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£!fii S1? Jak również wskutek tego, że są
y aWcami wojny światowej ponosić
jot
łą ^ w e n c je , chociaż, należy zaznaczyć,
2 w 2.4'1 się bardzo wyrozumiałemi przy
(t<* '»i( k?w pokojowych, idąc ogromnie na
ftK °‘-arczając Niemcy lakierni ciężarami,
Oczywistości zasługiwały,
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me posiada żadnej wartości realnej,
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LX(.'ICestw!ć. Do tego celu systematycznie
Niemcy, starając się za wszelką
fowienia Traktatu Wersalskiego, do■tewizjj. idąc śladem swycn przod(j u^>wają one podstępnych metod,
T,So sposobów niegodnych z zasazvijSjnego państwa a przedewszvstkiem
rozbicia Aljaniów do skłócenia
R len'cy zdań, z tego braku zgody wy Hj8 Rknajwiększe korzyś.i.a w pierwAt "ykonać zobowjązańj wersalskich.
ilijjj8 sobą poparcie żywiołów między7 ,C
1' s'ę oni usidlić Anglję i poniekąd
ci RW Póki władzę sprawował tam Loyd
W nie bez skutku byty ich dążenia do
Wszakże jedynie dotąd, dopóki nie
py
Mussohni. Od tego momentu
A ^Tdowanie przy boku Francji na
\ i Z %a{&k,ez°- a również Angija po
lo, le ulegającego podszeptom mię—J c T Georgea, zajęła wobec knowań
l ^ n i e odporne stanowisko.
! ,^n0(, niePfiwodztń, pomimo lego, że
/ I* na7.
z całą konsekwencją dąży
'J c° (,l 2r‘Vch im słusznie odszkodowań
/
*3n"'ala Ruhrę, - pomimo tego
^ ' trwają w dalszym ciągu w swym
.jjl ,^o r0iiC , absolutnie na żaone możliwe
' S
zaju nieustępliwym krokiem z ich
' b > noti rządu kanclerza Cuno z po' t f S same cechy również nosi druga
?l<*Zy Wystał do Aljantów przed paru
*js ‘^propozycjach Rzesza niemiecka
fc .S J d w a ń na 30 miljonów marek
Titi ^ Przeszło cztery razy mniejszą
g\va tat Wersalski. Oprócz tego nie
nCi' zuPe,n'e bezspornej, że ta
V rV v Wres2cie nie c‘li;e si<< zg °d2ić
d^ić r2* Francji, pod którym ta ostatnia
\ ' V2a t'Van'a' a‘5ł' Niemcy zaniechały
i.jjiecit, ^Róiu Ruhry. Oprócz tego wyJijXtg0TĄdanie utworzenia w sprawie
*■ >to sPecialnego fachowego trybu'% P'j\v' ^rancj* iesl rzeczit absolutnie
P i,j Wy -'|?m w pierwszym rzędzie naruh N iriJs '“klotu Wersalskiego, których
1'iAzug
|"lą "kub 2eP'e, a po drugie — o sumie
i
ce.ln'ei s,nsznie należnej Francji
i \ tai('nv c^dovvać komisja, której skład
J
napewno nieżyczliwy, bowiem
T L^tB^^^eżących przeważnie co ży-
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Skj^Sief^’ 2e sPrawa odszkodowań nie
wa si3 “°.ie niemieckiej ani na krok
(|,t .Wan 'v's‘{0 Francji oraz Belgji jest
1i(
państwa (e nie myślą ustębez narażenia swych ży

wotnych interesów, a będą doląd trwały na tem sta
nowisku, dupókąd Rzesza me mści swych zobowiązań
iraktatowych i z tem się polityka niemiecka liczyć musi! |
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W kociołku bałkańskim znów zawrzało. Tym
razem wybuchło przesilenie, wywołane siłą w Bułgarji.
Rząd StainDolińskiego w dniu 9 bm. został przemocą
obalony przez koalicję, składającą się ze wszystkich
stronnictw za wyjątkiem komunistów, o-az ludowców,
na których opierał się Siambolinski, a na czełe nowego
gabinetu stanął prt.f uniwersytetu Czanków, bezpar
tyjny, wszakże zbliżony swoimi poglądami do socjalćenokracji. Nie obeszło się naturalnie bez przelewu
k-wi i wogóie całej sprawy nie należy uważać za zu
pełnie załatwioną, bowiem lerment ten ma głębsze
podłoże.
Jest on niejako jednym z ogniw w ciągłym łań
cucha zaburzeń, oraz niepokojów na półwyspie bałkrńskim. Czynią z tego półwyspu od dłuższego szereyu już lat źródło niepokoju, oraz fermentu, który
ro/szerzą się niejednokrotnie poza jego ramy, wciągając
E'. ropę w wir zamieszek. Tak było przed wojną świa
tową, która, jak wiadomo, wzięła swój początek z za
targu na wspomnianym półwyspie, tak wciąż jest
jeszcze z konfliktem grecko- tureckim; który zdaje się
dobiega do kresu i będzie niebawem całkowicie za
żegnany. Czy ferment w Buigarji spowoduje jakieś
bardziej poważne komplikacje o zakresie międzynaro
dowym — trudno teraz przesądzać, wszakże z zaniepr ko.enia, jakie on wywołał wśród państw małej ko
alicji, a nawet w stolicach wielkich mocarstw wniosko
wać należy, że sprawa ta jest bardzo poważna Nie
wątpliwie dyplomacja europejska będzie starała się,
aby całe ro zajście zlokalizować i me dopuścić do roz
szerzenia się zarzewia poza Bałkanem.
jak już nadmieniliśmy powyżej nowy rząd buł
garski opiera się na Koalicji wszystkich stronnictw,
z pominięciem ludowców, oraz komunistów. To daje
w pewnym względzie ręnojmię, że zdoia on opanować
sytuację i doprowadzić, dc uspokojenia ostatecznego
kraju. Chociaż z drugiej strony nie wolno zapominać
o tem, że Bulgrrja, jako kraj wyb tnie rolniczy posiada
największą siłę w warstwach, zgrupowanych w stron
niotwie Stamboliri k-ego. Zdołał on przez cały okres
swoich rządów osiągnąć bardzo poważne sukcesy dla
swego kraju na terenie międzynarodowym, wszakże
popełnił ten sam błąd, co Loyd George, a mianowicie
zaniedbał zagadnienia wewnętrzne, wywołując w ten
sposób rozsprzężenie w państwie, a zarazem ferment.
Z fermentu tego skorzystali naturalnie komuniści,
którzy zaczęli uprawiać wzmożoną agitację, zdobywając
sobie poważny głos w wielu sprawach. Aby im prze
ciwdziałać, rząd Slamboliriskiego uchwalił, jakżeśmy to
już nadmieniali na tem miejscu, specjalną usiawę,
mocą której komuniści mieli być wyłączeni poniekąd
za nawias normalnego życia w kraju, bowiem po
stanowiono utworzyć z nich specjalne gminy, które
miały rządzić się statutem, opartym na wzorach so
wieckich. Zatem miała zginąć prywątna własność,
a cały majątek postanowiono upaństwowić i taka ko
munistyczna gmina korzystałaby z praw równego pcdziału dobra ogólnego wszystkich swoich członków.
Ustawa powyższa spotkała s ę naogół z aprobatą
w Europie, jako uoatny środek w zwalczaniu komu
nizmu, metodami przez niego propagowanemi, bowiem
bolszewtzujący Bułgarzy, dowiedziawszy się, że ma
zniknąć prywatna własność zaczęli się gremjalnie wy
pisywać z szeregów komunistycznych. Słowem, Stamboliriski chciał komunizm wybijać komunistycznym
klinem. Ale tylko pozornie. Pa powrocie ujawniły
się bowiem fakty, że utrzymywał on bliższe stosunki
z bułgarskimi bolszewikami, że poniekąd nawet na nich
się opierał. •
W obecnej fazie przewrotu w Buigarji cały jego
ciężar spoczywa na potężnych warstwach chłopskich.
Dalszy przebieg wypadków zależy od tego, czy chłopi,
widząc na jakie manowce zaczął ich sprowadzać, bra
tając się z komunistami Siambolinski odsunął się od
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nich, a zatem przemówi ich zdrowy, choć pierwotny
rozu.n, czy też pójtią śladami swego i bulonego przywoocy, stając w jego obronie i dążąc, aby Stambolm&ki
powrócił do władzy. W każdym razie czy ten, czy
inny obrót weźmie zatarg w Buigarji — dyplomacja
europejska winna się mieć na baczm ści, co też s*ędzieje, bowiem zarówno Praga Belgrad, jak i Paryż,
Lonoyrr oraz R-:rm śledzą z uwagą rozwój wypadków
w Sofji.

