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Redaktor odpowiedzialny: Fre.ccisżefc Duszyński.

.Nowy Przyjaciel Ludu'- wychodzi tr?y razy tygodniowo-

wie iSrt3 ,n a poczcie 7 odnoszeniem miesięcznic 35.00 mk.
u ua ritfn : •*’ bez odno5scnia miesięcznie33000 ni. z odnosz-w dom 34003ic.
W
w Połsce miesięcznie 4r>000 ink.
Łj
Pojedynczy egzemplarz 3000 mk.
Stój®
pod opaską 2 iranki. Vt innych krajach 100 procent droZej,
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Adres dla listów: Nowy Przyjaciel Lt*dw — Kępa© (WNip.) Tei. 47.
Prafr * nakład: Drukarń Spodkowej w &eonie. ui. Mickiewicza 54 .
W razie wypadków, spowodowanych silą wyższą, przeszkód w zakładzie, strajków i łp.
przyczyn, wydawnictwo nie odpowiada za dostałczeflie pisma, a abonenci nie mają
prawa domagania się niedostarczonych numerów' lub odszkodowania.
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ciężary na szerokie warstwy Indu?
Paj “ftawa zabrania ziem kościelnych została zadecy
owic* vk w Komisji Rolnej se"jmu. Glosowali za tem,
ś P11gikiem kilku, także posłowie prawicy.
a> ł ® gazetach k ika było wzmianek o walkach i tar°P 'jakie przy tem odbyły się między stronnictwami,
tf. Rysiku v.ygiądało :aczej tek jak gdyby się tylko
— ^bronili prted zabraniem im ziemi, a reszta posłów
Jjttictw b J a innego zdania
'"jąć było wyraźnie, że o tej sprawie nie wszystko
l^ie szeroka publiczność, że się przed nią coś
oso* | jtociąż rzecz me małej jest wagi, jeśli ks. Kar
balbor z Rzymu prrysia, p ro te st przeć.w ustawie
Ltjacji ziem kościelnych.
t8*i stronn:ctwa narodowe w Komisji rolnej zgoi4*? za zaborem ziemi kościelnej, musimy się zai*ęzy to się zgadza z naszemi przek; naniami jako
joty, czy się nie narusza praw Kościoła, kon
3> czy na tem nie cierpią parafjanie.
Rznijmy od końca. Witosowcy od dawna pragną
| j, tesztę ziem kościelnych. W Małopolsce
"ei nieri, a prawie już innych ziem. do parceio|d
j j | ' a tam właśnie siedziba główna P.S. L i mnóstwo
.0 ptatorów, klórzy za wierną pracę wobec Wito, 7 spodziewają się nagrody w postaci tanich
^ i Obranych Kościołowi.
ł \ Poznańskiem i na Pomorzu wario przecież
il,
kilka tysięcy agitatorów Piastowców,
•v' IP d ej,mogli pracować dla stronnictwa.
, ł Id powstały żądania zabrania ziem kościelnych,
i; io1 h'j;en8lwu. powiadają, krzywda się nie stanie,
", za to będzie płacił pensję a księża bez trudu
2,6,5l!ełi swój dochód i jeszcze lepiej będą mogli
4i«
w Ki ściele i w społeczeństwie, bo im troska
l™darstwo nie będzie zabierała czasu.
'"\i J2^Psirzmy się, czy to możliwe i prawdopodobne
y i C ' ejszego jak zabrać ziemię kościelną i rozpai
ń 3 Amatorów nie zabraknie. Ale ilu to dostanie?
jj , K -ie wszyscy. Kilku tylko włościan rozbierze
ji
'bogaci się. — a większość włościan pójdzie
kb™ • Do‘ytb«asow i dzierżawcy pozbędą s:ę
,(** /*• Żądanie, aby do tej ziemi pierwsze mieli
Paraijame, odrzuciła lewica, to znaczy, że na
■^j ,, rŁfjalnej mogą osiąść obcy zupełnie, z poza
jjfll Ddzie.
A; i ^ najważniejszą rzeczą jest druga strona, kto da
■w^ie księżom po zabraniu im ziemi? Rząd ma
Nie
W ' , Pensje, brzmi odpowiedź Z czego?
t f ‘ fc0' Winny że rząd pieniędzy nie ma j żad., C *en cel nie wyznaczył funduszów na r. 1924.
, skarbu Kucharski przedłożył co dopiero bud1(0 ś5 którego wynika, ie dotychczasowe dochody
.Pbyą wyzntń i oświaty, obciął tak samo jak
j.",sterslwa. bardzo znacznie.
, ilfj j tll8ltr»tvVO Wyznań będzie musiało zwelnić cały
i°l |)J'tzędników, zmniejszyć swe wydatki, — i to
•?, *i ij{ ”vo ma przy zmniejszonych dochodach
l .c*Sżar płacenia nowej pełnej pensji kilku ty
eK ‘ ł l i ^ ? — Przecież to niemożliwe.
■ijjtetWG polskie musi oszczędzać, a tu żądają <d
ego wydatku.
P3n minister reform rolnych mówi sobie: ,ja
^•etnię, a wypłacanie pensji duchowieństwu,
'
t2ec2> 1° sprawa ministra wyznań leligijG ^ istra skarbu"
(Pfer skarbu oczywiście milczy — i ani mu
|l,
nowe na slaby skarb państwa nakładać
k
li^odzi więc na to, że nowa ustawa poprostu'
iif'ć duchowieństwo, zabrać mu ziemię, a w zatj.P®ć niczego.
i 4 będzie po zabraniu ziemi kościelnej? —
ii, 81.jednego z wysokich urzędników państwa,
j* i padło słowo: „Duchowieństwo samo da
# 5 *4“ Poborami za posługi kościelne/'
rzeczy. Duchowieństwo pozbaz ziemi, nie. otrzymawszy pensji od
i , u Pensję niewystarczającą, będzie zmuszone
/**hia wysokich opłat za chrzty, śluby, po
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Cena o g łoszeń:
Zwyczajne za wiersz nonpareJowy jednotomowy
5000 mk
Żałobne i dla poszukujących, pracy
4000 u
Reklamy w dziale redakcyjnym ‘ .
20000
Przed tekstem na i strome
.
25000 „
Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe.
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.

Kępno, na sobotę !0 listopada 1923 r.
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Rok X.

