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Dzień lotniczy w Krotoszynie.
Rozporządzenie weter. polic. z powodu pryszczyc,..
Dnia 15 b. m. IN niedzielę odbyła się w KrotoWskutek dalszego wygaśnięcia pryszczycy w Grę
8zynie wielka uroczystość lotnicza, ur z ądzona przez bowie i Strzyże wie zarządzam co następuje:
llowiatowy Komitet oraz Koło Miejscowe L. O. P. P.
Zagrodę Piotra Nowickiego w Grębowie i R omana
w KTOlos 7.ynie, a przygotowana osobistem staraniem
Lisieckiego w Strzyże wie wyłączam z dalszego obwodu
i pracą zastępcy prezesa p. Krol;er" i sekr. p. Walczaka obserwacyjnego a wcielam do rejonu ochronnego.
oraz Komitetu ściślejszego złożonego z p. Pfonta,
Majętność Trzebowa wy~ączam z ścisłego ob wodu
Cieśla wskiel!o, Szymankiewicza, Kot Ha Chmieleckiego i
obserwacyjnego i wcielam do dalszego obwodu.
kapitana Szy,nańskiego oraz przy pomocy pp. Komisarzy
Miasto Dobrzycę wyłączam z rejonu ochronnego.
obwodowych Rydlińskiego iWalterbacha.
Z dniem dzisiejszym jest dozwolony spęd z wi erząt
Już popołudniu dnia poprzedzającego przylecialy
z Poznania 2 samcloty z załogą wojs k ową, z p . ka- racicowych na targi i jarmarki w Dobrzycy.
Krotoszyn, dnia 19 sierpnia 1926 r.
pitanem Kładką na czele -- jedeil aparat szkolny,
drugi bOjowy i wyl'ldowały na pGlu za miastem. oglą'
S t a r o s t a: Dr. Dalbor.
dane przez ciekawą ludność, której lotnicy udzielali
L. dz 499fi/26 objaśnień.
Jeden z samolotów wzniósł się nad
miaste m i rzucił ulotki. Dnia następnego rano na Rejestrowanie bezrobotnych w Urzędzie Pośrednictwa
Pracy w Ostrowie.
Vrośbę Komitetu obleciał jeden z aparatów cały powiat.
krążąc nad większemi miejscowościami i rzucając
Bezrobotni chcący się zarejestrować w Urz~dzie
ulutki. W niedzielę dnia przybył trzeci samolot. NaPośrednictwa Pracy winni okazać w tym urzędzie
stąpily wzloty pasażerskie nad miastem za umiarkowaną
1) wykaz osobisty albo przynajmniej poświadczenie
opłatą.
Była to najskuteczniejsza doskonala reklama
osoby wystawione w tym celu przez sołtysa 2) polotnictwa w mieści" prowincjonalnem , to też Komitetowi świadczenie sołtysa (burmistrza), że jest obecnie bez
\~ojewódzkiemLl L. O. P. P. najeży się wdzięczność
!"racy, gdzie i kiedy przedtem pracował, czy pobiera
za tak wydajny tym ralem udział samolotów Jaką rentę l czy on względnie jego rodzice posiadają
w uroczystoś ci.
jaki majiltek nieruchomy.
Znac zny doch6d przyniosła zbiórka uliczna IH,
