Oświafa ludu — dokona cudu!
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Adres ciia listów: Nowy Przyjaciel Ludu — Kępno (Wikp.)
Mickiewicza 54.
Drukarni Spólkowej w Kępnie,
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Zskontzsnls rokowefi o większość mn
Warszawa. 23 4. Uk.ady międ/y przed$bwi-;ie;ami
, Piasta’ i prawicy zostały z.-dscńczonz. Z« względu na
nied, idę, dr p ero dziś kluby poselskie grep rokujących
będą megiy rezpetrzeć i zatwierdzić iih wyniki, bia
łego leż cizieó dzisiejszy będzie prawdopodobnie de
cydujący. — jeżeli plenzrne posiedzenie klubów ,.Piazta-‘
i pnwicy nie wprowadrą zmian do ustalonego już
układu, to po kotrf.-reticjacn .sprawozdawczych przy
wódcy rych klubo z/, które mają się odbyć dziś wie
ozorem, vrózr, się do marszałka Sejmu Rataja, aby
zaw aioniii premjera Skorskiegó, o utworzeniu się
większości polskiej, jako podstawy nowego rządu
Jeżeli wobec tego p Sikorski natychmiast zgłosi
swą dymisję !e!cguf,cznie na ręce Prezydenta Rceczypospoi tej, który udał się na Pemorze, cc takim razie
również natychmast n-ar szalek Rataj zawiadomi Prezy
denta że nowa większość wysuwa na premjera posła
Witosa Prezydent przerwałby wówczas swąapodróż
i powróciłby do Warszawy dla nominacji nowego
rządu.
jeżeli jednak, jak io przewidują, p. S:karski nie
zechce wyciągnąć konsekwcnc.i z zawiadomienia p. Mar
szalka i będzie wolał otrzymać votum nieufności .na
plenrrncm p siedzeniu, w takim, razie posiedzenie
zostałoby w środku tego tygodnia zwołane i rząd
p. Sikorskiego byłby zmuszony do formalnej dymisji.
W sprawie poi kej większości donoszą 'jesz z:
z Warszawy, iż marszałek Rataj zwróc i się już w ubicglą s- betę wieczorem do Prezydenta Rzeczypespełiu j Wojciechowskiego. Lecz wyjazd na Pomorze nie
dał s.ę już odłożyć z powodu poczynionych przygoto
wali do podróży. Sprawa zatem zapewnie po powrocie
z podróży p. Pnezjdenta zostanie załatwiona definyty wnie.

nfemieckie uwagi

d

większości poisUSej.

W hścłe z Warszawy podaje „Bcrllner Tagebłati''
z dnia 17 bm nrstcpujące, dość nieoczekiwane uwag'
w związku z wiadomością c tworzącej się nowej więk
szości sejmowej:
,,2a plecami Le Rond‘a i Fccb'a także p. Benesz
chce odwiedzić Warszawę, a celem jego jest tak zw,
..Mitttleuropa złożona z Małej Ententy i Połsk1, ma
jąca bjć z jednej strony francuskim wałem od wschodu
przeciw Niemcem, z drugiej pierwszym fundamentem
pod frar.kofilski blok wszechslowiański, którego kierownictwo przeszłoby później w ręce t. zw. demokra
tycznej Rosji. Kombinacja ta, którą poprzednio odrzu
cały wszystkie stronnictwa Piłsudskiego, gdyż odpę
dzano od siebie mtśl o niezbędnej da (ego przyjaźni
z D echami i o ochłodzeniu sympatji węgierskich, dziś
przez Witosa w deść znacznym stopniu, a przez pia
wićę całkowicie uważana jest zapolnebną i pożądaną.
Pizeciwko tej poczynającej się crjentacji panslaw istycznej
stoją tylko dwa smcnnictwa: socjaliści i rr-onsrehistyczni socjaliści krakowscy. Są jednak 23 słabe i od
siebie zbyt oddalone, aby dalej pomagać- wc cleniu się
myśli Piłsudskiego, który podobnie jak monarchiści
krakowscy widzi w bloku panslawistyczriym początek
okresu, którego kcikem byłaby autonomja Polski pod
rosyjskiem berłem...
błotnie, bardzo daleko... wstecz idą wnioski pisma
beri ibklego, niechętnego powstaniu polskiej większości
w Polsce.

Miljonówka.
W sstatniem ciągnieniu miijonówki wygrana padła
na nr. 0,414,606.
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Focha.

Pow itanie. W dn. 2 mija r .no przybędą marszałek Fuch do Dziedzic gdzie . 1 vita go rrin spraw
wojskowych oraz wręczy niii dyplom honorowy
marszałka Polski Równocześnie przybędą na.dworzec
w u lu powitania władze wojewódzkie, organizacje
szkolne i i.aicersk e oraz delegacja miejscowych insty
tucji • poręczny eh.
P ro g ra m przyjęć. Odnośnie do 'wiadomości
o wizyia.h marszałka w poszczególnych miastach oraz
pre-g amicii pobytu jego w Polsce dowiadujemy się.
że ostateczny program nie został jeszcze ustalony.
Na W aw elu. Wobec bliskiego przybycia marszałka
Fucha i .gen Weyganoa, przyśpieszony prace restaura
cyjne w Zamku królewskim. Restauracja sali harcerońca.
Foch obyw atelem stolicy. Pisma donoszą: Na
posiedzeniu Rady inie^kiej na wniosek prezydjam, od
czytany przez st-n Ba! rt i kiego, postanowiono nadać
marszałkowi Fochow i bywałelstwo hcnosowe m. War
szawy. D.-t.chczas r-byw^telstwo h-.nurowo m. Wars.awy posiadaj,': Marszarek Piłsudski, gen. Haller,
iąnscy Padercwsk1, gen. Weygand, gen. Żeligowski, Sir
H itver.
T oruń. R da m. Terania uchwaliła na posiedzen u nadać marszałkowi Fachowi obywatelstwo hono
rowe miasta Torunia.

