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„Nowy Przyjaciel Ludu'* wychodzi trzy razy tygodniowo
Ptt-.edplaia na poczcie miesięcznie 430 mk.
nrekspedycji bez odnoszenia miesi ęcznie42Q mk .z odnosz. w dom 450 mk,
r« d *paską miesięcznie 050 mk.
Pojedynczy egzemplarz? 4 mk.
Za granicą I0U procent drożej.

Redaktor: Franciszek Duszyński.
Adres dla listów: Nowy Przyjaciel Ludu — Kępno (Wlkp.)
Druk i nakład: Drukarni Spólkowej w Kępnie, ul. Mickiewicza 54.
Telefon tir. 47.

Kępno, na środę 3 stycznia 1923 w

Cesia or.c-zeń:

Zw yczaje za wiersz no uparciu wy jeonołamflwy
Żałobne i ila poszukuiących pracy
Reklamę w dziale redakcyjnym
Przed tekstem na 1 strome
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Ogłoszenia ze skomplik*,..:. hi ukUuicm :»Qproce:-.

iiglos/.er.! . ponad iO razy się j- -wtarzające, odpi‘V

Rok X.
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*
ski p. Nov,'aka, kićry bezczynnie zachowy i się wobcc^Ć
coraz gwałtowniejszego spadku v ahity,wzrostu drożyzny
Kok ubiŁgiy obfitował w szereg doniosłych dia i rosnącego w kraju niezadowolenia.
W sobotę. 30 grudnia odnyta sio, w Wars,; v>
W tych warunkach stanęliśmy do wyborów. Cóż rozorawa sądowa przeciwko artjśclc malarzowi 1F-=5 wydarzeń. Rozpoczął sie on pod znakiem tak
one
dal,?
—
Za
wyjątkiem
wschodnich
kresów
gdzie
spragnionego ustalenia się zarówno nasiej polityki za
szowi Niewiadomskiemu.
jli
granicznej, jak
' ' i naszych stosunków gospodarczych, panuje ciemnota, powojenna demoralizacja, gdzie rej
Przewodniczył rozprawie sędzia Laskowski, v.j
f iesteiy w pierwszej połowie roku nastąpiło nieszczęsne wodzą pitsudezycy oraz żydzi i gdzie wreszcie dopu czeniu sędziów Kozakowskitgo i Krasowskiego
.zesiienie rządowe, które będąc zwrotem w- kierunku szczę no się haniebnego przekupstwa oraz oszustw wy członków. Przed przystąpieniem do rozp.awy
yzykanctwa politycznego i marnotrawstwa gospodar borczych, głosowanie dało korzystny wynik dla stron
wodniezący sędzia Laskowski stwierdza, że wpł f:
nego, naraziło Polskę na nader ciężkie moralne i ma nictw narodowych. Odniosły one wspaniałe zwycięstwo powództwo cywilne z a strony p. Leopolda Skulsk
w Wieikopolsce, na Śląsku i na Pomorzu, a w b. jako opiekuna dzieci śp. Oabrjsla Narutowicza a '~
erjalne szkody. Nasiępnie przeszliśmy dość szczę
fiiwie przez groźnie zapowiadające się wybory, których Kongresówce i zachodniej Małopolsce zaledwie z. tru nowicie Stanisława, Józefa i Anny Narutowij,
[•‘■'pik r.ie dat jednak nikomu stanowczej przewagi, dem udało się lewicy uniknąć rorbic a, Gdyby nie 0 odszkodowanie moralne i materjalne w wysoi.:
[•'reszcie po długo oczekiwanem ustąpieniu n. Piisud- sprężysta organizacja lewicowców, i zdobyte przez nich 1 mk Powództwu cywilnemu nie sprzeciwia si
t -lego, po dwóch wstrętnych gwałtach najpierw naci (towarzysz Moraczewski) dolary amerykańskie, gdyby prokurator Rudnicki ani obrońca mordercy z ujj
t orr: społeczeństwa po.Wkiego a potem nad osobą nie sprzeczna z prawem agitacja osób oficjalnych; adwokat Kijtński. Wobec tego akcję powództw*:
f.o. Narutowicza
doczekaliśmy się drugiego wyboru gdyby nie belwedtrski „Strzelec", żydowskie łapówki wolnego sąd dopuszcza, biorąc pod uwagę, że w inr,.i
f -zydenta Rzeczypospolitej, p. Wojciechowskiego, i pociągi agitacyjne p. Piłsudskiego, to zapewne dziś
powództwa występować będzie adwokat Pascl
»!
aczkolwiek nie skupi) przy sobie podczas gio- w Sejmie ..ósemka" byłaby góią.
Franciszek.
Następuje z kolei odczytanie
W
każdym
razie
robotnik,
inteligent,
cała
ta
Polska,
: -wania większości polskiej, to jednak przychylnie pooskarżena
która
tworzy
i
która...
czytać
i
pisać
umie,
oświadczyła
f.nany został przez opluję‘publiczną
ODi:rie*DUbłiczna w
ob
ec
teno.
iż
wobec tego,
Akt oskarżenia Eligjusza N: w didomski.ego, la
yos;
niezrównanie więcej kwalifikacji na stanowisko się pizeciwko rządom !. ,-lcy i przeciwko polityce fcel- o przestępstwo, przewidziane w a u. 99 kodeksu
wedersktej.
-zydenła niż jego. poprzednik zgładzony ręku szaleńca.
nego. Oskarżony aresztowany.
L-;
Zrozumiał to p. Piłsudski i dał p: kój stawianiu
Dnia 16 grudnia 1922 r. o ;odz. .12 05 v ?on
Przed rokiem dwaj ludzie, dwie w- naogół słabym swej kandydatury na prer. óenta. M-iitj doświadczony, Prezydent Rzeczypospolitej G-.b--je! Narutowrc
nie orjentujący się w stosunkach polskich śp. Naruto do gmachu Towarzystwa Zachęty 1ijztuk PięJ<
aeinecie p. PoniKOwskic:-: ;■ udzieln e,'sz;
D.
wicz *,a razie wybór przyjął, ale niewątphwie rychło utwarcie wystawy. Powitany w wc3tibll=ł_
K rni»r-tt i Michalik:
niemałe
bv!by rrzyszęrit do pr-r-ir,'., ; ■
T„
’-u w y p r o s t u - i dr.
prze/, prezesa «ow. Koz>owskfek<• ora> wi iprtjŁ •
też z t'-:o v.'fa-tn!i prn..;u wid?-, ria zamach na pier
ąwSpc-..arczy
FoisM
•^hże. wrr.;:
bkirmunit okazał się niezwykle utalentowanym wszego pcezyciculc najostrzej potępić trzeba, że zabój
ic«ext.r,: uuftiin, au]aL<
ninistiami.
'ssaw nym mężem s t o o.- który bystro w każdej sy- stwo sicr.ęło na przeszkodzie pokojowemu załatwieniu który rr:: prz dstawicielam: ci,;!a ivp•lomatycznego,
zorjentować się a i wzrokiem swym szerokie sprawy, która byłaby zakończyła stę klęską lewicy sie n?. I piętro i v/ sali Nr. 1, oprowadzony 1
■-nokręgi ogarnąć potrafi. Na stanowisku ministra i triumfem stronni tw narodowych.
i Okunin, oglądał wystawione d
Nowy nasz prezydent p. Wojciechowski pokazrł, (j « pćzyo
" granicznych obiat d . Skirmunit naieorsży. iaki
zatrzyma- -. i(y - . i>d abrazem Kop
że n!etylko zrozumiał nastrój i wolę społeczeństwa ale si:
, prze fisinwi a sącym jm? cli !• iwnuystwa Za
ddwióui, że poją! główna przyczynę dotychczasowych Situk Pięknych , z pośród zer cm id:
