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do wiernych

Najmilsi w Chrystusie i
Ciężki) nawiedzi! Bóg dzisiejsze narody. Nie otrząr snęjy się one jeszcze ze zmagań straszliwej wcjny, nie
Sta:iy jeszcze krwi, w której przez I; t tyle broczyły,
a oto, mitro układów i traktatów pokojowych, świat
- cały w wielkiej żyje rozterce.
A jeśli staremi i mocno w stuleciach ich dziejów
titwiercz memi państwami wstrząsa burza cis, i.ń id o
świadczeń to czyż podobna jest, ażeby nasze miocie
państwo było od nich woinem? Jeśli silnemu dębowi
wicher obłamuje konary, to jakżeby nieporuszenem stać
ttiiait; młode drzewo?
Przywrócił nam Bóg ojczyznę naszą, wyzwolił nas
z kajdan niewoli, a Królowa korony polskiej, Jasno
górska Maria, królestwo swoje, tę ziemię naszą polską
> naród nasz, swojem wstawiennictwem, wolnym i nie
o» podległym uczyniła.
Co moc Boża sprawiła, co obroniła przemożna
<*
opieka Maryj, to złość ludzka w zapamiętałeści swojej
211
psuje i rozwala.
Nie grozi nam narazie wróg z zewnątrz, natomiast
wróg wewnętrzny podkopuje podwaliny państwa na
szego.
i
Szatan pychy i samolubstwa opanował serca i uA Mytły, prywatne i osobiste korzyści wynoszą się ponad
dobro ogólne, cele partyjne godzą często w podsta
wowe cele n ad a i pań twa.
Zgasł pokój, zamarła miłość, panuje upór, zawzię
tośe, nienawiść. Dawniej zaborca nas prześladował
> gnębił, dziś ze wstydem rzec można, że jedni drugich
gnębimy, sami się miedzy sobą prześladujemy.
B. że Wielki, gorzko, narzekaliśmy i płakaliśmy,
-gdy podczas wojny wszechświatowej bracia nasi, stu
żący w armiach nieprzyjacielskich, przymuszeni byli
z sobą.
5 Walczyć
Zaiste by! to ciężki dopust Boży, był to krzyż
z krzyżów naszych najboleśniejszy. A dziś, na to pa
trzymy? co widzimy?
Oto z wiasncj i przewrotnej woli w zawziętości
i zapamiętałości bracia napadają na braci. Polacy mor
dują polaków, leje się krew bratnia. O Boże! ze łzami
0- tern mówić się godzi, płakać raczei, niż opowiadać.
Czyż miłe ść ojczyzny zaginęła w Polsce? Czyż
Zamarły przykłady miłości i poświęcenia, które nam
przodkowie'w dawnych wiekach pozostawili? Wspom
nijcie o tych tysiącach polaków', którzy podczas stu
lecia niewoli ginęli na polu bitew, lub po więzieniach
srogie znosili katusze, albo na wygnaniu schnęii z tę
sknoty za krajem i ziomkami.
Ale pocóż szukać dawnych wzorów, w naszych
czasach, w naszych oczach bohaterscy synowie ojczy
zny oddawali życie za ojczyznę, istniejemy, żyjemy ich
Poświęceniem i cfiarą. Oni bronią ojczyzny, a my
j, i obronionej przez nich nie mielibyśmy budować i uma
cniać? Póki ojczyzna była w niewoli,_ póty nam byia
drogą, a dziś wyzwolonej nie będziemyż służyć ?
„Ta miła matka nasza daje nam dziś złotą wol
ność1, że użyjemy słów naszego Skargi, „iż tyian m
nie służycie. Samiście tylko sobie tyranami, gdyż praw
nie wykonujecie, a do sprawiedliwości fałszywą wol
nością, albo raczej swawolnością przeszkody san,i so
bie czynicie."
„Pan Jezus, umierając", mówi dalej Skarga, „dwa
Przedniejsze przykazania testami ntem pozostawił, jedno,
nbyśmy wspólnie miłowali się, drugie, abyśmy pokój
njiędzy sobą i zgodę świętą zachowali: jedno z dru
giego pochodzi i płynie. Miłość rodzi zgodę, a bez
*8ody miłość być nie może."
.
„Miłość cierpliwa jest, pisze św. Paweł, i łaskawa
l*8t, miłość nie zajrzy, złości nie wyrządza, nie wiru
0 s a się ku gniewowi, me myśli złego, nie raduje się
* niesprawiedliwości, ale weseli się z prawdy." (I Kor. 13.)
Na Boga zaklinamy cię, pobożny ludu polski, coś
^chow ał wiarę ojców swoich, a cnoty matek twoich
*ie są ci obce; — i do was się zwracamy, warstwy
ffńwiecone1 — do was wołamy, ojcowie i matki, ko**«ty polskie i młodzieży, wszyscy, którzy miłujecie

i

*

*

A

Cena o głoszeń :
i Zwyczajne za wiersz nonparelowy jednotomowy
I00C
Żałobne i dla poszukujących pracy
,
80Reklamy w dziale redakcyjnym
.
2‘J X
Przed tekstem na 1 strome
.
.
.
250;.
Ogłoszenia ze skomplikowanym układem 50 procent drozszt
Na ogłoszenia ponad 10 razy się pow-tarzające, odpowiedni ra

Redaktor odpowiedzialny: s-raucisz&k D uszyński.

| Adres dla listów: Nowy Przyj-»cl© 5 L u d u — Kępno ( W ik p .) Te!. 47,
| D r u k ? wsitf&i'1 * !’>•'
ru' S p ó J k o w e j w Kę.nnie. ul. M ic k ie w ic z a 54.
3 W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w zakładzie, strajków i tp.
| przyczyn, wydawnictwo nie odpowiada za dostaiczenie pisma, a abonenci nie mają
prawa domagania się niedostarCzonych numerów lub odszkodowania.

