»»Nowy Przyjaciel Ludu'4 wychodzi tr?y razy lygodiuowo■■ia na poczcie z odnoszeniem mtebieczrtfe 35COO rok.
gcjtapedycj! bez -odnoszenia miesfęctnie33GO0 r r , z o d m s z .'# dom 34380 m.
r -^ opaską w Polsce miesięcznie 45000 mk.
ojedyńczy egzemplarz 3000 mk.
r Francji pod opaską z franki. W innych krajach i00 procent drożej,
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Kępno, na sobotę 17 listopada 1923 r.

gazeiy, żeby się nazywało, że coś w tytn kierunku i
zrobiono.
|
Powtórzyło się to, co było w maju. Znowu żwycię- i
Łzłe.-y miesiące rządów większości narodowej żęła ta sama myśł (niby) m radowa, stawiająca inte- j
*Wt)ły octy stronnictwom narodowym, rozbadziiy res narodu a właściwie partji ponad interes Kościoła, j
*%ję stronnictw narodowych które z przerażeniem wymagająca poświęcenia wszystkich innych interesów i
fzegły, że rząd w:ększcśei narodowej nietyiko dla rzekomego interesu narodowego, w rzeczywistości
daj fv,ls:e • go, co obiecywał, ale że obóz naro- zwyciężyła silna woia P,astowców nad słabością, bra
z każdym dniem traci na ssie i znaczeniu. Po kiem zasad i królfcowidztwern polityków stronnictw
dam agać się zmian w rządzie,
narodowych.
tymczasem pozostający pod wpływem PiastowAby nadwątloną powagę większości narodowej
. rząd popełnia krok. który do reszty m s ; pogrą- podnieść, rządowi większości nadać powagi i znaczęc. < osłabić rząd narodowy. Minister Reform rolnych, nia, wciągnięto do gabinetu najlepsze nazwiska i r.aj
Sl*cki, Piastowiec, wnosi podpisany priez cały ga- lepszych łudzi obozu narodowego, ale nie postawiono
?et projekt ustawy o osadnictwie i parcelacji, w któ- ich na zdrowym fundamencie, narażając może i te
dufny w swoją przewagę i słabość stronnictw na- nazwiska na ofiarę bezpludn. ł znowu?, przestróg nie
feb, idzie nawet jeszcze dalej, jak układ majowy brak i nie zdoła nikt zastawić się tem, że nie wiedział,
stworzy! obecną większość) przewiduje,
.że to, co się czyni, n ie;g ’dnem jest z prawidłami
wnie i brutalnie pomija się prawa Kościoła sprawiedliwości i katolicyzmu
parcelacji ziem duchownych bez uprzedniej
Nadesłany z Rzymu protest ks.. Kardynała Dalbora
ty Stoi; y Apostolskiej. O dobrach poduchownych, przy wniesieniu takiej nstawy bez porozumienia się
dćrych dawniejsze ustawy o reformie -rolnej jeszcze z Stolicą Apostolską był wołaniem gtośnem i prze
Mntitiają, t;i już wzmianki niema. Uposażenie du- strogą aż nadto wielką. Rzecz dziwna, że kilka naj
"'ieństwa zbywa się obietnicą, a wszystko chce się poważniejszych narodowo myślących pism w stolicy
oprowadzić gwałtem, mimo, że Konstytucja Kościo- nie odw ażyło się w y d ru k o w ać p ro testu ks K ar
katolickiemu uroczyście prawa własność: zagwa- dynała, iak gdyby strusia polityka mogła zmienić
P^ała.
sprawy.
cnżąd polski wnosi projekt swój w chwili, w któ
chodzi to ,0„ morgi ..ziemi,
^ka.o- jezi 'puszy > wiedząc ii<)bvK<aumej, -- « « •
5 Uposażenia duchowieństwa w zamian za zabraną chce wbrew Konstytucji — i to poraź pierwszy cid
J*|ę żadną miarą wykonać nie zdoła. Świadom za- jej u:hwalenia zepchnąć Kościół z należytego stano
? Ksi rząd, że przeprowadzając tę ustawę, chce wiska i stworzyć precedens bezprawia wobec Kościoła
l * * ciężar utrzymania kościoła -na ogół parafjan katolickiego.
Zaiste, dziwne zaślepienie ogarnęło widocznie satywolując tern samem niesnaski w parafjach i walkę
s-ych posłów stronnictw narodowych, że nie doceniają
y
'2
V- musi
ijjual UUdttiCt.,
.UlklliHl,; y
fporaź skutków swego postępowania, że nie rozumieją iż
)' rż-Midy
dostrzec, że V
ostentacyjnie,
y &S2y ..,d uchwalenia Konstytucji, pogwałcono pra- lekceważenie zasadniczych praw Kościoła znowu zem
pv»ti.,ia, co musiałóby wpędzić cały obóz kato- ści się na obozie narodowym, odbierając mu popat
1 * opozycję i temsamem podciąć podwaliny rządu cie i zaufanie szerokich mas ka«! ków i duchowieństwa.
opierającego się przecież w olbrzymiej
Pizecież nie może błogosławieństwo Boże towa
:e na katolickim obozie. Wszystko
Ws
właśnie
tak rzyszyć tym, co zaczynają od znieważania sprawiedli
wość*, konstytucji i praw kościelnych. Na prawdę,
’ , jak gdyby chodziło o to. by rozbić rząd na
5?P*v.
gdyby kio chciał rozbić obóz narodowy i wydać na
Niemal równocześnie z tern, rozpoczynają się per- pośmiewisko lewicy, nie mógiby znaleźć lepszego spo
o
zmiany w gabinecie, chcąc wydobyć śobu
z tor,! ponad to, co wymyślili mądrzy politycy z obozu
Ł j,
J t Łtyfosa,
za który odpowiedzialny jest pizede- narodowego.
Polityka większości .narodowej właśnie podtrzy
“ ; S!kiem Polskie Stronnictwo Ludowe, Zdawało s ę.
i jakiej chwili stoooletwa narodowe dostrzegą ot- mywać powinna za-taay najszlachetniejsze, a nie obni
nic bezpieczeństwo, jakie im grozi i Silnie żać się do postulatów szachrajstwa, do sprzedaży za
Jitnią żądanie, aby Pfastowcy zrerygnowaii z^par- chwilowe korzyści — najświętszych, a zwłaszcza cu
ł’ grożącej rozbiciem większości rządu • zachłan
dzych praw.

rządy większości.

R

^

do
0ji< \J o parcelacji ćonajmniej wpiowadzcno zastrze5* że dokonać się dna może jedynie za uprzednią
oioiicy Apostolskiej.
ApostotsKiej. Mniej już żądać nie było
l2 Stolicy
2 1? ze strony katolickiej.
V .^poczynają sie znowu, targi, jak' przed 4 mie3 ?'■ Piastowcy ćlicą gwałtem przeforsować swój
r ‘; niezgodny i układem swoim na Komisji R
f ik a ją c się eto pomocy lewicy, która oczy-:
J f1.3 najdalej idące ich żądaniif.-w naęzieji u zdoła
jrp piJn pomiędzy Piastowców i stronnictwa praw -

ł, 'W takiej chwili powinny były stronnictwa praC. zażądać usunięcia ministra Osieckiego t dania
'tylnich instrukcyj przedstawicielom P S L. na
'! Rolnej. Tymczasem to się nie stało a w perńjeh przedstawiciele prawicy, jak zwykle, uwiejj? 'uym i więcej upartym przeciwnikom j osiad s' ?8odiiU s.ę m projekt Osieckiego, dodając
wzywa się rząd, aby w 4
'ja i z o l a c j ę , w
W której
r.
ę 3t'n porozumiał się z Stolicą Apostolską.
L'adomą jest rzeczą, że takie „rezolucje m c me
n i nikogo
nii.-n.TA nie
r.in obow
nhnw iązują;
iazuia: przyjmuje
orzvimu
się je
3 to. ażeby zamydlić oczy, czy io czytelnikom

