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Zarzqdzenle Starostv Powiat. wKrotoszvnle
z dnia 17. VIII. 1937 r.

dotvczqce cen maksvmalnvch na puetwo·
rv zbót cblebowvch.
Na podstawie rozporządzenia Ministra
Spraw Wewn. z dnia 22. X. 1929 r. o
llre~ulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych (Dl:. U. R . P. nr.
81/ poz.
607) któreio moc obowiązująca przedlu·
iO Da została rozp. Min. Spraw Wewn . z
dnia lO. XII. 36 r. (Dz. U. R. P. nr. 92
Poz. 641) oraz na podstawie zarzą 
dzenia P. Wojewody Poznańskieio z dnia
25. X. 1936 (Pozn. Dz. Woj. nr.
47
Poz. 733) po wysłuchaniu opinii komisji
~o badania ceD, wyznaczam Da terenie
Powiatu krotoszyńskieio ceny maksymalne na naltępujące artykuły:
Ohleb:
chleb żytni pytlowy z mąki
65% za 1 kg
0,32 zł
"
pytlowy z mąki
"
82°/. za 1 kg
0,29 zł
pytlowy z mąki
0,27 zł
95 % za 1 ki
bulka pszenna waii 55 g
0,05 zł
oraz ustalam ceny w porozumieniu z
Przedstbwicielami odnośnych branż na
lIastępujące artykuły:

l!ąki:
mąka żytnia w h unie

65 0

r

za 100 Ita- 30,50 zł
w detalu 65%
za
1 k~
0.34 zł
w hurcie 82 %
za 100 k~ 28,00 zł
w detalu 82%
"
"
za
1 k~
0,31 zł
Vf hurcie 95%
za 100 kg 26,- zł
w detalu 95%
"
za
1 k~
0,29 zł
t Jednocześnie tracą moc wszystkie doą'fOhczas
wydane
obwie8zc7enia
w
lIrawie powyższyoh cen.
t ~enYPOWyż8ze obowillzują wszystkich
h~lntere80Wanych wlaśoicieli przedsię'
OrBtw z dniem ogłoszenia.
11' ł1ą artykuły żywnościowe nie ujęte w
e~lIiej8Zym rozponądzeniu, obowiązują
lI,lI y Oiłoszone w Krot. Orędowniku Po '
latowym nr. 63 z dnia 7. VIII. br.
8~~~nni pobierania lub żądania cen WyŻ"
lli, 6 • od wyżej podanych l ub nie uj a w_1I~lą ieh na ćennikach nleiną ~rzy
~ ~ do 3 tysięcy zł lub karze are8ztn
_. p tT~od!li po myśli a~t. 4 rozp. Prez.
~ loT' Z dlua 31. VIII. 1926 r. (Dz. U. R.
• "'r. 91. poz. 527). Równooześnie może

.
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być

zarz"dzona konfiskata przedmiotów,
do których odnosi się czyn przes t ępczy .
Starosta powiatowy:
(-) WILIMOWSKI.
Nr. A. 28/97/37.

Zbiórka publiczna.
Pan Wojewoda Poznański zarządz e '
niem z dn. 10. VIII. 1937 r. Nr. S.P.B.
VI. 98/54 zezwolił KoruitBtowi Budowy
R zy mslro-K atolic)k iello Koś oioła w Biadkauh, pow. kro!.oszyii skieg-o, Da nrz!ld1,enie zbiórki pub licznej w loka.laoh pry'
watnyoh i publiczn)'ch prze<1 spIzedaż
lutykulów dewocyjnych, z których każ
dy winien byó zaopatrzon y w spoeób wyraźny i trwały w na zwę
komitetu oraz
w cenę sp rzedażną - na całym terenie
Województwa Poznańskielito w ('zaGie od
dnia d!lty pozwolenia do dnia 31 i'rudnia 19.37 r. włącznie.
Krotoszyn, dnia 16 VIII. 1937 r.
Starosta Powiatowy:
(-) WILIMOWSKI.
Nr, B. 27 /21 /37

Zbiórka publiczna.
Poznański zezwolił Zarządowi Poznańskieio Okręgu Wojewódzkieio Straży Pożarnych, na urządzenie

P. Wojewod a

zbiórki publicznej w miejs\l8ch i lokalach
publieznyeh nu całym terenie wojewódz'
twa poznańskieio w czasie od dnia 5
wrzeluia 1937 r. do dni a 12 września
1937 r. włącznie .
Krot08zyn, dnia 16 VIII. 1397 r.
Starosta Powiato"y
(- ) WILIMOWSKI.
Nr. B. 27 /46/37 .

Obwieszczenie.
Na zasadzie ustawy z dnia 13 marca
1934 r. o nadzorze nad hodowlą koni
(Dz. U. R. P. nr. 32 poz. 284) oraz roz'
porządzenia Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych z dnia 2 li pea 1935 r. wykonaniu ustawy (Dz. U. R. P. nr. 52 poz. 229)
zarządza się przei'ląd c.iiel'ów przez komiajQ kwalifikacyjną w dniu 12 paździer'
nika 1937 r. o iodz. IO,tej w Kożminie
na tara-owicy miejskiej i podaje się do
wiadomości C!O następuje:

1. WJaściciele oiierów t.rzyletnich
i starszych obowiązani są z~łalzaó je co'
roeznic najpóźniej do 1 kwietnia do zarządów imin, w ttórych obrębie ogiery
mają miejsce stałego postoju i zawiadamiaó zarz!łdy .min '!If ci!ł&tl dni 14 o Wy·

trzebieniu, padnięoiu lub pozbyciu ogiera.
Wick konia oln·,ORJeny w rozporządze 
niu niniejszym. liczy się od 1 stycznia
tego roku. w którym koń się urodzi!
(§ 7).

2. Za niezgloszenie ogiera do zarządu
gminy, właściciel ogiera ukarany będzie
hzywnl\ do 20 zł.
3. Właściciele ogierów winni dopro'
wadzić je na
przelrlad przed komisje
kwalifikacyjne w terminie i miejcu okreśionym w niniejszym obwieszezeniu.
4 . Za niedoprowadzenie ogiera przed
komisj() k w ulifikacyjną właściciel ogiera
ukarany będzie crzywną do 20 zł.
5. Zwolnione eą od zl[ło8zenia i oopro'
wadzenia przed komisjI) kwalifikacyjną
oiiery które:
a) mają miejsce staleio postoju w Byd·
ItQSZCZY i Poznaniu,
b) są przYiotowywane W bieżącym ro·
ku kalendarzowym do prób ddelnotlci
lub biorą udzi8ł w próbaoh dzIelno'
ści, odbywających się ziodnie z prze·
pisami o wyściiaoh konnych.
c) są nżywane do badań naukowyeh
lub oelów leczniozyeh w zakładach
naukowych lub leczniezyoh,
d) znajdują IIi. w zwierzyńcu jako
okazy.
Właśoiciele tych ogierów mo~ą nie doproWadZliC) ich przl~d komisję kwalifikacyjną
jeżeli przedstswia odpowiednie zaświad
czenie. wydane w 8tosunku do ogierów.
określonyeh w pkt.:
b) przez instytucję urządzającą próby:
dzielnośei

