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Fi&mo polsko-katcSckie w południowe] części Wielkopolski
Przyjacie: Ludu" wychodzi tmy razy tygodniowo.
ffijjjjjde z odnoszeniem miesięcznie 10CG3 mk.
I»p?, oszenia miesięcznie 9800 m, z odnosz.w dom 13008 im
r°>sce miesięcznie 12500 mk.
Mil „ “°iodyńczy egzemplarz 1000 mk.
,
°paskq 2 franki. V7 innych krajach 100
1 procent drożej.

Redaktor odpowiedzialny: Franciszek Duszyński.
Adres dia listów: Nowy Przyjaciel Ludu — Kępno (Wlkp.)
Druk i nakiad: Drukarni Spótkowej w Kępnie, ui. Mickiewicza 54.
Telefon nr. 47.

C e n a o g ło s z e ń :

Zwyczajne za wiersz nonparelowy jednotomowy
.
1500 mk
Żałobne i dla poszukujących pracy
.
. 12C0 „
Reklamy w dziale redakcyjnym
.
. 4500 „
przed tekstem na 1 stronie
.
.
. 6000 „
Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe.
Na ogłoszenia ponad łO rary się powtarzające, "odpowiedni rabat.

Rok X.

Kępno, na wtorek 28 sierpnia 1923 r.

rzymskD*katolic!<i a Polska.

u.
Z nas odwiedziając kościoły katolickie
. ,-ł»y» przyznać musi, że pomimo współ. !°w'i katolickości, duch mieszkający w tych
i 79 ltst rozmaity, zależny od narodu, który ów
fo n
jósł i który tchnął w jego urządzeniu całą
J narodową
życiu ekoncmicznem zajmował i zajmuje
> bardzo poczytne miejsca. Tak jak niegdyś
■ P hu Cystersów uczył Polaków' zakładać
Im ^ uPrawę roli, a benećykt n budził
, jjjip ^so w an ie do ksiąg i pisma ta . dzisiaj
łtld" sjl e s z c z jest na swojem duszpasfe śkiem
*>ly krzewicielem oświaty i kultury.
'e pamiętał tego „króla czynu'* księdza
| A ^'^yniaka, który w chwili olntncgo ucisku
I T i / 1 P°lska oszczędność, organizując banki
5
kładąc tem samem podwaliny pod przyg|j|§ finansową Polski. Albo któżby nie
ritgo następcy, księdza senatora prałata
S który zapoczątkowane dzieło doprowadził
Oskiego wprost rozkwitu, czyniąc je zdol!?tfeielnego zżycia twórczego w odbudowie
1

[C; ta ma w kościele katclickiem jedna z najUsunąć ją — znaczyłoby osła
rC Sa'TKgo jej zaczątku.
ciężko grzeszy wobec narodu i jego
yŚitatcr, bałamucący lud, nieuczciwym fra| !ce panów i księży, w których interesie
^ totnnota warstw niższych i upośledzonych.
\ ^ dia łatwiejszego „oanówania** i bez kar
•
• iji^ że o ta kie m panowaniu i o taki^m
4rr'0-^ być mowy, a tylko świadoma zła
szkodnictwo społeczne może coś poi;('t2yć, tam, gdzie wspólny wysiłek wszyst^ ^ narodzie ma wspólny interes w cżwiwzmacnianiu jego potęgi i wzroście
; gospodarczo- p. i'ty cznego.
Wzrost tej potęgi nie postępuje tak szybko
Pregnęli, jeżeli uwstecznienie naszego na
ŁAksze w porównaniu z innemi — ro nie
Iw k rtl:gijności naszego ludu leży przyczyna
'tljgj. braku ludzi, którzyby kościół, jako insty^siność ludu, jako potęgę uczuciowną urn;.-;i
czyniąc z nich motor rozwoju naro-

?Ą
yi

Ruj ,to silniejszy od innych, uczucie religijne
, 2ródiem wszystkich czystych i szląchetWszczepia nam ono w duszę
^"^ytniejszy, ideał miłości i poświęcenia
W ^ życia jf, ł isnego, nietylko uczy nas to
ię no to?Unku do
ej wiary, ale nadto budzi
“^ “stającego doskonalenia się i tęsknoty
N t0S,!nienia „Królestwa Bożego.11'
Srtj "resz^ prawda, że naród i społeczeństwo
rt l ^bnem ^twiej ulegają w rzed V *3k-;„TtlaSi:'c^ rozkładowi moralnemu, a co zaro''kiadovvi politycznemu, niż narody
j? Iq'n a Przywiązane do swojej religji. A przy/J
^pbiera szczególniejszej wagi, skoro zasta
(J jż
nad tern, co ono oznacza.
t*aric,eni ^esf
katolicyzmu Polski? ,
v/.h następujących po sobie pokoleń* wywierze a więc w jednych trądyA t yTy^j, Prawdzie i w jednern pięknie obrzę
V / f Obcych najważniejszym momentom życia
' / S i (jj^^odzinrm, zaślubinom i śmierci.
.. 'nny tylko kościół rzymsko-katolicki
!b^c'hfiri VVes2l»śmy w stały nierozerwalny stonAą
h*. io ' 1*1 i staliśmy się jego przednią siraża,
^ W sc h ó d .
^a’njr,S|^gnął katoliim tak daleko sięgnął
Jest łam' gdzie jest granica
, V S ! a to ho ki eg o. Rzyca się to szczebity ^ a^ s a ch polskich, gdzie pochód cywiliŁachodn iej był pochodem polskości i ka-
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tolizmu. Litwa, a zwłaszcza' jego stolica Wilno są tego
wymownym dowodem.
Sokami rzymskiej cywilizacji żyła przez wieki
cała Rzeczpospolita. A zamieszały się one z sokami
przez nas samych wytworzOnem tak dalece, że niepo
dobne już dzisiaj przeprowadzić ścisłej granicy po
między iem, co jest w nas z pnia słowiańskiego,
a tern co jest romańską na tym pnie szczepionką.
Kościół rzymsko-katolicki dokonał na duszy naszej
coś w rodzaju inokulacji i dlatego wió3ł on w tę
duszę i związał się ? nią na zawsze.
A dając nam religję, dał nam i podstawy etyczne
do rozwoju i rozbudził w nas potężne uczucie, które
skojarzywszy w jedno z uczuciem patrjotycznym ocaliło
nas przed niechybną zagładą.
i niema bodaj ra świecie drugiego smrodu który
by miał do zawdzięczenia tyle kościołowi katolickiemu
ile my jesteśmy mu winni.
1 dlatego też dzisiaj kiedy temu kościołowi w na
szej ojczyźnie grozi niebezpieczeństwo, winniśmy
wszyscy jak jeden mąż, stanąć odważnie u wyłomu
i nie dopuścić aby mu się jakkolwiek krzywda stała.
Wiedzmy, że broniąc kościoła rzymsko-katolickiego
bronimy polskości i siebie samych.
Marcin Roch.

