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iesiswcy a sytuacje wyborcza.

Redaktor Odpowiedzialny; F ran ciszek D uszyński*
Adres dla listów: Mewy Przyjaciel Lwd» — Kępno (Wlkp„) Te!. 47*
Druk i nakład: Drukarń? Spółkowej w Kępnie, u i. Mickiewicza 54.
^ fr a z ie wypa& ów , spowodowanych silą wyższą, przeszkód w zakładzie, strajków i tp
pizycryn, wydawnictwo nie odpowiada ża dostajczenie pisma, ;; abonenci nit mają
orawa domagania się niecoś??, rezony cii numerów lub odszkodowania.

Kępno, na wtorek li grudnia 1923 r.
I lewica bił w piastowców i te same wytykał im grzechy.
1 ponieważ ?. drugiej strony w tymże obozie piastowców
już i tak poważne budziło się niezadowolenie z poli
tyki przywódców, przeto P. S. L przy wyborach by
łoby się wtłoczyło pomiędzy dwa młyńskie kamienie,
które niewątpliwie byłyby zupełnie ich rozbiły.
Nie byłby też uratował P. S. L liczny obóz sym
patyków, pozbieranych zwłaszcza zdanych kół austriac
kich urzędników, którzy zawsze do silniejszego skła
niają się stronnictwa, szukając protekcji. Skłaniali się
do P P. S. podczas rządów Morawczewskiego, będą
piastowcami przy rządzie Witosa, a st 3ną się zagorzałem!
demokratami narodowemi, jeżeli narodowa demokracja
silną ręką ujmie stei rządu.
Z tych ludzi żadne stronnictwo pociechy mieć nie
będzie, a tem mniej oparcia.
P. S. L., które posiada szereg wytrawnych i prze
widujących polityków nie mogło w rachubach swoich
pominąć niebezpieczeństwa jakie im groziło, gdyby
nowe wybory zastały piastowców osamotnionych i bez
oparcia.
Piastowcy ujrzeli się w straszliwej sytuacji, nad
brzegiem przepaści. W dotychczasowym obozie lewi
cowym urosła im nieubłagana konkurencja przez „Wy
zwolenie1, wobec czego droga pójścia z lewicą poprostu
dla nich była zamknięta Jedyną deską ratunku w tej
sytuacji było pójście z prawicą. To piastowcy rozu
mieli doskonale i wiedzieli, że jeżeli im się nie uda
przeprowadzić do sojuszu z narodowemi stronnictwamip ra w e j. iÓS i-ń w Polsce będzie rozpaczliwy.
Podziwiać zaiste należy mądrość i spryt kierowników
politycznych Piasta, żt w tej dla siebie tak niekorzyst
nej sytuacji, zdołali prawicowy obóz przekonać, że do
niego przychodzą nie z konieczności, nie pod naciskiem
najgorszych dla nich warunków, lecz że przybywają do
nich wiedzeni patrjotyzmem i ofiarnością be,-, granic
Zdoiaii polityków prawicowych przekonać, że należy
w interesie pozyskania piastowców ponieść cf ary
i koncesje, które daleko wychodziły pozato, co było
zgodne z zasadami prawicy, która wobec wyborców
swoich zobowiązywała się do obrony konstytucji i za
gwarantowanych w konstytucji praw Kościoła i pry
watnej własności.
Stronnictwa prawicowe me zorientowały się dosta
tecznie i u;e wyzyskały swej ptzewagi dla dobra Polski,
Dzisiaj słabość okazana w tamtej chwili mści się, a od
stąpienie od zasad osłabia siłę obozu narodowego.
Sojusz z. P. S. L. obóz narodowy odkupi! niepo
trzebnie zbyt wysoką cenę.

Wobec utworzenia się większości w Sejmie, kwestja
pych wyborów oczywiście straciła zupełnie na do*
WoścM. Sfionnictwa rządzące z nalury rzeczy po*hują dłuższego czasu, aby najpierw przezwyciężyć
**k» i następstwa dawniejszych rządów, stworzyć
!>‘e aparat urzędniczy, sprawny i posłuszny, — dzi•$8 ‘i przecież pod tym ^względem bardzo dużo jest
•ffi Hrzeżeń, — i wprowadzić planowo zarządzenia swoje,
^2900rtzając do ustalenia warunków politycznych i eko.25Ót licznych w państwie.
Na to potrzeba przedewszystkiem czaisu, a ponieprzeprowadzenie tych zamierzeń nieraz trudne
fraju wywoła położenie, rząd musi oprz.eć się na
1silnej i zwartej większości, aby łada trudności naprzewidziaoe, ale nieuniknione, nie zdołały się za2f i\viaO
Stąd wynika, że obecna większość niema powodu
’ Przyspieszania wyborów i zarządzania ich prędzej
“ *śd me przeprowadzi sanacji stosunków i nie wyI “ei że zdołała Polskę rzeczywiście wyprowadzić
phi.
Temwięcej wolno bez żadnych obaw spojrzeć
'‘‘Wdzie w oczy i zdać sobie sprawę, jak wygląda
“ł wybory, gdyby się je przeprowadziło w chwili,
-której P. S. L, nie zawarło sojuszu z narodowemi
^ wntiictwami.
pic ■
-Nre ulega wątpliwości, że P. S, L już pr.:> ostałwyborach straciło bardzo dużo ną wpływach, nie
i®ł>>ło pizedewszystkicm tych okręgów, w których
‘“szli włościanie i rolnicy, należący do obozu pra
Itf H
‘cowego, straciło zaś bardzo dużo na korzyść „Wy
b itnia • Największym dziś przeciwnikiem piastow
:lrJ’ IW jest właśnie „Wyzwolenie." Jest to stronnictwo
10 jjhlzo ladykalne, nieraz bplszewizujące, reprezentujące
*#łr
‘
'
"«m małorolnych włościan,
spoglądających
z niena«iilC‘ą na burżujów, za jakich w oczach wyzwoleńca
>ż schodzą piastowcy.
Hj* „Wyzwolenie" z caią nienawiścią bije w piastowa ma tę nad nimi wyższość, że jeszcze nikt mu
może zarzucić ani wzbogacenia się posłów przez
U jjywy polilyczne, ani rozmaitych innych grzechów,
U 7re wytykają „Wyzwoleńcy" wybitnym ludziom z poW tędzy piastowców. „Wyzwolenie" ma poprostu opinję
jdf Pszą od piastowców i w tem jego siła. „Wyzwoley z tego doskonale zdaje sobie sprawę i stąd, jeżeli
J czasie wyborów dojdzie się do walki, to walka
węższa toczyć się będzie pomiędzy piastowcami
"Wyzwoleniem."
N
Te dwa obozy zgodzić się nie mogą. Wszelkie
czy to Piłsudskiego, czy marszałka Rataja, ażeby
jjjjdkolwiek zaklajstrować rozdział i doprowadzić do
Warszawa, 5 grudnia,
‘‘żenią się, były daremne.
*. W walce te; niewątpliwie zwycięży .Wyzwolenie",
Obecnie zacz.nają sięę dziać rzeczy ciekawe nawet
y może daleko więcej zarzutów słusznych podnieść w komisje :h. Np komisja rolna załatwiła wczoraj
L0bec piastowców aniżeli odwrotnie i ponieważ masy w trzeciem ą lamo projekt ustawy u parcelacji i osa.***> bezrolnych są daleko większe aniżeli rzesze za
dnictw <• Ustawa ta zajmuje się — jak wiadomo —
Mniejsze, które repiezerttuje P. S L
j p. i. także parcelacją dóbr kościelnych. Otóż w toku
Z tej zatem lewicowej slrony w razie wyborów głosowania posłowie z N. P. R. oświadczyli się za
J°iifo piastowcom niebezpieczeństwo niezmiernie Po wnioskiem ..Wyzwolenia'1, domagającego się odebrania
'“Siej zaś stronie stal zwarty obóz narodowy. Myśl wszystkich dóbr i pozostawienia duchowieństwu tylko
%i
domów mieszkalnych. Stanowisko to jest absolutnie
godowa
i chrześcijańska, zaciemniona w pierwsz>
?3*ie po powstaniu Polski mgiami rewolucyjnemi co- niezgodne z obowiązkami katolika, z zasadami Kościoła
>- więcej znajduje posłuchu Coraz ło więcej prze i z uchwałami, podejmowanych jednomyślnie po pa
s i e w a j ą bezpłodne hasła lewicoye, które na chwilę raf jach. Trudno uwierzyć, by cały zespół NPR. wbtew
j hały otumanić nawet rozsądnych ludzi. Nietylko Kościołowi św. mógł pójść za stanowiskiem p. Ciszaka.
. “as w Polsce, wszędzie na święcie dokonuje się Niebezpieczeństwo to jednak istnieje. Niech iaknaj
> m ny zwrot na prawo ku ideałom religijnym i na
rychlej przemówią teraz parafje!
■^bWym. Obóz narodowy przeto nic mógł tracić,
Lewica obecn e innej chwyciła się taktyki. Nie
, 8ł przy wyborach ponownych tylko zyskać na chcąc dopuścić do uchwalenia ustaw, rządowi koniecznie
Wywach.
potrzebnych, rozciąga gadatliwość swoją już nawet na
b. Pierwsza próba zwartego pójścia ao wyborów pierwsze czytania projektu ustawy o regulowaniu po
ala rezultaty tak dodatnie, że wybory nowe, zwła* datków od spożycia, zużycia względnie produkcji, dalej
a w krótkim czasie po ostatnich dokonane, byłyby projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym
^P“wn° obóz narodowy zachęciły do ponowienia i projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnem mi
n3<
swej wyborczej. Korzystając z doświadczeń nistrów (urzędników) zabierało głos po 3 —5 mówców
yl! J^ 2ynionych przy ostatnich wyborach, byłby obóz na- lewicy. Najwięcej czasu zajęła ostatnia sprawa. Le
1 V ° wy niewątpliwie urósł bardzo znacznie i wchłonął wica występowała gwałtownie przeciw uchwaleniu
.*»iebie poważną część rozumnego włościaństwa, a po 3 miesięcznej odprawy dla ministrów (nieurzędników),
pi! *^aż przytetn obóz narodowy byłby tak samo, jak ustępujących ze swego stanowiska. Tu jednak lewicę
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Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent droższe.
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat,

