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■'ijgBoże, za Wiarę i Ojczyznę!
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Oświata ludu — dokona cudu!

Pismo polsko-kafolickie w południowe] części Wielkopolski.
■^^yjaciel Ludu"

wychodzi tr/y razy tygodniowo.

łiezfH?'6 z °dn°s/.eniem miesięcznie- 2200 nik.
»Pnioi10szen’;a niiesiecznie 2iOUm. z odnosz.w dom 22(X> m,
0|sce miesięcznie 3'JOO mk.
zemplarz 200 _mk.
.....
pod0D9S?ie^ / - c^y egzemplarz
W innych krajach 100 procent droiej.

C e n a o g ło s z e ń :

Zwyczajne za wiersz nonparelowy jednolamowy
aoo ml
Żałobne i dla poszukujących pracy
250 ,.
Reklamy w dziale redakcyjnym
Przed tekstem na 1 stronie
1000 „
Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe.
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powiarzające. odpowiedni rabat,

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

Kępno, na sobotę 21 kwietnia 1923 r.
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Rok X.
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fc d marszałka Focha.
dniach maja zjeżdża do PoisW
którego nazwisko, ściśle związane
*mi znaganiami się podczas wojny świaffe :
116 jest złetemi głoskami na marmurze
I :>50
Pogromcy Niemiec, jako wielkiego zwy^Jtnej idv;j sprawiedliwości i ludzkości
•?" * - haseł walczyli Aljanci z nawałą
i-Oo P o |.p rz y b y w a Marszalek Foch,
PWny wojownik, wódz wszystkich w-.jsk
, kh zasługuje na specjalną sympatję i szczere
« ,r0ny Rzeczypospolitej, bowiem dzięki
Pi oraz żelaznej woli, dzięki jego talentowi
E runęła w pyl potęga Niemiec a na jej
Polska odrodzona, powstała *d nolu na rubieży spełniać swe wzniosie
|**Uzane jej w spuściźr.ie Drzez tlodycję
w m n a t i a ftern-gorętszy
p m a r ,'r r - te s y b c l d
W - 82r.7fir«i7n
szczersza sympatja,
»u4 marszałka Focha u naszych granic,
J"‘ niepomiernego uroku, jakie roztacza
KooLok zasiug położonych dia spraw
w^iiizacji jeit ori jednocześnie naczelnym
j Uiu.-,- j najlepszej sojuszniczki, naszego
B sorzyrnierzeii.a-Francji. To też przy? Focha ptzyczyni się niewątpliwie do
zacieśnienia węzłów pomiędzy obu
%
klęcie,, takie .mu
-----mm .zgi
s .tuje w spontanicznym
na
8 . Uazze społeczeństwo, wszystkie jego
Przyjęcie będzie najlepszym dowodem
b i b f*entem naszych serdecznych uczuć
i . .Ufateistwa, jakie żywimy dia Francji.
m : I^r a>e oamięta straszne chwile w lecie
it f ^ y to nawala bolszewicka parta na
t 0 ‘j 1 Mtatacby czerwonych hord sowieckich
if j^ tc a Polski, do Warszhwy . . . Wtedy
łJBMeirjala obojętnie nieomal na nasze zmaJ jS
bolszewickim, wtedy odzywały
glosy, że Polska ponosi zasłużoną
i i.e®kcmy imperjalizm i nikt nie kwapi!
J t ą “r“ z pemocą. Nikt za wyjątkiem Francji.
nm’tii j Puściła w tej ciężkiej potrzebie, a mar
n is j ncibardziej wierny orędownik,
r.rzecylu do Polski swege najbliższego
; ,!*s> swoją niejako prawą rękę, gen
•jj^ytn sztabem zdolnych francuskich ofip H i^ cu ją nad tem, aby umiejscowić naaby nie pozwolić jej zawładnąć
»r:i‘hi pj,
J iIS;^ -ą . A obok tego idą de Polski
ni oj
1iy u
/
V*
,,i"rty
dział
i amunicji, śle nam marszałek
W ^P kiej mądrości, a zarazem żołnierskiej
tHi»iuchy nawołując do wytrwania i wróżąc,
\
zostaną pokonane, byle tylko Polska
Si aJ°,niadzira wszystkie siły, natężyła je
r Sensair,estirony- * ,a wiara w nasze
Lkjj "lalnego wodza Francji, ebek fachowej
j£ y b nnych wskazówek jego najbliższych
'Nil, ^ z gen. Weygaudetn na czele, ta
• że w nocy 14 na 15 sierpnia w poiic .
wojska nasze wstrzymały pscliód
go od murów stelicy, a wkrótce
(Np!^e poza granicę. T aj wiara i genjalna
^ y ^ w n .k ó w marszałka Focha, połączona
A j naszego żołnierza sprawiła, że w tę
, . \ 2 trPnievvą zredził się Cud Wisły, zrodził
Po przez całe pokolenia, przejść do
e**«aej nazwiskami takich bohaterów
jAg sPf5wy narodowej, jak ksiądz Skorupka,
• V>d, n° Wski i wielu innych, w pierwszym
/ i]v 5 "''dnieje promienne blaskiem niespoV!kg02^isko pierwszego marszałka Pelski,
, esirudzonego, a nie mniej genjalnego
v,i f, Sm. Weyganda!
iii ' kwitli°ncia ! Dwie siostrzyce związane z sr bą
S X v > lami wspólnego umiłowania i krwi
V
na polach bitew, bąoź też ped
V |2 °-cona, bądź też w ostatniej wojnie
■ h- n' u nieśmiertelnemu braterstwa broni
Po wsze czasy dwa nazwiska: wiel8enjalnego pogromcy Niemiec marszałka
§ i ? y ': h
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Żyt?il i Niemcy urząslzają awantury
w Sejmie.
Warszawa, 13. 4. Ped koniec wczorajszego po
siedzeniu sejmu rozpatrywano wniosek koła żydow
skiego v. sprawie ekscesów antyżydowskich w War
szawie dnia 5 bm.
'
Nagłąpć wniosku motywował poseł Hartgłas. Za
znaczył on z całą bezczelnością, że ekscesy te zorga
nizowane były przez prasę pewnych odłamów. Tyczy
się to naturalnie i napadów na Ptic-r.ję, Ziemiańską
kawiarnię i redskcję ..Kurjera Porannego. * Poseł Hartgias zakończył słowami: „Proszę, by ukarano nie śieoy
miecz, ale rękę która nim kierowała oraz i o uchwa
lenie nagłości".
W odpowiedzi na to poseł Staniszewski zaznaczył,
że wszyscy potępiają ekscesy mętów spełecznych
w dniu 5 btr-., lecz zorganizowane żydostwo rezdyraa
je do cibrzymich rozmiarów. Społeczeństwo żydow
skie st- le siara się wprowadzić w błąd opinię zagra
nicy. Nagłeść wniosi it c-drzuccno.
Pc-sei Kirszbaum wykrzyknął: Na znak protestu
opuszczamy dzisiejs: > zebranie. Posłowie żydowscy
podczas wielkiej wrzawy i zamfeszania wychodzą ze
sali.
Wychodząc, poseł Kirszbaum zawołał ped adre
sem p słów polskich.
— Mordercy! Bandyci! Złodzieje! My się wara odpłarimy!
Posłowie polscy ruszyli ku drzwiom i między obu
stronami wywiązała się kłótnia. Kiedy pssei Manterys
kiócił się z p. Kirs/baumem, podbiegł do nich Nie
miec Żerne i uderzył p. Manierysa pięścią w pierś.
P. Manterys się zachwiał, a petem porwał się obu-’
rzony, aie go koledzy klubowi wstrzymali.
Rozpoczęło się szamotanie, które trwało kilka
minut i zakończyło się już w kuluarach.
Marszałek Rataj zarządził wskutek tych zajść śledz
two i zapowiedział że posła, który rozpoczął bójkę,
skarżę na trzydziestodniowe wykluczenie.

