:\

a y fO g ty tttg
Din!

Przyjaciel Ludu
lW
„Nowy Przyjaciel tu d u “ wychodsu trny rszy tygodniowe*
f e a p la -a na pocicie z odnoszenie^! mies&ęczaie H35S0 żalu
J^ksp. bez c ciao sze nij. w i esi ęc *nie 1i35908e i . s odnos?.> w dom MOKK) ia,.

Redaktor odpowiedzialny: Franciszek Daszyński.
Adres dla listów?, Nowy Przyjaciel JLwdu ~ Kępno (Wlkp.) Teł. 47.
Druk i Raklad: Drukarni Spólkowej w Kępnie, ul. Mickiewicza 54.

Ł.
Pcjedyńczy egzeaipSarr, laoOGmfe.
** Francji pot! opaffcą 2 franki. W inaydi krajach J00 proceel tJrd&s-j.

W razie wypa^kerfc- spowo’d pwanyćh *,&% wyższą, przeszkód w zakładzie, strajków i tv.
przyczyn, wydawnictwo nie edpowiada za doslaiczenie pisma, a abonenci nie mają
pcaw* ^KTtagania się msdosiarozonych numerów lub odszkodowania.

opaską w Polsce ealesięezote SffiGOO sak.

Nr. 137.

J‘ -

Cena ogłoszeń i

2!»SEZ?C55la*^ wiersz nonparelowy Jednolamowy
ffOC.,, :
Za Jo buc J clła poszukujących pracy
.
40GS
Reklamy w dziale redakcyjnym
20000;,
Przed tekstem na 5 stronie
,
■
2500G*
Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe. [
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzająca, odpowiedni rab; '

Kępno, na czwartek 29 listopada 1923 r.

Rok X.

^

}*
wało.. Wszak od tygodnia byliśmy świadkami ijezrobooia, pędzącego w nędzę nieSyiko państwo, aie
iakbe tych, co zapc-zesiaii pracy przez poi bawienie spo
łeczeństwa i sieijśe samych. koniecznych środków do
życia, A czemuż 'io Kraków właśnie sta! się ogniskiem
tej siiszczycielskiej roboty? -Sto tu od szeregu lat pa
noszył się płaski oportunizm. Spogiądanie na wszystko
i e punktu widzenia chwilowej korzyści i partyjnego
•zysku, lekceważenie wszystkiego i przywdziewanie ze
wnętrznego stroju zasady. Pobłażano wszeikisn choćby
najszkodliwszym poczynaniom,. Podzielono się oa partje,
rozniecając wzajem zawiść i rozterki. Ideały narodowe
służyły często tylko na pokaz i stały się podobnie jak
te stare nasze mnry zabytkami martwemi, nie wahano
się nawet święćości religijnej użyć za środek osiągnięcia
swych celów. Te zaś zasady religijne, nie wprowa
dzone w życie, niekiedy zaś fałszowane, straciły swą
mcc i siłę. 0 ła wygody, miłego spokoju, asibicji, ku
szono się o połączenie jawnego wyparcia się Boga
•z.jego pubłioonem wyznawaniem. " Nawet po tych
smutnych wypadkach wielu nie mogło zroeumieć, że
.pogrzeb katolicki rrie może być prowadzony pod czer
wonym sztandarem, bo sztandar ten jest godłem wałki,
pieśń zemsty -i nienawiści sie może się łączyć z riodiił.watni o wieczne w Bogu spoczywanie, wizerunek
Chrystusa ukrzyżowanego iść razem z gaciłam! tych,
co/ 0 o ukrzyżowali.
Gdzieindziej wojna uwydatniła obok? obniżenia
moralnego takaż porywy -bohaterskie. U nas zostawiła
ona męty i osetl trujący, bo ci. co nie nadstawiali na
•ttieberpieczeristwo własnej osoby, zwykie polowali r,a
zysj;' w ogólnym przewrocie. Wielu poszło za przy
kładem Żydów, ,3 chcąc iehl&aśladowsć, wpadli w ich
ręce.
i: oto co sic siało. Okryliśmy się wstydom i hańbą
w -oczach całej Kolski i zagracicy. Znieważono majestat
t.jcj#zny, zdeptano prawo Baie i winni są uietyłko ci,
-co -splamili ręce krwią bratnią, aie winni są wszyscy,
co latami przygotowywali te. -stosunki, co bezczynnie
hs
0
jakby w uśpieniu żak u nas powszeebnem nie zaradzili
złemu, a nawet w ostatnich chwilach kiedy caia Polska
zawrzała .z oburzenia i bólu, jakoby skamieniali, żarn
Wielebni duchowni i umiłowani wtermi
Wołaj, nic przestawaj, jak trąba w y-. knęłi się w sobie
Mamy przeto prawo i pbowiązek wołać do wszyst
noś głos swój i opowiadaj iudowi
kich i zaklinać wszystkich, by są: ocknęli, stanęli do
swemu złości ich, a domu Tikuboweczynu, pokutowali, zadośćczyniii. Większość miesz
mu grzechy ich.
(^‘estety nmszę, jak proroŁ. Pański wam, najmilsi kańców nas.-.ego miasto zdrowa pragnie miłości i spra
rjrjstusie Panu, opowiadać złości i grzechy, wołać wiedliwości. Tylko ta większość pozwoliła się zastra
8*s o nieprawoś ciach, jakie splamiły miasto nasze. szyć- przygnębić, przygziesć, zakrzyczęć, znieczulić. Do
' Brodu naszego krew bratnią, zbroczyła. Padli tych też odzywam się sławy Apostoła
Wyprostujcie przeto c pacie ręi«. i i mdlzłc kolana
,**«rni żołnierze, co nastawili swą piersią Ojczyznę,
™ po słuszni swej władzy -co śmierci. Pcicgii i uczyńcie ścieżki proste r eg mi w&szenti, aby kto
'ęki wroga, aie z ręki tyui, co ktew ą krwi chromieje nie zbłąkał itcz -wrócił do zdrowia.
Powianlśce chyba teraz już widzieć jasno, dokąd
,c z kości ich i naszych. A ezj? c’, co zabijali, co
J* się na wojsko liasac, zrobrlż to z głodu, s roz- chciano zaprowr.cz ć rarć-a. podniecając nienawiść
21 Nie, czyniii to, bo ich poitóutzono, bo byli społeczna, zrozumieć też, ;e me poprawimy naszego
fwwaoi, bo ich nadążyło do .celów, z. których łosu gwałtem wyrządzonym bliźnim i dopominaniem
! * nich nie zdawało sofcie jasno oprawy. Z sja - się tylko o
t prawa pizy ataoiedbaaiu obowiązków,
k®ni hasłem poszli ;n czyim rozkazem kK<w jedynie rzerth-.a praca i wzajemne dopomaganie sobie
może nas samych i Ptó-iw o wydebyć z nędzy i biedy,
i |** padła na drugich, pociągając dalsze tak ho
- pfaiy?
jaką sarni na siebie sprowadzieliśmy. jeżeli zamiast
t*3i£ cbalamueone były owo rzesze, jak y.tin
piaty imrć się będziemy gwałtu, a zamiast dbać o
j?. wyzyskano ich łatwowierność, wystatczy dobro ogół#.będziemy myśleć tylko o sobie, miasto
C choćby na ten jeden fakt, że od samego rana .uczciwości,-będzimy kierować się wyzyskiem i szkaradną
i
dnia rozpowszechniano tak nieprawdochciwością', » zamiast społecznej miłości i zgody, opa*
jć* wiadomości, że księża sitzefaSi do tłumu, że noSe serca nasze nięoauiść, to zagłada nasza jest nie
t lcłacfc i oa wieżach kościelnych poumieszczane unikniona Aie wtedy-otrącimy nic tylko wolność-i niegrabiny msszynowc. ł tym nieuczciwym kłam
pediegłość, którą nam Bóg cudem przywrócił, aie ka
* t ,Vvyinyś!oftym z iście szatańską złością uwie
żdego z nas spotka nędza i niewola, aie nie jest to
ijj hietni się podniecano, jak się to mogło siać, czczą greźba i przesadne sparzenie. Wystarczy trzeżwo
^'fbu obłędowi t-iegli ct szmi ludzie, co z taką rozejrzeć się, co się dokoła nas dzieje,
lipką i wiarą napełniają nasze kościoły? A io
Chwila obecna jest rozstrzygająca dta Narodu
l i|j° działo się nie gdzieś tam nad granicą Rosji i Kościoła naszego, jeże ii n-e utrzymamy się na sta
ii. ei bolszewizrrcm ale. w Krakowie, tętn sercu nowisku, jak twierdza niedostępnenr, to się dom na
wrn Rzymie polskim, co to szczyci się swą szej Ojczyzny zawali i pegrreb e pc-d swem: gruzami
p Przeszłością, w tym- Krakowie zdobnym ty- wszystkich, jesteśmy winni caieir.u Narodowi zadość
ij. inkami i najpiękniejszerni w Polsce świą
uczy nienia i naprawę zgorszenia. Zaatakowano Państwo
w iego podstawach aie równocześnie rzucono się za
tfc.
S tdj we wypadki ostatnich dni były zaś tylko wzięcie na Kościół dlatego ież w wierze naszej świętej,
C « tego ognia, który się tlił pod zgliszczami. w sumieniu, w miłości Ojczyzny szukać winniśmy
APstwera tego, co oddawna się przygotowy środków zaradczych. Nie o pusty jednak frazes, ani
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fin a n s o w a .
śfeda 'finansowa odbyła szereg posiedzeń pod
^ (ttewoamęiwem p. min, skarbu, na fctóryeh omawiano
•tkliwie najdokładniej najbardzit.; charakterystyczne
^ Pur.kty ppagram® finansowo- skarbowego rządu.
. . Tak <w ocessie obecnego położenia finansowego,
“I i piano sanacyjnego w wielu lepowych zagadnie*
|*tb, jsk w końcu ii w wyborze środków prowadzą.
'do tego celu ujawniła .się w caiej rozciągłości
#Peiua iharmosiją między planem przedstawionym przez
■siinis-Jra a zapatrywaniami członków Siady finanso
wi, Eatalons wspólne i zgodne wytyczne postępo
wania iak w iierunkn prac przygotowawczych połąj *®*>ycfe z ustawą o iSanku emisyjnym,-ustawą monęhng ;j ustawą waloryzacyjną, ja&oież -W kierunku zai tyąkmia równowagi przećstawionegoimdżetu. W dzie*'nie wydatków państwowych wyrażono zgodną c pinję
ii .niośirwośd ich podniesienia się w okresie stabilizacji
$ ia przejścia do nowej pełne w attościowej waiaty.
31 Należy aatero baczyć na wydatniejsze podniesienie
)3 jj dochodów państwowy cii przez wzmożenie się wpiyi iw specjalnie w dziedzinie podatków bezpośrednich
'i Pkeyoii teb zaroi; rzonych zgodnie z ustaloną wyĆ l,,lś postępowania w zakresie organizacji przedsięII !**tw państwowych, r pierając je m. zasadach go'2 ,!iarki prywatnej.
1 fasada -oszczędności, która stała się ideą naczelRą
i .Programie -sanacji skarbu, ma być w dalszym ciąga
, ‘Względnie przestrzegana. Fundusz sanacyjny poi* ?»jt do -wyprowadzenia naszej gospodarki skarbd•" * \ okresu deficytu i inflacji ma byt na dołychcza*
n' ,i dradze -da lej.-prowadzony.
t Przed-iotem prac w najbliższych dniach będzie
3 yEciicwiaiie opinylo .golowych projektach mm. skarbu
o Będziny sanacji skarbu.
ii
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błyskotliwą manirestację oprzyjmy nasze pokuty i ,
wrócenie, jeno na duchu i prawdzie, na pr.cy ,gi.
własnem odrodzeniem według stów Apostoła: Gbiet j p, \
się w nowego człowieka, któty wedle Boga stw-orr ^1
jest w sprawiedliwości i świątobliwości prawdy. ;, >
rodzenie to musi być wedle -B ga, wedle zasad vv; ; l
Tę więc trzeba znać i nie zadawalać się wiadomość: va
zaczerpniętemi z dziecinnych lat, aie ciągle i stale :iB
głębiąc. Nie woino ograniczyć się do zewnętrze t
chwilowych aktów, aie wprowadzić te prawdy w ż1)-,
iak, aby się stały zaczynem, o którym mówi Chry: ;i.
Pan, który przerodzi całą treść du3z naszych.
Ufny w Bogu, „który mocen. jest uczynić, jjj.ai
obfitowała w nas łatka'*, ufny w skarby, jakie
włożył w dusze wasze, gorąco błagam Dawcę wt
łakiego dobra, by te smutne i bolesne przej: ,i
wstrząsnęły wami, obudziły was do czynu i byśmy , r1
znali „ten dzień nasz to jest ku pokojowi naszen:??'
W tej tei myśli i z tem życzeniem zasyłamy w. ~1
wszystkim z serca piynące arcypasterskie błogo:
wieństwo.
Ks. Adam Sapieha, jyi
................... - ..... — ...............-.......- ... ...........!_____ ■"T ‘