ciężka spotkała porażka, Wicepremjer Koi fanty oswia '3
czył bowiem, że „ani ; n ani p. Witos jak i inni :t T
nistrowie — posłowie me chcą wcale korzystać z i |
brodziejstw tej ustawy. Rząd obecny projekt objął jń'j
rządzie poprzednim. A jeżeli uczynił to, to dłatej “■.
aby przez przeprowadzenie te| ustawy uiegalizow ° '
czyn p. Daszyńskiego, który swego czasu (w toku 192 .
ustępując ze stanowiska wicepremiera pobrał 3 m >'
sięczną odprawę bez uprawnienia ustawowego, (j !''się to nazywa, jeśli ktoś weźmie z skarbu pańshp
jaką sumę bezprawnie?).
1
Przeciąganiem rozpraw nad pierwszem czytani-J)
projektów nowych ustaw, lewica stale przez. NPR. f |!i/
pierana, chciała uniemożliwić rozprawę nad sprawa
większej wagi. Sądziła bowiem, że, jeśli uda się pr e
ciągnąć obrady do godziny' siódmej, Marszałek {
siedzenie odroczy. Gra ta jednak nie udała
Większość postanowiła bowiem, porządek dzie„ ‘‘ij
wyczerpać całkowicie, chociażby to trwać miało
późnej nocy. i tak się stało. Obrady zakończyły
po wyczerpaniu całego porządku dziennego o godzi:S
3,15 w nocy. Już o godzinie !2 zaczęła lewica pred1.
o przyspieszenie obrad. Tak się znalazła w pułap T
przez siebie samą zastawionej. Może ta kuracja G1
niesie skutek i odzwyczai lewicę od szkodliwej rob< '
przeszkadzającej w sposób wprost wstrętny pr l!‘
rządowej.
'(
Poza bardzo cielcawemi rozprawami o bezrobt
w przemyśle włókienniczym dużo zainteresow; , t
wzbudził nagły wniosek socjalistów, wysuwający -|!
konstytucyjność a więc i niemożliwość stanowi '
p. wicepremiera Koifantego. 'Wniosek łen refero T:
socjalistyczny znawca konstytucji p N iedziałkow ł’
Mina mu się jednak strasznie przerzedziła, kiedy p. iseł BitEner (Chrz, Dem), powołując się na obowit
jące teraz jeszcze przepisy, wykazał medwuznacz r
że Korfanty może być temsamem prawem wicepreze hć
rady ministrów, jakiem był nim z P. P. S. w r -3e,
1920—2 1 p. Daszyński. Nagłość wniosku odrzuci^,
choć i Ui N PR, jak w ostatnich czasach zawsze, '«
parła socjalistów,
“T
Na ogół powiedzieć trzeba, że obrady rozpoc; T
wczoraj a skończone po 11 godzinach trwania ‘ ■*
■„
rano, toczyły się na poziomie bardzo wysokim.
kolejenia drobne niektórych socjalistów tego ogóli;,i, j
wrażenia nie zacierają.
-‘h-

Pomyślne orzeczenie w sprawie Jaworzy n
Międzynarodowy Trybnnał Sprawiedliwości w Hj ‘
który rozpatrywał od dnia. 13 listopada br. spt ,!
Jaworzyny, wydał w dniu ó bm. swą opmję, przyzr:.
słuszność iezy polskiej, jak wiadomo! teza po ’
utrzymywała, że sprawa granicy na odcinku jawor ' i.
skim jest kwestją ctwartą, to znaczy, że obecne det tnie ustaliły jeszcze przebiegu granicy. Przeciwnie
czeskosłowacka-opierała się na przypuszczeniu, że p ^
bieg granicy, pozostawiającej Jaworzynę przy Cze: !
Słowacji, był już poprzednio przez Konferencję At !,s
sadorów ustalony.
:r Różnica zapatrywań doprowadziła do s if;t
w chwili, kiedy Międzynarodowa Komisja delimitanj)
uchwaliła wniosek do konferencji międzynarod ;r '
o zaaprobowanie projektu linji granicznej, przyzna i;< j
Polsce część Jaworzyny. Czechosłowacja oświad
wówczas, że Komisja delimitacyjtia nie miała p 1
proponowania przebiegu granicy na odcinku Jawor
Opinja Trybunału Haskiego uchyliła takie zapatryw j«
Sprawa ma pójść obecnie pod obrady Rady Ligi
rodów, której zadanie jest niezmiernie ułatwione w 1 1
wyjaśnienia sytuacji prawnej.

Akcja szpiegowska wWileńszczyź IN1
Ledwo rozeszła się wiadomość o wykryciu
fraii szpiegowskiej w Krakowie, gdy sygna 7 z Wilna o aresztowaniu szpiegów na naszych kre VNiektóre duże firmy handlowe w Wilnie ułat ‘l
szpiegom bolszewickim przesyłanie do Rosji w y.t,
mości o naszych wojskach. Wiadomości prze?) -i
,| w
Ii

w towarach. Wśród kilkunastu tysięcy pudełek z gil
zami i papierosami znajdowało się jedno, specjalnie
oznaczone, które zawierało szpiegowskie informacje,
jopisane na kartce, umieszczonej pod gilzami. W wiel
kiej partji obuwia była jedna para, zawierająca ta
jemnicę szpiegowską w podeszwie. W ten sposób
przesyłano plan mobilizacyjny D, O. K. Kraków
Podczas aresztowania przedstawicieli firm handlo
wych, były usiłowania przekupienia niższych iunkcjonarjuszów policji tysiącami dolarów, jednakże me od
niosły one żadnego skutku.
Zaznaczyć należy, że Wileńszczyzna była głównym
terenem operacyjnym centrali szpiegowskiej w Krakowie.