Zwyczajne za włer:
Żałobne i dla poazi
Reklamy w dziale 1
Przed tekstem na 1
Ogłoszenia ze
Na ogłoszenia ponad

Stolica Rpostolsks s zabór dóbr kościoinycó.
Komisja rolna uchwaliła rezolucję, wzywającą
Rząd, r.Sy w p-*ą iągu czterech miesięcy przeprowa
dzi; r- : ,’w
z» Stólicą Apostolską w sprawie zaboru
ziemi kościtlnej
j.i; b , dzie wynik owych pertraktacyj, przesądzać
..y, rr.użno jednakże historja Kościoła uczy, że Stolica
Ap. stoiska zawsze energicznie broniła prawa własności
kościoła, a w razśe bezprawnego zaboru mienia kościel
nego stanowczy zakłada protest i nie wahała się zabór
majątku kościelnego, bez uprzedniego porozumienia
z Rzymem dokonany, nazwać‘rzbunkiem i bezprawiem.
Kiedy zaś rządy po samowolnie dokonanej sęku
laryzacji wszczęły rokowania ze Stolicą Apostolską,
wtedy zawsie Rrym domagał się oddania kościołowi
ziemi, jako niezawodzącego nigdy źródła dochodu na
pokrycie wydatków kościelnych.
Tak v. p. po dokonanym przez króla pruskiego
w początku dziewiętnastego wieku zaborze ziemi ko
ścielnej w dzielnicy wielkopolskiej Stolica Apostolska
zawierając konkordot w r. 1821 postawiła żądanie, ii
rząd pruski spłaci dług ciążący nań z powodu zaboru
dóbr kościelnych w formie przydzielenia potrzebnej
ziemi biskupstwom, kapitułom i innym instytucjom
djecerjalnym.
Rząd pruski przyrzekł spełnić to żądanie Papieża,
iecz później warunku tego nie speinił tłumacząc sie,

że stan finansów p nstwa na takie u re g u lo w a li
sprawy nie pozwala.
f
Ojciec św. Pius X! w r !9I9 kiedy jako nuncj: >
w Warszawie był świadkiem w;!k o reformę ro 'mą N l
arenie sejmowej, niedwuznacznie oświadczył, że ziei ..,t
uważa za jedynie pewne i trwałe uposażenie d u e f r
wiedstwa 1 wyraził nadzieję, że r, forma roi ia przep: j
W'dzona będzie w Polsce nie z krzywcą kości'j.,
i duchowieństwa.
V

Z S e jm y .

Warszawa 1.3 listopada.
W 1 czytaniu odesłano do komisji ustawę o rat LA
fi kowaniu konwencji w sprawie określenia najniższej i/,, 1
wieku dopuszczającego dzieci do pracy w przemył j
i w marynarce, oraz pracy nocnej, w sprawie zatrudni, '7
nia kobiet przed i po porodzie, w spraw ę pośrednio,■
ctwa i odszkodowania ci ia marynarzy na wypadek be,; \
robocia z powodu rozbicia się statku, wreszcie w s p r a 
wie bezrobocia Następnie przystąpiono do raiyfikac| , :
konwencji handlowej z Jngoslawją. Spraw ozdawca(
pos. Dymowski (Z L. N ) podkreślił jej wielkie z m O
czenie z powodu otwarcia przemysłowi polskiem.
rynku zbytu, w Jugosławii- W aneksie jest jeszczt > i
mowa o niestosowaniu żadnych ograniczeń wo be?państw. Konwer.cjs zesłała już ratyf kowana orztyą
skupczvnę jednomyślnie, co dowodzi chęci jugosławiśL,
ską. U
chw aleni®
do zawarcia ścisłych stosunków z “Polską,
ucnwaiem
konwencji odkładano a : do przyjazdu przedstawicie ,
parlameniu jugosłowiańskiego, aby wobec ni:h zama ^
nifestować przyjazne usposobienie dla Jugosiawj pi1;
Marszałek poddaje poci głosowanie całą uaawę en bioi*ęc
którą jednomyślnie przyjęto w 2 czytaniu. Posłowi [ ';
całej izby powstają z miejsc i czynią owację-obecnym|L*
na gaierji postom jugoslcwiadskiir. Rozlegają si j
oklaski i okrzyki: Niech żyje Jugosławie, prrytentt *;
posłowie jugosłowiań -cy wstają i rów.iez biją brawa! !
Ustawę uchwalono również w 3 czyi.,n u. — PosL-ń
ks. Olszański (Ch. D ) wnosi rezolucję o w ezw ani-f|
ądu aby badania lekarskie osób pozostałych po po-5,]
ległych i zaginionych mające na celu stwierdzeni!^)
dcinośd do pracy były bezpłatne. Glosowanie naw |
szeregiem poprawek odłożono.
l\
Poza porządkiem dziennym marszałek udzielił głosi ;:<f'
p. min spr. weiwn. dr. Kiernikowi, który przadewszyst- ^
kiem zaznaczył, iż od pierwszych dni października 1
ujawniły się tendencje strajkowe wśród różnych kate- 4
goryj pracowników, podających jako motyw ciężkiej*'
materjalne położenie. Pracownicy państwowi oprócz •
części kolejarzy i pocztowców oparli się hasłom straj-1 (
kowym. Po zlikwidowaniu strajków w zagłębiu wę-L,:
glowem Q. Siąska, i w przemyśle włókienniczym, można im
było uwaźtć ruch strajkowy za zlikwidowany, gdyby j :
nie samorzutny dziki sirajk maszynistów, którzy po- j' ,
nownie ożywili tendencje strajkowe na kolejach P-j
i poczcie.
i1;
Ponieważ zastój w ruchu kolejowym mógł zagra-;.-1-,
żać zaaprowizowaniu najważniejszych ośrodków niiej-J1
skich i przemysłowych i pogorszyć ciężkie położenie^
ludności, rząd był zmuszony przez powołanie rezer-n
wistów z pośród kolejarzy zabezpieczyć ciągłość ko-j i
munikacji i przyjść z pomocą tym pracownikom, którzy P.
wytrwali w pracy. Niestety, te podyktowane katego- 1
rycznym nakazem chwil i interesem państwa zarządzenia t
spotkały się z krytyką ze strony odpowiedzialnych
przedstawiciel: społeczeństwa. W rezultacie okazało się t
kc-miecznem ze strony władz wojsk, w jednym z okręgów I:
ogłoszenie sądów doraźnych dla iainiących obowiązek }'
wojskowy. W tym stanie rzeczy ograniczony wprawdzie |
w niektórych dyrekcjach tuch kolejowy został utrzy- 1
many a spokój i bezpieczeństwo państwa zapewnione. \
— Dopiero proklamowany na dzień ! listopada sirajk
powszechny doprowadził do ubolewania godnych wy
padków w dn. ó listopada w Krakowie, Borysławiu,
a następnie i Tarnowie. Ofiary, jakie padły w tych
miejscowościach, położyć należy w znacznej mierze na
karb agitacji tych żywiołów, które wniosły do strajku
hasła, nie mające nic wspólnego z dążeniami ekoao-

