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Administracja i Redakcja:
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-

Drukarnia Krotos z y ń ska -

-

z dnia 10. IX. 1931 r.

dotvczqce cen maksymalnych nu przetll/orv zbó2 chleboll/vch.
Na podltawie rozporządzenia Prezyden'

ta R. P. z dnia 31. VIII. 26 r. o zabez'

Pieczeniu podaży przedmiotów powszed·
nieeo nżytku (Dz. U. R. P. nr. 91 poz.
517) uzupełnioDeeo rozporz. Prezydenta
n, P. z dnia 22. III. 1928 (Dz. U. R. P.
nr. 38 poz.:374) oroz rozporządz. MiniHlra
Spraw WewD. z dnia 22. X. 29 X.1929
o urelrulowaniu cen przedmiotów po wszednielro użytku (Dz. U. R, P. nr. 81 po z,
~07) w brzmieniu zmienionym rozp. Min.
"'praw Wewn. z 20 IX 82 (Dz. U. R. P.
~r. 82, poz. 722) il:tórelro moc obowiązu
Jąca przedłużona została rozp. Ministra
Spraw W.wn. z dnia 10. XII. 116 r. (Dz.
11, R. P. nr. 92 poz. 641) oraz na pod·
stawie zarządzenia P. Wojewody Poznań

...,

Krotoszyn, ul. Floriańska 1, Tele fon 164,

STAROSTWO W KROTOSZYNIE -

Sobota, dnia l1-go

larzqdzenle Starosty POII/iat. 11/ Rroloszvnie

W'rześnia

pujące artykuły:

pytloWY z mąki
65% za 1 kir
razowy z mąki
95% za 1 kil
bulka pszenna wald 55 g

żytu i

.

0,33

zł

0.28 zł
0,05 zł
oraz ustalaw ellny w poro7,umieniu z
przedsŁ!.wicielawi ounośnyoh branż nil
następując e artykuły:
Mąk

a:

mąka żytnia

w hurcie 65 ofO
za 100 Irg
\V detalu 65"/0
] kI{
za
w burcie 9 a"lo
za 100 kK

31,-

zł

0.34

zł

27. -

T~LEFO_N_3_
9. _ _ _~

1937 r.

skieio z dnia 25. X. 1936 (Po1,n. Dz.
Woj. nr. 47 poz. 733) pc> zasięgnięlliu
opinii właściwej komisji do badania N 1U,
wyznaczam cenę maksymaluą na nastę '
C h l e b:
chleb

ar.

ŚRODY j SOBOTY

W

REDAKCJA DZIAŁU URZĘDOWEGO -

CeDa QglolłZ~ miej.
Bcowych "'" - ... ienz
mllimlr. (1 lam) Inb
J" go mieJ.ell 10

zł

w detalu 95%
~a
1 kir
0,30 zł
Jednocz e śnie tracą moc wszystkie do'
tychczas
wydane
obwieszc7enia
IV
sprawie powyższyeh cen.
Ceny powyższe obowiązują wszystkich
zainteresowanych właścicieli przedsię'
bior5tw z dniem olrlo8zenia.
Winni pobierania lub żądania cen wyż
szych od wyżej podanych lub nienjaw '
nienia ich na cennikach ulegną grzy'
wnie do 3 tysięcy zł lub karze aresztu
do 6 tYllodni po myśli art. 4 rozp. Prez.
R. P. z dnia 31. VIII. 1926 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 91, poz. 527). Równocześnie może
być zarządzona konfiskata przedmiotów,
do których odnosi się czyn przestępczy.

Starosta powiatowy:
w z.
Szar kowski , referend.

Nr. A. 28/107/37.

Dział nieurzędoW'y.

NiemcJ i Wiochy odmówiły udziału w konferencji

~.\V edlulr informacyj prasy Ilnlrielskiej,
~ lamoy i Włocby odmówiły udziału w
onferencji IV Nyon.
~iemoy. jak twierdzą korespondenói
Illirielsoy z Norymberlfi, w odpowiedzi
. ~'iVej oświadozyły, i ż uważają komitet aieIIl\terwenoji za właaoiwy orlfan dla zaję'
e a lIill sprawą napadów pirackich na mo'
t'll SródziemnYIll i powołując się na pree~enl wypadku z krążownikiem .. Leipzig"
~Ie widzą potrzeby zwoływania spelljalnej
I}bfereucji międzynarodowej.
" Jak twierdzi .,Times", nota niemiecka
11 Ik.8IYWaÓ ma również na fakt, że bez
r dtlałn reprezentanta gen. Franco kone~noja .kazana jest na niepowodl:enie.
, ząd włoski wyltOlowa6 miał podobnie
tedaKowaną odpowiedź,
i ..'l'irnes", uwaiająC) odmow~ Niemieo
t.ł\\tłoeh za kwestiII przesądzoną zaozyna
odtYkuł wstllpny na temat tej konferencji
et :łó,.: "Aozkolwiek żałujemy, że Niemti WłoChy odmówiły zaproszeniu an°
~;18ko-francuskiemu na konferencj~ w
lin~b. to jednak nie powinno to zmienie
./ ~I.I bPos t ,powania polityki brytyjskiej.
. ~łl~ oeno'6 Niemieo i Włoch b~dzie je~e Je snkoelem Sowietów, które - zda"
111 ,,'!'imes'a" - dążyły: do wyeJimino-

ś ród zI emnomorski eII
wania obu tych mocarstw z konferencji.
"Timel" spodziewa sią, że w szybkim
tempie zostanie zawarte techniczne porozumienie zwalczania akcji pirackiej na
morzu Sródziemnym.
Gabinet brytyjski - twi~rdzi "TimEls"
- mianując wczoraj skład delelr8cji brytyjskiej i uchwalajac prOPozYllje brytyjskie, liczył się już z możliwośoią odmo'
I

wy Niemiec i Włoch. Prasa angielska
przewiduje zresztą. że konferenoja nie
będzie się obecnie odbywała w Nyon, lecz
w Genewie. Minister Eden, który dzi'
siaj w południe odlatuje samolotem do
Paryża, hędzie I{o'ciem min. Delbosa na
obiedzit', w którym wezmą również udział:
premier Chliutemps i min. Eden odjedzie
wraz z ministrem Delbosem do Genewy.