grzeby irć na utrzymanie własne, służby kościelnej j i za zbrojnym oporem, w dniu dztsiajszym nawołują
i Kościoła
do bezwzględnego spokoju i natychmiastowego podTak było w Królestwie, gdy .Moskale zabrał: du jęcia pracy.
chowieństwu ziemię Duchowieństwo i Kościół żyją
„Kurjer W arta don..si z Krakowa: Władze bez
tam tylko z tych opłat, które oczywiście muszą być pieczeństwa aresztowały wczoraj 14 młodych agitatorów
ogrom nie podw yższone, wiele razy wyższe, aniżeli którzy podburzali .tłom do czynnych wystąpień. Are
u n?i s.
sztowano również kolejarza Wójcika, który rozdawał
T ym sposobem po zaborze ziemi kościelne; demonstrantom karabiny i naboje. W mieście wśród
cały ciężar u trzy m aesa księdza spadnie na w szyst wszysikich spokojnych żywiołów panuje oburzenie na
kich p arafjan — i n atu raln ie przedew szystkierp
prowodyrów strajku, którzy zainicjonowaji i przepro
obciąży najuboższych, boć b ogatem u w łościani wadzili wczorajszą rzeź, Wszyscy naoczni świadkowie
nowi łatw iej zapłacić sow icie za chrzest, ślub itd, stwierdzają zupełnie poprawne stanowisko policji Ł
aniżeli robotnikow i, słudze łub m ałem u rzem ieśl wojska, które było napadnięte przez uzbrojony rłum.
nikowi.
Według ostatnich wiadomości liczba poległych
Kilku włościan zbogaci się na ziemi kościelnej,
w czasie walk ulicznych w Krakowie wynosi 25 osób,
a na całą par2fję, a szczególnie na robotnika za to
w tem 16 wojskowych i 1 poiicjant Lekko rannych
spadną nowe ciężary niespodziewane i niepotrzebne,
jest 29 osób, a ciężko 49
Pogotowie ratunkowe
w czasach najgorszej drożyzny.
udzielifo pomocy w ciągu zaburzeń % dnia ogółem
ile stąd przekleństw, ile zgorszenia, ile odstępstw
45 osobom ciężko rannym, w tem !0 wojskowym.
od Kościoła, ile gniewów między proboszczem a pa
Wszystkich przeniesiono do szpitala pogotowia ratun
rawanami, nieprzyzwyczajonymi do tak wysokich opłat, kowego. Z tej liczby 29 jest znanych z nazwiska a 16
każdy rozumie.
na razie nie zdołano stwierdzić. Lekko rannych opa
Nie godzi się, dla zaspokojenia łakomstwa kilku
trywali lekarze pogotowia na miejscu i pozostawiali
włościan, krzywdę wyrządzać całej parafji i nowe rzu
na opiece domowej 2 rannych zmarło. W okręgo
cać ciężary na lud pracujący.
wym szpitalu załogowym znajduje s ę około 40 ran
1 dlatego też zjazd delegatów Chrześcijańskiej
nych, Wozy pogotowia ratunkowego przywiozły ogó
Demokracji województwa poznańskiego słusznie w obro
łem 15 trupów, z tych 2 cywilne i 13 wojskowych.
nie parafjan uchwalił rezolucję, niezgadzającą się na
Najwięcej rannych opatrzono na Rynku na placu Szcze
zabór ziemi kościelnej Zarząd Główny Stronnictwa
Chrześcijańskiej Demokracji rezolucje ie zatwierdził. pańskim, na ul. Szczepańskiej i na ui Dunajewskiego,
Po otrzymaniu wiadomości o zajściach ,w Krako
Wobec tego oczywiście .posłowie nasi nie mogą gło
sować na taka. ustawę. Gdy Polska niemal na brzegu wie rząd natychmiast zawieś i w czynnościach woje
przepaści, gdy trzeba będzie wszystkich sił, by ją po wodę Gałeckiego i dowódcę okręgu krakowskiego gen.
stawić na nogi, nie jest pora, by krzywdzić nietylko Czikieia. Na posiedzeniu Rady ministrów, które od
było się wczoraj po południu postanowiono udzielić
duchowieństwo lecz ogół parafjan, dla zaspokojenia obu dymisję
chciwości Piastowców.
Wojewoda Gałecki oddał władzę w ręce wice
wojewody Kowalkowskiego który ją odda dziś w ręce
wiceministra Spraw Wewnętrznych Oipińskśego —
a gen Czikiel złoży władzę komenderują-, ego w ręce
gen Żeligowskiego,
Dzisiajsze dzienniki w długich artykułach i do
Podniecenie wśród pewnej części robotników,
stojących pod wpływem P P S. i partyj wywrotowych, niesieniach z Krakowa przedstawiają smutny przebieg
a rozagitowanych w zbrodniczy sposób przez płatnych wtorkowych zajść, Prasa domaga się oa rządu ener
gicznych wystąpień przeciw winnym zaburzeń i roz
agitatorów, doprowadziło' w Krakowie do starć, które
ruchów, jedynych w historji niepodległej Polski.
skończyły się rozlewem krwi.
Rozruchy rozpoczęły się o godz, Prano. Punktem
„Rzeczpospolita" pisze: Bezwzględnego wymiaru
wyjścia rozruchów był zbieg ulic Pijarskiej i Reforma sprawiedliwości domaga się powaga państwa i krew
ckiej. Do napierającego na poiicję tłumu ca! ktoś dwud2iestukilku zabitych i kilkuset rannych, w tem
strzał, poczetn tłum jeszcze gwałtowniej-nataił na po przeważnie oficerów j żołnierzy, którzy padli na po
licję, przyczem jeden z policjantów zo-tał raniony ka sterunku w obronie konstytucyjnego bytu państwa,
mieniem w głowę. Wobec groźnej postawy tłumu Zadanie to rząd spełnić musi.
policja dała salwę w górę. Tłum widząc nieszkodli
.Kurjer Warsz." twierdzi, że do ekscesów wczo
wość salwy, rzucił się na policjantów i część ich roz
broił. Dwu ciężko rannych p e d a n tó w pozostawiono rajszych w Krakowie przyczyniło się także skandaliczne
na miejscu na piania li Równocześnie zgromadził się niedołęstwo władz administracyjnych i wojskowych.
tłum koło domu ludowego przy ul. Dunajewskiego. Dymisje gen. Czikieia i wojewody Gałeckiego społe
Usiłowania p -licj* i patrolu kaw aicji, aby tłum roz czeństwo polskie powitało z prawdziwą ulgą. Doma
proszyć p ostały bez skutku, gdyż tłum wracał na gamy się wytoczenia procesu przeciw tym przedsta
nowo. W c as e jednej z szarż oddział kawałerji wicielom władzy, których bezczynność, słabość i tchó
wjechał U nem w zgromadzonych robotników, którzy rzostwo stało się współwinne w krwawych zaburzeniach
otoczy wszy patrol, zdołali go rozbroić. O godz. 14 tej
R ozruchy w B orysław iu .
robotnicy przyciągnęli pod dom ludowy pancerkę, która
poprzednio z powodu uszkodzenia jej przez strzały
Dnia 6 listopada około godz. 10 tej Komitet straj
została opuszczona przez żołnierzy.
kowy postanowił zwołać wiec. Na wezwanie komitetu
Straty wśród wojska wynoszą: w zabitych 2 ofice zaczęli się gromadzić robotnicy około domu Związków
rów, rotmistrz Bochenek i por. Zagórski, 11 ułanów Zawodowych. Wkroczyła policja i wojsko. Mimo
zabitych, 10 oficerów ranionych, z tego 6 ciężko, 75 perswazji nie udało się uspokoić tłumu. Na wojsko
szeregowych ranionych,większość ciężko, 17 koni zabitych posypały się kamienie, z których jeden ugodził dowo
i bardzo wielka liczba koni ranionych lub zaginionych. dzącego oddziałami wojskowymi majora. Kiedy deszcz
Podkreślić należy, że kawaleija, która zmuszona była kamieni nie ustawał, wojsko użyło broni. Pierwsza
wykonać szarżę na tłum, rozbrajający piechotę, nie o d  salwa padła w górę a gdy tłum napieiał dalej I ka
dała ani jednego strzału, mimo, że trupy oficerów i mieniami atakował wojsko, padła druga salwa. Nażołnierzy padały z koni. Dopięto po szarży inne od piacu zostały dwa trupy Między niemi niejaki Fran
działy wojska były zmuszone oddać pewną ilość strzałów. ciszek Cywiński, prezes metalowców i główny organi
Pogrzeb zabitych odbędzie się prawdopodobnie zator strajku w Zagłębiu Naftowem. Kilku jest lekko
jutro. Pogrzeb poległych wojskowych odbędzie się rannych. Tłum rozproszył się. Po ulicach krążyły
osobno.
patrole i utrzymywały porządek, którego później już
Krwawe zajścia wywołały reakcję na lepsze W niczem nie zakłócono. Do Zagłębia sprowadzono część
położeniu nastąpiło uspokojenie, Nawet te czynniki, policji z Lwowa. W calem Zagłębiu zaprowadzono
które nawoływały do najsilniejszej agitacji strajkowej sądy doraźne i stan oblężenia. Panuje zupełny spokój.

Krwawy wtorek w Krakowie.