ii

[ji: f\

j j!vncmi robotników o poprawę Uh bytu. Wewszysbp |j tych wypadkach starcia organów bezpieczeństwa
f. ijska z dtmonstf antami poprzedzone zostały aktami
!'; Hów wobec policji i wojska, szczególnie w Kraf j: ie, gdzie już w dniu 5 listopada zosiaio kilkunastu
fj.j i cjantów ranionych be/ poprzedniego użycia przez
Igi i broni. Faktem jest, że niema! na wszystkich
| || i >madzeniacb urządzanych dla strajkujących i przed
• jkujących zapadni oprócz rezolucji z postulatami
|n i nomteznemi, rtz-.duc e żądające u dąpienia obecnego
| tu. Faktem jest, że. na zgromadzeniach tych wzy| 10 powołanych do służby wojskowej kolejarzy
..! roczt 'wców, aby wezwania wojskowe oddawali
zydjum wieców i wmawiano w nich, że nie są
j". łwlązani uczynić zadość tym wezwaniom. Faktem
/. i, , że z domu Kasy Chorych w Krakowie dnia 5 ii
•jjii; pada mówca Hoffmann zapewniał zgromadzonych
iii! ed tym domem, że gadziny tych panów, którzy wy jj |! ają .policję są już policzone. Faktem jest że w czasie
j ść w dniu ti listopada dowożono amunicję pod Dom
botniczy. Według opin|i znawców wojskowych, Mik
f wojsko, a w szczególności na ułanów był przeprejrj j dzony według wszelkich zasad taktyki wojskowej.
:,j li śród zwróconej następnie broni wojskowej znalazła
. b o rt przez wojsko nie używana, a w szczegółności
i; } cle 2 karabiny rosyjskiego systemu. Szczegóły zajść
| j tatą wszczęte już i prowadzone z całą dokładnością
; -chodzenia policyjne i karno-sądowe, które też nie
jj i- iłpiiwie wykryją winnych i spowodują pociągnięcie
j i do odpowiedzialności. Rząd ze swej strony za
li ,dził wszystko co należy, aby na stanowiskach kiera
j j ticzych nastąoiły zmiany, któreby na przyszłość daty
fij kojmię należytego wyk onywania obowiązkó» w za
li, osie be piecze listwa i porządku. Rząd posiadając
i wiadomość ciężkiego położenia materjalnego ludności
P e zaniedba nic co by położenie to złagodziło i polepszyć
|jj ogi-j. Z drugiej strony jednak wystąpi na przysziość
|ji ezwzgłędnie przeciw wszelkim próbom zaburzenia
|1 ewnętrznego życia w Państwie, któreby przekraczało
■i, anice dozwolone ustawa i interesem państwa. — Po
ji •ejściu mia spia v wewn na trybunę, rozległa się
jj grom aa wrzawa na lewicy. Minister oiicsytał swe
j rzemó.wenie wśród niemilknącego l clasu, uaiemożli
j| dającego usłyszenia go przez I;bę. Minister zakon
jj zyl swą mowę wśiód nieustającego bicia w pulpity
jjiitzcz .postów lewicy, którzy pod. konie; poczęli śpie
wać: , 0 cześć wam panow ie." Na prawicy po ukoń
ji zenm oświadczenia m nisira odezwały się oklaski oraz
|! icia w pulpity. Zarządzono przerwę w posiedzeniu.
| P o przerwie wicemarszałek Seyda oświadczył, że
: 'płynął wnLsek o otwarcie dyskusji nad przemówię
•tem p. min spraw wewn., wniosek ten przyjęto —
'os, K anpcz.ń ski Z. L N stwierdza, że podłoże
; igólne tyci; zajść jest znane Położenie pracowników
m-iaństwtiwyi-h i.-uie r nańfd.wpw^c.b, Jfijt

ciężkię. p]p

li. W sp raw ie zastosow ania ro ferm y fpiaej'
złem* kościelnej
J 1,. Zjazd delegatów Ligi Katolickiej województwpoznańskiego — protestuje stanowczo przeciw zskfi
sona ustawowego dysponowania majątkiem Kościoła,
przed zawarciem układu ze Stolicą Apostolską i uzyska
niem Jej zgody. Konstytucja Polska wyraźnie użf*le
naturalne prawo Kościoła katolickiego do posbhaStf
majątku ruch >mego i nieruchomego, oraz zarządzania
nim według swoich praw.
a<.
Rozpr rządzanie majątkiem Kościoła bez układ11
ze Stolicą Apostolską, jako głową Kościoła katotókW
i prawowitym właścicielem majątku kościelnego, ja?
n-truszerńem praw zarówno Bożych jak i iconStytucyjnych
2. Ustawa o osadnictwie i parcelacji jest pierwsi ^
od uchwalenia konstytucji ustawią, wkraczającą w
ujj
dzinę praw Kościoła. Ustawa ta narusza kotsstytucyp
prawa Kościoła i stanowi dlań przepisy wyjątków*- J;0;
niezgodne z brzrnien em konstytucji Przełam anie W ^
raźnych przepisów konstytucji przy tej ustawie, o t w l 5^
dtogę dalszemu bezprawiu i podkopie prawa KościM* (j|s;
zagwarantowane konstytucją. Jako Polacy ł
'
mamy prawo i obowiązek żądania zarówno .
_
iakoteż i postów, aby wznosili i uchwalali ostawi je ^
zgodnie z wyraźoenii przepisami konstytucji.
ijpilj ,
3. Pragnąc osłabić powagę Kościoła kaiolick1*^ sosf
eńsłwo <
od Rządu i sparaiiżow u
oraz uzależnić duchowieństwo
tku 'religijnym. 41 fcd
działalność jego, nietylko w kierunku
borcze g73biez)'" ^
i narodowym, dokonały Państwa zaborcze
Kościele katolickim, wywłaszczając go
go częściowo
czę»-— 11 «e i|
zupełnie- z ziemi, stanowiącej jego uiezaprzecj nyc
w/asność od wielu wieków, lub zabierając ją
rząd państwowy, Kościół katolicki uległ
nie zrzekł się jednak prawa własności do zasranr >jątj
majątków.
.
y lją t
Państwo polskie, przejąwszy po zaborcacfi nw jj |«ia
ref
Na zwołanem w Poznaniu ns niedzielę dnia tl bm, kościelne, winno je /wrócić prawowitemu właśei®1
j®tel
przez Ligę Katolicką zebraniu delegatów L-g Kato- Kościołowi katolickiemu.
4,
Zamiary zabrania dsogą wywłaszczenia be*
iiiikich Parafjalnych oraz bratnich organizacji katoiicHch.
po obradach w sprawie zastosowania reformy rolnej Kościoła i bez pełnego odszkodowania reszty ." za
kościelnych na parcelację, są- dalszym ciągtei?' J'vdo ziemi kościelnej uchwalono następujące rezolucje;
prawia, popełnionego przez zaborców i stanowi?,-" j Wrą
I. W stenna:
zamach na prawa naturalne i konstytucyjne K°5’
,
1
Katolicy Polacy, delegaci z Wielkopolski, Pomo.oa katolickiego w Polsce.
Doświadczenie wiekowe wykazało, że
c*1
i Śląska, zebrani dma 1! listopada 1SS3 reku na obra
W>
dach ,,Dnia Ka ol ctćego'1 wyrażają: hołd drogiemu I z głównych warunków pożytecznej działalności
wojsku1 naszemu, głęboką żałobę poległym bohaterom; ( jest duchowa i materjalna niezależność jego u,s.,L jj'
spełnionego obowiązku, najgłębszy żsi z powodu do j . duchowieństwa od zmiennych wpływów rządu ł:P*1S *
I politycznych.
j.
konanej na Majestacie- Polski — zbrodni.
Niezależność materjalna -umożliwiała ducS0^
Zapewniają Rząd: że wszystkie jego zamierzenia,
i
stwu
pod
zaborem
niemieckim
nietylko
sWjjjplJ
skierowane ku utrzymaniu ładu i porządku ptibiicznegi,/
i gospodarczego, oraz asdrowienia stosunków państwo | obronę ideałów religijnych, ale i wielostronną o* eg«
wych. spotkają się ze zrozumieniem i silnem popar- ! ność nad rozbudzeniem i podtrzymaniem oaMfl%w