~.E_

SKUTECZNY OPÓR CHINCZYKÓW
Informacje nadchodzą do Szanahaju
z różnych źródeł na temat operaoyj ostatnicb dwóch dni, wskazują , że ofensywa
japońska. '~mie rza jąo8
do oeiąlrnięoin
Wang-Pu na froncie szan"hajekim i Wu
Suoe, rozwija się z trudnością. Siły
ohińskie stliwiaj" skuteczny opór, przeehodząe niejednokrotnie do kontrofensy '
wy.
Wedłu" tych danych, Japończycy czekają na wyładowanie
przybywających
oiągle posiłków, by rozpocząć
zapowiedzianą od t:ntodnia wielką ofensywę.

dą wówczas około 80 tysięllY ludzi wobec
150 tysięcznej armii chińskiej, wzmocnionej jeszcze znacznie przez rezerwy, skoncentrow!lne między Su Czeu i Szang hajem.
Z Szanghaju widać samoloty japońskie
stąrtujące z lotniska urządzonego przy
drodze Szanghaj Wu Sung tuż obok dzielnicy międzynarodowej. Japończycy wyładowują liczne tanki i inny sprzęt broni
zmotoryzowanej, ale fachowcy wątpią
w jej skuteczność w terenie falistym i poprzecinanym licznymi kanałami.

Japończycy obliezają, że siły wynolić bę"
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Walka z gruźlicą,
Jak BiQ dowillduje Ajencja .. Iskra", w
miuis,ers l \l ie OIJi cld 8p ,. le c zu .. j upracowany jest obecnie p roje kt nstawy o zwalezaniu arruźlioy, PrzYPu8zozalnie projekt
ten przedlożony zostanie Izbom Ustawodawczym na nadohodzącej zwycZljnej ses'
ji parlamentu.
Projekt ustawy ma mieć, jak się dowiadnjemy, charakter uBtawy Tamowej i
zawieraó będzie przepisy konieczno do
skutecznelto zwalczania klę8ki spolecznej
jaką Jest gruźlica. M, inn. projPkt.oW8na ustawił wprowadzać ma obowiązek
zj[lasllł n ia do l.,kafl.1ł powiatowej[o każ
dej[o atwierdzone&,o wypadku gruź!il'Y,
ktbry m Ó Kłb y bye lJ; euezp iec zny dla oto czoniD , jak również obowi ą zek z&,laszania
zmian y miei sM Z!ln \ , t' ~ z kB uia o"oby ch orej oraz zltls szania zionu na Itruźlic ę .
Obowiąz e k zar!aaza nia choroby ei ą ż y ć ma
na lekarzu, Of az. o ile chory {' rze by wu
w zakladzie leczniozym, wychowawczym,
willzieniu i t. p. - ua prz e l o żony m zakłado.

Dalej projekt nstawy rell'uluje 8zczejCó'
sprawQ zakladania, urządzania i
prowadzania ni e obliczonych na zysk
przyehodni i zakładów przeoiwgruźliczych
dla dzieci idorosły oh.
Doniolł. inowa ejll jest !;rojekt powolania Iflówne&,o komitetu walki z Ilrnźlicą
przy ministerstwie opieki społ e c zn e j 0raz
komitetów walki z grdlicą przy un~
daoh wojewódzkich, celem zespolenia akeH zwalozania &,rnźlicy, prowadzonej
przez wezelkie instytucje i organizllcjf ,
jak związki samorządu terytorialnelfo,

lowo

Z W OJNY CHiŃSKO - JAPQlIiS KIEJ.

Reprodukowane przez nas

prof. Swiętoslawaki,
rok szkolny dwoma
przemówieniami, wy&,lononymi przez radio. PierwszA przemówienie na temat
.. Czero Polaka oczeknje ocl .wej młod:ti e 
ty", bylo skierowane do uczniów; drugi e
"Na prOlfU nowejfO roku liI)lkolnego" - do
do nanczyoieli.
WypowiecIzi glównello sternika naszej
nawy oświatowej przy p adają na przeło
mowy moment w rozwoju naszellO szkulnictwa. Jesteśmy bowi em uie tylko w
okresie realizowania reformy szkolnict·
wa, ale wła ś nie w cbw d i wciel enia w
życie nowycb form szkoly śr e dniej: powstaje azeree szkól zawo rJ owych o typach
dotychczas u nBS nieznanych, rozpoczyna
.iq pierwszy kurs nauki w liceach . Zmieniają si~ forlDY i cele nauczaniu ,
W tym momenci e zwr ll loYlD OIJlnla
ministra oświaty nał ier u s Z :~ l, ell'ólnej waari i znaezelliB.
Wiąże się
ta reforulll meŁocl i celów
nauczania 7. głębokimi przemianami, do'
konującymi się w IlD o lt·l'Zc ństwi e ; przypada n8 okrea, w którym przy s ( ę pujtlmy
do realizacji wielkil.'h hUllel. wyauniętych
przez W odza Naczelnego, jak: obrona
Polsld, wyjście z prymitywu, wreszcie
zrozumiale dążenia do jak nll.jściślejszego
zjednoczenia narodowe&,o, by tym hulom
obrony i przejścia ze stann prymitywu
na wyżllzy poziom życiowy dać mocne i
jednolite oparcie.
Dwukrotnie też minister oświatv w
swych przemówienial'lh wrBca do tych zalIadniczyeh idei. Wtedy, gdy oświar!cza
mlodzieży, że "czasy obłcne wymaltaj_
aby bohaterami czynu i ofiarnej pracy
stali się WSZY8CY", a Da "młodzież spadnie wielki zasztzyt ale też i wielka od-

p,'zed<lawia plac 6 wkę żo lnierzy
maszynowym niedaleko S~ al1ghaju ,

Zaklad Ubezpieczeń Społ e oznyob, Polski
Zwinek Przeciwgruźliczy i inne,
Wreszcie proje lct ustawy zavd e rcć ma
lankoje karne l,rzt'oi w ko osobom. nieslo8ujllcym się do jej przepisów, Pha::Bjące
I/:rzywny do l tys. zl. lub aresztu do l
miesiąca.
-0-

DROGA.