Zakończenie strajku powszechnego.
Kiedy inicjatorzy ostatnich strajków politycznych
j!jispostrzegli się, i* ich wywrotowa akcja musi rozbić
i ;: :się o stanowczość Rządu i społeczeństwa — wówczas
przedstawiciele strajkujących udali się do wice prem
; ijera Korfantego z prośbą o pośrednictwo w ceiu zhkwidowania bezrobocia, które groziło robotnikom nie!<i(bywałą dotąd nędzą Aczkolwiek kieska wywrotowców
;;i| śnie ulegała żadnej wątpliwości, bo Rząd posiada dość
i ?j środków aby siłą 2łamać komunistyczne wichrzenia
jfcfl a społeczeństwo odwróciło się od antypaństwowych
podżegaezów — to jednak p, Korfanty powodowany
, ' chęcią ulżenia losowi robotników okłamanych przez
| i!'niesumienną agitację czerwonych siewców niepokoju,
j ; ' C ;nie odmówił swego pośrednictwa i przedstawił sprawę
ji w Radzie Ministrów w ten sposób, iż Rząd zgodził się
’ • ułatwić strajkującym powrót do pracy przez cofnięcie
, ! ostrych przeciwko nim zarządzeń.
Oświadczył to p. premjer Witos, zapowiadając
!|| w, związku z podjęciem pracy przez strajkujących
i 1 cofnięcie przez Rząd rozporządzenia o sądach doraźnych
militaryzacji kolejarzy oraz przychylne rozpatrzenie
wszelkich żądań natury ekonomicznej. Przy ponownem
przyjmowaniu do służby wydalonych pracowników
r;j 'okaże Riąd wyrozumiałość i powodować się będzie
, u względami izeczowemi.
Oświadczenie p. prem jera ułatwiło przedstawicie
'] łom strajkujących odwołanie nieudanego zresztą strajku
j |i powszechnego, który po odezwie centr. kom. wykoI : nawczego PPS wzywającej do podjęcia pracy można
ij ] uważać za ostatecznie zakończony.
Wobec odwołania strajku ukazały się nadzwyczajne
I:1j dodatki gazet warszawskich pragnących jaknajszybciej
" ; powiadomić szerokie sfery o pomyślnem zażegnaniu
niebezpiecznych wstrząsów, które worawdzie byty zbyt
ji}j słabe, aby podważyć stanowisko Rządu ale jednak
||! dość silne, aby pogorszyć ciężką dolę warstw pracui|ji; ijących przez gwałtowny spadek marki i katastrofalny
8} wzrost drożyzny.
Redagowany przez żydów organ PPS. tak zwany
5 .R obotnik’ wyda! także dodatek nadzwyczajny, w któjy| rym ż iście semicką przewrotnością usiłował przed
j;|j stawić r.ecz w ten sposób, jakoby Rząd ustąpiła PPS
1! odniosła zwycięstwo. Ogół robotniczy w Warszawie
Ijt jest jednak zbyt światły, aby nie poznać się na tej
bladze ż, dowskiej. Pracownicy na strajku n etylko
nic nie zysk di ale przeciwnie dużo stracili, bo przede1 wszystkiem wskutek zatamowania dowozu i paniki
' wszystkie ariykuty spożywcze (i inne) tak strasznie
:1 zdrożały, że niepodobna dziś kupić tego, co byłoby
|J możliwe, gdyby nie wybuchnął zamęt strajkowy.
Wobec tego nie dziw, iż w sferach robotniczych
■wzrasta niebywałe rozgoryczenie. Szczególnie rodziny
i, strajkujących złorzeczą czerwonym kłamcom, których
antypaństwowa gra doprowadziła do tego, że obecnie
zamknęła wszelką możność zaopatrzenia się na zimę
I w żywność i ciepłą odzież. Ci którym teraz głód
i Chłód zagraża, poznali niestety zapóźno, iż agitatorzy
I z PPS łącznie z komunistami są najgroźniejszymi
)' i , ł. K ra sz ew sk i,
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Na królewskim dworze
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.j
—o —
Poniewąż coś był zasłyszał o polityce brata, o za
ciągach jego, o trudnościach jakie miał z tego powodu,
krytykował zachcianki brata.
Królowa żywo wzięła go w obronę.
— W Polsce niepodobna nic zrobić — mówił —
szlachta wichrzy i niedopuszcza... trzeba się zrezygno
wać na panowanie bezczynne.
— Właśnie król chciałby to zmienić — mówiła
1 Marya Ludwika.
— Al pracował nad łem Batory, ojciec nasz Wła
dysław sie zagryzie i nic nie zrobi.
— Musi próbować — dodała króiowa.
— Nie zazdroszczę mu — rzekł Kazimierz. — Ja
do niczego się mięszać nie będę.
Pierwsza ta rozmowa na królowej uczyniła wra
żenie wystarczające, aby jej dało miarę człowieka
Kazimierz wyszedł z wielkiem uwielbieniem dla Maryi
Ludwiki, ale io było znanem i wiadomem, że każda
z pań robiła na nim silne wrażenie, które się nazajutrz
rozpraszało i zmieniało w zupełnie przeciwne.
Nie upłynęło dni parę, a już z pokojów ex kardy
nała niepokój, plotki, wyrzuty rozchodziły się po
zamku.
Z niezmierną ciekawością starał się przeniknąć do
fraucymeru królowej i zaraz na p erwsze wejrzenie
począł się unosić nad panną Duret.
Była ona w istocie jedną z najpiękniejszych w or
szaku pani, ale też najnieprzyetępniejszych. Platenberg, któremu się zwierzył, zapowiedział mu, ażeby tu
;prózno czasu nie tracił.
Jan Kazimierz uraził s ę mocno.
Pod pozorem szukania księdza Fleury, pana des
Łssarts, doktora de Lsfage ciągle wiargał do pokojów
dworu aby spotkać się z panną Dureł, która już uprze
dzona, nigdy mu samnasam z sobą ani na chwilkę
pozostać nie dała
Gniewało go to, Wiedział, że na dworze brata
nie było zbytniej surowości, że Francya też nie słynęła
z niej; uważał więc postępowanie r>. jako wymierzone
przeciwko sobie.

wrogami kiesy robotniczej i ze Ich wicbrzycieiska ro
bota jest wodą na młyn spekulantów i lichwiarzy ży
dowskich.

Mowa ministra Kucharskiego,
wypowiedziana

n a . posiedzeniu sejmowem w dniu
30. października 1923 r.

IH
C yfry budżetu — Znaczenie nadw yżki — M ie r
n ik sta ły budżetu — R ealność budżetu.
Przystępuję teraz do szczegółowego omówienia
przedstawionego budżetu, Wymieniiem już sumę pre
liminowanych dochodów okrągło na i l i 2000 000, roz
chodów okrągło na 1088 000 000. Wyjaśniłem zna
czenie w) kazanej nadwyżki nad rozchodem w wyso
kości 23 miljony. Preliminarz budżetu ułożony jest
w nikp., obliczony jednolicie w całym budżecie wedle
cen hurtowych pierwszego tygodnia czerwca rb. Po
nieważ zaś skrócony wskaźnik cen hurtowych w sto
sunku do fr zł. w tym samym okresie czasu wyrażał
się cyfrą 10000 względnie preliminując mkp, w 10000,
uzyskuje się cyfrę, kfórycb jednostki są identyczne
z t. zw. złotym w preliminarzu budżetowym na rok
1923 oraz zbliżają się jako oparte na us'0 -iunkowaniu
cen hurtowych do fr zł. do tej właśnie ostatniej jed
nostki yualutowej.
Na zrpytanie więc, w jakich jednostkach budżet
ten jest ułożony, jest odpowiedź, że mkp. przez do
danie czterech zer, albo też w złotych obliczeniowych,
które są niemal równe fr. zt Konstrukcja ta umożli
wiła z jednej strony, że biorę cyfry z preliminarza r b ,
z drugiej zaś strony stwarzają podstawę dla realności
budżetu, gdyż wraz z wzrr.sttm drożyzny, będzie możli
we uzupełnienie kredytowe zawsze jednak do wyso
kości marek odpowiadających marce o siie nabywczej
z początku czerwca i923 r.
T rzy działy dochodów państw a. — B udżet P re 
zy d en ta R zeczypospolitej — P atrjo ty c z o e stano
w isko p P rezy d en ta. — Sejm i Senat, — i tu
oszczędności.
W budżecie obecnym zgodnie z praktyką już sto
sowaną, wydzielono 3 główne rodzaje dcc >odów
względnie rozchodów: Na administrację, przedsiębior
stwa i monopole, wszędzie rozróżniając preliminowane
kwoty na zwyczajne.! nadzwyczajne Po powyższych
ogólnych uwagach przechodzę do scharakteryzowania
poszczególnych pozycyj.
Prezyde t R eczypospolitej. W dziale dochodów
mamy sumę 10 240, czyli więcej o 2240 aniżeli w r,
1923, w dziale rozchodów sumę 182 900, czyli mniej
o 33 060 aniżeli w rb.
Niech mi będzie wolno podnieść szczegół charak
terystyczny, świadczący 6 glębok-em zrozumieniu na
szej sytuacji finansowej przez głowę naszego państwa
o konieczności stosowania bezwzględnej oszczędności
nawet w dziedzinie nie nadającej się do dyskusji
Sam p. prezydent dobrowolnie i z własnej inicjatywy
obniżył swą listę cywilną o 25 proc, nadto skreślił

