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Cena ogłoszeń:
Zwyczajne za wiersz nonparelowy jednołamawy
Żałobne i dla poszukujących pracy
.
•,
Reklamy w dziale redakcyjnym
.
.
. „
.Przed tekstem na 1 stronie
.
•
Ogłoszenia ze skomplikowanym uktadcm 50 procent firn?
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni

Kępno, na piątek 5 stycznia 1923 r.

Rok X.
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Pojedynczy egzemplarz 4fl ink.
pod opaską 2 franki. W innych krajach 200 procent drqźej.

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

Oskarżony i oskarżyciel.

Omawiając sprawę zamachu na pierwszego preopydenta, poprzestaliśmy na sachem potępieniu zabój[srwa. Byio ono dla nas wydarzeniem podwójnie bo)Sfj:ęsnem: jako akt gwałtu rzucający bądź .co bądź pewien
owci ń na imię Polski i jako czyn politycznie nietylko
oiiwogeie błędny, ale w danych warunkach utrudniający
nirokowanig w kierunku stworzenia, większości narodoiefwej w Sejmie.
Notując jednak z obowiązku dziennikarskiego
niezbyt ścisłe informacje o osobie NiewiaćomoBskiego, oraz podając urzędowe i nieurzędowe wiaćołutości -o żałobie, dalecy byliśmy zarówno do rzuć; 'Ilu
iS|gromów na ugłowę zaabójcy
^
WUIIUtUV w ZSfS*
jak i od teatralnego
jąlriyw,.nia rąk nad rzekoma hańbą narodowa i rzekoIntern nieszczęściem
tateszezpę .fn^,__
..... . n
t.-„ pozwalając sobie
Jmcm
narodowe
Nie
cojna niewczesną krytykę nad zwłokami ofiary tragicznego
kfcbiegu okoliczności, patrzyliśmy z przykrością na prze
jsadr.e przypisywanie dartem u urojonych zasług i talen• ó w . Patrząc z po
pogaruą na podłe ataki przepalonej
•.Upadem semickiej -ii*ienawiści prasy lewicowej na strsn-

na-edowe, patrzą- ze wstrętem na amatorskie
Tjtror -:nie rzekcnych wspólników Niewracomskngo
jaęąekaliśmy z wypowiedżeniei zdania własnego do tej

* liw iii, aż wyniki śledź:-". i rozprawa sądowa prze'^świetlą tę n a" ie
zagadkową sprawę,
Oczy wis..;
r»r.
byio spodziewać się wykryD -.".spisku frv
órvm. tyle bredni sołcdzili
fj^dzie „ stmrnSmacn oóctążonycn
i-o u***■*■'.sen-*v/ypo
Lżonych przez fałszywa grę ryzykanctwa i konspiracji.
■= mogło też być’mpwy o usprawiedliwieniu czynu
osoby Niewiadomskiego. Natomiast całe spoieczeńwo oczekiwało z naprężoną uwagą na wytłumacze^ S|ę nie tyls przed sądem, ile przed opinją pu-£• "zną ze ■ . zabójcy, który jest przecież c..o.v.;. .
# ,em nieprzeciętnym i człowiekiem o nieposzlakowane!
wrzeszlości.
m,
‘ 0{i }ym względem sobotnia rozprawa sądowa
J £ ł a ogółowi niejedną dodatnią niespodziankę. Bez*
odstawnemi okazały się uporczywe pogłoski o p udkach osobistych. Co więcej, zabójca nietylko nie
obował uciekać się do symulowania niepoczytalności,
jł-etyUco zaniedbał przytaczania okoliczności łagodzących,
3#le y/ogóie zrzekł się obrony własnej, a nawet żądał
Najostrzejszego wymiaru sprawiedliwości.
Rzadki to — szczególnie w obecnych czasach szap y ?ny. miernoty i obłudy — rys szlachetności człowieka,
ftóry
WS70.0
----- >-■- -na- błędną
błędną drogę,
łb ru k a ł*
5-76^* wprawdzie
drogę, ale nie
fłw p m i § r;iet>:,ko tak dziś grasującym karjerowiczohy) „a j ecz nawct godząc na życie bliźniego, wyższym
r - nap uczucie zemsty.

i gwałtu, co jak straszna zmora dławi pierś Polski,
tłumi je; oddech, • oplata jej ramiona niewidziainerni
mackami polipa i sączy w jej duszę jad zabójczyMówił człowiek przygotowany na śmierć. Mówił
bez aktorskiej przesady, bez szumnych frazesów; mówił
w chwili niezwykłego podniecenia, przejęcia się ogółu;
mówił w miejscu, które przykuło do .siebie baczną
uwagę nietylko całego kraju, ale i zagranicy. Wobec
tego słowa niespodziewanego oskarżyciela odbiją się
głośnym i śzerokiem echem, poruszą wiele zmartwia
łych serc, drzemiących sumień i zjałowiały ch umysłów.
W sposób może nie tyle nowy, ile mocny, ja 
skrawy, została zdemaskowana zbrodnia, jaka dotąd
ciessy się bezkarnością; zbrodnia przeciwko Duchowi
Narodu polskiego, zbrodnia podwójna przeciwko Polsce
i przeciwko Ludzkości.

*

Zrozumiałą rzeczą jest wielkie wrażenie, jakie wy
warł sobotni wyrok, niemniej ważną jest kwestja, jaki
sącf nie o czynie, ale o osobie Niewiadomskiego wyda
inny trybunał — opinia publiczna.
Ale niechże nam to nie przesłani* sprawy stokroć
o q zabójstwa i od Sosu zabójcy ważniejszej.
Sprawą
tą jest konieczność postawienia przed trybunałem tych;
którzy są winni nieś:: zęść i zniewag Ojczyzny, jest po
trzeba postawienia tamy zalewającym nas fąiom zła
i wyrwSbia z korceniem tego raka, który od lat wielu
toczy citJa i duszę Rzeczypospolitej.
Pamiętajmy, że każdy.z nas z oskarżyciela może
niern winy, choćby winy bezczynności przed by Dynarem
sumienia własnego, przed trybunałem bistorji, że może
-ia nas zapaść wyrok straszniejszy od tego, który spo
kojnie przyjęty został przez Niewiadomskiego. S. M.

Włochy przykład dają!

wyda! wyrok sąd. Poezepijmy,
.
. co daisza instancja powie i jak sobie w razie
r ‘^.lerdzer.ia wyroku postąpi Prezydent Rzeczypo
spolitej.

