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„Nowy Przyjaciel Ludu“ wychodzi trzy razy tygodniowo.
Przedpiata na poczcie z odnoszeniem miesięcznie 143550 mk.
Weksp. bez odnoszenia miesięcznie I38000ro. z oFnosz, w dom 140000 tn,
“od opaską w Polsce miesięcznie 575000 nik,
Pojedynczy egzemplarz 55000 mk,
We Francji pod opaską 2 franki. W innych krajach 100 proc?*;- drożej.

Nr, 146.
Adwokat

Z a w a d z k i*
.95 B o l e s ł a w
*
!«

-!

i;*:' i
e | |

■

yj

l i f i !

M

p©ludsi&ow^ części Wklkopohki

Redaktor odpowiedzialny: Franciszek Duszyński.
Adres dla listów: Nowy Przyjście! Ludu — Kępno (WIkp.) Tel. 47.
Druk i nakład D r u k a r n i Spóikowei w Kępnie, ul. Mickiewicza 54.
W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w zakładzie, strajków i tp.
przyczyn, wydawnictwo nie odpowiada źa dostaiczenie pisma, a abonenci nie mają
praw a domagania się niedostarczonych numerów lub odszkodowania. •

Kępno, na czwartek 20 grudnia
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, zamianowany przez Fana Ministra Sprawiedliwości

N otarjuszem w Kępnie

2* Ptworzyl kancelarję Notarjalną przy Rynku, w domu p. Piąci nr.6.
Godziny urzędowe: Gd 9 - 1 i od 3 - 5 p. p.
W sprawach testamentowych interesentów przyjmuje się
* każdej porze.
ii.

Przesilenie trwa.
W związku ze zgłoszeniem dymisji przez rząd.
prezydent Rzeczypospolitej zaprosił przywódców
„31
„61 klubów parlamentarnych w celu poinformowania się
:„J80 ich poglądach na położenie.
1-5?
W kolach lewicowych pannie nastrój zakłopotania,
a^-oraz jaśniejszem się staje, że. riemożliwem jest utwotenie gabinetu oparlego na lewicy i mniejszościach
'środowych, jak również wszelkie koncepcje t. zw.
filtrowe, dla których niemożliwem byłoby ani zaga
dnienie programu, ani też nawet nie wystarczyłoby
^•tfyimetyczne obliczenie głosów.
. W sobotę o godz. 4 po poł. p. Prezydent przyjął
Ilia Witosa i w rozmowie z nim przychyli! się do prośby
Te 0 dymisję.
|L
Oficjalny list opiewa .
Pana Wincentego Witosa, Prezesa Rady .Ministrów
y
w Warszawie.
Przychylając się do przedstawionej mi w dniu
'4 grudnia 1923 r. prośby o dymisję, zwalniam Pana
^ * tirzęc u Prezesa Rady Ministrów i wszystkich człon
ó w gab netu z zajmowanych przez nich urzędów,
j . _ Jednocześnie poruczam Panu oraz wszystkim uetęrtl Pijącym PP. Ministrom i Kierownikom ministerstw
ĆJ* dsłzzc kierownictwo spraw państwowych aż do chwili
Powołania nowego rządu.
ifif: Prezydent Rzr Ciypospolitej (—) St Wc jCiechowski.
Prezes Rady Ministrów (—) W. Witos.
Warszawa, 15 grudnia 1923 r.
Misję utworzenia gabinetu powierzy! p, Prezydent
Tzywódcy opozycji, p. Thuguttowi, prezesowi ,Wy
golenia* czyli partji chłopów radykalnych.
Szanse akcji p. Thugutta są wogóle siabe nawet
** iego własnym klubie, gdzie tylko dzięki poparciu
»• Dębskiego (który znowu zaczął marzyć o tece spraw
granicznych) udało mu się uzyskać zgodę na przy
śle misji utworzenia gabinetu.
y Podczas konferencji z Thuguttera pouczył prezes
4 L, N. p Głąbiriski, że występowanie przywódcy
’Vzwoleńców w roli człowieka prywatnego jest nie
uważne i nie może budzić zaufania.
Dalsze gorzkie pigułki przełknąć musiał p. Thujjjtt w czasie pertraktacji z pp. Strcńskim i Dubano|ld Jiiczem, którzy zwrócili mu słuszną uwagę że akcję
godzenia powinien był p. T. wszcząć już dawno
1rozpocząć ją od swfgo klubu, który wciąż jątrzył
Ł>0 ‘Intrygował. Czynnik dobrej woli jc-st nader ważny,
!‘e brzmi on jako czczy frazes w ustach p Thugutta,
'•óry pomylił się co do czasu i miejsca.
Okazałp s ę, iż zarówno Z L N. jak i Ser. Chrzcśc.
iaŁ odmawiają p. Thuguttowi poparcia.
Chrzcśc, Demokracja jest gotowa dać poparcie,
uzależnia jest od stworzenia rządu parlamentarnego,
.^ktując ideje gabinetu fachowego jako rzecz niere
'Co0ił\ns* niejasną i nietrwałą. Pozatem uzależnia Chrz,
®*ni. sWą decyzję od ustosunkowenia się przyszłego
"binetu p. Thugutta do P. S. L Piasta (witosowców.)
Po naradzie z najpoważniejszemi przedstawicielami
,.r°nnictw sejmowych p. Thugutt doszedł do przekonaJ.a<że nowy gabinet powinien być parlamentarny, a nie
JpSzany, jak to chciał uprzednio. Tę cpinję przed* wczoraj o godz 9 prezydentowi Wojciechow.1eniu, który się do niej przyęhylił i przedłużył p. Thu51)Uowi misję utworzenia nowego gabinetu o 24 godzin,
w Przedstawiciele Ch. D. pp. Chaciński i Korfanty
J7sunęli w rokowaniach z p. Thuguitem żądanie
gorzenia rządu parlamentarnego, opartego na większo*
I? Polskiej. P. Thugutt po naradach z własnym kiui lewicą postanowił pójść tą drogą.

|s |f

1923 r.

Po bezowocnych wysiłkach umorzenia nowego
rządu, został p. Thugutt przyjęty" przez pana Prezydenta
Rzplitej na godzinnej audjencji w poniedziałek dnia
17 bm. o godzinie 9 wieczorem. Wynikiem konferencji
było stwierdzenie przez pos. Thugutta, iż nie może
wykonać powierzonego mu zadania.
O godz. 23 pan Prezydent Rzpiitej powołał do
siebie b. prezydenta ministrów i b. min. skarbu
p W ład y sław a G rabskiego, któremu po krótkiej
konfrrencji powierzył utworzenie nowego gabinetu.
P, Władysław Grabski misję tę przyjął i przystą
pił natychmiast do formowania nowego gabinetu
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Cena ogłoszeń:

Ksiądz Senator Adamski
o obecnem przesileniu.
Przywódca Chrześcijańskiej Demokracji, senator
ks. prałat Adamski, udzielił sprawozdawcy „Rzeczpo
spolitej" wywiadu w sprawie obecnego przesilenia rzą
dowego, który poniżej podajemy.
Na wstępie ks Senator zastrzegł się, że wyraża
osobiste swoje poglądy, które nie mogą uchodzić za
oświadczenie Klubu.
— Jak się Ksiądz Senator zapatruje na sprawę
ustąpienia Rządu p. Witosa?
— Osobiście uważam, że dymisja niekoniecznie
była potrzebna wobec lego, i.' p. Witos Uy!b, ulewą,
piiwie, zdaniem mejem, uzyskał większość parlamen
tarną, gdyby by! stanął przed Sejmem. Znaczna bo
wiem ilość posłów, nie związanych w zespół więk
szości, na tle gospodsrezera popierałaby wszelkie usi
łowania Rządu, zmierzające do sanacji Skarbu.
— Dlaczego Ksiądz Senator uważ 3, iż taka więk
szość byłaby Rząd poparła na tle gospodarcze™?
— Dlatego, że poza politycznym zespołem więk
szości znajduje się cały szereg stronnictw, którym za
leżeć musi na uzdrowieniu gospodarki skarbowej Pań
stwa, a uzdrowienie to możliwe jest tyiko wtedy, gdy
program naprawy będzie oparty o istniejący ustrój
społeczny i gospodarczy przy wybiinem poparciu klu
bów gospodarczo silnych. Wydaje mi się rzeczą mało
prawdopodobną, aby sania Sewica, zasadniczo zwalcza
jąca obecny ustrój gospodarczy, chciała zerwać z do
tycbezasowem swojem hasłem.
— jakie stąd wnioski?
— Zdaje mi się, że wobec tego usiłowania, do
tychczasowej opozycji, by stworzyć R^ąd parlamentarny
na podstawie opozycji, snu3?a się iic.jć z możliwością
niepowodzenia, mimo, że klub nasz wobec usiłowań
p. Thugutta zajął stanowisko rzeczowe.
A jak się Ksiądz Senator zapatruje na możliwość
Rządu pozaparlamentarnego ?
— Uważam, że R.-ąd pozaparlamentarny oznacza
usiłowanie zrzucenia z siebie odpowiedzialności parla
mentarnej za opozycję dokonywaną w drodze parla
mentarnej
Uważam, że w chwili tak stanowczej
i ważnej społeczeństwo polskie ma prawo wymagać,
aby ci, co Rząd tworzą i chcieli Państwo doprowadzić
do zdrowia, działali z otwartą przyłbicą i pełną przed
społeczeństwem i Sejmem przyjęli za swoje czyny od
pcwiedzialność.
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Rok X.

kojnego wykorzystania tych skarbów, rozpuszczane
stematycznie alarmujące ś-.iat cały wieści, że na
skiej granicy wschodniej gromadzą się ogromne a.
bolszewickie, już - - już maja cc na Polskę ttdei
że wszechniemey w Prusach Wschodnich przeciw I
sce knują spiski it j. Tak to w świecie całym Po
przedstawiano jako kraj, narażony znów na dział
wojenne, jako kraj więc, z którym w żadne stos;
gospodarcze i kredytowe wchodzić nie warto.
A ręka w rękę z temi siłami wrogiem) zagra
działali wrogowie wewnętrzni.
Trudne położenie gospodarcze i skarbowe wy
gało skonsolidowanej pracy wszystkich, wyms;
przedewszystkiem spokojnej a wytężonej pracy,
magało zrozumienia dla ciężkiego zadania, jakie
pełnić rząd polskiej większości zobowiązał się.
Tymczasem zamiast tej pracy spokojnej i zarr.
zrozumienia, przeciw rządowi rozpętano burzę w
Lewica, która przecież przez czteroletnie rządy wj
zała niedwuznacznie, że budować sama nie potrafi,
stanowiła ciskać rządowi pod nogi coraz cięższe ki;
sianiem niepokojów, podsycaniem przeciwieństw
sowych, zniszczyć wszelką możność spokojnej a ś
domej ceiu pracy rządowej.
Wypadki krakowskie, rozpalone do białości, .
miętnośei partyjne, kłótnie, hałasy i śpiewy w i
parlamentarnem, to wszystko musiało utrudnić rz:
wi dobrą pracę musiało obniżyć powagę Państwa
ze w n ą trz , nngnr<57yń w id n k t nnnapji

Lewica nie przebierała w środkach, aby tylko
najrychlej doprowadzić do obalenia rządu a temsai
nie dopuścić by uzdrowienie stosunków stało się
sługą polskiej większości. Jednym z tych środi
i to najpodlejszym z wszystkich, było podstępne f.
gryzanie większości.
Skoro do zniszczenia większości uie doprowat
wystąpienie z klubu „Piasta" grupy Dębskiego, zad
lewica obrabiać dalszych członków tego klubu,
1 dziś wreszcie ń , co planowała od dawna, f
się faktem. Dziś w klubie „Piasta" niby na tle ren
roinej a więc pod kątem interesów klasowych, nas
nowy rozłam. Wystąpiło 15 posłów z p. Brylem
czele. Polska większość, złączona układem, prze
istnieć. Los rządu został przesądzony.
Ale nie koniec na tern. Lewica grę swoją
dawna umówioną i ułożoną prowadzi dalej:
Ażeby ios rządu był niewątpliwy, ażeby pozost,
jego przy steize nawy państwowej było udaremn
całkowicie, musiał po rozłamie w klubie Witosa n?
pić dalszy krok. i nastąpił. P. Rataj złożył u
marszałka Sejmu, powierzając laskę marszałków
p. Moraczwskiemu z P. P. S.
Mamy więc nietylko przesilenie rządowe, alei.
mowę. Dalibóg, trudno byłoby zgromadzić w je-,
chwili więcej wypadków, zdolnych do zniszczenia
pełnego spokoju i bardziej podkopujących nasze
łożenie.
Lewica tryumfuje!
Cieszą się pepeesi, wyzwoleńcy, żydzi, R:
i Ukraińcy, szaleje wprost z radości radykalny ot
posłów z NPR. Cieszą się wszyscy ci, u któ
względy partyjne zabiły wszelkie poczucie odpo
dzialności.
Tryumfują!
A koszta tego tryumfu lewicy zapłaci społeczeńs
zapłaci Państwo. Nie może bowiem ulegać wątph
ści, że wypadki, które dziś się rozegrały w Sejmie
przyczyną lewicy, zabójczo działać będą na nasze
Warszawa, 15. 12. 1923 r.
łożenie. Niestety nie mcźe ulegać wątpliwości, że!
już cd dłuższego czasu całe społeczeństwo było łuta nasza spadnie gwałtownie, że za tym spadł)
mogło sposlrzedz, że sprzysięgły się wprost wszystkie pójdzie znów szalony wzrost drożyzny.
Trzeba to powiedzieć, już teraz, aby później ;
siły piekielne, aby rządowi pilskiej większości unie
możliwić uzdrowienie stosunków gospodarczych i skar było najmniejszej wątpliwości co do tego u kogo;'
bowych, tern samem aby udaremnić podjętą po ćiu - kać winy za pogorszenie się ogromne położenia 1
stwa i — związanego z niem nierozerwalnie — pj
giem błądzeniu po manowcach próbę postawienia Pol
,
ski na nogach silnych i zdrowych. Przypomnijmy so żenią warstw pracujących.
Tryumfem swoim lewica (a z nią klub po
bie tylko, jak to szatańskie siły działały w kraju i za
granicą. Aby niedopuścić do powstania mniemania, z NPR) wzięła na siebie straszny ciężar odpowied
że przed Polską, w skarby gospodarcze tak bogato ności. 1 żadne krętactwa, żadne wymówki jej od
E.
wyposażoną, leży długi okres pracy pokojewe.j i spo strasznej odpowiedzialności nie uwolnią,

Straszny ciężar.

