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Pismo połsko-katolickie w południowej części Wielkopolski.
■•Nowy Ftzyjaciel Ludu" wychodzi tiry razy lyROdniowo.
J3* !)a poczcie z odnoszeniem miesięcznie IOCOO mk.
bez oduoszenla miesięcznie 96J0 m . z. odnosz.w dom 10003 m.
wki! w Polsce miesięcznie 12503 mk.
Pojedynczy egzemplarz 1000 mk.
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iietr^l
'^uscja, w
cbejsieli " władzę w Polsce,^byra nie do pozazdroszczenia.
tać
^ ci, którzy twierdziliby, że tylko dzitJ gospo‘‘nsijsowej państwa w chwili obejmowania rządów
gabinet Witosa był w ruinie. Podobny chaos,
fcmzacja panowały we v szystkich resortach mi
ętych, tylko że nie wszyscy o tem wiedzieli, bo
rt3fl3i "sr•fscy stykali się z Ministerjum spraw zagraministerjum rolnictw. i, mir.ir spraw wojskowych itd. Ponieważ pustki
| 8^e odczuwał każdy, kto musiał płacić lub
a- SJawać za markę polską, a więc wszyscy obywatele,
I « S ś ć o ruinie finansowej naszego państwa była
ten,
zetknął sig
21 M j!,^-...w.
,n3. Natomiast dopiero
j
: f kto
- a*
0 # e naprzykład Ministerjum spraw zagranicznych
Rtych 4 latach, nabierał takie samo pojęcie o najfjpjce zagranicznej, jakie miał c prhtyce finanl *ęn kto dzisiaj domaga się po trzech miesiącach
■ P o w e g o gabinetu, wyraźnych, namacalnych do^N apraw y, ten właśnie nie zdawać sobie i nie
f°tychezas sprawy z tego, że Polska jako instyśstwowa w pojęciach choćby trochę tylko zbiłeuropejskich nie istniała. Desorganizacja
yia tak dalece posunięta, a raczej administracja
w pojęciu jak najszerszem, nie była wcale
Jg ?ł,a> że r,owy gabinet niety iko, ie nie przyszedł
pij" takich zaczątków budowania zrębów naszej
°Wcści, ale przyszedł do koślawo postawionej
A^arcznej, w której nie było wiadomo, kto jest
<t
Zyd, Niemiec, Rusin, Piłsudski czy Polacy,
tył rokt nie wiedział kto jest złodziejem i rzeziją,In a kto patijolą, a w której hulano i bawiono
!i0,‘a najlepszych .przedwojennych czasów.
rząd nietyiko że w istocie musi budowę
L* Polskiego zaczynać'od początku, nietyiko że
k śnie musi się oganirć przed napadającemi na
^°nnictwami opozycy jne mi, ale do ogółu obyciągle jeszcze przemawiać jrk wychowawca,
ir(' r ,ch ciągle w irn:ę Polski odrodzonej, w imię
spedarczej obecnej, do cfiarrcści i po^ gc
gespodarczej
Qla Polski. Istotnie bez tych dwuch cnót obyliij^oczesnego państwa z sytuacji obecnej nie
^
Nowy rząd ciągle wpaja w społeczeństwo
V(i] w Polsce mogą rządzić tylko Polacy, że nie
W - ^ ° Ja^ów, ale Polacy dla Polski, że tylko
tjj '^kowany, narodowy znajdzie pi ogram i umieJj, konania naprawy państwa, W istocie smui0 przyznaniem się, że iedwieśmy to państwo
W . Ńż po pięciu latach jego istnienia musimy
P °r‘ieważ naprawa skarbu jest najważhoj^&ndnieniem bytu Polski odrodzonej, przeto
■i. ur', Polska musi na zasadach wy leszcze nych po*
tjJt
w społeczeństwie zasadę ekonomi?^ieknStVV0 Inus‘ m'e<' dochody zcfiarobywateli.
obywateli dia państwa nie są w htoi sy^CiaJne damny, jednorazowe ofiary, aie rtguPStni.teir‘atvcznie. rek rocznie nlscone Dodatki.

C e n a o g ło s z e ń :

Kępno* na sobotę 1 września 1923 r.
mniej poczciwych .obywateli s rół-polaków, że Polska
wymaga cd swych wszystkich synów poświęcenia
i ofiarności przy zachowaniu duchowej równowagi,
spokoju, bo rylko w takiej atmosterze możliwe jest
rychle doczekanie się iepszego jutra. Dla poważnego
polityka, orjentującego się w tem, jak państwo po
winno być zbudowane i na jakich zasadach gospodarewane, lepsza przyszłość Polski i nas samych jest
już niedaleka Chcie! byśmy, ażeby tą przyszłość lep3zą
i ukazującą się z oddali widzieli wszyscy Polacy.