■lawnozdrajca w Sejmie polskim.
Warszawa 18. 4 Wczoraj zjawił się vv Sejmie
poseł fccckiewicz po miesięcznem wykluczeniu. Oczy
wiście czemprędzej zaszedł do kasy po pieniądze.
Ujawniło się za co aresztowano go w Łucku.
Oto w czasie (świąt wielkanocnych) 9 bm. urządził
on wiec przed soborem w Łucku. Ze stopni świątyni
Łuckiewicz przemówił do zgromadzanego tłumu i eświadczył. że lud ukraiński solidaryzuje się (!!) z rządem
bolszewickim, który zamordował śp. prał. Budkiewicza
i więzi arcybiskupa Cieplaka z księżmi, gdyż rząd
polski czyni to samo (11) z arcj biskupami prawosław
nymi.
Podburzającej w najwyższym stopniu mowy Łuckiewicza słuchali żołnierze prawosławni tutejszego garni
zonu i wyszedłszy na ulicę rozpoczęli demonstrację.

Prace Sejm u.
Na wczorajszem posiedzeniu Konwentu Senjorów
pad przewodnictwem o Marszalka Rataja omawiano
sprawę najbliższych prac Sejmu.
Po krótkiej rozpraw ę ustalono, że następne po
siedzenie pełnego Sejmu odbędzie się w sobotę d. 21
bm, później w poniedziałek 23 bm. i w p ątek 27 bm.
poczetn ze względu na szereg świąt nastąpi 2 -tygodnio
wa przeiwa.
Przerwa letnia w pracach Sejmu ma rozpocząć
się 20 czerwca i trwać do października.
Dzisiaj p Marszalek zwołuje również posiedzenie
Konwentu Senjorów, celem rozpatrzenia, które z przed
łożeń rządowych mają być przed wakacjami załatwione.

N iem ieck ie w ichrzenia.
Przyjazd jen. Le Rond a wywołał wśród Niemców
wielkie zaniepokojenie-, które , .większa jeszcze zapo
wiedziany przyjaźń Marszalka Fach‘a. Strach Niemców
doszedł do tego stopnia, że „na wszelki wypadek,
sprowadzono tam znaczniejszą siłę zbrojną". W Łabetach, koło Gliwic, ulokowano 300 że: .;e^zy heskich.
Poza wzmocnieniem garnizenu w K źiu, Raciborzu
i Opslu, rozlokowano wielkie oddziały Selbschutzu
w Gliwicach i Bytomiu oiaz sprowadzoną większą
ilość tanków, które rozmieszczono w pewnych odstę
paco według granicy polskiej.
W B ibrku i Mikulczycach widziano pociągi pan
cerne. W niekłórych miejscowościach Niemcy zanie
chali prze budowlanych, czekając co będzie dalej,
,G n ec Śląski" uzupełnia te wiadomości, przyta 
czając ciekawe fakty ptowokacyj niemieckich, które
maią na celu sprowokowanie p zedawszystkiem po
wstańców do wystąpień na granicy niemieckiej. Według
tych wiadomości, zdaniem Niemców powstanie polskie
jest potrzebne, bo z chwila, gdy ono wybuchnie t zaczną
się walki na granicy, Sowiety zaatakują Polskę ed
Wschodu oraz radzą ludaeśd niemieckiej w niemiec
kiej części Górnego Śląska, by na v/ypaaek wkrocze
nia wojsk polskich zachował i spokój, gdyby zaś
weszli powstańey, ma chwycić za broń.
Najciekawszą z plotek jest ta, która powie da, że
jen, Le Rond stanie na czele powstańców górnośląskich,
wkroczy na Słąsk Niemiecki i zajmie Ogolę na swą
rezydencję,
**

Położenia w Zagłębiu Ruhry.
Mima dalej trwający opór rządu Rzeszy i władz
niemieckich rządy francuski i belgijski kontynuują n a 
dal jednomyślnie akcję swą w Z^giębiu Ruhry skierewaną przeciw sztucznemu oporowi kapitaiistycznojunkierskich Niemiec.
Francuski kemunikat urzędswy, ogłoszony po so
botnich naradach z ministrami belgijskimi glesi m i,:
„Rządy francuski i belgijski zdecydswuły się jedno
myślnie kontynuować wspólną akcję w Zagłębiu Ruhry
u o chwili, kiedy Niemcy zdecydują się uczynić bezpo
średnie propozycje w sprawie wypłat reparacyjnych
Na odbytej naradzie rozpatrzono szereg zarządzeń ma
jących zwiększyć presję na rządzie niemieckim, przy
czyn presja ta’ byłaby wywierana tak dl .go, dopóki
okazałoby’się to koniecznem. Powzięto dalej szereg
decyzji w celu zwiększenia i przyspieszenia transpor
tów węgla i koksu oraz w celu udoskonalenia komu
nikacji kolejowej na terenie okupowanym."
Z p*>v,'yższego komunikatu wynika, że ministrewie
francuscy i belgijscy dsszii do przekonania, że polityka
wspólnego działania prowadzona będzie nadal w duchu
wzajemnej ufności obydwu narodów. Odkąd Niemcy
nie będą żywili wątpliwości co «1o istotnych intencji
Francji i Belgji.
Ze uchwala powyższa ministrów belgijskich i fran
cuskich nie istnieje tylko na papierze, dowodem tego
jest wydalenie dalszych 430 niemieckich funkcjonar
iuszy kolejowych, którzy trwając w oporze, uprawiali
sabotaż na szkodę kolejnictwa terami ckupewanegs.
W Recklinghausen władze skonfiskowały 40 mijonów
marek orzezrtaczonych na zapomogi dla strajkujących
robotników. Oprócz tego skonfiskowały władze fran
cuskie w ubiegłym tygodniu 1 i pól iniljarda marek
w Miżhlheim, przeznaczone na te same cele.
W odpowiedzi na te rząd niemiecki przesłał rzą
dowi francuskiemu netę protestującą przeciw skonfi
skowaniu w Miihlheim świeże wydrukowanych bank
notów niemieckich na sumę półtora miljarda marek
oraz płyt dla drukowania tychże banknotów. Bank,
Rzeszy równocześnie opublikował ogłoszenie o unie
ważnieniu skonfiskowanych banknotów,
Prasa niemiecka z wielkim hałasem i tupotem
rozpisuje się o gwałtach i rabunkach francusko-belgij
skich, piętnując na każdym kroku akcję kosljantówjako „Raubpelitik", „Greueltaten Frankreichs" itp.
Szczególnie wylewa ona gorzkie łzy nad złem trakto-
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mieckicb, którzy osadzeni są w I ichach więzennych.
Skwapliwie omija jednak prasa niemiecka każdy
przyjm ują listow i o raz u rz ę d y po czto w e
szlachetny gest Francuzów wr bec butnych junkrów
p rz e d p ła tę n a m iesiąc m aj. U p raszam y
pruskich ! tak z polecenia gen, Degnutte delegaci .
p rzeto o w czesn e zam ów ienie, w celu
Czerwonego Krzyża niemieckiego w Essen uzyskali |
uniknięcia p rz e rw y w d o starczan iu .
prawo dostęm. do więzii ń Pozwolono im zaopatry •
W m iesiącu o b ecn y m n ie p o d w y ższam y
wać więźniów w śodki żywności i bieliznę.
cen y ab o n am e n tu , w y ró w n y w u ją c jed y n ie
Sprawa dostawy węgla tak dalece posunęła się
naprzód, że obecnie np. zapasy koksu, wywożonego
o p łaty p o czto w e, k tó re jak w iad o m o ,
z zagłębia Ruhry, niezadługo będą mogły zapewne
w kw ietn iu znacznie p o d w y ż sz o n e zo stały .
pokryć zapotrzebowania francuskiego przemysłu me
P re n u m e ra ta n a m iesiąc m aj w y n o si:
talurgicznego.
n a poczcie z o d n o szen iem
2 6 0 0 nik.
Również ruch kolejowy mimo liczne aresztowania
„
2 4 0 0 ,,
i wydalani,, opornych urzędników Niemców powraca w ek sp ed y cji
„
„
b ez o d n o sz e n ia
2300 „
do sianu normalnego,
pod o p a sk ą 3 6 0 0 mk., w e Francji 2 fran k i.
Jedneni słowem sytuacją się o tyle w ubiegłym
tygodniu wyjaśniła, że presja raz wywarta na Niem
P o je d y n c z y eg z e m p la rz 2 0 0 mk.
czech, bezwzględnie wspótnemi siłami przeprowadzona
zostaje i nadal przez rządy belgijski i francuski
Wszelkie pobożne życzenia i chytre zabiegi zwo
lenników/ kapitulacji Francji i Belgji rozbijają się
o twardą epokę jednomyślności i zgody w przełamy
B r a t e r s t w a ż y d o w s k o - n i e m ie c k ie .
waniu oporu niemieckiego,
wan
Wśród łódzkich Niemców daje się zauważyć bar
I póty dążenia Niemiec, cala ich polityka reparadzo żywa akcja mająca na celu zbliżenie żydów
cyjna nie wejdzie na zdrowsze realniejsze tory, na tory
zupełnego wypełnienia przejętych przez nich zobowią z Niemcami na kresie sejmu. W tym duchu umie
ściły pisma niemieckie w ostatnich dniach szereg arty
zań, nie może być mowy o zlikwidowaniu zatargu
kułów. wskazujących na korzyści, jakie z takiego po
francusko* niemieckiego.
łączenia mogą osiągnąć i żydzi i Niemcy.
Z rozpraw przeciw ko mordercy