c) przez kierowDika zakład n naukow."
IrO lub leoznioze~o
d) przll z starostę.
0lriery powyżej wymienione nie pod·
lei8ją opłacie 50 zł, nie wolno jednak
nimi stanowić.
.
6. Zwolnione są od doprowadzenia przed
komisję kwalifikacyjna, natomiast mURZą
być zgłoszon e do spisn: ogiery zakwalifikowane do kategorii !-szej. którYClh
termin licenoji nie upłynął (z nadmienie"
niem do które~o roku ważne jest świa
dectwo uzn&nia).
7.
Właścioiele o~ierów nrodzonych
w rokn 1935 oraz ogierów zwolnionych
na podiJta wie ust. 5, jeżeli praa-ną ubie"
~ać się o uznanie ogiera za od powiednie~o do hodowli w cel n uzyskania prawa
pokrywania nimi cudzyoh klaozy w sezonie 1938 r. winni zgłosić jc oraz doprowadzić na przeiląd przed komisję kwalifikacyjną.

8. Właścióiele oa-ierów powinni przed"
sta wić komisji kwalifikacyjnej wszystkie
dokumenty, dotyczące olriera: dowód toi"
samośoi, świadeotwo poohodzenia olltem"

Kroto szy ńs ki Orędowni k Pow.

s
E
€

E

!
(
/

Nr.

----plowane i potwie,r dzone przez kierownika Państwowe&,o Stada Ogierów. poprzednio wydane świadectwo uznania oraz blok
stanowienia klaczy, o ile oldu posi fl dal
lice ncję·
9.
Właśeieielom ogierów uznanych
przez komisję kwalifikacyjną, wydane
będą
bezplatnie świadeotwa u znania,
wzg l ędnie przedlużone (nn drugiej stro·
n ie świadllctwa, o ile ogier posiadaJ licencję·

10. Pokrywanie eudzych klaczy tlozwolone jest tylko ogierami uznan y mi i na.
obszarze, jaki będzie wyznaczony,,. wydan ym św iadectw ie uznania .
11. Ogiery, któr e nic zostały uznane,
podlegają opł ac i e po 50 zł rocznie i nic
wolno nimi stanow ić cudzych klaczy.
12. Stano wienie cudz ych klaczy ogierem nic posiada,iaPY III św iadectw:! uznania, karane będzie g'r zywną do 300 zł.
Winny dopuszczenia możliwości pokrycia
cudzych klaczy og'ierem nieuznunym,
ukarany będzie grZYWllą do 20 zł.
Krotoszyn. 16. sierpnia 1937 r.
Pn:ewodniczący

Nr. Roln. 9/3/3 7.

(-) WILIMOWSKI

Komunikat.
dotyczy przyd7ialu ko~utów rozkl(l(lo '
wycII po cenie ulgowej dla małorolnych.,
Wydział PowhltOWY zlimier7.1l w~Jlólllje
z Wielkopolską Izbą Rolnicz ą RU UW" Jlf'i o'
nowa6 w niektóryoh wypadkach nabywanie kogutów r e :lp ł o dowY lfl h po ni eśnych
przodkaoh. Z subwencji mOiQ ko rzysta6

Wydawa6 siQ hędzie koguty rasy Leli:h orn orB,Z Karm azyoy (Hhode IBl and Red)
o nieśHoś~i matki powyże j 200 jt.j n
Leghornów, po wyżej 160 j uj li Karmazynów.
Przy dostarcza nin kOltu tów su bwenojonowauycL. zwraoa siQ przede wszystk im
UW81/;ę n u wydajn u ść
przodków Kog!lta,
u harwienie zaś kOl&utc odgrywa rolę pobOCZl1ą, gdyż chodzi o podrllso wanie ma '
teriału mi njscowego w kierunku m~ytko
wym t .j. ° podwyższenie niEśnoś c i ora z
WV,ii jaju, a n ie o r:j~ J n()li('.e nie uba:-wiejna potomstwa.
Wyd8,\n, ne będą wyłącznie kogutY:li
rodn "od8mi, p0 6b o o ząc p z b odu~1i uznan ycL o najwyższym poziomie hodowlw
Dym.

Oena kogllb o wiad omy m pochodze niu
conajmniej 3 wkulń w~tecz,
wynobi 15 :d, z który ch Wydzia ł P0willto-;:;-y pon osi 5 zl, Wlkp. hba R :lhlic'za
5 zl, Ił nabywca !'j zl plus koszty opako '
wania i przesyłki. - Zglo8zr,nia n ależy
kierowa6 pod a dr asG m Wielkopolskiej
Izby Ro lniczej w P m, naJlin, nI. Mi"kiewicza 33 dl) o nia 3l PBŹcJziern iką br.
Wll:\Mnie. P\ , :i[Ji "j s'~ycłl zg-!oHlO'ń nit' uwzględni R:{;
Z g l n~z , Iii .) i 1' ,':,1 ~~: lkę najlepi rj jevŁ urzL\dzió zbiorowo przez m iejacowa organizacje rolni r zp., w celu zaoszOZQd7.enia kosz t6w opakowania i Vfzesy!ki.

i

wydajn o ści

Przewou n iCllIOY
( - ) WILIll'IOWSKI.
Nr, Roln . 9/32/37. W .P.

wyłąeznie małorolni.

-0-

Dział nieurzęd'Wy.

Bilan~ Ban~ll P~I~Ki~[~ na ~li~ń m~i~rDnia ~r.
W pie wszej dekadzie sierpnia rb. ZilPIlS
z IoŁa

w Banku Pnlskirn powiększyl się
o 0,8 miln. zł. do 427 ,7 miln. zł., a stan
p i eniędzy zairanicznych i dewiz wzrósl
o 1,5 miln. zł. do 31.5 miln. zl.
Suma wykorzystanyoh kredytów zmniej'
sz yła się o 8,2 mi ln, zr. do 595 .9 mi In.
1.t., przy ~7.ym portfel wekslowy óhniźył
się o 13,0 miln. zl.
d'.> 517,0 miln. z/.,
natomiast por tfel zdysk on towanycb bi l o'
tów skarbowych wzrósł o 3,0 mi ln . zł. 00
51.6 m iln. zl., a stan poży c'lek zebezpie'
('zonych zllstawami powi ększyl si ę o I.H
miln. zł. do 27,3 m iln. zł.
Zapali polskieh moneŁ sre brnych i bi-