Trudności prasow e.
Czytelnicy nosi wiedzą już, że w bieżącym mie
siącu odbyć się ma w Warszawie kongres prasowy,
na którym omawiane być mają ulgi pocztowo, telegraf.czne, telefoniczne, udogodnienia w przywozie pa-,
pieru itd.
Pra-a polska znajduje się bowiem obecnie w ciężkiem położeniu. Ogromny wzrost ceny papieru, koszt wność naprawy maszyn, wysokie opłaty telefoniczne
i pocztowe itd., nie licząc ogólnych trudności kalkula
cyjnych, wywoła!/ wprost przesilenie w lej dziedzinie.
Z awisko to ma jednak również g!ębszy pcdr.ład. Nie
którzy czytelnicy, godząc się na nieuniknioną przy
spadku atarki zwyżkę artykułów pierwszej potrzeby,
na wzrost cen ubran a, obuwia itd , nie chcą jednak
zrozumieć, że i gazeta może drożej kosztować.;
Jak gdyby można było gazetę lub książkę wysunąć
noża nawias trudności finansowych i spadku m’arki!
To też w niektórych domach gazeta, trochę droższa niż
miesiąc lub dwa temu, znika nieraz zupełnie, a książka
staje się zbytkrm, na który sobie pozwolić można je
dynie na Boże Narodzenie lub Wielkanoc. Jest przytem rzeczą charakterystyczną, że tego rodzaju oszczęd
ność oświatową wprowadzają tacy ludzie, którzy
z zimną krwią pozwalają sobie na istotne zbytki we
wszystkich innych kierunkach, Ludzie tacy nie zasta
nawiają s:ę nad tern, że bez tego codziennego infor
matora łatwo stać się mogą c tiarą wyzysku z powodu
nieświadomości. Że jednocześnie cierpi na tein bardzo
dotkliwie poziom obywatelskiego uświadomienia, tego
nie potrzeba dodawać.
Żydzi oddawna zrozumieli ogromną rolę prasy,
tego bezimiennego a tak potężnego mocarstwa, to też
dołożyli wszelkich starań, aby prasę wziąć w- swoje
ręce i użyć dla swoich celów. W Ameryce, Niemczech
i Francji wielkie dzienniki znajdują się pod silnym
wpływem międzynarodowego i miejscowego żydostwa.
Nic żałuje ond olbrzymich kapitałów, aby osięgnąć
możliwie najwyższy rozwój tej prasy, która na ich
usługach się znajduje.
W Polsce prasa żargonowa i żydowska w języku
polskim redagowana ma ogromne poparcie żydostwa
oraz wydfłnie zasilana jest kapitałami bogaczy — ży
dów z Ameryki, Balszewji, Niemiec, Austrji itd.
Mało tego. Czasopisma żydowskie w Warszawie
od dinższego już czasu droższe są oa polskich o 15—20
procent — a poczytnrść ich nie maleje. W zrozumie
niu w elkiej roli prasy organizacje żydowskie, kahały,
związki sjonistyczn* i inne wydały surowy nakaz, aby
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«ażdy żyd uiiat w swoim domu przynajmniej jedną
u gazetę żargonową! W razie niezastosowania się do
1 "lego nakazu grozi opornemu żydowi solidarny bojkot
'■wszystkich współwyznawców gminy.
i ’ oi
Tak robią żydzi.
j1 11
A dla nas gazeta dobra, pożyteczna to wciąż je
szcze zbytek.
Czas, czas wielki, aby dobra gazeta w każdym
daniu polskim siata się ... ariykułem pierwszej potrzeby.

:

W obranie godności kościelnego mslżeństwe.
Demoralizacja wojenna w Polsce zrobiła swoje.
1(Rozluźniła z jednej strony związki małżeńskie, z dru
giej zaś strony zatarła poczucie legalności i zrozumienie
p. sakramentalnej świętości małżeństwa.
Pojawiają się liczne rozwody, świadczące z jednej
ly o lekkomyślnem zawieraniu małżeństw, z drui,h m .
zaś strony właśnie o niedocenianiu nierozerwalmaiżeristwa. Za rozwodami oczywiście pójdzie
'zniszczenie życia rodzinnego. Ludzie bowiem, zawie
1!:' I
rający małżeństwo na wypowiedzenie, nie lubią obcią
żać się dziećmi. Uznawaniu w praktyce rozwodów
towarzyszy za-wyczaj drugi objaw, t j. małżeństwo
now e,' zawierane przez małżonków rozwiedzionych.
Wobec tego, że rozwiedziona osoba kościelnego ślubu
katolickiego uzyskać uie może, zawierają oni małżeński
kontrakt cywilny wobec urzędnika stanu cywilnego.
My katolicy takiego kontraktu nie uznajemy i ludzi
w taki sposób połączonych uznawać nie możemy za
małżeństwo legalne.
i >!■; i
Tymczasem tego właśnie rodzaju , dzikie małżeń
stwa" występują z pretensjami uznawania ich za mat*
żeń: t *a normalne z wszystkicmi przywilejami i prawami
tov arzyskicmi I dziwią się, jeżeli rodziny katolickie,
dbale o uczciwość życia rodzinnego i szanujące prze
pisy kościelne, wzbraniają się utrzymywać towarzyskie
stosunki z ludźmi, żyjącymi w związku nielegalnym.
Pad tym względem jednak panować muszą jasne po
'
'
izll jęcia,Szanujący
się dom katolicką nie może przyjmować
ludzi, co jawnie wykraczają przeciwko podstawie życia
rodzinnego, świętości małżeństwa. W społeczeństwie
nasitem niekiedy ncchęć do jasnego posta ć isnia rzeczy
i nadmierna p-.-blałliwość sprawiają, że poczyna się to
lerować i pr.yj r.ować w towarzystwie bez zastrzeżeń
dzikie małżeństwa*, oczywiście tylko wtedy, jeżeli to
są ludzie z towarzystwa. A przecież właśnie towarzy
stwo, dbale o uczciwość publiczną, powinno zasadni
cza usuwać jawnych gorszycieli, łudzi, żyjących nie
zgodnie z zasadami katolicyzmu.
Przed niedawnym bardzo czasem jeden z najwyż
szych’ d rstojników Kościoła naszego zupełnie słusznie
odmówił udziału w uroczystości', w której wybitną rolę
odegrać miał człowiek, żyjący w „dzikiem małżeństwie \
Na tern samem Stanowisku stanąć powinno społeczeń
stwo nasze i zrozumieć, że towarzyskie równouprawnie
nie ludzi, żyjących w ,.małżeństwach dzikich", jest po
liczkiem wobec zasad małżeństw prawdziwych i znie
wagą życia rodzinnego.

im więcej „dzikie małżeństwa" będą stawiane na
równi z małżeństwem, zawarłem i pojętem w myśl
katolicyzmu, tern częściej będą one się powtarzać.
Istnieją w świście dążności, by wszelkie córę
b r o c ', wynikające z zasad moralności katolickiej usu
wać’ i niweczył
'
ii
Walka z małżeństwem katolickiern trwa od dawna,
Wszelkiemi siłami dąży się do tego, by małżeństwo
kościelne zastąpić cywiinem, by matce nieślubnej za
pewnić nietyiko opiekę a!e i poszanowanie co mstce
ślubnej, by małżeństwa „dzikie" zrównać z legalnemu
i' dlatego katolicy, szanujący zasadyy Koś
Kościoła
i świętości małżeństwa nie mogą i nie powinni w oczach
społeczeństwa i swoich dzieci obniżać godności wła
snego ogniska rodzinnego uznawaniem towarzyskiego
równouprawnienia związków „dzikich”, do jakich za
liczyć należy związki osób rozwiedzionych.

Wiadomości polityczne.
Stosunki polsko-niem ieckie.
Rokowania w Dreźnie, Według, informacji prasy
niemieckiej w najbliższych dniach wznowione mają być
w pełnych rozmiarach pertraktacje polsko-niemieckie
w Dreźnie, W międzyczasie rozważana kilka naj
ważniejszych punktów toczących się pertraktacyj, Na
pierwszy plan wysuwa się obecnie sprawa przyna
leżności państwowej oraz sprawa opcji, które dotych
czas nastręczały największe trudności.

H akata górnośląska zn ów

h a la .

Ostatnio coraz częściej zgłaszają się do władz
polskich uchodźcy z niemieckiej części Górnego Śląska
wskutek prześladowań, jakich tam doznają ze strany
stosstrupierów, 2 0 bm. zgłosiło się w zarządzie po
wiatowym związku byłych powstańców 4 uchodźców
z Miechowie w powiecie bytomskim, niemieckiej części
Górnego Śląska, których pobito i zagrożono śmiercią
na wypadek, gdyby się odważyli powrócić na Śląsk
niemiecki. Interwencja komisji mieszanej nie odniosła
— jak dotąd — skutku.

