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października

nn wic ie W D NIU 5 LISTOP A DA 1937 r
Trutkę należy pozostawić na miejscu
wylożenia przt<z 3 DNI tj- DO 7. XI. 37

US ta wy z dnia 21 1ut(' I<0 1935 r. o zapo-

WŁĄC ZNIE.

bie !laniu cboroh0m za h źnym i ich zwal!lZ/l nill (D z. U. R. P . z dui a 16 k wietnia
19 35 r. nT. 27 puz. 19i1) ora z p IH. 7 rozp.
Mi nislra Opieki Spolecm " j z dnia 20·1l0
Wr lf'ś nia 1936 r. (Dz. U. R. P. Dr . 76) o
ut rzyrn an iu porząd ku i CZYHt cAci w mifłj
Bea l'b Pllblicznyrh i w ruiPj i' cadJ prywatn Yllh, w rzącłuJm TĘPIENIE SZCZURÓW
i MYSZY przez j edn oc zesn e i i o'd o'l1ite
Wy lożenie trucizny n a terfni ~ POWIATU
E: ROTOSZYŃSKIEGO, p rzy 6zym usta la m. ż e ma b y ć wyłożon a trncizna wyr o"
bu lab oratorium A. Zul ewskie&,o w Rawi e
Mazowieckiei, w 8pr,sóh p oda n y przy kw
id,' j porcji i to w je r:! n y m te r min ie, m i!l-

Odez czll rZlini u przy m n80we m u podlejla .
jl.\ wszystk ie realncś c i prywatne i pllbli"
czne, s i lep y sp o ży wc ze , wytwórnie a r tyk.
spożywczycb, zaklady rzewi < ś łn icz e ,
fa'
bry cwtl ~pichrze , mlyny itd. bez wZ/llę
du czy oa dao!'j realo ośc i szczury sit)
z08idują czy nie.
W laścic i eJe ni !lruehom~śc i zobowiązani
są do dn ia 5 Jistopadu. h. r. doprowHdzić
do n a l eży tej czy s tości swoje posesje, w

-

w

sZIJz ? góln o żci wywie źć zawartośl\ Świe

tników. dolów kloaczuych, u su nąć odpadki it p., ab y szczllry i myszy w okresie
tępieaia p ozbaw ione byly żeru.
W okresie wylo żeni a t rutek należy

Dz iał nieurzędoW'y.

WSPÓLNE IUEiLY

TELEFON 39.

1937 r.

wszyatkie zwierz\\ta domowe trzymać w
zamknięciu. by trutek nie niszezyły, pomimo, że trutka nie jelit szkodliwą dla
zwierząt domowych, prócz królików.
Ponadto ustalam, że wyżej wymienioną
truciznę
winni wlaśclciele pOlIsji itd.
nabyć w Zarządach Gminnych, w iloś"

ciach wyznaczonych dla każdej realności
przez Zarząd.
N iestoBujl\CY lię do powyższeKo zarzą
dzenia ulejluą karze przewidzianej w
art. 22 wymienionej na wstępie ustawy,
Kl'~ywny do 3.000 złotych lub, w razie
niemożliwości śoiąll:nięeia aresztu do 3
miesięcy.

Starosta powiatowy:
(-) WILIMOWSKI.
Nr. Z. 5/8/37.
-0-
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- WSPOLNE

WI~ZY.

W ciągu 19'9o stulecia były w dzie- o niepodległ o ść. wspomnienia z czasów, świetIillty szlak, po którym szli oi, C()
lata przelo" gdy wo lno ść byla utęsknionym dla nich "ukochali wolnośó"", Wszystko, co obe10 owe. Dziełu J el' zego W aezy ngtona grO" obu celem.
onie jest naszym celem i pOilzynaniem,
zil o niebezpierzellst wo i gr(l zilo r ozbici e
W tym samym okresie, Kdy s ię dopeł mieści się w haśle "ObrOIłY Polski", uje dności państwa.
Za.\lo rzaly boje o t o niał już wiek 18-ty, gdy za Ocea nem trwalenia 'wolnośoi I
'
zj epnoczenie, I) tę jedność.
wy z wa la ła siQ z obcej prze mocy ziemia
Odzew na słowa z Bialeao Domu w
l w tedy , w tym przeł o mowym okresie. JerZ€iO Wa8!yn!j;tona - Polsk ę \\" oko- Wa8zynKtonie przyszedł też z Zamku
Do dobnie hk w drugiej poł o wie 18-go wy braly obce i w rogie siły, po Racła" Królewekieio w Warszawie. Orędzie
\Vi e 1:: u , ~dy sdo o wolność, szermierzami wicach przyszly Maciejowice ...
Prezydenta Rzplitej, wydane z powodu
jej stali Slll d waj polscy boh a terowie: T a"Posiadamy wspólny ideał wolności" podniosłej uroczyetośći uezczenia pamięoi
de UISZ. K ośc i u szko i Kazimierz Pułaski - powiedział w Białym D om u {lrezydent polsldeKo bohatera, który walezył o jeta k w polowie 19· 9o stulecia o br ońoą Roosevelt w dnin złożenia na cmen tarzu dność litanów, oparlo się o jedną z fun'
id ei Zjedooczf,ni a Stc.uów staje się Polak: n a rodowym doczesnych szczl.\tków gen. damentalnyoh prawd konstytucji amery~e ue raI Wlodzimiel'Z Kt' zyż a n o wBki .
Krzyźano",skie g o, powiedział
te elowa kańskiej z roku 1787, rloszącej o .. pra'l: Wo rzy pałk polski, stoje u t'o ku tyel!, przez rll dio. by dotarly do wszystkich wie i równej wolności". Słowa Prezy'
Co walczą o jedno ść państwową i walczy obywateli Stanów i do wszystkich ludzi denta M08cickieeo uprzytomniły nam ten
do chwili, gdy t a idea zostaje 1I.korono- na świecie.
ponury okres w naszyćh dziejach, lEdy
Wspólnota ta została z adzierzg nięta na be~prawie rozlało się na ~wieeie i żywcem
/lna zwycięstwem.
Prochy bohatera polski ell:O zos tc. ly wla- polach bi te w - a to jest przecież kitem, )'oz8zarpywalo państwo Piastów i Jaeiel'n ie złożone na cmentarzu n fl. rodowym mocniejszym niźli stal i marmnr.
lonów, gdy pojęcie wolnośei słało się
Arlington pod Waszyngtonem, a z
A dz i ała ta wspólnota poprzez wieki. jakby urąjlowiskiem ...
otnzii tej poduios!ej urociystości 'Glowy poprzez odmienność l osów obu państw
Ale podobnie jak Prezydent Roosevelt
ob II państw
Stanów Zjednoczonych - bo oparta jest na umiło wa niu wolno- z tych odleKlyoh czasów przeniósł się
i Polsld - w ypo wi edziały ważkie slow3, ś c i.
I dldteKO też prezydent Roosevelt myślą w chwilę obecną i wYinuł z niej
kt Órycl! eeho dotrze ni e t.ylko do obu s pole- o świaac zył obecnie:
wniosek o "duohowej łączności" z tymi,
~l eństw, ale również i do
- "Dążymy do duchowej IlIcznoślli z którzy "kochaj" wolność" - tak salllo
opinii publiCt !lej calego świata.
wszystk i mi , którzy koohają woln(lść".
i Prezydent MOŚQicki spojrzeniem swym
Gdzież te 810wtl znajdą:ż ywszy oddźwięk.
DwulI:loB bowiem prezydentów Roose obiatł nal!zą rzeczywistość obeoDą, by z
sita i MościokieK o mieści w Bobie nie- jeśli ni e w sercach polskich T Gdzież są niej wysnuó syntetyozne w.kazanie.
t3' lko najszczytniejszy idealizm, ale zara- społellzności, k tóreby tak "ukochały wol- "Obowiązkiem każdeio obywatela
Ze
10 głę bokie umiłowani e humanitaryzmu n o ść" , j ak właś ni e Polacy' Przecież od - brzmi to wskazanie - jest do skarbca
i
najtrafnil'j ujętych wspólnych willZi, T adeusza Kościuszki. poprzez Henryka zbiorowYllh wartości wnieśli wszystko, (\O
łą
Dąbrowskie g o. Walerego ŁukaBińskieKo, . • ię ma naj]epszeKo ze swej rodzimej kul'
IIZących dwa wielkie arianizmy pań
Bt
\\rowe, ktÓr.e chociaż przedzielone ocea- Piotra Wysockieio, Romualda TraUKuta, tury, by współdziałaó w tworzeniu har1\
~lOi. w swej tradycji dziej ow ej majll do Józefa Pilsudskiero, wiedzie " v ia do'
monijnej, d.skonalej calośei".
lelki, wspólny .karb: pamięó o walkach lorosa" martyroloiii narodu, a zarazem
Ze szczY.tów ludzko'oi, z "'lżyn, na