zarzqdzenia 00 sprawie zatrudniania emerytów
DDniosłe

lU a~m i nistracH państwowej,

w niektórych dz iennikadi uku zuly się
informacje o zarządz e niu ministra s praw
wewnętrzny ch w sprawie powołunia emerytów do czynnej slużb y. Informucje te
są niekomple tne i wkrad ły sie do ni ch
nieści s Iości, wobec cze:,o uległy one ni ezupełni e słusznym interpre t,acjom i komentarzom.
Ze wz ~ IEldu na zrozumiale zuinteresowanie, j akie zBT7.lldzenie to wy w oln ł o,
Ajenoja "Iskr u" uzyskała możność podunia okólnika minis tra spraw wewnę
trznych w sprawie emerytów w pelnym
brzmieniu. Okólnik ton mówi:
"W liczbie emerytó w p ańltwo wy eh muKą znajdowllć się taki e osoby, któryeh
wiek i zdrowie pozwalają na kontynuo '

lonn zwiQ ks1,yl ~ ,iQ o 10,1 milu. zl. do
31.4 miln. zł.
Pozycj ,! .. illne aktywa" i "inDe PlIsy"u"
uległy zwiękezeniu, pierwsza o 1,2 miln .
7J . do 226,9 miln. zl., drlllla za ś o 1, 5
wi ln o zł. do 205,6 mi ln. z/.
NatyrLmia8t płatne zobow illzunia wzrosły o 41,2 miln . zł. do 171,4 milu . z ł .
Ohir\; hil etów blllll!owych w W) niIrll wyżPj omówionych zUJil!n - zmni 'j szyI się o 37.2 miln. zł. do D81.7 miln, 7/.
P okryeie zlolem wYlJO Hi 37.09 % ,
Stopa oyakontowlI 5"/0, stf\PB od pC"i .' "
ozek zastawo wych 6 % ,
-0 -

h f'z('?: Y D1F' Ś (I
t.ytO {,A ń b o i ę7,n'
Praca niejedn ej(o z nich moglhby

",n n ;1l ~ln7, "y.
'.' it'! 11
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r arl' .
~ i t;

Pr2. ym,,~nwli

Bp r

Rród

oknz:d! r.07.Y i pez ou.

wYPlldk a ~!J m o żliwoś 0 i

Dunio
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l ynh

prllcy dla PaJls[wa
!Jo'!,wol il " hY!l u z mlJif'j s'~~ ni e nnuJuif\fcych
dzi ś wydatków
na eme rytury.
N'j leży
dążyć do stopniowego zatrudni enia wszystk ioh iyoh IImerytów, którYlJh praca
m oglaby okazać Bię pożyteozna. Najwła
ściwszym
trybem postęp ow an ia byloby,
co nas tęp uj e :
EJmfTyt winien hy ć zfltrudniony w charakterze czasowego dietariusza. Powinna
mu hyć powillrzn nB taka praea, j ak ą
musiałby wykolJywać w ra7 ie p owo łania
do służby na stałf>.
Po wy kaz nniu, że
praCE) t.ego r ouznjll emeryt pot.rafi wyko ·
nywać pożytecznie
winna nas ~ ąpi6 rellktywBcja.
W myli l po Ił yższei'o proszę panów wo'
jewodów o dostarczenie ministerstwu
lilpraw wewnętrznyoh do dnia 1 listopada
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193', r . danych o tyeh b y łych podwła
dnych emerytowOUYCllt ur zęd nikach i niż
szych fuuk cjllnari uszach pań stwowych,
kt.órzy nsdll.waiiby s i ę do iłu by.
Za b ezw z g lędni e nie nadający c h się do
El ui oy nalt1ży w tym wypadku uważaó
emerytów kt.órzy: 1) ukollczy1i 60 lat.
2) Sil ni llzdolni do pracy ze w Zlllędu na
stan zdro wia. lub 3) hyli karani sądownie.
albo . t~ż usun i ęoi ze służby dyseyplinarDl P.
Jedn ocześn i e z fym zarząuz eniem uka7.010 się 7,1lT2ą,l7.ol1 ifl
ró wn1f'z ru iDi~tra
6jJrllW wew llętrzy l'll, w 81Jruwie u~ywani:l
do praey czasowo zatrudnionych dieta '
riuszy.
ZIIl'ZIł U Z e nie l r. yorZ IlW iduj e, :i:3 przyjęllie
dietariutlza do pracy może nnstąpić tylko
w tsm wypadku, "tiy istni eje praC/l,
któm mUBi być wykonana. a wykonanie
jr,j P ;' ZY pO lll oc y s: l stale zfil rudnionylJlr
j rat. niemożli wf>.
Do wykonania prHC w charakterze de'
tariuszy winny byó używane w pie rwszyvJ
rzę d zie te osr: b." j: lóre uie lJo6iadaj f\
środków , z6pl'wniającYllh minimum utrzy'
mGnia. P race, nie wym ugajace specjal'
nego punrotuwlu,ia i wyrobi enia, winnY
b yć Ilow ie:z .. ne rniPjseowtlj bezrobotopj
mloti,, ;(,i y o. [; z 08,)lJoill, mającym tylu I
do speojalnej opieki l ub pomocy ze strcny Państwa.
Wykonauie prao, wyma"
ga ją cych SJl6cjalnl'go w:vrobil' ni a i przy'
gotow/lnio, winno być powierzane emIl'
ry tom i odpowiedn'o uzdolnionym b.
pracownikom.
Dalej zarzl:\dzenie wskazuj", że okres,
na który rldllTinB7. 7,0s ta l 7.anoa- liŹowIlDY,
n ie m o że j, rzckru.llz; ,Ć j uullorazowo 2 mie"
sięcy, że należy dąż y ć do umożliwienia
p r8(' Y za robkow ej więkeze j iluśoi osób,
poz ba wionych Ar(,r1ków do żyoia i że po'
mow ne zul rodni en ie b. dietariusza moie
n 'i ell\pić tyl ko
po c(' najm niej miefię
ezn pj prz erwie.
W}jI1. B r: i ć przy tym naleiy, że oba te
zarzlldzeuia wydane Zl s ta ły tli li dlatfio,
żeb y u u wał Bi ę odc zuwać brl\ł faohowcó\f,
w urzedach administracji ogólnej, admj'
nislrllcja bowiem ma wystarczsjący za'
stęp fachowców, którzy wyszli już ze
szlroły polskiej.
N!ll eży, ró '., nieiII pookrrślić, że ewentu'
alna rtlaktywac ja poszl'zegółnych eme'
l ów w żadnym wypadku nie pocil:\gnie
rlJ(!ukcji wśró d pracownikówaktualnyeb .
R ellktywacja emerytów Ds@tęp owaóbędzi o
jFdynie w wypadkach lIatoralnego ubY"
tlm p racowników.
•

ZrzeszenIe kuPCÓW
radiotechnicznej.

