O świafa ludu — dokona cudul

Boże, za Wiarę i Obczyznę-!

Pism o polsko-katolickie w południowej
iel Luclif*' wychodzi tr?y razy tygodniowo.
2 obnoszeniem miesięcznie 2SuO mk.
Merda miesięcznie 2300m. zodnesz.w dom 2400 ra.
nuesięoznie 3«®0 mk.

5Jedyńczy egzemplarz 200ml;.

2 franki. W innych krajach 100 procent drożej.

Wielkopolski

Redaktor odpowiedzialny: Franciszek Duszyński.
Adres dla listew: Nowy Przyjście! Ludu — Kępno (Wlkp.)
k i nakład: Drukarni Spółkowej w Kępnie, ui. Mickiewicza 54.
Telefon nr. 47.

C en a G ł o s z e ń :

Zwyczajne za wiersz nonparełowy jednotomowy
300 n
Za?obne i ela poszukujących pracy
.
.•
. 250
Reklamy w dziale redakcyjnym ’
.
.
.8-00
Przed tekstem na 1 stronie ’
1008
Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procom droższe.
Na oglos^enia^ponad lu razy sfę powtarzające, odpowiedni rabat.

sobotę 5 maja 1923 r,

Mieścinie śląskiej Dziedzice u podnóża
W! zaszczyt powitania WitIkiego Wodza
Falskiej. To też Dziedzice przystroiły
udek' rowane bogato w sztandary
™skie, w zieleń i kwiaty.
•*80 z pociągu Marszałka powitał min
Pńeinpw.eniem w imieniu Prezydenta

t

O byw atele!

L®<iezwy Pana W«jew*dy, egłsszoeej
Cl^fcędzie się w dniu 8-go maja w Kępnie
E '"d na cześć zaprzyjfiniasej Francji
Ł°? śo nas zwycięzcy w wsjnie wszechft
wodzi wojsz koalicyjnych, rnarJlD„
Iję^y sto ści jest następujący:
,h;t|i3 Prze d południem odbędzie się w k»uroczyste nabożeństwo z współ.r^Śtiam-icfrli władz i urzędów. Prosi
głtJtzystke towarzystwa o przysłanie de'Jkj *ie uca ą się wszystkie deiegzeje ze

roić, 5',.i thek, gdzfe wygiaszn-ae zasianie
przemówienie zaxoncz*ne ekrzyjK ^fiancji i marszałka Fscha.
[W* wspólne odśpiewanie Ret/,
h|M*kywat«ii miasta i piw iaia wzywam
S<t(p‘u ‘-v ursczystaści, aby przez t» zalilj^ięczność d® wielkiego męża, któremu
'i i ^ ”ej mierze zawdzięczamy odzyskanie
‘ ^toczonej Ojczyzny.
Kasprzak, starosta.

^

R z ec zy p o sp o lite j
P o m o rz u !

i
Rzeczypsjpeiitej na Pomorze
'kŃ'3 T*S* Najwyższego dostojnika
miast pomorskich. a zwłaszcza
Posiada doniesie zaacienie i jest
.yczn*, goón* specjalnego podkreślenia

czność tej niemczyzny: znikła ona, jak znika lotny
piasek za podmuchem wichru, i tam gd, i ; do niedawna
rozlega? się niemiecki język, ter./, króluje wszechwła
dnie pilski, teraz żyją tam Polacy i to n etylko z imienia,
lecz z krwi i kości, nieodrodni synowie swej ziemi,
a złużyli dowody tego w ostatnich wyb rach do Sejmu,
przeprowadzając na całun Pomorzu na ogólną liczbę
14 posłów 10 z list: n;rodowej. Czyż to nie tryumf
poiSKpsii tryumf niezmiernie radosny i godzien jaknajżywszego poparcia ©raz podkreślenia! Zrozumiał
i to również p. Prezydent Wojciechowski i oto mamy
drugi powód jego wyjazdu na Pomorze.
Wreszcie, jsfcżeśmy już nadmienili powyżej, ziemie
te znajdują się pomiędzy obszarami państwa nicaiieckisg#, r»zb'jając ta obszary niejaka klinem. Wszakże
wróg nie chce zgodzić się na obecny stan rzeczy, lecz
wręcz przeciwnie, dąży do opanowania naszego kory
tarza, a chociaż jeszcze teraz nie msże tego dokonać
przy punrecy siły zbrojnej,, jest on bawieni za słaby, ta
stara się wsz: lakierni sposobami przygotować s»bii
grunt de przyszłego odweiu Dłziege też zerganizewał
znany juz niejednokrotnie omawiany na tym miejsca
Deutschtum3bund, dlatego też prowadzi intensywną
akcję antypelską, wykorzystując wszelkie nadarzające
się okoliczności, aby sprzymierzać się z czynnikami
wrogiem i naszemu państwu, aby wichrzyć na każdym
kroku — słowem nie przebierając środka nikczemacj,
antypolskiej roboty. A uprawiał ją i uprą., a tetr,har
dziej bezczelnie, że nasze rządy dotychczasowe, znajdu
jące się pud wszechmocnym wpływem lewicy odzna
czały się cdnajruniej dziwną tolerancją w stosunku da
Niemców' i co ich wyraźnie wrogiej reakcji na terenie
Rzeczypospolitej.
Fu większej części rządy te zadawalały się szumny
mi frazesami i pięknie brztniącemi' obietnicami w ro
dzaju tych, jakie rzucił w swej mowie na ratuszu po
znańskim gen. Sikorski, wszakże sława te pozostawały
tylko., siewami i nigdy nie przeistaczały się w czyn.
Trzeba była raz przecież zerwać z d©tychcza%ewym
lewicowym systemem rządzenia, tolerującym antypań
stwową akcję niemiecką, trzeba było Niemcem dsć
wyraźny dowód, że oceniamy niezmierną wagę aapzych kresów zachodnich i poisksści bronić będziemy
wytrwale, niwecząc w zarodku zakusy niemieckie. To
rówsież zrozumiał p. Prezydent W ojciechowski. i to
byłe trzecim, a Dedąj najważniejszym motywem jego
podróży.

y%\L\

■fcą ;*** zwrócić należy uwagę na te, że
V » w s k i ru swej pierwszy objazd
Wybrał właśnie Pomorze. Swiad,tm - że ducenia on znaczenia tej
Słę
dla Rzeczypespeiitej, zdając sobie
i i 1j;riZ W8l" y dostęp de morza dla aaW,,v 01 z »ajWEżniej»zycb czyarikćw
Rłt j"ł|®
t Z z tvca
n a d yzrealizoroj]iy^..
tyca nastidaińjir
3oiikI&u»ir nad
tacojdzytywnem re/strzygmęcim »a k«■(»('** esilnie peeczas-wojiiy świater > y w Paryża, a zwłaszcza j«g»
P-kijj ‘*wski. Jak wielkie, ma zuaczec 1*?© ’ fll'! !e“® r*zro!’a ek»n«micz»*go
i (ltemV'? ,,neź* Btarskleg*. wrazz d«goauSw -*16 l,ilt:'2Ł’»uje!ny chyba mówić, bo!k o a a t e ą i drzwi otwartych. To też ten
tljh^tg, Ku, który przypadł uan: w udziale
!fe**lsVi • '^crsalskiegs jest bezcennym
k s?«łQ". 1 **v/iKna go O ii a otaczać, jakr‘Ością. Prezydent 'Woicicchawski
al3.c w sposób dosadny swym

s° *' m zapcKiinać, że dostęp do
®w wąski korytarz, wciśnięty
^2jce do państwa niemieckiego,
teko naszym przewodun edde'z nisr.iny również ©taczać g®
bardzie j, że ziemie te do nieda^le zniemczer.e, posiadające pofjędowyci) statystyk niemieckich
lci.Z'em'e 'e
dowód swej
l4rzJ', wykazały niezbicie sztu-

