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Oświata ludu — dokona cudul

Boże, za Wiarę i Ofcżyznę!

m
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Pism© polsko-kafoUckie w południowej części Wielkopolski.
C e n a o g ło s z e ń :

b l a c i e ! Ludu" wychodzi tr?y razy tygodniowo.

i 26C0 ntk.

z odnosz.w dom 2-iOGm,
5 miesięcznie '3600 mk.
iDnri
Pojedynczy egzemplarz 200 mk.
a opaskn ? franL-; \>.t innych krajach 100 procent drożej.
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Redaktor odpowiedzialny: Franciszek Duszyński.
Adres dla listów: Nowy Przyjaciel Luda — Kępno (Wlkp.)
Druk i nakład: Drukarni Spólkowej w Kępnie, ul. Mickiewicza 54.
Telefon nr. 47.

Zwyczajne za wiersz nonparelowy jednołatnowy
.
300 mk
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.

Kępno, na czwartek 17 maja 1923 r.

Tancja a Polska!

które ponadto rozporządzają clbrzymiemi środkami, są
zasobne , w nikczemne metody postępu i wichrzyciel stwa. Tylko zgodna postawa, oraz solidarna akcja
Francji i Polski zniweczy zakusy niemieckie, a germań
ski sen, o odrodzeniu się potęgi wszechniemieckiej,
o ponowne rozpanoszenie się buty junkierskiej na zie
miach polskich, jak również w Alzacji i Lotaringji, ten
sen tylko wtedy przenigdy się nie ziści!

P, “Wie dwutygodniowym pobycie spuści! mar^ran'ce Rzeczypospolitej, aby przez Czetf? wrócić de Paryża, Mamy jeszcze tak żywo
itm'VSiJ'stkie, nacechowane niebywałym wprost
1,™ Przyjęcia, te wszystkie uroczystości, jakie
ty, “ wszędzie, gdzie zatrzymy\#ht się marszałek
Lj aWa, Poznań, Lwów, Kraków — wszędzie
llj?® wielkiego wodza, z jego imieniem zwią)'i i,, el®Wej wagi wydarzenie pognębieniabutnych
iJ^ejm ow ały one dostojnego gościa z praw
ił L.P*lską gościnnością, z niekłamanem uniePo odesłaniu szeregu interpelacji do komisji, mar
od dłuższego czasu, bodajże od przy- szałek oznajmił, że Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu
Ł ^skiego nie widziano u nas. Polska pe- protestów unieważnił mandat p. Pirogowa, dalej że
ltalrt ’ 26 PotrE^' C2C'ó całą duszą, składać senat przyjął bez zmiany kilka ustaw uchwalonych
w '1* Podzięki, przed tym, którego eręż zwy- przez sejm, że rząd wycofał projekt ustawy czekowej
|L’! Pęta naszego orła białego, pozwolił mu i projekt ustawy w sprawie przepisów przejściowych
i Kit Potężnie swe skrzydła, pozwolił, by z powodu międzynarodowej konwencji a dziełach li
* *-■ 8tanął do życia twórczego, do pracy roz- terackich i artystycznych, oraz że sąd lubelski domaga
1 tówny z równemi, jako wolny pomiędzy się wydania p. Wasyóczuka, sąd łucki i lwowski wy
dania p. Łuckiewicza a sąd krakowski wydania p. dr.
SF Foch podczas swego pobytu u nas miał Marka. Po udzieleniu kilku t: .Tc-pów, odesłano de
W n.E^ !i? z całokształtem życia polskiego, komisji w 1 czytaniu 3 ustawy, jako też preliminarz
Kkiętiknąć w nasze prace nad organizacją budżetu na r. 1923.
Przystąpiono da poprawek, uchwalonych przez
S k 2 jego zdanie w bym względzie, jake najMfcSjtajne jest dla na.ę bardzo cenną wska- senat do ustawy o podatku przemysłowym. Sprawowódz oświadczyć boWlem, z ZSSowó- •zeSST.-ea p.—Sj^fłrr, . oiisZE.r^Ki WJweCcU:. om aw iał
il j
znaczny postęp w naszem życiu we- zmiany proponowane do ustawy przez senat oraz
■ii(. 0rganizacyjnem a zwłaszcza podkreślał wnioski komisji skaibewej sejmu. Glss zabierali jeszcze
Pt],'Matnie wrażenie, jakie na nim sprawiło p p : Gdyk i Wierzbicki, peczem w głosowaniu przyjęto
JL:*- Wszakże nie ograniczył się jedynie poprawkę senatu, która zwalnia od pedatku kasy po
jjtjf ;';k pochwał, lecz zarazem wskazał na mocy inteligencji zawodowej. Senat wniósł zupełnie
"'Urwania w dotychczasowej pracy, przy- nową redakcję art., m, i. uczynił zastrzeżenie, że księgi
warunkach geograficznych, w jakich te prowadzone będą w języku polskim. W głosowaniu
przez drzwi słowa „w języku polskim" pozostawiono,
'C ?aiduie' musi Ona posiadać silną i dobrze resztę zaś poprawki senatu do tego art, odrzucone.
V , 'tnłiję, przyczem jest t» potrzebne niei(jj samej, lecz również dla pokoju ogólne- Wbrew wnioskowi komisji sejmowej sejm przyjął de
Szczególnie miłe są dla nas słowa art. 120 poprawkę senatu o podwyższenie dodatku na
w których on podkreślił żywotność rzecz szkół zawodowych z 20 proc, na 25 proc., Graz
" ta
ie2® cnergję, szczery zapał do pracy, dodanie do tego art. nowej części.
Pa referacie p. Maraczewskiege przyjęto w 2 i 3
^ id o c z n ą , a stale wzrastającą nic sym' JtjSjfl,1*nia się w potężny, coraz silniej za- czytaniu nowelę do ustawy o zaopatrzenia emerytalnem
l \ 3 ! V/ przyjaźni, jaką łączy Francję i Polskę. wojskewych i rodzin. Po krótkim referacie p. Bogu
sławskiego uchwalone w 2 i 3 czytaniu nowelę do
,<j' helska!
ustawy o organizacji statystyki administracyjnej.
" , ach bitew w okresie napoleońskim dwa
P. Kwiatkowski uzasadniał nagłość wniosku, do
rS ty • nier«zerwainy ślub krwi. Złączyły magającego się zarekwirowania co najmniej połowy
i . % ?a’ wspólne ofiary, wspólne ideały, likwidowanych osad niemieckich, dla reemigrantów Po
> 1 1 tp -na jedność temperamentów, a nawet laków wracających z Niemiec. Jest to element bardzo
V J *«m unoszą się w legendzie, opro- cenny, wysoko narodowościowo uświadomiony. Oszczę
niespożytej chwały, zapatrzone dności swoje lokował w kasach oszczędności w Polsce,
Upj ®rlów wielkiego cesarza wspomnienia a gdy pieniądz u nas tracił wartość, stał się biedny.
>• ,j Austerliłc, Jena, Some, Siera, Lipsk, W imię sprawiedliwości społeczeństwo powinno obecnie
,'%j* symbole, oto niozatarte, a przypie- spełnić swój obowiązek. Nagłość uchwalono, odsy
Iltł3 dokumenty przyjaźni polsko-francuskiej, łając wniosek do komisji rtinoj.
jjjlti a. Przetrwała już lat tyle, a przetrwa
P. Poniatowski uzasadniał nagłość wnioskn w spra
i B> bowiem jest, była i będzie wieczna! wie dokończenia i uruchomienia państwowej fabryki
i: h.j^stała niejako podwójnym ogniwem związków azotowych w Chorźowie. Fabryka ta jest
f t j « orfami Napoleona służył Polak — jedną z najcenniejszych nabytków naszych na G, Ślą
Teraz pod skrzydłami orła białego sku i ma bardzo doniosłe znaczenie dla rolnictwa
fiv k Marszalek Polski, Foch i Poniatowski. jako fabryka sztucznych nawozów. Fabryka ta obecnie
JV>^a 2^czone w jednym wielkim uścisku napotyka na znaczne trudności wobec braku kapitału
Kt >»n'V'e'*c'm sPiocie wypadków, dwa na- inwestycyjnego i kapitału obrotowego. W interesie
p"ad miarę zwykłą, bohaterów, a jedne- gospodarczym i ambicji narodowej musimy zaradzić
|hV " cii ' dolski — to dokument wieczno temu, asygnując na jej potrzeby 1 i pół miljona zł. p.
ś ć , , Nisko-francuskiej, podpisany złetemi P. Korfanty dowodzi, że 1 i pół miljona zł. p.
Vr*6* porywu, genjuszu i szczytnego może jedynie wystarczyć na kupienie narzędzi platy
,*tn.P?!*ch walk napoleońskich, oraz na nowych i inne inwestycje, nie zaradzi jednak brakowi
u,-*»e| p
w
środków obrotowych, któryeh fabryka powinna mieć
HAnj0 n'e wyraża się jedynie w frazesach, na sumę 10 miljenów. Nagłość uchwalono odsyłając
wniosek do komisji przemysłowo-handlowej.
lecz npustych
u stv ch siew
ach: ona »osiewach:
po
Po referacie p. Pużaka izba przyjęła w 2 i 3
i przeistacza się w hartowaną
*1) '% /ękejmią nowego systemu polifyczne- czytaniu ustawę upoważniającą radę ministrów do
T)
2en"a k,óf*go zależy utrzymanie po- podwyższenia niektórych kwot pieniężnych, ustalonych
lijS i -CE*e' Furcpy Środkowej. Bowiem w rosyjskiej ustawie o postępowaniu cyWilnem i nie
i Polsce zagrażali jedni i ci sami których innych ustawach, obowiązujących w b. zab.
|M h D a n y c h i tych setnych nieprzyjaciół, rosyjskim.
Be komisji spraw zagr. odesłano wniosek ZLN.
V Są , iwy stanąć solidarni* w zwartym
8 czynniki jeszcze potężn*, jeszcze w sprawia usunięcia trudności czynionych polskim
"'ojnę nie pognębione całkowicie, sferom gospodarczym przez w. m. Gdańsk w uzy

