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Kępno, na sc?botę 24 lutego 1923 r.

łysk ali w ło ścia n ie na
Polityce lew icow ej.
Ł o n ? rl'S,W0 PoI*^'e w.jiiinej tylko'-cięścl ncieży
, T ior CW Prawi*owych, 'druga ssnlsro poważna
"e” fa pani2°wanege wlościaństwa -należy do slranjftły “łowców", „Wyzwolenia* i Stapińczyków,
' '

-J m. Krosniet uun

ł» u,ra7 -7 .srm osrrtweam i delicje!
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23 r^*y w P°l3i;8ilpj r Woic?'!l zato raa P!ravv0
się, jakie też

* pr,łciM t lwu przyniosła polityka tych stronnictw.,
■^olaia*^ *,0^no 1 cz' sl° krzyczały, źe cne je-.
WI®^loici
wlościaństwu zbawienie, a ks1 'S »WAil.anina' ni« należącego do nich, nazywał;
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stronnictwa prawicowego

• któreby me uznawało potrzeby reformy

„„
W
it,

__ ..Piastowey" i „Wyzweleme“ pot:

I™** przelicyteweli wszystkich innych ichclci

h { vv«WI°‘£ąin*i- niet>'!k0‘

jtjł a**lk.ch obszarników, ażeby tem samem
l' l,rszi,fr2-vie,rnn£ im wpływy polityczne,

*ietnja "If cbc'wośś wiodła ich przytyta do tego,
w j"t*rą włościanin miał otrzymać, mniej
1 p,J"* Ólań pcdaruokietn. Właścicielarr. ziemi,
a?IZtzon,D1 ctl8ian0 zapłacić zaledwie
1 »trjj.“ * 2,apłacić w taki sposób, że właściciela
'W J ’, 1, rzeczywiście może 1 a może i tylko
r ty IOa£i roli, którą mieli oddać pad reformę
jt bp|v a<iat*5a jeszcze cały ten ruch sta! pod
* ®chcj m 8®rjaI>*tów, którzy, jak zwykle,
t 1a
Przeprowadzić za pomocą rządu i urzędPjsi ’ a'nej pracy i działalności uznać nio myślą,
■ f y " 'j^ .^ r z y rolni z „Wyzwolenia" i „Pia"M tijj 1 2a głosem socjalistów i wydali praw®
a|yszny r,‘,r my rolnej tak przepełnione duchem
/* jij'” 1 ,ak najeżone trudnościami i przcszkop 4 *? * ówczesnych posłów Chrześeijań.kiej
senator Ks. Adamski, na zebraniu
**11, - I kilkakretnie przepowiada! p. ReniPŁ ijłiK,inj ° wl z „Wyzwolenia', a późniejszymi!
ba?' rei twa’ jodneisu z głównych bojowników
”i tycij
że 0,“
oni sami
WZUj ” **
»UHli stworzą
Siwoizą tak
*aŁ sztuczną
HZlHCiU...
ikie b ^ s z y n ę , że zagwożdżą całą rełermę
IP ^ C iT m*8li ruszyć z miejsca.
* Wówczas na takie przepowiednie pa“ Pieją
mieli jedną tylko odpewledź, że tak
‘•Iowie reformy rolnej, obrońcy obszar

Iji^a %

“ ‘.Mdjij . reformie rolnej została uchwalona
nj-y^icowych stronnictw włościańskich
liu
,tn*i parcelacji, każdą sprzedaż ziemi
lat? %i, a*zwelenia urzędów ziemskich,, natwoP kt'.* Itnmisyj ziemsk ćb , nawet w takich
»j *’(>rych nie było ani jednego majątku
»i« *r>Ml*lacię> wydano olbrzymie m ljeny
J W a Wn>kow> zakazano włościanom kupoit ** rżą]? Prywatnych, boć wszystko destan.ee
r*in ’ a rezultat jaki? Rezultat ten, że
f » * ej , sta*>ęła, kupna i parcelacją wstrzyPal^We
ludzie na gwałt wołają, żeby
[ N *<;•r*’-—
- • gdyż ona do niczego
ńjt ^•furmio rolnej,
w^I«"ło ?ePowied'zialność z siebie, powtarza
i ^on’a«i aaPif”liści i obszarnicy nio pozwąrolnej. Trudno przecież
budowniczy praw o re
tilna rL,00'*"'1 olbrzymią maszynę, ale n I,r*98- A y’ ibutiowa!i ją źle, tak że maszyna
na Przestrogi rozumniejszych ludzi
;lnn*aP'tali«0tiZ^w'4ci® nie-zważali, boć to rady
tu’ tb°cia-ii w ' obszarników, których słuchać
»s?»p Polskiy doradzali mądre rzeczy.
•> n= •
czekał i czekał cierpliwie, groma^wilę, w której nareszcie dochrapie
a"ei- Powoli zaczął się niecierpliwić,
w‘Bż!5! tylko, że mógł był dawno od