ja ch Stanów Zjea. nollzon ych

"

"

•
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Stf ~~.._____________________________K_r_o_to--sz~y-ń-s-k-i-O--rę-d-o-wn
___jk__p_O_w_·________~________________~N~'r~.~8~3
które wznosi liię my'l obywatellika, z
dwu posterLlnków zwierzchnictwa nad
milionami obywateli, z najrozleKlejlzyeh
horYlontów, które obejmuje sie, spoKlą"
dająo na mrowiska ludzkie, w lIiedzibaeh
najwyższej władzy padly wIdnie w

rozlwar życia dwu wielkich IIpołeczeństw
wzniosIe lilowa. Słowa: prawo i woln·ość .
Slowa: harmonia i doskonalość. Slowa:
jednolit!, calość, wlpóldzialanie.
. Wsluchajmy lilj w spiżowy rytm tych
slów, w ich Klębilj, ich moralne wartości.

I bądźmy ich wykonawcami w poezyna"
niach i zamierzeniach naBzelO życia zbio"
rowe&,o, naazej pracy w służbie publicz"
nej.
-0-

CZTERY LATA POMOCY ZIMOWEJ WNIEMCZECH
Berlin (Cep8.).
Z okazji zaKajenia mnólitwo Dnędnik6w atraciło praCIj i PO" przemyli węglowy, który daje tytulem
nowej akcji .. pomocy zimowej" opubliko" sadę tylko dlaleKo, te ich datki na po- pomocy zimowej najKorsze, nieużywane
wane zostaly niektóre cyfry, dotyeząee moc zimową nie odpowiadały ich 8taDO" 6tatllnlri w~Illa .
Bildu80wanie :l.bi6rek to innll kwestia.
dotyóhezalowej
pracy na
tym polu. wi majątkowemu" KażJe g08podantwo
Z .c yfr tych wynika, z jaką intensywno" domowe otrzymuje co mie8iąc plakietę. Nikt nie dowie silj co dzieje się z got6w"
kt6rą umie8zcza na drzwiaeh. Kto t.akiej
ką, zebraną drl'gą zbi6rek II publikuje
ś cią zbierane są środki na ten eel. Od
BRmeKO począ t ku. t.j. od zimy 1933 - 34 plakiety nie otrzy ma.usŁczęśli wiany jB~1 sill tylko dary w naturze, do których za"
całym szereKiem kwest, tak że
ostateez- Iicza się nawet bilety do teatr6w. Pewnem
olliąKniljte byly nastljpujące wyniki:
nie lp.pi"j kupić plakie.ę. Jednak I'.bi6r" jest, że olhollki. i plakiety Iccs7.towflly ,
1933 - 34 361.000.000 Marek
ki okolieznośoiowe, jak n.p. z okazji dnżo. lecz nio miliony. G,l, by kllżdy
1934- 35 350.000.000
.. niedzieli z jednym larnkiem", zbiórki bezrobotny korzy@tal z pomocy ziwowej,
1935-36 372.000.000
fabryezne i t . p. nie ominą ani teKO, któ" mU8iałby litrzyms6 cenajmniej 1000 ma"
1086-37 408.000.000
ry już '\\"ykupil silj plakilOltą . Zatem po; rek, jeśli za podeta Wij bierze silj oficjal"
1.491,000.000 Marek
W'! r ost wy nik 6w zbióre k na pomoc zi' wiedzieć moina . że nie chpdzi u zbiórkIj ne cyfry bezrobocia. Pom oc zimowa jest
ale o Bwei'O rodzaju opodatkowani!', któ" zatem podatki pw. "{, którellO nie zdaj Ą się
mową ni e j est nielipodziankll, ponieważ
koniunk tura p a ństwow a potrzebuje coraz rellO nie można uniknąó. W fIlbrykach rachunk6w. Nic dziwnelro. źe ady nad
t o wiljk8zej liczby btluob otnych a przed, i innych przedsięb i orstwarh .. dobrowolny" krajem pnjn wi s i ę rskndra S e, molot6w
eillbior8 t wa , które dla akcji sill zY8kuj •• datek odliozany jest od płac i zarobk6w. wojennych, lud mówi : .. Ot, leci na8za poTo lamo dzieje 8ię i z pracodawcami. moc z·mowa".
m O lrą dawa ć willk sze kw oty; wre8zcie
-0takie r olni ctwo da je pom oc mat e rialną, N" j1e piej stosunkowo wychodzi na tym
jak kar tofle i t. p.
_ ".IE_
Nie ulega też wlltpliwości, że .. Pomoc
zimowa" jako taka malo przyczyniła 8ię
cło mmnillcia bez r obocia. P.rzy wieI kich
zbiórkach ulic~nych, nrząd~aDy c h j"dno'
czeBnie w calym p' ńSlwie, sprzedawano
odznaki, plakiety, szpilki ozdobne, odzna"
Ostatnio towarzyBtwo okrętowe .. Gdy" dzaju dostawy materialów, maRzyn. urzą
ki z kamieni pólszlachetnyeh i burszty" ni a - Ameryka" zamówilo w stoczni dzeń i wyposażenil< dla wYlO j enio~b
nu. wyrabia ne we dl UK Bpecjalne"o jJla- ~dańskiej badodow~ dwóch statków towa" statków.
nu. Na ten cel wyszukano Kłównie kra" rowyoh o wyporn o ś~i 8 tyś . ton. Z~odnie
Między innymi przemysł bulniczy O"
. je, dotknięte aajbardziej Dljdzą, ich rze" z zawartą umową, stoczni a zobowiązola trzyma zamówieni e na dostawę 8tali n/ł