Z Sejm u.
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Ustawa o scalaniu gruntów — Zmiany granic
miejskich w 0 zaborze austrjackim — Sprawa
pusta Baranowa. W niosek nagły w sprawie na
padu ca posła Stroriskiego.
Na wczore s:em posiedzeniu Sejmu oznajmił o za
mianowaniu gen Szeptyckiego min. spraw wojsk, a p.
Czołkowskiego prezesem G. U. Z Odesłało do ko
misji w 1 czytaniu ustawy o wypuszczeniu pierwszej
serji 3,n6 pro., złotych bonów skarbowych, o roz.iągnięciu na województwo śląskie ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców, o horrorowem upo
sażeniu dożywotniem prezydentów Rzplitej i wreszcie
ranfikacji ukiadu polsko-niemie.kiego, podpisanego
w Dreźnie.
Podczas obrad nad ustawą o scalaniu gruntów,
referent Gawlikowski P. 5. L zaznao ył m. in., że
ustawa upraszcza postępowanie, gdyż wystarcza zgoda
właściciela 25 ha. a nawet jeżeli wieś jest zniszczona
lub dotychczas nie odbudowana może państwo przy
musowo wdrożyć postępowanie. Głosowanie nad
ustawą odroczono do dzisiejszego posiedzenia
W imieniu kom sji administracyjnej dos, Kozfow'ski Z. L. N. referował ustawę w przedmiocie dokony
wania zmian granic miejskich na obszarze b. dzieln.
austrjackiej. Szybki rozwój miast wywołany rozwojem
ludności, przemysłu. Rząd wniósł ustawę, polegającą
na rem, żeby sprawę tę przenieść na radę ministrów'.
Komisja zaaprobowała ten projekt. P. Pmek (Wyzwoiernt) wnosi odrzucenie całej ustawy. Takie sprawy
powinny się rozstrzygać pod kontrolą publiczną a więc
Sejmu. P. Marceli' Prószyński Z. L N. polemizuje
z wywodami p. Patka. Wniosek p Putka niema racji
bytu, gdyż Sejm nasz już posiada wszystkie uprawnie
nia b. Sejmu galicyjskiego. Ustawa nie jest sprzeczna
z konstytucją, ma duże znaczenie dia P. zaboru austrjackiego i naieży ją rozpatrywać z punktu wodzenia
gospodarczego, a nie administracyjnego. Po końcowem
przemówieniu sprawozdawcy p. Kozłowskiego przystą
piono do głosowania. Odrzucono wszystkie poprawki
i przyjęto ustawę w 2 czytaniu. Wobec sprzeciwu od
łożono 3 czytanie do następnego posiedzenia.
P. Stankiewicz (Klub Białoruski) uzasadniał na
głość wniosku swego kiubu w sprawie uwięzienia
p. Baranowa Na posiedzeniu komisji regulaminowej
ustalono okoliczności, jakie towarzyszyły aresztowaniu
p. Baranowa, mianowicie b. min. Makowski polecił za
skarżyć wyrok sądu okręgowego, który pozwalał po
zostać p. Baranowi na swobodzie. Sąd apelacyjny ko
mentując odmiennie art. 21 konstytucji, poleci! p. Ba
ranowa aresztować, jednak komisja regulaminowa nie
uznała za stosowne zażądać zwolnienia p. Baranowa
i mówca sądzi, że i na plenum to nie powtórzy. Min.
sprawiedliwości Nowodworski: Pozbawienie wolności
pos. Baranowa nastąpiło w wykonaniu decyzji sądu,
zarządzającej aresztowanie pos Baranowa w związku
ze skazaniem go przez sąd na 6 lat więzienia za prze
stępstwo przeciwko państwu i z uwagi na okoliczność,
że z Sejmu, nie wpłynęło żądanie zawieszenia postępo
wania karnego. Nie może być mowy o pogwałcenie
w tym wypadku konstytucji. Zastrzec się muszę prze
ciw twierdzeniu o rzekomem nacisku na władze sądo
we, bo jest to przewidziane normalnym trybem, że
rząd poglądy, które uważa za właściwe, przedkłada do
oceny i rozstrzygnięcia władzom sądowym. Dlatego
mój poprzednik uważając, że decyzja sądu białostoc
kiego nie odpowiada właściwej interpretacji, polecił
tę sprawę zbadać sądowi apelacyjnemu, jest to spra
wa interpretacji, 3 ponieważ dotyczy tak ważnej kwe-

stji jak nieb.kainość ooswłska wypowiadam się 7.a na
g ło ści wniosku P- Biu.irr C . D me w, powiada
się przec-w nagłości ale zastrzega się przeciw motv
wom w 2 giej częś.i, która domaga się śledztwa i to
rowego ukarania winnych, ponieważ donn.d 1 to, że
nie tylko chodzi o w i .>< ni- p -li B.ranowa, aie zo
chydzenie sądów --, i :• : N-igł sę ocnwalonn a wnio
sek odesłano oo komis,’. nietykalności poselskiej
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Przystąpiono rfo wniosku w sprawie napadu na
pos. Sireftiskiego. Do uzasadnienia nagłości zabrał
glos pos Dubanowicz Ch. Z N Wnio elr nasz mówi:
Wzywa się rząd do przeprowadzenia śledztwa ukara
nia winnych i zapobieżenia erscesum, które by mogły
•obniżyć szacunek, taki społeczeństwo powinno mieć
dla arinji Sprawa ta wymaga- umotywowania Za
równo rząd, jak i izba potępia terror tako metodę
działania politycznego. Czyn o którym mowa, nie może
obniżyć autorytetu ani czci napadniętego, dotyczy jed
nak innych wartości Dotyka on znaczenia armji jej
honoru oraz bezpieczeństwa władz u itawodawczych.
Armja jest najcenniejszą podporą państwa Uzbroje
nia, munduru i tytułu oficera, tego nikomu nie wolno
nadużywać do teruru politycznego. Chodzi o odpowiecż ua pttanie, czy aimja może być narzędziem
dziać,ń politycznych, czy of cerowi zwłaszcza sztabu ge
neralnego, wolno korzystać z uzbrojenia dla napadu n i
posła? Min. spraw wojskowych, gen. Szeptyck: Dziś
objąłem urzędowanie. (Glos z lewicy: Winszujemy.)
Wobec nagłości sprawy, zbadai.m rzecz. Sprawa
miała się jak następuje: Pos Stronski został zniewa
żony czynnie przez por Radomskiego, który za to zo
stał osadzony we więzieniu dowództwa miasta. Pos
Stroń,ki skierował rzecz na drogę honorową i dlatego
par Radomski m.isiat być tymczasowo zwolniony
% więzienia, aby sprawę honorowo przeprowadzić
z wolnej stopy. Po przeprowadzeniu jej rozkażę naj
ściślejsze śledztwo w tej sprawie, mc więcej nie mogę.
P. Z-gmurit Piotrowski P. P. S: Dziwię s-ę stano
wisku stronnictw, któ.e wniosek ten wniosło Oao
to przez si't«g lat wytworzyło atmosferę, z której zro
dziło się to zajście or/.td kilku dniami. Dziwi nas to
rozdzieranie szat/ i to wasze oburzenie Musimy na
piętnować tę - bludę jaka przeziera z tego wniosku
nagłego, obłudę, gdy wy mówiue o szacunku dla
armji której wodza prze: lat 4 szkalowaliście. W ustach
p. Dubanowieża wystąpienie w obronie czci armji jest
petf.dją
Piętnując lę ptrfid.ę, r.asze stronnictwo
oświadcia jednak, że jak zawsze tak i dziś nie soli
daryzoje się z lakierni metodami walki politycznej.
Chcemy do atmosfer, politycznej wnieść czysty powiew
i porachunki załatwić na czystej arenie. D a ego je
steśmy za nagli ścia. wniosku. Nagłość przyjęto jedno
•myślnie. Wniosek odesłano do komisji wojstowej