Wiadomości polityczno.

m etropolity Jerzego.

Bezczelna odezwa żydów.
f : Koło żydowskie w Sejmie i Senacie Rzeczypospo
litej wydało odezwę do ludności żydowskiej, by w dniu
17 bni żydzi warsra»-scv pozamykali sklepy i prze
rwali pracę od
3 —7 wieczorem na znak protestu
przeciwka pobiciu kilkunastu żydów w dniu wiecu
protestacyjnego przeciwko.za-,.o ru o w a R iu prałata Bud
kiewicza.
„Kurjcr Warszawski" omawiając tę odezwę, pisze
m. in.: Cala ta akcja żydowska nie omieszka wywo
łać w śprłeczeń wie peiskiem głębszego wrażenia.
Zdaje się, że nie będzie ona miała tylko tego charakteru,
który obiecuje sobie koło żydowskie. Stanie się to
przcdcwscystkiem dlatego, że motywy odezwy koła
opierają cię na kłamstwach. Autor artykułu, senator
Koskow. U stwierdza, że cała praca polska polepiła
wybryki, a uprzednio nawoływała do spokoju. Tym
czasem kolo żydowskie, rozpowszechniające wiadomości
wprost przeciwne, dopuszcza się kłamstwa, Senator
Kosko wski pisze: Kolo żydowskie w Sejmie i w Se
nacie bawi się w kłamstwa, nakłania do manifeslacyj
przeciwko społeczeństwu polskiemu i rządowi wkłada
broń w ręce tym, którzy podejrzewają przywódców
żydowskich o chęć szkodzenia w dobie akcji przeciwkomuaistycznej wewnątrz kraju.

J. i, K raszew ski,
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Na królewskim dworze.
i.

'(CZASY WŁADYSŁAWA IV)
— Panie Adamie — szepnęła mu de ucha Bietka
— Mingsjłowa na nas czeka,, przejdźmy prędzej.
— Nie godzi się — odparł Jarzemski — drugi
raz w życiu tych rzeczy widzieć nie będzie,.. Tu naj
mniejsza godna refleksyi.
W tern muzyk pochwyci! w pół Płazę i gwałtem
go posadził na ławce pięknej, niedaleko wspaniałego
łoża stojącej.
— Wiesz waćpan na cztm siedzisz? — zawołał,
śmiejąc się ds rozpuku. — Sądzisz, że na prostej
ławie? Tak ,, otóż w jedno oka mgnienie rozkłada się
ona i czyni z niej najwygodniejsze też łoże!
Proszę — dodał — nie spuszczać oka ze ścian
dla obrazów.
W tym punkcie peregrynacyi strojny bardzo miody
dworzanin zaszedł im drogę i przyłączył się do nich.
Byiy to pokoje dia obcych zupełnie niedostępne, a co*
raz wykwintniej poprzystrajane.
Kolumny i kominy z marmuru i brenzu, świeczniki
srebrne, trzymane przez anioiów, zwierciadła w ramach
srebrnych, obrazy w rzeźbionych cudnie okładzinach,
odrzwia z marmurów włosk.ch, a wszędzie wielkie
i piękne płótna włoskich i flamandzkich szkói ściągały
oczy, tylko już sobie myślał Płaza, wszystkiego tego
nadto było.
Przeszli tak między innemi i bardzo wyfworuio
urządzoną bibijoiekę, czyli librarją, w której razem na
stole w pośrodku, okrytym kobiercem, był zbiór oso
bliwości różnych i kosztowności: jandziary drogiemi
kamieniami sadzone, noże w pochwach z turkusami,
czary ziotc i kryształowe, puzdra i szkatuły misternie
wysadzane.
Za iibraryą tuż wązkim korytarzem przedzielone
od niej zaczynały się pokoje marszałkowej, w których
Baturaiiiie zbywać nie mogło na najwykwintniejszych
wymysłach, które podróżujący po Europie Slużkowie
i Kazanowscy tak chciwie chwytali.
Między innemi Jarzemski z respektem wielkim
oglądać kazał całe pudła z żółwiów morskich złotem
nabijane, całe skrzynki z kamieni różnobarwnych.

Warszawa. 18 4 D.::ś w dalszym ciągu rozprawy
w sprawie mordercy metr. Jerzego sąd wysłucha!
przemówień pozostałych 3 obrońców. Obrona m. in.
wniosła o przesłuchanie dodatkowe jeszcze 3 świadków
i o ustalenie poczytalności umysłowej oskarżanego.
Przeciwko tym dwom wnioskom pro k u rato r nie o p o 
nował. Oskarżony po dłuższem przemówieniu w estatniem słowie usiłował przedstawić go jako „męczennika1'
i powołując się na to, że usposobienie jego więzienia
nie znos1, prostko wymierzenie mu kary śmierci. Po
naradzie ogłosił sąd rezolucję, iż wobec wątpliwości
co dc- poczytalności oskarżonego i niemożności usta
lenia stanu tej poczytalności na rozprawie głównej,
uchwalił przesłać sprawę do rozpoznania sądowi
zwykłemu.
Rezolucja ta wywołała prawdziwą sensację w sali.
Oskarżony przyjął ją spokojnie; dopiero po dłuższej chwili
jak się zdawało, zrozumiał istotną treść rezolucji.

fe z c z ć g ó ty ita jła u u itt
Nadchodsą dalsze szczegóły o napatf
na polską placówkę straży granicznej »1
Mugowo powiatu braeławskiego. PlacówB
gicznej obrony pod naporem przeważaj#*
wskich cofnęła się. W nierównej tej
dowódca 99 baonu straży granicznej kap#*
wski i jeden szeregowiec, trzech innPl
Litwni wzięli do niewoli, uprowadzili *<_
kapitana Dmochowskiego, która na par? P®
napadem przybyła wraz z mężem na pW
Kapitan został zamordowany w spasa’
Głowę jego Litwini rozsiekali doszczffil
Fe dokonaniu tego zdradzieckiego nap3™
wycofał; się z terytorjum polskiego.