miosła, a Illównie przemY8ł domowy: Tam
sumę okolo 2 milionów zlot.ych.
się do udzielenia prawa pierwszeństwa
-0wyrabia się te odznaki i w ten spus6b polsk im fab r yk8n ' om na wszelkielo ro"
cale kraje otrzymują praCIj. Już w ten
sposób państwo pozbawione zostało citl"
żaru, Kdyż nie mU8iało iść z pomocą ma'
terialoli lud nc ś c i tYI'h kraj6w /l tym"
8amem państwo zaos1.czędllilo środki na
rozpędzenitl kól koniunktury ltdzieindziej .
Prócz tello rozdawano ubrania, które
prasa francusKll, nojpowll7.UH~l8ZYru kall'
przenywalle były w II pecjaluych W/lrszta"
ZIll~dy niMlawn o Prezydent · OswobO'
tach. mOlących dziljki temu zatrudniać dzi cif l T. G Masaryk był ezionkiem dydBt em jest prezydent. S tonów Zj(Jdno'
mnóstwo bezrobo tnych pracownik ów kr a- A.klld ~ mii Franeuskie.j jako jeden z Nieś" czonYl\h Fronklin DeIaDo Roosevelt. PrzY'
wieekich. Już w la lach poprzednich mierte[uych . Przez ZKon Masaryka OP- pomni l' ć należy, że jtl den z jego pOPlZed'
wielldemi zamó wienie mi dla pomocy zi" r ó żaiony 7oOBto1 fntel w Akademii Fran' ni ków, Teodor Rc,osev elt Lyl równj~i
mowej 8anOWa nl! ezęic iow o iDDII dzie" cuskiej . Obecnie pzyni(; ne są przygoto- zaliczony w pOllzet Nieśmiertelnych IlZZO'
dziny życia i ospoda r ezel o, juk ryb o łó' wania do wybvru nowfllO Nieśm i ertelne" nk6w Akademii FraDcuskiej .
ItwO. Niedaw no ostrze"ano przed wyro' Ir O, któryby zająl to mif'jsce . .Jak donoili
bem wljdlin ry bich, które łatwo ulellaj~
zepluciu, ale obecnie oznajmia Bilj, ze
wędliny rybie r ozdaw a ne będą uboKiej
IndD ośo i \'f r VILl I'cb pon:oc y zimowej.
Pom oc zimowa ma jes1.ezc limy, spo"
leczno polityozny sen s. Pracownik GlówneKO urzędu dobrob y tu narodu, ekono '
Zebralle przez izbę prze myslowc- hand· przez rolników, jak również w POCZynie' .
miata Karol P a ul o zn a jmił w prasie
eodziennej, ż o P omoc ~imowa Btara się lową w Warszaw. dane. d u tyczące 8ytuacji niu przez nich w poprzednim mie8ia';
Ó
o to. aby nawet ost a tni bezrobli tny mójl;l na rYlJku zbóż chl ebowyrh wykazują zapb8ów otrąh i pokrewnych arlykul ,
wyzyskać 8We Biły.
Wykonywany je8t ustabilizowane się can na poziomie sto- pastewnych co pozwolił o by nB 7wnillj@Z6
nie int. ensywności zllkllPU otrąb.
sunkowo ni8kim.
także dozór nad tymi, którzy za pomoci
----------------------------~
Swiadł'zy to o zilspokoj pniu pierwszyoh
otrzymują . Bezrobotni. kt6rzy nie mOllą
pot rzeb l.:ousuUJcjnych w okresie p o żoiw"
znaleść praoy w inuych rlzie rl zinach, zatrtldniani 8ą w rolnictwie, który mu daje nym i o d08tateczDym nBByoeniu rynku.
Hilj we znaki odplyw ludności ze wsi. Odpowiednio i pobyt l/.a mąkę uleKI pew"
W dob ' e ('becnej, Ildzie praw ie c~l~
Wielkie ilości starych ubrań, Die będą" . nemu oBłabieniu, II ceny teKO artykulu
oyeh już do użytku, od syla się do fabryk kBztałtowaly się zgodnie z tendencją zni- żwiat rozumie znllczenie przyszłej .wnJ~b
lotniczo'l{azowej, ki edy w 6ąliiadllJQcYp1
żkową cen zbr ża.
włókienniczych jako 8zmaty . Prócz tego
Jako objaw ehar"ktery"lyczny zanoto' krajach poozyniono jnż wielkie poste jU
w ramach akcji pomoey zimowej urządza
nad 8zkoleniem kobiet w POBtęPOW;'!U'
wać lIależy, że pomimo nieurodzaju pasz,
się zbiórki bukwic (owoców buku) i ka"
na wYIl.dek wojny Il&zowej, my. ko ~za'
sztanów. z których wyrabia sill olf.je zmniejszyło lilj zapotrzebowanie na otrlj
by pszenne, co wplYDljlo na zniżkę ceny polskie, nie m o żemy ani na chlule PtyJll
i inne środki żywności.
sta6 za kobietami innych pań.t~ . VI "ze'
Zachodzi jeszczll flytanil', jak prowa" tf'Il0 art y kulu.
Zdl>niew kół młyntirBkich. przyczyny WZKlljdzie, nie możemy 8pokoJnl e °6 0j •
dzone są tli zbiórId. Nie ul eICa wątpU"
tego zjawi~k" douu.kiwlłć się nalt!ży w kiwa6 nitlallanello julu i z rezy~J1 n 9'
wośei, że nie ch udzi l~ Iko o datki dobro"
wolne. Z wyroków iądowYllh wiemy, że oSZCZ'ldniejszym Ilo8podarowaniu pauami patrze6 w przYBzloBć, pocieszając 8le