NIEZAWODNA
Minister oświaty,
zainauarurował nowy

zdjęcie

powiedzialn o ść za dalsze losy n lJ ~zej ojczyzny." A również i wtedy, gdy ; LlIcza nauczycieli, że .. młcdzież POWiDlHl
być ... ychow8oa w całkowitej świadomoś
ci ll i ebezJli e czPll ~ tw, jakie Polsce zallrażać mOltą" i że .. Polska n a uozona doś"ia
dczeniem lat minionycb powiuna hyć
m lJ rlllni e i technicznie przYllotowauB w
każdej ch wili do obrony awycb &,ranic i
utrzymania calkowitej politycznej i ekonomicznej n : ezależuości .
Szkoła otrzymujtl więc nowe zadanie.
Zostuje ściśle zespolona z za&,adaieniem
obrony, Ma czynnie wap ó łpracować w
tej dziedzinie.
I tu wkracza min. Swiętosłllwski na
tory rozumowań i refleksyj. zawierają
cych nieodzowne prze.lankl, by ta nowa
misja szkolnictwa ukoronowana byó mo'
&,Ia powodzeniem,
W czym bowi em tkwi niebezpieczeńs
two dla tych 'lCwych zadań szkoły'
Wid,i je minister Swięt o sł a wBki w aze·
regu niepokolllcych i szkodliwych przejawów. których byl i śmy ostatnio świad 
kami. "Na odcinkn oświaty i pracy w
szkole - powiada - występowBły tu i
Życie
ówdzie ohja wy nieporządane,..
IZkoJne w obieltlym roku upływalo w
atm(lsferze nerwowej, doprowadzając kilkakrotnie do rnzclrażnień ....
Wiemy dot1[ ~tl, e(l ma tu na myśli min.
$więtosla\\ ~ ki .
Chodzi o próby przesz'
czepienia na &,runt szkolny różnych sprzecznych prą"ów Id"owych, nurtująeych w
spoleczeńst\\

. 1' ,

"z " drażnienla "pomi~dzy

naU(lzyciela ," i duch ownymi i świ e ckimi"
o refleksy ·... " ile politycznych, roz&,rywająllych si. W ;;" ' !7 Y starszym pokoleil :em,
na młodzież, a vromieniujących aż w
izby IIzkolne, w mury uezelui.

japoń skich

p1·ZY karabinie

Są

to przeja wy i niepot.rzebne i 8:J:kodStu!} ,) wią hamulec w .. bannonijnej
współprao y nad wychowRniem młodzieży"
Dopr o wadzają do odwracania nWB&,i zw
równo nauczyd,,1i jak i uczniów od iatotnych zadań wyohowawczych i nankowych. "Wprowlldzenie tilnrleudi polityoznyoh do nauczania i wychowania" jlllt rzeczą samą w sobie zdrożną, a ~
.rezultacie wypaczająoą intenoje szkoly i
nauki.
Trzeba wi ę o tego stanowczo unikaj,
Trz ~ b ll n a tomia st .. wytworzyć nojleps:I!lI
atmosferę przyj b źui i wzajtmnello zaufll'
nia", bo to jest - stwierdza min, Swię ·
ladn wski - "jedyna niti:J:8wodna dror"
pro \\' ~ dzą('a do najlepezych wyników w1'
d..! ,,\,- Ilwczych w ezkole",
Ta }, ą .. marszrute" wyznacza Izef reSOrtn sz folnelCo zarówno nauczycielom jak
j ,k i 'lIlodzipży na pro&,u nowe&,o roxP
s:t.!rolnt-go.
Smul ue dl1świadcz <l " b\ ubiegłych l.t
uZl.e a dniają poważnie ostnpżenie mip,
Swięt."s/fłw s kieeo przed zaku sa llli wpr o'
wadzeniu "z !i clrażnifó" i zmąe c nitl IPO'
kojnego u ,ku pracy w szkolnietw io.
Opin ia P'J 101 iu7.n R ('(Iczuwa arłęboko po'
trzebę kOl1atll"IRcji w różnych dzied~'
nach naazelrO żyoia: polityczne&,o, ItOSpo'
darczello, apoleczneao. Ale najwyżSZe
zrozumienie ma dla zjednoczenia wu1,t'
kich ludzi dobrpj woli, by w d7,ifdZirii1
kulturalnej i oświatowej pracować P~
kątem widzenia obrony Polski i WyjśO I '
z .. prymitywu".
Iiwa .

Z kraju.
Jadowite 2mIJe Dod

Osłrzeszowem.

Przed kilItu dniami wydarzyl sie 1~
ohrębie ldnilltwa państ wowellO Kalll O.,
niedaleko Ostrzeszowa wypadek p(lk'!I~ j,
nir kobiet.y przez jadowit. żmij~: ~Ie"
Rozalja Trafarowa z Bukownicy zbIlItIl'
la Kalązki na opal. W pewnym UlO~e i
oie wypełzła z ukrycia jadowita ż~ll~o'
zauim się nieslczęśli wa kobieta '1<Or,18;,/I'
wala, żmija owin~la się dookoła noi!
.
farowej i ukąsiła ją.
,.b'
Działanie ukąlzenia by lo bardzo .~ .je
kil'; wśród l'liQżkich cierpień dowlQk.11l ,,'
uieazozęśliwa kobieta do najbJiż'ZyeJJ

Nr:

ł(rotoszyński Or ~ downj i(
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budowBń. skąd ją odtrBnsportowun(l do
ezpitala powiatowel:o w OSlrzeszowie. Stan
Trafarowej jeat gr oiny.
Pojawienie się jatlowitej ż mii w 1 ,1 ~p. o!J
uczęszozanych przez ludność OS lf Leazow fl
i okolioznych wiosek, wywołało zrozumiałe

pO~U8Zeoie.

KiezUlvkłe

samobójslUlo kupca pozn.

w Morwiuówku pod Wieluniow

w puw.
Izamotulskim. llOpelnil w nrYlrinalny 8pO'
Bób samobójstwo 56 letni kupiec poznań,
ski. Leon Se!Juk Wyjecu u! kajakiem
na JezIOro. Po kilku ~odz. znaleziono
kajak wywrócony dnem do góry. WSlCZę 
to natyełl.mialt poszukiwania i '" krótce
wydobyto zwłoki Szulca. Mial 00 zwią'
zane paskiem ręCA. Do paska przyczepiouy był oiętar. Powodólw samobójstwu
były fatalne st(j8unki materiulne SzuloR.
Był on przldBtawicidem łódzkich firm
VI Poznaniu.