7. i.im ? ►
niepowodzeń i zawodów. Świadczą o tern piękne błicznc)s-.v paófj ' 3 strzały. jeO-r. po drugim nau:• Gs
D (-p ;'•elkie ku niej zaufanie Europy. Mieliśmy i rozum ie słowa jego Orędzia, w którem wypowiada jące
1*X
niS awanturników, fantastów i niedołęgów. W ciągu się przecie.ko dotychczasowym teoriom i praktykom, chwilach zakończył życie. \VK
:;es Tow,
przyrzeka
iść
zgodnie
z
tradycjami,
zasadami
i
prawami
Okuń, usłyszawszy strzały, zwróć: óę w s’r “>:
rafii miesięcy swej planowej i przewidującej piacy połskiemi, zgodnie z Wolą Narodu.
i
p. Skirmuntt zaskarbić Polsce szacunek
dającego Prezydenta i zauważył
ącego tuż
Rek
1922,
na
którego
dzieje
przelotnie
tu
rzucamy
Europy, potrafił tak dalece na korzyść
a rystę malarza Niewiadomskiego
•••
*
I
okiem,
nie
należał
do
zbyt
wesołych
i
pomyślnych.
",l.K0si: °biej zmienić opinje państw zachodnich,
O.mń schwycił N-ewisdor.. ;.K
:-ł.
a J jt: ' j
i.T \iy 0ne P*lskę uważać za równe sobie i przód::- Wprawdzie rozszerzył się nieco obszar Pań trwa, dźwi Prezydenta, rotm:
Soi
mu rewą’ l, i
lLŁ we wschodniej Europie
r...........,
gać się potężnie począł przemysł i rolnictwo wzrosło z ręki. Niewiadomski
mocarstwo.
ośv oadcz:
nikogo op;h \
uświadomienie narodowe, ale jeszcze daleko do od Prezydenta strzelać nie m
•
Michalski
pierwszem
swem
wystąpieniem
w
Se;te
;:c ĆhCi; otfjH
.-‘Zwie w dwójnasób podniósł kurs marki. .Sta- zyskam e reszą. ziem Rzeczypospolitej, i wyzwolenia s:ę w ręce policji.
f •-iV (ego opór p r z e c i w k o marnotrawstwu grosza wszystkich rodaków z pod jarzma obcego, jeszcze nie
Sądowo lekarskie o. I
.WfOK ł
ustaliła się wartość pieniądza i nie ma rządu, któryby rutowicza, dokonane za po
Łustwowego, kontrola i ograniczenie wydatków za
■- o leki:
tt
-ódń.' /em bie ytl!
!
4powiedział wymaganiom i potrzeb ni kraju. Bidź prof. Wiktora Grzywo Dą
r >Jf, Pfżekonywać zniechęconą do nas zagranicę, z;
rem wyjść cało z licznych a ciężkich jusza Piestrzyck
[ rKs zasługuje na . ejście z nią w stosunki handlowe, co bądź uda: .
wy.
wa agitacja komunistów z dołu, ani 3 rany p •str?ały\ve oa i
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z t".
•idlnS
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li’“*f,a uświadczenie się za monopolem tytoniowym prowokujące
źiowegf knjgoslu
is z równowagi i wywołać ararcłtji p ,Tyczem jed-.a c k
f ° cięciem p. Michalskiego; ale, bądź co bądź, po- zdołały wytr
ł«t K-K Kitki p.eri.
iak p„. zewnętrznych i wewnętrznych wre- v. j, ujszk ;i sV3.?y
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dziwem i przez 4 miesiące pozostawał w aresz- i zemsty, nienawiści, tarcia społecznego przeciwności ilość głosów na lisię Polskiej Partji Socjalisiyczhił
wencyjnyro, puczem został zwolniony z powodu ideału pracodawców i pracobiorców. Walka klas stała i najciekawszym był ten objaw, że socjalizm cofa sfl *
się generalnym sposobem rozsadzania społeczeństw gwałtownie po miastach, natomiast rozwija się w nie- (
ostatecznych poszlak.
których wioskach, dzięki temu, że tamże zdążyły sij™
Dec powyższych danych mieszkaniec m. War- aryjskich i odwracania uwagi od walki ras.
Po przemówieniu prokuratora i adwokatów osta usadowić klasowe związki zawodowe. Robotnicy m\j,
!tjy:usz Niewiadomski, lat 53, oskarżony jest
"dnia 16 grudnia 1922 r. w Warszawie, tnie słowo wypowiedział Niewiadomski, oświadczając, leżący do nich, uważają wciąż jeszcze, że bronią ije
■arcia wysuwy w gmachu i owarzystwa że gdyby Narutowicz nie był przyjął wyboru, gdyby tylko swoich spraw zawodowych, że duszy swej sojn;
Pięknych dokonał zamachu na życie nie był wybrany głosami obcych, zamachu by nie było. cjalistom nie zaprzedadzą. Tymczasem już przez swlj,
Gdyby kto znieważył moją matkę, żonę lub córkę, przynależność do tejże organizacji popierają ją finait)r;
.zypospolitej Polskiej Oabrjela Naru
* umożliwiają jej rozwinięcie prac agitacyjnych
ń trzy strzały rewolwerowe i powo- uderzam. Uderzyłem w Narutowicza. Nie on znieważył
Polskę, lecz on był symboiem jej zniewagi. Popełniłem wydawanie prasy socjalistycznej, broszur itd.
\
■liastowa śmierć Prezydenta,
Że socjalizm nie uznaje prawd wiary świętej, iilb
o .wyższe przewidziane jest w art. 99 zabójstwo; nie ujawniam skruchy, przeciwnie sądzę, że
episów Przechodnich do K. K, i na echa wystrzałów moich zapukają do sumień setek t« znajdujemy nowy dowód w . Robotniku'1, organi(w
i 523 U. P. K podlega właści i tysięcy obywateli. Proszę o karę śmierci. Wyrok P. P. S., wychodzącym w Warszawie. W artykuifet
musi być surowy, krzywdą dla mnie będzie, gdy zo bowiem, p święconym powitaniu świąt Bożego Naroj
wego w Warszawie
stanę skazany na terminowe, bezterminowe lub go dzenia, organ ten pisze tak dosłownie:
L
liia 20 grudnia 1922 r.
dzinne więzienie. Do życia powrócić nie pragnę. Chcę
Jprokurałor W. Kaduszkiewicz.
„Legenda mówi, te o iej. porze przed 2009 lajń
iją być wezwane na rozprawę główną: tylko, żeby żył mój duch. Kiedy strzelałem do czło w Belleem, w stajsnce, w ziemi żydowskiej przych-ą*,
wieka niezna nego, bezbronnego, który stał do mni* dzilo na świat dziecię, któremu los kazał później byt i
gjnsz Niewadomski.
Stanisław Car, Karol Kozłowski, tyłem, byłem przekonany, że za ten czyn straszny przy Zbawicielem świata." Nie potrzeba chyba głębokicls
płacić będę musiał śmiercią. Wystawiłem weksel i chcę znajomości prawd wiary świętej, ażeby przekonać siftc
aey Soltan, Jan Skotnicki.
Wiktor Gizywo-Dąbrowki, p«łk. Eu go zapłacić. Oto ostatnie moje słowo.
że powyższe słowa 3ą w bezwzględnej sp rz e c z n o ^
reki, dr Edward Loth i. "rusznikarz
O godz. 20 min. 50 try b u n a ł ogłosił w yrok, z tem, czego naucza wiara święta.