H p w is d f FfanEjHH-iKUi sngisiskĘ.
W odpowiedzi na notę angielską Francja stwierdza
przeo&wszystkiem, że sprawą odszkodowań wiązana
jest z całokształtem zagadnień gospodarczych Europy,
a więc także z niedomągahiami poszczególnych sojuszni
ków, zwłaszcza za palącą kwestią bezrobocia WAngłjr.
Nota francuska podkreśla dalej cały szereg ustępstw
poczynionych na rzecz Niemiec, na które iedn-k Niemcy
od początku odpowiadają przedstawieniem swej sytuacji
gospodarczej i finansowej w świetle beznadziejnem.
Nap;'Wdę zaś sytuacja Niemiec nie jest wcale zła
i przemysł ńiemiei.ki rozwija się doskonale.
Okupacja zagłębia Ruhry została zarządzona tylko
z powodu niewypełnienia przez Niemcy żadnego że
swych zobowiązań.
Do akcji tej Francja została
uprawniona pn.ez prot -kół w Spa, deklarację londyńską
oraz decyzją Najwyższej Rady z dnia 5 maja 1921 r.
Kwesrja legalności nie ulega więc dyskusji.
Tymczasem na okupację Niemcy zareagowały opo
rem pozornie biernym, w rzeczywistości zaś czynnym,
gwałtownym, kierowanym przez Ęerlin. Akcja oporu
kosztuje drożej, aniżeli wypełnienie zobowiązań.
Pierwszym warunkiem nawiązania rokowań jest
zaniechanie oporu. Dopiero z chwilą wypełnienia tego
warunku ewakuacja będzie się odbywała stopniowo,
w miarę spłat, warunki zaś okupacji ulegną zasadniczej
zmianie. Nota stwierdza wyraźnie, ie Francja nie ma
celów zaborczych, żąda tylko zapłaty odszkodowań,
które stanowczo nie przewyższają zdoiności płatniczej
Niemiec.
Ze swej strony Francja nigdy nie zrzekała się
spłaty długów międzysojuszniczych, nie może to jednak
nastąpić przed otrzymaniem sum odszkodowawczych.
Wysokość rat, spłacanych przez Niemcy, musi być
ustalana perjodyetnie od czasu do czasu w zależności
od sytuacji gospodarczej Niemiec, co zresztą było
również intencją twórców Traktatu Wersalskiego. Nota
przypomina dalej, że wierzytelności Francji i Belgji
wynoszą 60 proc. ogółu wierzytelności sprzymierzonych,
muszą się więc tą sprawą zajmować przedewszystkiem,
W załączeniu do noty francuskiej znajdują się od
powiedzi Poincarego na poszczególne zarzuty noty an
gielskiej. Taka jest treść noty.
Przyznać trzeba, że odpowiedź francuska utrzymana
jest w tonie spokojnym i rzeczowym. Trudno odmó
wić słuszności wywodom p. Poincarego, kióry wyłą
czając możliwość istnienia celów egoistycznych i za
borczych. daje dowód, że Francja zmuszona została go
okupacji Ruhry wyzywającą postawą Niemiec. Z za
dowoleniem podkreślić należy stanowczość treści noty
Francji. Niemcy, licząc ciągle na możliwą chwiejność
politycznej opinji francuskiej, przekonają się raz jeszcze,

że decyzja premjera Poincare a za nim społeczeństwa
francuskiego jest niezachwiana,
Prasa francuska wyraża się o nocie naogół przy
chylnie i spodziewa się, że rokowania między Francją
a Anglją będą mogły się w najbliższym czasie rozpo
cząć i doprowadzić do porozumienia. ,Liberte' pod
nosi z uznaniem oświadczenie Poincarego, że Francja
nie może płacić zanim nie otrzyma kwot jej należnych.
W tej mierze dodaje dziennik, wszyscy sprzymierzeńcy
są zgodni.
Kola angielskie uznają pojednawczy ton noty fran
cuskiej oceniając w pełni szczere życzenia Francji doj
ścia do porozumienia zlAnglją. Dobre wrażenie wy
wołał ustęp noty, zapowiadający złagodzenie okupacji
w razie ustania biernego oporu. Koła angielskie wy
tykają jednak, że Francja podtrzymuje swoje prawo
pierwszeństwa w spłaiach odszkodowawczych, gdyż
zdaniem rzeczoznawców angielskich — każda rata
uiszczona przez Niemcy ma być rozdzielona między
w szyslkich s przy mrerzeńców.
Oczywiście tylko prasa niemiecka jest niezadowo
lona, twierdząc, że nota Poincarego nie stanowi pod
stawy do porozumienia. „Rotę Fahne“ uważa ironicznie,
& porozumienie przecież jest możliwe kosztem rzesz
pracujących: „Vorwartśu pisze, że nota francuska nie
odznacza wprawdzie żadnego ryz3trzygnięcia, ale tkwią
w niej możliwości tego rozstrzygnięcia, gdyż może ona
utorować drogę dc porozumienia angielsko francuskiego,
czy też niymifc.
.. nteją,
to zlikwidowa
nia wojny o zagłęeie Ruhry. Do Takiego"saiaego
wniosku dochodzi „Voss. Ztg.“ doradzając by Niemcy
w swej polityce spróbowały oprzeć się na zapewnie
niu Poincarego, że Francja niema zamiarów zaborczych,
Z głosów tych przebija w każdym razie chęć dojścia
do porozumienia, *
G.

ttitiaio nieustannej
Przed wielu laty, kiedy Niemcy w Polsce byli
tylko nielicznie rozsiani, utarto się zdanie; że Niemcy
łatwo „polonizują** się,
W Poznańskiem i na Pomorzu, gdzie dobrze znają
Niemców, nikt nie łudzi się codo „polonizowaniasię“
Niemców. Porajemna, ale tern zajadlejsza antypolska
agitacja poznańskich Niemców każe Polakom trzeźwo
patrzeć na „Sprawę niemiecką* w Polsce. Dzienniki
poznańskie wszystkie wzywają rząd do energicznego
korzystania z oprawień Traktatu Wersalskiego.
I „Gdybyśmy — pisze „Dziennik Poznański" —
skrupulatnie wyzyskali wszystkie uprawnienia jakie nam
daje traktat pokoju w zakresie likwidacji prywatnych
majątków niemieckich, gdybyśmy dalej uregulowali
w myśl postulatów polskich sprawę kolonistów, a wre
szcie gdybyśmy usunęli z granic Rzeczypospolitej wszyst
kich tych Niemców, którzy optowali na rzecz obywa
telstwa niemieckiego — „sprawa mniejszości niemiec
kiej przestałaby właściwie dla nas istnieć, jakieś 20000
Niemców stanowiłoby nieznaczny odsetny w stosunku
do reszty ludności (około 7 proc.)
Tymczasem jednak przywódcy polskich Niemców
uważają, że sytuacja polityczna Europy środkowej,
stworzona przez traktat wersalski, jest zjawiskiem
przejściowem. Dlatego sytuacja taka, nie dziś to jutro
musi ulec zmianie. Wrócą dawne, dobre czasy.
W oczekiwaniu zaś tych czasów, należy wszystkie siły
wytężyć, aby utrzymać niemczyznę w chwilowo, tylko
oderwanych marchjach wschodnich.
„Deutschtumsbund" (jeszcze za czasów swego
istnienia) rzucił hasło pozostania w Polsce, przetrzy
mania, „przezimowania" w niej, dopóki znowu dla
Niemców szczęśliwe nie zabłyśnie słońce wiosny. Po
słuszni temu hasłu, działacze niemieccy w piśmie
i słowie zaczęli rozwijać usilną agitację przeciwko
sprzedawaniu nieruchomości Polakom i emigracji Niem
ców z Polski. V/ tym też duchu zaczęli przemawiać
na łamach swej prasy sławiąc piękno Wielkopolski,
nazywając ją swoją ziemią niemiecką, użyźniona potem
niemieckich ziemian i niemieckich osadników. (Deutsche
Nachrichten 1922 r. Nr. 46.) Dlatego hasłem niemieckim
powinno być — pokazać zęby („Deutsche Nachrichten"
1922 r. Nr. 70."