Z Sejm u.

a

Rok X.

skaniu dostępu do morza i wniosek wszystkich klubów
poselskich w sprawie urzeczywistnienia praw przy
sługujących państwu polskiemu i Polakom na obszarze
w. m. Gdańska. Następne posiedzenie odbędzie się
w piątek 18 btn. o godz. 4 popołudniu.

Ojciec św. Zjazdowi Katolickiemu w Lesznie.
Kemitet IV Zjazdu Katolickiego otrzyma! telegram,
podpisany przez kard. Gasparriego. następującej treści;
• „Wszystkim uczestnikom Zjazdu Katolickiego
w Lesznie przesyła Ojciec św. z całego serca błogo
sławieństwo
Telegram w brzmieniu eryginainem jest następu
jący: „Catholicis omnibus lesąue cenvenientibus augustus pentifex effuso anim© benedicit."

Stosunki angielsko-sowieckie.
Szef misji angielskiej w Resji Hudgson złożył
8 bm. imieniem swego rządu na ręce zastępcy komi
sarza spraw zagranicznych Litwinowa notę zawierającą
przegląd stosunku sowietów do Anglji w ciągu ostat
nich 2 lat. Rząd angielski uznaje ten stosunek za
niezadowalający i żąda stanowczo niezwłocznego
uwzględnienia następujących postulatów: 1 ) Zaprzesta
nia wszelkiej nraea»9ndv ntasowąi antv:ininplcki»j za
równo wewnętrznej jak zewnętrznej, specjalnie zaś pro
pagandy wywrotowej w kolenjacb brytyjskich, 2) Za
bezpieczenia obywateli angielskich w Rosji przed prze
śladowaniami, 3) Zapłacenie odszkodowania za trzy
skonfiskowane statki na wybrzeżu murmańskiem oraz
za ładunek jednego z nich, 4) publicznego anulowania
i odwołania noty urzędnika Weinsteina, będącej odpo
wiedzią na interwencję angielską w sprawie uchylenia
wyroku śmierci na osobie ks. Butkiewicza. Rząd an
gielski pozostawia sowietom termin 10 dniowy od daty
wręczenia noty do udzielenia zadowalającej odpowiedzi,
przyczem w razie nieotrzymania jej w tym terminie
rząd angielski zmuszony będzie d© natychmiastowego
odwołania swojego przedstawiciela,
„Times" omawiając sprawę wysłania przez rząd
angielski noty de rządu sewjetów wyraża zadowolenie
z tego powodu, że rząd angielski zdecydował się
wreszcie na ten od dawna zamierzony krok. Wkład
handlowy angielsko-sowiecki przedstawia wielkie ko
rzyści dla sowjetów, podnosząc ich prestigo, natomiast
dla przemysłowców angielskich układ ten okazuje się
bardzo szkodliwy. Sowjety, zaznacza dziennik, nie
przestrzegają warunków układu. Ton ostatniej noty
sowjeckiej, pisze Times, był wyzywający i obelżywy,
te też nie mógł en być w żadnym razie tolerowany,
©becnie sowjety mają dwie drogi do wyberu, aby wy
konać żądania Anglji: albo poniosą konsekwencje wy
nikające z zerwania układu handlowego.
Nadeszła wiadomość o zatrzymaniu na Siałem
Morzu przez rosyjską kanonierkę dmgiege angielskiego
holewnika ,,L#rd Aster". Holownik ten posiadał 17
osób załogi. Fakt ten, który wydarzył się w niedługi
czas po zatrzymaniu holewnika „James Johnson1', wy
wołał w Anglji powszechne oburzenie.
Jak donoszą pisma, sowjety w odpowiedzi na
ostatnią notę angielską mają zaprzeczyć zarzutowi,
jakoby uprawiały propagandę w Anglji i kelenjach an
gielskich oraz mają zaproponować przekazanie trybu
nałowi rozjemczemu sprawy zatrzymania angielskich
statków rybackich.

Wiadomości polityczne.
Budżet Polski.
Min. skarbu przesłała do biura sejmu wydruko
wany już całkewicie preliminarz budżetu Rzeczplite
na r. 1923. Z preliminarza tego widać, że dechó*
brutto na r. b. obliczony jest w sumie 5 531 372 55!
tysięcy rak. polsk., wydatki brutto 8 #88 233 007 tysięcj
mk. p. Niedobór ma być pokryty w drodze eperacj
finansowych, przewidzianych w projekcie ustawy o na
prawie skarbu państwa.

, Za każdego wydalonego Polaka wydalenie Niemca.

Wysadzenie teru kolejowego w Zagłębiu Ruhry.

Władze niemieckie ostatnio znowu wydaliły z granic
'Niemiec 78 obywateli polskich, przeważnie robotników
i rolnych. Władze polskie tytułem odwetu zamierzają
j podobno usunąć z Polski obywateli niemieckich, zaI wiadamiając każdego z nich że wydalenie z Polski naj stępuje na skutek nieprawnego wysiedlenia z Niemiec
obywateli polskich.

Na linji Bottropp Osterfela w zagłębiu Ruhry wy
sadzono w powietrze tor kolejowy a ©prócz tego jeden
most na linji Oberhausen ©sterfeld a drugi na linji
Osterfeid-Hamm. Sprawców jeszcze nie ujęto, Władze
okupacyjne wdrożyły energiczne śledztwo.