-

gałetl

Ostatni o o d było się w Warszawie, 'tI
l'llrn l n Stownr7.yszcnia Kupców polskieh
ogóln e zebr'a ni", wlflścideli firm radiote"
c lm icz nyeh. kture po w ol a ło do ~.ylli8
ZrzI'sz6nie Kupców Gałęzi Radiotellhn j '
czne j.
C .. lem orł:aniza cji jest popieranil' rO~:
woju przemysłu i handlu IłParataxn l
i sprzętem radiotechnieznym, oraz obro n8
interesów Il ospodarczych czlonków, pro'
wadzona pod kątem uzdrowienia st08U: '
ków w handlu radiotechnicznym, a , ~
,lównie przez podniesienie etyki kUpl~
okiej, zwa lezanie nienczciwej konkurenOJI:
inicjrltywę zamierzeń, sprzyjajl:\cy.h ro~
wo;iawi handlu aparatami i sprzęt.,."
radiotecLnieznym, popieranió mlodzi~:p.
ksztalcącej się 'w zawod zio ku pieeki Jll I d
Zebranie orKanizacyjne wybrało ~ar~~"
Zrzeszenia, który ukonstytuował lll~ 1""
stępujlIco: prezes Dzierżek,
J'
prezllsi - J. CaboelIe, J. CZllrwhis

T.

;1
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Słr. 3.

Hnrwltz. A. Golcz, H. Zawistowski, ehrbnik - J. Brzeziński, sekretarz - W.
PoeorzeIski.
Komisja Rewil·rlnll pp.:
Bauoslak, Chomicz, Granke, Mandel,
Różanykwiat.

Nowowybreny zarząd nawiązał konta"
kty z włRdzami DR!h:orczymi rRdi(\fonii
oraz z firmsllli przemysłowy mi.

Komunikat "Orbisu"

P.B.P "Orbis" A~en('ja w Ostrowie do"
nosi, iż z przyczyn od nich niezależnych
Dyr. Okrę~. Kolei Państw. podwyższyła
cenę biletu na przejazd pociągiem popw
larnym z Oatrowa 60 Poznania w dniach
21 i 22. b. m. na zł 4.80.
Wyjazd z OstrowI!. do Poznania nastą'
pi dnia 21. b. m. o Ifodz. 8'mej rano.
Wyjazd powrotny z Poznania 22 bm. o
iodz. 22·ariej.
Do pocią"u popularns&,o przysłuaruje
posiadaezowi biletu 50% zniżka dojazd'l'
Wa.
Zarloszenia do dnia 18. b. m. przyjmu'
je Red. Krot. Oręd. Pow. Florjańska 1.
i p. Ed. Reiter.

Komunikat.
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międzyn arodowym zjeździe harcerzy, który się odbyl UJ stolicy Holandii Hadze, wziąl
również udzial zespól polskich ha1"CeTzy w liczbie 500, którzy ze wzgl~d1t na swą znakomitą
postawę, jednolite umundurowanie i świe tną karność organizacyjną, wy wołują powszechny

Na

Zdjęcie

S'lelnie Państwowe Liceum Telekomu'
ni!tacyjne w Warszawie przyarotowuje
do praey zawodowej w dziedzinie teleko·
mnnikacji (teleeraf, telefon, radio). Ni'
llka ł ' ezphtna
Absolwenci są przyjmo'
wani do pań8twowe&,0 przedsiębiorstwa
Polska Poczta, Teleeraf i Telefon w cba'
rakterze techników.
Przyjmowanie podań do 15 września
rb.
Informacyj udziela:
Sekretariat
Licenm - Warszawa - Nowo~rodzka 45.
telef. 555-20, wewn, 449.

-Młodzież na spadochrony!
Oto hasło, które rzucone parę lat
'aKranicą, zapoczątkowało nowy

POLSCY HARCERZE NA JAMBOREE W IlOLAND1L

temu,
rodzaj

IDortu.
DŁiś już ten nowy i pożyteczny sport,
Zwany sportem spadochronowym, ma poza
lobą niejedną piękną kartę i cieszy się
taką popularnością oraz rozwija lIię w tak
"Ybkim tempie, jllk może żauen inny
dotYchczas. W czem kryje się przyozyna
tej wielkiej popularności i szyhk ie&o
tozwoju sportu IIp3dochronowo&,0 i dla
cse&,o znajduje on wszędzie wyjątkowe
DOPareie czynnikó", płlństwowych i spO"
~ecznych oraz szczPKólne zaiteresowanie
l zamiłowanie ze strony rulodzieżyf Przyc'Yna kryje lię przedewszyatkillm w do'
Iliollłości i potrzllbie spor tu dla corony
llaństwa, w jeeo wielI.: iem znaczeniu
\lojskowcm i wychowaw t':.:em oraz w tej

nasze grzedstawia

grupę

zachwyt.
polskich harcerzy w pele'rynach podhala1/skl:ch w chwili przygo·
towania się do defila dy.

pierwszorzędnej roli, jaką bezwątpienia
oderywać on będzie w
miarę dalezejto
rozwoju lotniotwa. B ę dąc jeszcze donie'

dawna udzit;łem stosunkowo nielicznej
i'rupy lotników i majlo\c głów nie na oelu
ich bezpieczeństwo, spadocbroniarstwo
staje się dziś s portem masowym w cał e m
znaczeniu teio słowa, obejm u jąc szerokie
rzesze młodzieży.
Gdy się obserwuje zalCranicą intensyw"
ną
praeę istniejąoych
tam ośrodków
i szkół sportu epadochronowe&,o oraz ca"
lej aietli t. zw. wieżyczek spadocbrono'
wych, które zapra wiają setki t.ysi ę cy
młodzieiy do skoków spadochronowycb,
&,dy wrellzoie obserwuje się zesp o łowe
skoki Bpadochronowe z samol ot u (sa mo'
lotów) podczas różnych uroczystości oraz
desanty spadocbronowe calYdh oddziałów
wojskowych - jasne lIię staja przyozyny,
znaczenie i oele rozwoju sportu spado'
chronowejto.
Wlączenie
w niektórych państwach
skoków spadochronowy oh do warunków
oznaki Ilportowej świadozy, że sr'lrt spa'
docbronowy lączy się tam z calym komle k sem zs&,sdnień przysposobieni a wojskowejto i wychowania fizyczne&,o. P o'
siada on przytem wyjątkowe znaczenie
wychowa woze.
Hartowani" ducha wyrabianie odwagi,
szybkiej orjentacji i decyzji, zimnej krwi,
zdolnośei do rezyka, oraz zwinnośoi-

