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jrojg Boże, za Wiarę i Ojczyznę!

Oświata ludu — dokona cudu!

Pismo polsko-kafolickie w południowej części Wielkopolski.
Przyjaciel Ludu“ wychodzi trzy razy tygodniowo.

C e n a o g io s z e ń :

Redaktor odpowiedzialny: Franciszek Duszyński.
Adres dla listów: Nowy Przyjaciel Ludu — Kępno (Wlkp.)
Druk i nakład: Drukarni Spóikowej w Kępnie, ul. Mickiewicza 54.
Telefon nr. 47.

noszeniem miesięcznie 2200 mk.
2lOUm.zodnosz.\v dom 2200m,
mk.
egzemplarz 200 mk.
W innych krajach 100 procent drożej.

Zwyczajne za wiersz nonparelowy jednotomowy
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Żałobne i dla poszukujących pracy
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Reklamy w dziale redakcyjnym .
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800 „
Przed tekstem na 1 stronie
.
.
.
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f Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe.
Na ogłoszenia ponad 10 razy sic powtarzające, odpowiedni rabat.

Kępno, na sobotę 31 marca 1923 r.
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W estły nam dzień dziś nastał, prawdziwie wesoły.
Razem z budzącą się do nowego życia przjredą, która zerwała pęta zimy, przy oblekając się powoli w warowną szatę najpiękniejszej wróżki, wiosny, razem z jasnem! promieniami słońca, pieszczotliwie napawającemi ziemię swem dobroczynnem
ciepłem, z lą runią zieloną, która pokrywa z błyskawiczną szybko ścią szare ugory
polskiej ziemicy, z dniem święta Pańskiego Zmartwychwstania, — łączy się.świadomość,
że po długich chwilach, bardzo ciężkich i mozolnych wreszcie, jesteśmy państwem,
w caiem tego słowa znaczeniu i możemy śmiało kroczyć dalej ku świetlanym szczytom
rozwoju w pierwszym szeregu narodów tego świata. Możemy znów podjąć tę szlachetną
misję dziejową, przekazaną nam w spuściznie przez ojców i dziadów - tradycję
Polski, jako przedmurza chrześcijaństwa, kultury i cywilizacji na rubieży pomiędzy
światłym Zachodem, a tym, tonącym w odmętach krwawej (yranji żydowsko■bolsze
wickiej, Wschodem.
Ze wszystkich piersi polskich wylatuje jeden wielki, spontaniczny okrzyk radosnego
uniesienia, lecz przecież marzenia naszych ojców i dziadów, oraz tych wszystkich nie
zliczonych gtarników sprawy narodowej, którzy dla Niej przelewali swą krew, rozsie
wając swe męczeńskie koś.-i,
drodze wszećfiluózkiej wolności", że oowstote
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zadaniem jest, aby te ślince nie zaćmiły żadne chmury, aby nie zczezło nigdy z naszego
widnokręgu,lecz przeciwnie promieniało coraz mocniej, coraz potężniej na chwalę Rzeczy
pospolite], oraz na pożytek całej ludzkości)
Wszakże w tym dniu radosnym prawdziwe wesele, przepełniające serca nasze nie
powinno zasnuć oczu,nie powinno zasłonić nam świadomości tych wszystkich obo
wiązków, które nas czektją, aby godnie odpowiedzieć zadaniom, włożonym na barki
nasze. Więc w pierwszym rzędzie musimy wciąż pamiętać o tem zasadniczem przy
słowiu, a tak niezmiernie dla nas ważnem, że: „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje".
Niechże więc znikną wszelkie waśnie i zatargi, stańmy wszyscy razem, jak jeden mąż
de twórczej pracy nad odbudową i rozbudową gmach naszej Ojczyzny. „Jednością silni,
rozumni szalem" aie tym szalem twórczym, szalem rzetelnej, a sumiennej pracy, szczyt
nego spełniania wszystkich obowiązków na nas ciążących, pozbycia się egoistycznych
eelów, skladającwszystko
pro patrja!
Hej, kto Polak do szeregu! Łączmy się wszyscy, aby ci wrogowie, czy to wewnętrzni,
czy to zewnętrzni, którzy czyhają na naszą zagładę okazali się najzupełniej bezsilni webec
jednolitego frontu całej Rzeczypospolitej, aby ich nikczemne próby i usiłowania spełzły
Ha niczem, odbijając się o stalową, pierś narodowej tężyzny jedności!
1 ta jedność, te petężne, rozbujałe uczucia narodowe, niech nie manifestują się
jedynie w czczych okrzykach, w pięknych słowach, szumnych obchodach itd„ lecz niech
się przeistoczą w hartowoą czynów stal, wznojną, upartą, a świadomą celu pracę
mrówczą każdej jedoostki z osobna, zarazem wszystkich społem z myślą przewodnią
służenia krajowi. Niech każdy weźmie sobie za swój najszczytniejszy obowiązek do
wieść prawdy powiedzenia, że: Polacy umieją nictylko umierać za Ojczyznę, lecz również
dla niej żyć! Chciejmy zatem dokonać wszyscy, ale chciejmy rzetelnie, prawdziwie, z mocną
wiarą i silną wolą, a dokona ten kto może, lecz wtedy mieć będziemy pewność, że
dokona dobrze, z pożytkiem dla kraju.
Niech budząca się do nowego życia przyroda, niech echa tych radosnych chwil,
które znalazły swój wyraz w uroczystościach dni ostatnich z powodu ostatecznego
ustalenia naszych granic potężnieją coraz bardziej, szybując poprzez powietrzno szlaki
od sinych wód Bałtyku, aż po dumne Tatr szczyty, od Moltor towych kresów, aż po
brzegi Warty i Odry, niech zwiastują światu całemu, że dokonał się w narodzie
istotny przełom, że zwyciężyła zdrowa myśl narodowa i państwowo twórcza, że oto
nastał nam prawdziwie wesoły dzień i trwać będzie przez długie, długie lata na cnwałę
Polski imienia!
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1 pieśń jedna, wielka wzlata
Już na niebie błysnął dzionek
Przed tron Boga, jak Iza czysta,
I zabrzmiały dzwony z wieży;
Chrystus Pan dziś nam zmartwychwstał:
Słońce wstaje, do kośiioła
Więc mń chwała wiekuista.
Lud pobożny tłumnie bieży.
Alleluja, alleluja!
Nucim oieśń wesela Ranie,
Żeś po smutku, po żałości
St. Sk.
Dał Twej Polsce Zmartwychwstanie.
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to nowe zastępy rozmahycb selbstSchulzów, o8a , (j1
itd. oczeku:ąc tyiko dnia, kiedy będzie :n°gia P5 Y"]
jak się okazało w czasie onegdajszej rozmowy zbrojną akcję, by przywrócić Hohenzollernów JJ 1
W yjaśnienie prezesa m in istró w w Senacie
prezesa Rady Ministrów z p. Obe! ńskim ten ostatni niemiecki A w międzyczasie orgesz z niezwpj p
■( :
Przed porządkiem dziennym dzisiejszego posiedzenia zapewniał, że wyrok na arcybiskupie Cieplaku i ks, pra
okrucis ństwem, wprost niesłychaną brutalności? «ęś
'I Ir, enatu zabrał głos prezydent Rady Ministrów Sikorsk-: łacie Butkiewiczu nie zostanie wykonany. Ponieważ na G, Śląsku, napadając na bezbronną ludność f (ruj
1 j '' V odpowiedzi na zapytani--*. zgłoszone pod adresem- wyrok zapadł na parę godzin przed wspomnianą w okresie plebiscytowym, a jeszcze uprzednieiffl iści
wyżej rozmową, a wykonany miał być w przeciągu wał się w podobny sposób na Warmji i Ma* ms:
' jij .rezesa Rady MmUtiów i M n Spraw Zagrań, w spra
Y We ks arcybiskupi, Cieplaka i wydanego w ostatnich 72 godzin, przeto wydaje się wprost niezrozumiałe®, Były to wszystko próby sił wojującej hakaty
P»l
( ‘ liliach wyroku na najwyższych dostojników Kościoła skąd p. poseł Obolenski miał już wtedy tak pewne
I eto teraz widząc, że Francja jest zaabsor®1 i wr
1 ! :atolickiego w Rosji mcm zaszczyt przedłożyć wysoinformacje, potwierdzone następnie przez depesze sprawą . Zagłębia Ruhry, że na wschodzie J-1 *t sz
J dej Izbie merytoryczne w tej sprawie wyjaśnienia:
z Moskwy.
usilnie wspierania przez Berku próbują zamącnP rodt
;!■'
Rząd polski od pierwszej chwili, kiedy sprawa
Potwierdza to ogólne przypuszczenie, że wyrok
bclszewja zajmuje coraz bardziej wyzywa^1 >ie 1
i ; ;s. arcybiskupa Cieplaka w związku z rekwizycjami śmierci na arcybiskupa jest planem szantażu politycznego. nowisko, prześladując specjalnie Polaków — "f ,0v*
i : cosztowności kościelnych w kościołach katolick ch /a którego pomocą chciano zastraszyć Polskę groźbą liści niemieccy postanowili skorzystać i w y w o ł* Wo
jir Rosji wpłynęła, to znaczy już od przeszłego roku, ohydnego rnoroerstwa i w ten sposób wymusić jaknaj
ruchawkę. Wybrali na to dzień 31 marca, * * *»
j kie zgłosił do niej swojego desinteressement, lecz dziej idące ustępstwa, a przedewszystkiem wymianę to dniu miały b>ć ostatecznie rozwiązane k5- Hity
; w każdej poszczególnej fazie tej sprawy zajmował od
skazanych działaczy komunistycznych.
wojskowe organizacje w Prusiech. PrzyguW |ty(
jj powiędnie stanowisko. Proces ks. arcybiskupa Cle
Cały ś w i a t cyw ilizow any przeciw ko
s ę oni bardzo starannie, tym razem vj Bawar)1! M
j j plaka interesuje w pierwszym rzędzie cały świat cy
zjecha! sam Ludenriorf wódz nacjonalistów i rj Jtsl
gwcil orn sowieckim .
l 1 wilizowany; chodzi tu bowiem o wolność wyznaniową
Wyrok w sprawie księży katolickich w Moskwie mocy Rossbacha, hakatysty bawarskiego, osi>r «
| {| chodzi o Kościół katolicki w Rosji, który od czasu,
z procesu Kappa jun^ra, kapitana Eurhardtai
j-s
' ' kiedy nowy system rządu nastał w tern państwie, jest odbił się głośnem echem protestu metylko w Polsce, Hitlera, wodza narodowych socjalstów bawatS* jjjj
j ' narażony na cały szereg celowo i metodycznie prowa- ale i za granicą Cała prasa w Polsce bez względu zaczęli oni przygotowywać wspólnie, usiiflie,u
' | dzonych prześladowań
Dlatego też rząd polski na różnice partyjne i narodowościowe stanęła jedno Oigesz, oraz specjalnie utworzone nowe 3 jj;j
j ' w pierwszym-rzędzie u samego wstępu procesu zwróci) myślnie na stanowisku potępiająeem gwait sowiecki, wojskowe, aby w oznaczonym powyżej termin)6'^ iilłial
flriai
się do Kurji Apostolskiej z odpowiedniem przedsia- przybrany niezręcznie w pozory wymiaru sprawiedliwości,
tl ^
do Prus. Wszakże stanął temu na p rz e sz to * !,r
Ojciec
św
.
w
obronie
arcybiskupa
Cieplaka,
. wicniem, oczekując ze slrony najwyższej Stolicy Aso
minister spraw wewnętrznych Seve’ring, który J i B;
- stoiskiej koniecznej jej interwencji. Równocześnie za
„Głos Polski'1, wychodzący w Ładzi, pouaje we 23 marca zdemaskował knowania hakatystów 111
■j inicjował u wszystkich rządów państw zachodnich własnym telegramie z Rzymu, jakoby Ojciec ścięty na cały pucz niemiecki w zarodku.
, * *rjs
kontrakcję przeciwko gwałtom bolszewickim, która do
wiadomość.o wyroku śmierci na arcybiskupie Cieplaku
Nie można jednak dawać wiary temu ssl" ,
, | prowadziła już w konsekwencji do jednolitego protestu miał za pośrednictwem przedstawiciela rosyjskiego
,spisku- monarchistycznego w . Niemczech, aY 1r
i j ze strony świata cywilizowanego.
w Rzymie Worowskiego z'.vruc,ć się do rządu bolsze się, że z dniem 31. marce przestały istnieć *J*»
Ponieważ jednak równocześnie szefem Kościoła wickiego z prośbą o wstrzymania wykonania wyroku