Senat gdański cofa się.
I' f i -

Gdańska prasa niemiecka ogłasza notę senatu
: gdańskiego do komisarza gen. RzpHtej Polskiej w spra
wie zajęcia gmachu przeznaczonego na polską Akademj.ę
Handlową.
Senat oświadcza, że w dalszym ciągu stoi na sta
nowisku ce do zbyteczności akademji handlowej
w Gdańsku. Jednak do czasu otrzymania orzeczeaia
wys. komisarza Ligi Narodowej w tej sprawie cofa
zarządzenie zajęcia budynku przeznaczonego na akademję
przez urząd mieszkaniowy, w końca wyraża nadzieję,
że Polska zajmie wobec powyższego odpowiednie sta
nowisko.

Realizowanie nowej polityki względem
Gdańska.
W związku z zaostrzeniem się sfostfnków polskogdańskich mmfsierjum skarbu zamierza poddać rewizji
swój stosunek do istniejących na terenie Poiski eks
pozytur gdańskich instytucji finansowych.
O z w i ą z e k p a ń s t w b a łt y c k ic h .
~ „Bialonakos Sinas“ zamieszcza artykuł, w którym
stara się otworzyć oczy społeczeństwu łotewskiemu
na niebezpieczeństwo odosobnienia państw bałtyckich,
wskutek tego, że państwa te nie zawarły silnej unji
bałtyckiej i nie zbliży ły się dostatecznie do Poiski,
która wejść może w sk!a’d małej eritenty. Artykuł
zawiera uwagi pod adresem Litwy i wskazuje na to,
że polityka Liiwy postępuje w kierunku przeciwnym
interesom pozostałych państw bałtyckich, Polityka ta
jest równocześnie samobójczą dla samej Litwy.
•
T r o c k i p r z e c i w F r a n c j i i P o ls c e .
Na posiedzeniu Rewolucyjnej Rady Wojskowej
w Moskwie złożył Trocki w związku z powiększeniem
rosyjskiej flety powietrznej znamienne oświadczenia.
Trocki wspominając o czterysta-miljonowej po
życzce polskiej we Francji, podkreślił szczególnie to,
że Polska zobowiązała się trzy czwarte tej pożyczki
zużyć na cele wojskowe.
Wedle autentycznych dat,, które w tej sprawie
posiadamy, mówi! Trocki, rozpoczęto już w Polsce
reorganizację i wzmacnianie artylerji i wojskowych sił
technicznych.. Rosja jest wobec tego zmuszona do
trzymać Poisce kroku. Z pewnością suma powyższa
nie została we Francji zaksięgowana jako dług poiski,
który ma być kiedyś zapłacony, tylko jako utrzymanie
fran(-M«lfi, h waisk kolonia! <vch na wschodzie .Europy.

Wędrówki agitat»rslde Mackensena.

Dnia 13 maja ambasador niemiecki w Londynie
otrzymał odpowiedź angielską na notę niemiecką.
Nota wyraża rozczarowanie Anglji i podkreśla
ujemne wrażenie, jakie propozycje niemieckie wywo
łały w Anglji. Rząd niemiecki powinien był i mógł
przewidzieć wrażenie jakie nota jego wywołała. Suma
©dszkodowania proponowana przez Niemcy jest zbyt
eddaiona od tej, która stanowi podstawę angielskiego
planu płatniczego, przedstawionego na konferencji
w Paryżu z końcem stycznia. Rząd niemiecki uza
leżnia wypłatę tej sumy od przyznania mu szeregu po
życzek międzynarodowych, które są bardzo niepewne
o ile weźmie się pod uwagę warunki stawiane przez
Niemcy. Rząd niemiecki nie podaje ścisłych gwarancyj, oraz nie przedstawił dokładnych wytycznych swej
współpracy w uzdrowieniu sytuacji ekonomicznej
w Europie, oraz całego świata.
Rząd angielski wyraża gotowość podjęcia dyskusji
na temat reparacji po stronie swych sojuszników,
o ile Niemcy przedstawią propozycje nadające się do
omawiania.
Rząd włoski w odpowiedzi oświadcza m. in., że
szczegółowo zapoznał się z projektem niemieckim
z dnia 2 maja br., zawierającym propozycje niemieckie
w sprawie uregulowania kwestji reparacji i przekonał
się, że nie są one tego rodzaju, aby mogły służyć
rządom sojuszniczym za podstawę do decydującej dyI skusji.
Co się tyczy propozycyj niemieckich są one mniej
wystarczające niż zawarte w projekcie angielskim.
A to ze wzgiędu na proponowaną sumę, oraz na brak
| konkretnych gwarancyj. Propozycje niemieckie z 2 maja
j nie mogą liczyć na poparcie Włoch.
Z a b ó jc ą W o r e w s k i e g o C o n ra d a .
Zabójca Worówskiego Conradi, wedle informacji
Havasa, uradził sic w Pietrogrodzie z rodziny szwajcar
skiej. By! on oficerem armji rosyjskiej. Po powrocie
z Rosji postanowił pomścić śmierć swoich rodziców
zamardewanyćh przez bolszewików. W mieszkaniu
jego znaleziono pamiętniki jego, które rzuciły światło
na motywy dokonanego zamachu.
S z w a j c a r i a p r z e c i w k o b o ls z e w ik o m .
Władze szwajcarskie postanowiły wydalić Ahrensa
z powodu ustawicznych napaści i ataków jego na
Radę związkową, Ahrens zarzuca władzom szwajcar
skim w specjalnym komunikacie, że były poinformo
wane o’ zamachu, mimo to nie wydały zarządzeń w celu
to .- h r n n y

/.VC!«a

N a s tr o je

Z początkiem czerwca ma przybyć d® Prus
Wschodnich marszałek Mackensen w celu wygłaszania
szeregu odczytów w różnych miastach Prus Wschodnich.
J. I. K raszew ski.

Anglja i Włochy odrzuciły propozycje
Niemiec.
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Na królewskim dworze.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
—a —
Pewien tego, gdzie Bietki ma szukać, Pac natych
miast się do starej ochmistrzyni ©powiedzieć kazał,
nie wątpiąc, że przyjmie, odgadując, co go tam spro
wadzało.
Mingajłewa, spytawszy naprzód Bietkę, co ma czy
nić, kazała prasie wojewsdzica, który wszedł ds jej
pokoju z wesołą twarzą i zastał w nim nietyiko sta
ruszkę, ale dziewczę, które się ukrywać wcale nie
myślało.
Pozdrowił naprzód ciwunową, którą wszyscy szanawali.
— Domyślicie się łatwe — rzekł — co mnie tu
sprowadza, bo ja czasu mam niestety mało, a służba
królewska ani tchnąć mi nie daje, ale właśnie po tej
służbie ja tu przychodzę. Sam król JMość, królewicz
Zygmunt, nie licząc nas, wszyscy się o uwiedzioną
przez panią ciwunową pannę Bietkę upominają.
— I panna Amanda? — wtrąciła żartobliwie obżałowana.
Pac się roześmiał,
Ta najmocniej — rzekł to się rozumie. Lecz
żart na stronę... król się gniewa w istocie, a królewicz
wczoraj tak wystąpił zc skargą do ojca, jakby nie
siódmy, ale siedemnasty rok życia liczył.
— O biedne moje chłopię! — westchnęła Bietka.
— Ja — dedał Pac żywo kończąc, aby nie tracić
czasu — ręczę pannie Bietce za bezkarność, za prze
baczenie; choć król się dąsa, ale powrócić potrzeba.
— Ani myślę — odparła zimno dziewczyna, główkę
podnosząc. Ja nie z własnej woli się tu przeniosłam,
ale z rozkazu ojca
Ojciec mój wyjechał, ©n mnie
oddał pani ciwuiiowej, a ja jestem posłuszną tylko.
Pani Mingajłowa, na którą Pac spojrzał, potwier
dziła nietyiko poruszeniem, aie słowem.
— Tak jest, tak jest w istocie — odezwała się
— ojciec jejmościanki życzył sobie tego, prosił, nie
mogłam mu odmówić, Pani marszałkowa się zgodziła
na to, aby tymczasowo u nas pozostała.
— Zaczęłam już szyć w krosnach — dodała
Bietka — nie mogę porzucić. Ichmość nie wiecie