1923

ojczyznę a dobro jej na sercu wam leży, ratujmy tę
miłą metkę naszą!
Połączmy się w jednej miłości względem Boga
i w jednej mil ści braterskiej względem ziomków,
i gdy głos krwi braci pomordowanych woła do Boga
z zietr-i naszej, nućm y surowe słowa potępienia na
bratobójcze walki, napiętnujmy zbrodnie i występki,
i zaprotestujmy wobec nieba i ziemi, wobec B ga
i ludzi.
Niech tedy wszystek n-ród polski się połączy na
całej ziemi naszej, niech we wszystkich dzielnicach
i we wszytkich djecezuch wierni nasi się gromadzą,
niech w itażdem mieście i w każdej wiosce, gdziek i!wiek świątynia pańska się znajduje, lud pobożny
się zbierze w jednym dniu w jednej myśli, w jednej
wspólnej modlitwie, postem poprzednim i p. k t i przy
gotowany, a r.ic-ch odbędzie wspólne powszechne na
boi. ństwo przebłagalne zadośćuczynne,
1 z wielką pociechą naszego serca wyznajemy, naj
milsi, iżeście wy sami zrozumieli i odczuli potrzebę
modlitwy publicznej i pokuty za Polskę. Z różnych
stron kraju, z różnych sfer społeczeństwa, z różnych
kół już to politycznych, jak poselskich, już to spo
łecznych i organizacyjnych, cd niewiast polskich, od
polskiej młodzieży uniwersyteckiej, od stowarzyszeń
przeróżnych zwrócono się do nas biskupów, abyśmy
zarządzili modlilwy za Polskę, abyśmy dla narodu ca
łego naznaczyli dzień jeden na pokutę i umartwienie.
Zadość czyniąc z całej naszej chęci tak zgodnemu, tak
poważnemu wołaniu-społeczeństwa polskiego, obieramy
jako d i. ń pok ty narodowej i posili ostatnią sobcię
roku upływającego dwudziesty dziewiąty grudnia i po
lecamy wiernym, aby tej soboty wstrzymali się od
potraw mięsnych. Następną zaś niedzielę, ostatnią
w roku trzydziestego grudnia, naznaczamy, jako dzień
powszechnych na całej ziemi polskiej modłów za Polskę
i rozporządzamy, aby w dniu tym we wszystkich świą
tyniach odbyło się uroczyste nabożeństwo z wystawie
fiiem Najświętszego Sakramentu, i gorąco zachęcamy
wiernych, aby jakpajhezniej w dniu tym do Stołu
Pańskiego przystąpili na intencję zbawienia ojczyzny.
O niechże Bóg Wszechmocny uchroni Polskę od
nierządu i domowych waśni, niech gorące nasze po
wszechne modły przyniosą upzmiętame i zgodę i pokój
między braćmi jednej ziemi, a Marja, Królowa korony
polskiej niech okrywa ojczyznę naszą płaszczem swej
przemożnej opieki.
Błogosławieństwo Boże i pokój niech będzie
zawsze z wami wszystkimi. Amen.
Edmund kardynał Dalbrr, prymas. Aleksander kardy
nał Rakowski, metropolita warszawski Józef Teodo
rowie^ arcybiskup lwowski o orm. Bolesław Twar
dowski, metropolita lwowski o. ł. Adam Sapieha,
książę-biskup ki akowski. Józef Seb, Pelczar, biskup
przemyski Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki, biskup
kujawsko kaliski
Leon Wstęga, biskup tarnowski.
Augustyn R sentreter, biskup chełmiński. Antoni Julja.i Nowo v:< jski, biskup płocki. Marjan Ryx, biskup
sandonrrskl. Zygmunt Łoziński, biskup miński. Marjaa Fulman, biskup lubelski. Hemyk Prziździecki,
biskup podlaski. Jerzy Matulewicz, biskup wileński.
Ignacy Dubowski, biskup łucko- żitomirski. Piotr Mań
kowski, biskup kamieniecki. Wincenty Tymieniecki,
biskup łódzki. Stanisław Gall, biskup połowy W. P.
Romuald Jaibrzykowski, biskup sufragan sejneński.
Augustyn Hlond, administrator apost śląski.
Powyższe orędzie miało być przeczytane z ambon
wszystkich kościołów w IV-tą niedzielę adwentu, lub
w uroczystość Bożego Narodzenia.
K3. arcybiskup Roop, którego podpisu nie było
pod odezwą biskupów polskich wydał do wiernych
swojej archidjecezji odezwę, w której zaleca im cier
piącym pod rządami, które głoszą ateistyczne zasady,
aby łączyli się z modłami wznoszonemi w Polsce.

Czy zapisałeś już
Nowego Przyjaciela Ludu?
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Z Sejmu.
Warszawa 21 go grudnią
Po odczytaniu w 1 czytaniu wniosku rządu
projektu ustawy o wyjątkowych pełacmoi ict-*acl.
zydent. Rzpltej odesłano do korni?.i skirbowej. j
Sejm nie p rzy jął rezygnacji p R ataja !
W sprawie wybt ru marszałka wpłynął wń
p. D-.bsk.ego, głoszący: „Si-jm r.ie przyj.: uje do‘
domości rezygnacji marszilka Rataja.*1’ Uctm[
wszystkimi głosami przeciw głosom Wyzw'f
i Jedności Ludowej nie przyjmow ać go do wiado.
P. wicemarszałek Moraciewski zawiadomił S.j.
poinformuje pis,- Rataja o ponownym wyborze z p
0 przyjęcie.
Dalsza d yskusja nad tx p o sć prcm jera.
Pierwszy zabrał głos <pos, Tbugutł (Wyzwał
który powiedział: Rząd poprzedni upadł iv ucj*
Do wszystkich zarzutów przeciwko temu rządowi
chodzi jeszcze zarzut braku odwagi stawienia się j
izbą. _ Po upadku ośmieliliśmy się w imieniu -t
naszej próbować utworzenia rządu parlamentaitj
a potem rządu poząpar!anisniar;ego, rządu, kt
miał linję wytyczną. Okazało się to wszakże,
możliwe. Warunek uznania obecnego rządu jest,
był on oparty na większościacli tylko polskich,
który chcieliśmy stworzyć, musiałby być takią
mym w mcjei koncepcji. Gdy chodzi o mc
sprawy, dzielenie posłów na 2 kategmjc, a temb?.
1 obywateli r.a 2 kategorie jest niedopuszczalny
żeli zmusiliśmy n ą d poprzedni do ucieczki a
koncepcja n:s doszła do skutku, to niemniej nie
żsmy obalać wszystkich tych rządów, kiórc są n
szymi. Ktoś rządzić w Polsce musi. Jeżeli maą
ufanie dc obecnego rządu, mimo wątpliwości:
tycznych pragniemy ułatw ć mu rządzenie. Do i
obecnego i osoby premjera mamy polit, cznie za'
zaufanie.
Pos Chaciński (Ch D ) traktuje rząd obecni1
rząd konieczności państwowej i wnosi: Wysoki
przyjmuje oświadczenie premjera do wiadomości
Pos, Barlicki (PPS) nie może odpowiadać z
binet p. Grabskiego. Program gabinetu nie da
kojmi jak postąpi rząd wobec wszysikich spraw
tycznych Rzpltsj. Klub nie chcąc przedłużać ki
wstrzyma się narazie od sądu, a dalsze jego di
zależeć będą od postępowania gabinetu.
Pos. Dębski (PSL): P. S, L. nie odmawia poj
gabinetowi w sprawie konieczności państwowej
strz:gając się co do stosunku zachowanego prze)
wobec ludności wiejskiej i sprawy reformy r
Klub ten gotów dać poparcie p Grabskiemu, za
gając sobie stosunek jego wobec żądanych p
mocnictw.
Pos. Reich (Koło Żyd): Obecność w gab:
gen. Sosnkowskiego odsłania intencje rządu.
Sosnkowski ograniczył już równouprawnienie i
w armji, pamiętamy wszyscy obóz w Jabłonnie,
eliminowawszy żydów z armji i zamieniwszy obow
krwi na taksę pieniężną. Pos. Reich odmawia tz<
temu zaufania.
Pos. Wasyńczuk (kl. ukr ) uznaje potrzebę ru
miastowej sanacji skarbu, ale odnosić się będzie
gatywnie do zasad ratowania skarbu przez rząd
szony. Klub jego głosować będzie przeciw.
Pos. Herz w imieniu NPR. oznajmia, że w
kiej sytuacji finansowej jedynie silny parlamer
rząd oparty na zaufaniu polskich stronnictw dem
tycznych może dać rękojmię, że nie będzie gorzej
dzimy się ze stanowiskiem p. Grabskiego co do
sunięcia na czoło programu naprawy. Będziemy
pierali go o ile będzie dążył do naprawy przez rć
mierne rozłożenie ciężarów na wszystkich w stoi
do zamożności.
Pos. Pankratz w imieniu klubu nfem. oświ:
że nie może udzielić rządowi p. Grabskiego votu
ufania.
P. Taraszkiewfcz w imieniu kl. bfalor. ozn
że boi się, że rząd obecny sianie się narzęi
w ręku prawicy i nie może mu dać zaufania.