niejednego pana alb* od sąsiadów kupić kawał ziemi,
ale cóż, kiedy m* tego feupna* zabroniono i na każdo
kupno trzeba było mieć pozwolenia urzędów, co znów
wymagało jazd, pedriiy, kosztów niemało.
Były w Polsce pewojernej takie czasy, że w!«ścianin miał się bardzo -debrze i zaoszcaędził sobie
sporo grosza przy rosnących cenach, a maroe jeszcze
nie osłabienej. Gdyby wtedy :g«spedarz był mógł
swobodnie nasywsi rolę i kupować chociażby drogo
na owe czasy, byłby dziś zadowolony i szczęśliwy, ża
* z sm:ę kapa: niez*ieraie tanio i korny śmie. ttdyby
się nie było nlefozsądaemi rezperządzeniatnl krępo
wało swobody ludzkiej, pewnie ż* byliby rozmaici
ludzie, zajmujący tlę parcelacją zarobili przy percelowaniu, aie jeszm więcej byłby zarobi! włościanio, bo
byłby otrzym ał ziemię za tak niską <senę, o jakiej dziś
marzyć nic może i byłby zdsiał już za zacszcaędzoo*
pieniądze wybudować sobie budynki przyisajmnioj
częściowo.
A dzisiaj?
Zmuszone włodeianicc do czekania, "arsslacji
prywatnej zabroniono, łudzono .go obietnicami -korzysteinjszych cen s_ poręb! rządu. Włościazin grosza
trzymał i czeb-il. Tymczasem drożyzna rosła, wartośś
mdt&i bliskiej spadła i dsiś ten sam człowiek, który
przed trzema
« 4 g l był sobie kapić za zaoszczę
dzone pieniądze Sł-morgowoigoripodarstwo,, nie zdoła
Kupić bodajże 5 nrórg.

T a s ft wielu włościanom,

zwłaszcza średnim i mniejszym, mądre zarządzenia iev,-icow;;ch przyfacłi! reforny rsłaej zamknęły możność
uzyskania własnego gospodarstwa.
Gic pier.wsze htogóimwteńztrTO :eżri*«ręr«j goepodarki, które spadło es włościanina, a winę za tę krzywdę
poneszą właśnie ci, co sami siebb zwią najwiękizymi
przyjaciółmi wlościaństwa, ojcowi? ustawy • reformie
rolnej. Nie dziw, ie wobec tego rozsądniejsi wło
ścianie, zrozuanasray, że p ro p o Ł o w an a jeizee lewi
cowców reforma rolna d« skutka. doprowadzić nie
może, oie tylko n!e prztshodziłi do lowicowców,
„Piastowców" i j.Wyzwoieala", Ucz przeciwnie utrwa
lali się raczej tr przekonaniu, że dla włościanina w so
juszu z lewicą prawdziwej korzyści uzyskać się nit
zdoła.
Chadek.

Kresy,
W r«sgwarze Jjrsia palityczasgo, w tym szalonym
wirze wypadków, zaicniających się z błyskawiczną
szybkością z dnia aa dziof.j społeczeństwo polskie musi
wciąż zwracać pilaą uwagę i dawać kaszarnie aa aasze
Kresy, zarówno Wschodnie jak i Zachodnie, bowiem
z jednej i drugiej strony posiadamy dwóch zdecydo
wany.b, a nieubłaganych wrogów, którzy tylko szyhają
na sposobność, aby Polsce zaszkodzić, którym jeste
śmy solą w oku.
Krosy zachodnie zo względu na sąsiedztwa z pań
stwem, które przsz cały czas swego istnienia było bez
pośrednim czynnikiem wrogiej, pr2«ciw> polskiej poli
tyki naszych sąsiadów, które przyczyniło się z końcem
18 stulecia w głównej mierze do rozbioru Rzeczypo
spolitej, — te Kresy, to nasza niejako redata, która
musi stać na straży całości Polski, jej dobrobytu, po
tęgi i rozwoju, bronił ją przed zaberczemi zakutam!
germanizmu. Polskość ich jest niezaprzeczona, patrjoty2 tn szczery, prawdziwy, żywiołowy, nio w słowach,
lecz w czynack. Ladność pragnie tam, aby Polska
była państwem mocarstwo!*oin, aby mogła spełniać
w dalszym ciągu swą wielką misję dziejową straż
niczki kultury i cywilizacji na rubieży pomiędzy Wscho
dem i Zachodom. Ludność ta rozumie, źe dla osiąg
nięcia powyższego celu Rzeczpospolita musi być pań
stwem narodowem w calem tego słowa znaczeuiu, że
muszą w Niej rządzić prawi Synowie tej ziemi - Po
lacy. W zrozumieniu ważności swycb zadań skupiła
się ena w potężnej organizacji, • łączącej nieomal
wszystkie stronnictwa, a zatom ponad partyjnej —
w Związku Obrony Kresów Zachodnich. Związek ten
ma szczytne zadanie pełnienia czujnej straży na Za
chodnich rubieżach Rzeczypospolitej i przeciwstawiania
Się wszelakim zakusom sąsiadów o miedzę — Niem-
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ców. Jak wie!kie zroztiFziie&fa wśród ludności woje
wództw sachodaieh ma interes narodowy, śwladcną
e tem wymownie wybory do Sejmu i Senatu, a olbrzy
mia większość poełóuj narodowych da *em wymowne
św>,adfctwo.
Gerzej rzecz się w s z Kresami Wschodniemi. T a*
v/skutek ciągłej demagogicznej, opartej na wyłączne®
pertyjaictwie agitacji Uwicy wraz z panem Piłsudskim
i jego zwolennikami, wskutek rozmaitych federalistyczmych mrr.oriok b. naczelnika państwa — polskość nie
wogła należycie roirwijać się, nie była odpowiednio za
bezpieczona, a jaskrawy dowód w tym względzie dały
nam wybory. Prawcież z okręgów wscheduith prznszli ziijomal sami yoilewie z mniejszości narodowych,
co josł wyłącznie zasłogą dotychczasowej, niesłychanie•tzkłdliwej dta Pelski polityki rządów lewicowych
Diaiejo też trzeba, alty społeczeństwo polskie zwró- ^
<iło iwczną t,wagę na te Kresy, aby niemi zaopieko
wały się nasze prawdziwie polskie i narodowe organizjrje kultoralno eko-nomiczno, oraz oświatowe, aby
tam rozpouęta
planowa, systematyczna rebeta
uświadamiająca, a jeżi iii będzie ona prowadzona umiejftcis, na podstawzek prawdziwego umiłowania sprawy
narodowej, rzetelnego patrjotyz«n», — to niewątpliwie
wyda wkrótce bardzo .pokaźne owoce i tak, jak na za
chodzie de niedawna pozorne twierdze giermanizmc,
jak Torań. Bydgoscez, wogćte eałe Pomorze, wykazały
dowodnie podczas-wyb ®rów swą polskość, — tak samo
i nasze Kiesy Wncbod nie złożą jej w najbliższym cza
sie namacalne dowod y. Trzeba tylko pracy, oraey
I i -jeszcze raz nraty mryi tnuywanuj p n ł z judzi dohreś
zroił, prawdziwych *b ywaieli i należy ją rozpocząć
zaraz, gdyż ezas sagli.

