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tJ Atak

hiszpański

przeciw Wiochom i Niemcom.

LiKQ Narodów, że Hiszpania atala się wanit,Jm bardziej IIprawnie dzia;ających
terenem aKresji Wioch i Niemiec. 2) wy- norm zbiorowego bezpieczeństwa.
Żadnych precyzji jednak: min. Delbos
,I llini n ZKromadzenia LiKi Narodów. Pre- szukania przez LiKę sposobów przeci wlIli'r rllłdn w Waleneli dr. NeKrin wy· stawienia się aKresji, 3) przywrócenia nie dał, nie dając również sposobu 011
rządowi w81enckiemu pelneKo prawa zapogodzenie obecnych antywłoskich i antye~pil : z wielkim aktem olkarżenia, ata;"iaj" e tellQ, że w Hiszpanii. dawno nie oIlatrywania się w materiały wojenne za niemieckich akcentów ligowych z ponatoez)" ai, wojna domowa, ale te tery to- Kranicą i 4) wyeofllnia wszystkich wojsk wianymi stale próbami wyrównania przethlm Hitlpanii Italo siQ terenem aKresji i oehotników t'lUdzoziemskich, walczących ciwieństw mię d zy mocarstwami.
W świet.Ie dyskulji i na@trojów trzeba
kiej. Akoją ~iemieo potraktował dr. w Hiszpanii.
W mowie, wygloszonej przez min_ Del- .twierdz i ć, że w tej chwili manifestutierr in nieeo larodniej nii akcję Włoeh,
lirze. iw kt6rJm wytocz)"ł arieDal zarzu- bOlla bezpośrednio po przemówieniu dr. ją , Bię w Genewie tendencje Btw.orzenia
ti", opierająe ai, zreuh, na areumanta- N ecrina, znalazły .iQ również mOllne z Ligi Narodów ośrodka propBiandy, a
nawet ewentualnej akcji przeciw t. zw.
~I • 10lkiej jak mow)" MUB.olinieeo, Klo· akcenty przeciw 8cresji, chociaż francuski
'f pra8Y .lolkiej o .wyoię.twaeh ocho- minister spraw ZBKrauicznyoh onikał na- państwom totalnym, choć minister DelboB
zywallia państw po imieniu.
Minister w swym przemówieniu podkreślił, że
\llik6 w wlolkioh i t. p.
Równooześnie
4r.NBerio okrelml .. miary Włoch i Nie- Delbo8 twierdził, że na świecie pannje Francja uważa podzielenie świata na
tll,o w Hiszpanii jako eela wojllkowo- stan wojenny, że jednak Francja i WieI, dwa wrocie bloki polityczno-ideologiczne
'trate,lezne przeciw Franeji i Wielkiej ka Brytania lIą zdecydowane przeciwsta- za szkodliwe i niebezpieczlle.
wić
się
napa~oiom i lekceważeniu tra, .~r"t anii.
Niemniej przeto w oczekiwani n wystą
4talt, prowadzony na terenie Gen,wy ktatów. W tym celu - podkreślając pienia komiiarza Litwinowa, zapowiedziaka. aj. Wloohom i Niemcom, nie akoń Iwe niezmienne przywiązanie do insty' nego na nadchodząoy poniedziałek oraz
~l .itl jenllze. Opróoz oneKdajlZej mo' tucji i~newskiej - Franeja dążyć będzie dlllszej dyskusji nad sprawą Hiszpanii
\tr w Radzie Lici Narodów i dziliejszłlj do zreformowania paktu Ligi Narodów w korniej i- polityoznej ZKromadzenia Lig i,
II, Z.romadzenio, dr. Nerrin praKnie raz w tym sllnsie, .. ażeby każdy wiedział, że trudno oprzeć się wnżenin, że obeona
j ....18 porolz,,6 sprawę billzpańskll w 6-ej acrellja jest zbrodnią, ale równocześnie s8sja. Zllromadzenia Ligi niesie za sobą
(\lolit )"eznej) komisji Zcrumadzenia Lici samobójstwem ",
wzrost Dap 'ecia miedzy Genewą z jednej,
li,ro dów. W tYm eelnpoatawił on wnlo·
Sluohacze przemówienia ministra DeI· a Rzym em i Berlinem z druciej litrony.
"'k o ode.łani. do niej zacadnienia Hisz- bOBa zrozumieli to oświadczenie, jakf,l za-0·~ii , domaraj,e sią: 1) uznania przez powiedź ponowienia prób nad skonstroo·
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Ge newa, 18. I. 1987 r. (Ilkra) Specjalny
unik AjenfJji "Iskra" nads)"ła nastę
w~
~
lilij, lIą ooenlO załatwienia .prawy pal41styń
"l'i w Radzie Liri.
t..adnienłe palestyńllkie .mierza do
i'lIaula elapami.
Zrekapitulujm)"
~kr6t"e t. z nleh, które już lą przebyte
lllalzldeujmy plan działań dallllych tak,
,tak .IQ
on przedstawia w świetle debat
nie lIII'atnieh uohwał Rady Liri Narodów.
niepokojony rozru,hami w Palelt.yl'Z,
e, rząd ' W. Brytanii Ikierowal na
1111 ~leJ
le. komiaj, pod przewodnietwem
ord
'I IIIa Peela, po .tudiaeh, dyBkDljach
ololn1ch doehodzeniaeh doszła do
~t" konania, ie nie znajdzie się wyjśoia
.-/ - kIOPotU.ej i kOlltownej dla W. BrJ·
~Ilii .,tuaoji, jeieli nie .kłoni lię Lirl
arod6. do dee)"zji radykalaej, do przlld·
~. ai~cia zabiern ohirurrielnero, pole~,"ro na podziel.mu P.al ••ty.nr. na