U g a Narodów przeciw L itw ie.
Liga Narodów, tylokrotnie przez Litwę zignoro
wani, powzmia na osiatniem posiedzeniu uchwałę,
a ty sprawę Wilna uważać za przesądzoną, również
dorzucono wniosek, aby sprawę pisa neutralnego roz
patrywano ponownie. Liga Narodów, nie powinna ta
kich spraw dopuszczać wególe r.a porządek dzienny.

Z atarg fraheasko-niem iseki.
Jak podaje „N. Fr. Pr.“ odbędzie się w najbliższym
czasie konferencja rządu niemieckiego z wybitnymi par
lamentarzystami niemieckimi w sprawie dalszej akcji
rządu w związku z konfliktem francusko niemieckim.
G r e c y czynią przygotow ania d o n o w e j

z Turcją wojny.

Na półwyspie bałkańskim znowu będzie wojna.
W Tracji znajdują s'ę nowo zorganizowane oddziały
greckie w siie 200 tysięcy ludzi. Uzbrojenie tych od
działów zostało dostarczone przez inne państwa bałfe H B
3 , I. K raszew ski.
38 wypuścili, ani kanclerz co innie odprawia do nich.
Z trwogą w duszy pojadę.
Bietka — dodał — wie o was, mój ojcze; że opie
kuna znajdzie; ja pieniądze wam moje złożę, bo ich
z sobą cle mogę wozić.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
— Zamkniemy je w zakrysti i bezpiecznie — od
parł Stoczek — ale połóżcie pieczęcie i napiszcie czyj .
depozyt, bośmy śmiertelni Ja po szpitalach i po
Bietka ramionami poruszyła.
domach się włóczę, gdzie biedna ludność wymiera,
— Nie - rzekła — ja pieniędzy nie będę po mogę chorobę przynieść z sobą i z niej nie powstać,
trzebowała, A one mnie na co? Klejnocików naku- Dia mnie to będzie łaska B,>ża, aie dla was...
piiiśde mi dosyć, i gdybym je przyjmować chciała,
— A! — zakrzyknął Plaża — niech Bóg was
daliby mi drugie tyle moje gachy. Sukni jest tym uchowa! ja na was rachuję. Jechać muszę, ale i po
czasem dostatek. Stoczek mi się chyba zda...
wrócić do dziecka też, choćby gardło stawić przyszło.
Nie dokończyła syyej myśli.
Jarym ja tu człowiekiem przywlekłem się, ‘a'w cale
— Prędkoż wy powrócici.-? — spytała ojca.
innym powracam, Kozacze życie dla mnie smaku nie
— Toć mój frasunek — jęknął Płaza — albo ja ma., dzieck) na myśli., losu dia niej szukać muszę,
a potem co będzie, o to nie dbam.
wiedzieć mogę, kiedy jadę i jak powrócę? Siugą
Żyłem i nażyłem się do syta.
jeszcze jestem i z tych kajdan rozkuć się muszę, byieś
Uścisnął Stoczka ze łzami w oczach.
ty mi całą i zdrową była.
— A! ojcze — westchną? — gdy o sobie myślę,
Bietka zadumana nic nie odpowiedziała.— Nie wiem co się stało — szepnęła po małym muszę cuda Boże na ziemi uwielbiać, bo je widzę na
sobie. Odbyłem pokutę na Niżu jak cięższej sobie
przestanku. — Dawniej się tu mocno nową królową
wyobrazić trudno. Zdawało się, żem z lacha na ko
zajmowali, teraz o niej milczą Zobojętnieli,., albo?
kto ich zrozumie. Amanda głowę do góry psdnosi zaka przerobił się tak, iż żyłki we mnie starej nie
i weselej się uśmiecha, a królowi przypodobać usiłuje.., została, a no... wszystko- wróciło dawne, dziecko od
zyskałem, zaprządz się trzeba dla niego.,.
Co to będzie! co to będzie!
— Śmiało tylko i z ufnością w Bogu — doda!
— Przyjdź do Bieleckich, jak najprędzej ci p o 
ks. Stoczek. — Powracajcie jak najrychlej, powracajcie...
zwolą, bo szerzej pomówić musimy swobodnie,
ze skarbem czy choć bez niego, dia dziecka rodzic to
— O pozwolenie się pytać nie będę — uśmiechnęło skarb największy.
się daewczę. — Przyjdę..
— Bietkę zostawiam na dworze — mówi! Płaza
Z zamku wprost pospieszył Płaza do szkółki przy
— alein dla niej wyprosi! przytułek przy starej ochmi
św. Brunonie na Nowe miasto. Stoczek siedział tu
strzyni u marszatkowstwa Kazanowskich, która p o 
w porzniętej przez pauprów kozikami katedrze i mo
ważną jest niewiastą. Tam się ona pewnie do przy
żołnie wykładał obiecadto, owo odwieczne obiecadle,
a, b, c, Chleba chcę, a kołacza nie porzucę, ba się jazdu królowej przeniesie, a potem chce gwałtem na
dwór nowej pani. Jeżeli więc o dziecko moje dowie
dobrze uczę.
Gromada obdarłusów krzykliwymi glosami odpo. dzieć się zechcecie, pytajcie o nie u Kazanowskich.
— Wysokie progi na moje nogi! — westchną!
winda a, po u tarzała, swawoliła.
Po bladej twarzy
Płazy poznał ksiądz, że niedarmo do niego w odwie księżyna, ukradkiem spoglądając na poplamioną woskiem
i zszarzaną sutannę, — Da Kazanowskich kanonicy tylko
dziny przychodził.
Starszego więc jednego z rózgą w ręku posadził i prałaci chodzą; albo z mnichów który, bo Bernardy
do nadzoru, a sam poszedi z przyjacielem do izdebki. nów pod bokiem mają, ale że ja z nimi debrze jestem,
trafię może.,.
Po drodze już wiedział o co chodzi, ta i zafrasował się
— Jechać muszę — rzekł Płaza — nic nie po
Płaza nie mógł się wstrzymać, aby przed przy
może, choćbym skarbu zakopanego na Chortycy się jacielem nie wyspowiadał się z tego wrażenia, jakie
wyrzekł nie dadzą mi tu pozostać, ani oni co mnie na nim pałac Kazanowskich uczynił.

Na królewskim dworze.

kańskie, które nie chcą dopuścić, aby
panował nad ludnością chrześcijańską.
Z D a le k ie g o Wschodu.
W d, 20 bm. w Aleksandrowska na Si*’
wysadzono na ląd 16 tys, japońskich żołnierzy,
sawjecka donosi, że ruch antyjapoński # j
zmusza Japonię uu
do jjucćyuiema
poczynienia pewny*-u
pewnych M łrj
Łuttiwn
rzecz Chin. Rząd japoński wyrazi! już swą ft
Tumfemio
(rr>nfa»<,„„ii
...
gpfawie
ZWrÓCefliS *■
zwołanie konferencji
Portu Artura
Najstarszy — Największy — Najwplywowszy ®*
nik Polski na Wvchc df twie
w

