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Zarzqdzenie Sloroslv Powiat.

Kroloszvńsk.

w sprawie zwalczania pomoru
19 czerwca 1937 r.

świń

z dn.

Z powodu vrYiaśnięcia pomoru świń w
zairodzie Rauhuta Brunoua w Rudzie
,!!InORze moje ~arządzenie z dnia 23. IV.
] 937 r. Nr. W. l/! 1 k/37 R. (Pozn. Dz.

Woj ew. Nr. 21/37 z dnia 8. V. 1937 r.
poz. 263).
Krotoszyn. dnia 19 ozerwca 1937 ! ' .
Starosta Powiatowy:
(-) WJLIMOWSKI.
Nr. W. 1/11 k/37 R,
-0-

Dział nieurzędowy.

M
Morze! W

o
rozprażonych

R

morach miast.

w zaduehu i kurzu miasteczek. po wsi ach

odleglych. w znojnym trudzie pogrążo
nyoh. miliony ludzi o nim marzą. Jawi
im eię ODO jak fata morK'ana upraK'Dioua.
nęei chlodnem bezmiarem wód. szumem
fS:l. czasem ltfoźnych. 8pi~trzony(lh. oza'
Hem 'aiodnych, łasząoyoh się...
Morze
- to ' Ilony wiatr. co chlodzi Spocone
ozoło. to ezeroki oddech dla pluc, to odpoozynek dla wzroku, z zachwytem chlo'
ną.e~o opalową zmienność wód.
Ale morze to także okno na świat, t.o
nieodzowny warunek potęii państwa" to
\V~re'izcie jeazeze jeden czynnik obron'

z

E.

cie ż stworzyliśmy Gdyni ę . miasto stuty ·
sięczne, Gdynię, ten nowoozesny, wspaniały port. powstały w ci ąltu kilku lat
na miejsou nędznej rybackiej wioski.
Gdynię, przez kt.órą jnż dziś odbywa się
~)ołowa całego naszego z8graoic:me{Co obrotu towarowego, a która j est n a szą
chlubą i dumą narodową.
Przecież roz'
budowujemy usilnie nasze wybrzeże ...
Tak, ale to wszystko ciągle jesz'lze za
malo, wszystko to nie upoważnia na8 do
spoezęcia na zdoby~yoh laurach.
Prze'
oiwnie - osiągni~te już reznltaty tym
bardziej zobowiązują nes do dalszych
wysiłków.

Jakie' są nasze zaniedbania'
Dlateio, kiedy myślimy o morzu, kiedy
Je d uą z naj pilniejszych potrzeb w tej
~śr6d ' upałn. zm~cz..,nia i trosk wabi nas dziedzinie, najważniejszym zadaniem do
ono z daleka wszelkimi pokusami - to zrealizowania jest rozbudowa naszej floty
nie 'jawi eię ono w marzeniach na8zych i to zarówno tej, która czuwa nad bez'
pOłltaci blękitu morza Śr6dziemneio, pieozeństwem pracy polskiej na morzu
nie ' zieleni się jak groźny, rozkolysany i wybrzeżu, jak i floty handlowej. Ws tyd
Atlantyk,' nie mieni się ciemnym irana- doprawdy powiedzieć. ale zaledwie 10%
tem. jak Morze Czarne. Nie. morze. o na8zego obrotu towarowearo z zagranica
którym myślimy - to naSte własne, ' odbywa się przy pomooy statków polskich.
Dolekie morze. szary Bałtyk, przez caly Statkom zagranillznym płacimy rok rocz'
nie olbrzymie snmy za przewożenie nanaród ukoehany nadewszystko.
, Ażeby za~ tę milość zadokumentować, szych towarów. Dosll powiedzieć. w ro'
.teby dać dowód, że zdajemy sobie spra- ku 1935 zapłaciliśmy obcym banderom
za przewóz towarów do Polski 66 milio'trę li OirOmnelto znaBzenia. jakie dla
Polski, dla pańatwa ł każrłeio obywatela nów zlotych! Cały Desz handlowy ton!na Dasz wolny dOItęp do morza, bez któ- nt.ż morski nie przekracza jeszcze 100.000
reeo udusiliby'my się nie tylko goepo- t. r. br. z ozego na flotę, obslurująoą
darozo, ale i polityoznie - rok rocznie, ",lsRciwy zairaniezny transport morski,
przypada zaledwie 27 jednostek. Jesteś lllY
Począwszy od r. 1932-iO, obohodzimy
Ten stan rzeOZY nie
Qwięto Morza. To świ~to. poświęoone na szarym końcu!
Dropaeowaniu wśród mas zaiodnień mor- może trwać. PamiEjtajmy. że dobrze roz~kioh, sknpia oałe spoleezeństwo, przejęte winięta flota handlowa daje pracę wielu
~" dnym oelem uczynienia z Polaków lud:lóiom bezpośrednio; a pośrednio wiąże
ze swą aktywnością kupiectwo, rolniotwo.
narodu mor.kicio.
l tylko jeden zarzut mOllibyśmy sobie przemysł, pobudza kapitały do inwelltoPoatawi6: na8Z stosunek do morza uczn- wania w lIprawy morskie i zamorlkle. o'
8iowo nie przedstawiająey żadnyell za- twiera nowe pola pracy i stwarza z nab'rzeteń - jest może eiąile jef.lzcze za rodu lądoweło. zamknieteio w oiraniczoardzo sentymentalny. za malo realny.
nym kręgu spraw, naród morski o szero'ałtaJ - zdziwi li. niejeden.
Prze' kieh borvzontneh 1!:0sDodarezych.
no~ci.
l'

w'

o konieczności rozbudowy floty wojen'
nej chyba nikogo przekonywać nie trzeba . Jest to przecież jeden z ważnych
irajtmentów hasIa. jakie za Marsllałkiem
Ś migłym' Rydzem . podjął cały naród:
wzmocnienia obronnośoi paustwa polakiejlo.
Wszystko to są zaiadnienia ważne,
zmuszając e do glębokieio zastanowienia.
zr ew idowan ia raz jeszcze naszego stoson'
ku do morza, by nie mialo ono dla naB
wartości wylącznie emoejonalnej.
'l'raktujmy morze jako warsztat pracy, megący zatrndnić t ysiące lndzi, jako drogę
okspansji, jako element rozwoju narodowego.
J eK O urok. jeio poezja nic na tym nie
stralli. Przeciwnie - z jeszoze większą
miłością, z j eszcze większym podziwem
patrzeć będziemy
Bałtyku.