N abożeństw o żałobne w Mo5'
„Przegląd Wiecz.-' w depeszach '■
że w polskun kościele św, Piotra iP aW" iI
odbyło się- uroczyste nabożeństwo za 1
prałata Budkiewicza.
W nabożeństwie p o z a nieziiczonetntt
nych wzięli udział przedstawic ela w jjL
zagranicznych. Anglję reprezentował .’Piet'j
tarz misji V/. Brytanji w Moskwie.
Na ołtarzu, pokrytym kirem, widniały'
„Ty jesteś opoką, na której zbuduję #0!| E
bramy piekielne nie przemogą go"-j 9 Ej
wrażenie wywarta mowa żałobna księazn| | l
wionem nabożeństwie. Przed ".•■ściaiewjg
wieni agenci czerezwyczajki, którzy sl* J
wchodzących i wychodzących.
I

Kursy społecznadia Kępna

L itw a szykanuje P sia k ó w przy w yborach.

W niedzielę 22 bili odbędą się ® *
na sali Domu K atolicki3?9^
7. ramienia Związku-Kat, Tow, Rob., Z#
Pracujących oraz Chrzęść. Z w . Z :wodowycii
Kursv soołeczne.
PROGRAM:
1 O godz. 9 Wspólna msza św.
2 O godz. pół 1 1 w D .ma Kat. zagajeni3 1
a) Chrześcijański ruch sDoicczny- :
b) Nasze towarzystwa oświato'4'3
■ obecnych.
Po południu:
c) Istota, powstanie i zadania zwią*
d) Najbliższe zadania.
Robotników, kobiety pracujące <
się ruchem społecznym i oświatowy1®
do uczestnictwa w kursach.

Jak było do przewidzenia władzo litewskie starają
się za pomocą wszelkiego rodzaju szykan wyborczych
wpłynąć na zmniejszenie się liczby głosów polskich
przy nowych wyborach do sejmu. Da list wyborczych
Polaków celowo sic nie wciąga.a wszelkie ich rekla
macje w tym kierunku nie odnoszą skutku, Nazwiska
pslskie na listach wyborczych stale są przekręcane
celowo, aby utrudnić wyborcom Polakom oddanie
gissów.

„R asa" — romans Eiyka Kiihna
mieckiego przez Ign, O.-rsza - Graba
księgarni Perzyńskieg®, Niklewicza i S
przedstawia dla czytelnika polskiego
i interes że obrazuje życic butnych,
skłch Niemców po katastrofie wojepn®!-

N otatki l i t e r a «

Na straży tych skarbów przy krosienkach siedziała- W skrzyniach nieoprawnych głowni,
panienka, którą pozdrowiła Bietka, jako dobrą swą piechoty, widać było całe pęki i stosy.
Drugie drzwi żelazne za temi
przyjaciółkę i znajomą. Szyła ona jedwabiami i złotem
cudny ornat, który pani marszałkowa ofiarowała się prawdziwego już skarbca, gdzie rzędy,
szable, koncerze, pałasze wszystki®
do jednego z kościołów dostarczyć.
Dalej byiy sypialnie pańskie, całe od złotagłowów w złoto, srebro i sadzone kanne
i jedwabnych opon wschodnich, a przy nich znowu siodła z blachami i strzemionami
zwierciadła w srebrnych oprawach, znowu tysiączne sztywne od złotych szyć, uprzęże, _
b!3'9
fraszki drogie, między innemi zegar zloty, który co zmiemej liczbie, sobolowe szuby i■i \1 f
minuta wyrzuca! gałkę, a chłopię, stojące pod nim, las i kupy naczyń ogromnych już
bez nich., mis, nalewek ; miednic,
nazad ją ciskało.
Jarzemski, oprócz tych skarbów,
Tu mieniały się tylko obicia ze ziotogłowów co
ta
raz innej barwy: jedno zieione, drugie szkarłatne z ta- w oczach się ćmiło i w głowie
ogromną skorupę żółwią, którą do k f ^ i r
kiemiż sznurami, frenzlami i bogatemi kutasami.
Piękny bardzo wizerunek ha ścianie poważnej wsi i z Indyi przeniesioną skórę olbw ,ft
Ztąd dalej jeszcze ciągnęły :ę skł*Pj^i
matrony w sobolowej szubie, z różańcem i książką
L
w ręku, matką pani marszałkowej wystawiał, a na ścia ciemne, ale tych już nie msgli
przeciw jjw deiii palowej i zbroi, z ręką w bok na tylko przy wyjściu ze skarbca ukaż-8*
baszty od Wisły opasujące ogród pa‘‘“ i
szabli sta! ojciec, Jarzemski ciągle im kazał patrzeć
rono z za morza przywożone d rz ^ ^ ] ».
pod nogi na wzorzyste to drewniane, to marmurowe sadzono
W ogrodzie na sposób wioski vV^'
posadzki; ale Płazę więcej w pedziwienie wprawiały
marszałkowi po laźni-P.
hodowane zwierzątka, których i tu było znowu pełno. dere, dozwalał ■
.•
.
__ fest?) ■
Między niemi hodowały się ulubione pani synogarlice, bawiająe. się widokiem rzeki i r o z le g a j I
— Ano, idźmyż do pani Mingaj*®
do których nawet osobna była usługa, co nad niemi
. MjWk
dozorowała. Miały one w jednym z pokojów gniazda się Płaza.
— Jam gotów —- rzek! filuterni45
i tu się całemi rodzinami mieściły.
Zdawało się tedy wszystko już wyczerpanem, którego się w diugim stroju powA*w 9
zwłaszcza, że się do mieszkania Mingajlowej zbliżali; czyzna — byleby nas puszczono.
jarzemski przecież dozwoliwszy Bietce, aby na nich
A no? ten pan szanowny, któO'
czekała u starej ochmistrzyni, pod rękę ujął Plażę winnic pańskich, powiada, iż
,, g}*®
i zszedł z nim na dół.
zawieźć to przekonanie, że my tu i . < jjli
— Niech-że wie, mości panie — rzekł — jakich jemy. Musimy tedy choć okiem rzuć ,{*
to mv panów mamy.
Jakoż otwierano im ju t drzwi i
Teraz — dodał — zejdziemy do skarbnicy, o tyle, szeregiem ustawionych beczek, który3^ tr
0 ile jej nam widzieć dozwolą.
liczyć! Jedna i druga piwnica pełna - gjtj
Szepnął coś klucznikowi prowadzący i otwarto który kieliszkiem nie gardził, chociaż jjy•
im do sklepu pierwszego. Płazie trochę się lice roz wino przekładał, pomyślał sobie — ®--Jsi
jaśniło. Całe tu ściany były zawieszone najpiękniejszą ślili pragnienie nasze ugasić.
bronią, strzelbami, ptasznicami, janczarkami, szrotsw,li
Stało się, jak życzył, gdyż pi'vnl^oji
cami, karabinami, muszkietami, pistoletami włoskiem i, ale stopniowo
czterech im win coraz._ je
bronią, srebrem i złotem bogato przyozdobioną.
kosztować i to sporemi kubkami, taKl
Z tego jednak wszystkiego przewodnika najwięcej
zachwycała wiatrówka, z której, jak zaręczał, można niemi pokrzepili.
Chciano ich dalej wieść do P’^ „jjgj
było kulą zabić człowieka, jednego tylko do tego za
i piw różnych, mianowicie gdańskiej1 ai
żywając powietrza.
i gęstych, ale się sam jut Jarzemski t,u
Na stołach, na ławach, na wieszadłach perskich
1 tureckich kobierców tuzinami leżało, któremi w po-_ nie mieli.
Puszczono ich wreszcie.
trzebie izby wyściełano, łub zabierano je do podróży,*