Głos robotnika rolnego.

^

Wydział Obrony otrzymał z kół robotniczych i
który odzwierciadia poglądy robotników roinyci: w i ś
szych archidiecezjach na sptawę zaboru ziemi kościeh.t1
Chciałbym słów parę napisać w sprawie b art' ’ :j
ważnej i pilnej. W ostatnich dniach tyle się naczytał.
i nasłuchałem zdań słusznych i niesłusznych o zabrat 21|
majątku kościeioego przez nasz rząd, że chętnieb;1A[
i ja glos zabrał w tej sprawie.
Każe mi to pisać moje sumienie katolickie i cheM c
bym, ażeby wszyscy Polacy tak samo myśleli, jak ;- : t
tu w naszej par.fji, bo przecież wszyscy są katoHkaif,
A co powinno mówić każdemu jego katolicki1 s
sumienie? My Wielkopolanie pamiętamy wssysr-ż
jakieśmy to na cały świat kizyczeii i oburzali się v j,
Niemców, gdy ci uchwalili w swoim sejmie w Berlint-j
że nas Polaków woino wywłaszczać i za opłatą ziem'- -*.
nam zabierać na rzecz państwa?
h|'j
t Nazywaliśmy to wtedy krzyczącą niesprawiedjS
wusdą, bezprawiem, grabieżą. A dziś ma się uchwi-iy,
iić wywłaszczenie Kościoła ze ziemi, którą jeszcze p;r
siada.
Ciy Kościół jest gorszy od panów i wielkich wir
ścicieii ziemskich? Więc ci właściciele mogą sobi' ‘
znaczną majętność spokojnie posiadać, a tylko paraf]
katolickie należy wyzuć z wszelkiej ziemi? Czy t ij‘j
Kościół komu te grunta pokiadl? Albo czy ich nać' używa do złych rzeczy )ub na szkodę państwa?
Przeciwnie. Majątek kościelny to jest rzecz świętł
bo ofiarowana przez pobożnych naszych przodkóv-l;l
Bogu i Świętym na ich uczczenie, Bo p o d a ro w a n i
Kościołowi dla szerzenia chwały bożej, A tej chwali1: ■
bożej nie może Kościół szerzyć, jeżeli nie posiada do V:
chodów z ziemi lub skądinąd na urzyuianie kapłanów ',’
służby kościelnej, sprzętów kościelnych itd. Więc kit ij'
chce Kościołowi zabrać ziemię, to najpewniejsze żródh
koniecznych dochodów, ten może niszczyć u podstaw jt’1
caia. zbożną pracę Kościoła. Taki czyn z pewnością.'f
błogosławieństwa Bożego nikomu przynieść nie może ' ;
Dla tego też każdy uczciwy Polak i katolik wzdry*1 >'
gaiby się i iękał przyjąć od rządu zagrabioną złamię;:^1
kościelną na własność. Tu przynajmniej w naszej’j e
parafji nikt by się na to nie odważył, bo wie, że.' 1
zaznałby od innych spokoju, bo by mu to wciąż w y -; 1
tykali i zarzucali? A więc ktoby tę ziemię wziął rta -e':
własność? Z pewnością jakiś krzykacz i agitator nie- '
religijny, kloty dobrze utnie się kręcić, a na głos sa- hi ,
mienia już dawno nic zważa.
A my miejscowi parafjanie co będziemy mieć i;
z lego? Naturalnie tylko nowy ciężar, którego dotąd la?!
nic mieliśmy. Bo Kościół i księdza i organistę i ko- łjd
ściclnego itd. mieć musimy. A kto będzie utrzymywał, &']
jeżeli główne źródło dochodu ich t. j. ziemię kościelną, ’
będzie miał w ręce rząd łub jaki osadnik? Nie kio A*inny tylko my, biedni parafjanie. już dziś niejeden I i
szemra i narzeka, gdy ma coś zapłacić > biurze pa- '•

