlikwidowana. Rząa
°na się tak długo przeciągnęła
t
do Hrgi, a w tem należy upa
fcljiką®0 rod za, u Klęskę Ja s-.m mogę
ą> la^P :"tośc,ą 1 z jaką sumiennością p l
h l P ó j JJdSzej sprawy. P.ze|eżdżając w
ewę, wstąpiłem do grm etu
B r,
Jze Narodów
Narodów i tam dowie
h®lnŻe v; .y ., Lidze
|N g u J
wł,.śnie L'ga Narodów
$ 4 ' Spt?tie tltlegila, co ma za znaczenie
i t T h S flP.itWne Autlassung' - pr,yw lj
z i R b r U i , * ' ^ 1 naszej w uenewoe byia
to ani jednego
żStPth
71r>by l *l delegacji me by
było
;1K> •Ch K«XV
niemieckie, ale za u
h C r > k ó na*
PraW° doskonale znali prawo
1 którzy
•a J i i S -teg0 pojęć a , Ai-flassung1 — pizyPrjy«yną tych decyzji jest
^ s' f K ^ ' asz"ztmee:aCia Jateg°w S!°
Wa ''Aufias
komis,i
sprai
'ba ; rdzu
iżSWiclu D»-°Cszernic przytoczyłem wywody.
lego tutaj powta
« «w
stwierdź
ć, że na mocy ustawy
lifl£l
k ■ j JO k'4<sti»
wlaściciel jakieguś gruntu
' , / Ł J ' t i ,e m°g<: len 8runt sprzedać
-ni'®!' t e 1'bryOairl^ovvi> na trzc-ci dzień Stani
"flot i? M * p erw zv zapisał do księg
’ ‘ijg9 wiaścicit e n prawdziwym a ci
zku(jQ prawa nie mają, tylko ma;a
ł^ k ^ ti
'Van‘a ° d teg0‘ który im ten
PtUski
.jl -ut-i- że
‘ wiedząc już że spotka go
iBK że y W e musiał oddać to, co kieny
* 1K,*statn, Polskich b. zaboru pruskiego
!«
chwil uszukańczym sposobem
S .iji'1
1- U5st
J ,5zcze Włości rentowych. tGlos:
1'*,
ic'tiiii k s i^ .n,c mając już nawet czasu do
iiNc r*,zt;i't ’rn przywłaszcz! ń, bo wtedy
b X (QC 1n ' luż przywłaszczeni me
li,
«ie ' u tem wcale nie ma m wy!)
^ńu*1312, ^'euh Pan nie ga ia tej
"u pJf^nodi P°wiedz.ieć, że miałem kiedyś
U*łtieg0C. Przed dwoma laty być dele
1 między innemi wlaśnię w tych

