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C en a o g ło s z e ń :

Zwyczajne za wiersz non partio wy jednotomowy
5C00 iu*
Żałobne i dla poszukujących pracy
,
. 4000 „
Reklamy w dziale redakcyjnym ’ .
20000 „
Przed tekstem na i stronie
.
.
.
25000 „
Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe.
Na ogłoszenia ponad 10 razy s;ę powtarzające, odpowiedni rabat.

Kępno, na czwartek 15 listopada 1923 r.

a rzędy większosei narodowej.
zatem na zasadzie, układu stronnictw
ises
j |WJj;upragniona większość narodowa, o.zeki;z wszysikich wysławiana jako niezawodny
L|j ?<ny w dziejach Polski
fo! ■ 02 ,ei większości narodowej dziwnie
!"e siodło. Snąć zemści! się na niej fakt, że
,p '*)ch i niesprawieo liwych oparto ją nasadach,
krzywdzie Kościoła katolickiego.
które przy okładach uzyskało prze, Hkszy też uzyskało wpływ w gabinecie,
j Ze rządy w krótkim czasie przyniosły roz: Brak planu, energji, rozbieżne, nie.ujęte
dci !Wy Witosa od czerwca rb, nikogo nie
Na nowy rząd spadła spuścizna poprze^
w postaci gwałtownego spadku marki
M F5'1 rosnącej drożyzny. Nadzieje pokładane
2$ (arodowym, prysły, lewica triumfuje. Odwrarządu nawet zwolennicy z zespołu stronwjjWncścią tylko powsirzy muje się krytykę
i,6*501’6- Nigdy, od czasu powstania Polski,
nie miał tak mało powagi i tak mało
°°lsce, jak po objęciu rządów przez na
gość.
katolickich zaczęto szeptać, że to- k ara
Wodło się lewicowym rządom, bo wycią?° dobro kościelne, nie wiedzie się prawi.. prawica - dopuszcza się -gw-ttuu wvu<cc
plickiegol Rząd większości narodowej nie■0] k°r.z^’sła 2 dawnych praw, któremi zaborcy
^apjłSciół katolicki. Praktyka urzędów wobec
"‘•ckiego również wroga a często niezgodna
?■ Skądże w takich warunkach ma przyjść
’ s*wo Boże!
„ '.Własnym ustroju Poiski mamy widoczny
10 j prości, praw moralnych- i kościelnych nie
i<t®, bezkarnie. Gdyby bowiem sironnictwa
;i:3 # vvie
terające układ umowy byłyby się oparły
-1*5 P hie pozwoliły się wciągnąć na drogę
(.iStJtucji i praw Kościoła katolickiego,
.“roniło obóz narodowy od poniżenia,
zVcie polityczne Polski. Obóz narodowy
rośnie zawarł układ z piastowcami i zbyt
Jj rządy w Polsce. Gdyby pizedstawiy 'v w czasie układów byli stanowczo
uKonstytucji, nie godząc się na uszczupc°ueioła, gdyby byii żądali, aby Fiastowcy
ó*. tendencyj, bez partyjnych interesów
H- C iętego dzieła ratowania Polski, może
p^de układy rozbiły, może przez pewien
i ‘“stowcy jeszcze pozostali w zespole lej/Padek waluty i idąca zatem drożyzna
ę brzmieniem spadły na lewicę i Piasta
:j narodowy.
HjJbisiącach takiego stanu byliby piasłowcy
p z prawicą bez stawiania warunków
3 zatruwania polityki polskiej agitacją
Jty cały naród poszedłby za tak utwop j ą z pełnem zaufaniem i przeświad
| ” iłkom nieskalanym żadną nieuczciwą
jjpJŃzyć będzie błogosławieństwo Boże
Jj. narodowych, którzy, spiesząc się do
L 2 oka i podeptali moralne zasady,
. ,M łine i kościelne spadnie dziś pełna
*«lis
23 poniżenie oboz.u narodowego,
r t|M 3 t u c j i i praw Kościoła. Zemściło się
(S k ażen ie praw moralności i Kościoła
! jnrttkłztwo zbyt słabych i gorących polity
k i ^ pokutują dziś wszystkie stronnictwa
zny .*ś Ip
’ . J B ó g , niż, pan Rymsza.
1
- ...........
, . ... .
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na to się zgadza.
3 h granicach państwa polskiego dzieją
Potworne. W djecezji np. podiaskiej
D aw anie unitów; rząd rosyjski skrzy wdził
“ a,ii katolickich, które były zarazem
oddając ziemię i Kościoły prawotakim sposobem w poszczególnych

wioskach posiadali po dwie cerkwie. W nowej Polsce
biskup podlaski posfarai się o zwrot dawniejszych
kościołów katolickich i wskrzeszenie parafji. jedynym
środkiem utrzymania księdza na tych parafjach była
ziemia, którą vi czasach rosyjskich oczywiście posia
dali prawosławni Dzięki tej ziemi, . można byio 74
parafji przywrócić do życia, powołać proboszczów
i dać ubogiej ludności polskiej oparcie, które w tam
tejszych warunkach równą ma doniosłość pod wzglę
dem religijnym jak pod względem narodowym. Lu
dziska cieszyli się, że życie katolickie i polskie, zdu
szone zupełnie przez Moskali, znowu odżyje. Tym
czasem co się dzieje! Urzędy polskie nie uznają wbrew
konstytucji ziemi tej za własność kościelną, parcelują
ziemie proboszczowskie, a księży, którzy ziemię upra
wiali i obsiewali, skarżą do sądów o kradzież.
Takim sposobem niszczy rząd polski najważniejsze
placówki polskości i. katolicyzmu na kresach wschod
nich i dopuszcza do stosunków wprost szkodliwych
dia państwa polslSego. Kościół zaś bronić się nawet
nie może sądownie, ponieważ obowiązują jeszcze ro
syjskie prawa, które Kościołowi nie pozwalają wy
toczyć żadnej skargi. Prokuratorja jeneralna zaś. która
zastępuje Kościół przed sądami, odmawia wytoczenia
skargi.
Czas najwyższy, aby stronnictwa polskie wejrzały
w tę sprawę i nareszcie uchwaliły ustawę o zniesieniu
ograniczeń Kościoi- i . - , - , 7" • —-nie ograniczeń, nałożonych na Kościół katolicki przez
rządy zaborcze, aby go ukarać przedewszystkiem za
narodową działalność jest w sty d em przecież dla
całej P olski Zapytujemy ponadto rząd poiski, czy
myśli jeszcze tolerować samodzielną i bezprawną po
litykę niektórych władz i urzędów polskich, niszczą
cych bezmyślnie polskość i katolicyzm na kresach!

Pogrzeb ofiar zbrodni Krakowskiej.
Uroczystości pogrzebu oficerów i żołnierzy, pole
głych w dniu 6. bnt. rozpoczęły się w piątek o godz.
10 rano nabożeństwem w kościele garnizonowym sw.
Piotra i Pawła, dokąd sprowadzono zwłoki bohaterów:
2 oficerów 12 żołnierzy ze szpitala garnizonowego.
Przed kościołem usi3wiły się szpalery piechoty, konnicy
i oddziałów innych gatunków broni załogi krakowskiej,
oddziałów policji państwowej oraz delegacyi i stowa
rzyszeń. W kościeie przybranym zieienią i chciągiewkami ulańskiemi 8 pułku ułanów, przed głównym
ołtarzem złożono trumny na podjum r nąc w zieleni.
Przy trumnach zajęły miejsca iodziny poległych.
0 godz. 10 przybył do kościoła gen. broni Szeptycki,
jako reprezentant Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu
1 złożył na trumnach poległych wieniec. Następnie
rozpoczęła sie msza żałobna, podczas której śpiewał
chór „Echa“. ’ Po mszy wszedł na ambonę kr. dziekan
generalny Niezgoda i głęboko wzruszonym głosem
przemówił krótko, podnosząc, że świątynia ta, stojąca
od czasów Zygmunta 111, nigdy jeszcze nie gościła u
siebie tyle naraz trumien, nigdy nie było tu tyle ofiar.
Leżą — mówił ks. dziękan — oficerowie i żołnierze
Polacy, polegli w wolnej Polsce. Gdzie oni padli?
Na jakim froncie? Rotmistrz Bochenek i żołnierze,
którzy tutaj leża, pyli na różnych frontach — i padli
w Krakowie, F‘atrzą na to: Stary Wawel, który wy
chowywał Polskę, wieża Marjacka, na której widok
myśl się korzy, patrzały one na śmierć ułanów księcia
Józefa Poniatowskiego, jako polskich jułanów strzelano
w Krakowie. Za co zginęli, nikt nie wie? Kto kiero
wał ręką tych, co strzelali, nikt nie wie. Ale ci co
kierowali, to nie był lud polski.
Po mowie ks. Niezgody orkiestra 20 p. p. ode
grała marsz żałobny. Z kolei nastąpiło reciuiem, od
prawione przez ks. biskupa Sapiehę w otoczeniu
licznego duchowieństwa. Następnie chóry duchowne
rzymsko-katolicki i grecko-katolicki odśpiewały pienia
żałobne. Po uroczystości kościeinej nastąpiło wynie
sienie trumien i złożenie ich na lawetach, za któremi
postępowały rodziny poległych. Przed kościołem ufor
mował się olbrzymi kondukt, który wyruszył ku Ryn
kowi.
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Rok X.