w lizarą, zmienną toń

"OgnIsko PraCY

Społecznej

na C1Jsl".
Liceum Knemienieokie orianizuje w
roku bieżąoym "Ognisko Praoy Spolecz'
nej na wsi". Oinisko będzie przeznaozo'
ne dla osób praoujących społeoznie na
wsi, a więo w pierwszym rzędzie dla
nauczycieli szkól powszechnyoh i perso'
nelu instruk torskiego, Wyjątkowo przyjmowani być mOią inni prooowniey spo'
łeczni wiejscy. czynni w życiu zbiorowym.
Ognisko ma Iluży/j potrzebom życia
wsi przez wyrobieni~ pracowników spolecznyoh wiejskich.
Pierwszy zjazd wakacyjny rozpocznie
się w dniu 5. lipoa 1937 r. i trwać be.dzie do dnia 7. sierpnia 1937 r .
Przyjęcia do Oiniska dokonuje się na
podstawie życiorysu. uwzgledniające~o
przejawy z ain teresowań społecznyóh kandydatów.
Wpisowe na kursa (zjazd) wakacyjny
wynosi 12, - zł., które nadsyłać należy,
wraz ze zrloszeniem. Za naukę korespondenoyjną w czasie rllku szkolnego eluchacze płacą po 4, - zł. miesięcznie.
W ozasie zjazdu wakacyjnelto ' słuoha
cze kursu mogą otrzymać mieszkanie i
utrzymanie w internaoie szkolnym za
oplotą 60.50 zł. za okres 5 tygodni.
Reflektanoi na pomieszczenie w internaoie powinni przywieźć z sobą kołdrę
lub koc, poduszkę, bieliznę pościelową
siennik.
Zr10tlzenia nale ży przesłać do dnia
1. lipca b.r. pod adrl!sem: Oilłisko PracY. Sp.olecznei na wsi Liceum Krzemie-
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niecki, Krzemieniec.
Prospekt nauki, metod pracy iwa'
rurJll:ów przy;ęc ia p owstające&,o w Liceum
Krzemienieckim Ogni.ko Pracy SpoleczlIej na wsi jest wyłożony w Wydziale
Powiatowym w Krotoszynie pokój nr. 14.
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P. B. K.

OŚwiatoWego

Roczna praca oświatowa Polskiego B iaw tut. Pu1li:!l dobiegła ZDOOstatnim przedsięwzięciem
o!wiatowym był kurs oszczędnośeiowo
spółdzielczy, do kt órego realizacji P . B.
K . poprosił fachowców spośród miejscowego społeczeństwa .
Do współpraey
stanęli: kier. sp6łdz. p. Albert (spółdziel
czoŚĆ spożywcza), urz. pOtlzt. p. Gąsior
kiewicz (św ia dcze ni a pcczty w dziale
obrotu pieniężnllll' o), dyr. apótd ll. p. Hiży
cki (historia sp6lrlz., spółd zielc zość handlowa), dyr. banku p. Zbierslti (oszczęd
noŚĆ spóldzilllczb).
Każdy z p. p. referfl ntów w kilku wyHaduflh w dostępnym
dla słuchaczy jl;'7yku przed stawi! i wyjaśnił strzelcom
z5sadnic zf\ zagadnienia,
objlilte głównym tematem . Praktyczne
zastosowanie idei spółdzielczości znaleźli
uczeltnicy kursu w spółdzielni wojskowe j
którą 'liwiedzili, a wynikiem zrozumie nia
idei oszczedności jest wzrost k6iążefJólek

łego Krzyża
wu końca.

oszcz~dnościo Vł' ych wśród żołnierzy.

Jeśli

:oię zważy, że wię1:szo'ć żołnierzy

to synowie wsi i to takich poł a ci kraj u, gdzie
za.:adnienie oszczędności, a w większl'j
mierze - spółdzielczości z różnych wzglę
dów, a głównie gospodarllze.:o, narodowejto i społecznego trzeba zaliczyć do Daj·
ważniejszych, zrozumiemy, jakie znalIIzenie przywiązuje sic do spopulaIyzowania
ićh wśród tych, którzy mogą i
powioni
wejM w skład aktywniejszej częśc i spo'
łeczeństwa.
S trzelcy ze swcj strony wy kazali wiele z!l.interesOW8l1ia się omawianymi sprawami. Niektórzy rozporząd'l8'
li już doiwiadczeniem , zdobytym w W8p6}dzielni ach środowisIm ro dzinnego, iun i
illolitli pochwalić silj człon kos twem organizacji spółdzielczych, li wszyscy posta'
nowili z wiadomo~ci, uzyskanych na kursie, korzystać na własnYlll terenie po
ukończeniu służby wo jskowej.
lon y woż
ny I.emat, zalesienie kraju, omówi l i w
związku z "dniem lllsu" pp. pror. MilI(
dziśski i leśno Kry kiewicz.
W szys tk i lJ1
p .p. Wykładowcom za ich bezinteresowną a chętną pracę
Zarząd P. P. K. n·..
tym miejscu składa jak n 9 j s erd eczniejs~e
podziękowanie.

Poza tego rodzaju ku r sam i P. B. K. prowadzi w wojsK n etalą pracę ~połeczno 
oŚwiatową , og'uiBkuiącą flit;! przede wszy'
lItkim w świ et licll.cu i ol n ierl'lkiclt i UIl
k ursach analf~1 bet.ów jak o) toż w periodycznych ku rsach . ophlCRO y ch z wIa. s nych funduszów. Ważn ym c,~ :vn uikiem
są też: biblioteka. wyr,t.ęr,~T ;]ce n iczTlfJ. d,, J~j opieka nad poborowymi. która P. B.
K, .przypada tradycyjni e w dz ia le z 8 kć
świetlicowych.
Pr sca oświatowa w wo jsk.n jeat zasadniczym i lI&t.uml nym obowiązk ifl m P. B. K. Dot.ycząc tak subtelneg o instrumentu , jakim jest ,nmi a, unikn ona rozgłosu. Niemnip j Zarząd PB.K.
rozlI. miejąe, 7,e tyj·ko dzięki
przychylnośei i szerokiej
współpracy P . '1.'. obywatelst wa może p o doł a ć ci:\żącemu na nim
zadaniu, nWllża za w~kazane informowaa
Ogól wz miank am i o dokonanych zamierzeniach.
Wzbogacony ostatnio tak
ważnym warsztatem
prac y ja kim jest
wprost wspania ła świetlica w nowootwartym Domll Żołnierza im. Ma r sz ałk a Śmi
głego Rydza,
P_B ,K. z tym wi ę kszym
zapalem kontynuowaó bę dzie dotycheza-

sowe

ewe

poczynania.

Jako

żołnierza,

Kobiety wzorem.
R?;ucone przez Nać.:elnello Wodza has'
z!l.kupu dla wojska 8amolotów nietylko wydal y piękny plon na U/l8zym IJbsza'
rZIl w postaei trzech RWD-8, podarowanych armii, ale ponadto fakt ten, działa
jąc swym godnym ndladownictwa przykładem
porwał za Mobą wiellwl)olskie
kobiety.
Istniejące na
terenie Wielkopolski
Kola Kobiec.. LOPP. uchwalily jednomyślnie, przy udziale poń lliezorjjtanizowanych, rozpoczęcie intensywnej zbiórki na zakupy samolotu.
Po porozumieniu się z decydującymi
w tych sprawach osobami, postanowiono
zbierać
pieniądz ll na zakup płatowclI,
którego koszt wyniesie 01.010 30.000.- zl.
Wobec p owy ższego, Poznańak.i Okręg
Wojewódzki LOPP-Sekcja Kół Kobie'
cych zwraca się z jjtor/icym apelem do
wszystkich kobiet n!l8ze&,o województwa,
a w sz czel/:ólności do tych, które już są
zorjlanizowane w Koła Kobiete LOPP.,

ło

ażeby rozwineły jaknajżywszą

Komunikat.

