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Pismo polsko-katolickie w południowej części Wielkopolski.
Ce u a o g ło s z e ń :

300 mV
Zwyczajne za wiersz nońparełowy jednołamowy
Żałobne i dla poszukujących pracy
250 „
Reklamy w dziale redakcyjnym
800 „
Przed tekstem na 1 stronie
, 1000
Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe.
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.

Redaktor odpowiedzisiny: Franciszek Duszyński.
Adres dla listów: Nowy Przyjaciel Ludu — Kępno (Wlkp.)
i i nakót:: Drukarni Spolkowej w Kępnie, ui. Mickiewicza 54.
Telefon nr. 47.

Kępno, na wtorek 15 m; 13a 1923 r.

Ic^ e n ia gdańskiej ha .aty.
J . ®» mogą darować rani, żeśmy przysz..

Ks. senator A dam ski
o w ięk szo ści narodowej.
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większości w liczbie 17 posłów, - którzy będą przeciw
niej ciągle występować, tak, że lepiej be.dcis, gdy się
z klubu usuną.
Pozostałoby wiec u Witosa 53 posłów, tak, że
plus 169 puslów stronnictw narodowych wypadnie
222 głosy, wobec czego’ do absolutnej większości po
trzeba będzie głosu 1 go.
.Oczywista należy zapewnić sobie większość znacz
niejszą, i tu właśnie wchodzi w grę klub NPR, który
stał w rokowaniach u a uboczu, lecz oświadczył przed
tem, że pójdzie za Witosem. Jest i w nim jednak,
podobnie tak wśród Piastowców, silna opozycja z p
Popielem z Pomorza na czele, ©pozycja ta jest sto
sunkowo znacznie silniejsza, niż wśród piastowców, ale
jeże:! wskutek jej oporu rozbiją się rokowania z klu
bem NPR., io do zmiany stanowiska zmuszą te partje
jej właśni członkowie, o których większości to po
wiedzieć można, że są (mimo wszystkie błędy przy
wódców) narodowcami i razem z żydami i socjalistami
przeciw olbrzymiej większości posłów polskich dalej
iść nie zechcą. , Prawda", pisząca, że NPR. ńie przy
łączy się do większości, jest źle poinformowaną, lub
chce swych czytelników wprowadzić w błąd, gdyż
poseł Wachowiak, prezes N. P. R-u jest nupewno
innego zdania i reprezentuje w swym klubie część
posłów umiarkowanych, którzy godzą s-ę na większość
polską.
Po załatwieniu powyższej sprawy pozostawałby do
załatwienia punkt ostatni; gość drażliwy, utworzenie
rządu 1 tu natrafia się znowu na szereg trudności, na
nadmiernie wygórowane żądanie piastowców. Sprawa
nie powinna doprowadzić do zerwania układów i musi
się skończyć zgodnie. W Klubie Chrz. Dem. były ten
dencje, oy nie żądać dla siebie przedstawicieli w rządzie,
jednak wobec tego, że stronnictwo .nasze rozwija się
wspaniale i napewno przy następnych wyborach wejdzie
do Sejmu w zwiększonej liczbie i większe będzie
miało wpływy, należy już obecnie mieć pewną liczbę
ludzi zaprawiających się praktycznie w odpowiedniej
roli rządzenia krajem.
Tak więc mimo wszystko powiedzieć można, że
sprawa utworzenia polskiej większości posuwa się
ciągle naprzód. Chociaż tak zaciekle intrygują prze
ciwko niej socjaliści i żydzi obawiający się utraty'swych
z krzywdą kraju wyciąganych korzyści, wpływów za
kulisowych, przez które tak strasznie zabagnili kraj
podczas czteroletnich rządów lewicy.
Intrygi te jednak nie zdołają zamydlić oczu sze
rokim masom, które, wyzwalając się powoli, lecz sta
nowczo z pod wpływu czerwonej demagcgji, przyczy
niają się co rozwoju uświadomienia narodowego, które
czyni niewątpliwie postępy i prędzej czy później każe
wszystkim narodowym stronnictwom stanąć w jednym
szeregu bojowników i pracowników dla lepszej przy
szłości' Ojczyzny.