Zjazd wielko polski N. P. R.
W niedzielę 4. lutegy* br. odbył się p ą y ajazd
wojewódzki NPR dla wys.fer.cbasia sprawozdania ustę
pującego i wyboru cotrego' zarządu partji. Wieie cie
kawych rzeczy, które się na żym zjeżdzie działy, podaje
n i a. -ergau partyjny „Prawda", aie dużo prawdy
„Prawda" nie umieściła, tr.utba więc ją czytać żakżii
między wierszami.
\
Ze sprawozdanie i b. jfrezera posła Herza i b.
sekreta:** posła Ciszake wynik'-a jasuo, że NPR mocno
pochyliła się ku upadkowi. P;va prezes Karz powiada,
„że liczba filij wprawdzie ptdniosia się, ale zate>
.zwiększył aję preceat filij zsieczya.uych. Apa.pi (tj znieehęceuie) opanowała do tego sto .oma szeregi robotni
cze, że nawet niektóro powiaty nie wysłały swoich
dislegatów ca walny zjazd". Tywr powiatów było
podobno aż hO.
Temn siopomyślnomu sfanowi rzseczy winni n■>(ti
ralr.fe „obszarnicy'' i władzo m d o w e i samorządowe,
które opanowała reakcja... Aie „nie wolno załamywać
rąk", „wszyscy de pracy a więcej inteligencji". Potrzeba
pieniędzy i ludzi. Składki detycbev'a8 były minimalne.
Należy utanewić składki ruchome, aby zarząd miał
możność w każdej chwili jo podnosićZ wyniku wyborów jost p. Hoiz bardzo niezado
wolony. „Wybory przeprowadzone w l£21 r, do ciał
samorządowych kazały się spodziewać lepszego rezultatu
przy wyborach do Sejmu i Senatu. Niestety stało się
Inaczej! Nie zostaliśmy co praw da pobici, ale mogło
być len e.il
Wmę tego nitkiogo wyniku ponosi obok juź
wspomnianej „apatji szeregów robotniczych" i innych
także ordynaeja wyborcza z jej blokami i zaleca p Herz
ua blok odpowiadać blokiem. (P. Herz widocznie za
pomniał, że i NPR pecichu bUki tworzyła, z Niemcami
na Śląsku, w Poznaniu i na Pomorzu, a z socjalistami
i. wyzwoleńcami w Peznaóskiem przy wyborach do
Senatu.) Zwycięstwo utrudniły też kobiety, Które niby
poszły za namową kleru — dla tego zaleea zorganizo
wanie kcb:«t, aby je wyrwać z pod wpływów wrogich
NPR. Walkę w>borczą utrudniło niezdecydowane sta
nowisko ZZP., które nie dotrzymało przyrzeczeń.
1 pan Ciszak podając rezultaty wyborów powiada,
że rezultat mógłby być lepszy, gdyby energiczniej
działało ZZP. Niezdecydowanie jego władz musiało

w m a m im

ii

ś} odt» ć ujęta n k as wyniku wyborów. Doszło do
Bfcteii rzeczy, źc lokalne organizacje wydały odezwy
# aprtwie glosowania za ósemką,
*'i:A
W dyskusj; kazał dr. Stark, pora mo klęski odhetiouet w pozostałych dzielnicach Polski, nie uważać
ag tyiko zs organizację b zaboru pruskiego, gdyż
Wwczas partja musiałaby się zlikwidować, bo życie
subłiczne przeszłoby nad nią do poriąiku dziennego.
JLadną naukę dr.! p dr. Stark Zjednoczeniu Zawodom - «*«ih Polskiemu ZZP. jako starsze uważa się za
nstkg NPR i dlatego chce mieć decydujący wpływ,
4fo V»bec tego poucza ich p. Stark, że dzieci jak dora
ii
dają to przejmują op.ekę nad rodzicami (to znaczy
Morą ich w kuratelę),
jak z powyższego widać, nie wesoło wygląda
■V , ,
w NPR. nie wesoło wygląda też w ZZP., które bardzo
de na tej dziecinnej opiece wyszło. Niedordśii opie
kunowie sprowadzili ZZP. z drogi dobrej na drogę złą
f »-• walki klasowej i postawili je w sprzeczność de Ko
5 ,’• ścioła i narodu. To też nie dziw, że ueieczka lepszych
elementów z szeregów ZZP. coraz bardziej się wzmaga,
MiU * nawet liczne fdje- ze wszystkiemi członkami prze
i / chodzą do Chrz. Zjedn. Za w,
Bo tyłko głupcy mogą się zgodzić na nową naukę,
fii,!
teorję posłuszeństwa rodziców dla dzieci, pcdezas gdy
! c i dotychczasowy porządek świata i prawe Boże co in
nego przepisują Dlatego też niejedna matka, gdy jej
podobne mstynkta u jej wyrodnych dzieci ukażą, woii
■i. raczej żyć o żebranym Chlebie, niźli ulegać ich tyran]!.
A. L.