Inteligent i robotnik. •

Wedle ostatnich danych statystycznych mamy anal
fabetów ;
w Wielkopolsce - 2 proc.
na Śląsku
- - - 5 proc,
w Małopc lsct - - 40 proc.
W Kongresówce
- - - 57 proc.
na Kiesaih Wschodnich - 61 proc.
wogóle przeciętnie 40—50 proc. iudzi nie umiejących
czytać ani pisać 1
Ten olbrzymi świat ciemnoty ludowej musi mieć
na uwadze iriubgencja polska, inaczej narazi na krach
Polskę i siebie samą. Dota U inteligencja nasza stale
popełniała błąd, powtarzający 3>ę od wieków, od cza
sów Hatcna, starożytnej Grecji i Rzymu: przeciwsta
wiała s:ę sama, jćko nosicielka i wy twórczyni wszech
mogącej, wieczrej, doskonalej idei, pracownikom fi
zycznym, mającym co czynienia z prosta, materją.
Jest to błąd pochodzenia pogańskiego. 1 nasz
Żeromski powtarza ten stary btąd, pragnąc zrzeszyć
świat ieei, irtel gencję naszą w pewien syncy kar, oder
wany ,d świata ptacy fizycznej i mający przewodzić
temu ostatniemu.
Inurgertcja miałaby się stać moralnym trybunałem
ferującym worcki dla całego społeczeństwa — jak ktoś
napisał — polecających proletąrjatowi myśli i idee spo
łeczne.
To yrmo twierdzili racjonaliści XVIII wieku zwła
szcza wybitny ich uczeń Saińt-Simon, początkodawca
socjalizmu nowoczesnego.
A tymczasem świat robotniczy tworzył sobie insty
tucje własne, budując w ten sposób potęgę, z którą
I czyć się musi każdy naród, zatem i inteligencja, jeżeli
pragnie normalnogo rozwoju społecznego. W świecie
tym bynajmniej nie dzieje się debrze; owszem, w do
bie powojennej zwłaszcza obserwujemy w nim sze
rzącą się anarchję uczuć, bezład myśli! A do usunię
cia tej anauhji, co zaprowadzenia ł3du chrześcijań
skiego nie wystarczy platcnic2ny stosunek inteligenta
do robotnika. '
Musi tu nastąpić zbliżenie w p rak ty ce między
inteligentem jako wytwórcą dóbr duchowych^a robotr kiem jako wytwórcą dóbr materialnych, musi przez
pracę zrzeszeń społeczno-robotniczych wytworzyć się
la znamienna kooperacja, owa twórcza wspó-praca
r teligerta z robotnikiem, jaka stanowi rękojmię zdrowia
nowoczesnego organizmu uarodowtgo.
jest to prawda, płynąca z chrześcijańskiej nauki
Kh a tem konieczniejszych w naprawianiu społecznej. 1 jest to jedyny sposób przy pomocy któ
l,!%V,ri>
ei rzeczy jaką jest państwo. Musimy przeto rego da się wyprowadzić kraj z chaosu powojennego,
€l‘kft .‘.ie głęboko sc bie zcać prawę z tego, że ■wyzwolić zarówno klasę robotniczą jak i samą biedującą, głodującą irtebgencję, jak ziesztą cale nasze bez
^ o ż e iść S2\bko i dla nas obrazu wiradne społeczeństwo.
•***
to
w
ludzkiej
mocy
niewykonalne.
w C ° J*sl
le ^ l^ W n jtko następstwo ubiegłych lat musi być i
W kraju dzieje się źle; w sferach rcbctniczych
rej wod;ą komuniści; wywrotowcy wszelkiego autora
Pjpo \viI'
tvj; ^‘/,;z
e2 wszysikich
wszystkich Polaków, którzy w mniej
f o k i * Szy sposób do powstania rządu polskiej mentu, pracują nad tłumami, bo w organizacjach ro
gthS:ę przy czy rili, jako nowa n t uniki: sor.a botniczych inteligenci wspaniale świecą swą nieobecno
Ci('cb''IL3^ w riiemcźliwa do zatrzymania kata- ścią. Ża to pełno ich po kawiarniach — cukierniach,
na btzmyślnem włóczęgostwie szlifującyih bruki uliczne.
życie szc-rokit
'Kc- 2i^Ca
~i*ivc
niszcząca zyt-e
szutokh h' ra s ,
^ r«cu, r°zgoryczen:e i zniechęcenie wśmód
! tych, A ponieważ proietarjat nasz me zdążył wytworzyć
)) ;5
tyle, żeby s;ę bardzo skrom
mnie wy- sobie inteligencji własnej, istniejąca zaś inteligencja
In)
ISśI.lylko
.
lrr,?.;^Ur)ek gospodarki rządćw poprzednich, sticni cu mego, przeto bierne cn suiegat inteligencji
itą^htiemy, z łatwością będziemy mogli się w postaci płatnych agitatorów, tych najniebezpieczniej
PcnT^rwajość j spokój, a tem samem na wy- szych nauczycieli'* ludu. Zatem inteligencja polska
czemprędzej musi rawrócić z błędnej drogi i pójść
h ti5t‘r°c rządowi, co przyśpieszy zakończeń,e
'V
r rawis
wP(jj,‘ev,'»ania,
1- dlatego
nie przestanie lisy pcwiu- icrami, wsk£2£nemi .m przez naukę chrześcijańsko-spo
Ks prtf. Al. Wóycieki.
°cpók» zrozumienie to rne dotrze co naj- łeczną.
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Rok X.

Metropolita Szeptycki.
Ks. metropolita Szeptycki bawi — jak donoszą —
w Poznaniu, wobec tego, że władze powstrzymały go
na granicy polsko-czeskiej i nie pozwoliły mu udać
się do Lwowa dokąd zamierzał przebiegły wróg pol
skości, nie mając pozwolenia rządu polskiego.
Fakt ten charakteryzuje aż nadto wrogie i niena
wistne usposobienie arcybiskupa ruskiego, kióry naj
widoczniej dufny w moc szaty kaplańsk ej i moc wpły
wów międzynarodowych, chciał rząd pciski za
skoczyć swoim bezprawnym wjazdem do Polski.
jak dalece cała akcja przyjazdu była obmyślona,
wynika z przygotowań Rusinów i duchowieństwa ru
skiego, którzy w Przemyślu — w siedzibie biskupa ru
skiego — oczekiwali swego arcybiskupa, by go tu po
witać owacyjnie.
Jak z telegramów wynika, rząd polski, nie prze
puściwszy ks. Szeptyckiego do Lwowa, pozwolił mu
się udać do Poznania, gdzie jako ..chory" zamieszka
u sióstr Miłosierdzia aż do wyświetlenia sprawy.
Głos ma teraz rząd warszawski. I tu chcielibyśmy
kilka stów powiedzieć, czego się społeczeństwo po nim
spódzigwa.
Otóż ks. arcybiskup Szeptycki — notabene brat
naszego ministra wojny, którego polskość nie ulega
żadnej wątpliwości — jest renegatem polskim. Wy
chowany w domu czysto polskim, z oficera austrjackiego
stał się dia kariery księdzem ruskim, a przez swe ko
ligacje szybko wypłynął jako biskup, a następnie arcy
biskup lwowski obrzędu grecko katolickiego (ruskiego.)
już za czasów niewoli austrjackiej występował
jako zajadły wróg Polaków, a nienawiść swą zwiększył,
gdy Polska powstała, a Lwów z Wschodnią Małopol
ską zajęty został przez Polskę. Wyjechawszy zagranicę
wówczas — rządy ówczesne wydały mu paszport za
graniczny — objechał wszystkie stclice państw zachod
nich, był w Ameryce, by wszędzie z całą nienawiścią
występować przeciw Polsce i przeciw uznaniu Wschod
niej Małcpr Iski ze strony świata międzynarodowego
jako części Pciski.
Jak wiadomo, w agitacji tej, która była niczeni
innem j3k zdradą Polski, poniósł ks. Szeptycki klęskę.
Świat «2nai granice wschodnie Polski, a za niemi
i Wschodnią Małopolską za ziemię, przynależną do
Polski.
1 teraz, widząc swą porażkę, widząc, że kłamstwo
i fałsz, któremi świat cały z Watykanem na czele chciał
omotać, się załamały, a prawda polska zwyciężyła,
chce wracać do Lwowa, do Polski, by tu jako ,.chory1'
ostatnie chwile swego życia przeżyć w „spokoju".,.
Kto atoli patrzał na działalność tego księcia Ko
ścioła. który nie krzewił miłości bliźniego według za
sad Chrystusowych, lecz zdradziwszy polski naród,
przyszywany naród ruski podjudzał do walk krwawych
przeciw Polakom, ten w powrocie ks. arcyb. Szeptyc
kiego inne będzie widział przyczyny.
Nie mogąc już zagranicą szkodzić Polsce, chciałby
bruździć w niej samej, na której pobłażliwość liczy,
drogą przeciwpclskiej agitacji w Małopolsce Wschod
niej. Tu żadne najuroczystsze zobowiązania ks. Szep
tyckiego nie pomogą. Naród polski temu, który na
sumieniu ma krew polską, nigdy wierzyć nie będzie.
1 dlatego nas nie dziwi, że cała Małopolska, a szcze
gólnie Lwów i poiska Wschodnia Małopolska nietyiko
protestuje przeciw powrotowi ks. Szeptyckiego do Lwo
wa, ale gtozi, że przyjdzie do demonstracji, których
wyników przewidzieć nie można.
Za świeże są rany, za świeża krew młodych orląt
lwowskich i innych ofiar bestjalstwa ruskiego, które
łączą się z postacią ruskiego arcybiskupa.
1 w tych wau:r.k?ch należy przypuszczać, że żadne
wpływy wyższej polityki, chociażby one szły i z Rzy
mu, r ie zmiemą stanowiska rządu, a ks. Szeptyckiemu
wzbronionym będzie dostęp do Małopolski.