Okoń (radykalne slronn. chłopskie) oznajmia, że
ie stanowisko nie przeciw naprawie skarbu, które
uje w programie, ale przeciwko rządowi, który nie
i dędnia refirmy roinej.
[Łańcucki (komunista) oświadcza, iż niema zaufa! io obecnego rządu.
P, Prilucki odmawia mu również zaufania,
Po deklaracjach zabrał raz jeszcze głos premjer
aski, wyjaśniając swe stanowisko w sprawie sto
rn do mniejszości narodowych i reformy roinej.
ujer skonstantowal, że reprezentując rząd bezparf i konstytucyjny gwarantuje w konsekwencji stok sprawiedliwy do wszystkich obywateli a więc
* mniejszości, narodowych. Co zaś do reformy
ej', to stwierdza, że może być zrealizowana lityiko
dobrym stanie skarbu związanym z normalnym
lytem i dobrą walutą, to też w miarę poprawienia
skarbu reforma rolna zrealizowana będzie.
j,
Po odbyciu imiennego głosowania marszałek za
szli 1-godzinną przerwę.
W y n ik głosow ania.
r Po przerwie marszałek ogłosił wynik glosowania
; jrmego nad rezolucją posła Chacm3kieg >w sprawie
[im ufności dla rządu. Rezolucję przyjęto 193 głoii przeciw 76 przyczem II kartek było nieważnych,
i artkkbiałe.

Bez uprzedzenia rządu polskiego, władze niemie
ckie, a w szczególności meklemburskie, wydały roz
porządzenie wydalające z granie Niemiec 12 tysięcy
robotników polskich rolnych. Interwencja poselstwa
polskiego pozostała bez skutku. Władze przystąpiły
do wykonania tego rozporządzenia wbrew woli robot
ników a częściowo wbrew woli pracodawców. Ro
botników pilskich zmuszono do zlikwidowania g o 
spodarstw domowych w ciągu kilku dni, Wskutek te
go robotnicy, których znaczna część mieszkała w Niem
czech od dłuższego czasu, musieli wyprzedać dobytek,
który posiadali i kt.rego dorobili się podcza3 pobytu
w Niemczech. Wydanie rozporządzenia nastąpiło tak
nagle, że robotnicy nie zdołali zaopatrzyć się w pasz
porty lub dokumenty, upoważniające ich do wjazdu
do Polski. Wskutek tego na wszystkich stacjach gra
nicznych gromadzą się setki tysięcy robotników wy
dalonych. Cierpią oni z powodu zimna i gtodu które
szczególnie dają się we znaki kobietom i dzieciom,

bow iązku stosow ania w skaźnika drożyźni anego
Przystąpiono do ustawy o obowiązkowym stosoilu wskaźnika drożyźmanego.
Referował poseł
sinek. Komisja proponuje rezolucję: Wzywa się
i, aby w razie jeżeliby wskaźnik zmiany kosztów
: lyriiania w 2 po sobie następujących okresach baI iia osiągnął 50 proc, ustalił długość okresu badania
' 1 tydzień Pos Waszkiewicz proponuje wprowaj'l • ć do ust 2 art 1 minimum utrzymania, należy boi jm dąż 'ć do tego, aby płace doszły do norm przedi pnnych. Pos. Heller uważa, że okres jednego ty
' n;ia jest niezbędny. Nie godzi się aby okres dzia
ła ustawy ograniczyć do końca r. 1924 i wnosi
ozciągnięcie ustawy do końca roku 1925. Pos. ksiądz
tosławski oświadcza się za uslawą z pewnemi za>zeżeniorni co do sposobu przeprowadzenia. Poseł
jawski uważa że okresy obliczań powinny być ;akjkrótsze. P .-et Rudnicki zwraca uwagę na niebezi iczeństwii ustawy dla drobnych warsztatów zatru
wających mniej niż 4 robotników. Poseł Langner
(lwia rezolucję, aby rząd w rozporządzeniu wykoiiwczern do ustawy ustali! jako termin wypłaty dotku doiż; źnianego 3 dzień po ogłoszeniu go przez
rąd statystyczny.
Przyjęto w art. 1 poprawki pp. Brzezińskiego
Niemieckiego, aby ustawa nie dotyczyła zakładów, zadr.iającycii m .iej niż 4 pracowników. W art. 3
ijlzyjęto poprawki pp. Waszkiewicza i Ziemieckiego,
j komisje, k órych notowania będą obowiązujące na
nym obszarze, wskazało rozporządzenia Min. Pracy,
szystkie inne poprawki odrzucono i ustawę przyjęto
3 czytaniu.
Z życzeniami „Wesołych świąt", marszałek zam’ tął posiedzenie.

Narodzie polski, jak długo chcesz jeszcze
Swym , przyjacielem ‘ wroga swego zwać?
A jego straszne i okrutne kleszcze
Twej doli szatę piękną mają rwać?
jak długo jeszcze chcesz go sławić, cenić.
Chociaż On kopie szczęściu twemu grób?
Jak długo swym go „ideałem'* mienić,
Choć on tak wstrętny jak cuchnący trup?
Kiedy rozpędzisz cny narodzie polski,
Chmurę tych złudzeń, co ci słońce ćmią?
Kiedyż cię zapał porwie apostolski
Do pracy świętej nad — poprawą swą?
Kiedyż wypalisz raka, co cię toczy
i twą serdeczną wciąż wypija krew?
Kiedyż nareszcie senne przetr.es: oczy
1 zerwiesz pęta jak potężny ie v?
Jak długo jeszcze wam, co na świeczniku
Stoicie, będzie niczem kraju los?
Kiedyż nareszcie, Rządzie i Sterniku
Nawy państwowej swój podniesiesz głos?
Czy może i was, coście być stróżami
Narodu winni, chytry uśpił wróg,
iż nie widzicie, co on czyni z nami,
Źe wszystkie prawie stany on dziś zmógł?
Kiedyż nareszcie kraj nasz będzie wolny
Naprawdę od tych go hańbiących pęt?
Kiedyż r.3sz N3rótl będzie wreszcie zdolny
Ku jasnym świtom wziąć najszybszy pęd?
K edyż godzina szczęsna ta wybije,
W której Ojczyzna wygna wroga precz?
W Której świat powie: „P o lsk a już nie pije!
Bo dzierży w dłoni abstynencji miecz"?
Ks Józef Janiszewski.