KURJER

PO LSKI

w Milwaukee, Wis., U. S A, „ »-■
Wydaje z okazji 35 lecla swej egzystw ;
większy i najwspanialszy numer rocznicowy *
dziennikarstwa polskiego na całym świścieDzieje wychodźtwa polskiego w Arnem
tegoż kulturalny i ekonomiczny ujęte Sj
i wszechstronnie w numerze rocznicowymWszystkie zdobycze Pelonji A m eryką (j
każdem polu osiągnięte, zanotowane b ę » ’
i treściwie
Numer ten zawierać będzi spis prz^J-j
polskich w Stanach Zjednoczony*h, instytuty
kowycb, naukowych, "pism polskich, o t f K l
warzystw polskich, parafii wszystkich
dne informacje o stosunkach tutejszych,
z «
handlu bankowości, o amerykańskich 'za“'“3
kowych, oraz o sposobach zdobycia
i zrobienia karjtry w. handlu i przemyśle 'L ji
S ekcja ogłoszeniowa firm fabrykantów |
amerykańskich, umożebni nawiązanie k o fżfS
sunków handlowych pomiędzy Polską i
Numer rocznicowy Korjera Polssieg® .“j J
zbędnym podręcznikiem i jsleo taki powinieni j
się w rękach każdego Polaka, na biurku
Hicji społecznej, przemysłowej i finansował #s
teresują się czterema milionami rodaków,
oraz sposobu, ściami jakie czekają energis^j
b>sza i przedsiębiorczego fibry.ka.tta w*
w {vm naipytęźniejszyra ekonomiczni* 1 :1
kraju:
'
Numer rocznicowy Kuriera będzie d'* j
ro zerwał nej łączności wychodź twa z m
nni-kiem pr.zrd i-ębiorczośc: naszej i i-wotn®* J
społeczeństwa amerykańskiego. _
Numer rocznicowy Kuriera PoL kicg*''^!
dz e p zeszło sto stron rozmiaru 16x23 i P .j 4
stw era ilustracji kolorowych; w jjdjie t
czerw ca br. i będzie gotów do wysyłki
w walucie amerykańskiej, iub ekwiwfc‘-jgu
w walucie lokalnej.
,A ?
Zamówienia z Poi;!.: nsdsył* ć n r '""„© i
BANK PRZEMYSŁÓWCÓ -V, PO* " ^ Ą
Zamówienia zaś z p-za granic Pol4® Jj-j
KURJER POLSKI MILWAUKEE, WD” J
Zamó wienia muszą być wysiane u'
1
1 -go czerwca b. r.

— Vanitas van;raVum — przerwał
:„ „chcą
ii,- . ,tego
„ n-. wiedzieć Jodzie,
— nie
ludzie, żo
żę z b y t-',, t ,
ich psuje ani pomna, żc g d z iz W w ie k /.^ B t
i,w11"^#J J V
kradły, tam z niemi, przyszła zgni1^
rzyniskie- państwo, gdy .łote pałace N e F M(
dc wali. Dziś i rv ; > : poznać pad s „riii>5 ^
a co po niej? Starzy lepsi byli co vVT ą r ^
dzall opończach A no, mówią, że pf°*'
to dzikość.
bea w
1 zamilkł księżyna.
”V
Wynurzywszy się z tego, co na
cjll j V
'Ul
niespokojny, wrócił do Bieleckich, pr*f*
myślami sic trapi;, a nazajutrz rano
przewodnikiem da gabinetu kanclerza
3 '
pokojów \vędrówał
,
(|Ii *. ą
Zastał Ossolińskiego przy tyra
rzuconym papierami, z u-,=yć frasobliwe
^
się ona wyjaśnić usiłowała.
Ą
— Odprawę wam gotuję
kanclerz — a radbym, abyście się z
’. ,j tt]
bo odpowiedź mi p otrzebna:
„ytra *
— Jabym też rad bardzo ją PT* u jM
waszej — odezwał się Ihaza — *30' i-ichc,cV
kozakiem tu przyjechałem, a starym
L tr
niegdyś był, na Niż powracam. Cór
i już *ni S cż nie smakuje.
Ossoliński słuchał go roztargnieniK
To osobiste są sprawy wrnsze n8# | *tir,
Pośpieszajcie z listami do starszyzn^
powiedź Wasza rzecz postarać się, ‘.jc}ilei
wierzono. Gdybym ja na to nalegał, >)
dziło niż’ pomogło.
ła jo"*
Niech mi wolno będzie tylk0 ^ ^ ! ,
Płaza — iż z naszymi mołojcąmi .n®Jgr*^:
rachować wiele nie można, Żądni
wają się go dostać.
— Będą go mieli
Prze,.
Wr>•! i e '4 ’
teraz niepora płacić, gdy jeszcze
nic
i jak nam, to jest królowi służyć •*
znamy i ludzi co tam rej wiodą.
jm
- Atamany i starszyzna się z s
Płaza — bo nieufni są, o swobo f tth
bardzo. Nikt ich lepiej wszystkich
W
com prawie dwa lat dziesiątki
«
Ufam też, że królowi JMci i n „ 9 l o $ '
zdał, gdybym powrócić mógł i tu P
Ossoliński oodumał.