Czy zap isałeś już
N ow ego Przyjaciela Ludu?

Obywatele Wielkopolski!
Granice Państwa broni nietylko żołnierz w okopach,
; Broni ich także lotnik, a wojna światowa wykazała, że
itał się on jednym z najbardziej decydujących czynników
w zwycięstwie.
To też wszystkie państwa, nawet te, w których
przemysł i ruch lotniczy stoją oddawna na wysokim
ij poziomie, dążą do podniesienia tego poziomu do naj.i wyższych wymogów techniki i strategji.
Z całym wysiłkiem dąży do tego należący do
! pionierów lotnictwa nasz sąsiad zachodni a przy jego
pomocy "nasz sąsiad wschodni przygotowuje potężne
kadry lotnicze.
W całym świecie rozwój lotnictwa posuwa się
' z nadzwyczajną szybkością,
Polska na polu lotnictwa pozostała daleko poza
innemi państwami.
Budowa odrodzonego państwa wymaga takich wy
siłków na wszystkich polach, pochłania tyie energji
i zasobów pieniężnych, że w warunkach, w jakich
^clska się znajduje, ani rząd sam, nie może podołać
ogromnemu zadaniu, ani skarb olbrzymim wkładom
I rmansowym na cele lotnictwa
Niezbędne jest współdziałanie całego społeczeń
s t w a , w zrozumieniu, że bezpieczeństwo państwa, za' pewnienie pokoju, niezbędnego do rozwoju wewnętrzi mego, związane jest w wielkiej mierze z podniesieniem
naszej siły i sprawności lotniczej.
Społeczeństwo to rozumie. Nie pozostaje bierne.
Świadczy o tern cały szereg powstałych z inicjatywy
prywatnej instytucyj, mających na celu popieranie
Mlotnictwa.
Akcję tę/ należy skoordynować, pogłębić, rozsze
rzyć jej podstawy, wzbudzić zainteresowanie dla lotj nictwa i zrozumienie jego znaczenia wśród jaknajszer;szych mas społeczeństwa, pracy naszych pioni rów
f lotnictwa dać oparcie w całem społeczeństwie.
W tej myśli tworzymy Ligę O arony Powietrznej
Państwa na Województwo Poznańskie i wszystkich
dobrych obywateli Rzeczypospolitej wzywamy do na
szych szeregów.
Przystępujemy do pracy z wiarą, że akcję naszą,
podjętą w imię służby Ojczyźnie, poprze całe społe
czeństwo.
Wszyscy pp. Komendanci samodzielnych formacyj
wojskowych, pp Starostowie, pp. Dyrektorowie uczelni,
pp. Burmistrzowie miast itd. otrzymają wskazówki, jak
ma być Liga organizowaną i rozpoczną swe prace
w najbliższych dniach każdy w obrębie swego okręgu.
Poznań, 25 sierpnia 1923 r.
Liga Obrony Powietrznej Państwa
Województwo Poznań.
Zarząd:
Prezes. J. E. X. Kardynał Prymas Dalbor.
Wiceprezesi: Wojewoda Hr. Buiński. Komendant
D O K. Generał Raszewski,

1

Sekretarz: Ridaktor Gubrynowicz.
Skarbnik: Dyr. Dr. Bajoński.
Wydział Wykonawczy:
Prezes: D. K. P. Poznań inż. Dobrzycki.
- Wiceprezesi: Pułkownik Kleeberg. Prot Znaniecki.
Sekretarz: Wasilewski.
Skarbnik:
Dyr. Rtdca
jaworski.
Rozpaczliwe
położenie

W ieści z G dańska.
średniego i drobnego handlu.

Drobne i średnie kupiectwo w Gdańsku stoi przed
! katastrofą, ponieważ niepomyślne obecne stosunki wy
łączyły je z normalnego obrotu towarami z Pomorzem,
podczas gdy konsumenci zmuszeni są do tworzenia
spółdzielni celem zaopatrywania ich w towar pomorski.
Wiele przedsiębiorstw gdańskich zakupuje masowo
środki żywności po tańszych cenach, wysyłając w tym
celu na Pomorze swoich robotników. Wobec rozpacz
liwej sytuacji handlarze drobni i producenci rolni
z Gdańska i najbliższej okolicy wystosowali do Se
natu pismo w którem domagają się zniesienia sądów
targowych i przeciw lichwie, ponieważ ceny swoje
muszą stosować do płac robotniczych i urzędniczych,
obliczonych w markach złotych. Petenci grożą straj
kiem od 31 bm. jeśli ich życzeniom nie stanie się za
dość.

W ybory do sejmu.
Nacjonaliści gdańscy doszli po długich naradach
do przekonania, że wybory do sejmu gdańskiego wskazanem byłoby odłożyć do przyszłego roku. Na decyzję
tę wpłynęły niepomyślne przewidywania wyborcze
w związku z przeżywanym obecnie okresem chaosu
gospodarczego i katastrofy w dutiw ej, które mogłyby
łatwo przynieść klęskę kołom nacjonalistycznym.

