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K ęp n o , n a c z w a rte k 15 lu te g o 1923 r.
Kiedyż wreszcie ten Sejm zapisze sobie te ostrze
gające słowa „Czas ucieka, życie mija i pierwsze światło
zagasło".
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„Rząd naprawy**...
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Kiedy w przyszłości jakiś dziejopis będzie chciał
scharakteryzować działalność rządu gen. Sikorskiego,
to będzie musiał stwierdzić dwa zasadnicze fakty: sy
stematyczną walkę z obozem narodowym przy pomocy
całego szeregu po większej części bezprawnych — jak
to widać 2 crzeczed sądowych — konfiskat, maso
wych represyj, aresztowań wybitnych p sarzy oraz pu
blicyslów, zaniykari Stowarzyszeń itd. itd., drugi fakt,
to niezwykła płodność słowna ministra gabinetu p. Si
korskiego.
W ciągu niespełna 2 miesięcznej działalności,
z której pierwszy miesiąc odbywał się podczas wakacji
sejmewych, a zatem nie raeze wchodzić w rachubę, —
edonkowie gabinetu p. iikerskiego zabierają nieomal
na każdym posiedzeniu sejmowem glos, wypowiadają
sążniste referaty, szumnie tytułowane expo:e, wszakże
treści w nich jest zwykle bardzo mało, a przeważają
borobastyezne frazesy, demagogiczny apel, skierowany
niejednokrotnie i zupeinie świadomie przeciwko ugru
powaniom narodowym, aby im tylko dokuczyć, aby
pozałatwiać z nimi porachunki partyjne, W ten spo
sób mieliśmy już cztery tego rodzaju przemówienia;
premjera Sikorskiego, o którem już w swoim czasie
pisaliśmy; p. Makowskiego bez absolutnie widocznej
potrzeby, ot, jedynie dla tego, aby się popisać przed
Izba, aby wykazać, że rząd pracuje, ze „naprawia"
Rzeczpospolitą, bowiem przecież takiem mianem chrzci
generalski gabinet, cala prasa lewicowa; wreszcie ostat
nio na jednem posiedzeniu- zabierało glos aż dwóch
ministrów p. Skrzyński i p. Grabski.
Wywody pierwszego z nich są jaskrawym dowo
dem, na jak niskim poziomie stoi generalski gabinet,
bowiem najważniejszy bodaj resort jak Ministerjuim
spraw zagranicznych powierzano jednostce, posiadają
cej kwalifikacje na salonowca, dobrego dansera, ulu
bieńca kobiet nawet, takiego „dypleaatę" których
setki wyprodukowywała nieboszczka Austrja, a obok
tego p. Skrzyńskiemu brak jest jakiegokolwiek doświad
czenia i jego wywody uderzają wręcz nie — jedno
krotnie dziecięcą wprest naiwnością. A tymczasem
wokół nas piętrzą się ceraz to większe trudności,
a tymczasem nasza pelilyka ma do rozwiązania szereg
niezmiernie trudnych i skomplikowanych, a tak bardzo
dla Polski żywotnych zagadnień. Czyż każdego pra
wego syna Rzeczypospolitej ni& ogarnie rzeczywista
trwoga i serdeczny niepokój o losy kraju, jeżeli widzi,
że walne sprawy narodowe zostały złożone w ręce
tak bardzo nieodpowiednie? Jakżeż możemy odegrywać słusznie nam należną rolę ważkiego czynnika
w dziedzinie międzynarodowej, jakżeż meźemy zje
dnywać sobie zaufanie zagranicą, kiedy sami jak gdy
by rczmyślnie staramy się stawiaó przeszkody naszym
przyjaciołom, wysuwając na odpowiedzialne stanowiska
ludzi bez kwalifikacji, którym oni wierzyć nie mogą?...
W ten sposób nie naprawia się Rzeczypospolitej!
Rozumiemy pobudki każdego prawego patrjoty,
aby oddawać swe zdolności i wiedzę na korzyść kraju,
ale tak samo, jak miecz w ręku zręcznego szermierza,
wytrawnego stratega może być i jest narzędziem uży
tecznym, — tak samo w rękach szaleńca bywa on na
rzędziem częste mordu i samobójstwa. Powyższe
można zastosować de p. Orabskiego, który podjął się
naprawy skarbu, nie rezamiejąe, że z takim zespołem
rządowym, jak obecny, naprawa ta jest niemożliwa.
Dawanie pieniędzy gabinetowi p. Sikorskiego, uchwa
lania mu kredytów może być właśnie owym mieczem
szaleńca doprowadzającym Polskę do samobójstwa.
Przypominamy, że w swoim czasie p. Grabski ustąpił
nie chcąc być tylko skarbnikiem rządu ani ministrem
— teraz mamy to samo. Może znów się zreflektuje
i zrozumie .,ie rząd naprawy, bynajmniej nie naprawia
Polski,"

R o k X.

B udżet na rok 1923.
Według obliczeń, .przedstawionych Komisji skśsbowo-budżetowej przewiduje Ministerjum skarbu wą
rok 1923 wydetki w kwocie 770 miljonów złotych
polskich, równych frankom szwajcarskim, a doćboify
w kwocie 550 miljonów złotych. Niedobór zatem wy
nosi około 200 mtljenych złotych polskich. Pokrycie
tego niedoboru chce Min. skarbu uzyskać przez pod
wyższenie podatków bezpośrednich do norm wyższych
od przedwojennych albo drogą podwyższenia podatków
pośrednich.

Z Komisji skarbowo-huilżetowej Senat®,
Na wczorajszem posiedzeniu Komisji skarbowobudżetowej Senatu rozpatrywano prowizorjum budże
towe na pierwszy kwarta! bieżącego roku. łirupy
ósemki zażądały wyjaśnienia co do 185 miljardów »owych kredytów. Mm. skarbu byl na komisji nieobecny;,.
Większością 8 gUsćw przeciw 7 posianowiono od
rzucić te kredyty a następnie tą samą większością
postanowione odrzucić ca*e prowizorjum budżetowe.
Taki stan rzeczy spowedować meże daleko idące kofcsekwencje — i może spowodować dymisję rządu.,
Przerażona lewica zaczęła oddńaiywać na żydów, aieby
pozyskać ich glosy dla budżetu. Postawiła ona wniosek
o reasumpcję tej uchwały. Będzie ©n rozpatrywany
na dzisiejszem posiedzeniu komisji.
Na dzisiejszem powtórnem posiedzeniu senackie;]
komisji skarbowo-budżetowej toczyła się dyskusja nań
referatem sen. Buzka e prowizorjum budietowem na
pierwszy kwartał 1923. Wniosek o przyjęcie provżizorjum uzyskał głosów 7, przeciwko przyjęciu równie*
padło głosów 7, Glos przewodniczącego sen. Nowo
dworskiego przechylił liczbę glosujących przeciw przy
jęciu prowizorjum.