I

sprawach o manipulacjach rządu praskiego pertraktować
z przedstawicielami tego rządu przez kilka tygodni
w Be:linie, jeżeli Panu chodzi o honor specjalnie na
rodowy, to mógłbym z tych pertraktacji przytoczyć
bardzo ciekawe epizody, któreby pańskiej dumy nar«d»wej nie podniesły, bo Pan jaka porządny człowiek
wstydziłby się napewno manipulacji tych ministrów,
którzy są tego samego języka co i Pan.
Rząd pruski w ostatniej chwili setkom i tysiącom
kolonistom nada! włości gruntowe,, nie miał czasu już
ich przywłaszczyć, bo podpisał rozejm, a po terminie
tego rozejmu oczywiście przywłaszczeń nie mógł udzieiaŚ. Co gorzej, o czem zresztą mówił przed chwilą
p. Szebako, krótko przed p*dp saniem rozejmu, czy
nawet po podpisania rozejreu: rząd pruski przelał
swoje uprawnienia na pe! f cjalny „Bauernbank",
który m;ai siedzibę w Poznaniu i którego zadaniem
było utwierdzanie ziemi. W razie gdyby jakaś parcela
dostała się w ręce obywateli narodowości polskiej, to
rząd korzystał z prawa pierwokupu i nie dopuszczał
do nabycia tej parceli przez Polaka. Wszystkie renty,
należące do państwa zostały przekazane , Bauernbankewi“, który równocześnie został zamieniony na bank
prywatny; a przeniesiony do w, in. Gdańska, Temu
więc „Bauernbankowi ‘ tak odpaństwewionemu rząd
pruski sprzedał wszystkie renty', wszystkie prawa, pł>nące z włości ktlonizacyjnej a rakże prawo pierwo
kupu, 1 naiwny rząd pruski sądził, że ta rzecz na
bierze mocy prawnej i że on z Gdańska będzie mógt
mieć ingerencję w politykę agrarną państwa polskiego,
będzie mógł m eć ingerencję co do położenia dęli
i życia około 200 tu tysięcy obywateli polskich, ja
na wspomnianej konferencji zwracałem przedstawi
cielem rządu prusk-ego uwagę, że jest to bezprawie,
że jest to rzecz niedopuszczalna. Wtedy po długiej
dyskusji znalazł się między tymi ministrami jeden
uczciwy człowiek, ówczesny pruski minister spra
wiedhwości, który się w mojej obecności odezwa! do
swoich koh gó ■: , Das ist die gtósste Schiebung, oie
ich je gesehen habe1'. — To jest największe oszustwo,
jokie kiedykolwiek widziałem". Tego Panowie nie
obronicie. Znalazł się ieaen uczciwy Niemiec w Ber
linie i przypuszczam, że nasi koiedz.y Niemcy zdanie
tego uczciwego Niemca przecież podzielą.
(Dokończenie nastąpi)

List z Górnego Siąska,
(Korespondencja własna)
Katowice, 20 marca.
Przed dwoma laty 20 marca 1921 r. odbyło się
na G Śląsku głosowanie plebiscytowe dohr/ę. ijgm

ba ze strony polskiej tęga rodzaj a machinacji solucz- 1
nych, aby uzyskać to, co nam się słusznie należy,
gdyż cała ludność tamtejsza jako szczerze polska sama
do Polski dąży. Ale też nie należy zniechęcać tej
ludności podobnem — mówiąc oględnie — niewłaści
we nt zachowaniem się.
Separatyści śląscy właśnie tego rodzaju przykłada
mi posługują się jako bronią w walce o rzekomo za
grożoną autonsm ę śą rk ą i przeciwko rzekomemu
upośledzenia Górnoślązaków. Ja tego upośledzenia
nie widzę, ale widzą je liczni Górnoślązacy, zbałamu
ceni przez ergan separatystyczny „Głos Górnego Śląska**,
który z igły iw ony widły i fakta podobne do wyżej
opisaneg i wyzyskuje umiejętnie dla swojej propagandy.
Lua śląsko-polski
na szczęście — jednakże me
jest owym separat,stycznym tworem młodocianego
umysłu Kustosa i to w, tylko z dawien dawna ludem
polsko narodowym, k ó y przetrz.mal zwycięsko wie
kową czechizację i germanizację, kióry o swoją polskość
krew przelewał w trzech powstaniach i licznych wat
kach poprzednich. Zdrowa ta myśl p lsko-państwowa
ludu śląskiego ujawniła się jaknajwyraż uej w ubiegłą
n edzielę, 18 marca. Kurt s zwoła! do Katowic zjazd
zarządu i delegatów przez siebie n edawno założone
go stowarzyszenia separatystów śląskich, t j „Zwią ku
Górnoślązaków-PoLków". Zjazd ten zakończył się
tem, że wszyscy członkowie giównego zarządu złożyli
swoje mandaty, zarzucając Kustosowi uprawianie kon
szachtów z Niemcami, tak S3mo delegaci oświadczyli,
że nie chcą mieć nic wspólnego z organizacja, działa
jącą na rękę Niemcom. Tak rozpadł się separatystyczny
„Związek Górnoślązaków Poiaków", istniejący zaledwie
od miesiąca. ■
Nie należy zapominać, że z intryg śląskich, o ile
0 takich mówić można, zawsze korzystają Niemcy,
jest nawet b.rdzo prawdopodohnem, że i urzędowe
Niemcy bardzo skrzętnie zajmuj; s.ę wsiystkiem co
się dzieje w p- lrkiej części Górnego Śląska. Niemcy
osadzili tutaj całą masę szpiegów i prowokatorów
1 tyłki nasza niezaradność umożliwiła tym Sżpiegomprowokatorom bezkarne gras iwanie. Chcąc być rze
czowym, podaję znowu przykład:
W ubiegłą niedzielę, dnia 18 marca, który — jak
wiadomo — był świętem narodowem Polski z okizji
uznania wschodnich granic Polski także i w Katowi
cach odbyło się Uroczyste nabożeństwo pontyfłkałae,
odprawione przez Administratora Ap stoi kiego ks, dr.
Hlonda w obecności prezydenta Calonckra, konsulów
obcych państw, wojewody, posłów itd. Następnie od
była się defilada wojskowa. Podczas tej defilady pe
wien pan, dawniejszy oficer niemiecki (nt« Górnoślązak,)
do jednego z moich znajomyih. myln e w nim Niemca
upatrując, wyrażał się w sposób arogancki, p >rmi}
na'r'ó2tie 'drwmy. Vv* końcu oświadczył, że władze
polskie w swej „prostocie" ducha p zwoliły j« mu —
Niemcowi! — nawet na noszenie brom! B-x-ń tę na
wet pokszal — browning 8 strzżlowy. Szkoda tylko,
że ów pan nie zorientował się zaraz i natychmiast nie
kazał aresztować Niemca, który najwidoczniej byt
szpiegiem lub jakimś agentem, i którego p locja przed
tem już powinna b;.ła areszt wać, zamiast wydawać
mu pozwolenie r,a noszenie broni, o ile pozwolenie
takie rzeczywiście otrzymał.
Kontrolowanie podejrzanych osób jest wprawdzie
bardzo utrudnionem
S.piedzy i prowokatorzy nie
mieccy mają na Siąsku „proceder**, o tyle ułatwiony,
że tysiące robotników z-nienneckiej części Śląska pra
cuje na Siąsku polskim tik samo setki urzędników
niemieckich, między nimi wielu byłych oficerów u emieckicb, zatrudnionych jest w Uite.szych bankach nie
mieckich Boć wszystkich przecież o szpiegostwo po
sądzać nie można
Aleksy Pij »k. •