Zam arcie ruchu budowlanego.
Ruch budowlany w Gdańsku w ostatnich dniach
prawie zupełnie zamarł. Przedsiębiorcy nie uznają
płac, opierających się na marce złotej i zwalniają ‘ro=
botmków. Liczba bezrobotnych w przemyśle budoy.danym zwiększyła się w szalonym tempie,

Napisy na wagonach.
Została wreszcie uregulowana sprawa napisów na
wagonach kolejowych przydzielonych radzie portu.
Dotychczas nosiły »ne napis niemiecki: Freie Stadt
Dimzłg. Podczas remontu w polskich warsztatach
uskutecznionego napisy te zmieniono. Będą one
brzmiały: P. K P. H den Dinzig.

Koniec strajku rolnego.
Trwający od dłuższego czasu w powiecie G dań
skim strajk robotników rolnych, został zlikwidowany.

Przeróbka pieniędzy.
Gdańsk, 29. 8 W najbliższych dniach wypu
szczone będą nowe 5 miłjonowe banknoty miejskie.
W tym celu zużyte będą dawne 50 tys banknoty miej
skie, na których tylko umieszczony będzie odpowiedni
napis.

Możliwość zaniechania Marnego opora.
Londyński „Daily Mill“ pisze, że rząd francuski
liczy na to, że bierny opór w zagłębiu Ruhry zostanie
w najbliższym czasie zaniechany. Istnieje tylko mo
żliwość, że w niektórych odosobnionych środowiskach,
gdzie fakty sabotażu doznawały poparcia z tamtej stron/
kordonu, bierny opór będzie nadal stosowany. „Daily
Mail" pisze dalej o pogłoskach, jakoby Stinnes przed
łożył francuskim władzom okupacyjnym propozycję co
do podjęcia rokowań. W kołach francuskich uważają,
że jeśli Stinnes pragnie urzeczywistnić swoje żvczenie
przywrócenia normalnych stosunków w zagłębiu Ruhry.
to wystarczy jeśli o słuszności ;swego zamiaru prze
kona rząd berliński, tembardziej, że życzenie Stmnesa
uważane będzie przez ten rząd za rozkaz. Przedsta
wiciele władz francuskich i belgijskich na terytorjum
okupowanem są upoważnieni do rokowań z dyrekto
rami kopalń w wypadkach poszczególnych, natomiast
rokowania co do planu powszechnego uregulowania
spraw spornych będą się mogły odb/ć, skoro rząd
niemiecki wystąpi z imejat/wą w t/m kierunku. Stinnes,
być może, przyjadzie do Paryża — pisze dziennik —
lecz ani Poincare ani żaden z ministrów francuskich
nie przyjmie go na posłuchaniu, tak jak już 2 krotnie
odrzucone zostały identyczne propozycje wychodzące
od nieoficjalnych pośredników.
f
Specjalny korespondent „Duły Graphic" miał wy
wiad z kanclerzem Siresemaaiem, w którym tenże
żywo wypowiedział się za wzajemnem porozumieniem
francusko angielsko niemieckiem- Tego rodzaju wza
jemne porozumienie — zdaniem S resemanna — może
wyłącznie d iprowadzić do porządku, poko:u i rozkwtu
Europy. Pracujemy — mówił kanclerz — nad tern,
aby szybko zlikwidowany został okropny kryzys cią
żący nad Europą. — Komentując to oświadczenie wy
raża nacjonalistyczny „Tag“ obawę, że sprawdzić się
mogą pogłoski o mającej nastąpić zmianie w polityce
Niemiec w sprawie zagłębia Ruhry i wdrożeniu poro
zumienia francusko-niemieckiego za pośrednictwem
przemysłu niemieckiego. Dziennik jest zdania, że Stresemann takiego błędu nie mógłby popełnić i że te
oświadczenia należy uważać za gest taktyczny celem
ułatwienia francusko angielskiej wymiany zdań,
Z Paryża donoszą, że po ostatniem wystąpieniu
Poincarego rząd londyński przyszedł do przekonania,
że rząd francuski po zaniechaniu biernego opo;u ze
strony Niemiec zamyśla zmienić metody okupacji. Dla
tego czynione są starania, aby z całego kompleksu
argumentów jednej i drogiej strony wyciągnąć elementy
korzystne dla współpracy aljarttów.

Wiadomości polityczne.
Program prac sejm owych.
Dzienniki warszawskie donoszą, że prezes Rady
ministrów Witos odwiedził marszałka Sejmu Rataja,
i odbył z nim naradę poświęconą nadchodzącej sesji
sejmowej. Prawdopodobnie utrzyma się plan według
którego Sejm zbierze się w połowie października z tern
jednak, że niektóre komisje rozpoczną swe prace
w pierwszych dniach października. W ciągu bieżącego
tygodnia marszałek Sejmu zapozna się ze stanowiskiem
poszczególnych klubów w rozmowach z ich przed
stawicielami.

Pogłoski o reorganizacji gabinetu.
Warszawa, 29 8 Dzisiejsza prasa lewicowa po
daje pogłoski o mającej rzekomo nastąpić zmianie
wewnątrz gabinetu. Tekę skarbu ma wedtug tych po
głosek objąć obecny min. przem. i handlu p Kucharski,
ministerjum zaś przemysłu i handlu dr. Szydłowski,
poseł z Klubu Piasta. Tekę ministra pracy p> p. Durowskim ma otrzymać sen. Srnóhki (Cl, D ) Juko
kandydata na min. koleji, prócz p. Dobrzyckiego, wy
mieniony jest p. Nosowicz, prezes dyrekcji katowickiej.

IJt vin i nie chcą podpisać konwencji
kłajpedzkiej.
W prasie kowieńskiej zakomunikowano oficjalnie,
że rząd litewski zdecydował się nie podpisać konwencji
w sprawie Kłajpedy, o iie me miałyby być poczynione
w projekcie konwencji odpowiednie zniiany zgodnie
z życzeniem rządu litewskiego. Rząd litewski opraco
wuje obecnie w szczegółach zmiany, które należałoby
poczynić w konwencji, a które będą dołączone do od
powiedzi rządu kowieńskiego, tasa w dniach najbliż
szych ma zostać wysłana do Paryża.
Nieuznanie statutu kłaipedzkiego w formie zapro
ponowanej przez radę ambasadorów, powzięte zostało
przez rząd litewski dlatego, że w statucie przewidziany
jest udział Polski w przyszłej rajzie portu kłajpedzkiego.
Rsda ambasadorów uzależniła przyznan e LtWie suwe
renności na obszarze Kłajpedy od przyjęcia bzz zmian
statutu K’ jpedy.