Wiadomą jest rzeczą, że we Włoszech dzięki wszech
władnym wpływom masonerji wyrzucona była nauka
religji zupełnie ze szkół rządowych, tak szkół średnich
jak i rządowych.
Od czasu, kiedy Mussolini doszedł do rządów,
inny zawiał wiatr, przeczyszczający stęcnłą atmosferę
we Włoszech. I oto teraz rząd jego kładzie podwaliny
pod wychowanie młodego pokolenia w duchu chrze
ścijańskim i katolickim, co daje gwarancję, że stanie
się zadość gorącemu pragnieniu Ojca św., aby i Włochy
siały się bliżsiemi Stolicy Apostolskiej. '
Według ostatnich wiadomości Mussolini nakazał
Obwiesić we wszystkich szkołach znak krzyża św. oraz
zaprowadzić naukę reiigii we wszystkich szkołach
i zakładach naukowych. Reiigja stanowić ma pod
stawę wszelkich nauk publicznych. Kościćł musi się
stać -stoją Państwa.
^ Zmienią się terzz niewątpliwie stosunki we Wło
szech, gdzie taryfowano wszelkie sekty, specjaliłfe me
todystów, a zwalczano Kościół, gdzie się tylko dało.
Kościół będzie miał we Włoszech możność normalnej
pracy kulturalnej dla dobra narodu .włoskiego, który

*
Pozostaje osoba Niewiadomskiego, pozostaje
Jeszcze jedno oskarżenie nie to, które jemu wytoczono,
1 ' to, 7. iktórem on wy>tąpił przeciwko moralnym
łs p o ln ik o rr' zbrodni.
ł
O Niewiadomskim wyda swój sad społeczeństwo*
zastanowieniu się głębokiem rtad straszną raną
m :'\I£lc 1 nieszczęść
ł] ojne
“'eszBęsc Ojczyzny;
ujczyzny; raną z której
moicj »poI te! n rj00^- ^ó‘ern * troską o przyszłość Ritczypospoptymi. P°ione słowa zab'ijcv
plasterek taniego
zabójcy zdarły pląs
oskarżony, przechoccąc do porządku
własi
wystąpił w roii oskarżyciela,
V
-u/ * su przestrogi wysłucha z uwagą kraj cały.
było tyle gorzkiej prawdy i siły
Łemi moraink
zc N iev dornskt jismiercu
J»vch -c*eo ty p' Józefa Piłsudskiego oraz najgłośniej‘f dęty' pecheft3^ , ® ^ j oliroriców. że istotnie przebił
fmokracji,
bona.erstwa , kłamliwe,
w serce tę hydrę iałszu !

ludu włoskiego.
- Niecha: i fzyid d Włoch przyświeca innym naro
dom w
. nanic t,- około odbudowy zrujnowanych
w c u ą kraje-., i naprawy szkół wojną wywołanych.
Niechaj przed: ,rS2>..ikiem Polska przy zastosowywaniu
Konstytucji wzoruje się na pięknym przykładzie Włoch,
niech Sejm i Senat uprzytomnia sobie, jaka zbrodnię
popełniłyby, gdyby zamienić usiłowały szkołę polską
r.a szkołę m:\ Jzywytnanłową czy pól-bezwyznaniową,
zbrodnię ; ;
na narodzie polskim.
Jeżeli Ojciec św. w Encyklice swej mówi o przy
wróceniu pokoju w duchu sprawiedliwości i miłości
chrześcijańskiej t-> zaznaczyć chyba zbyteczne, że zasad
tych nic wpoi się w zaród inaczej, jak p.cez szkołę
chr, ęic:jari;ką .Jedynie K -sciół katolicki jest w stanie
alczać materializm narodów, wpoić ducha
skuteczn-

feoh-t''3!?/ ‘u a y b a
' bó>p8kim R*s;em
_ tn serdeczryym
____ ......
f a czyn karygodny
-łpidty na Ojczyznę,

do czynienia z czemś. więcej niż
dumnego artyety, a mianowicie
rodaka, który zmaHEii,
załamał, pu.w«
porwał
.«««<-,
.się
|
. . .
pod wrażeniem nieszczęść.
J- y g
: zniewag wyrządzonycn A‘al -;ta■■
jjf wi Rzeczypospolitej

O

prawdy i braterstwa" — opiewa orędzie Piu
a rząd włoski, jakoby wysuwając z tego konsek
— głosi: „Kościół stać się musi ostoją państw-!
Jeżeli tym duchem przejmą się rządy i r
natenczas zbliżymy się także w stosunkach .politv<
do pojęcia św. Tomasza z Akwinu o ,,civiias D
i nastanie może z czasem „Królestwo Boże" n*
według idei naszego Cieszkowskiego, autora w;.-.,
dzieła „Ojcze nasz".

Polacy u Ojca św.

ii

Ojciec św. przy jął na posłuchaniu posła po!
pn ty Watykanii . Skrzyńskiego, który złożył ży
!10woroczńcW sobotę po południu Ojciec św. przyjął ci j
tć- v polskich. Prc-f. Zieliński wygłosił pełne ti; f
zmu przemówi' nie po łacinie, na- które papież
wiiedział. Prze 5!i$vriinie Ojca św. trwało 21
Ze względu na długość ąndjencji udzieloną
jhĄ dć • v|m
polskiej w kołach watykańskich uważają fakt u ■
wyraz specjalnej życzliwości ojca św.
Studenci polscy złożyli wica,- •: u stóp p.
wzniesienego na cześć pamięci poległych w a.
wojnie-stu antów włoskich.

P r a w d a w y c h o d z i n a Jst
Wiadomą isst rzeczą, źc wlsściwcm
Mili tWÓrCftOTk .,t;r
ijr-rrn Vv 'rojsce' są *
;
'J
i 7I
idstron; tov
•:fkie łiiebezpi..
ytoniawy wyr
mstwu, a w niemą-ij mierz także robpt ? ►
jv
- klub Chrześcijańskiej D mokracji che:;. ft :
pewnie robotnikom tytsniewym, - story wr-kuit'. !
prowadzenia monspolu tytoniowe
nt m
dotkliwe straty, wypłacenie emerytu ry przez skarb i- \
stwa, który się stanie właściciele fabryk tytoni ■
Jednakże wszelkie nawoływania o roz^ąuku n; V.
mogiy, a sejm, idąc za demagog zflomi wsieaz5v if'
jąl.
ujemne jej ^ fj ;
a odczuwają je sami socjaliści. Otóż dnia 14 g.
rb. posłowie socjalistyczni: Smulikowski, Kury!.
Bobrowski i to w. stawili wnic.sek nagły do sejmi ,
rząd zastosował ustawę emerytalną także do rok] I
ków tytoniowych, gdyż skazani są w starości nu.
dzę i kij żebraczy. Ubolewać należy, że soc,
tego nie przewidzieli przy zaprowadzaniu u;
o monopolu tytoniowym, gdyż nie byłoby doszn
tak przykrego położenia rebct:ii.ków tytonio'1 t
Lecz z całej sprawy wyniknie przynajmniej ta kor
że reszta zwolenników opuści szeregi P, P. S. i N, .
gdyż nie megą popierać partyj, pracujących jawiszkodę robotników'.