||f tnem za posługi kościelne. A co bvłoby po za- i 2 zasobów tejże kasy władze okupacyjne francusko
jl ,iu ziemi? Nie lepiej, ale chyba stokroć gorzej,
belgijskie będą pokrywały koszta okupacji.
jji Pisza,, że rząd będzie pensje płaci) duchowieństwu. s
Fakt, że Słinnes uległ w pertraktacjach z rządem
K "i to bardzo niepewna. W sąsiedniej wsi n p francuskim i zapewnił ustiutecznienie dostaw przypa
r a! ma od województwa wzgl, rządu dostać jeszcze I dających na zagłębie Ruhry, z tytułu odszkodowań
października zesziego roku 18 rys. mk„ za repera- wywołał w Angiji dużą konsternację. Niektóre dzień
na gruncie kościelnym. Minąi rok już, a on ani ni ki, będące nawet w zupełnej opozycji wobec polityki
t ga nie dostał,
francuskiej w zagłębiu Ruhry, przyznają, że osiągnięcie
porozumienia z przemysłowcami przyczyni się w znacznej
fc : Wreszcie, czy już dziś nie korzysta z ziemi ko- mierze dS przywrócenia w zagłębiu- normalnych sto
sunków.
hi ! inej wielu drobnych dzierżawców i ludzi biednych,
i, ’zy wcale ziemi nie mają albo tylko bardzo mało.
dziś dzierżawi częsta grunta pleoariske? Właśnie
ij bni włościanie, robotnicy i chałupnicy. A potem
w
I|1 !oy je dzierżawił? Wszystko szłoby zapewne do
Wobec nieudania się misji Kardorffa, w dniu 25
|j|! bzeni jednego 2bogaconego gospodarza włościanina, ;
ji To tylko niektóre myśli, które mi się przy pisaniu j obradowały stronnictwa mieszczańskie, poczem prezy
j t "ypomuiały, a o których my to we wsi i w parafji dent Ebert odoył naradę z Jaressem, a następnie
Ij sto rozmawiamy. Nakoaiec do wszystkich, którzy z Brausem i Goessierem. Wynikiem tych narad było
[, de sprawę zagrabienia gruntów kościelnych zbyt oświadczenie, że gabinet koalicyjny na razie nie ma
widoków powodzenia. Prezydent wezwał do siebie
1 komyśinie przedstawiają, wołamy głośno i ostrze». ąco: „Wara wam od ziemi kościelnej w naszych- b. min. Rzeszy Alberta i powierzył mu misję utworze
nia rządu, złożonego z doświadczonych polityków,
L 'afjach. Nie damy jej zabrać przez nikogo!1którzyby beż względu na interesy osobiste i partyjne
Z poważaniem
podjęli się kierowniciwa nawą państwa. Aibert przyjął
Józef Świtała.
powierzoną mu misję utworzenia gabinetu.
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Przesilenie rządowe

N o w y g a b in e t n iem ieck i.

Cześć poległym za Ojczyznę!
Dnia 25 bm, w obecności przedstawicieli Sejmu,
natu, rządu, wojskowości oraz kilkutysięcznej pu'czności, dokonano w gmachu głównym politechniki
irszawśkiej odsłonięcia tablicy pamiątkowej z na
ciskami poległych w walkach w ' obronie Ojczyzny
rdentów politechniki warszawskiej. Po uroczystej
n y św, celebrowanej przez J. E kardynała Kakowiego w asyście licznego duchowieństwa, słowo boże
/głosił ks, biskup Szelążek. Po przemówieniu pro
<tora Staniewicza, odsłonięcia dokonano w obecności
I min, oświaty Grabskiego i p. marszałka Rataja,
sstępnie J. E. kardynał Rakowski dokonał poświęcei tablicy. W imieniu młodzieży akademickiej przeiw ił prezes Tow. Bratniej Pomocy studentów poit
ihniki warszawskiej p. Mieczysław Laubitz. W itnieu wojskowości gen, Żeligowski, Uroczystość zaińczyło przemówienie p, rektora politechniki Poniiwskiego. Wieńce ku czci poległych złożyli rektorat
senat politechniki, Bratnia Pomoc politechniki i tow.
gostowiaihkie, grupy miodzieży jugosłowiańskiej
udjącej na warszawskich uczelniach wyższych.

Zwycięstwo polityki francuskiej.
W myśl układu, zawartego w dniu 23 bm. pci,iędzy władzami okupaeyjnemi francusko-belgijskiemi
przemysłowcami zagłębia Ruhry wszelkie dostawy
natur e wykonywane od stycznia br. jakoteż rna(Ce być wykonywane w przyszłości, będą zapisywane
a rachunek odszkodowań na dobro Niemiec. Dochody
e źródeł wszelkich rodzajów, opłaty i podatki będą
rzeiewane do specjalnej kasy t. zw. kasy zastawów.
le n ry k Sienkiew icz.

Niemczech.

2
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Ran Rawlison, jeden z dyrektorów kompanii kanału
iuezkiego, i Władysław Tarkowski, starszy inżynier
ejźe kompanii, żyli od wielu lat w najściślejszej przyąźni. 0baj byli wdowcami, ale pani Tarkowska, rodem
Francuzka, zmarła z chwilą przyjścia na świat Stasia,
[O jest przed laty przeszło trzynastu, matka zaś Nel
zgasła na suchoty w Heluanie, gdy dziewczynka miała
lat trzy. Obaj wdowcy mieszkali w sąsiednich domach
w Port-Saidzie i z powodu swych zajęć widywali się
codziennie. Wspólne nieszczęście zbliżyło ich jeszcze
bardziej do siebie i umocniło zawartą poprzednio
przyjaźń. Pan Rawlison pokochał Stasia, jak własnego
syna, a zaś pan Tarkowski byłby skoczył w ogień
i wodę za małą Nel. Po ukończeniu dziennych prac
najmilszym dla nich odpoczynkiem była rozmowa
0 dzieciach, ich wychowaniu i przyszłości. Podczas
podobnych rozmów najczęściej bywało iak, że pan
Rawlison wychwalał zdolności, energję i dzielność
Stasia, a pan Tarkowski unosił się nad słodyczą i aniel
ską twarzyczką Nel. i jedno i drugie było prawdą.
Staś był trochę zarozumiały i trochę chełpliwy, ale
uczył się doskonale i nauczyciele szkoły angielskiej,
do której chodzi! w Port Saidzie, przyznawali mu
istotnie niezwykłe zdolności. Co do odwagi i zara
dności, odziedziczył ją po ojcu, albowiem pan Tar
kowski posiadał te przymioty w wysokim stopniu
1 w znacznej części im właśnie zawdzięczał obecne
swe wysokie stanowiskp. W r 1863 b ! się bez wy
tchnienia w ciągu jedenastu miesięcy. Następnie ranny,
wzięty do niewoli i skazany na Sybir, uciekł z głębi
Rosyi i przedostał się za granicę Rok jeszcze po
święcił na studya hydrauliczne, a następnie otrzyma!
posadę przy kanale i w ciągu kilku lat — gdy poznano
jego znajomość rzeczy, energię i pracowitość, — zajął
wysokie stanowisko starszego inżyniera,
Staś urodził się, wychował i doszedł do czterna
stego roku życia w Port Saidzie, nad kanałem, wskutek
szego inżynierowie koledzy ojca, nazywali go dzieckiem
pustyni. Później, będąc już w szkołę, towarzyszy!
-zasem ojcu, lub pana Rawlisonowi, w czasie w; ka'-yi
\
ąt, w wycieczkach, jak e z obowiązku musieli

Berlin, 26, 11. Późną nocą udało się Albertiemu
utworzyć gabinet w składzie następującym: Kanclerz
dr, Aibert, min. zagr. ‘ hr. Brockdorff Rantzau, min
Reichswehry Gessler, min. spr. wewn Kardoiff, min.
pracy dr. Brauns, min. aprowizacji dr. Kanitz, min. ko
munikacji Oeser, min. skarbu dr. Luttier, min. gospo
| darki państw', dr. Koeth Reszta tek będzie obsadzoną
I
prawdopodobnie dotychczasowymi ministrami. Lista
ta nie jest jeszcze definitywna i może doznać zmiany
w ciągu dnia dzisiajszego.
I
i
i