Z tego widzimy, że irredenty pruskiej nie pozbę
dziemy się wcale.
A jednak Polska winna podjąć walkę z irredentą
pruską, tembardziej. iż walki tej zrobiliśmy już początki,
Zamknięty „Deutschtumsbund1', -Więc teraz kolej na
tych ukrytych, podziemnych działaczy, którzy wydają
zgubne dla nas hasła i kierują pozostałą irredentę
pruską w naszym kraju.

wadzić się do 24 godzin na podstawie tej, że gmina
izraelitów nie przyjmuje."
Zdrowy instynkt podyktował wójtowi gminy Chorowice wyjście proste, a sprawiedliwe. Żyd Montag
obrał gminę za teren swego pasożytniczego działania,
nic więc dziwnego, że miejscowi obywatele powiedzieli
mu — wara!
Przykład ten winien stać się wskazówką dla na
szych wsi i miasteczek

Prowadzenie ksiąg obrotu.
Według rozporządzenia Ministra Skarbu naieży
począwszv z dn em ł września br. prowadzić księgi
obrotu. Do prowadzenia ksiąg obrotu obowiązane są
wszelkie przedsiębiorstwa, płacące podatek obrotowy,
a nie prowadzące ksiąg przepisanych kodeksem han
dlowym, z wyjątkiem przedsiębioritw handlowych po
niżej II. kategorji i przedsiębiorstw przemysłowych po
niżej V. kategorji.
Strona przychodu ksiąg obrotu powinna prócz
kwot fakturowych. za nabyte towary (względnie su
rowce) wykazywać wszelkie wydatki związane z pro
wadzeniem przedsiębiorstwa. Strona rozchodu powinna
przy przedsiębiorstwach handlu hurtowego wykazywać
nie końcowe kyoty faktur, sprzedanych towarów, lecz
specyfikacje szczegółowe z ilościami i cenami poszcze
gólnych pozycji; w handlu detalicznym wystarczy
każdorazowa ogólna suma zbioru dziennego. Wymie
nione księgi, przy których powinny być dołączone do
wody tak przychodu jak i rozchodu, należy przecho
wywać 3 lata od daty zamknięcia księgi. Począwszy
od roku 1924 należy księgi obrotu otwierać w przy
chodzie'remanentem początkowym, a zamykać po stronie
rozchodu remanentem końcowym. Księgi obrotu muszą
być oznaczone przez sędziego pokoju, uotarjusza, ma
gistrat, starostwo, lub urząd gminny. Wszelkie bliższe
informacje w powyższej kwestji udzieli zainteresowa
nym członkom Sekretarjat Związku Towarzystw Ku
pieckich, Stary Rynek nr. 7ł/"J2.

Jak w łościanin broni ziem ię
od żydow skiego zalewu.
Włościanin polski nigdy nie był przyjaźnie dla pejsatych obywateli usposobiony.
Niechętnem przeto
okiem patrzy na próby osiedlania się żydów na wsi.
Zdrowy instynkt nakazuje mu w wielu wypadkach działać
radykalnie, z kłonicą w dłoni. Niedawno zdarzył się
taki wyp?.d- k we wsi Chorowiee, pow Skawina, gdzie
— jąk czytamy w „Rozwoju'1 — zamieszkał p, Emil
Montag z zoną. Zaraz następnego dnia po ich przy
byciu zgromadzili się pod mieszkaniem p. Montaga
wójt wsi Chorowiee p. Kuta, wraz z kilku włościanami,
którzy wezwali Montaga do wyprowadzenia się w ciągu
24 godzin, grożąc nżyci-em siły fizycznej.
Wobec tych pogróżek p. Montag musiał się wy
prowadzić, a p. wójt wystawił mu następujące po
świadczenie:
„Zwierzchność gminna Chorowic poświadcza niniejszem, że p. Emil Montag jest zmuszony wyproJł, I. Kraszewski,
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Na królewskim dworze.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
—o—
Po polowaniu tern, wkrótce córka kanclerza Osso
lińskiego Urszula wychodziła zamążą za starostę bractawskiego. Królestwo byli zaproszeni, dwór cały,
Władysław znowu był w złym humorze, tak dalece, że
biskupowi poznańskiemu nie dał się z sobą pożegnać
u Ossolińskich, ale mu surowo wskazał, że powinien
był z pożegnaniem jechać na zamek.
Wszyscy postrzegli ten okropny humor i podraż
nienie, którego przyczyną było, że opinja Radziwiłła
przeciwko wojnie brała górę. Senatorowie zaczęli ją
odradzać, cofać się. Niektórzy z nich kosem okiem
widzieli, że posłowie wenecki i francuzki bawili przy
królu, podejrzewając ich o pobudzanie do wojny. —
U nas niema zwyczaju — mówili —• aby rezydenci
obcy mieszkali, Wesele dawno skończone, czegóż oni
tu bawią?
Po zwłokach tylu król naostatek dał posłuchanie
Radziwiłłowi, lecz miał się na ostrożności. Obu im
trudno było rozpocząć rozmowę, szczególniej Włady
sławowi, który się powśćiągnąć nie umiał.
Naostatek król nadzwyczaj przymilaiącym się gło
sem, błagająco prawie odezwał się do kanclerza.
— Wiecie czego ja tak mocno pragnę? — rzekł, —
Nigdy polityczne konstellacye się nie składały lepiej
przeciwko turkom, jak teraz, aby ich wygnać z Eu
ropy. Ja chcę zdobyć dla Polski chwałę dokonania
tego czynu,
Wy jesteście przeciwko wojnie?
— Tak jest — odparł Radziwiłł.
— Dlaczego?
— Dlatego, że cały kraj jest przeciwko niej,
N. Panie
— Szlachta nie rozumie nic — przerwał król —
ja biorę to na odpowiedzialność moją. Nie przeszka
dzajcie mi, macie wpływ, możecie wiele, proszę was,
uczyńcie to dla mnie.
— N. Panie — zawołał kanclerz z żywością wielką
gotów jestem służyć wszystkiem co mam W. Król.
Mości du ostatniego tchu mego, aie bez wiadomości
senat!’. ■ i . iczyposoolitej ani W. Kr : Mości ani nam

W sprawie pierwszej serji
osad likwidacyjnych.
W ostatnich dniach wyszczególnia „Monitor Polski*'
osady I. serji, które Komitet Likwidacyjny przejmuje
na własność Państwa i przekazuje Skarbowi Państwa,
ustalając zarazem wysokość odszkodowania za wspom
niane osady. Jak się dowiadujemy z Poznańskiego
Urzędu Likwidacyjnego będzie w następnych dniach
reszta osad z I serji w „Monitorze" ogłoszona. W trzy
dni po ogłoszeniu danej osady w „Monitorze" staje
się or.a własnością Państwa, a na nowonabywcy prze
staje równocześnie ciążyć obowiązek dostarczania
żywności rodzinie dawniejszego właściciela, W tym
samym dniu poleci również Urząd Likwidacyjny ko
mornikowi sądowemu przepro wadzenie eksmisji da wniej
szego osadnika.
Wobec dalszych zapytań skierowanych do nas
wyjaśniamy, że nowonabywcy drugą ratę spłacić mogą
przed upływem ostatecznego terminu. Po spłaceniu jej
zarządzi Urząd Likwidacyjny przewłaszczenie.
Dyrekcja Związku Obrony Kresów Zachodnich.