część wydatków związanych z otrzymaniem samochór j
dów i zaprzęgów oraz służby, dając nam wszystk® ^
przykład wskazania wielkodusznego postęP°w3M kio
i haftu w obecnej sytuacji finansowej,
*je
Sejm i Senat Dochody są tutaj minimalne z na
tury przedmiotu. Wyrażają się one w sumie 329
czyli więcej o 299 aniżeli w rb. Rozchody natoni® ^
przedsiawiają sumę okrągłą 2 802 331, czyli mnl«l® ^ .
o 293 669 głównie przez zmniejszenie wydatków !
*"
" kaz(
druki Sejmu i Senatu.
Rząd z radością wita
itt
usiłowanie podjęte za inicjatywą p. marszałka zg0*1.
- - aby wydatki w obecnym0
i okr rma
z konwentem
senjorów,
sie sejmjwym możliwie zmniejszyć,'
lad
B udżet kontroli państw ow ej. — Prezydium 8a
-oNh
M inistrów , — M inisterstw a S p raw Zagr.
Kontrola państwowa. W pełnem rrozumienie0 ania
powiedzialnych funkcyj, jakie ta instytucja dla !p0j
stwa spełnia, preliminowano wydatki na I
prze,
jednak mniej o 380 482, albowiem rząd przedłoży.*! ifo
Izbie w najbliższych dniach nowelę do obowią^H1^ .
ustawy. Wprowadzi ta nowa ustawa koniei®10^
zwinięcia istniejących kontroli na prowincji i P'* proc
lepsze zwiększenie etatu centrali zapewni jednak » ( w
względną konieczność najściślejszej kontroli "
zwiększonej sprawności. Po uchwaleniu przez
noweli,
uzyska
się £1
zmniejszenie
iIzbę
~ V takiej tiu
vrvil, U
ŁJrOIYei osę
!5li«Cj a.L>Ctl etaW oi
bowego prawie o 400 osób oraz zamknięcie wyda11! tjljef
rzeczowych związanych z istnieniem odrębnych l#n0v
nestek.
'
IVSi;t
Piezydjum Rafy M r. strów. Dochody preli®jn. lia f
się na łączną kwotę 489 864, sumą mniejszą o 10®
aniżeli w rb. Pochodzi to głównie z powodu P ^
niesienia preliminarza Głównego Urzędu Sl«tySoT'~“
uego. Rozchód wstawiono w sumie i 98
mniej o 2 043 831 a to głównie wynika z zapr°i!V
wanej odmiennej organizacji P. A T., oraz P[0j*! uliustawy, którą rząd wniesie przy pizeorganizo*3 gran
generalnej prokuratorji Rzeczypospolitej.
nQ2!lóvv
Min. Spraw Zagr. Dochody wynoszą 7
Weg
głównie z opłat konsularnych i przedstawiają K*j 'się
większą o 797 200, aniżeli w rb. Rozchody nat°i' 'ikńy
przewiduje się w sumie 14 918 809, a więo 10“
o 8829 191 głównie z powodu redukcji person1'^ (J) \
w Centrali, jak na placówkach zagranicznych J, h E
datki w tern ministerstwie przeważnie są uskut*c!,;, ies
w obcych wysokocennycb walutach, każda więc o*21,, Jn |
mść. nawet najdrobniejsza, daje duży efekt mal*°i Stałe
Zmniejszenie personelu placówek w W arszawy w
'*eh
elii
i naszych placówek zagranicznych podyktowanejj »yci
'łcł
z jednej strony jeszcze za bogatą rozbudową
Po
z drugiej względem oszczędności Niewłaściwie0^ ;
. klin
się te redukcje rugami partyjnemi.
cif 1 d
Min. Spraw Wojsk. Dochody tutaj P^jfiffiy,
głównie ze sprzedaży pozostałego mienia dei^ksaj- ■stlcyjnego i wyrażają się w sumie 10 miljonó^yjj ^
o 13565 000. Rozchody przedstawiają kwotę 440^ e„ ^
związane z utrzymaniem odpowiedniego kontrsg| j
wojskowego i są mniejsze o sumę 268 6 3 8 tu ’r
wnie z powodu ograniczenia wydatków naBzWJ A
nadZ„ % ch
nycb. Zaniedbanie naszej arnjji nie może
pomimo bezwzględnie szczerej polityki pokoje'wei f!iżai i

s

W poufałej rozmowie z p. dc Bregy dowiedział
Król napróżno usiłował się od niego
d'4i|)y
tlm
się dopiero od niego, że królowa była dla swych pa
w d u d 2il bez opowiadzenia po kilka razy na
spi
nien niezmiernie surową i najmniejszej nie pobłażała zawsze z żalami jakiemiś lub kiytyką.
Szczęściem piękna panna Duret tak g°! »(< Dlii
płochości.
zajmować zaczęła po dniach kilku, iż dla nieLi
— Cóż na ło król JMci? — zapyta! szydersko,
Król — rzek! — de 8 :egy z uśmiechem — musi wyswobodził. A że wdzięczna francuzeczka
się tego gacha tak kompromitującego, ucieka^j
się zaopatrywać gdzieindziej...
Nowy ten żywioł, którym dwór zosta! zbogacony, odpowiadała, tuliła się pod skrzydła królowejnikomu nie przypadł do smaku, zawadzał wszystkim. dynał roznamiętniał się dla niej tak, iż
^
Królowa jedna w początkach nie chciała być dla śmieszy! sobą.
Król nawet szydził z niego.
__ M !
niego zbyt surową.
— Z tego, co otacza N. Panią — rzek! "yśl , w ;
Znudzony, bez zajęcia książę, spędzał godziny
>
długie na słuchaniu najniedorzeczniejszych rozmów pewien, iż najmniejszej nie będziesz mieć ^
swoich paziów i karłów, przeciw którym się czasem Koronkę odmawiają wszystkie bez zająkh'00, fi I, k,
niecierpliwił aż do własnoręcznego ich policzkowania. miłosnych komplimentów nie rozumieją Śpy^Ljt Ł <*1
W początkach duchowieństwo powracającego Platenberga i pana kuchmistrza... niema tanl(j3af|ii *
z Rzymu, ex kardynała odwiedzało ciekawie, spodzie któraby dała się wziąć na słodycze i p°
P ic
wając się od niego coś dowiedzieć o tej stolicy ko trać więc czasu..
■Sb
ścioła i sprawach w niej ważniejszych, tyczących polski,
IX.
a Pf
Wszystko dalej snuło się tak jak
ale Kazimierz nie wiedział nic oprócz tego, czein mógł
fobJ
IjjjJr
oczernić i zakon, który porzucił, i Collegium, do któ bycie jednego więcej członka rodziny *r
oprócz sporów i kwasów, nic z sobą nie Pr/go ^
rego należał.
Powtarzał z goryczą naówczas to już rozpowszech O wojska nowo zaciągniętem ucichło, 310 nu8- \
zmniejszano; wyprowadzono tylko z tyci1 rf) ( j
nione przysłowU: Chi Roma vide, peree la łide.
^
Każdy z duchownych wychodził z tych rozmów w których się naprzykrzyło do zbytku i
zgorszony i oburzony. Za co się mścił ten człowiek, przeciwko któremu nie mianując go
“
którego tam tak uprzejmie i gościnnie przyjmowano? głosy tak gwałtowne, pozostał spokojnie w *f
Całe tak życie nieszczęśliwy miał za swą nieudol usługach.
y! ii la ^
ność, szukać pomsty na ludziach.
Król żył jak był nawykł, nagniewawsąy^fołi^oi
W Polsce naturalnie nic mu się nie podobało.. królowę, że go napominała, trochę tylko
nie było ludzi, wszystko się chyliło do upadku, Ka- a gdy było można, schodząc z jej oczów,
zanowscy przyjęli go zimno. Ossoliński, którego zię
Pac go namówił pod pozorem łowów
ciowi już odbierał nadany S:kal, witał kwaśno, z ks, z-oicsia, gdzie zapadł tak ciężko, że go 4° to^itłC 1.1’
Karolem wcale się nie widywali.
przynieść musiano nazad. Nie przeszkodUP’
N'erad z zajętych przez siebie pokojów, które dania nadzwyczaj wspaniałego bankietu na
odebrał Magnusowi, rościł sobie pretensye do pałacu imieniny królewskiego jedynaka, w czasi* k *g|e. ^ r9łę
królewskiego na Krakowskim Przedmieściu, który był jaknajlepszej myśli. Choroba ustąpi*3 % ,
L
u/inons
w
uznawał dla niego niepotrzebnym
Wiosną łKIlial
zbliżał oia
się łarmin
termin onimil
sejmu flO^
ncV* se‘t3loie
— Ma zamek, ma Ujazdów, poco mji ten pałac? uprzedzając Władysław, rozpisywał listy °° jia 11
^ ij."3
Mówiono mu, że król nie dał go przecie ks Ka domagając się, aby przykre-! upokarzają0®
rolowi. który się mniejszern mieszkaniem zaspakajał, uchwały poprzedzającego sejmu zmieniony
Podkomorzy jego czynił mu uwagę, iż na tak rozległy
Nie co innego to znaczyć miało,
" ą.
pr
gmach większego też i kosztowniejszego potrzeba przymusu co do wojsk zaciągnionych i
było dworu i straży, ale to nie przekonywało. Musirl dalenia cudzoziemców,
, jiS
iu
5!« . łl»
się na coś żalić i zavvsze czuć pokrzywdzonym.
Dlaczego tak późno król dopiero ucżu
Wyposażenie ks. Karola, który ze swego biskup- j żonym? trudno było wyrozumieć
-U3roi'
$ &
siwa małe miewa! dochody, wydawało mu się daleko !
Sejm wreszc^ uroczyście nabc-żeń^ ydeO'3
dorwtnlejszem niż jego własne.
Krzyża otwarty, rozpoczął się ogólnerm u6?