Z Rady Ligi Narodów.
Ostatnie niepubliczne posiedzenie Rady Ligi Na:'5w pjśw ięione było sprawie zagłębia Saaty i not
acji dodatkowego członka komisji odszkodowań,
posiedzeniu pubiicznem omawiano sprawę Kfajpedy
a Ligi Narodów wysłuch ła pr.emówień Galvanausi i Sidikauskasa, następnie odczytano raport sekre!tu L**gi oraz notę, stwierdzającą przyjęcie przez
ę Ligi Narodów w zasadzie decyzji konferencji
tasfd rów. Nota litewska zawiera protest przeciwko
izuli, dotyczącej udziału Polski w administracji po. tr
rpedzkiego. Po przemówieniu Ga!vanauskasa, który
winą! tezę litewską zabrał głos lord Robert Cecil,
■y stwierdził ważne znaczenie kwestji i trudność
gulowania jej w chwili obecnej. Przedstawić ei
ncji Hannoteax oświadczył, że nie należy wchodzić
szczegóły sprawy, podkreślając konieczność zajęcia
łowiska pojednawczego. Podobne oświadczenie
i żył Branting, nalegając jednocześnie na konieczność
nadania bardzo szczegółowego raportu. Rada L gi
itanowiła po,wierzyć przedstawicielowi Urugwaju
akcję raportu.
W skład komisji, wyznaczonej przez Radę Ligi
rodów do zbadania stosunków w porcie gdańskim,
godzić mają członkowie: Duńczyk, Holender, Włoch
'-I szpan
Sahm oświadczył, że zadowolony jest
akiego rozstrzygnięcia sprawy poriu ponieważ istnieje
żiiwość uzyskania objektywnej opinji.

bowiązkś Polaka = Katolika.
Stój twardo pr.y W ia ry sztandarze,
On wiernym być Bogu ci karze!
Czcij, kochaj i B ogarodzicę
Dziewicę i laski Skarbnicę!
Ojczyznę też miłuj jak matkę,
fci szczęściem napełnia twą chatkę!
Bo Bóg i Ojczyzna twa miła.
To dusza twej duszy i sita!.
Zwij b ratem każdego Polaka
1 w spieraj w poirzebic biedaki!
O św iaty pochodnię dzierż w dłoni,
i ! - Bo szczęście raj tobie odsłoni!
Żyj w zgodzie przykładnej z wszystkimi,
j: !
■Przestawaj wciąż tylko z. d o b ry m i
Nie chowaj w swej duszy zazdrości
Bo grzech ten w — szatanie też gości!
Nie sądź, nie cbinaw iaj bliźniego,
Lecz kochaj jak s ebie samego!
1 — dus y swej n:e plam kradzieżą
t '!
Bo przez nie nieszczęścia się szerzą:
Z trzeźw ością też zaw rzy j przym ierze,
R a ozłowł/ik n ietrz ź w v to — zwierzę!
i
Uczciwie wciąż pracuj dla chleba
1 wiedz, że oszczędzać też trzeba!
Radami rządź zawsze się temi,
A szczęście wnet znajdziesz na ziemi!
Ks. Józef Janiszewski.
e n ry k Sienkiewicz.

— Och Nabi! (proroku) zostawiłem list w torbie
zy wielbłądnikach. Polecę zaraz, póki Idrys i Gebhr
e odjadą.
I pobiegł do wieibłądników, a tymczasem dzieci
i częiy wraz z Dinah przygotowywać się do drogi.
: onieważ zanosiło się na dłuższą wycieczkę, więc Dilh zapakowała parę sukienek, trochę bielizny i cieplejsze
iranie dla Nel. Staś także pomyślał o sobie, a zwlacza o sztucerze i ładunkach, mając nadzieję spotkać
ę wśród osypisk Wadi-Rayan z wilkami i hyenami.
Chamis wrócił dopiero po godzinie, tak spocony,
i łajany, że przez chwilę nie mógł tchu złapać.
— Nie znalazłem już wieibłądników — mówił —
goniłem za nimi, ale na ptożno. Nic to jednak r.ie
tkodzi, gdyż i list i samych starszych efendich znajj ziemy w El-Gharak. Czy i Dinah ma jechać z nami?
— Albo co?
— Może lepiej, żeby została. Siarsj panowie nie
i lówili o nie) wcale
— Ale zapowiedzieli, wyjeżdżając, że Dinah zawsze
la towarzyszyć panience, więc pojedzie i teraz.
Chamis skłonił się, przyłożywszy dioń do serca,
rzekł:
. . .
. ,
— Spieszmy się, panie, bo inaczej katr (pociąg)
dejdzie.
Rzeczy były gotowe, więc znaiezh się na czas na
! tacyi. Odległość z Medinet do Gharak nie wynosi
tiięcej, jak trzydzieści kilometrów, ale kolejka poboczna,
:tóra łączy te miejscowości, idzie wolno i zatrzymuje
,ię niezmiernie często, Gdyby Staś był sam, byłby
.iewątpliwie wolał jechać na wielbłądzie, niż koleją,
/dyź wyliczył, że Idrys i Gebhr, wyruszywszy na dwie
rodziny przed pociągiem, będą wcześniej od nich
ir El Gharak. Ale dla Ne! byłaby to droga zbyt diuga,
»ięc maty opiekun, który wziął bardzo do serca przedrogi obu ojców, nie chciał narażać dziewczynki na
imęczenie, Zresztą czas zeszed. obojgu szybko, tak,
!e ani obejrzeli się, kiedy stanęli w Gharak.
Mała stacyjka, z której Anglicy robią zwykle wyi ieczki do Wadi-Rayan, byta zupełnie pusta Zastali
v!ko kilka zakwefionycb kobiet z koszami mar, larynek,
iwóch nieznanych wieibłądników- Beduinów, oraz Idrysa

