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Drukarn ia KrotoszYli ska -

REDAKCJA DZl!:LU URZEDOW.E=GO -

Kroloszyn, ul. F lori'lIis ka 1, Telefon 164.

STAROSnVO W KROTOS ZYNIE ----------------~
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Sobota, dnia 7-go sierpnia 1937 r.
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Komunikat.
ri o wi lldomnMci, że Mini óterBtwo
SP1'/L W Wo jslrowych (Biuro P 6rso ll /ll ne)
POBiadt\ zn acz n ą li ezh ę odznak Kr7. yża
Waleoznych wraz z legi tymilojomi, nie'
dorę czony!, h odznaczonym z po .... odu icb
zwolni eniu li czynuej służby wo jsk owej.
Odznu lt: n ie udebrali pr z eważnie p()dufi'
cerowi e i swregowcy l'i'ZOT Wy, w zgl ę dni e
pospolitego rus"tenill, kt6ryr.h przyn a leż'
ność
do poszczf'gólnycb P ow iatowych
Komen u Uzupelnipll , jako t eż ieh miejsce
.omieszkania nie są znilne MiniHl cr sł.wu
Spraw Wojskowych. W ich lii'zbie znaj dUje się pewien procent osób polełil'lych
(zmarlych).
W interesie odznaczonych leiy, by o
nadaniu im odznaczenia zost.lli Powi adomieni, o czym w wielu wypadkaoh uie
wiedzą i by odzuaczenia te p o djęli.
W tym celu MinislerAtwo Spław Woj·
skowych wydalo drukiem "Liste odzna'
czonych Krz y żem Waleczl1ych o niezna·
nych udresllCh".
Eizemplarze "List.y" wylożone są w
biurauh Z arządów Miejskich i U rzędów
Gminny oh oraz w kanoelarii Starostwa,
gdzie w godzinach llrzQdo wyc!t przez za'
interesowanych prz ei'Jądane być mO&,ą .
POd ll ję

"
b ułk a

pytlowy z mąki
95°/ o za 1 kil
pszenna wagi 55 go

M ieso :
Słonina świeża

1.80 'lI

wołowina

1,50 zł
2,- zl
1,60 zl
1,40 zł

i sol. za 1. kg
bocze k surowy
wed zony
"
wieprzowina z dok ł a d. "

glowizna (z lba )
0,60 zł
n OE; i
1.40 zl
sLópki
0.60 zl
wllt rob" wieprzowa
1.40 zł
cynaderki (ner ki)
1,40 zł
kielbasa ZwyczRjna
2, - zl
salcesony wszel kie
"
! ,60 zł
kiszki (bulk. i kasza ne " 0,80-0,90 zł
oraz uatlllam ceny w porozumieniu z
przedstbwicielllmi odnośnyoh branż D!l
nasŁepujq ce artykuły:

M q ki;
mąka żytnia

Krotoszyn, dnia 4 VIII, 1937 r.
Starosta Powiatowy:
(-) WJLIMOWSKI.
Nr. O, 4/ 26/37.

ZarzQdzenie Starostv Powiat. wKroloszvnie
z dnia 6. VIII. 1937 r.

.dotvczQce cen maksvmalnvch na przetworv zbói chlebowvch. mieso i wvrobv miesne.
Na po ustawie .rozporządzenia Ministra
Spraw Wewll, z dnia 22. X. 1929 r. o
~regul owlln iu cen przetworów zbóż ohle'
. Owyeh (D;I. U. R. P. nr.
81/ poz.
?07) kt6rego moc obowią " lljąoa przedlll·
~o~a zostala rozp. Min. Spraw Wewn . z
Ula 10. XII. 36 r. (Dz. U. R. p, nr, 92
g~z .. 641) ~raz na pod~ta~ie zarzą'
· 256nla P. WOJ6 wody Poznanskteio z dnia
IJ • X. 1936 (Pozn. Dz. Woj. nr.
47
dOZ. 733) po wysłuchaniu 0pinii komisji
badania cen, wyznaczam na terenie
iatu krotoszYJlskiei'o ceny maksymal-6 na naet.,pujące artykuły:
Ohleh:

.,:0"°

i

\

..oL

chl eb żytni pytlowy z
65% za
"
pytlowy z
70 0 , 0 za
pytlowy z
82°/, za

milki
l Ki

0,31 zł

mąki

l Ki

0,30

zł

mąKi

1 k~

0,211 zł

Węgiel:

0,27 zl
0,05 zl

vi

h urei!! 65 0 /°
za 100 kg ~9,50 zł
w detalu 65%
za
l kil
0.33 zł
w hurcie 70%
za 100 kK 28,50 'lI
w detalu 70%
za
l kg
0.32 zl
w hurcie 82%
za 100 kg 27,50 zł
w detalu 82%
za
1 ki'
0,31 zł
w hurcie 95%
za 100 kil 26,- zł
w detalu 95%
~a
l kg
0,29 zI

Kasze:
p~czak perłowy

w hurcie (mlyn)
zu 100 kg 45,- zł
pęc zak perłowy w hurcie (hurtownia) za 100 kg 49,- Ił
peczak ptlrłowy w df,t. za 1 kg
0,56 Zł
kasza jęozmienna w hnrcie
(mlyn) za 100 kg 33,- zl
jeczmienua w hurcie
(hurtownia) za 100 ki 36,- 'lI
0,40 zł
"
jęczmienna w det. za l kit
jęezmien. perłowa w hur'
p.ie (młyn) za 100 ki. 46,- zł
jęozm.
perłowa w hur'
oie (hurtownia) za 100 ki' 50,- zł
jęozmienna
perłowa w
(l,60 zł
detal u za l ki'
manna (i'rysik) w hureie
(młyn) za 100 ki' 48,00 zł
manna (grysik) w hnreie
(hurtownia) za 100 kir 50,- II
manna (grysik) w detalu
za 1 kg
0,60 zł
Kawa:
0,44 zł
Kawa zboż. w det. za 1 ki

węgiel gruby
. :ila 50 ki' 1,90 zł
orzech I kI.
1,90 zł
2,00 zł
kostka I kI.
."
z dostawą do domu.
Cukier:
cukier krysztalowy za 1 ka 1,00 zł
N a f t 8:
nafta za 1 litr wynosi;
na terenie powiatn
.
, 0,43 zł
na terenie miasta Krotoszyna 0,41 zł
Jednooześnie traoą moc wszystkie do_tyohczasowe wydane obwiesze:renia VI
sprawie powyższyćh cen.
Ceny powyższe obowiązują wszystkieh

z~interesowa~ych

właśoicieli

przedsi~"

blOrstw z dnlem Oi'łOBZenia.
Winni pobierania lub żądania een wyż
szych od wyżej podanych lub nieujaw'
nienia ich na ćennikach uleaną arzy"
wnie do 3 tysieoy zł lub karze aresztu
do 6 tygodni po myśli art, 4 rozp. Prez.
R. P. z dnia 31. VIII. 1926 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 91, po z, 527). .Równocześnie może
być zarz.dzona konfiskata przedmiotów.
do których odnosi sif;l czyn przest~pczy.
Starosta powiatowy:
Nr. A. 28/94/37. (-) WILIMOWSKI.