Na cmentarzu Rakowiciim złożono trumny przed
otwartą mogiłą. Z kolei ks. biskup Sapieha; w asyście
duchowieństwa rzymsko katolickiego a następnie du
chowieństwo grecko - katolickiego odśpiewało modły
pogrzebowe. Po ceremonji kośdelnej przemówił gen,
broni Szeptycki, a następnie zabrał głos sen. Adelinais
i powlcdzi;i m. in: Niech krew, którą przelali żoł
nierze polscy, nie pójdzie na marne, niech użyźni tę
polską ziemię, i niech będzie posiewem zgody, obo
wiązku, prawa i dążenia do celu drogą zaparcia się
siebie. Śmierć ich niech opamięta tych, którzy za
pomnieli byii, że jeden jest cel obywatela polskiego:
Polska. Na mogiłę żołnierza polskiego rzucam grudkę
tej polskiej ziemi. Cześć jej oddaję imieniem Senatu,
imieniem polskich stronnictw wchodzących w większość
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Żegnam was,
niech Bóg przyjmie was do siebie za waszą największą
ofiarność dla dobra Rzeczypospolitej.
Po przemówieniach złożono trumny do mogiły,
W chwili tej bateria 5 pułku artylerji polnej dala.
strzały honorowe, Uroczystość pogrzebowa zakończyła
się o godzinie 14 Po pogrzebie odbyła się defilada
oddziałów wojskowych, uczestniczących w pogrzebie,
przed gen. broni Szeptyckim.

Czerwone
boiówki w kościołachK iW S u '
~*v u Łćrp g iłi 1c r r r u 5 Z.cxrg^U łu w,~ U U i y c z ^ c y c n
wych zajść w Krakowie donoszą co następuje:
Czerwony motłoch w Krakowie dopuścił się ha
niebnych gwałtów nad'kościołami i klasztorami. Czer
woni bojownicy wpadii do kościołów i klasztorów
i przeprowadzali rewizję Klasztor- o. o Reformatów
byt ostrzeliwany przez 2 i pół godziny.
Cała ta akcja była dziełem pianowej roboty agi
tatorów. We wtorek w czasie największego podnie
cenia rzucono w rlum wiadomość: „Na wieży rnarjackiej karabin maszynowy.1 Na Rynku znów krzyczano:.
„Faszyści u Karmelitów na Piaskach.1’
Tłumy pobiegły tu i tam, aby przeprowadzić re
wizje. Oczywiście ani karabinu maszynowego w ko
ściele marjackim ani faszystów u karmelitów nie zna
leziono, bo ich tam nie było,
jakiś żydek na rogu Łobzowskiej i Garbarskiej
krzyczał:
, Biskup z krzyżem powinien tu być przed nami,
bo on kazał strzelać."
1 znów tłumy poruszały się, wzniosły się wrogie
okrzyki pod adresem księcia biskupa Sapiehy, tego
samego, który w latach 1915—17 karmił tysiące głod
nych i sierot w b. Kongresówce pod okupacją.
Tłum dlatego lyiko nie poszedł aby sprowadzić
biskupa, gdyż nie chciano oddalać się z pola walki.
Dziś jeszcze agitatorzy puszczają haniebne oszczer
stwa, że księża strzelali do tłumu, że strzelano z kla
sztorów 00. Reformatów, z wieży kościoła św. Anny
z karabinu maszynowego, że strzelały nawet zakonnice
Felicjanki i Wizytki.
Oszczerstwa te rozsiewane są jeszcze dzisiaj i tak
namiętnie, te 00. Reformaci musieli ogłosić oświad
czenie, demaskujące te kłamstwa.
Ta planowa naganka stwierdza, że zbrodniarze
kiłttowscy obok wojsk chcieli urządzić pogrom księży
i kościołów.

Ochrona lokatorów.
Komisja Prawnicza obradowała w piątek, dnia
9 bm. w dalszym ciągu nad projektami ustawy o ochro
nie lokatorów.
Kptnisja przeprowadziła rozprawę nad projektem
Rządu i referenta w sprawie przetachowania przed
wojennych sum komornego na marki polskie. Projekt
bierze jako podstawę do obliczania komornego na.
styczeń 1924 r. wskaźnik wzrostu drożyzny w ostatnim
tygodniu października r. b. Wskaźnik tea wynosi
w stosunku do cen czerwcowych 1914 r. 216805.
Wobec tego projekt przewiduje przerachowanie sum
komornego na styczeń 1924 r. w stosunku 1 rb. 466000
mkp., ! mk. niem. - 216000 nikp,; 1 kor.
180000 mkp,.