Komu dosteją się zlikwidowane osady
i majątki niemieckie?!
Dnia 30 listopada przyjęto w Sejmie wniosek
nagły Klubu Chrześcijańsko-Narodowego i Ch, Demo
kracji. Wniosek ten motywował poseł Kabik w słowach
następujących:
Wiadomo, że na podstawie art, 92 oraz 297 Traktatu
Wersalskiego przysługuje Państwu Polskiemu prawo
likwidacji majątków obywateli niemieckich. Państwo
Polskie bardzo późno przystąpiło do likwidowania
' ’ łych mająlków gdyż nie chciało przystępować do przy
musowej likwidacji, licząc na to, że obcy obywatele
pozbędą się tych objektów z wolnej ręki. jednakowoż
ta rachuba zawiodła. Upłynęło kilka lat. a majątki te
pozostają w ogromnej większości do dzisiejszego dnia
własnością ! w posiadaniu niemieckiem.
Nie chce w tej chwiii wchodzić w rozbór przyczyn
■ względów urzędów i władz polskich i nie chcę też
wchodzić w następstwa tej powolności, skutkiem której
-obywatele polscy w przyważnej mierze nie są dziś już
w stanie wykupić tych majątków, tak, jak je z łatwością
mogli wykupić przed kilku laty.
Zależy mi natomiast na podkreśleniu tego stanu
Irzeczy, który się w tej chwili wytworzył, na podkreśle
niu faktu, że sposób urzędowego, przymusowego likwi
dowania niezupełnie zadawala społeczeństwo Kresów
zachodnich.
Nie chcę tutaj krytykować ani Rządu obecnego,
ani wykonawców obecnych, twierdzę jednakowoż, te
te niedomagania i słabości, które istnieją, wyrosły na
tle dawnego ustawodawstwa, które niekoniecznie jest
szczęśliwe i niekoniecznie idzie po myśli życzeń
społeczeństwa. Rozporządzenia te i ustawy, które fory towały i fory tu ją grupy osadnicze, instytucje parcetacyjne, wreszcie żołnierzy, nic uwzględniają, jak tego
wymagało społeczeństwo, w dostatecznej ilości ani bez
rolnych, ani małorolnych włościan i nie uwzględniają
leż dostatecznie zawodowych rolników.
Co więcej, twierdzę, że wogóle biurokratyczne
stosowanie tej ustawy doprowadziło dziś do tego, że
majątki likwidacyjne dostają ludzie, którzy, albo nie są
zawodowymi rolnikami, albo nie mają kapitału, albo
osobiście w nich nie mieszkają i z ziemią absolutnie
nie są związani. Jako przykład wymienię, że Kamie
niec przydzielono bankowcowi Kozierowskiemu, który
H en ryk Sienkiewicz.

Jakkolwiek Staś mówił bardzo biegle po angielsku,
jednakże odmienny nieco jego akcent zwrócił uwagę
drugiego oficera, który zapytał:
— Czy maty dżeritleman nie jest Anglikiem?
— Małą jest miss Nel, nad którą ojciec jej po
wierzył mi w drodze opiekę, a ja nie jestem Anglikiem,
lecz Polakiem i synem inżyniera przy kanale.
>i% Oficer uśmiechnął się, słysząc odpowiedź czupurnego chłopaka i rzekł:
— Bardzo cenię Polaków. Należę do pułku jazdy,
który za czasów Napoleona kilkakrotnie walczył z pol
skimi ułanami i tradycya la stanowi dotychczas jego
chwalę i zaszczyt!).
— Milo mi pana poznać — odpowiedział Staś.
I rozmowa poszła dalej łatwa, albowiem oficero
wie bawili się widocznie. Pokazało się, że obaj jadą
także z Porł-Saidu do Kairu, dla widzenia się z am
basadorem angielskim i po ostatnie instrukeye co do
długiej podróży, która ich niebawem czekała. Młodszy
i nich był doktorem wojskowym, ten zaś, który roz
mawiał ze Stasiem, kapitan Glen, miał z rozporządze
nia swego rządu jechać z Kairu przez Suez do Mombassa i objąć w zarząd cały kraj przyległy do tego
portu i ciągnący się aż do nieznanej krainy Samburu.
Staś, który z zamiłowaniem czytywał podróże po Afryce,
wiedział, że Mombassa leży o kilka stopni za równi
kiem i ze kraje przyległe, jakkolwiek zaliczone już do
sfery interesów angielskich, są jeszcze naprawdę mało
znane, zupełnie dzikie, pełne słoni, żyraf, nosorożców,
bawołów i wszelkiego rodzaju antylop, z któremi wy
prawy, i wojskowe, i misyonarskie i kupięckie zawsze
się spotykają.
Zazdrościł też kapitanowi Gleriowi
z całej duszy i zapowiedział, że musi go w Mombassa
odwiedzić i zapolować z nim na lwy lub bawoły.
— Dobrze, aie proszę o odwiedziny z tą małą
miss — odpowiedział śmiejąc się kapitan Glen i uka') Tc pułki kawaleryi angielskiej, które za czasów Napo
leona potykały się z jazdy polską, chlubią .się tein istotnie do

dziś dnia i każdy oficer, mówiąc o swym pułku, nie omieszka

nigdy powiedzieć: „My biliśmy się z Polakami". Patrz Chce ■iilon, ,,Aux Indes".

z rolą nie ma nic wspólnego, Piotrkowa przydzielo
no majorowi Jankowskiemu, który absolutnie nie jest
rolnikiem, który w dodatku nie’ mógł tego majątku
sfinansować, skutkiem czego musiał go odsprzedać
p, Przeżdźieckiej, która przecież nie ma prawa do szcza
gólnych względów Państwa Polskiego.
To wszystko razi społeczeństwo. Aie razi nietylko
to biurokratyczne szafowanie majątkami wielkimi; wię
cej jeszcze niezbyt szczęśliwe przydzielanie osad małych,
które w ogromnych ilościach dostały się wyższym ofi
cerom a także* generałom, że wymienię tylko generała
Szarotę, Rogalskiego. Błeszyńskiego, Nowączyńskśego,
Spieehowicza, Polerskiego, jakiesza i Pt skora.
Nie zazdrościmy bynajmniej ani generałom ani ofi
cerom polskim ziemi ani dobrobytu, aie uważamy, że
tego rodzaju praktyki nie podnoszą powagi wojska
polskiego. Fakty takie, że generałowie i wyżsi ofice
rowie dostają po 10 do 15 ha - nie podnosi bowiem
u włościan i robotników autorytetu władzy wojskowej,
a jeszcze mniej podnosi go okoliczność taka, że ziemie
te pozostają —■ odłogiem, aibo, że się po czynszu
bardzo wysokim wydzierżawia włościanom małorolnym.
Otóż jeszcze raz podkreślam: Nie chodzi o to,
abyśmy wojska naszemu zazdrościli ziemi, aie chodzi
0 to, aby przy tak daleko śdącem forsowaniu i tary
fowaniu wojskowych nie cierpieli inwalidzi, małorolni
1 bezrolni.
By się nie przyjęła i uświęciła zasada, że majątki
i osady likwidacyjne mają służyć jako źródło spekulacji
i szafowania zasługami wojskowemi jako zwykłą lo
katą kapitału, wreszcie, aby ich nie przydzielano oso
bom, mającym już skąd inąd dostateczne źródło utrzy
mania, aby to uchylić, stawiamy wniosek, by ustawo
dawstwo dotychczasowe, zmierzające w kierunku o d 
wdzięczenia się wojsku polskiemu za obronę granic,
zostało w pewnych punktach zmienione, mianowicie,
ażeby został uzupełniony art. b rozporządzenia
z 1 grudnia 1922 roku w sposób następujący: W art
6 wstawi się po słowach inwalidzi: „pozbawieni ziemi
rolnicy, dła których objekty będą stanowiły główny
waisztat pracy i źródło utrzymania/1
Proszę Wysoką Izbę o łaskawe przychylenie się
do uchwalenia nagłości tego wniosku.
Nagłość wniosku uchwalono. Władze zgodziły
się już poprzednio na zastosowanie do życzeń wniosko
dawców. Przy sposobności tej komunikuje „Dziennik
Poznański1', że z powodu niesłychanych trudności
w sfinansowaniu majątków większych w przyszłej sesji
(jeszcze w grudniu) O. U. Z. nie podda likwidacji wiel
kich obszarów, lecz głównie osady i średnie warsztaty
po 200 —300 iia. Sadzimy, że z powodu protestu,
ciągle jeszcze przez Chrześcijańskich Rolników pod
trzymywanego, nie powtórzą się już tego rodzaju wy
padki, jak ów z Kamieńcem, by dla mączkami lub
gorzelni majątek kwalifikowano jako „wyłącznie prze
mysłowy", aby go znowu oddać takim „przemysłowcom'
jak p. Kozierowski.