W ostatniem ciągnieniu miljonówki wygrana padła
na nr. 0;G94,851.
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Na królewskim dworze.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
— Chciałeś się widzieć ze mną? — zapytał cicho,
zbliżając się ku łożu
— Tak, bo musisz jutro z Zygmuntem do Falent
— rzekł król. — Mówią mi wszyscy, iż królewicza
należy jej zawieść, nie mam go komu powierzyć, naj
właściwszym posłem tv jesteś.
— Ja? — ruszając ramionami i siadając w krześle
ze znurzoną miną książę Karol — ja? ale ty wiesz
jak mnie w towarzystwie kobiet jest obco i nieswojo.
Oprócz pana de B'ćgv i biskupa auriackiego, kiórzy
tam oba podrzędną rolę grają obok pani de Guebriant,
same kobiety.
«
— Guebriant wiezie z sobą siostrzenicę bardzo
podobno piękną? — wirąclł król złośliwie nieco, wie- 'ząc że biskupowi tem dokuczy, bo ten i mówienia
spoglądania na pleć żeńską unikał, i znanym był
z tego,
-v. Nie widziałem jej — odpari sucho biskup —
co innie tó obchodzi, a sądzę że i ciebie nie powinno.
— Ty wiesz, że ja piękne twarze lubię.
Biskup zmilczał trochę.
—- Widziałeś i.h już dosyć —■ szepnął po chwili
— Jeoz esz więc jutro z Zygmuntem — dodał
król
— Jeżeli ta es: nieuniknionem —• szepnął biskup.
Oba westchnę!. Książe Karol powstał zaraz, za
trzymał się jeszcze krótko przed króiem i zabrał do
wyjścia.
— Właśiie jutro — odezwał się — miałem cos
siać i przesadzać w ogródku
—- A! w tem masz się kitn zastąpić — rzeki
Władysław.
— Byłoby mi najprzykrzej właśnie być zastąpio
nym, bo mnie to sprawia przyjemność. Lubię nietylko
kwiatki, ale około nich starania.
Uśmiech przebiegł po ustach Władysławowi
w którym był odcień pulitowania.
Wkrótce po ■wyjściu księcia Karola, jak burza
wpadł młody królewicz do sypialni ojca, lecz w progu
sobie p-zypomniawszy uszanowanie, jakie mu nakazy
wano, starał się powściągnąć i uspokoić.
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W sprawie niepokojącego społeczeństwo nasze
soadku marki polskiej ogłasza warszawski „Karjer
Pilski" ankietę ?. -najwybitniejszymi przedstawieniami
świata finansowego w sprawie spadku marki polski, j
Z poś’ód licznych opinji zasługują na uwagę następu
t«cą: p Karo! Rybiński naczelny dyrektor PKKP.
-.'świadczył: jedną z przyczyn ostatniej zwyżki jest wy?.i !s e zapotrzebowanie walut wysokoćennycb przez
p zamysł Zniżka kursu matki polskiej wywołana jest
teł w dużym stopniu przez Bank Rzeszy, który rzuca
na ry-.ilti w Gdańsku i Berlinie widzie ilości mark<
po sk ej, P. .K. K P. przeciwdziała obecnej zniżce
i m„m naozieję że zwyżka walut obcych dochodzi już
do pi n .tu kulminacyjnego P Hubert Linde, prezes
PKO. oświadczył: Gwałtowny spadek marki w części
ejv"ie uzasadniony jest nowymi emisjami, w prze
vn® n j ztś mierze spowodowany jest zjawiskami
pntisciowemi, jak pewna zależność marki polskiej od
m. r.c. niemieckiej i spekulacja. W krótkim czasie
spodziewać się można zwyżki marki polski j. którą to
zwyż ę s po woduje znaczny napływ podatków do skarbu
w sierpniu.

Stanisław Nowodworski: • Uraś*0** *t
w Warszawie, odbił studia prawniczejwi Jn
poczerń poświęcił
poświecił sie
adwokaturze w »*• *ii
pocz.-m
się ---------------W ładysław Kucharski; Urodzony JD
w Krakowie Studja polityczne we Lwowj«-- Igo
go na szefa departamentu skarbu W
11(11
preskiej w Poznaniu
Jerzy G ścieki: Urodzony w roku i»a
szawie Siuitja rolnicze w Krakowie. 8 10
do założycttli stów. młodzieży narodowa 'h
poczem poświę :d się pracy publicysty™ Jty
ludowych ,Naród1 i , P.dak‘‘. Był w
dowym. Poseł do czwartej dumy, skła icz
koła Polskiego deklarację precyzującą
Urodzony_ ^
Stanisław Osiecki
Studja odbył w Warszawie i Krakowie
za działalność polityczną aresetuwany i *ł!
nic państwa rosyjskiego
Gen. Aleksander Osiński: Syn p i
chodzi z Syber|i, W armji rosyjska
w wojnie rosyjsko japońskiej, w kamp*f
i w wielk-ej wojnie.
,
Leon Kadm ski jest starszym urzęd
wym, który pracował w ministerj'/®1
później w polskiem.

Nowi m inistrow ie.
W incenty Witos: Z zawodu rolr.ik i „ w r.
^
1874 w Wierzchosławicach pod Tarnowem Us. ńczył Zmiany na stanowiskach
szkołę ludową, a wykształcenie - znajomość stosunków
zawa. 14. b Poseł Skirfflunt;f| tijj
Wars
zdobył drogą samokształcenia Do sejmu galicyjskiego nowany delegatem R z e c z y p o s p o lite j dc. 8n
wszedł w roku 1903 do parlamentu wiedeńskiego w miejsce Askenazego przy zachoW311^ Jak
w roku 1911. Po usunięciu Stapiriskiego z P. S. L tycbczasowego stanowiska w Londynie.
w roku 1913 s'anąl na C2ele klubu poselskiego we botę opuszcza Warszawę,
Si
Lwowie i Wiedniu. W czasie wojny sttnął na grun
Warszawa 14 o
P Kazimierz W, N;
cie k -alicji. W i-pcu 1920 roku stanął ria czele rządu mianowany postem R-eczyposjfrldei
I'
koali :- jnego i bvł premjerem do wrześn a 1921.
»» u u - u u u ,
- r
KJ
»r w iu .u j
•
łffll
Stanisław Giąbiński. Urodzony w roku i362 wydziałów oraz komendant wyższej s.....
O ...,,., - r..
A ____ I . :
_ . ---------- II
w Skolem, studja uniwersytet kie odbył *e Lwowie, .gen
Serda
Teodorski
pażsgnaii nP I U ł
Wiedniu i Berlinie, Jako ptofesor uniwersytetu lwow którego przemówił gen Rybak, P.
skiego — wszedł do parlamentu wiedeńskiego w -oku powiedział:
1902 Jeden z twórców i pierwszy prezes D. N
„Odchodząc daję Panom ostatit**
w Małopols-.e, piastował godność prezesa Kota Poi
niem honor służby, rajcięższi może d
skiego we Wiedniu i908 —19! 1. W roku 7911 mi Honor stużby pozostaje często w 'iPr‘,„
nister kolei. W r 19:8 minister sr-ra v zagranicznych norem osobistym, lecz dla żołnierza P(
w gabinecie S Murzyńskiego Poseł na Sejm Ustawo jak s?t ndar, z którym rozstaje sic ■W
1 6i!,«
dawczy w r 1920 czł. Rady Obrony Państw?. W Sej
ciem. Bez honoru służby jest woj-k' ■
tnie ustawodawczym stał na czele klubu Z* Lud. N3r. mu siły “
„M
i komisji budżetowej. W życiu organizicyjnym spo
Dzienniki zbliżone do osoby P- '
lecznem bierze, nader czynny udział, W czasie wojny noszą, że po oddaniu agend gen -1j w
od chwili wystipie-na z N. K N we wrześniu 19!4 r.. będzie mógł b szef sztabu wyjeerac
zwłaszcza od czasu iezygnaiji z godności tajnego radcy z powodu wyjazdu p. Prezydenta
i zwrotu odznaczeń austriackich i uchwały z maj i 1917 towic pozostaje otwartą nomina-i1 ™m
rak-a s'rzeżonv przez, policię austriacką
Ścisłej Rady Wojennej.
W ładysław Kiernik: Urodzony w roku i879
w Bochni, studja uniwersyteckie odbył w Krak-wie,
Wybrany do Sejmu ustawodawczego, był członkiem
Rady Obr u y Państw póż Jej cronkiem delegacji p ,kojowej w Mińsku i R/dze.
Komisja reform administracji P;Z!j
Marian Seyda: Wielkopolanin, urodzony w roku pujacy projekt zm any granic wojeułu11j
■aft!1879 w Poznaniu. Studia prawnicze i historji sztuki I-tej: do woj. pomorskiego wejdą 1
odbył w Berlinie, Wrocławiu i Menach jum.
pow: Bydgoszcz, Wyrzysk, f toj WfOCal *
a

