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OGŁOSZENIA przy jmuj e ekspedycja
za wiersz petitowy ,
1 mk.

EKSPEDYCJA J REDAI\CJA
I\ROTOSZYNIE

mieści się w

PRENUMERATA I{WARTALNA wynosi 3,50

KROTOSZYN,

WYCHODZI 3 razy

TELEFON 143.

\V

tygodniu.

Krotoszyn

~

UL. PIASTOWSKA L. . 24.
SKRZYNKA POCZT. 17.

czwartek, dnia 20 maja 1920.
WMW

Do Obywateli

RzeCzYIJOSpolitej.
Od yby przed dzil'siGci 11 czy
dWlld zi estu
laly
powied ziano
Polak onI: .. Złóżcie 10 mi l.iardów
marek na okup ienie wolnośc i ,
a mi eć będzi ec ie Ojczyznę wolną"
- bezwątpienia IV bardzo kr6t k im
Czasie naród złoży ł by te pienią d ze.
Dzi siaj
1I'0la
rzą d
wolnej
PzeczYPo spo li(cj: .. Polacy! po' li!yczcie Ojczyźnie pieniqdzy I
daicie jej wolność
calkowitą.
da.icie jej pumoc doraźną. utrwalcie
j ej byt nic za l eżny !"
Kto pl'l:e d 10 czy 20 la ty odIl1 ÓW i!b y daru, tell wy ł ączyłby
' się ze spo ! ccznośc i pol skiej, ten
zaśw ia d czyłby. że obo.i ę tna mu
jest ;\'oln ość OjuyZl1y.
~ie zapom inajmy
stl'asznych
lat niewoli, ni c ufai my szczęsnemu
losow i. nic oddajmy- siQ zł udzeniu .
ż e \\'olno śc lIal11 jest zagwarallto-

wana z zewnątrz, g dy j ej sami' morze polskie. tQdy ulata oddech
nie ut rzymamy. Liczmy tylko l1a Polski na św i at ca!l'. l'\asz handel,
przcmys! i rolnictwo nasze. rozw !asne sl!y.
W:;pie ra0 Illusimy
wszystk ie wija': się mogą raźnie tylko przy
czy nni k i, o kl órc opiera siG \\'olny posiad aniu li cz nej floty handlo we.i,
byt Polski.
Boh aterstwo po nasze skarby ziemne (wGgiel, sól,
w ielkich przodkach z poci Grun- narta i t. d.) zap e wnić mogą
waldll . Chocimia. l?aclaw ic il' ie Po lsce nahywanie niezbQclnych
nienarllszon c w rycerzu polski~. towa rów zagranicznych . Ku temu
ale jakie llIusi b yć wielka idea trzeba nam budowy licznych linji
w sncac h nasz ych żoln i erzy , gd y żelaznych i wodnych. .
.
p o trafią zwyci~żać nawet wtecly.
Stworzywszy to wszystko damy
gdy prócz okrzyku OjczyZ1la obfi ty chleb codzienny wszyst kim
i rrócz bagnet'u w ręku II's tystk iego warst wom naszy m.
illl zbywa! Dopom('lżmy boh aterom
naszym do dokOllczel1ia wielk iego
Na to potrzeba prócz ideji
dzida. dopomó ż my wodzom do pieniędzy!
stworzenia doskonalej si ł v. ~tóra'
Srożąca się przez wie le lat
by łatwo obronić mogła \v każdej wojna na obszaracll RzeczypospoChW ili wolność Iheczypospol iiej litej spustoszy!a j~ straszliwie.
Na to potrzeba rrócz id ei i Za stawiony
został \V wielkiej
pieniędzy!
'
mierze nie tyłko warsztat pracy
Jednak sila zbrOjna. to tylko - że oto naród' cierpi dotkliw y
ale i zab rak!o
jeden z wielu czynników utr\\,a-ll1iedostatck lenia wolnośc i i rO Z\I'ojll państwa dachów nad g!owam i. Odbudow
naszego.
Uzyskaliśmy wolne kraju, oto piln e zadanie nasze~

I

WCZORAJ wyrwaliśmy

najeźuźców

z paZl1rów trzech
rozszarpane, okrwa wione ciało żywej Matk i naszej.