Kwestja wschodnia.
Opinja Mustafy Kerna! Paszy.
Mustafa Kemal Pasza w wywiadzie z przedsi
cielem „Journalę" podniósł, że Turoja zdecydowaną
nre ustąpić ani p !edzi ziemi własnej i walczyć b;
do ostatniej kropli krwi o zmk-nę systemu kapituł
nego, który zdaniem Mustafy P aszyjest pogwaice
wcinośc; tureckiej. Turcja zachowa . nadal odnic,
stanowisko w sorawie utrzymania patrjarciiatu gre
go w Konstantynopolu., K-mai wyraził nadzieję,;
mocarstwa uwzględnią dobrą wolę Turcji i pojedna^
jej usposobienie, która jednak świadoma swej god
śei i sił gotowa rzucić na ostatnią kartę chociażby
własny ale nigdy nie pozwoli się nadal poh.żać.

A co mówią Grecy?
Wybitna osobistość grecka oświadczyła wc
^przedstawicieli prasy, że Grecja pragnie pokoju, 1
pokoju, któi • n r uznałby praw Grecji. •Grecja
przyjm:c. G.-.: a nlg-iy nic zgodzi się-na tuk-, wa
•tek pokoju, który przewidywałby usunięcie- patrj
chata grecKiego lub ludności greckiej z Konstantyncp’

£ Rady miejskiej.
siedzenie w dniu 30 grudnia. Na początku
imawiano sprawę inwalidów wojennych i uchwa'Stępującą rezolucję:
M. miasta Kępna po d. kiadnem rozpatrzeniu
ua inwalidów wdów i sierot, stwierdza: Niewanie przez iząd ustawy o zaopatrzeniu inwai pozostałych z d na 18 marca 21 r. łącznie
ilą do te|że z dnia 5 stycznia 22 r. nakłada na
>dy ciężary, kióre ponosić powinno na mocy
Państwo. Ciężary te w rzeczonym stopniu na
nader skromne fundusze samorządów, a nie
ą ani w części nędzy stwierdzone w kołach
fionych do zaopatrzenia, wywołując tem samem
wrzenie i feimcnt wśród poszkodowanych, Wo;o R. M. puieca Magistratowi natychmiasUzwrójdowi uwagę na katastr ifalny stan rzeczy i przedmu konieczność natychmiastowego wykonania
inwalidzkiej
irawę umieszczenia wdów i sierot polecono Ma
ryli dó wykonania.
organizację gazowni omawiano i na ostatnim
zeniu i uchwalono nająć jeszcze jednego stróża,
'.‘obiedz coraz więcej powtarzającym się wypadradzieży węgla.
orawozdanie z rewizji kasy miejskiej przyjęto do
;.ności, jak również przemianowanie dotychczai liceum żeńskiego na miejskie gimnazjum ttum.
s) Usunięcie pewnych braków poruczono Ma
towi wespół z Komisją szkolną.
*rzy wyborze prezydjutn Rady miasta i poszcze:h komisji" wybrano z malemi zmianami tych saco poprzednio radnych.
./ końcu posiedzenia wpłynęły 3 wnioski:
) radnego Korzeniewskiego, dotyczący usunięcia
>w wyborczych z płotów', okien, ścian lid.,
) radnego Staszaka, dotyczący zakazania daiszego
tama piasku z dołu przy plantacjach tuż przy za
oraniu p. Drabz/i lhkicgo,
) wniosek r. Dembeckiegu w sprawie mianowania
jciecha Pieprza z Lęki mrocz, w miejsce b. bur: a p. Respondka jako członka Komisji Przy.zeniowei na przewłaszczenie nieruchomości falych i nieruchomości'miejskich.
igłoszenie o tem nastąpiło w Orędowniku (nr. 55)
■olało żywą dyskusję i ogólne niezadowolenie,
) t?k ważnej komisji pominięto zupełnie miasto.
e wyższe 3 wnioski polecono Magistratowi do
i cienia lub rozpatrzenia, w sprawie trzeciego
ku wybrano deputację z pp. Wyderkowskiego,
aka i Adamczewskiego, która udać się ma do
zrosty i sprawę tę przedstawić.
il wolnych głosach poruszano p. i. sprawę oświetlei. Dworcowej.
)■■ ■ ■ ■' -----------------

=

rud radami Zjdiuwaklegu cara.

lucji handlowej t. j przeciw prywatnym handlarzom:
przeprowadza się rewizje po sklepach korfskuje to
war a wobec tego handel z zagranicą usiał zupełnie.
Kupiec ormiański Tace Purys, który miał pełnomoc
nictwo państwowe polskie i prowadził transakcje han
dlowe na rzecz kupców polskich, został aresztowany
a towary skonfiskowano mu. jest to strata dla kup
ców polskich obliczona jak dotąd na 130 miljonów.
— „Sprzątają*1. Podczas ostatniej wielkiej para
dy na placu Czerwonym w Moskwie, Trocki niezado
wolony z jednego z czerwonych dowódców wydał
krótki rozkaz: „sprzątnąć go'*. Tegoż dnia wieczorem
Trocki rozmyśli! się i postanowił przywrócić dowódcy
jego poprzednie stanowisko; okazało się jednak, iż jest
to niemożliwe, ponieważ skarcony dowódca został już
„sprzątnięty1' przez czerezwycz-ajkę na tamten świat.
— Sam obójstw o k a ta rosyjskiego Jakow a.
Z Moskwy donoszą, że znany kat rosyjski Jaków,, który
w ostatnich 2 eh latach zgładził przeszło 2 tysiące
ludzi, prawdopodobnie w przystępie szału powiesił
się w mieszkaniu na oknie.

K R O N IK A .
K alendarz rzym sko-katolicki.
f
Czwartek
Piątek

4-go stycznia Benedykta m., Dafróza wd. m.
5-go
„
Telesfor pp. m., Szymon Slupn. w.,
Emiliana p.
Sobota
6-go
„
Trzech kreli. Melanjusz b. w., Makryna p. m.
Niedziela 7-go
„
1- po trzech Krwi. Kryszpin b, w,
. Teodor w
Poniedziałek8-go ,
Bogumił m, Seweryn op'.
■ Zachód 3,57
Wschód słońca o godz. 8,13
„ 8,13
„ •
„ o
„
3,58
3,59
,, 0 „ 8,13
„
4, 1
„ o „ 8,12
4, 2
„
0 „ 8,12