słowy stwierdza na wstępie, że w wypadkach krakow
skich za wiele jest zgrozy, aby z moi koć argumenty
partyjne. Omawiając wypadki krakowskie, mówca
cytuje opis zajścia w , Naprzodzie". Kiedy padło 14
zabitych i MO rannych żołnierzy ..Naprzód" napisał:
„Tak podniosłego dnia nigdy proletariat nie zapisał
w swoich dziejach. Był to dzień krwi i bólu wiel
kiego, dzień smutku i tryumfu. Robotnik pobił poIłcję i wojsko — tryumf na całej Koji," A więc
t4 zabitych i HO rannych! Co do strony prawnej
militaryzacji kolej,, pos. Słomski przytacza dekret na
mocy którego pierwsza militaryzacja kolei miała miej
sce v; r 1921. Ustawa o militaryzacji kolei orze
duje ją nu-ty!ko na wypadek wojny. Co do obacr.sj
sytuacji, mówca podkreśla, ze spo!e:zeńslwo nie da
się przekonać, ze przyczyną tego położenia jest io, że
na tych ławach (wskazuje ręką na przedstawicieli
rządu) s edzą ci panowie a nie inni. Wspominając
o wypadkach krakowskich, mówca zaznacza, że cale
społeczeństwo odnosi się z czcią do tych żołnierzy,
którzy spełnili swój obowiązek. Następnie p marsza
łek Sejmu udzielił głosu posła Markowi z P. P. S.
Z chwilą pojawienia się na trybunie pos. Marka wszczął
się ogłuszający hałas i bicie w pulpity, wobec czego
wicemarszałek Seyda zarządził przerwę
Podczas
przerwy namiętna dyskusja między posłami toczyła się
dalej. — Po 20 minutowej przerwie p. wicemarszałek
odroczył posiedzenie, przyczem przyjęto wniosek, aby
następne posiedzenie odbyło się w piątek dnia 56 bm.
o godz, 4 po pot. Na porządku dziennym jako pierw
szy punkt dyskusja nad oświadczeniem mirt spraw
wewn. Kiernika,

a

Rezolucje Dnia Katolickiego,

i ■aeiytiw jżOiaMCgU,

Lei K10T3 iU J.U

PaflSlWU V

niętać, że żadna konstytucja nie uznaje prawa do
trajku politycznego, który zmierza do obalenia rządu,
^os Czapiński P. P. S. wystąpił z ostrą krytyką
•becnego rządu, przypisując mu winę wypadków kracowskieb, wreszcie zgiouł rezolucję domagającą się
istąnienia r/ąciu. Pos. Stroński Klub Chrzęść. Naro

Prośzą Rząd, ażeby w tych ciężkich chwilach pa
miętał, że obok mądrości i siły potrzeba- tym, którzy
z woli B -fej rządzą narodem, nadewszys&o nadprzy
rodzonej pomocy, błogosławieństwa Bożego, zapewnio
nego tym, którzy szukają naprzód Królestwa Bożego
i sprawiedliwości jego.

' wynagrodzić zamierza duchowieństwo katolick'e
braniem tej ziemi, który stanowi podwalinę jeg®* Jtfc."'
t pasterskiej, narodowej i społecznej działalności. ,}l ^
Zjazd wyraża głębokie przekonanie, że
°ksi
| tpwanie tej niezależności instytucji kościelnych 1)1 łtąy
j wieństwa, jest uposażenie, oparta o ziemię.
. %)

I. ł. K raszew ski.

—- jechać nie pojadę za nic — mówił. — Dziecka
nie porzucę, a choćbym nawet ja wydał : o !os się
ubezpieczył, co ja tam robić będę? Oni nie na tatara’
ani na turka, ale na polską szlachtę saabie ostrzą,
a jabym miał z nimi na swoich iść?
Lachowicz też, choć szlachty nie lubić, ale łachem
się czuł, a mścić się nie miał ochoty.
— Ja leż na Niż riie powrócę — rcekł — a nie
znajdę służby tu, zaciąg*? się do cesarskich, albo do
francuskich pułków, jeżezś oni je złożą.
Płaza w nocy pomyślał, ie choćby mu przyszło
córkę zostawić u ciwunowej, a samemu, nocą w Kra
kowskie zbiedz. i na tc byt gotów.
— Ja z tobą — dodał Lackowicz.
•
Zrań a czekali Par lana do południa prawie. N ad
szedł już trochę podweselony a bardzo, butny. ' Siad"
u łóżka Razy.
No? a co kości twoje?
~ Gorzej niż wczora. Męczyłem się przez caią.
noc — rzeki Płaza.
— No, to niema z tobą co poczynać — dodał
Parfen — dawaj mni-> listy, ja już będę wiedział co
z niemi robić, jeszcze u ciebie sumienie jest, żeśsich
nie zniszczył.
Oburzył się Płata, a kozak go po ramieniu po
klepał
— Nie sierdź się — rzekł — chytry jesteś, ale
bywają gorsi od c.-ebie. Gdzie te ''Sty?
Płaza doby! chustę zawiązaną z pod poduszki
i pokazał ją. Parren popatrzył na- pieczęcie cay były
nienaruszone i z poszanowaniem zawinął znowu. Do
był jeszcze jedną chustę własną, obmotai w nią pa
piery i za pazuchę założył głęboko pod koszalę.
Tymczasem Płaza dostawszy sakiewkę licztł na
brzegu łóżka złotą i srebrną monetę, którą*,mu Osso
liński da! na drogę. Parfen milczał, wódkę popijając.
Nie sprzeczał się o pieniądze, ani ich wymagał
więcej dumał...
-■ Zbyliście się ciężaru — szepitęi przerywając
milczenie — zdaje się wszystko skończone... hę? ale
ja nie wiem co na to starszyzna powie. Może ty jej
byłeś potrzebny, może ty nasze sekrety dnieprowe,
nasze schowki i niedostępne znasz kryjówki? Myślisz,
że tobie z tem po święcie dadzą chodzić. gdvby sic
wojna fo;p"cząć mia'a? Nie wiem, a jabym nigdy ta
kiego nie żywił, cobv moje życie trzymał w garści.
Wtem Pfcsr; zaklął •: ?e o żadnych nię w kdjiał
tajemnicach,
^

— Albom to ja do rady natęża!? - c ii J o
Chodziłem, gdy Jbyło potrzeba i biłem, się, 3
[ nie rząuziłem.
lyyfcu'1
— Ale tyle lat po ostrowach ty naszych
0
1’ 1 chodził — mówił — z ciebie przewodnik dla ** it
i nieprzyjaciela byłby straszny.
pjjs 1,1
{
— A któż tu wasz nieprzyjaciel? — zapyl*
^
Parfen mu nie dal mówić dłużej.
po19'Ovy *
— Kto? wy tu wszyacy nasi nieprzyjaciel. ^ ^
5 naród chłopski a wy panowie szlachta i król'*1, j n (M*
! tak samo nas głaskacie : płacicie jak i tatafó*' d l
, samo użyć gotowi, a gdyby się nadarzyła z'°
| w pień v/ysiec. Z królem to co innego,
i z niia się zadziera, m .yjemu pornódz gotowj
Wtem jakby się opamiętawszy że nadto
rym, dopił nagle wódki, dłonią się po ustach -J“
Tu 'j j5ł.|jWi,
— Milczeć! — zawołał po
,
ruski:-,
______
«t
w Warszawie na wab my się zarażamy, gadanin^'
siebie zdradzamy.
cz?
toć
Wstał Parfen rękami jeszcze opatrującbrane listy dobrze rrni do piersi prąysióły
.
No, batku ne haiku — rzeki wesół®
% ,
was nie wiem jak teraz zwać, boijdajbyście
<!» 81
na nogi podnieśli i wyzdrowieli.
jp j . ,ch,
Sicz. kto to wie, gdybyście ciicieli,
^
wami posłużyć:' mogła. My też panów rezyw rpfjK i
trzebujemy, jak oto ci co tu ,ća dworze * pfje’0
różnych niesseów.. tylko nasz. rezydent in, ^ y '
mu me
na czosnku, i gorzałce, bo
i c : . l ggadać
H O O U lniepora,
lll- p u iu .
y.
aie o tem
Lacfce-wicz wtrącił śmiejąc się i klepiąc s
rokich plecach
— Lepszego rezydenta jak wy mu
Parfen głową zaprzeczył.
.
-• Nie — rzekł — bo ja na zamek ( 'jjiiH K
i rozmówić się z panem bratem nie umiej1* pc>l
- ,ł‘ \
mnie co dojdzie, tyle gąb przeżuje, naślini. r
^
że już nie poznasz co to było
Jerema to co inr-ego.
Zdrów* W
Nałożył kołpak na głowę.
— A wy, zajdźcież bo do nas cza;
^
Płaza żegnając się
\
—- Niepołrzeba, aby mnie ludzie u * s jrM i "żłOr
— odparł kozak — ani to dla mnie zdro*'j-ąl® » ^
was Zechcecie co odemnie? Ja się Hf&łW9-15 r**.t,
spód na tej Długiej ulicy, mnie uadybać' 3
r. gaTi cały dzień.
(Ciąg dalszy nastąpi )
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ffa królewskim dworze.
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
— o —