-t."
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POMIĘDZY ŻYD~W I ARABOW,

łlzęści: - arablką, żydowską
obejmująee Ziemi. Świętą.
Deeyzję swoją przedlitswila

li

I terytoria,

W. Bryta'
nia w Genewie, gdzie poddano ją bada'
niu. ale równocaeśnie zajęli liII nią zainorlranizaoje żydowskie
teresowani: i arabskie.
Plan podziału Palestyny, przedstawio·
ny przez komisj41 lorda - Peela, nie wzbndził zaehwytu. Posiedzenie Rady Lilii
Narodów, poświęcone rozpatrzeniu raportu komilH mandatowej, która przez blisko trzy tYlrodnie nad planem tym ślęcza'
ła, nie pozostawilo żadn)"eh wątpliwości
pod tym wz,lędem. Konirell pan-arabski uezynił to lamo. Państwa zeitereBowane we wzmoieniu emigracji ż'yd o wskiej
a więe dążące do tego, ażeby terytoria,
które mają byó przyznane przy szlemu
państw n żydowskiemu, mOKły wchłoną ć
jaknajw:i~kBzą liczblt .mi,rantÓW ży.dow:-

skioh, nio mogly również uważać planu
lorda Peela za doskonały.
Polityka brytyjska brzydzi si ę uporem.
Jej IIlalllycznoś6 jest jej silą , a dostosowywania eię do rZet)zywistośoi polityka
brytyjska już od wieków bynajmniej nie
uważa za dowód slaboślli. W sprawie
palestyńskiej te zasady polityki brytyjBkiej w cią/Cu Ir.r6tkielo czasu dwukrotnie wyraziły .Ię w oalej pellli. Kiedy
uznano, że dalize sprawowanie ma ndatu
aad Palestyną jest ni e możliwe - postanowiono zeń zrezyenować i PalestynQ
podzielić. Kiedy okazalo siEl, że plan
lorda Peela nikomu wła e ci w ie nie docadla, bo nawet parlament brytyjski 1r0
zlanil - wówczss Bzef Foreill'n Offiee,
min. Eden ogłosił najofiejalniej w ś "ie
oie, na publicznym posiedzeniu R ady LiIi Narodów, że rząd Wielkieij B ry tanii
rotów jest plan ten zmienić iwypraco-

Str 2_

Krotoszyński Orędownik Pow_
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waó nowy_
Od ostatniego oświadczenia ministra
Edena - od ub_ wtorku - rozwiązywa
nie problemu paleBtyńskiego weszło w nową fazę.