Rozpowszechniajcie
„Nov/ego Przyjaciela Ludu“
żując na Nel, która w tej chwiii odeszła od okna
i siadia przy nim.
— Miss Rawlison ma ojca — odpowiedział Staś
— a ja jestem tySko w drodze jej opiekunem.
Na to zwrócił się żywo drugi oficer i zapytał:
— Rawlison? — czy nie jeden z dyrektorów ka
nału i fen, który nia brata w Bombaju?
— W Bombaju mieszka mój stryjek — odpowie
działa Nel, podnosząc w górę paluszek.
— A więc twój stryjek, darling, jest żonaty z moją
siostrą. Ja nazywam się Clary. Jesteśmy powinowaci
i prawdziwie rad jestem, żem cię spotka! i poznał,
mały, kochany ptaszku.
i doktor rzeczywiście był rad. Mówił, że zaraz
po przybyciu do Port-Saidu rozpytywał się o pana
Rawlisona, aie w biurach dyrekcyi powiedziano mu,
że wyjechał na święta. Wyraził też żal, że statek,
którym mają jechać z Glenem do Mombassa, wyęhodzi
z Suezu już za kilka dni, skutkiem .czego nie będzie
mógł wpaść do Medinet.
Polecił tylko N:l pozdrowić ojca i obiecał napisać
do niej z Mombassa. Obaj oficerowie zajęli się teraz
przeważnie rozmową z Nel, tak że Staś pozostał trochę
na boku. Zato na wszystkich stacyach pojawiały się
całymi tuzinami mandarynki, świeże daktyle, a nawet
i wyborne sorbety. Prócz Stasia i Nel korzystała z nich
także Dinah, która, przy wszystkich swych przymiotach,
odznaczała się niepowszedniem łakomstwem
W ten sposób prędko zeszła dzieciom droga do
Kairu. Przy pożegnaniu oficerowie ucałowali rączki
i główkę Nel i uścisnęli prawicę Stasia, przyczem ka
pitan Gien, któremu rezolutny chłopiec bardzo się po
dobał, rzekł nawpól żartem, nawpół naprawdę:
Słuchaj, mój chłopcze! Kto wie, gdzie, kiedy
i w jakich okolicznościach możemy się jeszcze spotkać
w życiu. Pamiętaj jednak, że zawsze możesz liczyć na
moją życzliwość i pomoc.
— i wzajemnie! — odpowiedział z pełnem god
ności ukłonem Staś.
IV.
Zarówno pan Tarkowski, jak pan Rawlison, który
kochał nad życie swoją małą Nel, ucieszyli się bardzo
z przybycia dzieci. Młoda parka powitała też z ra
dością ojców, ale zaraz poczęła się rozglądać po na
miotach, które były już zupełnie wewnątrz urządzone
i gotowe na przyjęcie miłych gości. Okazało się, że
są wspaniale podwójne, podbite jedne niebieską, dru
gie czerwoną flauelą, wyłożone na dole wojłokiem

COiaia propaganda antyreligijna sowiei

„Gazeta Lwowska" podaje następującą wiadomo: r2{
% Moskwy: Wobec zbliżających się świąt Boźe{ ^
Narodzenia wystosował centralny komitet rosyjski $e|
parsji komunistycznej do wszystkich organizacyj kalii, ■
ralnych rozkaz natychmiastowego przystąpienia do p6,aw
nej i systematycznej propagandy amyreiigijnej. Nacz(j,fr
rietn hasłem ma być systematyczne wyeliminowali llm,
z życia domowego pierwiastków religijnych, oraz z &rm
stąpienie ich kulturą proietarjacką natury rewolacy)0 1
».{
sowieckiej. Przedewszystkiem w myśl okóinika, naleć
wytężyć wszystkie siły w celu pozyskania dla 1
akcji młodzieży komunistyczej Propaganda ma ® :ti
charakter estetyczny. Cała akcja antyreligijna n>a ■, im
ześrodkowana w tym roku jedynie w lokalach zad"®1^psi
tych, natomiast bezwzględnie wzbronione jest
U
nie jakichkolwiek demonstracji, pochodów antytel1?1(|
nych, manifestacyj pod gołem niebem, albowiem,
okólnik, zeszłoroczne doświadczenie wykazało, że°J *rl
demonstracje doprowadzają najczęściej do niepow
nych starć z tą częścią ludności, która dotychczas Ska
zdołała się oswobodzić z kajdan religijnych.
sp
bói

Różne wiadomości.

fialt
O s t a t n i e p o s i e d z e n ie S e jm u .
.
Ostatnie posiedzenie Sejmu przed Bożem
"
dzeniem odbędzie się lrygrudnia. NajważniejsząsP,a. | zbl
^
tego posiedzenia będzie uchwalenie ustawy o effl
.Sa
bonów złotych serja E.
S t a t u t B a n k u E m is y jn e g o .
jniei
Według uchwalonego przez Radę Ministrów*®*? Iłńs
Banku Emisyjnego, oficjalna nazwa tej instytucji W* ąlnic
Bank Polski. W skład władz banku wchód1
-1- Lip
inisarz rządowy, który ma prawo powstrzymaj lltói
uchwał Rady dyrekcyjuej i ogólnego zebrania.
Be
banknotów banku zabezpieczony bvć musi zaP,J
walut obcych i złota do wysokości 30 procent. P°z,a , *»<!
pokryty być musi innemi walorami. Kapitał
|óźi
wynosić ma 100 iniijonów złotych, podzielony^ iai
*at
400 tysięcy akcyj po 250 złotych każda.
W z r o s t z a p a s ó w w a i u t o b c y c h , ' I !®
1sć
Według sprawozdania P. K. K. P. za IhJJjJ
wartość zapasów walut obcych w tym miesiącu 'J/tjf.iki
siła 48,4 miljonów mk. złotych, czyi; wzrosła ®°', ł ,
30 procent w porównaniu z październikiem1
bardzo znaczne powiększenie w porównaniu z o*!"', [if5
poprzednich 4 miesięcy, gdy zapas walut oMjjf 1®°*
większał się przeciętnie o 4 miliony marek z). ,.
M i n is t e r O s ie c k i p o d a ł s ię d o
4
Na posiedzeniu klubu Piasta minister refo^Lj \v i
nej Osiecki oświadczył, że. wręczył podanie o w*, , ig
ponieważ projekt ustawy reformy rolnej nie z(>s wi > (
łatwiony do 30 listopada, jak tego żądała ttC | R
klubu Piasta. Opóźnienie to me nastąpiło
’w
rządu, iyiko z powodów trudności technicznych5rUl,
tego klub na pełnem posiedzeniu nakłonił nis
kiego do cofnięcia dymisji.
“era.
csraarR-Jzwa^Kcsa
i obszerne, jak duże pokoje. Kompania, ktwRjjl ^
dzilo o opinję wysokich urzędników Towarzy8’*’^ 2vi
nalowego,
ego, dołożyła wszelkich starań, by im był®
(^ i
i wygodnie. Pan Rawlison obawiał się P°.
,
czy diuższy pobyt pod namiotem nie zaszkodzi z° ^ J„Si
że'*
t
w
i
Nel i jeśli się n? to zgodził, to tylko dlatego, ś®^
t
niepogody zawsze można byio przenieść się
teiu. Teraz jednak, rozejrzawszy się dokia®^ (2or
wszystkiem na miejscu, doszedł do przekona® y an
st«( ‘ b
dni i noce, spędzane na świeżem powietrzu.
będą dla jego jedynaczki korzystniejsze, niż Ujjp
wanie w zatęchłych pokojach miejscowych hc, cl
Sprzyjała temu i prześliczna pogoda. Mediu^zJ jj'ur
El-Medine, otoczone naokół piaszczystemi ^ p . 2
pustyni libijskiej, ma klimat o wiele lepszy ° 'ę /0 |.na
i nie napróżno zwie się „krainą róż". Z P jsir.
ochronnego położenia i obfitości wilgoci w p°orf,e
jyi;
noce nie bywają tam wcaie tak zimne, jak w jej J" ;
częściach E?iDtK.
notnzarr/r.lr daleko a, jis]
lisi “a
Egiptu, nawet położonych
południe. Zima bywa wprost rozkoszna, a ?■
pada rozpoczyna się właśnie największy rozW®{|e ji
ności. Palmy daktylowe, oliwki, których w®8"
M,
mało w Egipcie, drzewa figowe, pomarańcz0'1'1.^ i** ■2,5
darynki, olbrzymie rycinusy, granaty i rozi®'1 . r< . F
rośliny południowe pokrywają jednym laseh1
. koszną oazę. Ogrody zalane są jakby o \ b ^ poK. Sj
akacyi, bzów i róż, tak że w nocy każdy J pe|^ tlvprzynosi upajający ich zapach. Oddycha s^n,iejsC° ł
.'Ihi
piersią i „nie chce się umierać'*, jak mówfó
mieszkańcy.
,-ci 5tr° k'v
Podobny Jilimat ma tylko leżący po drutu
1t(Jei
Nilu, lub znacznie na północ, Heluati, chódiii
r'3r
tej bujnej roślinności.
ioi>t.
Ale Heluan łączył się dla pana RawlB"
2ti(3 \
____ __________
___ ___ tam
_________
łosnem
wspomnieniem,
bowiem______
umarła ® 0tjCcf a
*7 łmvr\
Al A/ł A- — i Pa!fZ^ ał, ćO
Z
tego nAfifArłu
powodu ulAłnf
wolał Medinet
5*l, *
na rozjaśniona twarz dziewczi-nki
dziewczynki, obiecy**.
obiecy"? ,l do
og1 \y,
w duchu zakupić tu w niedługim czasie S,u! i
dem, wystawić na nim wygodny angielski ,„je Uf10, lta, !1
dzać w tych błogosławionych stronach wszysm. s|uł ^ 'hi
t>_o
jakie będzie mógł uzyskać, a po ukcriczen
przy kanale może nawet zamieszkać tu na0..,cść '. Ijl6
Były to jednak plany na daleką PrzJ jeCi
C ,e
całkiem
iem jeszcze stanowcze. Tymczasem dzl prC >ia "
iak muf*1'
się od chwili orzyiazdu
przyjazdu wszędzie, jak
muj ' n„aih'
‘att>Up)j I[
jeszcze przed obiadem obejrzeć wszyshW
oraz osły i wielbłądy iłfijęłe na miejscu P>
Ciąg dalszy nastąpi-