Odkrvlo nOUle osadv bobrów.
N bd rzeką Szczarą, w okolicy Wili Han'
eewicze pow. słonimskielro, ujawniono
przypadkowo nieznane uotychczas siedliska bobrów, czyli tzw. żeremia. Jest rzeczą charllkterystyczną.

że

jednooześnio

żerem ach
znalezi oun samo '
trzask-pułapkę. zastawioną przez bar barzyńsldch kłnsowników na to rzadkie, a

przy t.yoh
bedące

pod oohroną. zwierzę·

KOUle odkrvcle na Górze Zamkowej 11/ Ulilnie.
Podcz811 pr8!! II OUBArwatorsk ich DOl !Có:il:umkowej " Wilnie dO~(lI,aDU 0 ,1weiO odk:ryci'1. Miano~~jcje w v"ludni ,1wej
icianitl e1ównego emacbu :il:amku po (Jsunillciu eruzu od8łoni1y się ruiny ludwjIIs rni, wybudowanej. jak: Blwierd z. ja,
w drugiej 1J0lowie 16 WIeku przez h óla
Zygmunta AUi'nst8.

rze

loJścle

antvivdoUlskie w Kuleszach.

We wai Kulesze pow. wysok o' wuzowiecki doszło 00 zaj~ć aot. yżyt1o" skich .
ADAM NASlELSKI

PRZYGODA AMATORA
POWIEM.

4

Wnystlw to przypomniał sob;a t"raz
Zbigniew, gdy czekal w saloniku na
llrzybycie komisarza Penka z lazienki.
Odyazał szmer znanych mu kroków w
krótkim korytarzu i wstał ua powitanie
lI:ospodarza mieszkania, który podal mu
r~kę ze sł rJ';i Billi:
- J0st!'m ziluo \V (;lony żeś przyszedł.
Zbiltniew dOAtnlJ~1 podin ; ną zmarszczkę
Ila czole przyjaciela. nao&,ół W9sołego
ehl opca i zrozumiał, że Janka coś korci.
Znal IrO jak wła8o{, ~ęby i wiedział co
oznacza taki obj'iw kiedy Pen!.: marMZllzy
ozoło w ten swój śmieszny sposób.
- Dzieńdobry. Wpadłem zupełnie Prz7Iladkcwo.
- Głupia hj~l o rja - wpadł mu w slo1\10 Penk.
- Że 001 Moja wizyta.
Może przeSZkadzam' Nie krępuj si(ł.
- Siedż l pÓkim d(\iJry, Prz Ac i o ż odu.:11 powierlzilllem, że jestem zl1d owol'JllY
. tweirl' przy lJycia.
l - Ale wcale mi nie patrzYli z ua za'
IOWol onego człowi e ka .
MIlS?, kwaśnl\
1lliQę, jak a lt r esl.
Wiesz, ż " n ie 7.n 08zę
ątl'enlll.

(l' --

Str. 3_

Pow.

Bo to j P.8t napra w dę

..... ściekle ~lu

la kabała.
-- Przenoszą cię ' D o kąd'
to --. D :! niltąd ... - P r zesadny Penk przete l'nle odpukał t r zy razy w d rzewo. P c.In uaiadł i 18V1l1i[ pa.lli",,,;;au. MilcIał.

KĄCIK

DLA

PALACZY.

Rewelacja wcenie i gatunku gilzy
"PELNOW'!npKI ALTESSE"
n a jtańsze.

z najlepszycb, Grupa nieznanych sprawcó'\'{' znemolowula mieszkania żyd ,) w " ki(' . Nezi\ ju t rz ży
dzi wyjeehali do m i.\s teo zka WY80v;-ie
Mazowieckie, idzie dot l,d Iir z łlh y w oją.

Konie z wozem

wpadłV

w

do

Ulisłv,

ub. wtorek spł o szyły się oa u 'Hlbrzl\żu w Toruniu konie
je:lneiJ; o z :r.a prz.;rów, oczekującei'O nu SWI4 J.:olej h ę pny
wyladunku zboża na slutek.
Kouie
w pelnym i'alopie wraz z WOZ8m, zal .. dowanem zboiem, wpadly do Wisly, 118
s zczęście niezhyt glębokiej w lem mis jscu.
Na ratunek pospieszyli niezwłoczni e znajdujący się w pobliżu pny pracy
robotnicy, którym po dwurodzinn!lj ukl\ji udnło Bię wyciągnąć na brzll~ koni e z
w,'zem i ładunkiem.

Ze świata.
nIe Ulolno

Prawosłownqm
palić zll/łok.
Za interwencją arcybiskupa prymasa
Ś?':ęty Ss r.~ r! p;:; rtj c.rcha'
wyżilza Władza duch o',vna świata

Grecji.

u, najprawostawneio, wypowiedziul sit: ztle (l ytlow.'lnie
przeciwko paleniu zwlJk, zapowiadając
równocześnie. iż będzie e i ę Odm!l wialo
pOltrzebu z udzh,l em Iludl.O wieństw a tym
prawosła w nym . którzy IOj7.fl li w a lic swe
1: \\' loki . N ,; jwyż . z " wla tl l, e k n ś c, o !;; p raNalej sobie pelną szklankę wody sonowej
i wypił jednym haustem. Widocznie tłu
mił w s ~ bie coś od rUnższello CZbBU. bo
nagle pochylil się Il łl d sl () n~terll o w8nym
Zbiiniewem i zacząl bez witęlJÓW:
- Słuchaj.
Cobyś ty zrolH! w takim
wypadku: Wczoraj w Po zwał mnie naczelnik, wręezył mi plikę akt - Peni: wskazał no s1.afę leżą tau.I .
Zaraz ei je
pokaie, bo cieku w jestem co ty o lem
myQlisz.
Z jaBnej szafki biu!'owej wyciai'nął
teczkę z napisem: .. Ak:u Centrali Służby
Śledczej w Wats 1.swie.
D ochod1,enie. Pv
ufne l" Otworzył i wskllz/ll Zbigniewowi
pierwszą kartkę.