organizacje wojskowe. Na papierze możer«‘j
1 katolickiego jest Polak, tak czczony przez ogół narodu
tak będzie, aie w izeczy.wistości organizacje16
fi polskiego, ponieważ w da<ym wypadku sprawa ta
C di będą w dalszym ciągu swoją podstęp11*'
'! w pierwszym rzędzie dotyczy mniejszości narodowej
Wykonanie wyroku śmierci na arcyb Cieplaku akcję przy poparciu, można to śmiaio pu^YjBftti
polskiej w Rosji, czyli egóiem 2 miljmów naszych i prałacie ks Butkiewiczu zosiaio wstrzymane. Sfzio Kgo społeczeństwa niemieckiego, będą one .
| i współrodaków, zamieszkujących obszary Rosji, jest się to na skutek uchwary centralnego komitatu wyko weć odpowiedniej chwili, a gdy w Ejrop-6 Y [oj
j i rzeczą zrozumiałą, że z tego względu pąć! i naród nawczego (WCIK), który sobie zastrzegł wydanie jakieś nowe poważniejsze zawikiania wojede^ IW
polski był i jest w wysokim st- p nu zainteresowany specjalnej decyzji.
rycb uaa się Niemcom skorzystać i wtedy sn* %
! i przebiegiem procesu. Dlatego poseł polski w M skwie
się, znów powtórzą się pióby obalenia nst|fe! itj
! ! otrzymał doraźne polecenie z jednej strony poinformo
blikańskiego. W oczekiwaniu takiej stoso^jB&S
wania rządu polskiego o przebiegu procesu, z drugiej
do ujawnienia się hakata będzie wytężał*
Oma
28
marca
odbyły
się
w
Warszawie
tmmne
zaś komunikowania rządowi rosyjskiemu jcsaego i wy
swe siły, aby wy wo »ć ferment w EuroP‘e>
manifestacje
na
znak
protestu
przeciwko
wyrokowi,
raźnego w tej sprawie stanowiska naszego. Rząd ro
wszystkiem, aby bróździć w dwóch znic|.ia’J|
zapadłemu
w
Moskwie.
W
godznai.li
ranni
cii
odbyło
: syjski przez cały rok dawał nam wyjaśnienia bezwzględnie
przez mą ościennych państwach: Francji
się
uroczyste
nabożeństwo
w
koś
rele
sw.
Krzyża,
ce
uspakajające. Przedstawiaj wobec naszego reprezen
Szał teunriski, ten sam szar-fetóiy w pizectóSyBlt
lebrowane
przez
ks
kardynała
Katowskiego,
poc/em
tania dochodzenie, wytoczone ks arcybiskupowi Cie
naszych tak wrogo
VłTC'gO ili zaciekle
ZćK-itćłAłt; /zwracał
. v 1cH.f.-: się 0/>j{^n»
i piskowi jako czysto formalne, które nie pociągnie za przemówił oc> tłumnie zebranych wiernych arcybiskup Rzeczypospolitej, będzie teraz z podwójną J* a js
Ji sebą żadnych poważnych konsekwencji. Mimo ro, rząd Ropp Na nabożeństwo przybyły cechy ze sztandarami przeciwko nam pracować, dlatego też niusf^l
polski tej sprawy nie spuszcza) z eki, a podejrzenie, i delegacje licznych stowarzyszeń -społecznych, i.a baczności, pokazując hydrze hakatysty®*!!
!
jakie wraz z całym światem cywilizowanym łączy), a z pośróui przedstawicieli .wUdz min. Mikułowski Po pięść, me wdając się z nią w żadne
I;
okazało s ę , niestety usprawiedliwione, W ostatnim morski, wojewoda Sułtan i rani.
W południe na rynku staromiejskim odbył się p ni na ustępstwa, it-cz stojąc niezłomnie na
miesiącu po rocznej prawie przewłoce dochodzenia,
golem niebem wij , ęa którym powzięto jednomyślnie tr.ru Wersalskiego.
;!
przyczem arcybiskup Cieplak i jego towarzysze puzo
M *
stawali na yynjneścj. nią «rt>iac..jć:k, mi s j ę ^ ą j ę , rd„ rezolucje,
nie prowadząc czynnej polityki, następuje w procesie księży. Rezolucja wzywa rząd, by z • rócił się do
nieoczekiwany zwrot i Arcybiskup zostaje raptownie przedstawicieli narodów i państw, akredytowanych
aresztowany. Śledztwo zostało uk--iiczone w zawrotnem przy rządzie polskim, by ich rządy i n rody utworzyły
tempie r nieoczekiwanie dla całego świata przeciw jednolity front, edem obrony kultury, zagrożonej po
Najwyższemu Dostojnikowi Kościoła kat Ulickiego w Rosji stępowanie® rządu sowieckiego. Po wiecu tłum pu
i ks, prałatowi Butkiewiczowi : ruje się wyrok śmierci
bliczności w karny ch Szeregach ruszył na miast j,
wygłos-ona w Sejmie w dniu 15. HI(Giosy: H: ńhr !) Pozwoliłem sobie w stosunku do celem aainąn fest-wania pr testu Część manifestantów
(Dokori zenie.)
posła rosyjskiego p. Oboieńskiego nazwać ten wyrok
siłowała demonstrować pr.eu poselstwem r. syjskiem,
wyrokiem, który nie ma nic wspólnego z w zmiarę m jednak policja powstrzymała demonstr ió « N 5; , pnie
Nic stosowanie tego przepisu TraktY.j
sprawiedJiwsś-J. (Oklaski.)
pochód ruszył pod Prezydjurri Rad/ Ministrów gj-.ie skiego wobec wszt -.tkich eb. wzteli u ifa» ie’(ti
Chcę podkreślić i (utaj w tej wysokiej Izbie, że Wybrano delegację która uda a się do prezesa mi
zupełnie przypadkową, (u e s : To nU jes t' (|i
przemawiając nie tylko w imieniu narodu polskiego, rnsiró u w celu wręczenia mu nciiv.vlo.rej rezolucji. padkr wz!) dia nas jesi : .>-ą ja<o wjględe^i
ale przemawiając w tej chwili w imieniu całego cywi Prezes ministrów zakomunikował delegacji, że rząd,
izypadkuwą. że chodzi tylko o Niemcó* T Ą t
lizowanego świata, chcę stwierdzić, że każde nu roz poparty jednolitą p saw ą społeczeństwa, nie ustąpi chodziło o Polaków, ludność aaredayro**, j «r■ił
sądnemu i objektywnie myślącemu człowiekowi musi z zajętego raz stanowiska, temourdziej, że stanowisko 1 rząd w ostat ii.;j ch wiii -.-bre , Trriktato"'1.^
s ę nasunąć uzasadnione podejrzenie, żc sprawa ta ma to spotkało się z uznaniem rząuów państw 'Zachodniej i.kirmu iiór.ą-oy im wiec r.n t .-.c-, sądy
Europy.
in se, a nie religijne pobudki i podłoże (Głos na pra
sic Syby w fen snn sposób prawny posttPT^lŁ b
wiey: zupełnie słusznie!) że w danym wypadku chodź
pragnąłbym tytko _.- twierdzić"wbrew w y w ^
o pobudki czysto polityczne, drugorzędne, uboczne, po
matma, ze tutaj absolutnie nie chodzi o
dyktowane znaną zresztą całemu świata taktyką, jaką
kowe zarządzenia przeciwko kolonistom
rząd sowiecki stale i bezwzględnie stosuje Ten też
niemieckiej. l>lko chedd o wykonywanie
A
rząd jedynie — a nie bezwolne narzędzie, trybunał
Nietncjr nie chcą zapomnieć o sw. j i r.-.edwi-jennej m- my zagwarars:
y.ane w Traktacie
zagwarantowane
rewolucyjny w Mrskwie, ponosi i nadal pełną odpo potędze, n'e mogą pogodzić się z. obecnym stanem a rzeczą jest już obojętną czy skutki wS°, 1L Dl
wiedzialność za wykonanie tego barbarzyńskiego wy rzeczy 1 wciąż marzą jedy.-ie o powrocie do ustroju prawa dotkną' oby watela 'Rzeczypospolitej ('Y '
roku. Ponieważ sytuacja jest g rrźią dlateg® rząd nie monarchicznego. Obecny ich repubi kanio jest s .tu.zny, cyka polskiego czy niemieckiego.
rkiego To
popnestał obetnie na zakomunikowaniu swojej sia nie szczery, stworzony pc-d przymusem, p d prze pcinosci obojętna,
Jg
t o '1 zej r-pinji w stosunku do reprezentanta Rosji boi
możnym nakazem Aljautów, którzy w tym wypadku
Pragnąłbym tylko jedną jeszcze rzec*
rze"‘„i® k?
szewickięj w Warszawie, ale c-dmosi się również do
są bezwzględnie zgodni i za żMną cenę nie zg dz.ińby mianowicie, że większość tej Izby nie P(a® „jlf (j •
Watykanu i do państw zachodnich, ażeby spowodo
się, aby Rzesza powróciła do -wego przedw jeiinego Panom język; odrębności narodowych. ^1; ^
wać wspólny protest przeciwko temu wyrokowi, który ustroju. Nic też dziwnego, że hakatystyezno nncjai^a- wyznaniowych na tę was ą wóaściwosc A
jest pogwałceniem wolności sumienia, wolnoś .o-ici list/cziie czynniki nitm eckie r d czasu do czasu pró
Izbie bodaj ni-.- czycna. W każdym razie "Y ^
wyzna a u, pogwałceniem wszystkich tych praw, jakiebują swych sił. w nadziei, że nu że w związku z o*gól- d„ieć w imieniu mego Klubu, że - K;. b 113
mi mniejszości narodowe w każdem państwie, a szcze
nemi komplikacjami uda im się pr.-.eciez osiągnąć tych ciężkich c asó-. które przech
góluie w państwie chcącem ucbod.-ic za najbardziej swój cei i r.babć obecny stan rzeczy.
dem pruskim, rąk nie przyłoży 0 ;
postępowe, cieszyć się powinny (Brawa!)
W ten sposób miti śni w marcu- 1920 r. znany kugjs diategu. ze przypadkiem urodzi! Sjjplj )w
P. Oboleriski, reprezentant Rosji sowieckiej w War zamach monarchistycznj K- ppa, który j.d- ck się nie o ile Panowie będą rseczywiście lojaIhymtoBJ.”:
szawie zechciał zakomunikować mi, że wyrok nie bę udał . i został bardzo prędko zlikwidowany, wszakże iami Polski. Muszę jednak stwierdzić, 7-e. i
dzie wykon ny przynajmniej w najbliższym czasie i ze uczyniono to tylko po łowicza.e, czerń rząd R cs.y uchylania się z pod sądów Rzec-ypospof1 ,■
będzie to sprawa jeazc/e dalszych pzrtraktacyj dy-,l->- wykazał, że. chociaż z konieczności występu e prze a szi kania. opieki i ochrony u jakich5 (
matycznych. Urzędowe wiadomości, które nadeszły, cieku nacjonalistycznym klubom, w .zakże w gruncie międzynar -dowycii, będących poza g w n isjip
dzisiaj z Moskwy potwierdzają to stanowisko rządu ro re.z.y nie jest zdec,d wanym ich wrogiem jaskra* pospolit ; Polskiej, rui sarn fakt już "
syjskiego. Niemniej jednak nie chcę przez . odanie icpm ró-crież tego ciowodrm tn.
służyć trybunał rują — aie w oczach moich podaje i o P W
powyższej wiadomości osłabić powagi sytuacji. Owszem Rzeszy w Lipsku, którego wyroki przeciwko'zbrodnia
w pewne podejrzę.-,u. (Glos. I dlaczego
bardzo sijn.;- ją podkreślam, t-ziii bardziej, że mamy rzorn wojennym, a zatem tym jetinostkóin, wyzuty m podpisał taki traktat?) Skoda, że'Pan
w n szej p - -.*z»-,sci d <św adczeriia które nam wskazują, nieomal całkowicie z uezrć ludzkich co w okresie gdy podpisywano, to napewno Pan b»W , 'f.
że takie czy inne oświadczenie r•■•piu s twieckiege są wojenn-m w tak okrutny-sp .ib tv,-an- .w, iy-północną udzielił. Mówię, ten saA fakt podaje *
ta.
dla rozmaity cii względów Ukty znych często zmieniam.. Francję, Bzlgj.;. or«u P .iskę - otóż w-, roki pr/.eci*f o mc lojalność s anownych Panów kołeg'?, J V
(Gtos: Niestety!) W każdym razie chcę stwierdzić pu nim były niesłychani. ■ g dni-, w r st urągające Ale z drugiej wron, , ragnąlbym nwirrażY J k,
bliczni-.- ze sprawa ta, którą jak rr.yślę, zajmują s ę wszelkim podstawom pia».‘iym i zasadom sprawiedli mówiłem
krótkich słowa-h już w K ż*;’1# >
również gorąco i równic-, poważnie wszystkie państwa wości.
Zagr.mic myci, że ten „Deutsćhtuin b id Y»>’ "i, ,
Zachodu a pr.rericws/ystK em Stolica Ap sielska nie
'i o ośmielało rozszal ,łą h .ki.tę niemiecką i widząc, oigam --j -, które Panowie utworzyli «•* av. r $
mi że stanowić r, d >.ietu do jakichkolwiek targów , że wszystkie jej pocz.nania u budzą bezkarnie, że sto najirzykład, że te organizacje ltar.-.j) YoSóf t;
p. litycznych, (Brawa i oklaski.)
1 rząd j atrzy na me przez pałce — organizowała coraz ście tworzyć państwo
Słwo w państwie
n;irisłwie
I

Po zbrodniczym wyroku.

Z dem askow anie się. rządu bolszew ickiego,

Wstrzymanie wykonania wyroku.