Narodzenie Chr»i:
uptński
mocą którego EHgjusz N iew iadom ski skazany slusa Pana nazywa' się legendą, opowiastką, a nijo
l —) Podprokurator W. Kaduszkiewicz.
został na k arę śm ierci. Skazany w y ro k przy jął
zdarzeniem historycz-nesn o bezwzględnej prawdziik
odczytaniu aktu oskarżenia przewodniczący
Później mówi się, i e dziecię, które się narodziło tySkfec
-ski zapytuje, czy morderca przyznaje się do
przez l»s, t. zn. przez jakieś dziwne wydarzenie, zojtj
Jskarżony stwierdza, że do winy się nie przystało Zbawicielem e-wiata. A przeeież vziemy, że Dziąe
przyznaje się natomiast do złamania prawa, za
cię to, to Syn Boży, który przejmując na siebie wiujor
iw i-.-, ponieść jąłtnajdalej idcycą odpowiedział
3z
Niedawno w Moskw!® odb.ły się obrady IV świa ludzkości zstąpi! na świat, ażeby go zbawić.
ej z. - .anie przewodniczącego sędziego Laskow- towego Kongresu komunistycznego. Wybrano po
Człowiek należycie uświadomiony wiz oczywiści!f
czy .skarżony ma coś do wyjaśnienia w'spra- nownie dawny Komitet Wykonawczy z jego prezesem i doskonaie, że socjalizm jest wrogiem re!igj,i. Cbodśp
iiyioryczuej, oskarżony Niewiadomski wygłasza Zinowjewem na czele. Zinzwjew w swej mowie na jediiairże o to, ażeby indzie światli i uświadormoni paje
: przemówienie, w którym na począśku zaznacza, tymże Kongresie wygłoszonej^wspomniał o cierpieniach uczali zjjełamuconycte o właściwym poglądzie s-oijłb
r, które zabiły Prezydenta Narutowicza, były proletarjatu rosyjskrego...
listów na sprawy religijne.
ki
tczone dla Marszałka Piłsudskiego, pocz.em uzsRównocześnie pismo „Ralśoczaja Prawda" ogłosiła
szczególowo rzekome winy Naczelnika Państwa na swych łamach mowę C2jonka Komitetu Wy-ófoifciego, na zasadzie których doszedł d» wniosku, ! nawczego, Dzierżyńskiego. Niektóre zdania bolsee:ży przeciąć nić jego żywota. Z chwilą, gdy j wickiego, groźnjgo komisarza są tak' znamienne, że
Igi
dmnski przeczytał w dziennikach w dniu 6 bm„ warto je przytoczy ć w całeści:
jsc
szalek Piłsudski zrzekł się kandydatury na star
,Jako czlonele-Komitetu Wykonawczego partji k ^‘
Pisma- lewicowe z „Przeglądem Porannym ‘
f° Prezydenla Rzeczypospolitej, zamiaru rswojego , munistycznej, muszę wam donieść o informacjach, jak:©
„Prawdą"
sta
czele
przepełnione
są
arłykułamt
i
jsię, natomiast, gdy w swojem uzasadnię,*iu odotrzymuję codziennie ze wszystkich stron o życiu pry'
1Marszałek Piłsudski stwierdził, że na stanowisko watnem wybitnych - członków Komitetu Wykonawczego stępnemi Iwierdzeniami, jakoby się praw ca zórsi
euta Rzeczypospolite] powołany być winien ? partji. Sądzę, £«. sposób życia*- prowadzony przez celem wywołania zamieszek, i niepokojów w krajC-s
k miękkiej ręki, co w zrozumieniu NiewianJom- tych towarzyszy, sprzeciwia się zasadom rewolucyjnej ewtl. wzniscenia nawet v/ojny domowej. Lewica a1
,było identyczne z utrwaleniem anarchji w Polsce, moralności, a nawet zwykłemu poczuciu godności j dalece już jest pozbawiona uczuć patriotycznych, ś e
nie umie aojąć bólu, jaki dotknął cały naród p ~Ą
owal się na -zabójstwo przeznaczonego rzeitemo ozjobistej'.
o-osudskiego kandydata w osobie Narutowicza,
Dzierżyński p.zytacza na dowód; że nie tak dawna wybór Prezydenta, dokonany* przez lewicę.- i mr.i«t;
żuje potem szczegółowe badanie świadków, którzy (tolicja aresztowała*przed jakąś restauracją- automobil . szóści nartułowe i tylko w czyniczny- sposób o cstL
ą okoliczności zbrodni. Po tern przesłuchaniu w którym znajdowali s ę pijani ludzie, jois się potem- się wyraża. Stąd ławica fae-moża-. pojąć,, że odcad ^
jaki się odbywał na ulicach- miasta Warszawy, pły
ódtliczący o godz. 3 i pół po południu ogłasza okazało, byli to : Ztnowjew, Meszerjakc-w i Sadoch
idzinną przerwę.
Pomiędzy 1 maja a 1 sierpnia aresztowań® za rozpustę, chodził ze aranionycit uczuć narodowych ludu polsćtiaś j,
' pierwszym swojem przemówieniu Niewiadomski następujących członków Wykonawczego Komitet z i posądza prawicę, jakoby ruch test by!a sztuczni; w] „
powiedział (dosłowne):
i paiiji: Longanowakiego pięć razy, Lenskiego cztery; wołała dzięki swoim orgatizacjom, bojówkom itp.
Tymczasem ukazał się na łamach „Robcatik: -a
'zez cztery lata ja i całe moje pokolenie pa- razy, Radka Sobelcohna pięć razy, Sorokana dziewięć
organu P; P. S.- w Warszawie ' „Manifest Rady N ts
ny na poniewierkę Rzeczypospolitej, na wszy- rany, Winora trzy razy i Wyszyńskiego trzy razy.
zelnej R.- P. S. d i ludu pracującego, w którym cs
tiicwagi, jakie Jej wyrządzano, na najstraszniejszą
„Dnia 29 iipza — mówi dziej Dzierżyński —
!eższą rzecz, jaka może naród spotkać: na roz~ członkowie komitetu politycznego słysz<tti w rejoni-z tamy następujący rwrot:
,.Gdy władza, bezpieczeństwa staje się jawnie nifc
fueba, który dziś objął wszystkie klasy.
Nieje- Preczystieriskim hrzyki, hałasy i ś*ie*y, wychodząca
btnie zapytywałem sam siebie: Skąd to wszystka z prywatnej willi komisarza hygje.iy Sietaiaszki. h a- bezpieczeństwem dla kraju, obywatsie muszą 9
i skąd płynie ta lawina zła, jaką z sobą stale łasy były tak donośne, że tłumy ludzi zatrzymywały chwytać, sam eobumy........ W :em ciężkiem yjołoże-ti1
socjalizm dla czego rzecz, która pierwotnie jgtate się przed wilią. Komisarz policji wydaJ polecenie »©- kraju powołujemy War . robotnicy pdscy do o b rią
sprawiedliwości swoich wyznawców,
'Informowania się*a powód hałasów i zaprowadzenia Waszego życia Waszy-ch praw najświętszych “
Znaczy to ianemi -:lowy, że policją państwa ęĄ
te w błoto — czemu dzieje się, że wsOTKie spokoju. Człon!40Wie komitetu politycznego wkroczyli
ciągną do tego, jak ćmy do światła? Zapytaj- do willi komisarza i znaleźli tam następujące oso skiegc- rzekomo nię daje gwaranci; ” bezp-iaczeiest