a o w y lc c h ic j.
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Werowskiege.
W Moskwie odbyły się uliczne demonstracje z po
wodu zabójstwa W srswskiego. Nesiły ene charakter
iWgfflSga-^
tego, iż niema dla nas kęsie; gorszego znaku i prze
powiedni, jak gdy rseatę rozpoczętą przerywamy, niedoprowadziwszy jej do kenca. Dowiedziona rzecz, że
to znaczy, iż nigdy się na kobiercu nie stania.
— Niech panna Bietka nie żartuje — odpowiedział
Pac, — Król w istocie silnie o to nalega, aby ją mieć
na dworze, chsćby dla Zygmunta, który się o przy
jaciółkę dopomina despozytycznie. Na mnie złożone
całą winę nadzoru, chociaż ja ochmistrzynią dotąd
miarwwany nie jestem.
Król — powtórzył Pac z naciskiem.
— Król? — przerwała Bietka — czy pan woje
wodzie sądzisz, że ja się ©bawiam króla? Nic a nic.,,
król jest daleka lepszy, niż wy go opowiadacie. Jam
gotowa sama się stawić i tłumaczyć przed nim... ale
wara! jeśli mi się wymknie jakie słowo dla niemki lub
dla kag®ś tam niemiłe.
Pac się zasępił. Przybliżył do Biety i szepnął,
nie chcąc aby ciwunową posłyszała.
— Cóż znowu za histerja z muzykami JKMeści?
Dziewczę myślała chwilę, twarzyczka jej poczęła
się rozjaśniać jakby się na śmiech zbierało, i spowa
żniało znowu.
— Z muzykami?... uczyłam się trochę muzyki —
dodała — ale zdaje mi się, że ja do niej nie mam
zdolności. Nauczyciel mi ciągle powtarzał, że nie mam
ucha, chociaż mu ich dwoje pokazywałam.
1 figlarnie zwróciła tak twarzyczkę ku Pacowi,
aby jedno a potem drugie różowe jej uszko z bardzo
pięknemi kolczykami mógł oglądać.
— Panna Bietka żartuje! — odezwa! się — a spra
wa jest bardzo serjo. Cóż gdy król gwardyę swoją
naśle na pałac Kazanowskich i gwałtem zbiega od
prowadzić każe?
*
— Zbiega? zbiega? — odparło dziewczę — ale ja
jestem szlachcianka i wolna.
— Tak — rzekł wojewodzie — jednakże byłaś
przy dworze; nie porzuca się go tak bez opowiedzenia.
Bietka pogardliwie krzywiła usta.
— Koniec końcem — rzekła — panią ciwunową
nie męczcie, mnie nie namówicie do powrotu, a ja
każdej chwili gotowam się stawić przed królem i tłu
maczyć. Życzę jednak pamiętać, że ja dużo mówię
i nikogo oszczędzać nie myślę, broniąc siebie,
A gdybyście mme szlachciankę, słyszycie, chcieli
porwać przeciwko woli ojca, i o tem życzę myśleć,
że szlachta robi rokosze!... a jak ja pochwycę roko
szową chorągiew...

wybitnie antyangielski. Poseistwa zagraniczne
żonę były przez policję. Zwłaszcza silnym W
otoczone było poselstwo angielskie.
Moskiewski Sowiet celem uczczenia
rawskiego zwołał uroczyste posiedzenie, na
byli również członkowie korpusu dyplot .
z wyjątkiem angielskiego. Cziczerin w prrt®j
swsjem w ostrych słowach skrytykował pel“ '
i lorda Curzona, który ponosi moralną o^P91'
neść za zabójstwo Werowskiego.

K o re sp o n d en c ja z Ra^0"' ?

Dnia 3 bm. obchodzono w Siemianicach
i wiekopomny akt Konstytucji 3 Maja.
Przybyła dziatwa szkolna z Rakowa, w iirni1Hi
tjsebedzie, przy dźwiękach pięknej orkiestry S
Rolniczego'1, przybranej w szarfy narsdewei
sztandarem na czele, W pochodzie
wszystkie stany z najbliższych• wisseli
■ •
etc. Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem
parafjalnym, gdzie przepiękne kazanie wygi*9" *
beszcz z Siemianic. W rzewnych i w z ru sz a ł,
wach, tchnących ogromnym patrjetyżmew ^ ^
miłością Ojczyzny, uprzytomnia! mówca c J
wielkie znaczenie tej rocznicy dla zmarMjJjJ
ijeirSfBt
Polski, zagrzewając żarliwie do wzm
chrześcijańskiej zgody miłości, która P01*' ' S
hasłem każdego Polaka Obywatela. P° *5
nabożeństwie, obecni odśpiewali „Baże c0j i
Następnie pochód w szeregach, wrazr z
ih
sic; na cmentarz, gdzie na grobie jeńca >' , /'
poległego' w czasie wojny, zk iii o w tenĄ F1
chód• "111
cześć Jego pamięci! W odwr
“"ii
się w czworobok na Rynku,
1
waaej mówmcfe-zajął miejsce
czego1', który treściwą i zvs
otworzy! program uczczenia r.. eznic

ślief

patrjotyczne. Pan Ka czor z Rak swa, w HO#
Jycll
stytucji, zagrzewał
o tó M
;£1£.V«V* . w
vy gorących
.. . i p.......
- /jtf “ “h
wszystkie zarówno stan ' do jedności i *82% ^
potrzebneji w
’ odbudowującej sięO':C2.}źi5iS'%jf tj,
zaś, uświadomił iudność, czerń jest >r-a ts l' I \
Foch dla Polski.
:M
Na zakończenie, ukazał się wspaniale | |
Kościuszki, orkiestra zagrała hymn:
na nas z nieba1', sokoli ufsrmowt r.i w s . ( i
cześć ternu, który w r. 1794, przysięlrajj
©jczyzny, wyrzekł pamiętne i ni; y n>e
sło tfa ;
lk
Od nas samych zależy poprawa y j ^
a głównie obyczajów naszych. Gd. b$*V
chciwi, samolubni, nie dbający a kraj *yjfi
abyśmy potem mieli kajdany na szyjs®“ ,
Musimy wyzbyć się przesądów, ńhjj, Ą
się obejmować Bystrem okiem, cały
co najlepsze i szlachetne z innych prav/s%»,
przysweić i postawić Polskę w rz dzie
nizowanych mocarstw j

Pac miniowali śmiać się zaczął.
W istocie — zawoła! — za takiny'j'ji(i
bym gotów ruszyć... ale nie żartujmy,
_
Zygmuś się niecierpliwi.
— A ja wam słowo daję, że n a . T j |H
wrócę —• odparła Bietka — przynajmmfi,* »
najmniej póty, póki nowa pani nie PrZfl6 , lj('
lewej Amandy ja nie uznaję.
— Tst! — kładąc palec na ustach,
, y
wy w istocie rokosz podnosicie!
t
— Tak, ale jeśli się królowi JM0^
\
tawam... — razśmiała się — jak się 1 ] L
szlachta podaje, gdy się skarży?
’4 | r
— Grawamina — wtrącił Pac.
„J
— No, ja rneje grawaminy — f * ? a i i s
towara przed króla wytoczyć.,. N. ; 0jer k
pewnie, ażebym ja ojcu memu stała s'* ^ A
Pac próbował jeszcze skłonić B'el Ą
i do jakiegoś pojednania z Amandą. r A n ^
wczę oświadczyło, że winne ojcu
Aj
stw© i że to jest w dziesięciorgu * 9 ’ i L
zapisanem.
L
— I, bez żartu — dodała — JeT,ek, ' ,
ja z panią dobrodziejką pójdę na za
ij,
wytiumaczę.
— Niech pan wojewodzie nie
R
stara Min^aiłowa.
la f P °
i
JM. nakłonić nie może. Nie jest 1®
ki, ale rozkaz rodzica.
Bieta ciągle głową potwierdzą*3^ .
musiał poprzestać nalegania, zamilko
że odchodził zakłopotany.
.■
— Wszystko to — rzekł do
— spadnie na mnie... Kroi nie zechc
lubi, gdy się jego nie spełnia rozkaz ^
Powróciwszy na zamek w o je w o ^ ^ ty
sam pozostał i po odejściu mnsg'®11 . ^ v
dników wsunął się do sypialni, gdf 1
/
wać miano.
aie^i
Widziałem się ze zbiegł?
przystępując do łóżka, gdyż król,
czekał, nie podnosząc się z niego,
j
— Gdzież ona jest? — spyta* * r
(Ciąg dalszy nastaP1'-'
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Kalendarz rzym sko-katolick i