Zam ordowanie członków komisji włoskiei-

Rcym, 28 8. Podług ostatnich wiadomości, czM
kowie misji delimitacyjnej między Janiną < Sanu
ranta zamordowani zostali wioscy członkowie z W11
granicznej w Albanji: gen. Celini lekarz Scorti,
Conati, woźnica t tłomacz misji. Rząd grecki wy “ji
przedstawicielowi Włoch w Atenach ubolewanie
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Nadzieje bolszew ików .

Zinowjew na posiedzeniu petersburskiego^JCOW/
wygłosił gwałtowną
wygtosu
gwałto wną mowę, w której
Której oświadcz.;■jp
nowy rząd niemiecki, to ostatnia d a w k a tlenu ber 1 Waz
niemieckiej a wypadki w Niemczech są począć 1 1 om
wolucji. Do rozwoju rewolucji w Niemczech nie '■
k ora
lat ani miesięcy, tylko tygodni.

Francja o przyjęciu Niem iec do Ligi Naroki

Rząd francuski miał polecić swoim Pfze^ 3 rawd0|
cielom dyplomatycznym zagranicą, aby zaprzeczałybyv
siewanym pogłoskom, że Francja sprzeciwia się ““J*Poczei
gorycznie przyjęciu Niemiec do Ligi Narodów.
jak brzmią informacje wiedeńskiego dziennika, z?3®W a
łaby się ewentualnie na uwzględnienie próśb/ ®Pi p0ęj
mieckiej w sorawie przyjęcia N.emiec do Ligii | ilej0!1ic
pod warunkiem aby rząd niemiecki złożył
■Najw
nie analogiczne do tego, iakie swojego czasu
Taryfa
imieniem Węgier br. Banffy, gdy Węgry ubiegały feWej
o przyjęcie do Ligi Narodów,
fo 20
kleir
£*k’
z
Echa m orderstw a w Pradze czes*

Praga, 27, 8. Sjrawca zamachu na D as^M . ąr'
.- 20(
Nikołow jest Macedończykiem, z zawodu
Zeznał on, iż nosił się z zamiarem wykonania z fg„ i) do'
już od szeregu miesięcy. Nikołow pragnął P* ^ 1gr. jg
śmierć Maeedonczykó w straconych za rządów
jjjrch k
łowa, który był ministrem spraw wewnętrzny^, ’j % 2(
binecie Stambulińskiego. Wobec tego
-jbłow
w Bałgarji N.kołow nie znalazł s p o s o b n o ś c i mk
wadzenia swojego planu, postanowi zgładzić
y m
łowa w
w IPradze.
Ijjilj*
$ HU.
prć

Podm orskie połączenie Francji z ^n:,i|,s10^ro,

franci;
Paryż 24. 8. Od dłuższego czasu prasa tr^
jjffliii. ('pl
rozpatruje korzystne warunki finansowe dla 0 l3|f dpi
tunelu pod kanałem Lu Manche. Obecnie
komunikuje,
że
została --nowa . ‘‘jsliii]
A,
................. "i ’ ■
— wypróbowana
- / r *v ^
j
wiertnicza z pomocą której w ciągu 10 tyg°l‘‘
wywiercić około 4 kilometrów Jeżeliby
gów w ten sposóo pracowano, tu:iei
tunel w/k°ń
wy C I(|.;Q
został w ciągu dwu i pół roku.
t f'ij
Z w y c ię s tw o H is z p a n ó w .
Madryt, 26. 8. Donoszą tutaj o wielkich T jllktó
sach armji hiszpańs
iskiej w M,roku, której ud.j #
przełamać front ppowstańców.
o.......... — ------------Powstańcy y.
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w popłochu, Z obu stron dużo zabitych i
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Komunikat towarzystw kupiec

Z licznych zapytań skierowanych do n‘Z
^ z^ J^ b ti
sanego Związku wynika, iż często zach
resowanych kolach niejasności,
co do obowfó* j^eSł j^
---"fC^stn
pieczenia pracowników, Celem chociażby w
wyjaśnienia powyższej kwesłji, zwracamy u'N™
następujące szczegóły:
1.
Każdy pracob.orca bez wyjątku win'el11^81
później w 3 dniu podjęcia pracy, zgłoszony v ■kj
trudniające
go przedsiębiorstwo
do -mieisC
^uóeT
' ------ i,- t-------------'c---------- -. rT
l u jI!
chorych. Artykuł 4 Ustawy o ob-owiązKoW)* |biczemu na wypadek choroby przewiduje '‘" zaPlj
z obowiązku ubezpieczeniowego dla sądowb'
|p|
nych orokuratorów, dyrektorów naczeinye*1 ' W
§ 7 statutu miejscowej Kasy Chorych wyb1^
szczególnym wypadku złożenia osobisteg^ £>cjn(jS■
o zwolnienie do którego należy dołączydowody
aufnm
2.
Ponadto podlegają pracobiorcy, 'J0,lc ( r ^
prace fizyczne względnie czysto mechanicZ1
■*.,
nicy, chłopcy od posyłek, siużące etc.)
inwalidowemu i na starość. Wymienione ''u upeZ? |(jf
nie przewiduie obecnie wyłączne jedną kl^ ^
czeniową z zarobkiem rocznym ponad
aCo ^
3 Wszyscy
inni
od
2
nie
wymienieni
” —j
..... — —
—
acSi
wykonywujący
czynności
połączone
z
P(d
? ,ged)VJ
j ^
r.Ł i _ :
.
_ „ _______ : *
. t:.
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u >•
do
której to
kategorii
zalicza
się również e|W' tibhandlowych, personel biurowy itp„ podiegij4 h* ;i
czeniu urzędników prywatnych, opartym
niemieckiej z 1911 r. JedttaiCże
|edna«cże obecnie
1
ustawa z dnia 22 września
sśnia 1922
19j r. znosi
miCiema, według
wedtug Którego . -y# y
ntejsze ograniCierua.
z wyższym wynagrodzeniem przekraczają 0j r
ustaloną granicę dochodów, zwolnieni
musu ubezpieczeniowego.
Kwestja składek przedstawia się ja*y sy v-p,
a) Dotychczasowa tabela składkowa b .1
■/
ulegnie z dniem 1 września br. zasad,•,,c‘:sta
,yj,
b) Uoezpieczenie inwalidowe i
„i,*o
> 5 ,
widuje obecniei jednolitą składkę
j,- 3
i o609
PO ty^
„iJ*Ij
c) Przy ub izpieczeniu urzędników p
^ 3 r. nas^P^4 42^
wiązują od dnia 1 kwietnia 11923
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Klasa A. zarób rocz. o i
t/s. do 753 tys
1 250
li.
„ 750
1 750
C.
1 230
2 250
ro.
„ 1 750
3 000
E.
„ 2 250
3 750
F.
„ 3 000
4 500
„ 3 750
G.
5 500
II
„ 4 500
I.
,, 5 500

Obowiązek płacenia składek P ’114^
pracobiorca 1 ■5 pracodawca od d) 1
dawca i pracobiorca do połowy.
i<UP‘ćC^
Sckretarjat Związku Towarzysł*’

m

-kisi'
ciloa
Qia

kronika
Kalendarz rzynuko-katołickl

, P»

i

3l-go sierpnia Raimund w.
'•go września Idzi op. w., 12 B;. mm
,2-go
„
15. po Swiątk. Szczepan kr.
Wschód słońcao godz. 5, 9
Zachód 6 j 1

••
nw,*p *•
J tOVVA.