Zorganizowanie Patronatu Towarzystw
Rolniczych pow. odolanowskiege.
W dniu 17 bm, w Wielkopolskiej izbie Rolniczej
nastąpiło uroczyste przyjęcie Związku Towarzystw Rol
niczych pow. odolanowskiego pod opiekę Wielkopol
skiej izby Rolniczej. Rolnicy wyznania ewangelickiego
w pow. odolanowskim odczuwali potrzebę stworzenia
organizacji, klóraby troszczyła się o ich rozwój pod
względem fachowo rolniczym i zaspokojała ich potrzeby
gospodarcze o najlepszym sposobie wykorzystania
warsztatów rolniczych i dostarczając potrzebnych w tym
celu artykułów jak sztuczne nawozy i tp. Staraniem
ludzi dobrej woli zostało już zorganizowanych ( 3 t o
warzystw rolniczych, które połączyły się w Związek
tow, rolniczych, aie Związek odczuł odrazu, że chcąc
dalej organizację rozwijać, i zadość uczynić jej po
trzebom, musi się oprzeć o potężną instytucję, któraby
zasobem swej wiedzy i możnością świadczeń material
nych dopomogła towarzystwom rolniczym do spełnienia
ich zadania.
przy wale i przy pogłębianiu łożyska kanału. Znał
wszystkich — zarówno inżynierów i urzędników ko
mory, jak i robotników, Arabów i murzynów. Kręcił
i wkręcał się wszędzie, wyrastał, gdzie go nie,posia!i,
robił długie wycieczki wałem, jeździł łódką po Menzaleh i zapuszcza! się nieraz dość daleko. Przeprawiał
się na brzeg arabski i, dorwawszy się do czyjegobądż
konia, a w braku konia do wielbłąda, a nawet i osła,
udawał Farysa w pustyni — słowem, jak się wyrażał
pan Tarkowski: ,,‘sobrował" wszędzie i każdą wolną
od nauki chwilę spędzał nad wodą'
Ojciec nie sprzeciwiał się temu, wiedząc, że wio
słowanie, konna jazda i ciągłe życie'na świeżem po
wietrzu wzmacnia zdrowie chłopca i rozwija w nim
zaradność. Jakoż Staś wyższy był i silniejszy, niż
bywają chłopcy w jego wieku, a dość było mu spojrzeć
w oczy, by odgadnąć, że, w razie jakiego wypadku,
prędzej zgrzeszy zbytkiem zuchwałości, niż bojaźnią,
W czternastym roku życia był jednym z najlepszych
pływaków w Port Saidzie, co niemało znaczyło, albo
wiem Arabowie i murzyni pływają, jak ryby, Strzela
jąc z karabinków małego kalibru, i tylko kulami, do
dzikich kaczek i do egipskich gęsi, wyrobił sobie nie
chybną rękę i oko. Marzeniem jego było polować
kiedyś na wielkie zwierzęta w Afryce środkowej chci
wie też słuchał opowiadań Sudańczyków, zajętych
przy kanaie, którzy spotykali się w swej ojczyźnie
z wielkimi drapieżnikami i gruboskórnemu
Miało to i tę korzyść, że uczył się zarazem ich
języków. Kanał Suezki niedość było przekopać, trzeba
go jeszcze i utrzymać, gdyż inaczej piaski z pustyń,
leżących po obu jego brzegach, zasypałyby go w ciągu
roku. WDi! > dzieło Lessepsa wymaga ciągłej pracy
i czujnoś' j tez do dziś dnia nad pogłębieniem
jego łożyska pracują pod dozorem biegłych inżynierów
potężne maszyny i tysiące robotników. Przy przeko
pywaniu kanału pracowało ich dwadzieścia pięć ty
sięcy. Dziś. wobec dokonanego dzieła i ulepszonych
nowych maszyn, potrzebą ich znacznie mniej, jednakże
liczba ich jest dotychczas dosyć znaczna. Przeważają
wśród nich ludzie miejscowi, nie brak jednak i Nu
bączyków, i Sudańczyków, i Somaiisów i rozmaitych
murzynów, mieszkających nad Białym i Niebieskim
Nilem, to jest w okolicach, które przed powstaniem
Mahdiego zajął byt rząd egipski. Staś żył ze wszy
stkimi za pan brat, a mają :, jak zwykle Polacy, nadzwy
czajną zdolność do języków, poznał, sam nie wiedząc
jak i -Ady, wiele ich narzeczy. Urodzony w Egipcie,

laką instytucją, jaknajbardziej wskazaną, iei*
Wielkopolska izba Rolnicza, jako organizacja czys^°
fachowa i zasobna we wszelkie niezbędne środki. Na (ii
prośbę Zarządu Związku towarzystw rolniczych zostało
zwołane posiedzenie w Wielkopolskiej izbie Rolniczej, ł!
na którem nastąpiło zorganizowanie patronatu towa
rzystw rolniczych pow. odolanowskiego.
Na posiedzeniu Wielkopolską izbę Rolniczą repre
zentował w zastępstwie Prezydenta, p. Dr. Szumowski, ; u.
»y!
naczelnik wydziału szkolnictwa, a towarzystwa rolnicze
były reprezentowane przez Zarząd Związku. P. Dr. Szu Po
mowski w serdecznych słowach powita! zarząd Związku Pi
towarzystw rolniczych, przyrzekł w imieniu Wielko «a i
polskiej izby Rolniczej wszelką pomoc fachową i °' tajś
świadczył, że godność Patrona towarzystw rolniczych ie i
przyjmuje p. Prezydent izby Rolniczej Raszewski a wic£'
patronem będzie urzędnik izby p Świeżyńskś. Zarżą”
Związku tow. roin. dziękował Izbie Rolniczej w imieniu «
organizacji za przyjęcie Związku pod opiekę Izby,
»pr
czem p. wicepatron Swieżyński nakreślił plan organi
zacji i program prac. W czasie dyskusji Zarząd Związku
przedstawił potrzeby miejscowe i wyłoniła się konie
by 'W
czność stworzenia na miejscu kooperatywy, ’ którab)
tol,
przy pomocy Izby Rolniczej, zaopatrywała rolnik®
członków towarzystw w sztuczne nawozy po cen.ach i*ki
nap
zniżonych i inne niezbędne artykuły.
Posiedzenie zakończyło się wyrażeniem podzięką
wania Izby Rolniczej przez Zarząd Związku, który W' '
wzruszony tak goriiwym zajęciem się przez Izbę k01i-",.ta: <
niczą przyszłością towarzystw rolniczych w pow. 8“°'
ianowskim.

Różne wiadomości.

mię
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Konferencja skarbowa u p. Prezydenta
Prezydent Rzeczypospolitej zaprosił na konfer«W I ,
odbycia na“loti
na sobotę i niedzieię t,:n—
kilk; 0S5p ce]en!
____ ____j
w sprawach skarbowych, Na konferencję’ tę .sta
zaproszeni m. i. wiceprezes rady ministrów Kotftit ii
min. skarbu Kucharski, min. przemysłu ś
Szydłowski oraz byli ministrowie skarbu: Gfatl8iw
jtaki
Karpiński i Steczkowski,

P o łą c z e n ie stro n n ictw W y zw o le n i 8
z D ą b szczy zn ą .

fro,

W niedzielę odbyły się w War-zawie równOCZe8J ^
dwa kongresy lewicowych stronnictw! udo wychWy3"™|; iyj ,
nia i Jedności Ludowej. Na kongresach tych zaS beń
uchwały połączeń a iewicy ludowej w jedno 9tronn>c\ ( „
Po uchwaleniu odpowiednich rezoiucyj wiece Wyz%- j
nia i Jedności Ludowej połączyły się, poczem odby1'jjŁ -.
dalszy ciąg obrad pod nowem przewodnictwu!11- 5®rob
wspólnym wiecu omawiano sprawę połączeń'3J l ,
klubów poselskich i senatorskich Wyzwolenia i Je““ j r 1
Ludowej w jeden kiub parlamentarny.
naw4 ^ 1
Na wiecu przemawiali pp. Thugutt i .
Uchwalono rezolucję domagającą się połączenia
i Pj
zwolenia z Jednością Ludową w jedno stron81'. R,
Wysłano depeszę do Prezydenta Rzeczypospolitą ®żyć
sprawie sytuacji parlamentarnej oraz złożono
Piłsudskiemu.
K i
:ck
mówi! po arabsku, jak Arab. Od ZanzibarytóWl
rych wielu służyło za palaczńw przy maszynach^
f Afry "to
uczył się rozpowszechnionego wielce w całe) Sj*itęre
środkowej języka ki swahilf, umiał nawet roZfsrł®bor<
się z murzynami z pokoleń Dinka i Szyluk, zanj« ^ '
jących poniżej Faszody nad Nilem. Mówił Pr°;za|h łiijąc
biegle po angielsku, po francusku i po polsku, j ^
wiem ojciec jego, gorący patryota, dbał o to
by chłopiec znał mowę ojczystą. Staś, ocąr^
uważał mowę tę za najpiękniejszą w świeci® 1 tJtl0S[
iej, nie bez powodzenia, małą Nel. Nie niog'gtj ^
dokazać tego, aby jego imię wymawiała Staś, nie,Lvo tyc-J
Nieraz też przychodziło między nimi z teS° P°(yl kanjdo nieporozumień, które trwały jednak óopćt^jd
dopóki w oczach dziewczyny nie zaczynały
łezki. Wówczas „Stes" przepraszał ją -- i by"
na samego siebie,
^
Miał jednak brzydki zwyczaj mówić z
nietn o jej ośmiu latach i przeciwstawiać in1 s!jop
ważny wiek i doświadczenie. Utrzymywał, że c.ze Wo
który kończy lat czternaście, jeśli nie jest
J*łł p
pełnie dorosłym, to pizynajmniej nie jest już ^ !0fi t\v{
a natomiast zdolny już jest do wszelkiego s” v p,
czynów bohaterskich, zwłaszcza, jeśli ma
krew polską i fiancuską. Pragnął też najgoif ^ { ' ci
kiedykolwiek zdarzyła się sposobność do takie8 aj f< ye „
szczególniej w obronie Nel. Oboje w y n a j^ y ^ ^ m
maite niebezpieczeństwa i Staś musiał odpo"%l f^hyi
jej pytania, coby zrobił, gdyby na przykład. %etfą
jej domu przez okno krokodyl, mający dziesRc aiii ,
albo skorpion, tak duży, jak pies. ’ Obojg8e 6
chwilę nie przychodziło do głowy, że wkiót1- ' 3|
rzeczywistość przewyższy wszelkie ich f3l>
przypuszczenia.
Tymczasem w domu czekała ich podcz,8® 1 1^
dobra nowina. Panowie Tarkowski iI
łpa.
zaproszeni przed kilku tygodniami, jako i>ieg>
a
Ml
merowie, do obejrzenia i oceny robót, pr o■p|„p«mj|
A l m ąy
.
przy całej sieci kanałów w prowincyi p p ł
(
w okolicach miasta Medinet, blizko j®zioZf ^
eci
oraz wzdłuż rzeki Jussuf i Nilu. Mieli
^ ^ i,
kolo miesiąca i uzyskali na to urlopy £ ieg° A.
kompanii. Ponieważ zbliżały się święta y
, C|ej
rodzenia
rodzenia, wiec
więc obai.
obaj, nie chcąc rn7«tawać
rozstawać si?
s‘ę Me8! ' ciej
postanowili, że Staś i Nel pojadą także
(Ciąg dalszy nast.)

