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30, października 1923 r,
II.
-■awagE budżetu
S p ra w s pożyczki *agra.*)•
: d może ją otrzym ać! — S ytu acja
wr-etw e. — M usim y sarni cię w yrato w ać'
W e i nieprzeciętny obywatel ptóglby się zasiadlaczego schodzi się na drogę tak bezwg-gd,'Nzęsfcości i osiąga za cenę takich c bar równoDaszego budżetu. Dlacaego r.ie poczynić stara'^zysfczrtie pożyczki wogóte, a specjalnie ro ‘ ^tgrar.icznej. Rząd poczyni! wszelkie starania
®kierunku i obrana draga zrównoważenia budj? '#lasr.ycb silach tiię oznacza wcale wyrzeczenia
3 tńyślj, lub że otrzymaliśmy odmowną odroOdmownej odpowiedzi rząd nie otrzymał,, je
k trzeźwo patrząc na sytuację pogarszającą cię
w poczuciu ciężkiej 'Odpowiedzialności nie m. beztradrde wyczekiwać abcej pomocy, bo za ,po
T sytuacji rozpaczliwej wierzyciel każe sobie zs.Wa.jć drogo.
t tt rozpaczliwej sytuacji ąaęd nigdy nie dopita-;,
“jprzyją? zbyt uciążliwych warunków finansewyci:.
? od wsiać do patrjoiycawej ętiinji publiczne;
k na «rqgę
d;
'
.•parcia się na własnych
silach w doiW momencie, ufny,
pomoc całego spoleczer, *9 wysokiej Izby. Głęboka przekonani jesieobraliśmy jeszcze na czas drogę odpowiednią
tllvą i n;e zawiedziemy się na niej.
Si,
j ‘Dość poprzednich projektó w budżetow ych,
Francje realności obecnego p ru iim in arza —
Sum y dof,dy p aństw a — Oszczędności,
chodów państw a.
^Przednie nasze budżety tak w opinji publicznej,
i “ yskusji parlamentarnej prawie zawsze określane
* 1 )Lf!o nierealne., tak po stronie dochodów, jak po
- r°zchodów. Zarzut to byi z reguły słuszny
#'s i a n y m preliminarzu ściśle wystrzegaliśmy się go
0•-wj.--.rn
.I C Vn3 W
jtyczną pi/.y
przy ułożeniu
wytyczną
uiozeniu budżetu 11-3 rok
li' jj-W® tendencja do realnego wykorzystania . roz
•“ 4 źródeł dochodu, a przedewszystkicm danin
S E * ! * na podstawie wyników tegorocznych przy
( g o l e n i u nowych otrzymanych dochodów dostęp
1 5iba'e: gw rancją realności strony dochodowej
t l | |,narza jest, aby w dnia 1 stycznia 1924 obowią
ł- i 'lal011"' w calei dz'eti2i11'e danin publicznych, bądź
# Jp lj? na jednostce monetarnej, bądź ież na - i.
*■* g ło s o w a n iu st-iej jednostki p t atk...raj do
s ‘la danin publicznych i aby inne dochody
1 «i Śft^R^ności dochody eksploatacji kolei, poc t
c"
Oyjy w drodze ewolucji uwzględniającej
.. >t-' gospodarcze, jakuajrychlej oparte na analoP ' L ^dstaw ie obliczeniowej lub monetarnej,
i / 1iai.; 0c*y preliminowano, zgodnie z doświadcze.P"
z roku na rok zdobywamy. Zasadniczą
^
. . --~j przewodnią
,________ n była redukcja wydatków
c -is.^ szy stk iein redukcja w ilości funkcjonarjuszy
(ijn^Pćh, daiej władz I urzędów, wreszcie redukcja
* V ?, Wstrzymanie wszystkich wydatków, które
^2^24 r.ie są niezbędne dla żywotnych interesDa-Wa i utrzymania normalnego toku adminięjistw ow ej jednak przy uwzględnieniu zmian
IjWcych w ustawodawstwie, które zostaną
p3Szym czasie wysokiej Izbie przedłożone,
ij 4 naszych dochodów za rok 1924 w porówPrelim;nar;.ć-m na rok 1923 podnosi się tylko
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Rok X.

Kępno, na czwartek 8 listopada 1923
i o kwotę 122,221,000. Suma naszych rozchodów na
| n k (przyszły wynosi mniej o 011,810.000 w stosunku
j do preliminarza na rok bieżący.

j
t y i kanccśarję w Kępnie. Rynek tam p. Hąci j
i
Ujmuje interesantów od 9 — 1 i e d 3— 5 p. p, j
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Zwyczajne za wiersz nonparelowy jednoiainowy
5C00 m>
Żałobne i dla poszukujących pracy
.
4000 „
Reklamy w dziale redakcyjnym . .
20000 ,,
Przed tekstem na 1 strome
.
•
25000
Ogłoszenia ze skomplikowanym nieładem 50 procent droższe.
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.

\V razie wypadków. spo*-: -..dowanych silą wyższą,, przeszkód w zakładzie, strajków i ip. *
przyczyn, wydawnictY nie odpowiada za dostarczenie pisma, a abonenci nie mają
prawa domagania się ni ed os tarczo pych numerów lub odszkodowania.

Nr. 123.
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Cena ogłoszeń:

Redaktor odpowiedzialny: Franciszek. Duszyński.
Adtes dla Watów: Nowy Przyjaciel Ludu — Kępno (Wlkp.) Tel. 47.
l v. * i nakład: Drukarni Spółkowej w Kępnie. ul. Mickiewicza 54.

O becna sy tu acja gospodarcza. — P relim in arz budSetowy na ro k f®24. — Jego p ro je k t — Co w y-dano rzeczyw iście w roku 1923.. — A ile, w pły
aęlo do sk arbu . — S m u ta e w yniki zestaw ień —
W skazów ki na przyszłość
Nim przejdę do szczegółowego omówienia przed
łożonego budżetu na rok 1924 wspomnieć muszę
w kilku słowach o obecnym okresie gospodarczym.
Preliminarz budżetu na rok 1923 przewidywał ogólny
deficyt na cały rok 1923 w kwocie 710,250,000 zt. poi.,
obliczonych tia podstawie skróconego wskaźnika cen
tortowych. Ponieważ jednak wydatki na obronę
państwa i -odbudowę w kwocie 278,854,000 zł, poi.
miały być pokryte podatkiem majątkowym, przeto wła
ściwy deficyt ogólny do pokrycia operacjami pedatkowemi miał wynosić tylko 431,398,000 zt, polskich,
przyczem liczono, że koleje państwowe nie będą da
wać żaunego difieytu zwyczajnego i do pokrycia będą
tylko wydatki nadzwyczajne kolei w kwocie 78 mil
ionów 35i tysięcy złotych polskich.
Tymczasem rzeczywistość w ciąga pierwszych -9 mie
sięcy br. -odbiegła bardzo znacznie od tego planu,
wedle prowizorycznego zestawienia obrotów kasowych
za czas od 1 stycznia do.3 0 -września br. przeliczonych
na złote, przedstawia się prowizoryczny -bilans tego
okresu następująco: wydatki .państwowe bez kolei że
laznych 380 miijonów 693 tysięcy zł. polskich, dochody
331,217 006 złotych polskich, a więc deficyt2-09 47C r>';0
złotych polskich. Dtpiaty skarby państwa do kolei
po potraceniu wpłaconych do skarbu dochodów wy
noszą 2 6 ^ 7 0 .0 0 0 zł, polskich, czyli -ogólny deficyt za
ub. 9 miesięcy wynosi 5118*6,000 .złotych polskich.
Z porównania tego prowizorycznego zestawienia wy
datków ; -dochodów za 9 miesięcy x preMminamm
budżetu za cały rok 1923 wynika jasao, ,że o ile wy
datki nie osiągnęły bynajmniej preliminowanej wyso
kości, to również i drehedy siały w ciąga -taecb kwar
tałów zaledwie jedną trzecią kwoty preliminowanej -:a
cały ros, iak że w najlepszym razie można liczyć, iż
do końca roku wpłynie zaledwie połowa sumy spo
dziewanej.
1 tutaj ruówt uciekliśmy się d o druk* banknotów.
Czy stan ten sra zaprowadzi nas n t dno przepaś;!, o śle
nie wytężymy w szystkich sił już dziełaj, a nic dopiero od
hlowego Roku. Odpowiedź byłabf niewątpliwa, a więc
na co zastanawiać się, tylko trzeba natychmiast zasto
sować środki zasr.cicze, a więc oszczędność i redukcję
i -sąd nie zapowisda tego jako operację lafs groźbę
lecz jest to już d.isiaj wykonywane ja ko pozytywny
program, którego łagodzący skutek występuje oczywiście
1 realnie w budże :? r. 1924
Co natęży uczynić. — Ściągać należy podatki. —
1’odafeŁ m ajątkow y
N ależy um ieć w y k o rzy stać
właSŁS bogactw a
Już . i;.j w krótkiej ustawie o po-większeniu
mnożnik: o.ugiej rafy podatku gruntowego • stara się
podnieść wpływ podatkowy z tego źródła 13-Jrrotnfe.
Dzisiaj przez wprowadzenie organów kontrolnych stara
się podnieść i wyrobić stosowny wpływ z podatku
przemysłowego, co daje pomyślne niemal w każdym
tygodniu rezultaty. Dzisiaj prowadzi rokowania z rol
nictwem, przemysłem i handlem, aby otrzymać stosowne
zaliczki na pedatek majątkowy w formie wysoko cen
nych walut zagranicznych- Dziś wreszcie zamierza do
pokrycia deficytu w 4 ym kwartale nie przez druk
marek polskich, lecz przez uzyskanie stosownych wpły
wów skarbowych. Wszystkie te poczynania w naj
bliższych dniach zarysowują się i rząd będzie w posia
daniu kilkudziesięciu miijonów franków szwajcarskich
nie pożyczki, lecz swej prawnej własności z eksportu
dóbr materjalnych. Przecież nie jesteśmy ubodzjn aby
być przedmiotem litości i wsparcia zagranicy. Mamy
bogactwo majątku własnego, który może być podstawą
naszej siły i niezależności gospodarczej i politycznej.
Mamy tylko zniszczoną naszą przejściową walutę dzięki
irudnościotn .na początku organizowania państwa, dzięki