vSH

zonowi“, że podbijając się v cenach, powodują na- uwagę, że w czasie powołania na ćwiczenia, nie pod
stępnie niesłychaną drożyznę, Tennu stanowczo należy legają obowiązkowi piacenia pedatku dochadewego.
Aby móc zniżkę podatku dochodowego za czas od
kres położyć.
Kalendarz rzym sko-katolick i
-5-go kwietnia Marek e\v.
— Pokw itow anie. Pan wicekonsul Józef Adamek bytych ćwiczeń osięgnąć, winni interesowani zgłosić
się w poszczególnych gminach (Magistratach) z aoku- i
25 g#
„
M. B. dobrej rady, Klet i Marcelin
z Paryża złoży! na ręce p Szymkowiakowej ku uczczę
.0 1
27-g.
niu ś-f. ojca swego dia biednych św. Wincentego menlami wojskowemt, stwierdzającemi c a; odbytych 1
Zyta™, Piotr. Kan. w.
a Paulo 100 tysięcy mk. za co serdeczne Bóg zapłać ćwiczeń. Podania o zniżkę w roku bież. mogą
Wschód słońca godz. 4,45
<2
Zachód 7,12
w imieniu zarządu składa Feigowa, skarbniczka T o w być wtenczas wniesione, gdy opodatkowa ne na rok
„ 4,43
,,
7,14
*, 0
IS23-24 nastąpi, o czem każdy z płatników kartą po
„
7,16
•i
4,41
św. W. a P.
datkową powiadomiony zostanie. Wnioski ii tylko
^SCOWA.
— Na cel dobroczynny. W niedzielę 6 maja tych osób mogą być uwzględnione, których źródło za
o 7 i pół wiecz w lokalu szkolnym urządza Kółko robkowania z chwilą powołania ich do ćwiczeń ustało.
. ■" Poniższe pismo otrzymaliśmy z prośbą o umierolnicze w Rakowie powtórzenie przedstawienia ama
szy » Baczność Obywatele i Obywatelki miasta
— K urs bonów- złotych, Cena em!syjna 6 do
torskiego. Odegrane zostaną „Bursztyny Kasi* i „Biażek
■• okolicy! Z powodu grasującej epidemji żarniprocentowych bonów skarbowych serji I A została
Iksróii dzieci, urządza grono obywateli w czwartek opętany.1' Powodzenie, jakiem cieszyło się pierwsze z dniem dzisiejszym podwyższona dq 8000 tnp. za
przedstawienie, niezawodnie zachęci także i tych, którzy
j
zgromadzenie na.sali pana Lorenca, ul. War- z powodu braku miejsc biletów otrzymać nie mogli, I z! p
, ,?,o gudz, 7 i pći wieczorem, celem wysłuchado wzięcia udziału w przedstawieniu. Na zakończenie
— E cho zeszłorocznego stra jk u rolnego. Ro
L|j
pana Dr. Ubszewskiego.. Wykład obejodbędzie się zabawa taneczna ii p. Hadrysia. Część
i
‘
ŁjWie: -i mnę choroby.
Wobec
ważności sprawy czystego zysku przeznaczona na dzwon do kościoła botnik ruiny Moczyński z Taczanowa, pow, Pleszew,
skazany przez Sąd Pokoju w Pleszewie w sierpnia
r-«t«auy jas najliczniejszy uazial tak mężparafialnego w Siemianicaclt.
iak..
ubeglego roku na 4 miesiące więzienia za zmuszanie
' niewiast
Wstąp mają tylko osoby dorobotników roinych do opuszczenia pracy podczas
ci, którzy ukończyli 2 0 rok życia,
strajku rolnego, postanowił zemścić się na swym pra
iń > ^ ^'^liwość czy b ra k k u ltu ry . Niejedno
— A eroplan nad Poznaniem . Ceietn spopula codawcy i podpali! dnia 23 lutego br. stogi, należące
H»v'" Wracaliśmy uwagę na zdziczenie, jakiego ryzowania i ożywienia II! targu poznańskiego udzieliły do dominjum Tac ;anowa. Czujny pies policyjny po
codziennie obserwować można w plantacjach
codoptero miarodajne insratejs zezwolenie na rzecz wiatu pleszewskiego wyśledził ’ podpalacza jeszcze tej
iJkKjtO ,Świeżo znowu mamy do zanotowania kilka prawdz.wie niezwykłą. Staraniem Związku Lotników samej nocy i dnia 12 bm. stanął Moczyński przed
«lów, jak obrywanie rozkwitających drzew,
wzmścnioną Izbą karną w Ostrawie, która zasądziła
trawników, tylko co puekopanych pod za- Polskich w Poznaniu urządza się szereg, przelotów na podpalacza na 5 lat domu karnego.
aeroplanach,
które
szyb
>wać
będą
podczas
wystawy
trawy itp. W dalszym ciągu różne „paed 29 4. do 5 5. rb. codzienn e nad placem targowym,
— P rz y k re zajście w Częstochowie. Onegdaj
'■ "Polczykowie
pozwalają hasać swoim
zdłuż najruchliwszych ulic (Wjazdowa, Gwarna, popołudniu Częstochowa wstrząśn ęta została zamachem 1
P*®™ pa trawnikach.
ich, nie pomnąc, iż urrą
u ■s<
; 4 własnością publiczną. Papiery, różna 27 Grudnia, św Marcin, Nowa, pi Wolności, Stary na życie jednego z oficerów 27 p. p. W godzinach
A C 15 Hi. rozrzucane bywają po ścieżkach i pod Rynek itd.) orsz poza Poznaniem nad znaczniejsiemi popołudniowych między 3 a 5 w k szarach Zawady,
miastami w Księstwie. Samoloty trzymać się będą po gdzie kwateruje 27 p. p. kaptan S tnistaw Kantorek
• J ^ ' ifinimo iż ustawiono na wszelkie odpadki
nad miastem na niewielkiej wysokości i rzucać karty
W
koszyki. Jest to albo brak najmniejszej wzgl. p l.,kąty z reklamą wybitnych przedsiębiorstw st zil-i dwukrotnie do kapitana Fet- k wskiego, raniąc
r
, 2teśliwość posunięta do ostatnich granic. polskich. Firmy pragnące wziąć udział w oryginalnej go bardzo ciężko w głowę. Podłoże było służbowe. j
Stan kapitana Petryka wskiego, k tir go Kumorck usł-.
i(tj j p S(ib zapisano już do ukarania, a jak się dopropagandzie raczą cię zwrócić po szczegóły do f rmy łow ił zamordować, nie budzi na razie poważniejszych
n ^
za zrywanie kwiatów jak i la
„Par" w Poznaniu, ul Fr. Ratajczaka nr. 8 . Czysty
w# i!iof.a-E'z’ w>t0C20na będzie sprawa o uszkodzenie zysk przedsięwzięcia przeznacza Związek na cele bu obaw,— N ieuchw ytny podpalacz. Jtkiś zbrodniarz
j #rą“'pL^blicznej, co pociąga za sobą karę wię- dowy powsze h tej szkely lotniczej (pilotażu,)
nie wykryty dotąd podpaiił w miejscowości Busko, pow.
l'Zfi^nt psy nie prowadzone t.a lince będą
— Kursy- w akacyjne dla nauczycieli. Kurator- jarociński niedawno wiatrak, który spłoną! do szczęt.1.
a właściciele ich pociągnięci do c cipo
jum O! r,gu Sikilnego v- Poznaniu ogłasza, że w cza W parę dni potem spali! się drugi wiatrak. Tu zbrrd-i
fjflfl ' s
sie t a 2 go do 28 go lipca i c-d 6 go do 31-go r.iarz pozostawił kartkę, że spali jeszcze inne gospo-j
i!tie ‘Zea iichwiarstwe-rri ow ocowem
Żywo
darstwa.
-ierpnia rb odbędzie się 9 kursów wakacyjnych nor
ijS
P^nlęci mamy zeszłoroczne ceny na owoce. nudnych końc wych w grupie przedmiotów fizyko
— N apad band y ck i W dniu 19 bm. na drodze
„ 'liii,, C2?r£śni płuc no na naszv:h targa-, h 2G0 n.
nutem : iyirnych, 9 początkowych geograficzno-przyrod pomiędzy Kostrzynem a Wrześnią dwuch bandytów
, t •ijstij uUsz*k 100 mk, 200 i więcej.
Oburzaó to
niczych, kilka porządkowych humanistę cznych i jeden d konało napadu na mieszkańca Kor ina, Dąbkiewicza'1
' ' V
- ^ ’e zastanawiano się dotąd jednak nad k licowy kun; uzupełniający metodyce :© pedagog czuy Bandyci p u ani! i Dąbkiewicza nożami, wrzucili go do
# Ł j 8! tej drożymy, a ponieważ zbliża się cz-.s
dla czynnych a niewykwal,forowanych .nauczycieli wody i zrabowali mu 700 dolarów w złocie. Ciężko
.jU JhE"**fenia a ! ji owocowych po wsiach, n
okregu Kursy odbędą się w kilku większych miejsco rannego Dąbkiewicza odwieziono do szpitala w Ko*
\(
u ,vSgę na niesłychany wprost wyzyrk
wościach Okręgu Szkolnego Poznańskiego. Termin sttzynie, Bandyci zbiegli,
J S ki •’ sadów i aieji z jednej strony, a na orgje
wnoszenia podań upływa z końcem maja.
, 11 %,*? dzierżawców z drug.cj strony. Otóż <-p
— O statnie ż u b ry w Polsce. Reszlka żubrów,
% l |U<izie wtajemniczeni, że ttp. dzierżawę ci .»•
pochodzących z Puszczy Białowieskiej, żyje w zwie
s#
za CElą-domenę n» cały rok pól tniljotia
rzyńcu kdccia P.-zc i.-ńskiego na Śląsku. L‘czba ich
j) jKi^tźawy. za jedną jedyną alej -, czereśni wą
— Ćwiczenia w ojskow e a zasiłki dia to d zin wynosi zaledwie 5, w tern 1 samiec, 1 krowa i 3 cie
f
■lijjj itttai również pói miljona marek dzierżą .y
lęta. S in ie c ’ liczy lat ckolo 20 W roku 1911 r góina
i p o datki W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Poi
że dzierżawca domeny nie miał przy sktsi »r. 38 z dr,ia 10 bm ogłoszono ustawę z dnia liczba żebrów w lasach Pszczyńskich wynosiła prieszło
p p n rrt ei pracy, to jest to jednak lichwa, która
100
W czas e ostatniej zawieruchy wojennej Grcnc22 marca br. o zasiłkach dla rodzin, osób powołanych
F H j.p tt.powtórzyć się nie powinna N:e bez v.my na ćwic-enia wojskowe. Osobom interesowanym szuc wystrzelał około 70, zaś w czasie powstania ma
^ ' 6rżawcy sadó,/. tak zwani „pracownic.
włącznie do korpusu podoficerskiego należy zwrócić jowego kłusownicy wystrzelali 32.