IV sobotę 5 go iłigja br. o ga«z. 4 po pot. na
Wielkiej sali Hotels Foesta nastąpi otwarcie Zjazdu
i I, zebranie plenarne.
PrzffEówier.ie wstępne.
(Pieze: Ligi Katolickiej pref dr. Gantkowski.)
Wybór marszałka i przezydjum Zjazdu
Przomćwiśnie J. Eminencji X. Kardynała protek
tora zjazd s.
Powitanie zjaz/u przez burmistrza miasta Leszna
— p. Zskewskiego.
Przemówienie prcbcszcza miasta Leszna X. Jan
kiewicza.
Przemówienia powitalne.
, Pierwsze próby propagowania idei kościoła na
rodowego w Polsce’* — referuje sędzia, dr. Idziński.
, 6 petrzebie kultury utnysłewej w reiigji** — prof.
uniw. lu bełskiego ar. Paciorkiewicz.
Obrady związków. —
Niedzieia 6 maia — o g»-dz. 8 ran® — Uroczyste
nabożeństwo, ceiebrs c J. E X Kard)r,ał — irotekton
kazanie wygłosi X. Infułat St. Adamski.
Przedpołudniem obrady związków.
Po peł. a godz, 4: II. zebranie plenarne.
.Solidarność katolicka.* — ref, dr. Michalski
z Chodzieży.
„Pogląd kataiicki na stosunek pracy do kapitału**
— poseł na Sejm. 'm c c . Bitner z Warszawy.
O godz. 5 i pó? — Pochód manifestacyjny r.a
cześć Ojca św. Piusa XI.
Poniedziałek 7-go maja o godz. 1-ej w poł. Ili. ze
branie plenarne:

. Etyka katolicka źródłem i rękojmią zdrowia na
rodu, a tera samem istotną podstawą państwa" —
X. prałat Kłus.
i
„Dlaczego katolik powinien zajmować się kwestją
kobiecą*1 — Stanisławowa Rzepecka.
Przeaiażefi.a rezolucyj i zamknięcie obrad IV Zjazda Katolickiego •
O godz. 3 i pó* udają się uczestnicy Zjazdu we
wspólnym pochodzie na dziękczynne nabożeństwo do
kościoła parafialnego.
Podczas IV Zjazdu obradują następujące Związki:
1) XX. Abstynentów — poniedziałek 7 maja
o gnoz. 10 tri i pół.
2) Zw. Stów. Katolików Abstynentów — niedziela
6 mai-', godz. 10 tej i pół.
• XX, Adoratorzy N. S. — poniedziałek 7 maja,
godz. 10
4) Bzieło intronizacji Najśw. Serca Jezus. — nie
dziela 6 maja — o gaez 19 i poniedz, 7 maia, o godz.
10 i »»i.
5) Liga Katolicka Diecezjalna — poniedziałek
7 maja, <• godz. 8 rano na Wielkiej sali Hotelu Foesta
— Leszna, ul. D.serćuwa.
6) Z w. katsl to w. reb&titikiw Pslskieh — sebeta
5 maia, o godz. 7 i pó! wieczorem, niedziela 6 maja,
o godz. 9 ej i pó! rac®, poniedz. 7 maja, o gc-dz. 8 rana.
7) Komitet propagandy tow. Uniwersytetu Lubel
skiego,
riicdcwla 6 ouija, i godz. 19 rano.
8) Zw. Ssdalicyj Marjańskieh — niedziela 6 maja,
o godzinie 9 i p i l raae.
9) Polskie Tsw. Misyjne — psniedziałek 7 maja,
o gadzinie 9 rano,
10) Zebranie Chrz. Naród. Nauczycielstwa — 6 maja,
o godz. 19 rasa.
Publiczny wiec o g®dz. 11 i pól przed peł.
1) Koła'XX, Prefektów — zebranie sekcyjne —
niedz. 6 maja. a gnd i. 11 przed poi.
2) Zw. kat. Stów. K*»biet Pracujących — 5 maja
— o godz. 7 i pó! wieczorem.
3) Z w. stów. Polskiej Młodz. żeńskiej — 5 maja
— 7 i pól wlecz, zebranie towarzyskie — niedziela
6 maja o godz 10 rzns, obrady, poniedziałek 7 raaja,
0 godz. 9 rano — obrady.
4) Zw. stów. mładz. (sięskiej) — 5 maja, o godz.
7 i pół wiecz., niedziela 6 maja — e godz. 9 i pół,
poniedz. 7 mają, o godz. 8 rano.
W sebote, 5 maja o godz. 8 wiecz. Koncert.
6 i 7 maja przedstawienie teairaine „Obrona Częst#ch»wy.“
W niedzielę 6 mija, a gsdz, 10 wiecz. — na
Wielkiej sali Hotelu Polskiego — raut. 1
W czasie Zjazdu odbędzie się wystawa robót ręcz
nych, urządzona pr.ież Zw, Siow. .Młodzieży Żeńskiej,
©raz wystawa książek treści religijnej i społecznej po
łączona ze sprzedażą.
Stale biuro inicimacyjnc i sekret. Komitetu wyko
nawczego IV Zjazdu mieści się w księgarni p. J. Rzeoki
— Leszno, Rynek 14, Ul 283. Komisja kwaterunkowa
— jj. Brodniewicz — Leszno, ul. Leszczyńskich 15—17,
tel. 265. 5, 6 i 7 maia biuro informacyjne mieści się
sa dworcu i przy wielkiej sali betelu Foesta przy
ui. Dworcowej 29
Komisja finansowa komunikuje:
Celem pokrycia elbrzymich wydatków złączonych
z urządzaniem IV Zjazdu — poleca się usilnie: a) po
parcie strony finansowej Zjazdu przez przekazywanie
suhwencyj na kont© w PKO. 205 060.
Kupowanie odznak Zjazdu i pocztówek z podo
bizną Ojca św. Piusa XI. Odzaak n«chodswyeh
w niedzielę 6 maja. Biletów na przedstaw, teatralne
1 koncert. Korzystanie z komisowej sprzedaży książek.
Po legitymacje na IV. -Zj;:zd prosimy zgłaszać się
do Sekret. Jeeerelńego Ligi Katehckie i w Poznania —
Aleje Marcinkowskiego 22, ii ptr.

Spełeczeństwo polskie, a przedewszystkiem inteli
gencja nie nitce się dotychczas jeszcze orientować co
do najważniejszych potrzeb robotników i należycie
ocenić, jakie reformy konieczne są do przeprowadzę-