OgłoszenIe,
W związku z ołil'loszeniem w Orędowni
ku Powiatowym Dr. 60 z dnia 28 lipca
rb. podaję do wiadomości, że rekrutaeja
ar6ruików i robotników arern. do Belaii
odbędzie się w Jarooinie w Strzelnioy
Bractwa Knrkowego W DNIU 12 SIEB:
PNIA RB. Q GODZ. 8, MEJ RANO.
Do !ekrutacji . m0i'ą stawać tylko kandyd?OI, którzy w kopalniaeh już ,raco"
walI, oraz mogą okazać się: świadeetwem
pracy aórn., dowodem osobistym z klanzul.ą posiadania obywatelstwa polskiei'o,
śWladectwo moralności, które zostanie
wystawione przez tutejsze Starostwo Powiatowe i doręllzone zainteresowanym
prz~z odnośny Zarząd
Miejski wzal.
Gmmny przed rekrntaeją, a ponadto
zaopatrzyó się w 8 fotografii i 1,- zz.
w got6wee, na oplatę blankietllpaszpor"
towei'o, w razie przyjęcia przez Komisję

Rekrntacyjną,

PP. Burmistrzowie, Wójtowie i SoltYli

olrłosz" powyższe w sposób zwykle pra-

ktykowany.

.

Kroto8zyn. dnia 5. sierpnia 1937 r.
Starosta Powiatowy:
(-) WILIMOWSKI.
Nr. ~. Pr. 12-10/37.
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POL IILIONA LUDZI
Komisja rozjemcza dla Łodzi wydała
orzeczenie, załatwiajace zatarlr między
pracodawcami a odbiorcami w przemyś'
le wlókienni<Jzym. Zatlirg ten obejmo'
wał przeszło 120.000 robotników. a więc
licząc ich rodziny - dotyczyl najbardziej
żywotnyeh interesów z górą miliona ludzi.
Jut to pierwszy na tym terenie wypadek załatwienia rozbieżnoślli między Awiatem kapitała a światem pracy na podsŁa'
wie ostatnio uch •.. alonej ustawyoprzy'
musowym r07jemstwie.
Jak bowiem dotychcza8 bywałoT Jaki
przebielr i fiuał miewały zatargi na tle
~ocjnlnym i finansowym mit:dzy przedsię'
biorllami a rzeszą pracowniczą1
Co czaI! jakiś wyłaniały się konflikty
na tle czy to llprawni~ń socjalnych czy
też' i to prze..,Hlżaie - płac.
Albo robotnicy żlld&lli podwyżki plac. albo przemysłowcy proponowali ich obniżkę. Do
llorozumieniB oC7ywiście nie docbodziło,
I wtedy wybuchał strajk. 'l'rwał dwa.
trzy tn;odnie. Raz nawet siedem tygodni ...
Następstwa
niedlullo d!l.lynll si~ czekaó. Obie atrony ponosily ol brzymie
straty. Przedsiębiorcy w zaniku produkcii. w niedotrzyuHwill zobov.-iązań, w
kłopotaoh finansowy ch.
R nbotui('Y '" e
wzmaiającej się z kp.źdym
dni" lu ~tr"j
kowym nędzy. Obie strony spek1l10waly
na zwłokę, na wyclIerpanie sil pr~eci W·
nika. Oozywii!cio ai/y war.twy rrll(;;i~.
lIiezej wyczerpały siQ pr"eważnicl prędz~j.
Zfl.silldano więo po pewnym CZlisie do
zielonell:o stlllu obrad i z mozołem kleoonu kompromis. li:odwuo się...
Jakiś
marny ochlap ustępst\\'1l mu siIi I zadawalaó robotni\ró"' ; icb "zwyci~~two" !lll.tuTalnie w wielce fl"rauitlzooych rozminrlleh - okupioue bY'·l'Rh' strllszofl ' n~d7ą
rodzin. narosią w "z.sif' lnn.u ia. 8;raj~o .. _
Bil. ale taka umOVllł ob .. jtLluw",11i tylko
to prledsil:biorstwlł i tylko t.ych robotnił6w,
któny pudj~li Iłkcj~ ~lrajkową.
WszYltkie inne przeds;ębiorsjwa - prze'
ważnie
mniejsze i zupełnie maIl'. różne
&'I'ynderstwa i pokątne warsztaty pracy
anajdowaly się pcza zasię"iem takiej
umowy; mOiły willc i uad 31 płlldó robotnikom. jak im ~i{J żywnie podobalo ...
Obecnie - po wejedu w życie us taw o
umowach zbiorowych i przymu@owym
rozjemstwie' zarówno przeb ieg jil k 1 Z;.1łatwienie konfliktu przedstawia się Ziolu
inaczej.
Zaczęlo sil) oC:l<ywiście .. anliquo modo":
wybuchl zate.'!',,; bezpośrednio rozlII owy
przedaiębiorrów i przedstawjcieli rohotni'
ków nie da1y rezoltatu; willc zjechal do
Ł()dzi &,16wny inspektor
pracy i przez
rlwa tYiodnie otara1 się o clojś~ie clo porozumienia. Byly to staraniu bezowocowe. Wiemy. rllaozego ... Dlutel:'o. co zawsze. co poprzednio... A bo dzilllllły róż'
ne wZl(lędy "pres~iżow.,··... A bo przedprzedsiębiorcy nie użyczali "zwycięstwa"
światu pracy, za się ten światowi kapitalu... A bo zarządy wielkich spółek akcyjnych, dyrektorzy wielkich koncernów
lękali się odpowiedzialności przed akojo'
nariuszami i członkami t"kich koncernów... A ho prezesi rozmaitych związ
ków zawodowYf:h - a jest ich przeClez
sporo, ze sobą zawzięcie "konkurują(\ych"
lękali się zarzutu, że "zdradzili" interely,
'wiata pracy. idąc na jakieś ustępstwa ...
Nie pozostalo więc nic innego "rI'BZ'
eie. jak zaltosowa6 ulitawll: ustano"ió
komisjQ rozjemczą i jej orzeeltnie uznaó

UNIKN~LO

normę
obowiązująclł aie tylko
obie
powaśnione strony, ale moc jego orzeezenia rozeiągnąć zarówno na wszYEtkie
warsztaty włókiennicze w Łodzi. jak i

za

na obszarach trzech województw: łódzkie
warszawskieli:o i kielecłiego.
Przymusowa więc komisja rozjemczlł
ustuliła
10'prollentową
podwyżkę pIliC
robotniczych (wzrost kOI!~tów utrzYJ!lania
urzędowo stwierdzony,
znalazł w ten
sposób
odpowiednik w zwiększonych
placaoh). Ale i poza tym komisja ruzstrzygnęła szere&, spornYllh
dotyehozas i
zadrażnienia rozmllite w obu stronl!f'h
budzących kwestyj: a więc urlopó~; nie'
usuwalności deleKatów robotniczych przy
redukcjach w razie ograniczenia produkcji; odszkodowania dla robol.niczych
za t.ZW ... postoje" i.t.d.
Stoło się dobrze. Konflikt, ktGry mógl
doprow;o;dzió • Ił zapewne też i doprowadzilby - do strajku 120.000 robot.nikó, ••
&,0.