pomost,

wiążący Społeczeństwo z Armią, P.B. Knie wątpi , że miejscowe obywatelstwo,
które z okazji ostatnie&,o święta Pnłku
dało tak dobitny wyraz gorącej sympatii
do swego garnizonu, nadsI ten swój ży
czliwy stosunek wyraża lo będzie w czyn'
nej współpracy w dziedzinie oświaty

akcję

nu

swych terenach celem realizacji tllk doniosłego i poiytecznello zamierz~n i 3.
Pieniądze na ten cel zbierane, w całoś
ci swei będą przeznaczone na samolot
bez potrącenia jakich kol wiek kc,sztów
administracyjnych.
Wojna przyszłości ata wio narody wobec bardzo zloż (, nych z8lrarlnjeń od rozwiązania których
już w cZ!lsie pokoju
bęrlą zależaly
powcdzenie i skntecznoś1
obrnny 8Poleczellst.wo_
Silne nasze wojako narodowe wyposażo
ne w pctężne lotnictwo jest najl e pszą
gWlirnndl\ nasz.ego bezpieczeńst\~a. N!l.m
t.utaj na zaehodzie nie wolno ani na
ebwile zapomiollć, że sąsiedzi nasi już
w 1935 r ., posiadali
tysiąlle samolotów
b0jo wy ch prz y dziesiątkach tysięcy persOllelu w()jHkoWllII'O. Na zllopatrzenie tej
olbrzymiej arlnii powietrznej pracuje
setki f"br yk sfllllolotów, silników. aprzę 
t. u lot niczego
bomb oraz limuni"ji
Jot.uiczej .
li'akty te Sl~ chyba najdobitnillj przemaw i " j ąeym i do przekonania ar&umentarni, że musimy wreszcie zacząć ją
tW()!'zyĆ IV tem pie
przyspieszonym, nie
ŻAłując Dllń ofia r i pracy.
W tej myśli w i ę l', kobiety zrzeszone
w Kn ll! Ko bieM LOPP. na tllrenie Wo·
jewód·,twl1 , zwracajfl sill do wszystkich
KobIet Wi/Jlkopnlsldch mając ufność, że
tl'usk a o obronę narodu znajdzie wśród
ni ch nietylko właściwy odzew uczuciowy
i poparcia Ligi Obrony Powietrznej i
Przeciwgazowej, ale również przejawi się
drogą puw8ze(~hllej drobnej ofiary i pozwoli by na niehie, tn na kre8~ch zachodnich mógł latać płetowiec ufundowany
pr zez Wielkopolanki.
To będzie również nsjlepszym dowodem, że niE'obca nam jest sprawa bezpiecze ństwa Ojczyzny i naszych najbliż
szych. Ofia t·y na somdot nIlleży skladaó
na listy w (ld oowiednich miejscowych
kolach kobiecych LOPP. lub też tam
gdzie ich jeszoze niema przekazywać je
wprost na konto PKO. 205713 z zaznaczeniem: "Ofiara na samolot Kohiet Wieł
kopoJskieh ".

PP. NauczycielBtwu szkół powszeehnych podaje do wiadomości, że na okres
ferii letnich uleKa zmianie czas przyjeó
w In8pektoracie szkolnym, a mianowicie:
a) Kodziny przyjęć w poniedziałki i czwartki w porze popołndniowej odpadają,
b) Inspektor Szkolny względnie zllstę
pujący KO
podinspektor szkolny przyjmować będzie interesantów zasadniczo
codziennie od godziny lO-tej do 12-tej,
przed., wszystkim jednakże w poniedziałki i czwartki c tej porze, gdyż w tych
dniach będzie w biurze, natomiast w
innyeh dniaeh możliwe są wyjBzdy i
czynnośoi urzędowe poza lokalem hiurowym.
Ostrów, dnia 23 czerwca 1!}37r.
Inspektor szkolny:
(-) .JAN KOCOT.

DszczednDŚĆ

Kasy

I Komunalne

Oszczednoścl.

34-ta audycjll r a diowa TJ. t .: "Konkurs
na ilcenurj ns~ filmowy" zostanie wyjtloszona dnia 26 czerwcu rb. o godz. 18.45
z rozgłośni warsllawlikiej. 35-ta audycja
p.t. "ROO zł nllKr6d" będzie tranBmitowana z Warszawy na wszystkie roz!dośn ; e
dnia 29 ozerwea r . b. o godz. 16.58 - w
związku z pobytem króla Karola co'
dzina może nlec zmianie, co zostanie podane przez mikrofon.
Równoóześoie podajemy do wiadomolliei
plan i warunki kunkursu radioweiO na
najlep8zy 8cenariusz filmu, proPIKIJjąee
go 08zczędnośó i komunalne Irasy oszczę
dności.

Plan
Dnia 26 ozerwóa - Warszawa jjtodz.
1845 2 min. zapowiedź konkursu.
Dnia 29 czerwca - Warszawa i prowincja Itooz. 16.58 2 min. II zapowiedj
konkursn.
Dnia 6 lipca - prowin@ja godz. 14.00
5 min. warunki konkursu.
DnilL 6 lipca - Warszawa jtodr. 18.45
5 min. warunki konkurlu.
Dnia 9 lipca - prowincja &,odz. 14.00
2 min. przypomn. o audycjaeh apeojalnY6h.
Dnia 10 lipca - Warszawa iodz. 18.45
2 m. przypornn. o andycjach apeojalnych.
Dnia 13 lipca - WarlIzawa godz. 18.45
5 min . I p udycja specjalna - ItiI.
Dnia 14 lipca - prowin(jja jjtodz. 14.00
5 min. laudyej,. Bpccjalna - stil.
Dnia 20 lipca - Warszawa g. 18.45 5
min. II audycja specjalna - dialojjt.
Dnia 20 lipca - prowincja codz. 14.00
fi mi r . II andycja specjalna - monolog.
Dnia 30 lipca - prowiOflja jtodz. 14.08
2 min, przypomnienie o zakończenin Ironkul'~u.

Dni~ 31 lipca - Warszawa Kodz. 18.45
2 min. przypom . o zakończeniu konkursu.
Dnili 8 sierpnia - ostatni dzień nadBylallia prac konkursowych.
Dnia 18 września - rozstrzyenięeie
konkursu.
Warunki
1. U dział w konkunie mOią wliąó
wszyscy radiosłuchacze.
2. Za najlepszy aoenflriusz filmn pr opagującejjto oszczędno"'. i komunalne ka- ,
sy oszczędnoBci będą przyznane naerodY
na 016lDI':t Bumą 800 zł W tym: pierwSza
na.:roda wyniesie 300 zł, druga nal'roda
wyniesie 200 zł, tuecia, czwarta i piąta .
po 100 złotych.
,
3. Seeuariusz powinien odpowiadaó Dastępującym warnnkom:
8) powinien propaeowaó ideą ol~cI4dności. nawiązu~ąe do r~1i kowunaln1. eh

"

Nr;

5]1

os z czędności jako zbiornic oszczędno- .
oraz instytucyj bezpośroJdniego kredytu.
h ) pożądane jest, aby zliwiera! interesująca
fabulę wraz z ilU El racjl\ rzeczywistyeh ulItU!!: komu nalnych kas oszczę

kas

Krotoszyr.ski Orędownik Pow.

---_..

KĄCIK

__._--_.. .-- St~.1

_-- ---_._~---_ .

DLA PALACZY.