i

16 maja Jana Nepom. k. m.
O „ Paschalis Bayl. w.
16 „ Eryk kr. ra., Wenans m.
Wschód słońca o godz. 4,6
„
„
o „
4,5
„
„
o „
4,3

Zachód 7,47
„
7,49
„
7,50

*ISCo \V a .
Napad na redakcję N. P. L, Dotknięty
(H1 j Msz^ wzmianką na tle mieszkaniowem właściprzy ul. Szkolnej niejakiś p. Drezner, nie
Ul*it
widocznie innych dróg prawnych, ukuł w głowie
™ osobistej zemsty i udał się 15 maja do
gdzie nasrawszy „sił1’, usiłował wszcząć
t ti Z nic nie przeczuwającym i nie znającym
Dreznera redaktorem naszym, speżywają'ijill, snie obiad, Dzięki interwencji gospodarza
,j(i J? „n.ie. udał się.
“wazniony niepowodzeniem przybył p. Drezner
Witt do redakcji w towarzystwie pewnego
“'Celem ~ i3*5 iuź poprzednio groził — rozj(l j Na kilkakrotne prośby, by zechciał opuścić
,.f B, 2aęząS się rzucać i grozić, że żałuje iż butelką
ii! |telracl'i zaraz łba nie rozwal ł i inne słowa, me
inf iieS'^ do ^ru’;u ~ Ponieważ wygrażania sta(ji ( “ rat niemożliwsze, a napastnik ustąpić nie
fili “1 lefonowana po policję. Nie uspokoiło to
,9 n 6' Dreznera. Gdy redaktor nasz otworzy! mu
I-i. trwając po raz setny do opuszczenia redakcji,

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

Z całej Polski.
— Udaremniona

manifestacja

komunistów.

— Zużycie p ap ieru w Polsce. Polska zużywa
znacznie mniej papieru, niż inne kraje kulturalne. ,
Mianowicie rocznie wypada na głowę 42 kg. Ogólne I]
spotrzebowanie papieru wynosi rocznie 113 tysięcy ton. J1
Z tego 36 tysięcy bywa wytwarzane w kraju, reszta j
zaś importowana. Ż chwilą uruchomienia wszystkich
fabryk papieru, które są uszkodzene przez wojnę, na
leży spodziewać się, że produkcja papieru u nas wzro
śnie de 60 tysięcy ton.
— W y d alen ie z g ranic P aństw a. Pastor ewangielicki Heck w Waldowie otrzyma! pelecenie opuszcza
nia granic Polski w przeciągu 8 dni. Wydalenie to
stoi prawdopodobnie w związku z działalnością
,,Deutschtumsbundu“ grudziądzkiego, którego Hecb byl
filarem. Niemcy już ranią Izy krokodylowe bo sami
i dzieci ich gotowe zapomnieć o „Vaterlandzie“. Kiedy
przyjdzie kolej na resztę jemu podobnych,
— P o ró d w pociągu. Ciekawy i niebywały wy
padek zdarzył się w pociągu idącym ed strony Gdań
ska do Tczewa. Nieznajoma jakaś, która w celach
zakupu wyjechała ti® Gdańska, w drodze powrotnej
w przedziale wagonu przy obecnych świadkach poro- dzifa syna.
— Pow ódź spow odow ana lekkom yślnością,
Na forcie „Bema", pod Powązkami w Warszawie pe
wien oficer zamierzał urządzić sadzawkę i w tym celu
kazał przekopać rów, aby doprowadzić Wt-dę do sa
dzawki. Wskutek nieumiejętnie prowadzonych robót,
tama została przerwana przez silny prąd wody, która
szeroko zalała okoliczne łąki i pola, a następnie
wdarła się do młyna parowego w Stodowcu. Tam
woda zalała piekarnię, maszyny, pięć wagonów psze
nicy, dwa — żyta, półtora — mąki, dwa tysiące bo
chenków chieba oraz folwark „Buraków" i ogród
sześciomorgowy, również należące da tego młyna
Torżewskiego, Jednocześnie woda zalewała psłożony
w nizinie Marymont, wdzierając się do siedzib ludzkich.
Nagła i niespodziana powódź wywołała szalony popłech i panikę wśród licznie zaludnionych miejscowości.
Zaalarmowano komendę policji i strat ogniową, która
po kilkudziennej mozolnej pracy, niebezpieczeństwo
dalszego zaiewu częściowo usunęła. Mimo to straże
ogniowe z bardzo czynną pomocą policji bez przerwy
w dalszym ciągu są zajęte wypompowaniem wody
z młyna i z zalanych domów mieszkalnych. Mieszkańcy
niektórych domów mogli z powrotem już wrócić do
swych mieszkań. Lecz dużo było takich domów, do
których wejście było niemożliwe. Straty wynikłe
z powodu tej katastrofy żywiołowej są bardz® znaczne.
Sam właściciel młyna oblicza straty na blisko pół
miljarda marek. Powódź ta bardzo dotknęła właści
cieli gruntów, gdyż świeże zasiewy popłynęły z wodą.
Policja prowadzi bardzo energiczne śledztwo, celem
ustalenia i ukarania sprawców tej strasznej katastrofy.
— tlłd o w la królików w Polsce. Centralny Ko
! mitet de spraw Hodftwtt drebiu (Warszawa, Koper
nika 30) zorganizował pierwszy w Polsce Związek Ho
dowców Królików, który ma na celu racjenalne roz
powszechnienie i ulepszenie hodowli królików, a to
s'przez zakładanie zarsdowych któlikami, ułatwianie
kupna i zbytu królików, urządzanie wystaw, premio
wanie wzorowych hodewli, opraeswywanie wzorów
królików, wydawanie wydawnictw fachowych itd, —
Prezesem Związku wybrana p. T. Miszewicza, znanego
hodowcę królików, wiceprezesem pp. M. Trybulskiego
i Książkiewicza. Sekretarzem Związku wybrana p K: p.
Bajera. Siedzibą Związku jest Biuro Komitetu Hodo
wli Drobiu.