«ia n?. polu ustawodawezem, jak również me może
obąć całokształtu istniejącej cb<-crt'e kwestii społecznej.
Zazwyczaj pokutują jeszcze uprzedzenia, które w głów
nej mierze nie pozwalają na należyte ocenienie kwestji
robotniczej.
Kwestję powwższą poruzn-ł w oststiiem numerze
krakowski *.-rg.-.i- Cno.-pe.i. . G’n« Narodu' twierdząc,
Ze istniejące aorto,*-Ma i poglądy na- sprawę robot
niezą urabiają Su. głównie i .d uptyv>em t, zw. libera
lizmu ekonomicznego opiemtącego się .stale reformom
ustawodawczym w stosunkach pracy do kapitału. Li
beralizm zapoczątkowany przez angie'skich ekonomi
stów (Smith i inni) rozwiną! się w tym wieku, wyko
rzystując umiejętnie, hasta demokracji' mieszczańskiej,
wolności i indywidualizmu. Opierając się też na nich,
zastosował je w sferze ekonomicznej nie pozwalając
mieszać się nikomu w stosunki między robotnikiem
a kapitalistą. Nic więc dziwnego, że wytworzone sto
sunki daty okazję do nadużyć popełnionych przez
przemysłowców na robotnikach, którzy wyrażając swe
oburzenie wystąpili z samoobroną.
Wówczas to wystąpił- socjalizm ze swoim progra
mem zrewolucjonizowania mas i dokonania przewrotu
w ustroju społecznym, który w miejsce gospodarki,
opartej o własność prywatną, ma wprewad ić gospo
darkę koilektywną (upaństwowienie) Takie postawie
nie sprawy nie meglo oczywiście 'odpowiadać zasadom
chrześcijańskiej moralności, dla której prywatna włas
ność j-.-st podstawa ustroju zdrowego, odpowiadają
cego ludzkiej naturze.
To też prawie w tym samym czasie powstaje
doktryna katolicyzmu społecznego, czyii Cn. D, która
domaga się, by przeprowadzono takie reformy, które nie
pozwolą na wyzysk prący przez kapitał, a robotnikowi
zapewnią odpowiedni dobrobyt.
Dziś ten pogląd na kwestję robotniczą zwycięża!
Socjalizm ze swoją światoburuzą teorją idzie ku upad
kowi. Ch. D. może z dumą wskazać na. to, że jej
umiarkowany program przemian w państwach europejsk-.h znajduj® coraz powszechniejsze przyjęcie.
Zwalczana, zaciekle przez socjalizm — zwalczana
też z i rawpj strony przez żywioły liberalne, biorące
z regi i - stronę przemysłowca w jego porze z robo
tni triem, Ch. D. szła wytrwale dc celu, walcząc na dwa
równocześnie franty,
Star: powyższy stworzony na początku organizowania s.ę ruchu Chrz. Dem trwa do dzisiajszego jeszcze
dnia w PbUce. 1 z jednej strony odzywa się i pisze
pod adresem Chrz. Dem., że „licytuje się z socjalistami
w za <:■. edzaniu reform społecznych‘, że „schlebia
ulicy i tłumom", a z drugiej strony — z obozu soćjs
listy :zno-enpeerowego — padają pod naszym adresem
słowa w rodzaju „sług i podpór kapitalizmu" itp. Nic
więc dziwnego, że zwykły Czytelnik gazet, przeciętny
inteligent przez diugi czas me mógł się zorientować.
Ale mimo wszystkie ataki z lewej i prawej strony
Ch. Dem. rozwija się w całym kraju,.ruch nasz po
tężnieje i krzepnie w coraz doskonalszych ramach organizacyj politycznych, zawodowych i oświatowych Co
raz więcej ludzi zaczyna poznawać nasze zasady
i program, a tem samem uprzedzenia muszą znikać
41

i wszyscy, a w Szczególności inteligenta winna zro 
zumieć, Ze „reformy społeczne są-koniecznością dzie
jową".
Naszym też obowiązkiem jest przyczynić się. by
istniejące nieporozumienia znikły, by indzie poznawali
nasz ruch, a skorzysta na tem nasz kraj, przyczyniając
się do polepszenia losu warstw prawiących.

K rólow ej M aja.
Na łące kwiatki już rozkwitają,
Strojąc ją w pyszną szatę wzorzystą;
Zarazem chwalą Pannę Przeczystą
I hoła swój korny u stóo składają Królowej Maja.
W.krzewach ukryte ptaszki śpiewają,
Pieśnią brzmią bury, p d a i gaje;
Skrzydlaty śpiewak co ma, to daje
W darze swej pani — według zwyczaju
Któiywej Maja.
W wodzie ryb mnogie rzesze igrają,
Życiem gtębukie pulsują tonie;
Pannie z ®ziaciąt*:enT Baskiem na łonie
Cześć swą, choć nieme, także oddają —
Królowej Maja.
Na niebie gwiazdy złote migają,
Jako brylanty w'cennym klejnocie
Ku uwielbieniu świętości, cnocie.
Chętnie z swe; strony się przyczyniają
Królowej Maja.
Dziatki gorliwie kwiatów szukają,
Chłopcy bukiety, wieńce dziewczęta
Robią, bp każoe o tem pamięta,
Żę przyozdobić obrazy mają —
Królowej Maja.
Do świątrri Pańskich w wieczór zdążają
Pobożnych tłumy, bo swe potrzeby
Ca do swych rodzin, zdrowia i gieby
Z ufnością w sercu tam poruczają —
, Królowej Maja.
Soraw: niech daremnie C ę nie wzywają.
Niebios Królowe i Matko nasza!
Niech Twa modlitwa łaski nam sprasza,
Niechaj ponjucy ludzie doznają —
Królowej Maja!
„G. Sw.“
J. R
Idzie inwalida, kuleje.
Stajesz, wydziwiasz go,'
nieraz głośno współczujesz . . ,
Takie u Ciebie serce miękkie;
A -zy dałeś tuż cos na inwalidów,
By im straszne ułatwić życie?
TO W POMOCY INWALIDÓW CZEKA TWEGO DARU
Kupujcie dyplomy inwalidzkie w miastach u Po
licji Państwowej, na powiatach u Panów, S.arostów
Inspektorów Szkolnych.

> dwsrskie powszechne nieobce były Władysławowi,
ale mrwa niemiecka im wszystkim przodowała.
Od dawnego już czaru kroi życie nosił jak brze
mię — znudzony był, obojętny i jedna jeszcze tylko
siezeAvana Struna w duszy jego brzmiała: marzenie
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
wielkości, | siawy, potęgi-. Najdziwniejszemi kombi
nacyami politycznemi chciał zdobyć tę wielkość upra
gnioną..
Niecierpliwił się, że powoli rósł, dźwiga! jak mógł
Dwie już korony stoczyły się bezpowrotnie z jego
na palce, wyciągał i dowodził, że barazo prędko wy skroni, chwilę nawet Francya łudała go cesarską, teraz
pegrom pogan, wygnanie ich z Europy, 1 zagarnięcie
rosnąć musi, bo chce tego.
Śmiali się ci co tego argumentu słuchali, ale chło po nich spuścizny byto już jedynem marzeniem, do
którego urzeczywistnienia z gorączkową niecierpliwo
pak w siłę jego wierzył.
Dumne było chłopię, szczadre bardzo, a razem ścią rwał się Władysław.
Nie chciał tego dojrzeć ani zrozumieć, że jako
miłe i serdeczne, i gdy się przypodobać chciało, nie
było człowieka, coby sic w niern nie kochał. Ciężyła elekcyjny król rzeczypospaiitej, do takiej wojny, jaką
mu opieka panny Amandy, którą szanowąć i słuchać chciat rozpocząć, był w najniepomyślniejszych warun
jej musiał, nie czem innem jak tem, że kobietą była kach, związany, zależny, dozorowany, niewolny..
Namiętność zawsze człowieka ślepym czyni, a w kró
i dzieckiem go czyniła. Obcował też chętnie z dwo
lu wojenne plany te stały się namiętnością i oślepiały
rzan)-, który zawczasu sobie łaski jego skarbili.
go.- Zdawało mu się, Ze pokona w kraju opór, że
Jak zazwyczaj gdy króla oznajmiono wieczorem, szlachtę Odciągnie, że ją nakłoni do wojny, a w osta
zapalały się świece we wszystkich świecznikach, przy teczności rachował na kozaków* aby Turcję zmusili do
woływano Zygmusia ustrojonego, wychodziła panna kroków zaczepnych a kraj do obrony...
Amanda poważnie ale zalotnie ubrana, czasem jeszcze
Kazanowski się nie mieszał do polityki króla, zlektóraś z kobiet stawała u progu paziowie za drzwiami, niwiały, rozpieszczony w cuchu jej był pewnie prze
i króla hajducy wnosili z wielkiem krzesłem do pokoju, ciwnym, ale królowi nigdy i w niczcm niezwykł by!
w którym na kominie ogromny ogień płonął.
epanować.
Zastawiano tu przekąskę i łakocie wieczorne, któ
Prawą ręką, człowiekiem, na którego zręczności
rych czasem król pokosztówał, najczęściej jednak lub i talentach leżało wszystko, by! istotnie orzebiegfy,
kubkiem lekkiego wina, albo winem z wodą i cukrem rozumny, wymowny, energiczny a ambitny Jerzy Osso
się ograniczał, rozmowę prowadząfc naprzód z synem, liński
gdy ten odchodził na zabawę, z panną Amandą.
Król go nie lubi! ale potrzebował. On był jego
Z tą król mówił po niemiecku, bo choć kilku ję tajemnic powiernikiem i najposłuszmejszem narzędziem
Pochlebiał
zykami z łatwością władał i wyrażał się swobodnie, polityki we wszystkich jej zwrotach.
niemiecki mu macierzystym był, tym pierwszym, któ zręcznie, a w potrzebie umiał wmówić to, co uznawał
konieczneni.
rego się w kolebce nauczył jeszcze.
Do polskiego był przywykłym bardzo, ale była te
Władysław IV naostatek uwierzył w jego rozum,
mowa wyuczona już’ potem, która mu z rodziną nigdy i oddał mu się cały. Nikt oprócz Ossolińskiego nie
do zamiany myśli nie służyła. Matka mówiła z dziećmi był patiem najtajniejszych myśli króla. Zazdrościli nut
p i niemiecku, ciotka i macocha nigdy się nawet po Kazanowscy, obawiali się go, ale nie porywali się do
polsku nie uczyła i nie kryła się ze wstrętem do po próżnej walki.
laków i ich języka Opiekunka zastępująca mu matkę,*
Kanclerz tworzył te awanturnicze plany, w któ
dobra, serdeczna Urszula Meyrin, niemką też była do rych spełnienie może sam nie wierzył, ale miał talent
króla czynić ich twórcą, więc i odpowiedzialnym
szpiku kości.
Cały dwór ów szwedzki Zygmunta lii, skutkiem za nie.
małżeństw, daleko bardziej by! niemieckim niż szwedz
Nie powiodło się Ossolińskiemu wprowadzenie
kim. Inne języki: wioski i francuski,- europejskie orderu i zakonu Niepokalanego Poczęcia, który miał
J, i. K raszew ski.