ści

dnośc i.

e) nie może pr ze k r a czać 5 si.Ton znormalizow anel> o p&pieru.
d) powinien od p owiadać filmowi krótkometra żowemu 300 m.. kt6rello czas
w yśw ietl an ia trwa 10 12 minut.
4. Nadeslane sceIlariusze zostaną rozpatrzone pr zez specjalną komisję konkurso wą·

5. Pracc nBr;:rodzone stają się własno
komullalnyeh kas oszczędności.
6. Termin n adsył9nia prac upływa z
dniem 8 sierpnia włącznie.
Pod uwaię
l.rrsna bQdzie data stemplr! pocztowego.
7. Koper ta powinna zawierać oprócz
rozw iązan ia tem atu ko nkurBo \f e~o, imię
i nazwisko autOl'B , ie~ o zawód oraz dośllią

kładnyadres.

8. Koperty należy ad resować: Związek
K om unal n ych Kas O~zczędnoś e i. Warszawa, Plac N apoleona 7, lub Polskie Radio,
Warszaw!!. ul. Mnzowiecku 5, piB~ąo na
kopercie "Konkurs K.K.O."
9. Wyniki konkursu zostaną podane
dll ill. 18 wr ześnia ] 937 r.
Uwa l.~a

Celem ulatwienia rB diosluchaezom wzitjcia udzia łu w konku rsie zo stan ą nadane
audyeje spef j ulne, olllawir;jące Bzrzeló!o'
wo temat konkursowy. Audycje te h edą
na dane z roz glośoi warszawskiej dnia 13
j 20 lipca o godz. 18.45. z rozgłośni re'
8'ionalIlydl dnia 14 i 20 lipca o 1l0dz.
14,OO·tt>j .

Strzelanie oUre20002.

J a k już donosil iśmy, tegoroczne strze'
la n ie okręli:owe
Kurkowych Bractw
Strzeleckich od btjd zie się w czasie od
27 czerwca do 11 lipca 1937 r. na nowej
strzelnicy Kurk. Bractwa StrzeJeck:iego
w Ostrowie. Brachom Kurkowe, należą
ce do na jstars zych zrz e szeń spo!ecznych,
zwil\z a ny~h śoiśle z obywatelstwem miast
i posiadający ch wiekową trady c ję. mają
jeszcze i dzisiaj wielkie zadania, wielkie
celt': "ćwicz 0\;.0 i dlonie - w ojozyzny
obronie"!

Zarząd Okregu ostrowskie~o jeko reprllzentaeja .... szysLkich Bruet w Kurkowy ch poł nd~i f) wej Wielkopolski zwraca
się do ea!ello spoleczeństwa, aveluje do
ogólu oby watelstwa o poparcie tej imprezy
i rrzy bycie w niedzielę dnia 27 czerwca
na nową strzel ni c!;" ~dzie za parę arroszy
otl'zy m a się moc wrażeń. przy jemn o śoi
i kot·zy~ci. Szanowni goście nie zawiodą
si ę, Ildyż poezyniouo stat·a nia, by każdy
lliógl się zabawić. rozwese lić i zapomnieć o codZIennych
troskaoh. Zatem
w nieJzi .. IQ dnia 27 uzerw cp. wszyscy na
llOWIt HIl'7.elnic ę!
Podajemy poniżtJ j krótki proarram Zjazd'l i St.rzehnia otrQ(Cowego:
Pierwszy tlzi ~ ń u r oc z y sLo ś ei niedziela
dnia 27 czerw ca br. O godz. 6 Pobndka,
o Ilodz. 7.45 Przy j ęcie Brllci na dworcu
kolejowym i autob uso wy m przez delelra(lję, o Kodz. 8,15 Ol!'ólna zbiór'i:a ze astRndarl'.mi w "Grllnd'Cafe" ul. Wrocławska
26. o Lrodz. 9,15 Nabożeństwo w kośeiele
pa ,·afib luym. P o uab oż eństw ie wymarsz
na now ą strzelnice - powitanie ~ości
"'spólne śniau'lnie i otwarcie strzelania
okręl[owe go przez oddanie strzalów honorowy cu, g odz. 13 Dalsze strzelania de
Wszyst kich iarczy ai do zmroku, Irodz.
15 Koncert w ogrodzie brackim, gry,
zabawy towarzyskie i ta ń ce .
Dnia 29 czerwca oraz 4 i 11 lipca br.

Czy W ,pałacu, czy

w skromnej chacie,

też

Zwijki MOKKA zawsze znajdziesz bracie.
począwszy od godz. 15 o dbędzie się koncert w ogrodzie atrzelecldm oraz naj róż
niejsEe niespodzianki, gry, zabawy towa'
rzyskie i tańce.
W niedzielę dnia 11 lipca br. o godz.
13,30 Wielkie Korso Kwiatowe.
Zbiórka : PJatl Bankowy o Ilodz. 13,
sk:ljd nastąpi wyjazd powózkami wszystkich Braoi na nową strzelnicę.
O Irodi!. 14 dalszy Ci ąg strzelania,
o 1C0dz. 17 zakońozenie strzelania do tar"
czy królewskiej, o godz. 18 zakończenie
strzelania do wszystkich tarczy, 19 pro'
klamacja Króla i Rycerzy, ogłoszenie
wyników strzelania c,raz rozdania nagród.
Oprócz tego odbywają się strzelania do
wszystkich t9fPZY w dniach:
poniedziałek 28 ozerwca br. od "odz.
14 do zmroku, wtorek, 29 czerwca br.
od godz. 14 do zmroku, środa 30 czerwca
br. od godz. 14 do zmroku. czwartek 1
lipca br. od ~odz. 14 do zmroku, niedziela
4 lip·ea br. od godz. 14 do zmroku, czwartek 8 lipcla br. od godz. H do zmroku
piątek 9 lipca bl". od godz. 14 do zmrOku,
Bobota 10 lipcu br. od godz. 14 do zmroku,
n iedzielu 11 lipca br. od godz. 14 - 16.

cen
i zapalniczek.

ObniżenIe

zapałek

Po dlllźs z ych per lm k tl1 cj'; (' h uosz lo do
porozumienia mitldzy Sk:arbem PańBtwli
li S pó lką A ~ryjną do Eksploatacji Pań
stwowego Monopolu Zapalezanego \V Pclsce co do obniżenia cen zapałek, J.: tóre
umożliwi obniżenie tych cen w handlu detalicznym o 20 % • Obniżenie cen zapalek
nastąpi z dniem 1 lipca r.b.
Równocześnie doszło do porozumienia
co do zapalniczek, a mianowicie, oplata
monopolowa i podatek od zapalniczek zostaną obniżone do l zł. od jednej zapaLniczki kieszonkowej, S zł. od jednej zapalniCZki ściennej Lub stolowej i 5 złotych
od jednej zapalniczki ze złota lub srebra.
Posiadanie zapalniczek nieo&templowanych. zarówno na sprzedaż 3ak i na wlasny użytek zostanie zabroniony, a zapalniczki nieoetemplowane, zIlajdujl\ce się
już w użyciu będą podlegaly zltlOBZenill
i zaopatrzeniu w znaczek podatkowy za
oplatą obniżonej należnośoi podatkowej.
Jednocześnie zostal ?;awarty układ z
posiadaos8mi 6 i 1/,% pożyczki zlIpalllzanej z 1930 r ., na mocy którelro wyrazili
oni zlrodę na skonwertowanie pożyczki
tej. obniiąjąc oprocentowanie z 61/ 2% na
41/ 2% z ważlI'ośoią od 1 października rb.
poóząWS?;Y. Skutkiem bezpośredniej konwersji będzie znsune obniżenie snm,
przeznaczonych na obslulrę telrą dłngu,
którY wynosi obeenie w nominale 30.770,000
dolarów tj. oa 160 milionów zlotYł!h.
Ponadto obJiKatarinsze zobowiązali sili
vrzyjąĆ za trzy kupony poźYllzki, płatne
i października r. ub. i 1 kwietnia r. b.,
oraz 1 paździerdnika rb. 3% fundie bondy
w myśl oferty, złożonej w lutym rb. przez
prof. Krzyżanowslrielro w Ameryce wszyiltkim posiadaozom polskich doLarowych
pożyczek za.ranicznych.
Należy zauważyć, że porozumienie to
wymsi'a jeszcze ratyfikaoji przez polskie
eiala ustawodawcze.