Referat o uaszern położeniu polit; cznera wygłosił
na ; <
itafnich zebrań Chrześcijańskiej Derroj racji w •-^znaniu ( Koło Cd ••■•Miszewo-Sródka) ks. prałat
j Atiumsi.;, omawiając szczegółowo tak dziś aktualną
i i dla f i.Tycznego, sfh .e.-znego i gospodarczego uzdro
wienia Polski tak doniosłą sprawę utworzenia większo
ści narodowej w Sejmie.
Szanowny mówca me taił, jak liczne i poważne
przeszkody stanęły i jeszcze stoją na drodze zbudowa
nia tego fundamentu, jakim dla planowej wydajnej
prac- Sejmu i Senatu oraz c b silnego rządu może być
tylko stała, z polskich ży wiołów narodowych stworzona
większość Bez względu na wszystkie trudności i in 
trygi w i ę k s z o ś ć ta-do skutku przyjść musi, domaga
się tego bowiem olbrzymia większość narodu, a glos
j opinji publicznej jest zbyt potężną silą, aby się jej
■ długo mogły oprzeć stronnictwa, które nie chcą utracić
j gruntu pod nogami. Wprawdzie przewlekanie się ro
; kowań jest rzeczą, każdy niemal dzień zwłoki jest stratą
; trudną do' powetowania, ale z drugiej strony tak wiel
j kiego dzielą niepodobna robić na kolanie, byiejak skleić.
Aby większfcść narodowa tę rolę w życiu państwa
óiem ieckiem ?
A t! !BŹ »ie drago-zędny, lecz wprost jeden | i kraju odegrać mogła, jakiej się po niej spodziewa
'j/j^jszyclt portów Rzeszy niemieckiej, co i znękane lewicową większością społeczeństwo, trzeba
jijtoreinie na istnienie i bogactwo samego zbudować ją na szerokich i solidnych podstawach,
c i
ćelówó, rozmyślnie opracowanym j trzeba szczerze i gruntownie omówić i ustalić zasady
■haer le*‘ 7-M niego rozwoju Gdańska, bowiem wzajemnego porozum enia .się. Wobec tego trzeba
i^ięloh u Mementu polskiego do tego miasta, cierpliwie czekać na ostateczny wynik rokowań w spra
Jjf,
bezsprzecznie jego systematyczną ger- wie zasad i w sprawie obsadzenia tek, trzeba czekać aż
l,y s, atego też woleli forsować inne porty zdrowy -nasadek i glos sumienia polskiego weźmie
S)tl],.'2eeiiu, a Gdańsk pozostawał na uboczu. górę w tych szeiegacb, k'tóre się jeszcze wahają z kim
> " Hh-że
..........................
. tylu,,1
zmienić się i zmieni się radykalnie, i dokąd iśc należy.
Największem utrudnieniem w rokowaniSch pomiędzy
i dobrej woli ze stróny Gdaiiska, trzeba
!kic ''
w ich własnym interesie jest ścisłe ósemką a piastowcami była sprnwa reformy rolnej.
»ie
bowiem na tem współżyciu
nic Tu przypomnieć należy, iż Chrzęść. Bemokracja w prze
• ■ jak -fo wskazuje historia, a przeciwnie ; ciwieństwie do. innych stronnictw narodowych swego
czasu fi; ustawą tą głosowała i przejście jej w Sejmie
Ntą |śtu,ąc węzły serdecznej łączności z R;
teij" teęzty, gtćre 6i» potem coraz bardziej i umożl wifg, aie z drugiej strony Chrz. Dem. stale pięt
nowała demagogię lewicowców w tej właśnie sprawie
■Mtent
r
jesteśmy obecnie świadkami, że Senat I gruntownie kryty ko wa-a soosób wprowadzenia refor
5 sięł‘!a rozmyślnie drogą, antypolską polityh;, my agrarnej w życie. Punkt widzenia Chrzęść. Demo
,■“te; ,a wszelką cenę doprowadzać wciąż do kracji okazał się najtrafniejszym i jej jasne, zdecydo
wane, z ideałem sprawiedliwości chrześcijańskiej z wy
llp9*or °Spo!it - wyszukuje wszystkie nadarz.
[ A p.:! Prawdy. rozmaite wykręty, byle każde maganiami racjonalnej gospodarki zgodne stanowisko
6? a^L^wiekac, byle nie doprowadzić do bsta- niemało się do tego przyczyniło, iż w sprawie reformy
JWowajija
n”‘~ '
stałego stosunku Współżycia wirnrj doszio wreszcie do porozumienia pomiędzy
it i k «.ć w iem postępowaniu złą wole, ósemką a „ P ia s te m W p ra w d z ie żądania piastowców
,,4 * 7 $ Polska m usi 2 całą energją się są przesadne i określona przez nich norma parcelacji
J tk l iw o dobrze wiemy jakie są źródłą jsnty- jest zbyt 'wygórowana i w danych waiunkach truona
A je
JCf. ',. Gdańska
........ . Każdy zdaje sobie z tego do zrealizowania, alę bądź co bądź przyszło na tym
tkwi w Berlinie, ż? ztamtąd Niemcy punkcie do zgody, tak gorąco upragnionej przeż
A Ą _Przeciwpoiską, jakżeśmy to już na wstępie wszystkie warstwy społeczeństwa.
Podkreślając ten fakt, k-z senator przestrzega jednak
A (|PAieważ na czeie Gdańska stoi cały szereg
jednostek nieuawistych Pola- zebranych przed zbytnią radością, gdyż przez przyjęcie
u, nienawidzących — nic toż dziwnego, tych punktów załatwiono dopiero pierwszą część pracy,
Cle Ha
w V o ^ i0ne 2a<Jun'e ’ 7e Ghżńsk posłusznie zmierzającej do utworzenia większości.
Na posiedzeniu sejmu pruskiego w dniu 9 maja
Pozostały obecnie dwie części do przeprowadzenia
i ĆWńT i ieSO zleceń. Polecenia te dadzą się
A 'Zo-y"
A Siewach;
stówa
szkodzić Polsce. 1 to szko- i to niemniej trudne od pierwszej, załatwionej dopiero poseł polski Barczewski uzupełniał wygłoszone po
..
.
przedniego dnia wywody, przedstawiając poparte na,N s X:ią kroku,
dziedzinie, z całą ,w głównych zarysach.
*rokl1' w każdej dzie
v x irro iła m ? ii H
a t o m i ffakty,
r iW u
~
datami
charakteryzujące rmuine. ..po
Chrześcijańska Bemokracja musi żądać jasnego «zwiskamt
że ostrze j
fać 2apominzjąc o tem na
lskich uzicci
dzieci w szeuracn
szkołach niemieckicb
niemieckich i wo% A t w SN równocześnie przeciwko mie- określenia stosunku przyszłej większości do Kościoła łożetrie pcissicn
katolickiego, a je st to konieczne, gdyż Witos jeszcze- gói* szkolnictwa polskiego w Niemczech. Mówca
O PoM ° miasta Gdańska.
C
V ,słtM
l»ją r-0'-'en:a
-0^ ienia Traktatu Wersalskiego, które -ostatnio w czasie głosowania o wydanie sądom suspen- wezwał ministra oświaty, aby dal jasną i stanowczą
'ty
Iako podstawa, jako fundament całego dowatrego przez władze duchowne posła Okonia, odpowiedź, choćby nawet odmowną, na pytanie, jakie
V ^<lsńso rc)i1' Europy, a zatem obowiązuje oskarżonego o oszustwo, głosował przeciw Stron stanowisko zajmie Rząd w sprawie szkól polskich
V Poisk
Mamy dalej wiążącą obie strony ! nictwom narodowym. Należy sprawę postawić jasno w Niemczech,
Żądania Polaków są następujące:
1 Mtomi.jSdańską, której postanowienia Polska I i wyraźnie, tak, by można przeprowadzić to. co Ko
.A n.. -*ast Gdańsk wciąż świadomie i celowo 1 ściołowi katolickiemu zagwarantowała Konstytucja i co
Żądamy praw, które pcsi.tda mniejszość niemiecka
S ^ sfewią Czas już skończyć z tego r: - mu się siuczulę należy.
w Polsce, wydania rozporządzeń wykonawczych do
n, .
, -------------------- . - -o
Oprócz tego Chrżeśc. Demokracja zagwarantowała art. 113 go Konstytucji niemieckiej, publicznych szkól
H u ^ i s lagrowaniem się z Traktatów hakaty
H'-- r6 są wł’i'6źnie powiedzieć wszystkim czyn- sobie w pakcie przeprowadzenie 8 mio godz. dnia polskwh z polskim językiem wykładowym w tj :h miej
-w tj| ^ .yro2l<;'elami dążeń Berlina w Gdari- pracy, urlopów robotniczych i innych, występując w tych scowościach, gdzie liczba dzieci polskich wynosi nie
układach jaka jedna grupa robotnicza, przeprowadzając mniej niż 40-ci, dla 20 dzieci osobnych oddziałów
Stty
1A H
Ibp»au»-e2Wla 'ełi nie rposłuchają,
.......... 1 ir łjeżeli
— w dalszym
— •
z polskim językiem wykładowym, dla 12 tu dzieci na
Ne
systematyczny sabotaż Pol- jednak swe postulaty w całości.
Obecnie dc podpisania paktu trzeba będzie obliczyć, uki religji v* języku ojczystym Domagamy się prawa
% , i 2 2 f o . i S S powinna znaieść środki
N |> ’ ńiR j któremi zmusi do uległości. krną- iie posłów wchodzi do większości i utworzyć nowy zakładania polskich szkół prywatnych, mających te
m; Łbra nietylko własnego, lecz ró-.v- rząd. Rzecz tę utrudnia f gmatwa ta ukcliczność. iż sari e prawa, co niemieckie. Żądamy wykładów języka
Witos ma w swym klubie opozycję przeciw powyższej polskiego w wyższych szkołach na pograniczu. Zadam,asta Gdańska.

terenów oo dawna należący.!’ do Rzr-czyj-;; rwemocą jej a;, brany en, oderwanych cc!
'óti!Hacier2>' końcem wieku 18 tego. Diasie oni na każdym kroku przeciwgojow i ‘o! sk>, stawiając trudności przenaj«y tu. na terenie mię cżyuar ocowym, w..-,
•łj^? kraiu przy pum ’cy podstępnej, a i prawperfidią, prowadzonej agitzeji.
L , 2 "środków ich przeciwpolśkiej walki
Vit Ś Miasto to 'związane bezpośrednio na
j., 1 raktatu Wersalskiego z Rzeczpospolitą
pony z*!«jdu;ące się u ujścia Wisły tea za■ótólSPan’a*y rozwój, oraz rozrost ekonomiczny,
“ <m być jedynym portem wywozowym dla
E^Po*!
jtti
.-rcspolitej, a zatem tą b-ams wypadową
N A ^ W ści z całym światem. Wobec tego
t0 ^Pracując łojatnie z Polską w najwyższym
' !Pó>l)sn‘e się, wzbogaci niebywale i będzie
Itj • avjodniczyć z in nam i poitami na Bałtyku,
J ’1?2n<< to śmiało powiedzieć — zajmie
A j/s c e . Tymczasem Jakąż rolę odegrywał

1L .
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Prawdziwe oblicze Niemców.

my polskich szkół wyższych chociażby prywatnych.
Szkoły te winny być subwencjowane p:zez Rząd. Na
uczyciele powinni uczestniczyć w kursach języka pol
skiego. Prócz tego w seminarjach nauczycielskich wi
nien być wykładany język polski. Żądamy specjalnej
ochrony dla nauczycieli polski.h szkół i ula polskich
dzieci. Prowck-.cje anty narodowościowe, wzbudzanie
nienawiści rasowej, upośledzanie gospodarcze ze wzglę
dów narodowych winno być sądownie karane.
W odpowiedzi na przemówienie posła pofskiego
Barczewskiego zabrał glos nacjonalista Koch. oświad
czając m. i., co następuje:
My, narodowcy niemieccy, zarzucamy polityce daw
niejszych rządów to. iż polityka tych rządów nie byta
stalą. Jesteśmy przekonani, że gdyby była stałą nie
istniałoby dziś polskie niebezpieczeństwo. Polska po
wstała dzięki krwi przelanej przez Niemcy oraz dzięki
niemieckiego zwycięstwa. A gdzie jest polska wdzięcz
ność? Kto Polskę buduje, powiedział Bismark, ten robi
sobie z Rosji nieprzyjaciela, a w Polsce nie znajduje
przyjaciela. Wzywam Rząd, aby sprawę wychowania
młodzieży postawił tak, jak tego wymaga interes nie
miecki, zapewniając go zarazem, iż w pracy tej zawsze
będzie miał nas po swej stronie. (Brawa na prawicy,
protesty Polaków.) Następny mówca dr. Monch Mayer
(niem, partja ludowa) oświadczył, że stronnictwo jego
solidaryzuje się z wywodami przedmówcy i protestuje
przeciwko przemówieniu posła polskiego.