■ ;T e.na P°z^r urządzone państwo miało
l i™ żydowskiego, który doprowadzi) je do
,.®ii a w skutku i do dzisiejszej sia■j 3SU' W mocnych, choć dyskretnych bar*a'en*em autcr opisuje romans bły! ™a, międzynarodowego bankiera, z niełdo i'Z- towarzystwa". Rozkładowe działanie
Sttn i‘eg° a',ma^ovvarl- świetnie,
i 11 'os K*rcłei.iij upojonej frazeologją eleftietienthala jest naturalną konsekwencją
A ; Tak pod brutalnem tchnieniem pru11 zfdla żydowskiego więdnie stara kultura
!J
j zmurszałych przesądów tcwarzyp Prze-iwsUwia rodzące się nowe renesanPOWstające na gruzach państwa bisrnarckobardz» zajmuje i oświeca.
czytelników polecamy „Nowości
księgarni Perzyńskiege, NtklewiczaiS ki
e' Jest to miesięcznik bibljograficzno-sprai Cytowany z myślą informowania szero, ° wszystkich nowościach, ukazujących się
cWtiSKim, i który, jaka taki, może oddać
J*® wszystkim, którzy znajdując się zdała
„ Środowisk, interesują się ruchem iitcraHj..:

(,,, “ ‘hljograficzne1' rozsyłane są gratis
^'«czy tylko padać księgarni swój adres.

| a. Stowarzyszeń Młodzieży
ipskiej okręgu kępińskiego i ostrze•Zowskiego odbędą się
'ż‘ bir, w Kępnie w sali gim nastycznej
szkoły pow szechnej.
[n
PROGRAM:
.
y wrijiślna msza sw. na mł, kursu,
«2U. Otwarcie kursu w sali szkoły
p pracy zarządowej, zadaniach Sto*enia, urozmaiceniach, kółkach itd.
Padanie prezesów z pracy swych Slo'^kładami godzinna przerwa obiadowa.
(n*0 ';z''-;ż męską i żeńską i osoby
" s in y c h :.- ś n ie n i młodzież/.
J

Kr o n i k a .
p d a rz rzy m sk o -k ato lick i
b. w. dr.
M l kvv:einiia 3Anzelm
po Wielk. Gaju.s i Seter, pp, ram.
Wojciech b. m., Gerard b. w.
^ słońca o godz. 4,54
Zachód 7, 5
■ „ ó „ 4,51
„
7, 7
'
<5 „ 4,49
„
7, 9

S ij.t . Wy stew y

rolniczo przem ysłow ej
§l*®i w Kępnie w roku bieżącym za
’ -^i dnia i§ kwietnia. W skład jego

■ w nieosobliwszej izbie jarzemski
^Potrącając Płazę „plutjrów", jak ich
j? > którzy obrazy malowali. Ci od roi t■0“ nie podnieśli, a Piaza’ ciekawym nie
Wfj |oi ll ujmowało.
.teił1 Wi'VCtl na pól'izbach, na pół'sklepach,
t;,,*Cz ' eg® składy sreber stalowych pcittil K ?a> i izby biaiozorów, sokołów, a dalej
’ °?arów, przyborów myśliwskich, sieci,
n
•ti
id* ■v Powitał pan . Jan Nadworski wielki
JI?kiego, z olbrzymierni wąsanri, ramion
b , ®ąt jakby z miedzi odlany, bo też
J j!rw>'
'tit , był tego czasu jako ptaki do iowów
''Mt ra sztuka już się zatracać zaczynała,
żcze wielce pielęgnowali jak® rycerską
Ej®? przeszłości.
t r i e r o Płaza odetcimąć, bo z wielu
^ 'J
Liw ■ e miały zawierać osobliwości i różspóźniona nakazywała kwitować.
ijjvu tylko nrzytrzymat idącego Piazę
i o*
Pk*,**|u Się przypatrywać przechodzącym
’ których tu do najcięższych robót za]J® lt ^
,y sBK ,liiV
° Marych znajomych oczy się zaśrniaTStj,* strzały ich z siebie wyciągał, a szabla
itltp P> płaiył. Jakaś fantazya dziwna poruk ln>e i- do przechodzących przemówił
tataraku.
■
"■'idzieć jak spuszczone łby jeńców
i ^tyi
Jihe„y' jak się im zaiskrzyły oczy, rozi ^ k i stał zdumiony.
1(!lt,
koz.aczyżnie naówczi
naówczas ludzi, którzy
k (jkozaczyżnie
ja r s k i e g o nie rozumieli języka, zna
't s
S c i Uczucie zdjęio go i spytawszy ich
ay:B fliR ''tl
Są °li destali, rzuci! im tnaią jałmużnę.
d l
A
rzeki idtic do Jarzemskiego — ale
A 3'«:rżenie... litość mieć potizeba,
83itov,'cj powróciwszy, Jarzeniski
•t
3
W * ją, Bietkę i Plażę.
;*t J ” 1 zaco dziękować — rzek! do mego
0ti«r n1! q oglądać te przepychy, gdyż poto• c zamierzam. Nigdy w Polsce nic
ale też panu naszemu Kazaa "~ * " K“
'tjl®, die było.
5t)ttęła słuchając.

Ą

i

$
y

wchodzą pp: ‘Wojtkowiak (przewodniczący), Krzywoszyński (zast. przew.), Wiśniewski (sekretarz), hr.
Szembek, ks. Jadomski, Kizierowski, Korczak, ks. prób.
Nowacki, Kaczor, Szulc, Bytnerawicz, p. Wężykówna,
p. Brząkała, ks. prób. Nowicki, p. Nowak.
— Pielęgnacja drzew ow ocow ych. Obecna pora
roku to czaś Który sprzyja rozmnażaniu się gąsięnic
i innemu robactwu drzew owocowych. Ze względu na
bezpieczeństwo innych drzew przyległych należy jaknajenergiczniej już teraz tępić i zapobiec rozmnażaniu
się tego szkodliwego robactwa.
— Przeszkolenie zaw odowe inw alidów w o
jennych. Giówny wydział opiekuńczy nad inwalidami
wojennymi na województwo poznańskie zawiadamia
zainteresowanych, że do dnia 30 kwietnia należy nad
syłać zgłoszenia na przeszkolenie zawodowe. Zgłoszenia
winny być podane na przepisowych formularzach, które
inwalidzi otrzymać mogą w powiatowych wydziałach
opiekuńczych nad inwalidami wojermnymi przy staro
stwach albo u prezesów kół i grup związku inwalidów
wejennycb. Wszystkie wypełnione kwestjonarjusze w podwśjnem wykonaniu (jeden ais województwa, drugi
dia Głównego wydzbiu opiekuńczego) należy natych
miast przesfcć do Głównego wydziału opiekuńczego,
Peznan, u!. Fredry 7, przez powiatowy wydział opie
kuńczy starostwa.
— Baczność B racia Strzelcy! W niedzielę, 22 bm.
od godz. 3 strzelanie do tarczy.
— Pokw itow anie. Władysławostwo Krzywoszyńscy z Domaaina i Wacławowa Arkuszewska z Gru
dziądza w miejsce zawiadomień o ślubie dzieci swych
Haliny i Leszka w dniu 2 4 kwietnia odbyć się mającym
ofiaruje na biednych - i . „ Kępna 160 000 Mkp. —
Serdeczne „Bóg zapiać*' składa Magistrat.

Z

Poznaniu.