enrylc Sienkiewicz.
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I w godzinę później wyruszyli do Medinet. W na
lotach dowiedzieli się. że niema i wielb!ądn;ków,
na stacyi potwierdzono, że Chamic wyjechał z dziećmi
El Gharak. Sprawa przedstawiała sie coraz ciemniej
rozjaśnić ją można było tylko w El Gharak.
Jakoż dopiero na tej siacyi zaczęła się odsłaniać
raszliwa prawda.
Zawiadowca, ten sam zaspany w ciemnych okulach i czerwonym fezie Egipcyanin, opowiedział im,
: widzia' chłopca około lat czternastu i ośmioletnią
iziewczyr.kę z niemłodą murzjnką, którzy pojechali na
, iustynlę. Nie pamięta, czy wielbłądów było razem
t.,iem, czy dziewięć, ale zauważył, że jeden był objużony, jak do dalekiej drogi, a dwaj Beduini mieli
' (; akie duże juki przy siodłach — przypomina też sobie,
o, gdy przypatrywał się karawanie, jeden z wielbłądni
: :ów, Su Jańczyk, rzek! mu, że to są dzieci Anglików,
itórzy przedtem pojechali do Wadi-Rayan.
— Czy ci Anglicy wrócili? — zapytał pan Tar
kowski.
T k jest. Wrócili jeszcze wczoraj z dwoma
abitymi wilkami — odpowiedział zuwiadowca —
zdziwiło mnie to nawet, że nie wracają z dziećmi.
Me nie pytałem ich o powód, gdyż to do mnie nie
laieży.
To powiedziawszy, odszedł do swoich obowiązków.
Podczas tego opowiadania twarz pana Rawlisona
stała się biała, jak papier. Patrząc błędnym wzrokiem
j na przyjaciela, zdjął kapelusz, podniósł dłoń do spotniai lego czoła i zachwiał się, jakby miał upaść.
— Rawlison, bądź mężczyzną! — zawołał pan
-Tarkowski. — Dcicsi nasze porwane. Trzeba je ra 
tować.
— Nel! Nel! — powtarzał nieszczęsny Anglik.
— Nel i Staś! To nie Stasia wina. Zwabiono
(u oboje podstępnie i porwano. Kto wie — dlaczego.
Może dla okupu. Chamis jest niezawodnie w spisku,
fdrys i Gebhr także.
Tu przypomniał sobie, co mówiła Fatrna, że obaj
udańcz-cv natężą do pokolenia Dangaiów, w któse.n

I

Prześladowania robotników poiskich
w fliBrnczacti.

Jak długo jeszcze?

Różne wiadomościD o w o d y u zn a n ia dla p rem jera Grabskiego.

Prasa stwierdza, że zarówno w sejmie jak i w
senacie obie strony, pra wica i lewica, przyjęły ekspose
premjera Grabskiego przychylnie. Przemówienia jego
wysłuchano w ci3zy i powadze. Dyskusja popłynę*3
szybko i gładko. W sejmie ani śladu podniecenia,
zawziętości łub nienawiści, które wrzały tak niedawno.
W kuluarach posłowie, należący do różnych grup prze
T
chadzali się pod rękę, gwarząc po przyjacielska.
,H
S p r a w c y rozb icia w ięk szo ści.
W ostatnim numerze , Piasta" zwraca uwagę artykuł olu
sędziwego weterana ruchu ludowego senatora Jakóba td:
Bojki, który stwierdza, że warchoistwo, jakie zgubiło lin
ongi Polskę szlachecką, zaczyna dziś rozbijać Polskę
odrodzoną
W innym artykule „Piast" oświadcza, że Bryłiści
zrobili secesję dla celów osobistych. Bryl, który 33
wdzięczą karjerę polityczną Witosowi, pogniewał się,
ponieważ nie dostał teki ministra robót publicznych, Dc
a Pawłowski, ponieważ rząd postanowi! poddać fe" Ma
wizji jego kontrakt o wyrąb drzewa w lasach p-aństwowych. Kontrakt ten jest taki, że traci na nim państwo,
P~nfn
arn7msmf oia
Pluta rv'A
pogniewał
się, nnnizmro'/
ponieważ nin
nie został wicemarszał' idz
iiy
kiem Sejmu, ani ministrem reform rolnych.

Z n iesien ie MUnist rstw ,

kici

Z dniem 21 go bm. weszły w życie ustawy, za0' kie
szące Ministerstwo Zdrowia Publicznego oraz" Pnczt
i Telegrafów. Z dniem tym więc Ministrstwa te prze‘ isr
stały prawnie istnieć i weszły w stan likwidacji.
Ml