Przeciw zM niern żydowskt=so wiockmi.
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* Nienoech mają również bundy,) gdyby Pelacy
if Niemczech pozwolili sobie na to, na co Wy sobie
r Wa'a:ie # nas, toby ładnie wyglądali.
JL ?r?8n^bym raz stwierdzić, że są zupełnie odrębne
1 jsciowo antypaństwowe tendencje tych organizacji,
,U„ncych zupełnie swobodnie i bez przeszkód
W
iChaitnKWwojewództwach
..
. -Rzeczypospolitej Polskiej:
j-wnunich
1 p'. , 1°winizm radzi te tendencje) Nie wiem, czy
czy Niemiec! (G ts y : Niemiec!) Jeżeli komu
olno wspominać tego brzydkiego słowa, jakiem
« |3 0wiBizm, to w każdym razie przedstawicielowi
;el j e“^/Świeckiego, bo efekt takiego odezwania się
śmieszny. (Glosy na prawicy: 1 głupi),
Wam przez długie, długie lata po
golnie
’enUy’
k!łlii „“'“ ^"istaw ej i pa zachowaniu się całego na
4 k ^ T * ' W ' za wyjątkiem tei małej grupki nie
e'-socjalistów , pcd:zas wojny, n ie w iln o s - ę
1 na szowinizm, ba uasobieniem szowinizmu
i podczas wojny byty właśnie Niemcy.
na prawicy i w centrum. P. Staniszkis: Gett
., "?landl).

t

stwową, jeżeli chodzi o pJiiykę zagraniczną. Przed
wczoraj stwierdzono i dzisiaj to stwierdzono, że Polska
przy pomocy naszych sojuszników zwycięskich uzyskała
nareszciejgustaienie granic wschodnich.
Stwierdzam ten fakt, że bez energicznej pomocy
naszej sojuszniczki Fran.ji, gdyby Francja tak erur
gicznie nie była stanęła po stronie naszych żądań, nie
byliśmy tego magli uzyskać. A panowie co robicie i
Jeżeli wziąć pier wsie lepsze pismonitmieckie, wyebe dzące
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to reja się one
cd obelg i nienawiści; przeciwko komu ? Przeciwko
naszej sojuszniczce Francji! A!e nieiyiko to Panowie
podważacie cały system naszej polityki zagranicznej
i nawet z tej ttybuny sejmowej Panowie śmieli tę po
litykę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej atakować
w niedopuszczalny sposób. 1 jeszcze idę dniej Pa
nowie, którzy werąż swoją lojalność podkreślacie, Pa
nowie i wasi ziomkowie nie wahali się w bezczelny
zupetnie sposób 2fe:erać (Głos aa prawicy: pruski)
składki nuljonowe na biedne chary Rubry. (Wicemar
szałek Seyda dzwoni: „Panie psśie, zapytuję."
Ja obecnych nigdy nie mass na myśli... Aie da
lej, ta zuchwałość dochodzi do tego stopnia, że ci
Panowie mają śmiałość w pismach niemieckich, wy
chodzących na terenie Rzeczy pospolitej Polskiej, kwi
tować te sumy pobrane, i zachęcać do diTzych skła
dek (Głos na ławach niemieckich: Frtszę pokazsć
kwity.) jeśli Pan jest Niemcem, to proszę wziąść
pierwsze lepsze pisma niemieckie, to się Pan o tern
przekona. Otóż my takiej polityki „Deatselitarnsbun
cu*' i podobnych organizacji, jako polityki lojalnej.
(Głes na ławach niemieckich: Dowody! Dawody!)
Panie Koleg® niech się Pan uspekoi. ja jestem spo
kojtty człowiek — po sesji zaprowadzę Pana do czy
telni i dziesiątki gazet Panu pokażę Sądzę, że ze ainą
można zawsze pomówić, jestem znany z tego. (Weso
łość.) Otóż tej polityki, którą uprawia „Deułschiums
bund" i którą uprawiają te organizacje jemu analo
giczne, my za politykę. lojalną uważać p o i żadnym
warunkiem nie możemy, Panowie, korzystając ze wszy
stkich praw, kóre Panom daje ta liberalna i demo
kratyczna konstytucja, jaką Polska sobie nadaia,
Panowie w zamian mają jeden za to obowiązek: być
rzeczywiście w całej pełni lojalnymi obywatelami tego
państwa, które Panom daje opiekę, i które Panom
daje dobrobyt, jakiego w Niemczech dziś nie znaj
dziecie.

$ paI[,fr?an'zacie, e których mówiłem, tworzą państwo
irosze ''e" Wypatrzyłem się niektórym z nich
“‘J a So')ie tylko uprzytomnić, że w tej organizacji
i ttis| S,rasi 2uPcinie samodzielne minister]?. Jest
d!1S| c 2 spraw szkalnych i wyznaniowych, jest
' 'i i nas-- 2£l,nmistraqi wewnętrznej, gdzie pilnuje,
i®,
Policji i naszych wiadz, jest także wydział
•j Nsi-!
spraw Ligi Narodów. P. Staniszkis:
i Rusi | S ’ Głos: A wywiadowczy?) Przypuszczam,
•
>c także tajny, ptufny wydział dla korne,ni
niinern. (Glos ua prawic, : Dla awansów
® tE * 5l,)<1,0 te wydatki te ekspensy, które panowie
Wtiyp. prowadzenie swojej polityki na terenie
(if. P°litej Polskiej są olbrzymie. Ja wysoka
'* S<^ Niemców, ale jednakże tak wysoko jej
"ifliHi “ ,z®by była w stanie pokrvć te miljozowe
. *. któree rPanowie
'
macie przez swoją rabatę.
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dzielnicy pruskiej, to ci panowie estrzy
prac. taniej,
niż g a___
z tu fft:
\ /rs. zu Niemiec
N iem iec o 3#
______
. ______
____ r .
,
, T ak ? Wy piI t S l * 1**01' 6'7 ' dlatego dostajecie go w nagrodę.
Pesiowie !:s. Kubik, Wojtkowiak i kol, z klubu
proszę sanów, oprócz tego taniego
i j f * p u j e c i e • jeszcze w tantiemach, które Cbrześć, Nar. i Chrz. Dem. wnieśli celem przyspie
Inkz8 wypłacają Wam tia równi ?: taie- szenia likwidacji majątków niemieckich w b. zaborze
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j:.! sifjp®® rneżo być pewien, żc slezna wszelkich Wersalskim obejmuje około 400 000 mórg (w tern
V ^6ltv"y c?*n>Mw i urzędników niemieckich. Kto 3500 kolonistów niemieckich oraz kilkunastu posia
1 »a j;rBacii nie ma, len oczywiście jest trakto- daczy wielkich obszarów) i że dotychczasewa zwłoka
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f ieiN )nia z p »iak2n,i
--------- (Peset Anusz: i osadzany w tej sprawie stała się w. skutkach fatalną, żądają
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popiera naszą pet tykę pań- w budżecie Min. Rolnictwa i dóbr Państwa na r. 1923
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Ą \ ' dtjfcie *,*> rozglądając.
4 u o ! !! • | wo!ai
iakże tu kp!o
się!
l e Ż ^ a ^ e h o ’ " odparł Stoczek — ja więcej nie
— nawet nie g@izi się mieć ani
' F l O k u 0vJ ncmu
ki “bóstwo jest kondy^yą naszą. Byleby
i* ’ •SW
ia- ViJ2dfeb
Nę-nV »c« do keńca żywota spekejnie po-

m

.

uryu-jrtłii.

pytaHia i Odpowiedzi obustronne. ‘
, £, V' S°
ń « T ' d ? e'» n f y'. że się zwierzyć mógł otwarcie,
I l i''r r i s
samego’ siebie. Księży na
Ni.
O!1- ' ' ! V
‘tlaUjt
® zz,*.1
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móet tak skozaczeć. ażeby go aż

kredytu 160 mlljardów na pożyczkę dla tych włością:
którzy pragną nabyć c-sfdy i ewtl. parcele obszarowi
podlegający ii likwidacji.
(.
Pożyczki te winny być udzielane w dwóch trzecich
na kolonie włościańskie, na okres czasu nie dłuższ
nad lat i8 Operacje bankowe związane z udzielanien i
tego kredytu powierza się Państwowemu Banków
Rolnemu stóry na ten cel u tw orzyłby filje w Po
znaniu i Grudziądzu Wskutek powyższego ■'•mios kr
Chrzęść Nar Stron. Roi. wydelegowało korni-; ę, : ł >|
żoną z posłów: ks. Kubika, p. Ossowsk ego, Wałaszkć
i Oziminę tv celu uzyskania od p ministra Grabski-gć
kredytu w wysokości stu miijarców marek na wykup
kolonistów niemieckich. P. minister skarbu zgodzi)
się, po dłuższej wymianie zdań, udzielić krcdyttf
w wysokości 50 nrijardów marek. Suma powyższa,
wstawiona zos antę do preliminarza budżetowego
1

Zasiłki dla rodzin osób powołanych na
ćwiczenia.
Ministerstwo Spraw Wojskowych ukończyło pracę
nad przygotowaniem rczccrządzenia wykonawczego
o zasiłkach dia rodzin osób powołanych na ćwiczenia
wojskowe. Proponowane są następujące zasiłki: w miej
scowościach liczących mniej niż 10 tysięcy mieszkań
ców' dla jednego członka rodziny 6 tysięcy mk. dzień-1
nie, dla 2 członków — 7 tysięcy, dla 3 ch i więcej
8 tysięcy mk. dziennie.
W miejscowościach poni.ti 10 tysięcy na jednego ,
członka rodziny 8 tysięcy, dia 2 ch 9 tys., dia 3-eta
10 tys.
Projekt ten będzie rozpatrywany na jednem z naj
bliższych posiedzeń Rady Ministrów,

Projekt am nestji.
Prezes Rrdy Ministrów, gen. Sikorski wystosował i
do p. marszałka Sejmu list zawierający projekt amnestji
z racji uznania granic wschodnich Rzeczypospolitej.
Tekst projiktu ustawy brzmi:
Art. I. Dia upamiętnienia uznania granic w schsdnich Rzeczypospolite puszcza s ę w niepamięć i prze
bacza przestępstwa, należące do właściwych sądów
karnych powszechnych lub wojskowych oraz władz
administracyjnych, popełnione w czasie osi 1 listo
pada 1918 r, do 15 marca 1923 r, a wypływające
wyłącznie lub w przeważnej mierze z pobudek poli
tycznych lub religijnych.
Art. 11 P-zrpis art I. nie stasuje się jednak do
przestępstw, polegających na umyśl nem pbztawieniu
życia człowieka, lub na trwałem i ciężkiem uszkodzeni;;
jo -|*.U ..j.-.i.ł'.lUtaitWCllł USZKoszeniu
!u’a zniszczeniu cudzej własności w większym rozmiarze,
ani też następnie do przestępstw, zmierzających do
obalenia ustroju państwowego lub wywołania przewrotu
społecznego, wreszcie io szpiegostwa na rzecz ebcego
państwa lub wejścia w porozumienie z osobami działającerr.i w interesie obcege państwa.