Odezwa ^skupów polskich.
Do św iata cywilizowanego.
Biskupi polscy wydali do. świata cywilizowanego
następującą odezwę: Jeszcze nie przebrzmiały echa
strasznej zbrodni, dokonanej na ks. Budkiewiczu i arcy
biskupie Cieplaku, a kaita ir.ęcztńska Kościoła w Rosji
zapisuje nowe zbrodnicze czyny sowieckiego rządu.
Oto, jak prasa donosi, wtrącony został do więzienia
ksiądz Zieliński, u którego w Moskwie przemieszkiwał
arcybiskup Cieplak i skazani znirtj kapłani, stają też
przed sądem zakonnice katolickie i wychowawczynie
młodzieży katolickiej. '
Nowe te zbrodnie świadczą, że ani oburzenie cy
wilizowanego świata, ani sumienie, ani ludzkość, nie
są w stanie zatrzymać prześladowców w raz obranym
zbrodniczym kierunku, że drwią oni sobie z protestów
i oburzenia u k długo, jak długo ich stosunki ze świa
tem zabezpieczają im korzyści materjalne, na które je
dynie są. czuli.
Odwołujemy się dziś co cywilizowanego świata,
ażeby zwrócić jego uwagę na cynizm w zbrodni so
wietów:, na ich petworność i na system krwawych
prześladowań, które w niczem nie ustępują prześlado
waniom :: pierwszych wieków Kościoła,. owszem, je
przewyższają. Bo katusze, tortury,
nawet jawne po
zory antypaństwowości są w ten sam sposób używane
przez dzisiejszych władców Rosji, jak były stasowane
przez pogan, ale nienawiść do chrześcijaństwa jest nie
wątpliwie u sawjetów większa. Kiedy bowiem po
gańskie państwa, nie zdając sobie jeszcze sprawy,

czem jest chrystjanizm, istotnie uważały go za czynnik
zagrażający państwowości, to dzisiejsze prześladowanie
podyktowane nienawiścią, która idzie daleko głębiej
i nie ma już żadnych, choćby tylko pozornych, pod
staw. Sięga ona bowiem już samych podstaw cbrystjanizmu, a dzisiejsi prześladowcy Kościoła są aż nadto
debrze o tem przekonani, iż więzieni przez nich ka
płani i biskupi, których oszczędza? nawet dawny rząd
carski, że bezbronne zakonnice, Bogu i modlitwie od
dane ńiewiasty, nie zagrażają ,w niczem państwu,
owszem są oni wszyscy czynnikiem, podtrzymującym
ład i moralny pbrządek. Ale właśnie dlatego i właśnie
0 to ich prześladują, albowiem wrogowie Chrystian izmu,
mając tylko na ustach wzgląd na państwo, w istocie
są wrogami wszelkiego społecznego ładu, który tak
samo zwalczają, jak zwalczają Kościół.
Ostrze ich prześladowania głównie się zwraca
przeciw katolicyzmowi, którego żywotny idealizm jest
żywem zaprzeczeniem ich materializmu i wiary w ślepą
siłę. Prześladują oni chrystjanizm jako taki, czego
dowodem są procesy i prześladowanie reprezentantów
wschodniej cerkwi, jak nieugiętego wobec ich żądań
patrjarchy Tichona. Katoiikosa i tylu innych biskupów
1 kapłanów. Wogóle prześladują oni i pragną zniszczyć
wszelką religję. 1 takiego wyrafinowanego, tak syste
matycznego prześladowania religji, takiego bezwzględ
nego wyrywania wszelkich religijnych tęsknot duszy
z serca młodego pokolenia jakie są praktykowane
przez boiszewizm w Rosji, nazywający rejigję trucizną,
szydzący publicznie z wszelkich religijnych praktyk,
urządzający manifestacje ula wydrwienia religijnych
obrzędów, zakazujący nawet nauki religji dla młodzieży
— historja drugiego przykładu nie zna.
Boisze vizm to jest dosłownie walka antychrysta
z Chrystusem, walka na śmierć i życie, nie znająca
żaanej litości,, nie cofająca się przed żadnern okuciem
stweta i zbrodnią, walka nadewszystko beznadziejna,
bo i czegóż tu sie spodziewać można, albo na jakie
polepszenie liczyć? Niewątpliwie więc prześladowania
będą odtąd tylko tem większe i tem okrutniejsze,
im obojętniej świat im -się będzie przypatrywał.
" Bo przecież to już nie tylko o samych męczenników
wiary idzie, ale o najdroższe : nersa kultury dzisiejszej
i cywilizacji, równie są one już zagrożone, jak zagro
żona jest religja. Bo z tąż samą zajadłością walczy
boiszewizm przeciw podstawom wszelakiej kultury, to
jest własności prywatnej, wolności >cywilnej, wycho
wania moralnego młodzieży, rodzinie; z jaką walczy
z reiigją.
Śledząc proces arcybiskupa Cieplaka i jego towa
rzyszy, świat patrzył z podziwem na nieustraszone mę
stwo i cnotę tych. męczenników, którzy ńi ogromem
katuszy,, ni nieustraszilości, ni gotowością .poniesienia
dla Chrystusa śmierci w niczem nie ustępowali męczen
nikom pierwszych czasów Kościoła. Ale kto się wczy
tywał w sprawozdania, kto się .wsłuchiwał w przebieg
tej potworne; rozprawy, sen się nie mógł oprzeć wra■żeniu, że z tej sali sądowej biegło ostrożnie dla dzisiej
szego cywilizowanego świata, woiaiąc mu: vostra ros
agitur, to jednak o was tu idzie — o to, czy się sprze
ciwicie, czy powstrzymacie straszliwą moralną i. duchową
zarazę, czy też dozwolicie by was ona dosięgła!

1 dziś mv, polscy biskuoi, zwracamy się*
--V-;
cywilizowanego
zwracamy -się
'
‘ ......." O '' -**•-■-"-..•*7
" z przedewszystki'®;
śbą o-ratunek dla męczonych kapłanów, dla wi(‘
biskupa, którego dalsze więzienie jest tyto
śmiercią. Zwracamy się z błaganiem o tai..
pian sowietów jest jasny i dla wszyskieb #
Ażeby zniszczyć katolicyzm, chcą oni prz« tet8P'/.ienia i wyroków pozbawić Kościół kapłanów1
Bożej. Pian jest zaczęty, jeśli nie będzie żadnej1 0
zostanie niezawodnie przeprowadzony w
jest to naszym moralnym obowiązkiem w#P*j u
nek, gdyż Kościół katolicki w Rosji ,li«f ’
2 miljony wiernych.
'
, *(
Ale mamy inne jeszcze powody które nas- iu
do wystąpień publicznie ;z protestem
sur przecl,
co sięE dziś.........
w Rosji
~ 1 dzieje,"i «do•' wzywal
J . wii «
u cywilizowanego świata. ;Oto s ą s ia d u ją c ,
tylko z bolszewizmem, jesteśmy narażeni t>8!™
na jego zaraźliwe i nieszczęsne wpływy.
go nie- wie, że zaraza duchowa z natury s*e
się tak, jak zaraza fizyczna. Skc.ro "mętne
faie rozstroju i anarchii bolszewickiej
mać na naszych barkach, jeśli Poisk ma “P
tąd, tanią dla zalewu, idącego na śwat i za>
światu, to głos naszego protestu nie tyto.T lr
przez świat usłyszany, ale i zrozumiany. . J c
wicy zagrażali orężem Warszawie, wówczas
my głos nasz o duchową pomoc św>ata' j ,.
boiszewizm zagraża zupełnem zniszczenie®] W
i cywilizowanych dóbr ludzkości i kiedy f Ą J
złowrogi rozpoczyna od granic Polski, _l*!l f
powtarzamy ::asze wołanie w tej nadziei, da
zostaniemy dziś, jak zrozumianym: zostaljWj
W imieniu biskupów polski*
(—) Edmund K-rdnał Dalb°r’,( —) Aleksander Kardynał: Kako^