ę —- byłaby to ciekawa ankieta — złodziei su- bistości: Sklianskiego, członka wojennego komitetu, re i że wskutek tsgo działać muszą bojówki robotnic!
w, awanturników, próżniaków, wszelkie spo- wolucyjnego, Soiłkę, prezesa komitetu „Nofda" kotai- albo raczej sosjałistyane, boć robc.-inik chrześcijańs
I odpadki o ich wyznanie wiary, o ich przyr.a- i sarza Sertbrinkowa, Podolskiego- i Kosiora, członków i na.-odewy rjo podobnych bojówek wsłęjnwać a
t-ć partyjną, — to przekonamy się, że wszyscy wojennego kocaitełsn, Kamieniowa, naczelnego wodza będsie. Mamy tidy jasny d.jwód, ;e właśnie socjatił
dczą się za którejkolwiek ze stronnictw socja- czerwonej araji i komisarza sprawiedliwości Płuczka, twerzą bojówki i nawołują ie do przeciwstawiania
nych. To nie jest przypadkowe. I nic jest przyz który zwrócił się w gwałtownych stewach do cz-Ioaków tak policji j'jk też ć.o wy w nirw ana zamieszek w kra Jj
nał, że w łonie całego stronnictwa socjaJir policji, żądając od nich natychmiastowego opuszczenia Zcesztą jaU to dobitnie wykazał poseł Stroń! Ie
tego istnieje tak wielki procent wypadków pata- willi i nie mieszania się do. spraw prywatnych. Ko vi swojem przemówieniu, nie byłoby doszło pedel s
mych i zbrodniczych. Czemu się to dzieje . że misarz policji, nie zważająę. na to, zaczął;spisywać rozruchów warszawskich do strzelaniny wzgl. rozłe“
pozorach tak nadzwyczajnej encrgji socjalistyczne protokół, co wywołało ogólną, bijatykę, w czasie której krwi, gdyiy nie nadejście bojówek socjalistyczny
z zdradzają tak wyraźnie i decydująco nietaoc padły strz_Jy rewolwerowe raniąc dwóch policjantów. które dopiero spowodowały owe smutne zajście, Li
dostatee-jnie znaną nam jest taktyka socjalistów oi
Wobec tego policja wycofała się".
-są?
i’o są zdania, które mnie dręczyły! Dzisiaj odDzierżyński zapytuje s* dalszym ciągu swej mowy. ich przyjaciół politycznych, że sarni broją, a późn
edź na nie mam. Odpowiedź dało mi życic* dała skąo są czerpane fundusze na urządzanie o:gji w willach przypisują "winę innym partjora wzgl. chcą je sprow
kowai- i-o czynów nieroztropnych
ustorja: Jad moralny i niemoc twórczą zaszcze- komisarzy i dowódców urtnji.
‘g
socjaiizntowi żydostwo. Po okresie socjalizmu
Przytoczywszy cały. szereg skandalicznych przy
nnegc rozchodzą się mniejwięcej pół wieku temu, kładów o postępowaniu
dygnitarzy sowieckich,
— !>
okres, który socjaliści zwykli nazywać nawy- Dzierżyński oświadcza, że departament inspekcyjny
yńi, a dla którego jedynym, właściwym, terminem niejednokrotnie zwracał uwagę Koąiitetewi Wyko
— okres żydowski. 1 tak to nazwie kiedyś hi- nawczemu iż prezes So-wieltt moskiewskiego, Kamieaiew,
;a — okres z Marksem, Kauiskim i innymi, jako prowadzi życie zbyt szerokie, co wywołuje objawy
sk
Żydzi wyrządzili narodowi polskiemu niezi;
niezadowolenia wśród sfer robotrjczych. Towarzysz
utami.
szkody.
Nowy
dowód
ujawnił
się
w
mieście
LŻydostwo w lut odczuło, czem może się stać so- Kamieniew (Roaenfeld) posiada dwie wille, jedną
■>:m w iclt rękach. Żydzi dali mu swoich teore- o piętnastu pokojach, drugą do dwuziestu, utrzymuje gdzie wykryto szajkę falszerry asyguat towarów;
5
w, dali mu kalporterów agitatorów, oparcie ma- rodzinę, którą sprowadza z prowincji. Posiada cztery Tow. Akc. „Grohmann i Scheibler". Na podstai
fałszywych
asyguat
szajka
ta
odbierała
z
magazyn
tlne, pracę, reklamę, rozmach zewnętrzny. Ale nie automobile, liczną służbę domową. Mieszkańcy tych
tego darmo. Wnieśli do socjalizmu pewne pier- dwu pałaców otrzymują racje wina, konserw i delika towar, który następnie sprzedawała przeważnie firnu
lwowskim. Trwało to już od dłuższego czasu i zt
stki własne, pierwiastki rasowe, które spowodowały tesów różnego rodzaju.
"odnienie wartości moralnych socjalizmu. Zamiast
Dzierżyński oświadcza, że twierdzenia swoje opiera lano podjąć z magazynu wielką ilość towaru na stti
mniejszej ideoiogji romantycznej, żydzi wnieśli: na dokumentach, które ztoiył Komitetowi Wy kilku miljardów marek. Całą szajkę aresztowa:
Składa się ona z jednego chrześcijanina Maniew.it
terywa przewodniczący — Co to ma za związek? konawczemu.
klóry by! narzędziem pięciu żydów: Chaima, Rosi
h oskarżony przystąpi do samego aktu oskarżenia!
Oto jak wygląda komunizm w piaktyce.
zweiga, Lipszytza, Seidenstidta, Weiianda i Da1/
karżony: Będę się starał zastosować do tego wy
Wiedera. Maniewicz, który był pracownikiem firmy,
dania. Przepraszam, że nadużyłem cierpliwości.
zużyciu fałszywych asygnat, wykradał je następ
chciałbym by moja psychika dla trybunału była
z biurka, nie chcąc, aby dostały się w ręce dyreit e
aa, dla tego w kilku słowach postaram się streTym sposobem bogacą się żydzi w nieuczci ?
■-) żydzi wnieśli hasło wyłączntj walki o debra
Mimo, że niezliczone razy stwierdzano, że socja sposób, a naród polski płaci, gdyż towary droi !
herjalne i odrzucili — o ile "nie w teorji to w prak'
~-t o.in r,r„r.nrriaineg0 wynagrodzenia, jak gdy- lizm nie ma żadnej styczności z chrześcijaństwem z dnia na dzień, jedynie roztropna samoobrona $|
że nic tak nie demoralizuje, wzgl. katolicyzmem, to jednak są ludzie naogół nie- łeczeńotwa może uchronić naród polski od tego
rubek nadmierny — łatwy do uświadomieni, którzy pomimo wszystko popierają so zysku. Dlatego rozbrzmiewać musi w dalszym
cjalizm w tem mniemaniu, że :n dta K ś ciota nie jest hasło „Swój do swego", jako najlepszy a może nat ę
dno!
— to ducha nienawiści; pod- wrogo usposobiony. Toć nawet na gruncie Wielko- iedyny sposób obrony społeczeństwa przed wyzyski
propagandy — ducha walki ' polski oddawano w czasie ostatnich wyborów wielką :vdowskim.