Zgodnie z poprzednio preyjętemi postanowieniami, |
komorne na styczeń w zależności od wielkości i ro- S
dzaju mieszkania, wynosić będzie 5, 10, wzgl. 20 proc. j
Z monachjum nadeszła wiadomość, że gen. Lu*
komornego przedwojennego.
Np
jeśli robotnik j dendorii już w piątek wieczorem wypuszczony został
w 1914 r. płacił za jednopokojowe mieszkanie 10 rb. i na wolność, po uprzednism zobowiązaniu się, że w za
miesięcznie, na styczeń 1924r,zapłaci 5 proc, tj.O.orb, machu stanu nie będzie brał udziału, W kołach rządu
-2 3 3 000 mk, Lokator plącący w 1914 r, za 3-po- Rzeszy wiaffomość o wypuszczeniu na wolność Ludenkojowe mieszkanie 50 rb. miesięcznie, na styczeń za dorffa wywołała zdziwienie, gdyż jak z kół rządowych
płaci 10 proc., ij, 5 rb .- 2 333 000 mkp Prócz tego zapewniają, nie porozumiano się w tej mierze z rzą
Oddzielnie płacić się będzie za t, zw. świadczenia.
dem w Berlinie. To też rząd Rzeszy zastrzegł sobie
Na następne miesiące suma komornego stycznio dalsze postępowanie po wysłuchaniu motywów, któremi
wego ma być przeliczona w stosunku do wzrostu d ro się kierowana przy uwolnieniu Ludendoiffa.
Berlin, 11, li .
Wczoraj wieczorem ogłoszono
żyzny, który znajdzie swój wyraz w podwyższonej
w Monachjum rozporządzenie gen, komisarza Kahra
•mnożnej, ekreśiającej wzrost płacy urzędników.
w sprawie zaprowadzenia sądów doraźnych. Komisarz
Sposób obliczania wysokości komornego na sty
gen. zarządził dalej, aby ruch uliczny w mieście od
czeń 1924 r., nie spotka! się w Komisji z zasadniczą godz. 8 wieczorem do 8. rano był wstrzymany, naka
opozycją. Jedynie niektórzy członkowie Komisji wy zane zostały również wszelkie widowiska, teatry i kon
stąpili z propozycją, aby przy obliczaniu komornego certy. Restauracje, kawiarnie i wyszynki mają być
na daisze' miesiące była brana pod uwagę jedynie zamykane o godz. 7 i pól wieczorem.
pewna część wskaźnika drożyźnianego, a nie pełny
O wczorajszych zajściach w M madijum pisma
wskaźnik. Referent projektu usiawy wicemarszałek
podają następujące szczegóły: Uzbrojony oddział na
Z . Seyda oświadczył, ze projekt uwzględnia częściowo rodowych socjalistów wtargnął do Ratusza i zażądał
Sę myśl, gdyż dla obliczania komornego stosowany wywieszenia flagi czarno bioto-czerwonej. Kiedy s o 
pędzie wskaźnik mniejszy, niż przy Trbłiczaniu płac cjalni demokraci i komuniści żądaniu temu odmówili,
urzędniczych, a mianowicie, zmniejszony o tę część, aresztowano
n n burmistrza
hrtrrrst<itr7a Schmidta i Ir
ilira osób 7z lewicy.
kilka
która stanowi wzrost komornego. Pozatem gotów Uzbrojeni socjaliści narodowi objeżdżali miasto w autach
■jest rozważyć, czy nie możnaby przez wprowadzenie
pancęrnych i wygłaszali antysemickie mowy.
•pewnej drobnej zmiany, nie odstępując od zasad pro
Berlin, 12. 11. Wobec strajku drukarzy dziś rano
jektu, złagodzić przypuszczalny silny wzrost kom or
stawiło się z liczby 7000 urzędników drukarni pań
nego ze stycznia na luty 1924 r.
stwowej jedynie 2000, z których połowa wkrótce prze
Wobec tego oświadczenia Komisja zgodziła się stała pracować, Rząd spodziewa się, że przy pomocy
<i3 to, aby w drugiem czytaniu zaniechać glosowania tej drobnej liczby pracujących zdoła wyprodukować
nad tą sprawą i uznać drugie czytanie projektu za tyle środków płatniczych, aby starczyły na przyszłe
•ukończone.
wypłaty.
Monachjum, 12. 11. L:kwidacja bojówek nacjona
Trzecie czytanie projektu rozpocznie się w środę,
dnia 14-bm., o godz. 11 rano. Na godz. 10 zaprosi p. Re listycznych w obwodzie Monachjum postępuje naprzód.
ferent przedstawicieli zrzeszeń lokatorskich i zrzeszeń Ogółem jednak panuje w Bawarji rozgoryczenie z po
właścicieli nieruchomości w celu wysłuchania ich opinji. wodu fiaska, jakie spotkało akcję Huetslera. W samem
Monachjum sytuacja jest nada! naprężona. Sympałje
młodzieży nacjonalistycznej, zwłaszcza studentów, są po
stronie Huettlera.

Z anarchj) niemieckiej,

Przyjęcie podstaw ow ych zasad.
Zjazd-delegatów Chrześcijańskiej Demokracji W o
jewództwa Poznańskiego przyjął cały szereg rezoiucyj
programowych, dotyczących stanowiska stronnictw
w stosunku do Kościoła katolickiego, reformy rolnej
a innych zagadnień aktualnych. Zarząd Wojewódzki
przedłoży! lezoiucje Zarządowi Głównemu stronnictwa
7. wnioskiem o zatwierdzenie tych rezoiucyj, jako pod
stawy działania dla stronnictwa i posłów. Zarząd
d if - r m M i iS & ff M feYdfflSjt'JjoźłiYiijsk/e zupe?nie’go2
dzą się z programem i zasadami Chrześcijańskiej De
mokracji i poleci! je, jako fundament działalności or
ganizacjom stronnictwa oraz klubom parlamentarnym.
Rezolucje zatem poznańskie obowiązują obecnie całe
stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji zarówno
w pracy parlamentarnej, jak i w kraju.
J, I. K raszew ski.

111

Na królewskim dworze.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
Z Jem wszystkiem wyjazd na Litwę, dokąd kró
lowa towarzyszyć miała mężowi, zdawał się tak ry
chło niepodobieństwem; a stało się nad wszelkie sp o 
dziewanie przeciwnie, gdyż Władysław zapytany o tę
podróż, zamruczał, że rozkazy były wydane i że zmie
nione nie będą.
W kilka dni potem w Grodzieńskiej puszczy
w łzioize, król strzela! do łosiów, które w ostępie
sieciami otoczonym napędzano, i w pierwszych łowach
padło ich trzydzieści osiem sztuk ),
Dla wielu co Władysława nie znali zdawna, ta
pozorna obojętność po śmierci syna jedynaka, gdy nie
miał już nadziei dochowania się potomstwa, wydawała
się niepojętą.
Ale pod tą skorupą lodowatą, którą wyrobiły oby
czaje, którą może czynił twardszą rodzaj męzkiej dumy,
nieehcąeej się poddać boleści, Władysław cierpiał
.straszliwie.
Od tej śmierci syna zobojętniał na wszystko pra
wie co nie było namiętną rozrywką, mogącą mu 4*ć
zapomnienie, rodzaj upojenia i znieczulenia. Magnus
napróżno się go stara! rozgrzać polityką, .im., zabawiać
zaciągami ulubionemi, przygotowaniami do wojny, pro
jektami przyszłości' na Wschodzie, Władysław słuchał
-> nich jakby echo dni ubiegłych dochodziło jego uszu,
la teraz było mu to już obojętnem. Starania o roz
poczęte sprawy poruszał drugim.
Jedno tylko uczucie pozostało żywem z dziejów
tych pogrzebśonytii - - żal i gniew przeciwko szlachcie,
iż mu stanęła oporem w chwili, gdy marzył o wielkiej
wypiawie na pogan.
Na listy zaporożców kazai odpowiedzieć z łaska
wością wielką, a wieść chodziła, że jednemu z pota
jemnych posłów od Niżu, skarżących się na ucisk pa
nów polskich nad ludem tamtejszym, miał burknąć
gniewnie.
■— Maeież przecie szabla i kopie! brońcie się
i krzywdy sobie szlachcie nie dajcie czynić.
Słowo ło, prawdziwe czy narzucone królowi, pa') rtmp. Desno/.