obowiązujący oba państwa do wzajemnej obrony na
wypadek niesprowokowanego ataku albo gdyby które
j kolwiek państwo bałkańskie zamierzało samowolnie
okupować terytorjum bułgarskie. Przymierze to zda
niem dzienników skierowane jest przeciw Jugosławji.
Szanownych Prenumeiatorów „Nowego Przyjaciela j
B a id w in p o z o sta je n arazie.
Ludu1, upraszamy przeto o łaskawy odbiór gazei n a j
Gabinet angielski postanowił sprawować rządy aż
później do soboty, 22 g ru d n ia do godz. 5 po poł.
do zejścia się i-by gmin na pierwsze posiedzenie, co
E kspedycja.
nastąpi prawdopodobnie 8 stycznia Rząd przedstawi
się wówczas parlamentowi i postawi kwestię zaufania.
P r e z y d e n t C ooiidge p o w tó r n ie k a n d y d u jeW związku z wyborami, które mają się odbyć
w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku, ,Nsw
Kto z o s ta n ie m a rsza łk iem Sejmu.
York Hera!d“ donosi, że prezydent Cooiidge w najbliż
Wyznaczone na poniedziałek posiedzenie Sejmu szym czasie wystąpi oficjalnie ze swoją kandydaturą
nie doszło do skutku ze względu na dymisję rządu na prezydenta Stanów Zjednoczonych,
i nieustaloną kandydaturę na stanowisko marszałka
S y tu a cja w M eksyku .
Sejmu. Jik dotąd, panuje w kuluarach sejmowych
Ambasador meksykański komunikuje, że rz?®
jednomyślna epinja, żs na stanowisko to powołany zo
meksykański jest panem sytuacji w caiym kraju z wy
stanie powtórnie p. Rataj.
Z n ow u p rze śla d o w a n ie Polaków' w Rosji. jątkiem okręgów Vera, Cruz i Jaiisko. Przygotowany
jest silny atak przeciwko powstańcom Reuter donos*,
W Blagowieszczeńsku odbył się proces iO Pola że wojska rządowe stoczyły wielką bitwę z powstań
ków, członków D j ih u polskiego w tern mieście, oskar
cami i odniosły zwycięstwo.
żonych o działalność kontrrewolucyjną. Chociaż wszy
scy oskarżeni zepewniali o swej niewinności i ż a d n .h
dowodów obciążających nie wykryto, skazano każdego
z nich na sześć iat więzienia.
W poniedziałek, dnia 24 gru d n ia

biura Drukarni Spółkowej
będą zamknięte.

Różne wiadomości.

D ym isja rządu sa sk ie g o .
Gabinet poda! się. do dymisji w zw:ą,.ku z wotum
nieufności, posławio.iem pr-ez demokratów, ponieważ
rząd nie zgodził się na ustąpienie min. spraw wewnętrznych Wiedemana, oskarżanego o szpiegowanie
Reichswehry w Saksonjć

R o z w ią z a n ie sejm u tu r y n g sk ie g o .
Sejm turyngski r.a zasadzie wyniku głosowania
został rozwiązany. Do Weimaru przybyli min. obrony
krajowej Gessier i gen. Seckt, którzy odbyli konfe
rencje z dowódcami Reishswehry obwodu saskiego,
gen. M ilerem.
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Z piśm iennictw a.

— Nr. 50 tvg. Myśli N arodow ej zawiera nastę
pującą treść: Z szerszej perspektywy — Jan Z?®01'
ski, Wrażenia Adama Mickiewicza i na dzisiejsze i
czasy. Co nas „czeka1? Redukcja Sejmu — L Brum
Skromna ofiara — (n, n.) Josyfon Wasserzug — Ać°i!
Nowaczyński
.J |
— Nr, 50 tyg. „Szopka** zawiera śród boga®
treści następujące ilustracje: Rys. W'. Karczewskie?®,
— przed lustrem. Rys, K. Grassa — nasz Gisń*”- "i:
Ry3. J, H >ppen — zrozpaczony gość w restauratl1. ■*
Rys. K, Urussa — kró! Pasek się bawi i inne.

Możliwe zmiany w polityce międzynarodowej.
„Dail_. Telegraph" zamieszcza sensacyjny artykuł
o możliwych zmianach w polityce międzynarodowej.
Nawiązując do pod óży króla Jugosławji do Paryża .Daily T tE graph" przypisuje podróży tej wieikie zna
czenie ze.względu na Czechosło wację i Włochy. Prezy
dent Massaryk nie zgodził się na zawarcie konwencji
wojskowej z Francją. F.ancja szuka więc przymierza
z Jugoslawją. Ponadto układ śródziemnomorski między
Włochami a H szpanją może doprowadzić do ściślej
szego związku między Jugosławją a Grecją. Zarówno
dla Jugosławji jak i d a Francji wolny dostęp do portu
w Salonikach ma pierwszorzędne znaczenie. Przedewszysfkiem jednak Francja, pragnie posiużyć się
jugoslawją przy regulacji swoich ["stosunków z Rosją.
Przedstawiciel Jugostowji w Berlinie ma jakoby podjąć
rokowania z Rosją i stąd utrzymywać kontakt między
Paryżem a Białogrodem.

U kład w ło sk o -b u łg a rsk i.
Według doniesień pism serbskich Włochy i Bu’garja miały zawrzeć wzajemny tajny układ obronny,
i Gsbhra z siedmiu wielbłądami, z których jeden był
silnie objuczony. Natomiast pana Tarkowskiego, ani
pana Rawlisona nie byio ani śladu.
Ale Idrys w ten sposób wytlomaczyl ich nie
obecność:
— Starsi panowie pojechali na puslynię, aby usta
wić namioty, które przywieźli z Eisah, i kazali nam
jechać za sobą,
— A jakże znajdziemy ich wśród wzgórz? — za
pytał Staś.
— Przysłali przewodników, którzy nas poprowadzą.
To powiedziawszy, wskazał na Beduinów. Starszy
z nich skłoni! się, przetarł palcem jedno oko, jakie
posiadał, i rzeki:
— Nasze wielbłądy nie tak tłuste, ale nie mniej
ścigłe od waszych. Za godzinę tam będziemy.
Staś był rad, że spędzą noc na pustyni, ale Ne!
odczula pewien zawód, albowiem poprzednio była
pewna, że zastanie tatusia w Gharak.
Tymczasem naczelnik stacyi, zaspany Egipcyanin
w czerwonym fezie i w ciemnych okularach, zbliżył się,
i nie mając nic innego do roboty, począł przypatrywać
się europejskim dzieciom.
— To dzieci tych „ingiezi", którzy pojechali rano
ze strzelbami na pustynię — rzekł Idrys, sadowiąc
Nel na siodle,
Staś, oddawszy szłucer Chamisowi, siadł przy niej,
albowiem siodło byio obszerne i mające kształt palankinu, tylko bez dachu. Dinah usadowiła się za Chamisem, inni zajęli osobne wielbłądy i ruszyli.
Gdyby naczelnik stacyi popatrzył był dłużej za
nimi, byłby może zdziwiony, że owi Anglicy, o których
wspomniał Idrys, pojechali wprost do ruin na południe,
oni zaś skierowali się odrazu ku Talei w stronę prze
ciwną. Aie naczelni*, wrócił jeszcze przedtem do domu,
ponieważ żaden pociąg nie przychodził tego dnia do
Gharak.
Godzina była piąta po południu. Pogoda wspa
niała, Słońce przeszło już na stronę Nilu i zniżyło się
nad pustynią tonąc w złotych i purpurowych zorzach,
płonących po zachodniej stronie nieba. Powietrze lak
byio przesycone różowym blaskiem, że oczy mrużyły
się od jego zbytku. Pola przybrały odcień liliowy,
a natomiast odległe w tó rz ą , obrzynające się twardo
na tle zórz, miały barwę czystego ametystu. Świat
tracił cechy rzeczywistości i zdawał się być jedną grą
zaziemskich świateł.