Z Sejmu.
Posiedzenie z dnia 10-go lutego b. r.
Sobotnie posiedzenie Sejmu było jednym wielkimi
skandalem.
Na samym początku przy drobnej sprawie wy
darzył się pierwszy skandal. Chodziło o udzielenie
gminie m. Lwowa pożyczki 120 miljonów za poręką
rządu; przeciwko temu wystąpił członek jednego -ze
stronnictw lewicowych p. Łuckiewicz, Ukrainiec, prote
stując bowiem twierdził, że Lwowowi nie można udzielić
pożyczki, gdyż leży on peza obszarem Rzeczypospolitej.
Słowa te wywołały szalone ©burzenie w Sejmie, a mar
szałek zwrócił uwagę mówcy, że jako poseł złożył
ślubowanie, iż będzie wiernie przestrzegał dobra i ca
łości Rzeczypospolitej, a traktat ryski ustalił jej wscho
dnie granice Łuckiewicz p© tem upomnieniu nie prze
stał w dalszym ciągu mówić w prowokacyjny sposób,
wobec czego w izbie zerwała się wprost niebywała
burza; ptłdały słowa: szpiegl precz z nimi wracaj do
Wiednia! Wobec tego marszałek odebrał głos Łttckiewiczewi. Ten po zejściu z trybuny zaczął rozmawiać
z p. Regetem (P. P. S.), któremu tłumaczył, że marsza
łek mylnie go-zrozumiał. Po Regerze do Lutkiewicza
podeszli komuaiści Królikowski i Łańcucki, przyczem
długo z nim rozmawiali, nietyiko w samej Izbie, lecz
również w kuluarach i Łuckiewicz Ukrainiec powiększy
dwugłowy dotychczas klub komunistyczny w Sejmie.
Po posiedzeniu Ukraińcy utrzymywali, że Łuckiewicz
jeszcze przed zebraniem się Izby zgłosił swoje wystą
pienie z klubu ukraińskiego, co wszakże nłe jest
prawdą.
Poseł Łuckiewiez (klub ukraiński) po wygłoszeniu
oświadczenia w sprawie pożyczki komunalnej dla
gminy m. Lwowa pod presją klubu musiał zeń wy
stąpić. P. Łuckiewicz wstąpił do klubu komunisty
cznego.
Drugi skandal wybuchł w związku z zamordowa
niem metropolity Jerzego. Znown stronnictwa lewicowe,
Białorusini i Ukraińcy zgłosiły wniosek, domagający
się zwołania soboru, któryby zadecydował o losach
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s » n « um prawa mieszania się ee spraw wewflęir>nyTfi’
StBścioła prawosławnego. Wniosek łen godzi przeciw
uchwałom czerwcowego zjazdu roku ubiegłego. Obok
@go wniosku wyżej wspomniane kluby wjdrły koau
mika?, w którym twhrdzą, że mord, dokonany na me
tropolicie Jerzym ina charakter polityczny i również
w fytn komunikacie domagają się zwołania soboru. ■
Trzeci skaodał Wybuchł przy debatach nad Try
bunałem Stanu, który, jak wiadomo, ma się składać
% dwunastu członków - óśmiu wybranych przez Sejm
a czterech przez óenat — przyczem, według projektu,
przynajmniej połowa powinna mieć wykształcenie pra
wnicze, Poseł Łypacewicz (Wyzwolenie) zażądał skre
ślenia postulatu wyższego wykształcenia, twierdząc, że
wie jest ono zawsze równoznaczne z istotną znajomością
prawa (tu padł głos: Widocznie sądzi pan sam po
sobie!) Pomimo świetnego przemówienia posła ks.
Lutosławskiego, który wykazywał znaczenie Trybunału
Stanu i konieczność jego wyższego poziomu, przy gło
sowaniu wszakże poprawka p, Łypacewicza przeszła
39 głosami lewicy i mniejszości.
Trzecie czytanie i głosowanie nad Trybunałem
Stanu odbędzie się w poniedziałek. Rozpocznie się też
dyskusja nad expose min. spraw zewnętrznych.

wielkiego f.iaatrópa zostaT przeź“ Kząa, powołany do
troskliwej ochrony wszelkkh fundaeji, unicestwiany,
wola fundatora złamana, podstawy porządku prawnego
naruszone, społeczeństwu zaś wyrządzoną wielka
krzywda.
Wobec tego niżej podpisani wnoszą:
Wysoki Sejm uwchwalić raczy:
Wzywa się Rząd do niezwłocznego opróżnienia
gmachów „Schroniska fundacji Księcia Aleksandra Lu
bomirskiego" i oddania ich w stanie zdatnym de Użytku
Zarządowi Fundacji, aby w dalszy* ciągu siuźyć mogły
celowi, przez szlachetnego fundatora wytkniętemu.
Warszawa, dnia i. 2. i 923 r,
Wnioskodawca.

Ludzie czy szakale?