Bez ły ch papierów nie mogą być bezr Jl30tni [ejeL. C. P. P., urządzoll<l na ulicach miasta oraz sprze- strowani IV Urzędz ie Pośrednictwa Pracy. .
daż nadE: slanych z Wojew. Komitelu L O P. P. noKru loszyn, dnia 19 sierpnia U12 Ó r.
wych gustownych odznak lo tniczych . N ns tępnie popoS t a r o s t a: Dr. Dalbor.
łu dn i u odbyłu się w ogródku "BazarLI " bardzo urozm a icona zabawa z m uzyllą w o jskową· s trzel aniem ,
Praca dla bez"obot nych przy Itarczowan iu.
t ańcam i, mu·wum humorystycznym itp.
W re \'1. H elenopoi (4 km. od Kroto szyna) oraz na
Najw iększ 'l jednak atrakcją byla wielka loterja
l<och ~c h (10 km. o d Kroioszyna) są większe obszary
fantowa z wart o ściowemi fantami, zlożonemi przez pier'lków du karczowania.
okulicznych ziemian i gospodDrzy, jak 6 baranów,
Z powo du braku gotówki wyznacza dwór 8aszków
drób i t. d .
zglaszając y m się robotnikom pa rce le 0,25 -- 0,50 h~ do
P ogoda dopisała a publiczn ość zebrana na za - karcz~wanj;1.
Po uk.ol~c z.e niu rob ó1 na stąp i p odzi ał
b awie bawiła się doskonale i zachęciła się na przy- ustawiony w metry Plenkow w stosunku S I< dla ro s złość do pw>. dsięwzięć L. O. P. P:
botników, % dla Nadleśnictwa.
'"
Propaganda zatem ud a la się i niezawodnie przyŁopaty i siekiery win ni robotnicy posiadać wl as ne.
spieszy urzqdzenie podobn ych przedsięwzięć w 5 in- l\'1 ożna przyjąĆ jeszcze do każdego rewiru po 10 ronych kolach miejscowych L. O. P. P. w p ówiecie, botników do karczowania za wynagrodzel1iem ak or doktóre zresztą wykazywały
zawsze dotąd wielką wem, ustalonem prlez vVojewÓdz[wo.
ruchli wo ść.
Krotoszyn, dnia 16 sierpn ia 1926 r .
.,
Oprócz tego dzień lotniczy za,ili fundusze Woj ew.
Starosta: Dr. Dal bo r.
Komitetu L. O. P . P. cLystym dochodem prze s zło 800 zł.
L. dl. 486/21 Wybory i mianowania.
!3ubl:czn,: spn" da.' nd;>:c,~:~ nó.rodowych nil dlień
Jako przetożonel!o obszaru dworskiego w Nc wejwsi
'2.'1 Crt,J!"il-:\ J. :'l.
zatwierdzam p. Stanisława Trzciński ego.
Pan Wojey,oda ;~(i Zll ański zi:z wolit Zarz~owi
Nominację p. Marjana Trzcińskiego niniejszem
Wojew?~zkiemu Związlm Inwa lidów Wojennych Rz P.
odwołuję·
na pubileznIl sprzedaż nalepek narodowych na dzień
Krotos1.yn, dnia Hl sie rpnia 1926 r.
27~i!0 grudnia nil cele pow)'ższego Związku w c.asie od
S t a r o s t a: Dr. Dalbor.
l-i') do 27·go ,!!rdr.ill Hl28 r. po ulicach i Jokala~h
- L. dz. 2ł55/1i6 publicznych w Województwie Puznań,kiem.