Dzienniki lekcyjne,
Listy żmud,
Listy kar,
Frekwencje,
Świadectwa*
Przekazy,
Formularze do katalogu
głównego,
Formularze na pobory

i*,
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Póki jechali przez kraj zielony i uprawi . . .
wodnik Beduin prowadzi! karawanę krokiem u rn ^ L
wanym, z chwilą jednak, gdy pad nogami wieIbł4dS j l
zaskrzypiał twardy piasek, zmieniło się wszy5'
odrazu.
Yalia! ya’l:! — zawyły nagle dzikie głosy-,£|
A jednocześnie datI sie
się słyszeć świst batów i
blądy, przeszedłszy z kłusa w cwał, poczęty P?* (i
jak wicher, wyrzucając nogami piasek i żwir p®s"
— Yalia! yaiia!..
_
Kius wielbłąda bardziej trzęsie, cwał, któr)'®1-^ Hę
zwierzęta rzadko biegną, bardziej kotysze, więc
l(
bawiła z początku ta szalona jazda. Aie wia®0^
choćby z huśtawki, że zbyt szybkie kołysanie się U -woduje zawrót głowy. J .koż pn pewnym czasie. K tir
pęd nie ustawał, małej Nel poczęło się kręcić w g!0 'Pi
i ćmić w oczach.
„ii *11
i? — z 'a * '° it;
—- Stasiu, czemu my tak lecimy?
zwracając się do towarzysza.
wii
— Myślę, że pozwolili zanadto rozpędzić się " e|
slm m ać —
bfądom, a teraz nie mop-a
mogą ich w
wstrzymać

Ale zauważywszy, że twarz dziewczynki t r a & J S
bladła, począł wołać na Beduinów, pędzących liaL 1
dzic, by zwolnili. Wołanie jego miało jednak /
ten skutek, że rozległy się znów okrzyki! „Y<m^
i że zwierzęta pośpieszyły jeszcze biegu.
-„j g< to
Chłopiec sąd-ił w pierwszej chwili, że Be®*f‘ jp*1to
nie dosłyszeli, gdy jednak na powtórne wezwan-5gp to
było żadnej odpowiedzi i gdy za nimi jada®)^ 0 \>o]
nie przestawał smagać tego wielbłąda, na któr/bU^h
z Nel siedzieli, pomyślał, że to nie wielbłądy P p^y to
ale że ludzie tak śpieszą z jakiejś nieznanej r*111 F 'to
czyny.
„ 7! ?C
• Przyszło mu do głowy, że może pojecB31ędź ^
drogą i że, chcąc wynagrodzić czas stracony-. v t *
terazu Alz uobawy,
panowie
nie
u u n i j - i by -starsi
W i o l (JO
IIU W IS IH
C wyłajali
J
\' ^V " t to
zbyt późne przybycie. Lecz po chwili zrozUini®' ,0! "i
nie może być, gdyż pan Rawlison bardziejby S'L C
gniewał za zbytnie umęczenie Nel. Co to więc ‘ c(iR jto
i dlaczego nie słuchają jego rozkrzów? W sercU
t
paka począł wzbierać gniew i obawa o Nel.
sj5i
— Stójl — krzyknął z całej siły, zwracaj?®
,
Gebhra.
'
, S11 Jj
Ouskuut! (milcz) — zawył w odpowi®®
1
dariczyk
^
?
I pędzili daiej.
*
(Ciąg dalszy nastąpi.)

K R O N IK A .
K alendarz rzym oko-katolicki
19 go grudnia Urban pp. w., Nemezy m., S. dni
go
„ Dominik op.
21 go
„ Tomasz ap. S. dni.
Wschód stońca o gotiz, 8, 9
Zachód 3.44
•• o „
8,1!
„
3,45
.. o ..
8,12
„
3,45

Nowego Przyjaciela Lodu
ukaże się na święta Bożego Narodzenia w podwójnej
objętości. Ogłoszenia do tego numeru przyjmujemy
najpóźniej do p iątk u do godziny I w południe.
A d m in istracja.

SSCOWA.

Z Poznania.

Bałam utne pogłoski o stem plow aniu m aloszło do wiadomości Polskiej Krajowej Kasy
F°.wei, że ludzie zlej woli rozsiewają pogło"tójącem jakoby nastąpić przestemplowanui bnnkinarkowych, drobnych odcinków na wielomiljoPogłoski ta wywołały sztuczne zapotrzebowa5, 10 i 20 markowych banknotów, za które płacą
* Setki, a nawet tysiące marek. Chcąc przer! pidzdrową spekulację, której ofiarami padają
'pCl?i łudź i a nieuświadomieni, Polska Krajowa
pożyczkowa mniej szem zawiadamu, że żadnego
Opiewania jednych banknotów na drugie nie

— Zjazd delegatów zarządów Zw. O br. Kr.
Zachodnich, W Poznaniu odbył się zjazd delegatów
zarządów powiatowych Związku Obrony Kresów Za
chodnich województwa poznańskiego, na którym uchwa
lono następującą rezolucję: Sprawa likwidacji własności
niemieckiej na mocy Traktatu Wersalskiego wywołała
poważne rozgoryczenie pośród najszerszych warstw
ludności, wobec czego Zjazd uważa za niezbędne:
1) natychmiastowe mianowanie komisarza giównego
Urzędu Likwidacyjnego w Poznaniu i odpowiednie po
większenie personelu; 2) umożliwienie wszystkim
osadnikom poiskim, którym zostały przydzielone osady
drugiej serj>, wejście w ich posiadanie, gdyż osadnicy
z winy Urzędu są materjainie zrujnowani; 3 przy likwi
dacji następnej serji osad uwzględn i w pierwszym
rzędzie fachowych rolników; 4) zasadniczą reorgani
zację całej dotychczasowej procedury likwidacyjnej
w myśl projektu, który Zjazd poleca Związkowi Obrony
Kresów Zachodnich przedłożyć Rządowi!
— K om itet L ikw idacyjny w miesiącu listopa
dzie br, zakwalifikował do likwidacji drogą dobrowol
nego zbycia posiadłość rolną Bralin obsz. 0,60 ha,
własność Marty Bockowej; nieruchomość Klukowa Huta
w pow. kartuzkin, obsz. i 30.96.3i ha, własność
Hermanna Gaili;; posiadłość rolną w Skrzydiewie, obszaru 39.8559 ha, własność małż. Giering; ma
jątek ziemski Gołaczyn, obsz. 181.17 79 pareeie
w Szwadrowie oraz 32 akcje cukrowni w Miejskiej
Górce i nieruchomości w Bydgoszczy z domem towa
rowym, własność Braci Conitzc-rów i drogą zatrzymania
na rzecz Państwa 147 osad rentowych w Wojewódz
twie Pomorskiem i Poznańskiem, przeznaczonych do
sprzedaży w Ili grupie objektów likwidacyjnych.
— Zlikwidowano drogą zatwierdzenia dobrowolnych
transakcji 140 osad rentowych i 3 majątki ziemskie:
1) Nowy Dwór, własność Funcka, nabyty przez pp. Napieraię i Nowaka; 2) Wiłoszewo, własność Brockhausena. nabyte przez p. J Szymańskiego i 3) Stary T o
myśl, własność Ponceia, nabyty przez Wł. Litkego,
ogólnego obszaru 4086.63.45 ha.