Budowa nowych statków Polsko
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to będzie", Ide póki czas, KĄCIK DLA PALACZY.
póki nad nami nie zawarczały jeszcze
nieprzyjacielskie ~Bmolot.y, póki nad na·
Szymi lo(łowami słońce pokcjn ~ \d f Ci, Jw·
biety iJolakie wszy stk ich S· Lnó w 11\ ćzmy
S I ę w K ola Kobiece LOPP.
Podajmy
lIobjc, ~i:odn!l dLuie do WSI' (,]llpj jJU.cy
tv obr onip. Ojezyzuy, naszy"h rod Lin i bli·
ź u ich.
Z 'l~ i ~ tdDjy si ę na p złon kinie Kół
LOPP. wspi e rajmy je rualpria lnif'.
W zroznm im:lill znac zenia lotnictwa
są gatunkowo najwyższe.
IJ olskiego n I> wypauek j'H ,jUY fi zaraz em
Samoobrony J)J"1 c d :;<i ZOW ,·ru i bomb a mi,
'vskrzeszono Uli tenm i(l m i as ta Krotoszy·
rolnikami i zatwierdzanie
na Kolo K o bi ece LOPP. pou prpZPliurtl i<ohi!e!y polskie mieszk8j~ee w Wielkr.· żnikami D. Zofii W cjtow iczow ej. Zaraz po utwo· vols l.le, nno,ch zbudowany samolot jak nvi· w"llrlędnie odrzucanie tych uklad6w.
Termin oBtateczny do zawierania ukła·
rzu; i II fil) Koła, pu ni c. weh odzące w skład SZ.l bcillj orid " ny do użytku publicznego,
zarządu
KoIR, rozpocięly intensywną jako dar kobi.et polskich, celem szkoleniA dów konwersyjnych upłynljl I dniem
młodzieży.
1 październila 1936 r., natomiast termin
pracę na ter"nie mi as ta Krot08zyna. RuzNiech skrzydlate bufce "loszą chwalę składania odwolań do k~mitetu konwer·
DOIlZ(lto zbieranie składek: na projektującą
imi0nia polBkiego, niech opowiadają świa· syjnego o u~nanie winy jednej ze IItron
się budowę silIllolotu od kobiet mieszka·
jących w Wielkopolsce.
Przeszlwiona tu, że jeszllze Polsim nie zginęła i nigdy w niedojliciu do skutku ukladu wyeklpi'
instruktorka p. Zachertówna rozPollzęła nie zginie, skoro :Żyją w niej rozu.mne rowal z dniem SI Krudnia 1936 r.
Należy więe z oal,m naoilldllm poddla członkiń Kola cykl wykładów z dzie· kob~ety, ofiarne i miłujące Ojczyznę
Polki.
kreślić, że obeenie wszelkie próby atron
dziny obrony przeCiwgazowej.
Zarząd
o dalllze rozpatrywania ukladów konwerKola Kobiecego L .O.P.P. w Krotoszynie
8yjnych jak również IllalZanie wniolków
Znamionuje wiolką żywotność i chęć do
o uznanie winy w nildojloiu do akutku
prally. Kobiety polskie kochają swoją
uklady - 8ą już nieaktualne illdadanie
Ojczyzne i nie dadzą się w jej służbie
takich wniosków do Banku Akłleptacyj·
"yprzedzić, ani kobietoI;ll niemieckim,
neKO jelt bezprzedmiotowe, Kdyi będą
francuskim czy sowiellkim. Kobiety pol·
one zwrallanc bez rozpatrzenia.
skie rozumieją, że sila letnicza, to nasza
chluba i moe, że wyszkolenie kadI ko·
Akcja zawierania układów konwersyj·
Jest rzeozą niewątpliwą, te w okrllie
bieeych w obronie przeciw /tazowej to po· nych, obejmujących zobowiązania rolni· blillko czteroletniej dzialalno'li komitetu
1ll0c Ojczyźnie wewnątrz k raj. Kobiety czu w zakrfsie krótkoterminowego he· konwer8yjnelro, wszyscy rolnioy, którzy
Polskie zrzeszone w Kolach LOPP. potra· dytu zOfganizowanelil'o - zostala zakoń przejawiali ookolwiek trolki i Itarat w
fią w razie potrzeby mężnie stawić czolo
czona.
kierunku nporządkowania Iwoilh zobo·
nillbe:Ólliellzeństwu. Wpatrzone w postacie
W związku z powyższym, minister wiązań, mieli motaoió i dOltał~znie duo
bohaterek historycznych, nieśmy Ojczy· skarbu rozwillzal z dn. 30 września r. h. żo czasu do zawarcia ukladu, wz,lljdnie
Źnie naszej pomoc taką, jakioj doba obf.komitet konwersyjny, działający przy od wolania lIię w uBtalonym termi.ie do
Coa od nas wymoga.
. Banku Akceptacyjnym.
komitetu konwersyjnelo o gznanie winy
Uczmy się ))a kursach uświadamiają
Komitet konwer8yjny był pow olany do in8tytucji wierzyoielskiej, a w wypadku
CYeh nas w postępowaniu w razie nalotu życia w drugiej połowie 1933 r., a zada- stwierdzenia jej winy, wykorzysta6 wy·
lIieprzyjacielsldch samclotów , werbujmy niem jego bylo rozpatrywanie zaopinio- nikające IItąd ulKi ustawowI.
wanyeh przez Bank Akceptacyjny ukłn
Członkinie i składajmy ofiary, aby jak
W okrelie czteroletniej
pralY,
dów konwersyjnych, zawieranych przez komitet konwersyjny fozpatrayl oll:ólem
Ilajptędzej wyfrunął sreorny ptak w podniebne szczyty ufuudowany przez sallle instytucje wierzycielski~ rle swymi dlu· 419,018 układów konwersyjnych na lą·