Sprzedają\.:y znaczki winni być laopatrzeni w odw legi-

po\'łiednie upoważnienia powyższego związku,

tymacje os"biste ;i fotografjami oraz IN puszki opie.
czętowane i skonstruowane w ten sposób. aby osoba
niepowołana nie mogła puszki otworzyć bez naruszenia pieczęci.
Kroto~zyn, d' J
.
. 1"<)
IIla .FI slerprlla ,,~6 r.

Plesze\\'.

Staro~ta:

Dr. Da!bor.

Kierownik Starostwa:
w z. Gmja, starszy sekr. pow.
Zezwolenie na

kwestę.

i\'\ iniskrstwo Spraw \Vewn~trztiych zezwala Radlie
Para Ijalnej Kościoła Matki Boskiej ~ieustającej Pomocy
w Bydgoszczy kwestow ać na trzy książki, które winny
być oparafowanc i zaopatrzone IV fclog ra fjc osób upoważ i lionycll do kwesty oraz poświa d czolle pr'! cz miejsco 'q wladzG administracyjllą ł. instancji, po mi astach
i wsiach w Woje\Vćdztwa c h: Warszawskiem, Poz n~ń
skiel1l. Pomo rski ern i Lódlki~rn, IV czas ie do ) sier-

pnia UJ27 roku, l1a cek

7.wiązall~

z

bud ową

kościoła

na przedmieściu Bydgoszcz Szwedcrowo, -- pod
warunkiem , il:: f?ada Par"fjalna ko~cio!a Matki Buskie,j
Nieusta .iące j Pomocy IV Bydgoszczy i osoby przez tę

Rad..; wydelegowane dla celów kwestarskich
prze:;trzega ly o baw i ązują c ydl prze !lisó \\'.
Krotoszyn, dnia 17 sierpni~ Hl21J r.
S la r o s I a: Dr. lialbo r.

będą ś ciśl e

Zatwierdzenie wyborów zal'ządów gminnych.
Zatwi erd zam nast~pujące zarządy gminne, miano'
wicie sołtysaw na sześ ciolet ni okres urzędowańia t. j.
do :~L III. 19H:l 1'. a ławnikó w i zastępc6w ławnika
na trzyletni okres urzędowania t. j. do Hl. lIr. 1020 r.
Gmina Nowyrolwal'k:
Sołty s gosp, Stani slaw J akube k,
I. lilwnik Franc is zek Szymanowski ,
II, ławni k gosp. St a ni sław Grubelny,
z as tępca ławn i ka go:;p. Marcin Ro s ik.
Gmina Stary - Krotosz yn :
Soł ty s oberżysta Józ ef Mandrysz ,
i ł a wnik ;~'osp. L u d wiK S ~ r zy pc zak,
II. ławnik gos p. ,]ózc! Grz egorczyk,
zastępca ławnika go s p. \X'eron ika Ka c zmarkowa,
Gm ina Korytnica :
S ołtys gosp. F ran c iszek Sz c ześniak,
1. ławnik gosp. S l an i s ław Kula s,
II. law nik gos!" .Tun Kmi ecik ,
zastępca łuwniKa gosp. Ludwik \'(Ialczak.
Gmina Głogow a :
Sołtys gosp .. Jó7.ef tawnicza k,
I. ławnik go sp, Ignacy Rogoz i ński,
II. ja\~nik gu sp Stan i s ław Kuźni cki,
zastępca ławnika gosp. Jan S ójka .
Krotoszyn , dni a 19 sjer pnia 1926 r.
3 t li r o S t a: Dr, Dalbor.
L dz . 2506/26 W. P.
Zakup koni remontowych.
Jak wiadomo, Komisja Remontowa Nr. 4 czymc
będ~ie zakupy w Ostrowie 20 bm ., w Krotoszynie
23 hm., w Koźminie 25 bm, w Pleszewie 27 bm.,
w Jarocinie 28 bm. zawsze o godz. 9 przedpot
Prz e dstawiający konia na tarllach remonto.wych
musi l!\ieć zaświadczenie od Komisarza Obwodowego,
że gmj.la wzll\. obszar dworski, z którego koń pochodzi ;est wolny od zarazy. t.dane zaświadczenie

może być wystawIone wsPólnie dla wszystkich koni po~
z jednej gminy względnie obszaru dwoI'.
skiego i przedstawionych komisji remontowej.
chodzącycb