0

Pożyczka fra n cu sk a d!a P olski

S

RieMP°*poiiśa" doi osi w telegramie z Paryża,
50 ■ i\ 5 bm. na ściśle poufnych posiedzeniach Ko^kalt ^enatn dla Spraw Finansowych oraz Komisji
1 „i* Zagranicznych Poincare udzieli} wyjaśnień
j? ,awie pożyczek dla Polski w wysokości 400 mil
'“L. *franków. Jugosławji w wysokości 300 miljoriów
a lunji 100 miljonów. Jak donoszą z kół dobrze
M,imkow anych, obie Komisje przyjęły propozycje
lcyju «;e
da'* 'Prawozdawca budżetowy w Senacie, który pc. mi i Podróży po E uropa Środkowej i byl w pan1 b ■ zainteresowanych, wypowiedział się za przy“"Lj!® pożyczek. Tegoż "dnia po południu odbyła
adz je d z e n ie Komisja Izby Deputowanych dla Spraw
R|igj licznych, na którem przyjęto projekt rządowy
’ gfo !,ńa pożyczek Polsce i Malej Entencie.

Niech zadrga serce,

— W ycofacie znaczków pocztow ych. Min. “j
Poczt i Telegrafów zarządza wycofanie z obiegu z dniem j",
'1 -tycznia 1924 następujących znaczków pocztowych: J
50, "100, 200, 300, 400 i 1000 mk., tudzież dopłaty
50, 100, 200, 300 mk. Równocześnie oznajmia się,
iż wspomniane znaczki, znajdujące się w posiadania *
publiczności1mogą być wymieniane w urzędach poczto
wych również w terminie do I-go stycznia 1924 na |
znaczki wyższej wartości z tem jednakże ograniczeniem [j
że będą w dobrym stanie i w ilości niemniej niż 10 |
sztuk jednej wartości
— Rocznicę listopadow ą obchodziło w nie- >
dzielę 9 bm. Towarzystwo Czytelni Ludowej w Rychtalu, |
— Z k ro n ik i policyjnej. Przed pani dniami i
skradziono młynarzowi Nijakowi w Ligocie 5 kur — , t
Na drodze z Zgorzelca ujęła policja 2 mężczyzn, nio- i
sących zboże. Zdołano stwierdzić następnego dnia, że
takowe ukradli młynarzowi Szabusowi. Złodziejami
okazali się jego robotnicy. Temuż młynarzowi wykra
dał uczeń mąkę i sprzedawał swoim znajomym. Usta
lono, że w ten sposób ukradł 175 funt. mąki. —
— Posiedzenie Tow. Przem ysłow ców Polskich \
odbędzie się dziś w poniedziałek 10 bm. o godz. 8-mej
w lokalu p. Tyca. Na porządku obrad ważne sprawy
O punktualne przybycie wszystkich członków prosi i
Zarząd.
— T ow arzystw o Czytelni Ludow ej w R ychtala i
uprasza członków, szczególnie zamiejscowych, o zwrot aj*
wypożyczonych książek w jaknajkrótszym czasie, celem hi*
6’
dokonania inwentury biblioteki.
i>