W imię pravydy
W ostatnich dniach jedne z poznańskich pism
opozycyjnych przyniosło pod nagłówkiem „Bezczelność
paskarska" wiadomość, iż Wszechpolski Zjazd Dele
gatów Kupiectwa, obradujący w Łodzi, przyjął rezolucje
protestujące przeciw podatkom obrotowym, dochodo
wym i majątkowym. Pismo nawołujące do strajku,
pisze:
C- r - rsla .społeczeństwo -praaaie nnnieść najwięusze nawet ofiary, zamierzające dó uzdrowienia
skarbu państwa i waiuty, znalazła, się w Polsce po
ważna liczba zrzeszeń kupieckich, które oświadczają się
wprost za niepłaceniem podatków".
Tendencyjny artykuł zarzuca kupiectwu naszemu
iż uchyla się od płacenia podatków. Jak przedstawia
się natomiast fakt w oświetleniu rzećzywistem? Zjazd
dło jak iskra w posuchę na wiszary. Kozaczyzna ru
szać sie butnie zaczęła, króla czując za sobą.
W tym czasie też kanclerz Ossoliński zawezwał
do siebie Płazę, iisty na niego gotowe były, miał je
natychmiast na Niż odwozić.
Chociaż spodziewana, wiadomość tak jak piorun
spadła na Lasotę. Tegoż dnia z Lackowiczem na
radę poszedł do ks. Stoczka. Speina nie wiedział co
pocznie.
Listów z powrotem na Niż, a choćby łyiko do Ki
jowa, odwozić nie chciał. Wiedział, że Parfen go po
dejrzewał i przez mnogich potajemnych kozaczych po
słów znać musiał dać starszyźnie o tern. Choćby więc
jechał z listami, by! pewien, że go tam pochwycą,
uwiężą lub stracą, nie słuchając uniewinnienia.
Zostać wprost w Warszawie, czyniąc się chorym,
nie było też bardzo bezpiecznem. Jeżeli starszyzna
podejrzewała go o odstępstwo i zdradę, a chciała się
pomścić, łatwo i tu pod bokiem króla,’ mogła znaleźć
środki sprzątnięcia go. Dość na to było jednego Parfena, a Płaza i Lackowicz wiedzieli, że on tu pewnie
sam nie by).
Stoczek słucha! sprawy skłopotany.
— Mój Lasoto — rzekł — jam żaden dworak
i polityk, wszelką rzecz wedle prawa Chrystusowego
mierze i rozsądzam. Służyłeś im, póki ci sumienie po
zwalało, nie zdradzając ze siużby wystąpić masz pra
wo, otwarcie, spokojnie.
— Aie oni niechybnie mścić się będą! — wtrącił
Lackowicz. — Jedyny sposób ujść potrzeba,
Drugiego dnia po bezowocnej naradzie u ks.
Stoczka. Płaza się musiał stawić do Ossolińskiego,
który iisty już miał gotowe. Zabrać je zaniedbać,
było niebezpieczniejszem nad wszystko. Płaza, który
po nadaremnych obradach, w końcu na własny rozum
spuścić się musiał, poszedł w oznaczonej godzinie do
Ossolińskiego.
Przyjęcie i odprawa tym razem niewiele się róż
niły od pierwszych.
Lasota odebrał iisty i wiatyk mu wyznaczony na
podróż, i poszedł z niemi do domu. Lackowicz cze
kał na niego.
Płaza się rozdział do koszuli i położył w łóżko.
— idź Parfena sprowadź do mnie — rzek! — in
aego ja wyjścia nie widzę,.. Szukaj na mieście, około
gospód na Dliłgiej ulicy, gdzie chcesz, a wcześnie mu
Ornajnt, żem chory, w kościach mam łamanie takie, iż
mi na koń siąść niepodobna.

kupiectwa odbył się w Lodzi, lecz b)ł J® 2i®
piectwa żydowskiego, o czem odnośne pis®® P | y
podobnie wiedziało. Ponieważ żydzi, jak,wia”?
inspiratorami wybuchających strajków, nie na Hat
dziwić, że protestując przeciw ciężarom P®“at !io
chcą również i na tam polu szkodzić pąńsł*11' Wzi
Co do kupiectwa polskiego, chrześcijan*” >om
możemy stwierdzić,iż każdy swój podatkocyyodo nęd
wypełnia tak dalece, jak ustawy wymagają i® t a
sis starczy, jako dowód niech służy Prze?S I c
posła p. Wartalskiego, dyrektora Stów. Kupc0 »orz,
kich w Warszawie na Zjeździe Delegatów i*;
Tow. Kupieckich z siedzibą w Poznaniu, IdOTitici
maga! jaknajspieszniejszej waloryzacji pod?'1*0, ileg;
się również całe zebrane kupiectwo zgodzi<®>
vzypadku jedynie należy mówić o polskienj
Sekretarjat Związku Tow, Kupie®®'
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O u z d ro w ie n ie s k a rb u
' d;
W poniedziałek, dnia 12 bm. w Prezyńi®kzez
Min. odbyła się konferencja w sprawie napiW wr
się
pod przewodnictwem prezesa Rady
W
konferencji wzięli L
udział
W KUinClCtU-jl
lU&IcH zastępca preffl]®_l N;
tanty, min. Skarbu Kucharski, oraz koma®11 st
Si
Na konferencji rozpatrywano dotychczas®
prac sanacyjnych, oraz ustalono pian dals?" Ha
powania.
1*1
P rzed za ło że n ie m B an ku
flot,
jak donosi „Gaz. Warszawska" w "JU Jeh
prowadzone są formalne przygotowania “ <
Banku Emisyjnego. Ostateczny tekst proj® czę:
ukończony w bieżącym tygodniu, p?cZ®
jeszcze rozpatrzony przez Rade Ministf® 'steli
Finansową.
„b

Różne wiadomości.

W y ja zd k o m a n d o ra VotiflU3' ^ta

Komandor Young wyjeżdża, we wt0! j
do Londynu, celem podjęcia pewnych PraT°fe i * 2
związanych z przygotowaniami przedwi'0^ fab
i?żliv
izby gmin. O iie wybory do izby gmi®
w grudniu, wówczas w połowie styczn!. ^
Young powróci do Polski, jeśli Przef0' Ł ;
tycznia, to w takim razie powróci on z * f( T 11
rada. Wszvscv
pada.
Wszyscy wsnółnracownicy.
współpracownicy, którzy.y
którzl, §j^*j
Polski z komandorem Youngiem, pozo3*3'11
r«aj
dzić będą swoje prace przygotowawczeŁP

W yb u ch p ro ch o w n i włosj^je %

W sprawie wybuchu prochowni ^ M tśni
.----« nadchodzą
a„i. ~ ~ następujące
-- :
°*
*CeEHBjg ^
pod /"T
Genuą
szczf?
sjezainie powodem wybuchu było a ® - St
ładowanej na samochód paki z atnuńiw
'Otln
piodowała, albo zapalenie się prochu ®3
tera
elektryczności, ilość osób zabitych i r3l,''e
tyb‘
'-00. Dookoła fortu trwa pożar. CzyPj?«it|t8;
wania celem zlokalizowania pożaru. W® *«.;o i
znajduje się jeszcze 100 etr. metr. prao»v'
asi
niesione-są bardzo poważne.
tgo
tatr
ker
Niedługo na Parfena czekać był®
gdyby już wiedział poco go tu zawołaj, Kro
tWi
szyderskim uśmieszkiem wszedł do dW®*
Płazy.
' , s*eii
— Hej! hej! — zawoła! żartobliwej
. ar
widzę, a wy w łóżku? — albo to koza®
Płaza się zmięszał.
je|t) S ł
— W kościach straszne łamanie -",
maści różnych próbował, nie pomaga a i|t„
Kozak śmiał się pod wąsem.
ś t.
dr
U nas pogadanka taka, że rnas*-1
dębowa — zamruczał.
,efs łji .a
— Ani ręką ani nogą ruszyć —_ PugciO* | °Jsl
gospodarz — podając czarkę wódki g
:
przyniósł Lackowicz.
p^rk j^U
'i W!
— Za wasze zdrowie — wychyli*
I
dajeśmy łycha nie znały.
10*4 ?śd:
Kie
wP1
Mnie ta choroba właśnie nie
nie zważając na urągający ton z jakim pa'feV
r ^e1.nJdj

wał. — Listy mnie odpowiednie dan®' etvi*
nie dziś to jutro zaraz na koń, bo W*11 v . r
pilnego, a tu ja niezdrów.
ijKw k,
— El e! — rzekł chytrze Parferi
j L
czekały dzień? dwa, nie zaśmierdzą się P
tM
zwierzyna, ani ryba.
“j ;c°'
Żebym ja wiedział, że za P3^yi*’n
— rzekł cicho Płaza — ała ja iego PeW
Radź ty mnie ., co robić?
i ad*0'
ket
Hm — rzek! Parfen — kiedy
ufanie macie, niech on na waszą odpo^L ^,
Lackowicz i Płaza spojrzeli na »>
wając się. Kozak ich brał -na próbę- u s
Ja Carycy wierzę jak sobie sanL,ję. L
g
dział Lasota — ale się o jedno B
poczuje p o t.. szaleje... Naówcza*' z??eV/sk't
i o wszystkiem, a gdyby nie listy kr0‘ w1"'
t;
by nie wiem jakie z nieba od ani®'0
kii
się rzucić,
żulu., i guiuia
gardła ii icn
ich nastawi'-'
nastaw ić. ... po
Parfen głowę z ramienia na ralT ^ 0 re,1f
Milczeli, a Płaza wódki nalał P"slli3i CPo
wychylił, językiem mlasnął, bo
myślił się.
— No, có — spytał Płaza.^
a|b®*'
No, co? powtórzył kozak ^ ■,-j,
dlii
Gdybym
,111 iI ja
jd pojechał
•— aH 1 -.<1 . I
gospodarz — sam jeden, obieg®? » jiso (,
chowaj Chryste jakiego pr/yp®*1* '
i I 1**
dostać w rece takie.
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KRONIKA,