lależalo się więcej, niż to, co jej po długich k rowo
dach i oporze niemieckim ostatecznie przyznane uchwalą
Rady Ligi Narodów. Wiemy, że na tę uchwalę nie
mało wpłynęła energiczna postawa polskiego ludu
ś'ąskiigo, który ofiarą3krwawych powstań zadokumento
wał wyraźnej jeszcze, niż sfałszowanym przez Niem
ców plebiscytrm, ża do Poi ki chce należeć. Ofiary
te nie puszty na marne. Chociaż Polska wprawdzie
ue uzyskam tego, co jej się słusznie należało, przecież
skądinąd dorobek jej na Siąsku jest bardzo znaczny
Ludność Polski powiększyła się o miijon, a obszar
pań-twa eolskiego o jedno z najbardziej na świecie
uprzemysłowionych centr.
Polska, mimo, że jest
krajem przeważnie rolniczym, przy pomecy Siąska
może równoc tś iie stać się krajem wybitnie przemy
sfowym
Byleby t-łko umiejętnie gospodarzono tą
nogaią arendą! Nie brak bowiem i na Śląsku ludzi,
którzy w fałszywem pojmowaniu praw ludności miej
scowej, a więcej jeszcze z pobudek osobistych wywo
tują zamies-.aiie i niezadowolenie, i nie brak też
urzędników, kiórzy separatystom śląskim w tej robocie
znskumicie ułatwiają pracę swojem niewłaściwem
chowaniem się
v
Przytoczę tna'y prz; k'ad — jeden z wielu — na
dowód, j k z ludem śląskim nieraz postępują wyżsi
urzędnicy państwowi w sprawach dla państwa den io
słej wagi Górnośląska kom sja graniczna, w której
sktad w ch d z ą przedstawiciele mocarstw Ententy
1 pełnomocnicy rządów polskiego i niemieckiego,
w t ch dniach ob|ezdza wioski na nowej granicy
polsko niemieckiej na Śląsku, a b / wysłuchać życzeń
ludności miejscowej i ewentualnie — w myśl tych
życzeń skorygować nową granicę, czyli ostatecznie
przyznać Polsce lub Niemcom tę lub ową wi skę,
kopalnię czy inny jakiś mniejszy teren, o który jeszcze
spór się toczy. Zdarzy! się tymczasem wypadek, że
w jednej z tych wiosek, w których zakwaterowała się
puiska komi.-ja graniczna, 'urzędnicy polscy znależl
pr<eznaczony dla nich pokój nieopalony, niesgrzany
1 zaraz wyzwiska od .chamów* itp. na miejscową
ludRość. Wątpię aby t.go rodzaju pestępowanię, i to
w obliczu przedstawicieli owych „chamów**, dodatnio
wpłynęło na usposobienie ludności pogranicznej, a po
średnio przyczyniło się do pomyślnego dla Polski
ostatecznego rozstrzjgnięcia sprawy granicy danej
miejscowości.
Jakżeż inaczej postępują Niemcy! Całe stosy pi
śmideł ulotnych wzywają ludność miejscową do usta
wicznego domagania się od komisji granicznej pozo
stawienia po stronie niemieckiej danego kawałka rzek m,-go ,Vaterlandu* niemieckiego, mc-inniejsze stosy,
p .-tu j' ludności ..miejscowej" składane w komisji
granicznej, domagają się tego samego, przyczein , p.tycjc*
tc przeważnie s/.iucznie są skonstruswane, bez zgody
większości miejscowej ludności. Zaprawdę nie potrze