oto glówne cele sportu spadoohronowe&,o.
I cele dalsze ' Te już łąclą się ściśle
z z81:tl dni enicm obrony państwa. Gdy;
sły s zymy ostatnio tak często o doświad"
cze niach w armia eh obcych z desantami
lotniczemi i spadocbronowemi muil sobie jusno zdać s prawę, że w przyszłej
wojnie nal e ży bardzo poważnie sil! liczyó
z a kcją t ejto r odzaju ."wojsk latających".
R ó wni o ż IUusimy
zr o zumiet'i,że
tylko
r o zw i nięty na szeroką skalę sport spado'
c!Jronowy m a ż l! zapewn iĆ dla tych wojsk
l a tający c h odpowiednią ilość pod szkolo'
nego kont ynKentu. Wystąpienie L .O.P.P_
z inicjatywą uruchomienia sport.u spadochron uwe&,o u nas spotkało Bię :II calko"
wi t~ m uzn a niem czynników państwowych
i wojskowych. Równole&,le L.O.P .P. roz'
wija akcję mającą na ulu lIpopularyzo"
waaie te&,o pięknego i potrzebneKo sportu. Sport spadochronowy, rozwijający;
się pod e"idą L.o.P.P. przyjęty przez
młodzi e ż n a 8zą z tym entnzjazmem, któ"
ry w y pływa z jej wysokiego uświadomie"
nia pańlitwowfjto i powslej\hne~o zamiło
wania do sportu.
L_O.P_P. rzucając dziś hasło - "Pols"
ka młodzież na spadochrony" - ma to
glębolde
przekonanie, że spełnia swój
obowiązek wzgl ę dem p~ńB t wa i 8połecze'
ństwa. i że rzucone hasło zostanie zreali'
zowane tak, jak teeowymaea dobro oj'
czyzny.

Przed nowym rokiem szkolnym.
Zaledwie kilka dni dzieli nas od roz"
tlllazęcia zaję& w Ezkolu<'u . OpuBztosiale
~lIlailhy szkolne zaroją się znów ruchli"
tełt1l, ewarnym ludkiem. Od wieków
II ~ eam, niecierpliwy !lice d~wonka bę"
I • e wzywal na lekcje, a opalo11e ciep'
:~, letnim wiatrem twarze poehylą lIię
biążkami. Co prawda trndno bę'
~fJle z poózątku - po zawarciu serdeez'
lllllO braterstwa iii wodą i wiatremtlo llsió Bię do praoy, trndno będzie przy'
ta:nieo t. i owe wzory matetl:lałyczne,
bis . BZybko wietrzejące z arIowy, ale iii
lla Ilem dni jakoś to się ułoży iwyrów"
b.~~ nauka potoezy się normalnym try'

II:'

Z rozpoezęoiem noweiO roku BzkoJneeo,

który przynosi zazwyczaj tak wiele trolIk ich zbiorowisku odirywa eranatowa
rodzilIom, piętrząc wydatki to nlO nowe szko lna armia nadohodzącycb, przyszlyen
podręczniki, to na pJ'Zybory, to wreszcie
pekoleń .
Wieś czeka jeszcze na no"
na mundurki szkolne - młodzież staje we Kmachy IIzkolne, ozeka n9 entuzjazm
się ośrodkiem zainteresowania
oalejto i wiarę mIodych, która potrafi ~e wyr"
społeczeństwa.
Nowy rok szkolny zmie" wa6 z inuśniejącej tu i ówdzie martwoty.
nia jak za poruszeniem ozarnoksięskiej
Bezprzecznie - te do praey na lawie
różdźki oblioza miast: układa nowe wys'
szkolnej nie wszystkie dzieci przystąpią
tawy, zwiększa ruch uliczny, nagina jak z jednakowym zapasem sil i enllr&,ii, nie
edyby duią część żyoia miejskieeo do wszystkie bo wiem mialy możność spędze"
Bwoieh potrzeb. To też może jedynie na nia wakaoji na ,wsi. Jedno jest w kl!E'
dalekich, kresowych wBiach, w drewnia· dym razie J,Jocieszające, i. ' te~oroczna
nych, czteroklasowych szkółkach pOWBze" akcja kolonialna, za krojona na olbrzymią
ehnych - doniosłoM tejto faktu zatraca skalę we wszystkich dzielnicaeh Polski
si, i .taje nieomal niewidoozna. Miasta objęła swoim zasięgiem o wieJe willcej
podkreślają to najo czywiścid charakte'
młodzieży nii w lataoh poprzednich, dzię'
rem IwelO życia, jak denie.lą role w ki czemu część lata spędziły na wsi na"

Si
wet te dzillili. Hóre nigdy.luh p rawie
ni"dy z dusznych nlie miejskich nie wy'
jeżdzaly.
R ok przynły ma przynieść
na tym odc in kn jeszC1ze z nao zniejs7& poprawę·

Potencjał zdrow ia i sil. słońca i radości
przywieziony ze wsi powinien być najBkrzę tnie j ~trzeżonym ZapH!!em, który m.
umożliwiać naukę prztlz mo żliwi e n9 juluższy okres CZ!lBU bez zbytui ?"n wyozerpania . To też zarówno dom. jak
i szkoła szczególną UWllgę \\'inny zw r ucEć
u a młodzież, aby t e u zdrtJwot Ul' d e l'obel.:
wakacyjny nie zmurnowlll BiQ zbyt wcze
Buie. t.ylko bowiem peJni~ sił gwarflUtoWIlĆ moż e p OAt ępy w pracy szkoln I j.
No t ują\) PO P rll WI:
na oudnku o p ieki
nad m/odzieżlj, jak ltlwnie:i; witająn z peł 
n ym uznani em zaiLlł ere~owall i f~ hl s " raWII szerokiej op inii spolecwej. lllusimy
również zanoto w ać fakt ni ezmiernie du ni(!sly - poprawy n f\ odeinku b ezrobo
cia nauczycieli. Zgodnie z e ,'ul'Ic-jarjnn!i
sejmowym i miuislrn cświe.ty , z r ,, 7.po cZ~ 
ciem nowell'O roku Bzlrolopg'o zostflnie zą
trudniony 5.000 nowych mw [·zy c i ~ li . Nie
jest to cyfra zbyt duża, niemniej jednak,
lącznie z 4.000 łys iąCfim i nauczyc iel i zatrudnionyoh w rohl nb iej!lym - stanowi już dosyć POWIiŻUlj pozycję i przyozyni s i ę w znacwPj mierz e do ndfl r~ żeni!l
sytuncji przede wszyst.kim w 6;;ko lll iclwie
powszechnym .
Te symptcmy poprawy, wyk"z;.j!l(wj
tendencję rozwoj ową, powinny przlll'Lnzić
reaztki tu i ówdzie pokntlljącellO p~symi
zmII na twór czy entuzjazm, który w r oku hieżącym przyniósł tak piękne r ez)] ltaty w akoji wysyłania dzieoi n a kulonie.
Przeciążenie pracą nauczycielstwa jest
OKromne. To też każ dy nowy t; l llt w
szkolnictw ie winien być tak rad o śnie wi '
tany. jak wysłanie uboi'iHgo dziecku !HI
wieś.