M IE J S C O W A .
— W iosna. Od kilku dni mamy prawdziwie wio
senne powietrze przy wschodnim, krzepiącym i ożyw
czym wietrzyku. Co prawda nocą trochę przymarża,
lecz we dnie wszystkie ślady zimy pod grzejącemi
promieniami słońca znikają. Łagodna, tegoroczna zima
jest prawdziwem dobrodziejstwem dla niezamożnej
ludności, gdyż zaoszczędza wiele opału.
— Zaginiony. Dnia 18. grudnia oddalił się
z domu chałupnik Antoni Sieczka z Szalonki i do
tychczas nie powrócił. Przed kilku dniami widywano
g* w nocy w Laskach i Mroczeniu i od tego czasu
ślad po nim zaginął. Ponieważ Sieczka cierpiał na
umyśle, zachodzi obawa, iż błąka się gdzieś w okolicy
Ink apntkałfi fto
nieoieząćr-te Ubrany byl w ża
kiet z materjału wojskowego, wysokiego wzrostu, tęgi.
Ktoby wiedział o jego pobycie, zechce donieść stro
skanej żonie Brygidzie w Szaionce.
— Pokw itow anie, P. dyrektor Groblicki prze
znaczył 10 000 mk. honorarjum za wykłady przy Uni
wersytecie Ludowym na rzecz Tow. Czytelni Ludo
wych. Serdeczne „Bóg zapłać" składa Szafarkiewiczowa,
skarbniczka na pow. kępiński.

i. — C zerw ony te r ro r na Podolu. Na Podole
skie przybyła z Charkowa „Rewtrojka1* dla wynienia kontrrewolucji. To też masami o ^ f e t a
ez sądu rozstrzeliwanie i rządy „Rewtrojki'WKlzą
liwą panikę na Podolu. W Płoskirowie rozstrze20 osób, w Wołoczyskach 32, w Sanatowie S5.
mą akcję podjęła „Rewtrojka“ przeciw konlrrewoi
_|
......
"I
................ j-.
,ał C zajkow ski.
104 ani postuka mocniej sercem w piersiach, w chwili
spotkania się z ulubioną dziewicą, jak dziecko i chce
i nie chce, i cieszy się i smuci.
Weszli do kościoła, właśnie kiedy się zaczęła
msza śpiewana, "brzmią organy. Ksiądz łaciną na chwałę
)
WIESZCZ UKRAIŃSKI
Boga zawodzi, chór dziewic hymn święty przyśpiewuje,
j
P*wieść historyczka z ro k u 1768.
pobożni ludzie w książki do nabożeństwa wzrok uto
*•
—O—
pili, modlą się i biją w piersi. Boże przepuść nasze
, — Poganiaj! Mopanku, prawdę to mówią, te grzechy.
Pan wojski wprost kroczy do ławki zielonym
{y się człowiek kocha, to od rzeczy plecie, na roaksamitem wybitej, ławki uprzywilejowanej Głębockich
;■ie nie domaga! Bywało tak kiedyś i zemną.
Ataman szukał oczyma cyganki, ale już zginęła rodziny, jako jednej z fundatorów i dobrodziejów ka
umie, jak niknie w uciekającym tabunie koń wy- tedralnego żyt mierskiego kościoła.
Ataman pożerał .okiem sokola, co w dali i z bliska
y okiem; a w tem stanęli przed dworkiem pana
wszystko rozezna zajrzał panią Chiczewską i pannę
kiego.
Pierwsza osoba, którą zdybali, była dawna niańka Joannę; kochanki w ławce obok nich nie widzi; rzucił
wzrokiem ku wielkiemu ołtarzowi; tam w bieli po
ty Magdaleny.
prawicy długim szeregiem klęczą siostry miłosierdzia,
•— Gdzie imość? Gdzie ksiądz gwardyan?
i wslystkie wlepiły wzrok w obraz ukrzyżowanego
Stara pocałowała w rękę wojskiego i atamana.
r — Ksiądz gwardyan wczoraj wyjechał do Kuny, Chrystusa, jedna tylko miała czoło schylone w ziemie.
Wejście możnego pana 'i starszego z Kozaczyzny,
.1 ność kościele.
zrodziło leki szmer w kościele; choć myśli słały modły
j| Ataman patrzy w oczy Horpynie:
ku Przedwiecznemu i Jego świętym, ciekawe oczy
— A panny?
zwróciły.się na kościół.
si Niańka spuściła oczy.
Młoda zakonnica blada, wynędzniała, jak po trzy— W kościele.
v; Coś chciała dodać, ale zagryzła usta, jakby się wrotnej febrze, podniosła na ludzi na wpół zamarłe
oko, spotkało się niern z twarzą atamana głucho i bo
..miarkowała i zamilkła.
Wojski jak wrzodowi chciałby synkowi we wszyst- leśnie krzyknęła, i osunęła się na posadzkę, lekko jak
pióropusz kwiatu wiatrem strącony, a oczy się zam
t(; n dogodzić.
Chodźmy do kościoła, to i po chześcijańsku i po knęły i życie zda się przygasło — smutnie, jak ostatni
płomyk dogorywającej lampy. Siostry zakonnice za
2 /alersku; któ z Bogiem, to i Bóg z nim.
u, Sługa coś chciała powiedzieć, kłopocze się, ale niosły ją do zakrystji i panna Joanna pobiegła tam
ratować siostrę.
() śmie.
Co robił ataman?
■t, — Panie zaraz przyjdą, może panowie kawy się
On poznał swoją kochankę w młodej zakonnicy,
>iją?
— Dobrze waść mówi, przygotuj kawę, ale my oparł się placami o filar, oczy w slup postawił, zacisnął
zęby, {sprężyły się żyły na śniadej twarzy, splótł ręce
iczasem pójdziemy.
I nie dając jej wyrzec ani słowa, obadwa z synem i pod pierś przytulił. Czy serce jimt pękło w łonie,
czy dusza wyparła się z ciała, bo stal nieporuszoay,
szli do kościóła.
jak filar.
Ataman u celu życzeń serca: nic złego nie dolePani Chiczewską zobaczywszy pana wojskiego
lo jego.ucha, a jednak niespokojny, markotny; rzecz
wna, człowiek co przeciw siu mieczom z zimną i atamana i omdlała, córkę, sama nie wie, co robić.
Obróciła się do Głębockiego.
mj bieży, co przed gradem ku! nie zmruży okiem,
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Dr. Witold Celichowski, wojewoda poznański, zostalg ZY
przeniesiony w tym samym charakterze na Śląsk’ 3
— Przyczyny tej zmiany są dotąd nieznane, jak równie: ~ s
niewiadomo, czy dr, Celichowski nowy ten urząt e‘ z
przyjmie. Wiadomość ta wywołała w społeczeństw! ^skt
naszeni wielkie zdziwienie. Następcą jego ma byt be:
Adolf hr. Bniński, prezydent Wielkopolskiej Izby Roi?®*'
ntczej.
Z atarg m iędzy lek arzam i a Kasą C horych," N
Dnia 3 i-go grudnia odbyło się posiedzenie . lekan|Szla
Kasy Chorych, na którem postanowiono dokonyw jyni
konsultacji jedynie za natychmiastową opłatą. Międzf°'vj
lekarzami a Kasą Chorych istnieje od dłuższego czasfazuł
~ i . ~ ---Li- ‘ ostre
—' formy.
| Dlt
zatarg, który obecnie
przybrał
— R ozporządzenie w spraw ie sach ary n y it’T 0n
środków słodzących. Wielkopolska Izba SkarboJj dn
przypomina, iż na obszarze byłej dz. pruskiej ob o w ilfllrn
żuje- nadal niemiecka ustawa o materjałacb słodząc,* j(.h
z do. 7 2. 1902 (dz. ust. Rzeszy str. 253.)
Wedłffl „ „
tej ustawy zakazane jest nabywanie, sprzedaż, przT ’2m
chowywanie i dodawanie do itrodków spożywczycl ;...
przy wytwarzaniu tychże w sposób zarobkowy sacb,Łjm(
ryny i innych sztucznych materiałów słodząc ch. mŁ.jzi,
jących wyższą siłę słodzenia jak cukier trzcinowy i b lf gy,
raczany, c!e nie posiadających odpowiedniej wartośj j ;
pożywnej
Również wzbronione jest sprowadzanl0jjc
z zagr„nicy sztucznych materjaiów słodzących albo z& w
wierających je środków spożywczych. Niesło3ujący4ep'
s;ę do powyższego zakazu oczekuje kara więnenia i
6 miesięcy t kara pieniężna do 15 tys. marek, aifcf" 4
jedna z tych dwóch kar.
”
Dkręj