GLOBU!

zostal zaże"naay bez "zwycięzców" i
.. zwycijjżonych". Obie strony uniknęły:
naturalnych i koniecznych strat. Produłcja nie zostanie powstrzymana - widmo nędzy półmilionowej rzeszy rodzin
pracowniczyćh zostalo przepłoszone. A
do tych dodatnich następstw materialnyob dołączają się dwie niemniej ważne
korzyści morolne: usunijjte zostało Z1łrze
wie rozdrażnień i namiętność. przeszkudzająllyeh w normalnej Prficy, załatwione
lIą ważkie kwestie nprawnień socjalnych
a po wlóre waga ofZpczenia rozjemnego
obejmuje wszystkich: nie lIla możności.
aby jakaś fabryka czy jakiś .. oudsider"
przedsiębiorca nie zastosował się do telrO
co komisjo. orzekla i próbowal indywidnalDle I!lOaowa6 swe .. widzimisię" w normach plac czy innych uprawnieniach
socjalnych.
Ust.awa o rozjemstwie zd,da w prnJrty'
ce swój eli:z'lmi u.

EUROPEJSKA MIEJSCOWOSĆ NAm10RSKA W POLSCE.

P.rzed kilkoma laty na wydmach lIel11 zostala zbudowana 1.1) tempie amerykmls!cim luksusowa
miejscowość nadmorska Jura/I! o niespoty1canych dotąd 2l1'ządzeniach i instalacjach, która stawia
JI/ratę - gdyż lale zoslała nazwana ta miąjscowość - w rzędzie zbytlcownych miejscowości tego
rodzajzl zagranicą.
W Iym ro1cu Jurala zosia la ZI1SZC:ll/cona przyjazdem Pana Prłzydenta R. P. PI'Of. dr. Ignacego
Mościc1ciego, ki6ry w otoczeniu najbliższej l'odziny i członków Kanala1'ii Cywilnej przyjechał na
parotygodniowy odpoczynek.
Zdjęcie nasze przedstawia rzut olca na plażę w Juracie, na której widnieją liczne rzesze lelniletlw
zażywających ożywczych kąpieli tv polslcim TlwrZ!j i spędzających bez/l'osko czas, na l'ozrnaitych
grach i zabawach IOWQ1·zyskich.

Stan higieniczno . sanitarny
publicznych szkół powszech.
J ak się dowiadujemy. Prezeli Rady Ministr6w i minister epra w wewnętrznych,
een. Sławoj'SUadkowski zalecil wszystkim wfljewodom. przewodniczącym wydziałów powiatowych i prezydentom miast
roztoczyó specjalną kontrolę uad wywiązaniem się Kmin
wiejskich i miast
z obowiązków zauczpiecunia puuliczuyUl
szkolom powIIZ8chnym właściwego pozio'
mu alaDU h:gieniC\zno- ' ssnitarr-p!!,n
Zgodnie z zorządzeniem tYlD, w tf'rUJinie do dnia 10'go sierpnia rb. wlaściwe
or"ana "minne, czy też wiejskie zbadaó
mają aktualny I5tan I!anitarny wszystkicl1
pnblicznych szkół pow8zechnych w &,mi-

nie. W terminie do dnia 25'go sierpnia
r.b. mają zostać zarzl.\c!zone. przeprowa'
dzonl\ i załnń<Jzons praoe konieczne dllJ
doprowadzenia but!yntów ~zkolDych do
właściwl'jto poziom n hi"ienicznO'sanilar'
ne"o. a w Izczególnpśai uporządkowane
ustępy i studnie. Wr€s?Cie w możliwie
najkrótszym ezasie mają zostllÓ wybudo'
wane odpowiednie ultępy w szkołach,
które ich nie posiadają oraz zapewnione
higieniczne zaopatrywanie szkoły w wodll'

-----------------------------------

Odznaczenia

dalem

Krzvżem I

niepodległoścI.

l1e"

,

Komitet Krzyża i Medalu NiepodJe&,loŚd~
komunikuje, że w dniu 3-im bm. pr2l 8 o'
łożył Panu Prezydentowi RzećlypolIP

..
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nazwisk osób, przedslawionyc.h ?o
od'z naczenia Krzyż,em lub Medalem NHl '
podlec 10 8ci.
Zarządzenie to będzie ogl.'!lzo:... e W hl ,, ·
nitorze Polskim w dniu fi-go bm.
Odznaneni w łym dniu olnymsjll zawiadomienie z Billrll KomitetlI do dnia
25·lto bm.

likwidacjo zapasóCll Pols .
kiCh sZ9nek

(1J

Amervce.

Sytuacja na amerykańskim ryn li 1! artykułów mi~Bnych ulegla znaczn'lm u wyjsśnieniu. Po przejśeir.wym zmuif'jszenin
się eksportu polskich
szynek, wywalanym trudn ośo iami sprzedażnymi w Ameryce, wywóz nasz nabiera obecnie tendenej[ dr. ponownego wzrostu.
W ostatnich dwóch miesiącach wysIano
z Polski do Ameryki okolo 51.000 skrzyń
szynek w puszkach
warŁ r ści
ok olo
1.000.000 dolarów.
RównoczEśnie sprzedane zostllły eaIk oW1Cle zapasy wynosząIle okolo 30.0UO
skrzyń i kwota 6000.000 dolarów uzyskana ze sprzedaży przelana w culości do
kraju.
Fakt p~lnej likwidacji zapasów kładzie
kres szkodliwym wersjom na temat zdrowotności
szynek polskich i rzekomych
trudności w ich sprzedaży.

