General Haller w Kępnie.
| Wczoraj wieczorna <■ godz. 7 i pół przyjechał do Wskutek tego Polska musi się zadowolnić rządem
jpna generał Józef Haller.' Cilem powitania dostoj pozaparlaireni.irnym czyli inaczej mówiąc, rządem bez
go Gościa przybiły
przybyły na dworzec Bractwo Strzeleckie, stałej większości, od wypadku do wypadku, który
no
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nrvy*Jł-no T,
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•aż polarna,
Powstańców
i Wojaków, Tow. przy lada sposobności może runąć.
Prasa lewicowa wciąż podkreśla z ogromnem
lejarzy i inne, w towarzystwie 2 orkiestr. Niezlijne tłumy ludności, nie bacząc nu śnieżycę i rtnai- uznaniem, że p. Sikorski stworzył rząd silnej ręki,
| oblegty dworzec, by choć zdal i ujrzeć twarz nko- a ponieważ taki w chwili obecnej jest potrzebny Polsce,
więc należy go możliwie jak najdłużej popierać i utrzy
tr.ego Wodza I Szermierza o polskość Polski,
j W towarzystwie gen. Hallera pr;yjechał takie mywać. Są to wy wody bardzo problematyczne] war
tości, bowiem owa tak wychwalana .silna ręka' p. Si
Jor L‘gocki niedawno uwolniony z więzienia.
| Generała, opuszczającego wagon, przywitały panie, korskiego wykazu c sw. moc w jednym tylko kierunku
Jczając bukiet.
Na petunie przybranym zielenią i to właśnie specjalnie w stosunku do ugrupowań oraz
łęsiście oświetlonym pochodniami, oczekiwały to- czynników narodowych w nasze m społeczeństwie.
tzystwa i poszczególne delegacje. Rozległy się po- Jesteśmy więc świadkami skrzętnego wyszukiwania
alne dźwięki orkiestry, padły salwy, oddane przez jakichś nieb Pi ejących „sp sków" ze strony prawicy,
jctwo Strzelców. Pan Turowski prezes Bractwa mamy masowe aresztowania ludzi, którzy swą pracą
telcckiego, wygłosił, powitanie w imieniu Bractwa i działalni ścią pod żadnym względem na to nie zasili
mych towarzystw miasta i powiatu, puczem pan żyli, wybitnych pisa-zr, ż? wymienimy chociażby Noterał, wzruszony przyjęciem, w krótkich słowach po- waczyńskiegn i Ligockiego, zam; ka się tokie stówa
jkował, witając uściśnieniem ręki przedstawicieli nyszenia, jak .Rozwój', którego działalność przy
ły ch stowarzyszeń. Przy dźwiękach orkiestry prze- odżyd nniu naszego kraju, a zaieui walka z najgorszym
|ł S'ę
General wśród utworzonego szpaleru, wi- wrogiem Polski żydami, dala pfc pomyślne wyniki,
wreszcie władze administracyjne występują wręcz wrogo
C w dalszym ciągu zebraną publiczność.
Po zajęciu miejsca w powozie zaprzężonym przeciwko bojkotowi, jak to miało miejsce we Lwowie,