— P o d rab ian e banknoty. P, K. K. P. Oddział
w Poznaniu obłożyła aresztem fałszywe 50 000 tnarkśwki. Falsyfikaty mają znak wodny niezgodny z ory
ginałem, są koloru jaśniejszego, prze de wszystkie m pod
pada zamazana cyfra 58 000 mk. Drugi rodzaj faiszywych 50000 markśwek ma tło nieco jaśniejsze i noty
są krótsze o 5 —6 mm. i mniejsze 2—3 mm. Również
przytrzymano fałszywe 1 0 0 0 0 mic., dwie 1.000 markówki z portretem Kościuszki i 500 mk. fałszyv/e.
Webec tak iicznych falsyfikatów należy zwrócić baczną
uwagę przy przyjmowaniu wszelkiego rodzaju banknetów,
— B o jkot żydów, W cu k iern i R aczyńskiego
w Poznaniu przy ui. Nowej personel w kilku wypad
kach odmówił obsługiwania gości żydów. Kiedy zaś
ci zapytali właściciela cukierni o przyczynę bojkotu, ten
oświadczy!, że nie może wpłynąć na swój personel
i prosił, ażeby nieobsfugiwani goście wyciągnęli z tego
konsekwencje. Następnie pad naciskiem personelu
właściciel cukierni wywiesił tablicę, ze w cukierni tej
żydów się nie obsługuje.
— „Zjazd K rawiecki. W dniu otwarcia iii go
Targu Poznańskiego, tj. w niedzielę dnia 29 go kwietnia

br. odbędzie się Zjazd Krawiecki przy ul. Podgórnej
1. i 3. o godz. 8 mej rano. (Uczestnicy Zjazdu otrzy
mają zniżki wstępu na Targ.)'*

Z całej P©lski.
— Żydzi w W arszaw ie u rząd zają pogrom y.
Żydzi w Warszawie czują się skutkiem sukursu żydów
z Rosji na siłach i urządzili wczoraj strajk, zamykając
składy żydowskie, pocz.em wylegli na uiicę i bili prze
chodzących chrześcijan. Telegram warszawski donosi.
Manifestacyjny strajk żydowski odbył się istotnie, a bo
jówki żydowskie chodziły po ulicach dzielnicy żydow
skiej, zmuszając do zamknięcia warsztatów i sklepów.
Zanotowano kilka wypadków, — kiedy bojówki ży
dowskie napadały na przechodniów chrześcijan.
— Pośw ięcenie p o m n ik a na g robach po w stań 
ców pod K siążem Podczas powstania r. 1848 naj
większa pstyczka z Prusakami odbyła się pod Książem.
W potyczce tej zginęło 600 powstańców, których po
chowano na bojowisku. Tam też pochowany został
dowódca powstańców, Fiorjan Dąbrowski, który w
kilka godzin po bitwie zmarł wskutek odniesionych
ran. Na pobojowisku usypano dość wielkie mogiły, iecz
ani Krzyż, ani pomnika za rządów pruskich nie wolno była
na nich postawić, Dopiero ze zmianą warunków poli
tycznych w kraiu poczęto myśleć o uczczeniu poległych.
Utworzony został komitet, który przedewszystkiem wy
kupił z rąk spadkobierców znanego hakatysty Kennemana teren, na którym znajdują się mogiły. Później
przystąpił komitet do ogrodzenia mogił i do postawie
nia tr>ech krzyżów na mogiłach. Uroczystość poświę
cenia krzyżów odbędzie się w niedzielę, dnia 29 but.
Na uroczystość tę komitet zaprosił najwybitniejszych
przedstawicieli całego społeczeństwa. Zaproszeni zo
stali między innymi, j. E ksiądz biskup Łukomski,
wojewoda hr. Biliński, gen. Raszewski i inni.
Komitet dokłada wszelkich starań, ażeby uroczy
stość uczczenia pamięci poległych powstańców wypadła
jak najokazalej. W tym celu zaprasza na uroczystość.
wszystkich pozostałych jeszcze przy życiu uczestników
bitwy pad Książem. Jeden z nich, przeszło 90-ieini
starzec, już się zgłosił. Zgłoszenia przyjmuje sekre
tarz kemitetu, ks. proboszcz Wiśniewski z miejscowości
Mchy w powiecie śremskim. Tenże ksiądz Wiśniewski
zwraca się za naszem pośrednictwem do rodziny śp.
Florjana Dąbrowskiego, dowódcy powstańców pod
Książem, z prośbą o wzięcie udziału :w uroczystości.
Komitet prosi inr.e pisma o powtórzenie lego wezwania.
— D em e n stra c je bezrobotnych w Bydgoszczy.
W poniedziałek o godz. 9 minut 25 przed Magistratem
zebrał się tłum bezrobotnych. Niezmiernie trudne wa
runki niaterjalne tychże bezrobotnych spowodowały
ich po pójściu tłumnie pod Magistrat, aby tam szukać
wskazówki, gdzie mogą znaleść pracę lub jej od Magi
stratu zażądać. Tłum wyłonił z siebie delegację sktadającą się z czterech "SÓL, kiera udała się do Magi
stratu.- Delegatów wysłuchał sekretarz osobisty p. pre
zydenta p. żerni cki, który tejże delegacji oznajmił, iż
100 bezrobotnych znajdzie zajęcie przy kopaniu pieńków
w Dyrekcji Lasów Państwowych, 40 przy tłuczeniu
kamieni w Koronowie, teszta zaś zwolnionych od pracy

— Wszystko to warte widzenia — rzekła — aie
szczęścia im nic daje, Świeci t9 i błyszczy i siawę
ich po iświecie roznosi, aie ani marszałek, "ani moja
debra patii niewiele w tym smakują, bo co tylko
świat dać może, mieli i kosziowaii.
— J ł — odparł w prostocie ducha Piaza — anim
sobie wyobrażał, aby dzieia rąk ludzkich do tej dosko
nałości msgiy dosięgnąć, ileż to łożyć byio potrzeba,
aby te skarby zebrać,
Mingajiowa poczęła o Kazanowskich i życiu ich
opowiadać, potem o swern do Bietki przywiązaniu
i radości, jaką miała z tego, że ona opiekuna i ro
dzica odzyskała, którego się nawet w myśli nigdy nie
spodziewała znaleźć na świecie, bo się mniemała
sierotą.
— A! czcigodna pani — odezwa! się w końcuośmielając Płaza — dla mnie też to szczęście wielkie
i mogę powiedzieć, że nowe rozpoczynam życie, ale
nim się ono ułoży, nim ja gniazda dla tej ptaszyny
mojej uśclelę, co ą. nią począć?
Przerwała mu córka.
— Niechże pani ciwunowa poświadczy mi — rzekła
— że innie na dworze nie grozi niebezpieczeństwo.
Wychowałam się prawie na nim, znam go i wszystkie
jego szkopuły.
Mingajiowa miiczala, nie biorąc strony Bietki.
— I jabytn przecież wolała widzieć cię gdzieindziej
— odezw; ła się — zwłaszcza pod ten czas, gdy przy
bycie nowej pani, napływ nowych ludzi, pobyt utrudni
i nie uprzyjemni go.
Bietka pochwyciła ją za rękę i pocałowała.
— Gdy królowa nadjedzie — rzekła stanowczo,
ja muszę się do jej dworu dostać, dawno to sobie
postanowiłam i do tego się przygotowuję. Tymczasem
zaś gdyby ojciec był zmuszony się oddalić, nie dla
mnie, bo ja się nikogo i niczego nie boję, ale dta niego,.
pani ciwunowa mi może da schronienie.
Piaza przyklęknął ręce składając.
— A! pani ciwunowo dobrodziejko! — zawołał.
Staruszka się z krzesła poruszyła.
— Najchętniej, z duszy — odezwała się — aleja
też tu sługą jestem, więc naprzód u marszalkowej
o pozwolenie prosić muszę, te pewnie otrzymam... po
tem... potem..
Nie dokończyła staruszka.
— Spodziewam się, tuszę — dodała — że to się
wszystko ułoży.

