v'y' 5ąr$:
Przyjaciel Ludu" wychodzi trzy razy tygodniowo.
poczcie z odnoszeniem miesięcznie 1269 mk.
bez odnoszenia miesięcznie 110J m . z odnoaz.w dom 1200 m.
y< Polsce miesięcznie 1700 mk.
Fran.i;
Pojedynczy egzemplarz 100 mk.
pod opaską 2 franki. W innych krajach 100 procent drożej.
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Redaktor odpowiedzi lny: Franciszek Duszyński.
Adres dla listów: Nowy Przyjaciel Ludu — Kępno (Wlkp.)
:k i nakład: Drukarni Spółko wej w Kępnie, ul. Mickiewicza
Felefon nr. 47.

Cena o g ło sz e ń :
Zwyczajne za wiersz nonparelowy jedno!?.mowy
lnu nu
Żałobne i d!3 poszukujących pracy
1:0 „
Reklamy w dziale redakcyjnym
■W
Przed tekstem na 1 stronie
590
Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe,
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpnwńcdni rabat.

K ęp n o , n a w to re k 13 lu teg o 1923 r.

R o k X.

wy zaognienia walki między n.-szą sojuszniczką Francją
a Niemcami o wykonamp .podp,-a tego 'prrez te •ostat
nie Traktatu Wersalskiego. ■
-Jh
sit; może wydać powyższy tylni... Walka
P. Skrzyński mów): „U naszych granic w Kłajpe
Gd?ież. my więc jesteśmy, w jakiem znejdzie przedzierają sąsiedzi traktaty; zagrażają naszym
^ O si? p?ńs:.vie? Czyż to jeszcze nie skończy!
ir:terv>om a my czekamy, ufni, iż nasi aljanc pomszczą
ku d s niewól, i n;-d naszemi ziemiami wciąż spraprawa, zapewnią .&A i dadzą nam gwarancję “
f1„T^dzę
zaż.-rty
wróg?
Nie
Wre potężna watka polityczna o załatwienie spraw,
f e ^ r fJeslestr
m y w Polsce niepodległej, a je d n -k j
kióre nas samych dotyczą w niemniejszym stopniu niż1
bodajże
jedynej
w
swoim
rnaiu7r'Slny £i? tsk:
strony walczące. A my czekamy...
i f i W . że musimy sic.: ać tu boje o polskość
Czekany, żc w obronie naszych żywotnych inte
J , w biotem. .Tylko, że ..ni walczyli z wrogiem
resów w Ktsjpedzie staną nasi aljanęi, czekamy, że
• Wfflym, widomym, nienawidzącym nas jaw ie.
nasi aijanci wymuś.ą na Niemcach realizację traktatu
F C l t mj as' ™ s:my przeciwstawiać się jakimś
wersalskiego, ze rozstrzygną nasz -zatarg z Czechami
Jlljj j..c!emnym elementom, jakiejś zorganizowanej
o Jaworzynę. Czekamy, indentyfikując swoją bicnotę
m i ;.®ra niby ten p lip, który swemi mackami
polityczną. , e sta dem na straży pokoju. Z expose
radzie
^ eczypospolitą i wysysa z wiej krew
p. Skrzyńskiego płynęła wąska btsiłuarowa; salonowa
■Mzi- n-a każdym kroku spotykamy s ę z nim,
polityka, w kto;ej jakoś niewidocznie, sennie i ciche,
JJnitn0uf*ai6 n£; drodze tozwcjo.wej Polski mocaiStwo
rozpływało się mocarstwowe stanowisko zewnętrzne
kolosa’.-p0l^ a- nlesłyclian? bowiem rozporządzaPolski,
“salnemi funduszami, niesłychanie sci.darna,
'^P
lino
Jakby małe było i j jednej boleści, którą każdy
it}"‘no^ana,
r,setem której jest: pogrzebać Pr lskę.
z posłów musiał przeżywać, wsłuchując się w mewę
kiaAi Wr*"waika na wszystkich frontach naszego
Ministra Spraw Zagranicznych, trzeb?, jeszcze było
irffrj^^Hętrzneg.., beziem n::ód ocknął się bowiem
przeżyć drugą,WszCj ."’**>stkie jego warstwy przeszedł jeden wielki
Weszła pcd obrady sprawa prowizorium budże
p
ią
t
e
g
o
uniesieni.':,
jeden
potężny
okrzyk
pro--•C*ł«r?i i
towego. Właściwie nie jest to prowizorjum budżeto
ty 11 polskiej nie wydtzeciel
_<•,
___1__ -1_l..
we. lecz rozchodowe, bo jedyny, sporządzony przez ,
jfeiUti r fegJ zwartym stanęły wszystkie zdrowe
p. Michalskiego budżet nie doczekał się rozpatrzenia
■ R e ijji?*®0 śpełeczeiJst va, a jedną-z pierwszych.
przez Sejm wskutek lekkomyślnego obalenia Rząda
■i*1^ i du
; dziarska Młodzież Akademicka
Ponikowskiego.
1 * <mn . a Polski, jej wierni rycerze z pamiętnych
Przedstawiciel Komisji Wicemarszałek Osiecki
lf
odzyskania nie podległości. Po przez
i Minister finansów Grabski wysilali się na to, aby
to bvlY ^ > n ie poszedł zew zwzrtej akcji narodowej
udowodnić; i i to prowizorjum budżetowe, którego po
ii IU?1j"y i viaakamt tłumnych wieców, wspaniaszczególne pozycje nawet nie były rozpatrywane w Ko
?=>»- ‘"'U : yj w których patrjotyczna młodzież do
misji Skarbcwo - Budżetowej jest ważnym krokiem
®ł**dęv-'. ^ 113 poiskieb uniwersytetach kształcili
w oparciu naszej gospedarki finansowej na zasadach
l a t t a ^ y s t k i e m przyszli prawi obywatele kraju,
konstytucyjnych
"ty zd u : ‘ni Polacy, — nie zaś żywic! żydowski,
1 wytworzyła się przykra sytuacja, którą b? słusznie.
, f -■
vno ohytą Wodzę w naszych uczelniach obróci nabył# można nazwać tragedją pomyłek. WałczonePreyszj «jsCj na niekorzyść kraju, stając
(.i formę nie o treść, nie o istotę rzeczy. Czernie bo
ittay, i*ę! wróg
pomnażając zastępy szermierzy
wiem jest to prewizorjum rozchodowe, którego ryczał
y S;u3‘ -mocarstwa anonimowego.
tową sumę Ssjm uchwalił bez. zorientowaniu cię w po
k b ;| poakteśiano wszędzie, że kiedy w okresie
szczególnych pozycjach? Na czern te ćcyfry s;ę opie*»
ŁT^icIta ,ę"r'iekifcg3 V
prawdziwie polska młodzież
rają,, jaka ich sita obowiązująca?
wartą iawą
ławą na »»
froat,
Łych tru?a f*>*yła yw-uią
vju» by
“ż rj»’ersi
,
To też konsekwentne stanewisko zajęło tylko
F> k i ? osłonić O
nę or cd wrażym najazdem.
Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji i stronnictwo
Piuby I'1 7-'h .ułodocirr.ych'.rycerz;, tej przyszłość.
Związku Ludowo-Narodowego. Chrześcijańska Demo-^.
r !(. . at.-du w bitw kurzaw h, wśród niewygou
Ir,... ‘
C
■
kracja zażądała, aby owe prowizorjum odesłane .0“Gicie krew pro
M :
ginął bez słowa
staio do Komisji dla szczegółov/ego rozpatrzenia, wnfoŁ
l?lsca ,, y/tedy zydzi podstęp m targnęli na ich
sek ten jednak upadł głosami lewicy przeciw głosom
^ r*. zdo|i,ye',3i2sh, potraf li uniknąć służby wojsko
bloku ósemkawego i części żydów; Związek żdś Lue, ie , !al£ opanować poszczególne wyższe
dawn-Narodewy, wychodząc z zr.fożenb, że Rządowi
lici:
na.v i
pewnych wypadkami stano vią
obecnemu nie uf r wypowiedzią! się przeciw prowizor
jum ilustrując przez usta' pasła Zdzicchowskicgo naszą
niesprawiedliwości, takiemu
niedołężną gospodarkę państwową.
Przy uchwalenia tego prowizorjum odezwało się
tyle zgrzytów tyle dysonansów, tyle bezpodstawnych
li
I r-yj.
oskarżeń Państwa Polskiego przez przedstawicieli
L ^ - Z tj ^ ^ ^ ić , że walka la daje dobre wyniki, że
mniejszości narodowych, owych ruśinów, niemców,
S|j 1‘di ko " instytueyj życia ekonomicznego, t, z ty.
'Białorusinów i wreszcie żydów, te doprawdy ten śro
Pstfj Wocy powybierana wszędzie przedstawi
dowy zwłaszcza dzień obrad sejmowych był jednym
ws
t.
zw,
|dógłośnym wezwaniem, tym samym wezwaniem., które
:ieży’ a ieźe!i “P rą " 3
na c|ausus 1? !o?
j. procentowego ograniczenia
pacih) podczas rozprawy nad deklaracją premiera Sikor
s!bRn;n!ias?.vcii uniwersytetach w chwili obecnej,
skiego z ust przywódcy Demokracji Chrześcijańskiej
l 1óai!p0tiohni,
,
adlic
sił
w
Sejmie
nie
da
się
jeszcze
Dwa dni obiad sejmowych, oba ciężkie, duszne posia Korfantego:
M iś n ie
sprowadzić, to w każdym razie i niewesołe.
.Pola y w tej Izbie zjednoczcie się!“ Zjednoczcie
i należy mieć nadzieję, że przecież
i ? £ 2rcbi
Nikomu bowiem r.ie było i nie mogło być wesoło, się, no i .-.twórzcie silny trwały Rząd Narodowy,
S it Ś '
c?y. s*uszna sPiawa zatryumfuje i walka
gdy z mównicy sejmowej przemawia! Minister Spraw
Bronisław Knothe.
owietn sternikami
s t. !ch ^ «uz,n
5 s:iinszego
u s u L życ®
’ k będą prawdziwi Zagranicznych. Oto r ;ew.Tś,:,,y człowiek na mewia
ściwem.stanowisku ptzyt.rjmniej w obecnym czasie.
Może w i,mym spokojnym i 'bezpiecznym ż biedą by
uszedł; ale w chwili, gdy na terenach polityki między
narodowej zaczynają dymić te niewygasłe wulkany,
Dyskusja nad prowizorjum budżetowem została
które buchały w*latach 1914 — 1918 lawiną łóz, krwi
fcjj ZQ <1
i żelaza, siejąc wszędzie zniszczenie, gdy cynii tuż 7 bin. zakoii .cna. Ptzema.ciał naprzód poseł Chę
Narodów SpraJ^ rozpatrywanych na obecnej •,v pobliżu naszych granic państwowych, p Minister ciński (Ch. D cm ) Mówca w sposób stanowczy ale
pełen umiaru i taktu wytykał rządowi jego bezceren S > ie miejscew Paryżu klika doiyczy Polski, Skrzyński nie jest tym mężem spraw zagranicznych,' monjalnośc i lekceważenie praw Sejmu, wyrażając mu
Ptfzijó1„9<*arisk.>e!S1:e w*ród nich zajmują zagadnienia którego Polsce potrzeba 1 tego całego expos„
pośrednio votum nieufności przez zgłoszenie wniosku
: j Q ( j^ o kw..*'1 ^ iew ypospolitej. Głównie roz- nic się wycisnąć nie da, przynajmniej ani jed
ąię,
c ,*_ * * • « « prowadzenia polityki zagraninego stałego, wyraźnego i mocnego określenia czy o odesłanie prowizorjum budżetowego do Komisji. —
liska
Potem zajmowano się polemiką z posłem Smie26°dzis ’ * której to . orawie t.bie strony były to stosunku naszej polityki do bardzo dla nas
' d “alej o kompetencje z zakresu władzy ważnej sprawy Kłajpedy, ezy to niemniej ważnej spra chowskitn, przedstawicielem polskiej części większości