* B agińsk iego ś W ie cz o rk iew ic za .
sobotniej rozprawy przeciw Wieczor11i Bagińskiemu postanowiono nt. i. zbadać
ł szereg świadków. Zeznania, złożone przez
w sobotę wypadły bardzo obciążające dla
Jo. Świadkowie ustaliii ni i,, że Bagiński
„„ iywaniu inwentarza amunicji podawał fałszywe
slci, I umożliwić sobie zabieranie pocisków i maicze Cybuchowych.

bu- polskich o b y w a te li — ży d ó w .
.Polski złożył rządowi notę w sprawie po
lko- ta i ograbienia polskich obywateli żydowskich
i o- jajść, jakie miaiy miejsce dnia 5 listopada
!jicli it i Monachjum, W nocie tej rząd polski
utej i!J ukarania policjantów, którzy przyczynili
rzł“ w ekscesów oraz odszkodowania dla poszkoentu t

Pj. fPoiska d em o n stra cja w M o s k w ie ,
ązku ®a Lwowska" donosi z pogranicza polsko,nie- #>, że wediug wiadomości z Moskwy ogłoraby lcia*nego komunikatu rządu sowieckiego o rozów- ,r°kowari rosyjsko polskich (z udziałem delenach flskiego Koppa) w'ywoia!o nowy szereg gwatJapaści i demonstracyj antypolskich. Dnia
ęko- ubyła się w Moskwie wielka antypolska dem
Również wszelka nraca
by*! R
*• .Również
praca we wszystkich
Roi- ™ komisjach polsko rosyjskich została przer“sztowano cały szereg obywateli polskich
Komisarz spraw zagr. zwrócił się do repre^*^olski w Moskwie z żądaniem natychmiasto"^"Ulęcia szyldu z iokaiu polskiej komisji repaNiema! we wszystkich pismach moskiewskich
S!? artykuły ostro atakujące Polskę.
lite) We robotników polskich w Niemczech,
eni j* polski w Beriinie przesiał rządowi niemiei2s18 ot? w sprawie zapomóg dla bezrobotnych
j j, obywateli w Niemczech. Ustawa polska
,,'Poa br. rozszerza na robotników obcych nabsi eWszystkl'e Prswai z jakich korzystają robotnicy
"a tej podstawie powołując się również na
jUktatu wersalskiego, nota polska żąda wza?e strony władz niemieckich.

,eśj ło ż o n e b e z p ie c z e ń stw o Francji,
<
hĄ ^orajszem posiedeniulzby deputowany Lefevre
pad u, że zabezpieczenie Francji bezpieczeństwa
ctt uern Niemiec ze strony Renu, jest formułą dość
jok % polegającą jedynie’ na przyjaźni Anglji i na
ytj! do Niemiec, Wystarczyłoby zaatakowanie
Ii Jbicy Polski, aby bezpieczeństwo Francji zoj * ',0żone. Anglja bowiem stosownie do brzmiepo’ uie byłaby obowiązana interwenjować.

j^i Zaburzenia w Niemczech.
.“g wiadomości z Kolonji doszło tam do zajCl# P*ądrowań, których ofiarą padło około 28
ej Rozruchy przybrały takie rozmiary, że policja
jio "tyć broni palnej, przyczem zraniono 10 osób
podłożem rozruchów jest opłakane połoRobotnych. Podobne wiadomości nadeszły
j, ik.
^ • 5*ck gdzie również przyszło do starć górników
K-U Raniono kilka osób, jedną zabito.

agitacja przedwyborcza w Anglji.
nó? tresowanie całego społeczeństwa angielskiego
|W Węzą jest ogromne, Liczba uprawnionych
t l r a*)ia wyraża się olbrzymią cytrą 21 miljopiących. Agitacja walczących stronnictw przyi J va łe rozmiary.
jB fw
Nieomal wszyscy znaczniejsi
#iś|c
>' I n n ic tw objeżdżają w samochodach okręgi
^ .stro
l1.,
wybór
11„ *1 Wvrrla?.zaia
wygłaszają mrlum
mowy nrzprt
przed tłumami wvhnr
*1; „ °Sowano nowy wynalazek ułatwiający
u
agitacją,
i
olbrzymie tuby artystyczne potęgujące
w *VCy w
^ fon
olooKnA rtrt,
;€n ooirtoAK
jp o só ^ . żłrt
źe słychać
go iii
w caoio/lnioh
sąsiednich
ty1Iliach,
w*':
,al

5
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Wróg ludu.

t tcJR> w życiu zbliża się do ciebie,
cl** j *| polski, twój zacięty wróg,
"i1 j ‘"ze szczęście aż zbyt często grzebie,
s° przekroczy chaty twojej próg!
sffy
ii
?i r< ^!,ci __
- piwem, winem albo wódką
,osłodzić" ciężki życia trud,
hm — nie w ierz, bo za chwilkę krótką
:l r 9t>ycli marzeń pcha cię w życia brud!
\
i*' Uczymć chce cię niewolnikiem
f r ui' U) dozgonnym, zgasić szczęście twe!
Iyc | °i że go witasz wciąż okrzykiem,
daje: hańbę, ból i łzęi
' i-i
u ' l.S często wiedzie do więzienia,
3 , ytdę wpędza, grabiąc poie, doml
1j| I dziatki twe w
sieroty- zmienia,
i/)t Padku dając im
głód, nędzę, srom :

$

li
Ł
L
J

i S i ^ d u drogi, ty siermiężny,
J*. dobry, silny, mężny jest!
J ie z gnębi cię ten wróg potężny,
’Wia nieraz krwawy w karczmie chrzestl

d.j ,*i więc, ludu, wreszcie jut uwierzyć,
1 |c^ fałszyw y to przyjaciel twój!
ŁM odważnie, rychło nań uderzyć,
^Wiedzieć mu śmiertelny bój!