y zi

Z całej .P olsk i.

W

y z
— W ielkie nadużycie w ywozow e Przed pa pU(
dniami na stacji granicznej Zebrzydowice śkonfiśkj wszi
wano 2 wagony z nierogacizną.
Przeprowa^zol raaj
śledztwo wykazało, że wagony owe, w których zna} pa
dowato się 95 sztuk nierogacizny, załadowano w Rz Do
szowie z przeznaczeniem dla Krakowa. Na stacji Poi
górze Płaszów przekartkowano wagony wbrew ustawi R, j
do Oświęcimia. Od tego czasu wagony błąkały siro\v;
aż wreszcie zakwestjonowano je w Zebrzydowi c 4 ie:
i odesłano do Krakowa. W toku śledztwa wyszło i doki
że wysyłką nierogacizny do Pragi zajmuje ! P. t
J2
firma Schenker i S-ka w Warszawie,. przy pomO , pc
swych agentów w Krakowie, Rzeszowie i Oświęcim: j-an
Wczoraj zgłosił się do sędziego śledczego przedsl :Szav'
wiciel firmy Schenker z wyjaśnieniem, te firma czes pod
Kominek z Pragi na podstawie legalnych zezwól <,d
wywozowych Ministerstwa Handlu i Przemysłu wywie v#w
miała do Czech 5 tysięcy sztuk nierogacizny wzatfli :ie
za 250 S2tuk bydła duńskiego, przeznaczonego d cie
Ministerstwa Rolnictwa w Polsce. Firma zaś Schnął r:ar^
upełnomocniona była do ztjęcia się temi transportat uta
Okazało się jednak, że Ministerstwo Handlu i Przf
myslu pozwolenie na wywóz nierogacizny cofn£" 1
z dniem 15-go grudnia, a więc ostatni transport 2-f' So
wagonów wysłany był nielegalnie. W aferę tę w ml1
szanych jest kilka osób z Krakowa i w dniu wctc2ny
rajszym aresztowano przedstawiciela firmy Schenł1’ po
stan
oraz niejakiego Gawlika. Również aresztowano k il T
’”
osób w Rzeszowie. Śledztwo przybiera olbrzyflu•ego
trzy]
koli
— Panie wojski, zmiłuj się pan, moja córka *y i
konnicą, a to pan Nekrasa.
fcześt
Groźnie wojski spojrzał.
bniu
— To mój syn!
ożn<
Odwrócił się i wziął, silnie syna rękę.
hy
Ataman nie opierał się, aie jak nieżywy zwalił iwy
na ojca. Dwóch hajduków wojskiego wzięło go
nas
ramiona i tak go prawie wyniesiono ze świątyni Bo: „ c.
Wojski szedł za nimi, a w jego oczach i r u c h a j .1
przebija troskii Wość rodzica.
,
W kościele bez przerwania msza się odpraML
chór śpiewa, brzmią organy; tylko ludzie pobożni
kawie poglądają na siebie, chcieliby wyczytać je C n
drugim z twarzy, co to jest? co to wszystko m a ' U
znaczyć?.
.j, ni.
We dworku ataman leży bez pamięci, ale ijiego
nic nie mówi, na nic nie odpowiada. Lekarze i effe pa
liki krzątają się koło niego; ten warzy rumianek, tab pa
ten synapizma mięszs; jeden pulsu szuka, drugi® pe
głowy lód przykłada. Ataman pozwala z sobą rflfc ni
co chcą, ale nic w usta nie przyjmuje.
Wojski wzruszony nadsynem stoi.
ak t
— Moje serce, napij sięł Oj, gdybym ja złą Set
tego mnich, dałbym hartu bestyi — mój drogi, tąco t
dobrze zrobi. Jak mnie kochasz, narobili kwasu, {den
A rękę syna ciśnie do serca i całuje go w czfcrez
łza nawet kapie z oczówstarca.
fcszc:
Kiedy weszła pani Chiczewską, wojski suropsie
fuknął:
bzj,
— Poco robić te zwody, przymuszać wła> Ale
dziecko do zakonu, na całe życie na nieszczęście^ p b
skazywać? Tak ani matka ani chrześcianka nie rf^sti
Mopanka, Pan Bóg za to skarżę i ludzie będą;* sa*
wyrzucać w oczy.
iw 1
— Panie wojski, Bóg mi świadkiem, jam niej
winna; od dwóch dni jak Magdusia przyjęła ślub/1
konne, ja dnie i noce plączę; widzę niedolę m ł° c
dziecka; wszystko to cięży na duszy księdza gwardyf
Wtem wpadła panna Joanna.
"
jibra
— Magdusia ma się lepiej; siostra lekarka o ś w s°bi
czyła, że niema niebezpieczeństwa; jak tylko się ocklństw
w)niavnała kilkakrotnie imię pana Nekrasy.
f na
(Ciąg dalszy nastąpi.)