H

%

nić, która łączyła aas z Austrią. Dlatego opn szczamy
terytorjum Austrj i, by szukać wolności poza jej gra
nicami.
Dlategoteż odsyłam wszystkie odznaczenia i ordery,
jakie kiedykolwiek otrzymałem i załączam żelazny krzyż
z prośbą o oddanie go cesarzowi Wilhelmowi.
Józef Haller'
A wieczorem rozpoczął się wymarsz wojsk polskich
na Ukrainę.
Ten czyn gen Hallera zrywający ostatecznie
z Niemcami i Aastrją, następuje krwawa bitwa pod
Kaniowem i przeprawa przez Rosję i Murmai do
Francji, gdzie tworzyć się poczęła armja polska pod
wodzą „błękitnego" generała, zadecydowały ostatesznie
o losach Folski na konferencji pokojowej. Zyskaliśmy
wydatne poparcie ze strony państw koalicyjnych w kie
runku przyznania niepodległości Polsce i rozszerzenia
gramc.
To też dzień ten 15 lutego winien być dla nas
wszystkich dniem, który odwrócił od nas klęskę, jakafcy
nas oczekiwała w dalszem trwaniu we wspólnym
obozie z Niemcami,

Ostatni dzień
przyjmują listowi przedpłatę na marzec Upraszamy
przeto zamawiać pismo nasze jaknajprędzej celem uni
knięcia przerwy w dostarczaniu. Z powodu wielkiej
drożyzny papieru drukujemy bowiem tylko tyle egzem
plarzy, iie otrzymamy zamówień. Często więc braku
jących gazet dostarczyć nie możemy.

J' .

/i,.

i
i
'■■Pi1
' '*■r
' ‘l:
c •:
'W

#

I

Ustawa o naprawie skarbu.

Na królewskim dworze.
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— Wielebnemu Księdzu Probc® .
Ignacemu Nowackiemu z okazji 25-1® %zi
jubileuszu święceń kapłańskich składaj
najszczersze życzenia,
Redakcja N. ”