N apad czerw onych na kościół i na pałac biskupi.
— B arb arzy ń cy lew icow i zniszczyli w itraże
w kościeie 0 0 Franciszkanów . — P o g ro m kupców
chrześcijańskich, (Czy na rozkaz spekulantów ży 
dow skich?) — M anifestacja przeciw ko p. P re z y 
dentow i W ojciechow skiem u, gen, Sikorskiem u
i gen. H allero w i.' (Czy ta k i nakaz z B erlina?) —
W ięc żydzi f P, P. S. chcą pew nie L ejbę
T rockiego w idzieć na czele rządu.
Królewskie miasto Kraków, tak drogie każdemu
posła K arola ii oleksy i Kolegów z K lubu sercu polskiemu ale niestety zarażone trądem socjalizmu,
C hrześcijańskiej D em okracji w przedm iocie nam - znowu stało się widownia bezczelnych gwałtów bojówek
acenia przez Rząd ak tu F undacji księcia A leksan lewicowych, które najwidoczniej za judaszowskie
d r a L ubom irskiego przez zajęcie Z akładu W y  srebrniki wysługują się Aśafji prusko-żydowskiej. —
chow aw czego dla chłopców tejże F undacji w K ra 
Z okazji nabożeństw za śp. Niewiadomskiego
kow ie na cele pom ieszczenia urzędów pań socjalistyczny „Naprzód" bezkarnie podjudzał i okła
stw ow ych
mywał swych ciemnych czytelników. Zapewne w związku
Aktem fundacyjnym z dnia 31 sierpnia i885 r. z tem w dniu nabożeństwa zebrała się pod pomnikiem
otworzony zosteł w Krakowie „Zakład Wyehowawczo- Mickiewicza bojówka socjalistyczna, do któiej w sposób
Poprawczy dla chłopców opuszczonych lub złego pro prowokatorski wygłosił przemówienie p. poseł (człowiek
wadzenia, religji katolickiej ', pod nazwą „Schronisko „wykształcony") Bobrowski, wygrażając duchowieństwu,
fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego-. Celem oraz tutejszym kołom narodowym. Stamtąd pochód
Zakładu jest, wedle woli fundatora, „wychowanie reli ruszył pod pałac biskupi gdzie przy śpiewie „Czerwo
gijne i morelne internów i udzielanie im nauki, mającej nego Sztandaru" powybijano szyby.
ich przysposobić do zawodów praktycznych". Zakład
Dalej udały się czerwone bandy przed kościół
daje wychowankom całkowite utrzymanie i dostarcza O. O Franciszkanów, rzucając kamienie na cudowne
im wszelkich środków naukowych. —
witraże Wyspiańskiego oraz mozajki, niszcząc z praw
Normalny etat internów, przewidziany w akcie dziwą żydowską pasją te dzieła sztuki, poczem przez
fundacyjnym wynosił stu dwudziestu chłopców, z re Rynek i plac Szczepański podążyły do redakcji „Na
guły jednak był wyższym, a w ostatnich latach, ze przodu", jakby dla podkreślenia, kto do tych zwierzęcych
względu na bardzo liczne zgłoszenia sierot wojennych, zbrodni zachęcił. Po drodze wybijano szyby w ma
zarządzający Zakładem Księża Salezyanie, zamierzali gazynach chrześcijańskich kupców, wyrządzając wieioetat ‘ podnieść do liczby pięciuset, na co zezwalają miljonowe szkody. Pod redakeją „Naprzodu" wygłaszano
obszerne, nowocześnie urządzone gmachy Zakładu, jak w dalszym ciągu przemówienia, przyczem jeden
z mówców powiedział:
i środki własne oraz spodziewana ofiarność społe
łjzeństwa, które zwłaszcza obecnie, w dobie zdziczenia
„Chcemy mieć swojego prezydenta, swojego prempowojennego, szczególniej potrzebę takich instytucji jera i swoich ministrów, by wzięli za łeb panów Sa
piehę Teodorowicza i Hallera".
odczuwa.
Zakład ten został przez Rząd zajęty na cele po
A więc szydło wyszło z worka. Nabożeństwo za
mieszczenia różnych urzędów państwowych, wbrew śp. Niewiadomskiego było dla P. P. S. tylko pretekstem
protestom Rady m. Krakowa i szerokich kół obywatel
a w gruncie rzeczy chodziło im jeszcze o coś więcej
stwa, mimo, że na pomieszczenie tych urzędów można niż o znieważenie pamięci wielkiego Polaka. Mani-
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Na królewskim dworze.
-(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
—o—

Za ladaco pałkami lub ńahajkami w śmierć ubiją
ii na pal wsadzą, ale gdy się bić trzeba, idą jak wściekli,
a posłuszeństwo ślepe, bo hetmanowi słowo rzec, głowa
zleci*

Niemała to rzecz, że rzeczpospolita kozactwem
włada, uchowaj Boże mieć ich za nieprzyjacioły, po
szliby do Moskwy, bo im cerkiewne dzwony milej
brzmią niż kościelne, a lud by ukrainny poprowadzili
aa sobą,
— Zdaje się też, że się na króla i rzeczpospolitą
skarżyć nie mogą — dorzucił Ossoliński.
Zadumał się potem.
• — Gospodę macie w mieście? — zapytał.
— Musiałem ją sobie wyszukać.
— U znajomych?
— Nie na Diugiej ulicy.
Skrzywił się kanclerz.
— Nie potrzeba, abyście byli na oku u ludzi —
odezwał się — ja was tu też wziąć nie mogę. Ztąd
baśń by się jaka zrodziła, o którą u nas łatwo. Chsć
suknia nie koaacza, ale coś do was niżewca przylgnęło
Przyjdźcie tu jutro; dam wam przez Gurlewskiego,
który tu przyprowadził, skazówkę kędy gospodę zająć
macie. Z tej się nie ruszajcie. O kozaczyźme i o Niżu
nie mówcie, ale o Podolu. Nikt tu o was wiedzieć
nie powinien.
Gdyby dziś się gospoda pewna znalazła, walał
bym was corychlej wyciągnąć z Dugiej ulicy.
Nie zabierajcie znajomości... milczenia nikt nie ża
łował, a gadania niejeden.
Płaza ciągle ukłonami potakiwał; naostatak Osso
liński klasnął w ręce i bardzo prędko wszedł Grulewski.
Zrozumiał szlachcic, że ten go miał wyprowadzić,
a radby się był lepiej pałacowi przypatrzył, ale kanclerz
dał mu znak < Płaza wyszedł za przewodnikiem nie
przez salę już, ale małemi wsebódkami, które tuż około
sypialni wiodły ną dół do sionek, w ogródek i na
podwórze.
— Ał — rzekł do Grulewsliego — jakby się to
sałowiek tym cudom przypatrzył.