Rada Ligi przyjęła oświadozenie brytyjskie bardzo przychylnie. Sam fakt
przyjęcia oznacza jednak coś więcej, aniżeli wyrażenie gotowości uo przekazania
Wielkiej Brytanii misji opracowania nowego planu podziału Palestyny. Oznacza
on miano wiei e przyjt:eie zasady podziału.
Nie może już odtąd być mowy o pozostawieniu nadal stanu obecnego w Palestynie. Ustalono co się atanie, pozostaje
obeenie ustalenie tego, jak eię to stanie.
Miniiter J. Beck dwukrotnie podkreślił na po.iedzeniach Rady Li"i jak bardzo Polska zainteresowana jest we wi!.ściwym i szybkim rozwiązaniu problemu
Palfstyny. Określil równocześnie ramy
rozwiązania, któreby nujbardziej odpowiadalo interesowi polakiemu. Wobec teKO,
że zagadnienie w zmożenia emigracji ży
dowskiej z Polski istnieje, wobec tel{o, że
zagadnienie wzmożenia emi&,raeji żydow
skiej z Polski istnieje, wobec tego, że
w tej sprawie zresztą spoleczeństwo polskie myśli podobnie, jak uświadomiona
cZflŚĆ spoleczeństwa żydowskieKo mnsi
powstać taka Paleslyna żydowska, którahy mOiła pomieścić juk uajwiększą ilolió
emigrantów.
To je.t la.ne, tak 8amo, jak jasne jest
domagania się przez min. J. Beoka moż
liwie BzybkieKo załatwienia sprawy. Nowy plan brytyjski musi mianowicie znaleśó lię
ponownie przed Radą Ligi, a
znajomm\6 e1mewslriego tempa w zalat-

.

~.

.

.,

komltećie, kt6ryz/ljl

wianiu spraw, nawet najważuiejszych,
całkowicie usprawiedliwia to
wezwanie
do pośpieQhu.
Przyjęte przez Radę Lil~i
ząstrzeżeuie

stawiciela Polski w

przez min. J. Beeka miejsca dla przed-

lestyńskiego

Odezwa na lIV

TydzieńL.O.P.P.

Dorocznym zwyczajem w całej Polsce
zostal zorj{lInizowany
"XIV Tydzień
LOPP"
Społeczeństwo należąIle do Ligi Obrony Powietrznej i Przeciweazowej w ci/ł
gu ozternastn lat jej istnienia dokonało
bardzo wielu ćhlubnych dziel, z któryeh
na pierwszy plan wybija się polożenie
fundamentalnych POU8tłlW pod rozwój
polskiego lotnictwa i obrony przeciwlntniczo-ItHr.owej ludDOści cywilnej .
Właściwie wszystko to, czeKO w nywilnej OPLG. dokonano jut zas/IIKą hj garści obywateli któny uO LOPP. nsl eŻII_
Stoją obecnie przed Narodem wielkie
zadania, które nie cierpilł zwłoki i w
najl.:rótszym ćzosie wykonane byó muszą.
Pierwszym z nich jest dozbrojenie według o.tatnicb wymagań teehniki nBs7.ych
sil powietrznych.
Lotnictwo uasze musi posiadaó liczne
i dobrze wyszkolone rezerwy pilotów i
mechaników, aby na wypadek potrzeby
woj ennej mogło II nich czerpaó bez trudu
uzu pelnienie.
D3 IIzIolenia rezerw lotniczych potrzebne &ą samok.ly, tymozBsem nasze ośrodki
sportowe
Aeroklubu stale walczą 'll
brakiem odpowiedniej ilości sprzętu-