i

(iary. Skonfiskowaną nierogacizn? postanowiła 7 ofiar w iudiiach. Wypadek przedstawia się nastę wiekiemi. Zarządzenie to spowodowane zostałoodmor
Radna Sądu Okręgowego Karnego rozsprzedać pująco: Oto mieszkaniec Grzybowa, Salomon Izrael rządu sowieckiego zapłacenia odszkodowania 95,Si1
g»jzy rzeżników i masarzy w cenie 2,200 do 2,500 mk. trudnił się wyrobem spirytusu i do tego celu posiadał funtów szterlingów za zatopienie angielskiego statii
S K żywej wagi.
w swoim domku całe urządzenie gorzelniane, które na rybackiego 9 mi! od brzegów rosyjskich, wbrew pr *>.
jsk
S rebro z G. Śląska. „Przegląd Wieczorny11 był z kilku wspólnikami. Wedle opowiadań, wymieniony wu międzynarodowemu, które ograniczą wody ter o
11®je, że huta państwowa w Strzybnicy na polskim pędził spirytus metylowy z opiłek drzewnych, który tórjalne do 3 mil.
— Koniec idylli. Litwa kowieńska miała mija
■ ąsku nadesłała do oddziału katowickiego P. K. potem sprzedawał po szynkach okolicznych wsi. Aparat
!**: bezpłatnie 637 kg. srebra w sztabach dla skarbu funkcjonował jakiś czas bez zarzutu, dopiero kilka dowe miesiące z żydami, którzy są zawsze skłonni cj
dni
temu
jeden
z
rezerwoarów
nagle
eksplodował.
zgody z Litwą, czy z Polską, o ile się im tylko za
,V3owego z polecenia ministerstwa przemysłu
Rezerwoar był wypełniony spirytusem. Odpry.śnięte zgodę pozwala rządzić Litwą, czy Polską, i zagarn i
w Idlu.
kawałki żelaza zrujnowały cały Sokal, znajdujący się zaś całą śmietankę gospodarczą dla Izraela. Na Litv a
ch“ Nasi Wojacy. Mieszkańcy Warszawy: A b n - spirytus zapalił 3ię. Cały budynek stanął w płomieniach, jednak rychło się spostrzeżono, co wart jest tam
,ra'łSzlama Jonior, Szlama Hetman i Majer Dawid które przerzuciły się w kilka chwii potem na przyległe spćinik judaszowy. ,1 oto czytamy w „Lodź. Tagg
wapynger- których miano wkrótce wezwać do służby budynki. Ogień strawił cztery zabudowania gospo (292) p. t „Ruch bojkotowy na Litwie": „Ofgz
dz towej, postanowili uwolnić się od tego obowiązku darskie, przyczem cztery osoby (właściciela) pozostały strzelców litewskich rozpoczął ostrą agitację, przeci <j
a5 azując zaszczyty wojskowe „większości11 narodo- w płomieniach, trzy zaś uległy silnemu poparzeniu. żydom, nawołując do bojkotowania ich i kupowan
Dla zrealizowania swego piana „nasi11 niedoszli Poparzeni wyzionęli ducha w kilka godzin po wy tylko u chrześcian. Ciekawe jest to, że rząd cticjalrr .
. ,j)y zapoznali się z niejakim Joskowiczem, który padku, na miejsce którego przybyła poiicja.
wspiera związek strzelców11. Lecz „nasi11 żydzi mog ,
'-•Pjponowa! im wyjazd do Niemiec, na co się zgo— W sp raw ie em igracji do A m eryki. „Kurjer | być spokojni. Broni ich zastęp współwyznawców po “‘-i
5Vli dnia 8 lipca br. wszyscy wyjechali do Suwałk,
Polski1' zamieszcza ważną wiadomość, która mcże 1 maską P. P. S, którzy przestrzegają zasady: Nieć .1;
^Jfurm anką do osady Wirałaju. gdzie Joskowicz
eć duże znaczenie di;, Polaków, emigrujących ćo i zginie Polska, byie żydom było dobrze.
ich w stodole Lanckiego. Za przeprowadzenie
Ameryki. Podaje on mianowicie, że generainy komisarz
— P o łk n ął 16 w ytry ch ów . Sensację w NieiH„.||
granicę Pot>rał od nich 4000 mk. \niemieckich,
spraw emigracji Stanów Zjednoczonych rozesłał zawia czech wywołała operacja, jakiej dokonano na żołądk
rz*jD mk. oolskich i garnitur. Przez granicę prze•yfidzai icli nieznany osobnik i ulokował w osadzie domienie, że osoby, które r-iegdyś mieszkały w Stanach znanego, włamywacza Wenzia Hoffmanna w Walden
‘■Łjmen, gdzie miał się zgłosić Joskowicz, aby prze Zjednoczonych, nie mające obywatelstwa amerykańskiego, targu. Otóż okazało się, że Hoffmann, chcąc przemyci*
lecz które walczyły podczas wojny w armjach koali wytrychy do więzienia połknął J 6 sztuk, by „przy spo
s ą d z ić ich dalej. W osadzie tej przebyli trzy dni
cyjnych, .przy powrocie obecnie do Ameryki, nie po sobności" mieć je pod ręką. jednakże niecierpliw
b%kondwszy się,, że ich Joskowicz oszukał, czując
winny być zaliczone w poczet kontyngentu kraju, któ
uS| i bezradność, sami oddali się w ręce nietniec- rego są_ obywatelami. Wskutek tego zarządzenia- złodziejski żołądek zdradził swego właściciela przed
wcześnie i operacja wydobyła wszystkie 16 wytrychóv
ihjohcji. Po odbyciu trzytygodniowej kary w wię2000 ?. ; :erzy armji Hallera, którzy wrócili w ostatnim
zi w Stołupiar.aćh dostarczano 'ich do granicy czasie dv Ameryki I którzy zostali zaliczeni przez kon na światło dzienne.
:y|iępnie do Warszawy.
sulat amerykański w Warszawie w poczet kontyngentu
;lbF~ 4 lata więzienia za bibułę kom unistyczqą. polskiego, mi-gą być z n.ego wykreśleni i konsulat
R ó żn e w ia d o m o ś c i.
bkręgowy vv Łodzi rozważa. onegdaj następującą amerykański będzie mógł1 udzielić jeszcze 2f00 wiz
yę: 28 kwietnia^, h. przodownik polic. przechodząc obywatelom polskim. Prawdopodobnie konsulat ame
—
Rady
dla p ięknych pań. Rzęsy i brwi przy
juauską, spostrzegł jakiegoś 'osobnika, który wy rykański w Warszawie otrzyma w tej sprawie w naj czyniają się do piękności, brak ich mocno szpeci1-i
ły z kieszeni papiery, rozrzucał takowe po trotu- bliższym czasie odpowiednie instrukcje,
Każda kobieta powinna pamiętać o tem, że wygląd je
■^1 Funkcjonariusz domyślając się, że osobnik ów
— K ruszce polskie, izba Handlowa w Kato wiele zależny od kształtu, od, że tak powiem, wyrazi ”,
mdjwszeclinia prawdopodobnie nielegalne proklamacje, wicach rozesłała odpowiedni kwestjonarjusz do licznych brwi. Na zachodzie Europy i w Ameryce już dawne
łdłmał go i dokonał osobistej rewizji, podczas której zakładów przemysłowych w sprawie obrotu kruszcami się na tem poznano i specjaliści doktorzy kosmetyk ~J
■ijł-Paczkę odezw komunistycznych. Odezwy te w Polsce .i po otrzymaniu odpowiedzi na podstawie specjal-iemi sposobami starają sję nadać brwiom cienki
j I ’D o wspólnej walki przeciw ofenzywie kapitału11 pewnych danych prześle swoją opinję Ministerjum
kształtny rysunek. Amerykańscy specjaliści wyrywaj;
Oyzydane w Warszawie “przez komitet centralny Przemyślu i Handlu. Wysianie kwestjonarjusza zostaio nawet niesforne włoski, pozostawiając tylko rysunek
1
Osotmk ten został wobec tago aresztowany spowodowane tem. że przeważna część surowców nieskazitelnego-tuku. Aie nie każdy chce się poddać V
sy°w aćz ny do komisarjatu policji, gdzie okazało i półfabrykatów idzie zagranicę, a powraca do kraju tej tak drastycznej kuracji, a są inne mniej bolesne
iesi
io Bolesław Leon Tobolski. Podczas re jako produkt gotowy, zamiast aby Polska sama prze sposoby. Rozpuszcza się trochę gumy tragantowe;
a
J
' i^ k onanej w jego mieszkaniu znaleziono bro- rabiała odpowiednie surowce i póifabrykaty na gotowe w różanej wodzie, tak by powstała gęsta papka, i ńa