państwa 600 nsiłjardów marek z przewidywanego
czystego zysku za 1923 rok. Jest ta rezultat wspaniałe
go rozwoju instytucji, która drogą organizacji obrotu
pir.iężnego w państwie zdołała wytworzyć ogromną
rezerwę kapitału- obrotowego, głównie przez wprowa
dzenie v/ Polsce obrotów czekowych i bezgotówko
wych, Dzienne obroty P. K. O. wynoszą obecnie
półtora biliona (tysiąc pięćset miijardów)- mk, saldo
zaś na kontach wynosi 2 biljony 689 rniljardów 607
miljonów marek.
— E m ig racja do Stanów Z jednoczonych,
,,Gazeta Poranna'1dowiaduje się, że oficer rejestracyjny
Stanów Zjednoczonych w Warszawie otrzyma! w tych
dniach 300 tysięcy tzw. numerków rejestracyjnych,
uprawniających do wyjazdu do Sianów Zjednoczonych
tych emigrantów, którzy posiadają już wizę Stanów
Zjednoczonych przed 19 września i paszporty przed
dniem powyższym złożyli u oficera rejestracyjnego, będą
mogli jeszcze w bieżącym roku wyjechać do Stanów
Zjednoczonych.
— U bezpioezenie w dolarach, Koła gospodar
cze zwróciły uwagę, że ubezpieczenia rzeczowe za
wierane w markach polskich nie ■gwarantują wcale
ubezpieczonym otrzymania w dniu wypłaty sumyfrównowartościowej Z tego też znaczna liczba przemysłow
ców ubezpiecza swe przedsiębiorstwa za granicą,
Z tego względu minister skarbu uzna! na wniosek
państwowego urzędu kontroli ubezpieeze&za możliwe po
zwolić polskim towarzystwom ubezpieczeń na zawieranie
umów ubezpieczeniowych mienia w dolarach. Pozwo
lenia na takie ubezpieczenia udzielane będą poszcze
gólnym towarzystwom indywidualnie, Wszelkie wpłaty
w walutach obcych za ubezpieczenia, opiewające na
dolary muszą, być wpłacane do P. K l i P. lub P. K. O.
Podnoszenie uzyskanych w ten sposób walut I wy
płata w tych walutach nastąpić może za każdorazowe*
zezwoleniem ministerjum skarbu.
—* Na © órnym Ś ląsk u żairsfcaifte zostaną
K alendarz rzy m sk o -k ato lick i
szkoły z pow odu b ra k u w ęgla Dnia 19 listopad*
na Śląsku, w kraju węgla, zredukowano w szkołach
Środa
28-go listopada Grzegorz pp. w., Jakub w.
Czwartek
29-go
„
Gelazy pp. w., Śaturnin m.
elementarnych naukę do trzech godzin dziennie z po
Piątek
30 go
;r
Andrzej ap.
wodu — braku węgla! Zapowiedziane jest całkowite
Wschód słońca o gedz. 7,45
Zachód 3,51
zamknięcie szkół z powodu ogólnego braku węgla.
..
„ o ,. 7,46
„
3.50
O węgiel nie postarano się na czas, gdy jeszcze był
„
„
o „
7,48
„
3,49
tańszy, mimo, że gminy, do których sprawa zaopatrze
MIEJSCOWA.
nia szkól w węgiei należy — środki na to posiadały,
— Nowe Koło Zw iązku O brony K resów Z a gdyż Sejm Śląski przyznał gminom bardzo wysokie
chodnich. Urządzony w niedzielę staraniem Powiato wsparcia właśnie w dziedzinie szkolnictwa. Lecz aut
wego Zarządu Z. O. K. Z. wiec miał na celu bliższe gminy nie spieszyły się, ani władze szkolne nie wy
zaznajomienie szerszych kół społeczeństwa z znacze warły na. gminy nacisk w kierunku:zapewnienia natural
niem i zadaniami tegoż Związku, oraz założenie Koła nego biegu nauki w szkołach,narażając dzieci na mar
nowanie drogiego czasu a siebie na uśmiech politowa
na miasto Kępno. Wiec zagaita p. hr. Szembekowa
nia u obcych i wrogich nam żywiołów.
Referat przedstawiający konieczność istnienia Z O. K. Z
oraz potrzebę zakładania dalszych Kół wygłosił p. pos.
— Ja k długo jeszcze będsie stał pom nik do
Wojtkowiak. P. Krzywoszyńiki zachęcał do zapisy Cocs-biera? Wediug pism krakowskich, major a mji
wania się na członków i wobec licznych głosów za francuskiej Paweł Cournet, uczestnik wielkiej wojny
natychmiastowem założeniem Koła na miasto Kępno, francusko-niemieckiej z roku 1870 zwrócił się listownie
przystąpiono do wyboru Zarządu, w skład którego do ministra Szeptyckiego, wskazując, iż w Grudziądza
weszli: dyrektor szkoły rolniczej p. Wiśniewski jako stoi pomnik, wzniesiony przez Niemców Courbierowi,
prezes, p. Kosterski jako sekretarz, p. Orsztynowicz zdrajcy narodu francuskiego, komendantowi fortecy
jako skarbnik.
w Grudziądzu który rozkazał zamordować w pasach
— P rzypcaanienie aa czasie. Onegdaj w tynku fortecznych 300 arlyletaystów polskich za to, że od
pośiizgnęia się pewna niewiasta i upadła, nie doznając mówili strzelania z dział do kolumny francuskiej, która
na szczęście żaSnych obrażeń. Wobec tego przy w i 806 roku udawała się do Prus Wschodnich.
pomnieć wasto o istniejącym obowiązku usuwania I W liście swym major Cournet prosił ministra o usu
śniegu z chodników i posypywaniu takbwych piaskiem nięcie pomnika, jako przynoszącego ujmę narodowi
francuskiemu, jak również będącego obelgą dla Polski.
lub popiołem, szczególniej w czasie gołoledzi.
M nister Szeptycki podzielając w zupebiości przyto
— 1, ry n k u p racy. W Państw. Urzędzie Po czone przez majora Courneta motywy, w porozumieniu
średnictwa Pracy w Kępnie wakują następujące posady z departamentu sztuki zadecydował pomnik usunąć,
na wyjazd poza miejscowość a mianowicie: 1) z g ra p y ewentualnie przerobić.
um ysłow o p racu jący ch dla: 7 nauczycieli, 1 nauczy
— Sześciu b an d y tó w stanie przed sądem d o 
cielki, 1 freblanki, t ogrodnika nauczyciela, 11 tele
grafistów, 1 drogom islrza, 2 kierowników handlowych, raźnym . Okolica Zbaraża ciągle jeszcze pozostaje
2) z g ru p y fizycznie p racu jący ch dla: 20 szklarzy, pod wrażeniem napadu na paGc hr. Grocholskiego
! ślusarza dozorcy, I kotlarza miedzianego, mechani w Kołoanie. Dzięki jednak wysiłkom posterunkowych
ków precyzyjnych, 2 mied marzy, 6 specjalistów- na in- wysianych ze Zbaraża na pościg za bandytami, udało
strumenta szklane, 2 tokarzy metalu, 1 mechanika się wpaść na trop chwilowej kryjówki bandytów i sze
werkmistrza, 6 piinikarzy, 2 blacharzy, 1 elektrotechnika, ściu z nich ująć. Banda, zorjentowawszy się, że jest.
1 szlifiarza branży nożowniczej, 20 szklarzy, 12 for- osaczona przez policję, poszła w rozsypkę. Część
bandytów, pochodzących z poza kordonu granicznego,
mierzy, 20 cieśli, 1050 rob. leśnych, 1 bednarza
1 rzeźbiarza drzewa, 1 mistrza stolarskiego, 1 szofera zdołała umknąć do Rosji sowjeckiej. Inni zaś człon
obeznanego z ogrodnictwem, 1 stenotypistki, 2 kraw kowie tej bandy, pochodzący z okolicznych wsi, sta
ców, 1 mistrza szewekiego, 130 kamieniarzy, 50 sług do rali się ujść do swych chat. Z tych właśnie sześciu,
miasta i na wieś, 2 fornali, 1 ogrodnika. 1 powroźnika, ujęła zbaraska policja i oddała w ręce powiatowej
2 garncarzy, 20 pracowników do wyrobu przedmiotów komendy policji w Krzemieńcu, do której rejonu na
z srebia i złota, aptekarza, 1 felczera, 25 inw. woj. do leży Kołodno Dalsze śledztwo jest w toku. Gdy zo
lżejszej pracy, 2 giserów, 2 malarzy, 5 koszykarzy, stanie ono ukończone, aresztowani staną przed sądem
6 ślusarzy, 1 introligatora. 1 piecownika, 3) poszukują doraźnym w Krzemieńcu.
— M asowe areszto w an ia to ru ń sk ich p iek arzy
p ra c y reem igranci jeszcze pozost. w N iem czech:
2 tokarzy żel, 3 kowali, 1 kotlarz lokoinob., 1 szmel- i rzeźników . Donoszą z Torunia, że na polecenie
cer, 1 kier. parowozów, 1 hartownik stali, 1 rob. rolny, prokuratorji osadzonych zostało w areszci^ śledczym
1 górnik zarazem krawiec, 1 rob. w górnictwie, 8 piekarzy i 12 rzeźników. Powodem ma być to, że
4) poszukują p ra c y w m iejscu: 1 włódarz, 1 urzędn. pobierali oni za swe towary lichwiarskie ceny, zaco
"dług ustawy grozi im kara najmniej trzechmiesięczgospod., 2 kowali, 1 kier. parowozów, 5 rob. niewykw.,
7 inw. woj. Bliższych wyjaśnień i 50 proc. zniżek ■zg j więzienia. Z tego też powodu nie mogą oni
c owiadać za swe czyny z wolnej stopy.
kolejowych udziela Urząd w godzinach od 9 —14.
— Z brodnicza napaść. Na drodze z Opalenicy
— P rzeciw ta jn e m u ubojow i b ydła. Minister
stwo Spr Wewnętrznych poleciło podwładnym urzę do Pakosławia dnia 23 bm. napad! robotnik Maksy
dom i władzom zwrócić uwagę na ubój tajny bydła. milian M koła na 62 letnią kobietę. Kiedy zaczęła
Pozostaje to w ścisłym związku z szerzeniem się bydlę krzyczeć, uderzył ją kilka razy kamieniem w głowę.
cych chorób zakaźnych. Mięso, pochodzące z tajnego Zbrodniarza wyśledzono wkrótce i odstawiono do sądu
powiatowego w Pniewach.
uboju, ma być bezwzględnie konfiskowane.