? wego. Również uprasza Komitet o imienne nadsyła*
\ nie zgłoszeń uczestników w obchodzie i obiedzie do
j Dyrekcji gimnazjum Marji Magdaleny. D j odezwy
K a le n d a rz rz y n u k o -k a to lic k i
lie wj* Wach poznańskich ogłoszona została odezwa, Środa
S Komitetu przyłącza się również Związek b. uczniów
14 listopada Klementyny m,, Serapjon.1
'do skupienia wszystkich sił narodowych Czwartek
i gimnazjum z Kuratorem Okręgu Szkolnego p. Bernardem
15
Leopold w., Gertruda p.
16
„
Edmund 'o. w.? Rufin m.? Otmar op. | Chrzanowskim na czele. Dzień uroczystego obchodu
nstwr (działania anarchji. Zasadą i ceiem ma być Piątek
. . Nocy potrzebującym, a zamożniejsi mają
Wschód słońca o godz. 7,20
Zacfy3d 4. 8
I ustalono na 29 go listopada.
„
„ o
7,22
fł
4, 6
•yyoo" nędzy. „Niech ci — powiada odezwa —
— Z arządzenie z pow odu zarazy płucnej
„
o „
7,24
„
4, 5
olbrzymie zyski wojenne, część ich
u bydła. Zaraźliwa ta i nader groźna choroba zagnieź 
MIEJSCOW A.
P(ze™wdobra ogóhi“
dziła się w różnych okolicach województwa poznań
,0,zeni.a Straży Narodowej powołany został
skiego. Ponieważ rozszerzenie jej zagraża poważnem
— Ściąganie p ren u m eraty przez listonoszów
i t’rł ^^sgocki, który organizować ją będzie będzie-się w przyszłości odbywać od 21 -—25 każdego niebezpieczeństwem zniszczenia obór w naszej dzielnicy,
ukó* tnCie
Zachodniei Straży Obywatelskiej.
Województwo wydało pod dniem 20 9. rb. rozporzą
miesiąca.
Jo, i ^ Z t w o z a jś ć k ra k o w sk ic h ,
— Z ruchu kolejowego. Od zaraz aż do od dzenie weterynaryjno policyjne, (opublikowane w nr.
n ki>P ‘i wstępnego śledztwa w sprawie zajść wołania kursować będą na przestrzeni Katowice-Ostrów: 42 Dziennika Urzęd. Wojew. Pozn. z dnia 20 10. 23.)
:ki3js “Słopada potwierdziły podaną odrazu w tu- w soboty i dni przedświąteczne wzgl. w niedziele zawierające cały szereg zarządzeń, mających na cein
lennikach wiadomość o udziale Strzelca i święta wieczorem z powrotem pociągi z robotnikami przeciwdziałanie tej strasznej w swych skutkach zarazie,
w tych zajściach i śledztwo uzyskało już z kopalń i zakładów przemysłowych Górnego Śląska. Do przestrzegania tych zarządzeń jest pod surową
azówki co do osób z tych organizacji, za* Przyjazd do Kępna o 17.01 odjazd 17,21 do Ostrowa. karą obowiązany każdy rolnik, czy też handlarz bydła
w wypadki wtorkowe. Stwierdzono na Z powrotem przyjazd do Kępna o 22,43 odjazd 23,05 tub też rzeinik, Zarządzenia te między innetni obejmują
ograniczenie wprowadzania oraz wyprowadzania (przy
,bacznej ilości kul znajdujących się w da- do Katowic.
— Nieszczęśliwy w y p ad ek W sobotę wiecz, wozu i wywozu) bydła rogatego, jakoteż przepisy
,J drzewach, że kule te są ołowiane, nie
=zyd)* Przez wojsko, Zasadzka na wojsko była o godz. 11 na dworcu w H inulinie niespostrzeżenie 0 prowadzeniu katastru w każdej gminie (mieście)
,ptm (tomie przeprowadzona, tyraljera robotnicza najechała lokomotywa niemiecka konduktora Stanisława 1 obszarze dworskim, oraz książki kontrolnej dla rzeźi1® 1'. Sl| jak gdyby na dany znak w piorunującym Pozelisa z Ostrowa. Nieszczęśliwemu oderwane zo ników i handlarzy. Zakazane jest ponadto — ceiem
, Na podstawie śladów kul na murach stały obie nogi i silnie pokaleczona głowa, wskutek zapobieżenia przenoszeniu (zarazy, — wchodzenie do
an“®, ^ twierdzono, że szcaególnie skoncentro- czego nastąpiła śmierć. Sp. zmarły liczył 41 l3t, był cudzych obór oraz nabywanie bydła tak zwanym sp o 
żonaty i znany w szerszych kołach publiczności, był sobem domokrążnym lub poza targowiskiem; dalej
as°*( 4 szedł z Domu Robotniczego.
bowiem dyrygentem orkiestry kolejowej w Ostrowie, pędzenie go przez większe przestrzenie i t. d. Pozatem
Walanie P o la k ó w z B aw arji.
która pod jego batutą cieszyła się wielkiem powodze obowiązuje badanie weterynaryjne bydła dobijanego
lub padlego, zgłoszenie przy pojawieniu się u niego
,isyjl ^ rząd Kahra i szowinistów niemieckich niem. Pogrzeb odbył się we wtorek.
jgjń atlM niepraktykowany postępuje z obywa*
— Miljonówki w ruchu. PKKP. puściła w obieg oznak, które nasunąć mogą przypuszczenie wybuchu,
d»
Państw, przedewszysikiem zaś z Pota- banknoty miljonowe. Wymiar ich wynosi 188/93 mm. zaraźliwej choroby. Szczepienie z powodu zarazy płuc
nej może być dokonane tylko na zarządzenie lub za
0jeldt l\ jakkolwiek mieszkają w Bawarji od kil- Przednia strona szaro-zielona, odwrotna zielona.
specjalnem pozwoleniem Województwa (kierownika
;zeiu Jz^s!o kilkudziesięciu lat. optowali na rzecz
Z ry n k u pracy. W Państwowym Urzędzie Po walki ze zarazą płucną). 8 /d to spotkane wbrew prze
tróW
średnictwa Pracy w Kępnie wakują następujące posady pisom należy odstawić przynależnemu sołtysowi, w
£*{« państwa polskiego otrzymali nakaz na wyjazd z kraju, a mianowicie,
miastach kierownikowi Magistratu, a w Poznaniu i
. / B a w a r j i do dnia 5 listopada tego roku,
t) z g ru p y um ysłow o pracujących dla: 9 nau
* k JJakie równa się zupełnej ruinie obywateli czycieli, 1 ogrodu, nauczyciela, I freblanki, 3 stenoty- Bydgoszczy odnośnemu Komisarjatowi Policyjnemu,
-re» albowiem z biegem lat przyszli oni do pistek, 11 telegrafistów, 1 kancelisty i 5 buchalterów Rozporządzenie to obowiązuje z dniem I listopada rb.
— W ielk a kradzież. Przed kiiku dniami okra
tżności, są właścicielami domów, przedinw. woj, do różnych miejscowości w Kongresówce,
a ..r .y«nych lub sklepów,
2) z g ru p y fizycznie pracu jący ch dia: 35 dziono gospodarza w Dębcu, zabierając różne przed
y /u w ą jest przeto rzeczą, by w ciągu tygodnia, szklarzy, 2 tokarzy w żel, 2 miedniarzy, i werkinistrza, mioty wartości miljarda marek. Siady prowadziły
i'3. ! t e r m i n oznaczył rozkaz Kahra, mogli mechaników precyzyjnych, 2 kowali, montera, I kier. w kierunku fortyfikacji zamiejskich, które policja prze
e«»J| swe .interesy.
maszynowy, 6 porotyniarzy, 70 cieśli, iOO betoniarzy, szukała i znalazła nietylko skradzione przedmioty, ais
W t |'Pliwie rząd polski ujmie się za pokrzywdzo- 12 strycharzy, 85 stoiarzy, 4 rzeźbiarzy, 1120 rob. i sprawców Augustyniaka, Wojciechowskiego i Brykwoła.
yjf j sam sposób zastosuje do obywateli r.ie- leśnych, 1 technika garbarza, 1 majstra cygar, 1 a p a 
Wchodzących z Bawarji, obkładając sekwe- ratowego rektyfikatu, 40 drenarzy, 153 kamieniarzy,
tuajątki w Polsce, aby dać zadośćuczynienie 253 sługi na wieś i do miasta, 320 rob. do wykopków,
— W n astęp stw ie stra jk u kolejow ego W e
M i " Polakom i zabezpieczyć ich przed stratami. 1 felczera, 1 lekarza, 1 aptekarza, 50 rob. do bud.
dług otrzymanych wiadomości ze Zjednoczenia Zawo
foli* % kronprinz w N iem czech .
kolejki, 1 majstra szczotkarskiego, 20 giserów, 2 ma dowego Polskiego w różnych dyrekcjach kolejowych
ejnicy donoszą o przyjeździe b. następcy larzy, 2 resorników, 1 werkmistrza, 1 introligatora, po zakończeniu stra.ku nie przyjęto z powrotem do
1 piecownika, 5 koszykarzy, 1 montera, do ióżnych pracy dość liczny odsetek strajkujących kolejarzy i tak
J W ę jego. Otrzymał on podobno ztzwcle