fDladomoścl UOŚClelne.
od 27. VI. - 4. VII. 1937 r.
Nieu ziela 27. VI. Po sumie zebr. Róż.
Ojców w koś c iele. Po nifszp. zebr.
R6ź. Matek w kościele
Matek
chrześoj. w Domy katoJ.
O lI'odz. 2 zebr. Zw. Hallerczyków
w Hotelu Wielkop.
Odpust św. Jana Chrzciciela 11 fary:
O 8'ej wystawienie N. S. Przed sumą procesja, nieszpory z prooesją
o 3-ej.
Poniedzillłl!l:, 28. VI. Spowiedź 1!w/ od
Rodz. 5,30.
Wtorek, 29. VI. Odpust św. Piotra i Pawła w klasztorze - o 11 wystaw.
N. S. suma z procesją - o 3 nifJSZPOt y z procesją.
U fary msze św . : o 7, 8, 9,30 i lI.
Czwartek 1. VII. Od godz. 5 Bluehanie
spowiedzi św. przed I piątkiem.
Od 7-8 wiecz. wystawienie i adoracja Naj~w. S a kramentu.
Piątek, 2. VII. O 6 msza św. I piątko
Wll.
Wiecz. o 7,30 nabożeństwo de

S. J.

Sobota 3. VII. Spowiedź św. od li. 5,30.
Niedziela 4. VII. Po sumie zebr. Kółka
Rolni czeio. Po nieszp. zebr. Róż.
Panien i Katol. Tow. Robotników
Polskich.

Zgony.

w

ciągu

stępujące

ub. tygodnia zanotowano nazgony:

Józef Kurzawski, 80 lat.
Bolesław Lizak. 28 lat.
Władysław Stewplewski, 11

Kronika

~odzin.

mleJSCDClJD.

Koncert.

We wtorek, dnia 29 czerwca br. odbę
dzie się w parku w czasie od godz. 12·13 .KONCERT orkiestry wojskowej. Na
program złożą się następująoe utwory:
1. Chmilllewicz: Marsz .. Marszałek Józef Piłsudski".
2. Rund: UWArtura "Patria".
3. Chopin: "Grand valse brillante".
4. Nowowiejski: Aria Domana z op.
"Legenda Bałtyku".
5. Moniuszko: Fantazja z op ... Halka".

uDzień

Horzo".

"Chcemy silnej floty wojennej i kolonii dla Polski" - oto hasło telroroóznego
DNI.!. MORZA, które stać siQ musi haslem calego Narodu Polskielro w kraju
i za graniell.
Tym żądaniem - świadomi potrzeb
Bzeezypospolitej - dajemy wyraz naszej
woli i gotowości świadczeń na rzeoz Daszej młodej Floiy Wojennej. Nad ujeoiem
Wisły musi czuwać straż, odpowiadająea
potrzebom i wielkości Państwa Polskiego.
W dniu tym, pow8zechnf'lro święta dumy narodowej w jeden zgodny rytm biją
wszystkie polskie seroa dumą z osiąlrnię
telro i wciąż wuastająoe&,o dorobku moi:-

Orze źwiaj ący
n a p o J musujący otrzy muje
s i ę sposobem domo wym , uty wając

esencję

RIWOSAN
Butelka n a 20 litr. 0,75 zł
10 " 0,50 'll

Kazimierz
Z"lelona Drollft-rill
r; ni
~

Bajerlein

Krotuszyn, Zdunowska 6.

sInego Pols ki Odrodzonej. wolq dvlszt!s o
jego wzmo ż e ni u i ś v;h d()m o ś c i a ~.•; dań
każd e go P olIIk Il w wióJ k i m d'ziele wzmo (mienia Ojc zy .. ny.
Pamię ta jmy, że wl a sru brzeg worski
- źre ni cę w o lu ości i ź ' ódlo dobr ohytu
Rzeczy pospol it.e j - st rzec m usi eilna flota wuje n na !
Uro czysty "DLień :Morza"
uczcijmy
czynem - s kł aó ani e w ofiuuer,o grosz a
nil, FnnduBz Obt'ol1 Y M Gl skiej, u ę Ją ey
fu nduszem dobr pn bliC7.nel!lJ, calk o wicie
przeznaczonello na r ozbudo \VQ Polsk ie j
Marynarki Wojenn ej.
Program uro czystości w Krotoszynie:
Poniedziałek, 28 czerwcłI br. godz 19,30
p odnie.:lienie bandery na Rynku, god z.
20·t a nl'oczyslt\ ., kademill w il U l i sz k:o ł y
p o wszechn~j nr. 4.
(dawn . tizkoly \rydziałowej) . Wstę p dob !' owoln~ da t k i.
Wtorek, 29 c~el'WC3 hr. god z. 9,30 u r oCZyst,e n a bożeństwo w kO ~(l iel ", f a rnym,
po nabożeń~twie pochód l'r"pugaud ow y
ulicami miasta, g odz. 12 - 13 k oucert
orkiestry wo jskowej w p a rku, v. (}d~ . 21
"Wianki" nil stawie przy B ło ni u . Wstęp
dla doroslych 25 gr, nIn m;Ol.i7. id y i woj ,
ska 10 gr.
Przedpo ludnie m k westa uli c~. nk IW clll c
F,O.M.
Każdy, kto pragni~ wspóhlzidJ;ć \V utrwu lan iu sily mota k ie j na m a rzli , niech
ws tą pi do szere ~ów Vvi Morskiej i K'"
lonialnej, a w "D niu Morzu" c bo ć na jdrob ll iejsz ą ofiarą na rzec z Fu nd ust.ll
Obrony Morsk iej przyczyn i BiQ UO wz uudowy nll s7,lIj Fl o ty W oj" n np j,
Szan . Ob ywatl,i stwo iti . Kro~ 'l ~ ;'. YIta up r Bszam y (I Wyw jpSZ(lui" chorągwi o her o
wach I.Iluot:owyoh.

zawody
w

pływackie \LI

KrotoszQnie.

(jn i l~ 27 . b m . odlJGdą eit,J
Mi ejakicll wie I ~ iH za wad)"
pływllckie . D o zawodów sra n li' oknl" 80
za wodniczek i zaw odn ików. Prl,yj d dza
do Krotoszyna m is tr z Polski "Ullia"
P o zn ań , P.T.P. P o zll lJ ń, i Klnb Plywadi
Ost rów . Zs. wody r02p O (,Z ll!~ si!! o ~ollz .
14 tej. J est tu oKaz ja zoblcw ze rlia i Pl)'
d:d wi>.lnia n aszy ch plywllkÓw. K lu " S;>OI'.
Astra oddzi ał ply W8 Ck i WY~\I\ (JI po cllu g ie j pr zerwie, j e u!lak:i;e z dob r y mi sillimi do zawodów. Zawod y pomi ęd zy KIw
b/lmi bQda bardzo c L ka we. Z a tem koru u
tylk o sport pl ywacki jes t mily niec h

w

niedzielI)

Łazien ka ch

m eble wszelkiego rodzaju tak
po lerowane malowa ne jak

i bajcowa ne

p ły n

p, n.