Wstań więa zaraz, rączo spies* do boju.
Wroga swego wypędź z Polski precz!
O dy chcesz szczęścia zaznać i pokoju;
Dzierż pług p racy i trzeźw ości miecz! —
j
Ks. Józef Janiszewski.
Uwaga!
Polska p rzep ija obecnie rocznie przeszło ISO j
biijonów, a przep ala przeszło IDO bilionów marek i
polskich! Traci zatem na rzeczy zupełnie niepotrzebne, \
a nawet szkodliwe tj na trunki i tytoń przeszło ćw ierć [
b iijard a czyli 250 biijonów.
' Liczba ta Sak wygląda: 250,003,000,000,000i ! ! Na j
taki wprost warjacki zbytek pozwala 3obie Poiska, j
stojąca pod względem finansowym nad brzegiem prze- j
pańci! Za te 250 biijonów mogłaby kupić JOG m iljo- j
nów dolarów i odrazu uzdrowić naszą śmiertelnie
chorą walutę! Za dziesiątą część tej potwornie wiel
kiej sumy tj za 25 biijonów mogłaby kupić: 50 m il
ionów bochenków chieba po 1OÓÓG0 fflk.dla głodnych,
5 m iljonów m etró w płótna i su k n a po 1000,000 mk.
dla nędzarzy, a postawić: i 500 dom ów po 10 miljardów
mk. dla bezdom nych!
Powyższe obliczenia poddaję pod rozwagę społe
czeństwa polskiego! Gdyby Polacy, dziś tak skłonni
do strajków najrozmaitszych, po tyiu już tysiącach
urządzonych strajków przeważnie bezowocnych, ze
chcieli jeszcze jeden urządzić strajk roczny tj. gdyby,
przez cały ro k nie pili żad n y ch tru n k ó w alko
holow ych i nie palili wcale ty to n iu , a pieniądze
wydawane na te rzeczy oddali Ministrowi Skarbu, to
wtenczas Skarb polski byłby rzeczywiście „Skarbem",
bo miałby 100 miljonów dolarów, za które możnaby
mieć 500 miljonów prawdziwych złotych polskich
i ulżyć radykalnie obecnej nędzy w Poiscel

K R O N IK A .

Z całej Polski.

Ze świata.

— P. K. O. p rzelew a na rzecz s k a r b u 600
mil ard ó w m kp. K >mitet dyrekcyjny, na wniosek
prezesa _Po.czt.jwej Kasy Oszczędności p H 1. Lindego,
postanowił w dniu 21 bm, przekazać na rzecz skarbu

— P o w ró t d y rek to ró w K ruppa. Dyrektorzy
zakładów przemysłowych Kruppa, którzy byli sądzeni;
i zasądzeni w Werdeu, powrócili do fabryk i objęli
dawne swe stanowiska.
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21. 1!. — Rob. Michał Marek z Rretni z p. Peiagją
Dymalą z Rzetni 23. l i . — Zwrotniczy Szczepan Tyra
z Krążków z p. Martą Szady z Hanulina 24. 11. —
Rob. Antoni Parzybót z Myjo mir. z p. Martą Burzatą
z Krążków 24. 11. — Ogrodowy jan Greinert z Kępna
z i>. Emilją Gromotką z Krążków 24 11 —- Rob. Jó
zef Szczech z Kępna z p. Katarzyną Gabryś z Kępna
24. 11. —
Zgony:
Andrzej Kiełmińsk! f 19 11. 14, dni. jan Osuch
f 1C. 11. 43 lat. Irena Maryniak f 20. l i . j i pól lat.

a wujsKami aGszfo do krwawy.di starć Na linji Kouled! - Bourgćs strajkujący poniszczy!! szyny i przer
wali w ten sposób komunikację na cale] linji.
— P roces b m inistrów b ułgarskich. W Sofji
przed sądem wojskowym rozpoczął się proces prze
ciw b. ministrom gabinetu Stambuiińskiego, oskarżo
nym o zbrodnie gwałtu publicznego i zdradę stanu,
Oskarżeni są wszyscy ministrowie z wyjątkiem Turtakowa, Hanowowa i Tomowa.

Motowania Urzędu Stanu Cjw. w Kępnie

Dnia 26, listopada P, K. K, P.
Rubie złote
Marki zł.
Korony zł.
Unja tac,
Dolary zł,
Funt szter, „
Czystego złota za gram
Rubie srebrne - .
<
Marki sr,
Korony
Dolary „
Szylling
Srebra za gram

Kurs giełdy warszawskiej.

za czas od 18—24. listopada 1923 r.
Urodzenia:
Mieczysław, Feliks Bajer * 10. 11. w Krążkowach
Seliks Gruszka * 14 11. w Kępnie. Marjanna Przy
c is k a * 20. 11. w Ostrówcu. Wiktorja Mechowicz *
38. 11. w Ostrówcu. Walerja Domagała a 21. 11,
w Kępnie. Mieczysław Domagała * 1 9 11. w KrążIwwach. Cecyija Kiełmithka * 22 13. w Kępnie Józef
Pierzga * 20- ! 1 w Borku mieleckim.
Śluby:
Puszkarz Antoni Wojczewski z Kępna z p. Jadwigą
Waloszczykćwną z Kępna 13. 11. — Rob. Jan Lewek
i Kępna z p. Michaliną Latajką z Kępna 19 11. —
-'foto Stanisław Idzikowski z Białego Młyna z p. Anną
Konecką z Krążków 19. 11, — Murarz Idzi Potyrala
:t Ostrówca z p. Jadwigą Kucharzak z Olszowy 19. II.
— Rolnik Antoni Skiba z Donabo.o va z p. Józefą

(Notowania nieoficjalne.)
z dnia Ti listopada 1923 r.
Dolary Stanów Zjedu.
Fanty angielskie
Franki francuskie
Franki szwajcarskie -

J 600 GQQ
>4 100 000
177 000
563000

Giełda zbożowa w Poznaniu.
Urzędowe notowania z dn. 28. listopada 1923.
loco Poznań za 108 kg. w ładunkach wagonowych dosia’.*
natychmiast ceny hurtownie: Zyto
300(000-- 5400006
jęczmień
42C0000
Jęczmień brew.
4500&M— 5000000
Owies
4200000- 4500000
Mąka żytnia
8200000- 87KSSS
Ospa żytnia N
3000000
Ospa pszenna
3500C0S
Ziemniaki Jad.
IOOOOCO
Uwagi: Dta braku podaży, obroty nikie usposobienie
stale.

Zaleca się zatem, ażeby wszelki podatek przemy
słowy, tak pochodzący z wymiarów półrocznych
i z samoistnie obliczonych rat miesięcznych wpłacały
odnośne oddziały (filje) same w właściwej dla nich
Kasie Skarbowej i przechowywały u siebie oryginalne
wzgl. uwierzytelnione dowody wpłat tego podatku ce
lem okazania ich w razie potrzeby skarbowym orga
nom kontrolnym. Organa te bowiem, o ile dany za
kład obowiązany do wpłat miesięcznych (art. 56) ule
wy każe się takim dowodem, przystępują natychmiast
do wystawienia wezwania płatniczego, coby dla od
nośnego zakładu pociągnęło za sobą conajmniej obo
wiązek opłaty 1 proc, od wpisanej na wezwania
kwoty podatku {art. 6 punkt 1 ust z dnia 9 marca
1923 r. o karach za zwlokę oraz o kosztach egzeku
cyjnych Dz. U. Nr, 31)
2. Taksamo zauważono, że Uczni płatnicy po
datku przem. obowiązani do miesięcznych wpłat po
datku składają równocześnie z opłatą miesięczną zezna
nie o osiągniętym w danym miesiącu obrocie wzgi. za
wiadamiają o uiszczeniu podatku władze wymiarowe.
Takie deklarowanie wzgi. zawiadamianie jest nie
potrzebne, gdyż art. 52 ustawy o pod. przem. ustana
wia obowiązek składania zeznań za całe ubiegła, pół

Obwieszczenie!
Izba Skarbowa zanważyia, że płatnicy podatku
przemysłowego, nie zaznajomiwszy się dokładnie z prze
pisami ustawy o tym podatku z dnia 14. V, 1923. (Di
fJ. R P. Nr. 58) i odnośnemi rozporządzeniami wykonawczemi Ministerstwa Skarbu, nie stosując się ściśle
do tych przepisów z czego dla władz podatkowych
a nawet dia nich samych wynikają, albo mogą wy
niknąć niepożądane tuidiuści i następstwa.
1. W szczególności zauważono, że zarządy główne
przedsiębiorstw sprawozdawczych wzgi. centrale przed
Słiębicrstw fizycznych uiszczają podatek przemysłowy
i to łącznie z podatkiem na rzecz samorządu takie
za swoje oddziały (filje) w jednej kasie skarbowej,
zazwyczaj w siedzibie zarządu głównego wzgl. cenUzh, chociaż poszczególne oddziały (filje) znajdują się
w obrębie innych kas skarbowych. Tego rodzaju po
stępowanie jest o tyle niewłaściwe że podatek samoiządowy przypada dla miasta wzgi. powiatu w obrę
bie którego dany oddział (fiija) się znajduje i ram
też tylko pobrany być może

płaciła za:

14750
- 683;31
. 581.H SS
. 55341 to
. 2 86001
- 13,960.0
.. 5.906.5
- 98101
- 2J2#
.. 227.5
. 1.311.5
-

285.0.