Kto ubogiemu dał jałmużnę, temu,
rzekł Chrystus, Niebo jest wdzięczne
i Pan Bóg za zasługę poczytuje.
Z remi słowy poety złożył p. poseł Wojtkowiak
w redakcji naszej 20 miljonów marek, przeznaczając
takowe na gwiazdkę dla ubogich dzieci. Powodując
się tą samą szlachetną myślą, ofiarował p. Sieciński
z Kierzenka 2 centnary pszennej mąki, oprócz tego
2 metry drzewa opałowego dla kuchni biednych; pan
Kubera złożył 5 milionów marek. Pozatem przyobiecał
p. Sieciński dostarczyć 40 litrów, p. poseł Wojtkowiak
20 litrów mleka dla dzieci na gwiazdkę.
Mając pieniądze i „czeki1* w kieszeni, udałem się
do p Karłowskiej, przewodniczącej Tow, Pań św,
Wincentego a Paulo, by podzielić się dobrą nowiną.
arbowa podróż do A nglji i Francji,
A że właśnie odbywało się zebranie wspomnianego
0 „« się dowiadujemy podróż delegatów Minister- towarzystwa, przeto korzystając z okazji pospieszyłem
1
'karbu do Londynu i Paryża pozostaje w związ- do Sokalu zebrań, by coś niecoś usłyszeć z obrad
sprawami procentów od kredydtów zaliczko- pań, łaskawie opiekujących się naszymi współbraćmi,
S 2 Również chodzi o kredyt 200 miljonów fran- którym los poskąpił dostatku.
Wyłuszczając cel przybycia, panie bardzo się ura
których udzielić ma Polsce rząd francuski.
dowały, gdyż właśnie obradowały nad ..gwiazdką" dla
Z sp ra w p o lsk o -g d a ń sk ic h .
dzieci i wdzięcznem sercem przyjęły ofiarowane pie
®4tische Presse“ podaje, że komisja główna sej- niądze i produkta.
Z toku obrad wynika, że jak w zeszłym tak
piaf Iwańskiego omawiała na osiatniem posiedzeniu
w tym roku odbywa się akcja dożywiania dzieci w szkoie,
3pra< f poisko-gdańsfcie, znajdujące się na porządku ikuchnia
wydaje bezpłatne obiady, dalej Towarzystwo
e*i | zbliżającej się sesji Ligi Narodów’ Prezydent
.Sahm sformułował gdański punkt widzenia co wspiera chorych, sieroty i starców, którym brak jakiej
cl
Raźniejszych spraw i wyrazi! nadzieję, że co do kolwiek pomocy.
jednakże wobec ogromu nędzy, zataczającej coraz
talii
polskiego personelu dyplomatycznego
szersze kręgi, oraz wzrastającej wciąż jeszcze drożyzny.
— Mennica państw ow a. Jak się dowiaduje Gaz,
mi, ?l'sftu dojdzie do porozumienia w drodze bezc j Rich rokowań polsko gdańskich jeszcze przed Towarzystwo znajduje się wprost w rozpaczliwej sy Warsz. przygotowania do uruchomienia mennicy pań t
by choć w małej części zaspokoić najważniejsze stwowej są już ukończone. W tych dniach zwiedzać a
11a, bigi Narodów. W sprawie składów amunicji tuacji,
% "bów floty polskiej, Sahm podkreślił różnice za- potrzeby. — A korzystających z pomacy jest przeszło będą urządzenie mennicy przedstawiciele sfer parla liP
ubogich w samem Kępnie.
mentarnych.
S3l£e między punktem widzenia Polski a Wolnego 200 Jakżeż
'U
więc tu pomyśleć o „gwiazdce", gdy coraz
— Dowód osobisty kosztuje 50 000 m arek.
L r W zakończeniu Sahm omawia! sprawę ceł
mniej
produktów,
a
za
kilka
dni
nie
będzie
opału,
Min.
Spraw
Wewnętrznych
zarządziło
zmianę
opłat
po
;'"ę guldena, co do których zapatrywania obu
bieranych tytułem zwrotu kosztów za wydawanie do
la j, (bżnią s’ę. Wbrew żądaniu zarówno ze strony ażeby ugotować strawę?
Takie oto refleksje nasuwają się mimowoli.
wodów osobistych. Począwszy od dnia 15 grudnia
f 1iak prawicy komisji głównej, aby Gdańsk nie
A tu zbliża się gwiazdka,
cena dowodu osobistego wynosić będzie 50 000 inarek.
*a! się do polskich zarządzeń celnych, większo
W
wigdję
rozpromieniona
i
szczęśliwa,
o
rumia
— F, U rban Zielonka w sw ojej roli. Znany
tjp só w uchwalono, że Gdańsk winien lojalnie donych,
śmiejących
się
do
życia
twarzyczkach
dziatwa,
itopGniać zawartych umów.
na gruncie kępińskim głośny swego czasu agitator
której rodzicom los nie poskąpił fortuny, zasiądzie
oszczerca, nieokreślonych a mocno komunizmem tra ief
*$(j -'^widacja m a ją tk ó w n iem ieck ich .
do suto zastawionego stołu, wesoło zaśpiewa wokoło cących poglądów, były wódz N P. R. powiatu kępiń 1 '
jarzącej
się
blaskiem
świec
choinki
i
cieszyć
się
będzie
skiego, zdemaskowany swego czasu za różne oszczer
, 6,nitet likwidacyjny zakwalifikował do likwidajresi Uępujące majątki ijemskie: 1. Ciolkowo w pow. podarunkami jakie „na gwiazdkę" otrzymała.
stwa i wyłudzanie pieniędzy od licznych obywateli, po
A
jakaż
„gwiazdka"
tych
dzieci,
których
rodzice
opuszczeniu go przez własnych towarzyszy, opuścił
b l8kim, obszaru 465 ha. własność Marcina Kirchnie
mogą
zapracować
na
chieb
powszedni,
lub
też
‘ a) Górka w p iw. koźmińskim, obszaru 587 ha;
„niewdzięczne" Kępno i osiedlił się na Pomorzu, upra
których
ojciec
lub
matka
obumarli?
jakaż
gwiazdka
,,!■ 1 Zalesie w pow koźmińskim, obszaru 370 ha,
wiając dalej swe niecne postępki, szczególniej napa
tyfi PSność Pepiny hr. Schlippenbach. 3. Posia- tych dzieci, których ojcowie życie swe w ofierze zlc- dając na duchowieństwo, aż dostał się przed kratki
0\i ^ Klukowej Hucie pow. kartuskiego (Pomorze,) żyli na ołtarzu Ojczyzny? Jakież uczucie miotać będzie sądowe. — Oto co pisze .Dziennik Tczewski": Dnia
■alt1® 13ł ha, własność Hermanna Guta. 4 Posia- duszyczkami tych, którzy zziębnięci, głodni, częstokroć 15 listopadach, odbył się preed sądem drugiej in- 1
Ijpr > Gołaszynie w pow. rawickim, obszaru 27 ha, bez bielizny, okryci łachmanami, niedojadającymi, bez- stancji termin w procesie przeciwko sekretarzowi y
Wilhelma Klarego. 5. Posiadłość w Skrzy- ' krwistymi, słaniającymi się z wycieńczenia, których Zjedn. Zaw. i agitatorowi Nar. Parlji Robotniczej a
Zielonce o zniewagę ks. Proboszcza Wiczaniowskiego
0
pow. międzychod7.kim, obszaru 40 ha, włas- codziennem pożywieniem skórka Chleba lub jałowa
(jsifRunnona Gieringa. fi Posiadłość w Golaszynie perka? Jakaż „gwiazdka" tych, których matowe, smutne
Redy. Pan Zielonka, agitując podczas ostatnich wy- ,ry
,*'j
oczęta
niejako
pytają,
dlaczego
im
tak
źle
na
świecie,
* rawickim, obszaru 188 ha, wiasneść Juljusza
borów do Sejmu za Nar. Partją Robotników, posługiwał
dlaczego one takie biedne?
się przytem ulubionym środkiem socjalistyczno-żydow0? l'eril'
Jakaż ich „gwiazdka"?
skim zohydzania duchowieństwa i taką nawet bajkę
Na pytanie to odpowiedzieć można, lecz czynem. śmiał opowiadać na jednym z wieców zebranemu lu
.jd^tw o w sp ra w ie zajść k ra k o w sk ich .
Poza zwykłą akcją popierania instytucji filantropijnych dowi: „jakaś kobieta przyszła do ks. proboszcza w Re
aqOi» ^ ‘ńzku ze śledztwem w sprawie rozruchów
zdobyć winniśmy się na jednorazowy „gwiazdkowy"
skich aresztowano około 85 osób. Wszyscy datek dia dzieci. Niewątpliwie ten i ów powie, że i tak dzie zamówić mszę św., ale proboszcz nie przyjął mszy j
jj^t Jakich
„ti^am rekrutują się przeważnie ze ster robotni- już wspiera ubogich i będzie się przed swem sumie św., tylko powiedział Kobietko, weźcie wasze pieniądze
idźcie do domu; na co mam odprawić mszę. św.,
i ^ . Nadto jest 3 kolejarzy, kilku woźniców, kilku niem usprawiedliwiał, jednakże na , gwiazdkę ' dla
a toż niema ani Boga, ani nieba, ani djabta!" Takiego
li ''ów wojskowego garażu samochodowego, kilku
dzieci, znajdzie się zawsze jeszcze coś, co ofiarować oszczerstwa potwornego ks. proboszcz z Redy nie mógł
bj v ~ Woźnych, oraz 1 wieśniak z okolic Miechowa. można. Trzeba tylko wpierw potrząsnąć sercem i su
!. tóno dalej, że w krytycznym dniu brało udział mieniem, a potem kieszenią. Potrzeba bielizny, obiłwia, oczywiście przepuścić owemu agitatorowi enpeerowmgr T-niu do wojska kilku znanych policji włamy- odzieży itd. nie mówiąc już o jakiemś struciu, pier skiemu i podał rzecz do sądu W pierwszym terminie
też już okazało się, że ów pan Zielonka zmyślił sobie
2et ‘ bandy tów m. in. niejaki Górecki, ścigany przez niczku, jabłuszku iub orzeszku.
całą rzecz i sąd skazał go na 2 miesiące więzienia.
U i ' s3dowe za szereg włamań. Góreckiego aresztoOtrzyjmy więc łzy cierpiących i sprawmy im choć
’ cl ?negdaj w Warszawie i przewieziono do Krakowa, kilka chwil radości, a wtedy ze spokojnem sumieniem Że oszczerstwo jest tak karygodne, pan Z. nie wiedział
ijjj t?turja wytoczyła również proces redakcji „Na- spożywać będziemy wieczerzę wigilijną i Dziecię Boże i zaapelował, spodziewając się złagodzenia kary. W tym
drugim terminie byłby niechybnie znowu skazanym,
, 2 powodn artykułu, jaki się ukazał w tem łask Swych nam nie poskąpi
przed wydaniem wyroku jednak zwrócił się przewo
j nazajutrz po zbrodni. Prokuratorja oskarża
Zwracamy się tedy z gorącym apelem do pp. Oby dniczący sędzia do ks. prób. Wiczanowskiego z zapy
#
artykułu względnie redaktora odpowiedzial- wateli, Kupców i Przemysłowców, aby w zrozumieniu
^ f e r z o d u " o zbrodnię zakłócenia spokoju pu- położenia ubogiej ludności jaknajwydatniej pospieszyli taniem, czyby nie chciał podarować kary oskarżonemu
'
z art 62, oraz o przestępstwa z art 300 z pomocą ofiarami tak pieniężnemi jak i w naturaljach. ze względu na rodzinę i dzieci jego, któreby pozostały
bez żywiciela. Ze względu na to .Jk s. proboszcz W.
' lisj^ w y karnej.
Wszelkie dary z wdzięcznością przyjmuje Tow. zgodził się na cofnięcie wniosku o ukaranie i tym spo
św. Wincentego a Paulo, (p. Karłowska - Stara Apteka) sobem oszczerczego agitatora enpeerowskiego więzienie
;°’ji T r u d n o ś c i g a b i n e t u M a r k s a .
lub też redakcja „Nowego Przyjaciela Ludu" w rubryce, ominęło; przejął on tylko koszta procesu. — Takie ■11
”ifl2
b. 12. Narodowa partja niemiecka usiłuje którą z dniem azisiajszym otwieramy.
zakończenie wzięła sprawa jednego z tysiąca oszczerstw,
if> 0*maitszy sposób utrudnić sytuację gabinetu
miotanych na duchowieństwo podczas wyborów. Ale
, ! Przerwali oni dzisiejsze posiedzenie konwentu
ile to oszczerstw nie doszło wogóle do wiadomości
t f' | Reichstagu, w dzisiejszym zaś sejmie pruskim
spotwarzonych?
jH :ej partji wyszedł wniosek następującej treści:
— O fiary ślizgaw ki. W Zblewie utopiły się
pe* bwala na wypadek, gdyby w najbliższych miedwie dziewczynki w wieku 7 i 9 lat z Kalisk. Oby
sC°v Jbbyć się miały wybory do Reichstagu, że w tym
dwie weszły na zbyt kruchy lód, który ciężaru nie
K alendarz rz y im k o -k a to lick i
?hiu odbędą się nowe wybory do sejmu pruutrzyma! i pod niemi się załamał. Dopiero gdy wie
tro1.Wybory gminne. Poseł Hergt, przemawiając Poniedziałek 10 go grudnia Przenieś. Domku Lorer. Eułalja
czorem nie wróciły do domu, zebrali się rodzice do i e
p. m., Melchjades pp. m.
tk 11Rencie, oświadczył, że gotów byłby przyjąć
11 go
„
Damazy pp. w.
szukania ich. Znaleziono je na dnie stawu,
.gorzenia rządu pod warunkiem otrzymania Wtorek
Środa
J2-go
„
Konstanty ni.
— W y rzu cił żonę sw oją z pociągu. Przed
ZiJ W en'a ,erminu upoważnienia do rozwiązania
Wschód słońca o godz. 8, 1
Zachód 3,44
a ^ k u motywując to z całą otwartością tem, że
paru dniami wieczorem wyjechał z Ostrowa plutono
„
„ o „
8, 3
„
3,44
jCc! tj [,tl>ctwo jest jedyne, która nie lęka się wyniwy Schafer z 60 pułku z żoną swoją do Poznania.
o
8, 3
„
3,44
s0" rSzłych wyborów.
Pomiędzy stacjami Brunowem a Pleszewem z powoduM IE JS C O W A .
nl
niesnasek, kióre istniały pomiędzy małżeństwem, Sza
W ie lk ie r a b u n k i w M iiiheim .
fer dusił silnie swoją żonę. Gdy straciła już przy
— P rzy p o m in am y , że do 10 g ru d n ia rb. na
trio
i plondrowania w Miiiheim przybrały leży zapłacić zaliczkę na podatek majątkowy, oraz trzecią tomność, wyrzucił ją z pociągu a sam powróci! z po
S|Uf
tygodniu tak wielkie rozmiary, że związek ratę podatku obrotowego za pierwsze półrocze 1923, wrotem do Ostrowa. W nocy przy rewizji toru przez
HPost
, ctanowił zamknąć wszystkie sklepy, jeżeli do 15 grudnia miesięczną ratę podatku obrotowego dróżnika znalezioną została żona Szafera pomiędzy
Podejmą odpowiednich kroków celem ukró
oraz podatku dochodowego od uposażeń służbowych dwoma torami. Upadla ona tak szczęśliwie, że pomi
J .eży. Również piekarze i właściciele cukierń za listopad, do 31 grudnia należy wykupić świadectwa mo przejechania kilku pociągów, nie odniosła więk
szego uszkodzenia i życiu jej nie grozi żadne niebez
> 1 zamknąć swe zakłady, jeżeli władze nie przemysłowe na rok następny. Kto do wyżej ozna
pieczeństwo. Rano przywiezioną została do Ostrowa,
a Hialln odpowiedniej ochrony. W ciągu ostat- czonych terminów podatku nie zapłaci, powiększy do
y 1 ii " nabito kilka osób w czasie likwidowania chody skarbu państwa o 5 procent dziennie, a OSO' gdzie opowiedziała powyższe zajście, Sziłferem zajęła
się żandarmerja wojskowa.
biście poniesie tyle straty.