— Drugim razem — rozśmiał się młodzieniec —
gdy ichmość państwa nie będzie, chętnie wam pałace
okażę, bo takich drugich nietylko w Polsce, ale i w po
stronnych krajach nie zobaczyć
Na to potrzeba było nietylko skarbów naszego
pana, ale i jego miłości tych pięknych rzeczy, których
u nas się jeszcze panowie kochać nie nauczyli,
Przeszli tedy część egródka, pięknie na kwatery
podzielonego, który altany zielonością okryte, z wi
dokami na odległą okolicę, przyozdabiały, i znaleźli
się w podwórcu, gdzie koni, jeźdźców, piechoty i cze
ladzi kręciło się mnóstwo.
— Pol- cono wam tu przyjść? — zapytał Gurlewski.
— A jakże, i do was się zgłosić — odparł Płaza.
— Pytajcie więc — rzekł uśmiechając się młody
— o komornika i dworzanina Gurlewskiego, wskaże
wam każdy.
1 dosyć uprzejmie pożegnawszy Płazę, natychmiast
się do innych dworzan zwrócił, którzy na rozkazy jego
zdawali się oczekiwać.
Jak olśniony i upojony Płaza doszedł powoli do
furty’ ciągle oczy iejzeze pasąc tym przepychem pań
skim, pominął halabardników, pyszniących się swemi
strojami, i znalazł w ulicyJeszcze rozmyślał dokąd ma iść, bo mu się miasto
oglądać chciało, gdy przed sobą ujrzał stojącego tu
jakby na czatach draba, który go wczoraj był u Kaliny
zaczepił.
Skrzywił się zobaczywszy go, jakby mu niezbyt
rad był, gdy tamten uśmiechnął się butno.
— No, cóż batku — rzekł — zbyliście ciężaru?
— Jakiego? — zamruczał Płaza — co wam
w głowie, ja tu powinowatych mam, bratanka, i po
wszystkiem.
— A juścil u was tu bratanków przepaść - - po
rusku począł drab — mnie uic do tego! jabym wam
tylko rad depomódz, nie mam co robić! a już się
w tem mieścisku obyłem. Nu, prawda — dodał we
soło —■ z początku człek po tych uliczkach, miedzy
temi dworkami głowę traci f gubi a błądzi, ale my —
oho! Kto w naszych kamyszkach i ostrowach omie
drogę wynaleźć i nie pobłądzić, temu i tu h it będzlo
trudno. Ja ta już jak w domu.
Nie miał ochoty Płaza w dłuższą się rozmowy
z kozakiem wdawać, ale jak się tu było od niego
uwolnić? Przyszło mu na myśl nawet, że z Kosza
go tu posyłając, może nie dowierzali i stróża tego nad

"Który osw iaaczym yśtet nJ^żasadaćfl
przeciwko gen Sikorskiemu, który wystłł
pretensjom żydowskim i przeciwko zaf
przez Bertia gen. Hallerowi.
Teraz kolej na rząd.
P, genj Sikorski nie będzie chyba ** ’<•
tycirmiastowem usunięciem p, Gałeckiej#
.
krakowskiego), który nie potrafił czy tri *yć
przeszkodzić splugawieniu grodu podwawelj eku
przez zbirów socjalistycznych najwidocznl*! fp
i komenderowanych przez agentów z Mori1’ *»c.
liSz]

Odroczenie wysiedlania fl '

a di
S.

Żargonowy „Haint" donosi, że migi
żydowskiemi a Min. Spr. Wewa, toczyły
w sprawie ulg dla uchodźców żydowskie!
W naradach tych z psczątku ustalono
żydowskiego, ośm rodzajów uig dtó ży^t(5
aie następnie rzecz utknęła:
„Przedstawiciele Minist. Spraw Wew*i
Bajer i p. Pilecki, oraz wiceminister OlpN
się na plan powyższy. Poszli oni jeszeż*
i miała być ogłoszona swego rodzaju 1L
uchodźców za drobne przestępstwa a*1®mT
Jeszcze przed tygodnie* rokowaaia zakiri .
parlament Bezpieczeństwa opracował tell
który zarówno co do formy' jak i treści,
z planem Klubu postów żydowskich i Raty
Przez cały czas przedstawiciel żydów
obietnice Departamentu Bezpieczeństwa,
dziś jutro podpisze okólnik, aż w piątek
wiedziano się, że Minister z całego pil®
tylko jeden punkt co do odroczenia wyk1*
nika p. Kamieńskiego do dnia 15 kwirij
dodać, że ten fakt niezrozumiały wywri
zdumienie w samem Minist."
Narzekanie aa odrzucenie 7-miu PunUty le
przyjęcie 8 mego najważniejszego, mia^j
czenie wykonania okólnika Min. Kamień® N r

Pr;

Obrona spraw szkolnych i ośw JJ*

Dwie organizacje zawodowe nauczyjj *5®:
rzyszenie Chrz. Nar Nauczycielstwa Szkół r1
w Polsce" i „Towarzystwo Nauczycieli ®!;
i Wyższych" coraz to większą cieszą się fl
zyskując z dnia na dzień nowe zastępy’ Ws*
nego nauczycielstwa, dotąd należącego ®, p|a(
kalnych organizacji zawodowych nauczyć it ą,
dotąd nie zorganizowanego.
, !enii
Powyższe organizacje weszły w k o # taj
przedstawicielami w Sejmie i Senacie d l a i a s
obrony w parlamencie spraw oświatojT Vze
e elsko-zawodowych. 1 tak zaprosił
koi;
T. N. S, W. dn. 7 b. m. do swej siedziW
przy ul. Praskiej 18 posłów i Senatof^fNeś
w celu omówienia spraw aktualnych, a ‘'Łają

nim postawili aby kroki jego śledził. ^ iny1’1
milczący
—' Słucha] Parfen — odezwał się
^ SJ
Chodź ty sobie za mną i patrzaj kiedy f ą-:
wszystko jedno, ale ludzie nie powinni ? pr.
ja tu z Niżu przysłany, a po tobie i
>gta
Nie stanie ci się nic, a ja przypłacę, g -faji,
co powinno być zakryte.
• je.
Parfen słuchał zadumany.
— A to dobrze, żeście u Kaliny
W
iylę^oczów na was patrzy i po zepsute!
wet po opończy starej poznają, że dtf •ttii,ł
przy błąkaliście się.
— ja też u Kaliny pozostać nie w V0|j
Płaza — ani wam będę taił, że mi go>r c ^
cano. Chcecie wiedzieć, gdzie będę, J z .
przeciwko temu, pilnujcie gdy dziś albo r ^ '
będę wyciągał.
ą, 6
Parfen głową kiwnął.
. p0(j
Jl