# :Ł*.

Ta nasza ostoja państwa w dzisiejszym kryWmomencie politycznym musi czuć, że 3połef ł chętnie chce łożyć na jej utrzymanie i wyfe W tern przekonaniu rząd w okresie póż# wystąpi z nową dodatkową ustawą skarbową,
,1 Jti wskaże nowe źródła dochodów, poza tym
„
na pokrycie koniecznych i niezbędnych wy( ła b y w najkrótszym czasie wyrównać zantedj, okresu poprzedniego.
n M i n is t e r s t w a Soraw W ew n ętrzn y ch . —
i iwanie policji — i tu też oszczędności i re 
dukcje.
lOfjMiody preliminowane są w wysokości 5 313 258.
jizą one głównie z opłat paszportowych i w o' sumie mniejsze są o 15 068 742, a to z powodu
ln'a części zwrotu należności od gmin na utrzy
>lir! Policji, gdyż w obecnym okresie zamiarem rządu
^ terzucenie części wyda‘tków na gminy i na
JPki autonomiczne. Rozchody tegoż ministerstwa
105477 026 i są mniejsze o 7 529 074 aniżeli
)(V'eż. gdyż obecnie przeprowadza się redukcję
I,, Procent ogólnego etatu osobowego tak w centrali
J ( Województwach jakoteż w starostwach powiaĄ \ Znaczną część kredytów tutaj pochłania po
os Wstwo wa, Nowe zadania jakie na nią spadły
5*ku z ochroną granic wschodnich, a przede:*6m pogorszenie stosunków bezpieczeństwa
JSowaiy zwiększenie liczby potfejardów dla Kre*schodnich dia zapewnienia bezpieczeństwa życia
‘ naszych tam zamieszkałych obywateli,
pił
(Dok. nastąpi.)
sty
...........................
— -------------Cl

A « wojną domowa w Niemczech
oi(l ferii,. 6. J11.H Koncentracja bawarskich oddziałów
paniczu Turyngji trwa nadal. Dowództwo tych
'tów objąt kapitan Erhard! Funkcje szefa sztabu
j^go pełni gen. Ludendorff. G ówna kwatera
8lś w Koburgu, gdzie koncentrują się tysiące
®U*4w. Uzbrojone i umundurowane są 4 oddziały
.„JjH ue p j 1000 ludzi i 6 oddziałów rezerwowych
1 •■■w ludzi oraz 4 bataljony saperów. Razem rozP a Erhardt 15 tysięczną armją Gtównem miejscem
,'est Bamberg.
I(0ii®,i Ludendoifa streszcza się w następ jący spo, j i|a*e posuwanie się na północ z unikaniem
'tij *fhry, Posługiwanie się saperami na węzłach
6eta *Mt. aby okolić i opanować Berlin.
0lire! pogrom y -ży d o w sk ie w B erlinie.
klin. 6 l i Pogromy żydowskie, jakie zaszły
* dma wczorajszego, trwały przez całą noc. Dziś
obii1' tystkich częściach miasta powtórzyły się roztotyzydowskie. Wediug ostatnich wiadomości,
’a noc zapowiada się bardzo burzliwie DotycbsJO splądrował przeszło 1000 sklepów wszelkiego
81 ', ' Przeważnie piekarskie i żywnościowe. Agitacja
i ' łch wre przybierając formy coraz ostrzejsze.
charakter bardzo groźny Przebieg tych wyitv*l J ' wielka ich liczba wskazuje na to, że przes a S's ie wed*uK planu, z góry ustalonego.
VK|Ci«j młodociani ludzie napadają niespodziewanie
13 0 [ty i zabierają co mogą, poczem dzielą łup
1 ■j
czekający na'ulicy. Zanim policja się
0 ' 8prawcy ulatniają się i powtarzają swą napaść
'.rt.-jjj J.hlic dalej. W jednym ze sklepów obuwniczych
itlQ *500 par obuwia.

W Bialogrodzre wiadomość o zamacha :;a jugo
słowiańskiego attache wojskowego wywołała wielkie
wzburzenie, Na wczorajszej radzie ministrów, która
się odbyła pod przewodnictwem króla postanowiono
przesłać rządowi bułgarskiemu notę zredagowaną
w ostrej formie i domagać się całkowitego zadośćuczy
nienia. Prasa zaznacza, że zamach wywołał wielkie
oburzenie w całym kraju.