)

Wiadomości polityce1

Z p o b y t u Marszałka F o c h a ^ , *
i ID
Marszałek Foch przybył z Pozna®*J l
!V>rszawy, ażeby wziąć udział >v konfcręncifj
«(
odbywających się .z przedsta icielami
Nie ulega wątpliwości, że konferencje lv
jak najściślejsze ;;nro7.umić:t/u> i w s c ó i d * 1 j
z Francją.
»
W środę popołudniu o gadz. 6 rnfWLj
J:
sza wy marszałek Foch udając sie do
~ • i Austrję
' powróci
• ■do *>«
Jtąd przez Ciuchy
Został on bardzo serdecznie i t g n*1? £
stawicieli władz i delegacje stowarzysz1®
rami.
Prasa angielska o p o d r ć ż .v
Prawie wszystkie pisma loitófKT
podróż "Marszałka Pociła Só
i przyjaznych artykułach. Nawet „£'re!’' 8j( I
który-należy .do dzienników nieprsyjjp
wyraża’ się we wstępnym artykule o
Focha do ■Warszawy w sposób utn<ar
urn mmmmmm mmmmKmmgBĘĘmug0t
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Pac zaprotestował, ale kró! nakazał mu milczenie.
■
— Proszę cię, ażeby Bietka powróciła — rzekł, —
Ze wszystkich dziewcząt, które są przy Amandzie, ta
najładniejsza i najroztropniejsza. Niech że choć spoj
rzeć mam na k go bez wstrętu
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
I pó krótkiej pauzie jwtrąc.ł:
—’ Mówiliście, zdaie mi się, że ojciec szlachcic?
szlachcianka w-ęc?
— Tak słyszałem — rzek! Pac —- ale cala ta hi
— Więcej nie wiem nic — dodał — dziewczę dosyć
w istocie samowolne i kapryśne a ładne,. Któż wie, storya odszukanego ojca wydaje mi się podejrzaną.
O ile mogłem się dowiedzieć, szlachcic świeżo tu przy
co j;j do głowy przyść megło?
— Niepodobna pozwolić na to — przerwa! król, był od kozaków z Niżu.
A! czy hie ten. który list do kanclerza przyspoglądając na syna —- abv służba sobie, tak poczy
nała, jakby «wór królewski był zajezdną gospodą, do wiózł od atamana i starszyzny —• pochwycił król, troktórej’ zajeżdża kto chce i precz jedzie nie żegnając chę się marszcząc
— Tak się zdaje, bo mieszkał u szafarza Bielegospodarza. Z miasta się pewno nie wyniosła, każcie
jej szukać, ja sam się z nią rozmówię. Widzicie, że ckiego, który mi mówił, że od kanclerza miał go po
leconym sobie.
Zygmunt tęskni za nią.
— Co za plątanina! — przerwał król z niechęcią
— Bo ena jedna z tych kobiet umie się bawić ze
jakąś. — W tem wszystkiem trzeba, -żebyś lepszych
mną — rzekł chłopak.
Tym sposobem wieczór u panny Amandy został zasięgnął wiadomości., ja nie chcę się mięszać, rozu
dla niej zatruty. Cofnęła się w kąt przyciemniony miesz? Dziewczę powinno powrócić.
Dnia tego- skończyło się na wydanym rozkazie,
nadąuaas, a król, widząc ją tak usposobioną, ziewnął
i ręką tylko pożegnawszy, kazał się odnieść nazad do a że Pac wszystkich oszczędzał, nikogo sobie nie
swęj sypialni, Pacowi szepnąwszy, aby szedł za nim. chcąc narażać, od króla poszedł zapukać do panny
Zygmuś, który już znał swą ochmistrzynię i w ie Amandy, która już r.apół rozebrana, narzuciwszy na
dział, co go czeka po odejściu ojca. natychmiast swym siebie szeroką suknię ranną, przyjęła go jeszcze nieuspokojona i gniewna.
paziom oświadczył, że idzie do łóżka,
Pac cicho powtórzy! jej rozkaz, jaki od króla
Gdy w sypialni króla zostali sami krój z Pacem,
Władysław się zwrócił do niego, spodziewająe,szczer- odebrał. Niemka gniewała się na niego.
— Niegodziwe to dziewczę i starego nawet po
szych objaśnień.
— N. Panie — odezwał się Pac — to są babskie trafiło ująć "sobie — rzekła — ia nie chcę jej mieć
sprawy... mówić o tem nie warto., panna Amanda nie tutaj. Pamiętaj o tem!
— Nie masz się ó co obawiać —- począł woje
lubiła lego dziewczęcia., powiedzmy prawdę: postrzegła
może, iż nie królewiczowi, ale samemu królowi Bietka wodzie poufale bardzo, gdy zostali sami, obchodząc się
wpaeha w oko.,, stała się zazdrosną i opryskliwą.
z faworytą.
Nie zważając na jej dąsanie się i zly humor,
Uśmiechnął się król.
usiadł w krześle wygodnie, wyciągnął nogi, ręce za
— Domyślam się tego — szepnął.
loży! za giowę i słuchał jej narzekań, które szybko,
Pac żywo d 'kończył:
— Dziewczę miusi się znaleźć, a panna Amanda niewyraźnie z pięknych ustek się sypaiy.
pogodzie z niem Spodziewam się, że to wszystko
— Doprawdy, nic rozumiem cię — rzekł w końcu
Znasz doskonale króla., u niego to nie trwa nigdy
ułoży się łatwo,,
długo, ou potrzebuje spokojnego, nałogowego przy
- Tu uśmiechnął się dwuznacznie. .
— I królewicz Zygmunt odzyska swoją przyjaciółkę wiązania, któreby mu nie przeszkadzało do niczego:
Pozostanie wam wiernym, ale mu fantazye podobne
— dokończył
— Nie wątpię i ja — rzekł król — że gdy się ty przebaczyć potrzeba. Zresztą co do Bietki, powinnaś
w ta wdasz, przyprowadzisz to do porządku. Umiesz i z tego względu niewiele dbać o nią, że ona pewnie
sobie radzić z temi babami, które za tobą przepadają, ani królowi, ani tu nikomu nie będzie powolną!

J, i. K raszew ski.

Na królewskim dworze.