To mówiąc Parfen obejrzawszy sił
ramieniu poufale szlachcica uderzył.
— Bywajcie zdrowi — rzekł — ń*|
wam na co był potrzebny, bo kto W
u Kaliny mnie szukać, ja jut tam zost*w
IV.
Zjadłszy, co mu Kalina przyniósł, \ („
nie był Płaza, wareckiem popiwszy
z zadusznej izby przed gospodę, aby P*°
gdy gospodarz go za rękę ujął.
.
— Waszmeści mianują Płazą? " ' i L
— Tak jest.
, jl$ę
— A oto jegomość pan, bywszy
s
śelwy Łukasz Bielecki, szafarz J. Król. M , p
z wami rozmówić pragnie.
'
( ,vSr'
Zmięszany trochę tem niespodziane®,
obrócił się Lasota i ujrzał przed soM j,'1?
postać,-która mu się uśmiechała.
^
*
Był to człowiek lat czterdziestu
weselej twarzy, oczu ruchawych,
,, <■
szabełee, na swój wiek poruszający * J
mlede.
■ j s“
— Do' usług waszych Płaza — % / ' A
— Czołem — odparł f-glarnie B e . / P®1
przybył, aby was do mojego domu na Pi^w
(G ąg dalszy nastąpi)

Obli?, P'