Zaostrzona kontrola nad osuszaniem nowych budynków.
Zaehodzą niejednokrotnie wypadki oddawania do zamif szkania budynków w
litanie wilgotnym w zhył. kró t kim czasie
po ich wylconaniu, co świ ll dczy o tym,
iż nie zaWSte SIl przestrze jlane pr~episy,
mają c e rHI celu należyte osuszeni e budynku przed jelil'o oililanicm do użytko wania.
W związku z tym ministerstwo Bpmw
wewuętn-nych poleciło wszys t kim
wojewodom, przewodniczącym wydzia lów powitlto ',fYch i prezynentom miast zwra('~ć
uWultę nil konieczność ścisle~o stosowania prze pis6 w usta wy o pra wie budowlanym i za hudowaniu GsiedJi, a w szcze'
gólności na przepis, ustaluj ący , iż wl r:ści
Wa wlad7,Il blHlowlaIla moż o odmówić po'
Itwolenią na użyt.kowanie budynku mie8zkalnello w wypadku, .rdy ~twierdz(lDe zostanie żt' Dowowzniesiony hudy n ek wykaZuje taki stopień wila-oc.i, kt óry może być
8żkodliwy dl a zdrowia ludzkilllil'o.

RadIofonIZaCja lIlsi.
W rninistoIsLwie r()lnic~wa i l'eform
rOlnych odbyłu skI Jlusi e clz~llie vodkomisH radiofonizlłcjj wsi i prol!'ramó w, wyłonionej przez komisję do spraw spoleczPosiedzllniu p,zewodniczy1
Ilych wsi.
P. SZllzepon Ciek ot z Chodowa ' 1 pow.
eiedleckim,
Przedmiotem o!Jrad była sprawa progł'amów rudiowych dla waL W p08ied~e '
niu wzięli udzia!, po Z!! człon k ami podko·
~i8jj, pn; '" dsŁawiciele Polskiego Radia
!_ spole~1ue J;: o komiłetu radiofonizal'j i
lI:ł'aju.

Biorl.lc pod uwugę olbrzymi przyrost
ahonentów radiowych na wsi. który do?hodzi do 50% ogólnej liczby abonentów,
lak również ze wzltlędu na wielkie znałzenie rndia dla wsi, podkomisja przyję;. Szerelr zasadniczych wniosków w spra. le radiofonizacji wsi.
l) Uchwalono przede w8zy~tki'l m, że ezal
n~zelnacZony na uud)"cje dla wsi powilen. być w prollramaeh zimowych po-

Clj ~~ m~rmn w~urm~~Z! ~ZJ t~ż ~O ~n~tJni,
Pa~i~m~ VI lwijG~ M~KKA ~~~r~ż rnil~za mni.
większony z do!.ychcz3sowycl! 4
j 15 min nt ty&,tJdniown do G lub

gOc1zin
7 r: "Ol .
D.Jlej p o d ko mi~j ll. pnr. yjt)ła wu i ost' " ,
aby pro~rlłm l"IHliowy dl a wsi r ozs:;: tlrwny zosłal pod WZl{l ęrie m t.r eści i zawieral
następujące d zie iy:
1) cząść inf orma cyjną, jako st a lą ll 11 dycję, w któ rej skla d. powinna wchod1.ić gazetka
rolniez!i,
wiadomości roJ oicze,
skrzynKIi r olnicza , komllni kat meh\lJ j'ologiczny, Ilsta worla w8two roluicz fJ, p rz eg ląd
spra w samorz ądow y{'h i nowiny l eśne,
2) pCJgarlllIlki f) charakterze rol niozym
jllk hodowli:, l1pr HWU roślin, sadownictwo,
przysposobie nie r olnicze i t. p .,
3) pnga (:anki (1 cha raktllB13 s jJo łeczn o
wychowawczym. które pow inn:y n'l'Zgl~d
uia ć zaIradnie nia z dziedziny sa mcrz 'l du,
A P óldzi o lczośc i , organizacji d vbrowoloy"h,
wyvhowania
fizyczneg;o, zdrowi;; na
wsiit.p.,
4) za gadnieni a z dziedziny gospodarcw j, jak sprawy produkcji, wymi a ny ,
reformy r ojne i, mAlionHlji, K01n'lS(\(.ji itp.
5) n Gdy ,~ jf1 ku l t nralno O !ł \'l' il! lll We , (, l'J ejnilljące /"Dnn·k c l nr] nw a . Ilp iew, li t.e ~ "! nrę
In d ową , l" ' i z j r; i p"t r . sJucLow isk ll i t. p.
Wn'szei" p odk omisja ;]lll! wa lila woio'
~. ek , ab y uo ezasn llT'z ądz e n i n
specjidnej
stacji radiowej wil'jsldci, zamienić dol YCh CZ BSvWY
refem t r olny w Polskim
R adi u na wycl zial wiejski, w którym powi nny być z;lr upOWłlne \','szcIL.! zs.:ad nienia, dotyc7.ące wsi.

Juk

DSiqgnqć

100 lot.

Je den z !ekal"l,Y I'r il nrlUg k i~h, dr. D IJ
Iliot, u ,;ia lit dzi e wi, ć W~kfi7. nil ltigi em'
które .- j ego zduniem
zape W DlłlJą
p ilsluszn y m wykonu WC'lm sto l at życia .
A więc, powiada doktór: a) u rde ży orldy( ' )wć
we dni e i w n ocy j,ylko świ e żym
p owie t rzem; e) je ść i pić w miarA, nie
holdować n8pej om alko hol ic znym;
d)
u !'a ć codzień zimny prysznic i n asaż ; e)
n"sie odpowiedni e do pory roku ubran ie;
f) Placo we.ć w określo nej porz€; g) przestnea-ać w mieszkaniu
czyst.o śo i uni kać
w i ljtoci; h) p p prF. cy odpoczywać na lo'
ni " ro dj\iny ; j) w nocy spać; Id c zynić
d'la rze. Dokt6 r Duliioł j est niewątpliwie
ul 'mym czlowiekie m i dobrym l eka rzem,
hl .: polow a j ogo dobrybh rad jest ni e wy'
ko naln a dla ludz i nie posirdsjącyclt odfl,)wiedn iello m .: jąt.ku lub dochodu .

Gdzie

ooyjechać

00 Sierpniu?

W rb. kwestia sierpniowych wyjazdów
uie przedstaw ia zbyt wi elkich L rudn o ś ;l i .
Przedew8zysi ki em n[jl ~ ży z w rócić uwagę
na "Tyd zie ń Gór", któr:v odbędzi'3 się w
W iśle od Vi do 22 sierpnia.
Ze wz~hl du n il zniżki kol E,jowe w wysok ości 66 proc. któ r e uzyskuje się na
podstawie kart u ezestnilltw8 L igi Popie'
rania Turystyki i które ważne będą od
12 do 24 sierpnia. podróż do W isly bl)dzie stosunkowo u n it " ńszą ze wszystkich
możliwycb, 3 j erl n c(, z eśnie niezwykle boIrAty
prog ra m tpgorocznego "tygo dni a
Gór" Itwarantllje moc rozryw eł i ma'
ksymalne urozmai01luie czasu.