Chluba. swojskiego

GILZY do PAPIEROSÓW MYMO~~AMY
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Dziwię się

tylko. Dlaczego miołby pan
na chorelil'o umyslowo.
- Hm.... bo podjllłem się zadania, do
lc.t6rego nie wiem właściwi e jak zabrać
~lę. Przyrzekłem ... Zbigniew UK ·~yzl
Bię w język. Sprawa była przecież d:; ·
Stretna i nie wolno o niej nic w8pomi·
bać ..• nikomu. Dobrze, że opamiętał si Q
II> P o rę. Dlatego zakońozyl owo .. przy·
WYglądać

t~eklem":

-

...

dyskrecję·

~ Zallw· l-. i y ł jed D3 k zuumiony wzrok leo
batza i UZDał, Żll należy mu s ię jakifś
od aj wyjaśnienie .
- Rzecz je~t poufna i nie mogę nic

bl~ższeKo powiedzi€6. Jakie są objawy
Przemilczenia nerwoweio, doktorze t
Przejście do innego tematu - tak mo·
~ło wydawać się narazie doktorowi -, byo nagłe. Peycbjatra ściąKnąl brwi.
- Obj aw y wyczerpania nerwowego' Bllrostowal. Bywają różne. Ból 110.
~.l'", niechęć do pracy trwalej, wzmożone
leie serca. krótki oddech i wy poty ...
. - Ból "łowy i niechęć do pracy - to
je8Z~ze możli we. Ale co ja pocznę z po·
Z'8lałym trzem 'l objawami'
. nr. Curti us rO'Lumial coraz mniej. Pahlent wyglądal zupełnie normalnie - a
Z~~dzu. prawie mówi! od rlleczy. Dlatego
Ilrniew dodał:
Chllę zobaezyć się z pewnym PBYJatrą. Nie znam go osobiśeie i mOKę

'h:-

d o stać s· ę doń ną szczęście pou pozorem
porady. Ostatecznie bęnę narzekał na

bóle elowy i to drugie, o czem pan wspo·
leoz jak sprowadzę wypoty,
serca i krótki oddeoh. Poznał·
razu. Czy dwa objawy nie
wY8tarcZ/lV Może pan ma na Ikladzie
jeszcze coś t.akiego ogólnikoweio.
Snob uśmiechnął się pobłażliwie - jak
tylko lekarz potrafi uśmiechnąć 8i~ wo·
bell laika.
Bezsenność ...
O, to jest dohre. Co nadto.
Złe samopoczucie.
Zaraz, doktorze. Zanotujemy 80bie
rlla pamięci.
I obok trzech nazwiik w rubrYM osoby
nopisał w swym "d etektywnym" notesie:
Ból glowy, zniechęlleni4\ do pracy. nie
śpię po całych noeach i kiepskie Bamo·
poczucie. Dziękuje panu, doktorze. Wię·
cej nie będę nudzil.
W stal i przysuną} krzesło do stolu.
Przepraszam pana, ale mUBzę by' taki
tajllmniozy. Kiedy uda się wyjaśnię panu

mniał palpitaoję
by się od

w~zystko.

Psyohjatra zaśmiał się oicho, co zdamu !lię rZAdko.
- Czy ów lekarz nie ma przypadkiem
pięknej córki lnb uroeze;i aSYltln.tki, któ·
ra spodobała się panu'
- Nie wiem - odparł Zbigniew zgodnie z prawd~. - Ale dowiem się- MUllzę
dowiedzieć się o tym panu wiele rzeczy.
Po tych słowaeh jellzoll:e raz prosU o
wybaczenie za późną i zacadkową wizytę
i pożegnał się z doktorem Cnrtiulem. Dal
"błopllu od dozorey 50 groszy za przy·
pilnowuie MorriBa, od razu wziął pelny

f7.ało

gaz i zai'araiowal wóz w szopie na Fle·
ry. Po otworzeniu mu drzwi wydał Ita·
rej slużąeej dyspozyoję z,gotowania skro·
mnej kolacH. zjadł ją i ułoźyl sili do snu.
W świetle noóne~ lampki na stoliku
przeczytał jeazeze raz
kartkI! 1 noiesu.
Wyclądała nawet optyoznie, do" efekto·
wnie i tajemniczo:
080by. : Marianna, sldąla. Lu.eia
Wą8owska, koleżanki, Polna 7. Qeń
ka Dakowska - drula koleianka.
Urszula - angielilłi kOIUnm piasłowelo koloru, Iranatowy kapelu·
sik olitatniej mosy i takiet pantofle,
zielona bluzka, ozarna IPódnioa. niebiesk!l bielizna, torebka 10 IIkórr:
węża boa i wainy 1I111I1I:ól: lre'
brna agrafka w kIIltalcie ohrabąllz
cza z dwoma brylantallli zamialt
oezu; jeden brylaneik brakuje, otwór
po nim czerwony. Adrn Geńki Filtrowa 11. Posatem dr. BispinII::
Ból głowy, zniechęllenie do prałY.
nie śpię po calych noaaoh i ozn;.
się kiepsko ...
ZbiKniew uśmiechnął lIię na widok teło
ehaosu, zKaBil lamp. i lIalln,1 natyehmiast, aby nie sbudlli6 li, 8IIl do n.I~\I
nego daia punktualail o siódmej fano.
ROZDZIAL VII .
Sl.żĄeA.
Kąpiel, śniadanie, lazeta dwadzieś
cia sZlś6 minut. A teTaz do praey. Czul
się jak leneral dywizji przed waln. bitwą. Przynajmniej tak mu ,iII lida wało
- albowiem nill:dy przeeieil nie był gtl·

neralem i ani razu je8zcze nie kierowal
walną ofenlYWIl;
.
Odn.