Błys kawica
But. 0.75

l1 ł1
ZI"elo 1111

zł.

Drogeria Kazimierz 8ajerlein
~

Krotoszyn, Zdunowska 6,

apieszy w niedzielę do Łazienek Miejsk ich nil zawouy [Jlywackie .

Kino

"Promień"

amerykańską
komedjQ pl:
"Upiór na sprzed8ź. Żywa i ciekawa
akcja toczy się w historycznym zamku
w Szkocji i nil Florydzie, dokąd amerykań.ki miljoner pnewiózl
knpiony, zame k wr:lZ z up iorem. Pet.! wójn!l roll)
llpiora i osta t niego potomka sl.llrego rodu od"ryw a urod?:iwy Ilrtysta Robert
Donllt niflzapomniauy .. Hr"bia Monte
Cbr-isto··. PartIlerka j ell.'o j .:lRt. urocz"
Jean P llrA' T bollll\.e rka filmu "Seqnoi \\"
F il m r. hfitu j e w sceny p elDo hnm ::Jl'1I i
emoeji nie brB k mu jedna k momentów

PLUSKWY

wyświetla

ni€s~UJow i t y{, h .

Na

UWU!:ę

zasługuje

bogactwo wystawy, oryginalne kostjumy
piękne
plenery, i melodyjna oprawa
mnzyrzna.
W nadproiramie, wyświetla się t ygorlnik uktnalnoiici .. P . A. T."

ZRUdY Miejskiej.
Posiedzenie Rilll y Miejakiej w dniu 23
h. m. odbyło si ą pod przewodnictwem p.
burmistrza Fenryc,hll, który ua wstępiA
w ur.ząd radnef,o p . Ignacee-o
Skrzypka. P o przyjęciu protokółów z 0~tat Dich zl!brBń, ndczyłanych przez protokulanta J. T . GilIa, uchwalono dodatkowe kredyty nit koszty: podró:i;y, past ę '
nnwTinifl na rzecz Wojewódzkiej Komisji
OlZcz e dllościo\\'o' Oddl\lż~uiowej ora'f. wpiso we do kasy dla wdów i Kierót za Jlalla
burm istrza.
Przyjęto również dwie urn owy o pfJ iyc'l!-:i lIi Fundllszu Pracy a
millnowicie o kredyt mat.eriałowy w wys.
5.947,50 zł nu przebrukow8nie ulic i o
50.000,- zl kredyt.!] ll'olówkowel!'o na
prace związane z budową kanalizacji
mi !' jskit'j. D nie j uchwalono nowe statuty: o podatku hotelowym, od zabaw i wio
do wisk i o pomocy leczniczej din praco'
wników miejskieh, wedlug U óreg o miasto
WI~ wlasnym za lr-resie zapewni pracownikom ad m inistracji, prz e dsiębi o rstw i za '
khdów m iejskich, prawo do ś windcz e ń
u.! wy padek ch!Jroby i macierzyństwa,
przewidzia nych w ustawie o u bezpieczeniu 8p nle oz ~I YllJ.
W llo.ll1 " odniesienia.
hezpi l'oz r. llstwa zarni esz l:ulych na pflryferiach m issta wlli, śeicieli g ospodars t w roIIlYCU, Z a rząd Miejski zaproponował, by
na wllio~l\k za int",r es l)wullYcu właścicieli
II:OSPOdllfstW zll llIi es zk a lych w odosobnieniu, w yjątko .... o z l, t>l[Jić od poda t kn ró wni ei drul!iego p sP. podwórzowelCo, co Rada Miejsk I!. jerlnolllośoi e uc hwalila. Nowy
statut K. K.O. mias ta przyjęto w brzmienin zg!os zo uym p'zez MUldstrat z drohnym llzllllelnieniem , że Rada Kasy 0pró ,· z przewodoiczącego składać się tJl~dlliie
z /) członków.
N a zastępców ezlonków
Rady K. K. O. wybrani 1,osta li pp. Frala
Stania/ aw , WąBowi c~ Ludwik, Polak Felik s, L es ili.ki Kazimierz, Pflan1.z Józef
i Stróż e wski J ózef ZlIŚ zastępcami człon
ków komisji r e wizyjnej tejże kasy wy brano p p. Walentf\ lI'o Maćkowiaka, Marcina Kawi c1de4l'o i Mariana OIeszaka,
Po umorzeniu nieściąltalnych pretensyj
miast .. w ląezn"j kw oci e ea . 21>0 zl, RRda
jll dnog !ośnill
f,rz yjęla
z\l:loszony przez
p. bn rmiH t'rza wlli oso k n61lly o z.noJernizowsnie na szej elktrowni wiejskiej,
wprowndził

uznając kOllieczn r śó

niezwłoezlle~o

ZIl.-

instalowania motoru gnzowea-o, Chodzi
mianowicie o to, źe elektrownia z\lżywa
za dużo ropy i w obecnym stanie nie
jest t' l'ntowna a sama podkopała rozwój
~ 8 z ow ni, ki.ór" w ostatnim czasie pozbyła się kilku poważnych konsumentów na
rZ61lZ e l ti lrtro~ni. Tym wieo tł'Jmaczyć
należy, że vieee Ilazowui ui" Sił obeouie
należycie wykorzystan e. By temu zapobie., pOltKnowiono 'IV elektrowni zainata-

i zaro dki niszczy specjalna

tynktura
Butelki po 7S i 1.50

ZI "lona Drolterla Kazimierz 8ajerleiu
(j

' Kr'otoszyn, Zdunowska 6.

lowac motor gHZUWy, co wydatnie przyczyniłob y siQ do zw ię k~zeDia kOIlBumoji
gazu a z dr ll !;iej Slrony odciażyło b y dy namomaszyny i uaterię e lektrowni. Dla
zrealizowania tyoll zamie rzeń, Rada upoważniłu MugiBtrllt do IJo czynieni a starań
o uzyskanie pożyczki dlugotermin owej.
Podczas dysk \l~ ji nad l,rojektem stat utu K. K . O. rLldny p. 'l.'ykociliski wystąpił 'l )JI'Op" zycj a ~ two1'Z~nja kllBy bezp ro cen towej, kt6rahl' Pł'l-Y8z!a z pomooą
rzemiosłn. Inicjatywa ta spotkała si ę
z pelnym zroz u mieniem tnk Rady juk
i czlonków Mngistratll, to też ' spodziewać
się należy rychł,' I1.o zawiązBnia się toj
zs wazeohmiar pożytecznej instytnojj.

TOII/. łOll/ieckle z Krotoszvnu zaieło Dierwsze miejscu 11/ zuwodach n. O. K. VII.
Jak już pi saliśmy Tow " Łowieckie
w Krotoszynie wyslalo w 'adiu 20 bm.
11 dobrych z/lwodników do Poznanill na
zawody o mistnostwo D.O.K. VII .
Za wonnicy popisali się nadspodziewanie
gdyż zajęli wszyst. kie pierwsze miejsca
cze(Co dowodt>m, że ('złonkowif' tego Towarzystwa idąo pod hasłem "Ć ",ioz oko
i Dloń" stanęli na wysokości SWf.'KO zadania.
Strzelan ie odby w ało się z broni miśli'll'
ski-d śrutowej, i KHżdy zawodnik strzelal
do 30 rzutek.
Wynik tydl zawodów jeat następujący:
I miejsc e 26 p . __o p. Kryszkiewicz Edm.,
II m. 24 p. - p. S zych Ant., III m. 22
p . - p. Jarosz Jan, IV UJ. 18 p. - p.
Nowaczkillwicz Ludw., V m. p. Magiite r
Blłlcerek, VI m. p. K08prza k Józef.