w poselstwie poufnem wyprawiano, ani lega, że Płaza, czasami gs odwiedzał. Ksiądz chwili wolnej nie miał.
raz tu powróciwszy, znowu miał dobr»w«lnie na Niż Zastępował proboszcza i wikarego u wszystkich ubo
gich cherycli, umierających, na pogrzebach i chrzci
jechać.
On sam, t> sobie mówiąc, za wszystko Panu Bogu nach, pilnował swej szkółki a potem modlił się i na
dziękował i cały życia ubożuchneg© i nędznego prze modlitwę zawsze znajdował, że mu czasu pozostawało
zamała.
bieg uważał za szereg cudów łaski Bożej nad ssbą.
Jędnakże kiedy niekiedy, pa kilka dni v:ie widu
— Patrzaj-że, mój raiłeściwy Lasoto — kończył —
c.' to za szcze.ście! [dssrać się tu, gdzie tych sier*tek jąc Czasami Płazy, przybiegał niespokojny Stoczek do
tyle, duszyczek niewinnych mogę Begu zachować, wiadywać się o niego.
Z Wijurskim, z którym razem da Warszawy przy
©świecić i pokierować temi biednemi. Czym ja się
wędrował Płaza, w pierwszych tygodniach widywał
kiedy mógł tak dostojnego powołania spodziewać!...
— Ale żeś ty stokroć Jepszego wart! — wełal się czasami; postrzegł jednak, żc ten Radziwiłłewski
Płaza — i tylko niepoczciweść ludzka może tebą tak słazka nadto ciekawy był, posądzaĘgo o jakieś taje
mnice i dobyć ich z niego próbował, więc począł go
poniewierać. Trzeba się starać wyjść z tej dziury.
Stoczek oświadczył stanowczo, że e tern ani myśli unikać.
W powietrzu chodziły wówczas jakieś głuche do»
i że óła niego oderwanie się ed szkółki byłoby największem nieszczęściem, a jedno, czego pragnął, to mysły spisków.
Wznowiło się na inny sposób to, co się działo
żeby szkółkę można podźwignąć i dzieciom pemoc
przez czas bardzo długi za panowania Zgmusta III:
jakąś zapewnić.
v
Płaza, który się c© krok tu przypatrywał niesły posądzano króla i jego towarzyszów o fryaarki ko
chanym wspaniałościom, tysiącekos.-.tejącym, obarzyłsię. roną, o zamachy stanu; teraz znowu Władysławowi IV
— Na pałace i zbytki toż tu krocie ida, a na uboż przypisywano knowania jakieś na własną rękę, bez
i uczynki chrześcijanrkie grosza nikt nie da. i ma to wiedzy Rzeczypospolitej.
Była w tem coś burzliwego ducha szlacheckiego,
Pan Bóg blagesiawić?
Z tych słów można już zmiarkować, jaki kierunek lecz przyznać też trzeba, źe w obu tycn razach puprzybrał umysł Płazy w ciągu tych kilku miesięcy iejrzenia niezupełnie były bez p*dstawy. Zygmunt
pobytu w Warszawie. OJezwaia się w nim miłość dla w początkach panowania istotnie się zrzec chciał ko
kraju i obyczaju, aie zarazem oburzenie przeciwko rony na arcyksięcia Ernesta, a Władysław IV aż do
zepsuciu! jakie widział na każdym kroku. Umysł jego cesarskiej korony sięgał ambicyą, a w ostatku przy
najmniej chciał być pogromcą pogan i wygaać ich
mężniał i coraz widział dalej.
Do kozaków, z którymi żył, miał teraz wstręt, z Europy, a część spadku po nich zagarnąć.
Musieli s ę poufni druhowie królewscy zdradzać
cle więcej jeszcze obawy, aby te kupy dzikich ludzi,
karne, spójne, niepctrzebujące do życia nic nad nie lub sam król niedossć b>l ostrożnyyn, a naostatek
zbędnie konieczne, nie wzięły kiedy góry nad szlach krzątanie się jakieś było zoyt widoczne, które myśl
tą rozmiękłą, zniewieściałą, niesłychanie gadatliwą króla zdradzało. Szlachta szemrata, a nawet panowie
senatorowie, przed których znaczniejszą częścią ,taił się
i wszystką sitę swą szafującą na słowa.
Znalezienie Stoczka, z którym mógł spędzać go król, domyśleli się i gotowali stawić opór.
dziny długie na poufnych rozmowach, ptjawdziwem
Wtajemniczanych było niewielu, oprócz Ossoliń
dla niego były bługosławień Uwem, a ksiądz najlepszy skiego. Kazauowskiemu nie byle to tjjemnicą bo
na niego wpływ wywierał. N.e mogło jednak to ob król nie mógł się przed nim taić z mczem, wie do
cowanie' z księżyńą ujść baczności Patfena, i kozak spraw politycznych niechętnie się mięszat.
W duszy byt oizeciwny wszystkiemu co spokojne,
w kerieu spytał Płazę co on robi tam u S. Brunona
pańskie, wspaniale i wyg- dne życie mogło zamącić.
z tym obdartym klechą.
Otwarcie mu powiedział Lasota: Był moim szkqj
Wyrzucał przyjacielowi królowi tę ambisyę niena
nym towarzyszem i służką, poczciwy człowiek, lubię syconą.
Lecz w królu było dwóch ludzi: jeden który się
g o .. a ten przecie nikomu być strasznym nie może,
Parfen pomyślał, że lach zdziecinniał. Z trudno goćzii doskonale z sy bary tą Adasiem, Urug-, który po
C. d, n.
ścią przyszło Płazie uprosić i namówić Stoczka, aby trzebował chwały, wielkości, blasku.
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rzy zapotrzebowaniu

odwiedzić zawsze najpierw,
ponieważ największy wybór,
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Art III, O możliwości zastosowania przepisu arl. I
iw odniesieniu do osób, które przebywają zagranicą
't :! f . popuściły się przestępstw wymienionych w art i : do
i . ii! •*i, *dnia' 15 marca 1923 r. nie powróciły w granice R e
ipypospolitej, — zadecyduje w każdym konkretnym
'wypadku Rada Ministrów.
Art. IV. Kary wymierzone za czyny ulegające
i
jamnestji będą um< rzor.e. Równocześnie z karą urna
r
rżane będą skutki karno - sądowego skazania, tudzież
Ci#} ,
uchylono bedzie z mocy samej ustawy pozbawienie
f:
praw (art. 2 5 - 3 0 K K. z r 1903) Postępawanie
c,n
karne z powodu przestępstw ulegających amnestji nie
będzie wdrażane, a wdrożone — będzie umorzone,
Art. V. Przepisy art S, 12, 14 t 15 ustawy z dnia
24 maja 1921 r. (Dz. U nr. 42, poz. 261) st®sują się
odpowiednio da przestępstw ulegających amnestji
z macy niniejszej ustawy.
Art. VI. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem
i BI, ogłoszenia.
Art. VII. Wykonanie niniejszej ustawy porucza
t i 3Ha
się Ministrowi Sprawiedliwości, Spraw Wojskowych
i Spraw Wewnętrznych.
::: i i

i;1

Wiadomości polityczne.

Powrót skazańców.
a

P. J. Kosowski, korespondent ..Rzeczpospolitej",
opowiada podłóż ..wymienionych" skazańców od gra
nicy bolszewickiej do Warszawy:
,Gdym nad ranem na jakiejś stacyjce wyskoczył
z wagonu, by rozprostować kości, zobaczyłem, że we
wszyitki.h wagonach paliło się światło. Wszedłem de
jednego. Przy piecu siedziało ich sześciu i patrzyli
w światło, śpiewając cictiuiko jakąś pieśń.
. — Panowie nie śpicie?
— Nie możemy. Sen nas odszedł zupełnie —
mówił jeden z rreb. Jak na jeden dzień mieliśmy
wrażeń zawiele. Niech pan pomyśii: Nie wiedziałem
zupełnie, że jestem ułaskawiony, a nawet nie śniłem,
że będę wystany do Ojczyzny. Od mesiąca miałem
wyrok śmierci. Apelację odrzucono mi. Byłem pewny,
że jeśli mię wyprowadzą, jo tylko na śmierć. Wypro
n u u Ł M iiu
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kazać, jak innych rozstrzeliwano w p wnicy. Myśleli,
że powiem kto jestem, że zdradzę naszą organizację.
Bili mię potem, ot widzi pan, nos mam złamany. Wy
prowadzili mię trzeci raz. Pomyślałem: nareszcie.
Teraz moja kolej. Ale ba, wsadzili mię r.a samochód.
Patrzę, jest kilku ludzi.
— Gdzie je.iziemy? — pytam.
— Na rastrieł.
Siadłem, myślę: nareszcie. Samochód zakryli jedziemy. Na jakimś dworcu wsadzili nas do zakrato
wanych wagonów, nic nie mówiąc gdzie j-dziemy!
Pociąg rusza, zapalili światło, dali zupę śledziową
i kawałek zgniłego chleba. Przychodzi komunista-czekista i powiada:
Tak wy wolni. Wieziein was do granicy.
Zerwaliśmy się wszyscy, że sięgnął po rewolwer,
myśląc, że na niego.
— A wy co? Siadać! Idziecie na odmian za
polskich komunistów.
Co dalej mówił nie wiem, gdyż zemdlałem. Wstyd,
ale nerwy już nie wytrzymały. Za szybko uwierzyłem.
Przyjachaliśmy do Moskwy, tam transport powiększono,
przewieziono nas do Mińska i tu nas skompletowana.
Ciszę przerwał drugi: ja wiedziałem już od mie
siąca, że mam iść na wymianę. Wyrok miałem już od
23 grudnia
Sądziło mie kulcgjum w Moskwie
z Trumiłowym na czele
Cdonkami koltgjum trybu
nału byli Tatarenko i Wachitowa, sekretarzem Ordo
łowski. Sąd był, jak się u nich nazywa ,bez oskar
żenia i obrony", tylko przy tłumaczce Lis iwskiej. Prze
czytali protokół, napisali wyrok z uwagą że nie sto
sują amnestji i et cały sąd. Wystarczyło, żem Polak,
Odprowadzili mię do celi i znów siedziałem. Aż jakoś
z początkiem lutego przyszedł „śledczy" Witkowski,
Polak. Był podeficerem u nas w II armji i zdezertiwal. Znalem draba dobrze.

Wiktor Cebulski,
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ceny bardzo przystępne,
uwidocznione na każdym towarze,

lecz ściśle stałe!

— Powiedz wszystko — powiada — będziesz
wolny.
— Nic nie powiem.
Gadał, gadał, chciał bić.
— Idź — powiadam mu — i daj mi pokój. Skaza
liście mię na śmierć, więc nie męczcie.
— A ja ci powiem — mówił Witkowski — wy
myślicie, że ja drań. A ja ci powiem, że ty idziesz na
odmian Będziesz i tak wolny. Widzisz, że ja nie taki
drań jak wyglądam.
Pociąg ciągle stał jeszcze. Widocznie linja była
zajęta. Wszedłem do drugiego waganu. Tu było we
seiej. Traf łem na sąsiedzkie odwiedziny: kiiku męż
czvza przyszło odwiedzić swe żony i dzieci. Powitano
saię wesoło Był w towarzystwie i p U ywko, który
z żoną szedł z Chin przez Rrsję dwa miesiące pie
chota, pó i nie wpadł w boiszewi.kie ręce. Był
i Awierezenko, chłop rosyjski, który będąc wrogiem
bolszewickich . rządów sprzyjał naszym i za to miał
głową nałożyć, by! Poiak z Litwy Ofło i Próchniewicz,
znani w konspiracyjnych kolach narodowych polskich
w Rosji.
Choć kiżdy z nich już prawie śmierć przeżył, to
jednak życie mocno nimi włada. Dowiedziałem się
że p Abramowiczową skazano na śmierć za :o, źe
ukryła u siebie Polaka ściganego przez czekistów.
Było to zupeinie wystarczające, żeby ją wraz z dziećmi
wtrąć,ć d więzienia i na śmierć skazać.
Pociąg ruszył. Siećiiśmy de- koła pieca i rozległy
się śpiewy: narodowe, krakowiaki i hymny naprzemian.
Aby sobie przypomnieć. Spiewc-liśtny później, (choć
ja tylko słuchałem) i pieśni ukraińskie i rosyjskie,
więzienne, niektóre przesmutoe i prześliczne. Wie
działem zawsze, że więzienne pieśni to rosyjska spe
cjalność, ale nie wiedziałem, że takie piękne być mogą,
Zrobiło się jasno. Pociąg dobiega! do Brześcia.

N iem cy m ordują P o la k ó w .
Kolo Biskupic w niemieckiej części Górnego Śląska
leziono zwłoki uczestnika powstania górnośląskiego
znaleziono
z rozbitą czaszką. Z kartki można wnosić, że mor
derstwa dokonali czlonkewie tajnej organizacji ‘w ojsko
wej Bnrsingwerku Przy zamordowanym znaleziono
zegarek i pieniądze, mmderstwo popełniono z powo
dów politycznych. Wszystko to Niemcom uchodzi
bezkarnie.

Znowu napady band litewskich.
Dnia 21 b. m. w okolicach wsi Mejrany powiatu
święciańskiego oddział partyzantów litewskich ostrze
liwał patrol straży granicznej polskiej, obchodzący gra
nicę w okolicy miejscowości Gajduciany.. i Mejrany.
Dota 24 bro. partyzanci litewscy ostrzeliwali placówki
Mtufcla we wsi lv'ńjs7unv nowjahi świ/iciaMskjesa.
Partyzantów odparto, strat niema.

Szpiegostw o niem ieckie.
Stwierdzono, że w czasie uroczystości powstań
czych, które odbywały się niedawno w Katowicach
byli obecni niemieccy urzędnicy tajnej policji, celem
zebrania informacyj, kto z Polaków, poddanych nie
mieckich, brał udział w obchodzie. Jako potwierdze
nie tego służy fakt, że do pewnej rodziny w Biskupi
cach (powiat Zabrze) zgłosił się ajent tajnej policji
z oświadczeniem, że syn bętłzie natychmiast areszto
wany za wzięcie udziału manifestacji katowickiej

Rozrachunki z bolszew ikam i.
„Gaz. Warsz" podaje, że rokowania z sswjecką
komisją rozrachunkową, celem likwidacji pretensji oby
wateli polskich, szczególnie z tytułu oszczędności, zde
ponowanych w b. rosyjskim banku państwa, nie do
prowadziły dotychczas do żadnych wyników, ponieważ
komisja sowiecka proponuje nadal sumę niesłychanie
małą, be tjlko 50 marek polskich za 1 rubla przed
wojennego.