Wielki Odpust św. Idziego w [Murzynie.
W czasie od 31. sierpnia do 2 września odbędą
się w Mikorzynie jak zwykle obchody na cześć św,
Idziego. Jak w zeszłym roku tak i w tym przy spo
sobności Odpustu odbędą się dla pątników rekolekcje
którym przewodniczyć będą Ojcowie Misjonarze Oblaci
z Krobi.
Porządek obchodów będzie następujący:
W piątek, 31. sierpnia o godz. 5-tej po połud
niu przywitanie pątników i nauka wstępna, o godz. 6-tej
nieszpory, o godz. 7-mej druga nauka.
W sobotę 1 w rześnia (uroczystość św. Idziego)
o godz. 8 min. 45 rano wotywa, o godz. 9 i pół nauka,
o godz. 11 - tej suma, po sumie nauka. Po południu
0 godz. 2 i pół nieszpory. Po nieszporach nauka,
święcenia przedmiotów nabożnych i pożegnanie pątni
ków wracających do domu. — Wieczorem o godz. (5 ej
nauka, po nauce różaniec, o godz. 7 i pół nauka.
W niedzielę, 2 w rześnia o godz. 8 min. 45 rano
wotywa, o godz. 9 i pó! nauka, o godz, 1 i-tej suma
po sumie nauka. Po'południu o godz. 2 i pół nieszpory.
Po nieszporach nauka, święcenie przedmiotów naoożnych
1 pożegnanie pątników.
X. Przyniczyński, proboszcz w Mikorzynie.
ważyć się na takiej doniosłości postanowienie podobna
nie jest.
Zmięszał się król i wyjąknął.
— Senat pójdzie za inicjatywą.
Zamiikł potem i smutnie zwracając się ku Radzi
wiłłowi, dpkońezył.
— Wierzaj mi, jakieś fatum mnie ciągnie ku tej
wojnie. Marzyłem o niej od młodości. Ziszczają się
najdawniejsze pragnienia... muszę...
Kanclerz na to nie umiał nawet odpowiedzieć.
Królowi zdawać się musiało zapewne, że już go ujął
sobie.
— Dlaczegóż — spytał — nie chcesz przykładać
pieczęci do listów na zaciąg żołnierzy?
—■N. Panie — począł zwolna kanclerz — czynię
to w interesie W. Król. Mości. Obrażonąby się tem
czuła rzeczpospolita, że się stało bez jej wiadomości,
my, kanclerze pieczętując, stracilibyśmy zaufanie kraju,
a któżby potem w nieuchronnym konflikcie między
panem a rzecząpospolitą pośredniczył i jednał?
Myśmy przysięgą zobowiązani nie pieczętować
nic,'na co niema zgody .stanów ogólnej. Spytanoby
nas o rachunek na sejmie. Musielibyśmy odpowie
dzieć: Król kazał.
Koniec taki, że składając na króla, mybyśmy go
obwiniali.
Władysław słuchał, myśląc może o czem innem;
dość mu było na tem, iż się przekonał, że Radziwiłł
złamać się nie da, i nie nalegał już. Obmyślał środki
inne zapewne,
Od królowej część pieniędzy wyłudzono. W czasie
wesela król wyszafowawszy już pożyczone 200,000
zażądał nagle, aby Marya Ludwika pożyczyła więcej
jeszcze na oblig posła weneckiego.
Wezwany na radę de Bregy, naprzód ostrzegał,
że Tiepolo nie ma pełnomocnictwa takiego, któreby
mu długi zaciągać dozwalało; bezpieczniej zresztą było
i samej rzeczypospolitej weneckiej nie dawać inaczej
tylko na zakład jakiś.
Odpowiedź tę zaniesiono królowi, który nie roz
gniewał się, ale wpadł w najokrutniejszą chwilową
wściekłość. Krzyczał, bił o stół rękami, odgrażał się
na żonę, a nazajutrz j d y razem byli ńa przenosinach
Ossolińskiej, wobec wszystkich gości ani się żonie
skłonił, ani do niej mówił, nie patrzał, tyłem się obra
cał, okazująć największe oburzenie.
Przez cały czas Marya Ludwika płakała i musiała
chustkę trzymać na ustach, u czoła, skarżyć się na ból
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- Nr. 34 „Myśli N arodow ej'
SnąćpŁ?’J
jącą treść: Aktywizm działa, —• Jan Zamor s^
^
panja Antyczeskai w Polsce. - Lj Brun " W e zaljc;
Zygmunt Krasiński o redakcji „Czasu • t.uup] feiennv .
Apasz Komedantka — (n) C. K. Jędrzej. “ ^ L
Generał Roja, Maładiec Hołówko o Estonji.r amim, . .
a fałszerze tysiącmarkówek. Pan staro®-_ i5,6oo rrZ żywotów Plutarcha. Jak Piłsudscy sPrz^ 5 1tysięcy ms
lam swe majątki w WiieńszezNŹaie. — ^
czyński. Zatajona owacja. Wśród ksiązf15, ■uster bel
— Nr. 34 , Szopki" zawiera następ#® Jnilc „L’hor
Niszczyciel marki polskiej. — H. Nowo ęolsce, og
Strajk, którego nie było — T. Kieczyńsiues • Jasparem i
w;eowem bagnie. — S. Biedrzyckiego- ,
jest s
S, Biedrzyckiego. Ostrożna ciocia, ^tający ro
nota.
Polsce p
drzyckiego.
8*ę naiwć
rza Czarn
:a‘ne, jak ]
M a, jes

W ia d o m o śc i polityczni

R okow ania polsko-gdański-J^ ^ jia
nieRokowania między przedstawicielami
Szelki ro
skiego a przedstawicielami Gdańska w s? Jiaj1®się za:
nienTa gm achów przyznanych Polsce,
\
pieniędzy gdańskich w kasach kolejowych ^ tentysł d
P. K. K. P, w Gdańsku doznały przerwy ™ °'be!gijsi
wobec układów, toczących się u Wys. K ^ g fOZWoju
Narodów w sprawie ftosunku Polsk£jW
Układ polsko-gdański, ułatwiający aprowi# . na pre
przez zmniejszenie świadczeń walutowy-1, ^ ^:wiecz.“
tach przesyłek żywnościowych, wchodź
Monosi,
w życie.
na poci;
'1^° mater
Rozwój polskości na Śląski*
„Gazeta Warsz." donosi, że najwięks*® ,£ ({3 _ r
biorstwa na G S'ąsku: Huta K r ó l e w s k a L * w
mają być przekształcone wskutek zmian z '„j jnj{ ()y';
siadaniu kapitału zakładowego towarzysU ^ t
rzystwo polskie z przeniesieniem siedzib/ ^
do Katowic i Warszawy. Pociągnie to z ^jj tj,
za:
dzenie kierowniczych stanowisk w przeds1^1* ^,®6goe cza
przez Polaków,
li
P r z e p r o w a d z e n ie p a r c s M J j
Oprócz parcelacji rządowej w ilość1 'Lj L ’
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
$ jTylośc
również parcelacja pod nadzorem urzędó- e;
przez instytucje do tego upoważnione lJ
prywatne. Na obszarze całej RzeczjpoJp31 j. £
do parcelacji w instytucjach upoważniow^^
jekty obszaru 31 202 ha, osoby p ry w ąi^^H
objektów obszaru 44 126 ha. Z tych
Uicje upoważnione rozparcelowały doty-jBH
jektów obszaru 16 796 ha, zaś osoby
'Spost
objektów obszaru 18,877 ha,
^ E ^es,
Z a p o w ie d ź now ych z a b u r z e ń V
L.01S rjowaii
Według informacji, jakie otrzymałai ..GjSSjj L 1(łz kół przemysłowych, sytuacja w GlansK^jJli'
się bardzo poważnie i liczyć się trzeba 1 ■s t u