Strzelanie Z. R.
Zawiadamiam c zł,) uków Kola 7, R. w
Krotoezy nie, iż zarządziłem na dzień 27.
VI. br. /lllnz. 12 -t ą na strzelnjoy .. Dnowy Las" Rt t'ze lanie tlz,kolne nr. 2 z broni
wojskowej.
Obe o ność wszystkich Ilzlonków obowiąz
kowa.
K om enn. Kola, Krawczyk, ppor. rez.

Koźmin.
Z okllzji 50-lecia istnienia Szkoły Dolrsz ~Rlc/ljącej Zawodowej w Koiminie od będzill się 27 czerwca uroczysiy obchód
jnhileu8zowy, Tlol~ezony z otwarciem 3

dniowej wy stawy szkolnej. Progrsm obchodu o godz_ 8 zbiórka na dziedzińcu

Karaluchy i ~lWaOJ
zabija radykalnie

MORS
Gwarancja za skutek
Pud. 0.75 zł.

Zielona Drogeria Kazimierz 80JerleiD

Kruloszyn, Zdunow8ka 6,

}
l

KrotollZyftald Oręilownili' Powiat

Kr. 51.

Kto chce

spędzić

Sk 5

kilka godzin zdala od trosk codziennyth, niech się uda Wniedziele,

dniu Z, czerwcu 193' r. do

Leśniczówki
na

Wielką

Zabawę

"So koła "

Przejazd wozami z rynku obok p. N"owaczkiewicza gratis.
WstliP do ogrodu 25 groszy.
.Bardzo
szkolnym po ozym pochód, godz. 9 uroczysta msza św. w koś(liele parafialnym
Irodz. 10,15 zebranie jubileuszowe, godz.
11 otwarcie wystawy szkolnej, godz. 16
kiermasz na dziedzińcu szkolnym.
W skład komiieto jubileuszowego we'
szli pp. burmistrz J. Podlewsłi; kiero'
wnik Izloły J. Scheurich, Sz. Kaczmarek
mistrz stolarski, J. Borowski mistrz
szewski, W. Jarczyński mistrz piekarski
M. Lew81ldowióz mistrz rzeźnicki.

Ze zjazdu $DlewaczegO wGrebowie.
Telroroózny zjazd Kół śpiewaczych
OkrEllru VIII (kroto8zyńskiego) odbył aiQ
20. ezerwca b.r. w Grębowie. Zjazd po'
przedziłauroczysta Msza św. odprawiona
przez kil. proboszcza Broniaza w Rozdrażewie. poezem udaly się Kola wozami
do GrQbowa. Tutaj miejscowe K ola grę'
bowskie rozlokowało Ji:llściuDe K ola w
pr,zeznaez. (\ll~ "h ubikacjach. O godz. 15
tej wyrus zy!' pochód przez '/I'ieś do ogro '
duo idzie nastąpił o otwarcie Zjazdu
przez prezesa okr ~gow ego Pana M. Ja rczyńskieeo. W mowi e s wej wspominuł,
że przez 15 lat zrzEldu miejsce je20 zaj'
mował niestrudzony pionier pieśni Jlolskiej_honorowy przezes okrllgowy S.p.
Ilrnacy Stróżewski. którego niedawno
odprowadziliśmy na miejsce
wieoznego
8poozynkn. Chwilą milcIenilI uczczono
Jego pamięć. Dalej wspominał o ważności
pislini ,Pollkicj, o której to społeczeństwo
dzisiejsze tak mało pamięta. nie popierając naszych plaeówek śpiewaczych. W
końou wzniósł t08st na cześ6 Najjaśniej-

szej

Rzeczypospolitej Polski, poczem
Hymn Jeszcze Pol~ka n :e7.szereg pieśni w połączonych
chórach calego okręgu pod dyrekcją
dyryg. okręgoweio C. Walkowskiego.
Z koleji odbyły siEl zawody konkursowe w sali przed Jurą pod przewodni!)'
twem delegata Związku p. Duezmala.
Po konkursach odbyłu. się konferencja
dyrygen tów i prezesów Kół, po której
zostały ogłoszone '/I'yniki 'piewu konkursowego.
W kategorii II, pierwsze miejsce za jął
Krotoszyn. chór mieszany pod batutą
dyryg. C. Walk"wskieg-o uZYBlmwszy
29 2 / 3 pkt. zdobywając tym Silmem po
raz drugi puhar wEldrowny fundacji
millsta K G źmiu D . Następne miejsca uzys'
kały chury: KoźmiD 26 2/ S Zd u n y 24
III kat. R o zdrll ż ew 212/3 pkt. uzyskuw'
szy po raz drugi lire wędrowną f un da'
cji miasta. Kobylina. Dyrygowal organista Pan J urkowski (senior) D alsze mi ej "
SM w K at. lIr są":
K obierno 21, Su\IIIlerzyee 19 2/ 3 Grę b6w 17 1 / 3 Maciejew Iq
Zj<lzd zak oń cz ono pi € śni !\ w:e('zor oli ą
poczem odbyła się zabawa taneczna w
ogrodzie, późuiej na sali.
odśpiewa n o
ginęła oraz

POgorzela Koncentracja i zawodv Ocbot.
Strat v PotarneJ.
W dniach 26. i 27. bm. odblld~ie się
pod protektoratem J. W.P. S tarosty Pow.
Wilimowskiego Koncentracja i zawody
Stow. O. S. P, powiatu Krotoszyńlikiego
połączone z uroczystością obchodu 50
lellia jubileuszu, i poświtjcenia sztandaru Stow. Ochot. S traż. Poź. li' Pogożeli.

ligota kradziet
do och..ony
_
przed wilgocią murów, fun '
dament6w, dachów płaskich,
tarasów, balkonów,
do oohrony
żelaza przed rdzą,
do OChrony
dachów papowych, blaszanych, gontowych.

.W,czerpujące DfOspekl,

przesyłamy

no 2yczenie

GallcvJskle Towarzystwo Rafiowe

.. GALIC~A" s. A.
wKroloSlynie, Rynek 2.

O~dZlał SPrzedaży

Podczas zabawy dzieci na dziedzincu
szkolnym w Ligocie pow. Krat. nieznany
sprawea wykorzystuj_c chwilę, zakradł
się do wnętrza i zabral ł. rower męski,
n. szkodEl Mądzaka znmi e szkałego w
Grudzielćo. Rower był wartości zł. 100,
Dnchodzenia w toko.

Głogowa

w

- PO tor.

dniu '?3 bm. w yhuchł na szkodę robotnika Józefa Czechowicza z Głogowy
pożar, który strawił doszczętnie dom mie'
szkalny oraz przylegly chlew. Pogone'
lec był ubezpieczony na 1.800.~ zt straty
. zaś wynoszą 2.500 zł.
W toku dochodzeń ustalono, że pożar
powstał n8 wskutekwadliweeo komina.

dużo

niespodzianek.