-

Zn!lsz to nHzwisk01
Dr. HHrr.an Bispin~T
Może odbiło loi si ę ki A dyś I' t.; AZY . Nie
przypominnm iobi •.
- Znany zbieracz dziel 8z: uki. własny
pałac. sze~6 osób służby jednym sło
wem fors'! jak lod \! .
- C" mu 7. BrZuca j ą zeinter eaowBI
się Zbii'niew.
- Nic. I to jllit wlbśuie i1upie w tej
sprawie. Zajrzymy do alrt. Przed trzema dniam i za"inęła w W Ilr 6zuwie jedna
panna.
Poprostu wy szła z domu i nie
wróeill\. Rod zi ce zr ozpllcze n i, m el duD Dk
"" komisuriucie, dnio krzyku. refera t w
Cen t r al i. Nic. Oozywiecie ~zukamy pod
każ d ym kąte m .
Lis t y roz poznllwcze m o że ucie kld.
Ani śladu. Trnpa też nie
znaleźliśmy.

- Gd::;ie tu dr. Bispin, .
- Dowi e dzielll~ m y się zn pelnie pnypadkowo, Ż~ przed p ó ł rokiem mniej wię'
cej dr. He r mann Bispini oświadczył iiQ

W Q Sł8 wnego podkreślają. iż palenie zwłok
rwyc~aSem po,,~ńskim, który został

ie,;t

odrzucony p rzez k o ścioły chrześcijańskie,

Serenadv przv blasku ksietvco Ul Atenacb.
Z ini cj lli ywy burmistrza Aten zespely
mnzyczne. instrumentalB.e i :wokalne oriranizowaó będą podczall nocy Iuiężyeo'
wy ch m d odsjne se r euady.
Grajkowie
i ś p iew/IOY przebiegać będą .lówne tlliee
Itarych Aten, grając i 'piewajlłc dawne
pieśni ludowe.
Inowaoja ta zdobędzie
niewll tlJ liwie powod . enie tak wśród mieszkańc ,j'N Aten, jak i wśród cudzoziemców,
zwiod7." j~(!y c h sto lic ę Grecji.

Turcia chce sie
dzoziemcóll/.

pozbvć

nlelllvgodnvcb

Cli-

N owe n regu Inwanie kwestii pobJ'tu eu'
dzozl e rnców \li' Turcji, które welzło w jy,
d" z d n i"m l maje r. h. przewiduje wylin.luoie pot.omków rod~in cndzoziemBkieh,
Z8ins t alowally ~ h
VI
TureH. którzy Ilie
mogą wykazać Bię flosiadaniem dosta'
ł..loznych śl'oJków do życi..
Dyrekt>ja
poliojl ture"kiej prlól!prowadzi speejalne
śledztwo mająee nstalić eurriculum vitae
,.uzystkioh cudzoziemców, zem!eszkalych
w Turcji.
Po skończeniu owych badań
~porządz ) n -1 będzie lista osób niepożąda
nych w Torcji. O'lOby to otrzymają poIflcenie opulizozenia ~ranic Turcji.
pannie Urszuli L~s')e"ie; - to ta ZOIliniona.
- Cóż w tern oetatecznie dziwneeo'
- Przl,dewszystkiem te, że doktór medycyny Herwaon Bispine liczy sobie lat
sześćd;;iesiąt z okładem, a palloa Urszula
Laaocka lat dziewiętnaście bez dwu
mlesl~~y .
Takie skojarzl'nie jest zaWBZłI
dziwne, Co' ty Da to ł
- Narozie nic. Slueham dalej.
- Znallz zlllladę wllzechstronno~ci śledztwa. Podaliśmy doktora Bispina:a obserwaeji. Nillllotowany, nigdy oiekarany,
nil'skalan u oninia, wybitny fachowiee,
najlep8ze 'lllajomolci i stosunki, porządna
rodzicu. Jedynie co mu można larzueió to
fakt, że je8t oeromnie bogaty. Ale majątek je~t nabyty w drcdze dziedzicznej
nielnrest.ionowany. Pozatem nstalo»o, te
dr. Bilping zajmuje się dobroozynnie bezpłatną prakt,ka już od kilku lat w spe,
cjalnie wyuudowanej lecznicy w przerobionym na to specjalnie skrzydle swelfO
pal ac u za Mokotowem.
Filantrop.
- Willc c óż od Oiei'O chcecie. Oświad
czyny nie ~ą karalne.
- On jq kochał do wariaetwa. Pozoali
Bię na wyweza8aeh w DrilBkienikach.
Zbiflnie w uśmiechnął lIię.
- Co m lł pier nik do wiatraka. Innyoh
znajomych panna Urszula L8soeka nie
minłeT

- Miała, ale oni wyke.zali nienaaanne
alibi.
- A duktór Bispini' 1
- Również .
- Za tem oze!('o włallnie chciał od ciebUl naezfllnik'
C. d. Il.

1

ZabudoflJa 2ospodarstQJ, powstałych z parcelaCJI rzqdowe]. .
W końcu bieżącllKo mie si ąca 'wstaną
ukońozone praoe, związane z zabudową
,08podarlltw,
powlItałych w
bieżąeym
roku z pareelaeji rządowej nil tilunie
województw pomorsk iearo i poznańsk ieKo.
Zabudowa ta została rozpoczęła w sze:r'
Izym zakresie od 1935 roku, przy tym
ze wZKlędu na m%B0wy jej Ilharakter,
Ilelem usprawni eni u ro bót i l,rzYlpies ze
nia tempa ich wyk ona ni a , zastollowano
Itandar y zacjł;l ty pu budowli . W zależ
nośoi od obszaru K(spodarst",a wzno.zone 11'1 trzy typy z Jihudo wań: it'uepodar'
itwa rolne od S do 12 ha zostają WYllOlażone w trzy oddzięlnie stojące budyn'
ki: mieszkalny, iIl we nl:arsli i 8t(>doł ~ .
Gosp~darstwa llcn f!ll 12 Iwo : rzy m ują ta '
ką sam" zaburlowę o wi eks zyeh
wymi ~·
rach powierzehni użytkowej, oraz goepo-