I ^ a l k a o polskość.

•naszego generalnego komisarza, w raźcie wśród szeregu
drcktiejszych spr;w również trzeba było załatwić do
minację wy,., kiego komisarza Ligi N. rodów na miejsce
odwołanego przez rząd angielski gen Hskinga.
Wedle postanowień Traktatu Wersalskiego, lak
również stosownie do brzmienia odnośnych paragrafów
umowy polsko-gdańskoj, -Gdcńsk w sprawach natury
zr.g-cnic.nej, a więc w wszystkich kwestjach dyploma
tycznie; byi reprezentowany przez Polskę. Przeciwko
temu ,.z
rozmaite zastrzeżenia i trudności senat
gdański, odwołując się raz po razu do decyzji wyso
kiego komisarza, tymczasem Liga Narodów’ zadecydo
wała, że Rzeczpospolita ma prawo reprezentować
Gdańsk na zewnątrz, natomiast wolne miasto może
przy naszych placówkach konsularnych i dyploma
tycznych mieć swoich przedstawicieli. W związku
z tent slot sprawa stanowiska rasżego komisariatu na
terenie wolnego miasta, która to sprawa wywoływała
szereg zadrażnień, nie ednokmtnic bardzo nawet znaczne
różnice zdań pomiędzy obu stronami, a ..ęenat gdański
w wielu wypadkach odnosił się w sposĄ- ioeprzyjażny
do komis,-rj: tu Rzeczypospolitej, ufrudno-jjfe temu jego
pracę Przypomnimy tu chociażby znanyv oowśzechni*
fakt raku ubiegłego, kiedy to p. komisarz generalny
Pluciński przyjmował w porcie gdańskim imieniem
Rzeczypospolitej dowódcę eskadry angielskiej; wtedy
w prasie gdańskiej ukazały się sążniste artykuły z ferm*iv-ifii napaściami »« Pui-kę za rzekome pnekróczea e przez p. Plucińskiego sweich Kompetencyj,
a również powyższą sprawę w bardzo estry spesób,
dla nas wyraźnie nieżyczliwy poruszano na plenum
Sejmu gdańskiego. Należy lu również przypomnieć
o ciągłych utrudnienia, h ze strony władz wolnego
m is'ta w pracy komitatjatu Rzeczypospolitej, nawet
w:ęcz były w;padki napadów na łunkcjona juszów
tegoż wszystko to trzeba było uregulować, nowiem
w podobnych warunkach normalny rozwój stosunków
polsko gdańskich był uniemożliwiony. Liga Narodów
zadecydowała, że komisarjat generalny RzeczypospeWej
posiada równorzędne uprawnienia ze wszysikiemi pla
cówkami zagrantcznemi, a zatem jego pracownicy
korzystają ?. opieki prawa międzynarodowego, a komi
sarz generair.y ma możność ingerować w wszystkich
tych sprawach, w których uważa, że wymaga tego
interes R.,ecz'/p--po! tej ' Może również nasz przedstawicie!' odbierać i przyjmować w porcie gdańskim
wizyt; dyplomatyczne, • a ogół personelu został ozna
czony na 100 osób i ui.ędnicy tego uwolnieni od pla
cem;, podatków.
Na'miejsce generała HWioga został mianowany,
wyso.i-.im komisarzem Mac Bonnell, który większą
część swego żvcia spędził na stosunkowo ortp ,wie
działo, cb sia,;-. . iska.h przeważnie w Egipcie i Sudanie
spełt i :j.-c tam rozmaite funkcje: by' więc w służbie
cywilnej, outem inspektorem-w Mirusłerjum finansów,
dalej oficerem i informatorem, a potem sekretarzem
administracji kresów egipskich, wreszcie został miano
wany rządcą zachodnich prowincyj Egiptu.

Z Sejmu.

W rażenia sejmowe.

?ńsk a Polska.

1,0

i

m m pusta wejoeua Konameso.