Zmiana granic woj^

Miljonówka,

}. I, Kraszewski.

Dlaczego marka polska spada?

Pocałował rękę ojca.
— Jutro jedziesz ze stryjem Karolem do Falent —
rzekł król — pokłonić się królowej Spodziewam się.
że tam będziesz się jak należy sprawował,, i niezbyt
dokazywał.
Dla królowej, jak dla mnie powinieneś być z usza
nowaniem
Chciał coś dod. ć kroi. ale się powstrzymał, nie
mógł wtajemniczać dziecięcia,! r.bewiał zbytniej jego
czułości
Królewicz by! cały przejęty już jutrzejszą podró
ią swoją i wielce nią szczęśliwy. Pochlebiało mu to,
że był powierzonym stryjowi i że żaden kobiecy nad
zór, czyniący go dzieckiem, ciążyć mu nie będzie. Chciat
ojcu powiedzieć, jakby życzył sobie ustroić się. ale
rozmowę przerwało nadejście Kazanowskiego
W Falentach zrp iwiedziano wieczorem te odwie
dziny królewicza, która choć trochę opóźnionemi znaj
dowała pani de Guebriant, zaspokajały ją przecież.
Etyk'»ta. przyzwoitość były ocalone.
Bolała nad tem niezmiernie, iż sam król nie mógł
się dostać do Falent, do- czego był co najmniej obo
wiązanym; tłumaczono to zawsze chorobą, dodawano,
że i awet próbował siąść do kolebki, ale ruch powozu
takie wywolfł boleści, iż nazad musiał powrócić
Wysiadającego w ganku Zygmuntka powitała zdała
twarzyczka znajoma W rogu dworcu stała bardzo
mu ulubiona Bictki, ta którą dawniej przyjaciółką
nazywał Z okrzykiem bvłbv się ku niej rzucił pew
nie gdyby biskup za rączkę go nie pochwycił, i me
zmusił wr.ijść do pokoju, w którym królowa czekała
na nich
Poprzedzali biskupa i królewicza razem z nimi
wysłani, aby temu przedstawieniu jego nadać cechę
urzędowa i uroczystą, arcybiskup gnieźnieński i K3 zanowsk- marszałek
N e obeszło się bez mowy solennej, do której mo
że mimowoli areybiskuo ziarnko gorzkie dorzucił...
Zygmunta jako w przyszłości spodziewanego następcę
króla podając, co dl3 królowej zbyt przyjemnem być
nie mogło gdyby ją Bóg obdarzjł rodziną
Królowa zaledwie się mogła przybliżyć do chło
paczka, którego serce sobfe pozyskać pragnęła Książe
i marszałek Krzanowski obawiając się jakiego nie
zręcznego słowa, pilnowali nazbyt żywego królewicza.
Marszałek Kazanowski dal się tu poznać Mami
Ludwice lepiej niż przy pierwszych odwiedzinach,
nadzwyczaj umiejętnie i zręcznie prowadząc i naginając

rozmowę tak, aby w niej żadnego i*-*
nijnego niedopuścść
Wesołe twarze na tę tmociy5*?'
Stę
wszyscy, chociaż one mało kogo
nimi czuć było coś groźnego
s-ę we mrokach P. de Guebriant 3
przechodziła może marszałka Ka*a" ,ji
za królowę, potakiwał jej poseł
skup auriacki z wielką uaiżonośctś £jtj
poważnego prymasa. Kró'ewR':
potrzebawai odzywaj Przez cali' c„:1e J
certmonjalnych, nie wypuszczono “ d
z pod dozoru, i poruszyć mu sj? <6$
Trwało to aż do wyjazdu, który 'jyi*
f irmami jtk przebycie, otoczony, v •
dem jakimś niemal przymusowy#- . ^
Jedna pani de Guebriant. ^ r5«SI
nie ferm i etykiety, była tem zacJJWj,ia|f’
nad bardzo ładnym królewicz*"^ ea*
skupa. nad dystyngcyą Kłz8SO# **>0 !
dworem i p jwozami. którem- przyJ

.....................

j

i

Królowa Ciągle bvła milczą^
Nastęjmych dni na odwieu—ej Zdawało się. że nie chciano kró-o^g
tać, spocząć, pozwolić myśleć. “Z’j,oęł
panowie i panie z poklonatnt. $
część po francusku nie umiejąc tłu j
itij
Biskup auriacki, pan de B tW ' mm
królowej Desnoytra, zabawiali '..jiufi
których stoły ciągle nakrywać < n<^
siano, co kuchmistrza de Rons3?
rozpaczy
Z Warszawy przychodziły
ści o króiu,• o dworze,
o
•
"akt*?
miny poć twierdze zawczasu P“ „j(
wająca pani bezpiecznie kroku
Bardzo szczęśliwem to óylŁ(1^rJ Ą ^
jwej i tego, co ją
ja 1iaI<
IL
i 3
królowej
3K C
'"^i<i'
odwracały oczy rozmaite sprawy.

n

^

'

' stik

Do posłów weneckiego t
gościli w Warszawie, przł^y*'.^
skiewski, na którego któl
pozyskać Ca>a w przededniu
jako sojusznika i pomocnikag
(Cąg dalszy

Ł

zon»f ł t! w°j, warszawskiego pow.; Lipno, Rypin,
Pil 1 i\
ii/iiifta', awek. D ) woj poznańskiego włączone
v* » 1’ólzkiego pow : Kalisz. Kolo, Konin, Turek
° ii |» Woi- warszawskiego włączone będą z woj,
,0'* i P°W: Węgrów, Sokołów i Gurwolin, zwój.
®‘
pow. Ostrołęka i Ostrów, z woj, po, ll | BIJW- działdowski. Do woj. łódzkiego wejdą
j , l?1 Częstochowa. Do woj lubelskiego oow.
M 11 Woj- krakowskiego pow : Będzin, Olkusz,
30 « cJ?ść pińczowskiego. D ) woj. wołyńskiego
J 1 Kamień Koszerski. Do woj. poleskiego
K»«T«*o?ródek, Słonin, Baranowicze, Nieśwież,
ifi® ,wo*yńskiego Do ziemi wileńskiej pow,
« T* łomż ńskiego i dwie gminy paw. Stoipce,