U pad ek w p ły w ó w n iem ieck iech w Fzstoi# taił

Rewal, 18. 12. W czasie ostatnim mnożą
oznaki upadku wpływów niemieckich w życiu Estonj*1*
Jak wiadomo, wybory do rad miejskich przynieś r
Niemcom dotkliwą porażkę, przypra wiając ich wszędzi*o utratę mandatu.
io ly.
Obecnie nadchodzą wiadomości stwierdzające,
ok
w łonie , samych rad mieiskich wnioski niemieckie C®',..
raz mniejsze mają powodzenie M i. Rada miejsc
w Rapsalu odrzuciła wniosek radnych niemieckich jH
te
o nadanie ulicom nazw równoległych’ w języku nie' „
meckim. Odmowa motywowana jest tern, że proP°
n rwana przez Niemców dwnjęzyczność wprowadziWW j.f[
niepotrzebne zamieszanie.
Od:
P o ło ż en ie w Grecji.
.», toi
w #. £t
W Atenach panuje wielkie zamieszanie.
kiem kilku generałów, niema właściwie wybiłniejSEi
. . . ._na u.
zwolenników republiki, gdyż przeważająca więksi* Urt
społeczeństwa stoi przy Venizeiosie który pragnie uf®, ę
mania monarchji konstytucyjnej. Urzędowe i'*, jtz.
oświadczenia wskazują na to, że Venizelos nie c“* n
uznać zamachu sianu dokonanego przez małą g0!*; ki
republikanów Republikanie pragną stworzyć fakt"y[ tze
k many przed przybyciem Venizelo$a do Grecji
Me
obwołanie go pierwszym prezydentem Grecji.
*trz
urzędowe francuskie i angielskie nia tają swego 11'hol
zadowolenia, gdyż obalenie dynostji mogłoby być
!ks;
czątkiem ustawicznych niepokojów i przewrotówni:
:.* 0 < U
— Więc się musimy spotkać, gdyż i ja uczy" (j".
urodzi! się Mahdi, i że z tegoż pokolenia pochodzi
ig-j
Chadigi, ojciec Chamisa. Na to wsoomnienie serce z Kairu to simo.
— Dobrze! a teraz do roboty.
. , fcrj,
zamarło mu na chwilę w piersiach, zrozumiał bowiem,
— Z pomocą Bożą! — odpowiedział pan RawbJ |»^
że dzieci mogły być porwane nie dla okupu, ale dla
zamiany na rodzinę S.naina.
VII.
pi th
A tymczasem wielbłądy pędziły, tak h u rag a\
A!e co z niemi zrobią wspólpiemieńcy złowrogiego
błyszczących od księżyca piaskach. Zapadła "głS^y
proroka? Skryć się na pustyni, lab gdzieś nad brze
giem Nilu nie mogą, bo na pustyni pomarliby wszyscy noc. Księżyc, z początku wielki, jak keto, i ccer*fl|||t2ę
z głodu i pragnienia, a nad Nilem złapanoby ich zbladł i wytoczył się wysoko. Oddalone wzgórz3L ’cj'
z pewnością. Chyba więc zbiegną z dziećmi aż do styni pokryły się muślinowym srebrnym o -arem A j u[|,
nie przesłaniając ich widoku, zmień:! je jakby w s t ;»r
Mahdiego.
I ta myśl napełniła pana Tarkowskiego przeraże tłane zjawiska. O l czasu do czasu ź poza ^ ' u i i’
niem, ale energiczny eksżołnierz prędko przyszedł do i owdzie rozsianych, dochodziło żałosne sko®|e oig;
siebie i począł przebiegać mysią wszystko, co się stało, szakali.
Srr
Upłynęła znowu godzina. Stiś otoczył raid'6,1^
a jednocześnie szuka! środków ratunku.
— Fatma — rozumował — nie miała powodu N d i podtrzymywał ją, ustiu!ąc przez to złng dzic..j
mścić się, ani nad nami, ani nad naszemi dziećmi, ezące rzuty szalonej jazdy. Dziewczynka coraz cztDo
jeżeli więc zostały porwane to widocznie dlatego, aby zaczęła wypytywać go, dlaczego tak pędzą i dl^L,
wydać je w ręce Smarna M żadnym razie śmierć im nie widać ani namiotów, ani tatusiów. Staś p°*«f
nie grozi. I to jest szczęście w nieszczęściu, ale nato wił wreszcie powiedzieć jej prawdę, która i tak Prę
„pi
miast czeka je straszna droga, która może być dla nich czy później, musiała się wydać.
— N d „ — rzekł — ściągnij rękawiczkę > w
zgubną.
1 natychmiast podzielił się tętni myślami z przy ją nieznacżhie na ziemię.
— Dlaczego, Stasiu?
. tii1fy i
jacielem, paczcm tak mówił:
t;
A on p-zycisnął ją do siebie i odpowiedz'3
— lirys i Gebhr, jako dzicy i głupi ludzie, wy
obrażają sobie, że zastępcy Mahdiego są już niedaleko, kąś niezwykłą mu tkliwością:
— Zrób, co ci mówię,
a tymczasem Chartum, do którego Mthdi dotarł, leży
stąd c dwa tysące kilometrów. Tę drogę muszą prze
Nel trzymała się jedną ręką Stasia i bała- ^ ę
być wzdłuż N:lu i nie oddalać się od niego, gdyż puścić. a!e poradziła sobie w ten sposób, że nSOh' tj>|
inaczej ludzie popadaliby z pragnien:a. Jedź natych ś.iągać ząbkami rękawiczkę, — z każdego pale
miast do Kairu i żądaj od chedywa, by wystano de — a wreszcie, zsunąwszy ją zupełnie, up3
pesze do wszystkich posterunków wojskowych i by ziemię.
| )
urządzono pościg na prawo i lewo wzdiuż rzeki.
— Po niejakim czasie rzuć drugą — °? tjttf
Szeikom przybrzeżnym przyrzecz za schwytanie zbie znowu Siaś, — Ja rzuciłem już swoje, ale twoje
gów wielką nagrodę. Po wsiach niech zatrzymują będzie dostrzedz, bo jasne.
..c
wszystkich, którzy się zbliżą po wodę. W ten sp rsób
I widząc, źe dziewczynka patr/y nań P)'*1’
Fdrys i Gebhr muszą wpaść w ręce wiadzy, a my od
wzrokiem, tak mówi) dalej:
, ^(
zyskamy dzieci.
— Nie przestrasz się.fNel... Ałe widzisz...
Pan Rawlison odzyskał już zimną krew.
— Jadę — rzekł — Te łotry zapomn*ałv, że armia że my wcale nie spotkamy, ani twego, ani jU
angielska Wolseleya, śpiesząca na pomne Gordonowi, ojca i że nas ci szkaradni ludzie porwali- ^ 0g
jest już w drodze i że odetnie ich od Mahdiego. i Nie nie bój.. bo jeśli tak jest, to pójdzie za narnl •J>r3,|ij
umkną... N.e mogą umknąć! Wysyłam w tej chwili Dogonią i odbiorą nas z pewnością. Dlateg0 K fy ?
deoeszę do naszego ministra, a potem jadę. Co ty c. r.-ucić rękawiczki, żeby pogoń z n a ł a r ł . a śiadź .,j
czasem nie możemy zrobić nic innego, ale p°* j^j
zamierzasz?
— Telegrafuję o urlop i, nie czekając odpowiedzi, obm. ślę . Z pewnością coś obmyślę, tylko nie
%
ruszam w ich ślady Nilem, do Nubii, by dopilnować i ufaj mi...
(Ciąg dalszy nastąpi.)
pościgu.

ESSSP^KOBSKKSSp

Korzystne
źródła zakupu
ranży dropryjnej

Drogerja pod Górnoślązakiem

Usługa skora 1
rzetelna
i fachowa

Zygm unt Kiełm iński

T rzęsienie ziem i w K ordyljerach.
iHavas‘' donosi o gwałtownem trzęsieniu ziemi
•ludniowej Ameryce, Tym razem trzęsienie ziemi
•tiziio zachodnie Kordyljery,
Zniszczyło ono
liny, nie brak również ofiar w ludziach. W samieśeie Bogotta wynikły wieikie szkody.