czną sumę ca 500 milionów zł., z cze&,o ~
odrzuCIono 5,409 układów na kwotę blisko
fiO milionów zz.. a więo zatwierdzono 0o:ó/ern 413604 ukladów. OhPjllllljl.\l'Ycu Cli
450 milion6w_zlótycll wierzytelności roJ- --;
niczy eh.
Ponadto komitet- konwel-Ilyjoy roz\lutrzył przeszło 30 tY6i~ o y od wołań w I!Ilrawill niedojś da do Akotku u Idanów kpnwlinyjnycb . które byl y załatwi o ne bezpo~rednio lilIJ w trybie j' rz ~H lsp;a "'niC\"
sków --do rozpatrzen ia przez IJrzQdy rozjam owo

Rumuńsnle
w tY(.!l

dostawy naftowe

dla PolskI.

dn iaeb, juk oznajmia prasa
rumuńska. zlIkoó ww n" lW81aly w Bukareszci e rokowan! a haodlowe - płatnicze
między Rumunią i POIRką.
Ze strony
rnmn-ńsk:iej o siągnięto mamme
udogodnilmia zwł a szoza w dziedzinie zaopatrywanh Po18ki w rumuńskie zboże dla
bydł/l. Opróc~ t.ego obniżone zostały na
dowóz romuńskiuh OWOOÓW i jarzyn. Dalej postanowiono, że co trzy miesiące odbywaó lię będą posiedzenia Bpecjalnej
komisji. k t.óra kontrolować będzil', jak
wykony wa na jest 'Imowa. Komisja też
w razie potrze by zrewiduje teohnikę
umowy.
Ważnym dla Polski punktem
ponąd
ku dziennello rokowań bukarellzteńskich
była sprawa wywozu nafty i
wyrobów
naftowych z Rumnnii do Polski. W tej
kwestii nie oeiąllni",to jeszo:lie porozumienia i rokowania będą kontynuowane.
Polska zamierza f1prowadzuć znaozne
ilości nafty i wyrobów neftowyeh z Rumunii. za które proponuje wolne dewizy.

ZA QlIADO MIEniE.
Dyrekcja Okręiowa Kolei P"ństwo
wych zawiadamia, że w dniach 16-17
pddziernika rb . odbl}dzie sic w Wejcha'
rowie Zjazd masowy z okazji uroczystośoi
wrQezenia sztandaru Batalionowi Mor'
skiemu. W ramach Zjazdu odbędą sie
również widowiska ·reiionalne.
Koncert
Marynarki Woj ennej oraz zabawy ludo"
we i taneczBe,
Ministerst"wo Komunikacji przyznało
uezsstnikom tego Zja zdu UIKe 88% na
pnejazd od stacji miejsca pobytu do Bta'
oji Wejoherowo oraz bezplatny przejazd
powrotny,
na wa runkacn ustalonych
w kartach uez e!tniotwa, wydanych nakładem Liri P opierania Turystyki. }\ lir'
ty uczeltnictwa ważne są od dnia l !'i -17

II

X. 1937 r. na prz~jazd w kieTllnku pierwotnym i od dnia 16-18. X. 1937 na
przejazd powrotny. Karty uozestnictwa
upoważniająoe do ulltowe&,o
przrjudu
kolejomi, a pon&rltn do bezplatuPlro wstę
pu n a l<ollcert Marynarki Wojennej oraz
Ba zabawy ludowa i ta oeczne, są do nabycia w kasie biletowej (eeDII 100 7.ł.)
Bliższych informacji udzielają hsjerzy
biletowi.

Z IZBY SKARBOQlEJ.
W dniu 13 bm. objqł urzędowanie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Fordynand ŚwitaIski, wraoając nil to stau"'wisko po 20-to U11fl!llęomej przflfwie
Ilpowodowaaej powulaniem IrO w między
czasie na Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu.
Bezpośrednio po objęciu urzędowania
dyr. Switalski odbył konferencję z naozeJnikllUli
wydziałów
izby
skarbowej. ns której oUJ'ówiono prOj[rlllli prall
na najbliższą przyszłoŚĆ.
Dyr.
S",italski przyjmowaó będzie
przed6ta wicieli związków i orwanizal'ji
zawodowych w sprawach o o~óluym ZDaozen iu w wtorki i piątki z wyląe10niem
pierl\;H~ego tygodnia każdego miesiąca,
w godzinach 10-18, po uprzednim zglo81.eni Il się w sekretariacie. Inlerrsanci
w RprawlJch indywidualnyr-h przyjmowani będą w poniedziałki od I{odz. 9 do 18
w obel'oo'ci
wlaBciwyoh DlłOzelników
wydzialó\IJ. Złrlrszenia o audieneję (osobiste lu b pieemne) przyjnlOwaó będzie w
oiąlru tYlrodnia ielrretariat dyrektora,
Mieszkańcy mi6st po ~iat()wy('h i okoliey, poza Pdznaniem, przyjmowani będą
także w prowinoionalnyeh urzedaeh skarbowych w c ZIl~ie inspf\k(\ji ty~h urzedów,

KRONIKA

Balet Parnelloc
Już wpiątek

15 bru. wiecz. uczes t niozyć
będą miłośnicy t H ńCl!l. muzyki i śoiewu
w prawdziwej uezoie artystyeznej. Krotoszyn g o ścili b ę dzie w Bali Hotelu Wielkopolskiego balet o światowej sławie,
balet który zdobył pierwsze miej8~e (zloty medal) aa olimpiadzie berlińskiej.
Baletem Pornella zaeh wyca 8i~ cala
Europa,
Będziemy wiec mieli możno'ó
przeżyó piekny wiellzór. Z .. interesowanie
występew jest bardzo wielkie o czym
świadczy przedsprzedaż biletów.
Począ
tek puok:tualoie o &,odz. 20,30.

Komunikat "Orbisu".
"Na dwa dni do Poznania". W sobotę
16 i nieózielę 17. X. -na "Wystaw," -

MIASTA

I

fi)

cu-

W lobotę dnia 16. bm. rozpoczyna sil}
w cukrowni w Zdunaeh Kampania i potrwa prawdopodobnie 5 ŁYlrodni. Do prae
na CZ8S kampooi przyjęto 870 robotników,
w tej liczcie 180 z miasta Krotoszyn8.

KronIka

"OIDa kopalnIa rudy zelaz·
nej ID Czechosłoooacil.
W

Czeehaeh

zachodnich

kOŚcielna.