W n io sek n agły
P usła Paczkow skiego i kolegów z --łubu C btzeócijańskiej D em okracji w sp raw ie podw yższenia
w ysokości k a r a d m in istracy jn y ch przew idzianych
w ustaw ie z dnia 18 m arca 1921 r.
Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie
zmiany przepisów o wymiarze grzywien, nawiązek
i wynagrodnego w b d i pruskiej. (D i Ust Rocznik
1921 Nr. 31) ustanawia wysokość kar administracyjnych,
wchodzących w kompetencję organów policyjnych wy
konawczych Normy, przewid>iane w tej ustawie od
chwili jej uchwalenia nic zostały zamieni me tak iż
wobec ccwaiuacji marki polskiej kary administracyjne,
stosowane przez organy policyjne przesiały b>ć środ
kiem odstraszającym od pogwałcenia istniejących prze
pisów i rozporządzeń Wobec powyższego
Wysoki Sejm uchwal ć raczy;
Ustawę z dnia 18 marca 1921 roku zmienia się
w' ten sposób że noimy kar administracyjnych zwiększa
się czterdziestokrotnie.
St. Paczkowski.

Wiadomości polityczne.
Parodia rządu.
W rozprawach wczorajszych w komisji*wojskowej
nad zwolnieniem z batsljonów celnych żołnierzy, którzy
już zostaii zwolnieni z szeregów armji, w szczególności
rocznika 1900, pi zestawiali przedstawiciele ministerstwa
spraw wewnętrznych i wojskowych. Sianowiska ich
różniły się tak znacznie, że podjęli między sobą dyskusję.
Byio to tak gorszące widowisko, że nawet Wyzwo-

KRONIKA.

tenlee Bartę! nie wytrzymał i powiedział: „Czas już
łkańczyć z takim rządem, który nie może się poro
zumieć między sobą“.

— Z w ia s tu n y w io s n y .