— J a rm a rk w ubiegłą środę był doś®1 cera:
nym. Przybyło też wielu żydów, któfycn afd ńeją
zachowanie się w sręt budziło. Do jakiego1
już żydostwo rozzuchwaliło się w naszych f
niechaj posłuży fakt, o jakim nas poinfof'
Jacyś chałaciarze zaczepili robotnika polskiej5',
Przedpłata na m arzec w ynosi:
ten w samoobronie swej jednemu z nich zactł
z odnoszeniem przez pocztę
„ 12bÓ
prać, uczynili żydzi taki wrzask i gwałt, '*
W dniu 15 bin. upłynęło 5 lat od wiekopomnego
w ekspedycji bez odnoszenia
mk, 1100
zmuszoną była robotnika owego odprowadzić,
« y n u gen. Hallera, który swojem opuszczeniem oko
w
ekspedycji
z
odnoszeniem
„
1208
obyło się też bez kradzieży i to dość znacz*!
pów austrj, pod Ratariczą w roku 1918 i wymarszem
pod opaską w Polsce
„ 2100
notowano około 15 wypadków, 2 złodzieji
na Ukrainę zamanifestował dobitnie przed całym świa
pod
opaską
we
Francji
2
franki,
csiio na gorącym uczynku. — Łatwowierny*1
tem. że i Polacy z pod zaboru austrjackiego zryw-ją
w
innych
krajach
100
procent
drożej.
,
się pewien włościanin, zamierzający kup1®
ostatecznie z państwami centralnemi, aby stanąć do
Pojedynczy
egzemplarz
100
mk
Otóż w czasie gdy pertraktował o kupno jaki*!’
wspólnej walki z koalicją o wyzwolenie narodów
i* państw przygnębionych ciężkim butem pruskim.
podszedł do niego nieznany osobnik, pt*/1
lepszą. Gdy udali się celem obejrzenia, ^
I jakkolwiek w lutym 1918 r. silną była jeszcze
jomy znalazł nagle paczkę pieniędzy. Post**8,
hypnoza potęgi niemieckiej w Polsce, to zawarcie po
Projekt ustawy o naprawie skarbu opracowany pieniędzmi podzielić i udali się na stronę .
koju z Rosją i Ukrainą w Brześciu Litewskim oddające
' nitet -tkc-ncmiCTny “ rńy podeszło jakichś 2 niezn-jomych, twierdząc,?
na łup Ukrainie rdzennie polską Chełmszczyznę, po przez ministerjum skarb
rzasie ~łjś4i"p«zkę z pieniędzmi. Włościanin. n!d™
ruszyło lak silnie umysły, że w dniu tym wszyscy już ministrów został już uk
zatarte*.
waląc iż ma do czynienia ze szajką spryt,z'/e
Polacy znaleźli się w obozie koalicyjnym antyniemieckim. przedłożony będzie hbor
pokazał swoją paczkę, którą mu oszuści
I wtedy II „żelazna brygada' Hallera wchodząca dzenia. Projekt dzieli
w skład t. zw. Polskiego Korpusu Posiłkowego por dach państwowych 2. C
zwrócili Ody owa trójka gdacz zniknęła ud
O bu
twej paczki i ku sy
wała się do czynu. General Haller wydał odezwę do nościach skarbowych i
Mar od n Polskiego, w której motywując konieczność jektu są następujące:
opuszczenia przez wojsko polskie pozycji austriackich emisji złotych polskich
- N» Mtnodsr Tc.w. tfm n .
\$;
[tka do
aa Bukowinie, zaznacza, że prowadzi swych żołnierzy kim zakresie miernik :
ofiarował f».
Wojtkowiak 250000
M,
zagranicę t. j. tam, gdzie powstaje polska siła zbrojna. budżetu. Stabilizacja t
tej
esiose, rc szlachetnemu ofiarodawcy ■składa
Minister t zerowa ma oy
Tegoż samego dnia wysłał gen. Haller pismo do końca 1925
zapiać! *
iibliCŁ* ro^alslue serdeczn*
_______ _3 _____
koki, poczt I ret
Natomiast
ministerja.
eesarza Aiistrji Karola następującej treści:
•O C łS łłA C tt a iiid
,,Z powodu haniebnej zdrady, jakiej dopuściły się nych będą ziąezoae w jedno pod nazwą ministerjum
— W alne Zebranie Towarzystwa 1
Austrja i Niemcy wobec tak zwanego sojusznika, jakim komunikacji. W zakresie kolei ministerjum to ma byc
miała być Polska - aiuzsze pozostawanie cegjonow władzą czysto aammisrracyjiią. Poszczególne dyrekcje ałowców Polskich w Kępnie odbędzie się
działok. 26. lutego br. o godz. 8 wieczora* .
Polskich w armji ausłrjackitj nie licuje z godność ą kolejowe i icb prezesi będą niezależni. Budżet pad
™
narodu i żołnierza polskiego. Musimy zerwać ostatnią stwowy składać się będzie z 2 budżetów: budżet A, admi- pana Tyca. O liczny udział prasi
7
i
— Nie szacnj r.as waćpan za mieszczan — odparł* niałego, jak ołtarz jedwabnemi firankami
16
J. IL K raszew ski.
pani —- którzy się lada z kromką Chleba rachują; mej wieszonego szlachcic nigdy w życiu nie oglv!
mąż szlachcic jost i gościnność lubi a praktykuje, ja z figurami przedziwnych, które obrazy zasMK
ani nawet }-----•
pieca, w kszialcie
casŁi
---------- baszty,i rprzy kt*
też rada jestem gościowi.
Ruszył Płaza prost ku zamkowi naprzód, ale tu mniej kunsztowny kominek, z pozłociste*1
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
nigdzie sam sobie radzić nie umiał. Postanowił więc wyobr śającemi dwa smoki
Szlachcic wyraził żal swój i podziw*e"J
czasu nie tracąc naprzód Ossolińskiemu się pokłonić.
Trafiło się tak szczęśliwie, iż Gurlewskiego nawet w kominie wilki niema! piękniejsze były i”|
jednym ołtarza lichtarze, czem Guriewskief0
Nikt też — dorzucił głos trochę, zniżywszy Bie- pytać nie potrzebował, znalazł go w bramie stojącego.
,
— Masz waszmeść pomieszczeni*? — zapytał go chu pobudził.