W pp.wnd chwili viorun uderz,l w j ed,m ze st oilloych ol ,och ,l plugó\'.' , BI,iynąl
PO żel~ zi e n łi bilHzy k,
/l!lslepu ie p r1. p z
111okrą. H T'!· 7. ąŻ i po lejcł1i 1 h
na I)rzy}c~I(I. 
ni'l LtljiO ~,ad konitllU 20 letniego Fn:neiBzka Mnli cki e!(o.
Silf\ wri.'ld owa nia piOrlHl ll k(, nj~ ,.os!.'. ły
J)fze w rócone , 11 ]\:f Il)j (,ii.i 8rnier I ell.lio
puraŻ tHIY · l\Iimo m,tyn bUJ JH!iI.OWt·j JJOWO'
cy !ek r,nkiej nip zuol r.no przywró (,ić go
iyr,ie.

uo

Zuchwała kradzież

Marsz. Śmigły-RydZ Obywatelem Honorowvm wszystkich gmin \II Olkuskiem.
Wszystkie gminy w Jlowieci e olkuakim
na Uroczystych posiedzeniach nadały b on orowl' obywa tels tIl'O M !l r szllHowi Śmi 
,de mu-Ry dzowi.
Gmin wiPjskicb ua teren ie powiatu jest 14.

Prasiaro siedzibo

ksinżnt

pomorskich.

Na zachodnim brztJan j eziora Kl od nu
lpży wie ś Chmielno, jedna z nl)jstel's~y f· h
miejscowości Pomorza.
Za książąt pomorskich na przesm y k u p f'm;ę(l?,y j~z io
re m Biatem i Kloduem zl.lajd ow ai B i ę
gród prastary, po kt6ryru poz ns!aly Wil ly
zwane grodzigkicw .
Z gnidu tl'j( O wyszła dynBstia książąt pomorski,' h. W X III
stuleciu by/o Cbmielno r l.'zyden<'ill kaszte lallów, a w Il oc zątkseh !('go wiek.u
r ezydo wąłe i zDlarła tu w 1233 r . ksiĘ
ż na Dąbró wka , córka Ś~ i ę t ope łka 1. Chmi~lno oblJcnie słynie ze swych wy robó w cera!Diki kas~.ubskiej, ura tu S>I'ą
.i~dzibQ i'ł)rlicar'~ urtY8ta Necel, któreio
wyroby majŁ! oryginalną ornamentyk!)

Wrześni.

r UllPj 1!=J kr ntr jtl. pr7. Y k: lJ fł' j
skrad7.kue Pl'1.I'L LU i D1Y .

Piorun

zabił

zJl n.lezlo uo

nu Giewoncie 3 OSObY.

oskarża

svnn o kradzież 5000

zł.

N ie zwyLl" ciekawu B L.) r lo'WI. t(wn·l" się
PI'ZI'U sade m r zesw\·.sldm. N a hnde OB
klHŻ l' Uycb
zbEi r;u l 30-1, fni Bro!lislaw
ClllUilra ( B~~r:i." lI Y o krad zież [la B~ko dę
~wego
o j'll.l IV Krz I: llJ;c ni ey, got ó wki w
hv() c ie 5000 d . KrlHhież.y mi"ł !lok( , upć
w ILlilTCn b r. gdy 0j"i f'u wys z e dł do praprM.Y.
0 8b,r:;',.llY. 1.yjl\C \V n iez,," od 7.ie
!:'{l.

(,j~ · t · nl ,

y l! !

1 'I~ ł ~rJ . 7. ~ 1

,.. ;1.:

l li f'l1'l'l .

Ż ·)

~pr()wadzi

!.nudytÓw, ktony mu pienili'
diw zuuior~. P n ewrid sądowy nie d ostarc zył dosłate(·.z n y~ h dowodó w wirly oskHT '
Ż O Il f'i(", jptei
PW I 1IlI;e"innil g(, od wio
ny i 1:llry.

Nie chen

być clvści,

Dor .. 7.k'1r~'l

\IIiec

strajkujn.

()~Iosili 8oliJurni ~
~lrlljk.
P,_,wo d S i l'~ ik1! j "st (Lść orYllinal·
ny. lVJ i ,·j ~t.i uTZI.\d sani tarny wydul ZO'

ln c.ey

l'''l.\nzen ie. uy W6ZySCy dorożkarze byli
przyz\\'oicie lll ,n ni i dbllli o swój wy'
1611101 zewlJdrzny, li prz e t!ew8~ystkieIJI
przestrzf J'w li CZYRt(lŚĆ i h igier.y.
Doroi'
Aurze uZlw ! i teg o rodz"jll :Gllfządzeaię ZJ
szy k llr!()
,H' zysif\pi li so lidarnie d o straj'
ku.
-----------------------------~

Wczoraj o g odz. 17 wy r uszy!a z Zako '
Giełda pienieżna.
pal.l fgo na Giew on t eksp:.;dycja ta tl'7idls'
z
dniu
16. VIII. 1937 r.
k i piO po!!,otnwia rp'nnkllwi'Vo , l( f1zie w
e
pollldni e w c7.usi e silnej buny. i ,L!o; a
Na zebrtl.ui n giełdy wulutowg - dewizo' I:
pr zeszla nad 'rtl.trami i Zakopanem, j e' . wej w W,-, raz a wie tendenćja dla dewil c
d ;\ u z piorilllów nden,yl VI' krzyż ż \l! g zn y
b y ła utl'zymuna przy obrotach średnieD' \(
nA Giew nooie. w pobliżll k tórego zna jd oN,dow"lI " :
li
d
wało ~i t) fJ~ r ~ (s!jb. Tr zy osoby, w t.ej lic:,A.mstol'dum
uje dwóeh Bllllych mi"zsk"ńcó.,. Purul.liull Bruhiela
nrfl'l. ohi, ' pi p'l ni!1znan l:l ,," o nazwiska , sprze - Londyn.
dający na Gip.woncie ciastku.
ponio s ł y
Nowy Jork
śmierć na miej S()ll.
Nowy Jork-kabel

ameryki w łańcucie.

Puryż

Do letn ie j rez}-ueuiJji A if n; .!il I'otoc"i(~'
go przyhyl gnhe to nt(lr p,tar,n Pena y ] w;e ni n P. Upo,g (l E " rle w to warzysIwie ~!ll i '
b~s!ld,"'a S ian (,w Zj edw1ozony eh w " '" .,sZil wic p. H !lll le'a. GOB (ljp, l<tórzy )lny'
by l i wrn ~ m a łż o nkami. ?wiedz a ją , ·Iw lice Ł B lleulIJ i ,T u lina, II n!1 ;-!zuj<\c 01. ' ble
polowani e , w k tó rych bierzo r ów; ': " ż
udziel hHwi1\ c y w PIlIs<Je arnb 8slJc!or ItI'.
w W 1l 8ZYU g IO (.je J el 7.y Potoc ki.