Przewollniczllcy komisji remontowej będą zakupywali konie za gotówkę i na czeki.
Zakupywane będą konie od 3 i pół do 6 lat
pochodzenia ' szlachetnego (rosowe) kategorji: dobl'e,
bardzo dobre, wybitne.
Dodatek hodowlany, ustalony na rok 1926 w wysokości ) 0% ceny szacunkowe,. będzie wypłacany
tylko na podstawie świadectw własnego chowu,
zaświadczonych pl'zeZI
aj Kierowników slad p~ristwowych,
b) Izby Rolnicze,
c) Instytucje hodowlan e,
Ponadto do koń<,a .1928 r, w drodze wyjąt ku
będą UZlJ3Wane za prawomocne zaświadczenia Ko misarzy Obwodowych w województwie: Poznańsk i em,
zaświadczenia wójtó\U w województwach: Pomorskicm,
i Sląsk ie rn , a zaświadczenia Starostw wzg! policji
państwowej w \X'njewództwach: Krakowskiem, Lwo'",,skiern, Tarnopolskiem i Stanisławowskiem, Od po·
czątku 1929 r. dodatek hodowlar,y będzie wypiacany
tvlko na podsta wie zaświadc7.0nych świadectw, wyd ,, ·
nych przed 31. XII. roku,w którym koń się urod zi/.
W tym względzie kierować się należy ro zkazem M, S.
Wojsk. L. 32.'17.
W roku b idą'cym ze względu na ograniczen ia
budżetowe zakup odbywać się będzie tylko od
hodowców.
Od handlilrzy i pośredników pod jakąkolwiek p'J '
s tacią konie absolutnie nabywane nie będą.
Jak w roku poprzednim, tak i oN roku 19:20 będą
przyznawane dyplomy na odznaczenia hodowców medalami: zlotym, srebrnym i bronzowym za specjalne
zasIugi położon e na polu remontu. Odznacze nii\ te
będą przyznawane pr zez specjalną komisję podobn ie
j~k l'. .L(l23 n~ w:Ji os ki pr zew odniczących komi syj
remon towych.
Tablica cen koni remontowych:
Wi e rzchowe i a rtyleryj skie.
d ob
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Ceny rozumieją s i ę za konie g-le tnie , urod zone
przed I. VI. 23 r. i za wybitnie dobrze rozwinięte egz em plarze urodzone po I. VI. 23 r. oraz za konie IV wi.eku
od 4 - G lat.
Dla koni artyleryjskich ceny rozumieją się za
ko nie urodzone w 1923 r. i s tars ze do Jat B·ciu.
Do powyższych cen należy doliczyć 100f0 dodatku
hodowlanego.
.
Krotoszyn, dnia 19 sierpnia 1926 r.
Pleszew,
S t a r o s t a; Dr. Dalbor.
Kierownik Starostwa
w z. Graja, str. sekretarz powiatowy.

SPĘD KONI REMONTOWYCH w pLl~SZBWIE

. Podaję niniejsze m do publicznej wiado.ości,
ie spęd koni remontowych w Plesze wie odbędzie
~ię dnia 27 sierpnia br. o godzinie g-tej.
P les'l.p.w, rlllia 14 Hicrpnia 1926 r.

Kierownik Starostwa

j, okazji 25-lecia istnienia Tow. Ogrodniczego
w Poznaniu uchwalono termin tegorl)cznej Wystawy
Ogrodniczej zbiegajqcy się z dniem Jubileuszowym
Towarzystwa Ogrodniczego. Wystawę tę urhwahno
nazwać Jubileuszową Wystawą OgrodnicU! i określono
jej następujące cde i zadania :

1) zobrazowanie stanu ogrodnictwa \Vielkopoiskiego
i zapoznanie szerszej publiczności z naszq pro ~
dukcjll ogrodniczą w różnych j~i pr7.ejawach .

w z. Graja, starszy sekretarz powiatowy.
Wzywam Pan.,w Sołtysów gmin wiejskich, którzy
dotychcza s w Powiatowej K a sie Komunalnej nie ode'
brali udziałów w państwowym podatku od s"ożycia,
~ui:ycia wzgl. produkcji, przemysłu i handlu, ażeby
·to uczynili najpóźniej do dnia li) września 1926 r
w wyżej podanej Kasie.
PJ eszew, dniu I fi sierpnia 192(; r.
P rzew odni c zący

Wydzialu I',;wiatowego.

w z. Szenic.