DZISIAJ
OkODujemy jest potężna, granitowa
postawa finClnSOl:iJajakq dać może tylko

potrzeba prócz ideji -

pieniędzy!
Nizka
wartość
z jednej a drożyzna

monetarna
wzrastająca

z drug iej . str on}" oto Hamulec
pówrotu narodn do spokojnej
pra cy. która jed na wyprowadzić
może kraj z ciężkiego położenia.
Nie poprawimy przecież naszej
waluty czern inn~m, jak tylko
wytwórczoś c ią.
Swiat ca ł y potrzebu .je
chleba, cukru,
so li.
węgla , drzewa, nafty, tkanin. my
to św iatli da ć
moiemy przy
wZl11oion'ej pracy. świat zaopatrzy
nas za to we w!asne wytwory,
nam niezbędne i zapłac i pieniądzem .
w ten sposób waluta polska
uzyska w!asciwc si ł y.
Na to potrzeba prócz ideji pieniędzy!

.

Młode

po k olenie cze ka ośw iaty:
Naród potrzebuje kul i ury . Nic
tylko silą mate rjalną ostać się
może wśró d cyw ilizacji pallstw
świata, ale i siłą swej kultury.

"Gdzie mitość Ojezljznlj gaśnie. lam
przljehodzq ezoslj l olrów i szo leńeów".

SIEnHIEW/eZ_

musimy 1\\atkę wzmacniać, wszelkiemi si łami wspierać
i leczyć, dać' Jej pods tawy zdrowia i życia , aby nam

JUTRO
~OdU'lClliuq ogromnej tej pracy, której

Na to

i

rozkwi tla
swym na

pełnią wspaniałości i b!ogo sław iła dzieciom
każdym luoku . = .===.C~~-==~_~

z nia Polski.

t~ trzeba
pieniędzy!

I na

prócz ideji

~ie

-

Czy dalej jeszcze wy li czyć na
pa ń stwo
potrzebuje pieniędzy?
Chyba
zbyteczne.
Każd y Pojak, nawet ten najmni ej
oświecony.
czuje to w sercu,
jeżeli PolskC; w sercu nosi. cwje
to tak samo jak k iedy ś tęskni ł
do wolności i gOlów b y ł o dd ać
wszystko, aby wolność
dać
Ojczyźnie . :\ ie b'ldżmy patrjotami
wtedy tylko , gdy nas smaga
bicz obcy, odda.imy s iQ ojczystej
idej i w ł aśn i e teraz. g dy żadne
zewnętrzne zapo ry nam nie bron i ą
czynu.
J eżel i wuwczas gOIO\\'i b yl iśnlY
dać Polsce wszystko. mo żemy
dzisiaj
przynajmnie.i pożyczyć
Jej część z doby tkll naszego.

już żadna

jest to
ofia ra,
a prosty o b ow ią zek.
~ie wo lno nikomu zamknąć
swej kiesy. gdy wymarzone przez
pięć
pokoleli wolne paóst \\·o
ż ąda od nas pomocy. Nie wolno
t eż
za d owolić
się
rzuce niem
o c hłapku.
Ojczyzl1a lO nie

ce

Ob~

I -

As.ygnaty skarbowe" proc-ent od 1 maja zostanie
W s prawIe s pła t y asygnat skarb., liczony przy podpisywaniu nowel!:
płatnych 1 maja, otrzymujemy in- pożyczki.
formacje, że asygnaty te będą
skupywane przez wszystkie banki,
które się re a li z a cją ich dotąd
zajmowały.