Jbk wygiqdo Komunizm w praktyce.

Kto- s ię z b r o i?

Jak nas wyzjskują.

Wierni swym przekonaniom.

I I Kandydaci na Prezydenta.
Ogromna ilość nazwisk przesunęła się przez usta
s,Viysły posłów sejmowych, gdy chodziło o kandyaa)rę nowego prezydenta. Widać było stąd. jak mało
3 ‘jeszcze znamy w Polsce. O poszczególnych kan
i a c h zupełne sprzeczne krążyły wiadomości, a ściinfermacyj brakło, w»bec czego niejedna kandya% a upadła dlatego tylko, że człowieka ni* znano
i'c*łatecznie.
W miodem państwie, które do niedawna w trzecie
'fkbnych żyło częściach, nie trudno wytłumaczyć ten
,njiw, który oczywiście bardzo utrudnia i pracę par■Ultentarną i wybór odpowiednich osób na odpowieiroi stanowiska. Nawet te stronnictwa, które głosiły,
ihcą bezpartyjnych kandydatów wystawiać, licząc
'•^nieznajomość ludzi, wystawiały kandydatury parho», utrudniając temsamem głosowanie innym,
óy W kolach prawicowych zupełnie słusznie nie
;<jłsno brać pod rozwagę kandydatur wojskowych,
sifto, że z kiiku kandydatami istotnie byłoby się
>s?na w innych warunkach liczyć. Ale ponieważ sta
w isko prezydenta zasadniczo powinno być cywilnem
nlowiskiem, przeto słusznie zupełnie przeciwstawiano
z'«kandydaturom wojskowym. Prezydent wojskowy
‘'■
‘ho najszczerszej chęci w stanie neutralnym wnosi
■cjtyczne zarzewie do armji; przez to tworzy w armji
neiej grupy zwolenników i przeciwników swoich, a to
r.jbdzi jednolitości wojska, które powinno być nadziem niepolitycznem w ręku rządu. Społeczeństwo
powinno ani na chwilę przypuszczać, że mogłaby
^pojawić taka sytuacja, w którejby ktoś, stojący na
,3łe państwa, mógł użyć armji na swoją korzyść,
:;łby wola parlamentarnych władz państwowych
iragnęia go usunąć
’ ^ tego przecież właśnie niebezpieczeństwa wyni" ł już w pierwszych latach Rzeczypospolitej Polskiej
miaite niedomagania w kraju. Stąd wypływało
ignienie cywilnego prezydenta i dlatego nie należało
acać do wojskewej prezydentury, skoro się myśl tę
raz porzuciło. Może się to nie podobać rozmaitym
jjskowym, którzy woleliby mieć prezydenta żołnierza,
społeczeństwo z pewnością pragnie prezydentury
yilnej. Paki rezultat zawdzięcza państwo przeważnie
'piegom ósemki.
. Próba ogniowa, na którą w czasie wyborów pre-eTo3
skazalle dwa stronnictwa — P. S. L.
P. R. — czy pójść i zwyciężyć z lewicą, czy też
paw icą, w obu tyCb stronnictwach wypadła niekotnie. Osiągnęły w nich przewagę żywioły lewicowe,
w odowały przyłączenie się jawne i otwarte do ie’jy- Oda te stronnictwa zapewniają przez rozma
c h swoich ludzi, że chcieliby współdziałać z pra-ią, ale nie mają odwagi potwierdzić tego czynem,
"wu tedy zaczynają grać niewyraźną rolę, znowu
ą paliły Bogu świeczkę, a djablu ogatok, ale czy
tem wyjdą dobrze, wykaże przyszłość. Polska na
. aapewne wychodzi źle.

wiele błędów, 2) nowy system mus; uszanować su
werenność Turcji ale także i prawa obcych pod
danych.
Angielskie koła polityczne potępiają nieufne sta
nowisko delegatów tureckich w Lozannie i wyrażają
przypuszczenie, że delegacji tureckiej chodzi o prze
ciągnięcie r*kowań aż do konferencji paryskiej.

'1

Organizują się.

ł

Pogorszenie sytuacji w Lozannie.

Z piśmiennictwa.

Przykład godny naśladowania.

V

Nr. 52 „Myśli N arodow ej" zaw :
,
Wszystkie organizacje katolickie przechodzą w Polsce stępującą: Dobre i złe strony fascyzmu.
bardzo wielkie przesilenia dla braku finansów. Jednakże waczyński. Lux ex occidente. ( - ) . Tajr. 3
właśnie organizacje katolickie przyczyniają się do dowskiej Rady Narodowej. — X, Co s
uświadamiania ludu oraz pogłębiania zasad, które na ling — (a. n.) Nieco Reminescencji.
o Wielkiego Człowieka. (—). Montefic
leży stosować w życiu politycznem i gospodarczem. lonji. ( —). Habakuk Apfelbaum. ( —).
S
Katolicy mają naogół kieszeń zamkniętą, o ile chodzi
(—)• Psyche Czyczerina. (—). Dlaczeg
o popieranie spraw Kościoła i katolicyzmu.
kazał usunąć natychmiast ministra Kami
Inaczej postępują pod tym względem żydzi. Otóż Organ Ludowców o fascyzmie i Mtssol.
żydowska Rada wyznaniowa w Krakowie zwróciła się bin dr. Ozyasz Thon. ( —) R ad/ Morgen
do województwa krakowskiego z wnioskiem, by dów polskich. ( —), Co to jest „Wyzwon
uznało podwyższenie podatku wyznaniowego, opłaca „N. Hajnd" przed katastrofą. (- ) Odezwa ż>.
nego przez żydów na cele wyznaniowe do wysokości wyborcza. ( —). Wśród książek.
liOOOO.—mkp. na członka gminy. Żydowska Rada
— Nr. 13 now oroczny T ygodnika bum
.
wyznaniowa, widząc, że wobec rosnącej drożyzny nie styczno-satyrycznego „Szopka" zawiera wśród noga1
może zadowolić się dotychczasowemi poborami, wy treści następujące ilustracje: H Nowodworskiego
sunęła śmiały swój wniosek i przeprowadziła go. Pie Nowy Rok. K. Mackiewicza — Dziw Natury. B. K K ,
niądze te przeznacza się na odbudowę zniszczonego lińskiego — Św. Florjan z ul. Wareckiej. W. Bart ;I
podczas wojny szpitala żydowskiego, na założenie no szewicza — Plotka. K Mackiewicza — Noworod t , |
wego cmentarza oraz na płace urzędników gminy wy 1923 B. Kol ńskiego — Demokracja. W. Bartoszewie
znaniowej. Nadmienić należy, że żydowska gmina wy — Stany wyjątkowe. — W. Bartoszewicza — Jazz Bar
znaniowa we Lwowie podwyższyła tenże podatek na za granicą i w kraju, 3. Kolińskiego — C^ dal 1922 L
wet na 300 000.—mkp. od członka gminy.
Adres administracji — Warszawa, Zgoda 5.
Jak wynika z powyższego, ofiarność żydów na
cele wyznaniowe jest niesłychanie wielką. Gdyby ka
tolicy płacili podatek chociażby w setnej części t. zn.
1000.—mkp. od głowy, wpłynęłoby na cele kato
lickie na mniejwięcej 17 miljonów ludności katolickiej
aż 17 miijardów mkp. W takim razie mogłyby czyn
K alendarz rzym sko-katolicki.
niki katolickie rozwinąć naprawdę intensywną i twór
czą działalność.
Wiórek
2-go stycznia Izydor b. w., Narcyz m. Makary op.