■
0 ! oh! — zakrzyknęła gnie'v®i %
Pi*
Cóż znowu za Cnota!
— Cnota?,, ja nie wiem
- ,,
może rachuba tylko,' aie że tak jest ias
ręczę.
A
— Dlatego, że w am ' była op0? jjj
się pogardliwie Amanda — ale to n>«
nic a nic, bo ja wiem, że się g®°.
z muzykantami od kaneli króla,,
-ji
Pac zerwał się z siedzenia zt-m® 1
z tem, jak go Bietka obchodziła.
— 01 to być nie może! — krzyk
splótł tę bajkę. To do niej niepod°D
Niemka dumnie spojrzała r/a O
— Co.mówię, tego jestem
Nie wspominalany o tem wprzódy, bo c°
taka jakaś slużanka!
j jfk Po
Pac się opamiętał, iż nadto okaz ^
udai więc obojętność, siadł znowu ^
śmiejąc się kwaśno,
. w dl
Ańoże się uczyła muzyki,między śpiewakami i wirtuozami Jcoby wybredne-, dziewczynie się 1®°".. <r
Złośliwa niemka zwróciła się niemu.
'
M fi*
— Są różne upodobania dzi.w7j-ała
— ostatnia waćpana ulubienica zi^ a
dla tego pomarszczonego jak jabłk®
królowej.
— Moja ulubienica! — wtrąci!
_
Pac, i zaśmiał się wesoło. —
;n!i K Lli
Amando, nie potrafimy ani się z!’
t ° /|l0c.
odłóżmy wi^c to do jutra ,, i do W d ^ dy
Pac chciał ją, zapewne na
wilejów, p-jcaiować, ale. niemka co1
•i zdała uiu dała znak, aby wysze#’1
ziewając w progu, spełnił.
aje
Nazajmrz rano nie on jeden, ‘
Bietka ująć sobie potrafiła, a n3,
była znaczna, puścili się, poszukuj-P’
,
co się z nią stać mogto.
, i ° ,,
Nie było to tak bardzo
i wojewodzie dowiedział się, że
j
do Mingijłowej, ochmistrzyni K3Z‘ ‘jjjk1
tam stosunki, chociaż u marszaik
bo byl o niego zazdrosnym.
„j)
(Ciąg dalszy »ast4P'

s
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Najstarszy — Największy — Najwpływowszy Dzien
nik Polski na Wychodźłwie

przyjmują listowi, oraz urzędy pocztowe
przedpłatę na „Nowy Przyjaciel Ludu". Cena
miesiąc czerwiec zniianie nie ulega.

uwydatniając tern bardziej ogólnie przyjazny
jjl P'srn angielskich. ,Evening Standard'1 sądzi,
Marszalek Foch interesuje się przedewszystkiem
i Krakowem, przez które poiskie straże
sfj™nie muszą przemaszerować w razie marszu na
■iłl(
Poznań jest w rzeczywistości uajwiększem
,f
Polskiem, najbliżej polożonem Berlina, Kraij
można uważać za klucz do Q. Śląska.

trwanie rokowań polsko-gdańskich.
% Wiadomość o nowem bezprav.-ia gdańskiem, o zaj »! Przez policję gmachu przeznaczonego, na polską
"tn,ie handlową nadeszła da Warszawy w środą,
^siedzeniu delegacji polsko-gdańskiej oświadczy!
f f c . nbaum’ że komisarz generalny w Gdańsku
m - wiadomość, że- policja gdańska zajęta gmach,
J C ^ czony na akademję handlową polską. W tych
S B S * 1. fest d a delegacji polskiej niemożliwe pro
” . ' “'e jakichkolwiek rokowań.
"baz. Por.- stwierdza, że zerwanie rokowań gdań
"i1Woho,..,,. stanie rzeczy przyje.te zostało przez
i(|te'"‘tilsIwo Poiskie z uajwiększem zadowoleniem,
odpowiedź na prowokacyjną rekwizację polskiej
f c i l()h.an<łlowei w Gdańsku megla być tylko jedn
^ a'uedrzwi delegatom gdańskim. Teraz nadszedł
tia y P°lska podjęła energiczne kroki celem zreaJ Lania Ostrzeżonych jej traktatem wersalskim praw.
ł

r°tlnicze z a m a c h y n a lin je k o le jo w e

w Wileńszczyźnie.
i|Kj>J *'nji Warszawa —■ Wilno w okolicy Nowo-

8j'an Gdzież na lir.ji Wilno — Paukury dwie bandy
ucuąc łotrów wysadziły w powietrze dwa
i() tiiy^u dotąd
|Hd fdiejuwc. Do wysadzenia użyto piroksyliny co
<l»H0s“ie r>a to, że bandy przybyły na teren poi,ki
*■ ■ ' Litwy: Tam używają przeć, twszystkiem
| *!«się , rjafu vl; t>uchewego. Nieszczęściu w ludziach
. hr.ikaąć dzięki przytomności umysłu strażnika
e8o w Nowoświęcianacb; który iczk lwi
bandę zbiegł i ostrzegł nadjeżdżający po

j Ł r

t

Granica Polski z Litwą.

L a ^onferenc; w dniu 8 maja pud przewodnictwem
MfcJSikorskiego, poświęconej sprawom pogrania:-;
IN "O skiego postanowiono wydać szereg zarząk.. - ustalenia normalnych stosunków na granićy
J^Jtewskiej. Linia graniczna Polski i Litwy ma
niedługim czasie formalnie autoryzowana podjS*^ł-dski<:go i Piłsudskiego. Dalej ma jtaMąjSĆ
ffy 4tłcJ« straży granicznej.
J ‘ , W y b o ra m i d o Sejmu litewskiego.
.starają się rozbić za wszelką cenę glosy
f [Jb wP°dczas wyborów tio sejmu litewskiego. W tym
oni listę nieznanego zupełnie polskiego
la^iSto ' Na liście, figuruje szereg. nazwisk kanjnjUl’. którzy są albo Litwinami, albo też przeku'■ . Przez Litwinów renegatami polskimi, nie
\!ie "Mściwie'nic wspólnego z polskością.
cy p r z y g o t o w u j ą R o s ję d o w o jn y
ty
p r z e c i w P o ls c e ,
jty 0(| si> sowieckiej znajduje się już około 100 tyl W p ? * niemieckich jako instruktorów armji
iu Ikćtc w okładów wojskowych. Niemcy sądzą,
2rmję rosyjską przygotują do ataku na

)( S^fooiniarze niemieccy ukarani.
C j l k t o r s k a z a ł Kruppa Bohlen, Halbacha i
Ik N Lt^rtwiga na 15 lat więzienia i 100 miljonów
fu* Hl| dyrektor Bruhn 10 lat więzienia i 100 miljoL 20 ] .p 2ywny. Schaefer, Bauer, Schraeter i Kuntze
Lc^rŻfiK
m-'l\r>rt/ujr rr.V
IWc^etii- Wiezienia
'v'ęz:enia i5 Ifln
100 miljonów
mk. nrrjtmmu
grzywny.
• ■ W z o s ta ł,
-----V r c2w«.ostali Lznani winnymi spisku przeciwko
“stwiU Umiclr
■dia Poko'
ddtW
_
_
____
U Woisk sojuszniczych oraz winnymi, ___
naru°iu publicznego.

|J V J >
.0Wiedż francuske-belgijska.
|i'"ePka' “ t? c odpowiedź francusko-belgijską na notę
einPs,‘ zaznacza, że odpowiedź la zawiera
|3j>r>'' Warunków, a mianowicie: 1 ) zaniechanie
V !go
vjv, i
r . ^ Qru>
—
2)J zaDewnienie
i. u j/ v iiiiiv m i. .
swobodnego
jt lO O l. n jlil. g O
Ji u
nory i
o tn
------- —• Komisji Wojsko3) pl*>okp.in«/,L.-L.
akc!°nowania Kontrolnej
Snj-^ncja i Belgja nie godzą, się na żadną reia j*1’ należności od Niemiec. 4) Nie będą pone ustępstwa od gwarancji określonych
gwer^alskicij 5) Niemcy muszą udzielić odS ^ ° 'drenu”
Warunek główny, Ij. ewaku,racja
dla ,,,. może być spełniony tylko w miarę doprzez Niemcy.
i^Juetj.
P r o t e s t Niemiec.
‘cit!st'wa zagraniczne Niemiec wręczyły
r'iem-Z ,wyjątkiem Francji i Bclgji netę, w której
protestuje
""VeRo V '13 Pm
^stuje .przeciw wyrokowi sądu
!lancuskiego jako przeciw aktowi gwałtu
gwałiu
U
nad nRuhrą
nie Ubiajit
ustają
^ »^ ih ,a{ie niemieckie iuzu
u iiitj iiio
4<i%k!'ladzenL,'v? ń k francuskich w Essen wyda! zasię. przed posterunkami francuskiemi.
KSV
r n ł n f t r m r l - ł o n i : i n n o i i n n u i K /w ło
% lnnV *ttiStł °n r^
p o rząd 2enia pociągani będą do~
sci burmistrze odnośnych miast.