- 0
>* 0

» 5'u
•> 5-12

»
"

b’ 6

lift! ^yjazd p. w o j e w o d y d o Kępna. W środę
e*1Scji powiatu o strzeszow sk iego przybył p. w c trs «• Baiński do pow iatu k ęp iń sk iego, zw iedził
!te' oraz Kępno. Po parugodzinnym pobyć e
)(1^ 110Poznania. — Jak się dow iadujem y, oficjalna
lsia*! P°Wiatu kępińskiego przez pana wojewodę
,||r0 J^dopodobnie 17 i 18 września Pan wo' ijjt ^oywa 16 września do Kępna na otwarcie
■0 c jP°czeni 2 dni zabawi w powiecie i zwiedzi
(i| u?Wa taryfa pocztowa, Z dniem I września
I i-ii ;f!P(,dwyższen]e cptat pocztowych, telegraficz'jjjt licznych w obrocie wewnętrznym i zagraji-p ^ważniejsze stawki nowej taryfy są nastę•ly i W * wewnętrzna: Za list zwykły do 250 kg.
" miejscowym 1000 mk., w obrocie zamiejuj0, 20 gr. 1000 mk., ponad 20 gr. do 250 gr.
l i ® ! ' z a kartę pocztową 500 mk. Zadruki
icaW
l J, ~;) gr. 100 tnie do 50 gr. 200 mk. do 100
iarJ®| ‘ do 250 gr 1000 mk. do 500 gr. 1500 mk.
[(pad jF 2000 mk. Taryfa zagraniczna: 1) Listy
)®5< |D*0 Czechosłowacji, Rumunji i Węgier do
),iti J •J.600 mk. za każde dalsze 20 gr. 1000 mk.,
la|«C” Krajów: do wagi 20 gr. 2000 mk. za
ik,
20 gr. 1000 mk 2 ) karty pocztowe a)
■itf 9qq avvacji, Rumunji i Węgier za kartę pojeb) do innych krajów za ksrtę poje
mk. Za
~ polecenie przesyłek pocztowych
5 Prócz
. . . tego w obrocie wewnętrznym 1000
# juPbrocję zagranicznym 2000 mk. Za telegra
H^Upi opjata w obrocie wewnętrznym 1000 mk.
' j|{» rIlc!jinnjej jednak 10 000 mk. od telegramu
jr!l'l1f!.l, Plsta za jednostki 3 min. rozmowy mię^ ^ 'i ^ y n o s i na odległość do 25 kim. 3000 mk.,
100 km 9000 mk., za każde
. km. 3000 mk.
Bliższych szczegółów
ffWy pocztowe,
g ran ie Zjedn. Zaw. Polskiego oddział
( |'lji Kępno odbędzie się w sobclę dnia
^ o godz. 6 tej wieczorem w lokalu p, Kajj ;, M °re członków zaprasza
Zarząd.
* /M a n ia .

Ijj^azimierz. Chłapowski
W ubiegłą nie
jĄ ^aniu zmarł Kazimierz Chłapowski,
I a Chłapowskiego członka Parlamentu niej m ^ruskiej Izby Panów, znanego przywódcy
Ur ^ Księstwie. Zmarły odznaczał się roz
m ■Jmownein wykształceniem, zadziwiał zale
*
wem i serca ujmował sobie ogół i tych
i0* A któ rzy korzystali ze światłych rad jego
TStr>
cicbei . materialnej n om ocv
jak '
$

^styczny zakład

znawcy stosunków ziemiańskich, powierzono śo. Kazi
mierzowi delegaturę Krakowskiego Związku Ziemian
do Rady Naczelnej w Warszawie. Cały kraj traci
w Nim wybitnego obywatela i patrjotę a Wielkopolska
jednego z najdzielniejszych swych synów, którzy naj
piękniejsze cechy i tradycje naszego ziemiaństwa prze
nosili na grunt szerszej ojczyzny.
Cześć Jego pamięci!
— Szkoła handlowa Preissa w Poznaniu, uł,
Fr Ratajczaka 29, rozpoczyna naukę z początkiem
każdego kwartału. Lekcje prywatne każdego czasu.
Prospekty na żądanie.

Z całej Polski,
— P retn jer W itos objeżdża województwo
warszawskie, W ubiegłą niedzielę p. Witos zwie
dził samochodem 2 powiaty województwa warszaw
skiego, zatrzymując się w wielu miejscach i rozma
wiając z ludnością wiejską, która dow-eddawszy się
o przyjeżdzie premjera, składała mu petycje w spra
wach lokalnych.
— U trata obyw atelstw a polskiego w sk u tek
uchylenia się od służby wojskowej. Na mocy obo
wiązujących przepisów może oyć pozbawiony obywa
telstwa polskiego ten, kto 1) samowolnie rzucił służbę
w wojsku p liskiem i przebywa za granicami państwa
polskiego, lub na obszarze zajętym przez nieprzyjaciela
2) Ceiem uchylenia się o j służby wojskowej opuści
granicę państwa i przebywa zagranicą. 3) Przebywa
stale za granicami państwa polskiego i w ciągu trzech
miesięcy licząc od dnia ogólnego wezwania nie zgłosił
się, ceiem spełnienia swego obowiązku w konsulacie
łub przedstawicielstwie dyplomaiycznem łub u właści
wej władzy wojskowej w kraju
— W zburzenie we Lwowie. Wiadomość, że
metropol. Szeptycki chciał się wkraść do Polski, wy
wołała tu ogromne poruszenie. Gdyby się to było
metiopolicie udało, władze nie biorą odpowiedzialno
ści za mogące powstać wskutek tego rozruchy i za
bezpieczeństwo osobiste metropolity. Nieubłagane sta
nowisko zajmuje związek Obrońców Lwowa przypo
minając, że kwiat młodzieży i setki dzieci obojga płci
straciły życie wskutek zaborczej polityki metropolity.
— Śnieg w Zakopanem. Od przybyłych osób
z Zakopanego dowiadujemy się, że spadł tam śnieg.
— Tajemniczy sam olot i podejrzani pasaże
rowie. Nad zatoką Gdyni unosił się w tych dniach
w odległości 1003 m od brzegu jakiś nieznany samo
lot. Nagle motor uległ uszkodzeniu, pilot jednak zdo
łał wylądować bez motoru i upuścił się na kamienną
górę Zainteresowała się samol nem policja i zażądała
dokumentów osobistych od podróżnych. Okazało się,
że jeden podróżny i pilot mieli dokumenty niemieckie,
trzeci zaś podróżny był R sjan nem. Oświadczył on,
że jest b studentem uniwersytetu charkowskiego i po
dróżował za paszportem polskim. Autentyczność jego
dokumentów wydała się policji podejrzaną, wobec
czego rzekomego studenta przytrzymano. Przy bliższem
badaniu okazało się, że jest on przez władze śledcze
poszukiwany za agitację komunistyczną, wobec czego
odesłano go do Warszawy. • Inni pasażerowie odjechali
do Gdańska, a samolotem 7.v*»»v «i władze o lskie
e
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grupy rodzinne, grupy towarzystw, weselne,
d^’1,
Zdjęcia pokoji, dworów, krajobrazów, polowań
^y.pecjainością zakładu są zdjęcia dziecinne.
Jhiuje się zamówienia na zdjęcia poza domem. —
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Zarząd Bworski.
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do szycia w dobrym stanie
zaraz na sprzedaż.
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P R E IS S A
w Poznaniu,
ul. Fr. Ratajczaka 29.
Założona 1893.
Nauka rozpoczyna się
z początkiem każdego
kwartału. Lekcje prywatne
każdego czasu.
Prospekty na żądanie.