Na królewskim dworze.

Umowa w

rolnictwie. cc

W ubiegłą sobotę, dnia 28 kwietnia^
miesięcznych z górą pertraktacjach zostałaS
zawaiti i pudp,isana umowa ustalająca
i płacy w rolnictwie na rok )923|24 na
jewóćztw: warszawskiego, lubelskiego,
ei
łódzk.ego, białc-stoi kjegu, poznańskiego i H
Umow-ę powyższą po-ioisali: ze sjrWL
ców — Zjednoczenie Producentów Ruiny* ::
Ziemian w Warszawie, Arbeitgeberyeń*811
Deutsche Lsndwirtscbaft in Polen, kandbi*
selgau; ze strony p-acótwórców — Związek tj
rolnych i leśnych ZZP., Z wiązki Z,wodo*6J *ill
rolnych Rzeczypospolitej Polskiej, CMS
Zjednoczenie Zawodowe i W. ine Zwiąńc
czczy. Na podstawie otrzymanymi infon#*?
najważniejsze punkty wspomnianej umowy,’
że d- tyczą one woj. poznańskiego.
Są one następujące:
t
■ ć| I
Deputat dla wszystkich kaiegorji r0 ■ <
nych pozostał prawie bez zmiany.
. !
W ysokość płacy dziennej vV
i
Zaciąg.
1 a) robotnicy do 15 18j| j>
umowa dowolna. 1 b) od 15—18 tes
dziennie.' 2) dziewczyny ponad 16 W ’ i 1
16—18 lat
5 funtów. 3) chłopcy 06
zdatni do wszelkiej pracy — 7 5 funta, P „
pacy ponad 21 lat otrz mywać będą W
gorii ZdCiężnika t'12 funtów dzienneP"ts“,
W ysokość pensji rocznej dla def1. Fornale — 9 ctr ż ta 2. Skotarze, *
7 cif-1 !#
łowi — 8 Ctr żyta. 3. Ręcz jiacy ((
W pow, Inowrocław i Strzelno 0 '
,
W y so k o ść cen żyta w markachl P
P*#, ’
deltI *1
określać Dudzie komisja w składzie 3
dowych (Min rolnictwa i uóbr
i opieki społecznej oraz min. sprawiedl^J
stawie notowań giełdy waiszawskisj
ostatniego miesiąca kwartału dla wyP'®-^ ^
i notowań giełdy poznańskiej pumięd# *,j |
miesiąca dla wypłat miesięcznych.
ą
Wyplata pensji winna następować - j ^
dnia 7 następnego miesąca.
, -^ji1 ę
S p raw a trzy m an ia przez robots1*
(krów. -rzudy itd) pozostaje bez zn,,aS'.|
Rola pod ziem niaki pozostaje ~dis:;
^ jf
d
bez zmiany z tern zastrzeżeniem, Ze u» (i#:,f< i
pod len nie jest obowiązkowe, ch
*
otrzymywać będą 2 morgi roli poa z!.cl(,ąsamych warunkach co ordynnrjusz
|i
przy czem wzamian za 1 mórg rok
l
lupnikowi 60 ctr. pojed. ziemniaków.
j®
C zas-pracy pozostał biezmtenk|,F <et J
R zem ieślnicy dw orscy t robot ^ L t / 1 Ś
T. rwśsrńf tuż umówi- .1!■- ruam.u-.i® ,^'W J
Natomiast dotychczas me z a w tt'0' ^ (j
botników sezonowych tz powodu vvyS*' ^ £
pracobiorców, wobec czego zaleca s'Lj*
robotników sezonowych brać za P°
zeszłoroczny.
*
ejw:
ze szlachty wydzielić pt-dporę tro»a d i
musić-S en sam zrzec się książę-6^ / kj
król, ani ®n nie przestawali msrzyc,
l(|
rzeczpospolitą przerobie potrafią.
,, Ą !>
Środkiem ku ten u byle teraz 1 ym %
na która szia pod wodzą iWładysłd* jjuT'!
skwa, Papież, Francya, któż vVie
juszników.
Msgliż przypuścić, że garst*8
szlachty szaraczkowej, olbrzymim ty*8^
budzenia chrześcijaństwa stariie na P
Nie było tajemnicą dla nik''S(l i
a ktokolwiek mu się przypodoba1- , t
tazji tej przyklaskiwał. Znała j3 ^
Amanda, i gdy dnia tego król s,ęa
niej, zastał Zygmusia nad, w ielki*^
pa którym jaskrawemi barwami P
nek królą wyobrażał g« gniotąceg0 .|l9jń
ków i w ręku laurami opasaną P®° A
giew thrześcijaristwa.
Rysunek był dziełem jakiego?!
a zabawienie go wykonał króle"ili ĆJj
Gdy króla z krzesłem p rzy su ^^iy
cić mógł okiem na leżący obrazek ^
Piękna Amanda odpowiedzia^g3lj ■
N. Pan.e — szepnęła. _
.,
.by mu to wyrysowano, i dziś ca!J€ctB‘ś
bami to malowai. Dzieci mają Pr:„ra>^
Król Zygmuntka po główce l- ,
— Radbyrn — rzek!
rządy pozostawić po sobie,
państwo!
sji - i.
—- I wszystko się to stać u18 w,
przypochitbiując się i wdzięcZ4
rj
chodzi...
, o n iĄ i
Król słuchał lecz jakby rc z ta ^ ę ł>
popatrzył na syna, ujął za
#
snął ją.
vje! „ {
- - Tyle mam trosk na g‘° ie raj
Wy znacie moje życie, w'cC'e'jzą, ’Jp
VL'zdryg3in; od raua mnie nacne $0* r‘fi-.
przez dzień cały, ale
nie s12
J
i szczęścia w ogóle,
K j
— Al N. Panie godzisz się to mówić, po tył* u , ■f
nych, po tylu bohaterskich boia''„iC 7 J
— Z których oprócz sław .|eK
— rzekł król. — Ostatni teraz WJ

;

Place kobiet i doją rek.