O d pow iedź Buigarji n a u ltim a tu m .
Rząd bułgarski w odpowiedzi swej wyraża zgodę
na wszystkie żądania, wymienione w nocie jugosło
wiańskiej. Tekst noty bułgarskiej nie został jeszcze
ogłoszony. Wiadomo jednak, iż rżąd bułgarski w od
powiedzi swej wyraził głęboki żal z powodu zamachtr
na serbskiego attache wojskowego, który to zamach
utrudnia przeprowadzenie na wskroś pokojowej polityki
rządu bułgarskiego w stosunku do wszystkich sąsiadów.
Nota stwierdza jednak, że żądania serbskie są dla
Bułgarji bardzo uciążliwe ze względu na rozbrojenie
kraju i jego ciężki stan finansowy

Budżet dla robotników rolnych
za czas od i. 50. do 3!. 12 1923 r.
(Komunikat.)
Niżej podpisane Związki uzgodniły przeliczenie
budżetu dla robotników rolnych za czas od 1 paździer
nika do 31 grudnia 1923 r. na podstawie październi
kowej ceny żyta, uzgodnionej na mk. 941666,— za
1 ctr, pojedynczy.
Budżet depufatnika.
32 ctr. żyta
Zboże
12 ctr. żyta
Roia, resp. ziemniaki
12 ctr. żyta
Utrzymanie jednej krowy
1 ctr. żyta
Mieszkanie i furmanki
15 ctr. żyta
Opał
8 ctr, żyta
Zasługi
rocznie 80 ctr. żyta
80 ctr. żyta a 94i 766,— mk,
75 333 280. — mk,
75 333 2 8 0 ,- mk. : 300 dni
251 111,— mk dzien
nego zarobku, czyli na godzinę 26 665,— mk.
Budżet chałupnika.
Zboże
12 ctr. żyta
Roia. resp. ziemniaki
12 ctr. żyta
2 woine furmanki
'
2 ctr. żyta
Dzionka
36 ctr. żyta
rocznie 62 ctr. żyta
62 ctr. żyta a 941666.— mk.
58 383 292,— mk.
58 383292,— mk : 300
194 611,— mk. dziennego
zarobku, czyli na godzinę 20 665.— mk.
Wartość deputatu dziennego 81611,— mk.
Budżet zaciężników.
6 ctr. żyta
Zboże
2 ctr. żyta
Rola, resp. ziemniaki
1 ctr. żyta
1 metr szczapów
9 ctr. żyta : 300 dni

KRONIKA,
K alendarz rzy m sk o -katolicki
Piątek

Sobota

Niedziela

— W ażne dla sta ra ją c y c h się a przew łasz
czeni;;. Celem uniknięcia nieporozumień zawiadamia
się, że podania stron prywatnych o zezwolenie na
prze wić s.czenie nieruchomości podlegają opłatom stem
plowym w myśl przepisów o tych opłatach z dnia
24 3. 1923 Dz. Ust. R P nr. 44 poz. 298 Oplata
stemplowa od takich podań wynosi od 1. 10. 1923 r,
120 tysięcy marek, oraz od każdego załącznika 24 tys.
mk. Takiej samej opłacie stemplowej podlegają rekursy stron przeciw decyzji Powiatowej (Miejskiej)
Komisji Przewłaszczeniowej lub decyzji wojewody, wy
danych w pierwszej instancji (objekt przemysł, war
tości ponad 5 mśijonówmk) Opłatę stemplową naieży
pobrać bez względu na to, czy podanie wnosi petent
osobiście, czy też w jego imieniu osoba inna, adw okat
nctarjusz lub sąd powiatowy, jeżeli podanie podlega
jące opłacie, wniesiono bez uiszczenia opłaty lub jeśli
mszczono ją niedostatecznie, to urząd, do które go takie
podanie wpłynęło, pozostawia je bez biegu aż do
zupełnego uiszczenia opłaty, a petenta wzywa do
uiszczenia opłaty.
— Na ceł dobroczynny, Z okazji zamknięcia
rachunków rocznych uchwaliło Walne Zgromadzenie
Spółdzielni Spożywców „Zgoda" przeznaczyć 1,750.000
mk. na cele dobroczynne i to: 1000 000 mk. wręczono
p. burmistrzowi Kokocińskiemu dia ubogich m. Kępna,
500 000 mk złożono w Banku Ludowym na pogo
rzelców w B ratnie i 250 000 mk. na Zakład św. Józefa.
— P okw itow anie. Za pośrednictwem Komisa
rza Obwodowego p. Nawrota zebrano w obwodzie
Komisarjatu Rychtal 1,589,999 mkp na Schronisko dia
Głuchoniemych w Poznaniu. Szlachetnym ofiarodaw
com składa serdeczne „Bóg zapłać"
Zarząd.
— N adzw yczajne posiedzenie Cechu kowalskoślusarskiego odbędzie się w niedzielę dnia 11 listopada
o godz 2 po poł. w lokalu p. Karolaka. Na porządku
dziennym wybór komisji egzaminacyjnej.
Zarząd,

Na godz.
w gotów,:

b. 3 f. 3 funt. 6 funt, 56 500 mk. 6 000 mk.
ii
3 f. 5 funt. 8 funt. 75 333 mk. 8 000 mk.
Ili
3 f. 7'/.,funt. I01/.. funt. 98 875 mk, 10 610 mk.
IV
3 f. 12 funt. 15 funt 141 250 mk. 15 000 mk.
Budżet robotników sezonowych pozamiejseowych par. 5
Tygodniowo:
30 funtów kartofli
3 funt. żyta
3 i pół litra mleka tłustego
8 funt. żyta
-------- - =
10 funt. żyta
7 funt Chleba
K
a*
2 funt. żyta
1 funt kaszy
i»y
2 funt. grochu
2 funt. żyta
^tiowu b om b a w W a rsza w ie .
3 funt. żyta
2 funty mąki
.W'i
3/4 funt. żyta
pól funt. seii
a wtorek o godz. 8 rano nieznani sprawcy rzu6 funt, żyta
Opał
k°f!l
Pod dom w którym mieści się lokal okrę
1V* funt. żyta
eN3’™j, komitetu robotniczego PPS. Siła wybuchu Mieszkanie światło, naczynia kuchenne
Kucharka
4 funt, żyta
^ l i( tjj^ w i wejściowe do składu Tepego (Cheł
ifl*T | ił?0) znajdującego się na parterze, od frontu.
tygodniowo 40 funt. żyta
sfW Te szyby na 1 em i 2 giem piętrze wyleciały.
40 funtów żyta : 6 dni
6,6 funt. żyta dziennego
P>o ńa miejsce wypadku pogotowie ratunko
deputatu.
Tli
Nagódź,
ifi Z^yły lekarz stwierdził, że stróż domu poniósł Kat. Wart. dzięn. Zarób, dzień. Razera Dziennie
t aP
dep. w życ.; w życie: w życic: w gotów.: w gotów :
miejscu, zaś weźny lokalu okręgowego ko6 6 f.
13 funt. 19,6 funt. 184565m, 19590m,
i„*>otnic7.ego PPS został c e.ko ranny. Wstępne a)
•r.
( t^ ia wskazują, że rzucenie bomby było dzie
b) 6 6 f 8 ’/. funt. 15,1 funt. 142 190 m. 15 100 m.
i L,ti 3 k a to ró w , prawdopodobnie komunistów. Po
c)
6.6 f
6 funt. 12,6 funt, U 8 650m . 1260fm .
■ i , warszawie panuje spokój.
Budżet robotników sezonowych miejscowych par. 10.
Rocznie:
kontrolę zbrojeń niemieckich,
12 ctr. żyta
ł^tw a Sprzymierzone postanowiły wystosować Zboże
3 ctr żyta
J 6c nową notę z żądaniem umożliwienia przy- Ziemniaki
2 ctr żyta
ji? ii L Międzysojuszniczej kontroli wojskowej. Nota Opał
T.tfOl1
n r ,n Radę
Parte Ambasadorów,
Amhasadorów, powołując
powotuiac
X
' 'l?0\vana
" l ^ ana przez
rocznie 17 ctr. żyta
s^Nobny ustęp z 3 października, która pozo
17 ctr. żyta : 300
5,7 funt żyta dziennie
|( ijj Qdpowiedzi, wzywa Rząd niemiecki do po
Kat. Wart. dzień. Zarób, dzień. Razem Dziennic
Na god/.
dep. w życie: w życie: w życie: w gotów.:
w got.:
Kt koniecznych zarządzeń dla umożliwienia
5,7 f
6 funt. 11,7 funt. 11# 175 m. 12 665ro.
i K ło ż n iczej Komisji Wojskowej podjęcie czyn- a)
5,7 f. 8 >,o funt. 14,2 funt. 133 715 m. 14 200 m.
i(l,rNnych. Rada Ambasadorów żąda jasnej b)
c)
5,7 f
13 funt. 18,7 funt. 176090 ro. 18 700 m.
y ' do 10 listopada.
Powyższe przeliczenia obowiązują na kwarta! 111
ia£*e'Któ ^ klam acja w o ln e g o P a la ty n a tu .
roku służbowego to jest za czas od I października
^ 'a a te r n , 6 l i . Wczoraj popołudniu pro
do 31 grudnia 1923 r., które również uwzględnić na
sf,o
? Wolny Palatynat, jako część składową releży przy nadgodzinach, a także przy potrąceniach za
pdreńskiej. Separatyści wydali odezwę. nieprzepracowany, a obowiązujący czas pracy. Przypo
. M
C erd^ . że są uznani przez władze okupa
minamy, że przy nadgodzinach, a także potrąceniach
>
1 ^cuski komendant zarządził wstrzymanie liczy się 50 procent, a w dni świąteczne 100 proc.
3i
'uchu nocnego aż do odwełania.
więcej od wyżej podanych sum
Za Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe: (-) Ben>k,
s i l ' ij, ^ a ta rg b u łg a rsk o -serb sk i
Za Zjednoczenie producentów Rolnych, Poznań:
11 Wczoraj wieczorem aua.hc woj
(—) St. Fragstein.
( —) N. Schroeder.
gi “^ tti^ ło w ia ń s k i pułk. Kersticz padł cfiarą za
Za Arbeitgebcrverbarid: ( —) W. Friederici.
■ittf" I - ły na szczęście nie udat srę.