Dnia 13. maja policja warszawska dowiedziała się, że
na g. 2 popoł. naznaczone zostało otwarcie zjazdu de
legatów organizacji komunistycznych z całej Polski,
którzy stosownie d© instrukcyi, otrzymanych z Moskwy
mieli obradować nad sposobem zareagowania na za
bójstwo Werowskiego w Lozannie. Otwarcie zjazdu
nastąpiło w lokalu żydowskiego związku zawodowego
służby domewej. Natychmiast jednak policja wkro
czyła do lokalu, otoczywszy uprzednio dom i aresztawawszy około 40 delegatów komunistów. Największe
wrażenie wywołało wśród aresztowanych delegatów
klubu osób znanych z procesu Teopiitza a których sąd
uznał za niewinnych. Całą noc dzisiejszą trwały re
wizje w lokalach podejrzanych o goszczenie komuni
stów a w związku z tern nastąpiły liczne dodatkowe
aresztowania.
— Złoto sk a rb u narodow ego. Zupełne upo
rządkowanie darów składanych na rzecz skarbu naro
dowego ma być ukończone w połowie maja. Z 72
skrzyń zawierających metale szlachetne nieuporządko
wane są jeszcze tylko 5 skrzyń. Po uporządkowaniu
, oddane zostaną dary urzędowi probierczemu do prze
ludźmi, mianowicie depcąc mu na nogę topienia a następnie złożone w sztabach jako rezerwa
#1 lit ^“UeczEśnie uderzyć pięścią w piersi. Zamiar złota waluty polskiej.
ha,U się, gdyż w icj chwili został wypchnięty
— Nieszczęśliwy w ypadek, Żona inżyniera pana
Ogórka, zatrudnionego w fabryce „Wagon" w Ostrowie
jednak za pr.rgr a i ponownie wdarł
z powodu, że jest cierpiąca, nacierała się okowitą.
IłeH?
rciakci i w dalszym ciągu awantu- Z powodu niesstrgżnego zbliżenia się do światła oko
Wnv or n‘ :' • n!e chcąc się wdawać dalej wita się zapaliła i pani O. doznała bardzo ciężkich
Edkiem, wy szedł do drugiego pokoju, czekając
Policji, Nie czekał jej jednakże p. Drezner, poparzeń na czele, tak że życiu jej zagraża poważne
niebezpieczeństwo.
Przed wejściem policji ulotnił się, grożąc na
— S traszliw y czyn szalonej, We wsi Podzamcze
— 3 że w razie jakiejkolwiek wzmianki o tern
f c ! ^ rawi się tak, jak tego nikt nie przypuszcza, ziemi Radomskiej w rodzinie kowala Schmidta roze
- bezczelnego i gwałtownego napadu, gra! się onegdaj straszliwy dramat. W czasie nie
r .j mniejszego usprawiedliwienia, skiero- obecności męża żona Schmidta w przystępie szału rzuciła
I
^ ł<< ci0 prokuratorii, która niechybnie się z siekierą na dzieci, jednego synka zamordowała,
' j' Dreznera o istniejących w Polsce prawach. drugieg® synka i córkę ciężko poraniła. Nadbiegli
sąsiedzi i szaloną matkę związali. Po pewnym czasie
W akacje szkclne. Nauka w szksłach po korzystając z nieuwagi dsmowników związana uciekła
pij"" i średnich pędzie trwała d® 28 czerwca, na pole i rzuciła się do studni.
h..eiWca rozpoczną się egzamina wstępne, sy— U k aran i św iętokradcy. Przed Izbą karną
g ^ y ;,
.y odbywać sic będą .przez
w Starogardzie stawali w dniu 1 maja Jan Damski
.'** fermie lekcji, aby dać możność pedagoz Sierakowic i Kazimierz Bezdsn z Terunia, oskarżeni
an>a przygotowania uczniów.
0 trzykrotne śwlętpkradztws, zaś Władysław Dsmski
“Warzystwo U rzędników polskich w Kep- z Starogardu i Bernard Grzeokswicz z Sierakowic
fc** >J. T. Urzędników wszelkiej kategerji na eraz Agnieszka D«mska z Starsgardu oskarżeni a pa
, 6e Radzwy zajne, które się odbędzie w dniu serstwo. Rozprawa wykazała, że osk, Jan Damski
V e^z' 6,15 wieczorem na malej sali Hotelu 1 Bezdsn dopuścili się kradzieży ksścielnej w GeręijjS1 w Kępnie. — Celem posiedzenia tego czynie i Chmielnie. R*zbi!i ani tabernakulum i zabrali
k j 'Qn®czen;e wszystkich Urzędników powiatu stamtąd puszki i inne przedmioty kościelne, przyczem
i
w jedno Towarzystwo. Ełiatcgo zarząd Bezdan w Guręczynie dapuścił się ohydnego czynu
W uPrasza o punktualny przybycie nie tylko zanieczyszczając kościół. Pa skradzeniu -puszki z ta
* ■ - *Wych swych członków, lecz także wszyst- bernakulum włoży! nadta kartkę tamże z napisem
ktćrym "debro własne i rędziny leży na
Schweinstail ausgemistet, danke scho.i.*1 Usitówali
eni też okraść ksściól w Kartuzach. Sąd skazał Jana
Ni|r”rs tańców w K ępnie. Znany w Poznaniu Dsmskieg® na 11 lat. Bezdona na 12 lat ciężkiego
ri*a ; P- Antoszewski, właściciel szkoły iaiiców więzienia, zaś Agnieszkę Domskę na 5 miesięry wię
'Mych dniach do Kępna, by udzielać lekcji. zienia za paserstwo a Grzenkawicz i Władysław Domski
K .interesowanych nadarza się więc korzystna zostali uwolnieni dla braku dowodów winy,
\ii j ®tkim czasie wyuczyć się narodowych i sa—- C brzest w więzieniu. Niezwykła uraczystaść
Mi a‘lc<5w. Zwracamy uwagę na ogłoszenie.
chrztu i pierwszej komunji św. oseby”dor«słej odbyła
Uj,eS|ęczne zebranie T o w arzy stw a Młodych się w kaplicy więzienia kobiecego w Wronkach. NeohL.^Uo
si® w czwartek dnia 17 bm. po ma- fitka, 28-letnia Alicja Meissnerówna, pochodzi z Ukra
Niiw8°żęrtstwie w szkole powszechnej. O jak iny z ajca baptysty i matki Polki. Aktu chrztu doko
I e < punktualne przybycie prosi
Zarząd. nał kapelan więzienny ks. K. Wzruszającą była chwila,
kiedy matka chrzestna suknię białą wkładała na neog n a n ia .
fitkę i ją jako dziecię swe z ojcem chrzestnym zapro
H
wadziła do stóp ołtarza; na chrzcie św., otrzymała
i?"
M arszałkow i Fochow i. W czasie imię Genowefy. P© dokonanym obrządku liturgicznym
A w , Ratuszu wręczył prezydent Ratajski i dr. odprawił ks. kapelan mszę św. podczas której Geno
f c *’ Marszałkowi Fochowi plakietę Kościuszki
^ k en an ą przez prof, Wysockiego i obraz wefa w gronie swych współtowarzyszek do pierwszej
Komunji św. przystąpiła. —• Podobna uroczystość po
|n ^ ® .zuańskiega pendzla prof. Mehoffera. Pre- wtórzy się wkrótce w tutejszem więzieniu centralnem,
V 'i ^ 'Uwalidew poseł Bigeński wręczył Mar
Konwertyta-więzień, były protestant, przygotowuje się
l o m
z hołdem dla nieznanego żołnierza
do przejścia na łono Kościoła katolickiego.
Lk | 1 Delegacja Związku Hallerczyków w oso— flk ro p n y w ypadek. Przed kilku tygodniami
V W Sta’ Żeleśkiewicza, Edwarda Ligockiego,
W (.•'orskiego i Kowalskiego wręczyła Mar- w Golubiu pies pokąsał mistrza dekarskiego PrzeoelJbyi phowi album pamiątkowe, a p. Ligocki skiego. Nie przypuszczając, że pies mógł być wściekły.
Związek Hallerczyków postanowił efia- Przepelski nie udał się po poradę lekarską. Tymcza
sem w tych dniach poczęły się ukazywać objawy
l 3 3trar*cuskiej do Muzeum Wojny biust jen.
rzeźbiarza Edwarda Hauptan, który będzie wścieklizny. Widząc, ca mu grozi, Przepelski nakazał
\lł uf', C70rmnniim
IrumianMi śląskim,
ćlnolfim iV\0Cjcl żonie i dzieciom usunąć się z mieszkania, Był to już
czerwonym kamieniu
największy czas, bo objawy strasznej choroby poczęły
s>e ustawiono w rogu sali.
się wzmagać. Przepelski rzucał się na ziemię, wdra
7>^Z°P” y w ypadek. W dniu 11 bm. w Górze pywał się po ścianach, a w końcu poderżnął • sobie
A«*|5aii-wschśd przy budowie stodoły gospa- żyły i zmarł w strasznych męczarniach.
V S CK,‘cza runęła ściana i przywaliła trzech
— Ludność Stolicy. Na podstawie spisu ludno
* rzV Ponieśli śmierć na miejscu. Byli ści z 30. 9. 1921 roku główny urząd statystyczny usta
i V 5''t k ^ eumailn i Jakób Bryncz z Tarnowa, lił, że Warszawa bez ludności wojskowej liczy łącznie
Z ac2marek z Czerekwicy. Dwaj pierwsi z Pragą 936046 osób, w czem Polaków 72,38 procent,
żydów zaś 26,87 procent.
|! t “. trzecl zmarl w drodze do domu.
l o t ^ 'c c z k a kaszubska w Poznaniu. W po— Skazanie b. posła W aiczuka za kradzież.
H E ka^Czorem przybyła do Poznania wycieczka Sąd apelacyjny w Warszawie rozważał sprawę b. posła
K s*kt| t>slciei’ która pod kierownictwem kie- Waiczuka, skazanego w pierwszej instancji na zapła
Kj
Powszechnej w Gdyni p. Kamrowskiego cenie 3 miljonów marek kary za kradzież naczyń
J*c°wego zwiedziła już Warszawę i Czę- z bufetu sejmowego, Prokurator zaapelował, żądając
wycieczce bierze udział 15 chłopców ostrzejszej kary. Sąd przychylił się do żądania pro
s
6! ze wsi nadbrzeżnych.
kuratora i skazał oskarżonego na 5 miesiący więzienia.