II

darstwn robotnioz()'rolne (od 2-5 h a)
d orn hi,dynki: d"m ooiestkp. lny
oraz stodólktj z oborą pod j'ldnym d'l c bem.
W tJieżf\ c ym sezo nie z!lhCldowujft Ritl
1.508 n owou,worzou y cu usad, z cnel!'o ~o8podar6tw o obszarze 8 -12 ha - - 1.024
i llosp odarsbJV ponad 12 ha - 153. W i'Ospod urstwacu tych wykań'lza sil) ,.boil ni !l
4.055 bu dynKÓW.
Budynl!ów mieszkalnych wznosi iię
1.396, in w€niarskieb lllczni ll ze stodnlą 331. inwenbrskieh - 1.151 f·raz stodół
1.177. W bieżącym rok u przy .. »bud owie
osad powstałych z parcelacji - zwięk'
szono znHezn ie ilt , śó budynków murowa'
nych. ·któ r y('h wzn i, siono w tY " b d w ueu
województwech 1763.
W 1935 r. w wo jc \\ództwaclJ pomor'
skim i pozJlań@k im utworzI·no 809 oS 'i d
calkowicio zabudowllDy('b, w 1936 r . 1060. Po niew l< ż W bie;iMym rok u zo
8to uie wbudowanych 1.508 osa d, przi'to
ogólem w ciągu trztlch os tntn ieh lat pow '
staje z parceltlcji nądowej 3 374 osudy,
które
z r Bt.Ały ollllrowicie 'lBbudowRne
przez pań"lwo.

otrzYillllj~

KRONIKA

DanCIng.

Tow. Gimo ... Sokól \I/' Krllio6zyoie \l"
W sohotę, dnia 11 h. ITI (,d j( fl dz.
l7-tej
l'I' kawiarni
,.Wielll:opolaukll"
DANCING, n'l kt.óry Szan. Obyw/ltelst .. o
miasta Kroto8zyna j8 knfljuprzejwiej za'
praIlIla
Z arząd.
rząd za

KIno

"Promień"

wyświetla

Sen8llcyjny, llloeny film p,,rllmountu pt. "Żółty Skarl/', .który przed.tawia piekło wojny domo"'ej w Chiua ':·h.
Jeden iii nojpopularniejszynh gwiuzuorów
Gary Cool'er kreuje posłaó bohatera nienstcaswnejl"'\ Amerykanina, który bierze
udzial w akcji prz!lOiw okrat n emu. chiń '
Ikiemu ~eller,,'owi Yb nK - mistrzowHka
JSKo Kra olśuiewa i pory wa widzów.
Partnerką jei'o jest znana anl/:iel8k~ pię
kność Madelein8 Csnull,
którlJ ł ączy
urodę z wdziękiem i artyzmem.
Znany
Akim Tamirow, o wybitnym wsch odnim
typie odtwarza poslać okru tnego geuerala, który z pOjtodny m uśmiechem. wyda '
je wyroki limierei.
CIJ,;rakteryatyowy
Krajobraz cbińBki litano,,"i UD ukcji. obfitująoej w SOfllly pelne emocji i nf.lp ięc ia .
"ZóHy Skarb" w~budza Bilne zainlilTeil(\wanie wobec nowej pożogi wojennl\j na
dalekim wschodzie.

MIASTA
kościele.
Msza św.

S tow. Jedn ~\ ści ua salop.
dla dzieci o "ouz. 9 tej.

Za rząd Obwodu Powiatowego Lil/:i O
hrony Pow i et rz ne j i Prułl1Wi'IlZO\Hj w
Rawiczu n I' swym zebraniu w dniu 24
czerwca b. r. z udziałem przedstawioieli
IPnleezeństwa postanowil zorit'anizować w
powiM·jol w oZllsie XV Tygodnia L.O.P.P.
zbiórkę na zakup samolotu azkolnejl"o pod
llHZWą "Raw .llz".
Kos~t zakupu samolo"
tu w yni esie o hIo ~2,OOO zl. S 'JUl olot zoo
stauj ,· przeklna"y Atl TOklllhow i Pozll1, ń·
skiemu do dyspozyf'ji Obwodu P owiato'
wello LOPP. w R Hwir zn.

ŻYCIa

To warzvstfIJ.

W dn iu 9. bm. odbyło si!) w Hotelu
Wil'lkl>p. llac! z l<ycza jne zebranie Tow.
GiD! Ti . .. S okół " w Krot vs·tynie. któremu
prze,,·,.dniczyl prezes p. W. ROj[owski.
Pr""trti w zebrlInia byl barrlzo obszerny
8zczeirólnie omawiano dzień uroozystości
pośw ięc e ni u sztanda ro. z któreKo wynika
że Z /lr7.ąd j fJk i komisja dodaje wl!lzelkich
8tarań aby oroczyste>śó poświęr.enia SZt!ID'
daro, któr/\ przypada na t!zi p. ń 19. wrzell ni/\ br. jalrnajlepiej wy pudla. Następnie
pr •.ystąpion o do wyborl! chOrIlŻei'o. JedoOldośni e wybrano drnha Ł awni~za kll St.
któTY Ul pnr ()zlImirniem si ę 7. drubem
n~czt'lnikiern dalsz.yeh ezlonków do Doe zt u 8zt"ndaro\,;,e.:o sobie dokooptuje.
od 12 . IX. - 19. IX. 1937 r.
Po wycze rpaniu ponąd ku obrad nt!·
Niedziela 12. IX.
Doj~ odpust M. B. ·śpiewan·\ ua ZlI k( ńC7.lmie pi osenkf'l soko lą
Siewnej.
Po s ll rnie zebr. Kółka . , .O~p!lly i arnuśny" ..
WloślJian ek na sa],.".
O godz. 2-Pj
Zebranie zalrończono o ~()dz. 21.30.
zebr. Br. O oatr'ln· (,ś r i na 801ce. O
2,pj zebr. K. S. M. ID . W D ~ mll Ka Towarzystwo PowBl.ańoów i Wfijllków
toli ckim - zapraSza się rodziców w Krotnazynie. Walne Zebranie odbyło
i m/odz i eż niestowarzY8zoną .
Po się w niedzielę, 5.IX.S7. r. Po obszernym
nieszporaoh zebr. III. Z"lkonn w ko'
omówieniu OKólnych Ipraw i ważn oś ci
ściele, Kat. Koła Abstynentów na
Kierowniotwa Towarzystwa przYlitąpiono
ealce.
do wyboru Zarządu.
Ponierlzi a lek 13. IX. O Irodz. S'ej w DoWybrano jp,~ ~j ·) j;' f ośnie PP. Sękowskip,·
mu Katolickim zebr. Tow. przelllY' 1"0 StoniBtq ,. ' I ;, rAZ('B Pm i skarbnikietn,
alowców.
Gmura I"w .0' \!'o w ; c p p r e1. I'~f'm , JelinowCzwartek ]6. IX. Od 7 - 8 wieez. wysta- BkieKo Ma i 8 ) wili/lDa sek.retnrz pm. Jań
wienie i adoracja Najświętszego Ba- ozaka Mici :nh Z88Ł. sekr., Kolaskitlro
krl:l mentu.
Jana. Wojb; szks Antonieeo i Mikołajoza"
Sobota 11. IX.
8powiedz. św. od Kodz. ka Ludwikn " ~ a ławników, OlszewskieKo
5 30.
~
Adama na kOOl'·ncl sntu.
Niedziela 19. IX.
Po sumie zebr. Zw.
NaBtępne
z~1Jrani8 odbywać aię będą
Inwslidów Cywilnych nR salet!. Po reKlllarnie w każdy "tonk po pierwszym
uieup. zebr. R óż . M~odzieńców :w mie~i~o.; eo członkom każdorazowo bę-