' 2 ry n k u pracy. W Państw. Urzędzie Pośredn.
i* Kępnie wakują następujące posady na wy;,uza miejscowość a rmanowicie: 1) z g ru p y
pracujących dla: 15 nauczycieli, 1 nauczyI kierów, kosmetycznego, 10 telegrafistów, 1 seA 4 urzędu, skarbowych inw. w oj, 1 drogoiolf p 1 techn. budowlanego, 1 teehn. mechanika, 2
Strzów. 2) z g ru p y fizycznie pracujących
|| magazyniera, .1 siodlarza, 1 urzędu, rolnego,
Fia> 1 malarza, cerownika, 6 specjalistów na
manometry, 1 majstra guzikurskiego, 1 kier,
nowego, mechanikó w precczyjnych, 5 tokarzy że!.,
■‘u.ików di utu do Francji, 6 pilnikarzy, 1 bia; 1 elektrotechnika, 5 specjal.stów do bud kas
fdych, 1 szofera, - ogrodnika, 1 kow ■kołodzieja,
specjalistę na rowery, 2 werkmisirzów, 600
zaPa*,ek' ’ majstra pilnikarskiego, 15 sto*200 rob. leśnych, 15G kamienarzy, 100 sług do
1 na wieś, 10 inw. woj. 3) poszukują p racy
pJr, jeszcze p o zo st w N iem czech. 2 tokarzy
.k o w ali, 1 kotlarz lokom., I sztnelcer, 1 kierów.
1 hartownik stali, 1 rob. rolny, 1 rob, rolny
n‘ krawiec, 1 rob. do górnictwa, 3 ślusarzy.
8*ukują pracy w m iejscu. 1 włódarz, 1 urzędn.
flsrezy, 5 kowali, 1 kier. parowozu, 1 biuraiista,
“• nie wyk w. i 8 inwal. woj Bliższych wyjaśnień
Pme. zniżek kolejowych udziela Urząd w" godzi»ti 9 — 14

Sh

' W andalizm , Onegdaj jacyś złoczyńcy zerżnęli
“ltacjach większą brzozę, którą następnie przerzu* stary cmentarz, czekając widocznie okazji, aż
“*ie stosowna chwila, gdy będą .mogli takową
' to ^ ty0*1 ^hiach ziainano także' kilka wierz% świerków, prawdopodobnie dla dekoracji
mrowych. Oczywiście że tego rodzaju zbrodnicze
"u , ie przyczynią się do lepszego wyglądu pian^ ' W własnym więc interesie'mieszkańców leży,
lf.‘. ?8ami
te?o rodzaiu
8ami zwracaii uwaae
uwagę na tego
rodzaju szkodników
■W4a^ali ich w ręce władz iub też donieśli o takich
J a k a c h Towarzystwu upiększania miasia, klóre po# i kroki celem ukarania szkodników.
' P okw itow anie D!a kuchni biednych ofiaroDom. Miechów pól worka owocu suszonego,
■ -- .^ m k ó w z zabawy 500 000 mk, p. Kuberowa
yś1 ■ kapusty, p, Radziszewski z Lubczyny 4 ctr.
imaków, rp.’ Najdek Zz InrOCccnld
Mroczenia 4 Cis.
ctr. ZlctTli
ziemniaków,
.. b
id^lugaszewski i K Walczak z strzelania o premie
i'W mk. W imieniu
..................biednych serdeczne „Bóg
składają Dudzińska, Galańska szafarki.

i

» ' K orespondencja z R akow a. Jest publiczną
i«f( |!ii,c4 że Niemcy, szczególnie wiadze niemieckie
eiv-tnie dbały o utrzymanie w wzorowym stanie
pli /sich dróg. Czy można dziś to samo o naszych
powiedzieć? Sądzę, że niezupelniel A na
j a tego wskazuję tylko na jeden z pośród wielu
mianowicie na opłakany stan drogi prowadzą„ż-ąk do Rakowa. Bywałem podczas wojny świa
r 1|j .w różnych stronach Królestwa. Widziałem tam
iie n 1 trakty w największem zaniedbaniu. Zdawało
I* A 'wtenczas, że trudno znaieść by było podobnych
" , ęhodzie. Omyliłem się niestety, albowiem Łąki
„ , smiało mogą ubiegać się o palmę pierwszeństwa.
\ Jfniana droga, niby zabagnione koryto rzeczne,
sit o ?r?st nie do przebycia, gdyż błoto po kolana,
' j :?mione ściekami kałuże i niebezpieczne doły zaW ( ^ Wprost życiu podróżujących. Wsadzić tylko
>5J h lochy" kilka opancerzonych czworonogów, a bęfZMiiK mle,i piękną odbitkę krajobrazu nilowego. Czy
się wobec tego dziwić, jeżeli po takich zapa, - konie upadają, powózki się wywracają, sprai Swym pasażerom niewymuszoną kąpiel błotną?
A j!'3!wyższy, by usunąć raz owe nieporządki, ko nie j i0iUlI4ce tamtejszych obywateli a przedewszystkiem
f „ i, 2? władze, inaczej musiałbym przyznać rację
M it„ - z majątku opatowskiego, który tni oświadczył,
takie toleruje się pono po to, byNiem1J°kazać, gdzie Polska się zaczyna.
Pasażer.
ciiIUd

“

N u m er ś w ią te c z n y

P okw itow anie. Na ubogich m. Kępna zebrano
wdaszków 5 100 000 mk — Na dożywianie
it 8 kolnych ofiarował p. dr. Uliszewski 1 milj mk,
*ką vcom serdeczne „ ló g zapiać" składa T. Kar-

Zcałej

Polski.

— Ku czci p rezy d en ta N arutow icza. W W ar
szawie odbyła się uroczysta akademja ku czci ś, p.
Gabrjeia Narutowicza. N j Akademji byli obecni
p. Prezydent Wojciechowski, Wiceprezydent Sejmu
Muraczewski, dostojnicy cywilni i wojskowi, posłowie,
rektor politechniki prof. Ponikowski, prezes komitetu
uczczenia pamięci Artur Śliwiński, prezes Rady Miej
skiej Baliński. Zagaił zebranie p. Ponikowski. Na
stępnie zabrał głos p. Artur Śliwiński, kreśląc życiorys
zmarłego. Na zakończenie uroczystości orkiestra wy
konała polonezy Chopina i Noskowskiego.
— Polskie m onety. Przyszły złoty polski ma
zawierać dziewięć trzydziestych pierwszych grama czy
stego złota, Podzielony będzie na sto groszy. Przed
stawiać będzie równowartość jednego franka złotego.
Na podstawie tej jednostki monetarnej będą wybijane
następujące monety: Ze złota — po sto złotych, dzie
sięć i pięć złotych. Ze srebra — po pięć złotych, po
dwa złote, po jednym złotym i po pół złotego Z niklu
— po dwadzieścia groszy. Z bronzu po pięć groszy,
po dwa grosze i po jednym groszu. Monety złote
wybijane mają być ze stopu, zawierającego na tysiąc
części ogólnej wagi dziewięćset części złota i sto części
miedzi, monety srebrne: po pięć złotych ze stopu, za
wierającego dziewięćset części srebra i sto miedzi, mo
nety po dwa, jednem i pół złotego ze stopu, zawiera
jącego 835 części srebra i 165 części miedzi, monety
niklowe z czystego niklu, monety bronzowe ze stopu,
zawierającego na tysiąc części ogólnej wagi 950 części
miedzi, 40 części cyny i 10 części cynku.
— W ak u je ty siąc posad
nau czy cielsk ich
Z Warszawy donoszą, że budżet na r. 1924 w zakresie
szkolnictwa nie tylko utrzymuje wszystkie dotychcza
sowe posady nauczycielskie, Jęcz ponadto przewiduje
utworzenie 1000 nowych.
— Śm ierć trzech .b raci pod lodem „Gazeta
Śląska" donosi, że w stawie utopiło ,się trzech braci
Molów z Mysłowic. Nieszczęśliwi chłopcy usiłowali
razem przejść po lodzie na drugą stronę stawu, który
był jeszcze za słaby. ' Zwłoki wydobyto następnego
dnia i oddano rodzicom.
— R ozpraw a przeciw m o rd e rc y w łasnej ro 
dziny. W Lublinie toczyła się onegdaj w sądz ę
okręgowym rozprawa przeciwko gospodarzowi Igna
cemu Chołajczykowi z Wojciechowa, oskarżonemu
o zamordowanie swej żony Katarzy, 13 letniej córki
Stanisławy, jednorocznej córki Władysławy, oraz pa
robka Fdika Mynarskiego. Z rodziny mordercy oca
lał tylko 7-letni syn Bolesław i 9 letnia córka Broni
sława. Strasznego czynu swego dopuścił się CholajCzyk w nocy na 29 czerwca 1922 r. Powodem do
niego była nieprawa miłość do służącej Pawilkćwny,
z którą Cholajczyk zamierzał po pozbyciu rię rodziny
uciec do Ameri ki. Zbrodnię swą obmyślił z góry
szczegółowo. Wobec policji i sądu zbrodniarz przed