KRONIKA.

Z Poznania.

m

2 całej Polski.

fig
5liejscuVV(li'.Cei. ,Je.____ , gdybyś wasze królewi służy!
— odparł kanclerz,
jki- ^ 0 t•ant pozostając
Pozot-taj
mK ?

i

A

— przerwał
bo
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V5lj ’a d° łachów — odpart Lasota — to nie
Vj koszu cni mi władzy ani wpływu nie do
5 tłf-ć mnie do rady i glosowania wezwą,
Ć/-ich największych nie pi-wierzą.
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tu, ' Pospieszajcie z niemi, a nastawajcie na t -,
rychła dal stznowczą odpowiedź.
^ " was, rad będę, wolę mieć do czynienia
sle na to w piśmie nie mogę nalegać,
--uwnąc i anderz, nieco zadumany jakby nie
WsaP* n ia .................
de
Czy*’ić, rękę zanurzył w otwartej stolika
‘X ’o, 3* ją, popatrzył na P-azę, na strop, na
# i * s z t P o t r z ą s n ą ł i odwracając się ku stoją
aV Kr,\i 'i l zek* cicho.
wam łaskę swą okazać.
kłoni*
dostaniecie jutro.
rzeki
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łaską pańską, alem

^szm ość

I C 1 8kinał"p‘>ńu,tZCłę4,iwT ~ uśmiechnął się
faz'Ieąszcze.P9Źegnanie' ° Jchudz''
“ S--i- “8 tu ^ . . dod.a| . — zgłoście się tylko do tego,
On wam pisma i wiatyk
u,e - i - . u n uęuziecie, radbym ażebyście ani
X
m0źe°PóżniIi się, bo sprawa jest piina. Raz
"o pAie ęaaPosyłać przyjdzie, jeśli nikomu pełnej
>aiia Ził' a tu czas może naglić do roboty me
W
id » , . .
ujt ls^ v-a!1 yrawą Wyszedł Płaza, i jak się nieochybme
^M-ore,J ■ le bramę pominął, a w ulicy zwrócił
Ć Wyi. p™1. ks.
^s- ^Ti-Cłlrnimotrian
Szyszkowskiego biskupa warmiń$ J ta'va f t nu g 0 Powita*-
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h>ią^ N0. l,S9bie w oczy.
t,.
^ ie,d.y w drogę? — zapytał kozak uśmieK , J ' O is‘y mac'e?
p-—/ ale
-ne jutro mi je wręczyć mają —
Fłaza — i naglą, ażebym pośpieszał

Paifen głową poruszył.
— K- ń -a sz ; Pry, zdrów i wypoczęty — odezwał
się — wyście także mieli czas się w pierzynach wylegi
wać, tylko z a że zima idzie i obiecuje się sroga. C-y
mrc-zy ścisną, to na konnego bieda, aby nóg nie po
odmrażał czy roztopy przyjdą, śiizgawica łub grzęza
wica! Na podróż będzie nie do zazdrości.
Pa-fen pomyśiai.
— Jabytn r.a waszem miejscu — rzekł prosta do
Kijowa je.- hał. Ta - do naszej gospody, do Nikity sie
zgiosit, może dniej nie będzie potrzeba.
Płaza-głową potrząsnął.
— Ja masi e w Siczy być — rzekł
ba nie jedne
go głowa rozstrzygać będzie, aie starszyzna cała radzić
musi
Kozak rac już nie mówiąc na to, rękami liczenie
pieniędzy pokazał.
— A tiroszy? — zapytał,
— Tslern tylko o nich słyszał, że mi na drogę
coś dać m-śią
Ręka rzuci! a Parfen się skrzywi!.
— Co potem? — zamruczał. — Aie u nich
w skarbie jak w wyłowionym stawie, ani plotki pono
niema.
Czekają na młodą królowę, aby im francuzkich
pieniędzy przywiozła
Kiedyż ona przyjedzie? — dodał — na żółwiu ją
wiozą! Król chory i nie o weselu mu pano myśleć,
a lu żonkę gwałtem dają... Sam ci jej chciał, a kto
się teraz z mą będzie pieścił...
Wtem Parfea nagle urwał, głowę skłonił i szybko
uszedł na stronę, a Płaza widząc się sam na zamek
zawrócił,
B etkę zastał w kożuszku zimowym, z chustką na
główce gotową do wyjścia.
— Szłam dc was — rzekła smutnie — jestem nie
spokojna. Nic miałam jeszcze czasu się da was przy
wiązać, a już czuję, że tęsknić będę. Zawsze opieka
męzka siłę jakąś daje. Jam s ;ę bez niej obchodzić
nawykła była, a teraz...
Szli więc razem na róg Piwnej ulicy, gdzie ni
kogo nie zastali, bo, B elecka po kumoszkach i po
sklepach biegała, a szafarz biedo wał ze spiżarnią pańską
w której zawsze czegoś brakło. Najwięcej zaś pieniędzy.
— Z tą nową królową — poczęła Bietka — już
zaprawdę nie wiem co oni myślą. Chcieli z początku
jej przybycie przyspieszyć, król na gwałt już do Gdańska
się wybierał, nagle teraz po tych listach, których treści