Z okolic P

r.am: Od kilku dni przelatują liczne
gęsi, których gęganie słychać nawet w
Kalendarz rzym sko-katolicki
się też skewronki Na łąkach bećki,
Ksyatus pp. w.
2S-go
Środa
przyleciały z za morza zgłodniałe p*Sjj .
N owy projekt reform y rolnej,
Wielki Czwartek, Cyryl d. d i.
J9-go
Czwartek
Wielki Piątek. Kwiryn *5n. jan ciepła na krzewach ukazują się pąki. JeS,_.I
3S-SO
Piątek
W najbliższych dniach wpłynie na radę ministrów
(Klimak o p. budzącej się ze snu błogiej i tak oM(
Zachłd S,24
nowy projekt ustawy o reformie rolnej. Parcelowane
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domen'.’, byłych państw zaborczych oraz majatki pa
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nujących państw zaborczych i ich rodzin. Przymuso
z końcem kwietnia do R,ymu na rtl
wemu wykupowi podlegać będą: Mająiki ponad 45 ha„
— B ra k cu k ru W ostatnich czasach daje się sztabu gęnerainego atmji włoskiej,
ile zagospodarowane, ponad 39 iia. obszary lezące stwierdzić brak cukru. Jest to tem bardziej nieprzy
— Żydzi w arszaw scy •kradan
w bliskości miast celem ich rozbudowy, ponad (3# ha jemne, że jesteśmy w przededniu świąt, gdy zapotrze w ojskow ą Wykryta została nowa a®
w okręgach przemysłowych
W całej Pslsce mogą bowanie na cukier stale się wzmaga. Brak cukru, turze wojskowej. Miijarder warszawski
być przymusowo wykupione obszary ponad ISO ha itireg o województwa zachodnie wytwarzają dwa razy stanowił powiększyć swój .majątek »
oraz ponad 460 ha we wschodniej Małopolsee, w by więcej, niż miejscowa ludność normalnie spożyć może, państwa
Zorganizował on szajkę Pr
łej dzielnicy pruskiej, na Kresach Wschodnich i Wi
wywołuje wśród konsumentów zrozumiale oburzenie, żydów, którym polec t namówić żoli)ierzy „
łeńszezjżnie. Sprawa dóbr martwej ręki ze względu które w pierwszym rzędzie zwraca się przeciwko gazynowego celem kradzieży z magStH
na toczące się rokowania w sprawie Konkordatu nie kupcom. Ci zaś tłomaczą sie, że brak cukru powstaje
cyjnych Agenci weszli w koniaki z
szosiaia jeszcze rozstrzygnięta.
...y.anh
z winy Banku cukrownictwa, który posiada przywilej którym dali maszynki do steruplfi
™ _4u
_
wyiącznego m onop.iu w dziedzinie handlu cukrem.
dzieże się udawały przeszło ed roku,
BK
Spraw y sąd ow n ictw a w Poznańskiem
— Z działalności Chrzęść. Zjednoczenia Z a  transport skradzionego kabla miedziany ^
wodowego. W poniedziałek 26 marca odbyło się łapany i nastąpiło < dkryc:e i-f<ry mj. **»
i na Pomorzu.
w Grębamnie w iokaiu p. Cyzowa zebranie, na którem
Senacka komisja prawnicza przyjęła bez zmiany przemawiał p. Maćkowiak z Ostrowa Po ref. racic, fe skradziono 3600 klgr. kabla warW fl
projekt ustawy w przedmiocie kosztów sądowych wskazującym zebranym cci i dążenia Chrz. Zjcdn. marek. Aresztowano 12 s :eregowcoW j .
Rotera
Sam Rob r zbi. gi za granWj*# i op ar w województwach PoznaiHkiem ^Pomorskiem
Zaw, wyioniia się spokojna i nader rzeczowa dyskusja. obłożono aresztem r.a pomycie straty1.,
pr<i;..kł ust r.-.y o języku urzędowym w sądownictwie P. i. zabrał glos p. Skibskt, wskazując na błędy i nie
— T ary fa tow arow a na k o le ją JS
i n omija Je w woiewództwarh Poznańskiem i Po
dfcaistwa Z. Z. P. w obronie pracowników rolnych. podw yższona. Dowiadujemy s:ę. £
morskiem.
Zebrani bardzo przychylnie odnieśli się do wygłoszo 1-’ lei z dniem 1 kwietnia Lr r.-mW1* , %
nych słów okazując wielką gotowość do bliższego za tarifę towarową o 100 proc. KoroiWj jju
W rzenie w Niem czech.
poznania się.z programem Chrz. Zj. Z i w. Obecny.
tem ministerstwie, który on.gdaj f -1 j ’|
Gazety niemieckie stwierdzają, iż w Niemczech
— R uch w plantacjach. Piękna pogoda ostat
wszy-tko było przygottwanem do rewolucji w celu nich dni zwabiia do plantacji większą liczbę mieszkań pierwszy, wypowiedział s'ę stanowe20^