KĘPNO, ul. Sienkiewicza 14,

szum płaczących brzóz, chylących się nad mogiłami,
przerywa niekiedy ten głęboki spokój cmentarny, ja
koby nam szeptał ewą wieczną prawdę:
„Że na tym świecie, śmierć wszystko zmiecie,
robak się lęgnie i w bujnym kwiecie."
Dawniejszy parafjanin.

marek

Z parafji siemianickiej.
i, Unia 20 b a , właśnie w święto swej patronki,
• aia się z tym światem śp. Peiagja Hundtówna,
ka księdza Humdta z Siemianic. Śmierć nieubłaprzecinając pasmo życia tak przedwcześnie,
Wziia głęboki żai i smutek w sercach wszystkich
siyeh parawan. Z oczu naszych zeszła i zniknęła
j o charakterze czystym jak kryształ, o cnotach
kich i sercu złotem. Zmarła należała do tych
„I kich osób, które zjednywają sobie serca ludzi
ki wrodzonej uprzejmości, szczerej życzliwości jak
karności o charakterze społeczno-altrulstycznym
® przedewszystkiem zaleta wśród wielu innych
tjl' Wizuje się w najpiękniejszych odcieniach, mianofję ! jej nieograniczona miłość ziemi ojczystej, jej głęćji i gorący patrjotyzm jak i niezłomna wiara
,'siy laiartwychwsłanie Polski wtedy to, gdy rzadko
J2it u prdobna mysi zabłysła. Oto dla charakterystyki
1 i tylko wspomnienie z pierwszych czasów wielkiej
że >V. jesteśmy na plebanji. Rozmowa nasza toczy
co- dkolo ostatnich świetnych zwycięstw arinji nie
ska ;!6ej. Wyrażamy nadzieję bliskiego końca wojny,
-ich Istnej dla Niemiec. „Nigdy a nigdy — odparła
„je- fo z lekkiem oburzeniem — nie zwyciężą Niemcy
po # cały nie dopuści tego. Bóg nie pozwoli. Dziś
at>y :ęi niż kiedykolwiek wierzę mocno, że ,,entente“
'i potęgę niemiecką a wskrzesi.Poiskę. ■ Zamilkliśmy,
“duszni! Sprawdziły się słowa jej. Idea triumfu
. , Wediiwości zwyciężyła. A jednak trzeba było ra“ tłumić wobec rozigranej tłuszczy „grencszucu 11
tła to czas przypada znamienny fuki. który nam
U Mroje śp. Pelagję j:-'ko prawdziwą Polkę — boha
\ Kiedy to mettoch niemiecki wyprowadził jej brata.
jL dza z grona domowników, wśród ciemnej i burzlinocy na niechybne zatracenie, ona poszła za nim,
T fetą ich kroki, krzyżując przeto niecne zamiary rn
tg Nesaych zbrodniarzy. — Jakoś to Bóg nie pozwcT
ties.yć się z nami w .wolnej Ojczyźnie, dotykając
'„straszną chorobą. Przez nemal trzy lata dojrzewała
n . :foba wśród ciągłych okropnych cierpień i coraz
r tezego osłabienia. Aiiół śmierci spuszczał się co/niżej, aż wrestete rozpostarł cień swoich skrzydeł
nią i kazał si{ rozstać ze wszystkiem. W wigilję
yni l«go N arodzę tła odprowadzono zwłoki jej na
%ce wiecznego spoczynku, by złoż-.ć ie na łono
N - ziemi, a_ zLjraia ta polska lekką jej będzie, bo
[jjł wchata z całej duszy, kochali te szumy naszych
?kich lasów i ie punki naszych rzek, piosnki naĄl piewców lejnych i wszystko co serce odczuć
od)' Dziś se ce jej nieczule, zamarłe; na ustach wieczne
p'ł “zenie. Takie .u uż niezbadane zarządzenia opatrztóO tl Daremne vięc ale dr >gich jej osób, płacze
*tebne rodźmy: rozp :cz przerażająca brata, kocha|
zmarłą nad-wszystko'
ie»i Jeszcze ostatni westchnienia, ostatnie drgnienia
Całych serc, osttnie echa nuty żałobnej — a potem
ni! Smutno, głucho i ponuro w około. Lekki tv!ko
m
5=1 _

zapłacimy naszym Czytelnikom za zwrócone nam egzem
plarze „Nowego Przyjaciela Ludu', z miesiąca
stycznia 1924 r. Tyle bowiem otrzymamy ze sprze
daży gazet, jako papier do pakowania.
Komu zatem trudno jest wydać S67.225 m k. na
gazetę, niechaj chowa wszystkie numery z całego mie
siąca, a otrzyma za nie 300009 mk., tik, że faktyczny
wydatek na gazetę wyniesie tylko 267.225 m k, już
z opłatami pocztowemi, o ile poczta skutkiem walory
zacji opłat pocztowych, jaka z dniem ! stycznia prawdo
podobnie nastąpi, nie zażąda jakiej dopłat)7.
Administracja.

KRONIKA.

K alendarz rzy m sk o -k ato lick i
Piątek
Sobota
Niedziela

28-go grudnia Młodzianki, Bogumiła p. m.
29 go
„
Tomasz b. m.
biuro
„
po Boż. Nar. Sewer. m.
Wschód słońca ogodz. 8,13
Zachód 3,49
„
o „
8.14
„
3,50
„
o „
8,14
„
3,5!

— Od redakcji. Szanownych Czytelników za
wiadamiamy iż kalendarz ścienny na rok 1924, odbity
na kartonie, dodamy bezpłatnie abonentom „Nowego
Przyjaciela Luju" w pierwszych dniach stycznia,
— Mróz eię w zm aga P,ękna jesień jaką tnie
liśmy w tym ro:<u, ustąpita podług kalendarza z dniem
2! grudnia i nastała zima w prawdziwem tego słowa
znaczr-niu, Z dniem tym bowiem nastały mrozy i opady
śnieżne, jakie rzadko w czasie gwiazdkowym przypa
dają. Dzisiaj rano np. mieliśmy przeszło 15- stopni
poniżej zera. Dotkliwie odczuć się t) .daje zwłaszcza
ubogiej ludności, gdyż wobec boreńdalnych cen na
opał, nie każdy mógł zaopatrzyć się w dostateczną
ilość paliwa.
— P okw itow anie
Na gwiazdkę dla biednych
dzieci ofiarowali P. P. Radziszewscy z Janków 20 litrów
mi ka do strucli i koszyczek jabłek, P. P. Srokowie
z Di-nas'07/a koszyczek orzechów, lekarz powiatowy
Dr. Uiiszewsfci I milj marek, p. Sroka z Domasłowa
2 ct my ki i i ct. grochu, p Radziszewski z Janków
1 ct kaszy, p. Tomaszewski z Rudrczyska 10 milj
mare.c. p. S upianek 250 000 mk. i 2 kawałki mydła,
p. Zielińska 8 kawałków mydła, p Staszak 7 kawał
ków mydła, o. Taborska 2 kawałki mydła i 3 ft. cuk.u,
p. Bfrski 12 cykorji i 10 pa_zek proszku do prania,
p Szymkowiak 20 paczek cckorji, 5 ft. kawy i 12 p a
czek proszku do prania, 10 kawałków mydta, p, Lo
renz 2 miljony mk., p. Szafarkiewiczowa 20 ct. węgli,
I ct. żyta, Centrala rolrrcza 2 ct. węgli, p Ginter
3 ct. węgli, p. Szub.ński 1 ct. węgli, p. Karłowski
3 ct. węgli, Dr. Zielewicz z Swiby 3 ct. żyta, ks. Łabujewski z D.maborowa 1 miljon mk. Serdeczne
, Bóg zapłać" w imieniu biednych składa za Tow. Sw.
Wincentego a Paulo T. Karłowska.