[

— M iesięczne zeb ran ie Tow, giinn „Sokół11
w K ępnie odbędzie się w dniu 7 maja br, na salce
nią '8° Ufflowy określające place kobiet i Wy Hotelu Centralnego i to: dla młodzieży o gedz. 8-rnej
wieczorem, dla członków o godz, 8 30 wieczorem. Na
:ataos miarek.
wai I pobierać będą wartość 1 funta żyta za porządku obrad między imiemi sprawy zlotowe. — Na
posiedzeniu będzie obecny prezes Okręgowy dr. Krza
obs1jj®? godzinę.
nowski. — Wszystkich członków i młodzież uprasza
», * |wczęta:Zapłata za udój.
się o punktualne stawienie się, Czcłem!
Zarząd.
I P«8fc,
)n1 * proc. od cep.y. sprzedażnej najbliższej
— Na cei dobroczynny. W niedzielę 6 Braja
mleka wydojonego, prócz tego 1 litr
nycb.
fflie lub jego równowartość po tej samej 0 7 i pół wiecz. w lokalu szkolnym urządza Kolko
rsinicze w Rakowi e powtórzenie przedstawienia ama
torskiego. ©aegrane zostaną .Bursztyny Ka$i“ i ,,Błażek
©pętany.11 Powodzenie, jakiem cieszyło się pierwsze
**t i • ^r°,;' oc* ceny sPrzedażnei najbliższej przedstawienie, niezawodnie zachęci także i tych, którzy
J
®J*ka
wydojonego,
prócz
tego
1
litr
Iil4
“nie lub jego równowartość po tej samej z powodu braku miejsc biletów otrzymać nie msgii,
i*
do wzięcia udziału w przedstawieniu. Na zakończenie
odbędzie się zabawa taneczną u p. Hendrysia. Część
°ih wyznacza pracodawca,
czystfgo zysku przeznaczona na dzwon do kościoła
"owiązana jest doić bez przerwy cały parafjslnego w Siemiamcach.
— P o k w ito w a n ie ., Na biedne dzieci ofiarowała
Zatargi,
jakichkolwiek zi targów strony winny p. Sicińska z Wielkiego Buczku 50 tvs'. m k, N. N.
Przedewszystkiem do swych organizacji 1 tys. rak., gospodarz p. Psspischit z Czermina złożył
0re s<! w
■ mocy poczynić starania
siaiama uo za- w tutejszym Sądzie Powiatowym 5 tysięcy, marek.
Na kromkę Chleba złożyło .Tow. Śpiewu z Trę
3|tij^u dr°gą polubowną. W wyjątkowych
jJ^ J^u m ien iu się z organizacją centralną bacze wa .23 tysiące marek. Szlachetnym ofiarodawcom
serdeczne „Bóg zapłać.11 T. Karłowska oddział Czerw.
oii 1 tch, sć do komisji rozjemczych lub sądów Krzyża.
zależnie
od
kompetencji.
W
.
każdym
P3!;. iltc
należy się starać o polubowne załatwię