Widać było, że nie domówiła wszystkiego co miała
na myśli.— Poszłoby to gładziutko — szepnęła po namyśle
— tylko mam obawę, że ci, którym Bietka bardzo jest
miłą, wszyscy iehtność dworacy będą zabiegali, aby
jej panna Amanda nie puściła od siebie.
— Aie ja ojcem jestem — wtrącił Płaza — mam
więc największe prawo dzieckiem mojem rozporządzać.
Bietka się poruszyła niespokojnie.
— Jeżeli tylko droga pani ciwunowa kątek mi
u siebie zapewni do przybycia królowej, resztę się
zrobi łatwo: Pani marszałkowa potrzebuje pospieszyć
z szyciem ornata, panna Kosterzańka nie starczy, mnieby
w pomoc mogła przeinęża sobie uprosić.
— Tak czy Inaczej, jeżeli to wam potrzebuem jest,
a bezpieczniejszem się wydaje — przerwała staruszka
będziemy zabiegali z całym kunsztem jakiegośmy się
około dworu chodząc nauczyii.
Uśmiech przebiegi po bladych jej ustach i poca
łowała w głowę Bietkę.
— Ale poco tobie chce się do tego dworu młodej
pani? — rzekła — nikt jej tu jeszcze nie zna. Chwalą
niektórzy, lęka się wielu. Mieliśmy niemkę jedną,
która swój obyczaj przyniósla, ta też nie omieszka,
przybyć z nowym; a gdyby chciała, nieryciilo się do
naszego nałamie.
— O! o! rozśmiaia się Bietka — my tu jeszcze
niejedną kornedyę ujrzymy, choć nie na teatrum? Grali
nam i śpiewali o jakiejś Dafnie w drzewo przemie
nionej, a w co to się teraźniejsze nasze obrócą bogi
nie! w zwiędie kwiatki, czy w Izy wyciskające cebule?
Mingajiowa pogroziia szczebiotce.
— Jaka bo ty jesteś złośliwa! — zawoiala. —
Pamiętaj o sobie, abyś caia wyszła.
Spóźniona godzina zmusiła Płazę pożegnać sta
ruszkę, ale sobie wyprosi!, aby mu wolno byio przyjść
i swą rodzicielską troską z dobrą panią Ciwunową
podzielić.
_________
TOM II,
Bielecki z zamku powracający w parę dni potem
przyniósł dia p. Lasoty i niespodziewaną i niezbyt
miłą wiadomość, że kanclerz się z nim widzieć po
trzebował,
— Oho! — rzeki w duchu Płaza do siebie —
ani chybi, że mnie ztąd chcą wyprawić, a z Bietką
jeszcze ani wiem co pocznę!
(C, d. n,)

w Papierni Wielkopolskiej podejmie pracę od początku
przyszłego miesiąca w tejże papierni. W ten sposób
Magistrat chce zająć pracą bezrobotnych. Kwestja ta
jest palącą, gdyż trudno dzisiaj jest żyć człowiekowi
bez pracy.
— Śm iertelna ucieczka W Sierakowie odby
wała się obława na Jana Tomczaka, podejrzanego o
zastrzelenie urzędnika celnego. Podczas obławy w
czasie której Tomczak uciekał po dachach, wpadł on
do komina i poniósł śmierć na miejscu,
— N apad na listonosza. W lesie około miej
scowości Mchy w pow. śreruskim dokonał jakiś esobr.ik napadu na jadącego rowerem listonosz? Hofmana
i zrebowrł mu kdka gazet, poczem zbiegł.
— P o trzy m aj m i dziecko! .. Dnia 16 hm. w po
łudnie do p A. Pojtasza malarza, przystąpiła na pi.
Szczepańskim w Krakowie nieznanego -nazwiska kobieta,
która prosiła go o p trzymanie rocznego dziecka, tłu
macząc się, że sama musi na chwilę zajść do masli.
Wymieniony czekał około trzech godzin, niestety matka
po dziecko nie przyszła. Przygodny ..ojciec'1 zabrat
dziecinę do swego domu w nadziei że matka może
się zgłosi po nie — mewisdemo bowiem czy chodzi
tu o podrzucenie czy też jakiś wypadek.
— Ujęcie agenta fałszerzy 50 ty s w Lwowie.
Od -’z?s : po awien?3 się fatr,żywych 50 tyslaczek po
licja użyła wszelkich sił aby pochwycić głównych do
stawców, Uórzy sfałszowane w Wiedniu pieniądze rzucili na tyntk lwowski i prowincję, W śledztwie usta
lono, ?.*; gióy riyrr. agentem fałszerzy był kupiec, lwowski
żyd-Rolnik, zamieszkały przy ul. Kotlarskiej 8 Rolnik
jednak (ikr wal się przez dłuższy czas przed policja,
przebywając k. lejno w różnych synagogach. Dopiero
dziś policja zdołała go ująć na ul. Krasickich. Pize' raźon / R-. In k zaczął udawać obłąkanego, co nie prze
szkodziło usadzeniu go w areszcie policyjnym.
-- Cenna zguba Handlarka nabiałem Martynowa
znalazła na ulicy worek, . związany sznurami. Pszc
szedłszy do domu rzuciła worek p ;d łóżko i usnęła.
Tymczasem zgłos i się do policji ziemiat
lianin, który zeznaj,
że zgubi! worek, w którym było 80 miijonśw marek.
• Policja wystukała Marty nową jeszcze tej samej nocy
* ta zdziwiła się niezmiernie, gdy po otwarciu worka
; znaleziono tam cały stos banknotów. Chęć należało
s ę.jej 10 proc. znaleźnego, które ziemianin chciał jej
mowa nie chciała przyjąć,
nrtzytpć* oświadczając, że
dać, Maitynowa
jcś.łi r.trz; ma taką sumę, mogą ją zamordować Inh
okraść i ; ros ła tylko ziemianina, aby pomógł jej
v/ kształceniu syna,

Ze świ&ta.
— Ślub w łoskiej córki królew skiej księżniczki
Jolanty, W Rzymie odbył się śiub córki króla włos'-riyg!-, księżni--ki Jolanty z I r. Calvi di Bergolo,
Cereinonja odbyła się w y a unkach najzupełniejszej
hsrmenji władz-. świeckiej i władzy rebgijmj. Ślub
odbył się w K urynale — pałacu ongiś’ papieskim,
a od f. 1870 pozostającym ped interdykłem. Ślubu
u uzi-hi za zgodą najwyższej władzy kościelnej kapelan
dworu prałat Beccaria, składając parte mr.fżłńskiej
w obecności rodziny królewskiej błogosławieństwo
ćpostoiskje. Prasa podkreśla w szczególności u-tęp
przemówienia prałata Baccari, odnoszący się do Mussoiiniego, którego prałat nazw; I przewodnikiem nowej
ery narodu włoskiego, v skaz" ącym temu narodowi
drogę, po której winien postępować. Prezydent senatu
Tipi ni. spełniał rolę urzędnika stanu cywilnego, zaś
p. Mussolini — notarjusza korony. Swisdkami byli
M-.-:.;s;er wolny r n z marynarki
— N agły pow rót zim y w Anglji. Z Londynu
donoszą pod dalą 10. k wietnia, że wskutek zimowego
e*M saee«»30iies*«M N »M 8@ e£0C »9M M es
N apraw y
®
e>