................... ............ .juiiU.iLU KJbnr Trazrysp/iwdiw się, oowrtńt e« para dn- już uiamy d®Ź< ciele komisariatu polskiego w Gdańsku, oficerowie
cfelstwi*1 urządziły podebną konferencję przy mroźne powietrze. — Miejmy nadgieję, ii przepowied marynarki polskiej oraz wiole osób z Bydgoszczy,
udriaie w czwartek dn. I W. ra. w swym lo- nia w dalszym ciągu się sprawdzi i nastaną śniegi, Tczewa, Pucka I Gdańska. Nadeszły telegramy od
«l feMterskiej 19.
admirała Porębskiego, ministra spraw wojskowych,
a patem łagodniejsze pewietrze.
piąłek zaś da. 9 iutege zebrali się w Sojmłe
— TCnnłec zmbnwene. Stosunkowo krótki W tym żeglugi polskiej, gen, Hallera i oddziału żeglugi pol
skiej w Wilnie.
|S,? *senatorowie stronnictw narodowych I tiehw** roku karnawał zakończył się. Prawie wszystkie
— P rzy jazd M arconiego,
Słynny wynalaze®
PI* prztwodnżctwem p. Senatora Michała Siecifi- rz.ystwa urządziły w tym „sezenie" zabawy i szałłt
I®ze Lwowa (Z. L. W.), wiceprezesa .Stowarzyszeni* to przedstawieate, bądź wprest zabawy, czy to
włoski w liście do St jwarzyszenia radjotechnikó* jji
polskich zapewiedział w najbliższym czasie swoją wśf- >,Nac«ycl»Uklc Koło Sejm ow e Chrz. zasilenia kasy iab teś wp/eet na jakieś cele spoie:
“u Jedności N aredow ej
Ukoronowaniem niejako czyli zakończeniem karnawał* eytęcw Polsce.
zni«| 'toesem wybrano posła d ra T adeusza Me ad rys* nazwałby m oińi, bel, urządzony przez Towarzystw*
— W y stę p pierw szego adw o k ata — k o b iety .
[osk< Mc. Demokracja), wiceprezesa Sejmowej Komisji Kupców w poniedziałek 12 lutego w salach Hotelu W tych dniach w warszawskim sądzie okręgowym
___ p ^ i . który jest równocześnie kierownikiem Centralnego. Wśród Biczem niezaaąconym nastroju wystąpiła w roli obrońcy pierwsza adwokatka w War- jjj
1szkolnictwa Średniego: wiceprezesami posła p ro  bawiono się ochocze aś de rana i uroczym tancerkom szawie, p. Haieua Wiewiórska. Jak pisma warszawskie j
fil f o® K otopcayoskłego (Z L N ) — kierownik* I dzielny* tancerzem trudne byłe zapewne rozstać się donoszą, shroaa wypadła świetnie; oskarżony zostdł ,
* ., '“ Inifcfwa .Wyższego, posła H enryk* Mia- ze sobą po tak mile spędzonych chwilach.
uwolniony,
mied! Tlet ° (Chrz. Dem.) kierowaika Sekcji Szkolnictwa
— S ssierć a ęd eark f Na szosie między Rojewem
— P eeypyw a# chednikL1 Przypominamy * po
yly
senatora M Sleoidekiege (Z. L N), sypywania chodników p. pietom iab piaskiem, gdyż a m. Ostrowem znaleziono dogorywającą kobietę otu
y ci ’aiM Sekcji Szk laictwa Powszechnego, sekre- przy obłtnej ęełaledzf nie tredne e wypadek e od loną w łachmany, Nazwitka zmarłej liczącej okoła 50
>*o' | pos,a Albina N ow ickiego (Chrz, Dem). Po- powiedzialność za ło spada na wiaśsisieli demów.
lat aie zdołano sprawdzić. Lekarz stwierdził śmierć
Pji Połączyli się do Nauczycielskiego Koła Sej
— N ew s ta ry fa pocztowa. Z dniem 15 lutego z wycieńczenia. Żdaje się, że chodzi w tym wypadku
b *',?t?Puikcy posłowie i senatorow ie: Soityk
obowiązuje ac-wa taryf* pocztowa znacznie podwyż o głuchoniemą żebraczkę, którą widziana w ekoiiey.
■,w«(
Sejmowej Komisji Oświatowej, Orliński, szona, tak, np.: listy, które dotychczas opłacana 100
— W ylew W iały. Woda w Wiśle poczęła gwał
ijplj
• “kolnicka, Arcichowski, Kapatczyńskj dr. Rąb,
siarkowym znaczkiem, obecnie wymagają opłaty 100 mk. townie przybierać. Całe łąki Siekierskie są zalane, tak
N
U
dr,
samo szosa i drogi łączące |e z Czerniakowem i mia
:cz*
Wówcicki, prot. dr. Thullie, Knotbe,
— B atzneśó Sskeli. W środę, dnia 21. lutego stem. Połączenie z miastem możliwe jest za pomocą
u j lancii rM ,p^ - f dr. Radziszewski, Lipski, Palińiki,
br.
odbędą
się
na
salca
Hotelu
Centralnego
dwa
po
—
—-Wyreirbowski, Rymar, ks Lcndzin,
łodzi. Poziom wody podniósł się od wczoraj ośt
siedzenia Tow. gimn. ..Sekól" w Kępnie i toj 1) Nad ł i pól astra,
2C
zwyczajne
posiedzenie
e
godz.
7
2}.
2)
Nadzwyczajne
Iwaniu się Sejmowego Koła Nauczy“
cele tego zrzeszenia i sposoby wains zebranie o godz. 9 30 Na porządkn obrad
wybór sąda honorowego i inne ważne sprawy. Wszyst
tępowania
sekcji
— W ielk a pow ódź na W ęgreeoh. Wezbrana
i
■,
*poszczególnych
>»
*
t
Nów. \Ał
kich członków sprasza się o przybycie na te posie
nostn! - ‘"•*'sP •S0’, zostaną ustalons, ułatwione
wody Dunsju przerwały tamę koto miejscowości KaCzołem! Zarząd.
■~.Ł lni°ne prace parlamentarne oświatowców dzenia.
— Pokw i ow anie Na kromkę ch ebs dla biednych poiztas Magier w okolicach Budapesztu, która jest
\zyciel senackich, jakoteż w dziedzinie szkolnictwa
miejscowością, gdzie znajdują się maszyny, doprowa
odebrałam
w spraw,e Samulski, Smyrek przez p. asc
stronnictw
Scidi.Ji a Posunięcia
narodowych
dzające wodę do stolicy. Prawie cała wioska została
sura
Krzyw
iriskiego
30
000
mk.,
p.
Glowik
z
Mvjomic
z zawodowemi
zalana wodą na półtora metra. Władze poczyniły
S t f"e "suczycielskiemi
S------S !1'' w porozumieniu
Pvciei
dla dobra szkoły, oświaty, ! COO mk, na wieczorku u pp Kuberów 50 000 mk„ wszelkie wysiłki, celem ułatwienia mieszkańcom
. Malchersk z Nosali zamiast wieńca źp. Szewczykowej
™ naiKi * ' l,arodtl palskiego.
200 domów znalazło się pod
Kępna S 000 mk., razem 106 0U0 mk
Serdeczne opuszczenia wioski
, l^iszych dniach będziemy świadkami, jak
wodą, przyczem 800 osób straciło dach nad głową.
„Bóg
zapłać"
składa
T.
Karłowska
oddział
Czerw.
Krzyża.
“t r z e m a Sejmowego Koła Nauczycielskiego
Dopływ wody do pi^a dla Budapesztu jest zagrożony.
aiiujioj, lcowe i radykalne organizacje nauczycielskie
— T ajn y układ tu reck o sew iecki. Dzienniki
:ds^ętotnil'Vałtowny •trz7ki dowodząc w ten sposób,
angielskie na zasadzie informacji z Konstantynopola
f Sp. Dr, L udw ik Miueraki. Z Poznania nad stwierdzają, że nie podpisanie przez Turków traktatu
*- | P raa!o leżą im na sercu oświata i szkol! Pr,.e .,lasze ideały — wykształcenie i wycho- chodzi żałobna wieść o zgonie ostatniego prezesa pokojowego w Lozannie ma swoje źródło w konwencji
Siłliielóu/Sz,ycl1 Pokoleń — służą im tylko jako środek sejmowego Koła Polskiego w Berlinie śp. Dr. Ludwika tajnej tureckc-sowieckiej zobowiązującej Turcję do niejn lf
Partyjnej demagogji.
(—) A, N.
Muerskiego, który zmarł 6 bm., dożywszy sędziwego zawierania pokoju oddzielnie od Rosji.
wieku lat 80. Nieboszczyk był z zawodu prawnikiem
■c
i jako taki przez szereg lat zajmował stanowisko pra
wego doradcy konsystorza arcybisk. w Poznaniu. Wy
Za czas od 39 gc 1. — do 10 go lutego 1923 r.
brany posłem do izby poselskiej Sejmu pruskiego,
Urodzenia:
bronił przez długie lata praw naszych p, litycznych ped
Irena Michalczyk * 30. 1. 23. w Kępnie Alek
zaborem pruskim powołany na prezesa Koła pozostał
ajN*te n ™ muią l*st°nosze oraz urzędy pocztowe nim do samego końca przynależności ziem naszych do sandra Marja Psikus * 29. 1. 23. w Kępnie, lren-a