ętrescmarma i, innych członków obecnego miejscowość! w -Kongresówr.e. Małojwiace. Pomorzu
dyrekcji p o znańskiej n ie -przyjęto - ‘■'t, w dyrekcji
i Poznańskiem.
iP■C
^liip
gdańskiej 22: w Katowicach 400; w Wilnie 15, zasad
[)! rin z przybył w towarzystwie majora
3) poszukują p racy reem ig ran ci jeszcze pozosi
ittf1 itra.
nicze dalsze usuwanie zapowiedziane, w Łodzi 18 kon
S ^K iu df> Berlina Kronprinz w towarzy- w Niemczech: 4 ślusarzy, 2 kowali, 2 tokarzy, 1 kotlarz, duktorów. Z dyrekcji krakowskiej obliczeń jeszcze
1
szmelcer,
1
kier.
parowozów,
2
górników,
1
hur
'** ] 5° brata ks. Oskaia w otoczeniu kilku agenniema, w warszawskiej sytuacja jest załagodzona.
n. Twych uda! się automobilem do posiadłości townik i 1 rob. rolny.
Specjalnie dyrekcja lwowska przyjęła wszystkich ro
4)
poszukują
p
racy
w
m
iejscu:
2
kowali,
1
kier.
/senitz, gdzie asystował przy chrzcinach
botników kolejowych do pracy, wypłacając im wstrzy
Następnie Kronprinz widział się ze parowozów, 4 górników, 6 rob, niewykw., 7 inw, woj., mane w czasie strajku pobory.
nolf
’’ uczęszczającemu do gimnazjum w Poez 1 wfódarz, 1 tirzędn. gospodarczy.
— Znowu zam ach na pociąg. Z Wilna donoszą,
ji ' m udał się do Oleśnicy.
—- Posiedzenie C hrześcijańsko N aród. Stów. że na szlaku kolejowym między stacjami Lachów i M a ła 
(|jii' p r° nprinza. która przebywa w Oleśnicy od N auczycieli odbędzie 3ię w sobotę 17 listopada rb. szewicze wydarzył się znowu zamach na pociąg mięi/^rócila się do ludności z prośbą zanie- w Kępnie o 3 i pót. Uiszczenie się ze składek, choć. szany-towarowy. Nieznani sprawcy podłożyli na tor
e ' h'ikich ma ifestacyj na cześć męża. Do okazyjnie, koniecznie potrzebne. Liczny udział bardzo kilkadziesiąt podkadów żelaznych. Maszynista prow a
„„■ii jPteybyło dużo dziennikarzy zagranicznych, pożądany.
dzący pociąg zauważył w czas przeszkodę i zatrzymał
Zarząd.
, i,0,angieiskich. Powrót Kronprinza do Nie
pociąg. Po usunięciu podkładów pociąg ruszył w dais/ą
— P okw itow anie. Na Czerwony Krzyż złożono
mek' j at w Angiji* wię sze wrażenie niż przewrót z dworu Manulin ryynagrodzenie za spaszoną se drifeę. W związku z ostatnimi napadami na pociągi,
e.
radelę. Byloński i Ktoniezki 500003 mk. Cz. Szym- minister spraw wewętrznych w porozumieniu z m ini
strem kolei zorganizował ochronę w len sposób, że
kowiakowa, skarbniczka.
,j li ^ odrzuciły żą d a n ia P o in c a r e ’go.
silny odsdziat polieji konnej będzie patrolowa! toiy
donoszą, że odpowiedź Niemiec na notę Z k ron iki policyjnej.
kolejowe. Długość tych linji patrolowych ma wynosić
-efWi ^.Ambasadorów w sprawie przywrócenia
— A m ator żyta. Ztmieszkaly w Myślniewie 100 kim.
w Niemczech została już wysłana (powiat ostrzeszowski) Karol Dlugoń przed kilku dniami
— Ś re d n ia szkoła rolnicza w Bydgoszczy,
zapragną! zaopatrzyć się w żyto i w tym celu udał W dniach najbliższych otwartą zustanie w Bydgoszczy
pafl* iji^miecka odmawia przywrócenia kontroli się do stodoły gosp. Mateja Adama w tejże wsi, wyniósł państwowa szkoła średnia rolnicza. Zapisy uczniów
ijja d z y wobec panującego wzburzenia na około 6 centnarów. Amatora taniego żyta wykryła na pierwszy kurs trwają do 20 b m , przyjmowani zaś
o«. Rdzenia Ruhry i obecnego położenia gospo- jednakże policja.
będą chłopcy z ukończoną 4 klasą szkói średnich,
'«miec. Wobec powyższego rząd Rzeszy
— P o żar okow ity. W destylacji p. Fr. Nowaka ogólnokształcących, lub szkól powszechnych 7 oddzia
„“żielić gwarancji bezpieczeństwa wykonu- w Ostrzeszowie w niewyttomaczony sposób zapaliła łowych. Nauka w szkole trwać będzie 3 lata.
0|ę Francuzom i Belgom.
się 2 bm. beczka z okowitą. Zawezwana przez prze
— Zw olnienie rezerw istów .
Większa część
chodzącego posterunkowego straż ogniowa przeszko rezerwistów rocznika 1898, powołanych w czasie między
fltf ^ w odzenie separatystów.
dziła rozszerzeniu się'pożarowi. Właściciel destylacji 16 a 25 października została już zwolniona z dniem
ede' M c i zajęli przędzalnię jedwabiu, składy,
odniósł poważniejsze oparzenia, gdyż zapaliło się na
, tj„az baraki firmy Michels. W Crefeld około nim ubranie. Okowita w ilości 300 litrów spaliła się 10 bm. Pozostali, znaczna mniejszość, będą wkrótce
■i 0 * 5C0 u , „ . - , ____ i ___ ........................ u - : _______
zwolnieni.
c°Wników
przemysłu
jedwabniczego
połąni
doszczętnie. Stratystąa powstałe blisko 300 miljonów m
— W dzięczność żydow ska
Podczas jarmarku
B 1' * SeParatystami.
w Wielu (Pomorze) paru handlarzy-żydów, przybyłych
ic^ j^hica 11 listo p a d a w P aryżu.
z towarem, przyjętych zostało na nocleg do pewnej
i ^ 0 ię),aededniu rocznicy zawieszenia broni
— Zjazd duchow ieństw a. — W piąiek odby rodziny. Rano poszła gospodyni na pole wybierać
■
Okładach szkolnych poświęcono chwilę wały się obrady Zjazdu Duchowieństwa, Djecezji kartofle, w domu zaś zostawiła tylko dzieci w tej
HjlJ poległych w czasie wielkiej wojny. Na .Gnieźnieńskiej, Poznańskiej i Chełmińskiej \n ' sprawie myśli, że kupcy odejdą jak przyszli. Oni tymczasem
rt % 'a miejsce „minuta milczenia". Liczne dele
zastosowania reformy rolnej do ziem kościelnych. Ob dowiedziawszy się, że są sami z dziećmi, rozgościli r.a
■Hn' wieńce na grobie nieznanego
hnerza. rady z.,gaił i przewodniczył im ks. Ktoś, Referat w y dobre — ugotowali sobie sute śniadanie i odeszli.
.() Bp oddaniu armatnich
strzałów
......................
P°- głos ł ks, Adamski na temat ..Sprawa zastosowania re  Dopiero później zauważyła pani domu, że skradziono
^.'"ów Inwalidów z pułków rozwiń—nych formy rolnej do ziem kościelnych" a sprawozdanie jej 2 miljony marek i rozmaite inne rzeczy waitościowe.
*' *|Jjbobilizacji uformował się pochód, który kasowe Wydziału O arony dal ks. Bajerowicz. Ks. bis Tak owi żydzi handlarze nietylko że oszukują ludność
,c| i j " tryumfalnego, gdzie zjawili się prezydent kup Lukomski mówił o stanowisku biskupów wobec pomorską przy sprzedaży towarów, ale jeszcze okra
1 l>t/ ° nkowie rządu, marszałkowie i korpus reformy rolnej. Obrady zakończono uchwaleniem odpo dają. Niech to będzie przestrogą dla wszystkich, Nie
powinniśmy żydów wcale dopuścić na nasz rynek,
ly t
przed którymi odbyła się defilada wiedniej rozolucji.
dowództwem gen. Gmirande, guber— 350 Iecie gim nazjum . — Gimnazjum Marji gdyż mamy dosyć kupców chrześcijan Polaków .'
Magdaleny w Poznaniu, najstarsze w Wielkopolsce i
— Echa zajść w K ra k o w ie . Jak donosi ,.Kur-jedno z najstarszych w całej Polsce, obchodzi w tym jer Poranny" przerażeni zajściami w Krakowie wieśniacy
roku 350-lecie swego istnienia. Na czele Komitetu nie dostawili ziemniaków, ani też warzyw. 'O nędzy
jubileuszowego stoją: Prezydent Miasta Ratajski i b. w Krakowie świadczy fakt, że trupy końskie pozostałe
Starosta Krajowy Wyczyńskh Komitet wydal odezwę, po walkrch na ulicach miasta zostały zrabowane przez
w której wzywa społeczeństwo Wielkopolski do wzięcia nieznanych osobników Mianowicie, zabitym koniom
udziału -v uroczyspśsi i zasilenia funduszu jubileusze- powycinano posadki i kawały mięsa z karków.