wojnie nam narzuconej c-raz Wędom, która
liśmy wskutek braku cl< świ dczenia.

popeini-

R eforaia w aluty. — B ank em isyjny — U staw a
m o n etarn a — Plan m in K ucharskiego —- C ha- t
ra k te r b anku em isyjnego. — S tosunek państw a
do banku em isyjnego. — Losy m ark i — Jej w y- ,
m iana

Podtrzymując tętno życia gospodarczego tak w in- 'Iieresie samego państwa, jak i obywateli przestrzega- !t
jąc konieczności zrównoważenia budżetu i trzymania :■ się bezwzględnie w jego granicach, rząd przystąpi i;:
w najbliższym czasie do zrealizowania 3 punktu swe- /•
go programu skarbowego, tj. przeprowadzenia reformywaluty, opartej na zlocie przez powołania do życia 1
polskiego banku emisyjnego.
.
W wykonaniu tej zapowiedzi rząd jeszcze w pi erwszej połowie listopada przedstawi wys. Izbie projekt ';
ustawy o banku emisyjnym i jego przywileju, łącznie , f
z ustawą monetarną. ‘ Przygotowania w tym kierunku
zgodnie z zasadą przeżeranie wysuniętą o równorzędnaf i i współczesności typowych problemów zagadnierna sprawy skarbu, posunięie są do tego stopnia, że :
obowiązująco mogę w imienia rządu złożyć powyższe ',
oświadczenie.
Budżet zrównoważony, jakoteż ustawę bankową ż ,i
i monetarną rząd chce mieć, a raczej musi mieć uchwa- j >
•one przez ciało ustawodawcze, śj. .obie izby prawo-i*dawcze jeszcze przed końcem br, tak by nowy rok śa
zaczął się od zatwierdzonej ustawą gospodarki skar- i.j
bowej i przez to umożliwione było zrealizowanie nie- , ■
<
mai natychmiast i uruchomienie banku emisyinego. , (
Z racji przedłożenia rządowego o przywi leju emisyj- (
nym i ustawy monetarnej będę miał zaszczyt bliżej j;j
przedstawić zasady i szczegóły tej instytucji. Dziś
tylko dodam, że będzie to instytucja o charakterze f
prywatnym, w której rząd nie będzie się mógł zadiużać na pokrywanie swojej deficytowej gospodarki,
Emisja nowych banknotów, pokrytych zgodnie z usta
wą, może być dokonana jedynie na ceie gospodarczo- *
produkcyjne.
'
jj.
Plan sfinansowania przedstawię w nowej reformie,, ii
Obecnie tylko dodam, że jak już miałem zaszczyt wys. 1;
Izbie oświadczyć w dniu 11 października, rząd czuje ;
na sobie ciążący obowiązek, aby kursujące masy ma- 4
iov. artościowego pieniądza zostały w stosownej relacji .-1
wymienione na nową walutę. Mogę dodać nadto, że ;l
z tego tytułu rząd niema zamiaru uzyskiwać szczegół- i
nej formy pożyczki wewnętrznej od posiadaczy łych
banknotów. Wymiana będzie się odbywała wyłącznie ,!
za gotówkę. Przytem należy zwrócić uwagę na tych. V
marka polska pozostała winną, w odróżnieniu od
tych, co w dniach paniki od niej się odwracali i ucie- lii
kałi.

J
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w ki®ruiiku przygotowania bilonfizdawkowego w polskiej mennicy oraz wybicia srebrnyCL monet przejściowo za granicą są w pełnym toku
i r.a czas ukończone będą. Rząd prace przygotowaw
cze nad odpowiednimi projektami, o których wyżej
wspomniałem, prowadzi niezmordowanie. -Obecnie już
pracuje się w całej pełni w Mirt. Skarbu przy udziale
urzędników którzy nietylko gorliwie spełniają swoje
obowiązki, ale nadto okazują dużą ofiarność i poświę
cenie^ z pobudek czysto ideowych i obywatelskich. Nie
wątpię ani chwili, że wys. Sejin w zrozumieriiu po
wagi momentu i braku czasu na. stracenie dołoży ze
swej strony wszelkich starań, aby z jego winy nie
było opóźnienia,
(Dok. nastąpi.)

Kto n iesu m ien n ie dek laru je su m ę

p o d a t

k o wą , o k ra d a w ła sn y sk arb i k o p ie grób
dia p a ń stw a i sie b ie.

wszyscy robotnicy warsztatów kniejo- »
| Stanisławowie
wycb stawili się dziś o god? 6 rano do pracy. Ruch t