podwyżce. Na posiedzeniu komitetu i* ;! 3*
przywrócenia na tron Wilhelma. — Konstytucja miała ców, pragnących pck.zjpić swe płuca świeżem wiob\ć zniesiona i zaprowadzona dyktatura z przywódcą sensem powietrzem. Tow. up ększenia miast'’, czuwa że towary skazują obecnie tętidencnj fi
nacjonalistów na czele. Pian zamachu był starannie jące nad stanem naszych plantacji, przystąpiło już do podwyższenie taryfy przewozowej v«'P'rMB
przygotowany. Nacjonaliści orsz narodowi socjaliści prac wiosennych, by jak najprzyjemniejszym uczyire drożyzny.
w Bawarji byli zmobilizowani. Ustalony byt pian kon pobyt w nich. Przed paru dniami ukończono zasilanie
Gisłda zb&żtwa w
centracyjnego ataku na Berlin.
ziemi mierzwą, obecnie przystąpiono do przekopania
Urzędowe notowania ?. dn. 26.
Po rewelacjach prasy berlińskiej o zamierzonym t awników, by je w stosownej perze zasir.ć na nowe
cco P#znań za i00 kg. w ładunkach ' JP
zamachu prawicy, za pomocą którego z końcem bie trawą. Towarzystwo wzięło sobie za cel możliwie
natychmiast cenv hurtów j
żącego miesiąca obecny rząd miał być obalony a mi jtknajwięcej uzupełnić pewne br.ki, jednakże szczupłe żyło
^;
%
nistrowie stronnictw lewieowycb wymordowani i za fundusze, jakie posiada nie dadzą możności Zarządowi Pszenica
Jęczmień
brow.
-:|3
prowadzona dyktatura, dzisiejsza mowa ministra spr. wprowadzić w czyn zamierzonych upiększeń
Owies
.| |
wewnętrznych Seyeringa. wygłoszona w Landt gu w od
Mak a żytnia
powiedni na interpelację socjalistyczną, po części tylko
Mąka pszenna
— O tań sz y chleb W związku z akcją mająca Ospa żytnia
’j
wyjaśniła bardzo krytyczną sytuację, w jakiej się znowu
znajdowała republik', niemiecka. Wediug oświadczenia na celu obniżenie 'ceny chleba, rząd ma zamitr sprze Ospa pszenna
Tatarka
Severitiga organizacja nacjonalistyczna grupująca się dawać około stu wagonów mąki miesięcznie z poczy Wyka
nionych pizez s:eh;e zakupów spółdzielniom spo Ziemniaki fabr.
dookoio Rossbacha, zamierzała :ll bra. dokonać za
3
żywczym.
Groch polny
.Ag
machu stan!’.
.'M
— R ządow e do staw y m ąki. Rząd zamierza Groch jadalny
W związku z wytworzoną sytuacją zarządzono
Seradela
-;a
ostre.
gwfr-sv:- i skmeet tro wano ooiicję .berlińską .sprzedawać okoio 100 wagonów mąki miesięcznie Łubin nieb. żółty r'/ I
Zarządzc-nc prze:' berlińską policję polityczną śteśrUwagi: Sytuacja rynkowa na ogól ER *
— N iezw ykła przygoda. Pod Plc»ewc-m >: trzy- bienie stale.
iv, . w sprawie zdrady stanu Rossbacha i wspólników
w Berlinie i na prowincji zbliża się ku końcowi. mano lit letnią dziewczynę, Niemkę, która, gc! ,• mi:. Ja
lat 8 została porwana z dwiema inneini prztz bandę
Pierwsze rezultaty tego śledztwa i liczny materia! do
z dnia 27. marca- i 023 f*
siarczono Pokuratorji Rzeszy w Lipsku. Z przytrzy cyganów. Dziewczyna doctaia się później do v»edro
manych w Berlinie osób 17 aresztowano. Przeciwko wm-go cyrku i podróżowała z nim przez dłuższy czas Dolary St. Zjednoczonych
Funty
angielskie
licznym przywódcom Partji Niomiecko-Ludowej zatrzy Pó Niemczech a następnie dostała się razem z cyrkiem Franki francuskie
-■-Ą
manym na prow incji wydano również rozkazy areszto do Pol.rki. Gram ę przekroczono w pobliżu Nicszcza- Franki belgijskie
kowa C\rk występowa! w Zbąszyniu, Nowym Tomyślu, Franki szwajcarskie
-.
wania.
;/;J
pod Pniewami, w Jarocinie i Pleszewie, a następnie Liry włoskie
'
M
tidai się do b Królestwa Kongresowego, mianowicie Marka niemiecka gotówka
wypłata
do powiatu Kaliskiego. Podczas obozowania w !e>ie, Kurona czeska M iljonówka.
dziewczyna, której na imię jest F.; tka. uciekła i znajduje Korona austriacka
- .-. |
W ostataiem ciągnieniu miljonówki wygrana padia s ę obecnie w Ltskowie w po w. kaliskim u pewnej i rubel złoty
1
rubel
srebrny
i §
na nr. 4,361.446.
rodziny;
'J en fcncja słabsza.