4513Wystawa Rolniczo-Przemysłowa
w Poznania.

strzelaniny cało. Bliższych szczegółów brak. Morder
stwo brata generała ma charakier polityczny.
B e z r o b o c i e o g a r n i a c a ł y Z a b ó r P r u sk i.
Prasa niemiecka donosi, że strajkujący na Śląsku
Opolskim odrzucili propozycję min. pracy, przyznającą
dodatek zarobkowy w wysokości 15000 mk. do dniówki.
- Strajk rozszerzył się na powiaty kozielski i opolski.
W Gliwicach, Zabrzu i Opolu odbywały się zgroma
dzenia strajkujących. Kupiectwo niemieckie w obawie
przed plądrowaniem sklepów przez strajkujących po
piera lakowy dostarczając im środków żywności, —
Prezydent Siąska dolnego udał się do wałżyckiego
obwodu przemysłowego celem podjęcia rokowąń ze
strajkującymi. Obecnie bezrobocie trwa w całym nie
mieckim obwodzie g. śląskim oraz przemyśle metalur
gicznym. Tylko kilka zakładów we Wrocławiu nie
przyłączyło się do strajku. Strajk grozi rozszerzeniem
się na cały przemysł na Śląsku niemieckim, oraz na
rolnictwo śiąskie.

Rolniczo-Przemysłowa, która odbędzie
j(e °d 23. 6. do t. 7. 23. na terenach Targu
,S°. ma zobrazować stan wytwórczości roi
zachodniej. Zarazem ma ona dać pogląd
■«osć tych gałęzi przemysłu ogólnego, które
Im pozostają w związku, bądź dostarczając
, et)nych maszyn, narzędzi itp, bądź przeprodukty.
c wszystko to można na dwie zasadnicze
,1 !< (ra^ Na eksponat/ rolnicze oraz na ekspoiitHt £tU?'' rolniczej należą eksponaty inwentarza
Srt i; j ?nie ’ bydło, nierogacizna i owce, oraz
^ rcbny, Pozatem na grupę rolniczą składają
()lii| I ii J^opłodów, ogrodnictwa i npsion, wres
,|jM i, | lal.gospodarki leśnej, przedstawiający na
,di l < Sdictwo i w zroby z drzewa w surowym
yi t ‘cw° obrobione, oraz gotowe wytwory

N a ja z d S tin n e s a n a P o ls k ę .
Wczorajsze wieczorne dzienniki warszawskie przy
noszą znowu alarmująca wiadomość o inwazji obcego
kaptńu na Polskę. „Gaz. Warsz,“ dowiaduje się, że
większość akcji Tow. Królewska Huta i Huta Lauiy,
dwu wielkich przedsiębiorstw metalowych na Górnym
Śląsko przeszła w ręce wiedeńsko-czeskiej grupy ka
pitalistów, poza któ ą kryje się Stinnes Dąży on do
skoncentrowania w swem ręku całego przemysł
metalurgicznego na wschodzie Europy i w Austrji.
Również dzisiejszy , Kurjer Czerw." donosi, że delegaci
Stinnesa konferowali z niemieckiemi firmami w Łodzi.
Konferencje te wzbudziły zrozumiały niepokój. Rząd
pi lski — jak oświadczył przed kilku dniami minister
przemysłu i handlu Ktcharski liczy się z tern, że na
podstawie decyzji Rady ambasadorów i traktatu wer
salskiego przysługuje mu prawo likwidacji prztdsębiorstw, znajdujących się w posiadaniu kapitału poli
tycznie wrogiego.

G d a ń s k p o p ie ra w a lk ę z F ra n c ją .
I t5?*y gmpy drugiej, przemysłowej, podzielić
„Gaz. Gdańska* stwierdza, że hakatyści gdańscy
J erVdziały. Do kategorji pierwszej zaliczyć
^ry i narzędzia rolnicze, wozy, powozy i części przyłączyli się do podtrzymywania biernego oporu
of,* io taUtomoblle ol^żarowe, wyroby żelazne, wy- w Zagłębiu l^ubry, zbierając ustawicznie składki na
** .- Runiczne, przybory i narzędzia rtemieślnicze, prowadzenie walki z Fiancją. Jako jeden z dowodów
jjff
siodlarskie, rymarskie i szewskie, diiennik przytacza podziękowanie prezydenta parla
( 0tlbejskie, ceramiczne, wreszcie wyroby mentu niemieckiego Loebego, przestane gdańskiemu
‘ “ 3 kategorji drugiej należą maszyny do związkowi urzędników niemieckich za zebranie 25 milt jpćuktów rolnych i leśnych, maszyny do jonów marek niemieckich.
iii® Udow ego, wreszcie przetwory produktów
D o k o ła p o k o ju tu r e c k o - g r e c k ie g o .
L legorja trzecia obejmuje nawozy, a katePogłoski, ob-egające w ostatmcn czasach o za.!!
instrumenty i narzędzia doświadczalne mierzoi e n zawarciu odrębnego pokoju między Grecją
idu, L ostatnim łączy się dział naukowy i Turcją potwierdzają się. Venizelos wystał do so
m X ’ Który pozatem jednak demonstrować juszników notę, w której daje do poznania, że jeżeli
M wykresy itp., odnoszące się. d o innych proce konferencji się przeciągną, wówczas będą wdro
Puentowanych na Wystawie,
żone między Turcją i Grecją bezpośrednie rokowania,
jtszego wynika, że i Wystawa Rolniczo- mające na celu stworzenie koniecznej gwarancji dla
J n. zobrazuje całokształt rolnictwa Polski umożliwienia obu krajom wyjścia ze sytuacji, która na
z nim związanej produkcji. Zaznaczyć kłada na nie bardzo wielkie ciężary. Sojusznicy od
.djPpnaty inwentarza żywego p. chodzić będą powiedzieli na notę Vemztlosa, że uważają ten kruk
0IHj eIKopolski, eksponaty działów maszyn za n e na czasie, tembarduej, że krok ten byłby do
^tj)^ Wszystkie eksponaty inne z 3 województw wodem nieuwzględnienia licznych ofiar, które sojusznicy
ponieśli na rzecz Grecji. Z drugiej strony rokowania
są, zdaniem sojuszników, zbyteczne, ponieważ niema
mowy o przedłużaniu się konferencji.

]Jadomości polityczne.
^ m a n i k a t o k o p a l n i D e M b r iic k .
6. Biuro prasowe M S Z za
kopalni Dellbriieka komunik t,
*j >^js^Ką,
> r ieże decyzja
powzięta przez komisję
nie zmienia gidiucy
granicy {jniwiiu
prouizo
“* * ‘q»rv
tnie
|
Owz(tzonej na G. Śląsku zimą 1921122.
Prowi zoryczna wskutek ostatniej decyz.i
[*' na icą ostateczną, z bardzo nieznacznemu
C Uyść' Polski
pr„, ,l!We i mniejsza część pól węglowych

i iS

4

l Ni«mcz

■Poz0
' al|c

węglowych bez instalacji tech16 'ak Przedtem PrzY Polsce.

a Piłsudczyków z Polską.