WIadomoścI boŚcIelne.

1

zaludnia rodzina, złożona
osól>. a wię<l od 1935 r.
osadzono n R wsi poznańskiej i pomorskiej
nk" lo 1G ły~ . Illdu OŚ l i roloicz Pj. pochodzą'
o"j z lIlid~cowyoh "oBlJOd/lrSlw malt'rol·
n ych, lub te ż p rzybyłej z przeludnionych
okolic inoYl'h województw.

Komunikat.

3-letnie Państw owe Liceum Telelcowunikncyjne w Warszawie przygotowujll
do pr', cy z~w(, d " wPj w dziedzinie t tl lek oU1ullikIJcji (tdtllraf, L!:ldon, liaoio,) N/lu ko bezplalna. At.~olwenoi Bą przyjmowaui do p~ó8twoWelo\'0 ~. rzedsiębiorBtwfl
P o lskf\ PO('zt". Tel eg raf i Telefon w
charakt er ze t.f>chajków .
Przyjmowaoie podań do 15. wrześnifl
r.b.
Informaoyj ndziela: Sekretariat Licennl
WIH 8ZłlWll
Nowojj:rodzka 45. telefon
5;);) · ~O, Wf\wn. 449.

Dozbroimy Polske na Morzu!

II

POWIATU

RawIcz funduje samolot.

l

Każdą osad\)
przeciętnie z 5

dzi e pO.!llne pr7.e~ kn rf\n dę i (>1{1r.)szenilJ
w Krotol?yóskim O r ędowuiku Po wiato '
~ym

d"

,

witld :J m l)~c i.

Kradzle%.

NleznBni dotąd SlJrawcy weszli do mieszkania Jankowiaka Antoniego z Krotaszynf.l zamieszkal"lro (lny ul. Szosa Benickn i zahrali 1. ubranie oraz więk'
szą ił cść bi"lizny.
P08zkodowuny oblieza straty na zł 1&0.
Za Bpraw(lswi kradzieży czyni sie ener·
giczne dochodzenia.

PrzytrzymanIe

złOdZIeJa.

Wochowiak Ludwik ze Sulmierzye- za'
u WI i.y l że jaeyś osobnicy dokonywnlll
j r':.I: kradzieży winoeron. Pewnfio wje'
C7.(lrt, p. W. zrobi l zasadzI( dzięki kt6'
TPj ud ., lo mn się pnYllhwycić jednfeo 0.0'
i, uiku. DrUK; ('~obnik który .tał niedalekO
n n czat:1llh. LUCI," l: wolnió 8WelrO wsp6lgi·
ak nd,·rzy! p. Wacb nda ka sztachetą fi
glowę tak Ailnie że ten uliudł nieprzytoJll'
uy n" z""mię· Po odzyskaniu) T1ytomn oj'
ci p. W. lJ' zl'p (l mniał Bobie doklaunie os cb'
ników i ZlllOBił poli(lji która jeJneeo •
ni ch przylrzymlllll i (ls!I(bii. W arontlli"
Ze w~el ędll !la ,h bru sprawy nazwiskO
narazie trzym/lne jest w tajewnjey.

-#

1\
~

,

I

r.

~elel

"-

l

~

Kw 1239/86, 292/37. 550/37 i 549/87.

ObwIeszczenie oIIcvtucJt1ucbOIll,
Komurnik Sądu Grudzkiello
Kro~
szynie II. rflwirn St. .. fRD KUBtr7;yń8~
IDująC Y kaucelarję w KrotOlzyuie, oli~
Słodowa nr. 16 na podstawie art. 602
p . o. podaje do pllblicznej wiadomośoi, ~

l'e,

··w

'.'1

.dnill 21 wrześnilI 1937 r. OgOdz. 10·1~ \Al

w Krot oBzynie, odbędzie sill 1Bza liC1~.
eja ruchomośoi, Dależąoych d t Krotos~tb'l
skiej Fabryki Daehówek. Cei'ieł i W1 t
1
~:u~lIntowYOh T. z. o. p. składajllot ,~IOSj

°,JIln/a

cegłv gotollleJ, no ctrł' ~~, ~
I ZO clr. Jeczmlenlll III s 0,1.

69,500 Szt.

III

słomie

Y

oszaoowanych na luzną lumę 34 3b ,:; II'
Roehomo8ei można o~lądaó w dnl~~o , . •
oytacji w miej,oo i ezasie wyżej I>,II S ~~. k
~ .
a
nym.
~Qjące:
Dnia 8 września 1937 r.
. ; Z rn
KOMORNIK: (-) KOltrzy~·kl'

Krotoszyllski ,Orędownik Powiat .

..!:. 73

Str. 5

~--------------,
POdaję

do lask::!wej wiadomo~ci. ;\e

Z dniem

15-go

września

1931 roku

otwieram

SALon fRYZJERSKI
~,URODA n
w

dla

Pań

nieruchomości

i Panów

p. Gulczyńskiego
przy nI. Farnej 7.