Różne wiadomości.

9go listopada Poświęć, bazyi. Zbawiciela, Teod a>
10-go
„
Andrzej Awel w. Tryton z tow mm,
11-go
„
27 po Sw. Marcin b. w. Men na tu
Wsttiód stoiica o godz. 7,11
Zachód 4.IG
.,
., o „
7,13
4,14
.,
„ o .,
7,15
..
4,13

M IEJSCOW A.

rocznie 9 ctr. żyta
3 funty żyta.

Kat. Wari. dzień. Zarób, dzień. Raz. Dziennic,
dep. w życ.: w żyć.: w życie:
w gotów.:

11

1

1

-ii *
m

* ć'
4 )
. ’■*
Lz
i
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Z całej Polski.
— Jedno pism o polskie m niej .Gazeta Cheł
mińska1, wychodząca w Chełmży od czterech lat, prze
stała wychodzić z dniem 1 listopada, wobec braku
poparcia ze strony obywatelstwa i okolicy Istn.ęje
natomiast nadal blat szwabski. czytywany i zasilany
ogłoszeniami przez Polaków. Smutne ale prawdziwe.
— Jak żydz o k rad ają S k arb Państw a. W W ar
szawie wykryto nową afeię, w której dopuścił się
ogromnych nadużyć żydowski dom ekspedycyjny
„Spedkol" Dom ten ekspedjował wielkie zapasy futer,
przyczem dopuszczał się wielomiliardowych nadużyć
przy opłacaniu ceł. Nadużycia te opierały się na prze
kupywaniu urzędników na komorze celnej, którzy ma
kontrolują transportów „Spedkolu", clili futra „na oko1',
zapisując nawet najdroższe gatunki futer jako ostat
niego rzędu źle wy prawne futra baranie. Policja zro
biła nagle w domu „Spedkolu" rewizję przy współ
udziale komisji kontrolnej, wydtlegowanej przez dep.
ceł. Głównym środkiem oszukańczej działalności „Sped
kolu' 1 był oddział prowincjonalny w Częstochowie,
prowadzony przez niejakiego Zclkowicza, który w po
rozumieniu z warszawskim dyrektorem . Spedkolu'"
Kippmanem, przekupywał w Lublińcu na Górnym Słąskn urzędników set iych. Policja wraz z komisją kon
trolną dep. ceł udała się do Częstochowy i do Lu
blińca, gdzie, po przeprowadzonej rewizji, ustaliła nad
użycia. Zelkowicz i nielojalni urzędnicy z Lublińca
zostali aresztowani.
— N apad b andycki na pociąg osobow y Dnia
4 bm. o godz. 9 wieczorem dokonano między stacjami
Budy—Lachowicze na przestrzeni Łuniniec—Bar3n.awicze śmiałego napadu bandyckiego na pociąg oso
bowy. Banda złożona z około sześćdziesięciu opryszków
uzbrojonych w rewolwery, karabiny i granaty ręczne
zatrzymała na 234 ym kim. czerwonym sygnałem pociąg
nr 311. Po steroryzowaniu obsługi i pasażerów, część
bandytów rzuciła się na wagon pocztowy i bagażowy,
zabierając cenniejsze pakunki i przesyłki, druga zaś
zajęła się grabieżą podróżnych, którym prócz bardziej
wartościowych przedmiotów i b żuterji zabrano odzież,
pozostawiając niektórych wprost w samej tylko błeliźnie. Opornych pasażerów pobito, konduktora ba
gażowego zaś Józefa Czaplińskiego, który stawiał opór,
raniono. Natychmiast po napadzie zorganizowano po
moc i pościg. Oddziały policji wysłane z Baranowtez
i Lunińca «’ liczbię '^kilkudziesięciu ludzi rozpoczęty
poszukiwa- w okolicznych lasach. Rezultat pościgu
dotychczas nieznany. W pobliżu miejsca napadu zna
leziono bardzo wiele podkładów i drzewa ułożonego
na szynach. Bandyci mieli widocznie zamiar wykoleić
pociąg, na wypadek, gdyby maszynista nie zatrzyma!
pociągu na dany sygnał.
— S traszn y w ypadek. W młynie parowym
Breslera i Epsteina w Częstochowie wydarzył x ę
okropny wypadek, 6 Mn a córeczka współwiaścictrią
młyna p. Epsteina, przyglądając s.ę mieleniu, wpadła
między stalowe walce mielące mąkę. Zanim robotnicy
| zdążyli zatrzymać maszynę, ciało dziewczynki custaiu
i zmiażdżone. Śmierć nastąpiła aomcatakce.

•>) 7
T-.li
im

osa rozrywki.