B . wikRr:uwz krotQ8zyńlki, ks. dr. A.
Star(l~Il~ski, proboszclz w Rydzyuie, zamianowanym zostal dziekanem Dekanotu
krobskieso.

w

okolićY

Srwżna odkryto łożyska rudy żelaznej i
miedzianej. CzynionIl są przYitotowani'
do eksploata(lji tyeh bOQ'atych złóż rud1
żelaznej i miedzianej. Kopalnia urullho'
mion a ma byó w oil\~u l1sjbliższych tY'

I(odni.

CIlzrost

spożvcla

PIIDD.

W cil.\łrll sip.rpnin r.b. sprzedano 13 4
tYM. hek:tolitrów piWA, co w poróWll8Di~
z tym Samym miesilIcem r. ub_ staDo"l
wzrost o 37 tys. keldoJitrów, czyli obli"
ko 38% ' Jest to poprawa bardzo znali"
na i przy pusz(lzaó należy, że jeśli Byt."
cja nadul kształtowaó sie będzie tak do'
tatnio, to rok bieżqoy przyniesie zupełnie
pomyślne reznlt&ty w tym dziale Wyi'
wórczoŚci.

Zaznaczyó należy, że już dotyohoz fll
piwa wzroslo z aoalolrlczDY/P
okresem roku ubieeleICo o 164 tys. he~'
tolitrów, (I.zyli blisko o 20 G/ o!
spożyoie

POWIATU

Sl!:tuka - Kwi ;ty - Wnętrze" za z14,80
w obie strony. Wyjuzd w sohote_ '111:10'
lZeni!! w P.B.K. "Orbie" Ostrów.

Rozpoczecle kompanI
krowni Zduny.

odby wająćych się w ods : ępach 1-2 mi esięc7. nyoh.
W e~ lu ;- zyskani/> audienoji
nil miejs:lU należy sklad/Jć zgłoszenia fi
naczelników
Ilrzędów
ze w~k8znnieD1
sposohu zllwiedomi<'\D;" w kró1kiej rlrodze.
Pierwszy tychi"ń kaźde"o mle ~ Jl\ell
poświęci dyr. S'II'italski wyjazdom D8
t.eren woj~\I'ództ w Dr morski"irO. łódzkie'
!lO i śląskie"o - w związku ze specjalną ,
misją powierzoną mu przez Ministerstwo
Skarbu.

Wiadomości kościelne.

11

Niedziela 17. X. Po tumie na salce zeb:;
Zw. lnwa!. Cywilnych.
O 1'"
Zw. Inwalidów W(1jenny~b. Po nj~
8zpor.aoh zebr. Róż. Mlodzieńc61,
w kościel., K .S.K. Jedność na S~' I
oe. O 5aj zebr. Mlodych Abat. ~ ~
aRlclI. Po nieszporalih zebr. PDB~'
w Domu katolickim.
.
Poniedziałek 18 X. O 3-ciej zebr. ze~.
torów i zelatorek. Dziec. P.J. na ja l ji
Sroda 20. X. O &'odz. 5-ej zebr. SekC~
Euchr. Sodalicji ieńskiej na lalCe'
Po nabilż. róż, zebr. Sodalicji Ol
skiej na 8allle.
~, ~
Czwartek 21. X . Od 7 - 8 wiecz. Wy,tll
i adoracja NajBw. 8akramentu.
~
Sobota Spowiedź ew. od &,odz. 5,80·~ó~
Niedziela 24. X. Po sumie zebr.
iP
Ojoów w koBciele. Po nieazpo1'

.

li':

t

~ł ,

Opatrzności.

żvcla klubu MyśliwskiegO
td OstrofIJłe.

l

Klub M yś li wsk i w O ~ti"o wi e nrządza
dniu Patrona M yś li wy li ś w. Huberta
13 listopada) za wod y w stnd an iu Uf) rzutków. Zawody rozPOCZ Ilą sili o godz. lU 'ej
na stadionie P.W.W.F. Dla zwyCięzc ó w
ufundowane będą stosowne nagrody.

IV

AkademIa K.'. 11. i.
bylinIe.

roweru.

KradzIeż

Młs:n

,

pożar 00

Parowy

Kobylinie.

-,

Tri nko wej J o·

Dr.w'S'~;SCh

~

~,I· ... all\

wreCienie prdVPI~muz:t.

przenosze mo]a restauracJe

żelazko ... "

z ulicy Rynkowa 7 na 111.
Kaliską 4 (Dom p. Skrzypka)
~lóry prowadzić b~d~

Restauracja pod

konkurencyjnych .

pod

firmą

"Słońcem"

Staraniem moim będzie jak dotąd tak
i nadal Szan. Klijentelę jaknajlepiej obslutyć, przyczem polecam dobrze pielęgnow.
plwa, wÓdkI, likiery I wina.