,i

L całej Polski.
— O sprow adzenie prochów H. Sienkiew icza
Sprawa sprowadzenia zwl k śp. Henryka Sienkiewicza
do kraju zaczyna wchodzić na tory reaine. Prezes
Krakowskiej Akademji Umiejętności prof. Morawski
przychylił się do poglądu zebran a wstępnego, że
zwłoki zmarłego pisarza winny być pochowane w War
szawie. Sprawą tą zajęli się szczególnie marszałkowie
Trąmpczyriski i Rataj, którzy zapowiedzieli swą pomoc
i poparcie.
f Zgon W łodzim ierza T etm ajera. Dnia 26 bm
rano zm3rl w Krakowie na udar serca śp Włodzimierz
Tetmajer, wybitny artysta-malarz, w 63 roku życia,.
Bawił on podczas świąt u swego zięcia, dr Rybickiego.
W ostatnich czasach śp, Tetmajer pracował gorączkowo
nad wykończeniem wielkiego dzieła kompozycyjnego
pod tytułem „Termopile Polskie." Pogrzeb odbędzie
się w sobotę.
—■ Źle nagrodzona gościnność. Do robotnika
Orzechowska w Białych Oiędrach pod G odziskiem
przybyło dwóch nieznanych mężczyzn i prosiło o noc
leg, którego dobroduszny gospodarz im nie odmówił.
Nazajutrz miał się G. przekonać, że gościł u siebie
pospolitych złodziei, którzy ulotniwszy się w nocy, za
brali ze sobą, co im w rękę wpadło, a w szczególności
3 metry fiauszu, obuwie, bieliznę, garderobę męską
i damską, 12 metrów płótna i rozmaite inne rzeczy
łącznej wartości około 2 m:ljardów.
— W itos znow u prezesem klubu „Piasta".
D.lia 21 bm. odbyły się wybory do nowego zarządu
klubu sejmowego P. S. L. „Piast“. W skład prezydjum wchodzą pp. W. Witos — prezes, Potoczek
i Dębski — wiceprezesi. Ponadto do zarządu w charak
terze członków weszli pp Byrka. Bednarczyk, Brodacki,
Ostrowski, Nawrocki, Kiernik, Sredniawski, Pieniążek
Madejczyk, Malik, G-uszKa i Saranicki.
— O bław a na w aiuciarzy. Przeprowadzona
przez lotny oddział obława w pociągu Lwów Kat twict
dała obfity rezultat Skonfiskowano 5 tysięcy dolarów
i wiele innych walut zagranicznych. W czasie rewizj
zdarzyło si? że jakaś S.-.rbka z przerażenia na widot
policji zaczęła wmawiać w towarzysza podróży, że jes
jego żoną i odbywa podróż poślubną. l iny pasaże
zostawił w rękach konduktora teczkę skórzaną, a san
zbiegł.
— B ezprzykładna arogancja żydow ska. Di
sklepu żydowskiego w Krzeszowicach poszła ma!
dziewczynka po atrament Gdy płaciła żądaną kwot-:
naliczyła między tnnemi 10 tys. mk. banknotami po
jedyń czerni. R zgnlewara żydówka wylata stratne*
z powrotem, a kałamarz rzuciia w twarz dziecka, ranią
je "boleśnie w oko F;kt powyższy jest sam prze
się fak w> m,v nv ż- --'-e r ’He knrnmtarze sa zirzteczm
A ttljo n ó w k a
W ostatniem ciągnieniu miljonówki wylosowan
następujący numer; 2 673 515____________________
tiu rs

g ii s ł a y

tf a rs z a w s łu e j.

(Notowania nieoficjalne.)
•i dnia 27 grudnia 1923 r
Dolary Stanów Zjcdn.
Funty angielskie
Franki francuskie
Franki szwajcarskie Franki belgijskie
Korony czeskie
Korony ausirjackie
‘
Liry włoskie
Guldeny hol.
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lub nie miałeś sposobności zapisania sobie „Nowego Przyjaciela Ludu“, to możesz to uczyń!
i’A
jeszcze natychmiast — ale zaraz. Wytnij nożyczkami kwit na czwartej stronie zamieszczon
napisz na nim sw e nazwisko i miejscowość zamieszkania i wrzuć bez znaczka pocztoweg
„
do skrzynki listowej, a przyjdzie do Ciebie listonosz, odbierze przedpłatę i regulam
tynosić Ci będie „Nowego Przyjaciela Ludu“ — Poucz o tern także swoich sąsiadów, którzy „Nowego Przyjaciela Ludu“ nie czytają i użyt
ii' takiego kwitu. Przyczynisz się tern do dobrej sprawy.

U. Namawiam niniejsrm pismo wychodzące 3 razy
ty g o d n iu
‘

Nowy Przyjaciel Ludu“
^

ją=i

Zamawiam niniejszym pismo wychodzące 3 razy
w tygodniu

„ N o w y P rz y ja c ie l L u d u “

„ N o w y P r z y ja d ę ! L u d u ‘'

w KĘPNIE

w KĘPNIE

W iĘ P N IE
na miesąc styczeń
koszę pobrać odcmn’, przez listowego przed’ ? miesięczną m . 5o 225,

oie

na m iesiąc s ty c z e ń .
i proszę p abrać odemnie nrtez listowego przed
płatę miesięczną mk. 567,225,

, C-ia ......... grudnia 1923.

, dnia

lOl

h
f

nazwisko

^•adny adres

|
/

Zamawiam niniejszym pismo wychodzące 3 rr
w tygodniu

grudnia 1923.

na m iesiąc styczeń
i proszę pobrać odemnie przez listowego prz.e
plątę miesięczną mk. 567 225
.................. , dnia

Imię : nazwisko

imię i nazwiska

Dokładny adres

Dokładny adres

grudnia 19-

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Nowackiemu,
Dyrektorowi Szkoły Rolniczej p. Wiśniewskiemu
i pp. Kursistom tejże szkoły, oraz wszystkim Krewnym,
Znajomym i Przyjaciołom, którzy okazali nam tyle
głębokiego współczucia w naszem zmartwieniu i od
dali ostatnią przysługę synowi nas emu
°r*

pokryć zapotrzebowanie w nawozach
sztucznych. Dostarczamy na zamianę
za wszelkie zboże.

w w & iłlii

składamy na tej drodze nasze serdeczne
z naszych składnic
w KĘPNIE i w RYCHT

^Zastępca procesowy

T.

'---i

Kępno, ul. Wawrzyniaka
załatwia
ko ni rak y, kupna, skargi
oraz wnioski do wszel
kich władz.
gr.
Występuje przed sądem
w sprawach cywilnych.