stawił tak sprawę, jakoby to bandyci napadli na jego
dom, a on, zabijając jednego z nich, rzekomo Mynarskiego, będącego z nimi w zmowie, uciekł. Ze nania
świadków jednak zadały kłam jego wykrętom i prze
konały sąd o jego winie. Został skazany na karę
śmierci przez rozstrzelanie i na pozbawienie praw stanu.
— W y k ry c ie ohydnej zbrodni. We wsi Hrehorowie, pow. Rohatyn, przypadek doprowadził do
odkrycia ohydnej zbrodni. Siedziwo wyjaśnia całą tę
zbrodnię w następujący sposób: Mieszkał w Hrehorowie zamożny gospodarz Wyszniak, któremu umarła
żona, pozostawiając jednego "syna. Do Wyszniaka po
pewnym czasie przybyła niejaka Solecka, zalotna mLtla
kobieta z którą ten miał zamiar się ożenić. Dlatego też
pewnego dnia ośw atczył dorastającemu synowi o swem
postanowieniu i, że połowę mają ku zapisuje Soleckiej.
Projekt ojca lak oburzył syna że ten postanowił „sprzą
tnąć" Solecką i ojca. Mordu dokonał w sposób wy
rafinowanego bandyty. Wykopał w czasie nieobecności
ojca w stodole dwa doły i najpierw zamordował i za
kopał Solecką a w końcu ojca, ogłaszając v.e wsi, że
obaj wyjechali do Ameryki. W krótkim czasie pńż.iiej
ożenił się i zacząi spokojnie gospodarować. Przypadek
dopiero naprowadził na ślad zbrodni, bowiem parobek
kopiąc w tym samem miejscu dół, znalazł czaszkę
i o te ni zawiadomił policję. Nie przeczuwający nic
morderca znajdował się w Czcftkowie, gdzie odbywał
służbę wojskową w 9 p. uł. Na podstawie dochodzeń
aresztowano go natychmiast, a sprowadzony do Hrehorowa, przyznał się z całym cynizmem do zbrodni.
— M iljatdow y proces b anku szwajcarskiego,
z gm iną m iasta K rakow a W tych dniach d > sądu
ok,. cywin go w Krakowie wpłynęła skarga imieniem
pewnego banku szwajcarskiego przeciwko gminie mia
sta Krakowa o zwrot kwoty pożyczkowej, za iągmętej
jeszcze przed wojną przez ówczesnego prezydenta mia
sta śp. dsa Lea n i rzecz kwestji miejskich. Docho
dzona skarga pretensja, jest pretensją we frankach ;
szwajcarskich, a przewaiutowana na marki poiskie do
chodzi wielomiijardowych kwot. Jest to od czasów
powstania Polski największa pretensja skarga doc.ho
dzona w sądzie okr. w Krakowie. Miarą wysokości ■
zaskarżonej pre<ensji, je3t fakt, że same stemple do
skargi wynoszą 2 miljardy 184 mil. 47 tys, mkp.
— E pidem ja sz k a rla ty n y . W mieście Lwowie
szerzy się w zastraszający sposób szkarlatyna szcze- j
góinie wśród dzieci szkolnych.

v£e świata.
— Znów żydzi fałszerzam i banknotów . W miej
scowości Pressbauin pod Wiedniem, w pięknej wili
aresztowała policja wiedeńska b a n d f '-fałszerzy bank- j
notów, złożoną z czterech zagranicznych zbrodniarzy.
Są to żydzi z Polski, Znaleziono w ich mieszkaniu
aparat fotograficzny, dalej różne chemikalja, kwasy
stosy fałszywych banknotów, kilka różnych maszynek
drukarskich oraz włoski i angielski papier do wyra
biania banknotów, wreszcie różne klisze. Banda fał
szowała banknoty na wielką skalę oddawna i puszczała 1
je w obieg za granicą iub w kraju. Fałszerze mieli
też wyrabiać dyplomatyczne paszporty. Wszyscy uży- :
wali cudzych nazwisk. Wiedeńskie władze prowadzą ,
dalsze dochodzenia.
— Zapow iedź zm iany b anknotów dolarow ych.
M.esięcznik „Ameryka" donosi; Według otrzymanych
przez na 3 wiadomości Ministerstwo Skarbu Stanów
Zjednoczonych zamierza wkrótce przystąpić do zmiany
banknotów dolarowych. Nowe banknoty mają być
drukowane .na spesj-.inie skomponowanym papierze
i z nowymi znak;, wodnymi. Banknoty stare będą
musiały być wyrr.-.etńone w ciągu najwyżej pół roku
od dnia ogłoszenia zmiany. Projekt zmiany bankno
tów wywołany został pojawieniem się w całym świś
cie dużej ilości fałszy wych dolarów papierowych, „Fa
bryki" dolarów znajdują się obecnie niemal we wszyst
kich większych miastach Europy, a falsyfikaty są tak!
sprytnie podrabiane, że często ludzie, którzy ciągle
mają do czynienia z dolarami, nie mogą rozróżnić bank
notów fałszywych od prawdziwych.

Notowania Urzędu Staną Cyw. w Kopnie:
za czas od 10.— 15. grudnia 1923 r.
U rodzenia:
Marjan Skibiński * 7. 12. w Rzetni. Anna Slota'
* 9. 12 w Kochlowach. Eryka Iwan * 7. 12 w Kępnie ;
Janina Michalczyk * 12. 12. w Krążkowach. Henrykj
Droszcz * 12. 12 w Kępnie.