Głosy publiczne.
C ukru p rzed św iętam i w składach kupieckich nie
dostaniem y. — G dzie je s t cukier?
W sprawie braku cukru otrzymaliśmy poniższy
artykuł ze sfer kupieckich:
Jest, niestety, ogółowi rzeczą zupełnie nieznaną,
iż na mocy umowy pomiędzy rządem a Bankiem Cu
krownictwa w Poznaniu, cata prsdukcja cukrowni wpjewództw zachodnich przekazana została do rozporzą
dzenia tego ostatniego banku. Pomimo istnienia wol
nego handlu, Bank Cukrownictwa w Poznaniu posiada
przywilej rozporządzania większą częścią kontyngentu
cukrowego. Bank Cukrownictwa posiada charakter
jakby organu Ministerstwa Skarbu, czynności jego, jak
i «ezultaty ostatniej rocznej działalności otoczone nie
wytłumaczoną tajemnica, Bank cieszy się calkowitein
zaufaniem R.ądu, a kredyt skarbu państwa dla B u ku
Cukr. sięga już podobno 35 miljardów marek. Na
tem jednak nie koniec. Bank Cukrownictwa niedawno
uzyskał także wj łączne prawo wywozu cukru poznan
skiego i pomo.-skiego zagranicę. Słusznie drwią sobie
dzisiaj niektórzy, iż hurtownik polski, będący w niełasce
a Banku Cukr., a pragnący nabyć cukier krajowy
w partjach wagonowych, może nabyć cukier polski je
dynie w... Berlinie i Wrocławiu!
Na skutek powyższeg# nie może kupiechurtownik,
a tembardziej detahsta sprowadzać cukier inaczej jak
tylko za pośrednictwem i z łaski Banku Cukr. Wszystkie
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T y lk o d o b r e tovvi
firmy kupieckie, zawodowo handlujące cukreft,
dują się od roku w całkowitej zależności od
Cukr. Ten ostatni je3t zatem absolutnym Pal
luacji, jest faktycznie monopolem prywatny®! L
więc-j, gdyż nietylko dyktuje cenę cukru <j‘
i konsumentowi, lecz władny jest przydzielać f!
przydzielać cukier zawedowym kupcom zależ®
humoru lub „stosuneczkew ‘ prywatnych, NajsoMj
firmy kelanjaino- hurtowe w Wielkopslsce i na
rzu znajdują się w kompletnej zależności
Cukr. W os atnich czasach, po długich próśbłL
Łgania cli, w drodze nadzwyczajnej usługi m
nektórym zaleawie po... 1C0 centnarów cuk®
Wielkanocą!), większość zaś odesłana z kwitw
ostatnia grupa kupców określa stosunek B w
do nich jako upokarzające szykany, posiadaj?1
charakier wyzysku, gdyż zdarzało się, że 'illli
sumy, pobrane od nich przez Bank jako w
przyobiecany cukier, bezceremonialni j zwracaj
po kilku tygodniach w zdeprecjowanej waW
żadnego oprocentowania. Ogóinie spostrzeil*
każdorazowo, gdy podatek na cukier « a 61
wyższony, wnet „wyczerpują" się zapasy cuku*
w rozporządzeniu Banku, wszelka dostawa ctt
townikom ustaje, rynek pustoszeje, w kow
czego rzesze konsumentów atakują groźni®
Bogu ducha winnych.,, kupców, ogólnie
nych o magazynowanie artykułu w celach li®*"
Handel cukrem został zupełnie wytrą5®?
zawodowego kupiectwa, skupiwszy się całkuj
kach Banku Cukr., papieranegs dziesiątka®1’
kredytu oanstwowego, czerpanego z kasy
Społeczeństwo ma prawo domagać się od
nowczej zmiany systemu oraz rewizji działał1®
iii'*j
Cukr. i wyjawienia rozporządzanych przez
pasów cukru, gdyż wyniki dotychczasowej „'fi
rządu z Bankiem nie msgą wzbudzać i,a| “3
zaufania. Rewizja taka byłaby tembardzN
że w dniach ostatnich przed Wielkanocą,
największego zapotrzebowania na cukier,
odmówił nagle wydania z unawionego cukr®.
znanych rrm nurunyycii, iłumacząc się zap
czerpaniem się kmtyngentu na rnaz:c; JeSl^K
manewr Banku, powtarzający się stale
przed mającą nastąpić zwyżką ceny cukru
jako zaufany pupil rządu, oczywiście nai7|A*,
kiedy ogłoszona zostanie zwyżka, i ni«*w?Jj< p-t
po podskoczeniu ceny, wielkie zapasy cuKflSjć %
na rynek jak z pod ziem*! Zatem —
'«
sumencie! — W najbliższych dniach ceny J W
podskoczą, lecz nie z winy kupiectwa, gdyż 0
nie dysponuje wcale.
.]
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Reasumując powyższe, widzimy, że ci
K
del cukrem w kraju
^.
. o az prawo ek sp o rtu/tłyl
skiego zagranicę spoczywa w ręku Banku yli«jj
!fll
Akc. w Pi znaniu, jako trustu producent
■e£,^1]j;« k,,
popieranego^ przez rząd miljardowemi_krę1
ik
państwa. Ceny na cukier ustanawia
rozumieniu z rządem, zaś kolosalne zyski j d J u 1'
iaic wysoko cennym objektem jakim je*1. c®
wają prawie wyłącznie’ do Banku CukO ....„
piectwo zawodowe tylko w rzadkich w
.
puszczane jest do udziału w handlu ty^Lj/j *
najpierwszej potrzeby. Jak wysokie s ą 8*,;!!,
pomoc rządu, wynika z tego, że olo^y1^ / , ^
operacji jest Bank Cukr. w stanie
Ł ij
zaledwie 301 miljrnnwym kap tale
l Hit;
nowiącym wa tuść cirka 9 wagonów ctiAjK y
gdy obrót miesięczny Banku sięga kilku U ® '1
gonów! Wszystkie akcje Banku Cukr.^ 2jiijaHj
wyłącznie w ręnach producentów rolnycl'1
do kas ziemian spływają olbrzymie zysk1'
z handlu cukrem. Kupiectwo zawodo''‘,®
cukrem jest coraz mniej dopuszczane, .
wpływ jego na cenę cukra jest absolutu'6 i

/I

1

Chcesz być rzet^L.
i fachowo 0^s^llZ^J

poczyń swoje z#™
u firmy:
W i k t o r C e b u ^
dawn. Bracia L e ^ / ‘
Bławaty - Konfekcja - Artykuły
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W dniu trzecim Świąt Wielkanocnych obchodzoną
była w Krakowie tak zwana Rękawka, — mianowicie
mieszkańcy Krakowa rzucają przy mogile Krakusa
biednym chłopcom — bułki, chieb, jabłka — orzechy*
Obrzęd ten przypomniał starożytną stypę włościańską
dla zebranego ludu na pogrzeb Krakusa dla sypania '
mu mogiły.
Takie to były piękne zwyczaje i tradycje wielka* ;
nocne dawnych czasów, z których niektóre nawet pa
miętamy i w których braliśmy udział, — a czasy obecne
jakże dalekiemi się wydają. Powojenne warunki tak
ułożyły i unormowały nasze wymagania, że wszystkie- j
prawie tradycje pozostają tylko wspomnieniem i rezy- ;
gnacją.
Porównywując to, co dziś jest, z tem co było,
przekonamy się, że z każdym dniem ubywa to jakiś
zwyczaj, to obrząd, to pamiątka. To też wspomnieniem
starych podań erzeźwijmy swoją nudną porę i dzieli
wislki Zmartwychwstania święćmy radosnem sercem ,
i myślą lekką.
St. Sk.

Alleluja!
Zmartwychwstania biją dzwony.,,
To zmartwychwstał królów Król!.,
Więc radosne płyną tony
Hen!... wśród borów', łąk i pól...
Paa zmartwywstał!.. Jego słowo
To miłości czystej kwiat,
Zeszedł ku nam, by na nowo
Otrząść z pleśni cały świat.
Przeznaczenia jasne zorze,
Wszechępiłości bratniej brzask
Budzi w sercach słowa Boże,
Nadziemskiego szczęścia blask.
Alleluja! szefcą wkoło,

P rzysłow ia.

Alleluja w szędzie brzm i,

Sercu raźno i wesoło,

O radosnej w iośnie śni!

Ten, co zbawić przyszedł łudzi,
Powstał z grabu w eną noc,
Niechże skrzepłe serca zbudzi
Wspomnień jasnych czysta moc!
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Da dni wielkiego Tygodnia i Wielkanocy odno- ł
szą się następujące przysłowia i przepowiednie .Pogodą w kwietnia niedzielę,
Wróży urodzaju wiele.
*
W Wielki Piątek, debry siewu początek.
i
*
i
Kiedy w Wielki Piątek rosa,
To nasiej gospodarzu dużo prosa,
A jeżeli w Wielki Piątek mróz,
To proso na górę włóż i
*
jak w Wielki Fiątek pada, to będzie suchy rok.
*
Jeżeli w Wielki Piątek deszcz kropi,
Radujcie się chłopi (będzie urodzaj).
"
*
Pogodny dzeń Wielkanocny,
Grochawi wielce pomocny.
—

Jak na Wielkanoc pada,
To trzeci kłos w polu przepada,
Ale jak na Zielone Świątki pada,
To złe naprawia.

m
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Śmigus.

Ifczaje Wielkanocne.
*!nijPSłkicli świąt derocznych najureczyściej eb0t*nasz Wielkanoc. Łączą się bowiem tutaj
feihs,te‘igijne tajemnice z pewnemi tradycjami
- pfe
witającycli wiosnę, jako odnewicielkę
■S'«m ie catej przyrody; dopatrzeć się również
% Tv'elu obrzędach wspomnień dawnych histoc#** i p / ? ar?®|3Ą
dość szczegółowe o zwyczajach tych po%, ,c*': Pracach: Z. Gloger, dr. Kolberg i ks.
3(,"“-**ki.'
'V, niedzicię nalmową rozpoczynają się symbo
uroczystości, W Krakowskiem istniał
lijaj.,
chłopiec, ubrany dziwaShs.i 'najzręczniejszy
nai;
'^na kij, którego koniec wyobrażał teb koński,
m
Clij. *°warzystwie swoich rówieśników obcho6 i .,u^<ś ze śpiewem, który się kończy):
ji|Ja kym want powiedział taką cracyjom :
J L , '"i nic nie dacie, to was pozabijom.
V (,i*
.InŁ,
Jn 0?naczać wspomnienie napadów tatarskich,
SPtu 3 tn
J—■nej uroczystości bo
aj ^ 6„,Cztś"ć bożka wojny Światowida, któremu
} l |f t ^ ó n y .
b\( 'yflz'en. począwszy od kwietnej niedzieli,
,}l NtS a'n ^Wygotowaniem do wielkiego dnia Zmar
li
Pańskiego. Cały ten tydzień poświęcony
VVrn Wl,> spowiedzi, zachodom gospodarskim
V* t^ J^ n a k pełno było nadto i innych objj ^ki ^'dolicznych I tak w niektóiych okolicach
C C ^ n e k gromada chłopców przebierała się
r
V v's ''dawszy sobie Judasza ze stomy przy~
V ^Dfi ly cz«rne- podarte,_trzymającego w ręku
t.ii!;ic|a ,r"°ną szkłem tiuczónem dla brzęku, szła
,W;.a '-ciemną jutrznię'1, Judasza z sobą nie" c pod chórem wśród ludu stali uszyko*.i
o Po skończeniu jutrzni, na c.nenta
V ' V1
’' Wi 'Jdasza kiiami i siekano go drewnianymi
V %
d wrzawy i śmiechu zebranego ludu.
W1)’ i6L°r>ęh okolicach nowu w dzień wielkofciSty Wielko - sobotni przechowuje się zwyczaj,
i li V y Pogrzebaniu żuru z głową śledzia. W tym
7 f%bt3
V $Im *3ar°*,cza'c niesie na głowie garnek żuru
K jjo upg'a- jeden zaś z postępujących za nim
r*a z nienacka o garnek, a żur oblewa
w
***$Kr*if*Vek gospodarze w niektórych okali®koWa wychodzą na pola ze wschodem
.

‘W

siońca i zatykają krzyżyki drewniane, jako ochronę od
zarazy.
W wielki piątek ubierano jak i dziś grób Chry
stusa, przy-'trajającgo w wodotryski. Wyścielano kobic-r
carni, strojono kaplicę ku temu przeznaczoną z wielsim
przepychem.
Rezurekcja, obchodzoną była w Polsce wśród
wielkich okazałości, do których się przygotowywano
według tradycji naszych pradziadów. Podczas trzykro
tnej wokoło kościoła procesji strzelano z moździeży,
rusznic, co i dziś swawolni chłopcy naśladują, sporzą
dzając małe petardki. Po nabożeństwie w największym
pędzie ścigając się w drodze, spieszono do domu, było
bowiem mniemanie, że kto prędzej wróci, ten najrychlej
ukończy żniwa.
Trwający post czterdziestodniowy, dawniej bardzo
SLrowy wymaga! przygotowania mięsnych jeraw, —
to też obfita zastawa świąteczna była wielkiem stara
niem naszych gospodyń. Przyrządzanie święconego
ciast — ozdobnych lukrowaniem, pisanek czyli jaj
malowanych w różnorodne desenie, pomysły i wzory —
było prawdziwą dumą i współzawodnictwem miejskich
i wiejskich sąsiadek naszych dworów. Z pozostałych
też resztek święconego praktykowano różnorodne
wróżby.
! tak na Podlasiu powszechny byl zwyczaj żako
pywania w polach kości z mięsa dla ochronienia pól
od burz i gradów W innych okolicach szczątki pozi
stale ze święconego mięsa wkładają w nory kretó dla ochronienia pól i ogrodów ed tych zwierzątek Jest
też powszechne mniemanie, że jaka będzie Wielkanoc:
pogodna lub : lotna — to takie same będą dni aż do
Zielonych Świątek.
Lecz najbaidziej wesołym zwyczajem był śmigus
lub dyngus w po liedzialek wielkanocny obchodzony,
jako zwyczaj starożytny słowiański — powitanie wio
sny i obmywanie się z zimowej powłoki. Zwyczaj ten
do dnia dzisiajszego obchodzi po wsiach i dworach
młodzież, często z wielką obustronną uuechą, oblewa
jąc się „rozmaitym sposobem", jak opisuje Kitowicz
o dyngusie z czasów saskich : amanci skrapiali lekko
różaną lub pachnącą wsdą, gdy zaś się rozhulała kom
panja, lali jedni drugich, a hajducy cebrami donosili
woc-y. Na Kujawach według Glogera, parobek włazi
na dach karczmy z miednicą w ręku i pobrzękując,
obwołuje dziewki które będą oblewane i zapowiada
ile dla kierej będzie potrzeba dla jej szorowania fur
piasku, grac do skrobania, ile kubłów wody i mydliska.