Zaradzió temu stanowi rzeczy może
skntecznie tylko spoleczeństwo.
XVI Tydzień LOPP. wini/'ń się przeto
odbyć pou hasłf m wzmożon('j ofiarności
oa budowę samolotów dla naszej młodzie
ży, która pragnie z ealym pc,święcenieIJl
uczyć się latać, by s/użyll krajowi.
_
Pamilllajmy, że I{dyby każdy obywatel
WielIwpoIski zlożył na ten cel choćb1
!l&jsk[omuit·j!li;~ ofiaIl) na juką &0 5tSt;
hRngllry nas?:ei/:0 Aeroklubu zapełnione
by ZOS!B/Y maszynam:, a ta mssa mlo~
dzieży dla której , braksprzetil - poIiin<:ż,Y'
h by s,ert>gi pil "tó w rezerwy.
Za rzf\d P o wań8kiello Okn~li:u W(\je~ó'
dzkiego Z\VraCR się przeto do wszystkicb
bez wyjątku obywateli województwa pos·
nańsldAl{o. by odniem się przychylnie' do
starań LOPP i al 'y z pełnym zrozumie·
niem ocen i ając wybitna doniotllośó:i w-S"
żnLŚó 'c elu 'nie skllpili swy"h o'f iar" D'
wzmocnienie potłlg i polskich skrzydeI.
Polska musi panowaó nie tylko u siebie
na lądzie i morzu, ale przedewszystłieJlf
w powietrzu, choąc jak najskuteoznlel
ząpewnió bezpiel'~eń.8two i eałość DflBZyt'b
Kranic i utrwalić wolność i niepodlelrl QŚÓ
Narodu.
Wslępujcie wszyscy do LOPP.

mować się będzie

mUfy.Łoryciną

stronę

podziału
Palestyny; Kwarantuje .tab~
wpływ Polski oaroliwójzagadnienia' pa"

w jego dahzych etapa6h.

Stoli~a Cl~~ho~łowa~ji Whoł~li~ Pr~lJ~~ntowi O~WOMnlicielo~,
P r alr a (Centropreu). - Stoliea Czechos/owacji przygotowala się do uroczyste&,o pOlrzebu Prezydenta-Oswobodziciela. Na wszystkich ulio&ch powiewały
czarne ohorąlrwie a na zamku cloyniono
ostatnie przygotowania do przyj~cia 08WObodzioiela.
Zwłoki Prezydenta Oswobodziciela przewieziono z Lan do Pra&,i na zamek Hradozyński w piątek wieezorero. Do poniedziałku zwłoki wystawione byly na widok
publiczny w kolumnowej sali zamku. Z
zamku w Lanach trumna ze zwłokami
Oswobodzioiela wymeslono była przez
pracowników zamkowycb_ Warta zamkowa oddała Zmarlymu ostatnie honory.
Przed samochodem po&,rzebowym jechał
samoehód kanclerza Shamala i szefa kan·
celarii woj,kowej prezydtnta Republiki
Ken. Blahy. Obok szofera lamochodu poI{rzebowelro siedział kOUJenuant zllmku
hradczyńskieKo, pułkownik Kwapi!.
Za
samochodem pOKuebowym jechał dalszy
SAmochód, w którym mil'jsce zajmował
syn Prez_-O.wobodziciela, posel pełnomo
eny Jan Masaryk i sekretarz ZmarleKo
Prezydenta dr Schenk. Na pOlrraniczu
Pra&,i do żałobnej karawany dołączył się
oddział ka walerii pod dowództwem een.
brygady Dostala.
Oddzlsł kawalerii towarzyszył zwlokom
Prezydenta aż na sIlOlek praski, edzie
trumna przeniesiona została do sali kolumnowej zamku przez urzędników kancelarii prezydenta. Po każdej stronie
katafalkn stało po trzech żolnierzy i 3-ch
legionistów. Pierwszą litraż honorową
stanowili: szcf sztabu ieneralne&,o Iren.
broni Krejczi, k-mt zamku pułk. Kwapił
i jeden z ozłonków straży zamk. Po dru-