jP- 1 „Maniiestat
„Manife
komunistyczny11. Podprokurator produkty.
ncc zlepia się nią brwi nadając im małą szczoteczką
iu Povvotufąc się na zeznaniach świadków wnosi
— A resztow anie kom unistów . „Kurjer Polski11 pożądany kierunek
Rano zmywa się letnią wodą
n'pranie posądnego. „Obrońca adw." Konigwil donosi, że w ciągu dnia wczorajszego nastąpił dalszy
s-TS2a\yy stwierdza,;Jż niema mowy nawet o nale- szereg aresztowań w związku z wypadkami w dniu i znów szczotkuje, kładąc szczoteczką odrobinę
brylantyny, która dodaje
brwiom jedwabistego
‘“nPodsądnego do organizacji (komunistyczne;, zaś 11 grudnia u. r. Uwięziono 12 członków partji komu
połysku. Rzęsy rzadkie i krótkie można
staodezw, to treść ich nie nosi charakteru anty- nistycznej
Dochodzenia ustaliły fakt, że na placu rannem pielęgnowaniem doprowadzić do nabrania ,
ufwewego i drukowaną w „Robotniku.11 Sąd po Trzech Krzyży pierwsze strzały dali komuniści.
gęstości, połysku i tego tak ponętnego zgięcia w górę
° ł ie, ogłosił wyrok skazujący Tobolskiego na
— O rganizacja polskiej floty w ojennej, W nie- Cieniutkim pędzelkiem z włosów wielbłądzich nakłada
^ciężkiego więzienia z pozbawieniem praw za zadługtin czasie -ma przyhyć do Warszawy francuska -st? na kraj powieki olej kokosow y lub czystą żoną f
^ oaezvv komunistycznych, zwalniając go jednak misja marynarska, celem organizacji polskiej floty wazelinę, raz dziennie, pizez kilka miesięcy przynaj
ąz’Uta nalezenla d0 partji komunistycznej.
mniej. Kąpiel w rozczynie boraksu wzmacnia oczy .\
wojennej.
na~ T ragiczny w y p ad ek w C zęstochewie.
— Żydom w stęp w zbroniony! Sjonistyczny i podnieca również wzrost rzęs.
2 -f ?ot>otę o godz. 7 rano fabryka „Szpagaciarnia" .Moment" donosi, iż we wtorek w wielu cukierniach
ifljlwidownią wstrząsającego wypadku. Robotnik polskich w Warszawie wypraszano Żydów. W licznych
ctCzny Pomocnik na „snowaini11, Roman Wieloch, także cukierniach i kawiarniach wywieszono napis:
v. -zw-. „..nowej
u u n c j fabryki*
i n u i j rvi
—
*'
po szpulki.
z dnia 3. stycznia 1923 r.
“Żydom wstęp wzbroniony.11
{il[ stanął tyłem, w bezpośredniej bliskości do ol
Dolary St. Zjednoczonych
178M
Funty
angielskie
koła rozpędowego maszyny zwijającej nic
Korona
czeska
9»
j
na rozsypane szpulki z przejeżdżające
—1 Z zaboru pruskiego. „Gazeta Olsztyńska11 Korona austrjacka
25ł*.
K°lejki fabrycznej. Nagle zatrudnieni tam ro
3rfw
donosi, że prezydent regencji olsztyńskiej odrzucił Marka niemiecka gotówka
y .hsfyszeli jakiś dziwny zgrzyt w maszynie, wszelkie postulaty polskie, domagające się utworzenia Marka niemiecka wyplata
KW0
zesnie zaś znikł błyskawicznie Wieloch. Po za- szkól polskich w miejscowościach z dostateczną liczbą Franki francuskie
zloty
?m.u maszyny okazało się, iż Wieloch wskutek polskich dzieci szkolnych, i to wbrew wszelkim po 11 rubel
rubel srebrny
- ,
556©
• ozności został porwany przez rozpędzone koło stanowieniom konstytucji niemieckiej. Prasa zajmuje Franki belgijskie
1105
34H
f y 1 rzucony z siłą o kilkanaście metrów. Nie- wobec tej odmowy stanowisko nader uszczypliwe Franki szwajcarskie
Tendencja bez zmiany.
iT L y . mia> formalnie zmiażdżoną głowę, to te ż i dorzuca do tego prawdziwie hakatystycznego po
p as'ąpiła momentalnie.
stępku obelżywe uwagi pod adresem Polski.
j5traszny w y padek w tajn ej gorzelni. Jak
— K onflikt angielsko-bolszew icki. Anglja wy
‘Soujemy, kilka dni temu w (Małopolsce) Grzy- słała na wody rosyjskie okręty wojenne, które mają
— Ks. S., w R. Pocztówkę otrzymaliśmy. Dzięku
Qarzył się wypadek, który pociągnął za sobą ochraniać rybaków angielskich przed okrętami bolszejemy. Podań jest tak wiele, iż chcąc umieścić .sp ro 
stowanie11, musielibyśmy podawać różne inne także.
i teraz państwo wimiszlają jakiegosz bojkot. Na Przypuszczenia lub podawanie zwyczajów nie zawsze
szwenta państwo kupowali wsistkiego od zidki i czy są ścisłe i różnie tłomaczone, chociaż zdanie Czcig. Ks,
żffego°a Pa”stwo* Ja dżysz powim, co jest ze buło źle? A poco teraz państwo chodży do polskie może być siusznem. — Prosimy o współpracę.
sklepy, czy tam darmo dają? Przecie i zidek chce życz,
— P. R w. B. Na przejazd do Francji obowią
:yp Pate dni ćo mi sobie nie widzieli, to psinieśli poco tego pogromu robicz. Aj, państwo wsistkiego
t»P Paskidnego wiadomoszczów, co my zidki, aż robi za ostro, za wielkiego rozmachu. Knpowacz zuje wszystkich obywateli polskich posiadanie wizy
P®jsem wirywali.
państwo nie chce u nasich, na dżedżyce państwo wi belgijskiej.
nie żartów, ale całego rozbój, giewalt a miszy- miszlają od Wojtki, nikt z zidkiem nie chce ani w bi
lardu zagracz, nie pogada z nim jak dawniej buto
ak buto git w nasze Polskę, mi wigłosowali uczeka od niemu, wusy, co jest ?
tal benatu, a potem prezydent. Już mi zidki miCzy sze nie znamy na delikatnoszczów? My nato.co będże raju prawdżywego w nasze Polskę, robiali państwu tyle marki, porobiali my w Polskę tyle
den ganef potrzebował, a miszygine, zabicz na- miljonery, a niechby państwo jeszcze poczekacz, to
:x prezydent. Takiego giewałt, takiego pogrom, my by narobiali miljardery, same miljardery w całe
-szcze nie słyszałem na moje stare lata.
Dnia 2. stycznia o godz. 10 i pół za
Polskę. My wikupu emy kamieniców dla temu, coby
rfl osie państwo, poco tego buło robicz? Taki roz- państwo nie miało kłopot z te paskudne lokatorów,
snęła w Bogu opatrzona Sakramentami św.
Ai'dki inłeres jest i wielkie szkodę. Aj wai to kajne gieszeft jest. Lasów my wirąbywujem, co by
po ciężkich cierpieniach
^ »»u,*ru‘*no, iuż chyba psiszed naszego „sof“ w Polskę nie buło tyle cień i czy jeszcze państwu żie?
16 ińst istwoPaństwo kochane! Nie robiajcze tego bojkot, poco
sa^ ° Potrzebowali teraz wibracz na nowy pretego robicz ? Nalepi spokojnie, po psijacielsku, jak
S’ w \ v l u największego nasz wróg. Un potrze- powiedżał jeden mądry nasz opiekun Żorsz, coby
j t0 Un 5zawe zakładacz wielkiego a koperatyw,
mniejszoszczów w Polskę dacz swobodów, aftonomje
przeżywszy lat 83.
J zakład=może będże potrzebował takiego kope- i wsistkiego co-chcą. To mądre głowę, coby mu sto
Pogrzeb odbędzie się w piątek dnia
' t k l czem
* całego Polskę. Niech państwo lat żul, państwo powinno jemu słuchacz i nie robicz
zaw racaLto podobne, żeby takie szanowne
5. stycznia o godzinie 3 po poł.
tego pogrom.
I f b r a z f k ^ b i e z głowem i giszeft Trzeba
Za rodzinę
Teraz ja państwu iyczam wesoły rok i co by
/sobie z „im80 Profesul> albo filozof, to mi zidki
państwo
poprawiali
sze
z
tego
bojkot,
na
moje
sumienie.
to i—
jest --------całkiem —
żie.■
(tń stw o to ty* radę,
,.'**t* a“ tak‘ —
Awrum Ajznerowitsch
! naszego Ka2 e robil Przecie mi *yle lat razem