Zgony:
Józef Nyszkiewicz + 11. 12. w Rzetni 9 miesięcy!
Marjanna Trzeciak f 11. 12. w Kępnie 77 lat. Paulina.
Kwak t 16- 12. w Kępnie. 71 lat.
27 g rudnia bił pow staniec N iemca,
K r.
t ja -z m o niewoli.
P rzelew a! k re w i
Dal P olskę wolną,
O kaleczał . . . . . .
W św ięto inw alidów kup n a l.p k ę
NA IN W ALID ZKI DOM PRACYi

Rozpowszechniajcie
„Nowego Przyjaciela Ludu“ j

i

O k o w ita fran cu sk a
n a p orost w ło só w

Drogerja pod G órnoślązakiem

K rem y i pudry
do tw a r z y i rąk.

Zygmunt

S za m p o n do m ycia
g ło w y .
P o m ad y do w ło só w . M

M ydło i krem Axelj

KĘPNO, ol. Sienkiewicza 14.

P o m a d k a do ust.

1161
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R o z m a ito ś c i.
— 20 m iijardów m a re k w złocie. Pisma amery
kańskie porają, te obecnie w Stanach Zjednoczonych
znajduje się 4 168091 621 dokró.y w złocie, co stanowi
46 49 procent światowego zapasu żlota. Do przewie
aienia tej llrśei złota pobzebaby 700 węglarek napeł
nić i zestawić około 14 pociągów.
— Z dziedziny w ynalazków Znany wynalzca
rewolweru udoskonalonego, John Browning, zbudował
nowe, lekkie dziato rewolwerowe, mogące wyrzucić
120 pocisków póiłcilogramowycb w ciągu minuty, Dziato
lo, ważące 75 kilogramów, umieszczone jest na trójnogu
i strzelać może w każdej pozycji bez szkody ula cel
aości strzałów. Nośność jego ma sięgać jedenastu
kilometrów, r
— Śm ierć 106 letniej staruszki. W mieście
tlran we Francji, umarta Katarzyna Eerlo, licząca 106

B

lat. Urodziła się w roku 1817 w Walencji w Hi . pinji,
a w roku 1840 wyszła za mąż i wyjechała do Oranu,
Miała jedenaścioro dzieci, z których syn 84 letni umarł
niedawno. Siedmioro dotąd żyje. Pewnego dnia zgro
madziło się u niej 37 dzieci i wnuków. Ody przed
paru laty zgłosił się do n ;ej pewien dziennikarz celem
wywiadu, odmówiła z gniewem, mówiąc: — Nie po
trzebuję, żeby o mnie pisali w gazetach, bo jestem
uczciwą kobietą!

Ceny skór.

Notowania z dnia 13-go grudnia 1923 r. w Poznaniu
w markach
Skóry bydlęce solone za funt
450 000
„
suche „ „
950 000
cielęce solone za sztukę
5 500 000
„
suche „
„
3 500 000
skopowe za fum suche wełn
800 000

e

lila gwiazdkę
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Kurs giełdy warszawskiej.
(Notowania nieoficjalne.)
z dnia 18 grudnia 1923 r,
Dolary Stanów Zjedu.
Funty angielskie
Franki francuskie
*
Franki szwajcarskie -
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B ła w a ta c h — K onfekcji — Artykuł®- y.
D yw any
C hodniki — W a lizk i — ^ e j

Wiktor Cebulski

P a ra so le — L aski. —

80
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polecam praklyczne p odarki w N o w o ścia ch m ęz k ic h — B ieliźn ie w największym wyborze.
K a p elu sze — C zapki

301
15 00
1400

solone
końskie za sztukę solone
„
„
„
suche
sarnie latowe za sztukę-'
zajęcze zimowe
królicze, za funt
kocie zim. za szt.
kozie za sztukę suche
„ ,, solone
koźlęce
Tendencja zwyżkowa.
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HURTOWNIA TRYKOTAŻY
w podw.

.

II przeniosłam mój skład nabiału

i T0WAR0W KRÓTKICH ll
Ostrów - Rynek 36,

Szanownej Publiczności podaję uprzejmie do łaskawej wia^0
mości, że z dniem 16 grudnia 1923 r.

BS

ss

do nowo wynajętego lokalu

11

przy ul. Kościuszki tuż przy RynKu

ssa
ess
S9B

I. piętro.

—g

obok księgarni p. Feliksa Jokla.
l#

Mam codziennie na sprzedaż

m asło, m leko, ser i jajflrf
|
Walentyna Sarnowska-

p

poleca

we

wielkim

M ały

W ielk i obrót.

wy b o r z e :

Trykoty damskie, męzkie i dziecięce, halki, wełnę, b 3wełr,ę, skar
pety, pończ -chy, rękawiczki, chusteczki, nici, twisty, bawelniczki,
jedwabie do szycia i wyszywania, tresy, borty, tasiemki, hafty,
koronki, wstążki, guziki blaszane, płócienne, pasmenteryjne,
igłiczki, heklówki, igły, szpilki, zatrzaski, agrawki, szc-łki,
gumy, oraz grzebienie, garnitury do włosów i t. p. i t. p.

1204

St. Dzwonkows
sk ła d b ła w a tó w

Kępno, Rynek 33,

d . p* $ s l

Rlaterjały męskie i damski®
Przyjmujemy

zam ów ien ia
na karpie

inle »,

B R Y C Z K A
nowa bez resorów tanio do sprzedania. '

ł2Q2

■^

Perkale, Muśliny, Woale, Zefiry, Fłótna,
“ Pościelow e. Ceraty, W szelkie podsze^*

R ze te ln a o b słu ga.

Pracownia kowalska J. MICHNOj

1191

C e n y u m ia rk o '* '

Aleje Marcinkowskiego.

do piątku południa.

Zgoda Sp. Sp. Kępno.

M . M IK O Ł A J C Z A K

Puch, pierze gęsie
i włos koński

kupuje stale w większych
ilościach, plącę najwyższe
■ciiiiy. Szukam wszędzie
stałych agentów za pro
wizją dla skupu powyż
szych artykułów.
Oferty pod „Surowce"
do biura ogłoszeni 1205

£ U „Express“ Bydgoszcz
Wszelką
b ie liz n ę d a m s k a
i m ęzką
(takie kosz ule wierzchnie)
wykonuję dobrze.
1203
Warszawska nr 446.

Ogrodnik
żonaty, 45 lat poszukuje
posady od Nowego Roku
lub później.
Kto, wskaże ekspedycja
Nowego Przyjaciela Ludu
pod nr. 5523.

K apelusze”: —
Golfy

—

Bieliznę

Bluzki

t białe — Getry —

b

jedwabne i flor

wełniane — Krawatki — Skar

Szale

Chusteczki i inne.

•Aj, li'-1'”

fiUsl.
.

k o n tra k ty , k u p n a , sk a rg i

4S&

k ?

petki — Rękawiczki — Szelki

(garnitury) —- Trykoty —

f. 0-O 0 .ęr>-

^

w różnych kolorach i czarne

wełniane

T. Cieciński

oraz wnioski do wssnałklch władz.
gr.
Występuje przed sądom
w sprawach cywilnych.

[P A N A JA S IŃ S K IE G O -

Pończochy

—’

Zastępca procesowy
Kępnp* ul. Wawrzyniaka
załatwia

dom

POLECA NA GW IAZDKĘ

Zarząd.
Bliższych informacji co do ceny i od
bioru tychże można osięgnąć w skle
pie położonym w rynku.
1209
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