>osel Byrka e ..Piasta" i Diamand z P PS) tu'* leż
emagogic no-wiecowa(typacewicz z,.Wyzwolenia") —
Chwalono półgębkiem min, Grabskiego, całą gębą
W przemówieniu p. Prezydenta Ministrów zauważyłem
}
iremjera Sikorskiego, załatwiano przy sposobności jedną lukę, mianowicie, aai jednego słowa nie poświę-.
f•' l.,1: /irobne rachunki z b ministrem Michalskim z postem
cii -naszym środkom komunikacyjnym, naszemu kolej
y Paryżu — Zamoyskhn Nańszeai jednak mement nictwu, a uważam, że jest to badaj najważniejsze za
nniej sielankowy. U.iazuje się na trybunie pese) ży gadnienie, jakie mamy do spełnienia. Ten fakt że po
dowski Reich Mowa jego to już nie spowite w atlasy między Poznaniem a Lwowem jest dyfereneja w ce
zyderstwo z Polski — posła Thona.
nach zboża 30, 15, a czasem 20 proc, ten fakt, że
(
To chrapliwy ryk zuchwałego żyduwstwa, które chłop na Wschodzie opalać i ogrzewać musi swoje
; P ;, ośmielone sytuacją pailamenUrną rządu generała Sikor- domostw® słomą, a tymczasem my w olbrzymich ilo
.. :i] łkiego już nie piosi iecz żąda, nie zabiega lecz grozi, ściach węgiel wysyłać musimy zagranicę (Glos: A drze
." j i przedewszystkicm prow'okuje. Krew bila wczoraj wo?), bo inaczej stanęłyby nam nasze kopalnie (Wrza
t!|i; i® głowy słuchając posła Reicha. Posłowie z prawicy wa na lewicy), (Marszałek dzwoni), dale] ten fakt, że
l lamowałi się wzajemnie, by nie dopuścić do skandalu, na Górnym Śląsku .do kopalni tamtejszych jesteśmy
ij — Ukraiński poseł Wasyńczyk mówił o „kwiatuszkach zmuszeni sprowadzać drzewa z Niemiec i Czech
*v, Jwykwiflych na błocie państwowości polskiej."
w znacznej części, a z drugiej strony rnamy niezmierne
Poseł białoruski ks. Stankiewicz głosi! swój opty iasy i wywozimy je zagranicę — to są wszystko skanda
mizm, swoją wiarę w ludzi, „nawet w rząd polski“ liczne stosunki, które domagają się naprawy — przyczyną
f Wreszcie poseł niemiecki składał votum nieufności dla tego'niedomagania za stosunki kolejowe, I dlatego, zda
państwa, obiecując poparcie swego klubu rządowi gen. niem moim, każdy peset, pragnący rozwoju gospodar
czego naszego państwa i pragnący skutecznego zwal
Sikorskiego)
Taką była wczorajsza rozprawa budżetowa. — czania drożyzny przez wyrównanie cen, ten swoją mo
Przy glosowaniu na pierwszy egień poszedł wniosek wę każdą poczynać i kończyć pewinien: „dajcie nam
'posła Chącińskiego o odesłanie prewizorjum do Komisji, koleje, dajcie nam wagony, dajcie nam zgrany i do
K Oświadczyły się za nim przez powstanie tylko 3 kluby brany personel". (P. Smoła: Co to znaczy persona!?)
' narodowe, a więc mniejszość Przy głosowaniu, nie (Wrzawa.) Zrobię małą pauzę, gdy się Panowie wy
p o trzeb n ie i wbrew protestom lewicy zarządzonem krzyczą będę mówił dalej.
A teraz na koniec słów kilka o poiityce zagra
'ij';' przez drzwi, klub żydowski, aby ulżyć nieco sumieniu
!y i lewicy, odkomenderował 10 ze swych posłów do nicznej, Z zadowoleniem przyjmujemy do wiadomo
' przejściu przez jedne drzwi z prawicą, Wniosek upad! ści, że Rząd pragnie podtrzymać sojusz nasz z Francją,
że pragnie go pielęgnować i wzmacniać. Z zadowo'.- głosami 194 przeciwko 140.
Ale manewr żydowski lewica powitała oklaskiem ieniern^ słyszeliśmy o dążeniu Rządu do utrzymania
fc V wdzięczności. — Znanyz lotnego dowcipu poseł Smoła jaknajściślejszyjh stosunków z Rumunją i do zbliżenia
i, zawołali „Judeo-chjena'', co miało oznaczać „Judeo Pol- się z Małą Entcntą. Co us stosunku do Niemiec,
skę". — Zadowolenie lewicy trwało krótko. Przed 0 którem mówił p. poseł Spickerman, który wystąpił
zagranicznej polskiej
glosowaniem nad artykułem 2 ustawy budżetowej ży tutaj, jako ekspert polityki
dowski poseł Forstig wniósł poprawkę, skreślającą 1 polecał Rządowi i Sejmowi, ażeby zamiast ści
upoważnienie dla rządu do przekraczania budżetu słego sojuszu z Francją i z Rumunją zawarł ścisły so
jusz z Rosją Bolszewicką i Niemcami-.,. (Gios: Kto
o 20 proc. w razie dalszego wzrostu drożyzny. Po
prawka ta miała umożliwić klubowi żydowskiemu taki?) Pan poseł Spickermsn przed chwilą, — otóż
- ;t; stałe szantażowanie rządu, który w razie jej przyjęcia jest to adwocatus diaboli i za jego rady my mu uprzej
I musiałby przychodzić co 2 tygodnie z wnioskiem o „do mie dziękujemy, aie z nich skorzystać nie możemy.
Znamienne jest, że cała prasa niemiecka, wychodząca
' ii: datek drożyźniany" dla siebie.
na ziemiach polskich bezustannie i systematycznie
li1
Przeciwko poprawce oświadczyły 3ię wszystkie atakuje nasz system polityki zagranicznej, obrzucając
y i tylko polskie kluby. Wówczas poseł Haitglass błotem naszą sojuszniczkę Francję. Chcą system na
powstał i zawołał: , A teraz razem Chjena i PPS.i"
szej polityki zagranicznej podważyć, ażeby nastąpiło to
j
Następnie jednomyślnie uchwalono 2 rezolucje zbliżenie pomiędzy Rosją Bolszewicką a Niemcami.
Komisji skarbowo-budżetowej i posła Diamanda, do My z Niemcami wojny nie pragniemy, pragniemy żyć
tyczące pomocy dla politechniki lwowskiej i politech z państwem niemieckiem w jaknajpoprawniejszych sto
niki wogóie.
sunkach, pamiętni tego, że z tym’zachodnim sąsiadem
Za poprawkę posła Wasyńczuka odnoszącą się do łączą nas niesłychanie liczne i siłne związki natury go
3zkół mniejszości narodowych głosował tylko blok spodarczej. Z tego w całej pełni zdajemy sobie spra
mniejszości. - - Rezolucja „Piasta1, żądająca przepro wę i jesteśmy przekonani o tern, że ta współdziała!wadzenia redukcji urzędników uchwalona została glo ność gospodarcza z Niemcami, z czasem doprowadzi
sami prawicy i „Piasta". — Wreszcie prowizorium do poprawnych stosunków także i politycznych, Ale
budżetowe uchwalone zostało w całości głosami lewicy, narazie pragnę stwierdzić jedną rzecz, mianowicie, że
centrum oraz mniejszości narodowych z wyjątkiem Niemcy w tych czterech latach naszej niepodległości
pod
wzgiędem gospodarczym uczynili wszystko,
ezęści żydów.