Różne

Kurs giełdy warszawskiej.
(Notowania nieoficjalne.)
Marka niemiecka
Dolary Stanów Zjedn.
Franki francuskie
Franki szwajcarskie
Liry włoskie
Guldeny holenderskie
Franki belgijskie
Funty angielskie
Korony czeskie Korony austrjackie

*

-

~
•
-

2,90
- 248000
- 14 200
- 44 9U0
- 10 650
- 97 800
- 11500
1 133000
7 250
3,45

mk.
„
„
„
„
„
„

Urzędowe notowania z dn. 29. sierpnia 1923.
loco Poznań za 100 kg. w ładunkach wagonowych dostaw
natychmiast ceny hurtownie:
33COO0— 370000
Żyto nowe
753Q00— 800000
Pszenica nowa
- 280000— 330000
jęczmień brow
- 460000 - 490000
Owies nowy
- 680000 - 730000
Mąka żytnia
- 1250000—1450000
Mąka pszenna
...................................................... 180000
Ospa żytnia
21000C
Ospa pszenna
- 1100000-1300800
Rzepak
- 100OC00—l i 00000
Rzepik
60000- 70000
Słonia iuźna
78000 - 83000
Słoma pras.
80000- 90000
Siano luźne
Usposobienie spokojne. Podaż żyta nieco zmniejszona,
Tendencja bez zmiany.

Targ bydlęcy w Poznaniu.
Dnia 29 sierpnia 1923 r.
100 kl. żywej wagi:
- 3 500 000
kl.
- 3 ICO000
kl.
.
—2500000
ki.
- 4 20J 000
kl.
— 3 600000
kl.
- 3 200 000
kl.
5 800 000 Ą 00L 000
ki.
5 200 000 —5 300 000
11. kl.
4 000 000 - 4 400 000
III. kl.
3 200 000—3 400 G00
Owce
I. ki.
2 600000
11. kl.
„
III. ki.
** 2000000—2 200000
Przebieg targu: spokojny.

Płacono za
Bydło rogate I.
„
„
II.
„
111.
Cielęta
1.
,,
I!.
„
III.
Świnie
1.

e

®
§
O

g
§
®
g
<S
®

Licytacja ni polewanie
gm iny Opatów
odbędzie się

w poniedziałek. 10 września br.
o godz. 3 po poi. w lokalu p. Kurzawy.
Gryesi- k, sołtys.
882

q

&

J

artykuły w zakres branży wchodzące.

Wielki wybór w perfumach i mydeł
kach wyrobu krajowego. SPECJALNOŚĆ:
Esencja octowa luźno i w butelkach do

Obelgę
rzuconą na p. STANISŁAWA NAWRO PA z Lasków
niniejszym odwołuję.
884

dalszej sprzedaży przy odpowiednim rabacie.

Chwołka T om as/.

Zygmunt Kiełmiński

Mm Zgromadzenie

pod Górnoślązakiem
KĘPNO.
890

Członków Kcnsuimi Urzędników Polskich Sp. z o. p.
odbędzie się

500000 mk.

w niedzielę, dnia 9 w rześnia br.

889

0 godz. 9H pól przed południem na sali Hotelu Cen
tralnego w Kępnie z następującem porządkiem obrad:
J. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.'
2.
„
Zarządu.
3.
„
Komisji Rewizyjnej.
4. Przyjęcie bilansu i udzielenie absolutorium.
5. Podział zysku.
6. Uzupełnienie Rady Nadzorczej.
7. Zmiana statutu.
8 Wolne glosy i wnioski.
W razie nieprzybycia przepisanych w § 25 sta
tutu liczby członków walne zgromadzenie odbędzie
się po przerwie piętnastominutowej w tej samej sali
1 zgromadzenie to będzie prawomocne bez względu
na liczbę przybyłych członków.
Równocześnie podaje się do wiadomości Pp.
Członków, iż bilans oraz rachunek strat i zysków
jest wyłożony w Centrali Konsumu ul. Dworcowa 289
i w Filji Konsumu w Rychtalu.
Uwaga: Upraszamy o oddanie kuponów kasowych
celem obliczenia rabatu do dnia 7. 9 br
Zamówienia 'na rektyfikat zamykamy /. dniem
5. 9. rb.

pojedyncze i podwójne Jo katalogu ma na składzie

Krowitki.
Grzesiak
Koźiarek.
Iwanowicz.
Korzeniewski, prezes Rady Nadzotczej.

nagrody wyznaczam za wskazanie złodzieja, który
skradł z pomieszkania mojego w Królewskiej Hucie
płaszcz gumowy, 2 zegarki (1 srebrny i stalowy)
2 pary trzewików, bieliznę i 26000 marek.

Ignacy Idziaczek,
Rogaszyce.

876

Przymusowa licytacja.
W środę, dnia .5 września 23 r.
o godz. li tej przed poi. w rynku przy sądzie będzie
jC «■
J/
najwięcej dającemu za
fi
gotówkę sprzedawany.