rwórkę koni. usta vi!y się towarzystwa w szeregach, gdzie policja aresztowała studentów, upominających
łka zagrała, strzelcy z karabinami utworzyli straż publiczność, aby nie kupowała u żydów.
Wprost nie chce się wierzyć, aby to wszystko,
trową dokoła powozu, konie poprowadzono,
iród niemilknących okrzyków na cześć jednego cośmy powyżej napisali było prawdą, a jednak są to
Ijlepszych synów Ojczyzny ruszono ku szosie pro- najzupełniej niezaprzeczone fakty, Każdy wobec tego
izącej do Olszowy. Po drodze liczne pochodnie szczery patrjota i prawy Polak zadaje sobie pytanie:
nie bengalskie rzęsiście oświetlały drogę a niett- dokąd idziemy, czy nasz kraj ma zostać Judeo —Polską?
Czy prawj^synowie tej ziemi mają od własnego rządu
ne wiwaty coraz więcej s;ę potęgowały,
lak witali kresowcy w przeddzień obchodu trze- cierpieć za te prześladowania, że wypowiedzieli walkę
rocznicy oswobodzenia powiatu kępińskiego Kre- zdecydowanym wrogom kraju? Czy specjalna naganka
ea - Generała, który czynami swemi o niepodleg piasy lewicowej oraz wprowadzanie najzupełniej
l i sławę Polski bodaj czy nie największe zasługi zbędnych są 'ów doraźnych w Wielkopolsce bez danych
po temu — nie j e d o w o d e m , że slaezamy się coraz
jf W ię c witaj nam Generale, niechaj sławne i nigdy b rdziej w prze.-aść, fe decydujący głos zaczynają za
bielać w kraju te .tunik , którym nasza polskość jest
Jpomniane czyny Twe będą nam gwiazdą prze
o kr? — Nd wszystkie powyższe pytania nie
ilą na dalszej drodze ku odbudowie i lepszej sil?
łości Rzeczypospolitej, dla której cale życie swe stety muszą wypaść wszystko twierdzące odpowiedzi.
ęciłeś.
Społeczeństwo wobec tego ma prawo być zaniepoko
jone i domagać się, aby gabinel p. Sikorskiego przestał
sprawować władzę w Polsce.
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Sikorskiego.
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staje powołany ua prezesa ministrów, zaś w gabinet! |
koaiięyjnym. p. Witosa piastuje tekę mitiisłta skart'
Obecny minister przem ytu i handlu p. Kj M
Ossowski ukończył politechnikę w Zurychu, gdzie Jat |
inżynier doktoryzował się. Specjalnością jego by j]
urządzenia turbinowe. W kraju zdobyła sobie rozgłi )
jego działalność nad stworzeniem centrali wodno-eiel |
trycznej w Jazowsku. Ostatnio zajmował się Jedyt ,
w Polsce fabryką azotu i związków cjankowych w B-: J
rach p. Jaworznem i byl profesorem w wyższej szku '
handlowej w Krakowie.
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Kłajpedą toczą sią walili.