i

— Tak jest — odparł nareszcie szlachcic, który
czapkę pod rękę włożywszy sięgnął za nadrę i dobył
ztarntąd w jedwabną turecką chustę starannie zawinięty
pakiet, który troskliwie rozwijać zaczął.
Kanclerz z uśmiechem chuście się tureckiej przy
;.(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
patrywał.
Ukazały się wreszcie papiery z pieczęciami,
—o—
— A4a:n polecenie do rąk własnych miłości waszej
Olśniony znalazł się w pokoju pana, ale w pierw oddać to pisanie hetmana i starszyzny — rzekł —
szej chwili nie widział nic, oprócz mężczyzny dziwnie aie usilnie proszę, aby nikt o tern nie wiedział, żem
pięknego i pańskiego, dumnego oblicza, ubranego ja tu te listy wiózł.
To mówiąc położył papiery na rogu stołu, Nie
w atlasową suknię wiśniową, na której miał lekkie,
tknął ich tak prędko Ossoliński.
ziełonem aksamitem okryte futerko,
— Nie potrzebuję was ostrzegać — rzek! po prze
> Pan godnym był pałacu, tak od niego biła staro
żytnego rodu wypieszczona świetność, tak różnił się stanku — że o listach nikomu i o bytności u mnie
też zwierzać się nie powinniście. Ponieważ wam za
od pospolitych ludzi, z którymi Płaza nawykł był
obcować. Dla tego prostego i sprostaczałego szlachetki ufano, spodziewam się że i ja mogę się spuścić.
Skłonił się Płaza, Ossoliński mu się pilno przy
był to jakby innego świata zesłaniec, stworzony do
rozkazywania. Oczy, usta, rysy twarzy składały minio patrywał.
— A cóż was tam na Niż zapędziło — zapytał
wieku już dojrzałego piękną i wielce szlachetną fizy— długo-ii tam jesteście, bo, ni faiior, kozackiej w was
ognomię, która nic nie miała coby ku niej pociągało,
nie odznaczała się ani słodyczą, ?ani [łagodnością, ale krwi niema ino polska.
Płaza westchnął ciężko.
dumą i rozumem okadzała poszanowanie. Oczy szcze
- - Zagnało mnie tam to co i wieiu innych na
gólniej ciemne pełne były wyrazu.
Strój ani na kobiecie piękniej ułożonym być nie te ostrowy i kamycze [gnało — nieszczęście! rozlana
mógł, począwszy od miękko składających się bucików krew...
Spuścił głowę.
tejże co kontusz baiwy, aż do szmaragdowej spinki
-— Nazwisko wasze? jeśli mi je zwierzyć chcecie?
pod czyją. Na białych rękach świeciły też kosztowne
— rzeki kanclerz.
pierścienie.
— Matka moja była Płazianka z domu — odezwał
Siedział jak do malowania, oparty o siół ze wzro- się szlachcic — więc jam teraz wziął jej nazwisko, ale
kiem ciekawie ku drzwiom zwróconym. Przy nim na po ojcu zowię się Wierzbięta, szlachcic jestem.
stele okrytym bogatym kobiercem k-żał rozłożony ar
— D3wnościc tam?
kusz papieru z wielką pieczęcią, a taż widać było
— O! — westchnął Płaza — dwadzieścia lat„.
kosztowne, rzeźbione, hebanowe, kością.słoniową i bur-, zkozaczeć było czas, a jednak..
sztynem wysadzane szkatuły, srebrne kubki i sprzęt,
— Siła tam takich?
którego Płaza przeznaczenia odgadnąć nie mógł.
— Któż policcy, a nawet i kto dopyta —- mówił
Na gfęboki ukion przybyłego, kanclerz skinieniem Płaza powoli — każdy się z tom kryje i wypiera.
ręki odpowiedział tylko, nie podnosząc się. ze swego Wstyd. Dawniej pono więcej było i wołoszy i pola
krzesła. U drzwi sial jeszcze młodzian co wprowadzi: ków i różnego narodu; ano z naszych, który pobędzie
Płazę, ale len na d an y . znak na palcach drtigiemi tam, choć się niby przyswoi i prsyrośnie, w końcu
drzwiami się oddalił.
prawie każdy zatęskni i powraca.
Ossoliński zdawał się czekać, aż szlachcic pierwszy
— A wy? — spytał Ossoliński.
się odezwie, ten zaś zakłopotany nie wiedział od czego
Nic nie odpowiadając, Płaza ramionami dźwignął,
miał zacząć.
— Będzie li z czera — muszę wrócić — odezwał
— Macie do mnie list.,? — spyta! nareszcie gło się — a żebym za koszem tak zatęsknił jakem w koszu
sem, który mówcę zdradzał przywykłego do popisy za Polską nudził, pewno f:ię to nie okaże.
wania się z retoryką.
— Macic tu rodzinę?

J. I. K raszew ski.

Na królewskim dworze.
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oy
nas
gospoaai&o Zatoń.. Iw i _
bo bezustasny bojkot Polski przez Niemeói ich
wywozu towarów, bojkot naszego handlu i Mi
przemysłu utrudnia! nasze życie na każdym kij
A teraz proszę Panów, gdy byliśmy iw1 m’
tej kolosalnej' deruty na giełdach światowych, I* ,afi
niemiecki spadała w przepaść, ale równi* 8 v
z nią i marka polska. (Glos: Wyście to zrobili.) 8riJ
nie mów Pan nic, bo Pan tych rzeczy nie rei *os;
Oióż mówię, jednocześnie spadała i marka poi* asl
tak nie współmiernie, iż uależy szukać przycfl
zjawisk* tak niesłychani* szkodliwego dla nasz*!1
gospodarczego, Przyczyny są jasne: z Berlin*
w dzień rozchodziły się po całym świecie niepi azo
wiadomości, że my się mobilizujemy, że bol«J
na naszych wschodnich granicach, że pułki 1krostoją już «* granicy litewskiej. Nawet wczoraj * ?■.
(a byłem właśnie w tym czasie w Paryżu w i ™}"
gospsdarczych), iż układałem z Milleraudem i
wielkie piany 'zagarnięcia niemieckiej części • |
Śląska. Otóż niema tak niecnego kłamstwa • 2 ^
bez wpływu niemieckiego, kióregoby nie rezś t
w tym celu, aby nas ekonomicznie podkopać »
póki rząd niemiecki będzie uprawia! ten syst* ^
póki społeczeństwo niemieckie nic zrewiduj* ■*
do nas stosunku, dopóty oczywiście nie ** ie
mowy o jakimś poprawnym stosunku sąsisdzl* ,z
tych poprawnych stosunków sąsiedzkich z łi
pragniemy, a mamy nadzieję, że te wspólne { ^ ts
gospodarcze, jakie nas łączą, jako najbliższych *ł p f
doprowadzą kiedyś naszego sąsiada zachsdw c
rozumu i do równowagi, bo oni obecnie Pf,ł
ciężką febrę
Jeżeli chciałbym zreasumować moje_
gran
i stwierdzić nasze stanowisko, to określiłbym
Prezes Rady Ministrów — jak mówiłem i', ji
,|S hoir
niezmiernie sympatyczny, widzimy w nirn wi*'1
- .
by°
woli...............................................................najlepsf
patryotyeznej, najlepszych chęci i
miarów, aie za Rząd Pana Pieresa Ministrów, *p0;,
odpowiedzialneści nie możemy przyjąć. (D!*^
oklaski na prawicy),
(Koniec.) •
brak
tycz
NPr

Ciężki los robotnika.

. kui

Przy uiicy Odskok w Poznaniu znajduje?
związku kopalń francuskich. Gromadzą się Prl*
codziennie i wyczekują na uiicy setki robotnik®* 2kaj,
pragną wyjechać da Francji; obok mężczyzn W'“ 8 fu
kobiet i dzieci. Robotnicy ci, to przeważni*
młodzi i zdrowi, bo starszych i fizycznie slab5 _
wyjazd ten nie przyjmują. Często przytaczani j?8*
w Polsce jest mniej bezrobotnych, niż w M ?° t
jacb, w znacznej mierze tłumaczy się właśni*1 SMi
tysiące robotników wyjechało zagranicę —
.jj
Czas opcji w Niemczech się kończy i Jjj ^ 2s
chętnie powróciliby do ojczyzny, lecz W
■>. mieszkania ani pracy dla wszystkich niemej
tego też wiele robotników z Westfalji wyjęć*"*