-

5451

Ceny skór.
Notowania z dnia 27-go listopada 1923 r. w ?° *“*
w markach
Skóry bydlęce solone za funt
7 “ pa
u
v»
suche f w
f>P.
2n ,J^opa
„ cielęce solone za sztukę
lf
IP
la;
suche „
„ "
;
„
skopowe za funt suche wełn.
i
„
solone
63.
„
końskie za sztukę solone
n
..
..
suche
1
„
królicze za funt
33
,, kozie za sztukę suche
„
„
„
solone
D*
Tendencja zwyżkowa.
Par
rocze w przeciągu miesiąca po jego upływie, a°*[ ii,
mu
ir
j/uuunw
' 11 umritruujij
C!J
niu wszelkich
podatków
dowiadują się w*a”?.. 1Par
miarowe z osobnych uwiadomierł Kas skafh°"j iści^
3. Niestosowne jest również łączenie W
J | m.
podaniu do władz skarbowych kilku spraw, r P0(
jącyeh załatwieniu przez odrębne władze jak ^ tttsk
łączenie odwołania przeciw wymiarowi r ąa
z wnioskiem o odroczenie zapłaty, gdyż
* N,
podlega kompetencji komisji odwoławczej, a ; Sie
dzenie wniosku o odroczenie Ministerstw0 kji,
(art. 94) a połączenie ich w jednem podaniu U FaR
nym arkuszu) powoduje opóźnienie załatw1* S ^
wychodzi zazwyczaj na szkodę płatnika.
. . 'nap
t
( t e n t r.u
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•
^ ;. Hi t
4” Pozatem
zauważono,
że wieie y*prze0*1
przemysłowych i handlowych, obowiązanych ' ^
50 ustawy do prowadzenia ksiąg handlowy1-' ^
ksiąg obrotu, nie prowadzi tych ksiąg przy
^
zakładach, lecz poza nimi (przy zarządzi ’ ( ts f
w centrali) Ponieważ jednak wzmiankowany i0n.
la Izar-c'r
csą
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r.-i^arirałt-anruna A
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siębiersfwa
zobowiązane
dor*. rtrnro.rSirfJplłlfl
przedłożenia S. l>:ji|s
ganom kontrolnym na miejscu samym, a z* 5^ i oj,
tłożenie
r tź m n ln
rr» v i iim
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a r a i(art.
a rt
Q
7 \
A
lz iP & ó
ich łvgrozi
kara
97}
dlatego
I)e v
nie powinien mieć miejsca.
tją i
Wielkopolska leba Skarbowa.
W;

Ogłoszenie Powiatowej Kasy Chorych w Kępnie

j]i k

dia rob otnik ów roln ych l a m iesią c listo p a d 1923 r.

*nia

Podług okólnika Okr. Urzędu Ubezp. z dnia 19. li. 23. Nr. 41123. L dz. 3248/23. O. U. przeniimerosv*n* zostały grupy.zarobkowe następująco: 22. grupa na i, grupę- i i. <]. 64, grupa na 43, grupę.
składka miesięczna na listopad (4 tygodniu)
i
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Sęcaniacy nateią do s r;-ipv
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włodarze i stangreci
jsemłeślniki „
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.:aalupiiicv
Sstcgorja 1. doiarki i kobiety
ii.
..
i!!.
VI.
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Dawn Tera
nr. źniej
grup. sze ńr
grup.
48
27
j.
49
28
50
29
47
26
' 9
30
to
31
35
14
40
19

273 000
273000
294840
316680
251 160
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79170
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167 440
34944
38220
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K U PlĘ:(także za żyto)
używano pianino, używaną szafę do
książek, używaną szafkę do bielizny.

SPR ZED AM
używany dobry rower, nowy piec
żeiazny z -;?.arnotką t 3 mir. ntry.
Zgłoszenia do ekspedycji „Nowego
Przyjaciela Ludu*1 pod nr. ii43.

Fotograf je
Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Kępnie
wykonane przez firmę „f<ubenś‘ t Poznania

nadeszły.

Odebrać można w

Difikarni Spółkowej w Kępnie.

(wiik)
uciekł '.v poniedziałek.
Wabi się „Obal". O od
danie za wynagrodzeniem
uprasza
!tr>7
mistrz rieżnicki — Kępno.

Zarząd Powiatowej Kasy Chorych.
Urząd policyjny w Kępnie stwierdza, że bardzo
wielka ilość osób zamieszkałych w Kępnie nie jest
policyjnie zgłoszona. Wobec tego daje się wszystkim
dotychczas niezgtaszonym możność do zameldowania
się w czasie do dnia 5* X!f 1923 roku i to bez na
rażenia się na karę Po upływie tego terminu osoby
siie zgłoszone narażają się na grzywnę 300100 mk.
Posterunek Policji Państw. ^trzyma zlecenie przepro
wadzenia ścisłej kontroli mieszkań. Osoby niezgloszone pociągać się będzie da odpowiedzialności.
Ukaraniu podlegają także osoby, które policyjnie nie*
zgłoszonych przyjmują w swem mieszkaniu, jak rów 
nież osoby, które obowiązane aą do odmeidowania
siebie lub Innych
razie wyprowadzenia s ę.
Kępno, dniu 26. listopada 1923 r.
U59

Urząd Policyjny — Kokociński.

Młodsza książkowa-kasjerka
pisząca także na maszynie z 3 i pół letnią praktyką
zbożową poszukuje od 15. 12. 23. lub !. 3. 24.
r t A n n r l ł - najchętniej na wieś. Łaskawe oferty
p o s a u y
do cksp. N. P. L. pod nr. 1153

Rozporządzenie policyjne
dotyczące czyszczenia i płukania naczyh
do picia w lokalach restauracyjnych
ma na składzie

Drukarnia Spółkowa w Kępnie.

m ło c a r n i^ ij

F elik s Jokiel,
roiśtrż intretigatorski.

J ó z e f Ku kuła,

1152

Kępnu unia 26 listopada !923.

Fołecan:

syna porządnych rodziców
przyjmie od zaraz
1558

P IE S

% .
455000
455 000
491 400
527 800
418600
87 360
95550
i 31 950
209300

!t(

K sią żk i
robocze
poleca

Drukarnia Spółkowa
w Kępnie

S łu żąca
uczciwa, dzielna może się
/głosić.
1150

K ie łm iń s k i,
Drbgerja.

Akcji

iiienotowanych kupię
większą ilość.
Zgłoszenie! z podaniem
cen psosze skierować do
ekspedycji Now. Przyj
Ludu poci nr. i ! 51.
Poszukuje się kupna
używanej

SZA FY
do garderoby.
sk
Odzie, w
wskaże
eksp. TP. I pod nr. iIo.S

szeroko i krótko bijące,
} ji j J '
maueże, sieczkom!©, wialnie «r. (S \
parowniki, brony, pługi, dryle,
. 'h 7.
„Alfa Lava!cS maszyny do s z y c i a R c a
części zapasów®.. s?tP
Wykonywanie wszelkich reparacpr :

«
•

•

S
w

rolniczych.

j,.*'*'

Wymiana starych maszyn na n0 Wej # .. M
Ceny umiarkowane.
Obsługa
v [[.

S Teofil Olejnik, K ę r ^
•
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Stare Targowisko, da wa. Keu®
7'eiefon 1 S8.
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D la szk d
Dzienniki lekcyjni
Listy żmud,
Listy kar,
Frekwencje,
Świadectwa,
Przekazy,
Formularze do k a 1
głównego, ^

Formularze na

ie
S27
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K rc
?h u
i
\
s yv

Oj,
iżb
■*l
5‘Uci

poleca

Drukarnia Spółkowa w

Młoda
panienka darstwa wiel5^ , ^
kuje odpowiedniego zajęcia w majątW.^p,
zajęć przy drobiu, nabiale, przy kuchn* *
dogodne do omówienia. Wiadomość: , po'
i 'rząd gminy Galewice, po w. W.eii-i:.
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