Kurs giełdy warszawskiej.

Ze świata.

Odpowiedzi redakcji.

mówi Ajznerowitsch.

Walentyna Jachimowicz
z Schwarzenholzów

CzEsławnstwa Wiśniewscy.

'tipno, my sze tu razem urodżaii
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plecawy następujące wydawnictwa:
Zasady I dążenia
arześć, Narodowego Stronnictwa Pracy
\

..

tfafńsa? Ks. Stanisław Adamski
Cena 300 mk.

Przyczynek de traktatu
o ocfartfoie mniejszości narodowych

Cena 60* mk.

Prawodawstwo robotnicze
Cena 25 mk.

Cena 240 mk.

Konstytucja

P o ls k a z

W łościanin Obywatel

dnia

17

marca

1021

Wstępem i uwagami zaopatrzył Adam Piotrowski,
posoł na Sejm, członek Komisji Konstytucyjnej.
Cena 240 mk.

napisał Dr. A. S tan k o w sk i.

Cena 24$ mk.

Religja i rewolucja socjalno-demokratyczna
w pytaniach a odpowiedziach

Cena 180 mk.

Okólnik Papieża Leona XIII o sprawie robo*
Cena 180 mk.

Żydzi postępowi i ochrzceni w XIX stoi
• Cena 220 mk

Dokąd żydzi dążą ?

Drukarnia Spółkowa

Cena 180 mk

Cena 225 mk.

'

Sprawa robotnicza wobec wiary i (polecz-

napisał Dr. A. S tankow ski.

iWalka klasowa a walka zawodowa

;

napisał Polak.
Ceaa 309 «k.

Cena 24D mk.

napisał poseł Edmund Bigouski.
Cena 240 mk. .

)

Zasługi polskich partji socjalisty*czuj
wobec zmartwychwstałej Polski

napisał J e rz y Lakow icki.

Bezpodstawność i szkodliwość walki
klasowej

Kto rozbija ruch robotniczy
1'

.. .
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luje takowe po ce
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Hęps3 ul. SBranuwska 553.

Kołodziej

znający się na maszynie
parowej poszukuje od
i. kwietnia r. b. miejsce
A n to n i P a c y n a
Dworzyszcze p. Rychtal
pow. Kępno.
10

Oospodarstwo Dla szkół powszechnych!
7 mórg ziemi pszen
nej z budynkami

F o r m u la r z e

w dobrym stanie zaraz na
sprzedaż
7

do

Idzi Wrćiisl, DsrucStdw
pow. Ostrzeszów'.

P a p ie r y
w o is k o v v e
na nazwisko Jakubczak
Franciszek z Kochłó w za
ginęły.
13
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z następującym programem:
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Słowik - Komedyjka w 1 akcie
_|
Pilnuj swego « Operetka w 3 aktach! J6S
deklamacja
Zabawa taneczna.
Początek o gadzinie ha7 wieczorem
Bjlety poprzednio nabyć można u sk a fp s0
Blabusza. O liczny udział uprasza
Zar/j

1.
2.
3.
4.

P a p ie r y
15
w o js k o w e
na nazwisko Żab‘ńskiSta-,
ni sław z Osin zaginęły.
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R o ln ik S półdzielczy,

i: samodzielny poszukuje
f' ji miejsca od 1 kwietnia
W23 r. Łask. zgłoszenia
.» do eksp. N. P. L.

(1 i
ZARZA >

włodarz do koni i stclr

Kępno, dnia 28 grudnia 1922 r.

i:

O liczny udział uprasza

tylko .pierwszorzędne siły będą uwzs
w
śle <
Posyłki konieczne.
Buczek W ie lk i, poczt. Rychtrl pow. K star

Porządek obrad:
1. Zmiana §§ 10. 11. 30 i 50 statutu Spółdzielni.
2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej.
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