-y^t dro2va7n’;Nowy Priyiaciel Ludu.“ Bezprzykładny
J S 2 2 * Papieru, czernidła, gazu. a także pod- Prus, tj. do raku 1918. Żywo zajmował się śp. Ludwik Siuda * 26. t. 23 w Hanulinie. Irena Weronika Steir.plDl® c|t d0 „ n 'szym pracownikom zmusza nas i w tym Mizerski literaturą polską i sam był autorem szeregu niak ® 2. 2 23 w Kępnie. Władysława Kucharska
31. 1. 23. w Kępnie. Marja Marta Pietrzak * 2 2. 23.
• ł a ." “ Podwyższenia cen, by móc do pewnego poezjj.
30. 1. 23.
— O poruczników rezerw y. „W związku z roz w Olszowie, Stefinja Mirja Słodowa
lurrrzej d
warunkom wydawania gazety.
^ r ° i ć 8ia!Żyzną
się każdy jak może, by porządzeniem Rady Ministrów w przedmiocie zebrai w Kępnie. Marja Gibek * 3t. I. 23 w Mielęcinle.
— ratuje
..................................
Stanisława Janik
2. 2. 23. w Weronikipolu, Miro
"'"d onj^.P ałrzeby życiowe:
------ robot tiey -i —
pr: c >- kontrolnych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Woj
sław Aleksander Pilarczyk * 1.2 23. w Kępnie Wanda
"(I
si? podwyższenia zarobków,
___ , kupcy
r „ skowychi wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
urodzeni w latach 1883—1899 włącznie zgłaszający się Modrzejewska * 5 2. 23. w Ifanuhnic, Marjanna
'
nieonWi Stosun*JU do ogólnej drożyzny ped
Wanda Łukaszyk * 2 2. 23. w Szkiarce mielęckiej.
^ :e«
i co zieri ceny za swe towary i wyroby. do rejestracji, którzy posiadają stopnie wojskowe aspi
gazety pozostaje na szarym końcu: rantów oficerskich, mają do dnia 1. 3. 1923 r. wnosić Marjanna Hys * i. 2. 23. w Olszowie. Marjan Dziu
Cl 1 'lie p^ o
lny abk-^Tzsza abonamentu codzień, lecz ma podanie do M. S Wojsk, w drodze przez przynależne biński * 2. 2. 23 w Olszowie. Helena Ciesielska *
ir ^ na.me'U na cały miesiąc,
____„c, który atoli nie P. K. U. z prośba o mianowanie ich podporucznikami 6 2 23. w Kępnie. Zdzisław Henryk Laskowski *
« ł jpanjjlac:
2 5 rosnącej z dniem
2 23. w Kępnie. Kazimierz Biczysko * 8 2. 23.
rezerwy. Uwzględniane będą podania tylko tych aspi
każdym drożyźnie
jljPkien, iaCa ogólnie drożyzna daje się przede- rantów oficerskich, którzy udowodnią, że w zupełności w Krąikowach.
Śluby:
^ L PlZestaie CZUĆ sazetora, jedna gazeta za druga, odpowiadają następującym warunkom: 1) odbyli conajRobol. Hermann Przybyła z Działaszów z p Juljanną
djt^hicza wycbodzić zupełnie, albo wydawanie mniej 1 rok służby czynnej w wojsku, 2) posiadają
cenzus naukowy przewidziany w Ustawie o podstawo Wittek z Krążków 29 1. 23 Robot. Franciszek Siudy
Hanullna z p. Marjanną Jankowską z H-nul na
'e‘
iednak walkę o byt mają gazety wych obowiązkach i prawach oficerów W. P. (ukoń
30. 1. 23 Robot Józef Nyszkiewicz z Rretni z p. M ircz*nie
conajmniej
sześciu
klas
szkoty
średniej),
3)
ukoń
, '"dzie doli*d przetrzymały jako tak» ciężkie
janną Mielcarek z Rzetni 31. 1. 23 R -b-t Franciszek
"'iermp !a<" ,t0 MaIeży wyrozumieniu Czytelników. czyli szkolę lub kurs wojskowy, oraz złożyli odnośny Zimoch z Pietrówki z p. Marjanną Zimoch z Osin
egzamin.
Podania
złożone
w
P.
K.
U.
po
dniu
1.
3.
.Przetr stoiś P^y swych gazetach. Chcąc atoli
3. 2. 23 Kamelarz Ludwik Wolko z Kępna z p. Marją
łcy z ^yniać ciężkie czasy, czego nam Szan. 1923 r. uwzględniane nie będą".
—. W y n ik w yborów du Kasy C horych w W a r Tomalakówną z Kępna5 2 23. Kumec Franciszek ,
itiaj^wnością życzą, zniewoleni jesteśmy na
szaw ie. Znany już jest rezultat wyborów do miejskiej Cebula z Kępna z p. Klarą Szmślówną z Kępna
!P^C°sec
p°dwyższyć abonament.
Koc-*
* • -Nowy Przyjaciel Ludu" na miesiąc kasy chorych w Warszawie. Lista nr. 8 otrzymała 19 5. 2. 23. Urzędn. Straży Celnej Wojciech Szcze
'Szt0“"
mandatów. P. P. S. — 18, komuniści 17, żydzi — 5.1 in paniak z Kępna z p Marją Płonkowną z Kępna
w*tc będ zie:
5. 2. 23 Drogomistrz Stanisław Ziętek z Kufteligencja praćujaca — 1.
1260
POCZtę
— O obrazę pana Piłuudsktego
Odpowie ników z p. Rozalią N rwicką z Kępna 6 2 23 Górnik
mk.
11CO
łn ę^»Dt.,/Cp. ^ez odnoszenia
dzialny redaktor ,,Rzeczypospolitej" p Marjan Orzegor- Walenty Seibiński z Laura huty z p, Stanisławą Kwijas
1200
^ in 0<l °PasuCp 1 odnoszeniem
czyk, pociągnięty do o d ^ ^ e d z ia ln o ś d za artykuł z Rzetni 10. 3. 23.
2100
® ad o E S ? w Polsce
Zgony:
o p. Piłsudskim, na ro zpr^B ^gW arszaw ie uwolniony
; 4 Wia,nychk5 We Francji
2 franki,
Ogrodowy Ernest Kęuzierskl + 29 1. 23 w Kęp
został
od
winy
1
kary.
'•*
p ? krajach 100 procent drożej.
— W obronie tyddw ... Rześnik warszawski Za nie w wieku 85 lat. Msrjar.na jasiak f 5. 2 23.
ledyńC2y egzemp |ar7 y00 mk.
rębski został skazany na 20 000 mk grzywny za to, w Osinach w wieku 53 lat. Hermann Gn| f 5. 2 23.
że pokłóciwszy s'ę z żydami hurtownikami zawołał w Zosinie w wieku 1 roku. Wdowa Kmstancja
Szewczyk f 7. 2 23 w Kępnie w wieku 89 lat Mar
głośno: , Precz z żydami!1
— P o g rzeb ś p. M etropolity Jerzego
Dnia ianna Łukaszyk f 8 2 23 w Szkiarce miel w wieku
8 dni. Rześnik Antoni Janikowski + 8. 2. 23. w Kęp
11. bm. o godz. 2 39 po poi. po modłach odprawio
nych w sobnrze na Pradze odbył się pogrzeb zabitego nie w wieku Ó7 lat.
je ao m io .» U lic k i.
metropolity Jerzego, gtawy Kościoła prawosławnego
ił"®* lutłge r*plelM. Walówty k. m.
ls®° „
Fiuity* I Jowit* m*.
w Polsce. W oddaniu ostatniej posługi zmarłemu
w, ; E#
Grzegor* pp. w., Julja* m.
wziął udział rząd z gen. Sikorskim, prezesem Rady
dnia 1a. iutoge 1B23 r.
*** *>^Jta • poUe. T,*S
Zachód5, T
Min na czele Min. Wyznań i Oświaty reprezentował D o la ry S t Z je d e o i m y c h
*3000—43300
•
’ * T w
kierownik min. p. Mikułowski Pomorski. Obok pre
D o la ry fcanad.
43500
0 \v ^
" * 0 T,t*
3875
zeta Rady M:n kroczył za trumną generalny adjutant F ranki B elg ijsk ie
K
o
re
n
a
c
z
e
s
k
i
1320
Prezydenta Rzeczypospolitej pułk. Marjusz Zaruski
M a rk * n iu iie c k a
1,49-1,50
Kondukt 1 1 >bny poprzedzał oddział piechoty z orkie
e°' Mluąl e n s taśców i u b aw . Z dzi
lX i <),(re*P®|,i*,c*wA roipociyM się siedmieti go- strą na czele, liczne duchowieństwa prawosławne,
171
T k"S. ni,P0,,,,< ei»» smutku I żaUby w keściele a zamykał kondukt oddział kawalerji i baterja artylerji
Zmarłemu oddano honory wojskowe. Zwłoki metro
.*?. p6<stPrz*d«iący wielkie święte Zmartwych
aK.. , e2o. Licsnl wlerul dążyli «d rana de polity złożeao na cmentarzu wolskim. Na trumnie zło
zwyczajem ojców otrzymać żono szereg wieńców, m in. od rządu Rzeczypospolitej
— . . . echylouą głowę i usłyszeć
— Rocznica w yzw olenia
W ubiegłą sobotę
**PUn«: „Z prochuś powstał, w proeh odbył się w Gdyni uroczysty obchód trzeciej rocznicy
10 sztuk do sprzedania.
przyłączenia Pomorza do Polski, zorganizowany przez
. Jednak" zim a. Przepowiednia, iż miejscowy oddział żeglugi polskiej pod przewodnictwem
' “tego będziemy mieli silne mrozy .p . ttodoljkiego. Na uroczystość przybyli przedstawi