s s if e b i
Nikogo! nikogo! — pośpieszył PI-8*1' 'llri!c;
oczy otarł.
. 2W
Ossoliński teraz dopiers białą rękę
Pkbl
jakby od niechcenia i zwolna papiery ku
^°w
sunął, dosyć obojętnie napisy na nich odczf Jeste
częci nie ruszył i mówi! znewu.
, J^ar
— 'Jakże tam pan hetman i jego molojj »apj
ochotę? gotowi są?
’
^rat,
— Gdy tylko król rozkaże —■rzeki Plaż* i S|Sbi
ale nie bez tego, aby im na drogę nie tr z e b a J
bo i prochów i ołowiu i bark, a czółen i '*51
zapasu potrzebować będą.
— O królu wara mówić — przerwał
' lf:|4
n3 nas to złożyć trzeba, a majestatu nic- tyk5 ,st5tn
tam dosyć?
,!z«i
Płaza ręką poruszył.
' 1 5Mt
ęci
Jak mrowia, a ciężko ich utrzymać, b°
‘7
niecierpliwie — mówił posiany - - ale doW1
szły od hetmanów i od senatorów', ażeW — «aBoże, turka nie zaczepiać i nie dńiźnić.
Ossoliński się uśmiechnął.
J ‘Mdi
— Starszyzna wie co to ma znaczy®!
krótko.
— Wiemyż i my, że leniwej szlachcie-'
n"
z turkiem nie chce - począł Płaza — a
- *
ma rycerskiego ducha i obronę chrześcijańs*!
2<
podjąć, co ze wszech miar chwalebna.
t0.
Rozumie się, iż gdy szlachtę inaczej dlL ^,)lmoże skłonić, musi zażyć fortelu, kozakoińj jj*8!
kćw zaczepić i wywołać wypowiedzenie, N Sj
ówczas stanic Się zadość życzeniu JKMośCtil 2 r‘
go obwiniać nie będzie mogła, kozacy
ztePo
będą winni.
j
n
Uśmiechnął się gładząc bródkę Ossoli1’* p
— Statystyka z waszmości — rzekł 3 i «
właśnie tajemnica status.
., z ,
— Myć w radzie hetmana siedzimy
o pl
— a on znać musi sprawę
(
Ossoliński począł dopytywać o liczbę, j ą0r c
:e«ie, o porządek na Niżu. ’
i rob0
Ja tu słyszę — odezwał się Pł35*| 8ńs
zactwo sobie lekko szacują, chłopstwem ic., / -**J
i włóczęgami zowiąc. Może oni kiedy był'sworną gromadą, ale dziś się to zmieniło.
leniło. ^ ,
tó niepodobne co gdzieindziej na świeci®.*
klasztor, ni pułk, ani też luźne zbiegowisko-.'
straszny, rygor okrutny, karność nielitosna- '
(Ciąg dalszy nastąpi.)

N

(M-fSCfiM do Francji, a żona z dziećmi na wschód «o
i i *e1ski.
kn
;ł'aki jest !ss robotnika wychodźcy. Cieszy! się
iw# *1 że Polska zmartwychwstała; ta Polska, o której
9,11 "srrjli dziadowie i pradziadowie nasi. Cieszył się,
*m« e w'óci do oswobodzonej Ojczyzny, gdzie znajdzie
liii.) frówno tak długo upragnioną wolność i sprawiedli
wa (ość oraz lepsze, bardziej ludzkie warunki bytu. Na
poił deje te niestety nie ziściły się. Wbrew wszelkim
ycij '“ ekiwaniom robotnicy paiscy pragnący p» wrócić do
izeji **itt nie znajdują go w takim stanie jakiego się spo■liii 'miewać było można, a nawet nie znajdują ani nieiepl '“townej pracy ani mieszkania.
In*
Najpierw przybyli do Psiski prowodyrzy, rzekumi
a|ki woicy rzeszy robotniczej. Umieli oni dla siebie znajjo Mc wszystko czego im było potrzeba. Jedni powcłr sp
się na urzędy, inni wypłynęli na barkach naszego
if Mu na posłów i rozmaitych dygnitarzy. Ale o swych
:i C Makach, którym zawdzięczali wybicie się na widownię
■a i ' « 6ray obdarzyli ich swcm zaufaniem — prawie nikt
azS 1 W panów się szczerze nie zatroszczył,
rai . Zaliczają s'ę oni przeważnie do Narodowej Partji
,stf nobatniczej) która to partja robotnikom wychodźcom
uje ” . góry obiecywała. Ale, jak to przysłowie słusznie
uf ^°'Vi iiObiecanlci cacanki a głupiemu radość " Mimo
zki' ' zd?łali opanować prawie wszystkie wydziały pracy,
Ni F1**! speiecznej i reemigracji; mimo że na czele Mi*
e ? ?'8te<stwa Pracy od kilku iat siedzą enpeerowcy; mimo,
i ii - Ptzez długi czas w Poznaniu na czele Departamentu
d»i /* cy byl wiceminister Wachowiak enperowiec - - dia
»«• ^'grantów przybywających z Niemczech prawie nic
PrzMposobiono.
* . Mogą 0 tem ngjlepjej zaświadczyć sami reemije gMci, j,iSr2y tygodniami nie mieli schronieniu. Do• i* EJJ®. Podczas zimy i licznego przybywania urządzano
id »0j 'l s<:';zenia w barakach. Obecnie baraki w Głównie
?S( Ivu«-0znan'em są wykończone i przepełnione — przyJJcych rceraieraniów sk erowuje
erowuie sic
się do Grupy
Mi?*iedv'-“aM‘lazem
S .S 5 fi3S ' 8'1" d0tówSzamotuł*—
W Szamotułach
ijest J,"CZ6.ubikacje nie posiadają piecy kuchennych,
Ł ^ * 0.Jeden wspólny piec do gotowania. Wszędzie
■pryczy 1 nitz*fadiiość. Przysłowie „krowa klóra dużo
■Npp1
mleka daje" można zastosować do partii
i wogóle lewicowych, bo niedołężne, zady przeważnie w ict
'rękach^-0 Pfzys2łość Polski rządy
ich
Jskułku,Slę 2naidowa'y i za ich woią przychodziły do

uczczenie pamięei
śp. Eiigjusłt Niewiadomskiego.
Stosy wieńców i kwiatów na grobie E. Niewia*
damskiego rosną z każdą chwilą. Przyjeżdżają dele
gacje z prowincji, m. i delsgacja kobiet z Łodzi z wień
cem cierniowym i napisem: Synowi Polski. Drugi
wieniec cierniowy posiada napis: „Przechodniu, i i i
i powiedz Polsce, *e za obronę j»j czci tu spoczywam."
N abożeństw a żałobne.
W bazylies jasnogórski®) odprawione zostało ża
łobne nabożeństwo za diisrę śp. Niewiadomskiego.
Świątynię wypełiiii pc brzegi przedstawiciele wszyst
kich stanów, z inteligencją miejscową na czele. Sklspy
chrześcijańskie były zamknięte cały dzień. Złożono
liczne ofiary na pomnik śp. Niewiadomskiego.
W Warszawie w kościele Karmelitów, staraniem
pracowników telegrafu, odbyło się uroczyste nabożeń
stwo żałobne.
Pracownicy kolejowi stacji W arszaw a-G dańsk
ziożyli 25 tysięcy rak. na sieroty zamiast wieńca na
trumnę Niewiadomskiego.
,
Za spokój duszy śp. Ei. Niewiadomskiego odbyło
się we wtorek, dnia 6 hm. o goflz. 9 rano nabożeń
stwo żałobne w kościele parafjainym w Jarocinie. Pod
czas mszy św. śpiewał ria chórze zespół członków
Koła Śpiewackiego.
W nabeżeństwie uczestniczyli
mieszkańcy miasta. Członkowie Towarzystwa Ochot
niczej Straży Pożarnej przybyli pochodem z Strażnicy
w mundurach i sztandarem, okrytem kirem na mszą
św. aby oddać hołd obywatelowi śp. Eiigjuszowi Niewiadomskiemu.

«w^j. K»7jf>ł»ai|*
«UWI, WOWbśdb 2V6iCg!£
wrzaski:
— Otwórzta. wy cholery, «'• będziemy strzeli1■!
Kuzya pp. R., tylaem wyjście* wymknął się
postrz»ź68ie, aby zaalarmować policję. T łu * ży< jj
z drągami i kamieniami naparł aa drzwi, bron!
przez domowników.
W ostataitK momencie, gdy drzwi były już w L łowię wyważone, zjawił się komendant posterunku v; ; ;!
licyjaego, lecz widząc egromną przewagę tłumu, oj L i y
niezył s i | na perswazjach i wzywaniu da rozejścia 'j !
W c*!ej Przysusze znajduje się tylko 5 policja# : ,
zwrócono się więc o pomoc do Opoczna.
Żydzi jednak da otwartej walki z. policją nie clii ;!!
stanąć. Rozeszli się na razie.
Po nadejściu pozostałych policjantów komanc
policji aresztował, głównego herszta tłumu, Klein j j
właściciela owego sklepu tytoniowego,
_
Śledztwem zajęły s‘ę władze powiatowe. Żjjji
nie wykazują obaw. Przeciwnie, odgrażają się zen:'fi i
i głośno grożą:
„Z żydami nie wojujcie, bo żydzi mają pienią '
i mogą kupić w Polsce wszystkie prawa."
Wieść • zamachu pogromowym rozeszła się in
całej okolicy, wywołując niesłychane oburzenie i wzjj .
rżenie. Żydzi pomiarkowaii się trochę, że zbyt jaw J •
wystąpili i wysłaii podobno delegację do Warszc :
do Seimu, ze skargą, ż e ... w Przysusze są nap;:||h
pogromowe.