Iriej stronie etał ien. Linhart, d-ca stra ży
zumk. ppłk. HoffmBu i dalszy członek
straży zaroI.::. Straż zmieniala się co pól
lodziny.
Na pierwszym podwórzu zumk:owym
przyjllzd zwlok Prezydenta-Oswobodziciela oczekiwany byZ przez Prezydenta Republiki dr. Benesza, pr1eworln. sejTI!U
MalypetrB, przewodn senatu dora Soukupa, czlonków rządu, primatora miasta
Pra,d, prez. krajowego Czee h, Keneraliza6ję i personel kancelarii prezyd. repu bliki.
Publiczność mogla oddać hołd PrezydOewobodzicielowi dopiero od soboty godz
9 rano. Od tego czasu sala lrolumno ... a
otwarta była aż do godz. 9 wieczorem w

poniedziałek, to znaczy, żeIlldąo~ó def~
przed katafalkiem pelne
dni i dwie noce. ,
,
POlrzeb odbyl się we wtorek, o '0M'
10 przed pol. Po uroczystl:m _ obrzędl1
na zamku, podczas którelo -przePl'ó "',a
jako jedyny mówca prezydent dr. Ben"!
konnukt pOKrzebowy ruszył przez miaslo
nR dworzec WilsonII, skąd zwłoki prz"
wiezione były do Ląn.
Za Jlociąa-i e 9i
specjalnym jechał drugi pooillg nadzi~'
czajny, którym do Lan udali się zaPt~:
szeni go ście pOII'rzebowi, wybitni dy,lIl
tarze państwowi, korpus dyplomatyc."'"
przedstawiciele różnych pllństw i rodzi o'
lować mOl{ła

Zmarłego.
-0-

Współdziałanie
Roiła dusza w Polakaoh, radosny pelen
wiary i ufno'ci w przYllZło~ć Dllslrój rodzący
entnzjazm o Ksrni8ł ' ohywBteli,
Irdyśmy
witali wracające z manewrów
nasze zbrojne zastępy. - Roje stalowyoh
ptaków napełniały warkotem silników
ro:zedrlrane powietn!l. - Po ziemi z dudnieniem, sapiąc cillżko przewalaly swe
żelazne pancerne cielska Cillltniki, wiodące armaty. Z rlumą spogllldali ludzie na sprawnie maszerujące 8zlreli.
Armię mamy
piękną, silną i dobrz,e
wyszkoloną. wyposażenie jej stale POitę
puj e naprzód.
PamiętaQ jednak o tym
mnsimy, że najlel'iej wyszkolona armia
i najnowocześniej uzbrojona tylko wtedy

z arm-i'a·

spelni swe zad · niD. jPżeli bęiłzieZB'~~~
st.nło dobne przYKotowane i ,zori&"aIlISj;
walll~ do obrony społecze ństwo. - 'W o!!'
8ko JUusi mi rć pou każdym wz~IQdo :
pewne zaplf,czll. ~ ' ;'łf
ojna przY8z~óśoi, . to ,wal~u .1D8~ ~9
tnlctwa, napadającymi całymi rOJaIIJ1 :
W
ilEjbokie tyły. Bombą , burząca i, zap'\fł,
jąca ma zniszczyć oerNlki 'przero~81o p.
w~zły komuuikaCyjne, budowle J .'t. Jib
Bomba ~ypelni~na trncizn_1ł chelJJ1"'~ie
ma wywołać pamkę, zlIrnęt I przera~~'(j~'
wśród nieprzygotowanych i nieotl"1~ _
mionych rzesz.
, '-~
Działania lotniczll pa ' tyla~h ,.\f~~~tr
CIlIrO kraju w rezul~acie mają l!SllelJl :c,•.~,