Z całej Polska,

Kurs giełdy warsza^1

%

Zakupimy natychmiast większą partię

ziemniaków jadalnych białych

v, drogie św ięto W iefkiejnocy »
S

odbędzie się

^

na sali p, W ittk a w Trzcinicy

5 przedstaw Eenie
.g
a m a to rs k ie , b
Odegranem zostanie obraz .Iud§wy w 3
odsłonach.

po najwyższych cenach dziennych.
m

Qleba“
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M z

Majętność Jankowy

! Formularze

ma do •ddania

j da katalogu głównego

3 0 0 ctr. sadzonek

Prządka pod krzyżem .

dla szkół
pow szechnych
poleca

||

1*0 przedstawieniu

^

T o w . A kc.
95
Dom Rolniczo-Handlowy w Kępnie.

?

zabawa taneczna.
V> Początek punktualnie o godz. 7 lh wieczorem.
O liczny udział prosi
322
Zarząd kółka amatorskiego.

W środę, dnia 4

kwietnia lir.

będą

o goiz. 11-lej przed budynkiem sądowym

najwięcej dającemu za golówkę sprze
dawane.
317
Kępno, dnia 26 marca 23 r.
_____________________________ Wołko-___________

Wykazy osskiste

Wszystkich Pp. Członków Konsurnn
Urzędniczego uprasza się zamówiony
rektyfikat odebrać najpóźniej
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Drukarnia Spółkowa

Także . k u
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wagonowo lub w mniejszych ilościach.

Obelgę

>rri i
3

inne

sól k u c h e n n ą ji

s

Drukarnia Spdlkowa,
Kępno.__

poleca

wszelkie

Adam Karolewski, K

?

różowych rychłych kartofli
rzuconą na p. M arjannę
f:clis!akow ą z Nowejwsi
niniejszym odwriuję.

Slleslo roślinne, »< ^
oraz

Kasa miejska.

r do dnia 31 m arca br.
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ZARZĄD,

Z powodu gwałtownego
v®li
i zdenioJow^ania mego biura Vfze%)^2
Antoniego Kwaczewskiego,
kobiet, przeniosłem biuro mojd. gj;ln
przy ulicy Wawrzyniaka, obo^ Q,C^
p. Tomczaka, naprzeciw Hotel11
Załatwiani kontrakty
do wszystkich władz, rekla^5 • -

mk

Teofil Ciecinski, zastęPc
Kępno, ul. Wawrzyniaka

Ś w ia d ectw a o d Ą
pojoJyćcze 1 po.lii ójne śo

Drukarnia Spółkowa