Zamilkł moment krótki,
— Mnichy się widziało — dodał poczekawszy —
— gdybyś ty odemnie i pieniądze na drogę i pisma
wziął, a jechał z niemi sam. Weź i konia bodaj...
toby było najbezpieczniej.
— Chytro! — szepnął Parfen pocichu — a no,
ja, batku, kiedy mnie na czacie bywało postawią a za
pomną, to ja trawę jem i korzonki a nie zejdę ze
straży. Ja tu także może na czatach.,, sam nie wiem,
ale przykazanie mam nie odchodzić.
Płaza głową pokręcił.
— Już nie wiem co pocznę.
— Ja też niemądry — dołożył kozak. — A no
— wtrącił śmiejąc się — wódka u ciebie dobra — ty
ją chyba w aptece bierzesz, bo aptekarze słyszę robią
najlepszą.
Zamyślony Płaza nie odpowiedział, ale skinął aby
nalano jeszcze kubek Patfenowi, który pił jak wodę,
i ani się nawet zarumienił.
— Jabym tobie radził choć wozem a jechać —
rzeki po małym odpoczynku. — Prawda, że naszemu
bratu na wozie jak baba z garnkami z jarmarku wlec
się srom, ale kiedy w kościach lamie...
— 1 nogi mi ponapuebaty — dodał Płaza.
Parfen spojrzał ku nogom jakby to obciął spra
wdzić, ale gospodarz ich nie odkrył.
— Co wóz pomoże westchnął.
— Bieda! — zamruczał Paifen.
Zamilkł i po izbie chodzić począł.
Lacko wieź, który w to wierzył że umiał kozaków
sobie jednać, wziął go pod rękę i szeptał coś do
ucha.
Do juira! — rzek! Parfen — przyjdę zrana,
zobaczymy...
Bietka niezupełnie wtajemniczona, wiedząc tytko;
że ojciec miał jakąś troskę narady, niepokój, chciała
od niego dowiedzieć się » wszystkiem, wierząc w te,
że i jej i • jumek mógł się na coś przydać. Ale P b ;a
ją w czoło pocałował i zwierzać się nie c h '; ii.

.c

- »y
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‘fflbora ziemi kościelnej na parcelację. uzyska
Wka rodzin, ale za to, o. He rząd nie będzie
®Mżyć duchowieństwa, a ltu wyposaży je
We, co przy stanie finansów Pohki, śesi
!. prawdopodobnem, ciężar utrzymania du$ spadnie, poza świadczeniami w podatkach
jłh.na ten cel, na wszystkich parafjan, w poJfezo^ych z konieczności poborów, za p a
dnę, Tym sposobem za korzyści uzyskane
listki, spso.ta tern większe ciężary na ogół
k<o g o n ta , wskutek nowych ciężarów postosunki RAjędzy wiernymi a duszpasterzem,
jako przedstawiciele ogółu parafjan, żadną
się nie możstny na nowe ciężary, któreby
5,8 spaść miały w czasach największej droM katolicki’ staje w obronie woli przodków
j*ycb. Od* włelu wieków z wolt zmarłych
gada toró w pasafji —■ ziemie kościalne za»
Ibściolowi katolickiemu niezależną i swo•ralrmść. Wolę Sundatorówy szanowaną przez
•*> uszanowaną nawet pjjrctz zaborców —
™ka uszanować powinna.
Mów naszych i stronnictw, które popiera
? ostatnich wyborach), żądam?,, aby stanęli:
•Kościuśł katolickiego- i aby ładną miarą
Hi się na czyn, który w oczach' Judu katoM słusznie cechę świętokradztwa i błogoBożego Poisce z pewnością nie przyniesie
wyraża niezłomną nadzieję, że stronnictwa
"Wzości parlamentarnej, naprawią krzywdy,
J* Kościołowi katolickiemu przc-z zaborców,
"Jich krzywd nie dodadzą tsowych, Zawarty
“ftnnictwami jtarodowemi układ, i na tej podksiony projekt ustawy parcelacyjnej, stanowi
jfitkowe, wymierzone głównie .przeciw KoS&tohckiemu i posuwa się w kierunku po**« Kościoła nawet dalej, aniżeli pierwsza
.••formie rolnej., o stawia Kościół katolicki
„tali obcokrajowców sprzedawczyków
n tc tego przypomina Zjazd z jsknajwiększym
j • zainteresowanym posłom i stronnictwom, że
i '•f borów zobowiązali się, iż niezłomnie stać
I f . ż y praw t swobód Kościoła katolickiego.
aj — w obliczu projektu o zabraniu ziem
l ?n na parcelację, nadszedł czas zobowiązania.
" J® duchownym r świeckim, którzy mężnie
p° bronili stanowiska, wyraża Zjazd -zaufanie

wiadomości.
2 komisji prawniczej.
Dnia 14 birf. miało się odbyć posiedzenie komisji
prawniczej, której przewodniczącym jest poseł Zygmunt
Marek, Gdy posłowsfi.z większości przybyli na salę,
zastali tam już posła Misfks i posłów z P< P. S. Poseł
Rzepecki zwrócił się do posła Marks, ażeby ze względu
na czynione mu zarzuty i do czasu wyjaśnienia zajść
krakowskich, zrzekł się przewodnictwa z komisji
prawniczej na rzecz swego zastępcy. Poseł Marek o d 
mówił, oświadczając, iż uczynić fegp nie może za
równo ze względu na swą partję, jak z tego powodu,
że czynione mu zarzuty są nieprawdziwe. Nasi* oświad
czeniem posła Marka wywiązała się ożywiona dyskusja,
po której poseł Rzepecki zgłosił piśmienny wniosek
o odroczenie posiedzenia komisji. Wniosek przyjęto
większością głosów

Minister kolei żelaznych wydal w drodye telegra 
ficznej do dyrekcji kolejowych następujące zarządzenie/
Etatowych pracowników należy przyjąć 3 pow ro
tem do otażby. Przeciw tym etatowym, .którzy dopu
ścili się gwałtu podpadającego pod ustawy karne,
naieży wmieść doniesienie karne, wytoczyć jim docho
dzenia dyscyplinarne i utrzymać w mocy zawieszenie
w służbie. Nieetatowych pracowników, którzy jdopuścili się gwałtu, podpadającego pod ustawy karno, nie
należy przyjmować dc służby. Co do reszty nieetato
wych pozostawią się uznaniu dyrekcji ewentualne
przyjęcie ich ó powrotem do służby, — Zaległa pobory
ncłeży im wypłacić z potrąceniem dni bezrobocia.