Kwestia zu ulezie n ia odpowiedniel/,'o miet ym czasie nie przeostawiać
br;dz ,e ró w ni e ż większyCh trudności, ponieważ nawet w razie
przepelniGni/l. S/1mej Wisty, zawsze można będzie z łatwo
śl\ia znaleźć woine pokoje w jednej z 0koli c.7.ll yeh miejscowości, a uruchomienie
na Hn iac h kolejowych, na czas trwania
"TY<-t odnia Gór", specjalnej komunikacji
t. 7.W. tramwa j owej, gwarantuje mCJżnoM
szyb kiego p r zenoszlmia się z miejsca na
midsee za minimalną oplatą.

s~b'[1ia "'i'

Z kraju.
Szczatki

pole~łych żołnierzy.

Biwakując a w Czarnohorze w pobli żn
stacji doświadczalnej rolniczej na Zaw o-

jeli, pod Howerlą, drużyna harcerslra w
czasie kopania dolu, natrafiła w glębo
!.:ości 75 cm na trzy szkielety ludzlr i,'.
Obo i; azkiele tów tY Oll zualeziono szczl!.tk i
u branie, w któ r ych l'OZpOZn\lno częś d
1l Ulundurowa nifi IłrlDji rosyj8kiej. Na
piersi jednegu lO t: szkieletów znaleziollll
metn lawy k rz yżyk z napisem "Spasy i
8ochrany" (pnebacz i oahroń). Szkielety
te, obo k których znale!1liono rówm ez
części płachty ni6{Jrz6makalnej, pochod zą
n:::jprfiwoupodo hniej z czasów wojny świ a
towej. - W miejscu tt'm znajdował sil)
podobno "rób wojenny. Szkielety żolni l, 
rzy przewieziono da Wo ro chty, ,dzie
pogrzebano je nil miejscowym cmentarzu
katolickim.

Nowy rekord

światowy

wszybkOśCi konia.

W L u blinie ua tamtejszym torze wyśni
lIrowym odby ła się gonitwa dlli 4-letni (' h
koni arabskich na przestrzeni 2.400 m et.
o nal;rodQ 4.000 zZatych. WYllrał bie u'
ogicr "Bart" ze :stadniny Romana ks.
Sangnszki. - Koń ustanowił nowy reko rA
światowy dla kon i a ra bskich w eza8ie 2.49
min. ostatni rekord światowy: wyno si
2.50 ITiin.

Nopadv bandyckie.
w no cy na 4 bm. w Polance Wielki ej
w po w. bieIBkirn tr zech nieznanych sprawców nal~ arlło n u 76-letnią wdowę, Roza} i ę
Gross_ Jed~n zc sprawców ehwyciwsz y
staruszkę za Kard/o,
drullą ręką bil ją
w twarz, ż ądajqc wyda nia pieDi~dzy. Na
krzyk star uszki bandyci zb iegli. PolicjI).
pow iadomiona o usiłowanym rabun ku
ws zczęła d ocho dzenia i już jest. nH t ropie
sprawców. W nocy na środę dwóch
nie<;najomy eh oSubn ików wtari'nęlo do
mif,szkania J oll6him!l Paro fisia, w J adow'
nikach, w p ow. brzeskim. Sprawcy 8teror y zowawsz:y d omowników rewolwerem,
zrabowali ~8 1.1. zca:arek i pi stolet, łącz·
nej wartości 12~ zł. poczem zbiegli. Do '
chodzenia w t ok u.

Hotku mimiwolnq zabójczvniq.
W strząsający do glębi wypadek Rmierci kilkuna~toletui e ll:o ćhl o pca, s powodowany nieumyślnie prze7. -jego w1asną
matkę , wydar~vł się w dzitllnicy
belwederskiej w Stanislawowi ll, 15 -1etni

strq. _________________________K_m__to_s_~~s_k_i_O_r_ę_d_o_w_n_ik__P_o_w_.______________________
Hemeniuk wbrew woli swej
matki wlazl ua drzewo w sadzie, I/:dzie
objadal się śliwkIlmi.
Hemuniokowa
wezwala syna do zejlcia z drzewa, a kie'
dy to nie poskudlt o\;>alo, i'hwyoila oeltlę,
którą ćisnęla
za nsitu j ąeym w między 
czasie zbieC! chłopoem. Cegła trama
chłopieo w prawą SkrOI},
W t.ym samym
dniu skarzyl się chłopiec na silny ból
w mIeJSCU udet'zenia ee ~ ją, a unia uall'
tępneio nad ranelll okolo ,"odz. S·tej
zmarł.
Na miejlIce wyjechała komisja
sądowo' lekarsku,
d la przep rowadzenia
sekcji zwłok denata.

Mąka ży tn ia
Mąka żytnia

łłotoCllanln giełdy

Na zebraniu gieldy walutowo' dewizow Warszawie tendenója dla dewiz
by1a utrzymana, przy obrotach nillwielkich. Notowlln!':
Ams Lerdalll
292
Bruksela
8925
Londyn.
26.37
Nowy Jork
5.23,75
Nowy Jork-kabel
5.27
Paryż
19 87
1844
PralU'

Władysław

CI)

zboioOO2]

PoznanIu.

z dnia 4. VIII. 1936 r . za 1UO kg.
20,75 21.25
Zyto nowe
27,75 28,Pszenica
1825 18.75
JęczmillII
19.50 20.50
Owips
%
31,25 31 75
Mąka żytnia "at. I 0-50

I

I 0-65%
g. II 0-65°/ 0
Mą!m żytDia razowa 0-95%
M. pszen. fł:. IB 65·70"/0
M. pszon. t;. IC 65-75'/0
M. pszen. /l. ID 70·'/5%
!;!it.

Otr~by żytnie
Otręby pszenne

Gorc:r.yca
GroClh Wiktoria
Groch Foll/:ern

Giełda

29,75

22,75

3025
23,25

41,50
39.50
36. 50
16,50
17.75
33,23.21.-

42.40.37. 17,18,35.25.22 .-

pienieina.

z dnIa 5. VIII. 1937 r.
Wf-j

KRONIKA

MIASTA

I

Sztokholm
Zurych •
Banie Pols~i p llwił za;
d l.l1; ry HmeJ'ykańsk; , '
dolary kanadyjskie.
floreny holenderskie
franki francu sk ie
fran ki SZ'll' njoarsk ie
funty angielskie
funty palestyńskie
beljti bel,ijekie
iulucny IdllńaJ.:ie
korony cleslde
korony duńskie
korony norw erslrie
korony szwedzI; ip.
liry włoskie .
lIZyIin,i austriaokie
marki fińskie
marki niemieck ie
m:uki njemi~ckie w srebrze

Nr.
Hl5.95
12)..70
5,27
5,26,50
291.19.80
] 21.20
26.28
26 .00
89.-99.80
17,20
117.15
131.80
13['30
23.30
98.50
1120
137.148.50