Z całej Polski.
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C ukier w a n iljo w y
P ro szek O etk era

A K orzenie do p iernik ów
! W,

|

P o ta ż i sof rogow a.

t

L a m e ta staniolowa j
n a choinkę.
B ronza z ło ta i srebro

D ro g e rja pod G ó rn o ś lą z a k ie m

Zygmunt Kiełmiński i
KĘPNO, ul. Sienkiewicza 14.

— M orderstw o w sklepie ju bilerskim . Unia
tj bm. znaleziono w magazynie jubilerskim Eg. Szuie
iv Bydgoszczy trupa kierownika przedsiębiorstwa, Ste
fana Groazkiego. jak się okazało, śmierć nastąpiła
wskutek uduszenia łącznikiem, przez nieznanych spraw
ców. Trupa znaleziono wiszącego na drzwiach z za
kneblowanemu ustami, Sp. Grodzki sprawdzał kasę
do późnej w nocy. W tym czasie napadło go w kan
torze kilku bandytów, którzy po dokonaniu morder
stwa. zrabowali zegarki złote, obrączki ślubne pierścion
ki i inne biżuterje, wartości przeszło dziesięć miljardów mk. Zbrodniarze, aby nie zwrócić na siebie
uwagi, nie ruszyli dekoracji okiennych i splądrowali
jedynie wnętrze, Zbrodnię zauważono uopiero w go
dzinach porannych. Wieść o niej rozniosła się lotem
błyskawicy po mieście, wywołując olbrzymie obniżenie.
Zarządzono bardzo energiczny pościg za zbrodniarzami.
— Ż ydow skie tajn e gorzelnie w W arszaw ie
„Rzeczpospolita" donosi, że inspektorzy kontroli skarbu
oraz lotni kontrolerzy skarbu wykryli w piwnicy Grali
Krasnobrody tajną dystylację spirytusu. Wartość zna
tezionego spirytusu i wódki dochodzi do 150 mójonów marek. Znaleziono również banderoli za 1 mil
iard marek. Aresztowany Krasno&ioda przyznał się
ao winy.
— Ż yw cem zagrzebani.’ Podczas kopania studni
przy dworcu w Jamielnikach pow. lubawskiego zesunęta się ziemia, gtzebiąc trzech zatrudnionych tam ro
botników. Pp 5 godzinach dopięto wydobyto dwuch
jako trupów, trzeci z nich, który nie był zakryty grubą
warstwą ziemi, ocaiał. Ciała złożono w budującym się
domu dla pracowników kolejowych, aż do przybycia
komisji sądowej

uci

Ze św iata.