1 motorów elektrycznych g

Różne w iad om ości.
— P o m n ik osła. jedyny w swoim rodzaju oomnik wzniesiony w Ameryce, bo pomnik dla osła. Zwie
rzę to należało do poszukiwacza dregich kruszców,
któremu jakoś szczęście nie dopisywało. Pewnego
razu osieł zbieg! swemu panu, a w kilka dni znalazło
go dwóch podróżnych w zapadłej jakiejś miejscowości.
Zgłodniałe zwierzę rozgrzebywało kopytami ziemię
snąć poszukując żywności. Podróżni zbliżywszy się
zauważyli w rozgrzebanej przez osia ziemi ślady srebra
i przekonali się, że zwierzę trafiło na niezmiernie ob
fite pokłady srebra. Wiadomość o tem sz bko się
rozbiegła po okolicy. Do odnalezionych przez osła
pokładów wystąpił z pretensją właściciel zwierzęcia,
a także dwaj podróżni, którzy osła zdybali w drodze
O ddaio sprawę pod sąd polubowy farmerów, którzy
orzekli, iż właścicielem pokładów jest esieł, ponieważ
jednak zwierzę z tych bogactw esżytkować nie może,
więc pokłady przechodzą w polewie na własność jego
pana, a w połowie na własność owych psdrćżnych.
Wvrok został przyjęty. Osieł uzyskał m y łem łaskawy
chleb dożywotni, gdy zaś zdechł, p a i wystawił mu
pomnik, Wart był tego osieł. bo wyczerpywanie zna
lezionych przez nie?" pokładów przyniosło jego panu
30 mili dolarów. Zdarzenie w każdym razie orygi
nalne.
— P ow ieszony po swej śm ierci Na podwórzu
więzienia w Woedostok, okolone czterema ścianami
wysokich murów, skazano go na śmierć, Był nim nie
jaki Dennie Swim, Chwiejnym krokiem wszedł on na
schodki ruchome, gd 2ie zrobiono zeń ..pakiecik na
tamten świat", dokładnie zawiązany przedwojennym
sznurkiem w okolicy gardła Zbrodniarz — wielokro
tny morderca, bo takim byt Świn, zawisł w powietrzu,
gdy mu usunięto schśdki z pod nóg. Wisiał łak prze
pisaną ilość czasu, puczem trupa zajęto i edesiano na
m;ejsce pogrzebu. Ale jakież było zdziwienie służby
więziennej, gdy ujrzano, że gwoździe w nogach trumny
ąaczęły puszczać, samo denko wypadło i .. w otworze
pokazały się buty nieboszczyka! Pó zbadaniu faktu
przez lekarzy okazało s ę źe kręgosłup Swiina był nie
naruszony, a sam nieboszczyk przychodzi dc siebie.
Ponieważ był to casus bardzo ciekawy, zaczęto v,fęc
badać przytomnego już skazańca. Odpowiedzią? on
więc, źe w pierwszej chwili, gdy krew zalewała mu mózg,
w d i ił jasno całą ;.v - ją przeszłość, potem przez
go bardzo przyjemny dreszcz, a następnie z'mrm
i ciężka ciemność zapas o -ala do koła. To
o <>«*
tnie u z. c'e jakie pamiętał. Świn zesłał stta' c-ny
poraź drugi. Tym razem jednak pętlica by.; A dęta
we właściwem miejscu i sksnaniec umarł poraź drugi
ais już z pewnością

z dnia 19. kwietnia 1923 rDolary St. Zjednoczonych
Funty angielskie
Franki francuskie
Franki belgijskie
Franki szwajcarskie
Liry włoskie
Marka niemiecka gotówka
wypłata
Korona czeska
Korona austrjacka
1 rubel złoty
1 rubel srebrny
Tendencja mocniejsza.

Józef iSHbner
K ę p n ie , telefon nr. 15.

Wisząca

Oddział Pracowni Elektromechanicznych
©
uł. Półwiefska .35.
Telefon 3584. | |

ta k ż e niem ieckiem i szczep io n k am i.'

Moje połączenie telefoniczne:

Trzcinica mr.3.
Rau, mleczarnia parowa,
LASKI, p o w . K ępno.
•^L icytacja dobrowo na.
W środę, dnia 25 bm. o godz II przedp. sprzedam
w Kępnie ul Warszawska nr. 319 w podwórzu
4=>calowy wóz roboczy, parę szorów i skrzynię do
obroku, najwięcej dającemu za gotówkę.
Obejrzeć można 10 minut przed sprzedażą.
*f:
KLAUS, kom. sąd. w Kępnie,
388
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Dnia 18 kwietnia 1923 f*
Płacono za 100 ki. żywej wagi:
Bydło irogate I.
,,
„ 11.
j:
„ III.
I.
Cielęta
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II.
III.
Świnie
I.
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II.
III.
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I.
II.
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p o leca ze sw ej składnicy P:rzy
par*
rzti K ępińskich Młynów

Giełda zbożowa w Poznaniu.

L e k a r z w e te ry n a rji

1hn

Targ bydlęcy w Pozna

■Doro M a iid lo ^ 1 \

i

I

lampa Rozporządzenie f

naftowa

i latowa suknia

na sprzedaż.
Gdzie wskaże eksp.
N. P.‘ L. pod rr. 393.

tfynamo-maszyn ® | szczepienia świńprzeciwczerwonce Damski zegarek
wykonują
2
srebrny (emaljowy) z bran*

K. Gaeriig i Sp.T.*.o.P. Poznań |
L

Kurs giełdy warszawsi

Urzędowe notowania z dn. 18. kwietnia 192.-.
loco Poznań za ICO kg. w ładunkach wagonowych dortav
natychmiast ceny hurtownie:
123030- 1330 9
Żyto
195000 -205000
Pszenica
97000 102000
Jęczmień brow.
- 122000 - 127000
Owies
218000218000
Mąka żytnia
- 280000 3 K000
Mąka pszenna
6100l
Ospa żytnia
6300..
Ospa pszenna
6000-7000
Ziemniaki fabr.

przeprowadza na życzenie

42

Groch polny
Groch jadalny
Seradela
Tatarka
Słoma żytnia luźna 42000—48000 prasow. Siano luźne 42C00--48000 prasow. Lubin niebieski
-„
żółty
Wyka
.Peluszka
•'*
Sytuacja rynkowa naogół bez zmiany^
kojne.

wiatru, zima znów się pojawiła w całej Anglji i Londyńczycy, którzy swoje futra i zarzutki w okresie
wielkanocnym ulokowali już w szafach, muszą je wvdobywać na nowo. Nastały takie zimna, że woda
nocą zamarza. Spadły też w całej Anglji śniegi.

zoletką zgubiono we wto
rek, 17 kwietnia br. Uczci
wego znalazcę uprasza się
o oddanie za wynagro
dzeniem do eksp, N.'F. L.
po.i nr. 387.

• i ^ V,l !f idoty czące czyszczenia 1 5„.esi
1
do picia i w lokalach |C->‘
;judz‘e

Drukarnia

Pokrywanie
rozmaitą dachówką i papą
q0$
...
. .
. ^ yrsktc*1 r
kich większych
prac dek;

Samodzielnego

pomocnika

do zawodu blacharskiego
poszukuje od zaraz za wy
soki e in wy ns grodzeniem.

Stan
308

R e p a rty

L udw ik H etm ana,
Wachmistrz.,
Knurów, Górny Śląsk.
Dobrze utrzymana

do pobierania P0^.
toi^ych i 9!T1,fi

‘

Kwestjonarjusze MASZYNA Drukarnia Spółko^5 ^ ^
skWdz|S

do szycia

celu uzyskania i odroczenia
wzgl. zwolnienia ze służby
wojskowej
p o leca ,

D rukarnia S półk ow a
w K ę p n ie .

tanio na sprzedaż.

390

Rflii, mleczarnia paro wa
LASKI, pow. Kępno.
Nowy

sfofafk
do garderoby na sprzedaż.
Gdzie, wskaże eksp. N.
P. L. pod nr. 3G1.

Formularze do
i Rady 0 .i(
nabywać
w

V'o i ■ J/l

D r u k a r n i S p ó łk o W