I

ciem . W Lwówku pod Pniewami przyszła policja liczyć będzie 506 posłów, czyli o 120 mniej, s ii obecna.
— Król hiszpański gościem Papie*®, W Waaresztować niejakiego Mieczysława Koticzaka, który
tia jej widok wziął rewolwer i wystrzeli? do siebie, 1 tykanie czynione są przygotowania na przyjęcie króla
S u m ienny raport
padając trupem na miejscu,
hiszpańskiego. Przyjęcie będzie miało charakter uro
Pewien lewicowy starosta rozesłał do podwla^yl
czysty. Papież przyjmie króla w otoczeniu całej kurji.
— W rogow ie krzy ża Na ostatniem posiedze Przyjazdowi temu nadawane jest znaczenie polityczne. sobie naczelników gmin okólnik, czy nie tworzą ł
niu Rady Miejskiej w. Radomiu, której większość sta
— Sensacyjny proces. W poniedziałek roz tam związki faszystów, w jakim celu i jakie śrocj
nowią socjaliści, peowtacy i żydzi, miało miejsce na
począł
się w Lozannie (Szwajcarja) proces przeciwko uważa za wskazane, aby temu przeszkodzić...**
stępujące zajście: Grupa radnych narodowych posta
Niebawem między innemi otrzymuje pan starsi
Conradiemu
zabójcy Worowskiego, rosyjskiego dele
wiła wniosek o zawieszenie w sali obrad krzyża.
Przed odczytaniem wniosku radni żydowscy opuścili gata sia lozańską konferencję Wschodnia, i przeciw taki raport:
,W załatwieniu rozkazu pana donoszę, żęta™
posiedzenie, wobec czego zdawało się, że nie będzie współwinnemu Tolininowj. Obaj oskarżeni przyznali
się do winy lecz usprawiedliwiali swój czyn niena tygodnia powstał tu tylko jeden związek, a to m
ani dyskusji, ani opozycji Tymczasem stało się inaczej
Wystąpił mianowicie dr. Kelies-Krauz, socjalista, któ wiścią do bolszewizmu i zbrodni popełnianych przez Gmyrały 'z Katarzyną Dajosiówną, a w jakim cew
rego żona jest przewodniczącą Rady Miejskiej i oświad bolszewików. Conraći przytacza na swe usprawiedli panowie nie dzieci i wiecie dobrze, p r z e s z k o d a / /
czył, że postawienie podobnego wniosku „jest nie wienie niezwykłe cierpienia, które przeżywała jego ro takim rzeczom nie można, bo co chłop, to Pfzel
taktem prawicy', „jest wprowadzaniem polityki Stp.“, dzina w Rosji, Ojciec jego ongiś bardzo bogaty fabry nie młody ogier, ani nie buhaj żaden,’
że wobc-c pokaźnej liczby radnych żydów, krzyża za kant czekolady umarł w nędzy, a wuja zamordowali
wieszać nie można, i że Koło PPS. głosować będzie bolszewicy. Oskarżenie opiewa za rozmyślne zabójstwo |
Stopniowanie.
przeciwko wnioskowi, W glosowaniu wniosek o za Worowskiego i obrażenie cielesne i czynne znieważenie
bez
zamiaru
zabójstwa
Ahrensa
i
Diwilkowskiego
Gdy człowiek jest lekko pijany patrzy na *
wieszenie krzyża odrzucono i 5 głosami przeciw 13 —
iNov
Zdarzenie powyższe zapewne w Polsce jeszcze dotąd Oskarżenie występuje przeciwko twierdzeniu, jakoby f bn.osłkś tego świata, jak % wieży.
»»a
cli odzilo o rozgałęziony spisek. Akt oskarżenia stwierdza
Gdy
silniej,
wtedy
wszystkim
się
zwierza,
niebywałe, ilustruje dosadnie, dokąd prowadzić chce
również, że Worowski nie miał przed lozańską konfe
Polskę spółka socjalistyczuo- żydowska.
Gdy całkiem, robi się podobny do zwierza
rencją charakteru przedstawiciela dyplomatycznego. Obaj
!»,,
— R ozstrzelanie ośm iu bandytów ' kresow ych. obrońcy domagać się będą wyroku uwalniającego.
Dnia 3 bot, na dziedzińcu białostockiego więzienia Proces potrwa 8 do S0 doi.
karnego dokonano egzekucji 8 bandytów za p o p tłn e
nie sztregu napadów i morderstw rabunkowych na
Urenie powiatu białostockiego i bialskiego. Wszyscy
rozstrzelam' byli żydami,
.
■
K to n iesu m ien n ie d ek laru je su m ę p o d a t
(Ńólov,a nią nieoficjalne.)

Kurs giełdy warszawskiej.

Ze świata.

k o w ą , ok ra d a w ła sn y sk arb I k o p ie grób }

— R edakcja posłów we Francji, „Rzecz
pospolita" donosi z Paryża, że mimsterjum spraw w e 
wnętrznych przedłożyło parlamentowi projekt reformy
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dla p a ń stw a i siebie.

m

z dnia 8 listopada 1923 r.
Dolary Stanów Zjedn.
Marki niemieckie
Funty angielskie
Franki francuskie
Franki szwajcarskie -

w

Szanowni Odbiorcy!

W ap no

D rogerja pod Orłem

i E. KARŁOWSKI, KĘPNO j
X

i
j
i
}
i

rozgrzewa ziemię, wpływa
na roślinność, poprawia
oraz podnosi jakość i Ilość
złam,wydaje mocną i długą
słomę.

Spróbujcie, a przekonacie się, iż najkorzystniej i najszybciej
otrzymać

węgiel górnośląski i krajowy

W apno

R y n e k 22, obok Starej Apteki

wzbogaca ojców i synów,

poleca

dostarczamy natychmiast
w każdej ilości.

w różnych gatunkach za gotówkę i za ziemiopłody z firmy

Ramza Bodzioch w Uroczeniu How P

W ap no

Carboiineum,
Carbo
Kwas solny. Klorek do prania, Pokost,
Terpentynę, Bronzę, Lakiery spirytusowe, Kopalowy,
bursztynowy i damarowy, Benzynę do samochodów,
Ekstrakt słodowy, Oryginalne Pleszewskie ekstrakty
do wódek i likierów. Mąkę Nestle jako pokarm dla dzieci.
Bejcę orzechową, Klej stolarski, Smary na osie. Oliwy
dc maszyn. — Korzenie do pierników

B racia

(od stacji kolejowej .około 300 ni. po lewej stronie szosy w !<lfrU :
Rychtala.
i tfjii
Z poważaniem
/Śj*

S ch łiep er

Hurtownia, materjałów hu*
dbwianych.
Bydgoszcz
Tel. 306.
'Teł. 361

R A Y tZ A i B O D Z IO ^ 1

N a p ra w y

i motorów elektrycznych
• dynamo-maszyn • !
42

3

K. Gaertiy i Sp. t .• n.Poznań

Kupujemy w większych partjach

Oddział
Pracowni........................................
Klękiroroedianieznycb
^
O"
Telefon 3584.
pPótwiejska 35.

I “>

stare żelazo

Urzędników Gospodarczych

r z o. p.

K Ę P N O — R yn ek nr. 8. ----- Telefon 177.

Ciesielski,

nor,

Śliwiński,

Jezefosfwe Siynkow^
S i= 3 E i S S S ST

Mocne krzaki p o rze c zk ę !"
ra b a rb e r i 5 ro ji pszczół Ą ji
na sprzedaż.
H a r tm a n n ,

Węgiel górnośląski
po cenach

Kazimierz marszałek

kancelaryjni
C en tra la za k u p u I**0
i ziem iop łod ów

W .W o la ń s k i,K #

bezkonkurencyjnych dostarcza
stałe i rychło

Biuro dla Handlu i Przemyślu: Mysłowice u/Ś.
Zamówienia dla okręgu Kępna przyjmuje
i bliższych informacji udziela:

Fa. J K w a cz ew sk i i Sp
1068

g

Wełnę

sw oje biuro

surową kupuję i płacę naj
wyższe ceny. Wymiana weł
ny na włóczkę, materjały
wełniane, trykoty, i kilimy
własnego wyrobu.

m W. Olszański -

1108

in iilfiR i i m m ® i i i l l l l i i i i

3021

Sw, Marcin 56.

Poznań

Tei. 20 -31.

P ro s z ę zw aż a ć na firm*? istn ie ją c ą od r 1916

b i
\ b

Pr:
ffc y

inż. PIOTR SZANIAW SKI

niniejszem zawiadamia Swoich Klijentów, iż z po
wodu objęcia kierownictwa kanceląrji pana adwo
kata Zawadzkiego w Kępnie, Rynek, dom p. Hąci

k

oieglą w ksiazkowośei pr^yJ1^1. 51fi
Po
od zaraz na 4 do 6 OT
bies

sekretarz.

prezes.

z dniem 10 listopada r b.

z a p ła ć

Z eb ran ie
na powiat Kępno i Ostrzeszów od będzie się
w n ied zie lę , 18 listo p a d a br. o gndz.
2 po poł. w Sokalu p. T y ea w K ępnie.

zamyka dotychczasowe

B óg

Uwiadomienie.

1045

Prosimy o oferty pod •

)}

WHwWl

w wszelkich sortymentach i płacimy ze względu na
stosunki z odlewniami i hutami wprost najwyższe ceny.

ZE LA Z O ŁO M

wykonują

Za tak liczne życzenia w dniu
_ ślubu składamy wszystkim Życzliwym1
jll drodze staropolskie

gs
* 8 mórg I, kł. ziemi, zabudowanie mU
chówką, ogród owoguwy, z żywym i V '
tarzem. Od Ostrowa 20 minut Cen*
^
w przeliczeniu na inkp.
.
z ogrodem i 2 m. Zient
ków w przeliczeniu |iaJ-łS j aCt V
murowany poopapi,o*
pod papąo4ubi*jjł
c?efiitn a m
murowany
» » - c9j
L z O l I l cena 8C0 franków w prze"
Zgłoszenia

Dom

J ó zef

i, mu

1 i<
>c
o

K-«
•ii

N e tw fJ^ fcSi,

Książeczki poda
nabywać moż-iP
D ru k a rn i S p ó łk o w e j "

^ef
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