yv

. ~;/ +!~o;l,

_N..,...~'--".,.;;;..6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___K_ro_t_o_S_z.:....yń_sk_i_Oręd_~.~'V_n_i~_~~~~ _____
wić rllcjon.lne zllopatrywanie wojsk Da
froncie, moralnie zali zachwiać ufność Wio
własne siły, podkopać wiarę w zwycię
Itwo, złam.ć odporność spoleezna.
Tylko świadome niebezpieczeństw a społeczeńltwo, dobrze zorianizowane i odpowiednio do obrony zdyscyplinowane,
pótrafi stawić czolo klęs~e nalotu i zmDiej8zyĆ wydatnie jero skutki.
Dlatero też już dzisiaj, musimy wzo. rując się na systematycznej pracy wojska,
rozpollząćintensywne orranizowanie i szkolenie mas do przYIZłej OPLG, która
tylko wtedy będzie skuteczną, jeż eli .ię
Itanie powszlllhną.
Wobec tero każdy
obywatel winien - nie ociąrająo się j. k: llajrychlej wstąpić do szererów Liii
Obrony Powietrznej i Przeeiwiazowej,
aby samemu się wyezko1ić i nabrać zaprawy, a rroszem ofiarnośei przyezynić
się do stworzenia mocarnej Polski w powietrzu i niezawodnej obrony przeciw/l:atowej na ziemi.
Wszyscy do LOPP.

EGIPT

PRECIW ~ PODZIAŁDfI)l

PALESTyny.
Na po.iedzeniu Ziromadzenia Liii Narodów dnia 18 bm. rozleił się pierwszy
tl08 przedstawiciela państw muzułmań
skich prteciw planowi podzi a łu PalestyIly. Delerat Eriptu, oprócz którego ma
i · szo ze przemawiać deleKat Iraku, wystą
pił z tym większą c strością prze ~ ilV pIanowi podziału Palesty ny, że właśnie przed
kilku dniami zasada podzia} u została
l>rzyjęł.a przez Radę Liii.
W kolaoh anKieiskich ostrość wystą
Iliania delelrata E",iptu wywołał8 powazne zatroskanie i uświadomiła trudnośj\;.
na jakie natrafia Wielka Brytania w
619Ych praoach przYlrotowawczyoh do
nrzedetawirnia planu podziału terytorium
l>a!estyny.

ADAM NASIELSKL

PRZYGODA AMATORA
POWIEM.

7

- Pllwierlz, że zl\kochilleś si ę w Urs ltl! i Ld pierwszejlo wejrzenia na jej fot" ~rllfje, dzi eciaku.
- Jestem 011 ciehie młodszy zale dwi e
n tny lata i w nikim się nie zakO(' haI lU. Jakbyś postąpił, jeżelibym p08zpe~ oll wtem zaiinięoiu na wlasną rękll -Dowtórzyl Zbigniew pytanie.
- To zależałoby od sposobu w jaki
~~aterjalizowałbyś swe zainteresowanie.
'Uyileó nie możemy ci zabr o nić. Ale
łdYbyś działllł - bEjdziesz utrącony bard·to olltro. Rz ecz jest tajna i śoiśl e poIItn.. Prawo zaś jest scille i amator nie
lllOie wchodzió w kompetencje policji
ll a6.ltwowej.
- W, pewnym stopniu może. Mam
IIIl'iret mały plan .
- Jaki - zaniepokoił się Peni:.
t - O, narazie nie nie powiem. Ama,~r'\ie prawo karne Irlosi, że policja pań
/'Owa nie może wohodzić w kompetenIII amatorów.
. - Nie rób rlupetw, Zbirniew.
~ -: Już druri raz Btyszll dziś to ostrzel~n!tI. Ozy mam naprawdę taką rlupią
b~ IIrz. Byłoby mi przykro - lecz nic~ In_ na to nie poradził. PrzYPulIZczam,
Q!\l~" popelnię nic glupiero, już choćby
\~do\łO, żehy ciebie ni., martwić. Ciebie
tora Curtiusa.
- :&:to to znów .za jeden.
- Domy.lla.z lIi!l zupelnie trafnie. Dr.