Ze ś w ia ta .

Z całej Polski.

i

Od 15 bm.

Notowania Urzędu Stanu Cyw. w Kopnie.

J

.Kr o n i k a .

Kurs giełdy warszawskiej,

Gęsi

d o b rze p a s io n e

f ^ i ięC

Dwór Skoroszów, p. Rychtal

Stanisław Dzwonki a

, , 0 r o d z a ju * * “>'

skła d bławcif6*Bilans likwidacyjny z dnia 3i. 12. 1922.
>li ']

AMtywa
«it.
t. Stan Kasy z dnia 31. 12t 38. • —
i Wdziały aiotone w innych
spółkach
3000
3. W arteić Fitchemeśti
150000

J. Depoayńi
33017
2. Udziały ««louków
1190
3. Pożyw ki w Banku vy Namy
słowie3000

1530)5

U rn

Pasywa

fitk,

•»y»iy zysk

5,

■*

i

U5I93
i 5300#
Walne zgromadzeni* 2 3. 18. 3ti. i z 38 1. 19»3 postanowiło spółkę rozwinąai’. Wzywa się wszystkich wl»r»y«l*tl, aby swoje- pretensje w przeciągu
3 miesięcy zgłosili.
I3S

w Kępnie.

8 przeniosłem mój interes
z ul. W arszawskiej

i

K. G ruszczyński,
N ow a Drogeria = R ynek nr. 29.

UiB
n

m

—

M

W

w

a

t M

m

Uaientamu
PrzybyszewsktaiTłu
Walentemu

ŁBSiAsklemti
*«caerc życzenia
w dniu godnych
Imienin składa

8

P 3 .2 * w ^ Ięd u na post, wysUrr-sy „tsalwJż" i bi%U ?. kropką.

w

Listy

i

w

licytacja drzewa opałowego.
Sprzedawane

ca 150 mtr. pieńków.

podziękowanie

i!

fe

w Brukami Spćtkawej
w

a•O*ts

Nadleśnictwo Rycht* jjtoj
1Ó

ogłasza, że licytacja odbędzie j
lutego o 9 rano w K ępnie W

Centralnym .
Nadleśniczy PańsP

18>l»taia, umiejąca esytaó
i pisać po p»lsku i atC'
tr.iecku, poszukuje jakie
gokolwiek zajęcia.
łaskaw e zgłoszenia
w eksp. N. P. h.

k|

ja
lej

wiosenne, duży
angielski tasun I

1 Ludwik Cebulski i

stebnowanc poleea

o 21

88

JO|

88

g Fabryka maszyn i warsztat reperacyjny »
™ *
—
iś
posiadający nowoczesną maszy{£|
nerję narzędziową i stojący pod
łachowem kierownictwem, wykonuje nowe części i reperacje
wszelkich maszyn i narzędzi rolniczych także autogieniczne spajanie.

m

s'rcl

M
At*

as

T*t. IM.

"tir;

,.u

Z d r z ą d M a ję tn o ś ć ! S ie m ia n ic e .

Kępno, D w oreow a 281.

Ods:

Fr. Cebula z żon4-[flvi

I«7

nabywać msżna

^ŚSm^8SŚaŚliS5^858SS585Ś!!S5SSS3S5SSSSS535SSSI9II188

T«t. IM

Pen

zmnd szkolnych

Panna

w lokalu p. O rlew icza w Siem ian icach

ss

¥k
Za liczne życzenia nadesłane nas* 'eh.
•atr
w dzień ślubu naazego, oraz Tow. 5pi«*u tt(j
i wdzięcznej muzyce składamy serdeczn*

GFdHO przyjaciół.

odbędaie się

-

*

Pp.:

Dnia 22 lutego o godzinie 9 przed południem

106

Wszelkie podszewki.

W alentego
w

Jak dotychczas starać się będę, nadal Szano
wnych Odbiorców rzetelną obsługą zad o w o lić.

ak;łii§3ł

14

Sanownej Klijenteli miasta Kępna i Okolicy
podaję niniejszem do łaskawej wiadomości, i i
z dniem 5 lu teg o

(daw niej Firm a J. GSttinger.)

Zefiry ■ Płótna - Intety
Pościelowe - Ceraty

lUSlBlM

Tomas* P hs

I \y Rynek 29 ,

te

Perkale — Muśliny — Woale

Luty

i
V

;!

^

w Brakara!

ZARZĄD:

i

Materjały męskie i damskie

tjabywat wożą*

K. Q. m. u. H.
Jdaef Ba«U

,fc i treś^
awskich i P” i
kcl

przewozowe

R eichthaler D arleh n sk assen verein
Pawal Spiegei,

K ę p n o - R y n e k 33. d. p. kw itow ał

Listy

jjg
gg

Ejj

kapelusze
©iktur Cebulski,
dawts. Bracia Ławek.
Bławaty -Konfekcja
- Artykuły męskie SO Bielizna.

Za liczne nadesłane nam życz li** %
w dzień ślubu naszego oraz Tow. SpieW
za wykonany śpiew, składamy wszystk^
życzliwym serdeczne
i
Sp^g.

ś y

yfCO mu Ądlln^ p r z y j . . , - ,

9?

Ludwik i marja z Tomalaków Wol

K$ł>Ne (Pozm.)
RYNEK 1P.

m m m m i
Polecam moją

Jad aln ię P o lsk ą
Wydajęśniadania, obiadyi kolacje.
Prywatnym i stałym geśeśom obli
czań, znacznie taniej.
12,;

W nuk, Kępno.

Nastfpny

jarm af
na konie, bydło, nierogacizn?
przypada n a środę, d n la ^ 1

11)

1ty.

^ł 1
%

Kępnu, dnia 7 lutego 1923 r

M a g is tra t.

T.

o * '*