Pomiędzy wojskami litewskiemi a francuskie* j
to czą się walki. Litwini rozpoczęli gwałtowny ogW
kulomiotowy i karabinowy, przyczem posługiwał! si; 1
granatami ręcznemu Aiaki litewsk'e zostały odpart«
Francuzi mają rozkaz bronić się do ostatka w kosza
rach. Do portu przypłynęły wojenne siatki francus, .,
i angielskie.
f*
Podług ostatnich wiadomości, Kłajpedę zajęli Lit;
wini.
,
'
.? !

D a ls z e za jęcie.
Podług informacyj gazet francuskich, już zostały
zajęte Bochum, Recklinghauseń i prawdopodobnie Bartneu i Dortmund.
ttiemlec----- Obecnie
— ......- przeszło połowa ..........
.. .’
kich kopalń węgla znajduje się w okupacji francusku-1 i
belgijskiej.
#8

Wybory do Rad Gminnych.

Ponieważ rozporządzeniem Ministerstwa byłej dziel-nicy pruskiej z dnia 25 Ili, 1920 r. wszyscy dolychcra* f ;
sowi radni gminni kończą swe urzędowanie i dniem ,
31 go marca-br„ rozpisał wojewoda poznański nowe t.
wybory w gminach, które mają powyżej 100 wyborców.
Wybory te odbędą się w czasie od 26 lutego do
11 marca br. Ze wzlędtt na doniosłość wyborów
w życiu samorządowem dodajemy do rozporządzenia ;
Wojewody kilka objaśnień.
N o w i m in is tr o w ie .
Od Rady gminnej zależy cala gospodarka gminy;
Dn. 13. 1. zostały podolsnne następujące nomi wybrać należy więc takich radnych, którzyby wszystkie
nacje: do p. Władysława Grabskiego w Warszawie. potrzeby i bolączki gminy znali. Gospodarz gminy i
— sołtys wybierany zostaje przez Radę gminną.
Mianuję Pana ministrem skarbu. Warszawa, 13 stycznia
Najważniejszą sprawą jest wybór przyszłych wójtów.
1923. Prezydent Rzpiitej Stanisław Wojciechowski,
Obecny Sejtn sprawą nowej ordynacji samorzą
Prezydent rady ir:-ostrów Sikorki, — Do P. dr. Sto
fana Ossowskiego • - Warszawie Mianuję Pana mini dowej zapewne niedługo się zajmie. Będą w tym
czasie rozpisane wybory wójtów, których wybierają
strem przemysł;: i Icr.ułu Warszawa, 13 stycznia 1923
Prezydent Rzpl t ; St.. t sław Wojciechowski, prezes rady gminne, Wójtowie będą mniej więcej te funkcje
r~dy ministrów S
— Jednocześnie zostali zwol spełni ć, jakie dziś sprawują komisarze obwodowi.
Lista pro pozycyjna do Rady gminnej musi za
nieni z Herowni.-tw
i t rstw pp, podsekretarze stanu
Maików ki i Sr.asst,; rg:r pozostający na stanowiskach wierać podwójną liczbę mających być wybranych
w danej gminie radnych, oraz musi być podpisana cowicem.
Ż--ci.irysy. Poseł Władysław Grabski urodził się najmniei przez 10 wyborców.
Wybory odbywają się kartkami, na których wypi
■ roku 1873 >■ B '.ow e, ziemi warszawskiej. S-koły
średnie ukończ;,; w Warszawie. Na dalsze studja wy suje się numer, jaki otrzymała lista, na którą się ma
jechał do Paryża gdzie w r. 1893 ukończył szkołę zamiar glosować, lub nazwiska wszystkich kandydatów.
nauk polityczne cii. a następnie wydział historyczny Za wybranych uważa s:ę łych, którzy otrzymali abso
lutną większość
w Sorbonie. P. Grabski był jednym z założycieli ToPrawo głosowania ma każdy mieszkaniec gminy,
warzyslwa Melioracyjnego. Wybrany do dumy pań
stwowej pracuje w k lku komisjach, w r. 1911 jest re który mieszka od roku w danej gminie, posiada prawo
ferentem komisji budżetowej. P. Grabski wydał na- obywatelskie i ukończył 20 rok życia zarówno
siętiujące prace: D/oalahinść państwowa wobec potrzeb mężczyzna, jak i nic,ciasta.
Na każde 20 wyborców wybiera się jednego
rolniczych królestwa polskiego. Kolo Polskie i sprawa
agrarna, Koło polskie w drugiej izbie państwowej ro radnego. Jeżeli są gminy, które mają 800 wyborców, ?)
syjskiej. Następnie p. Grabski wyjeżdża do Paryża to nie wybierają 40 ładnych, ale tylko 18, ponieważ
i bierze czynny u-d Tał w życiu politycznem emigracji rada gminna, ławnicy, których jest 5 i sołtys, razem
polskiej W gru l uu 1919 r zostaie ministrem skarbu nie może przekraczać liczby 24 A więc najw.żsea
w gabinecie p. Skulskiego, dma 23 czerwca 1920 zo liczba wybranych radnych nie może przekraczać 18

li

' Uo ljst propozycyjnych muszą być dołączone
..adczenia kandydatów, że w r=zie wyboru urząd

Do mieszkańców Kępna!
Z okazji pizybycia generała Hallera i obchodu
, iroczystości wkroczenia wojsk polskich do Kępna i
Jowiatu, upraszamy o wywieszenie sztandarów cmble
■netów narodowych i udekorowanie okien.
,
W czasie pocln du, który punkualnię o godz. 5
t dworca głównego wyruszy upraszamy o iluminację
okien i oświetlanie drogi jak i balkonów ogniami
bengalskiemi i pochodniami.