WSPólnym flJYSlłklem reaUzujemy doniOsły cel.
Powszechnie
uznuwana
działalność
Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół PowBzechnych ni e wymuI/;a już dziś szerszeiO uza8adnienia.
Wyniki dobchezasowej akcji mOKłyby
być jednak o wiele poważniejsze, rdyby
wszystkie zabiegi Towarzystwa, zmierzając e do zdobycia funduszów na budowę
szkól, znalai/;ły pe łniejsze i szersze jak
dotąd zrozumienie i poparcie wszystkich
sfer naszero społeczeństwa.
·;
Jednym z takich zabierów Towarzystwa jest spruwa 2iDaczków na podrElcznikach szkolnych.
Z!lrząd Główny Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkól P uwszechnych, dzięki obywat.elskiemu st.annwisku Z wiązk u WydBWCÓ~V i Ksiell'llr7,Y
uzyskał możncść
uz)-skania za każdy
sprzedany egzempla rz podręczniki. 10 gr.
nu budowę szkól przez 7,n rr llpno orlpowiedniogo zna cz ka.
Zakupno znaczka nie obciąża zupełnie
kupnjl\eei;O k6iążkę dla ucznia, I!'dyż na
każn y m egzemplarz u podr ęllznika szkolneKO jest na karcie tytułowej na pi il .. Cena '\"\" l'il Z ze znaczkiem nI! Tow8 rzystwo
Popierania Budo wy Pnblicwyrh Szkół
Powszechnych ". Chodzi t ylko o to, aieby na sprzedanym eE'zemnlerzu rzeczywiśeie by! nal epiony ten zuaczek_ D o
)patrzeuia tego dr obu(\go 8zeze Q;6 łn nie
obciąża w niczym kupującego ojca, matki ozy opiekuna dziecka, nie kosz tu je a j h kże wielkie ma zna czenie dla. reulizaoji, celu, jaki sobie Towarzystwo Popierania Budowy Puhlioznych Szkól PowEzeohnych postawilo. Z ~rosza twor1.!I
się tysiąoe
zlot ych, z tysięcy miliony.
a nam milionów trzeba, abyśmy Pol sce
odrodzonej zbudowali 8zkoły powszechne.
Cartius jest rzeczywiścic jed en. P.ychjatra. mój dobry znajomy.
- Poco ci właści wie to wszysllro 7 żachnął się Penk. Pdństwa ouradują
nad kryzysem i bezrobociem, grozi wybuchł
nowej wojny, a taki lekkod uch
marzy wciąż o romantyzmie. m d jąc za pewniony byt. Przeczytaj snuic spru W DZdanie z ostatniego posiedzenia Li~i Narodów. a spoważniejesz.
- Gwiżdzę nil Li6rę Nar odów . Mam
plan - powtórzył ZbigUttlw 7e slllbym
b!yskitm w ocza ch.
- Mnie chyba możesz o nim opowiedzieć.

- Nie - panie komisarzu. Ty j ~B teś
oficjalnym oficerem służby śledczej. Mię
dzy nami zlIchod:r,i k olosalna różnica_ Nie
dlatego, że ja jestem amutor. Sprawa
jest grubo poważniejsza.
- Mianowicie1 - Penk spodziewa! się
odpowiedzi jaką otrzyma i domyślił się
dobrze.
- Tohie nie brak trzeeh centymetrów
obwodu poziomeio klatki viersiowej .. .
- ... przy pełnym wdechu - dOIoń
ezyl podkomisarz z cichym śmiechem.
Oatateeznie, jero niepokój minął. Miał
zaufanie do rozsl\d ku Zbil/;niewa.
- Napijesz się cze~oś .
Dziękuję. MU8zę uCiekaó. Bądi
spokojny. stary, bardzo stary dr uhu. Dobra j est! - zakończył wesoło i uścisnął
moono dloń pnyjsciela.
- Dowidzenia. prz) rzekam ci, że nie
zrohię rlupstwa.
ROZDZIAŁ IV
"Dobry pomysł nie jest zły"

~~ .

q

.;) .... . .J.