Śmiertelne

nojechanie rowerem.

No i Hrlll ll r k ur) NO \fe ~o M ill SiR P004bl I> z 011'4h, pęd ząc IlfZ!' d ~oIJl.\ kn'·.' ę
42-1et.ni " Zllz " nm, J 'l hl"il;; ~ IJ. W pev. l!ll j
ch'K ili unjP c hał roworem od tylu i 11' 10'
rzyI ją w plecy ro botnik Kirzenie\\ "k i.
Uderzenie hyło tb k fa(aln ~, że J81J1(>11 ~ ~fl
upadla nil bru k , 8 przew;ezioDa dD El l ,italu zmar1 a w kilka godzin póź<1if>j. nie
o!lzysk ll wszy JlT7y t . . m n ośei . Sl!n"~ eil io,,"o tra/l:ioznego wy p a dłm usi!owul ,. biec,
jen l.l ak przecbodnie zdolali go nj !\ć i od ,

For

Pr8tlU

Medi"lull
Szt.okJwiw
Zurych .
H",nk Po ls ki pIACi! za:

5.21
" •26• 5J
;)
29
19.8
121.1
88. 9
26. 8
26.1
99.S
16,8

dula ry I.l.mer yk t< ńsk:ie
JoIlll'Y kanady js kie.
fl oreny h olt-li ,h,rs kie
fra n ki franc u sk ie
fn.ub BZ \tll j i\3rskie
be lgi belg;ij skie
fllnty angielskio
r uni y palsstyń&kie
B; ul dllny Ilua ń sk i o
kr.rc~DY ('!~skif!
korony uuńsld e
k, )TOllY norwL' rskif,

c hoillości

W Bobo tę po południu nad Śremem i o·
kolić" przeszła i'waltowna burza z u lewnym deszczem . De ~ zcz zalał ulice mia-

]1(1

w pasie

Drukarni

końmi.

Telefon 164.

g8.

11.
1M

146.

granicznym

Krołoszyńskiej
KRO'fOSZYN

~

135. 4
23.6

nabycie nie Cv

do nabycia w

Bta. ponieważ kannlizaeja n ie m ogla p omieścić nlbrzymich mas nlli'romadzony ch
wó d.
Na pQ )8(lh Brdze wa bnrza zaskoc7.yla trzech praco IV ni ków fol wllrcznych,
któny znajdlljall się w szczerem polu
szukali lich ronie nia przed ulewą pod

I

17 ~

korony szwed zk.ie
li ry wlnski e .
~:ty !ingi lIustriavldtl
marki fińsi:ie
marki niemiec!:: ie
m :lrk i niemieckie w srebrze

o pozwolenie

ofiaro Dioruno pod Śremem.

I..

131 9

ularze

kaszubską.

Śmiertelno

Ojciec

,/.1'

W c Zlls i" ;z-uy rodzina w)aścicielR rest"lJrll<ljj we Wrześni E lWlHtla TCl\b c zyń 
~kieg (, sp o żywi!l l!
Lb it< d w t:iJ iiw cjac h
p r. ri. ,· ;·n\~·ycb. n il drur ;n pięiro domu do stal s i ę zlodziPj. klóry ShMOi całl.! wy waW Ii! i\{ICki, w" . r"śei 1000 :d . Kr:l:1 '!.ie7,
spo~lrZeŻ()110
c]op'ero o ", ·d 7inif' 14 II j
i D/.t,ctlwi,.st zlś&luTw c, wilno pol l cj~, któr ll st.wierd"ila że S p T!j ··..: Cfi by!fl kol: iPt B.
Zauw n żono wsiudaj l; clI j l\ d o auto hu su
jlld~e eKO w kierunku Gni e.wa.
Zarzą
d zony n il !.ych wiu;t pnsClg doprowad z il
do ujG c i" -d Gu idfl i" 3B Je[uit'j Zofii
Ml'ówc P'u~ ki , j, 7f w nfl ,·w ~j 7.1 n, lo.i ejld, ku-

Gośe Z

Z kraju.

we

c!"ć w ręce policji. śp. Jabłoń sk a oliero
cila s :eumioTo dzieci.

Floriańska

l.

l

Krotoszylisld Oreilownik PowlaE.

Nr.66

KRONIKA

Zafllody

pływackie.

Staraniem Klubu Sport As lra w Kro'
tOBzynie odbędą się w niedzieię dnia 22.
bm. w Łazienkuch Mit>jskieh pomięd z y
Klubami ,,'Varta" POZD !l ń, "Osl.rov]a"
Oatrów, a Astra Kroto~zyn , wielkie zaWody pływackie.
:Początek zawodów o !rodz. 14,30 Zarząd
IrIubii SpOI'. Astra zwraca się do Szan.
Obywatelstwa o jaknajliczniejsze poparcie tej imprezy.

l

e

'l

i.

Zgony.
cią&,u ub. ty&,odnia
atępująee zgony:

W

i~

zanotowano na'

Łukasik Maria, dni 12
Engel Paweł, Id 68
Wrońska Maria, lat 61.

,l'
11 '

,li

Kotewicz Apolonia, lat 57
Burkert Au&,ust, lat 76
Szczodrowski Julian, l il t 91.

Y'

Zl

al'

II

l\fCllQOO2

-- szet.1I".

"S
doiynni
fi) mo-

Ul fi
Niejednokrotnie
~ę, że etan hezpiezeństwa na

iuż zwracaliśmy
uwa'
zabawach

MIASTA

I
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POWIATU

B erka. Według krążących wersyj ",śród
lI:ospodarzy sm08zewskich bójka powstala
na tle osobistych porachunków, która
byla już od nawna uplanowana.

KrCIJaClla niedziela.
W czasie urządzonych w niedzielę
przez Komitet Budowy Kościoła Para'
fi&lne&,o w Roszkach pow. Krotosr.yn
dożynek, przyszło do bójki na noże, co
było powodem przerwania zabawy. Mia'
nowicie znani b6ndyci, bracia Ceiłowie
z Orpiszewa, z których jeden dopiero co
odsiedział karę S-letniego więzienia za
wybillill oka restauratorowi z OrpiHzewa,

wszczęli bójkę,

wyniku
którf\j Michał.
7.ostali
pokłuci nożami w
rolnik
J ony8zek
z towarzyezami.
- Podobny epiło&, miala zabawa w
LutoKniewie pod Krotoszynem, W pow'
stałej bójce, której towarzyszyły krzyki
awan turn ików oraz s t rzały rewohverowe,
Minta Stan., TlIlaga Jan i
Franc.
z Kuklinow!\ pobili rolnika Soltysiaka.
Walenle&,o z Luto~niewa. zadająo mu
kilka ran, z których najoięźszą w prawy
bok. W stanie bardzo powllźnym od wie'
ziono Soltysiaka do Szpitala w Kroto'
szynie.