Zamordowanie metropolity Jerzego
w Warszawie.

Dnia 9 bm. o godzinie 7 i pół zamordowany zo: |
najwyższy zwierzchnik kościaia prawosławnego w P fil
Za umieszczenie opisu stracenia ś p. Eligjusza see, metrepolita Jerzy Zabójca odda! się dobrowol 1 j1
Niewiadomskiego został skonfiskowany sobotni numer w ręce policji i oświadczył, żc jest archimandr ||j
„Giosu Wąbrzeskiego".
Szmaragdem Ładynenko, b. rektorem seminarjum p'|H
„Głos Narodu" w Krakowie zastał skonfiskowany wosiawnego w Chełmie i że zamordował metropoif jr
za notatkę o złożonej ofierza 100.000 marek na cegiełkę Jerzego za jego lojalne stanowisko w stosunku jil
wawelską ku uczczeniu pamięci śp. Eligjusza Niewia rządu polskiego.
domskiego.
Szczegóły zabójstwa są następujące:
Dzisiejszy numer dziennika „Rozwój" został skon
O godz. 3 popołudniu do siedziby kurji metropc! jj
fiskowany za artykuł p. t. „Sumienie Prezydenta", talnej kościoła prawosławnego w Polsce, mieszczą i|
wykazujący znamiona przestępstwa przewidzianego się na Pradze, zgłosił się archimandryta Szmarajffi
w art. .154 kodeksu karnego.
z prośbą o audjencję u samego metropolity Jerz e # !
e?|
N-n
Wczorajszy „Goniec Krakowski" został skonfisko Pomimo, że był on zasuspendowany, metropolita Je r|
)t1^rz» ja‘i ,.ra^vż na lepsze nie widać. Bieda wali się
aa! odpowiedź, że przejmie go o godzinie 6 iłlj
óWnsjdy: 1 \ oknami. — Pracy niema, wielu robotników wany za spis pogrzebu E. Niewiadomskiego.
Został również skonfiskowany „Goniec Śląski" za W oznaczonym terminie Szmaragd zgłosił się i meti!|
idl|a tu rjJre
°d kilku miesięcy pozbawionych zarobku
n|d
pomieszczenie listu Niewiadomskiego. . - - Jest -to poliia Jerzy przyjął archimandrylę we własnym gabinccl
Idzi ^2i1a z dniem każdym rośnie.
A
4 -p r. paść na złamanie karku,
pierwsza konfiskata dziennika na Górnym Śląsku pod Przez długi czas obaj rozmawiali spokojnie, o cze | |
jednak nie wiad mo, ponieważ nikogo w gabinecie f |[
iest r Zyz Rząd, czyż Sejra tego nie widzi? Sytuacja rządami polskimi.
Ptzecr- - to już słusznie powiedziano trudniejszą
Sobotni „Orędownik Wągrowiscki, uległ konfiskacie byto Nagle rozległy się trzy wystrzały. Oczom na
tńjjzio nj'‘eciez-jak
biegłych kleryków i służby ukazat się wstrząsają | |
» y l l 7 0^ y od tego sianu rzeczy, kiedy bolszewicy z powodu zamieszczenia listu Niewiadomskiego.
widok. Metropolita Jerzy leża! martwy, nad niin s Jj
jołlitego d Warszawą. A tymczasem nie widać pospoarchimandryta z reweiwerem w ręku. Jak się okazal i j|
yj!jTrzS5aruszenia w celu obrony Państwa i społeczeństwa,
Szmaragd przy pożegnaniu wyciągnął rewolwer i 3 ra i I
rjęptronnm.^ókyó się. na wspólny wysiłek wszystkich i
Francja stosuje ostrzejsze środki. szybko
wystrzelił, trzymając lufę tuż przy skroni m ‘
iPtZęą jj. > wszystkich stanów — aby się obronić
dKlffe .Pow rotem bolszewickim i tą nędzą i zdziczeW kolejnictwie zagłębia Ruhry nastąpił moment tropolity. Pierwszy strzał był śmiertelny i 'metrapoF;
J
jj
on z sobą niesie.
krytyczny. Po sbsadzeniu peryferji węgłowych władze upadł. Do leżącego na ziemi zabójca dal jeszcze dy ii|
“ bbę cif, ' jeszcze mieliśmy osobną Wielkopolską francuskie przystąpiły obecnie do przecięcia zagłębia strzały, poczem wzburzony zbiegł na dói, pytając, gd; I
:%ucil0‘;srkdwą, to zawsze znalazły się. pieniądze na na 2 części przez zajęcie Wannę i Gelsenkirchen. Je władyka Dyjanizy (arcybiskup Wołyński). Pocze |
_|ż Wars, en'e » M t po miastach : powiatach. Obecnie den z najważniejszych punktów krzyżowych jest w ręku cofnął się szybico do pokoju, gdzie dokonał morderstw j
Morderca dat się areszrować bez oporu. Oświadcz :
T ^ b l i J ^ y trudniej przydzielą, fundusze na roboty francuskim.
- Naprzykład w Poznaniu prowadzi się buCiągle jeszcze trwający opór kolejarzy niemieckich on otwarcie, że zamordował metropolitę za zbyt lojalt j
W J e s t ę j w uniwersyteckich już przeszło od roku. ma być zwalczany z całą surowością. Ewentualne stanowisko w stosunku do rządu polskiego, co ułatwi łj
ItWano , , Swiadkami że już po raz wtóry prace prze- akty sabotażu mają być surowe karane, nawet śmiercią. internowanie 3 ch opornych biskupów prawosławnyc ij;
Zamordowany był pierwszym metropolitą auton: I!
i i ^Pita!^3^ 0’ ze nie nadeszły pieniądze, że braknie Oddziały wojskowe otrzymały rozkaz strzelania do
J strata di" dodatkowych. Powstaje przez to wielka krźdega czł®wieka zbliżającego śię do torów i urzą ulicznego kościoła prawosławnego w Polsce. Prze ji
®lęb\orc • rz?du i dla robotników i wreszcie dla przed- dzeń kolejowych w podejrzanym zamiarze. Na zagro wojną b;i rekiorem akademji duchownej w Petersburg .Jj
żonych pociągach mają być umieszczeni urzędnicy nie następnie biskupem w Mińsku, skąd wyjechał przt
.Qdvh
nadejściem bolszewików. W r. 1921 został wybrat j
:5vviesyyby Pra-C około budowy tych gmachów nie mieccy jako zakładnicy.
^nie .°' So czterysta rodzin znalazłoby swoje utrzyWiedeńska „N. .Freie Presse" donosi. z Berlina, uchwałą synodu biskupów prawosławnych w Pois-. li
niMm'jp) la,0.by zabezpieczony byt. Niestety zle rządy, że wedle otrzymanych wiadomości należy liczyć się na metropolitę, w 1922 r. po porozumieniu z, patrjarct l
?'anu ««w>*e i niedbałość doprowadziły do takiego z ewentualnością, że w dniach najbliższych okupacja moskiewskim Tichonem stanął na czeió autonomicznicerkwi prawosławnej w Polsce. Z tego powodu czę: j
'kitle jAea?y> iż dziś z bólem patrzeć musimy na te w zagłębiu Ruhry zostanie rozszerzona.
duchowieństwa rosyjskiego zapalała nienawiścią u j
Srążo^ Ze,i nie w rozpaczy to biedzie lub' nędzy po
metropolity. Zwalczali oni autokefalję dlatego, poniew |
jęci D
r-rotiz'ny> których żywiciele mimo najlepszej
chcieli zachować ścisłą łączność prawosławia z Rosj I
Maimy otrzymać nie mogą.
a w gruncie rzeczy ułatwić przyszłe odrodzeni!
* ttalejyY
skarbów w ziemi, mamy dużo dobrej
JdZOty|Sj uiedość wyzyskanej gleby, mamy tyle nieMiasteczko Przysucha w pow. opoczyńskim (b. „niepodzieinej" (zaborczej) R isji z przed wojny. Giow ;
rzAdu, f,*1 robót d o ’ wykonania a tylko brak nam Kongresówka) stało się widownią niebywałego wy opozycji był biskup Wb dzimierz z Grodna, Interni [
^ytwj * “ryby umiał zabrać się do rzeczy, podni-.-ść padku : Ludność żydowska chciała rozgromić dom w-any niedawno. Szmaragd był najbliższym jego przy
drężlta di ^ Hraiu ' dać pracę komu należy. Jaka io chrześcijanina. Dzięki tylko wytrwałej obronie i przy jacielem i zdaie się internowanie biskupa Włodzimierz
S,ln'eisi a ,KraJu strata, że najzdrowsi i fizycznie naj* padkowe; pomocy tłuszcza żydowska nie wymordowała stało Się naiblUszą pobudką do tej zbrodni wybitni)
politycznej. Morderca ostatnio został zasuspendowan
nolI?icy emigrują zagranicę; że rozstają się całej rodziny chrześcijańskiej.
J
*Mzcze ^ aajbiiźszymi, z rodziną, nie wiedząc czy
W sprawie tej otrzymaliśmy następujące informacje: przez synod i usunięty od rektoratu w Chełmie,
. , Dl,'1? rodziny
do Ojczyzny powrócą!
Miasteczko Przysucha liczy około 6000 mieszkań
r°botnu ,brSku -iracy wyjechałoby chętnie wiele więcej ców, w tej liczbie żydów ckolo 80 procent.
1 ?,0otnii:ńJiaKu
l^ ta .
lecz starszych i fizycznie słabszych się nie
W rynku głównym miasteczka, stanowiącym jedno
ł Potkaj "T Ci?iki jest ios robotnika poiskiego i gorzki cześnie główny punkt handlowy, niema ani jednego
i a* Sie - Z5w®d. Wyjeżdżał z tausu do W e , faljl, sklepu chrześcijańskiego i jeden jedyny dom stanowi
— Nr. 6 Myśli N arodow ej zawiera treść nastęij
a PeWroL >am. zebrać coś grosza, aby przyjeżdżając tylko własność chrześcijańska, którego żydom dotych pującą: Askena.ja czv Polska? — Adolf Nowaczvńsk I
^ nies,' , .rcógi się okupić... — A tu straszne same czas nie udała się wykup ć.
Aiso soripelr Ignacy Rosner — ( —). Pomysły t>. Ehren
B Apelodziai’k' go spotykają.
Ziesztą żydzi zajmujący w domu tym wszystkie berga — S t W. Awansomanja — Pilades. Obraz roz>
p°stara| Sj c WNC do rządu trzeba, aby jak najprędzej sklepy, nic na formalnym tytule własności nie tracili. strzelania — ( —) Juijana Klaczko charakterystykPrzed trzema laty dom ten nabył Polak p. R. i' w „Czasu" — ( —). Co roeta niemiecki dingeistndl radzi
Z W n,!CL bltdzie zaradzić.
R--ąd jak i Sejm powinien znaleźć wyjście przeciwieństwie do poprzednich -właścicieli, zamieszkał f Isce (1853) (—). Niech żyją Pogórzęle^—::(—) Cz^
• 5 j " ś dla zeszy robotniczej sytuacji i pamiętać w
nabytym domu i postanowił . zżyć sklep. T u za to kuzyn — ( —) Tdeg.-aray „własne" „Kurjcra Porań J
ehu?> z®musi
chleh
ona mieć zapewnioną pracę, zapewniony mach na dotychczasowy monopol żydowski wywołał nego*' — ( —). Po.ażka nucjonaiistów zwycięstwemI
£ob - a mi i n5(l £iowa> bo giód i chiód są złymi śród panującej w P ry ri.s-ę „mniejszości narodowej" Kuna i Figera — ( - ) „Nieograniczone samowiadztw:
• —czvoh ? 8luszne niezadowolenie szerokich warstw
niesłychane oburzenie, zwiaszcza, gdy p. R. wytoczył — ( —). Wśród książek.
^ t w a j ? le't największem niebezpieczeństwem dla proces o eksmisję żydowi, właścicielowi sklepu tyto
— N;. 6 Tygodnika Humorystyczn.o-Satyrycznegr
oleczeństwa.
B.
„Szopka" zawiera v. ś.ód ireści następujące ilustracje
niowego.
Od gróźb i wymyślań żydzi przesz!: do czynnego Wl. Bark s:ewieża — W wyobraźni żydowskiej. B. Ko
napadu. W czwartek 17 biń. około godz 9 w. rodzina lińskiego - - Naprawa Rzeczypospolitej. Z. Sświrczyńp. R. usłyszała jakieś dziwne jęki pod drzwiami. Je - skłego — Z ornitologii sejmowej. Wł. Bartoszewicz;
■ Naj;
dnocześnie usłyszano przytłumione siąpienia licznych — Plecy ministerjal.ie. fi. Nowodworskiego
U;.,.:

Objawy obłędu prześładswszego?

Pogrom chrześcijan.

Z p iśm ien n ictw a.

u żydów!

rliwszy opiekun prasy naruńowij. K. Mackiewicza
Sankcje. (—) — Podróż po bawiącej się Warszawie.
Kolińskiego — Rozwojufes.
9 ji — Ukaza! się nr. 6 „Naszego Sztandaru*1 już
l‘ .»■ powiększonej objętości. Nowy numer zawiera eaty
.fiieg ciekawych artykułów m i ,Sp. E. Niewiadomski.**
| jo wszystkich Polaków" ost-tnie siewa Newiadomii jego do polskiego rpdeczfństwa. „Nasz wiec'* pióra
! ytrawnego znawcy spraw robotniczych. „W spiawia
ożyzny" artykuł wyjaśniający w przystępny sposób
;JSii;adnicnia drożyzny
Bankructwo N. P. R.“ refleksie
temat ostatniego Zjazdu Wojewódzkiego N. P. R
Poznaniu.
„Wichrzenie ha kąty stów w Polsce."
Przemysł krajowy." Wiedzą jak ludzi brać' słów
rr; o stanowisku socjalistów względem religji i cie</V|,.w y bardzo ariyku! , 0 rcbc.tnikach vi Weslfaijt...
' t : ( N. drenji" tym c tK. w r r , ż.- omawia stosunek <io
Zalecam} gorące abonament
j ład z okupacyjnych.
? jćJaszego Sztrr.darn" i pp. pracodawcom i szerokim
5 ;■ arstwr m ;kćł rob tniczych jako dobrego i taniego
■ <m- palityczco-społecznego. Red. i Adm. „Na .,tego
■i ij tandsru“ Poznań, Su. Marcin 65
Kwartalny abs
i mer.t wynosi SCO m k, pod opaską 1000 mk.
5ci*i

KRONIKA.

K alendarz rzym sko-katolicki,
ftnłedzialt k 12 go lutego Gaudenty (Redzyra) b. w.
‘.lorek

:oda
Ib Ą;
Ki i;

13-go ,.
Grzegorz pp. w , Katarzyna
14-go
„
Popielec. Walenty k. ni.
Węchśd sicńca e godz. 7,26
Zachód
„
„
o „ 7,24
„
„
„
• „ 7,42
„

js.
5,3
5,5
5.7

r'J lH g J S 'C © W A
* '.
— Od a d m in istracji
OJ kilku dni zdarza się
jj,; i ektórym Czytelnikom naszym, iż otrzymują gazety
>j tj;yzerwane. Przyczynią tego jest papier lichego wyrobu,
• j . l t i obecnie otrzymaliśmy z fabryki Pomimo, iż cena
jf i|.'apicru podskoczyła o przeszło IGO procent od ostał• iego zamówienia naszego, w dodatku otrzymujemy
.)' arozo iicliy towar. Prosimy przeto Stan Czytelników
I zrozumienie n..zego położenia, gdyż przez parę tyrpi odni, aż dc otrzymania innego papieru, zmuszeni bę]:i ziomy nadal drukować na papierze, jaki do dyspozycji
' ?. ramy.
‘
— Nielegalny w ywóz arty k u łó w spożyw czych.
1 ijinegda] przytrzymała Policja Państwowa na dworcu
V Kępnie kilknto ludzi, / ■.mierrającj ch wywieźć większe
c i ości żywności. Ponieważ indzie cl nie mogli udo
godnić, dokąd wiozą takie ilości, skonfiskowano oknie
centnarów masła, około 1 i pól centnar-) mięsa
łoniny, p; zatem kiełbasy, jaja itp.
i i;

I P o z n a n ia .