o
o

Poniżej podajemy kalendarz wyborczy dla łatwiejo orjentowania się w sprawach wyborczych.
I Najpóźniej do 14 stycznia br. sołtysi sporządzają
[podstawie listy członków gminy listę wyborców,
W poniedziałek 15 stycznia br sołtysi wykładają
wyborców do publicznego przeglądu i ogłaszaja,
ie i kiedy mogą wyborcy sprawdzać listy. Równo
■'.nie c głosi sołtys termin wyborów, jakoteź miejsce
,.:as trwania głosowania. W tym samym dniu"sołtys
vołuje z grona wyborców' dwóch mężów zaufania,
. łóremi razem tworzy Komisję wyborczą, której sołtys
, przewodniczącym.
■ W czwartek 25 stycznia br. kończy się termin wy
śnią listy.
, Jeżeli w tym czasie wyborcy zauważą usterki
iście wyborczej, np. że data urodzenia nieprawidłowo
isana lub zawód i t p , należy w ciągu tych dzie
ciii dni sołtysowi na te zwrócić uwagę
W czasie od 30 stycznia do 4 lutego br. sołtysi
ołują Komisje wyborcze i przekładają im sprzeciwy
rozstrzygnięcia.
W niedzielę, 4 lutego Komisje wyborcze zamy. ią listy wyborców Przewodniczący (sołtysi) Komisyj
yborczych obliczają na podstawie tych list, ilu ma
wybrać radnych, ogłaszają liczbę tychże i wzywają
■ wręczenia list propozycyjnych.
W czasie od 5 do 11 lutego włącznie muszą listy
opozycyjne wpłynąć na ręce przewodniczących (sołj sów) Komisyj Wyborczych.
i Do 14 lutego Komisje Wyborcze badają listy pro' zycyjne i zarządzają poprawki list w razie potrzeby
porozumieniu z mężami zaufania, podanemi na listach
rm sje w tym czasie zaopatrują listy propozycyjne
numery i rozstrzygają, które l sty są ważne.
W czwartek 15 lutego Komisja Wyborcza ogłasza
ty, uznane przez nią za ważne. Jeżeli w gminie jest
Iko jedna lista propozycyjna ważna, natenczas koisja wyborcza spisuje krótki protokół, że wpłynęła
iko jedna lista ważna i że głosowanie w«bec tego
ę nie odbędzie i że kandydaci podani na tej ważnej
cie zostali wybrani. Sołtys ogłasza stwierdzenie wyanych w sposób przyjęty w gminie.
Najrychlej 26 lutego, a najpóźniej 11 marca br,
; dbyć się winnu głosowanie, jeżeli wpłynęło więcej
st propozycyjnych
Po wyborach na drugi dzień
Sllys ogłasza w danej gminie wynik wyborów.
W ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyniku wyorów sołtys przyjmuje sprzeciwy przeciwko ważności
i .yborów To są najważniejsze terminy poszczególnych
zynności w czasie wybotów do rad gminnych,
•
Podkreślamy, że wyborcy winni przejrzeć listy
■yborcze gay takowe będą wyłożone. Jeżeli tego nie
czynią, a zapisani na liście mc będą, to nie będą do
losowania dopuszczeni.