nie zwracając uwagi na obecność urzędników w miesz
kaniu dokończyli pracy, skutkiem czego urzędnicy zna
leźli się w zamurowanem mieszkania bez wyjścia.
Celem wydostania się na świat przebili ścianę, do są
siedniej kamienicy; sąsiadem zamurowanych okazała
się wojskowa kurja biskupi?., którędy urzędnicy roz
poczęli akcję emigracyjną. Najpierw przez otwór wy
niesiono chorego, a potem wypróżniono tą samą dregą
zamurowane- pomieszkanie z izeczy. Nieszczęśliwi ci
urzędnicy mieszkają z braku pomieszczenia w biurach
swych, śpiąc na biurkach.
— Do czego już u oas doszło? Warszawska
policja wykryła w urzędzie państwowym, a mianowicie
w wydziale statystycznym warszawskim gniazdo ko^
munistyczne. Przeprowadzono rewizję w biurkach
wysekich urzędników tego urzędu, Stanisława Toł
wińskiego, profesora Wolnej Wszechnicy 1 i Msrji
Lewińskiej. Znaleziono tam przygotowana do kolporto
wania wielką iiość literatury komunistycznej; P. Toł
wiński, według zeznań wiarogodnych świadków, był
w czasie rewolucji rosyjskiej organizatorem czerwonej
gwardji, nakłada! kontrybucje na Polaków, odsyła! ich
do czerezwyczajek na rozstrzelanie, w Poisce zaś zaj. mowa! wybitne stanowisko wśród organizatorów' ko
munizmu i znajduje się, w statym kontakcie z rządem
sowieckim. Tejwmski i Lewińska zestali aresztowani.
— M orderstw o. W Łowir.ku p Koronowem
zażgali koloniści niemieccy nożami 24 letniego Gier
szewskiego. Ojciec zamordowanego sprzedał swoje
gospodarstwo w Koronowie i kupi! większą osadę fco. !,skt
’łl powyższv obowiązuje od 1 kwietnia 1923
— Skazanie dzieciobójcy. Robotnik rolny Stawski loBizacyjną w Łswinku, co dato’ powód zazdrosnym
i! * " * 1924 r.
z Swadzimia pow. Poznań Zachód wlał swemu nie- Niemcom do zamordowania młodego Gierszewskiego.
mg. leszcze należy, że przy zakończeniu ro- śluanemu dziecięciu w usta ostrego płynu celem zgła
— W strząsająca tra g e d ja w W arszaw ie.
: emWjlraz,*y szczer4 gotswość ścisłego prze- dzenia go ze świaia. Dziecię zaraz zmarło Okrutnego
®wy, co powinno przyczynić się do ojca zasądziła czwarta Izba karna sądu okręgowego Wstrząsająca tragedja rozegrała się onegdaj e godzi
1 złagodzenia, jeśli nie zupełneg® usu- w Poznaniu za zabójstwo dziecka na 1® lat ciężkiego nie pół do 10 wieczorem w domu nr. 35 przy ulicy
Kaszykswej, w mieszkania kapitanawej Bsgdanowej
'•zasowych przeciwnństw.
więzienia. Wyrok ten sąd najwyższy w Warszawie zz- Węgielewei, żyjącej z mężem w Separacji. Kapitan
twierdził, odrzuciwszy rewizję, wniesioną przez zasą zjawi! się w mieszkaniu żerny z okazji imienin syna
dzonego.
swego, 5-ietniego Jerzyka Zastót tam liczne towarzy
— Skazanie defrau d an ta. Izba Karna w Pszna- stwo i — jak się wszystkim zdawała - czuł się
*1 „ **® posiedzeniu Rady miejskiej zako- niu rozpatrywała sprawę Jana Kandulskiego, kasjera dobrze i niczem me zdradzał zdenerwowania Nsgte
C ^ d a i a ą c y r. Bogucki zatwierdzenie kolejowego, oskarżonego o. pobieranie za przewóz o. godzinie pół da 10 wieczorem dcm®wnicy usłyszeli
ii ^acyjnggo uchwały dotyczącej poborów większych kwot niż się hależało według taryfy, różnicę huk wystrzału rewolwerowego w przyległ;m piikoju.
l<m*a 9arni'strza m. Kępna, jak również zgodę zaś przywłaszczał sobie. Prócz teg® oskarżony byś Wszyscy rzuciii się w owym kierunku i ujrzeli kapi
Ł 2 Wobec tego, iż formalności stalą się a przywłaszczenie 848 tysięcy mk. z, kasy kelejewej. tana chwiejącego się na nogach. Samebajca przeszedł
W
pfteweuniczący, czy przystąpić do Sąd skazał Kandulskiego na 4 lata i 6 miesięcy wię kilka kroków i padł na iśżKO, w którern spoczywał
jeden z jega krewnych, nieco osłabiony z powodu
■aukł^tt ...rza zaraz, lub też odłożyć wybór na zienia.
nadmiernego wypicia trunków. Wezwano pogstswie,
» . wywiązała
>4 lLN faT
wy^iązała się
się dłuższa dyskusja,
żandarmerię i policję. Lekarz stwierdził zgon. Kula
/ ,tlera1' railli Jasiak, Siwek, Wasilewski,
Hj*T
« ^‘iiS
s ^ ^ ia k ,.............
Nawrocki
— Poseł Luckiew icz pod sąd. Na ostatniem p»- skierowana w skroń, przebita gtewę. Żindarwierja aż
.. i Dembecki. Po wy■Hit ,a8“ Wvwfiriów.
wywodów, ftświadczaiac*c.h
oświadczających sie
się siedzeniu Sejm psstanowił wydać sądom posła Ludkie d« spisania protokóiu nie pozwoliła leżącemu w łóżku
5S j iat4chmiast3wym wybóreu* burmistrza, wicza z klubu ukraińskiego za wygłoszenie przemó puruszać się, wskutek czego ten pozostawał na posia
niu blisko godzinę, mając na sobie zwłoki kapitana
H Ł.V‘ »ący kilka zapytań w tej kwesiji, wień o charakterze antypaństwowym.
Węgiela. Zmarły liczy! lat 30. W czasie wojny słu
J 4**- Kdvvażaego
poważnego zastin«wien>a s:ę
— B ydgoszcz się rozszerza
W Bydgoszczy żył w !, brygadzie legjenów, a ostatnie byt zatruddur
'u burmistrza. Pasta
, tfu
PestaisewiOR® po ruch budowlany nie ustaje. Oprócz budowy wielu
uiMy w minister.;cm spraw wojskowych hó Zamku.
nNycliaiast rik.'.teczo>ć, « agmachów i fabryk prywatnych, szereg inwcstycyj usku
,
®c'; ^zący zarządzi? tajne gL-sewanie. tecznia i miasto. Ostatnio w tym celu min. robót pn* Mieszka? przy uLFeksal nr. 3. Przyczyna rozpaczliwego
kraka nie wyjaśniona.
' K r^ifc * .bbcsriycb 17. Głos iwanie cała ślicznych tymczasowa przyznało magistratowi miasta
— Z rą k Biem ieckich w Polskie. Huta Często
b-ąwiero do ścisłego głosowania 30 railjonów. Statystyka netaje przyrost la dseści pol
" j a J L i kandydatów. • Wszystkie ,17 głosów skiej. W marcu wyemigrowało z Bydgoszczy do chowa i fabryka przeróbcza w Warszawie, należąca do
w swoim cza.;..; ą Kokocińskiego. N iemiec. 82 Niemców i' 8 żydów; sprowadziło się Towarzystwa Akcyjnego dawniej B. Hantke, którego
"
za ważafe 56 głosow, jeden ze- wszakże w tym samym czasie 38 żydów z innych większość akcji znajdowała się w rękach niem.eckich
przeszła w ręce polskie. Nabywcami są Bank Han
*>j B S
(pi'aw dO(,t>»eb!iic przez omyłkę) dzielnic.
dlowy w Warszawie i Modrzejewskie zakłady górnicze.
W ? ,1!*i’.v * Władysław zamiast Wacław'.
— T ra n sp o rt grsźnego zb ro d n iarza. Przed Cena kapna wy nasi okute 600 tysięcy dolarów.
W ® Wyborze burmistrza podano do
J » ; H ri ’■ rewizji kasy miejskiej, dokonanej kilku dniami do Katowic wyjechała specjalna eskorta
— R ozstrzelanie ejcebójcy. W Lublinie roz
celem przywiezienia do Krakowa osławionego bandyty
strzelane w Dsłach Czechowskich Walentego Wnuczka
®bec!£i«g‘> > Jasia|i«Kozy,
który
będzie
stawał
■
przed
tutejszym
sądem*,
*Łlo- %sacil P0,uszy) >• Jasiak sprawę
lat 2 1, mieszkańca Wilkslażs, skazanego przez sąd
łyjjfy, r ‘®Zdwo o odbyć się mających posie- a który ma na sumieniu 30 rabunków s 5 msrderstw. doraźny na karę śmierci za ejcobójstwo, popełnione
— M orderstw o.
Dnia 24 but. o g®dz. 23 z powodu zemsty za krzywdzący rzekomo pudzia! ma
jtTŚN nii,. 7 fclc interpelował magistrat w spra:Słs9ci| reiny Staszek przedstawił napadnięta i zamordowano na szosie Korytnica — Ligota jątku.
1'
^rn*.‘!.^Hv > r- Korzeniewski sprawę opiaty w powiecie krotoszyńskim wracającą rowerem od po
— A gitacja bolszew icka w pociągach. Do
. -ski trudne położenie bezrobotnych. łożnej z Korytnicy do Ligety, akuszerkę Wehnerawą gazet pomorskich donoszą c- następującym wyoadku:
%;
wyjaśn.ema da< przewodniczący Marję. Dochodzenia za wyśledzeniem sprawców pro „Na torze kolejowym pomiędzy Terespolem a Laskołitiw 1- W sprawie bezrobotnych posta wadzi tutejsza policja śledcza, która już jest na trepie wicami w pociągu zdążającym w kierunku Bydgoszczy
li " < StrŁ‘ zwrócił się d ) powiatu o wszczęcie sprawców mordu.
szajka agitatorów, składająca się z 2 żydów i jednej
'iitfiih • ^ti.za **rd£ itp. lub uzyskanie środków na
— Z Tczew a Policja tutejsza dzielnie spełnia żydówki zaczepiła ks. proboszcza S. szydząc z kościoła
'jHb, 1 to-'. P®móg. — Na uroczystość poświęcenia swe zadanie. 1 Nie ma dnia, żeby nie „schewała" czy katolickiego i z wiary katolickiej. Zaczepiany zawia
Jot,
Tow. Powst. i ' Woj. wydelego
to paskaizy czy tiż niepewnych politycznie osobisto domił natychmiast ’ konduktora, a tenże postara! się
5 | J ' lt„u^/Wk*wiaka, Łuczaka i Adamcztw- ści. Postrachem jest zwłaszcza żydów, dążących do a upiekę policyjną, która trójkę ową w Laskewicaeh
1 f ż Ł'porh Zaknniunikowat p. burmistrz o na- nowoczesnej Pąlestyny — Gdańska. W ustatnich zaaresztowała. Przy rewizji znaleziono U nich paczkę
jjlfkj
jaci odbyć się raa we wtorek dniach przychwyciła takiego „Icka1' z Warszawy, który odezw bolszewickich.
Zwraca się społeczeństwu
nst 1
"Wyjazdu marszałka Focha do Wiel- wiózł z sobą tylko 6 kg. kekaiiiy. Inny zmów „Szlama" uwagę, by o podobnych zajściach natychmiast uwiado
z Wilna, prawdopodobnie szpieg, jechał bez paszpssrta mili policję.
do raju wszelkich rzestępców i złoczyńców — Gdańska,
— P aczka z kości ludzkich. Pewien posterun
wioząc z sobą tylko 3 miljony mkp, 2 miljsny mkn, kowy pslicji, przechodząc ul Polną w Warszawie zna
oraz 350 dolarów. W Tczev.de było mu jednsk nie- lazł na schodach politechniki paczkę zawiniętą w gazetę,
swojsko. Usiłował więc przekupić pewnego kolejarza w której jak się okazało, znajdowały się kości ludzkie.
i
pól milj. mk, by ;ea mu ułatwi! przejazd do Gdańska. Sądząc po budowie są to kości kobiece, a mianowicie
s go
« .
rzym sko-katolicki
Zawiódł się atoli, Trafi! na kolejarza uczciwego negi ze stopami i jedna ręka bez kości.
Flor j aa
Monika wd.
Pius pp, w., Krescencja ni.
który spowodował jego aresztowanie.
sj* • 5 P° Wielkanoc. Jan w oieju ap. evv.
— Z am urow ani urzędnicy. Tragikanticzne przej Ze ś w ia t a .
ł®ł»ca * g0iiz. 4,27
"Zachód‘ 7,28
^
ście wydarzyło się pięciu urzędnikom państwowym
7,29
4,25
— W y staw a w L ondynie. W czasie od 31
7,31
zamieszkałym w gmachu państwowym przy ul. Miodo
». • ■ 4,23
wej w W arsowie, gdzie zainstalował się najwyższy sierpnia do 33 września odbędzie, się w Londynie
7 I.
trybunał admraittracyjny. Gdy onegdaj owi urzędnicy w znanym wystawowym budynku Olimpia wystawa
■ ^śn n dHiu p ió r----k a dla Tow. Powstańców udali s:ę do swych biur, murarze rozebrali pod ich statków, maszyn i urządzeń okrętowych. Dyrekcja wy
Upr ®6m, punktualnie o godz. 7 ranę. nieobecność schody i przystąpili do zamurowania drzwi stawy wystosowała do poselstwa pclskiego w Londynie
.. . v; - Q ’'J a się towarzystwa, które wysyłają wchodowych, jak to było do przewidzenia w planie pismo, w którem gorąco zaprasza polskie sfery urzę
F C ' ł‘raiPu!!aw‘enie się o tej samej godr. pizeróbki. W mieszkaniu obecny był w czasie tym dowe przemysłowe i handlowe do zwiedzenia wystawy.
jeden obłożnie chory urzędnik. Gdy robota miała się W tym cslu dyrekcja ofiarowuje bezpłatnie karty wejścia
Zar2^ '
A r^Odzi
W niedzielę, dnia 6 maja już ku końcowi, a z drzwi pozostał już tylko raaly na czas trwania wystawy dla wszystkich przedstawicieli
rządu polskiego oraz organizacyj przemysłowo-hanijy®iaM w 1 Powstańców otwór, powiadomieni o tem urzędnicy udali się na
ei*i^ięĆ6meg0 istnienia połączoną z uro- tychmiast dc właściwej władzy, celem Uzyskania dlewych polskich. Min, przem. i handlu w Warszawie
t tieę®
o sztandaru. Wszystkich człon- wstrzymania robót. Murarze tymczasem byli jaż blizko pośredniczy w otrzymywaniu takich kart wejścia.
vlł,. 1*iac.®ą.^ e ę_,
3* t?u,v i
,w Kępnie nie należących do końca swąj pracy. Otrzymawszy odpowiedź odmowną
— Ile w ęgla zaw iera zagłębie R ah ry ? Ilość
lerpf" 1)fOczv<!t n“ow uPfBsza się o wzięcie urzędnicy biegiem pospieszyli na miejsce i przez ma węgla dotychczas wydobytego w calem Zagłębiu Ruhry
y teściach przy sztandarze Soko- leńki otwór, jaki jeszcze pozostał dostali się do miesz obliczają górnicy niemieccy na trzy miljardy ton. Po
Zarząd.
kania, celem uratowania chorego i rzeczy. Murarze kłady jednak, sięgające głębokości 1500 metrów zaN \i Wtowe zawarto dla woj. poznańskiego