; | S y tu a cja strajkow a,

| j|
Pomimo rokowań, które prowadzi! z rani enia \
Ifjji-ządu wicepremjer Korfanty z przedstawicielami P. P S. |
Ufj|> polepszenie bytu urzędników, Centralny Komitet wy- |
!{e tonawczy P. P. S nie czeka! korka układów i ogłosi! j
» !« * jk powszechny, który się rozpoczął 5 listopada,
m.ijiak wynika z otrzymanych świeżo wiadomości, strajk
ijjoow3zechny powodzenia nie ma.
Warszawa, 5. li. Zarówno komunikat urzędowy
j ..ak i telegramy prywatnych korespondentów, nadchoF dząęe z całej Polski, stwierdzają, że proklamowany
; 'iprzez socjalistów w dniu dzisiejszym jednodniowy
' strajk generalny zalania! się W samej stolicy strajk
! ogarną! tylko część robotników prywatnych, natomiast
„'wszystkie instytucje użyteczności publicznej pracują
.{‘•i;Daje się zauważyć charakterystyczny rozłam wśród ropijjibotników. Podczas gdy związki robotnicze o chaif jrakterze chrześcijańsko narodowym pracują, związki
fejijklasowe pracę przerwały. Wygląd stolicy normalny.
JiliPoza jednym wypadkiem zakłócenia porządku puIjijjbiicz-nego wskutek wybuchu na Woli, nie zanotowano
■ żadnych zamieszek. Dzięki zakazowi pochodów i de
i . i jnonstracyj ! dzięki zakazowi sprzedaży napojów alkoh', Stołowych w dzielnicach robotniczych spokój.
Sytuacja strajkowa w miastach Małopolski przed
ni j-stawia się następująco: We Lwowie w instytucjach
| | miejskich praca normalna. W części fabryk prywatnych
. robotnicy stawili się do pracy. W Krakowie pracę
1 i w instytucjach użyteczności publicznej objęły kadry
Wj 3 , S. S. Saliny wielickie i bocheńskie pracują normalnie.
W Lublinie po pewnych wahaniach w godzinach
y'J* porannych do strajku zupełnie nie doszło. Zapowie
:"u dziany wiec socj. przez pos Malinowskiego nie odbył
l i się, ponieważ pose! uzna! liczbę zebranych za zbyt
szczupłą. Akcja skończyła się zupełnem fiaskiem i wy*
i jcazała, jak wpływ P. P, S coraz bardziej słabnie
a j w województwie lubeiskiem. W ca!em województwie
ii!i: panuje spokój. Koleje, poczta i telegraf .funkcjonują
normalnie. Strajkuje jedynie 114 robotników dziennych
,i|■■w warsztatach kolejowych w Chetmie.
W Ł dzi strajk powszechny nie doszedł do skutku.
| j Tylko nieznaczna część robotników, należących do
'jl .związków klasowych, nie stawiła się do pracy,
i' 1 W mieście spokój.
Hasło politycznego strajku powszechnego nie ob■ jęło pracowników pocztowych, dzięki Czemu praca
poczt na obszarze Rzeczypospolitej idzie normalnym
j] i Jorem Na poczcie krakowskiej oraz poczcie górno■ śląskiej, które był/ objęte częściowym strajkiem, część
■;i działów pracuje normalnie i strajk należy uważać za
yj .zlikwidowany.
Praca na kolejach w obrębie całej Rzeczyposporj-j Mtej jest normalna. Strajk nie" przejawił się właściwie
y nigdzie, w szczególności w okręgach dyrekcyj radom?! sklej, wileńskiej, poznańskiej i gdańskiej pracownicy
kolejowi stawili się do pracy tak, że ruch kolejowy
i w dyrekcjach tych odbywa się normalnie, W obrębie
dyrekcji lwowskiej pracownicystacyjni pracują w całości.
W dniu wczorajszym kursowało ponad 60 proc. po
ciągów osobowych i około 50 proc. towarowych. W
i , I. K ra sz ew sk i,

108

Na królewskim dworze.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
—o —

w* — Może nigdy — odpowiedziało dziewczę,
f y — O! nie, to nie może być — rzek! spokojnie
chłopak. — Ja ciebie lubię, poproszę ojca, a on król,
1 wszystko może co chce,
Zygmuś zrobi! minkę tajemniczą, pochylił się do
niej...
— Przyznaj się — szepnął — przyznaj.,, ciebie ta
francuska, ta król swa wypędza, O! ta franci! aka!
— Królewiczu mój, ona was tak kochał
Zygmuś główką zawahał.
Ul — Ja temu nie wierzę. Ona iu teraz wszystkiem
chce rządzić. O! ta królowa!
Smutno słuchała tego Bietka.
— Ojciec powinien ją odesłać do Francyi — mru
knął chłopak — a sobie innej poszukać.
Bietce tak przykro słuchać tego było, że o łuk
i o strzały poczęła go pytać, aby mu nie dać mówić
o królowej. Jaka śię tu gotowała przyszłość!
Zausznicy od początku pracowali nad tem, aby
zastać ziarno niechęci, a król nie czynił nic, aby zapobiedz.
*$1 , Stosunki obojga były teraz dla świata zupełnie
prawidłowe,
Królowa nawet wyrabiała przywileje,
brała za to wedle zwyczaju podarki, wmówiono jej,
« ie w Polsce wcale to zdrożnem nie było, miała swych
przyjaciół i zapaśników szczególniej pomiędzy ducho
wnymi. Dwór jej był świetny i piękny, Król publi
cznie teraz nie uchybił jej nigdy, czasu sejmu tak ją
starannie uwiadamiano o wszystkiem, jakby jłkąś
moc miała wpływać na obrady. Lecz gdy zamek za
warto i obcy się rozeszli, urągał się król swą lekko
myślnością kobiecie, która ze Izami w oczach powta
rzała nieraz spowiednikowi swojemu ks Fleury, iż
gdyby była mogła przewidzieć, przeczuć obyczaje
polskie, nigdy w świecie dla żadnego tronu by nie poechała do Polski.
Powtarzano te jej słowa, iż się nie dziwiła teraz
ucieczce Henryka III i miała go za usprawiedliwionego.
Niestety, pomimo tych żalów, łez, tych wstrętów,
królowa pamiętała o tern, aby na wszelki wypadek
* wyrobić tu sobie stanowisko silne i być potrzebną.

osobowy i towarowy w obrębie dyrekcji Stanisławów skiej utrzymany jest w dotychczasowych ramach. W
obrębie dyrekcji krakowskiej uruchomiono wczoraj 116
pociągów towarowych, a pociągi osobowe kursują
wszystkie Dsiej uruchomiono pjciągi specjalne do
wywozu soli z Wieliczki. W obrębie dyrekcji kato
wickiej zgłosiło się wielu wydalonych dyscyplinarnie
z racji strajku maszynistów i palaczy do władz kniejowych z prośbą o ponowne przyjęcie do pracy. Proś
bom tym władze kolejowe przejściowo uczyniły zadość.
W Przemyślu grupa strajkujących rob siników na
przedmieściach usiłowała nieć opuścić do miasta wio
ścian, wiozących żywność oraz robotników idących
do pracy. Policja rozproszyła demonstrantów. Nie
aresztowano nikogo.
W Borysławiu, Drohobyczu i wogóle na terenie
Zagłębia naftowego część kopalń strajkuje, część pra
cuje. W kopalniach, objętych strajkiem robotnicy
utrzymują ruch konieczny.
W Krakowie wstrzymano pracę w zakładach uży
teczności publicznej. Przed południem na rynku zebra!/
się tiumy celem urządzenia wieca. Policja rozpędziła
je, nie używając broni. Trzech policjantów odniosło
rany od uderzeń kamieniami.
W Poznaniu pomimo proklamowania strajku jeneralnego praca wszędzie odbywa się prawie normalnie,
Tramwaje kursują, a strajk ograniczy! ssę tylko do
częściowego bezrobocia w niektórych warsztatach.
W niedzielę rozplakatowano odezwę p. Wojewody,
który apeluje do wypróbowanego patrjotyzmu społe
czeństwa wielkopolskiego, aby nie dało posłuchu
agitacji czynników wywrotowych oraz zakazuje odby
wania pochodów i zebrań aż do odwołania.
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Anarchia w- Niemczech.
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Ostatni kryzys gabinetowy w Niemczech, którj be
spowodował rozpadmęcie się koalicji rządowej, pn»
* P
wystąpienie socjalistów, uchodzi w parlamentarny1
kołach niemieckich za zwycięstwo prawicy. Stronni^;'*' '■li
prawicowe od dłuższego czasu konsekwentnie dążył
dn pozbycia się socjalistów a w usiłowaniach swoij
popierani by ii przez niem. partje ludowe i P[a"
skrzydło centrum
Socjaliści motywują wystąpi*®
swe z gabinetu Stresemanna koniecznością®
tycznemu Tłómaczą oni, że pozostawanie ich w ^jSSte
pociągnęłoby za sobą przerzucenie się mas robotnWj
do obozu komunistycznego i spowodowało *#* .
wpływów socjalnej demokracji, jako odpowiedz®1j(nr
za rząd. Organa prasy socjalistycznej podkreślają, 1ts
wystąpienie socjaŁstów było podyktowane z^0*'Iies2
rozsądkiem państwowym, ponieważ przejdą oni w ta
do niezbyt ostrej opozycji w stosunku do rządu, ^ owej
....*......—
------------wstrzymując
równocześnie -----masy robotnicze od “
strukcyjnej agitacji komunistycznej. Kanclerz S
-tres
mann mimo zamiaru zachowania neutralności w sp° 1Po
między Berlinem a Dreznem uległ w końcu wpW * l!
prawicowym. Obecnie koła parlamentarne zn3|® «ych
się pod znakiem projektów i kombinacji polityczny », o
zmierzających do utworzenia nowego gabinetu. • Sta
dotąd wysuwane są pomysły oparcia nowego rzą® _
koalicji prawicowo centrowej
, *an

>6

B a w a r sk ie str o n n ic tw o c e n tr o w e i r t}0R,
u stą p ie n ia S tr e se m a n n a i Eberta- fee ,

Zarząd bawarskiego stronnictwa centrowe?®11 ®a
którego należy także minister sprawiedliwości
™p
przyjął re-folucję, żądającą natychmiastowego
nia gabinetu Stresemanna i także p re zy d e n ta K : la i
Eberta.