się nauczyć czytać, pisać itd., musi być w posiadaniu
przepisanych książek i zeszytów. Ażeby biednym dzie
ciom nie mogącym sobie tak drogich materjałów szkol
nych sprawić, przyjść z pomocą, a może i bibljotekę
dzieci zasilić, Gdbędzie się na przyszłą niedzielę,
21, !. rb. w czasie cd 5 do 7 godz. w strzelnicy przed
stawienie, wykonane przez uczniów 7 a k !. połączone
z deklamacjami i śpiewem chóralnym. Uprasza się
publiczność o liczne wzięcie udziału, a przez to oka
zanie serca dla biednych dzieci tutejszej szkoły, Cena
miejsc: I miejsce 800 mk., II miejsce 600 mk., HI miejsce
400 mk., wstęp do sali 200 mk.
— D odatek do re n t z ubezpieczeń społecz
nych. Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów wy
płacają urzędy pocztowe z polecenia Ubezpieczalni
Krajowej w miejsce dotychczasowych dodatków nastę
pujące dodatki drożyiniane:
I do rent z ubezpieczenia inwalidowego (za wlepiane
znaczki) począwszy od 1. list. pada 1922 r.:
a) do każdej renty mwaiidowej i na starość
miesięcznie 8,000 mk.
b) do każdej renty wdowiej
. . . .
4,000 „
c) do każdej renty sierocej
. . . .
2,000 „
II do rent z ubezpieczenia urzędników prywatnych po
cząwszy od 1 stycznia rb:
a) do każdej renty dia niezdolnego do. pracy
miesięcznie 10 000 mk.
b) do każdej renty starców
. . . . 12000 „
c) do każdej renty wdowiej
. . . . 5,000 ,,
d) do każdej renty sfer cej
. . . .
2 500 ,,
e) do każdej renty za zupełną s :erctę
5,000 ,
III do rent z ubezpieczenia od nieszczęśliwych" wypad
ków, począwszy od 1 stycznia rb.:
i) dla uszkodzonych od 50 — 66 - a prescent
miesięcznie 15 000 mk
80 !3roc.
„
powyżej 66* s pr c
b) „
miesięcznie 20,000 mk.
30,000 5>
„ powyżej 80—
c) ,.
ó) „ wdów, wnuków i z upeta;ych sierot
miesięcznie 15 000 rok.
e) dla każdej sieroty które jedno z rodziców po
pobiera d o d a t e k ............................. 6 000 rnk.
Komunikaty które w sprawie rent podano w tych
dniach z strony niekompetentnej, były nieścisłe.
— „Gwiazda S yberji" Zachęcone wielkim po
wodzeniem, jakiem cieszył się wystawiony przez Tow.
Przemysłowców dramat „Gwiazda S/herji1', urządzono
w niedzielę powtórkę przedstawienia Amatorzy wy
wiązali się ze swych ról wyśmienicie, tak, iż całość
wypadła bardzo dobrze. Niez a charakteryzacja, umie
jętnie obmyślana dekoracja, wszystko razem dawało
nam wrażenie, jakbyśmy znajdowali się nie w amatorsk m teatrzyku, tócz w prawdziwy ni teatrze To też
należy się Tow. Przemysłowców szczera pud deka ze
strony publiczności za zgotowanie nam tak wspaniałej
strawy duchowej — Przy tuj okazji małe życ.enie do
p, Plewińskiego, by w przyszłości zechciał salę na
parę godzin przed rozpoczęciem przedstawienia ogrzać.
Publiczność, która pozbyła się wierzchniego okrycia
drżała z zimna i zmuszona była w przerwie wracać
po garderobę.
— Z ebranie Tow. Młodzieży Kupieckiej odbędzie
się w czwartek dnia 18 stycznia wieczl o godz 8
w .lokalu p Tyca.
m

Z całej Polski.

— E cha strz jk u rolnego. I Izba karna, sądu
okręgowego w Bycgoszczy rozpatrywała w diru 9 bm.
spra ■ę czynnej zniewagi jakiej dopuścili się robot .iey
mają ku Tr.-.eciewcica, w powiecie wyrzyskim, na stróżu
bezpieczeństwa publicznego. Na lawie oskarżonych zasia d i. 14 osób. Przebieg rozprawy wykazał, iż oskar
żeni w czasie strajku rdnego tłumnie napadli- na peł
Kai n darz rzym sko-katolicki.
niąceg.) stuźnę p .steru.ikowego policji państwowej No
17go stycznia Antoni op. w.
Środa
wicki- go, i b-jąc go kijami, zadali mu rany na głowie
18go
„
Stol.śwPiotrawRzymiePryskap.m.
Czwartek
. raz inne ob-ażenla c elesue; przyczem nie szczędzono
19-go
„
Henryk b. m., Kaiiut kr. m.
Piątek
też rozmaitych wyzwisk,- godzących w stan urzędnika.
Wschód słońca ogodz. 8, 5
Zachód 4,15
Sąd skazał wszysikieb oskarżonych na karę więzienną
„
„
o „ 8, 4
„
4,17
„
„
o „ 8, 3
„
4,19
od 2 lat do 6 miesięcy
M IE J S C O W A .
— W y p ad ek na ry n k u krak o w sk im
Rynek
— D otkliw ą bolączką naszej szkoły polskiej krakowski był widownią niezwykle tragicznej sceny,
jest, iż nie wszystkie dzieci są zaopatrzone w nie która pociągnęła za sobą szereg cf;ar w ciężko i lżej
Sprawa przedstawia sie następująco: Oto
zbędne ksiąźk' i zeszyty. Rolnik, chcąc orać, mus: rannych
mieć ptug, rzemieślnik, mający pracować, potrzebuje na przypadające na dżień ten targ zjechał gospodarz
narzędzia, a dziecko uczęszczające dn szkoły, chcące z ZasL -te - 55 letni Michał Franczak, i zatrzymał