— Śmigus, dyngus! Hej dziewczęta!
Którą schwycę, popamięta!
Ody spesobny nadszedł czast
Zmoknie, niczem w rosie len*.
Z drogi, bo obleję was,
jak chce stary zwyczaj ten!
Uśmiechnęły się dziewoje:
— Ja tam wody się nie boję!
Tyś jest jeden, a nas trzy,
Spróbuj jeno., czekasz... cóż?.,.
Takiś ta odważny ty?
Ot widzicie... Janek tchórz!
Wzywają chłopca dziewki.,.
— "Z nami, bracie, nie przelewki...
— Jena zacznij,..,
— Jeno rusz!
— Abyś tylko ważył się!
— Oho, Janek struchlał już!
— Ani nawet spojrzeć śmie !
Rozgniewane r,iby szczerze,
Mysia; która też wybierze?
— Żeby mnie taki
— Obyż mnie!
Niechby dobry sprawił Bóg
Abym zmokła za te dwie,
Zlaćby mnie choć całą mógł.
Lecz ten Hut. ten przechera.
Nazbyt długo coś wybiera..
Tamta hoża, piękna ta...
Któr j śmigus sprawić ma?

P raktyczne rady,

1, Nasiona cebuli, kapusty i innych jarzyn o wiele,
prędzej wzejdą, gdy będą pomieszane z popiołem
drzewnym.
2. Ogórki nie będą gorzkie, gdy rosną na dobrej
ziemi i zawsze suto są podlewane, aby liści nie traciły,
3
Ogórki świeże często bywają gorzkie, gorycz
ta zwykle znajduje się przy korzeniu, należy więc,
obierając ogórek, zaczynać zawsze od przeciwnego
końca, aby goryczy nie rozciągać po całym ogórktt.
Najlepiej przed obieraniem czubek obciąć.
4. Oleander będzie miał dużo kwiatów, gdy
wczesną wiosną stać będzie dużo na słońcu i o ile
możności nie na deszczu. Korona oleandra wymaga,
gorąca i suchości. Korzenie zaś potrzebują dużo wil
goci i dlatego najlepiej trzymać ciągle doniczkę w na
czyniu napełnionem wodą. W porze zimowej dobrze
jest podlewać wodą ciepłą.

o k a zji Ś w ia t W ielkanocnych,
w szystkim ] n a s z y m P rzyjaciołom , K orespon
dentom i C zytelnikom zy c zy n jy
—
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Wesołego JJlleluja!
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KRONIKA.

Kalendarz rzymsko-katolicki
Piątek

at)-go

Sobota

31-go

Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa

1-g#
2-go
3-go
4-go
Wschód
„
„
„
„
„

„

Wielki

Piątek,

Kwiryn m. Jan
(Klimak o p
„
W. Sobota, Balbina p., Kornelja
(Benj. d. m.
kwietnia Wielkanoc. Teodora m.
„
Poniedz. Wielk. Marja Egipc. p.
„
Ryszard b.
„
Izydor b. w. dr.
słońca o godz. 5,44
Zachdd 8,27
„
o „ 5,41
„
i , 29
„
o „ 539
„
8,31
„
o „ 5,37
„
6,32
„
o
„ . 5,34
8,34
„
o „ 5,32
6,25

M iH J S C O W A .

— O ,,święcone" dla ubogich. W poprzednich
r.nmerach pisma naszego umieściliśmy odezwę z prośbą
e sk;*.-;. r,is daików, celem rozdania pomiędzy ubogich
na Wielkanoc. Jak dotychczas bardzo niewiele wpły
nęło. Towarzystwo Czerw. Krzyża zwraca się przeto
de ledzkcjl naszej z prośbą o przypomnienie Szan.
Gbywat i m i Obywatelkom Kępna i okolicy swej
prośby, by zechcieli pamiętać także o tych, którzy nie
mogą sobie na święta nic kupić i choć w ostatniej
ich-;ii iac/jii złożyć c®ś dla biednych —Ofiary przyj
niuje do soboty p. Karłowska, Siara Apteka.
— Zaćmienie słońca. Wiele lat upłynęło już
od czasu, gfly widocznem była w naszych stronach
zaćmień e słońca. W roku obecnym przypada —
według specjalnych obliczeń astronomów — zaćmienie
słońca w dniu ! kwietnia, tj. w pierwsze święto
Wielkiejnocy. Zaćmienie to będzie krótkotrwale i trwać
będzie w południe od godz. 1 min. 48jsekund 13 do
godi. 2 minut 18 sekund 2 1 , a więc okeło pól go
dżiny. Zjawisko to bardzo rzadkie, a w reku ebec
r.ym widocznem będzie dokładnie nad południową
YG.-lkopclską. Księżyc stanic pomięd.y shiteem a zicmą, w,wyżej wspomnianym czasie przesłoni tarczą
swą słońce, W chwili tej zacznie ciemnieć, a w aw
menuczupełnego zakrycia zrabi się czarna nec w biały
di'‘ ń. Trwać to będzie tylko 2 minuty, puczem s!ę
snó'V fu/jaśni. Ciekawych lego rzadkiego zjawiska
mus my i sirzedz, by pny badania zaopat żyli się
w szkła o ciemnym kolorze, gdyż w czasie zupełnego
zaralenia patrzenie golem okiem na słońce jest stkodiie.em dla ócz, Najlepiej zabrać ze sobą kawałek
sz.i-ńy, oc-.crnić ją sądzapn i Meny. spok.joio moin«
p u t i f t s ć " W razie gdyby niebo było zachmurzone,szktei nie potrzeba. Najdłużej i najwidoczniej obser
wewać m ż»a z większych przestrzeni, a więc w Kępnie
ia Targowisku.
— Podwyższenie taryfy peczfowej i telegrafi
czny. Ministerstwo Poczt i Telegrafów opracowało
nową taryfę pocztowo-tełeg aiicrną, która ina być zaprowadź ,ia od 1 kwietnia. Wszystkie stawki taryfy
obecnej będą podwyższono • biiske 180 p «c. List
,wyi-: y będzie kosztował 50# mk,, polecony 1 0 0 0 mk.,
p tówka 360 mk„ druki najniższej wagi 100 mk,
•> • kr, wagi nie więci-j niż. kilograma 1008 mk. do
tó km.gramów 15 ty-s mk., do 2 0 kilogr.—25 tys
51- vo w depeszach zwykłych kc-s:tr>wać będzie 500
ni., najniższa opłata za depeszę 5800 mk., depesze
leirninowe 3 razy droższe. Opłaty za rozmowy telefo
niczne będą podwyższone o około 0 0 prac.
- Pad wyższe nie taryf kolejowych Minister
stwo kolei poslaaowilo od 1 kwietnia podnieść jedy
nie taryfę towarową. Podwyżka wyniesie ogólnie 180
proc., przyczem dla przetwariw naftowych, przeznaczę
nych na eksport, ma wynosić 50 proc.
Przeprowadzki. Termin przeprowadzek na
wsiach ustalono na wtorek po Świętach.
O wypłatę rent cywilnych. Urząd pocztowy
.lont i, że wypłat? rent.cywilnych odbędzie się dnia
3 kwir mia.
„Święconka" dla ubogich Wydzielanie p®tlarków wielkanocnych przez panie z Czerwonego
ićrzyz-i odbędzie się w sobotę przed po!, o godz. 11
■i Dan ii Katolickim. Uprasza 3 ię o przyniesienie ze
sabą woreczków.

— SŚaezssić Strzelcy! Braciwo Strzeleckie
urządza w drugie święto Wielkanocne, pierwsze teg®roczne ćwiczeni; 'w strzelaniu do tarczy. Zbiórka
-.i gech. 2 ' po polno;,in w hotel:; Polskim, następnie
wymarsz z erkiestrą de Strzelnicy Udział wszystkich
;traci pożądany, celem ćwiczeń dla przyszłej® zjazdu
iw Poznaniu,
— Założenie kjła Cbrz. Zw. Zaw. w Dobrymnzia!e. We wtorek dnia ,27. marca odbyto się tu zeanie Chrz. Zw'ą<ku Zaw. Przewcd ticiyl p. Gerżak.
Cele i dążenia wyżej wspomnianego Związku wyjaśnił
u Maćkowiak z Ostrowa Po zebraniu utworzone
ostało k to. W śkiau zarządu wchodzą M. Dz uk jako
. rezes, L Zielonkówna jako sekretarz, Antoni Zielonka
'..ko skr; ; k U -hwaiotw takie rezolucję, domagającą
ę spra-.- dłtwego t.któwania reformy rolnej.
— Ofiara nielegalnego przekraczania granicy
.V nocy ,- 2 1
2 2 marca zamierzało kilka t.sćb, nie
„osiadających odpowiednich przepustek pod-prącwb-

dnictwem pewnego przemvtnika przekroczyć granicę,
by udać się do Niemiec. Tui za stacją kolejową Ko
wale zauważ; ł ich strażnik Gdy na kilkakrotne
wezwanie przechodzący poczęli uciekać, strażńk dal
strzał, skutkiem czego padła frupem 27- let >a Marą
Grzelak z domu Grabowska, pochodząca z Wielunia.
Zabito przed kilku laty wyjechała z Wielunia do
Wierzchlasa, gdzie poślubiła Marcina Grzelaka. Osie
rociła dwoje dzieci Przebyła da Wielunia na wiado
mość o śmierci swej matki także nielegalnie przez
granicę, a chcąc wracać spotka! ją tragiczny !*s. Przy
zabitej znaleziono około 2 0 tys. mk., z czego wynika,
iż przemytnikowi za przeprowadzenie zapłaciła 30 tys.
mk., bewiem rędzina jej twierdzi, iż m:ala przy sobie
. 50 tys. mk.

Z Poznania.

— Wielki wiec. W Wielki Czwartek, dnia
29 brn. o godz. 5-tej po poiudniu odbył się w sali
Ogrodu Zoologicznego wiec, zorganizowany przez
Stowarzyszenie Porządku Publicznego w celu zama
nifestowania zgodnego nczucia boleści i oburzenia
z racji bezprzykładnie barbarzyńskiego i świętokradzkiego wyroku bolszewików w sprawie J E X, Arcy
biskupa Cieplaka i 14 tu księży katelickich.
— Groby zasłużonych w Poznaniu. Komitet
budowy grobów zasłużonych u św. Wojciecha w Po
znaniu posunął sprawę przeniesienia zwłok śp. Karola
Marcinkowskiemu tak daleko, że zadecydował już
ojtermmie uroczystej transtokacji prochów wielkiego
męża. f. j. wyznaczył na akt hełdu dzień 10 czerwca rb.
Deputacja komitetu budowy grobów zasłużonych udała
się do Kardynała Dalbora z prośbą, aby raczył przyjąć
protektorat nad akcja uczczenia wielkich mężów z Wiel
kopolski. Ks. Kardynał do tej prsśby się przychylił
i dał swe pozwolenie na złożenie w grobach zasłu
żonych u św. Wojciecha prochów najpierw Karola
Marcinkowskiego, następnie Wybickiego, A Kozińskiego.
M, Sokolnickiego, Andrzeja Niegolewskiego 1 K Libelta
— Areszt rwanie. Rano aresztowano na dworcu
kelnera Kamińskiege, pochodzącego z Łodzi, który
w pociągu pomiędzy O -trowern a Poznaniem p, Lipper
łowi z Pabjanic skraći półtora miljona marek.