I Llł Dr,' 15 0 Piłsudczycy ogłosili odezwę
•i "istń * ,akie orSanizacje, jak P. O W., Zwią
d ł ' mas°ńską „Ligę Obrony Praw Czło1itiije a *• 'L‘gę Kobiet", „Klub Polityczny
wtSzt^-T Odezwa wyraża obawy o demokraRzeczypospolitej z powodu ustąpie•!Wii ' Osituje udowodnić, że powstanie
SNe 'v7tworzyło groźną dla kraju sytuację.
t5 łaiu -ani2acie czui4 s’^ upoważnione do
rj. Povv0!j iaki rzekomo wstrząsa sercami żoł
“stąpienia Piłsudskiego z w j i£ka
S,. lew- Ie 1 do czujności i skupidBia się w orw ulc° wVch. — P. O. W. zapowiada noafszawie na temat: nowego rządu
' Ba) *■Oka

żydowska
*--u u w s,c <1 działa.
u ziiiia .

tf arą morderstwa padł nie gen.
jA
'ecz ic£° młodsze brat Józef, który
i1Sio ®4tlnip.novv3i;za był zastępcą dowódcy
dowódcy. Zo"z puszczy Białowieskiej miedzy
jadącego bryczką BalaIc n!.inaldowat
Pen
s<ę w towarzystwie gen
^ rw. eszto kilku ludzi, zatrzymali konie
^°Cze| ,latafką zapytało która godzina? —
h^sAko n'e Padl strzał, który ugodził Bała
’ s*ę p 1 Pozbawił go natychmiast życia.
A , Kioski, że tego samego wieczora rówd°tin0 !a S«n. Stanisława Bałachowicza. ZonaPadmęty w domu, lecz wyszedł ze

1A kŚ a,zWi,Ż'V [)J

K R O N IK A ,
Kalendarz rzymsko-katolicki
Poniedziałek !8-go czerwca M. B. Nieust P. Efrem. Syr. d. w. dr.
Wtorek
19-go
„
Bonifacy b. m,, juljanna p„ Cierw.
i Prot. mm.
Środa
20-go
„
M. B Pocieszenie, Florentynn p,
Wsctiód słońca o
godz.3,39
Zachód 8,23
„
„
o „ 3.39
„
8,23
„
„
o „ 3,39
„
8,24

M IE JS C O W A .

— P. Korfanty przyjeżdża do Kępna jak się
dowiadujemy, przyjął p. poseł Wojciech K ofanty pro
tektorat nad odbyć się mającym w dniach 7 i 8 lipca
zlotem Sokołów, i zapowiedział swój przjjazd Również
szereg poważni ch osobistości udział swój zapowiedziało.
— Pielgrzymka do Częstochowy wyruszy z Ol
szowy 28 czerwca, Zbiórka w Bolesławcu. Msza św.
za pątników odprawioną będzie w Olszowie o godz. 7
rano, poczem błogosławieństwr. Dwie furmanki na
miejsce nojadą. Przewodniczący pielgrzymki, Wincenty
Kulak, Świba, poczta Swiba.
— Pielgrzymka do Częstochowy wyruszy-z Myjonńc 28 czerwca br. Zbiórka w Podzamczu Msza św.
za pątników i błogosławieństwo odbędzie się 28. czerwca
o godz. S rano w kaplicy w Podzamczu Furmanki
z paczkami pojadą na miejsce. Osobv pi. g ące udać
się furmanką powinny się zgłoś ć 8 dm przedtem.
Bliższe szczegóły udzieli przewodu k kompani Tomasz
Cichosz w Ostrówcu p. Domanin pow. Kępno
— Świadectwo dojrzałości w gimnazjum kępinskiem dnia 8 czerwca otrzymali następując) pp.:
1) Bogumił Bryliński — teolcgja. 2) Antoni Długaszewski — politechnika 3) Alojzy Joriski (zwolniony
z ustnego) — Gologja. 4) Antoni Kizierowski (zwol
niony z ustnego agronomja. 5) Florjan Kleinert — agro
nomia. 6) Kazimierz Nowak — (?) 7) Maksy mii jin
Scherweotke (zwolniony z ustn) — leologja. 8) Ka
zimierz Schroeder — prawo. 9) Antoni Stempniewicz
(zwolniony z ustn.) — prawo-ekonomja. 10) Jamna
Wodniakowska (zwolniona z ustn) — chemja.
— Baczność Sokoli! Członków ponad 25 lat,
posiadających rowery, i pragnących wziąć udział w po
chodzie na rowerach podczas zlotu, uprasza się o zgło
szenie u druha Jasińskiego, Kępno, Rynek, ao soboty
24 czerwca.

Z piśmiennictwa.
— Nr. 24 .Szopki" zawiera wśród bogatej treści
następujące ilustracje: Z Skwirczyriskiego • W orłem
gnieździe. Z ^kwirc-\ń)kiego - Opozycja. S Biedrzy
ckiego - Na rozsiani: B. Kolińskiego - Powrót tatyStiickgolda S. Biedr yckiego - Stasio rysuje.
— Nr. 24. „Myś.i Narodowej" za vierą treść ratępującą: A i mila gniew - Jan Lipecki Kompromiluące od'rzewarue - Jan Zamorski. Konieczność zbliże
nia polsko-rosyjskiego w świetle prasy angielskiej
i francuskiej. , Kochany Dziadzio" Jana Stapińskiego.
Pan Patek przypomina się p. t. puolice. Thugott ais
Erziecher. Jak „Roi Ubu" przy pomocy Motza przy
chodził do mocy. Wyzwoleniec pan Łupacewicz. „Pirrot" o .Widzu". „N. P. R.“ o „P. P. S." „Przyjaciel
Ludu o P. P. S." W sprawie dyrektora departamentu
d-ra Wróbla. Od redakcji. „Prawo rasy wyższej", Co
należy tłómaczyć ? Ruch wydawniczy.
— Zwracamy uwagę Szan. Czytelników pisma
naszego na treściwą broszurę, omawiającą bezstronnie
zfgadniema obecnie nadzwyczaj aktualne, mianowicie
sprawę monopolu spirytusowego i ustawy przeciw
alkoholowej Ponieważ powyższe tematy staną się nie
bawem przedmiotem dyskusji nietylko w sejmie, ale
także w szerokich kołach społeczeństwa naszego, stąd
należałoby zawczasu zaopatrzyć się w doskonałego
informatora o metodach walki z alkoholizmem, jakim
jest Jednodniówka poświęcona wyzwoleniu narodu
polskiego z pęt alkoholizmu, wydana
staraniem
Związku Stowarzyszeń Katolików Abstynentów w Po
znaniu. Nabyć ją można w Składnicy Abstynenckiej
w Poznaniu przy Alejach Marcinkowskiego 1. Cena
j iszczę tvlkn w czerwcu l 000 marek

Od 15 bm .
przyjmują listonosze przedpłatę na miesiąc lipiec.
Ponieważ Iislonoszc przyjmują przedpłatą tylko
do soboty 21 bm. upraszamy nie zwlekać z zamó
wieniem i skorzystać z dogodności. Do kogo
listonosze kwitu nie przyniosą lub kto sią spóźni
z zamówieniem niech zapisze na najbliższej poczcie
lub w ekspedycji „Nowego Przyjaciela Ludu'

Przedpłata aa lipiec zmianie nie ulega.