'vyp!at
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KURJER POLSKI

votum zaufania prezesowi stronnictwa Wincentemu
Witosowii
Pośw ięcenie pom nika 90 poległych w Czasi
wojny światowej, powstania- wielkopolskiego i wal
bolszewickich a pochodzących z gminy Wi.tiary poPoznaniem odbyło się w niedzielę przedpołudnie
w Winiaraeh. Po nabożeństwie zebrały-się liczne.tł t
my ludności, poezam po przemówieniu ks, Koście!
skiego, p. Swinarskiego i innych dokonano poświę
cenia pomnika.
— Sam obójstw o w ojskow ego W sobotę w noc
skoczy! plutonowy Władysław Maćkowski z most.
Tumskiego do rzeki i utopił się. Zanim popełnił czy.
rozpaczliwy, wręczył pewnemu panu szablę i czapki
Zaalarmowano straż pożarną, która pracowała 1 i pć
godzi zanim wydobyła hakami topielca.. Zwłoki od
wieziono do szpitala wojskowego.

w Milwaukee, Wis., U, S. A.
Wydaje z okazji 35 lecia swej egzystencji — naj
większy i najwspanialszy numer rocznicowy w historji
dziennikarstwa polskiego na eałym.świecie.
Dzieje wychodźtwa polskiego w Ameryce, dorobek
tegoż kuiturainy i ekonomiczny ujęte szczegółowo
i wszechstronnie w numerze rocznicowym.
Wszystkie zdobycze Polonji Amerykańskiej na
każdem polu osiągnięte, zanotowane będą zwięźle
i treściwie.
Numer ten zawierać będzie spis przedsiębiorstw
polskich w Stanach Zjednoczonych, instytutycji ban
kowych, naukowych, pism polskich, organizacji, to
warzystw polskich, parafji wszystkich wyznań, niezbę
dne .informacje o stosunkach tutejszych, o przemyśle,
handlu, bankowości, o amerykańskich zakładach nau
— Zjazd katolicki w Lesznie, który obradow;
kowych, oraz o sposobach zdobycia wykształcenia przez 2 dni, wysłał telegram hołdowniczy do Papież
i zrobienia karjery w handlu.i przemyśle w Ameryce. a następnie do marszałka Focha, w którym wyraża ra
Sekcja ogłoszeniowa firm fabrykantów i banków hołd w imieniu delegatów przeszło,tysiąca organizac
amerykańskich, umożebni nawiązanie korzystnych sto katolickich Polski zawdzięczającej swoją wolność Bog; sunków handlowych pomiędzy Polską i Ameryką
ofierze wiasttej krwi, odpornej wytrwałości i sławayt
Numer rocznicowy Kariera Polskiego będzie nie zwycięstwom marszałka Focha, któremu opatrzno5 .
zbędnym podręcznikiem i jako taki powinien znajdować dała miecz' sprawiedliwości So ręki,
się w rękach każdego Polaka, na biurku każdej insty
Osłonięcie pom nika na grobie pow stańcó i >
tucji społecznej, przemysłowej i finansowej, które in
Dnia i O bm w Wniebowstąpienie Pańskie odbyło, s :
teresują się czterema miijonamś rodaków za oceanem, w pograniczne® mieście Zaunach odsłonięcie i pt
oraz sposobnościami jakie czekają energicznego przy
święcenie pomnika na grobie 16 wojaków, poległy i
bysza i .przedsiębiorczego fabrykanta lub eksportera,
w walce z Greiizscbutzem, połączone z uroczystość .;
w tym najpotężniejszym ekonomicznie i finansowo
na cześć marszałka .Fochą.
kraju:
— Mąż nieboszczyk'w raca po 8 latach. W Di,
Numer rocznicowy Kurjera będzie 'dowodem nie
mierzu na G. Siąsku żona robotnika Katarzyna Mag l ,;
rozerwalnej łączności, wychodźtwa z macierzą, a po
doń poślubiła jako 18 letnia dziewczyna w roku . 191
mnikiem przedsiębiorczości naszej i żywotności w oczach
żołnierza. Jana Kłabusa, który niebawem udać się a u ;'
społeczeństwa amerykańskiego.
sial na front i wkrótce ślad po nim zupełnie zagina f ,
Numer rocznicowy Kurjera Polskiego zawierać będz e przeszio sto stron rozmiaru 16x23 i pół cala z mnó — Powszechnie mniemano, że K. poległ, poczem włs
stw em ilustracji kolorowych; wyjdzie z pod prasy 24 dze sądową uznały go za nieżyjącego. Katarzyna Kia j:
czerw ca br. i będzie gotów do wysyłki za opłatą 25 c basowa wysua powtórnie za mąż za robotnika Mag ,
w wai.ucie1 amerykańskiej, lub ekwiwalentu takowe.' cionia. Teraz, pa ośmiu tatach mniemany nieboszczy
nadesłał list, w którym donosi, że żyje w pewffi
v i walucie lokalnej.
wiosce pod Irkuckiem (na Syberji), że powodzi m •.
Zamó wienia z .Polski nadsyłać można pod adresem
się dobrze i że na ./rosnę zawita do ojczyzny i żony ‘ '
BANK PRZEMYSŁOWCÓW, POZNAŃ.
List ten z niespodziewaną wiadomością wprowadzi o
Zamówienia zaś z noża granic Polski wprost:
kobietę w niemały kłopot i przykre położenie.
KURJER POLSKI, MILWAUKEE, WIS., U. S. A.
— Tajem niczy w ybuch w K rakow ie. W In J
Zamówienia muszą być wysłane nie później jak
telu Kellera przy ni. Krakowskiej na 1- em piętrze, gaz-,
I-go czerwca b. r.
mieści się btuk Bunuc, niewykryci sprawcy podłoży
bombę, która eksplodowała. Wskutek wybuchu zo (lt
stały wyrwane drzwi, wyleciały wszystkie szyby i zo
sta! strzaskany dach szklany na klatce schodowe; , -jj
Z ludzi nikt nie poniósł uszczerbku. Na miejsce wy
j
K alendarz rzym sko-katolicki
padku przybyła policja, która wdrożyła śledztwo. Sledt
Poniedziałek 14 maja Bonifacy m.
rwo wykryła, że na bombę użyto około pól kilogram , ;j
Wtorek
13
Izydor Oracz w., Zofja Jana w.,
nitrogliceryny. W pokoju gdzie mieścił się loka
Środa
lii ,. Jana Nepom. k. m.
B a n ia znajduje się przedstawicielstwo związków aa f. '
Wschód słońca o godz. 4,9
Zachód 7,44
wodowych Nr, 2, w skład których wchodzą szewcy „
„
o. ,, 4,8
„ • 7,48
..
„
o.. 4,6
„
7A7
krawcy, skórnicy itd. W łonie tego stowarzyszeni, i
MIEJSCOWA;
wyłoniła się ot; jakiegoś czasu skrajna lewica, któr
— P ielg rzy m k a do Częstochow y, wyruszy z występowała pod nazwą kpmban'du. Kombund mta
parafji kępińskiej we wtorek 22 maja. Powrśt nastąpi charakter komunistyczny i wyrażają ta przy puszczenie, jijw czwartek. Droga w przeciwieństwie de innych lat że wybuch był spowodowany przez członków tej ie
bardzo ułatwiona, gdyż jetfcńe się wprost do Katowic, wicowej brganizacji. W dniu wczorajszym nolicj;
a stamtąd oo Częstochowy.
~s przeprowadziła rewizję w hotelu Kellera, gdzie znale
— T erm in w yborów do Izby przem ysłow o- ziono olbrzymią ilość bibuły komunistycznej.
— P roces przeciw ko zdrajcom białoruskim
handlow ej dla powiatów kępińskiego, odalanowskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego ustalony został W Białymstoku rozpoczął się w poniedziałek proce;
na środę 16 maja w Ostrowie w Hotelu Polskim. — przeciwko działaczom białoruskim, oskarżonym o or
Szegóiowe ogłoszenie znajduje się w Orędowniku ganizowanie bojówek, celem oderwania Białorusi oc
Urzędowy nt.
Polski. Oskarżonych jest 45. wśród nieb dwaj po
— Czas ochrony dśa zw ierzyny. Na mocy słowie: Baranów' i Jakowiuk. Wśród obrońców znaj
paragrafu 40 ustawy łowieckiej z 15 lipca 1907 i'p a ra  duje się dwóch Poiaków - renegatów, mianowicie: Ta
grafu 117 ustawy o ogólnej administracji kraju z 30 deusz Wróblewski i Aleksander Babianski.
lipca 1883, ustanawia się na obszar Województwa
Poznańskiego co do ukończenia czasu ochrony na rok
1923 dla rogaczy odmienny pd przepisów prawnych
termin tak, że czas ochrony kończy się z wtorkiem
— P Drezn, w Kępnie. List powędrował
29 maja 1923. a czas polowania rozpoczyna się ze środą
3C maja 1923 r., a pozę ochronną dla cietrzewi, jarząb d o ... kosza,, czyni bowiem wrażenie napisanego przez
ków, bażantów i kogutów na piątek 18 maja 1923 r., człowieka, któremu brak piątej klepki.
tak, że polowanie kończy się w czwartek 17 maja 1923
roku.