Dla rozrywki.

— Pęknięcie drugiej tamy' w północnych
W łoszech, Wskutek nieustających deszczów pękła
druga tama na rzece Toce w pobliżu domu Dozzoli,
Wody zatopiły dolinę Formazzo. Komunikacja została
przerwana. Ludność -.dolała w porę zbiedz. Same
koszta reperacji tej tamy obliczają na kitka miljonów

F a c e c ja ż o łn ie rs k a .
W Pawłowicach artyierja robi postój, PtzF
daje się we znaki brak paszy dia koni. Niw3|
właściciel folwarku telefonuje do majora:
— Żołnierze pańscy Szponder i Fugała
konie w moją koniczynę.
— A to łajdaki; Proszę zawołać do telefonu t
żauta Podkówkę. Podkówka czy to ty? Praw®]
że Szponder i Fugała pasą konie w koniczynie „
Mandelkorna? A więc jednak prawda... Poć^Kff
jak się tylko konie najedzą, Szpondra i FugA
zamknąć,

lirów.
— Ja k m arnieje inteligencja. We Wiedniu
wystrzałem z rewolweru odebrała sobie życie Anna
Fehiner, wdowa po drze Ryszardzie Fehlnerze, znako
mitym, długoletnim dyrektorze wiedeńskiego teatru
ludowego. Denatka cierpiała skrajną nędzę, nie mając
dachu nad głową sypiała w publicznych ogrodach lub
nawet w kruchtach kościelnych, a gdy do tego dołączył
się głód i nadchodząca zima zagroziła jej wszysłkiemi
swemi okropnościami, nieszczęśliwa kobieta uciekła
się do samobójstwa.
— „D obroczynność ' w Berlinie. ,iVSontag Morgen1' popularne pismo pontedzialicowe ogłasza spra
wozdanie z akcji filantropijnej, urządzonej obecnie
w Berlinie na rzecz głodujących mas. Pismo stwierdza,
że do tej pory wiciey agrarjusze nie dostarczyli ani
jednego wagonu zboża dla głodnych, a wielki przemysł
nie złożył ani jednego miljona rnarek złotych.’

i

1
.
j
j
j

W ezuw iusz się odezw ał
Przed kiikoma
dniami nastąpił nagły wybuch Wezuwjusza. Wulkan
wyrzucał z siebie niewielką ilość lawy. Dyrektor Obser
watorium w pobliżu Wezuwjusza wydał odezwę uspo
kajającą ludność, dowodząc, że wybuch ter. powstał
skutkiem otwarcia się jednego z kraterów wewnętrznych
wulkanu.

Na gw iazdkę dla dzieci
P, Poseł W ojtkow iak 20 miljonów
litrów mleka.
P. Siecinski 2 centnary pszennej mąki i $
mleka oraz dla kuchni biednych 2 metry dr**'**
łowegc.
P. K ubera 5 miljonów mk.

Kurs giełdy warszawskiej.
(Notowania nieoficjalne.)
z dnia 7 grudnia 1923 r.
Dolary Stanów Zjedn.
Funty angielskie
Franki francuskie
Franki szwajcarskie ■?
Franki belgijskie
Korony czeskie
Korony austrjackie
Liry włoskie
Guldeny hol.
-

i, Ziemniaki fabryczne
1

Telefon 67.

L ichtarzyki
do św ieczek .

|

L U D W IK T U R O W S K I -

kupuje po najwyższej cenie dzien
nej przy natychmiastowej regulacji
1182

KĘPNO

Telefon 67.

mex>
Magistrat ui. Kępna podaje do publicznej wiado
mości, że na rzecz gminy m Kępna pobierane będą
następujące podatki;
1) dodatek komunalny do państwowego podatku
gruntowego we wysokości 70° L. nadto
na rzecz
Starostwa Krajowego w Pozna mt:.
2) dodatek komunalny do państwowego podatku
przemysłowego w wysokości 0,8% od sumy obrotu
nadto na poczet tegoż podatku 25°;,, od przedpłaty
uiszczonej przy nabyciu świadectw przemysłowych.
3) dodatek do państwowego podatku dochodu
wcgo w wysokości określonych imrm proccntualnycls
w artykule 13 ustawy z dnia 15 czerwca 1923 tudzież
udział 30% w wpływach z państwowego podatku do
chodowego przypadającego na gminę ro. Kępna.
Powyższe stawki podatkowe zostały uchwalone
przez Radę Miejską i obowiązują wstecz od dniu
5. stycznia 1923 r.
Kępno, dnia 4. grudnia 1023 r.
1184

W czwartek, 13 grudnia br. o godz 9 przedp.
wydzierżawię

w BRALINIE

u ■

■ K I K

Najlepszy podarek na Gwiazd

przez licytację najwięcej dającemu

gosp od arstw o

za 50 ty się c y m arek!

28 mórg ;< łąkami i dobremi budynkami oraz sprzedam
inwentarz żywy i martwy.
1181

u mm m

P ro ch o ta , Górnoślązak

K SIĄ Ż K Ą

dawniej Waniak.

Dla górnośląskich
fahryk szczotek
zakupuję

w ło sie

Używany

i płacę r.ajwyższeceny. Równocześnie polecam p.Kupcom

zawierająca

pieśni kościelne na Boże Naro
dzenie oraz koloidy domowe
z dodatkiem

szczotki i oędzle
z. powyższych fabryk po cenach tabrycznych.

G A R N IT U R

B. Kornobis.

m ufka i kołnierz

ciemne lisy korzystnie do oddania.
Gdzie? wskaże ekspedycja N. P. L. pod nr. 1183.

interes agent, komisowy.

i 185

Kępno, ulica D w o rco w a Nr. 2 7 1.

Nadrabianie
pończoch

i SUROWE LISY
tchórze, kuny
w yd ry, kocie
i inne skóry surowe kupuję, pła
cę- ceny wysokie. Przy zakupie
większej ilości zwracani koszta
podróży. Na życzenie przy
jeżdżam na miejsce odbioru.

Nabożeństwa do Najśw.
Dzieciątka Jezus i św. Rodziny.

•V

u
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Do nabycia
Drz

w Drukarni Spółkowej w K ę p ^ p

oraz zrobienie nowych
wykonywa
! 179

P. Kruppa, Kępno
ui. Warszawska S il.

a a

a H H K I

Zaraz na sprzedaż

W O L A N T
za korzystną cenę.
Gdzie, wskaże ekspedycja N. i5. L. pod nr. 117
Poszukuję

i 174

id. Bojanowski - Poznań,
Stary Rynek, 91.

8L T

i n ) i ■ ś

a

B urm istrz: Kokociński.

Skład fu ter.

■

Telefon 37 -06.

UCZNIA
do Młyna od zaraz.
Gdzie, wskaże eksp. N.
P. t.. pod nr. 1176.

R H R I T m T T & M

M

Pozostawiony w moim
składzie
11BO

parasol męzki
można odebrać.

pl" s p K
D rukaf^p” >

J. D rożak, Kępno
—J p * S)

Dubeltówka
kaliber 16
, .Formularze do
damasówkai podatku dochód
undof;
0 toż
do polo
( f ii
i pies w ania
uposażeń służbowych, en
l

W po nie dz iałek 3 gvudnia
bi na stacji Podzamcze
w wagonie 3 lasy pozo
stawiłem 3 trzewik* oraz
zelówkę. Uczciwego zna
lazcę proszę o zwrot cho
ciaż tylko damskiego do
ekspedycji N. P I pr.d
nr U "8

na sprzedaż.
Zgłoszenia do ekspe
dycji N. P. I. pod nr. U86.

Wykazypolecaosobiste
Drukarnia Spdlftowa.
w lypiFc.

S

nagrodzeń za naje11111'nabywać n>oż"a

w Drakami

<ic

Spółkowej

;;,fceo

J
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