Z Poznania.
— Odznaczenie Romana Dmowskiego pirzez
U niw ersytet W poniedziałek w południe odbyto się
uroczyste wręczenie dyplomu doktoratu honorowego
filozcfji Romanowi Dmowskiemu. Uroczystość odbyła
się przy licznym zjeżdzie delegacyj z całej Polski Sita
szczelnie zapełniona publicznością ' Wchodzącego
Dmowskiego powitano entuzjastycznemi okrzykami.
Po preludjum organowem, wykonanem przez p. Pa
wlaka, chór archikatedrainy pod kierownictwem ks dr.
Gieburowskiego odśpiewał „Gaudę Mater Polonia".
Następnie zabrał gios Jego Magnificencja rektor U iiweis tetu Poznańskiego dr. H Święcicki, podkreślając
zasługi Dmowskiego w organizacji' społeczeństwa do
walki ■/. wszystkimi trzema zaborcami. Dziekan wy
działu flozuf pref. T Grabowski zaznaczył, że R>man
Dmowski jest jedynym który doczekał s ę urzeczywi
stnienia swego programu. Przemawiał jeszcze prof.
Tymieniecki poczem nastąpiło wręczenie dyplomu. Po
wręczeniu Roman Dmowski wygłosił dłuższe przemówienie, w którem dziękował za udzielone mu odzna
czenie Gdy Dmowski żegnany owacyjnie przez zebra
nych opuszczai gmach uniwersytecki, młodzież akade
micka wyniosła go na ramionach do samochodu.
— W ielkopolska w hołdzie W ładysław owi
M ickiewiczowi Województwo Poznańskie, w którego
stolicy stanął pierwszy na ziemiach polskich pomnik
Adama Mickiewicza, postanowiło uczcić urocctście ju
bileusz brylantowych godów Władysława Mickiewicza.
Wyrazem czci będzie adres zdobiony w motywy ludowe,
na którym jaknajwiększa ilość obywatel ooznań ikicli
umieści swoje podpisy składając równocześnie na ręce
osób uproszonych przez Komitet datki dobroczynne,
zwłaszcza na kolonje dla dzieci. Na czele kam tetu atiie
rektor Święcicki

Z całej Polski.
— Kura złotych bonów znów aię podwyższył.
Na podstawie ustawy z dnia 22 marca br w orcedmiocie wypuszczenia 6 proc złotych bonów skarbo
wych pan Minister skarbu ustanowił cenę emisyjną
6 proc. bonów skarbowych seria i A, i B, 1 C ta
13 500 mk, polsk. za I złoty. Ustanowiona nir.iejszem
postanowieniem cena emisyjna obowiązuje z słmem
15 czerwca 1923 r.
— N owy objaw futuryzmu Wśród przemy
słowców, kupców i fabrykantów, zakładających niwo
firmy, panuje jakaś manja w wyszukiwaniu nazw dla
swoich nowych firm, kończących się na — poi. Tak
więc powstają Technopole, Żywr.opołe, Drukpoie i cały
srereg różnych innych — ,połów*. Wszystkich przasadził jednak rzeżnik Chmielewski z Warszawy, ntóry
swoją hurtownię skupu i sprzedaży kiszek bydlęcych
nazwał „Kiszkopoi". Jeżeli tak pójdzie caiej, to wiat
będziemy mieli: Wodkopol, Ciaśtkopsi, usutopol,
Krzesłopoi. Cygaropol, a może nawet zamiast rząd
polski, sejm polsk*, skarb polski, zloty polski — mó
wić będziemy w przyszłości: rządopoi .sejmopoł. skarbopol, ztotopol itd. — Zoytecznem Stanie się więc
wprowadzanie nowych futurystycznych z.Ttiia do języka
i gramatyki polskiej.

— 28 lokom otyw niemieckich dla Polski Z nie
mieckich fabryk nadeszło na granicę pcl'ką do Lestna
28 H' wy tli lokomotyw. 10 sztok przeznaczonych jest
cla dyrekcji wileńskiej i radomskiej. Następne 30 dla
dyrekcji gdańskiej. Ostatnia partja przeznaczona ma
być dla dyrekcji warszawskiej,
— Z Krzywinia donoszą nam, że piwna tamtej
sza pani wydając córkę za burmistrza, kupiła meble
u ii emca, chociaż na miejscu jest wielka ilość stolarzy
polaków. Czyn taki, o ile zgadza się z prawda, zasłiigine na potępienie, bo któż ma świecić dobrym
przykładem, jeżeli nie pierwsze osoby w mieście.
— Emigracja do Ameryki. Z Waszyngtonu npdes/lo zawiadomienie do a erykańskiego konsulatu
w Wars.awie aby niezwłocznie rozpoczęto wizować
paszpotty obywateli polskich i rosyjskich, mogących
emigrować do Ameryki.
— Bomba w Krzeszowicach. W nocy z nie
dzieli na poniedziałek o godz. 1,30 podłożył nieznany
złoczyńca bombę pod mieszkanie d. Franciszka 0'asa
w GwoźJżtu kiło Krzeszowic pod Krakowem Wybicn był baidzo silny Odłamki żelaza przebiły troje
drzwi i zrujnowały budynek mieszkalny. Wskutek wy
buchu wyleciały szyby w 3 sąsiednich budynkach.
Ofiar w ludziach żadnych. Stkody materjslne wynoszą
kuka miijonów. Pi licja zawiadomiona o wybuchu,
śledzi za sprawcą lub sprawcami.
— Krwawa walka przy ustaleniu miedzy gra
nicznej. Prz. ustaleniu giaucy we wsi Krnkiewice —
Rat)bury w powiecie Wysokomazowieckirr, przyszło
do starcia miętŁy ludnością a p-zedstawicieiarei władz.
M eszkańcy tej wsi burzyli sic przeciwko komasacji.
Kiedy chłopi zaczęli coraz bardziej nastawać na geOtneitę i urzędników, zawezwano do pomocy ośmiu
policjantów
Jednakże gdy komisja przystąpiła do
pra.y, nadeszła banda chłopów, złożonych ze 300 ludzi
i zazadata przerwanie robót. Po odmowie, rzucili się
oni na policjantów z widłami i cepami. Wśród bójki
padły strzały z jednej i z drugiej strony, przyczem jeder:
z napastników padł od kuli na miejscu. Kilku po
licjentów zostało ciężko pobitych a geometra i pozo
stali policjanci odnieśli lżejsze rany.
— Napad bolszewików na polską straż gra
tuczną Korespondent „Gazety Lwowskiej”' z pogra
nicza polsko-sowjeckiego nad Zbruczem donosi, że
oriegdaj rano konna b nda bolszewików w si!e 8 ludż>
ćjKitrta igbrucz na !:nj' »si Bednarów koło Hiisiaiyna
Banda uzbrojona w ka.abiny i granaiy ręczne zdołała
rozbroić 2 żołnierzy polskiej straży granicznej, ptzyczem ciężko ich poraniła. Z pomocą napadniętym
pospieszył szeregowiec Wojciechowski, który kilku
stnałąmi zmusił pandę do szybkiej ucieczki. Bandyci
''ucii kijąc rzucili 2 zabrane polskim żołnierzom kara-biny do Zbrucza.
— Trzy-letni chłopczyk wypadł z pociągu
Podróżni pociągu idącego z Ostrołęki d.> Warszawy
byli świadkami niezwykłego wypadku, który na szczęście
zakończy! się bez katastrofy. Niejaki Stanisław Chrza
nowski z Ostrołęki wziął ze sobą do Warszawy trzy
letniego Jerzyka Biechańskiego, sierotę. Między Ząb
kami a Zielonką majy jerzyk. — stojąc przy drzwiach
wagonu i bawiąc się klamką, nacisnął ją tak silnie, że
drzwi otworzyły się i dziecko w oczach opiekuna
i wszystkich pasażerów wypadło na tor kolej rwy. Natychmiasi zatrzymano pociąg Przerażony Chrzanowski