3SS,'l

Z Poznania. -

^ R a d y m iejskiej.

Z całej Polski.

J iS S S

^ R O N IK A .

f

I H

M ą*

wierają jeszcze 76 miljardów ton węgla, który wart
jest eksp'oatacji. Gdyby zaś dokopano się jeszcze
głębiej, co przy obecnym stanie techniki, nie opłaca
łoby kosztów, to ileść węgla tam spoczywającego
sięgnęłaby 206 miljardów ton,
— K rw aw y deszcz w Senni. Dzienniki dor.eszą,
że podczas 23 fem. burzy w Genui zdarzył się rzadki
przyrodniczy fenomen, mianowicie spad! t. z. krwawy
deszcz. Spadła również znaczna ileść piasku pocho
dzącego prawdopodobnie z pustyń Afryki.

Różne 'w iadom ości.

4. Przed rozprawa staraj się o dobrowolną ugodę
— pezwólże przeciwnikowi łwerau wypowiedzieć się
a wtedy rzeczy — dotąd niewideme — wyjaśaią się.
5. Nie podejmuj się niczego — czem byś móg!
zaszkodzić przeciwnej strcnie — sam byś zaś nic na
tem nie zyskał.
6. Nigdy zaś nie zarzucaj przeciwnikowi — że
klasie iab — że oszuks! cię,
7. Usłuchaj Sędziego — kiedy przemawia za zgodą
— życzliwa ta rada — bo Jepsza chuda zgada —■ni
żeli tłusty proces.
8. Wszelkie umowy spisuj sobie — i pilnie za
stanów się — nim cokolwiek podpiszesz — tym to
sposobem bowiem Klikniesz niedakiadneści a co naj
ważniejsza — dawody będziesz miar w ręku. — To
bawiem przy rozprawia sądowej jest ważnem — na
co się ma dewsdy.
9. Nigdy sie doprowadzaj przeciwnika do osta
teczności — gdyż nie wiesz czy się tobie nie przyda
— albo będzie potrzeb k/ b: — w przyszłości.
18. Zgodę — wyrozumiałość i cierpliwość upra
wiajmy nie tylk® n siebie w demu — ale owszem
w csdzieanych z bliźains stosunkach.
X. Czok.

— Confetti z m a re k niemieckiej*. Jak doncsi
prasa rngielska, marka niemiecka znalazła w Asiglji
ncwa, dotąd niepraktykowane zastosowanie. Odkrycie
to zrobili, wbrew oczekiwaniu, nie brakierzy, nie świat
kupiecki, nie przemystswcy, lecz organizaterzy wisi
kiego balu artystów teatrów londyńskich. * Właśnie
w programie baiu, który* odbył się w ub. miesiącu
w Albert Mali, umieszczono, jako jedną z atrakcji —
deszcz z „confetti". Obliczono jednak, że ilość zużytego
na ten cel papieru, kosztować powinna 62 funty szter
iirigów. To wydawało się komitetowi baleweojB zbyt
koizt&wnem. D!»g® myślano, jak możnaby imprezę tę
urządzić taniej, aż ktoś z obecnych zaoreponował kupno
r a ret ten., marek niemieckich! Pomysł ©kazał się
praktycznym. Wyliczona bowiem, że ta sama po
Urzędowe notowania z aa. 30. kwietnia 1923
wierzchnia papieru,; zamieniona na pięciomarkowe loco Po»nań za 100 kg. w tedunk&ch wagonowych dostaw
natychmiast ceny hurtownie:
banknoty, kosztować będzie tylko 3 miljony m k, a zatem
130000- —146C60
tylko 30 funtów szterlingów (kurs funta wynosił Żyto
210008- —230008
wówczas 100 tys. mk. niemieckich.) i tak więc, na Pszenica
Jęczmień brew.
105000- -118006
głowy balujących Anglików posypał się deszcz marek Owies
137000 -142008
niemieckich w postaci ..confetti1. Komitet balowy zaś Mąka żytaia
215000- -22500C
Ospa żytnia
oszczędzi! rra tem aż 32 fąuty szterlingów!
63000
65000
— Co najeży jeszcze w yaaieźć. Podczas du- Ospa pszenna
Ziemniaki fabr.
.6900- -7508
roeznego bankietu stowarzyszenia biur patentowych Groch polny
140000 -150000
w Londynie, sir Wiliam Buli wygłosił wesołą mewę, Groch jadalny
180000- - 200000
210000 -250000
wyliczającą rzeczy, które należałsby jeszcze wynaleźć. Seradela
110000 - 120000'
. Mówcą wymienił m. in, następujące rzeczy jeszcze nie Tatarka
50000- - 55000
Słoma żytnia luźna 38G00—44000 prąsow. wynalezione: G ęlkic szk!»; maszynę do pisania bez Siano luźne 42000-480QQ prasow 52000- - 60000
stuku; fajkę, którą możnaby istotnie oczyścić; napój Lubin niebieski
- - 100000-—135000
lf 0000 -14500*
„
żółty
J
niealkoheiiczny, któryby był przyjemny w smaku; fla130000- -150000
Wyka
nelę, kióraby się nie kurczyła po praniu; mur egrodo
135000 -15500®
' wy, któryby nie przepuszczał kotów; podłogę, któraby Peluszka
Sytuacja na ogół bez zmiany.
nie trzeszczała p»d krokami męża. wracającego późno
do donn; wreszcie spinkę do kołnierzyka, któraby nie
miała zwyczaju zataczać się pod łóżka, szafy i komody.