I

Kasa miejska.

I

-

-

Giełda zbożowa w Poznaniu.

, Kępno, dnia 30 sierpnia 1923.

dobrze utrzypiane. do kl.
111., IV. i V. gimnazjalnej
są na sprzedaż.
Gdzie, wskaże eksp. N.
i P. L. pod nr. 893.

-

C e n y z ło ta i s re b ra .

oraz formalinę do zaprawiania pszenicy.
Oliwę wrzecionową, maszynową w trzech
gatunkach, tłuszcz stały żółty, smar na
osie czarny oraz brązowy, smar do pasów
w rolkach i karbolineunt. Benzynę samochodową i motorową. I>extrynę, salmiak,
ałun, fluid, terpentynę, pokost lniany
i znaaomity namiastek, farby oraz wszelkie

Drogerja

. -

Dnia 29 sierpnia P. K. K. P, płaciła z a :
Ruble z ł o t e .......................................
122480
Marki „
.
.
.
.
.
56.710
Dolary zł.
.
.
.
.
.
238135
Czystego złota za gram
158.250
Ruble srebrne 83950
Marki
„
.......................................
23 320
Dolary „
.
.
.
.
112.200
Srebra za gram
.
.
.
.
4.564

Na sezon obecny polecam uprzejmie po
możliwie przystępnych cenach we większej
i mniejszej ilości:
Siarczan miedzi, lak zwany modry kamyk,

888

Kupiecka szkoła
prywatna

— W ykrycie tajnych składów tow arów Z Kra
kowa donoszą, że tamtejszy magistrat i policja urzą
dziły obiawę, poszukując towarów ukrytych w celach
spekulacyjnych. Wykryto kilka większych tajnych skła
dów.

Jański.

Właźliński.

S w iaaect W^ odejścia
Drukarnia Spółkowa w Kępnie

Zarząd:

Poszukuje się od zaraz
Kupujemy po najwyższych cenach dziennych w ładunkach wagonowych

murarz

m

i klikę robolniS

Za gatunki pierwszej jakości płacimy do 50% niżej ceny żyta.
Regulacja następuje całkowicie przy przedłożeniu wtórnika listu przewozowego,
Oczekujemy spiesznie opróbkowanych ofert.
m

J* Pocie
J,b«zcd:
F»Polsi
P°ClOps

na płacę taryfową.
Zgłoszenia przyjmuje

Z poważaniem

E K S P O R T R O LN Y , Kępno

W iL A S Z f l
budowniczy — KĘPNO, i ty g
|}2r,a

Polecamy po najdalej przystępnej cenie

„NASZ SKLEP”

węgiel górnośląski i krajowi

posif

z pierwszorzędnych kopalń w różnych gatunkach. Dla W- P-luń "
dzicielii Go=
o# w
1
spodarży
*»«jjuiib.tMum3
* 3 1 1 .1
»
Dla drobnych zamówień do Kępna, Rychtala i okolicy u 1 $
do węgla furmanek

wymieniBiny węgiel na zboże

wlaśc. E. F u rm a rs k ó w n a
O STRÓ W , ul. Kolejowa 2,
ma na składzie pierwszorzędne

ze składu w Nowym M ro czy

seriety łowickie nakrycia, poduszki
- wireby ceramiczne z polskich fabryk
w majoiice, fajansie i terakocie.
832

obok siacii kolejowej po lewej stronie szosy w kierunku
Z poważaniem

mo

Słom ę im ana
Słom ę lnianą
Len łam any
Stołowe ksrtofie

i inne przedmioty wchodzące w zakres przemysłu krajowego, stosowne

Licytacja.

W apno

N ad leśn ictw o P a ń stw . R y ch tal sprzeda w drodze
•ustnego przetargu najwięcej dającemu za natychmiastową zapłatą

1) w drsśu 10-go w rześnia o godz. 9 rano
na sali p. Długaszewskiego w Podzamczu resztę

budulcu

z lasów rew. leśnictw a Opatów,
2) w dnia 12-go w rześnia o godz. 9 rano
na sali p. Grześniaka w Rychtalu

wszelkie sortymenty

drzewa opałowego, szczapy użytkowe
słupków dębowych ,
z lasów nadleśnictw a Rychtal.

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

W apno
wzbogaca ojców 3synów,

Ks. Lichnowskiego.

W apno

i adN5'

dostarczamy natychmiast
w każdej ilości.

Bracia

Oferty z podaniem ilości przesyłać poo *

Tel. 306.

KĘPNO — Hotel Centralny.

Tel. 361

gil®

Jarmark w Brjj,
•na bydło, konie i kramny

i

jj*

w e wtorek, 11
Zarząd gS

I

® sSLSdSiJ^

Br
ffi

w ystaw ione rachunki, które
w przeciągu 8 dni uregulow ane
nie będą, w yszczególniony w nich
1 tow ar po cenach dziennych w dniu
2 zapłaty obliczać będziemy.

Io w . Kupców w Kępnie.

,

Centrala zakupu lnu W . W o b ^

Schiieper

Hurtownia materjałów bu
dowlanych.
Bydgoszcz.

mmmmmm®

m

tyli

kupuje wagonowo za gotówkę

W licytacjach handlarze udziału brać nie mogą.
Warunki sprzedaży będą ogłoszone przed rozpoczęciem
iicytacji.
Nadleśniczy Państwowy.

Wskutek dewaluacji marki, a tern samem nie
możności kalkulowania cen za towary na dłuższy
czas, zmuszeni jesteśmy donieść Szan. naszym Od
biorcom, iż odiąd

fci

rosi
ros*

sa podarki okolicznościowe. - Kwiaty do wieńców hartownie.

ilość pozostałego

>

Artystyczne

sztuczne kw iaty dekoracyjne,
wielki wybór
ram barokow ych ow alnych

drzewa opałowego,

do

.. .

Po P .
Zanim zaopatrzycie się w
jak płótna, barchany % 0‘rdy ’ ,
low e, fartuchowe, o**8

przekonajcie ny f
o cenach i wyborze w %

A

SKŁAD PŁÓ T

i

Bieiiźnie ziółkłej i splamionej kawą, krwią, winem
czekoladą, owocami, sokiem i. t. d. zaleca się dodać
podczas gotowania Saponem 2—4 torebki ASANfcJ.
,,Asan“ . działa jak słoń ce,n a bielawie i jest pod
gwarne W nieszkodliwy.
Żądacie w szędzie!

Wgrób Oiem Fabr. „Ergasia" C nagćrskl
Staiogard (Pomorze).

W. Mikołajczyk
O stró w , Rynek 25 ^ ^
Telefon

.?