— N abożeństw o żałobne. Unia 8 bnt. odbyły
tę nabożeństwa żałobne za spokój duszy śp Eilgijima
łiewiadomskiego v. kościele św. Marcina i w kcplrcy
r w. Józefa W nabożeństwie brr ty udział tiumy pnbli'mości. Po nabożeństwach urządzono przed świąty
niami sarcorzutnie składki.
i
— W ylew W arty . Warta w ciągu ostatnich dni
jvezbraia i około Dębicy, tamy berlychowskiej i kit!
’ óiV wioślarskich wystąpiła z brzegów, zalewając ckoi
i— N Swy prezes Izby Rolniczej, Na ■yalnem
braniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej wybrany -ostał
i ei.yder.tem Izby p Gustaw Raszewski z Jasienia, znany
Wielkcp •;*.* jako jeden z wybitnych rolników
, ugoletn patron ktćek włościańskich.
— B andytyzm W drugiej połowie ub r. w okoach.P, .rama dokonano szeregu a-adówbandyckich,
'...-.•.cnie udało się schwytać szajkę, która dokonywała
iyęh napadów. Na ławie zasiadło 7 bajidytów, których
skazano na karę od 3—7 lat ciężkiego więzienia.
ii iirii'111 n—iiirminrai '
Ih

II
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Eligj Niewiadom skiego
odbędzie się w W ieruszow ie
wb wlnreił, ćnia 13 lulegn ogodz 3 rano.

znająca wszelką Lrawisc[zyznąi prasetnanieniĘSHlEj
kleiizny

Syn myśliwego poszu
kuje miejsca w powiecie
kępińskim za

leśniczego
lub

poszukuje spokojnego

i

miejsca ws dworze.

Zgłoszenia do eksp. N.
P. I. pod nr. 163

W arsztat

ślusarska(H

li
itrze le c do b ry .

yarderobB
.23.

żeńska i dziecięca

Józefa S taw in oga

Rynek 413 1. p.

Krążkowy, pow. Kępnu-

obok Magistratu.

od 15. ?. 23. lub 1.
do wynajęcia.

155

na sprzedaż. 1

Pryvxatnym i stałym
czam znacznie taniej.
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b rz o z o w e

K ę p iń s k a

I. d ę b o w e

dla stelmachów i innych. Warunki sprzedaży będą ogłoszone
w dniu licytacji.
'
105

kupuje każdą ilość

Nadleśniczy Państw ow y.
b

Dnia 22 lutego o godzinie 9 przed południem
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odbędzie się

Liska we zgi. tiocko) NPL.

U żyw ana

Wydają śniadania, oliiady i i

w w i—

oproSprr1euaoc<:dą d ł u ż y c e

Krawcowa

J a d a ln ię

Dyrekcja Poznańska
*
sprzeda" w dniu 16 lu te g o 1923 r . (
w drodze. L I C Y T A C J I najwięcej dające,'mi za natychmia
stową zapłatą niewielką ilość (ca 200 mp.)
s z c z a p ..o p a lo w y c h

ir

Polecam moją

N ad leśn ictw o P a ń stw o w e Rychtal

za duszę ś. p.

ć!L

j
j
|
j

Ze św iata.

— Od R ędziny śp NiswiadetHakiego. Rędzina
M arka niem iecka. Bank rzeszy
E, Niewiadomskiego ogłesifa lisi z pedziękewauiem przygotowania, aby zapobiedz brakowi środków
dis wszystkich, którzy wyrazili jej współczucie oraz niezych. Dzienna produkcja banknotów, która'
okazali życzliwość.
siła 35 miljardów mk. papierowych, została p(J
— © usunięcie a z tra śc e y żydow skiej. W naj siotsa obecnie do 45 miijardów dziennie. Bank !
bliższym czasie ntmisterstwo spraw wewnętrznych wy zatrudnia obecnie 33 drukarń i 12 fabryk
da okólnik regulujący sprawę uchodźców przybyłych W miesiącu maren przy wyzyskaniu maszypj
z Rosji. Wszystkie dotychczasowe zarządzenia w sera- j banknotów będzie można w ten sposób powił
wie t. zw. niezareiestrowanyeh uehodźców będą utrzy- j źe osiągnie miesięcznie 3 tryljony mk.
manę w mocy. Wszelkie interwencje w sprawie tychże j
— L udendorff w W iedniu. „Arbeiter Z*®
uchodźców' nic będą uwzględni ne. Zarejestrowani donesi, że Ludendorff wbrew przyrzeczeniu d»
mają opuścić grani*s Rzeczvńosp»!it*.i Polskiej do dnia polirji wiedeńskiej pozostał ną cety dzień w
15-go kwietnia N iw rejestro ’ :mi dc- .InfCl-óo ms-' a i nawiedził szereg
sobist ś:i i odb>ł konW
— M arka polska na Śląsku Jakkolwiek urzę z przywódcami nacjonalistów
dowo zostanie marka polska na Górnym Śląsku w pro
— L ot z B erlina do Chicago. W tjl
wadzona dopiero od 1 marce to jednak silą faktu staje
się ona już dziś jednym środkiem płatnym Wszyscy dokach Zeppelina nad jrtó.rem Bodeńskieml
prawie przedsiębiorcy przemysłowi wypłacają robotni się zamówiony przez St. Z;ednoczone k r ą ż o w n i L
kom najezne-sei w marce polskiej z powodu braku wietrzny który na wiosnę uda się Bsrlina dc- O
bez lądowania
gotówki niemieckiej^,
— T rzęsienie ziem! Z .Newego Yorku i j f w
— Pogrzeb ofiar k a ta stro fy bytom skiej
W niedzielę odbył t!q w Bytomiu pogrzeb ofiar k a o gwaltownem trzęsieniu ziemi, jakie naw#
tastrefy w kopalni Heir.itz. Pochowano 121 górników w dniach ostatnich wyspy Sandwich, wyrządrtlS
we wspólnym grobie na cmentarzu R izhiarskim pod brzymie straty. K !ka” rn-ast uległ-- częściowefflj
rżeniu. Lir/ba of ar nie została dotychczas uśę
Bytomiem Reszty cf ar w liczbie 13 ierzere nie « dobrto. Na nr grzeb przybył jako delegat rządu nie Wszelka Komnaikacia z wyspą Samoa -ostała prt*
mieckiego minister handlu i przemysłu
— Z fbił sw ą żoue pociął ją w kaw ałki i sr-alił
Targ bydlęcy w Poznaniu. &tul
w piecu. W tych dciach przed r.adem o kr gowym
*>iąi
w Warszawie stanął niejaki J?.n Niemczak. stolcrz
Dnia 9 lutego 1923 r.
'otki
:< z wodu, iat 27, oskarżony o znbi.it swej żony, po
Płacono za 100 kl. żywej wagi
>kk,
rąbanie trupa i spalenia y w piecu, .Sprawa cala Bydło /ogate I. kl.
IUUOUU- :ć ,
miała przebieg następuj;:-:.'.: J:n Niemczak żonaty był
II. kl.
:>.<?,x>!i 2 S»IS
„
„ III. kl.
25CC00-2 fn
z dziewczyną wiejską Józefą Mieczkowską, osobą, jak
!. kl.
■'tsoooo~d rjjj(
atw erdzili świadkowie, cichą, pracowitą pob źną. Cie‘ęta
„
II. kl.,
32> ooa-l ^
Małżeństwo to miało troje d ileci i pierwsze lat- żył
„
III. W.
zgodnie. Po przyjściu z wojny (1920 r), która, jak Świnie
1. kl.
„
II. kl.
CCOflOO-ja.
widać, roznieci?* w Niemczsku ukryte w nim instynkty
„
111. kl.
ćooeoo-'g w
zbrodnicze. Niemczak zsers! znęcać się nad żoną, Owce
I. kl.
:.4'Juoo- 3J »src;
a, góy w dodatku zakochał się w niejakiej „pannie miej
„
II. kl.
260000
irŁ
skiej" Marii Turczynewnie, Niemczakowa nie dozna
III. kl.
ęiioooo— tem
220000
wała już chwili nawet spokojnej. Braciom i sąsiadom Prosięta za parę
r«tOl
za sztukę
swoim nieraz oświadczała, że Niemczak chce się jej KozyPrzebieg
targu: Ożywiony.
^o|r
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