L. dz l :175. 26 W. P . __

W razi e gdyby Rady Sz kolne Miejscowe do wyzn aczone~o c zasu n ie postaridy s i ę o opa ł , proszę mi
donieść.

Pleszew, dnia 1+ sierpnia 1\)26 r.
Inspekt or szko ln y:

Rosochowicz.

Pom oc doraźna dla pra cowników umysłowych,
Pan Minister Pracy i Opieki Spolecznej decy z j ą
II sierpnia br. przyzn~ł kl' edyt w wysokości zł 1(100, .. - na akc j ę pomocy doraźne j dla tych
bezrob. pracowników umysł owych, którzy nie zostali
swą z dnia

Chcą c y kor z ystać z p owyższej

akcji, z l ożyć winili w Zarządzie O bwo dowym Funduszu B ez rob . piśmienne um oty wowane p odanie, dołą·
czając do takowego zaświadczenie o zwolnieniu z osta tniej pracy, wyci~g z spisu ludn ośc i oraz zaśw ia d
czen ip. w ład z y gminnej o stan ie ma j ątkowym wnio skoda wcy. Prócz tego bezrob. wnoszący swe podanie
w inien s ię wykazać, iż jest zarejestrowany w Państw.
Urzędzie Pośre d . Pracy.
Podania nal eży wnie ść na jp óźniej do 30 sierpnia
rb. późnie jsze natomiast uwzględnione nie będą.

(- ) A n d r u s z e w i c z, .
Prz ew odnic zący Zarządu Ob wo dow ego Fund. Bezrob.
Cele i zadania Jubileuszowe; Wystawy Ogr.odniczej
w Peznllniu.
podstawie wyników osiągniętych Wystawą
W r. lf121 Związek Towar:tystw ' Zawodowych Ogrodników w Poznaniu powziqł uchwałę od.
!!ywania w czasokresaclt pięcioletnich systematycznie
Wystaw O~rodniczych .
Na

Ogrodniczą

Nawiązanie

stosunków handlowych w kraju i za~
iródcl' zakupu i zbytu.
(or,Janizują się wycieczki 7. krajów sl'ow i ańskich)

granicą OrilZ wskazanie

4) podniesienie zapotrzebowania na produktyogrodnicze .
impertu z zagranicy

przez kon-

sumci~ produktów możliwie krajowych .

Ra dy szkolne miejscowe wzywam niniej szem, ażeby
do dnia 15. 9. 26 1' . najpóźniej za opa trzyły szkoty
w odpowiednią ilość opalu.
PP. Kierownikó w proszę o spraw oz danie do w yżej
wymienionego terminu, czy opał jest na miejscu i jak
dtu go starczy.

objęci ak cją ustawową.

3)

5) zmniejszenie
o

Do wszystkich Rad Szkolnych 'miejscowych
powiatu pleszewskiego;

natychmiast

2) zapoznanie szerokiej publiczności w kraju i z lagranicy z produkcją ogrodniczl! z wszystkich
dzielnic Polski.

G) Zademonstrowanie l<iel'unku rozwoju ogrodnictwa
polski ego i jego urządzeń.
Zapraszając pszczelnictwo do udziału w Wystawie,
Komitet Wystawy dąży d o zaci eś nienia się wsp61d.tial'ania dwóch pokrewnych sobie gałęzi wytwórczości rodzimej, a zapewnienie udzial'u prl.emystu
i handlu , związanego z ogrodnictwem daje impuls do
wZójemnej wymiany to wa rowej, jak ni emnie j do skoordynowania i rozwoju interes ów w ob" kierunkach .