<i , V jrzyw
głowy. Ci co przeciwko niej *intrygo^'
ksj ?Wai
** ** J O - ,
ję ł’
L
i cieszyli się; tymczasem w u sp o so b ien i
aa.
v
zmiana jakaś niewytłumaczona.
zy się
Władysław przekonawszy
y. bo senato
kład Radziwiłła był zaraźliwy,
po drugim przechodzili na jego stronę. p’5łł!?
zaręczać, iż on wcale o wojnie i
^
myśli. Pułki, przygotowania, wszystko )^ W k
środkiem ochronnym. W tym sensm (3tr ^ 3te}<
listy rozpisano i rozesłano. Złożono n
^
ruch ten wojenny.
-e
iN atn.
W najściślejszem kółku jednak n‘ reSp^ ro2p
ciągnąć dalej układów potajemnych,
1 5 tegQ
zagranicznych wysyłać, pułków nie ’n)|aja, j A d ^
czać. Jawność tylko powstrzymaną
%^rakt
I ' ^ -------------- J -------* z°fąl\o P^i N
h.
Pomiędzy królem a królową PrZ' ievtfi|,,1v i ^ n e ^
nUrAu/ do
dn jakiegoś
iaU-iAcrnć tłumaczenia
mar.zfcnia.
k 'Kłnór.;
średników
strony Maryi Ludwiki, łagodzenia
A że jeszcze kilkakroćstotysięcy talaró ^
zyskania od żony, Władysław znowu J
^
czynał
r
arłne a8
W czasie tych wesel i zabiegów ' fyg 1
wyzdrowiało, ramię się zabliźniło. ‘ siem
jak tylko się o tem dowiedziała, za°z^
jej powrotu na dwór.
;j
Bietka więc wróciła.
f 0 tj- ^
W istocie była ona potrzebną, ho
^ .
królowej waśnili się tak, że służba ^ 1 ^
a przynoszone przez nich wiadomości i
często zawodziły.
za«
Chociaż blizko zamku przez ten ^ ^ * K j0cj
musiała przybywszy tu, nanowo się
ic J Ełieni
w położeniu.
łl i ■
ie
*a
la
l
P. Amanda, która się spodzie
pować przeciwko królowej, P°P’era^ 0razz
niem Zygmunta powierzonego sobie,
,
.Pr-:,
położenie swe trudniejszem.
tha.
: ^ iA
Królewicz przekładał pieszczącą ^g° 3,1^
swą ochmistrzynię, uciekał od niej.
i %
który był mocno rozdrażniony, P°
9tA wet
się posprzeczać, aż do mdłości.
Jednym razem niespodziewanie,
Q, p
nicmce za męża sjarosta krzem ienie^^jji^p \
na dworze, Pac, klóry wszystko
o
nózie, że król go sprowadził- .yja ^
w gniew, zachorowała naprzód.
j ^t j
potem, odmówiła przyjęcia s ta ro ś c in ie
przyjęła. Gniew i płacz mieniały * v
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^*nego strajku generalnego. Władze

-ierawpłowych, jak stoczni, fabryk metalowych
iorski' pWćpłac. opartych na dolarze i wskaż-

Zarobki robotników wypłacane
°[niie zaliczek. —
PaJ®
n, enny robotnika portowego od dnia
iji, paf)'i°si 6 milj. 80 tys. mk. dziennie. Za
^sta aijjunicji robotnik otrzymuje dodatek,
zadali PO mk. a za pracę ciężką dodatek,
‘ysięcy marek.
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belgijski o Polsce.

pi!c »L’horizon'* w numerze specjalnie
ii e’ ogłasza wywiad z min. spraw
parem na temat stosunków polsko. _ j gja jest szczęśliwa — mówił p. Jaspar
C1 ’ . fptaiący rozwój życia handlowego i przerolsce. Polska, ten kraj 27-miljonowy,
«się najważniejsze drogi handlowe od
1 Fa Czarnego, zaopatrzony w wielkie
£jj8, '‘ane> jak lasy, złoża węgla kamiennego,
jest przeznaczony do tego, aby
;jde«»sród najbardziej żywotnych narodów
ii fł® . 1,1 niewątpliwym żywotności narodu
Pra*Jfef,e^ ' rozmach inicjatywy i zapał do
przyjig!6.się zauważyć p0 długóletniem wyi fciiflln ' który potrafił w tak krótkim czasie
, n3i k emysł do stanu kwitnącego. Traktat
[oaliC ^gijski będzie szczęśliwym wstępem
(joy r07-woju stosunków polsko- belgijskich.

zację® na preZydent a M asaryka.

h P;!l Wiec z ><
donosi z Pragi: „Bendelik“
^ORosi, że nieznani sprawcy przygona pociąg na stację Brezno; wczas
Cli fi •no m terjał wybuchowy, położony na
:sze
Zamach ten był skierowany
i H^Mentowi Masarykowi, który bawił
asĄgfr&jinh.
Nienawiść do Masaryka jest
3!ę
ogromnie silna wskutek złamania
/
ufnego Słowakom przez Masaryka
ia 5^1.7ogóle na Słowaczyźnie już od dłużs;ę zauważyć
■ ■ ■ ruch podobny do tego,
Sl...-'i
i:.eSo czasu i panuje obecnie w Irlandji
,i St|

W

Deutschland ohne A lles/4
j7°ttiości, nadchodzących z niemieckiego
“dność tamtejsza gromadnie przechodzi
sby zakupić choć drobną ilość mięsa
fitsł również tam kartofli. Podróże, na
!®cają się nawet dla zjedzenia obiadu
?'eci polskie, wracając ze szkół pot
ęgo Śląska, śpiewają na ulicach na
hymnu „Deutschland, Deutschland
>
,|.sPosó& następujący: „Deutschland,
itj.„ a*les, nic na miskę, nic na talerz"
Rty, któr:zy dawniej w podobnych wy%>w&i| bardzo ostro, obecnie z uśmieSię

"hłiecki grozi dyktaturą.