^'diun
^
t kior

P r z y g o to w a n ia m on arch istów .

W obronie ładu i pokoju.
Na podstawie wyniku obrad Rady Ministrów z dn,
4 bm. stwierdzć należy, że w związku z agitacją
strejkową ogólne położenie w państwie nie nasuwa
żadnych obaw i normalna praca idzie swoim torem
Rząd panuje nad położeniem całkowicie, celem jednak
zapobieżenia ewentualnemu zakłóceniu pracy i porządku
publicznego w związk i ze wspomnianą agitacją strej
kową, rząd poczyni! wszystkie odpowiednie przygoto
wania i wyda! odnośne zarządzenia Rząd zapewnia
wszystkim, pragnącym pracować, możność i swobodę
pracy oraz wystąpi bezwzględnie przeciwko wszystkim
zamiarom i próbom szerzenia niepokoju i zamętu. Rząd
zapewni wreszcie niezbędną pomoc techniczną i opiekę
dla zakładów i przedsiębiorstw użyteczności publicznej,
taką, by praca ich utrzymaną b/ła w ruchu.

Natychmiastowe płacenie podatków
wyprowadzi państwo na lepszą drogą.
Zajmowała się też potajemnie wiele polityką; pi
sała listy, donosiła o tem co na północy się działo,
W nowym dworku, z jedną sługą, z ojcem i Lockowiczem pierwszego dnia, zmuszona sama o wszyst
kiem pamiętać, gdy na zamku nawykła była mieć
wszystko gotowe na żądanie, Bietka uczuta mocno
zmianę położenia, Gosposią dopiero musiała się uczyć
być na przyszłość.
Piazśe za to we własnym domu, przy dziełku,
zdawało się, że był w raju, a że Lackowicza kochał
też mocno, widząc go razem, zupełnie był szczęśliwy,
Nie śmiał się z tem odzywać, ale jakby był chętnie
Nietykszę na tego wymieniał. Bietka na pięknego
i śmiałego a rubasznego chłopa, patrzała jakoś z oba
wą. Nie umiał ją ani tak zabawić, ani tak odgadnąć
jak dworak radziwiłtowski, o którym myślała,, po któ
rym tęskniła.
Uśmiech jej teraz trudno przychodził.
W dworku u Płazy, choć to było tak młode go
spodarstwo, na gośttach nie zbywało. Na służbę się
codzień stawi! Lackowicz, często zagląda! dobry ks.
Stoczek, niekiedy przybiegała Bielecka, rzadziej on
sam, naostatek z przyjaciółek zamkowych Bietki, francuzek 1 polek, przybiegały czasem niektóre.
Lasota miał we krwi polską starą gościnność,
i nikogo od siebie nie wypuścił bez przekąski i kubka.
Wszystkoby tu się dla niego składało jak najpo
myślniej, gdyby nie widok natrętny przechodzącego
często pod oknami wolnym krokiem Parfena.
Nie było dnia, żeby się im tu nie pokazał raz
conajuniej; aie do Płazy nie zachodził nigdy, odwracał
oczy gdy domostwo mijał.
Właśnie prawie o tym czasie, gdy Bietka opu
ściła zamek, z Turczyna nadjechał uroczyście Jan
Kazimierz, kwaśny, niekontent z króla, już zawczasu
zniechęcony do rodzonego brata ks. Karola, uprzedzo
ny przeciwko królowej, gotują: się na wszystkich
skarżyć i wszystkim dojechać. Z nim dosyć liczny
dwór cudzoziemski cały, dwa karły, małpy i papugi.
Duchownego ani kardynała śladu nie było w nim.
Ospowaty mocno, blady, rysów twarzy niemiłych i d u 
mnych, zdawał się laskę czynić rzeczypospolilej i kró
lowej. że do nich powrócił. Tymczasem nikt go fu
wesołą twarzą nie wita!, bo sobie miłości zaskarbić
nie umiał nigdzie
Pierwsze kroki jego były napaścią na Karola, na
króia, na tych wszystkich, którym jego wyposażenie
zostało rozdzielone.

1

1,8-Uhr Abendbiatt" donosi o tajnym r~.
P^anie:flj
j(i !i 1i
miecKich stronnictw reakcyjnych Według tycn
macyj reakcjoniści niemieccy planują wspólnie z
w
bawarskim akcję przeciw rządowi Srresemana. W
i j£a[
z tem ustąpienie jego ma być kwestją najbl1?' Siyst
dni. -.. Nacjonaliści niemieccy kontynuje WZ®8 ),
wany dziennik — poczęli przygotowania, ab/ 8, ■
rządy i zaprowadzić dyktaturę. Jedno z kieroWU' , |
stanowisk objąć ma Ludendorff
Pomiędzy
i,ń ’
a reakcjonistami bawarskimi miał być zawarty ^‘4
na podstawie którego Bawarja ma zaopatrzyć11* U
listyczne oddziały niemieckie w broń i amuni8)'1 ^

W idm o w o jn y dom ow ej-

^

Ostatnie wiadomości wskazują na to, że % \ a
znajdują się przed ciężkiemi powikłaniami w e^,* ^ali
mi, a nawet stoją w obliczu widma wojny
p. ;y»
Z Bawarji, Turyngii, z Meklemburgi'. Lof
Wschodnich oraz niemieckiej części G. Śląska ą ^
że odbywają się tam przygotowania wojenne, % 'Śle
wybuchu walk wyznaczono na dzień 7 go l|S „ hien
Odpowiednie rozkazy wydano już zgrupotfU® c
granicy Turyngji oddziałom Hackenkreutzlen'*|(|f ^
pr-trjotycznym związkom boj )wym w Prusach >^
burgji.

— Mój kochany
odparł król przy P j^ i '^ ii
widzeniu się — nie zapominaj o tem, że sath,*
dóbr wyzułeś, żem ja cię ostrzegał, żeś się % jff- 1'
stać zakonnikiem, a nie wytrwa! nawet w 1(5 'iw
skiej purpurze.
^ . j(r( ? po
— Bardzo dobrze — rzekł kwaśno
yhec
ale powracam, i co mi należy powinienem oa -’ - . Ubi
— Siarać się będziemy ci to wynagrodź1
parł obojętnie Władysław i począł rozpytywać P.*’ lij^tn
Aie w oczach księcia nikt teraz" nie
[5|ol
aui papież, ani kardynałowie, ani królowie >y H c
między którymi on tak poślednie miejsce * ' N ,
.
> ^ in
Nazajutrz rano przyjęła go królowa.
bardzo wiele o niej, wyobrażał sobie tn°źe A t1 ^ J
wszedł jakoś lekceważąco, a wprędce *'5
, Pr.
spoważniał i stał galantem.
„
Początek rozmowy bardzo był szczęśliwe0
mierz nie cierpiał Polski i polaków, królo^| sij
dotąd do pokochania ich pobudek, zgań*3'1 ja 0
skonale; ale ten frondeur nielitościwy był c,e,jlii
czajów ani na jeden włos nielepszym od
« l(
brała.
iri r.c
Gorycz z każdego jego słowa tryskaj.
U. 1
można było dziwować mu po tylu doznaWuW. ^
dach, po więzieniu we Francyi, po pobyck M
po wszystkich próżnych staraniach. Ten sjU »1(
e
patrywania się na świat z jego czarnej ' h , ^
daje zawsze ludziom pozorną jakąś wyższof^1
jest, gdy się popisuje z nim, bo plamy p/NctL-Iji
Królowa jednak łatwo poznała w król« ^
Łq,
wieka zgorzkniałego v/!asną winą, a n
i*
umysłu.
al l,aJ)i
Wśród najpoważniejszej rozmowy
einniejsze pytania. Na" równej szali (b^ .y ,
sprawy rzeczypospolitej i kłótnie jego kar*'
o \ g
Królowa, która dotąd słyszała o nini P .
o la
• j^ iir n in łn
ia
__ ,»f
dynale,
zdumiała osię
widząc go
w
i przy szpadzie wchodzącym na pokoje, spr
czy się zupełnie wyrzekł purpury.
— Tak jest — odparł — wśród
wieczniebym musiał być ich igraszką
( '^ 5
Skosztowałem, mam dosyć..,
%iti f j i jJJ,
O przyszłości swej tut aj książę nic i*3 p0$f 1
dzieć nie umiał. .Skarżył się, że mu
,-nie'Ś5' ^
rozgrabiano wszystko, iż mógł z głodu u
^
(Ciąg dalszy nastąpi)