Rola P o jęki w opiaji 1 a n g ielsk iej.
Zastanawiając się nad groźne® politycznem poło
żeniem Europy wobec przewagi Francji na kontynencie,
gazeta angielska „Daily News' podkreśla, że przywro
cenią równowagi Europy zależy od stanowiska Polski.
0 ileby Anglja zechciała przyjść Polsce z pomocą
1 poparciem w dziedzinie gospodarczej,.Polska unieza
leżniłaby się od wpływów Francji i zawarłaby umowy
handlowe oraz t akfaty regulujące granice tak z Rosją
jak z Niemcami.

zaboru ziemi kościelnej wywołał żywe
■nj, - strony katolików. Wszędzie uchwalane
(i ^lu cje, protestujące przeciwko zaborowi ziem
ji ^Wodu I raku miejsca zamieszczamy jedynie
»( Pstu z gmin powiatu kępińskiego.
Protest dozoru kościelnego i Reprezen
i i'rlnei przeciw zastosowaniu reformy rolnej
^kościelnych uchwalony na zebraniu w Opaa 28 października 1923..
jfk( reformy roinej w zastosowaniu co grun
»’ s!!, y-K uważamy jako wyjątkowe prawo prze“ płow i i protestujemy przeciw niemu."

r° -

P, P . P

sj ta r c z y k .
Jan Maciołek
L
następują dalsze sod pisy.
i?®taa Działo się 28, 10. 1923 w Trzcięi j Kępno - wojaw. Poznańskie). Na zebraniu
f uffooiw zaborowi zienii kościelnej,. Zresztą
i0! J^cieina jest dawno wydzierżawiona pomiędzy
|Cj ę .
^Pisali; Zimoch Franciszek i wiele innych,
jj • Działo się w Laskach (pow. Kępno * C 5 ? rt*£toŁ Isa zebraniu korpoiacyj kościel10- 192-i Tutejsza ziemia kościelna jest
jkłona bezrolnym i małorolnym.
5,aje się przeciw zaborowi 2iemi kościelnej.
! ((
podp. Jan Muryniak i wiele innych.
Protest parafji w Baranowie przeciw
•i k, ^ reformy rolnej do dóbr kościelnych,
v J ha zebraniu w Baranowie dnia 30 10 23.
‘•tajemy wobec projektu zabrania dóbr
jjj5®) bi>je nasi przodkowie darowali na wieczne
l j 0.taagainy się należytego uposażenia duchoT L* służby kościelnej. Chyba rząd polskosplami się zaborem dóbr kościelnych,
# i- ‘ł Rząd pruski protestancki nie uczynił."
,j|L ,
p. p. p.
1 i 'e*zek, Langner, Gąsiczak, Obalski, Spikowski
u. u. s.
I S. ks Klementowski.
pój
fi,

.fi!

Rada skarbowa.

O ustrój Grecji.
Do króla zwrócił się były pełnomocny pasef grecki’
w Waszyngtonie Russos i zaproponowali mu, aby aibo
abdykował, aibo opuścił przejściowo kraj aż do chwili
przeprowadzenia nowych wyborów, oraz plebiscytu
w sprawie ustroju państwowego, W odpowiedzi na
tę propozycję kroi oświadczył, że nie podejmie żadnej
inicjatyw, i że całkowicie zastosuj* się do opiuji rządu.
Krói pozostawił też rządowi całą" odpowiedzi,Fność za
f.izwiązanie kryzysu gabinetowego, które nastąpi praw
dopodobnie już w dniach najbliższych.

Kto b ęd zie p rzy jęty z p o w r o te m do
słu żb y kolejow ej.

w sprawie wywłaszczenia
dóbr kościelnych.

Ir,

do Niemiec byłby upokafi'ają£j» zw iatźcti dia Angtjr,
Pisma angielskie proponują za'jscśe urzędów celnych
w Hamburgu i w Bremie. Prasa francuska zaznacza,
że w’razie dalszego oporu niemieckiego wobec alian
ckiej kontroli wojskowej zajęty będzie Frankfurt, tudzież
Eśborfeid oraz okoliczne węzły kolejowe,

'<It
1; Mi. • .......................
V6. Ministrów zajęła się sprawą powołania R-dy
fii,' Jak wiadomo, ma to być ciało doradcze
t? skarbu.
, •Cr * Finansowej powołani zostali: sen. ks.
If | ti Atatnski, h. kierownik Min. Ska-bu i poseł
ii 3 J,y *®dyt|aw Byrka, poseł na Sejm Jerzy Zdzie
u I ij*;•?* były minister Skarbu i poseł na Sejm
:<’;l O
i, K halski. Na zastępców: Poseł na Sejm M.
iy(‘Ki, sen. Andrzej Srcdriiawski, sen Julj.
!| sen. dr. Marcin Szzreki,

U cieczk a k o m u n isty z raju b o lsz e w ic k ie g o
Duże wrażenie wywarła w Poznaniu wiadomość,
iż Czesiaw Porankiewicz, komunista, który zasądzony
był w roku ubiegłym przez sąd poznański na 6 lat
więzienia i na mocy układu polsko-rosyjskiego w drodze
wymiany wysłany został do Sowdepii stamtąd uciekł
i zgłosił się w Poznaniu do dyspozycji władz polskich.
Poiankiewicz, którego odstawiono do prokuraterji
przy sądzie okręgowym w Poznaniu, przyjechał z Miń
ska, gdzie był redaktorem „Młota", pisma komuni
stycznego. wydawanego po polsku, przekonawszy się,
że boiszewizra jest niewolą i że rządzą tam wyłącznie
żydzi.

P ra sa p a ry sk a o p o w r ec ie k ron princa,
„Petit Parisien" kwalifikuje oświadczenie kanclerzaw sprawie powrotu b. kronprinca i Wilhelma do Nie
miec jako niespodziankę. , MaHn" pisze: Kronprinz
f.guruie jako pierwszy na liście winowajców z okresu
wojny. Sojusznicy zarzucają mu cały szereg licznych,
zbrodni, Od rządu holenderskiego nie mogli sojusznicy
nic uzyskać, jednak obecnie, kiedy kronprinz znajduje
się w Niemczech czyli w kraju, który jest zobo
wiązany wypełniać postanowienia traktatu pokojowego,
sytuacja przedstawia się inaczej.

KRONIKAK alendarz rsy o u k o -k a to iic k i

Piątek
Sobota
Niedzieli

M IEJSCOW A.
—
żałobne za poległych w K ra
kowie oficerów i żołnierzy odbyło się dziś w piątek
0 gudz. 8,1 ;v w kościele parafjalnym
— Ja rm a rk , jaki się odbył w ubiegłą środę za
liczy: można do bardzo ożywianych. Spędzano wiele
koni, bydła I nierogacizny. Również ożywionym był
jarmark kramny. Nie zabrakło też i pejsafych.
— S prostow anie. W nr. poprzednim opuszczono
w pokwitowaniu, że na Czerwony Krzyż złożył Dwór
Hanulin 250030 m k , co czyniło wrażenie, jakoby
firma Bytoriski Koniecki ową szkodę wyrządziła, tym
czasem firma Bytonski Koniecki ofiarowała 500 000. mk.
na Czerwony Krzyż.
— W aine -zebranie Stow arzyszenia lokatorów
w K ępnie odbędzie się. w sebotę 17 listopada o godz.
6 i pól w Hotelu Centralnym.
Zarząd.
— P okw itow anie. Na fundusz Związku Ziemian
dla biednych miasta Kępna złożyli w Banku Ludowym
1w dalszym ciągu: p. Karói Jankę Mielęcin 3 600 00B
mk, p. Zygmunt Tomaszewski Rudniczysko 3 000 000
' mk, p. Józef Stefaniak Skoruszów 4000003 mk., Ma
jętność Grębanin 2 000 000 m k, posei Wojtkowiak
Donaborów 3000000 mk.. Parowa Cegielnia Albertów
2 000 000 mk., p. Seweryn S-.usc Droszki 6 000 000 mk.,
p. Jan Kubera Dworzyszcze 2 000 000 mk., p. Mie
czysław Gókz M arianów 2 400 000 mk., p Kern Ks.
Nowa Wieś 3000000 mk., p Walentyna Sczamecka
Lubczyna 9 600 000 mk, p. Muller Bralin 2250 000 mk*
j p. Adam Kas u Emiijanów 3 000 000 mk., razem z pt>j przednio kw.towanemi 91 200000 mk.

Pow rót* H oh en zo llern ó w do N iem iec?
Rozeszła się v,: Berlinie pogłoska, jakoby w ślad
za kronprincem i ekscesarz Wilhelm otrzymał od kanc
lerza Stresemanna paszport na wjazd do Niemiec,
oraz 12 paszportów dla osób z otoczenia.
Kanclerz Rzeszy w odpowiedzi na notę Francji
w sprawie powrotu b kronprinca oświadczył, że nie
może przeciwsiawić się powrotowi obywatela nie
mieckiego do swego domu rodzinnego.

.

19-go listopada Edmund h. w
.,friifin m.; Otmar op.
i7-go
...
Salomea p., Grzegorz Cudotw. w.
M? -go
„
26 po Swiątk. Pbśw. bazyi. &w.
Piotra i PavTa„
Wschód słońca o godz, 7,24
Zachód 4, 5
„
„ o „
7,26
.
4, 4
„ o „
7,28
„
4, 2

W a lk a o w ła d z ę w B aw arjś.