%

N g ara Mittag ‘ donosi, iż kanclerz
?rzywódcami
—/ wuucaim buuinuciw
stronnictw oświadczy),
f i ^ n y użyć najostrzejszych środków.
’ °yć może, ostatnim, który może za^emu i finansowemu bankructwu.
Jhzuca myśl o dyktaturze, to jednak
< jej zastosowaniem w ramach kor.L. sPosób skutecznie przeszkodzić sakonsolidacji stosunków we-

f

I ^ tek seperatyzm u?
' Ł S sterstwo Finansów w urzędowym
, mia, że bawarski bank państwa
r°zPoezęcia emisji własnych bankn' e Posiac*a upoważnienia
H?** bawarski zmuszony jest do tego
gotówki, gdyż zapotrzebowania
IN. "6. fir,
_1 1... nie ....
... ' —
h° Reichsbanku
uwzględniane

Mo n ik a .
rzym sko-katolicki
rPnia Józef Kalas. w.
Augustyn b. w. dr., Hermes.
I(* ailiń -łana Chrzc. Ścięcie. Sabina.
nca o godz. 5, 2
Zachód 7, 0
t3,58
o, 4
6,55
5, 6

Ne°Cz^0vvo-telegraficzna podwyż dniem 1 września wchodzi
pocztowo-telegraficznej
$ , ( / r H . W agranicznei 0
t>roc- List
I j L .e. Zatein kosztować 1000 marek,
.i
vv posiadaniu Polaków.
i51:1, i * j| 4 ' °hosi, że Rektor Uniwersytetu
j.^- Heljodor Święcicki nabył od
D0łUraktem z dnia 14. sierpnia
notarjusza radcę Cichowicza,
“bi p ra sk i Laski w powiecie kę5szaru 2672 ha., w tern przef'<i ,j
fundacji, powołanej przez
"Nau,<a ’ praca11, celem
ei Przez udzielanie pomocy
'
^obentom, asystentom uczelni
wL ’ Wspomagania kształcącej się

kló/ifi' ' i - taryfy

młodzieży polskiej oraz zasilania nie zaopatrzonych
wdów i sierot po zmarłych profesorach. Fundacja
wejdzie w życie po zatwierdzeniu jej przez Radę mi
nistrów. Na kuratorów fundacji powołuje akt erekcyjny
prof. Święcickiego, prezydenta miasta Poznania, Cyryla
Ratajskiego i prof. dr. Adama Wrzoskę,
— Co na to urzędnicy pocztowi i władze?
W nr. 89 „Kempener Wochenblatt’u“ pojawiła się no
tatka, w której redakcja zarzucą urzędnikom kradzież
kilku listów oraz znaczków z tychże, nazywając ich
niesumiennymi złodziejami i bandytami, podając jako
powód kradzieży przypuszczalną zawartość banknotów
50 tysięcznych w owych listach. — Ot, zwyczajna na
pozór notatka gazeciarska. — Jednakże czytając uważniej,
można przyjść do wniosku, że na poczcie kępińskiej,
— dotychczas bardzo sprawnie funkcjonującej — dzieją
się jakieś nadużycia. Zasięgnąwszy informacji w dy
rekcji pocztowej, przychodzimy jednakże do przeko
nania, iż sprawa zaginięcia iistów ma zupełnie inne
tło. Dotychczas bowiem nikt jeszcze nie zgłosił się do
dyrekcji z zawiadomieniem, że listy jakieś zaginęły,
nie zgłosiła się również i redakcja „blatu'1 niemieckiego,
Natomiast staie właściciel owego pisma najróżniejsze
wynajduje sposoby, ażeby utrudniać urzędom polskim
pracę, żąda, ażeby z nim rozmawiano li tylko po nie
miecku, itp. bismarkowskich metod próbuje. Naj
prawdopodobniej wiec i obecnie wymyśli) sposób zo
hydzenia urzędu polskiego, licząc się z tern, iż notatkę
ową skwapliwie przejmą pisma wychodzące w Niem
czech i szeroko rozwodzić się będą nad stosunkami
zlodziejskiemi w grzędach polskich, w kraju zaś w ten
sposób można podkopywać zaufanie do urzędów. Są
dzimy, że odnośni urzędnicy pocztowi jak również
kompetentne władze zajmą się tą sprawą i ukrócą
nieco cugli rozhukanemu pionkowi ,,Deutsclitumsbundu“,
podkopywującemu gdzie się tylko da, autorytet władz,
bowiem notatka li tylko na to obliczona, gdyż w prze
ciwnym razie byłby się ów pan zgłosił z zażaleniem
do dyrekcji, która ze swej strony poczyniłaby odpo
wiednie kroki, by niesumiennego urzędnika wyśledzić,
a nie puszczałby w świat wiadomości o niestwierdzonych taktach kradzieży listów.
— Na pogorzelców w Bralinie złożył w redakcji
naszej p, Worsztynowicz z Kępna 100000 mk. Pie
niądze przekazaliśmy komitetowi w Bralinie.

Z Poznania.
—- Słuszna nagroda. Urzędnikowi przy proku
raturze sądu okręgowego w Poznaniu p. Maksymiljanowi Englowi przyznało Ministerstwo Skarbu, jak swego
czasu o tem donosiliśmy, nagrodę za przytrzymanie
szajki Żydów, niejakiego Maksa Blatta z Poznania
i kilku wspólników Źydśw z Częstochowy, usiłując
wywieść z roiski do Niemiec większą sumę w monecie
złotej i srebrnej, a mianowicie 1270 mk w złocie i 1850
mk. w srebrze. W myśl art 2 ustawy tymczasowej
z dnia 19 grudnia 1919 r. przysługiwało p. Englowi
25 proc. jównowartości zatrzymanych monet. Na mocy
tejże ustawy Wielkopolska Izba Skarbowa w Poznaniu
wypłaciła panu Englowi 8 m-ijonów marek w bankno
tach. Wszystkie skrypty, odnoszące się do tej sprawy,
Izba Skarbowa wysłała do Ministerstwa Skarbu, gdzie
stwierdzono, że wypłaconą p. Englowi nagrodę obli
czono tylko od sumy złota z pominięciem skonfisko
wanej monety srebrnej. Wobec tego A4inisterstwo
zarządziło wypłatę dodatkowej nagrody wysokości 25
proc. równowartości zatrzymanych monet srebrnych, co
uczyniło 5 miljonów marek. Sumę tę Izba Skarbowa
wypłaciła p. Englowi dodatkowo w tych dniach, tak
że rć^em otrzymał pan E 13 miljonów marek,

Z całej Polski.