#

z grupą podróżnych podążyli do miejsca wypadku, lecz
O dziwo I w tej chwili ujrzeli biegnącego ku nim jerzyka Po dokladnem obejrzeniu chłopczyka stwierdzono,
że odniósł on lekkie ranki tłuczone i szarpane nagłowie
oraz zdrapanie na twarzy. Po przyjaździe do Warstawy
pierwszej pomocy udzielił cudownie ocalonemu dziecku
lekarz kolejowy na dworcu wschodnim, jerzyka umie
szczono potem w szpitalu przy ul Kopernika, gdzie
iekarze zaopinjowaii, że życiu jego nie grozi żadne
niebezpieczeństwo.
— Niecierpliwi aresżtanci. W tych dniach
w tut. więzieniu śledczem w Łodzi wybuchł bunt
wieź-iów. Powodem buntu bvio to, iż więźniowie
sąd 1 iż wydaną zosiaia jakaś amnestja i wobec
czep... winni bjć wypuszczeni na wolność. Areszto
wani walili w drzwi, łamali urządzenie więzienne i po
wybijali szyby. Ponieważ straż więzienna nie zdołała
uspokoić wzburzonych więźniów, wezwano do pomocy
policję. Po dłuższych usiłowaniach zdołano wreszcie
wzburzonych więźniów uspokoić.
— Tajemnicze porwanie sieroty. P. Gestberów,
znaną w Warszawie rodzinę przemysłowców, spotkał
bardzo przykry wypadek, a mianowicie: Jasio Gesther
5 cio ieini sierota, bratanek p. Adama Gesihera, które
go brat wraz z żoną swoją zginął od kul kowiemkcb
został skradziony wśród niezwykłych okoliczności.
Jeszcze rano Jasio bawił się w dziecinnym pokoju
z najulubieriszym pudlem swoim ,,Asen * a w pół god.iuy potem, nie mogli go odnaleźć, ani rodzina, ani
siutba. ani policja, ani dedtktywi prywatni Rozpacz
rodziny jest straszna. P. Gesther ofiaruje 15 m-ljcmów
mk. nagrody ternu, kto wskaże miejsce pob,tu jego
bratanka. — Krążą pogłoski, według których ani wy
soka nagroda, ani poruszenie wszystkich sprężyn śled
czych nic tu nie pomoże, gdyż jest w n-jora3. dopodobniej akt terrorystyczny bandytów kowitriskicb, któ
rym mało widać krwi rodziców, więc pragną jeszcze
krwi dziecka-sieroty.
— Bandytyzm niemiecki. W Szyszkowe pod
miasieczkiem Gorzewem, o kilkadziesiąt kroków od
granicy niemieckiej, stoi zagroda gospodarcza Szczygoły. Do zagrody tej podszedł jakiś niemiec i wystrze
lił z karabinu. S. podszedł do okna, aby^obaczyć kto
strzela. Wtedy niemiec skierował dalsze strzały wprost
do niego i tylko dzięki szczęściu S nie zosta! ranny
lub zabity. W końcu cała rodzina gospodarza musiała
się schować za mur od pieca chcąc uniknąć pocisków
— Cały com jest postrzelany, a niektóre sprzęty
w mieszkaniu porozbijane kulami Policję naszą, przy
byłą na miejsce strzałów, starafa się niemiecka policja
odwieść od prowadzenia śledztwa, twierdząc, że strze
lal umysłowo choiy. Na miejscu znaleziono szereg
wystrzelonych tusek ka-abinowych,
— Niem cy gdańscy zapowiadają r.oć św
Bartłomieja Gaz. Gdańska pisze : W ostatnich cniach
mnożą się znowu wypadki brutalnych napaś i na no
łanów, mówiących na ulicach po połsku. Doychczas
napaści te ograniczały się do zniewag slownvch. obecnie
napastnicy przechodzą do naprści .zynnyih zwiaszcza
na ulicach odleglejszych. Z wielu stron słychać odgra
żania. że niezad'ugo Niemcy w Gdańsku uiządzą dla
Pniaków noc św Bartłomieja______________________
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sufitową
Płyty gipsowe
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Dachówkę
Sjpłysy pod dachówkę
Gonty
Cegłę
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jęczmień brow.
Owies
»
Mąka żytn a
Mąka pszenna
Ospa żytnia
Ospa pszenna
Uwagi: Usposobienie State.

Kurs giełdy w&rszaws
z dnia 15. czerwca 1923 r.
Dolary St. Zjednoczonych
Funty angielskie
Franki francuskie
- ,
Franki belgijskie
Franki szwajcarskie
Liry Włoskie
Marka niemiecka gotówka

wypiara

Korona czeska Korona austriacka
1 rubei złoty
1 rubel srebrny
Tendencja mocna.
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sztuczne nawozy
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po umiarkowanej cenie.
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Telefon 183.
poleca Pp. Gościnnym i Restauratorom

Szampańskie Piwo Grodziskie
Porter Żywiecki
Wodę sodową i lemoniadę.

•Kredę szlamowaną

Urzędowe notowania z dn. 10. czerwca o
loco Poznań za IGO kg. w ładunkach wagon0 ,
natychmiast ceny hurtownie: j | | L

O fiaru jem y
625

Specjał — Marcowe

Cegłę
szamotową
Tynk szamotowy

G iełda zbożow a w PoznaflJ

i płacimy najwyższe cenny dzienne.

MU
UB

Prima papa dachowa
S m o ł ę kamiennego
* Lepik do papy
Karbolineurn

th<

Odpowiedzi redakcji,

w b lo k a c h p o 1 0 0 w r ó ż n y c h k o lo r a c h
Cement portlandzki
W atfttfl vv kawałkach
fl (IJjllU i nawozowe
-ChpN Tynkowy i sztuka
troski. Gips alabastrowy

— Za fałszowanie marek polskich
odbył się proces i> fałsiowanie marek-poW
rycy Tisman i Józef Silbenstein skazani >■
4 lata więzienia, Abrahamowicz na 3 hft
więzienia i wydalenie z granic Austrji. "eł"
i Domański zostali uwolnieni.
— Milionowe banknoty w Niern«e9
wodu ustawicznej dewaluacji marki nieirliel|
niemiecki postanowił wypuścić w obieg
noty wartości i miljona marek.
— Powodzenie Austrji, Pożyczka d
rozpisana w Londynie i w Nowym Jot
się z nadzwyczajnem powodzeniem. W i-®*!
pisy na nią trwał/ godzinę i przewyższyo
sumę subskrypcyjną. W Nowym Jurku ztfl
życzkę trwały zaledwie 15 minut i suma su®J
została wielokrotnie przewyższona. Zorg®1^
potyczki w Ameryce zajął się dom bankoiflj
, — Zamordowanie 2 ch żołnierzy lf*j
W sprawie zamordowania 2 poJtficerótf J
z 149 p. p. w Dortmundz e podaje berłu** f .
sterstwo Reichswehry, iż wedle wiadoffl11^
otrzymało, morderstwo to zosiato popełi*'°™9'
sprzeczki między tymi żołnierzami francuskij
wiinymi Niemcami.
— Nowa organizacja militarystyCZM 3*
czech. Dzienniki socjalistyczne zair.iesz-tu.H j W
rewelacje o wykryciu nowej tajnej organ," J '
rostycznej, która miała swą siedzibę w ‘"jja
największem mieście gatuizonowem w .J
K erownikiem organizacji był zuar-y Rossbujj
znajdujący się w więzieniu
Dokonano l|8j
sztowań wśród członków Rei.hswehry.
M ST

— P J M. w Garbach. L-st i znacz. k otrzy
maliśmy Dziękujemy za nr^yskanif* abonentów
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Bracia Scblieper
Bydgoszcz

7sł, 310

Tel. 361.

Krawcowa

przyjmuje wszelkie p a c e garderoby daraskit*/ oraz
>eperac,ę bielizny i wykpił nie takowe aknratnie i po
e e nach um ia rko wa cyc h.

M a rta
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Kępno, ul. Rzeżnicka 138.

W e w t o r e k d n ia
2 6 c z e rw c a b r.
o g ;o d z . 3 p o p o i.

D Z IE N N IK I

w Kępnie Szkolna 353,

L E K C Y JN E

jedno biurko B a n k L u d o w y _w ^ /
najwięcej dającemu za

Ludwik Pezalski

sprzedani

Hurtowy Handel
5rtai-;i.tałów Budowlanych

-

poleta

Drukcrnia Spółkowa
w Kętinie.
( K ł l l C t i K

gotówkę, pbejrzeć można
10 minut przed sprzedażą.

Klaus,

627

kom. sądowy w Kępnie.

Bilanse w yłożon e są w lok ^

K ę p n o , 18 c z e r w c a 1 9 -

.

S p ó ld z . z o d p o w ie d z ia ł* 10 ..
RADA N A D ZO RCĄ '
X. LAN6L pfeie

a