Z całej Polski,

— Konferencja prasowa. W pierwszej połowie
kwietnia odteęazie się w prezydjum Rady Ministrów
polska konferencja prasowa. Przewodniczyć będzie
gen. Sikorski, W kariferencji wezmą udział przedsta
wiciele prasy z całej Pelski i reprezentanci rządu
Konferencja omówi dezyderaty prasy polskiej , atury
wydawniczej i publicystyczne- informacyjnej.
— Kto może otrzymać kredyt na budowni
ctwo. Komisja sejmowa n. bót publicznych wysłuchała
referatu m n. robót public: nych Łopuszańskiego w spra
wie państwowego budownictwa i kredytu dla prywatnej
ąkcji budowlanej. Jak wynika z metalu, r.a poparciu
społecznej i prywatnej akcji budowlanej min-s tr roz
porządzą sumą 20 milordów marek polskich. .Chcąc
otrzymać kredyt z funduszu min. zainteresowani muszą
posmdać następujące warunki: a) gminy i kooperatywy
przystępując do budowy muszą się wykazać 10 procent
sumy kosztorysowej, b) #sofey prywatne sumą w wy- .
sakości 20 procent. Pozatem komisja wysłuchała re
f.iatu t-ra Orłowicza o stanie polskiej turysi, ki Muns
szczupłych środków zdołano przy poparciu pal-kiego
Towarzystwa krajoznawczego odbudować schroniska
w Tatrach i Beskidach wschodnich.
— Wybuchł granatu ręcznego w Odolanowie.
!2 ieln'a córeczka mistrza szewskiego p. Z,bały na
Górce przy ul. Poznańskiej chciała przy pomocy śpilki
wydobyć części wybuchowe z granatu ręcznego Przy
manipulowaniu granat wybuchł całą silą i urwał dziew
czynce dwa palce u iewej ręki. Oprócz tego odniosła
rany na brzuchu Na rozporządzenie iekaiskłe odwie
ziono nieszczęśliwą do szpitala powiatowego w Ostro
wie. — Niech wypadek powyższy będzie przestrogą
dla wszystkich, gdyż jeszcze dziś dosyć często przechewywuje się po domach amunucję, tninu, że rzeczy
te. stanowiące własność państwową, winny być oddane
wojsku Wypadek powyższy mógł mieć jeszcze straszniej
sze skutki gdyby wybuch był nasiąoii w pomieszkaniu.
— Trup dziecka w gnojówce. W Cjtwartek
dnia 22. tern. tuż za stedeiami na targowisku w Wie
luniu przy wybieraniu gnoju znaleziono owinięte we
fartuch z silnie skrępowaną sz ją nowo narodzone
dziecko pici żeńskiej. W; rodna matka widocznie przed
wyzbyciem się dziecka wpierw je udusiła. Policja za
wiadomiona o powyżsżem wszczęła energiczno śledztwo
— Wystawa przemysłowa w Brodnicy na
Pomorzu urządzoną zostań o od 23 czerwca do ! łipca
Bliższych szczegółów udziela p. F. Tomkiewicz
w Brodnicy.
— Ułaskawienie. Wyrokiem wojsk, sadu do
rszu. w G.uciziąuzu skazany został na śmitre kajtr.J
Franciszek Buczyński z Grudziądza, oskarżony o sprze
niewierzenie za sumę 1808800 marek na szkodę wtęskewsści i dezercję Wyrok nastąpił dnia 22 brn
i według ustawy o sądach doraźnych egzekucja po
winna nastąpić dwie godziny po ogłoszeniu wyroku,
ze strony dowódcy korpus* gen Latom- wyszło jednak
w ostatniej chwili ułaskawienie i kara śmidrci zestala
skazanemu- zamieniona ńa 10 lat ciężkiego więżiema,
pozbawienia praw, degradację i wydalenia z wojska
po odsiedzeniu kary. Dodać jeszcze należy, iż ska
zany.liczy dopiero 22 lata, posiada rodziców w Gru
dziądzu i nie miał najmniejszych powodów do swego
czynu.
— Wypadek śmiertelny na lotnisku V/ ubie
głą sobotę w południc na lotnisku w Grudziądzu pod

czas ćwiczeń, odbywających się poraź pi
dłuższym czasie, lotnik porucznik Chłopecki
się na wysokość 20 metrów. W tej cb«I
przestał działać i aparat wraz z lotnikiem
ziemię. Lotnik poniósł śmierć ■■ miejscu.
— Jeszcze jeden młyn w rękach ŻJ^ 1
downik Wielkopolski" podaje wiadomość o wjl
młyna parowego w Mroczy przez kensorcjiimih!
Młyn ten nabył adwokat z Lublina de Morss-*
Punieważ p Czernicowi zabrakł® widocznie
na prowadzenie n ł na, ulwerzył* s:ę kensatepf
żydów z Lublina i Kalisza, które młyn ma "
— Goście z Wielkopolski w Kraków**'
dniach bawili w Krakowie nauczyciele z Wie®
którzy zwiedzili szkoły krakowskie, pragnąc i>r
ssę z tutejszym sposebem nauczania. Wwyciec
udział wizytatorowie, inspektorzy szkolni, kiej
szkól i nauczyciele. Goście wielkopolscy 11
Wieliczkę, a w sobetę wieczorem wyjechali
stechowy.
— Odkrycie podziemnej* przejścia *
szawie, kiórędy ucitkr w, ks K»nstanty Prl"
Chorążymi w r. 1838? Wspetdzielnia bf
warszawskich urzędników dypUmatycznych f
larnych rozpoczęta niedawno budowę śs®'
ul. Górnej. Prace toczą się tuż koło ogrs*11
wega, czyli dawnego instytutu maryjskitgo. *
za czasów rosyjskich kształciły się córki arp
cznych radzili rosyjskich Przy kopaniu fuo*n
odkryto p -d-iianine przejście, które jest tak *fffr
człowiek wysokiego wzrostu może się wniems'*'
poruszać Przejście to jest do pewnego stopnia1®1^
albowem zauważano w iiterr nawet fryzy.
bnie przejście t» —o czem legenda warszaw*'-,
wspomina, a również i historja głosi — n».W|
historycznem przejściem, przez które wieiki ks1!
stanty uciekł swego czasu przed podchcrążylę'|
stępslwie czego znalazł się niespodziewanie ;y
miasta. Późnej podobno przejście to stuzf^
różnym rosyjskim m»żnowiad-.om w celu ko®
z wychowamcami tegoż zakładu. Odkrycie t*
łało w Warszawie p*wszechne zaintcres»wanl j
Święto uznania granic w K r ó le wsk“' >r
W niedzielę odbyia się w Królewskiej HuCli(j
uroczystość z p»vvodu uznania granic w*c.»
Polski przez Racie Ambasadorów, Uroc'ys*0L
mieniła się w wieiką manifestację nar*ó?"j|
jeszcze Królewska Huta p*za przyjęci- ta " krsc
wojsk p*Isk:ch me widziała. Okeło 70 ty8udziel w p*chośz e, co świadczy najlepiej • *
tego miasta
— O Teatr "'olski w Katowicach Te8!
w Katowicach stoi w#bec niebe.-p eczeństw
cia z powodu mereguiarneg* nadsyłania przy
pnez R ąd subwencji. Dochody teatru nie *■5
na pokryciu- wydatków i z góry sir; z tćffl jeś
w Katowicach jak i Warszawie. — Obecnie
tego rodzaju, że artyści jeszcze za pierwszy
marca nie otrzymali całych swych pcbsrów, 8 ((
pełewę u e otrzymali nic. N.eóebór teatrB
około 150 miljenów marek polskich i U°i*ie e(
natycbRiiastewe wyasygnowanie przez Rząd 0 |tia
subwencji.

Ze św iata.
— Daisze prześladowania duchowie*1*,
Ulickiego. Wobec zaaresztowania, ks dz>e " j(l
hńskieg > w Moskwie zostało fam obeed® ,
2 księży. Dia obsłużenia wszystkich katolik0
hriburgu zaś tylkf' 1 ksiąaz.
. s l>
— Kr.mienicw nie jest zostę cą L-eni® ^ k
dowa sowjecka agencja telegraf>czaa
“
mości, jakoby Kamienisw Roseufeld zośł**' - j:;
prezesa komisarzy ługowych Lenina.
..A t
Przowódca nadretiizyków. W sta"]*; ^
.....................................................g
że w i l * .
Smestsa nastąpiło polepo-'
na Utrzymanie g® przy życu .
\V
— Aresztowanie zabójcy Srrteetsa- 2)4
guncji aresztowano zabójcę bizyy/ódcy^ ^Lpia
nadreriskich Smaetsn. Jest nim niejaki W’’1* f\\i
czorem został on uddany w ręce władz f jĄ
w Kolonji Ustalono, iż Wiltmann drisla’ Ajp
i za pieniądze. Siostra sekretarza Smeetsa.
obecna podczas zamachu, w aresztow^uy15’ ,|
poznała zabójcę.
;a
— Szlachetne bohaterstwo w
PieUastoIctni chłopiec Alfre-t G-.rcfa, który
łeńkic role w kabaretucli, znaiazt się P8* .yił|
w Sheffield w meaażerji, a rozmawiając z®jWgl!
jacieleut, rzekł: -,1 jabym wszedł że iąlatki
z pogromcą'1. Pewien przewnyslowlec
«rzet»vstowiec z Shl1
to słyszał, zaproponował: „Jeżeli w:;a-'i>-4 e , sit;,
dam wam 50 sierluigów". Chłopiec zgo*** r
<- z. M*r'’,!
r- - 1.k'l*yi|,i
tychmiast i po porozumieniu :-n
się
wraz z nim oo klatki. Lwy ca jego
zwyczaj--p»dniecon.-, jeden z nich nawet_P.r^ V*
się nań, lecz chł- piec jpozesta’ spskojn1 jfa
przedstawienia. Gdy otrzymał 50 sterling czyi, że przedsięwziął niebezpieczny wystęP-^fpJ
robie tyle, ile mu potrzebo, aby mód? P ,J'k,^o
ortopedycznej siostrę kalekę. Ulotnie.
K
powrócił do Londynu, zaprowadzi! ciosom y f o
m tego chirurg z, lecz wteoy już ca ą rt!St0 ^ił* 3 K
s -wały się pisma, a o szlachetny m c;-;-n,e . j>
mówi. cały Londyn Chirurg więc ,w:£“‘,jci<.
wszystk-em i z; ofiarował się zrobić f p*rsr4
w swej klinice, Chłooiec ulokował swuje
‘gó,.- w banku.

rozrywki.

Notowania Urzędu Stanu Cyw. w Kępnie.
Za

1Parobcy dziedzicow i W ielkiej nocy
winszowali.

czasy był zwyczaj, że parobcy chodzili
2,powinszowaniem świąt wielkanocnych,
i’, . tei okazji koszaiką jaja. Wybierali
kfi.Orffr siebie najmędrszego, którego nazyls ‘ 6m'■*tcn składał powinszowanie panu,
4 i°f^dy do jego życzeń tylko dodawała
'• «> jejmości waszecirtei i dziatkom wasze
| ||
J ^ g o
orator taki, stanąwszy z koszaiką
fi lijj 2 rumady, zaczął lak do pana rpewić:
iii -J„0r: M
y Boskie waszecine sługi, przyi' l t o d
wać..
di fyyrR aa: *i jejmości waszccinej i dziatkom
rat n !•- -M
E
*• byczymy waszeci zdrowia, najuiuźBr tycia,
Pro
eifeomada:
ejmości waszecinej i dziatkom
•oym.
*orator posunął się ku dziedzicowi, chcąc imi
ji/°8szalkę
zall -i jajkami, a gromada ruszyła za nim
UL.
CTC- że odwiązała się u jego nogi tak zwana
długi
„ rzemyk, którym riad łapciem (trze
Uy miał okręconą.
1 Sromady nastąpił mu na ten rzemień
•i fcu, BS', padł n.t ziemię z koszaiką, wysypując
t f e ,kie ia*»•
z k Bnt . . le’ podnosząc się z podłogi:
cię wszyscy czarni djabii wzięli.
.'i sj .'JjMa, posłuszna jego nauce, dodaje chórem:
I ■:‘l|1|ocć waszcdną i dziatki waszecine!

drugie św ięto

Helena Pnśoiech * 2. 3. 23. w Kępnie. Monika
Figaszewska * 27, 2 23. w Kępnie. Kazimierz, Józef
Kolanek * 2 3. 23 w Kępnie. Stefanja Soiarek *
2 3 23 w Kęr-nie Celina Mguła * 27. 2.23 w Kępnie
Hzlena, Marjanas Piasecka * 27. 2. 23 w ©Hzowie.
Marjanna Bienat * 1. 3. 23. w Kępnie. Józef Wiórek
* 3. 3. 23 w Kechłowach Kazimiera, Józefa Malicka
* 4. 3 23. w Kępnie. Helena Jagieniak * 3. 3. 23.
w Kępnie Marja, Helena Dlugaszewska * 1. 3. 23.
w Kępnie, Józef Kocera * 5. 3 23 w ©ńnach. Wła
dysława, Strfanja Mieszaia 4 3, 3 23. w Ke rnie Ger
truda Radefeid * o. 3. 23 w Kęonie. Ger
truda Więckowski * 12 3 23 w Mianowicach Marian
Nowicki * 7 3 23 w Kępnie. Józef Sroka 4 11 . 3. 23.
w Krążkowach. Józef Nyszkiewicz * 7 3 23 w Rżeń i,
Aurelia. Róża Stamkowska * 14. 3. 23. w Kępnie.
Jozef Marek * 16 3 23 w Rzetni. Józef, B gda i
Przybylski * !7. 3 23 w Kępnie. Mrranna Młynar
czyk 4 19 3 23. w Ostrowcu. Zygmunt, Józef Kubiak
* 17 3 23 w Kępnie. Józefa Adamek 4 19. 3. 23
w Koch iwach. Eleonora, Katarzyna Zakrzewska *
19. 3 23 v/ Kępnie. Hałupka ,s 2i. 3 23 w Kepnie
które martwo urodź, zostaio. Paula, Lea Bobrecka 4
19. 3 23 w Kępnie.
Zgony:
Wdowa Augusta Bergmann f 4 3 23. w Kępnie
•u wieku 75 lat. Józef Plewa f 4. 3. 23 w Pustko
wym Klinie w wieku 5 dni. Fran-is ek Wywijas f
4 3. 23. w R etm w wieku 3 t.godni. Robot jai
Kiobuch f 5 3. 23 w Kepnie w wleku 67 iat, Wac
ław Wieczorek f 5 3 23 w Zosinie w wieku 12 lat.
Anieli Nawrot f 7 3. 23. w Krażi.9 wach w wieku
10 lat Wdowa Katarzyna R-bczyń >ka -j- S 3. 23
w Myjomicach w wieku 76 lat. Anna M-irymak f
9. 3 23. w Kępnie w wieku 6 tygodni. Gospodarz
Fryderyk Pospisihil -j- 8 3. 23. v.< Weronfkipolu
w weku 54 lat. Stanisław Obsada f 10 3 23 w Hanuiinie w wieku 15 iat. A ma S częszewska f 10. 3
23 w Kępnie w wieku 70 lat. Gospod. Jan Górecki
f 10. 3. 23 w R-.etni w wieku 62 lata. Wd »wa
Errnlja Karłowska f lO. 3 23 w Kep ue w wieku 87 lat
Wdów; Franciszka Ogo nkowa f 11 3 23 w Kępnie
w wieku 30 lat Ret Tomczak j 16. 3 23 w B irku
mieleckim w wieku 4 miesięcy. Balbina L mperska
t 17 3 23. w Rzetni w wieku 61 Fit Antonina
Kaczmarek f 16. 3. 2i w Kępnie w wieku 31 lat
Marja Korsi ,ek f 18 3. 23 w Weranikmolu w wieku
23 lat. Kafiarz Fr deryk Banaowski f 23. 3 23
w Kępnie w wkkn 6 6 lat Wdowa Krarzyna Semk
t 23 3.23 w Kępnie w wieku 57 iat. Marjanna
Rachel f 23 3 23 -v Kęonie w witko 44 iat.