kaś tajemnicza ręka korzystając ze snu posłów, zabrała
suwerenom walizkę z garderobą, wartości 10 miljonów
mk, i palto wartości 2 milj. mk. Przebudzeni ze snu
posłowie zawisdcmiii o przykrym fakcie poiieję w Czę
stochowie, komunikując, że kradzież popełnioną zo
stała prawdopodobnie na iinji Kraków—Zawiercie.
— Bandycki napad cyganów’. We wsi Kościeszy
pod Kaliszem banda cyganów nawiedziła jednej z osta
tnich nocy zagrodę gospo tarza Józefa Treki i zamordo
wawszy właściciela ograbiła całe mieszkanie. Po speł
nieniu zbrodniczego czynu bandyci uciekli z łupem do
pobliskiego lasu. Podejrzani o wykonanie bandyckiego
napadu są cyganie Michał’Borkowski, Kazimierz Młodecki, Zieliński, Arkadjusz, Marjan Grochowski i szósty
który cieszył się wśród swego otoczenia przydomkiem
Franek. Nazwisko jego nie jest bliżej znanem, jako
herszt bandy uchodził Marjan Grochowski, lak 43, wy
soki brunet. Zarządzony za bandytami pościg nie
odniosł dotąd pożądanego skutku.
— Napad bandytów na młyn. Cicha wieś
Sobiszew cdlegla o 8 kim. od Skierniewic, była wiciowr.ią n2padu bandyckiego. O godzinie 9 wieczorem
do m«yna wodnego na rzece Rawce należącego do
p. Ignacego Macherskiego b. burmistrza miasta Skier
niewic, wtargnęło 6 bandytów. W młynie było dzie
sięciu ludzi zajętych pracą z p. Macherskim, właści
cielem młyna na czele. Na rozkaz ręce do góry
wszystkich kolejno z bronią w ręku przeprowadzono
do spiżarni z oknem okratowanem, znajdującej się
z tyłu zfbudowan gospodarczych. To samo zrobiono
z rodziną p. Macherskiego. Do większego postrachu
bandyci zagrozili uwięzionym w razie ucieczki wybu
chem bomby, którą jakoby zawiesili na drzwiach spi
żarni. Po uwięzieniu wszystkich bandyci rzucili się do
rabunku. Splądrowano cały dom szczegółowo. Łupem
bandytów stała się garderoba i kosztowności,- wartości
200 miljonów mk. W tym czasie, kiedy bandyci za
jęci byli rabjnkiein, młyn był w dalszym ciągu w peł
nym ruchu, bez żadnej opieki. To stało s;ę też przy
czyną jeszcze większego nieszczęścia.
Zamknięci
w miynie usłyszeli okrzyki: pożar! ratunku! młyn się
pali! Nadbiegła ludność na ratunek zdumiona była
nieobecnością właściciela i jego rodziny. Domyślano
się, że zaszło coś nie zwykłego. Dopiero gdy uwięzieni
• zaczęli wzywać pomocy, wypuszczono ich ze spiżarni.
Na orzw-iach żadnej bomby nie było. Po bandytach
nie pozostało ani śladu. Uciekając na odcjaodnem
zrabowali p. Macherskiemu konia z bryczką wartości
15 miljonów mk. W młynie, który byt przez trzy
godziny w rucr.u wskutek silnego zatarcia się trans
misji czy też innych przyczyn wybuchł pożar. Młyn
z całym urządzeniem w którym byio złożone przeszło
100 korcy zboża na przemiał spłonął doszczętnie. Straty
spowodowane przez pcT,;, oprócz zraoowantgo mierna
wynoszą półtora miljatch marek.
— Syn rrsoeduje ojca, m atkę i 2 sieroty. W kolonji Lidy w powiecie równieńskim została wymordo
wana cała rodzina Dawidowiczów. Okązało się. że
morderstwa dokonał on dlatego, że ojciec chciał go
wy dziedziczyć. W nocy dostał się on przez okno na
strych, a stamtąd do mieszkania. Najpierw zabił ojca,
a potem matkę. Obok w drugiej izbie spały dwie
siostry i jedna znajoma. Nie chcąc mieć świadków
zbrodni wymordował również obie siostry i znajomą.
Następnie zaczął demolować mieszkanie i rozrzucać
sprzęty, aby w ten sposób odwrócić od siebie podej
rzenie i upozorować mord rabunkowy.
— W yprzedaż K rakow a żydom. W Krakowie
daje się zauważyć coraz szybszy wzrost stanu posia
dania realności na rzecz żydów. Czarna statystyka za
maj br. powiększa bardzo wybitnie liczbę naszych
sprzedawczyków Z przeprowadzonych 32 transakcji
20 proc. tj. 6 realności przeszło z rąk chrześcijańskich
w żydowskie. W szeregu utracjuszów polskiego mienia
widnieją nazwiska takie jak Róży hr. Raczyńskiej, Z, hr.
Zamojskiej, Marji hr. Sierakowskiej, dalej wielkiego
przemysłowca Sz. Łojka, Jana Grabowskiego i w. in.
Czas, by zorjentować się do czego doprowadzi takie
postępowanie.
K

— Sensacyjne w yniki rewizji w składach
paskarzy łódzkich. Na skutek zarządzeń władz rzą
dowych dokonano szeregu rewizyj w łódzkich domach
ekspedycyjnych, transportowych i w wielkich składach
żywnościowych. Rewizje dały nieoczekiwane wyniki.
Znaleziono ukryte w piwnicach i składach 60 000 kg.
słoniny, 30 000 kg. cukru, 5 000 kg. mięsa, 3 000
worków mąki. 2 000 beczek i skrzyń smalcu, 800 wor
ków ryżu, 300 skrzyń herbaty, 50 beczek masła, setki
worków grochu, kaszy i wiele innych artykułów pier
wszej potrzeby. Towary znalezione policja obłożyła
aresztem, Paskarzom grozi kara do sześciu lat wię
zienia i grzywna.
— Dzietny człowiek, W Warszawie jak wia
domo, mizerja mieszkaniowa doszła do zenitu. Za od
stąpienie 4 pokojowego mieszkania płaci się już mi! ■
jardy. Rząd ani miasto nie poczynają nic, aby tym
okropnym stosunkom zapobiedz. Poprostu nie doce
niają oni doniosłości kwestji mieszkaniowej. Ale zna
lazł się we Warszawie kupiec i obywatel, Marjan
Trippenbach, który oświadczył gotowość pobudowania
w Warszawie całego szeregu 4 piętrowych domów
czynszowych dla inteligencji i dla robotników, o ile
miasto odda mu do dyspozycji albo sprzeda miejskie
grunta pod budowę. P. Trippenbach, o ile grunta
otrzyma darmo, chce zbudowane na nich domy po 40
latach oddać gminie na własność. P. Trippenbach
przedtem już dom swój na ulicy Ceglanej ofiarował
na mieszkanie dla bezdomnych studentów. Kto zna
dzisiejsze warunki budowlane, ten oceni, jak wielkiego
dzieła podejmuje się ten obywatel warszawski!
.— Przygoda dwóch śpiących posłów. Do War
szawy podążyli dwaj posłowie na Sejm Marjan Cieplak
i Mieczysław Michałowicz. Pogrążeni we śnie suwereni zapomnieli, iż eh nietykalność poselska kończy
się tam, gdzie zaczyna się ręka złodzieja. To też ja