Złóz tlal~k LI ~. ,PI P.
POWIATU
-I
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Zawotly my~liw~ko-~trl~l~cki~ WKrot~slini~ Wtlnin 1si~r~nia 1~a~ r.
Społeczeństwo

mi usi a Krotolzyna i okolicy rozumiejqc dobrze zn nczenie slwr l u
strzeleckiego, uprawia 11O od dawien dawna na szeroką I!klil~ - ule w bi e żącym
roku poszło w tym kierunku bardzo daleko, wprowadzają c "rJrOKrllm jedno
z najciekawszych i naj e fektowniej~zych
litrzelań i to strzelanie do rZ[Jtek oraz
strzelanie kulowe do rOlacza stojqoe"b.
ZBsłul/:ą w pierw8zej linii, zaaranżo
wania tald('go strzelania, jest nil:dy niestrudzonel/:o i zawsze ohętnego p. Ludwika Nowaczkiewicz!!, prezesa TowaTzy~twa
Łowieokiel/:o w Krot.oM7.Ylli e orB:r. ca1",0
komitetu orQ:anizacyjnello. w s kled .któ'rel:o wbhodzHi p;p. nadltiśn- państw. inż.
. Mrol:asiewio~, leśniczy miejski Kryszlde"icz, który w sposób iście mist.rzowski
zorllanizowal stanowiska (stand uo czutek:
oraz stanowiska do dwóch rOK ro czy S\oj:4cych) p. Pietz i inni, to też {)rlrunizncjH.
calości bez zarzntn zgrano, duł " w cczultacie kompletne zarlowolen ie sportowe.
Sportowi strzeleck iemu p &t r f' ullją p.
Starosta Wilimo wski . p. pn lk. DlJry:wwicz i p. burmis irz FCllrych. k jórzy Z B '
!zczycili swą obecnośoią powyższe za 1'1'0'
dy. Wśród licznie przybylej publi cz ncśei
ruożna było znuważyó wiele
wybitny('h
osobistości, którzy sportem
s trzeleckim
się interesuj" i utrzymują go na \1Iyao'
kim poziomie.
Zasaoniczy program zawodów byl nustępujący;

l . strzelani e do rzu tek
klasa A do 20 rzutek
klasa B do 10 rzutek
II. strzelanie do rOl/:allza titojRcello
z broni malokaiibrowej na 50 metrów.
III. strzelanie Pań z wiatrówek
Co się tyczy str7.Alania do rzutek to
były one o nader utrudnionych warnn"
kaot., a to 1. rzutki czarIle wyrzucone IIa
tle ciemnym (1118) 2. Et.nelanie z rzutu,
co praktykuje siQ na odl egloś 4 8-10
metrów od mas~yn, Idy 1 nł :Jj Btrzalllno
13 melrów od maszyn"'" ni e mniej teio
rodzaju strzelanie zbl
ne olromnie do
warunków rzeczywist ych. Tym bardzi ej
że Uo lasn dawało temu pełny
uroezy
wyraz. St.ąd też osiąlfnillte wyniki 'imponujące, jakkolwiek nić! 100%'

1. wynii.i w o1rzelauiu uo rzutek klasa A. p.p.
II lek. Jen . Ciążyński wi<llokrotny
mi8trz Polski w kuli, a tlikże w teg t> ro('·z'
nycb zawodach narodowych 16 pkt., 2.
Szych kupieo Krotoszyn 15 pkt., 3. Kryszkiewicz. leśniczy Krot08zyn 15 pkt.,
4. Chmielnik z Ostrowa 18 pkt., 5. JankOWSKi z n s dlrśn ictw ł1 Gliśnic" 11 pkt.,
kl asa B.
1. Nowa krachmis trz wił'jsl.;i Krotoszyn
8 pk t., 2. J arosz z Rochy 6 pkt., 3. Pa'
wla k Puw " l przeUlys/owieo KrotolZyn
3 pkt" 4 · Kas:;ersU Lila [Jow. Kr ot o'
Ilzyn 3 pkt ., 5. Dirsko Antoni Biadki
2 pk t.
II. Btrw lani", do rogllcza
1. Serwa Ostrów 29 pkt., 2. Dopierala
Krotoszyn 29 pkt., 3. lek. JenŁ. Ciążyń
B~i Leszno 28 (Jkt., 4. Marchwiak Oatrów
28 pk t., 5. KrY8zkiewicz Skalwierzyce
2R pkt.
Przy tym strzelaniu nalezy nadmienić,
że pierwsze dwa miejsCla zajęli zawodni'
j'Y przy osiągnięcin 29 punktów na 30
lJ H\ żli wyth, trzy nusll;)lJni
zawodnicy po
28 pun któw na 30 możliwych, miejsca
zaś przyznbne po
dodatkowym rozetrze'
li wr-n iu s ię.
nr. strzelani'l Pań z wiatrówek
1. Jllnkowska z R"bicza 64 (lU., 2.
Blorhowlt z n"dl eś n. Gliśnica 64 pk t.,
3. BBjtieósla Krystyna z Łodzi 63 pkt,
4 Pllwlakowa 59 pkt., 5. Krllozykp wlI
5-8 l, k I.
Również wśród Pań widuó było 0lrrOlllny zlIl1al i zamiłowanie do apolLu ~trze'
leckielo, pny czym Panie w niczym nie
ustl)p ~ wały pici brzydkiej.
W przl'rwfl l'b strzelanin oficjalnego orlbyły się prÓbne strzelania do rzutek .. Monte", których trafieni. Ily"na!izują wylntujące dwie w8tęgi czorwone. Rzutki te
przywiózł ze sobą p. lek . dont. Józtlf Clą 
żyń8ki z Leazna
jedEII z najwiQkszych
miłośników rZ lltkarstwa ,klóry
[In.y- tej
sposobności,
uproszony. zliprouukował
mistrzowskie Ilt rzały - dublet - du róWnoczeSnie wyrzuconych dwóch rzutek s tr.ze lając ze rzutu rozbił obydwie i zo°
IItal na"rodz"DY hl4ilznymi vklaskami.