Koń

W ielkan ocn e

(o g ier)
belgijskiej rasy, gniady.
1,75 mfr. wysoki oraz

o d b ęd zie się

S*H p. Maciosżczyka w Piaskach

w

tedstaiiiiiis amatorskie

ciągnąca do 40 ctr. zaraz
na sprzedaż.
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F ran ciszek Olszak,

EÓHSBECESSEaiE

połączone

<

i.|j 5 Zabawą taneczną.

1

°c?ątek o godz. 6 i pół w lecz. &
v

V liczny udział prosi

Zarząd Taw. Młodych Polek.

a g a

|

Siemianice, pow. Kępno.

II9 9 1 R 9 3 1 !lł

Świadectwa
stanowienia

oco Poznań za 100 kg. w ładunkach wagonowych doatati
natychmiast ceny hurtownie:
_
>
Żyto
97086-105000
Pszenica
173800—195000
- 88000 93000
Jęczmień brow.
.
- 111000—116000
Owies
Mąka żytnia
180000 190000
•
Mąka pszenaa
285000 -31(000 |
i
Ospa żytnia
4400" i
©spa pszenna
46000
Ziemniaki fabr.
8900-0000
- noeao 130000
Gr«ch pełny
- 169000 - 180000
Groch jadalny
_
_ 210000—23000CO
Seradela
- lisoeo—120000
Tatarka
Lubin nieb. żółty
90000—130000 .
- 125918—1450.0 1
Wyka
Pelii3zka
- 130090-150000
Uwagi: Sytuacja rynkowa naogól bez zmiany, Uspoao- i
bienie State.

Kurs giełdy warszawskiej.
z dnia 29. marca
Etolary St. Zjednoczonych
Funty angielskie
Franki francuskie
Franki belgijskie
Franki szwajcarskie
Liry włoskie
Marka niemiecka gotówka
wypłata
Korona czeska
Korona austrjacka
1 rubel złoty
ł rubel srebrny
Tendencja nieustalona.

1923 r.

-

-

-

-

•
■
-

-

•-

-

-

-

-

Targ bydlęcy w Poznaniu.
Dnia 28. marca 1923 r.
Płacono za 100 kl. żywej wagi:
_
Bydła resate I kl.
_
_
II. ki.
_
”
” IJ1. kl.
I. kl.
Cielęta
_
11. kl.
_
III. kl.
1. kl.
Świnie
U. ki.
_
III. kl.
.
I. kl.
Owce
■ I! kl.
Przebieg targu spokojny.

- .

500909—520U0B
4300139 450000
3n09SO—380000
480900 500090
440990—460009
380000-400000
930(90—970809
909090 - 920000
84.009 868000
- 489000
4098013 42u000

N iniejszym p o d a ję Sz. P u b liczn o ści do łask aw ej
w iadom ości, ir z dniem 1 k w ietn ia br-

przejmuję Ks^IernlĘ p. KtrjaczsyysIiiEgo

„W IELK O PO LRI 1K R "
k tó rą nadal pod tą firm ą p ro w a d z ić b ę d ę . S ta ra 
niem m oim b ęd zie Sz. K lijenteię przez d o b ry to w a r
o ra z rz e te ln ą o b słu g ę zadow olić.
P ro sz ą c o ła s k a w e p o p a rc ie p o zo staję
z p o w ażan iem
332

A n n a S ty p k a ,

w K ępnie.

.

ny

Ij,% B n. „ s o u d l- W ...........

dj

% Su.-,

*

. urząłza

r.j]w Hi jaj.
tm
J .k '1.1 wlch\DJ®
tOieiksnitns
l!!c uilid
dnia LZ U
kwietnia
»Vscl'MI br. S
Hnfoli
____... u . . . : .
■li * ' l1ilt8l!i Ca«tralncga w Kępnie

ś

j[ficzornic| |

^

B aczność! ^
P olecam ze składu:

poltca

^jajpdłkowa w Kąpnie.
Ą

csm ent, gips, trz c in ę sufitow ą,
sp iisy , (klapki p o d .d ach ó w k ę)
gw oździe, tek tu rę , (p a p ę ) d a
chow ą sm olę, lepnik, karbolineum i w szelkie opakunki do
m aszyn.
—
—
—
—

WIKTOR LIS,
sk ła d żelaza.

Repartycje

druhen’
0 godzinie 8 wlec 2:orem. ~^03L
wieczoPnicv
114 Wio^eczna z urozm aicenia mi.
u
1n3ó mkBilety przy
r‘1' godz. 7 wieczorem.
CZOŁKM i
ZARZJU.
.

^
g

P o lecam
(marka
kosiarki do traw y Doring)
drvlefdoł^wniki,st ftówki,
manoże, pługi, brony, ma
szyny do szyci (S in g e r)

— po b a rd z o k o rzy stn y ch cenach. —

’) ; .^Pu^ k>w Pr°g>amem:
|> o l i ; * Basp,zętoch-

% T

^
m

ii B

E S IIII

^rze do dziennika

- 41800
- 195100
2750
2450
7370
ż 2100
2,0*
: ,£
0,60
- 24000
- 12800

-

-

m m m

po leca

Drukarnia Spółkowa

Siełda zbożowa w Poznaniu.
Urzędowe notowania z dn. 26. marca 1923.

Urodzenia:

1 j w

® ł.clS’ tur^ct- rweles, wrzawa,
\y .Bt<łomot, jak w młockarni.
■|l| d 1 oi= parna, ścisk, kurzawa,
1j
wciąż skrzypią u spiżarni.
l i . sJakf in.as,s* 1*1® s ';rV’
"li
jtk ■ Cli!‘ry 1 k o rzen ił;
Jm 'ss( w demu dziewek cztery,
.się za drugą zenie.
tyl°®:ś, myją, w piecach palą,
-1 tłuką, szyją, wrzeszczą,
';ic domu nie rozwalą.
■ wt'V'"'łcksmi belki trzeszczą!
I Ud!SSko kłębi s;ę jak w garnku,
I--.
»a głowach nie chodzą.
^ ia jest?., czy wir r.a jarmarku?.,
tam to święta nadchodzą !

czas od 5. — 24. marca 1923 r.

do pobierania podatków powia
towych i gminnych
ma na składzie

u
•

Drukarnia Spółkowa w Kępnie.

,«ł1

*-vą,r.ą. » » » ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ < ,♦ » « 4 ^♦*4 4*ą«vi-44

Teofil Olejnik
w a rsz ta t re p a ra c y jn y

m aszy n

rolniczych i kuźnia,

Kępno, ul. S ien k iew icza
sta re targ o w isk o .

W czwartek, dnia 29 marca rb. zakończy! życie o godz. 10'|2 ran© opatrzony Sa=
kramentami św. po długich i ciężkich cierpieniach mój najdroższy mąż, nasz dobry,
troskliwy ojciec i dziadek
ś . p.
„Si

Florjan Stanisław Adamek

8

W ciężkim smutku pogrążeni

ion a, dzieci i wnuczka,
Kępno, Paryż, Witkowo.
Pogrzeb w I święto Wielkanocne o godz. 5 po południu z domu żałoby.

Baczność Członkowie i Sympatycy
Chrzęść. Naród. Stron. Roin.

We wtorek 3 kwietnia lir. o godz. II przed pot

Kupiecka Szkolą
prywatna

Polecamy Szan. Publiczności
na zasiew zdrowy towar:

Preisse

Ś w ieżą koniczynę czerw oną krajow ą^
brukisw żółtą pastew ną, buraki eken-

o d b ę d z ie się

w Poznaniu

w Ostrowie na sali Domu Katolickiego

ul. Fr. Ratajczaka 29.
Założona 1893.

po zniżonej cenie.

wielki zjazd tegoż Stronnictwa

HauHa rozpanzs ns się z po-

Także najlepsze OSEŁKI KAMIENNE

cząlkiEfli każfcgo kwartału.

ręczn ej rsb o ty do o strzen ia kos.

P rz e m a w ia ć b ę d ą posło w ie. S p ra w a w ażn a. P ro sz ę
w szy stk ich m ężó w zaufania o ja k o ajiiczm ejsze sta w ie n ie się
w o stro w ie .

Lekcje prywatne każdego
czasu. - Prospekty na
żądanie. — —
133

Wojtkowiak,
Prezes Zarządu Powiatowego
Chrzęść. Naród. Stron. Roln.
i poseł na Sejm.

dorfskie, mieszankę, i różne inne nasiona

DZIENNIKI
LEKCYJNE

Rsrazi
Eodziflcii'
Mroczeń Nowy,

poleca

blisko 3M kroków od stacji kolejowej.
Po lewej stronic szosy w kierunku Rychtala.

Druhami? Spółtawa
w Kępnie.

...

IB/k /W iSxJŚK
&

ma Mn arfMania

odbędzie się

Z ak u p u je w szelk ie

zboża i ziemiopłody.

3 0 0 ctr. sadz®

Po przedstawieniu ztbaera taapczaa

w a g o n .w o lub w m niejszych '*r

O liczne przybycie uprasza

chilijską, nasiona buraków ekenderfskich. marchwi i koniczyny. — —
P lan tato ro m cukró w k i donosim y, iż po św iętacii
w y d aw ać b ęd zie m y p o d łu g k o n trak tu należący
330
się tow ar.
—
—

l i ł ł

325
ZARZĄD.

Pokrywanie dacM w
rezmaiią dachówką i papą ©raz smołowania i wszeł;
kich większych prac dekarskich podejmuje się

Stan. Jack ow sk i,

jeszcze, ażeby żona wyrzuciła męża
za drzwi za to, że palił wyroby:

Mogul
Xanthi

I B,
Tytoń fajkow y
M achorkę

Bilskiego.

różowych rychłych M

Sól kuchen1
towary koSonj^
oraz wszelkie inne

314

j

pelecst hurtownie i detaliczni

fidaiu Słerólewski Kępno,

m istrz d e k a rsk i w Środzie.
308

Telefon .126.

Lekarz W et.rynarjj

Nie zdarzyło się

t'5

przedstawienie
amatorskie
Odegrane będzie
LDramat
IL jEw czterech
i ROZĘ.
odsłonach.

Początek przedstaw lenta wiecz. o godz .7' h

P o leca z po św iętach n ad ch o d zący ch
tra n sp o rtó w sól potasową, kanit, saletrę

Józefa

Majętność Jankowi ^

A. A.8S

A k.

w Bsranawis na sali Domu Kaisiickisga

Sp. z z ogr. odp. Kępno.

M

alk

W drugie s w ie t . W isik i.jn o cy

Rolnik Spółdzielczy

M

<0*. J h .

132

Józef Rubner rZJ27i

JW

>
tępe
p il n ii K
—
™
ipC
#*■ 'fi!
w

k u p u ję i odsyłam do nacw J

zawiadamia P. T. interesentów, że jest zaopatrzony'
tak w krajowe jakoteż oryginalne niemieckie

W arsztat reparacyjny maszyn 1

szczepionki przeciw czerwonce.

W . U rbański.

Dobrowolne wyprzedaż w Bralinie 1
Dnia 4 k w ietn ia o godz. 2 po poł.
sprzedam na podwórzu ;:'!: !n?in

dobra krowę 4-letnią wysoko cielną, maneż. wiiz
kompletny 1 drabiny żniwne, bryczką, 3 pól
szarki z przynaleZnościami, żelazną pompą do
gnojówki, wagą decytn, 1 łóżko
i rozmaite inne sprzęty domowe i gospodarcze.

i, h;

S z an o w n ej P ubliczności P° J ł H
d o w iadom ości, iż przyjmuj® j y i

b«'

S ienkiew icza 86.

k, '<1

usĄ Ą
Licytacja przymuJ
I i K K

NYczwartck^ctnia^S*
.
cati-na |ji,w
S
l|

będzie na rynku przy budynku *•>

I c e n tr y fu gM . ‘

najwięcej dającemu za getowkt sPr

KĘPNO, dnia 9* '< io*»7 -

-