-Józef Szczerba.
Restauracja pod

KrotollzYD

Słońcem

Kro'oRzYD, KaU.ka

Piastowska t 2,

....

~~~~tt~tt~t~"tt SZUba!'-li~~O~~~~~ne!DkOIU

li

II All!fi ~ n Pll ~ fiUII T'YNKdO.RedOkluot. OrOow. h •.
*3e
ł
SZLACHETNY
"KRYSTALITU
To"'arn Kolonl"lne *
KrOlosZlfn

iaróCIJ~i

3~

Amunicję

3~

Rynek 31 3E

Telefon 125

W,

lA

I d~lIUates,
~
II WinD · fl)odkl • Llk1er9.j
3~

cenach

3~

A. SKIBINSKI

"....,...•..,..V..
hurt

-

-

3E

detal

'.!.!IlUuUJLlli~~JlJl[)Jl[)uUull.,II.d.IJ~u,lI.lllillli

Skład Zelaza
leJ. 24
KROTOSZYN Rynek 12

I

on~ llla~j ~ I
fryzjerskIm

"Rajtera"

jak I

EdDI. Sikorski

okienne

~ Zakładzie

W wolnych glOBach prezes Klilka RoI,
niczego p. Szymnn wyrazU publiezna
d
l

Zakład Fryzjerski
Dla Pa ń i Panów

~, WYkonuje s ię facho wo i solidnie

,j,

O N D U L AC'"' E;

Szan. m o ją Klij entele ob e cną jak i przyuprzejm ie proszę o lasko datenie mn,e
zaufaniem. zaś z mej strony s korą i rzetelną ob s ł u gą upewniam,

Latarnie . Lampy

;rrwał~

I

szłą

Dnueie budQoolane

że

ściśle ląózących się z P.R. druhny wplo'
tły kilka urozmaieeń. Na twauaeh przybyłych rodziców malowalo liIIudowolenie.

Szan. Obywatelstwu miasta Kro'
toszyna i okolicy donosze uprzejmie
:te z dniem 18 września br.
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Blacha cynkoooD

[zv Pani wie,

bibliotekę rolniczą.
Ł'lcwie z wystawą odbyło się zebranie
na które przybylo dużo &,ośei. Program
zebrania był hudzo bo&,aty, oprócz spraw
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W niedzielę 10 X można brlo w Basz'
kowie olf'ąd i Ć wystawę rolniczą urządzo
ną
pnez oddzial P.R. przy K. S. M. Z.
Wystawa obejmował. dzial roślin pastewnych, kapustę owoce, ~winie raiowe
wyhodowane przez jeden zelpól, oraz

obchodzili p,p. Wacława i Ludwik Ja"
kubowscy. Nsb o żeństwo w intencji Jubil atówodprawi! Ks. Dziek. Zalewski.
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w Baszkowie w osobach p. inż. }(r6tkie'
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"Akademię" którą urządza Kato\. Stow.

Sobańlikie m u M i eczy s ł aw owi 2e Smo8ze"a skradzion o ro wer mę~!i: i, wartości zł.
125, który na ohwile pozosta wil na d~ie'
dzińcu s7.koln ym w Biadkach. Jako sprawcę k radzi e ż y ujęt o J cndrus Marte z
~iedzwiedz ia po w. Ke pnu. Rower zwróCono poszkodowa m In U .
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anny w Kobylinie padł w dn'u 14. X.
1937 roku o Kodz. 1,30 pastwą pIornieni.
Przyczyny pożaru dotąd nieznane.
PO"
żar po w stał na drogim piętrze w czySZ"
czarni, kiedy mlyn był uruohomiony
i sirowił około 100 ctr. zboża, 50 otr.
mąki orali całą maszynerię łącznej wartoś(Ji 60,000 zł, które pokryje Tow. Ubezp,
Port w Poznaniu, Młyn był ubezpie(Jzo'
ny na 75 ,000,- złotych-
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j e żeli materiał

na kostium,

Zakładów

"Krystalit" Miejska-Górka po·
lecam po cenie fabrycznej.

Jedyne

PK~~~t:~~i~ls~k~iC~a

miasto

mu BYKretoszvn.
su fi)KoliskaPAfi)7. 11 CK I
Wapno: w kawałkach, gaszone, hydrauIillznc - Cement - Węgle -Spedytorstwo

suknię,

komplet lub plaszcz damski

to tylko u Herdacha.
j e żeli materiał

na ubranie lub paltó męsko i dodatki krawieckie

to tylko u Herdacha.
j e żeli

p16tna, inlety,

to tylko
Jeżeli płaszcz

U

rę c zniki

i firany na wyprawy

Herdacha.

damski modny fason a tanio

lo tylko

U

Herdacha.

Ceny nadzwyczaj niskie. Wybór wielki.

Proszę zwiedzić

mój magazyn bez

obowiązku

kopna.

ALFONS HERDACH, Rynek 10.
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nasze obszerne magazyny zaopatrzone w doskonale skrojone i znanej

Płoszcze

. SuknIe . Bluzki . Ubraniu mesUie . Ulstry

pozwalają

kaZdemu wybrać toco MODNE PRAKTYCZNE TRWALE

KOR Z Y S T N E W

a przedewszy'Stkiem
PIEKJłE

KAPELUSZE DAMSKIE cieSzQce sie powszechnym uznaniem.
POŃCZOCHY

-

FIRANY

STOIłY

-

RĘKAWICZKI

-

WYPRAWY ŚLUBnE

-

WYPRAWY

Krawaty

ULUBIONA BIELIZNA DAMSKA w Dieknvch kolorach.

SZALE

KAPY

Koszule

C E N I E.

-

TOREBKi
KOŁDRYOBRUSY
-

GOf{SETY
ROBÓTKI

WEłny I WłÓCZKI

DZIECIECĘ
Kapelusze

Kołnierzyki

"BAZAR" - W. TYKOCINSKI
2 POWOZY KRYTE 5 RASsOrOOdymCHorzKOiGUTÓ(D
dobrze utrzymane sprzedam
Zgłoszenia
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(4 czerwone 1 siwy) z tegorol 'znCIlO kwietniowe2"o wylę"ll·

do RednkcJ'i Krat. Ored. POili.

Rvszard Ross - Zduny.

u ż y w a n ą nieprzemakalną
płachtę (plandekę) na wóz
w rozmiarze mniej więcej 4 m. x 6 m.
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ZgłoSzenia III

I'" Najłatwiej
pozbędzie się

Polske no Morzu! -

i najszybciej

""

trosk i kłopotów ten, kto posiada

LOS LOTERII PAŃSTWOWE"
Główna

RestauraCja--

O)bywSlte~sk8

,

po. g!untolVnPj renowacji poleca
P. r. fOIVarzystw . mile pokoje do
zebrań oraz ~zan. Kli]enteli wy.
-

Redakcii Krat. Ored. PaUl. Dozbrojm~

KROTOSZY~
Rynek 27 Tel.36

śmJenJtą kuchnię.
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Obiady od godz. 12 - 15.1";
Ciepłe i zimne zakąbki o każ·
dej
-

porze
ciepłe

dnia.
Kolacje
i zimoe.
-

Dobrze pielegnowane pillla - lIIinl
lIIó~ki i likiery.
Bi I ard.
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M. KOł4CZAKOW*'
KROTOSZYN, Rynek.
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na nOllJV sezon Jesienno-zImoWY

milion
złotvch

l, :

wykonuję eleganckie plaszcze damskie i męskie, ko'
stiumy, ubrania, mundury,
briczesy. Nadeszły najnow'
sze t.urn ale, próbki najmo'
dniejszych materiałów.
-

milion
złotych

100.000
75.000

ogół e1m

ZO.OOO zł
zł
15000 zł
zł
oraz wiele innych.

10.000
5.000

50.000
30.000

Zł

zł

9Z.1łl Cl)ygran~ch

zł
zł

mistrz krawiecki

Kroloszyn. Rynkowa

Zł.S'O.ODO zł.

no sume
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