Protektorat nad wystawą objęli: p . Pre zydent
miasta Poznania Cyryl Ratajski, oraz Prezyd en t Wiei.
kopolskiej Izby Rolniczej p. SzulczewskI. Ho no rowym
Prezesem Komitetu wybrany zostal senjor ol·' rodownictwa wielkopolskiego a zarazem jubilat p. ~ Józef
Marcin iec, se njor, Prezesem Komitetu obrano p. Wła 
dysława l\1ardńca, Wiceprczesamip. Ko smal a , Ref.
Wielle .Izby . R~lniczej p. I<. Dziewulskiego, oraz
p. Stan i sława 1omiaka. S ek retarzem Komi tetu :est
p. W aclaw Ze mbaL CztcJllkami Komitetu są: pp. Dyr.
~rzyżankiew i cz, Wicedyrektor SZlulHulski i S zamota
oraz literat p. Rqczkow ski z Piątk owa.
Prace przygotowawćze wykonuje szerszy K omitet
w posz cze gólny ch sekcjach wedlug podzi<.tlu wystawy
na grupy .'
Komitet Wystawy celem zobrazowania całok s ztult u
naszego ogrodnictwa po s ta wi ł sobie szerokie raniy
d z i a łaln ości i dzisi aj jllż rze c możn a , że ,..; calej
pełni osiągnął wytknię te sobie cele i zadan ia . Ogro dami i kwietnillami wzol'owemi jak ni emniej wzorowym
ogrodem, w ło śc iańskim i pszczelarski orilZ cmen tarzem
parkowym , o!;ejm ując równoc ześn i e w szerokiem za kresie szkółkarstwo ora:/. ogrody bylinowe, dz i ałami
temi spełnią niezmi ernIe do n iosłe zadanie d v daktyczne
i propagandowe. Zdolaj ąc czynnością s wą ~iezmiernie
intensywną zainteresować szerokie sfery w kraju i zagranicą, pobudzi życie ogrodnicze do żywsz e go tętna
i wskaże dalsLemu rozwojo wi ogrodownictwa właściwe
drogi. C eJ ten poprze i spełni w ybitnie wyd any przez
Komitet Wystawy pamiętnik, który zapewne rozcho'
dząc się w wielkiej ilości egzemFlarzach praktycznemu
ol!rodnikowi oraz szerokim warstwom, uprzytomni
wllżne zadania naszego ogrodnictwa, które ono spełnia.
w ogólnej gospodarce państwowej.
(-) A. Żmidziński.

Dział nieurzęc1o~.

Walne

w sobotę,

Zebrańie!

dnia 4

września

1926 r.
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Z dniem 15.C'o lJierpnia b. r.

moje mieszkanie

".

o g~dzinie 6 pop~łudni.u
.
przeniosłem
w salt konferencYJne] w gimnazjum w Kro- <l
,..
~
taszy nie walne zebranie ~odpisanei Spółdzielni.;
I
Slodową
~:..
p o r z ą d e k d z I e n 11 Y :
;,;
(dawniej Zawidzki) Telefon nr. 118
.
l. Sprawozdanie Zarządu za rok 1923.
~
.
2. Sprawozdan ie Rady Nadzorczej z rewizji ks iqg. . ~
sądowy.
3. Przyjęcie bilansu i rachunku zysków i ~trat za rok .1923.
e9VVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve
4. Udtielenie pOKw itowal1ia Zarządowi.
5. Wo lne wnjo~ki.
f:)ilans i zestawienie rachunku rocznego wy łożo ne
poniedziałek,
jest w kancelarji p. dyr. :\'owaczki ewicza w gimnaz jum
o godzinie 12 w porud. w Bożacinie
w Krotoszynie.
I
W raz ie nicst awietlia si c dostat ecz!lej dosci cz!on- (lagr. J. Banaszaka III ) sprzedam publicznie za g Ol ó wkę ~
kó w w sp rawi e pO\\'zi~cia llchwał odbędzie się ról go,
maoiorę i
dziny -.późn i ej powi 6rne ze branie w któ rym poweźm i e
WDOWCZYK,
si.,: ·lłCh w.aly bez wlglp, du na i lość obecnych czlonków.
komor·n. sądowy w Krotoszynie Tel. 118
Krotosz )'n, dnia H, sierpnia lU26 r.
.