Weksel na 1000 zl
dany p. Michałowi Mendlerowi
z Krotoszyna z mojem podpisem u nieW'a:.t: nlam
i za ten:l:e nie odpowiadam.

Wojciech Konrady - KrotosZyR
Km. 292/87.

ObOOieszcz. OIic9tacjl ruchom.
Komor nik Sądu GrGdzkiego w Kroto'
szynie II. rewiru Stefan Kustrzyński
mu ją cy kancelarję w KrotoBzynie, ulica
Słodowa nr. 16 na podstawie art. 602 k.
p . c. podaje do publicznej wiadomoBci, że

dnia Z·gO lipca 193' r. o godz. 11,30
w Krotoszynie od b ęd zie się 2-6ta lioytacja ruc homoś ci, należących de Krot. F a bryki D achówek, cegieł i wyrob. cement.
składającyc h się z

35.000 szl.
oszacowanych na

Cegłv

golowej.

lll,łzną Bumę

1000,-- :d

Ruehom ości można oglądać

w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej ()znaezonym.

Dnia 13 czerwca 1937 r.
KOMORNIK: (-) Kustrzyński.
Km. 546/37.

Obwleszcz. O IIcvtacJI rUChomoścI.
- Komornik S adu Grodzkiego w Krotoszynie rewiru II go Stefan Kustrzyński
mający ka ncelarię w Krotoszynie ul.
Słodowa nr. 16 na podstawie art. 602
k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że

dnia l-go lipca 1931 r. o godz. 12,30
w Kobylinie, pow. Krotoszyn odbędzie
sill l ' sza licytacja ruchomośoi, należących
do Marii Jasińs k iej składających siEl z

urzQdzenia mieszkania i urzqdzenia składu
łączną 8umę 1.310,- zł
można o&,ląda6 w dniu
miejscu i czasie wyżej ozna-

oszacowanych na
Ruch o mości

licytacji w
czonym .

Dnia 14 cz~rwea 1937 r.
KOMORNIK: KustrZyD.Bki.

W -i e'l k :i e -Z awody Pływac ki e
odbędą sit:

w ' nied"zielę, dnia _27 -bm. "" Lazienkach Miejskich
Przyjadą: Mistrz Polski "Unia" Poznań, : _P. T. P. Poznań, Klub Plywacki Ostrów.
Zawody rozpoczną sit; o godz. 14-tej. Wszystkich sportowców i sympatyków plywania zaprasza uprzejmie
Klub SportoU/V "ASTRA"

Krotoszvn.

]
,

Str. 6

Krotoszyński Or~downik

Pow.

Nr. .11

Vlyprzedaż

Posezono""a
tania wvprzedaz posezonollla

Hoja tegoroczna

sprzedaż

Niesłycbanie
rekordem taniości!

posezonowa -

od l - l' lipca 1931 r.

pOłaczona
Bezprzvkładnle niskie

z reklamoU/a sprzedaza konfekcJI!
ceny nie sprawia nikomu zawodul

Prócz towarów sezonowych, których ceny zredukowane są do granic wprost nieprawdopodobnych, sprzedawać będę w okresie wyprzedaty "ezonowej wszelkie inne towary po cenach
• p e c J a I n I e n i s k I c h.

Magazyn zaopatrzony w
Konfekcja

najświeższe

nowości

największym

w

wyborze
Galanteria

B i e I i z n a

POŃCZOCHY

KOSZULE
STANICZKI
KOjVlBINACJE
KALESONY
KAFTANIKI
PANTALONY
CHUSTECZKI

PLAS ZCZE
SUKNIE
BLUZKI
SPÓDNICZKI
PIŹAMY

UBRANIA
SPODNIE

SZALE
SWETRY
TOREBK'I
PARASOLE
GORSETY

I

RĘK.AWICZKI

Nadzwyczajna okazja korzystnego zakupu plócien, wszelkiego rodzaju stolowizny i bielizny

pościelowej

firany· Story • Kapv •Kołdry· Obrusy· Serwetki· DYClJdny • ChodnIkI· RobótkI • ReCIDlkl.
Resztki i partie okazyjnie zakupione celem reklamy

pO cenach bezkonkurencylnych.

Plekne paltu wiosenne cieszQce sie PDwszechnem uznaniem. Ewolucja kalorów wdziedzinIe koszul mesklcb. Ulubiono bIelizna famSłla
\V pleknvcb kolorach.
Kopelusze dumskie, czapki, sU/etn damskIe i dzieclece.
KRAWATKI - KOSZULE - KOlKIERZ1JKI - KAPELUSZE.
Koronki -

Klamry -

Welna 11

Guziki -

Wstążki

Czapki -

-- Paski.

włóczka.

Szelki -

Skarpetki -

Rllkawlczkł

sk6l'kowe

Wlatr6wkl

Golfy

Trykołaże

w najlepszych gatunkach w wszelkich rozmiarach na skiadzie
Welny - .Jed-wable - Woale Podaze-wkl PI61na
Towary kompletuje się codziennie nowymi transportami.
Publiczność zachwycona jest wielkim wyborem towaC8W

I TANIEMI

CENAMIl

"BAZ -R"

Pi-wo:
Bojanowskie jasne l ciemne
słodowe, speciał dubelt. Ksią
:tęce Tyskie i piwo grodziskie.
Wody;
Lemoniady:cytrynowa, malinowa, ,)ran:2:"da, Kryształka. maIzankowa i t. d. specjalność
Woda sodowa "Kryształ".
Soki;
Wiśniowe, malinowe, cytrynowe i t. d. oraz wina znanych
firm jak: Kantorowicza, Likwowina, Weidlera i innych.
poleca
Władysła-w Pry-wer

Niniejszem podaję do lasko wiado mości, że jestem wlaścicielką Rakarni w K o źminie. Męż a mego
Waltera na wła sne żąd an ie splacilam, wobec czego za dlugi jego
nie odpowiadam.

UlIKTORIA RYBACKA,
Rakarnia wKoźmlnle.

Hurtownio Plwa -Ulvtw.lJlód Hlneralnvch
KROTOSZYN, Rynek 14.

DUBELTOWK A
kalib. lIi. Fabryl\af niem.

W dobrym

stanie tanio no sDr zedot
..Jan Dopierała

.
Warsz IaI broOl. U.I p.18slowsk'
a rog Koś ciuszki
c

Z a dZ;i.1t nieurzt'lćl..,)wy odpowiedziai.oy redaktor

-

K@limiers B ••ullki -

KEFIR

Kefir

to przetwór mleczny, otrzymywany przez działanie Drotdtaków.
Kefir to napój odtywczy dla W9zystkich, a w szczeg6lno~ci dla
uzdrowieficów i słabych.
Kefir winien utywać katdy.
Kefir to napój niedościgniony dla
starszych i młodszych.
Kefir stale utywany, utrzymuje ciale
w czerstwości i czyni je odporne na wizelkie choroby.
Kaf.r tą dajcie wszędzie: w kawiarniach, restauracjach i w sldadach spotywczych.

KEF1ft wvtwllrZII I Jest codzIeDl Je
łwlefv do nabvclo
Q) nOCllEJ I1LECZARnł
A. Ciel ucha
GentraJa

KROTOSZYN WLKP. filia

\. Słodowa

111. FlorldeJ(a

Czcionkami Drukuni K.. roi. , .

{
1