Targ bydlęcy w Pozna|
Dnia 2. maja 1923 i
Płacono za 16G ki. żywej wagi:
Bydło rogate I. ki.
II. kl.
III. ki.
Cielęta
I. kl.
II. kl.
Świnie
I. kl.
II. kl.
III. kl.
©wce
I. kl.
H. kl.
Przebieg targu spokojny.

nielasowanefl
bardzo kofflj
g ó rn o ślą s k i i1

Giełda zbożowa w Poznaniu,

wiecki •'

S
g

1. Unikaj spraw sądowych — możesz be wiem
znać początek sprawy — lecz nie przewidzieć zakoń
czenia jej. —
2. Z byle bagatelką — głupstwem — r.ie cheriź
io Sądu
tem oszczędzasz sobie wiele czasu
klopelu i pieniędzy.
3. Chitciaz byś słuszną nawet miał sprawę — wprzód
zastanów się dobrze — czy przeciwna strona nie ma
również słuszności.

J . fią c ia

§
®

Te!. 176.

Hed„Sspon
isioma mc
lepszego do prania*
Pani sama przekona
się. o wszelkich za
letach tego środka,
gdy użyje go raz do
prania b elizny. „Sapon*- z marką ochron
n ą ,,koszulką" łatwiej
brud rozpuszcza niż
mydło, pranie mniej
kosztuje a bielizna
się nie niszczy i ma
śnieżno biały wygląd.
„Sapon" z marką
ochronną „koszulką"
jest do nabycia w
każdym składzie.
Wyrób

Cłtsm Fafir, „Ergasta"
C. Nagórski,

JARMARK ”al'o,"e'bydlo,i,ie'

I § -!

KĘPN®.
■

T. z e. PTe

S to w a r z y sz e n ie ż e ń sk ie
urządza

z dnia 2 maja 1923 r.
ta la ry St. Zjednoczonych
Funty angielskie
Franki francuskie
' Franki belgijskie
Franki szwajcarskie
Liry włoskie
Marka niemiecka gotówka
wyplata
Korona czeska
Korona austrjacka
1 rufesl złoty
1 rubel srebrny
Tendencja utrzymana*

Następny

Dom Handio'1

|

Kurs giełdy warszawskiej.

Ważne i praktyczne rady, — jak ludzie
z ludźmi żyć i postępować powinsi,

poleca ze swej składnicy Pr4
rzu Kępińskich Młynów Par

we w torek, dnia 8 m aja ® g**® JijjL*

47500
219000
3200
2580
360'"*
250©
l,57i/»
1,55

przedstawienie
„BERNADETA" g+M

i „firzatwi swaiem“

Po przedstawieniu ŻABACH

©,6G

1375
230' 0

W czwartek, dnia 10 maja pow tórM jjgjB j|

róoco

Do naszej hurtowni towarów krótkich i kołonjalnych
w KRÓL.-HUCIE potrzebujemy za raz
znaj4c* ,

rogactznę i inne

towary przypada na śrsd ę, d.9 m aja 1923r.
Kępno, dnia 2 maja 1923.
Magistrat GODZINA.
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syna uczciwych rodziców.

*

439

Moj i JerczyńskL
Zgłoszenia przyjmuje p. 1. KŁOBUSw Kępnie, Rynek.
Kupujemy każdą ilość długiej

1

| motorów elektrycznych i

1 ® dynamo -maszyn ©1
0 -42
G>

wykonują

I K. Gaertig i Sp. t . z. o. P. Poznań

®

i płacimy najwyższe ceny.

Kępińska Fabryka wyrobów słomianych.

wcltóJ >

N ow ak & C zekalski

Oddział Pracowni Elektromechanicznych

a triy f,
rzysl"‘
W.BurSi

Kępno, ulica Warszawska 319.

Starogard (Pomorze)

Ha sezon świgitziy

Wszelkiego rodzaju
Stosownie do danego ogłoszenia w Orędowniku
Kępińskim nr. 17 i mocą ponownie zawartego kon
traktu z Wydziałem Powiatowym w Kępnie jest każdy
właściciel zobowiązany wszelką

padlinę

lub też
wszelkie

mięso

do spożycia ludzkiego jako niezdatne, uznane, natych*
miast do mnie celem odbioru, włącznie ze skórą zgłosić.
W ostatnim ezasic bardzo wielu właścicieli do
danego rozporządzenia się nie stosuje.
Płacę' każdemu, kto mi o nieprawnie usuniętej
lub nieodstawionej padlinie doniesie, nagrodę w wy*
sokości

4 0 0 0 0 m a re k
za wyrośniętą sztukę padliny,
15000 ni a r e k
za małą sztukę bydła.

m a s z y n y r o ln ic z e
które mają być używane do żniwowama poleca się

już teraz dać do reparacji.
Części zapasow e do kosiarek i żniwiarek
Remont cegielni, młynów.
na kładzie.
tartóków i szlifowanie walców harto
wanych. Odlewanie łożysk spiżowych
i z antimónu.

J ó z e f N e s s fe S ,
właściciel powiatowej Rakami w Kępnie.
Telefon 44.

z a p a s to w a ró w
po cenie zniżonej.

L. U nikow er, Kępno,
ulica Wawrzyniaka.

Ludwik C ebulski, Kępno (Pozn.)
Dworcowa 281..

Fabryka maszyn i warsztat reparacyjny.

418

polecam mój

Żądajcie pocztówką, nasz najnowszy cennik
wszelkiegb rodzaju m anufaktury, Ekspedycji
przesyłek pocztowych ..Nadzieja** w Lodzi ulica
Kilińskiego 40, N. P. L. K., który natychmiast
będzie wysłany zupełnie bezpłatnie i przyniesie
Sz. P. dużo korzyści.

S

(iS
©
©

Tow. S/lłorizieżv m. i ż. w P/Iroczeniu
“
urządza we jytorek, dain 8 maja br.
na .sali p. Wróbla

®

©
(p

| wieczornicę g
£

k« czci’3. maja i marszałka Fncka.

3

§
Początekog.7 i pól wlecz. Wstęp500 i lOOOm.
® Po wieczornicy
ZABAWA TANECZNA.
m'
O liczny udział prosi
ZARZĄD.
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