p

n

st

Jrn

ZazIlaczyć

trzeba. że p. lek. dent. Cią'
żyńliki tIIpyt/lny jakimi [laboj Hmi etrzela osiąl::ajl\o tak wspanisle wyniki,odpowiedział zaW8ze uśmiechnitjty i ohętny w udzielaniu informaoji i pouczeń ,
od
że ch wała B Oll U w Polsce mamy nareszcie
Da
dobrą amunicjI) śrutową tak P ocisku jak
fi'
Warszawski ej Spółki Myśliw. otrzymałem
\&I
na oB!Il(n im i:onkursie w L ~sz nie 11. 7.
37. wjęk~zl\ ilość n ... boi Dafzborów jako
nagrodę fabryki .. Poaisk" a więc stneNi.
lałem darzherami.
CaloBtI im!)rezy zakończoną została oh'
darowaniom Pań i Punów Ilad "r piękny- '
mi i drolroo,lDnymi nalZ'fodumi, które l
niewątpliwie przyczynil.! 8ię na przY8zło- r
ŚÓ do tym więk8zej
rywalizacji i opra- I
wiania sportu strzeleekielfo w jeszeze
większych rozmiarach i zip kresie.
I'
W końou je8zcze ruz Doleży podkrellliÓ p
nadzwyczajną orlanizpcię z.wodów, 8 bio'
Oli
rąc pOI! u WSI/:ę pierwszą próbę, jaktroi I
byly te&,oroozne zRwody należy się spo- \Vt
dziewać. że następne nie tylko n ie uatą'
(
pią obecnym ale je znacznie jeszcze
przewyższą. stając się tym Halnym wzO' 0zw
rem nawet dlll ~IRoicznego 81\&iada, oze'
1/:0 z call1llo Horca p. prezesowi L. No'
waozkiewiczowi i calymu KrotoszyńlkW",
. \Jobo
mu Towarzystwu ŁowiEckiemu życzy J" h
den z dobrze się orientujących
wszY' '~ied
stko spostrzeg8jących widzów .

I

--------------------------------'

Jeszcze o lubuClJle latofIJeJ
Chóru KOŚCielnego CI) Krot, ~
już lliisliśmy

Jak
Zabawa Chórn J{o:1
ściel Ile 1/:0 z której czysty zysk przezll~
cza się na cele kościoła parafialneiO.~
Krotoszynie, odbędzie się dnia 8 sierpll~
br. w o,rodzie Dowu Katuliokiei O • 6
_
prollramie; strzelanill o nairody dla ~~), \.:::
i Panów, rzucanie .krążka (zr4jcz DO i8
rzUCeniA kost.ek o nRR'l'orly.
tłucze;!1
,,_mkR o ży we na"rody,
Bicie kOi. el ,
o nal/:rody,
Ira .
ozekolady i
innyoh niespodzianek.
df'
Niezapomniano też o dzieciach .!Pij,
i dla tych h!łd" różne nie'l!odz l
l

°
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Krotoszytlski Orędownili Powiat.

- Nr. 63
Podczas całej tej imprezy przy"rywllć
będzie orkieRt l'a wo js ko wa .
Kto zatem chce e ho ó ty i ko nr, j i~ d Uf!
chwilę nprzyjemnić sobie j ZIiP ln "d ,r ()
troskach coclziennY'lh n ier:,h BI,l ieszy w
nadchodzącą ni ed z iel ę do Domu Katolickiego u nie p o ż ul l1j ~,
'
Na pOWyż"ZII im prezę S.an . ObY"RtAlstwo jllknajuprze jmiej zajJrllSZf!
Zarzad.

piłki noźnej .

WielkI mecz

Klub Sportowy "Aatra" w KrutoRzyn i e
urząd'lia w nie d zi e lę , dnia 8 sierpr;ia
1937 r. Wielki Mecz Pilld Nożnej pomię
dzy k. B. Ostrowia I. k. B. Astra L,
• który odbędzie się n a boisku przy S em inarium NauczyciEllsld m nl. ZdnnowsKIl.
poezątek o jtodz. lG ,tej .
I
O jllknlljIiezniejszy udzia l uprzejmie

\ nU'1 biednych m.

KrDI:SŹy~a

kwi atów na trumn e śp . Mie"
czysława Kończak a prezesa Straży Pożarnej i zasłu ż on ego w Pow slan iu WidkopoJskim Obywste la 01'1l7, śp , Cloestllwa
Mądroizkiewiczn kilkuletni ego rudnego
miejskiejto i c zlonlm Mag istratn, który
podczBs sw e ~o urz ę dowania nB tych s tanowiskach polożyl d u że 7.sslugi dla m insta, złoży l Zarzf.\d MiejBki nB biednych
miasta 20,- złotych.
Zamiast

Jarmark
\w

porządek

d di '"k

12

t"it~!PhiH 1~ H7

K l.ŹLUill i (~ j:. rlllil l I~

na ko n ie i b yJju on z

tOWIJ.l' Y

cZ'ń"artek odbylo się plenarne zebrĄ
nil1 Ogólnogo Z w iązku Pouofic. R ez. R. P .
Zebranie zaszcLycili e~H\ obecnościll P U'
wiatowy Komendant Federa.\ ji P .Z.O.O.
komisarz Gru~, oraz Powiat. kmdt, P.W .
i W ,F'. por. Kwa r cia DY . Zebrani!! przewoonic7.y l radee miejski kol. Dlliański
M. P o l'1uówieniu w!\żniej~7,ych spraw
organizaeyjuyeh,pr:Gyjęciu rl!\ls7.ych d wójjh
ezlnnków, s '~erok() dy ,; kldoVfano Heli ,,10kUi".i enicll) galowych mununrów r eprezentacyjnych. W wolnych gtosach przemówH w p o dniosłych słowach do I i,czni e<
zebranych podoficerów Pow. km(lt. F eder.
P.Z,O.O. kow. Gros, przedstaw i 1<jąll jednocz€śni e sposóh wspóh,t'&cy z Z.R. nud
szkolenie m armii r eZ8r1'iOWiij. PrzYl'zekl
jedno c ześnie ż;\ doloży w9zp]ki ch starań,
by pr/l('/l wyszko len iowa weszla ue n a l eżyte tory. Nasttlpnio przemaw ial Pow .
kmdt.P. \'ł, por. K wa rciany, !l. ';\' słowach
jego przebijała życzliwość w stosunkI! (lll

7.Hmierznnyeh pollzYI1811 Kola.
Po doMi
oż y wi or!'j
dyskusji w wolny('h ~los8eh
prpZf"; k " l, 1)'!ż!lński solwowal zebr:ldc.

Miedz9nnrodooo9 Katolicki
Kongres PrZ2tiCl1ulUoholoooy.
ł.

W oni uch 0,1 12 - 14 IX br. odbęuzie
We.rsz I, ·>. ie I. Międzynar Jdowy Katoi j('!;;i KOll!l: /"f's P rzeciwalkuhrolowy. Wielki t." 7, SlCZn dla Pulski, że stolic;., jej
prz ?7. kilka dni znowu goś c i ć będzie wielu
"'!lll !;Jmitych przedstawicieli ru chu trzeź
woŚciowego i abstynenckil!2'o z !lU lego
ś w ia t a. ProŁeld, ol'smi kougresu SQ J,J. E.
.E. ks. kr..rd . Hl ond i K llkD ws ld.
Ne.
kongres ten org:il1izuje się POCiąi pOpU"
l arny z P oznania, który wyjeżdża w BObotf~ wiec7.orem 11 wr ześ nia br. z Po:!manill, a wraca z Wnrezawy w poniedziałek
w;!'czorem.
OPIHta wynosi 10,30 wra7z kartą uczestnic twa. Ktoloy chciał wziąć
uuział w tym kongresie, nieeh skier11je
swe zgłos ze nie do Biura parafialnego w
Kr DtoSzynie.

się IV

POdz5 ęi(owan ie .