Z Monachjum donoszą, że panuje tam ciągle jeszcze
silne napięcie.
Oburzenie przeciwko generalnemu
komisarzowi państwowemu Kahrowi nie osłabło. Stu
denci stanęli obecnie na czele ruchu, któremu dotych
czas przewodniczył H tiler i Ludendotf.
Urzędownie zaprzeczono pogłoskom, które dziś
krążyty w Be i linie, jakoby Kahr został zamordowany.
Na murach Monachjum ukazała się odezwa Kahra,
wzywająca do zwalczania Hackenkreuzlerów. Zresztą
wygląd ulic jest normalny. Przed południem odbyły
s ę na rozmaitych cmentarza :h pogrzeby ofiar ostatnich
rozruchów bez żadnego wypadku.
Położenie polityczne jest zresztą niewyjaśnione.
O władzę walczą ciągle jeszcze komisarz Kahr, Rząd
Knillinga i nacjonalistyczne związki b ' 'we.
Kapitan Erhard), którego, jak w
io , Trybunał
Państwa w Lipsku poszukuje listami gó>,. , mi wzywa)
na burzliwem zgromadzeniu studentów do waiki prze
ciwko żydowskiemu rządowi w Berlinie, przyczem
opowiedział się za Kahrem
„MiinchenerNeueste Nachrichten11 donoszą, że Rząd
Rzeszy zwrócił się do Prokuratury Państwa w Lipsku
z wezwaniem wytoczenia zamachowcom monachijskim
procesu o zdradę stanu, przedewszystkiem zaś stawienia
przed sąd w Lipsku Ludendorffa i Hittlera.

P ro jek t r o z sz e r z e n ia okupacji.
Pomiędzy Paryżem a Londynem toczy się oży
wiona dyskusja w spraw ę zastosowania nowych
powrót b. cesarza
sankcy]. Prasa paryska podaje.

Z k ron iki policyjnej.
— B ra t przebił b rata. W Chojęekaie cdbywała
się w niedzielę w pewnym domu zabawa, w której brał
udział zamieszkały w Chojęcinie 18 letni Klemens Zopart. W czasie zabawy zjawił się tamże młodszy brat
tegoż, 16-letni uczeń szeweki Feliks Zcparl z Kępna,
w stanie r»i;anym. Wszcząi awantury, udając wielkiego
siłacza, i lżył obe.nych, a gdy ci unikali awanturnika,
podszedł da brata, by z nim zadrzeć. W czasie gdy
starszy brat wpływał na młodszego uspokajająco, ten
w toku sprzeczki wyjął nóż i wbił go w piersi brata
swego, Klemensa, kiadąc go trupem na miejscu. Bra
tobójcę aresztowano i odstawiono do więź euia.
— U siłow ane św iętokradztw ® w D orucbow ;e„
W nocy z 9 —10 bm. przystawili nieznani sprawcy
drabinę do mieszkania, w którym przechowywane są
naczynia kościelne. Zamiaru swego nie zdołali jednakże
wykonać, gdyż zostali spłoszeni, jak wskazują ślady,
było 3 złodziei.
— K radzież kartofli. W nocy na 8 —9 skra
dziono z kopca na polu dzierżawcy Miechowa p Fraksteina 20 ctr. kartofli. Amatora tan.ch kartofli wyśle
dziła policja w osobie Anlon ego Zakrensa z Gęsiej
góry. Kartofle znaleziono.
— 6 sk rz y ń m ydia skradziono w nocy z 9 —10 bm.
kupcowi Marjauowi Krzymańskiemu w Grabowie Zło
dzieje wybili okno i dosiali się do sklepu. Wartość
mydła 65 miljonów mk,
— K radzież narzędzi, W no-y z 9 —10 bm
skradziono ze stodoły Stanisław u Panekowi w Borku
różne narzędzia ciesielsk.e i stola.akie, wartości około
15 miljonów mk. Za złodziejem wszczęto śledztwo.
— A resztow anie w łam yw aczy. Dnia 10 bm
ujęto w wiosce Dębicze pcw. wieluńskiego Antoniego
i Józefa Kasprzaków, posądzonych o włamanie stę
przed kilku dn'ami do składu p Juijana Ogród ow
akiego w Wyszanowie, gdzie skradziono wieiką ilość
nuterjałów. Podczas rewizji urządzonej w mieszkania,
znaleziono w łóżku i szafie 1 sztukę szewiotu, 4 s.-tulri
barchanu i 3 sztuki cajgu na ubrania, w stodole :aś
pochowane w snopkach znaleziono znacznie więcej
materjatów. Złodzieje, widząc że ich wykryto, przy
znali się d : kradzieży. Aresztowanych odstaw:: :. to
więzienia sądowego w Kępnie.

I Poznania.
— E ksplozja w pociągu pan cern y m
V nie
dzielę, dnia II bm. przed pot. ttastąpH na dworcu po
znańskim wybuch benzyny w wagonie pociągu j»a-

ttffifgo. Skutkom aybecfco odr.ioUo ciężkie córa
żenią (rzęch szeregowych, których przewieziono' do
©kr. Szpitala wojsk; jrden z nich podobno zmarł.
Płonący wagon odczepiono od pociągu i w Sen spo
sób pożar zlokalizowano, gdyż ratunek był niemożliwy.
Przyczyną wybuchu było nieostrożne obchodzenie się
z ogniem przez szeregowych.

Z całej Polski,
— P odw yżka ta ry fy kolejow ej Min, Kol Żel
podniosło z ważnością od 1 grudnia br. kolejowe ta
ryfy osobowe o 100 proc,, s kolejowe taryfy towarowe
o 200 procent obecnych ich wysokości. Podwyżka
ta musi być wprowadzona celern wyrównania jeszcze
z końcem br, bilansu P. K, P.
— Rocznik 1902 do w ojska! Termin wcielenia
do wojska rekrutów rocznika 1902 już ostatecznie
oznaczono na dzień 3 grudnia.
—- Stan zasiewów. Urząd ateiystyesny donosi,
że sten zasiewów w październiku br. jest wszędzie
dobry, Najlepszy jest stan zasiewów w wajewództaeh
wołyńskim i tarnopolskim, lecz i we wszystkich po
zostałych województwach z małymi wyjątkami ncfują
stan powyżej średniego. Co do zbiorów’ tegorocznych,
ie w stosunku do roku ubiegłego zbiór pszenny jest
większy o 133 proc., żyta o 18,4, jęczmienia o 26,6
owsa o 41,1 procent.
-- N agrody za najlepsze rozw iązanie kw estji
m ieszkaniow ej „Dziennik Bydgoski'1 rozpisał kon
kurs na najlepszą odpowiedź na pytanie: ,,Jak zara
suić klęsce mieszkanowej?" Wyznaczone są trzy na
grody, a to 3 miljony, ,2 miijony i 1 miljon marek.
Termin nadsyłania odpowiedzi do 1 grudnia br.
^
— Tyfus, Ze Środy donoszą, że w pobliskim
folwarku Cbocicza, należącym do majętności Wirmagóra,
wybuch! pomiędzy rodzinami robotniczymi tyfus brzusz
ny. Chorych umieszczono w szpitalu w Środzie.
— 114 rannych żołnierzy w K rakow ie. Władze
wojskowe zestawiły szczegółową listę żołnierzy ranio
nych w czasie krwawych starć na ulicach Krakowa
-:v dniu 6 listopada Według tej listy ciężko rannych

żołnierzy (głównie ułanów z 8 pułku) jest 70, lekko 44.
Ciężko ranni leżą w szpitalach wojskowych, lekko
w koszarach pułkowych.
— S am obójstw o n a cm entarzu. Na cmentarzu
katolickim w Inowrocławiu zauważyli odwiedzający
groby wiszącego starszego mężczyznę Zawiadomiona
o wypadku policja ustaliła, że był io niejaki ], micszkający przy Rynku. Powód rozpaczliwego kroku nie
wiadomy.