Ze ś w ia ta .
— Fałszerze p aszportów polskich w B erlinie.
Policja kryminalna wykryła szereg fałszerzy paszpor
tów, głównie polskich.
Aresztowano 3 głównych
oszustów, bez wyjątku żydów z Polski, któr/y najwi
doczniej skradli spory zapas niewypełnionych paszpor
tów. » o wyśledzenia fałszerzy przyczyni! się głównie
konsulat polski w Berlinie,
„K atzen-m uzyka" w Sejm ie pruskim . Sejm
pruski był 7 maja widownią niebywałych scen. Komu
niści, którzy rozpoczęli w piątek obstrukcję z powodu
wykluczenia posła komunistycznego Katza od udziału
w posiedzeniach Sejmu na 15 dni, dzisiaj w dalszym
ciągu stosowali swoje metody, gdy zaczęli przemawiać
posłowie z innych partji, komuniści zaczęli gwizdać
i hałasować, tak, że rozprawy stały się niemożliwe.
Prezydent zmuszony byl nieustannie przerywać posie
dzenie i wykluczyć posłów komunistycznych z rozpraw.
Ponieważ posłowie ci dobroweinie nie chcieli opuścić
sali obrad, musiano ich usunąć przemocą przy użyciu
policji kryminalnej. Komunistka Woifsbaum rzuciła
się na ziemię, broniąc się rękami, nogami i zębami
przeciwko policji, która z trudnością zdołała usunąć ją
z sali posiedzeń
— Z am ordow anie d elegata sow ietów w Lo
zannie. Nieznany osobnik wystrzałem z rewolweru
pozbawił życia delegata Rosji sowieckiej Worowskiego,
oraz ciężko zranił Ahreusa, szefa biura prasowego am
basady rosyjskiej w Berlinie, "oraz Rosjanina Izilkowskiego. Sprawca zamachu ma być Szwajcarem, człon
kiem legji narodowej departamentu Vaud.
— P o d rząd am i bolszew ickiem i. Władze sowjeckie odkryły na Kaukazie spisek zmierzający do
wywołania powstania wojskowego. — W Gruzji
aresztowano 1290 osób, z których 200 już rozstrzelane.
— R ro n stein -T re ck i następcą Lenina, „Gaz.
Lwowska" donosi, że Trocki objął kierownictwo t, zw.
Rady wyższej gospodarstwa ludowego, jednoczącej
działalność 3 komisarjatów. Mimo wielkiej rywalizacji

jii:

i

— Co daje szczęście w m ałżeństw ie. W pewnej
rocki odziedziczył spadek po Leninie stając jednoKurs giełdy warszawskiej,
ijześnie na czele prezydialnego Mitra mającego za za londyńskiej gazecie ukazały się odpowiedzi ankiety na
z dnia 15. maja 1923 r.
lanie kierownictwa spraw wewnętrznych R»sji oraz temat, co mężczyźni lubią w kobiecie, a właściwie, Dolary St. Zjediioczonych
wytycznych v e wszystkich sraw ach partyjnych. które przedmioty kobiety najbardziej przyczyniają się Funty angielskie
shtad biura mającego zastąpić Lenina weszli prócz do szczęśliwego pożycia małżeńskiego. Odpowiedzi Franki francuskie
mężczyzn i kobiet były bardzo charakterystyczne, Franki belgijskie
1 !'■ I ireckiegs: Bucharin, Katsiieniew i Stalin.
Franki
szwajcarskie
"
U I m " I • ~ H indecbni g pała zem stą, „Eyening Standard55 @to one:
Liry włoskie
—
Dobra
gospodyni
jest
najlepszą
żoną.
Leje
rumuńskie
•—
,
jiodaje następujące oświadczenie marszałka Hirtden— .Żona musi być mądrą, gdyż mądrość równo Marka niemiecka gotówka
jiurga wobec pewnego oficera amerykańskiego: Niemcy
wypłata
j a swoje upokorzenia zemszczą się. Trzeba tylk® na waży stosunek, małżonków.
.czeska - *"
— Równość temperamentu jest gwarancją szczę Korona
Korona austrjacka
- ■
1 3 C2asu- Najgoręłśzem wojem pragnieniem jest psśliwego
pożycia.
1
rubel
złoty
>owinę chwycić broń.przeciw Francji.
— „Kobiecość5, tj. łagedność — pieszczoty itd. 1 rubel srebrny
*
’
— U m arł w sw cich skarbach. Ż Genewy db- dają mężowi zadowolenie w domu,
Tendencja mocna.
#oszą, że zmarł tam w brudaej izdeyce, zapowietrzę— Kebiety o szczęśliwca usposobieniu uszczęśli
rozkładającym się ketem, który zdechł już przed wiają mężów.
Giełda zbożowa w
Jilkoaia miesiącami 66-letni Gcttlieb Stauffer posiaGazeta, w ktćrej powyższe odpowiedzi zamie
Urzędowe notowania z dn. 12. maja 1923. ^
' | ecz kilku miljonów franków szwajcarskich, Zmarły szczono, od siebie dodaje, że tylko kobieta o usposo
loco Poznań za 100 kg. w ładunkach wagonowy*^
??'• nadzwyczajnym skąpcem. Kiedyś tey? on właści- bieniu słonecznem jest najlepszą towarzyszką życia.
natychmiast ceny hurtownie:
|ieiem wielkich stajni wyścigewych.
Gdy mąż do domu wraca z myślami o kłopotach Żyto
! 17000-'
205000- j
przeróżnych; najgłębiej i najwdzięczniej odczuwa obec Pszenica
100000—
ność żony, jeżeli ta daje mu przez swe zachowanie Jęczmień brew.
133000'
wrażenie ulgi, odpoczynku, rozrywki, współczucia, zro Owies
202000"
Mąka żytnia
305080-)
zumienia itd. Namiętne dyskusje, wzajemne swary Mąka pszenna
dręczenie itd. odpycha mężczyznę i trzyma gs zdała, Ospa żytnia
m
. _ — Ś m ierć praw ie stuletn iej pustelnicy, W ub.
Ospa pszenna
"
od szczęścia domowego.
feku zakończyła niezwykle długi żywet w iesie, nale
Ziemniaki fabr.
.
.
.
W.
— Z agadka „G rubej B erty", „Action Francaise'5 Groch polny
- - jS S Sji
żącym do majątku Borzowo w plackiem pustelnica
1800W
Apolonja, która przez 65 lat sypiała w trumnie i w tejże zamieszcza, artykuł p. t. „Zagadka grubej Berty55, Groch jadalny
Lubin
niebieski
‘95KL
pochowaną zosiaia. Kilkanaście miesięcy przed nią w którym dowodzi, że t. zw. gruba Berta tj. daiekoŻółty
lC® i
iimarła jej długoletnia jedyna towarzyszka, która rów- nośrte działo, którego ostrzeliwanie odczuwał Paryż Słoma żytnia luźna 38000—44000 prasow. śj UW \
.lież przez lat 60 sypiała w trumnie. Tajemnice swych w gruncie rzeczy wcale nie istniałe. Daudet — autor Siano luźne 45000—51000 prasow ••
Uwagi: bez zmiany. Usposobienie zniżkowe.
nazwisk i miejsca pochodzenia zabrały obie oustelnice artykułu twierdzi, iż w danym wypadku chodziło
,:e sobą do grobu, przez ce wprowadziły w niemały o działo elektryczne, bezgłośne, którego pociski pa
j l l i : cłopot osoby, które się zajmowały ich pogrzebem, dały na Paryż. Działa to było ukryte w skalicach
,'ljf ;3pustoszały domek po pustelnicach przeznaczył wła Paryża. W związku z tym artykułem „Echa National 5
ściciel Borzewa, inż. Mersan (lwowianin) na kelenję zamieszcza wiademaść, w myśl której francuskie mi
.i-i ;vakacyjną dla dzieci miejskich, a to głównie z pawodu nisterstwa spraw wojskowych jest w posiadaniu do
poleca
Ińezwykle zdrowego położenia pustelni, które przyczy kumentów stwierdzających prawdziwość tego twierdze
P. Jasiński — K ę p n o , R y n e k 1*
nia.
Podebny
artykuł
zamieszcza
i
,7Matin“
wykazując
niło się niezawodnie do tego, że obie pustelnice do
Telefon 38.
żyły niemal stuletniego wieku, bez zapadania kiedy bezpodstawność twierdzenia t zw. ,,grubej Bercie,“ 8£3
ir
kolwiek na jakąkolwiek chorobę.
.i!
C en y sk ó r .
— Jedw ab z uszu św ińskich. Powiadają, że
>•’ Ameryce wszystko ze świni znajduje zastosowanie,
Notawania z dnia 12 maja 1923 r. w Poznaniu ;
z wyjątkiem., kwiku. Ale wiadomość, którą przynosi Skóry bydlęce solone za funt
. —5000
oewna angielska gazeta, że angielskiemu chemikowi
. - 6*000
„
cielęce za sztukę
jdało się uzyskać ze świni surowiec, potrzebny do
. —4500
„
skopowe za funt
wyrobu.,, jedwab.u, jest przecież nowa. W uszach,
. — 12008®
„
końskie 2a sztukę
Pierwsza lekcja kursu wieczornego* odbędzie
s raczej z tyłu głowy świni znajdują się gruczoły, wy
.- 1 2 6 0 0
,,
zajęcze zimowe .
dzielające substancję, dającą się przemienić w dosko
. —7580
„
królicze (kuśn.) za funt
Central
nalą nitkę jedwabną. Kto wie, czy w przyszłości fa
, —40800
„
kozie za sztukę
dla pań o gedz. 7 1/* , dla panów o 8 S
bryki jedwabiu zamiast jedwabników nie będą sobie
. —6000
„
sarnie latowe za sztukę
lodować świnek w chlewie.
Dalsze zgtosz. tamże i w składzie delikatesów P "
Tendencja mocna.
M N m w M W M M M N W M im tw n n ą
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Różne w iadom ości.
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Wapno, cement i węgiel kowal”
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A n to s ze w s k ie j
s zk o ła
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w piątek, 18 hm. na sali Hotelu
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Fundusz rezerwowy
Rezerwa specjalna
Udziały
Fundusz emerytalny
Depozyta
(
Banki
Akcje
Koszta proc. i adm, członków
Weksle
Kasa
i
Konto bieżące
Hipoteki
Do dysp. Waln. Zgromadzenia

ig ’

8 913.970.50
55.060 —
6528
8788 813,35
1.869.541,40
87.110.684,20

368.632,47
1.759.009 —
122 233,55
120511,16
46.178.349.21

z lóżnemi niespodziankami w leśniczówce
Laski, na którą uprzejmie zaprasza
ZARZĄD.

Licytacja
z m aj. L a sk i
odbędzie się

w środę, dnia 23 maja br.

57 712 58234
9.000 —
476 766 —

o gedz. 3 po poł. w gościńcu maj. najwięcej dająeenrt
za gotówkę.'
Zarząd leśny.

Bank Kupiecki
Licytacja
C eg łę,

długiej słomy
J. Skowrońska.

,

poleca

..I

W fa r*z3v'p . >5

do szycia
używana >ia v

Stroi w ąs’ J
ul.

przybędę d°
świętach. . ty1,

Zg'0SZn >
śmienne

.

H o te l u P-

KUI

z ogrodern^gj^f

daż. Gdzł
No w. Przy^

„Ochrona51fabryka wyrobów słomianych.
486

N ow ak & Czekalski, Kępno ul. WarszawskaS 19.

bez rogów * »
n ie d z ia łe k

Laskawftfj 0d

p ły ty i m ą k ę
s z a m o t o w ą (ogniotrwałą)
do plecy piekarskich poleca

WIKTOR LIS, Kępno.

Bilety na przedstawienia i zabawy
poleca

Drukarnia Spółkowa w Kępnie.

Licytacja
na

Maciejewski, sołtys.

d la w ła ś c ic ie li d o m ó w

K a ró le w sk h f

kupuje po najwyższych cenach •

Sp. z. n. odp.

Kontrakty dzierżawne

zaraz na sprz, <fl|

Każdą ilość

325
23
348
4
344

w roku 1922 wystąpiło
na rok 1923 przechodzi

a miejscu najwięcej dającemu za gotówkę. Łąki
uajdują się pomiędzy Baranowem a Kępnem.

d o p ra n ia *
c a n i a W'

B aczn o ść!

166.738 074,73

ru in y M ro c z e n N o w y odbędzie się
n e wtorek, 22 maja br. o godz. 10 przedp.

O

wydzierżawienie czereśni Stroić w '5

Liczba członków:
W końcu roku 1921 było członków
w roku 1922 przybyło

wydzierżawienie łęk

urządza w drugie św ięto Zielonych Świąt

na

106 738 074,73

A. Całkosinski.

g

m a jó w k ę

P asy w a

jłp ; j

Zjednoczenie Zawodowe Polskie w Laskach

Rozporządzenie policyjne
dotyczące czyszczenia i płukania naczyń
do picia i w lokalach restauracyjnych
ma na składzie

drukarnia Spółkowa w Kępnie. Drukarnia Spółkowa w Kępnie.

maneż, sieczkarnię, wialnię, wagę, 2 wozy,
bryczkę, I pług pojedynczy, 1 dwuskibowiec, kultywator, 2 żelazne brony,
konie, krowy i świnie
odbędzie się

»r»
455

******

Forr
do katalo9u
d ia •*

powsze!
V

pfll*

D rukarni

uP

w p ią te k , d n ia 18 m a ja br.
o -godz. 18 przed pot. w mojem mieszkaniu.

Wojciech Appel, Szalonka.
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