KRO N IKA .

Środa
Czwartek

Z mętów żydowstwa.

W pewnem miasteczku, zaludnionem przeważnie
przez dziatwę Izraela, jakiś ubogi krawiec, chcąc za
grzać ziółka dla ciężko chorej córki, rozpalił ogień pod
blachą w piątek już ;po nadejściu szabasu. Husyci
podpatrzyli go i donieśli o tem rabinowi. Rabin rzucił
nań klątwę, albowiem rytuał zabrania żydom palenia
ognia w dzień szabasu/
Klątwa rabina! Czyż może być coś potworniejszego!
Od przeklętego biedaka wszyscy zaczęli uciekać. Nietylko nikt mu nie dawał zarobku, ale nikt sprzedać
mu nie chciał kawałku chleba lub mięsa, ftrzwi
wszystkich składów żydowskich, a innych nie było
w miasteczku, zamykały się przed krawcem, jego żoną
i dziećmi. Wyklęty! Niech zdycha z głodu!
Dopiero po długich błaganiach, gdy krawiec
w śmiertelnej koszuli i boso udał się z domu do
j| Nie dosyć, że Polska ma niezliczoną ilość wro- bóżnicy, gdy położył się w przedsionku świątyni
Ż wewnętrznych, jak żydów, Niemców, socjalistów,
;i aun|st*w iip., lecz ujawnia się w ostatnim czasie i tłuszcza go podeptała, gdy wyznał publicznie swój
grzech i przeprosił rabina, zdjęto z niego klątwę,
s *z ‘ntensywniejsza i żywsza działalność lóż masoń
uchylono wyrok śmierci głodowej, pozwolono mu żyć!
jfh w Polsce. Pierwsze miejsce zajmują oczywiście,
Działo się to w Polsce roku pańskiego 1922,
wszędzie, żydzi. 1 tak oświadczyła ,Żydowska
Szkoda, żem ja tam nie był, gdy krawiec-szedł
cJa Prasowa" w Zurychu (Juedische Pressezentrale,)
i ?‘°nko.vie lóż masońskich , Bnej — Britt" posta- dc bóżnicy, bobym go zaraz odstawił do komisarjatu!
M!' założyć polską lożę centralną
Organizacja — zawołał pewien policjant, gdy mu ten fakt o p o 
t lej.
Britt" obejmuje czysto żydowskie loże ma- wiedziałem
Ale jeden z dziennikarzy pisze zgorszony: ,Nie
f i *• Do tej pory istniały w Polsce loże masońcf lż '|° w Krakowie, Lwowie, Poznaniu i na Gór- jestem prawnikiem, lecz zdaje mi się, że chyba w ko
śtL- -ąsku- Loża krakowska i lwowska należały deksie karnym musi być jakiś paragraf, zabraniający
I niei.
---i\«.
lei dO
ri" austrjackiego
związku lóż masońskich; takiejohydy.Więc gdzie prokurator ? Domagam się jego
tf z?i/ Poznańska i śląska były pod zarządem Ber- wkroczenia, choć wiem, że u nas wszelkie zwalczanie
barbarzyństwa żydowskiego uchodzi za „czarną reakcję*1
Rosji lóż tych nie dopuszczano.
1 'fbecnie udało się żydom uzyskać od rządu pol- że prawdziwy liberał polski powinien raczej drwić
prawne uznanie lóż żydowskich w Poisce, z własnego Kościoła, ale nigdy z bóżnicy. Wolę
^ntraia ich ma swoją siedzibę w Warszawie, uchodzić za Puryszkiewicza, niż tolerować bezecny
łystkie (e jQ^e s£^ p0j 2afZądem Głównej Cenlrali, przywilej rabinów skazywania ludzi żargonowych na
ącej swą siedzibę w Chicago, Naieży się zatem śmierć głodową za pierwszy lepszy grzech rytualny".
Niestety, walka prawa polskiego z zabononem
pziewać, że loże te rozpoczną niebawem wywierać
•i wpływ na życie polityczne, kulturalne i religijne żydowskim jest pnw ie beznadziejna, zwłaszcza gdy
fi • "'Prowadzając do kraju naszego tem większe się zważy, że w Polsce istnieją „twierdze", gdzie się
jjieszanie Ubolewać należy, że lud katolicki tak wykuwa przyszłość żydowska, gdzie się hartuje
r uświadamia sobie niebezpieczeństwo, jakie z tej a raczej kształtuje żydowska dusza.
Taką twierdzą, o której nikt dotąd nie wiedział,
Py zagraża Polsce oraz jej kulturze i popiera nastronnictwa lewicowe, które w mniejszej lub więk- jest t. zw. j e s z y b o t uprawiany w Łomży, Mieści
inierze są na usługach tajnej organizacji masońskiej. się on w uliczce, prowadzącej w dół miasta do Narwi.
Jjst to ogromna sala pełna ta wek i slolów, mogąca
pomieścić kilkaset osob. Stućjują tu przeważnie ka
walerowie z różnych miast, lub też młodzi małżonkowie,
opuszczający żony na czas studiów, Wykłada prze
ważnie rabin, sam jeden. Nauka jest bezpłatna. Fundusz
zbiera objazdowy kwestarz. Nadchodzi też pomoc
donoszą, że sytuacja znowu się bardzo pieniężna z Ameryki. , Studenci", zanim złożą egzamin
f m i t y wz powodu znacznyth trudności, jakie się
na rabinów, otrzymują z kasy uczelni pensję tygodniową.
ie s ą zcjs?rawle
*
* kapitulacji. Mocarstwa sprzyntis- Budżet wynosi do miljona marek na tydzień. Większość
iach ^ d o w a n e stanowczo trwać przy swoich „studentów" należy do związku ortodoksów, mniejszość
niach,
Ija zan0Vv-le!<”rzys,ne wrażenie wywołała także do ziomków ortodoksyjnych, zwanych „mirzachistaini".
Co wieczór odbywa się specjalny wykład specy
|ach ture'l,eciz^ urządzenia demonstracji floty na
gaci p r z e r * 1, Diczą się nawet z tem, że tureccy ficznej , moralności" talmudu w sentencjach np. takich:
WOŚ ośvvinóą, konferencję, o ile Anglja nie złoży „Człowiek powinien się gorliwie ujmować za świętem
* aocirstw ^2cnia’ którei)y !ck uspokoiło Propo- imieniem Boga, nienawtdzieć tych, co jego nienawidzą,
:h; j\ rf w sprawie kapitulacji opiera się na 2 slarać się ich upokarzać, czem tylko można, ażeby roi ) do*ych czasowy system musi być zastą- I bota Boga błogosławionego była wykonywana i żeby
nowe postanowienia, ponieważ posiadał I cześć jego rosła".