że

pranie mus i sprawiać wiele ldolfotu
cz~su. kiedy poznałam
Persi l i .to-suję go umiejętnie. przeko'
J\5bin się. że niema nic prQstszcgo. jak
gotowanie biClizny w Persilu!

Staraniem moim lJędzie jak dotąd,
tak i nadal klijentelę moją fachowo
i rzetelnie obsluiyĆ .

i tri,du. - Od

Proszę zatem o łaskawe poparcie'.

Z

powa żen i e m

LIzak
na nowy sezon JesIenno-zImowy
Władysław

eleganckie płasz
cze dClmskie i męskie, Iwstiumy, ubrania, mundury,
briczesy. Nadeszły najnow·
sze :turnale, próbki najm odniejszych materiałów.
wykonuję

WIJ

Chudziński

mistrz krawiecki
- I{potoszyn, RynkolNa 7 •

........
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I

'·lmunicją - Broń Dypl. naUCZYCielka muzyki I Restauracja "Zagłoba"
-. ..I "
e
I
I k C
~ piwo -wina· wódki monopolowe

I

oraz wszelkie przybory my ś li·
wskie poleca po c e n a c h

~-

udzJ e la

~

PRZYSTĘPNYCH

~ ~•
6-

Skibiński

gry na fortepian ie

~~'KLAD ŻELAZA

,j' ~
fi relefon 24.

J.

:

Helena lachertówna, Krotoszyn

KJWTOSZYN.

Sienkiewicza 14 .

Rynek 12.

f~@@~@@@@ffiffi@@@V TYNK -SZLACHETNY

~ IAII Hll~ UD Pll ~n nI Z.kł.dl~~.~Ki~~Mg:~th~~~:'k"

III
P"

Krotoszyn

Telefon 125

Rynek 31

~~

3E

TOCllary kolonialne ~~
; i~
I delikatesy
3E
r"ód"ln • LI"I-rtfu.
n .:i J :~;~.
.·t~ "'\AllnD . W
'!:i
li

hurt

-II'

,~
~

-

-

detal

~~
~

~; !'Ia 11 IIIrześnia

t"-

-

1931 r. odbedzie sie W
,rttoszvnie III restauracii pod Sokołem
przy ul. KaliRkiej

~~YPRZEnAZ
~~:

MEBLI

kanapy i foteli pluszowych, stołów,
~ lącęgo lustra, sZClf, krzesełek, lói '
Jj.
z lUatr., umywalni z płytą marmur.,
lamp elektrycznych itp.

Jedyne

przedstaw icielstwo na
Krotoszyn i okolice

mt ADYSł Afi)

]>0 -

mi asto

PAfi) LICKI

Krotoszvn, Roliska 1.

kawałkach.

Wapno: w
gaszone. hydrau'
liczne - Cement - W ()glc -Spcdytorstwo

CZY Pani lilie,

że

Trwała ~nnnla~H
wykonuje

się

fachowo i solid ni e

fi) Zakładzie

fryzjerskIm

"Rajtera"
Fl o riańska

nr. l.

.
3
~

~

jedyny Obywatelski lokal. na
miejscu poleca dobrze plelę gnowane

E
:

~

v.

likiery - koniaki i t.

:

Cicpłe i zimne zakąski o każdej po-

~

:

~ rze dnia. Butelkowa sprzedaż wó' ~

3
3

1

dek monopolowych.
Skora

I

r.zetelna ohsługa.

~

E
~

Cugier ~
~
Krotoszyn,
=
3 ul. Kaliska.
Telefon 65. E

3

Stanisław

.y.."". . . . . . . . . ."'"",..

.

......."...,..~ .,.."..,...~.

UnIeCIl aż ni am.
Weksel wystawiony na 1.000 zl ( tysiąc
zł) z rcczyci elami Waj. Nowak z Unisła
wn. Mi~.h " l Rychlik z Staniewa i Fran·
ciszek Mały óbecn ie w F rancji - unieważniam i ostrzegam przed nabyciem.
Piotr Daszyński, Staniew .

Niniejszym wzywa się dlużników
i wierzycieli ś. p. k s. radcy Gregorowitza, bylego proboszcza z Benic do zgloszenia się do 20 bm . 1937
z polecenia

Ul. Krojewski, Leszno (UlIkp.)
ul. K.

Marcinkowskip!rO

10.

p o czątkując? !lraz dzieBU l!!~TOMA
\. \Al
w(Jzy na umleląCIl !roto- potrzebna.
19t. - "Ulielkopolanka" SI. Radzieielllski
wać

Rynek.
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Pow.

- Welny

RĘCZNYCH

DO ROBÓT

NAJWYŻSZE JAKOŚCI

iti SEzonowe

W NAJMODNIEJSZY CH

GATUNKACH

WEtNV
.

•

-: r.

ł

-I

~

-

.....r

-

'.

,;

i

BARWACH

FA NTAZY~ N E
PERLOWE
SPORTOWE
PONCZOSZNICZE
DO CEROWANIA

"

mtÓCZKI DO CEROWAniA

PIERUJSIORIEDHE II ICI
DO RoBÓT RECIHYCH

PULOWERY
KAI'y1IZELKI
BLUZKI
ZAKIETY
PONOZOOHY
RĘKAWIOZKI

trwałość kolorów gwarantowana

BIELIZNA

ded""ab

w rolkach 50 mtr.
N i C i w 200 kolorach idialnt: do szycia
Z""ijki nieplączące si<j snute ze środka

lIa)nowsze

- UJzorv do robót recznvch - Hiesiecznlk
tonv robotom recznvm z lIIełnv.

włóczkowe żurnale

do

Trykotate
wszelkich s p o rt ów
zawsze najtaniej.

poświe

"BAZAR" - W. TYKOCINSKI

~Y~~kT2~~~

010

NABYCIA

W FIRMIE

Sylvvesler VIiiczak
skład

żelaza

Krotoszyn,
Rynek 16.

Za dział nieurządowy odpowiedzialny redaktor

-

Telefon 50.

K ••lmieu Bell.l.ki -

Czcionkami Drukarni K. rot. .