Z całej Polski.

KRONIKA.

Odpowiedzi redakcji.

— T rzym anie psów na uwięzi obowiązuje tak
że w mieście Kępnie. — Zwracamy uwagę na ogłosze
nie Magistratu.
— N adziem ny sezon chrabąszczy. W reku
bieżącym grozi roślinności w Polsce niebezpieczeństwo.
Jak wiadomo, chrabąszcze rozwijają się trzy lata w ziemi,
a dopiero czwartego roku wylatują jako owady uskrzy
dlone. Otóż w roku bieżącym szkodniki te mają swój
sezon nadziemny i już się pojawiły w niektórych oko
licach kraju
— Z ebranie R estau rato ró w i G o ścinnych od
będzie się w czwartek 17 maja o godz. 11 przed poł.
w Krążkowach (Hanulin) u p Glugli.

Z P o z n a n ia .
— P S. L. w W ielkopolsce za utw orzeniem
polskiej w iększości. We wtorek dnia 8 bin. odbyło
się posiedzenie zarządu okręgowego P. S. L. na Wiel
kopolską, oraz prezesów powiatowych z 25 powiatów,
na którem omawiano kwestję tworzącej się większości
sejmowej. Po długiej i ożywionej dyskusji przyjęto
szereg rezolucji jednomyślnie. M. i. przyjęto rezolucję
aprobującą stanowisko prezydjum stronnictwa w spra
wie tworzenia polskiej większości i wyrażającą pełne

Przymusowa licytacja!
U śród;, dnia 16 moja przedpoł. o godz. 13
na rynku przy budynku sądowym będzie

1 półkryfy w ó z
najwięcej dającemu za gotówkę sprzedawany.
Kępno, dnia 11 maja 1923 r.

I!

472

mg

Kasa miejska Wolko.

A n to sz e w sk ie g o
sz k o ła ta ń c ó w !
Pierwsza lekcja kursu wieczornego odbędzie się

w piątek, 18 hm.—na- sali" Hotelu
Centralnego
■
_ ..
.
dla pań o godz. 7 1 .,, dla panów o 8 3/ 4 wiecz.

Dalsze zgłosz. tamże i w składzie delikatesów ps Tomczaka*

jEj
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Na Zielone

i

K ępno,
R y n ek 19.

B ra c ia L ew ek ,
Konfekcja - Artykuły męskie - Bielizna.

Na mocy okólnika nr. 6/23 Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń w Poznaniu z dnia 20.
23*. uchwaliła
Rada Kasy na ^posiedzeniu dnia 8. 5. br. zmianę dodatku do statutu z dnia 1: stycznia 1923 r. §
§ 19 oraz
izm mnę cyfr §§ 28. 35 a i b, 36, 44, 61; 62 podług maksymalnej granicy płacy ustawowej, miarodajną do'
Jokreślenia wysokości z; siłków pieniężnych i składek do wysokości 50000 mk. dziennie z skreśleniem grupy
j l - 4 przez dodanie dalszych grup zarobkowych do 31. począwszy od 1. 4. 23
Przy Każdym wyżej wymienionych §§ pierwsze 4 grupy skresia się. tak że 5. grupa pozostaje najniższa,
> grupy od 5 do 22 bez zmiany.
j;
b) od grupy 23 postanowiono utworzyć 8 nowych następujących grup zarobkowych z zarobkiem dziennym
f 50000 marek.
Dla zarabiających
Grupą
dziennie

mi
y

1 4
5
C 22
23
24
25
26 27
28
29
3)
31

włącznie skreśla się
1200 «
do
bez zmiany
20000 do 23000
23000 „ 2fi 000
26000 „ 30 000
34 000
30 000
38000
34000
38000 „ 42000
420: 0
46000
46000 „ 50 000
ponad 50 000

dzienna płaca, u stawowa

. .
./
miessęczme

tygodniowo
7200
120 000 do 138009
138000 „ 106 OuO
156000 „ 180000
180000 .. 204000
204000 „ 228000
228 000 „ 252000
252000 „ 276000
276000 „ 300 000
ponad 300000

500 000
575000
650000 „
750000 „
850000 .,
950 0C0 „
1 050000 ..
1 150000 ..
ponad

6V c

30000

- i 100

23
24
25
26
27
28
29
80
31

pracodawca
•!/f>

Całość

Grupa

5f5000
650 000
750000
850000
950000
1050000
1 150000
1 250000
1250000

21 500
-24 500
284)00
32000
36 000
40000
44 000
48 000
50000-

9782,50
1! 147,50
12740,—
14 560,—
16380, 18200,—
■ 20 020.
21 840. 22750,—
.

5869 50
6688,50
7 644,—
8736,—
9828 —
10920, 12012, 13 104,—
13 650,7-

Całość

3 913,
4459,
5096,—
5824,—
6552,—
7 280.8008 —
87363 100,

pracobiorca
*5

76.393,50
86950,50
99372.113 568.
127764.—
141960.—
156 156,—
170352,
177 450,—

50 869,
57 967, .66 248.75742.—
85176,—
94640.—
104 (04,—
113568.
118300,

«

Dla robotników dw orskich.
'
_
-s
_
-

do klasy
stangreci
kow.-le i kołodzieje
Kategoria I
.. ' !I
„
Hi
chłopcy kategorii IV. ponad
21 la t'
dojarki dziewczyny
kobiety
ze wsi chałupnicy

_
-

Klasa

_
_
_
_
-

15
15
15
15
6
7
8

40815
40 815
' 40815
40 815
8,280
10,650
13,015

1
_i
l
j

10
5
5
14

19.520
6,505
6,505
35490

j

!

&

chała

Pawlaka

jest przepełniony kupującemi
i

bo

wielki wybór- — nizkie ceny

|

,

są jej

n a jte o s z ą re k la m ą .
|
gi'
«j
$
Ą
•r-S
TOiĆi

Na dowód:
bieiizita. aaraska, bie izna m ęzka. bielizna dziecięca do ko
munji św., bielizna dla niem owląt, śliniaczki, kapelusiki
słomkowe, rypśow e i satynetow e w różnych kolorach, kołttierzyki miękk e, sztyw ne, słowackie, także kołnierzyki
razem z przodkiem dla chłopców, przodki, mankiety, hraw atki
szalki, rękawiczki męzkie, dam skie i dziecięce, pończochy
damskie dziecięce i s» arpetki, hafty, \ olancjenki, wstążki, guziki. grzebienie, bawełnę, bawełn czki w różnych kolorach i td.

Michał Pawiak skład towarów krótkich i bielizny
|
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Aii. Warszawska 230.
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CHŁOPIEC
do posyłek potrzebny od
zaraz.
-473

Bśwny dworzec, Kąpna
restauracja dworcowa.

do pobierania podatków powia
towych i gminnych
ma na składzie

Drukarnia Spółkowa w Kępnie.

(fu
d n ie i

Kępno.!

el. 82.

Tel

fS a c z n o ś i

Termochemiczna przetw órnia r,ad

Zmiana godzin przyjęć.
Od

1.