iUcki — nie będzie tu ptaka! pa nim, krom jego fa
Ukazał mu tedy młodzik obraz b*f“" J
worytów karłów i kilku /trefnistów, co go zabawiali. dworzanin.
:mi nader barwami
i ~r
spyt*<
------- ------malowany,
--------- ,, ■
j -■ gU
— Przyszedłem podziękować za nie — rzekł Płaza żywemi
On nas nie Inbil i pluł na wszystko ca polskie,
myślał z czogoby on był i w jaki spoióh %
kłaniając
się.
a szlachta też i panowie serca do niego nie mieli.
— To chyba innym razem — odpowiedział (łur- Na to Płaza odparł, że widział malarzy
W Rzymie mu lepiej będzie może, byle tylko wytrwał,
blachach i płótnach malujących, ale nie
ale król i wszyscy powiadają, iż naturę taką ma, nigdy łowski — kanclerz na’ zamku jest u N. Pana, jejmość obraz był mozajką, której przypatrzywszy »i!„i
z tego nie rad co trzyma, a gdy dostał czego pragnął, w kościele, więc jeżetiś ciekaw, korzystaj z czasu ja zamruczał, co to na uiego poszło czasu i ••V
waszmości pałace pokażę.
wnet się zniechęci.
— Niech Bóg płaci, jakżebym ja takich rzeczy
— No, ale kaptura mniszego gdy go raz wdzieje
nic miał ciekawym być, których świat zszedłszy dru
nie zrzucić —- rzekł Płaza.
Hi
— Dlaczego'/ — zawołał Bielecki — ani mnie, ani gich nie ujrzę.
.ii
— Pocznijnyż od pierwszego budynku — odezwał stu pańskiego.
wam, z za klauzury się wyzwolićby nie dali, ale kró
ogromna
szafa
kuła
Tu
stała
także
się pro wadi ąe Gurlewski do gmachu, na którym czterej
lewiczowi czego nie pozwolę? Ani mnie ani wam sio
złotemi na szufladach napisami: Helland/a, , o i
stry po siostrze zaślubiaćby nie dozwolono, bo to się królowie stali,
a i f c ł u r A npapieskie.
ani««trirF m u ria
H t f t r n a n i 2 . ?* j. .
Francja,
Hiszpanja,
— Tu ~~ rzekł drzwi otwierając do wspaniałej PPaństwo
kazirodztwem zwie, a nieboszczykowi królowi dopu
wytłumaczył mu, że w nich listy i kor<%|
antykamery
—
jedną
tylko
jadalnię
ad
tych
dni
w
któ
szczono jedną po drugiej siostry wziąć, choć niemało
rych u nas gonci, posłów cudzoziemskich, lub senato przechowywane były, od których klucz sa* 1
z (ego frasunku doznał.
Ossoliński.
i|#i I
rów sita bywa, waszmości ukażę.
Tak aż do późnego wieczora przegwarzywszy
Na ostatek drzwiczki uchyliwszy do «'*!j (,
Ode drzwi poczynając, które eałe były nabijane
• stola, Płaza do swojego alkierza odprowadzony, gdy wzorzysto i zlocistensi opatrzone zamkami i klamkami,
I, śmiejąc się pokazał krzesło w
się po tyłu nie wczasach pierwszy raz połofył roze wszystko w sali przepychom wielkim biło w oczy, ale
i wytłumaczył mu, że na niem
ą
brawszy do koszuli, zdało mu się to łoże rajem, Płaza pam ętał wczoraj widzianą, obrazami przyozdo danym znakiem na górne piętro bez f a t f ł ^
i u Panny Marji już nazajutrz na wotywę dzwoniono, bioną, a ta jej zrównać ni* mogła. Miała -łoi odrzwi nieść było można.
gdy się przebudził, a tu niu wnet winnej polewki marmurowe, posadzki polerowane i pięknie wykładano
Ponieważ kanclerzynej też nie było w
.*l
z grzankami chłopak przyniósł, która też niezepsutej drzewom rozmaitom, obicia jedwabno ze złotem, posągi lewski powiódł dalej do pokojów jej i Ą
gębie ambrozyą się wydała.
marmurowe dokoła przy ścianach, między oknami po przód kaplicę bardzo ładną domową sa**J J*
Wyjrzał potem z okna na miasto i ochota go ustawiane, w pośrodku złotą korotę, w której świecznik ciąż szczupłą, w której z dozwolenia pap>*'i|
wzięła pójść Ossolińskiemu podziękować. Winien też byt pomieszczony; wspaniałą była, lecz nie zachwycała święta mogła się odprawiać, na ee przywr1*'!
był dany.
był Wijurskiemn się opowiedzieć. Nie lepszego do jak ta, którą wizerunki Ossolińskich przyozdabiały.
Ołtarz po bokach cały był est*wi«'y
eiyniema nie miał, odział się więc, szablę przypasał
Nad jednemi drzwiami brązowy Knpido strzelający
i trzos swój pod zamkiem umieściwszy, ruszył na z luku, z minką figlarną, zapewne obrzęd jakiś weselny kształtu relikwiarzami krysztatowemi, srehf* .,
temi, skrzyneetkami oplatanemi łańcuchami u
miasto.
przypominał.
lane pokoje i alkierze gmachu tego więcej dla w których z Rzymu przywiezione kości > > * •9 Ai
Wychodzącemu już piękna pani Bielecka jeszcze
Obrazków też tak piękHie m a lo w a nych !
strojniejsza niż wczera, a z twarzyczką świeżo po wygody i jako do jadalni należące służyły, niż dla
malowaną, zastąpiła drogę grzecznie, spytała czy spał okazu i przyjęcia. Wyszli więc ztąd rychło do dru ołtarzu, w pośrodku i po bokach dehranj^ji
dobrze, oznajmując, że obiad o południu na niego giego pałacu, w którym wczoraj był Płaza, a tu go skowych postaci i twarzy świętych to**^ (
wprost Gurlewski do pańskiej sypialni bocznemi poustawianych, kwiatkami umajonych,
czeka.
— A nie będęż ja waszym radościom ciężarem? — schodkami wwiódt, aby się jej teraz lepiej przypatrzył. oglądał.
„i U l, , ,
(Ciąg dalszy nastąpi.)
A bvło tu do zobaczenia wiele, bo 1 łoża tak wspa