KRONIKA.

konie na Rynku obok ratusza. Właśnie napraw
obok tego miejsca przewody elektryczne, przyoj
rozłożono dużą drabinę, po której wychodził iet
z robotników. Spłoszone widokiem drabiny konieZI
wały się i poniosły wzdłuż linji A-B, wpadając, szal
nym pędem w tłumy ładzi, czyniących zakupy na R/if
Siedzący na wozie gospodarz nie mógł p a w stra L y
rwących się koni, które perły naprzód, tratując p S l
chodniów. Wśród publiczność: p o w r 4 n.esłyl
zamęt i krzyk. U.iekano w pop! a!.:! do p .b tfi
kamienic i Sukiennic. D -piero pb diu .sryir, .3
gdy kunie wpadły na drzewo, zdołano je .oostrzył
Jak stwierdzono, ofiarą wypadku padło 6 o ób c|
ranionych. Nadto kilkanaście osób lżej ranny th i
się do domu. Konie zniszczyły ponadto wielo t)
rów, potłukły stosy jaj, — poobalały blaszanki z ł
kiem itp
Katastrofa wywołała olbrzymie w rjł
w mieście.
fo- n
— N iezrozum iałe zarządzenie. A
znań religijnych polecili) województwu poznzńslj
wstrzymać likwidację względnie konfiskatę maj*noc
żydowskich w Poznaniu do osobnego zawiadom]
— A kcyza na cukier. Ministerstwo SkarbljNJf
zamiar podwyższyć akcyzę na cukier do !00 tysięcj,
od worka.
— f rzem ytnfetw o skór do Niem iec W | ^
nich dniach napływają Oo władz, śląskich zaźj1 n
z różnych stron, że na granicy od pewnego czasj -*• A
bywa się na wielką skalę przemytnictwo skór cl^zyst
mieć. Województwo już przed kilku m iesiącam i^ (
dało rozporządzenie, że wszyscy handlarze skórL sj|
źnicy nadgraniczni powinni posiadać księgi konC0;v
do których powinien być wpisany wszelki towMgńst
powany i sprzedawany, celem umożliwienia k(fcrao
policji i urzędom celnym. Jednakże stały wzrosCj-iai
mytnictwa dowodzi, że zarządzenia te są nieujakie
czające.
p‘estr
— O sk ó rk i zajęcze. W związku z wy4ę z
rozporządzeniem, ograniczająeem wywóz skórek zażerał:
z Polski, dochodzą wiadomi ści, że konsorcjum toeu-ja
iandji chce założyć w Warszawie fabrykę kaptadz
obowiązując się przerabiać na miejscu 3 miljony *z p
zajęczych na kapelusze filcowe i pluszowe, które |c: oi
się wywoziło z Polski. Przed wojną wywożono (dus:
siwa rosyjskiego, skórki takie do Austrii i Rlfciew
gdzie były główne fabryki kapeluszy. W r. l9l> na
częto wywozić skórki takie z Polski do Austrji i i
W przeciągu roku wywieziono 2 miljony
Znaczna więc część fabryk kapeluszy w- Austrji
di
chacli 7c.ltiy 'od isgo wywozu
I wit,
— W ielki sp ad ek cen bydła^i nierog*!
w Mułopolsce Z Goii c donoszą nam, że na orf Pcj
targu wo wtorek 9, bm. spadły ceny bydła rorf™1i nierogacizny. Spadek ten wynosił na ceoacMe~ ‘
tego bydła do 150000 ma.-ek na sztuce a przyj
gacź iie do 200 000 mk. Na targ spędzono 50 ti|
świń, z czego tylko 8 snuk zakupiona a resztę, j
ziono z powrotem do domu. Ceny m'ęsa
znacznie także w Warszawie, gdyż ludnośćj
przestała zupełnie zakupywać mięsa. Wobec teg1 g .
na mięso spadły o 25 proc. — Daj Boże, ab y * '
to nastąpiło jak najprędzej.
j^j ciąj
pni
Wresie
°