r S tr a ż N arod ow a
'mado 1 W ojew ództw o P ozn ań sk ie.
itH0 pr(

Z całej Polski.

Z Poznania.

.f ~ hasłowe płacenie podatków
państwo na lepszą drogę.

— W pościgu za w aluciarzam i. We Lwowie
sJnia 32 hm. po południu policja przeprowadziła po
nowną obławę na waluciarzy. Zasekwesirowano okofo
500 dolarów oraz wielkie ilości koron czeskich, gul
denów holenderskich i koron austrjackich.
— Sztuczki niem ieckie. We wiosce Murzynko
dawniej zupełnie niemieckiej, pozostało jeszcze kilku
Niemców i obok swego kościoła posiadają własną
szkolę ewangelicką. Ponieważ liczba dzieci ewange
lickich uległa bardzo poważnej redukcji, więc zostały
poczynione starania u władz kompetentnych, ażeby
szkolę oddać dzieciom katolickim, których liczba wy
nosi przeszło 60, a które są zmuszane chodzić do
Murzynka, oddalonego stąd o 6 km. Ody się Niemiaszki o tem dowiedziały, rozpoczęli działać po cichu,
mówiąc sobie widocznie, od czego , Deutschtumsbund".
Głowa i filar tutejszej niemczyzny p, Harmel
i nauczycielka p. Puppel, zaczęli pisać i jeździć do cen
trali w Bydgoszczy i o dziwo, znak iii wybieg. Otóż
przysłano" z ochronki niemieckiej w Bydgoszczy 1!
dzieci, które ulokowano po tutejszych obywatelach
niemieckich i szkoła ich posiada przepisaną ż a b ę 40.

Ze świata.

sfer nie nadesłano mu czeku — może sprzedawać
drogocenne przedmioty spoczywające w nietkniętym
przez demokrację skarbcu. Przed niedawnym czasem
zapragnął cesarz przeliczyć swe mienie w „Galerji
Skarbów", udał się więc z wielką pompą do lewego
skrzydła pałacu i skonstatował, że brakuje złotego
talerza Kien Langa. „Syn nieba1' wpadł w szewska,
pasję i .począł okładać bambusem ministrów swego
domu i. eunuchów. Bystrzy dworzanie w lot skombinowali, że jeśli z powodu jednego talerza spotkała
ich taka łaźnia, io z powodu dalszych „braków" nie
wyszliby pewnie żywi z pod cesarskiej ręki. I jakoś
się stało,, że najbliższej nocy wybuchł pożar w pałacu
i to właśnie w lewym skrzydle, gdzie się mieściła
, Galerja Skarbów". Na miejsce pożaru zajechała straż
ogniowa, 1 w tej chwili rozegrała się iście azjatycka
scena, nie zrozumiała dla Europejczyka. U ścian pło
nącego pałacu stanęli strażacy, nie odważając się wejść
do wnętrza, jak długo nie zbierze się Wielka Rada,
która wyda odpowiednie na to pozwolenie. Ze zro
zumiałych względów „Wielka Rada" niezbyt się spie
szyła z wydaniem pozwolenia i Galerja Skarbów spło
nęła doszczętnie. Pożar ten zachwiał poważnie bud
żetem „syna nieba". Pozbawiony apanażj, nie ma już
skarbca, do którego mógłby sięgnąć na pokrycie swych
wydatków. Podobno nosi się z myślą zaapelowania
do serc miłosiernych monarchistów catego świata.

O bc ej wyrazy.
— Mój kochany, nie mógłbyś mi P0^
g
ro znaczy unikat.
fm jSggj rgpsSB. W *
Unikat? To taki, co unika kobiet.
— A jakże będzie się nazywał tak)„
kobietami?
?; i
-‘t s p l
Taki, co goni za kobietami? An0' Zl
duplikat.

Notowania Urzędu Stanu CywJw
za czas od 4.— 10. listopada 19231,
U rodzenia:
Stanisław Doktor * 3 11. w Kępnie. SI-I
Kucharzak * 3. 11. w Kępnie. Stanisław r,
* 5 11. w Kępnie. Andrzej Kieimińsb
w Kępnie. Leokadja Morta * 5. 11. w "°
Eli Ema Newecersal * 1. 11. w Szklarce. ®
Stanisław Balcerzak * 8. 11. w Kępnie. SI
Szymankiewicz * 8 11, w Rzetni,
Siuby:
Urzędnik celny Józef Szynkowski z Kęp®,
iwą Zielińską z Kępna 5. li. — UW®
dy sławą
Edmund Szumocki z Kępna z p. Jadwigi
Kępna 6 11. — Robotnik R man Krzy"18.
1
wego Bytomia z p. Anną Kosmatą z Kęp38
Kępna z J
Handlarz Herszlik ;Vte;er Bryl
Anton:
I C V IIV I z
/.. Kępna U8 Ł l a
J V 1! V j Ciarz
I Ł- • --Hirschel
z Makoszewa z p. Bronisławą Gawlik z 01*® o
ZK°ny:
- twejł-ćą.
Jadwiga Szuda j 3. ’ !, w Kępnie -* uS. iposi
zimierz Dziergwa f 5. U . w Kępnie 51 *8sław Caban f 8, 11. w Kępnie 3 lat. lD'en 'Wy
f 10. 11. w Kępnie 4 miesięcy
$*0