nikt nie wie, ostygło wszystko. Królowę chcą powoli
wieść i dać jej spoczywać. Sarni nie wiedzą kogo jej
za marszałka wyznaczą. Nikt się nie napiera...
Widzę po twarzy panny Amandy, że poweselała
i coś sobie lep-zego tuszy niż przedtem. Król się jej
nż chciał pozbyć ze dworu, za ubogie ksiąiątko wy
dając; teraz ona się krzywi i zamąż nie chce niby. i
tak r.a rdzo królewicza kocha, tak się gotowa cala dia
niego poświęcić.
Bieika rozśmiaia się.
— Tej biednej królowej przyszłej — mówiła dalej
— coś się stało pewno niepomyślnego. Ktoś jej tu
stoika przystawił nim jeszcze przybyła. Kroi słyszę,
na wizerunek jej, który ustawicznie chciał mieć przed
oczyma, ani patrzy, ani mówi o niej wcale, a Pac zno
wu' krząta się aby go rozerwać, a nasza teraźniejsza
królcwa spodziewa odzyskać.,.
—■ A! ta niemkinil — mówiła dalej Bietka — jakie
to przewrotne! jak duninel Wierny przecież przez stare
sługi nieboszczki, z którą tu Amanda przybyła, że
z prostych ludzi pochodzi, a dzieckiem ją ula piękności
wzięto za towarzyszkę do cesarzowe;. Teraz się tak
nosi jakby sama arcyksiężrtą była. Kto wie o czem
marzyła i marzy? Był czas, że król bez niej wytrwać
nie mógł, teraz ostygł bardzo... Już mu czegoś świe
żego p- trzeba, i jak u nich wszystka cudzoziemskie
najsmaczniejsze, tak i na faworytkę muszą z zagranicy
chyba sprowadzać. Z naszych dziewcząt podstawki
tylko, gdy już nic innego niema...
Złośliwie tak i swobodnie paplała Bietka, ale czuć
było, że gorzko jej przychodziło teraz ojca pozbyć
samej zostać i czekać na tę nową królowę na którą
rachowała zawczasu.
— Diugo wy możecie pozostać w tej podróży?
— spytała w końcu ojca.
— Radbym i ja to wiedzieć — odezwał się Płaza
wzdychając. — Mówiłem ci, że mam tam trochę jeszcze
grosza przychowanego, ale to nie tak jak u nas, co
się do klasztoru alba kościoła powierzy... musiałem
zakopać w ziemię, bo ta jedna nie zdradzi, Teraz
trzeba tak dobyć, aby nikt nie podpatrzył, bo dla
pieniędzy zabić mogą, trzeba zabrać to ze sobą i aż
tu doprowadzić!
Bietka się za głowę pochwyciła,
— Aż mi strach myśleć — zawołała. — Ale gdyby
się wam najszczęśliwiej powiodła, ile na to czasu
trzeba?
(Ciąg dalszy nastąpi.)
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— Tajem niczy w y b u e h b om by w K rakowie.
f i,;
i Hi Dnia 20 bm. o godz 8 wieczorem w Krakowie rzu*eno bombę do bramy domu w którym mieszka rek
tor uniwersytetu NatansGn. Policja nie wyśledziła ani
sprawców, ani przyczyn eksplozji. Na temat tego ta
jemniczego wybuchu krąż?, najdziwaczniejsze pogłoski.
— Między innemi wypadek ten łączą z fakiem odwo
łania przedsfaw.enia żargenowego żydowskiej trupy
wileńskiej, która miała w sąsiadującym teatrze ..Baga
tela 1 odegrać żargonową sztukę „Dybuk.*1 Przedstaw.
„Dybuka* było pcino wieczorem nagle odwołane.

i':-

I
fi
m

— N ieudany w y stęp posła Łańcuckiego. Na
zjeżdzie inwalidów w Przemyślu w dniu 15 bm. miało
miejsce charakterystyczne zajście. Na ijtździe tym, r a
k-ó*ym byli między inn,mi obecni gen. Laiinik, sen
Bi. !v, p. Kesydarski (Piast), pos. Rynter i inni, zjawił
się również koinut isia Łańcucki, Wówczas obecni na
zgr madzeniu posłowie oświadczyli, że jeśli p. Łań
cucki zostanie, oni opuszczą salę, nie mogą bowiem
pozwól ć, ąby agent bolszewicki litował się nad dolą
inwalidów z wojny h Iszewicklej. Wobec tego oświadezenia prezydjum zjazdu w yptosła p. Łańcuckiego za
drzwi.
— N iezw ykły pacjent W okolica h Lwowa
w domu pewnego psiŁtwa ir.ajdowała się dla zabawy
dz!eci 4 ul ia małpa pKi męskiej, która zachorowała.
Istniało ; dcjr:cnie, że , zaraziła się cd dzieci, które
właśnie p re .h . d„ fy odrę. Ponieważ' medyczna lite
ratura naukowa zr.a tylko wypadek przes;czepienia
odr*., było zdziwienie lekarzy, którzy bliżej zajmowali
sir tym niezwykłym pacjentem, kiedy stwierdzili, że
zarażenie małpy odrą nastąpiło w zwykły sposób za
każania się dzieci. Przebieg odry u małpy odpow ia
dał obrazowi klinicznemu obserwowanemu u dz cci
z tą różnicą, że małpa, dotychczas łagodna i spokojna,
• w czacie całej eł r-roby i obecnie w o,kresie itkonwa
les encji .-tuła się tak złośliwa, że nawet ugryzła swą
chiebodawczynię.

Ze św iata.
— R ozstrzelanie obyw atela polskiego w Rosji
Z Syberji komunikują o nowym wypadku mordu, po■ pełnionego przez władze sowieckie na obywatelu poi
skin. M•auowiiie w Krasno.jarska został zamordowany
efreer byłej V ej rb. wizji Maliński. Powinien cn był
być dawno już repatrjowany do P, Iski i umieszczony
był za zgodą Sowietów na liście wymiany personaitrej.
Mimo to przez k łka miesięcy przewożono go z wią
zie i.: do więzienia w R„sji i na Syberji i wreszcie
zamordowana w Krasnojarsku.
Przedstawicielstwo
polsku: w M isk.ce załóż-.ło z lego powodu ostry
pi • te. t.
K rw aw e rozruchy kom unistyczne w N iem 
czech. , Beri 7tg. am Mrtt g* <i nosi z Muehlhein.:
Ml sio, które do wczoraj wieczór znajdowało się w rę
kach komunistów i icli zwolenników, zostało oswobo
dzone dzisiaj w nocy. Policja kryminalna w Mcehl
heim, która zdołała utrzymać się w obszarze ratusza,
ctrzymała w nocy posiłki, które uderzyły na barykady
komunistów. Wy miana strzałów była bardzo gwałtowna
gdyż komuniści rorp rządzali dobrą brenią, zrabowz- ą
w magazynie amuni.j*. Z t t u stron było 8 zabitych
i *. i i u rannych W rszcie komunistów rozproszono,
pi -yczsm aresztowano 40 osób — W Duesszldctfic
p i.y s-1*) oo ifar.-ia pomiędzy 200 hs. b.zrobotr, ch
a milicją bezpieczni l>va, w czasie którego 8 osób
żeś' ( O zranionych.
Głód na Syberji.
Ilość głodnej ludności
w .. bernji czelabińskiej wynosi obecnie 300000.
— Szercńcza w Rosji Ze Samary donoszą, że
ebs.-ar 200 t siec- dziesięcin został nawiedzony p z z
azjatycką su r ńc ę