R ocznica Rarańczy.

i,

lustracyjny j budżet B, przedsiębiorstw partit*
które mają być prowadzone według zasad g«jl
handlowej. Sprawa banku emisyjnego I emisji i —
polskich ma być ujęta w osobnej ustawił, I 4 że
przewidywała emisję złotych polskich na paf1"'zapasów złota posiadanych przez PKKP. — *
tecznej redakcji projektu ustawy o naprawił przev
sprawa banku emisyjnego nie jest poruszeni.
Sań,

całej P o lsk i.
aó
I e»i*ll
Powstanie na ćwiczenia Kurjtf Polski do
łowi*, I f* w d*iu 1 marca powołany zostanie tta 8-tyna po mlowe kwiczenia wojskowe roenilc 18*7, następni*
- 1 »»ja rocznik 1Mb, około 1* lipea 1S95, na razie
jtawio przewiduje się w r. b. powołania dalszych roczników.
,z8** I " Napad bandycki na pociąg W a razaw a—
ę**ń. Niezwykle bezczelnego napadu dokonana aa
Ftajszy pociąg kurjerski Warszawa—Poznań. W pe• * drogi,
_. -o kilka kilometrów za stacją Kutno zjawił
ki
w ,rze*liaI« H kl. zamaskowany i uzbrojony w reilWer bandyta. Pewien podróżny usiłował dać sygnał
<*w i,K 0Wy' al* Mnim zdąfyt ująć rączkę automatu, padł
’
pozony kulą rewolwerową. Peeiąg wprawdzie aa*tf,S xKania
l'11J5t *»łrzymano,
eUJ—» z-vp _ale złoczyóea,
. . . korzystając z za(W
x.^e8*- Ofiarę napadu ulokowano na naI™l- 3iacji;
rana
jest
ciężka,
---- j ., sa
s s n ]C
3 l tbj . U1^<ŁK
ca,
kula przeszyła pierś
jJ/Wt - - Wszczęty w pociągu alarm przeszkodził
rcie w dokonania rabunke; jedynie jednemu z po^ cl> zginęło palto.
ro b o li
oTit tu 'S,apiyw niepożądanych gości, Okazuje się,
25'" J 0*1 z Rosji i Ukrainy w zupełnem zaufaniu do
(Cladajl > gen. Sikorskiego emigrują w dalszym ciągu
N. P
,sc
raiarę wzrostu antysemityzmu na Ukradość łcor",'ecki*l emigracja Żydów do Polski wzmaga
* .[(Aj i‘az bardziej. Na całem pograniczu wschodniem
11 ^ 1’ Punkty zborne tej emigracji. Znajduje się tam

wielu pośredników, którzy przy pornosy fałszywych
dokumentów szmugloją Żydów do Polski. Najgłó
wniejszym takim punktem po stronie polskiej jest
małe miasteeeko Ctortków w Małopelsce Wschodniej.
— Desperacki er,to syna ministra. Onia 31 bat.
fiecy usiłował pozbawić się Życia syn ministra spra
wiedliwości Makowskiego, dwudziestokilkuletni student.
Wieczorem przybył on do pp. Zielskicfc. zamieszkałych
przy ui. Szkolnej i wizytą i o godz 33 i pół ku prze
rażeniu p. Sielskiej i jej córki strzelił sobie w skroił.
Kula przebiła suszkę i wyleciała zupełnie spłaszczona.
Kenat po dłuższych cierpieniach zmarł.

Kart giełdy warszawskiej.
e dii* n hletege
t« * te n r ,.
BaUry 5fc ^edBorzonycSi

Targ

Giełda zbożowa w Poznaniu.
tfrzećowe notowania z dn. 21. lutego 1B2S.
loco Roineń ze 109 kg. w ladackack wagonowych deztaw
natychmiast «*ny hurtownie:
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Jęczmień brew.
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Groefc polny
Oioch iad*!nv
Seradeli
Lubią nieb. żółty
Mąko żytnia 70»r*
Mąka pszenna
Ospa żytnia
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Sytuacja na ogói
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skład m ieszczący się dotychczas
w rynku w domu p, Jasińskiego,

ziemniaków
fabrycznych.

zostaje

p r z e n ie sio n y
od poniedziałku* dnia 26 lutego hr. również
w rynek* domp:.K«pr-^ow*j

p ła c ira y n ajw y ższe cen

daw niej D ziało szyń ski.
Skład ten będzie prowadzony nacja* - jm W « -

Ftija Bralin.

Pawlń.
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sjt- ć 5E*nownej Publiczności miasta Kępna i okolicy douoDr>,, “P '1*]"!!*. ie z, dniem 31 lutego rb. otwieramy w Kępnie
r itlisy Warszawskiej

'każdą ilość u ty w in y c fi

płyt fotograficznych
i płacę najwyższe ceny ą§ f f j g

'skład bławatów

Firma „Ewi“ Poznań

pod firmą

Bł a

92

Podajemy niniejszem Szan. Członkom do wia
domości, iż

Kupujemy k a ż d ą ilość

p. p.

W

Dula 2t. iotege fSJfif r.
Płacono za 19# M *ewoi w*ft:Sydio u*»t« i. ki.
„ 11. ki.
„ Si. ki
- ■
ł.
w.
Cielęta
,,
«. kl
tli. ki.
Świnie
i. ki
11. kl
m. kt.
I. ki.
. # Io e
H kl.
Ui. ki.
Piootęta Ła parę
Kejy za sutukę
~
-
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ort-St.

IM
noo;
W
26

fanty aijiołskie
•
franki francuskie
.
.
.
franki beljijekie
flanki sawajcarkie
Marka niemieuka gotłw ta
wyplata
Corena czaeka Kereaa aaatrlackt
1 rnbe! jdoty
1 rebet srebrny
teudnania eioiiataloaa.

w a t

.

pub Staraniem naszem będiie zjednać sobie względy Szan.
ą in'Cll'°*c‘ Pr*«2 towar rzetelny, ceny możliwe nizkie i skorą
p*imą obsługę.
kr,j|j
o łaskawe poparcie naszego przedsiębiorstwe,
2<M
i wysokim szacunkiem

Górna W ild a 119.