Wlizacja sk rajn ych n acjonalistów '.
!
klór |nie wszyscy członkowie korporacji studenckich ;

U w ia d o m ie n ie .

P rz y szło ść .N a d re n ji

Szef rządu separatystów oświadczył w rozmowie
Nasze przewidywania spełniły się, papiernie p o- f
r._ “Sz śladu. Zakon Młodych Niemiec, który i
prze
z korespondentem , E xceIsiora.R ząd republiki naddrożyły
jeszcze
raz
papier
w
dniu
30
!0,
tak
że
dzi!
iiarnyc 'ł.P°d rozkazy H ttlera zarządzi! wczoraj w nocy
reńskiej chwilowo nie inierwenjuje w walce, która się j ł
nnictw
Również ogłosił moblizację związek siaj wagon papieru gazetowego kosztuje
toczy między zagłębiem Ruhry a Niemcami, Wiemy
I 040 000 000 m arek
' dąży)
który rozporządza 500 rozrzuconemi po
!
w fabryce, wobec 215 miljonów w dniu i paździer tylko jedno: że robotnicy zagłębia Ruhry są po naszej
swoi!
placówkami. W Meklemburgii w okolistronie. Obawiają się oni terroru komunistycznego
pras Siora Mueritz gromadzą się tajne oddziały nika, Robocizna w przemyśle graficznym podrożała i rozumieją, że tylko rząd nadreńtki gwarantuje ira
;tąpien **■ Jeden z jenerałów odbył tam wczoraj na- od początku października o
pracę i chleb. Prusacy pracy ani chieba Nadrenji nie -A
240 procent.
ai poi 'tyczem wvda» rozkaz ostrego pogotowia. Podadzą, bo nie mogą. Okupacja zagłębia Ruhry poka. rządz "Wiśzek Rn,oków nawiazat łączność z bawar- Wobec takiego stanu rzeczy uchwalono podwyższenie zała robotnikom niemieckim, kim są Francuzi i że li
przedpłaty za miesiąc grudzień o minimum
tniczy1Pisarzem państwowym Kanrem.
można współpracować z nimi. Przemysłowcy
nad- i
350 procent.
uWlarsz r e w o lu c jo n istó w n a Berlin.
Prosimy o wyrozumienie nader trudnego położenia reńscy, którzy trie pójdą z nami, zostaną wywłaszczeni
w imię dobra publicznego. Stinnes, jako finansista
■cenniki niemieckie potwierdzają wiadomość, iż wydawnictw.
międzynarodowy pójdzie po drodze najbardziej odpoji
Związek Zakładów Graficznych i Wydawniczych
zawiadomił kancwładającej jego konjunkturom.
? er,,,nle formacje
fPrae" er zamierzają masztna Polskę Zachodnią z siedzibą w Poznaniu,
• 2jr 5Zy> 12 W
nielegalne
du P J13, l*ar'‘n w raz' e niezaprowadzenia dyktatury
O d ezw a N adren ii.
f
od d *ei'
Rząd prowizoryczny Nadrenji wystosował do
Stre* S k u p ia n ie w o js k i b r o n i
wszystkich narodów świata następującą odezwę:
,
v spo* poważna jest sytuacja na froncie bawarskoNaród nadreński ujął w swe ręce ster swoich lo
,'pW W®, wynika ze sprawozdań wysłanych tam
sów: proklamował całkowitą swoją niepodległość
I,
N a p r a w a skarbu
znal111jych korespondentów prasy berlińskiej:
Wicepremier Korfanty konferował w sobotę z i usunął obcą przemoc.
ycznf w okolica Koburga w kierunku na Bamberg przedstawicielami związku producentów naftowych w
Rząd prowizoryczny Republiki Nadrensfciej prze
sta. 1jtła przez silnie uzbrojone oddziały Hittłera oraz sprawach związanych z podatkiem majątkowym. P. syła wszystkim narodom świata swoje braterskie p o 
Regularne oddziały Sełbstschutzu. Kpt. Erhardt wicepremjer dąży do nakłonienia przemysłowców nafto • zdrowienia. Pragnie on zadokumentować swoją woię
!**ny listami gończymi sprawuje zupełnie jaw- wych do wypłacenia skarbowi państwa poważnej za • współpracowania z całym światem. Potępia on wojnę
i*
j-aiil ł1"6 dowództwo nad nacjonalistycznemi oddzialiczki w wysokoce.mych walutach na poczet przypa światową, wywołaną przez Prusy i wyraża gotowość
l°wymi. Wysłany przez Erhardta kurjer jest dającego na nich kontyngentu podatku majątkowego. przyjęcia na siebie części zobowiązań reparacyjnych.
<j
;!e do Berlina, gdzie od Rządu Rzeszy dom,
Rząd nadreński zwraca się z apelem do wszyst- f 1
A kcja o szczęd n o ści,
kich narodów, a specjalnie do tych, które ucierpiały s
e$sV ?a obwołania dyktatury wojskowej. Według
prasy w okolicach Koburga skoncentrowano
r
„Kurjer Czerw." donosi, o zwinięciu wydziału z powodu wojny, aby poparły lojalnie jego usiłowaustłi Siki oddziałów bojowych w sile pokojowej
statystyki pracy w głównym urzędzie statystycznym. nia, zmierzające do przywrócenia w Europie okresu
!W!«a ilość tych oddziałów w drodze, Do Ko- Agendy skasowanego wydziału, znacznie zredukowane, spokoju i zgody. Nadrenja pragnie być bastjonem
toybyło w ostatniej chwili 3000 osób z bro
przyznano wydziałowi statystyki rolnej i przemysłowej. pokoju i przypuszcza, że wszystkie narody jej w tej Z1
Wunicją i dwie baterje nowych armat. Ponadto Wydawnictwo miesięcznika „Statystyka pracy została misji dopomogą.
Odezwa podpisana jest przez dr. Dortena.
ulic( Jzj°no tam koleją 2 aparaty lotnicze ze znakami zawieszona.
(, inl J1 lam je wyładowano,
B
an
k
E
m
isyjny.
fZąd *, donoszą z Monachjum, do Koburga wysyła
„Gazeta Warszawska" twierdzi, że prace nad ostaz,jrit * wago
“
. . .
oliżst' karabiny i magazynuje je w swych koszarath, tecznem ustaleniem statutu banku emisyjnego ukoń
tystkich miejscowościach tworzy się specjalne czone być mają w ciągu kilku najbliższych dni. Żaden
— Nr. 44 tygodnika , Myśl N arodow a" zawiera
y eitjby
,' ' gromadzi się żywność „na wszelki wy- z opracowanych poprzednio projektów statutu tego
banku nie będzie w całości aprobowany. Statutów następującą treść: Dyktatura, faszyzm, monarehja —
Jan Zamorski. Interpelacja do swojego rządu — .i;
„Montag P o st' przygotowania bojowe tych używa się jedynie jako materjału do narad, które X, Dr. Kazimierz Lutosławski. T. G Masaryk — (X). E
y a* '»lą się na iinji Koburg, Bamberg, Neustedt się w tej sprawie odbywają.
Czy to mówił Czaadaiew o Rosji czy o Polsce (1831).
,
U
\
N ie k o r z y stn y p rojekt.
Rewelacje „Robotnika" o K. Ehrenbergu, ile świąt
:ję.
koburskie ogłaszają odezwę Erhardta, która
W sejmowej komisji komunikacyjnej min kolei w Polsce? — (a. n ).
(■;.
?*> że Rząd Bawarski povyolal nacjonalistyczne Nossowicz wycofał projekt umowy kolejowej z Czecho
— Nr. 44 tygodnika „Szopka" wśród bogatej
[jieJ . “ojowe pod broń. Odezwa żąda od praco- słowacją jako niekorzystny dla Polski.
treści zawiera następujące ilustracje: Hiszpańskie sny L
uętfS *' ab / pracowników członków organizacji bogenerała Sikorskiego — rys. Nowodworskiego. Ży- .1:
"1 lin iały , płjcąc im o ile możności pobory.