— O chrona robotników polskich we Francji
Śród uchwał, które zapadły na pierwszym zjeździć ro
botników polskich we Francji odbytym w październiku
— D ziew czynka obudzona z letargu, W Ma
br, zasługuje na uwagę punkt, który domaga się usta drycie umarła córeczka małżonków Marzano. Rodzina
nowienia przy wszystkich placówkach konsularnych i przyjaciele zebrali się na pogrzeb. Gdy służba ża
inspektorów objazdowych. Zadaniem tych inspekto łobna' miała już zaśrubować wieko trumny, matka
ratów byłoby czuwanie nad'przestrzeganiem wykony dziewczynki prosiła, żeby jej pozwolono jeszcze ostatni
wania artykułów konwencji emigracyjnej.
raz ucałować dziecinę. Jakież było jej zdziwienie, gdy
r - S traezne sk u tk i p olityki berlińskiej. Kata zobaczyła, że dziewczynka poruszyła się lekko. Osza
strofalny rozwój stosunków w zagłębiu Ruiny unie lała z radości, matka pobiegła do doktora, który skon
możliwiający zakup żywności i surowców spowodował statował, że dziecko obudziło się ze snu ietargicznego.
wielkich przemysłowców do coraz liczniejszych zwol
— N ienasycona. W Portsmouth, pewna nie
nień urzędników i robotników. Dotąd zwolnieni zo
stali niemal wszyscy nieżonaci urzędnicy oraz cały młoda już dama, stanęła po raz 7- my z rzędu przed
żeński personel biurowy. Od 15 bm. nastąpi dalsza ołtarzem. Ostatni jej mąż zmarł akurat przed rokiem,
redukcja 20 proc. urzędników żonatych. Reszta pozo a był on 6-tym z rzędu mężczyzną, z którym dama
stawionych w służbie urzędników pracować będzie owa przeżywała miesiąc miodowy. Ponieważ Siczy ona
tylko 4 godziny dziennie i pobierać 40 proc, obecnych „dopiero'1 76 lat, przeto nie chciała się zdecydować
na życie w samotności. Wdzięcznie wspominając pa
zarobków.
mięć swych przeszłych mężów, nosi ona na swych
— K rw aw e dem onstracje w P ary żu . Partja palcach wszystkie obrączki ślubne.
komunistyczna urządziła onegdaj manifestacyjny wiec
aa rzecz pokoju. Po odbytym wiecu usiłowano dostać
się do centrum miasta, jednakowoż manifestanci zostaSi
przez policję rozproszeni. Dwie osoby są zabiłe, ko
misarz policji lekko ranny.
Przynęt
— W y b u ch prochow ni pod B ukaresztem .
Fotograf: - - Lepiejby fotografja wypadła, gdyby
Wielki skład amunicji w fortecy Domnescu, położonej
o 15 km. od Bukaresztu, wyleciał w powietrze. Liczba pani wzięła do lęki jakiś zeszyt, lub książkę.
Kucharka: — O, ja to już przewidziałam, dlatego
wbitych dosięga 40. Wybuch był tak gwałtowny, że
też wzięłam ze sc bą moją książeczkę kasy oszczędności
w Bukareszcie zrujnowany jest szereg domów.
Z ł o śl i w
— A. (do malarza): — Wie pan co, znam takiego,
któryby chętnie zapłaci! 5 miljonów rok., gdyby tylko
— N ajbiedniejszy cesarz św iata. Zdetronizowa mógł zobaczyć pański obraz.
- • Malarz: — Czy on jest takim znawcą ?
ny cesarz Chin Pau-Ju żyje i cieszy się najlepszym
zdrowiem. Ma tylko sporo kłopotów, — Nie wypła
A.: — Nie, ale je s t ślepy.
tają mu już sowitych apanaży; jakkolwiek otaczają nie
Ukarany,
zmiennym szacunkiem i rytuałem. Cesarz żyje w swym
dawnym pałacu, otoczony tą samą co niegdyś służbą
— Słyszałeś, Stacha za pocałowanie panny Broni
składającą się z całej armji eunuchów. Chińscy repu
sławy w policzek skazano na trzy miesiące kozy.
Utkanie są jednak zdania, że „syn nieba" winien u swego
— Wcale mała koza. Mnie za to samo niegdyś
ojca domagać się renty, gdyby jednak z niebieskich skazano na dożywotnie, ciężkie małżeństwo.
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W ostatniem ciągnieniu miljonówki
mi
następujący numer: 2 840 859.
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M iljonów ka

Kurs giełdy warszawski®)
(Notowania nieoficjalne.)
z dnia 13 listopada 1923 r.
Dolary Stanów Zjedn.
Marki niemieckie
Funty angielskie
Franki francuskie
Franki szwajcarskie -

Dla rozrywki.

o gociz. 4-tej po poł. odbędzie się
n a sali D om u K atolick iego w K ępnie

WIELKI WIEC

Związku Obrony Kresów Zachodnich.

Szanowni Odbiorcy!
.Spróbujcie, a przekonacie się, iż najkorzystniej i najszybciej można
otrzymać
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Mąka żytnia
;Koj
_ 84i
Mąka pszenna
W
Ospa żytnia
Ospa pszenna
Ido
Ziemniaki jad.
h¥ \
Ziemniaki fabr.
*Kj
Uwagi: Sytuacją rynkowa na ogół bez znl‘a5|jł)e' Cr
tówkio trwa w dalszym ciągu.
ciągu Usposobienie
posobien

3 wagony torfy I Jałowi^
Jan Kwaczewski i S-ka.
Kępno

Peleton 179.

- »

»

1
w różnych gatunkach aa gotówkę i za ziemiopłody z firiny

Ramza Bodzioch w Mroczeniu Nowym
(od stacji kolejowej około 300 m. po lewej stronie szosy w kierunku
Rychtala.
1106
Z poważaniem

RAMZA i BODZIOCH.

składki regulować
w cią^u 8 dni

po odbiorze zawiadomienia przez Kasy chorych w do
konanym wymiarze składek, w przeciwnym razie od
damyy Osprawę
poboru bez
UUMI
i ł* «, Y do
'
t przymusowego
f
- . v-^ ...
c/v/, ,poprzedniego napomnienia obliczając składkę, od dni
doręczenia listy, lub zawiadomienia według kursu
r,--, ,, Irn szwajcarskiego.
o ^ t in iP ó r c l/tt lC Ift
franka
Zatem upraszamy wszystkich pp. pracodawców
o łaskawe zastosowanie się do powyższego.

Zarząd Powiatowej Kasy Chorych
w Kopnie.
U16
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Szanownej Publiczności
simy, że
.
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Zaraz na sprzedaż

Przyjmę
płaszczi dużadamski
na
uczni
stancję
naftowa
lampa
od zaraz.
Odzie, wskaże eksp. N.
Zgłoszenia w eksp. N.
P. L. pod nr. 1114.
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Majętność

1115

Z powodu zobowiązań Kasy chorych, względem
pp. lekarzy, szpitafi, aptek i t. d., upraszamy

m

,flatr

sprzeda

• H tU M

Ni<

m

cielne

prasowanego nadchodzą w tym ty
godniu. Zgłoszenia przyjmuje się
w składnicy węgia ul. Szkolna 353.

w

Przemawiać będą p. poseł Wojtkowiak i inni. Uprasza
się o liczny udział,
Po wiecu przyjmuje zarząd wpisy na członków przyczem
można uiścić się ze składki.
1117
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Urzędowe notowania z dni \'l. listopad?
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loco Poznań za 100 kg. w ładunkach wago00'
natychmiast ceny hurtownie:
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Pszenica
jęczmień
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jęczmień brow.

na który uprzejmie zaprasza

Zarząd powiatowy.

i 'Pon

Giełda zbożowa w Poz

R o z m a ito ś c i.

W niedzielę, dnia 25 listopada br.
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P, L. pod nr. 1113.

Biuro dla Handlu i Przemysłu:
Zamówienia dlOokręgu
i bliższych informacji
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