aa

Różne w iad om ości.
- - Z niezw ykłych pom ysłów am erykańskich.
W amerykańskiem mieście Htllsdale grunt, na którym
stei miasto, jest tak piaszczysty i porowaty, że od
pływy kanałów zatykają się przy ciężkich opadach
śnieżnych lub po silnych deszczach. Ppniewsż rury te
są bardzo długie, koszt czyszczenia ich maszynerią
lub za pomocą pracy ludzkiej byłby nadzwyczaj wysoki.
Gicowie miasta wpadli na genjainy cemysi W pobliżu
Hilisdale znajduje się mnóstwo tych żółwi, które naj
chętniej grzebią się w p ;asku i błocie. Uwiązawszy
takiego żółwia na linie puszczono go w otwór kanału
a po jakimś czasie stoiący u drugiego wyjścia kanału
robotnik doniósł okrzykami, że żółw przybył. Wy
niósłszy ze sobą wielką ilość błota i piasku żółw
oczyścił przewód i od tego czasu żó!w*e w służbie
miejskiej są tanią siłą roboczą do czyszczenia zatka
nych rur i przewodów,
— D aw cicny d ed ek ty w Niedawno temu zo*
stfóa, jak wiadomo, wykrytą w Wiedniu s ajka, a wła
ściwie towarzystwa udziałowe zaimujące się fabrykacją
polskich banknotów 10 000 markewycb. Składało się
cno „ccmire de raison" z samych iydków' polskich
i austriackich. Gdy jat aresztowano główniejszych
tnacherów tego po mysłowego, iecz/yzykownego przed
siębiorstwa, pokazało się. że brakuje między nimi nie
jakiego Silbersieina, który zdołał łak się ukryć, że
wszelki ślad po nim zagiń; ł Wreszcie, pa mozolnych
Poszukiwaniach, udało się jednemu z sict-kływów
(czyli tajnych prywatnych wywiadowców) wiedeńskich
w paść na trop ściganego żyda fałszerza. D iwiedzia!
się on mianowicie, że S Ibcrsieirs będzie pm A-d upo
dobnię dnia 17 marca rano w jednej z kawiaiń przy
P.-atersłrasse. Dedektyw poszedł do owej kawiarni,
nie posiadając jednak rysopisu poszukiwanego! W nie
małym by! zatem kłopocie, chcąc go wyszukać wśród
mnóstwa gości, wypełniając cgrnmny 1-ikal. Po nieja
kim namyśle wpadł na szczęśliwy pomysł. Poszedł
do telefonu, zakręcił korbą, iecz za chwilę odjął słu
chawkę od u-, ha i zawołał niby zniechęcony do płat
niczego : — Panie, płatu czj! Wołają tu przez telefon
jakiego pana Sńbersłeina. Uprzejmy pk buczy, poszedł
na środek głównej sali kawiarni, oznajmiając aa cały
głos: — Fan Siibęrsteln proszony jest do telefonu!
Nie domyśl
: s
ki, fałszerz podnjć-ł się od
stolika i skierował ku telefonowi, gdzie detektyw
szepnął mu da ucha: „Jesteś pan aresztowany, proszę
iść ze mną". Poczerń, nic zwracając niczyjej uwagi
wyprowadz i osłupiałego Siibersteina na ulice, wsadzi!
do fiakra i odwiózł do aresztów policyjnych,
— W i I<a aeroplanów z szarańczą. W s-.v j : : ; ic! republice A serbejdfn trzydzieści . M o i r - w
wyekwipowr-r.ych w przyrządy do wypuszczania b mb
gazowych użytych zostanie do zwalczania r---jów za
rariczy, kt ra zaatakowała wszelką roślinność w owym
dystrykcie Owady owe nadleciały z Persji. Bomby
trujące mają być nu care w trzęsawiska i inne imcisra
służące- szarańczy d i wylęgania się Po ich eksplozji
g; zy z nich wyihodzące pozabijają żarłoczne o .-asy.
N.i doświadczenia w tym kierunku przedsiębrane, rząd
so w ę ki w Moskwie wyznaczył 9 miljardów rubli
papierowych, czyli tak jeden humorysta lokalny po
wiedział, jednego rubli za każdy owad,
— E k sp lo atacja wężów. Dia i.trzy mama ar.ti
Vi-iiny używanej jako śiodek p-?cc;wdz ; łając-, critrj
c u z ukąszeń kobry, potrzebny jest właśire jad tego
w?-;a Na farmie trzymane w zamkniętych pudłach
węże przynosi s ę pcjedyriizo do labmatorua-,
a w chwili gdy kobra wychylą głowę i. pełza po przy
gotowanej Słomian e, stojący w pogotowiu U :.«lus,
przyiłacra jej szyję łasiczką z bzmbusu. Podcza". gdy
wąż syczy ze złości, Hindus chwyta go łewą ręką za
szyję, podnosząc głowę, a wypuściwszy laseczkę, drugą
rękę c h t a za os on AzysU-nt kieliszek o kryte

u góry cienką skórą wtłacza do pyska gad*
spuszczając górną szczękę przedziurawia skórę
cizna spływa do kieliszka złotym strumyk®,
trucizna płynąć przestanie, odstawia się estrffl
liszek i rozłoszczonej gadzinie wiewa się M £
rurki ubita jajko do gardła. Połknąwszy
obelgę, wąż, zanim nie spostrzeże, znów
jest w skrzynce i pcminie drapania i sy
do swojej półki 8 ż do chwili, gdy znów
Jad suszy się i zapuszcza w różnych ił
których krew ma potem właściwości serum
d i iiają y truciźnie
Krew tę ściąga
i w szklankach, kapsułkach, rozsyła się do
i aptek w Inrijach, gd ie znane jest pod no**|
¥*btm *. Niestety antivenina dz'ała tylko
szeniu węża, z którego jadu ją porządzono.

Lizie inwalida, kuleje,
Stajesz, wydziwiasz go,
nieraz głośno współczujesz...
Takie u Ciebie serce miękkie;
A czy dałeś już coś na inwalidów.
By im straszne ut .twić życie?
TO W. POMOCY INWALIDÓW CZEKA TWEOO#
Kupujcie dyplomy inwalidzkie w miastach« j
licji Państwowej, na p.y.jatach u
™
t inspektorów Szkolnych.

Giełda zbożowa w Poznani111
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Kurs giełdy warszaw
z Unia 24. kwietnia 1923 r.
Dolary St. Zjednoczonych
Funty angielskie
Franki francuskie
Franki belgijskie
Franki szwajcarskie
Liry włoskie
Marka niemiecka gotówka
wypłata
Korona czeska
Korona austrjacka
ł rubel złoty
1 rubel srelrny
Tendencja mocniejsza.

Rozpowszechniajcie
„Nowego Przyjaciela

Hurtownia Trykotaży i Towarów Krótkich Ta?O strów (Pozn) R ynek 36 (w podwórzu 1. p.)

ca

Poleca: Trykotaże, pończr chy

skarpety, rękBwiczki, nici, jedwab doszytia,lasety,lassami baw.ijedw, gumy, nsfły twstawki, koronki, guziki, agrafki, zatrzask
sznurowadła, szpilki, iglu, barty, spinki, grzebienia, twusiy, wstgżki, nici da szydełkowania, nici periswe w Klpkach i pasmach DfI3C. Ele. w wielkim wyborze

dziewczyna

do prasowania żelaza
(Stauchmaschine)
»« sprzedaż.
402

dotyczące czyszczenia i płukania naczyń
do picia i w lokalach re sta u ra c y jn y c h

rćclwaril Feiffe,

ina na składzie

mistrz kowalski
Kępno, ul. Wawrzyniaka*

Drukarnia Spółkowa w Kępnie.

do dzieci od 1.
potrzebna.
Zgłoszenia
O łów ny dworzec

Restauracja dworcu w

R e p a r ty c fe *
do pobierania podatków powia
towych i gminnych
ma na składzie

Drukarnia Spółkowa w Kępnie

szot

.. m
'także więk-^pftc:J
RiElznia"'1* -

Ostrowska Hurtownio Bławatów S. PŁONCZAIC i S-ka
O strów (Wlkp.) ulica Kolejowa narożnik Koszarowej.
Polecamy w wielkim wyborze materjaly: w ełniane i baw ełniane, sukna, szew ioty, bostony, barchany, płótna, P°"
śclelow e, in lety i podszew ki w szelkiego rodzaju, z pierw szorzędnych fabryk.