Ponieważ

w sza kże

wniesiony jest projekt do Sejmu,
żab raczka.
Wed łu g
możno śc i aby, o ile asygnaty zużyte będą
nie cl1aj Polsce kaź d en uż yczy , jako wpłaty na pożyczkę państwo
a rachmistrzem niech będzie - Wij, prz y z nać im pewną nadwyżkę,
sum iell ie.
przeto leż y w interesie,' posiadaczy
asygnat ni e zamieniać ich na
Nabywajcie Pożyc~kę gotówkę, lecz skorzystać 7. prawa
wpła cenia ich na pożyczkę, z
Odrodzenia Polski!
uwzględ ni en iem przypadaiącej na
nie nadwyżki. Jakkolwiek wpłaty
mog ą być dokonane dopiero od
.
10 maja począwszy, to posiadacze
asygnat nie narażają s ię mimo to
na s tratę procentową, ponieważ

I

Plan szczepienia ospy powiatu

krotoszyńskiego

F

na rok '920.

lmpfplan fur de n Kreis KrotoszYl\ fUr das lmpfjahr 1920.
Wykonawca: Dr. Budzyński, lekarz powiatowh z Krotoszyna .
cz::_

Nr.
bież .

Ud. Nr.
29

-

.-

Do
Miejscowość

Lokal
Impflo kal

lmpfsta tion

Rozdrażewku
Rozdrażewek

Szkoła w
Schule in

Dąbrowie
Dąbro wa

w Henrykowie
Schule in Henryk ów

wDzielicach
Schule in Dzielice

34

5alnio
Holonia

Szkoła

w Osuszy
Schule in Osusz

w Lutogniewie
Schul e in Lutog niew

Henry ków

Dzielice

Sałnia,

Osusz

Lutogniew,

Wr 6 żew

Beniae
Szk oła

w Ben icach
Schul e in Be nice

3.

krotoszY'1ska,
Chwalki

huloqDielD
Szkoła

35

Dąbrowa

Dzieliae
Szkoła

33

Rezdrażew e k

f)enrqkólD
Szko ł a

32

przydzielone
gminy i sz koły
De r Impfstation zuge teilte
Gemeinden und Schulen

Dqbrowo
K ro t"szyńska

31

l·

m i e jscow ości

Rozdrożewek
Szkoła w
Sc hule in

3i

.

Benice, Raciborowo, Ustk6w
MathiJdenhof Alt- i Neuhaus

Termin szozepienia
Impfterm in

f
Termin ogl ędzin b
Nachschautermin I

21 maja
3 po pol.
21. Mai 3 nachm.

28 maja
3 po pol.
28 Mai 3 nachm. \

21 maja

28 maja
4 po pol.
28. Mai 4 na chm . I

4 po pol.
21. Mai 4 nachm.
21 maja
4';2 po pol.
21. Mai 41 /~ nachm.

28 maj a

4'/t po pol.

28. Mai 4'/2 nachm. I

21 maja
28 maja
5 11z po pol.
5'/2 po pol.
1
21. Mai 5 /2 nacIlIn . 28. Mai 5'/2 nachm.
31 maja
11'1" przed pot
31. Mai 11 1i2 vorm.

7 czerwca
11 '." przed pot.
7. Juni 11'/2 vorm.

31 maja
7 czerwca
12 '/ .. po pot
12 1/ .. po pol.
31. Mai 12'/4 nachm. 7. Juni 12 1/ , nachm,

31 maja
2 1 / ., po pol.
31. Mai 21 1.1 nachm.

7 czerwca
2 1"

7. Juni

I
S z ko ła

we Wolenicach
Szule in Wole nice
Wolenice, Wygoda l)em b6wiec II

131 maja

3 / .. po pot
31. Mai 3' /,1 nachm.

I-

po pol.
nachm. I

2 1....

7 czerwca
3';; po pol.
7. Juni 3 1/ 4 nachm,

Druk. "GłosJWielkopols~iegG" w Krotoszynie.
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