N iem cy i k o m u n iści u siło w a li w y w o ła ć dówka z czasów Stanisława Augusta — rys. Erg. j'ł
Pi
p r z e w r ó t na G. Śląsku.
Lloyd Georges jako honorowy indjanin — rys, M.
jj|0j % n a stę p c a tron u n ie m ie c k ie g o
'i,
w O leśn icy.
W środę i czwartek po Katowicach krążyli ajenci Już im się Marki rozszarpać nie uda — rys. W. Budn,
■ ,(*le informacji prasy niemieckiej, były następca niemieccy i komunistyczni, którzy niepokoili ludność i inne.
Niemieckiego miał przybyć do swoich dóbr alarmami o rzekomym przewrocie w Warszawie i za
.0
tft, %‘ty na Śląsku.
machach na członków rządu
Jak się zdaje, ajentom szło o wywołanie w Kato
U
wicach rozruchów, w czasie których mogliby szerzyć
zamęt i spustoszenie.
$
Dyrekcja policji wydała jednak na czas odezwę
K a łe o d a rz rz y o u k o -k & to lic k ;
'tyczajny Zjazd Duchowieństwa stwierdzająca,
}ii
kłamliwość pogłosek i grożącą karami za Środa
7-go listopada Achil b, m., Wiiibrord b.
'Me zastosowania reformy rolnej do ziemi ich rozpowszechnianie.
Czwartek 8-go
4 Koron, mm., Godetryd b. w.
Piątek
9 go
,,
Poświęć, bazyl. Zbawiciels.Teod.mlei odbędzie się w p iątek dnia 9 listopada
W sp ra w ie p o lsk o -fra n cu sk iej u m o w y
Wschód słońca o godz. 7, 8
Zachód 4,19
’• 10 i pół przed poi. na sali Domu KróloH
„ o „
7, 9
4.17
!«wigi.
em ig ra cy jn ej.
„
„ O „
7,11
„
4,16
Sfery stojące w bliskim kontakcie z wychodźtwem
Porządku obrad referaty
M IEJSCOW A.
,'tcny stan sprawy reformy rolnej X. St. Adamski, polskim we Francji wywierają nacisk na rząd polski
tyychczasowa praca „Wydziału Obrony" X. w celu jaknajszerszego zabezpieczenia postulatów wy— O chrona zw ierzyny. Wojewódzki Sąd Ad- \
chodżtwa polskiego w związku z mającymi nastąpić ministracyjny rozporządził na obszar Województwa f
«ł, s‘Ułożona praca i najbliższe zadania organizacyj zmianami w polsko-francuskiej konwencji emigracyjnej. Poznańskiego co następuje: Na podstawie § 48 ustawy ?f
Zasadniczo w grę wchodzą następujące sprawy: stosu 0 ogólnej administracji kraju z 30 lipca 1883 r. roz
tylickich X. J. Prądzyński.
FJtowieństwo archidjecezji gnieźnieńskiej i po- nek robotników polskich do francuskich związków porządza się na obszar Województwa Poznańskiego: !i
“ oraz djecezji chełmińskiej zapraszamy, udział zawodowych, trakiowanie robotników polskich zarówni 1) Początek czasu ochrony dla kuropatw, przepiórek ■<
z miejscowemi. ubezpieczenia na starość, sprawy po 1 parów ustanawia się na sobotę 24 listopada 1923 r ,
u-/), 'dnych djecezyj bardzo pożądany.
mocy lekarskiej, duszpasterskiej, szkolnictwa ild.
y^nych zaproszeń nie wysyłamy.
tak że polowanie kończy się z upływem piątku 23 li- i
(I(! A' J Ktoś
X K Bajerowłcz
stopada 1923 r. 2) Początek czasu ochrony dla reZ z a g łę b ia R uhry.
, Pfezes,
sekretarz.
gaczy ustanawia się na poniedziałek 17 grudnia 1923,
Kolejowa komisja administracyjna zarządzająca lak, że polowanie kończy się z upływem niedzieli
^5=
drogami żelaznemi na terytorjum francusko-bełgijskiem, 16 grudnia 1923.
przyjęła do służby 25 000 kolejarzy niemieckich, którzy
— Baczność Sokoli! W środę dnia 7 bm, odmusieli złożyć przyrzeczenie posłuszeństwa wobec władz
kolejowych. Projektowane jest przyjęcie dalszych będzie się na salce Hotelu Centralnego zebranie mie- /•
*
zastosowania reformy rolnej do ziemi ko30 030 kolejarzy. Przed ogłoszeniem biernego oporu sięczne Tow. Gimn. „Sokół" i to: o godz. 8 mej dla jf
łozpocznie się w niedzielę 11 listopada br, na kolejach w zagłębiu Ruhry pracowało loOOOO ko oddziału młodzieży i o godz 8 i pół dla członków
J l i pół przed południem (zamiast o godz. lejarzy. Władze okupacyjne uważają jednak, że liczba Towaizystwa. — Wszystkich Członków Tow. uprasza ifZarząd. |r
na sali ogrodu zoologicznego.
ta jest stanowcze wygórowana i że dla normalnego o jaknajliczniejsze stawienie się na zebranie.
— W aln e zeb ran ie Tow. Pom ocy Nawjwwą^ ?
funkcjonowania kolei tych wystarczy 105 000,
j \ ^mawiają:
Adamski, pp. posłowie Kapałczyński,
im. Karola Marcinkowskiego n a powiał kępiński odN L
K oniec b ier n e g o oporu w R uh rze.
będzie się w Kępnie w czwartek, d.nią !5 hsn, jl,
1, f i
poseł Styczyński.
r°ńczenie obrad o godz. 3 po poł.
Kolejowa Komisja administracyjna, zarządzająca o godz. 3 po południu w lokalu p, LesińskiegcC
!, in?a św. odbędzie się o godz. 9 rano w kościele drogami żelaznemi na terytorjum okupowanem fran PP. kolektorzy zechcą przed zebraniem wręczyć składki Ł
cusko bełgijskiem, przyjęła do służby 25 tysięcy kole skarbnikowi ks. prób. Nowackiemu. Komitet: Ks. Za- u
.^owieristwo, delegatów Ligi Katolickiej Pa- jarzy niemieckich, którzy musieli złożyć przyrzeczenie rzycki prezes.
1 °raz innych parafjalnych organizacyj katolickich posłuszeństwa wobec władz kolejowych. Projektowane
— Z ebranie m iesięczne Tow. Czytelni dla
zaprasza
l)i'
jest przyjęcie dalszych 80 tys. kolejarzy. Przed ogło Kobiet odbędzie się w środę, dnia 8 listopada w lo- t
Liga Katolicka
szeniem biernego oporu na kolejach w Zagłębiu Ruhry kału Czytelni o godz. 8 mej wieczorem, O liczny i
Sekretarjat Jeneraln,
pracowało 150 tys. kolejarzy. Władze okupacyjne udział prosi
Zarząd.
i ci
i|!~- Wstęp na salę za okazaniem łegitymacyj uważają jednak, że liczba ta jest stanowczo wygóro
— Z eb ran ie Z w iązku Inw alidów odbędzie się
% c h przez organizację albo X. Proboszcza.
wana i że dla normalnego funkcjonowania kolei tych dnia 11 listopada o godz. 2 po poł w lokalu p. Lorenca
wystarczy 105 tys. kolejarzy.
w Kępnie. Ze względu na ważne sprawy uprasza się
W w a lc e o w o ln o ść N adrenji.
o liczny udział.
Zarząd.
Ubiegłej niedzieli przybyli do Kaisersłautern z dal
— P o k w ito w an ie. Na fundusz Związku Ziemian
szych okolic w pokaźnej liczbie separatyści, poezein dla biednych miasta Kępna złożyli w Banku Ludowym
nad ranem zajęli ratusz, Pierwsze ataki zastały od w dalszym ciąge: p. Jan Kctliriski Mały Buczek 250 900
parte, natomiast udało się separatystom obsadzić urząd mk, p. Nowak Sadogóra 2 200 000 mk., Dr. Kasprzak
r
pocztowy. Separatyści obsadzili również lokal redak Kępno 1000 000 mk., Nowicki.Dalanów lOOOOOOntk.
cyjny miejscowej gazety.
t3zem z poprzednio kwitewanemi 45 350 000 mk

Różne wiadomości.