209

Gościniec dominjalny
w Mikorsynie pow. kępiński, we wsi koś
cielnej, gdiie dute odpusty, z 48 do 60 morgsmi roli s domem mieszkalnym, oborą,
chlewem s rzeźnią i stodołą, mamy pod korzystncml warunkami do sprzedania. Po
jąłem mamy rozmaite inne

Groszkiewicz & Szymala.

GOSPODARSTW A

w rosmaitycfe wieikośeiaeb,
domy, handle I przedsiębiorstwa pr»ntysłswt
w dużych ilościach zlecone do spraedaiy.

Naprawy

"Worów elektrycznych
i? dynamo-maszyn •
1h

I ! ’i*i fr,c«w*l SlfHromeibsaieseycb
w
--------------r , M n *1*4.

Mo
mk. nagrody
i>rA

9
fi

0<ldanle 2 P*6w

i star* wilczyca)
« neey s 20 na 21 luteęe br.

Walenty Dobrzyński,
gospodarz Mech nic*

1S7

św. Marcin SR

żelazny

w ykeiują

I ojffWigi Sp.T.r e.p Poznań
j

P IE C
do ogrzewania mata ury
wany s tra s na spnredafc.
Gdzie wskaće aktp. K. P.
L pod nr. 219.

Konfekcję
męską
w wielkim wyborze
iw tasich ceeacfc
peleca

Wktar CabuMti,
dawa. Britfl Latbłtl,
Mavraty-Koafekefa
-Artykuły m a k ie 16
Bieliant.
KĘPNO (foan )
R Y N E K 10.

Kupujemy

Bank Wielkopolski, Poznań

Kto pożyczy

2 - 3 miljonów mk.
sa domostw* i 12 m órr roli *a i bipotaką. Ptiaatwne
efłosaenia de ekip. N. P. L. pod ur. 210.

KOWAL
aeeaty poaaukajt ed aaraa
lub ł kwietnia POSADY.
Z |I*aicaia de ekap. N. P.
L. pod ar. 211.

214

Kupię

P A P IE R Y

w ojsk ow e
na aaswisko B ltayeke Mi
kołaj * Opatowa a(ubiouo
w podridy a Katowic do
Kępaa.
S il

2 umeblowane

I

wszelkiego rodzaju r b o i a .
nasiona, seradelę, wykę
i pelusckę.

Ofiarujemy
z naszej składnicy tam asów kf,

azotnlak, superfoafat, sól pota
sową i slaroz. amoniak.

OSPA KALISKA
lłó

stale na składiie,

Bytoński Konieckl
tel. 82 — Kfpno — tel. 82

K L A R N E T POKOJE
z calodzienneot utrzyma
koncertowy C lub E.

P. Kujawski, Kępno
Warszawska 322 II ptr.

niem od I marca do wy
najęcia. Zgłoszenia do
eksp. N. P. L pod nr. 213.

Formularze do wybnrflw sołtysa I Rady gminne]
do nabycia w Drukarni 5p 6łkow*i w Kępnie.

a a s iT M

iii
Niniejszem psdaję do taskawej wiadomości, ż t z dniem dzisiajszym firm a

$i

Rolnik w K p ie **. Brunon Piechowiak

ftl

została zlikw idow aną z przejęciem wszelkich, aktyw ów i pasyw ów przez

i ' 1:
-UH

Młyn Parowy w Podzamczu

V'

n

i »f

właśc. Brunon Piechowiak.

•M

W ubikacjach fir n y Rolnik z dniem dzisiajszym wszczęła swą działalność firm a

i ' jf
c,<. v
i •i ' i|
■ i; •:)

„GLEBA,, Dom Rolniczo-Handlowy tow. jskc.

w

Kopnie.

Z poważaniem

Brunon Piechowiak - Podzamcze.

: l v' '
; ,'l )

Teł. 13.

U

Adres teleg. Młyn.

■ ■ ■ ■ ■ ■ B IH H D IIIB IIIIH I
Mocą aktu notarialnego nr. 1051 Ostrów z dnia 22 grudnia 1922 r.
zatwierdzonego reskp. Ministerstwa Skarbu L. W. K. 7861111 z dnia 7 lu
tego 1923 r. została założona firm a,-_—

m GLEBA"
Dom Rolniczo-Handlowy Tow. Akc. w Kępnie,

:;i! *
t

która z dniem dzisiajszym rozpoczęła swą działalność w dotychczasowych
ubikacjach firmy Rolnik w Kępnie
Przedmiotem naszej działalności będzie

zakup i sprzedaż wszelkich produktów rolniczych
obDK sztucznych nawozów węgli-

i

Polecając się łaskawym względom

P.

T. Publiczności kreślemy się

i

z poważaniem

I

„Gleba" Dom Rolniczo-Handlowy

s

Tow. Akc. w Kępnie.

i

ił

Teł. 30 i 68.

|

Adr. telegr.: Gleba.
Zarząd:

W ładysław Rybakowski,

i

i&ipi

■ B iiB O i i

Skrzynka poczt. 21.

Józef Piechowiak.

i.

muą