.

odb~dzlC Slfl

bIUrO na ul.

m' 14.

Wc1owczyk, komoro

Przetarg przymu,sowy.

W

dnia 23-go sierpnia 1926 r.

1

Przetarg przymusowy.

"e H ATA"

Spóidzidnia Osadnicza z

og ran iczollą o d powiedzial n ością

VII Krołoszynie.

w środę,
1

czwartek, dn. 26 sierpnia 1926 r.

o godz. 10 przed potud. w Kobylinie Nowy RYTle),
sp rzedam publiczn ie za galówkę:

1 wóz ha.ndlarski (kryty)
w

Krołoszynie.

1 kanapę 1 stół z nakryciem, 1 lustro.

WDOWCZYK, kain.

1 maszyną UG
WDOWCZYK, komor.

szycia, l kogia-:

s ą d owy w

Krotos zyni c. TeJ. 11R.

1i'''''''''5JWP'''.g~-'1!BIIiiI!!B

. . . Na sfi~w jesienny ~ ~

t) Strubego pszenica ozilna
"Generał

v. Słocken" Oryginał
na lichrzej glebie,

największe urodzaje również
bardzo dobrze p rzezimu jąca ,

bezpretensjonalna.

2) Cimbala pszenica ozima
"w. Książe

Saski'l I. odsiew

bez ś nieci, bia łe ziarna, dużo zakleju, bardzo
dobrze przezimująca

Cgl a~:a ~3

wysiewu dostawa wnowych workach.

G~~poda.rstwo nasienne
p. Lekowa w Kotowiecku, powiat Pieszew.
CzcionkamI Z.kladn

IV

I\:rotoszynie. Tel. t 18.

wykonuje jaknajszybc ie j
po cenach umia rkowanych

ZAKŁAD

Przetarg przymusowy.
ul. Szewska (Kęd z i o ra ) sprzedam pl1blicznie za gotówkI, :

sądow y

Wszelkie

Iele!. 118.

W czwartek, dnia 26 sierpnia 1926 r. o godzinie 9,30 przed południem "W K o bylin ie

Roszkach (zagroda
publiczni e za gotówkę:

bryczkę,

WDOWC ZYK,
sądowy

IV poludl1i,.~ "tV

Michaiib) s pr/edam

Przetarg przymusowy.

komornik

dnia 25 sierpnia 1926 r.

o godzinie 12-!ej

Bada. Nadzorcza,.

w

1 tucznika.

wlaśc.

GRAFICZNY
Leon Goldbek.
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W mojem biurze

załatwiam

ju ż od kill,a lat staran ni e i s umienni e

wymazanie hipotek, zwłaszcza zagranicznych,
skargi sąd owe , sprawy upomi nalne, wszelkie
wnioski w sprawach admi nistracyjnych, prz.e rachowanie długów, sprawy podatkowe,
rentowe i t. d. i pobieram tylko połowę koszt ów adwokackich.
Również wyił:onuję i o t o g ra i j e
i "Ws zelIde prace fotograficzne.

§ W. Schwin"in Mski, obrońca prywat ny
IJ

gC

Koźmin (Wlkp.) ul. Murna nr. 24
Te lef. 83
. Skrzynka pocztowa 16
Te lef. 83
Konto czekowe P. 1\. O. Poz,,",! 202714 - Berlin 79 839.
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J. Xraszewska, JOŹllhl, Xsiuarnia 6rę.o\Vuika

Grafi~8Ko (włde.

Leon Gold.ek) " Ko.migie,