Za okaza ne nam wyrazy współczucia w c i(;żk iej chw il i naszego
smutku, za li cwe wieńce oraz odcl;;nie ostatniej przysługi mojemu
najrlroższemu mężowi, naszem u na jlepszemu ojcu , teściowi i dziadkowi
ś.

p.

r:ZE~ŁAW~\VI IvIAnR~SZI(IEVłlr:ZOWI
"'

skla'd,l my Pr,.ewi(-'!e bllemu 1)1Ichowieóstw u, Zurząclowi miasta, wszystk im Org<llliwi' jum, C h,'!ro\\ i i(ol a śpie waczeg o, Obywatelstwu m iasta
i okolicy o r:n Kr f'\\'lly m , Lnajon~ym i Życz liwym,n asze naj serdeczniejsze

kr óu lUl'.

CDladomośU noŚcielne.

" Bóg zapła ć!"

od 8. VIII. -15. VIII. U)37 r ·
Nieuzieln, 8. VIII. P o fmmi e z,eLr. KUka
Wl "śc ianp. k
na ~ aJc e , p" lli .-S t!1 ' ,r,"',b ze br, K.d SloW. l\l!;'i.ów w Do"
f
ml1 Katoli el,i ltl , O f~(.(J~ . 2 o{;,' j ze br.
K S, ,M Iłr. w D , 'U]!l ~1l 1 () 1. Po ui ~
Bz pr, r u l'll zehr. I I.l , 7.: :, kllll :' _ O 1- , j
W Hl,[ <,id
\Vl q;. 'l,u hl'. Z ,\'. I u v....lid ów W () j euu ~ cL.
O 2 ei z ebl'. Zw.
,I
Hallerc zyków. O 2·ej llIldzwy cza jue
zehr. Br: Opa trz ności n a Bn Joe.
Poniedziałek !). VIII.
Mir.B:ęeZll!1 K c.munia św. chorych - zgłasz a ć IV

\ V gł(~ b o kjrn żalu pogrążon a

I

Rodz i na.
~

.1

niedzielę \II

o 6-tej, 7-m€j

l wżYCia towarzystw.

r.

odlJ ~dz i e 8j(~ \V f u i~ l~ "i e

św.

i 8,30.

fi) Koźminle.

(":z -, \unek

mszy
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Podziękowanie.

Przewielebnemu Duchowieństwu Szan . Władzom, wszystk im Organizacjom miejscowym i pozamiejscowym, Kołu śpiewaczemu K rewnym i Znajomym za okazane wyrazy współczucia, w ieńce oraz liczny
udział w pogrzebie drogiego męża i kochanego ojc". ś. p.

zal.:ryst.ji.

Wtor ek 10. VIII.
O gouz. g· w ej zebr.
i~
K. S , K. Czytelnia w Hotelu ped
l'
Białym Orlllm.
~. Czwnrtek 11. VIII. OJ 7 - 8 wi~(Jz, .' y r
stawienie i adorrloja Najśw. Sakri:\'
e'
mentu.
" ~~bota 7. VIII. Spowiedź św. od:., 5,30.
f' \~ledziellJ 15. VIII. Od pust M. B, W lli ebow .. i ęc io.
Po sumie zebl'flnie Z w.
Inwalid ó w cywilnyoh na salcll. Po
nieszporach zebr. R óż. Mlod ziellców
w kośoiel e i K. S. K . •JennoŚĆ ULI
s fl lce. Równibż odpust w B !iRzkowie.
W przyszlym t.yg od nill zmit·ni si ę

MIECZYSLllWA KOŃCZ!K!
skJadamy na tej drodze serd eczne
'
ł' l"
" B ag
zap,ac.
żona

z; dziećn1i.

t ~===::::::::::::::::::::::::::::::' ::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~:\

~~W, lIt
" _
pi'

'8 6

tb),

,Il ie

'lit'
jel'

Chcesz napewno
,

••

•

SCI]aOlna,

kupić

u kupca chrze..

• • •
szukaj nInIejSzego

godła.

zrl

Krotoszyński Orędownik

Str. 6

Pow.

N, 63
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Stanisław

Pietz, - Rrotoszvn,

Jeżeli

Gołebia

2.

w Restauracji

LelTloniadę
sobie zamówici e -

i

pivvo

to tylko

I

PRYWERA

na stolach

Ea

a dobrze zrobicie

artykułów wyłożonych

J E D N O L I T Y C H C E N A CH.

~

I

~~mle

I

Krall/atki
Skarpetki
Czusłeczki
Parasole

!~~!d~~~~~~t~~~~~~a I

h,:yD~~1~b1~~,~,"~:A~,~:,~~:

Rekowiczkl

RAB ATU ł~l~l:1ze
Swetry
na wymienione

artykuły.

firanv

Kołdrv

Stołoll/lzne

Tysi-ce resztek za b e z c e n.
""'J

@
@

PRYClJER

Hurlownia Plwa -Wvlw. Wód Mineralnvch
KROTOSZYN. Rynek 14.

w

@
@
@

~@
@

teraz za pól ceny.

@
@

Nadzwyczajna okazja korzystnego zakupu płócien i wszelkiego rodzaju stołowizny. Na wypra wy i dla zapotrzebowania domowego dla holeli i restaucocyj rekordowo n iskie ceny

@
@

W. TYKOCINSKI !~~kT2~SI~?~

Q)tAD~StAQ)

€B
®

Dywany - OhOdniki - Kapy - Oeraty.

BAZAR
m

~~

ra!~o/~;I UDZIELAM ra~~u/~a
Ubrania
Suknie
Płaszcze
20°1
Płaszcze
0
Spodnie
BluzkI
Kapelusze

I

róinych

PO

@
@
@
@
@
@
~

Ceny frapuJqco n'skle , czestokroć

I!

@@
ffi
@

~
@

~
@
umiejąca dobrze gotować
@
potrzebna od zaraz.
@
@ ZgłoszenIu do RedakcJi Krot. Ored.
@
@
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Maszyna do pisania
marki "Kappel" jak nowa sprzeda m

Adres II/skate Red. Krat. Oredow. POII/iat.

Pianino czarne
w

dobrym stanie s!Jrzedam korzystnie

UnieważnIam
moją książeczkę W'o,skoW'ą
którą

za,ubilem, celem unikniQllia niepo·
żądanych n8stQPstw.
Wład.

~

Gunderrnann
Krotoszyn.

ZgłOSzenia do Red. Krot, Oredoll/. POII/iol, DozbroImy Polskę na Morzu!
dawno Drukarnia KK. O.
~------------~------~----------------~---------~~~
Za dział nieurz~dowy odpowiedzialny redaktor - K .. zimien n.llzel,ki Czcionkami Drukarni K. rot. .