- 3300000 :
Owies
Mąka żytnia
. #400000 '
Mąka pszenna
Ospa żytnia
Ospa pszenna
Ziemniaki jad.
- 1 ' Ziemniaki fabr.
Stoma żytnia luźna 140000-170000 prasow.
Siano luźne 210000 -230000 prasow
- « ® l)1
Wielki brak gotówki uniemożliwia transakcje,
biesie spokojne.

Targ bydlęcy w Poznaniu]

Odpowiedzi radakcji.
- P. S. M. G. 12 Sprawa ta jest trudną do
zaopinjpwania; najlepiej będzie, jeżeli Szan. Pan uda
się wprost do adwokata i jemu sprawę tę odda.

Kurs giełdy w arszawskie].
(Notowania nieoficjalne.)
c dnia !5 listopada !923 r.
Dolary Stanów Zjcdn,
Marki niemieckie. • Funty angielskie
Franki francuskie
Franki szwajcarskie Franki belgijskie
Liry wtoskie
Korony czeskie
Korony austriackie Guldeny hol.
Korony szweckie
Korony norweskie
Korony duńskie

i m i oee
7 950006
101000
320000
06 600
79400
52600
25 00
690000
478000
264 000
309 (100

Giełda zbożowa w Poznaniu.
Urzędowe notowania z dn. 14. listopada 1923.
ioco Poznań za !00 kg. w ładunkach wagonowych dostaw
natychmiast ceny hurtownie:
Żyto
Pszenica
jęczmień
jęczmień brow.

- 26500)0-2850000
• 4200000- 441X000
2200000

- 2600000- 2800000

Cielęta

Dnia S4 listopada 1S23 r
Płacono za ICO ki: żywej wagi:
i, ki.

U. kl.

Owie

HI. ki.
I. ki.

Świnie

lii. kl.
i. ki.
11, ki.
Ul. k).

Woły

J200COW-

II. ki.

aottwj'
IOW***'

1. kl.
i!, kl.

1 100000*°-

III. kl.
Przebieg targa: spokojny.

Ceny sk ó r .

Notowania z dnia 15 go listopada 1923 i
w markach
Skóry bydlęce solone za funt
„
„
suche ,
„ cielęce solone za sztukę
,,
suche ,,
. „
skopowe za funt suche weta,
„
solone
,,
końskie za sztukę solone
n
n
suche
„ sarnie litowe za sztukę
„ królicze za funt
„ kocie zim za sztukę
Tendencja mocniejsza.

Pt;
tycz

a

1 nsn
i

kWi
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teły
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Szanownemu Cechowi Kołodziejskiemu,
Towarzystwu Przemy słowcóworaz wszystkim
Krewnym. Przyjaciołom i Znajomym, którzy
okazali nam 'tyle głębokiego współczucia
w naszem zmartwieniu i uczcili pamięć naj
droższego męża mojego i naszego najuko
chańszego ojca
g

Tow. Młodzieży w Mroczeniu
urządza

w n ie d z ie lę , dnia 18 listo p a d a br. n a sali p. W róbla

powtórzenie

Kazimierza Oziergwy

Edmundostwo Szui11°c ici

p r z e d sta w ie n ia a m a to r sk ieg o ,

składamy na tej drodze nasze serdeczne

Koszyk k w ia tó w .

zostanie
Początek przedstawienia o godzinie 6 wieczorem.

Bóg zapłać!

W drodze na szosie między
a Kępnem dnia 15 listopada ód 4 ^
została zgubiona czarna TECZKA >■^
Okręgowego Związku Spółdzielcami u
Spożywców powiatu Wieluńskiego, ,-j ^ ić/0
zuaiazcę upraszamy o zwrot papierń^ % ,(7 l
grodzeniem 500000 mk. do Zwią#^; 'i w
luniu Jub do ekspedycji No w. ‘ . a/jel <j| h.
pod nr. 1123.
Telefon nr. 10 Vv . \

Po przedstawieniu odbędzie się z a b a w a ta n e c z n a .

Żona z dziecini.
Kępno, 12 listopada 1923 r.

By
tak liczne życzenia w
mślubuZaskładamy
wszystkim życzliwy®, N
<
drodze serdeczne
Jak
/**
„B ó g z a p ła ć " £;

Szan. Publiczność uprzejmie zaprasza

Z arząd.

1)24

h i

Baczność!

Baczność!

Kilka nowych

Polecam

rozgrzewa ziemię, wpływa
na roślinność, poprawia
oraz podnosi jakość i ilość
ziarn,wydaje mocną i długą
słomę.'

maneży,
pługów,
wialni,
kulty walorów

m to carn fe
szeroko i krótko bijące,
m aneże, sieczkarnie, wialnie nr. i. 2 i
parowniki, brony, pługi, dryie, centryfugi
,.A!fa Lavał“, maszyny do szycia i w szelkie
części zapasowe.
Wykonywanie wszelkich reparacji maszyn
rolniczych.
Wymiana stałych maszyn na nowe.
Ceny umiarkowane.
Obsługa rzetelna

najlepszy wyrób i materjał sprzedajemy
po tańszych cenach.
1125

W ap no
.wzbogaca ojców i synów,

.W apno
LI

F a b ry k a m a szy n i pom p

Herm. Cramer - Kępno.

Teofi! Olejnik, Kępno
Stare Targowisko, dawn. Freund.
1122
Telefon 188.

Wełnę

W apno

dostarczamy natychmiast
w każdej iiości.

B ra cia

S cłiliep er

Hurtownia materjałów bu
dowlanych.
Bydgoszcz
Te!. 306.
Te!. 3ol

surową kupuję i plącę najwyższe ceny. Wymiana wetny na włóczkę, materjały
wełniane, trykoty i kilimy
własnego wyrobu.
.

Sw. Marcin 56. -• lei. 20-31.

P ro s z ę zw ażać na firm ę istn ie ją c ą od r. 1916

j
j
j
{
j

U sty żmud szkolnych.
nabywać można

w D r u k a r n i S p ó łk o w e j w K ępnie

Walizka skórzana
i waga stołowa
z ciężarkami korzystnie
na sprzedaż.
Interesenci zechcą się
zgłosić do
1119
restauracji K'eina
w Rynku.

Drog-erja pod Orłem
m

ttęgiel górnośląski
po cenach

motorów efektrycz^
\® dynamo-masz!11
42

wykonują

R. Gaertig i S p . T . z . o . P r « ^
Oddział Pracowni E!ektromechaflK

%
i W

ul. Pótwiejska 35.

Dworcowa 440.

W. Olszański — Poznań
;021

N a p ra w }/

bezkonkurencyjny cii dostarcza
stale i-rychło

inż. PiOTK SZANIAWSKI.
Biuro dla Handlu i Przemyślu: Mysłowice O S.
Zamówienia dla okręgu Kępna przyjmuje
i bliższych informacji udziela:

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

Książeczki podatkowe
nabywać można
w D ru k a rn i S pólkow ej w Kępnie.

E. KARŁOWSKI. KĘPNO '

Na gwiazdkę tanio!
dla odsprzedających: Wy
cinanki jak szopki, lalki,
domki i zwierzęta. Pocz
tówki świąt., noworoczne
i artystyczne. Kalendarz
Maryański Miarki z o ryg.
rabatem. Kalendarze kie
szonkowe. Książki do na
bożeństwa. Tablice i ry
siki. Papier lisi. w tecz
kach i kasetkach. tiry to
warzyskie, obrazy i wszeł kie artyk. pism. *
1084
Księgarnia Wyd. Polska
Poz ian, ul Ratajczaka 11 a.

R y ń sk 22, obok Starej Apteki
poieca
Carbolineum, 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
do maszyn. — Korzenie do pierników

$9
li

Cięgiel górnośfó*!
pierwszorzędnej jakości z W * 1'" '' J*!**
nadszedł Ceny kOnkurencyjlie' t 1 % .

li

mm

Jan sSzu
bitf^
1’ ^
Węgla.
^
kła dn