i

I czy dacie Państwo wiarę, że . twierdza" ta
nieje w Łomży od lat 40 i że o jej istnieniu żs
„goj" nie wiedział dotąd?
W takich to miejscach urabia się dusza żydów"
E t— E.

3-go ' „
Genowefa p. Daniel m. Cyryn tn j
4-go
,,
Benedykta m., Dafroza wd. m.
Wschód słońca o godz. 8,13
Zachód 3,54j
,
a ’
8,13
„
3,5*!
;
O
„
8,13
.,
»
»
p

M IE J S C # W A.
— O p orządek w mieście. Coraz liczniej odzj
wają się glosy, iż niektórzy ludzie wywożą śmieć
na drogę k*Io
wspinalni, zamiast takowe v,,
sypać wprost do dołu przeznaczonego na to, Pont
nąwszy, iż nieprzestrzeganie przepisów pociąga za soi
ukaranie winnych, zwrócić należy uwagę, iż takie „z,
śmiecanie" różnego rodzaju gruzem i rupieciami plac
przeznaczonego na ćwiczenia dla strażaków i zawali
nie drogi, bynajmniej nie wpływa na wyrównanie teren /
i ulepszenie komunikacji tamtędy. — Każdy wywożąc-*
tam gruz iub śmiecie obowiązany, jest zsypać takowi;
do dołu, a nic pozostawiać na placu.
raw a w yszynku alkoholu. Skończył s i ..
m miała nastąpić redukcja ilości konces fi
k. Wielu restauratprów z obawą pattż
W przyszłość, c* już następne dni przyniosą.
ucichła, lecz ostatnio nadeszły wiadomości pociesza ąc*.z
Dzięki przedstawieniu sprawy redukcji wyszynkówprzez liczne organizacje z całej Polski, Ministerstw '
Zdrowia Publicznego przyszło do przekonania, że ta 1
znaczne skreślenie wyszynków z liczby istniejącej, o>i 1
bije się ujunn e na całych szeregach rodzi ;, któr! ‘
skutkiem iego tracą pole pracy. Ostatnio przy rzek ’
p. wiceminister Mikułecki delegacji restauratorów, v
w pierwszych dniach stycznia wniesiona zostanie po
obrady do Sejmu nowela do ustawy dotycząrej reduko
wyszynków.
Tejże delegacji p. minister Chodź*,
oświadczył, że rekursy wniesione przeciw'postanowię
Iliom komisji przeciwalkoholowych w strzy m u ją zan? \
knięcie w yszynków . To postanowienie ministra za J
oszczędzi niejednego, któremu dziś grozi odebrani; i;
koncesji a tymczasem niewątpliwie zostanie ućhwaloti' i
nowela, łagodząca samą ustawę.
— Znowu m o rd erstw o. W ubiegły piątek w Nc i
wejwsi zauważył gosp. Tomasz Troska w zabudowaniu
swem złodziei. Przy pościgu jeden ze złodzieji da» ;
kilka strzałów, od których Troska padł martwy. Nie-;|
szczęśliwy pozostawił żonę i kilkoro dzieci. — Sprowa
dzony na miejsce zbrodni pies policyjny podjął ś!a..
którego jednakże nie mógł dalej prowadzić, gdyż lud- |
ność zbytnią ciekawością wiedziona ślady dalsze za
tarła i uniemożliwiła wykrycie zbrodniarza. Policja za
jęła się energicznie wytropieniem zbrodniarza i nie
ciiybnie zostanie w krótkim czasie przychwycony.
— Roczne W aln e Z eb ranie Tow. gim n, ..Sokół
w K ę p lie odbędzie się w środę, dnia 3 stycznia 1923 r 1
wieczorem o godzinie 8 mej na salce Hotelu Central
nego, na które wszystkich Szanownych Członków za- '
prasza.
Zarząd.
— Posiedzenie Czytelni dla k obiet odbędzie
się w środę dnia 3 stycznia b. r. o godz. 8 t.ieczorsm. O liczny udział prosi
Zarząd. A
— Podziękow anie Na rzecz Związku inwalidów
ofiarowa i: Cech piekarski z Kępna za inicjatywą
p. G. Zoparta ’3ót»0m k, p Ignacy Całkosiński 10000
mk., psni Szaf at kie wieżowa wygrane w Loterji Inwa
lidzkiej 2000 mk., p Stefaniak posiedzicie! z. Har.uiina ,
za szkodę wyrządzoną przez bydło gospodarzy z Krąż
ków 3000 mk.

*

P o z n a n ia .
_

K onfiskata ..K uriera Poznańskiego*. W sogtudnla:: dotychczas niewyjaśnionych powodów
'rowano u;. 299 „Kurjcia Poznańskiego .
Vystawfc drobiu, gołębi i królików . ToOrnitologiczne w Poznan.u urządza od dnia
\ v y >2 r ra sali p. D. Stabrowskiego
* ul. Liskowskiego 129, wystawę drobiu,
:ow. Hodowla drobiu stanowi dla kra]u
'.tpliwie poważne źródło dochodu. To‘awiio sobie za zadanie przez rozpoytecznych ras uszlachetnić drób krajozatmiowanie do tej gałęzi gospodarć je z dotychczasowego zaniedbania,
niczt ku temu są jak najkorzystniejsze,
yracs się do spoteczeristwa z wezwago wstępowania w szeregi członków.
ie właścicieli nieruchomości- Na
cicieli nieruchomości, które odbyło się
,du Zoologicznego, uchwalono podwyżkę
mieszkaniowego 300 krotnie w stosunku do
.... Dalej uchwalono podwyżkę składek cztonkow;i do wysokości 1000 mk. od każdej nieruchomości.
— Bezrobocie w w ojew ództw ie Pozn, Liczba
.•botnyeh w oałem województwie Pozn dochodzi
nie do 4500. Niska ta stosunkowo cyfra tiomaczy
zatrudnieniem wielu bezrobotnych w cukrowniach;
mknięciu kampanji niezawodnie znowu się podc. Doraźne zatrudnienia znajdą bezrobotni potem
. uprzątaniu śniegu, od wiosny zaś stalszą pracę
/ budowlach i biciu dróg.
T erg na bydło w Poznaniu dnia 29 12 22 r.
.ono za 100 ki. żywej wagi; Bydło rogate I kl.
(00 — 144000 mk„ bydło rogate 1! kl. 116000 00 mk, bydło rogate III kl. 92000 — 100000 mk.,
ra 1 kl, 150000 — 160000 mk,, cielęta II kl
uOO— MOCOOmk, świnie! kl, 310000 — 320000 mk.,
"ri; II kl. 290000 — 300000 mk,, świnie lii kl.
000 — 280000 m k, owce I kl. 100000 mk,, pro; za parę 147000 — 150000 mk. Przebieg targu
zo ożywiony