5. 23

przyjmuję

2*Sr

na rynien przy budynku sądo^,

Poznań, ul. W ielka 7.
odbędzie się

^

w Pioirówce w lasis państwa Steklto

®

^

Odegrane będzie

u ę tf
2 dzielnych

^

krotocliwila w 1 akcie.
&
Początek o godż. 4 po poi. do godz. o wiecz.
w iesie, następnie ZA >AWA I ANECZNA na
salce p. Karola Woźnego.
O liczny udział prosi
KOPKO AMATORSKI!:.

|

pomocników kow^

-g

„U liczn ik W arszawski**

|

______________ 4----------- ■
—-pTJj J m
Poszukun; do mojego warszta • | k
i budowy wozów

«■*

przedstaw ienia amaiorskiem. 1

o
yAJI

najwięcej dającemu za-gotówkę sptz
Kępno, dnia 12 maja 1923 r.

Kasa.m iejska

W drugie święto Zielonych Świąt |

1w k ci«

właśc.

58 środą, dnia 2 3 bm przedpw; /

lekarz specjalista w chorobach skórnych
i wenerycznych .
475
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Przptisiwa

^ godz.
D r. fie ld e r

połączona

Reparfycfe

! ^ |f

I

Bieda,
dyrektor.

Dlaczego dziwi się każdy, że skład

S3

Meno

Zarząd Powiatowej Kasy CJiorych.

.tJSKSSfiTtlaSł*

rililjjsl

wraz skóra wszelkie f
p aie I na rzeź zabite #
czy też w domach pfJ
a uznane jako niezilatne

V5kwartalnie |

Powyższe podajemy'do wiadomości, tak pracodawcom jak i pracobiorcom.
Kępno, dnia 8 maja. 1923.
Jasiński, .
przewodniczący.

Polieu w z.

stale na składzie.

pracodawca

127 172.50
144917 50
165620,—
189280,—
212940,— •
236600,—
269 260.-- .
283 920,—
295 750, -

Z powodu lego wzywa się wSZi
właścicieli psów trzymać
przeciąg 3 miesięcy
Niestosujący się do
dzenia będą pociągnięci
dzialności.

kukurydza ameryk
superfosfat,
Ii
tomasówka,
sól potasować
■ ospa kalisk|

Składka kwartalna
pracobiorca

zaraza w&ie« 5ziiy u Ą

Swój charakter, zalety, wady,
zdolności, skłonności i przezna
czenie jak również zaintereso
wanej osoby. Przyślijcie swój
charakter pisma lab-zaintereso
wanej osoby, zakomunikujcie
imię, rok i miesiąc urodzin i iic
osób najbliższej rodziny: ra tych
danych otrzymacie od uczonego
psychograiologa Szyller-Szkolnika (autora prac naukowych)
listem poleconym naukową,
Kępno, dnia 9 maja 1923 r.
szczegółową analizę charakteru,
określenie ważniejszych zdarzeń
U rząd
życiowych. Odpowiedź na szcze
rze zadane pytania, cenne wska
zówki i rady, jak również ho~
rpskep. ułożony przez słynne
medium Meile Kvigny (Miss"
Chasse . Do tego jeszcze najS#SS
hownzv utwór Ch Szyli-ra-Szk.
men
niewielka, lerz treści-:: tmr,yiva
& Xi
f;
książeczka ..Tajemnica powołk
cz.enia". Rady, wskazówki,
uwagi, jak żyć, postępować, aby
MiHBtaWWWiilłliriTIliHillliMSIiMII V
osiąt-nąć powonienie, dobrobyt,
Sb?
niezależność, zadowolenie i zwy
cięsko przeciwstawić się losowi.
Praca naukowa p. Szyliera Szk.
;
a a
zaszczycona mnóstwem odezw'
i podziękowań vc zaszczytnych
pismach krajowych i zagranirag?,
,,Świat" z dnia ;
z. r. Medjnm określało chara
WSB
ktery, zdolności, imiona nazwo
ska obecnych. — Odpowiadało
ma
na różne pytania myślowe.Wśród
men
widzów znajdował się i redaktor
pisma naszego p. Stefan Krzv
woszewski, który napisał wła
snoręcznie kredą na podanej ,mu
tabliczce nazwisko pewnejesoby,
mcdjum z zawiązanymi oczyma,
nic nie widząc, napisało na dru
giej stronie tejże tabliczki to
samo nazwisko. — Eksperyment
eaw
ten wywołał ogólny podziw.
w *
„PRZEGLĄD ŚWIA fOWV‘ nr.
7 z Id października i ub. ,,W obecności wybitniejszych przed
fciła
stawicieli wojskowości —.świata
lekarskiego i prasy'rozpoczął p.
E
Szyller-Szkolmk śwe doświad:
SJ»
ożenią - wzbudził ogromny po*
&m\
_____
dziw jiwoiin seansem. Jako spra
HS9K«aSJ
wozdawca obowiązany jestem
wyrazić prawdziwe i zasłużone
uznanie dla czysto naukowymi
doświadczeń p. Szyliera. Naj
skrupulatniejsza obserwacja i
sciska kontrola, przeprowadzona i
przez znajdujące się to warzyPowołując się na dane ogłoszenie
s w i wydałc wyniki •nfez.ineruic
ponc./unr
tVI
Kępińskim nr. 17. oraz .p
przychylne uin p Szyliera. ALdonn w zdumiewający sposób
traktu z dnia 16 marca 1923 ,z
al)y
odgadywał! imiona i nazwiska
wym
v/
Kępnie,
mocą
którego
zobowi42
obecnych,\;ak również dokładnie
właśc. bydła zgłaszać
opisywało sylwetki osób poszu
kiwanych znajdujących s-e u v
loko noża granicami kraju
.„Stwierdzamy, że seans wypadł
łniponująco."
Analmę wysyła się po otrzyin.
io tysięcy mk. jeźeii wziąć pod
nwa ę, ze wykonanie analizy
iłil
wy.im,.- kilku godzin poważnej,
umysłowej pracy. koszty oRio*
s/.eń, pocztowe i tp..wyżej ozna
czona suma nie może wydawać,
się zbyt wysoką. Szylicr-Szko!.
■
słynneiij medium Melis Evij L! 3 t-Vliss* Cltasse) przyjmuje
^ Iq
do 'ow .'rakam i w Kępnie celem
en gą.cen lenta do teatrów stolicy
Ponieważ w ostatnim-czasie Łk-trdz ^ k
i prowincji również zaproszenia
na prywatne wieczory ini$tycieli do danego rozporządzetiia się
^
; cziio-uiedjńmiczm:. Na zebrania
ściga : każdego sądownie, kto
Ę
naukowe i kou-.ertydobroczynnę
W takich wypadkach płacić będ^Jj„jf
! bezinteresownie Dla badańosoj bistych przyjmuje od g. 12-7 pp.
mi doniesie o nieprawnie usuniętej .. .
; Nadzwyczaj • ciekawej treści
w
wysokości
tfj \
j książka ..Katalog Ilustrowany"
. 40 000 m arek za dużą
1
J darmo. Na vysy!l:ę dołączyć
15 000 m arek za małą sztukę^ ‘f
znaczek pocztowy. Adres: 1sy< chograf, Szyllćr-Śzkolnik, .War
dając zarazem gwarancję donosicie*0' J h
szawa - Wydawnictwo „Św it"
tajemnicy co do jego osoby.
.-y •(* j|r.
i Piękna 25, lei. 500-09.

n

od płacy ustawowej.

Składka tygodniowa

W powiecie Kępińskim wyto*

ii

-

R o z lic z e n ie

w n ajw ięk szęm w y b o rze: artykuły iflw!
jak Kapelusze słomkowe, prawdziwe pilśnio*
włosowe i filcowe, Czapki, Laski, Paras0
Chusteczki, Krawaty, Kołnierzyki sztywne i mii
kie, Mankiety, Przodki, Koszule w ie rz c h n ie bij
i kolor. Trykoty latowe, Skarpetki, Szelki, W
ljzki, Teki, Portfele i t. d.

Kim jesteś?
Emliyć możesz?

Ogłoszenie Powiatowej Kasy Chorych ■w Kępnie.

S w lą ft

i

ślusarzy

ha .stałe zatrudnienie.
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przEdslewisn*3
poleca

Drukarnia

S p ó łk o w a