Ze św iata.
P ary ż szuka 140000 dziewcząt
Od czasu
wielkiej wojny Paryż cierpi na brak sług żeńskich.
Dziewczęta z ubogich domów, które dawniej przyj
mowały ten obowiązek, dziś wolą pracować na wsi na
roli, gdzie są bardzo dobrze płatne i mają obfity a po
silny wikt, albo idą do fabryk, gdzie zarobki są nie*
stosunkowo wielkie. Wobec tej mizerji służbowej
związek gospodyń paryskich zaczął sprowadzać do
Paryża dziewczęta murzyńskie z koionji Martiniąue
i Gnadelupe. Ale doświadczenia porobione z niemi
były bardzo smutne. Większy procent tych dziewcząt
utonął niebawem w bagnie stolicy narodów, a te, które
się utrzymały w swych miejscach służbowych, są krnąbrne,
nieposłuszne, brudne i niemożliwie niechlujne. Wobec
tych smutnych rezultatów' gospodynie paryskie posta
nowiły sprowadzić sługi z Czech i z Polski. Nieba
wem zjadą do nas ajenci do werbowania dziewcząt.
Władze nasze powinny tę rzecz otoczyć staranną opieką.
Brak dobrych sług i u nas jest bardzo dotkliwy. Takt
masowy eksport sił żeńskich pogorszy jeszcze u nas
te stosunki. O iłe mu wogóle nie da się przeciwdzia
łać, to przynajmniej przedstawicielstwo nasze w Pa
ryżu powinno nad temi dziewczętami mieć troskliwą
pieczę. Przypilnowanie i śledzenie tego, jak im się
materjalnie powodzi i jaką jest troska o ich zbawienie
duszy, nie będzie łatwe, bo należałoby nieledwie każdą
pojedynczą polską sługę mieć w ewidencji. Ale Ko
niecznie należałoby założyć v Paryżu dla tych emi\ grantek schronisko i biuro ponocy prawnej.

— Niepowodzenie krętactw a. Lloyd George policji popadła w sen hypnotyczay. Sprowadzony le
wygłaszając przemówienia w jednym z miast walijskich, karz specjalista skonstatował, że Eryka rzeczywiście
spotkał się z energicznym protestem zebranej publicz jest pod wpływym hypnotycznym, gdyż zdradzało to jej
ności, która nieustannem przerywaniem mówcy zmu zachowanie się, rozmowy ftp. Odesłana do sierocińca
siła go w końca do ustąpienia z trybuny po kilku w Liskowie Eryka zdradzała ogromne zdolności w na
uce i zamiłowanie do pracy w wszystkich kierunkach.
wygłoszonych zdaniach.
Tymczasem
władze policyjne czyniły starania w celu
— Rocznica wkroczenia faszystów do Rzymu.
odszukania
rodziców
Eryki, których stracha, według jej
Pierwszą rocznicę wkroczenia faszystów do Rzymu ob
chodziły cale Włochy w niezwykle uroczystym nastroju; zeznań Jjeszcze w latach wczesnego dzieciństwa. Bada
zwłaszcza uroczyste obchody odbyły się w tak zw. na przez powagi naukowe w Warszawie, Eryka więcej
„czerwonych miastach", gdzie jednocześnie na rozkaz szczegółów, dotyczących jej pochodzenia nie wyjawiła,
Mussoliniego faszyści opanowali sytuację. W pocho chociaż okazała się wspaniałem medjum. Przywieziona
dach brała udział milicja faszystowska, przedstawiciele z powrotem do Liskowa, Eryka z ogromną szybkością
władz, liczne rzesze ludności robotniczej. W Ar.konie przyswajała sobie wszelkie nauki, jakich jej udzielono
odsłonięto pomnik kolejarza, który zamordowany zo zdawało się, że losy jej są na zawsze złączone z Lisstał na posterunku przez komunistów podczas prze kowem, gdy oto w ubiegłym tygodniu policja otrzymała
wiadomość, że rodzina domniemanej Eryki znajduie się
wrotu faszystowskiego.
— Obfitość śledzi. Z Londynu donoszą, że w Lwówku, powiatu Nowy Tomyśl. Przesłana z funk
u wybrzeży Szkocji zjawiły się śledzie w takich ogrom cjonariuszem policji do Lwówka, Eryka została pozna
nych ilościach, jakich najstarsi rybacy nie pamiętają. ną przez rodziców i rodzeństwo. Okazało sie. że Do
Ławice tych ryb płyną tak gęsto, że rybacy nie mogą dającą się za Erykę jest Hania, córka Bogumiła i Ka
uporać się z połowem. Jeżeli wiadomość ta okaże się tarzyny małż. Fengler, urodzona w Lipsku 1905 r.
ścisłą, w takim razie spodziewać się należy na jesień Wskutek poróżnienia sie z rodziną, Hania w kwietniu
1922 r. uciekła z domu rodzicielskiego w Lwówku
znacznego stanienia śledzi na rynkach europejskich.
i
prawdopodobnie nie chciała tam już więcej powrócić.
— ,,Kajzer i Kronprinz". Neue Fr. Presse do
nosi z Amsterdamu, że przed kilku dniami udał się Po obserwacjach jej w Warszawie pewien psychjatra
do b, cesarza Wilhelma poseł do parlamentu Rzeszy zaproponował jej pozostanie u niego, jako wspaniałego
dr. Helferich. Wizyta miała nastąpić na prośbę b. medjum. jednakże wskutek dalszych poszukiwań policji
Kronprinza, który prosił Helfericha o pośrednictwo za odnalezieniem jej rodziny pozostać nie mogła. Cha
pcm ędzy nim a ojcem w sprawie natuty majątkowej. rakterystyczne jest, że przy konfrontacji „Eryki" w do
B. Kronprinz zażądał mianowicie od ojca wypłacenia mu rodzicielskim, jakkolwiek udowodniono to już do
mu większej sumy na zakupienie posiadłości ziemskiej. statecznie przez rodzinę j świadków, Hania nie chciała
się przyznać do rodziny. Pozostawiona jednakie w do
Wilhelm prośbie tej odmówił.
mu
rodzinnym Hania Fengler pogodziła się ze swoim
— W yjątkow y człowiek.
Nowy prezydent
losem.
Cooligde jest najbiedniejszym ze wszystkich dotych
— Niezwykła uczciwość szwajcarów. Od naj
czasowych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Nie
ubiega się on bynajmniej o bogactwo. Kiedy był młodszych lat Szwajcarzy uczą dziecko, że nie wolno
gubernatorem Massachusetts nie mćgł sobie pozwolić mu przywłaszczać sobie cudzych rzeczy: ani bata, an
na wynajęcie w Northamptonie skromnego domu, wy rzemyka, ani owocu, ani żadnego drobiazgu. Stąd po
najmowanego za 150 franków miesięcznie i noco wy wał chodzi, że każdy Szwajcar ma głęboko zakorzenione
w małym hoteliku. Syn prezydenta jest robotnikiem, poczucie cudzej własności. Sławny nasz powieściopi
— Pożar na w ystawie, W Lyonie spłonęły sarz Bolesław Prus, chcąc wypróbować uczciwość
wskutek pożaru niemieckie i austrjackie eksponaty na Szwajcarów, położył na środku rynku, na słupku, złoty
desłane swojego czasu na wystawę międzynarodową. pieniądz. Mijały dnie za dniami, starsi i dzieci przy
patrywali się monecie, braii ją do ręki, ale nikomu nie
Pożar ogarnął kilka budynków.
przyszło do głowy wsunąć ją do kieszeni. Po tygo
dniu policjant dowiedział się, że pieniądz należy do
naszego powieściopisarza i przyszedł prosić, aby zabrał
swą własność.
— „Kawał" młodej dziewczyny. Przed kilku
miesiącami wszystkie pisma rozpisywały się o znale
zionej' dziewczynce, którą ukradli cyganie rodzicom.
Podczas badań, dziewczyna ta podała się za „Erykę",
ukradzioną rzekomo przez grupę cyganów, uprawiają
cych przeróżne sztuki w wędrownym cyrku. Eryka r.a
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