całej P o ls k i.
C zarna giełda, W Katowicach wytworzyła
. ostatnich czasach na wzór Warszawy, Krakowa
,vch wielkich miast polskich coś w rodzaju czarnej

której różne indywidua uprawiają swoje

ciemne interesy, handlując przedewszystkiem walutą
poiską i niemiecką. Przed kilku miesiącami jeszcze
byli to prawie wyłącznie żydzi, którzy całemi chma
rami oblegali ulicę Poprzeczną, tak, że tamtędy nawet
trudno przejść było można. Gestykulowali, handlo
wali między sobą — wymieniali i często przechodniów
zatrzymywali. Ustało to, gdy ich tam pewnego razu
przepędzono, przyczern niejeden z nich otrzymał nie
miły mu upominek. Niebawem powstała jednak „pióbna giełda" przy ulicy przyległej św. Jana z tą różnicą,
że tym razem handlarze nie odznaczają się typową
fizjonomją żydowską i dla tego nie potrzebują się
obawiać „pogromów". Stwierdzono jednakże, że są
to tylko osoby drugie i trzecie — działające w poro
zumieniu z czarno- giełdziarzami żydowskimi i często
kroć na rachunek żydów Ludność tamtejsza domaga
się ostrych zarządzeń, aby uniemożliwić tę’ giełdę.
— T ragiczne zakończenie ż.artów. W Tczewie
zwyczajem przedgwiazdkowym kilku młodych ludzi
przetnnych za gwiazdorów, chodziło wieczorem po
domach; w kcricu zapukali do drzwi gospodarza Hapki
na wybudowaniu. Mieszkańcy w strachu, sądząc, że
to bandyci, zabarykadowali się i poczęli strzelać przez
drzwi. Jeden strzał ugodzi! 20-letniego Górnowicza,
syna dzierżawcy, który odniósł tak ciężką ranę, że
nirbawem zmarł.
— W ylew W isły. Jak donosi, Kurier Czerwony*',
koryto Wisiy pokryło się gęstą krą, przyczern poziom
wody podnosi się gwałtownie. Wszystkie nadbrzeżne
łąki .w okolicy Warszawy stoją już pod wodą. Po
wodem wylewu jest nagłe puszczenie lodów w gór
nych dopływach Wisły.
— P anu W ito s o w i,.znikło" m iljon mk. w klubie
P S L Gdy pan Witos odbywa! rokowania z przed
stawicielami stronnictw, zostawił w lokalu klubu PSL.
grubo wypchaną tękę, w której mieściły się papiery
i pieniądze w sumie miljona marek. Po ukończeniu
konferen ji p. Witos wrócił do klubu lecz teki swej
nie znalazł. Znikła ona bez śladu wraz z okrągłym
miljonem.

Zgony:
Marjanna Banaszak f 25. 12. 22. w Kę{
w wieku 8 lat. Józei Rosenfeld f 25, 12. 22. w ;
szowie w wieku 7 dni. Wdowa Joanna Kleindieni
28. 12. 22, w Turzu w wieku 73 lat, Brunon Ba#
f 29. 12. 22 w Kępnie w wieku 7 miesięcy. A
Knapik f 29 12. 22, w Weronikipolu w wieku
roku. Marjanna Lukaszyk t 29. 12. 22. w Myjff
cacb w wieku 73 lat.

Giełda zbożowa w Poznaniu.
Urzędowe notowania z dn. 30. grudnia 1922.
loco Poznań za 100 kg. w ładunkach wagonowych do8
natychmiast, ceny hurtownie:
Żyto nowe Pszenica
Jęczmień brow.
-

Owies

-

Mąka żytnia 70% z workami
Mąka pszen. 65% z workami
Ospa żytnia
Ospa pszenna
_
_
_
_
_
Ziemniaki fabryczne 2600 jadalne Uwagi: Mała podaż spowodowała zwyżkę cen.
bienie stale.
A f o r y z m y p. H o s e n d u f ta .

Jaiki interes idzie teraz po wojnie najlepiif

Notowania Urzędu Stanu Cyw. w Kępnie.
Za czasod27-gc — do 30-go grudnia 1922 r.
Urodzenia:
Wiesława Janina Biegańska * 22. 12.22, w Kępnie.
Heinz, Kalikst Reichstein * 28. 12. 22 w Kępnie. Ja
nina, Bronisława Dawid * 20. 12. 22 w Kepnie.

Dostawa broni dla państw, klóre poczebują krzycf
o powszechnego rozbrojenia,
Kobita to jest jak słońce. Dlaczego? Bo jzyde
tyż często dopiecze!
istwa
—■ Jeżeli małżeństwo jest grobem od miłosipsni
to przyjaciel domu jest przedsiębiorcem pogrzebov«cfeń
Panna to jest frachtu na wagon cukru, żon! wog
jest skład cukru w tych czasach: jego albo wcale n rokć
albo bardzo mało, Teszczowa to jest paskarskie 'wej
cukru.
— Warszawa, to teraz jest usposobiona ogroi różn
pokojowo. Dlaczego? Bo teraz każdy szuka pol|skiei
a niektóre ludże, to nawet szukają kilka,
ktoś
— Ładna i brzydka kobita tak samo zasł gron
twarz z woslkiem. Dlaczego? Pierwsza, żeby ją myw
nie zaczepiał, druga, żeby ją kto zaczepiał.
men
— Ja znam jednego operowanego arty stę, co na r
r-n śpiwa, to zamyka oczó*. Dlaczego? Bo lej zbie<
żarnika cezów na swoje wady.
i sadr
— Dlaczego biednego to wiatr zawsze u tów.
w oczy? Bo jak on by c.iai gdzieindziej, to bieiM jadę
byłoby jeszcze gorzy!
Szopka.
' i- -T* * D-

-

^ '4|

Dnia 30. grudnjjfc922 r. zmarł członek Rady Miejskiej i inwalida wojen n v

P\v zmarłym traci miasto mielce zasłużonego obywatela. Zmarły przynależał do komisji
w której wzorowo pracował i wielce się przyczynił społeczeństwu.
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m ie js k a *
m u.

j
i ,ai°*

‘zyzi

£tór.

toru

')

i bó

-.^ a r e n . ............ ... l i i i IIIWtoillWWM

g

..................
C z eść P rz e m y s ło w i!

>Tqw. Przemysłowców Polskii
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