Żyto

;r;ieb. ~~~~::hClhdl~iaO
~I~i i~~~~~\~~'il! N~e~B~Bt~)~ea~ Z"or.\łator.lello ZJanZdU ppf
\\'il) niedzielnej zab awy, żeby kroniki po'
l' Ul
W:J
1.1
• .tl.

licyjne nie hotowały jakiejś bójki pomię29 dzy mętami slJoleoznymi. której ofiarami
zająó musi, się POIotowie.
J,a· I tak vi ilbiell~ą niedziel ę pó źnym wie).2· czorem powstała bójka Da zabawie dożyn9,7. ~OWl'j w SmoBzewie pod Krotoszynem w
~.8 1 qOtnu j!ospodarza Namywla , gdzie bardzo
g.S UOw l1 żnie zosŁ"li pobi ci i p' jklóci n ożum i
7,9 liospodarze: W!! ch ow iak. Sola1'z i Figej
6.1 tIrzez niej. Szwarcu, Nycz.kiego Józefa i
~.2

1.

6

5,

2

P. P. S. urządziła w dniu wczoraj szym
zjllzu pow ia towy z pochouem i zebraniem
wiecow eru w Kroto8zynio. Obchód wy·
padł bard zo blado, udzilll bowiem człon·
ków nie pnewyższyl 150 osó b. Podczas
zehrania, które poświęc u no uczczeniu
czyull chlopa
polskiego, przemr.wial
przedstawiciel .. Gazety Grudzilłdz~i('j"
p. Feliks Sworo wski , pr zodslu vr i"jllc ten ·
dencyjnie w b/łrdzo czarn ych kfJJorach

pJloż 0 u i e

n.13zego wi~śni a ka, rzekomo
pozbaw ionego wszelki ch praw i przywi'
l e jć\". Zebrs;:; ie .. akrńczono wZl!iesienirD1
ok!'zyków na (lze~ć emigrantów politycznych: Kiernika, Bagieńskiego i Witosa.

Kradzież pszenIcy ro Benieach
W nocy z ub. piąt k u na sobotę nicznazłodziejo skradli 2 worki pszenicy ze
~toLlnly rolnika Wcadysłsws Późniaka
w Benicsch.
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JEŻELI

:6;5

29 1
19. 5:

nJ,

;8. 9
~6.g

DRUKI

~6J ~~~~~~~!~~~~~~~~

99.S .;;::
16,6
17 2
S1 9
36.4
23. 6
98.

wszelkich

rOdzaji,

od t}ajskromniejszych do najwykwintniejszych,

11·

34.
·46.

jedno

wielobarwne,

A GUSTOWNIE, SZYBKO i TANIO WYKONANE
To tYlkO

Uf

lie!ll

'u

Drukarni Krołoszyńskiej
relefon

dawno Drukarnia K. K. o.

164.

KROTOSZYN

Floriańska
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- Welny

DO ROBÓT RĘCZNYCH
NAJWYŻSZE JAKOŚCI

W NAJMODNIEJSZY CH

GATUNKACH

WEtNy
.

-~~~~

i

BARWACH

~~~:~~YEJNE
SPORTOWE
PONCZOSZNICZE
D O CEROWA NIA

mŁÓCZ KI DO CEROWAniA

PIERWSZORZEONE NICI
DO ROBÓT RECZNYCH

łioOOOŚCI SEZOnoCllE
PULOWERY
KAMIZELKI
BLUZK I
ZAKIETY
PONCZOCHY
RĘKAWICZKI

trwałość kolorów gwarantowana

BIELIZNA

..Jedwab w rolkach 50 mtr.

N I

C

włóczkowe

do

nieplączące się

snute ze środka

furnale - Ulzorv do robót recznvch conv robotom recznvm z wełnv.

Hie~lecznlk poświe

Zwijki

laJBowsze

Trykota~e

I w 2CJO kolorach idialnt: do szycia

",BAZAR"
t

-

W. TYKOCINSKI KROTOSZyn
Anło - doróżka

Rynek 27 Tel.36
<

W dniu 1S-go sierpnia 1937 r. o godz. 21 ,20 zasnql w Bogu
opatrzony Sakramentami św. nasz najukochańszy ojciec, dziadek i
pradziadek

ś.

każdej

chwili do wyjazdu
po cenach konkurencyjnych poleca.

P.

Stanisław

ciętkim

smutku

Jeżeli

pogrątona

Rodzina.
odbędzie się
z kościółka św. Rocha.
8,30 w kościele farnym.

Pogrzeb

17,30
godz.

w środę, dnia 18 go sierpnia o godzinie
Msza św. talobna w czwartek 19 br. o

•Olydzlertuwlenle POIOOOODla
gromadV GOściejew

w drodEe publiczno przetariu

11

odbędzie

Aie

tJ
czwartek. dnIa 26 b. m. D gO dZ. 15 - e

w lali lrromadzkiei w Gościejewie.
Obsza.. 'W'ynosl ca 448 ha.
Przystępujący do przetarjtu winni zło
ŻYÓ 50,- zł kaueji na ręce przewodniOl_celO Spółki Łowieokiej.

\V CZWDr~ek 1~ Sien.nlO
drogą

Z,

w Restauraoji

Lemoniadę

sobie zamówicie -

I piWO
to tylko

• PRYWERA

b.r. OgOdz. 3pOPoł.

wydzlerzaWlcnle potrawu
na

Pietz, - Krotoszvn. Golebla
Telefon 10.

JULIAN SZCZODROWSKI
w 92 roku tycia, o czym zawiadamia w

wszelkich sportów
zawsze najtaniej.

licytacji

ł~kach \IV Lulognie\IV.a

MOTOCYKL

)

mŁADYSŁAm PRYWER

Hurtownia Piwa -Wvtw. Wód HlneralDVcb ~
KROTOSZYN, Rynek 14.

_..__ ._ ...__ __..__.____ _ _

t(
to

Ostrzegam ." !~

tyoh wBzystkiolI 00 "ozerniają 0l11:~ . .
i rozBiewają nieprawdziwe wersjll. ~~I'
.
J
Spółki Łowieckiej
ny"h. którzy IIzkodzą mej opinii poll
..
JOZEF TALAGA.
nę do odpowiedzialności.
_ 11
gotówką·
Laon LUCZkl.""'''~j
mistrz
.________________________________________________~------~~~~-~ d~

Przewodn.

DDzbroJmy POISkena 11!
. orzo
Za

dział nieUi·z~dowy
..

N. S. U. 100 rm~ bez podatku
bez prawa jazdy, nowy (800
km), z gwarancją fabryczną
sprzedam okazyjnie za 600 zł

a dobrze zrobicie

Igł. do Redakcji Krot. Oredownika Powiat.

odpowiedzialny· redaktor

-

K~limilu

Blnel.ki

rzeźni"ko-wędlil1illtj

Czcionkami Drukarni Kro.. ··

~,.l

ijc

~l'!