Z piśmiennictwa.

id ,

KRONIKA-
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Dzień katolicki
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#/ esz zwyżki marki polskiej
>‘l>>>V najwyższe podatki.

Z c a łe j P o ls k i.
— U riopy dla żołnierzy. Ministerstwo wojskowe
wydało rozporządzenie, ażby żołnierze tak katoliccy
jak ewangieliccy obchodzili jak najuroczyściej wielkie
święta. Katoliccy żołnierze mają otrzymać urlosy przedewszystkiem na święta Boże Narodzenie i Wielkanoc,
zaś protestanccy oprócz tego jeszcze nadzień Wielkie
go Piątku:
— Oszczędności. W związku z przeprowadzaną
akcją oszczędnościową zniosły władze w woj. pomor
skim 11 urzędów pośrednictwa pracy, a pozostawiono
ich tylko 6 na całe województwo.
— B ihljoteka im K opernika w T oruniu W T o
runiu powstaje wielka bibijeteka publiczna im. Ko
pernika. Ztożą się na nią: dawna bibljoteka Tow.
Przyjaciół Nauk, niektóre bibij:teki państw, szkół śre
dnich oraz niemieckiego Kopernikusverein.
»
— W y p ad ek autom obilow y. We wtorek na
szosie pomiędzy Toruniem a Inowrocławiem jadący
szybko sztfer wyminąć chciał dwa wozy, przyczem
zawadził o dtzewo. Skutek zderzenia był taki, że kolo
sterowe przygniotło szoferowi piersi, a drugiej osobie
złamało fewą rękę Trzeciemu ptisażerowi ułamek szkła
odciął r.cc Bezprzytoinnych odwieziono do lecznicy
w Tnrumu.
— Ujęcia sw iętokradzcy. W kościele parafjalnym
w Łomży z cymborjum ołtarza wielkiego, po uprz>dnicm wysypania komunikantów, skradziono puszkę
srebrną, wartości J50 miljonów marek Swiętckradzca
Feliks Zaremba, udał się na pobliski cmentarz, gdzie
stsiłował zakopać część puszki W czasie tej czynności
zatrzymał go policjant, Józef Kondracki.
— Śm ierć w n u rtach rzeki. Straszny wypadek
wydarzy! się w okolicy Częstochowy, Pewien rolnik
zrobił dobry interes i na poczet takiego zalał sobie
palkę Wracając do domu dwukonnym zaprzęgiem
przejeżdżał przez Wartę i wjechał zamiast na most
obok mostu w rzekę. Następstwa były takie, że on
z żoną i całym zaprzęgiem potonęli. Dopiero w na
stępnym dniu zdołano wydobyć zwłoki z rzeki,
— P otw orna zbrodnia. W gminie Drozdowo
p. Łomżą popełnione zostało wstrząsające morderstwo,
dowodzące, do crego dojść może zwyrodnienie. W iesie
znaleziono wymordowaną rzekomo ^rzez bandytów
rodzinę leśnika Dzika, składającą się z jego zony,
matki, 9 miesięcznego, 2 letniego i 14-letniego syna.
Trzy dziewczynki w wieku 5, 7 i 10 lat wiły się na
podłodze z bólu, mając potrzaskane główki. Ocalał
13 letni Aleksander, który z niejakim Stanisławem
-Szewczykiem słysząc krzyki, zbiegł do lasu. Szm Dzik
zeznał, że zauważy wszy przed domem trzech bandytów,
w przekonaniu, iż n:e da im rady i sądząc, że ko
bietom i dzieciom nic nie zrobią; Kłtr-weł się pod
Jjjźko. Kiętiy bandyci nie dpWHdziawszy się od DziTiowej,gdzie były schowane dolary, które mieli otrzymać
ed brata z Ameryki, zabrali się do mordów, on z obawy
nie ruszył się, póki nie wyszli. Zachowanie leśnika
wydało się jednak podejrzane policji, pokrwawione
ubranie dawało też dużo do myślenia, aż p:» nitce
doszło do kłębka i wydało się. iż ohydne morderstwo
popełnił sam Dzik, a wspólnikami jego byli niejaki
Piechociński i służąca Szewczykówna, której stosunek
z leśnikiem był przyczyną rozterek w rodzinie. Wzbuiz m a potwornym czynem ludność chciała się rzucić
na zbrodniarzy i policja z trudem ocalała im życie, za
pewne jednak nie na długo, gdyż zwierzęcy mord
znaieść musi zasłużoną karę.

którzy skończyli lat 14, dziewczęta zaś obow-ą.
ukończenie 12 lat życia. Przy powolny® r,z
północnych ras zdaje się to być zbyt wczesnem.. Bstill
usprawiedliwione są tego rodzaju ustawy w kraj
południowych, gdyż rasy tamtejsze szybciej dojrzę!
W Portugalii i Grecji, a także w Hiszpanii W
chłopcy i 12 lotnie dziewczęta mogą się żenić bez
szkody. We Francji wymagane jest dla kobiety
Tak samo rzecz się rna pod tym wzgiędem w
W Szwajcarji dia mężczyzn obowiązuje ukończę*
lar, dla dziewcząt 12. Najuprzejmiejszą pod ty™J
dem jest Turcja, która pozwala każdej męskiej i
skiej istocie, umiejącej porządnie chodzić i posiawj
dość rozumu, aby była w stanie zrozumieć cerew
religijną ślubu, wstępować w związki małżeńskiePałac papieski przytułkiem . History1 „nc
pałac papieżów Castel Gwciolfo pod Rzymem, ■*.
dowany przez Urbana Vili i używany w ciągu W* m*,
przez papieży za rezydencję lein ą, ma być
,k
przekształcony na przytułek dla sędziwych dosiop »is
Kościoła. Stan e się to na żądanie Ojca św., *
zajmując się tak gorliwie ulżenien doli cierp'4
zwrócił też uwagę na smutny los kapłanów, " ^
postarzawszy się i straciwszy siły w służbie K°s|
spędzają resztki życia wHród opłakanych waru*
nieraz wprost w nędzy. Ci weterani Kościoła
[J r
teraz przytułek w pałacu położonym w uroczej L
scowości, wysoko nad jeziorem albańskim.
Łra
drugie piętro pałacu orzeznaczone będą całkowi1'
mieszkania dla weteri ów, na pierwszym zaś 9 .t**
pozostawiony będzie apartament dla papieża, I ' t
kiedykolwiek jeszcze dane było Ojcu św, '°r >jak
Watykan i spędzić lato poza upalnym Rzymem- wy.