Obwieszczenie

W ielki obrót.

w przedmiocie poboru podatku dochodowego od upo
sażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną
pracę w miesiącu styczniu 1924.
W związku z wniesionym już do Sejmu Rzeczy
pospolitej projektem ustawy w przedmiocie prze
pisów o państwowym podatku dochodowym, obo
wiązujących na całym obszarze Rzeczypospolitej, Mi
nisżerstwo Skarbu zarządza, aby pobór podatku do
chodowego od uposażeń służbowych, emerytur i wy
nagrodzeń za najemną pracę, był w miesiącu styczniu
1924 r. dokonany trybem przewidzianym w odnośnych
obecnie obowiązujących przepisach, według skali na
stępującej:
L.

Wysokość wypłaconego wynagro
dzenia. obliczona w stosunku rocznym
ponad

p.

do

w tysiącach marek
1
2

3
♦ 4
5
6
1
8

9
to
U
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1.576.800
2 102.400
2.628.000
3.4 16 400
4.204.8U0
4.993.200
5.(81.600
6 570.009
7.446 000
8,322.000
9.198.0(0
10.974.000
10.950.000
1! 388.000
12 045 C00
1-•.702.000
13.578.010
14.454 000
i 5.330.000
16.425 000
17.520.CC0
18.615 000
19.710.000
20.805.0i. 0
21.900.000
22.095.000
24.090.000
25.1 5.000
26.280.0CO
39420.000
52 560.000
65.700.000
78.840 000
98.550 (K0
157.680.000
197.tOO.OCO
262SOO.OCO

.

2.102.400
2.628 0 J0
3,110.400
4.2C4.8C0
4.993.200
5 731.600
6.570.000
7.445.000
8.322.C00
9 198.000
10.974.000
10.9ó0.CC0
ll.388.COO
12.045.000
12.702.0C0
13.078.(00
• 14.454000
. 15.330.003
16425.000
17.020.000
18.615.000
19.710.000
20.805.000
21.901 .1.(0
22.9C5.OUO
24 030.000
25.185.1X0
26.280.000
39.420.0C0
52.560.000
65.700.000
78.840.000
98 550 000
157.680.000
197.100.000
262.800.000

Telef. Rychtal nr. 13.

Stopa
pro
cen
towa
po
datku
1,3
0,4
0,5
0,7
0,9
1,1

1,4
1,7

S i Ozwonkowski
sk ła d b ła w a tó w

Kępno, Rynek 33 , d. p. Lisa

■■gały męskie l damskie j;

(/Z if

Perkate, Muśliny, Woale, Zefiry, Fłótna, Inlety
Pościelowe, Ceraty, W szelkie podszewki.

R z e te ln a ob sługa.

1191

C eny u m ia r k o w a n e.

c a iKffgKg*..f- sdMHB a r o s E s a

Ł t-i.

Li

Dnia 24 kwietnia 23 r. pożyczyliśmy

p. Władysławowi Bądkowskie
z Kępna (Wkp) ul. Poniatowskiego;
gotówką

czyli równowartość
136 franków
......
....... w.,
i.. .usuw a,.i .jt.is.jmmany zaciągnął u nas pożyczkę tą z z o b o w 2
zwrotu tejże do dnia 3 maja rb. legitymują1 s'
neralną plenipotencją Hr. Komorowskiego,
w notarj&cie p. Dr. Wendlanda w Poznaniu r f
tego,
że rp._ Z
BrjdkoW
SK
27 grudnia 20. Wobec
*
*
_y_
,2’* ‘"
cJ
życzki powyższej nic zwrócił,* jak również nao
naszą korespondencję nie reaguje, powyższy
wspomnianemu niniejszem darujemy, pozost
p. B. jednakże do woli wypłacić równo'

D rogerja pod Orłem

2

25
3
3,5
4,5
5,5
7
8,5
10

11,5
13
13,6
14,3
15
15,7
16,5
17,3
18,1
18,8
19,5

g
R yn ek 22, obok Starej Apteki
poleca
Terp;ntynę, ferenzę, Lakiery wszelkiego rodzaju, Ben
zynę do samochodów. Oryginalne Pieszowskie ekstrakty
do wódek i likierów. Mąkę Nestle dla niemowląt. Bejcę
orzechową, Klej stolarski, Smarowidło na osia
Szczoteczki, pasty i proszek de zębów, mydlą toaletowe,
Perfumy, pudry, kremy do twarzy i rąk i wszelkie inne
kosmetyki.
tcoo

20,2

20,9
21,6

22,3
23
24,5
25,5
27
28,5

Zarządzenie niniejsze obowiązuje od 1 stycznia
1924 r. z tein, że podana skala ma zastosowanie
rówuież przy potrącaniu podatku od uposażeń służbo
wych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę,
wypłacanych w końcu miesiąca grudnia 1923 r. na
leżnych za miesiąc styczeń 1924 r.
W końcu zauważa się, że w b. dzielnicy pruskiej
i na obszarze Górnośląskiej części Województwa
Śląskiego nie należy pobierać od dochodów z upo
sażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za na
jemną pracę, poczynając od 1 stycznia 1924 r. 3 proc.
dodatków na rzecz gmin miejskich i powiatowych
związków komunalnych.
1228
Kępno, dnia 21 grudnia 1923 r.

13 Baczność! E
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Polecam
D W I F ?
S lL *

Produkty Rolne

Poznań, ul. Fredry
Jak należy wypełnić zazP*™
o. majątku?
j
Praktyczne wskazówki dl* płatników pcuJ j0
jątkowego i normy szacunkowe opracowaniw
broszury przez

p. S ta n isła w

MajętnośćMiec^

szeroko b|i«ce Walberta
oraz krótko bijące

poczta Trębaczom pow. KęP"0
przyjmie od 1 IV. 24

maszyny d o czyszczenia zboża . T r i e r ‘. maneże,
sieczkarnie, wialnie nr. 1, 2 i 3, parowniki, brony,
pługi, dryle, centryfugi . Alfa , ‘ Laval'‘, „Titania"
i . P l a n e t 1, m aszyny do szycia i t d.
Wszelkie części zapssowe do maszyn stale na składzie.
Wykonywanie wszelkich reparacji maszyn rolniczych i mecha
nicznych.
S a g f Wymiana starych maszyn na nowe. "1®®,
Ceny umiarkowane.
Obsługa rzetelna

Teofil Olejnik, n X a Kępna
Telefon 188.

Iglic kiego

Naczelnika Wydziału Ministerstwa sk*f jjf
nabyć można póki zapas starczy u asystent j,
Skarbowego p. Stef. Walłzaka
Kęp110’ i
Skarbowy pokój 12.
^jpi
Broszura powyższa zalecaną jest p r z e z ^
stwo Skarbu i posiada również doniosłe
dla zarządów gminnych i oijszarów dworsk*F>

1212

z zacfcgiem

na roczny kontrakt

Listy żmud szkolni
nabywtć można
w D ru k nroi Stołkowej w

U rząd S k arb o w y
podatków b ezp o śred n ich i o p ła t sk arb o w y ch .

.U Iz. U. 2972|ż3.
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Do

Urzędu pocztowego
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Do

Urzędu pocztowego

Do

Urzędu pocztow i 0