Kurs giełdy warszawskiej.!0^
I* U

z dnia 16. stycznia 1923 r.
Dolary St. Zjednoczonych
Funty angielskie
- .
Korona czeska Korona auslrjacka
Marka niemiecka gotówka
Marka niemiecka wypłata
Franki francuskie
1 rubel zloty
1 rubel srebrny
Franki belgijskie
Liry włoskie
Tendencja mocna

Miljonówka.
W sobotniem ciągnieniu miljonówek w>'°i>jcóv
zost.uły dwa nu mera: 31P2 302 oraz 3 143 4i>ć|4uki
miljnnówki sprzedane zostały do P. K. O. w Wi ■< sl.
''P o c
cói
s
rozmaitych sprzĘtdw, własność Banku Lud. w 5ii by v

Litytsga dabrowi;

Brązowy
Niniejszem donosimy uprzejmie, że mamy
do oddania z naszej składnicy w KĘPNIE

W niedzielę, 21 stycznia 1323 r.

koks, brykiety i karbid.

w auli gimnazjum męskiego w Kępnie

ZAKUPUJBMY wszelką ilość

beczek oti tmoły i oliwy
64

i płacimy najwyższe ceny.

Dom handlowy J.

T. z o. p.

hgnie

Adres tclegr. Domhandlowy Kępno. Teł. 176.

Uczciwa

słu ż ą c a
mająca się na gospo
darstwie i umie dobrze
gotować potrzebna od
1 lutego. Zgłoszenia do
N. P. L. pod nr. 60.

Uczeń
k o w a ls k i
68

odbędzie się

może-się zgłosić.

Kępno, ul. Dworcowa 203

>row

w piątek, dnia i9 stycznia, o godz.i tózk

rKONCERTl

rasowy do polowa
nia tresowany

pianisty Adama J tin g sta i artystki-:’.; ewaczki
H aliny L ange-W nukow skiej.

i Ska

la ov

p

Program, składa się z dziel: Chopina, Liszta, ^
Moniuszki Mozarta, Paderewskiego, Pucciniego, *p
Rachmaninoffa, Schubcita, Yerdiego.

B ilety w cenie 1509 mk. sp rz e d a je a
księgarnia p. F eliksa Ju k iela o raz ^
w dzień k o n certu kasa koncertow a
35

do n a b y c ia .

Ossowski,

szaf? żelazną, stół,pieo >ows
zny, szafkę, obrazy, \t
00

Słupia pod Sraliflsm,

5L

w lokalu Banku Ludowego w KĘpM* ti, r
Sprzeda się
vycjJ

p \w. kępiński.

&
€

i inne drobne przedmioty.
Na sprzedaż

szafa do garde
ro b y , lio m o ła ,

gramofon z 53j>łyta m i, r a m y do

fortepiany

Listy n<*bvw;ić
przewozowe
niożna

przybędę do Kępna. Zgło
szenia tylko piśmienne do

w D ru k arn i Syółitow ej w K ępnie.

KUROW SKI.

p. Ja b ło ń sk ie g o w K ępnie.

,

;iran, palto meskie
i litewka strażacka.
Kępno, ul. Warszawska 222
65

skćad koszyków.

i arcie

Wóz PO^pk;
,•

. żule

bryc»iedż.

nn resorl,f Wszy

2
na sfWć

k o ifp
fmęrz

L‘4Cder
eę°