Kto pod kim dołki kopie. Pewien dow
cipniś w Sztumie chciał jechać wygodnie koleją, a że
miejsca znaieść nie mógł, przeto przybrał minę urzędnika
i woła na głos: „Wszyscy wysiadać, wagon zostanie
odczepiony'1. Wszyscy wysiedli, a chętry podróżny
wszedłszy do wagonu, z całą wygodą rozciągnął się
na siedzeniu i czeka odjazdu. Naraz przychodzi do
niego urzędnik i komenderuje: „Panic, proszę wysiadać,
wagon został odczepiony'. ,,jakio — pyta zdziwiony
podróżny, . Ano dlatego, że urzędnicy słyszeli komendę
Pań;ką i myśląc, że Pan urzędnik, usłuchali i wagon
odpięli".
— K atastro fa lotnicza. W ubiegłym tygodniu
odleciało z Krakowa do Katowic na niemieckim apa
racie „Brandenburg" dwóch lotników. Po drodze
aparat dostał się w mgły i straci! orjentację, przyczem
spadł, lądując, na skały i rozbił się, grzebiąc pod sobą
porucznika obserwatora Marjana Łukowskiego i p o d 
porucznika pilota Jana Kurosia.

Ze ś w ia t a .
— O lbrzym i sk arb w artości — trzy d ziestu
franków , Współpracownik brukselskiej „Independencji" opowiada następującą a zaiste niezwy kłą historję:
Dzięki uprzejmości dyrektora pozwolono mi zwiedzić
skarbiec belgijskiego Banku Narodowego, jedna ol
brzymia, w pancerne płyty zaopatrzona piwnica, mieści
w sobie kontrybucję wojenną, jaką zaraz po zawarciu
pekoju z końcem 1918 roku Niemcy zapłacili Belgji
tytułem odszkodowania. Leży tam więc 6 miljardów
marek w niemieckich banknotach. — Po;ęc!a pan nie
masz — odpowiadał dyrektor banku współpracowni
kowi — jakie olbrzymie wzruszenie panowało w całym
banku, gdy Niemcy tę kolosalną sumę przywieźli do
naszego banku na automobilach ciężarowych Kilku
dziesięciu urzędników przez 2 tygodnie rachowało
i sortowało te paczki 5, 10 i 100 markówek, A dopiero
te środki ostrożności, te straże, aby nam tego skarbu
nie skradziono. Dziś ma on wartość zaledwo 30 fran
ków belgijskich.
— O k rę t spalony w raz z załogą Z Jawy do
noszą, że okręt ,Ferrara“, jadący z Kalkuty padł na
morzu ofiarą pożaru. Cała załoga wraz z okrętem
spłonęła. Okręt ten wiózł podobno transport opium
wartości 4 miljonów guldenów holenderskich.
— F rancuzi stracili 30 ludożerców w Afryce.
Trzydziestu krajowców zostało straconych w Afryce
środkowej za nieposłuchanie edykiu władz francuskich,
zakazującego ludożerstwa.

1 bri

•unit
Vid;

M iljonów k a

W ostatniem ciągnieniu miljonówki wyi°s0ił ic
następujący numer: 4 703 781.

Kurs giełdy warszawskiej.
(Notowania nieoficjalne.)
z dnia <3 listopada 1923 r.
Dolary Stanów Zjedn.
Franki francuskie
Franki szwajcarskie Funty angielskie

R o z m a ito ś c i.

Giełda zbożowa w Poznani11,

— Do czego są d o b re m ark i niem ieckie?
Kryminalna policja berlińska wyśledziła handlarzy, któny
całymi centnarami sprowadzali niemieckie marki papie
rowe dc Hclandji jako materiał do opakowania cygar
i papierosów dla celów reklamowych, lub też do ta
petowania ścian. Z Hniandji marki niemieckie ładun
kami okrętowymi wysiano do Indji i Ameryki dla tych
samych celów.
— W jak im w ieku m ożna się żeu ć? U nas
stosunkowo dość późno wstępuje się w związki mał
żeńskie, ale są kraje, gdzie bardzo wcześnie można
wpływać do porlu małżeńskiego. Cręstokrić 14 letni
m'odzieniec może bjć już ustawowo uprawnionym
kandydatem do ślubu małżeńskiego. W Wielkiej Bry
tanii i prawnionymi do związków małżeńskich *a h't'p';v,

S p óźn ion e.

Dnia 30. października rano o godzinie 4-ej powołał Bóg dó
siebie po krótkiej lecz ciężkiej chorobie, opatrzoną Sakramentami św.,
moją najdroższą żonę, naszą kochaną markę, córkę i wnuczkę, ś. p.

Wiktorię ttienziowę

Urzędowe notowania z dn. 5. listopada 1923loco Poznań za 100 kg. w ładunkach w agon ow i
natychmiast ceny hurtownie:

/ać

Żyto
Pszenica
Jęczmień
25000^'li f i i''
Jęczmień brow.
rooooo 0
Owies
. ow a
Mąka żytnia
UBUOOtfr'A kż
Mąka pszenna
Ospa żytnia
Ospa pszenna
780000" 7|l N ,
Ziemniaki jad.
680030; J W
Ziemniaki fabr.
Pai
Sytuacja w dalszym ciągu niewyjaśniona.
Par;
spokojne.

y

i b.

Motory ropową 38 i 25 K. M.
Lokomobile 25,30 i 45 K. M
Maszyna parowa z kotłem 36,40 * 6 K. M.
Motory benzynowe 6 i 45 K. M.
Mieszarki — gniotowniki dla celów chemiczu.
Walce młyńskie model ,,Ci“ i 250,500.
Motory gazowe 80 i 30 K. M.
Siarczan miedzi i żelaza
Pompy centryfugalne i parowe
Maszyny i aparaty dla fabryk chemicznych
dostarczy:
1096

„P1GN“ Zakłady Przemysłowe
L w ó w , L w o w s k a 48.
Tcief. 4 7—6.
Telegr.t PION-Lwów

z dom u B r ó z d a
w 25-tym roku życia.
O pobożne „Ojcze nasz“ proszą w smutku pogrążeni

Za lak liczne życzenia w' dniu naszego ślubu
składamy wszystkim życzliwym na tej drodze serdeczne

\W z dwojgiem dziećmi, metka i bobka.

„Bóg zapłać.'*

Katowice, Kępno, dnia 30 października 1923 r.
1100
Pogrzeb odbył się w piątek, dnia 2 listopada o godzinie 3 i pół
po poł. z domu żałoby przy ulicy Granicznej na stary cmentarz

1099
Na gwiazdkę tanio!
dla odsprzedających: Wy
cinanki jak szopki, lalki,
, domki i zwierzęta. Pocz
tówki świąt., noworoczne
i artystyczne. Kalendarz
Marynński Miarki z oryg.
rabatem. Kalendarze kie
szonkowe. Książki do na
bożeństwa. Tablice i ry
sik i. Papier list. w tecz
kach i kasetkach. <iry to
warzyskie, obrazy i wszel kle artyk. piśm.
1084'
Księgarnia Wyrł. Polska
Prarań, ul. Ratajczaka II a.

Formularza do potrącenia
podatku dochodowego
z uposażeń służbowych, emerytur i w y
nagrodzeń za najemną pracę
nabywać można

w Drukarni Siiołkowej w Kępnie.

Janostwo Majczykowie.

ttęglel gdrnośiĘski
po cenach

bezkonkurencyjnych
stale i rychło

J*wi

dostarcza

inż. PIOTR SZANIAW SKI.
Biuro dla Handlu i Przemysłu: Mysłowice O/Ś.
Zamówienia dla okręgu Kępna przyjmuje
i bliższych informacji udziela:

F a . J. K w a c z e w s k i i Sp.

Wydzierżawienie

gminy Ostrowiec . Pustkowie Klin odbQ

w n ie d z ie lę , d n i a 25 iis te p 3'
o godz 2 po poł. w gościńcu
więcej dającemu z
Zastępca procesowy

T.

C ie c iń s k i

Kępno, ul. Wawrzyniaka
załatwia
kontrakty, kupna, skargi
oraz wnioski do wszel
kich władz.
gr.
Występuje przed sądem
w sprąwach cywilnych

D la

także i na ny?»*T>tV
rabianiab^ifiej' l> Ci
der.by da»>s
J H tj

cięcej.
K ępne,
drugjjU

S Z k ° T

Dzienniki lekcy]’112 'K'st
Ni
Listy żmud,
K
Listy kar,
Frekwencje,
sUst
Świadectwa,
Itlę
Przekazy,
>ż
Formularze do
.s
głównego,
Formularze na P J “ra
0 '

poleca
1068

Drukarnia Spółkowa

*