D robnym, w~p6! nym wysiłkiem wszystkicll: u!J 11czycieln . ll t'z nia, ojca matki _
bmt n, sic\stry , opieknna. czy insty tlH' ji
ml odzież wY f'bo wują cej
przy zaknpl' ('
podręczni ); a ~z k olnego realizuj emy
(', niosly cel oz naczeni u ollólnopań stwow y m.
Czy nie ua ! ~ż y o tym pamiętać 1
Zbliża się
s~zon zak u pu
książ e k dla
młodzie ży slkolnoj .
Zd arZR się niestety dość C7,ę~to, iż pn- y
sprz e d llży
pC'lrecznika ten ezy i U)1 v
sprzen :l jąf'y J.Ai ąż ll: ę 7ilpomui o naklł'jpni;,
zna czka - niechże t!..l;:iemu ks i ~4ran.o w i
przypomni ku pu jący.
B ęuzie 1"0 nap rawrlę wielki wspól ny
wys ił ek wszystkich sfer obywate!ski plt
a zarazem czynne współdziała nie SZel!kiego o~6lu w realizacji doniosł ego U;;t
Polski celu i zadani a, jakie spelnić pru g
nie '\l" in tcresie oa-ó lnego dobra Pańs tw : ,
Zerz&d Główny Towarzystwa Popienn';n
Bnd owy Pllblif'zn yr h S z~M P "w8zeehny" ;'

Zł~ż ~at~K na L.O.PIPa
•• '
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Kronika miejscowa
POŚuJiec~nie
koła" 00

sztandaru

Krotoszvnie.

nSCm

W ni edzie l ę, dnia 19. bm. ohchodz ih,
tutejsze Gni azdo 40 ·cie swego istnien ia
połączone
z poświęceniem
sztandarll.
Uroczystcść
zapoczą t kowano
w sobe i ()
wieozorem zlożeniem wieńca przed PO Ulnikiem W oiności.
Nt! mszą św. o godz. ID-tej P OrlC2 [;R
której odbylo się poświęMnie sztanda lll
Z allinięcie i to cieka we. Wprawdzi.
Zb igniew minI j eszcze zbyt malo dany "h
dla skoncentrowania sądu
trzeb a
wsz a ld:lI ' by:o pv.yzna ć, żc spra wa j PS I.
istotni e niez wyk ła. Co mogło skłOl ' ,6
p [j nnę
Ursz ulę L a.ocką do OIl:lSZClzer, ' "
<INnu. Gw a l t. - czy w!as ufł wola - c,,-:v
p o dntęp. z wa bi" nie.
Pytanie d awa ło I "
le do najroinan t ycznie jszyeh p rzy pu ~z
e z eń .
U cieczka z domu ' - Warna ;;;;
nie j es t N ow y m J orkiem - tym z ost 1
ni ~ h
szpalt I:szet, bo jak tam j Pst urzeczywi stości, bez pry zmatu kaczek d2 ' I'
nnikarsld ch możemy tylko obmyśhl c E <!
- i wąt pliwew jest, tak, na oko, ab y
Urszula L uso(Jka u ciekła z jakimś ko óh ankiem. BOlla tEl i piękna , - dzisiej sze
bogate pi ę kności
mal o romantycznl'.
Z drugiej s trony sześćdziesi ęciolel ' i
iloktór med ycyny, esteta i filantrop -.

8"

oświadczający

eię

dziewiętnastolet n i ej

dziewczynie. I tu znów wracał o ZOil Ilnienie szans. W tem przecież musiH ·'
C08 tkwić .
N a ja kich przesIankach opieraI dr. Bispinlr swoj e oświądczyny . M cż"
kaprys, żart w swoistym stylu _ Nav.et
Sherloclr H olmes musiał od czasu do czasu odłożyć ewe skrzypce i fajkę i fO H" j
- aby udać się na teren .
Janek: Penk powied~.ial : " Myśl e ć IIi "
możemy ci zabronić.
Ale B<l mO myśl eli i
nie wyst.ar cza. Ro bić co ś - i to nir,
głupie&,o. Tak przYl'Lekł pr zyjB(lielowi ,
a Zbilr nie w mi ał zwyczaj dohzymYIH ó
danego słowa. Musi \Tięe znal dć ja k i. ś
dyplomatyczne wyjś c ip, z&,odne z wyr<,żoną prze z eń Msadą, ża ży cic nic moi"
na njmować tak sztywno. Na tern wł a śnie
polegał plan Zbil/;niewa.
C . d. n·

str. q.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Krotoszyńs
Ki Oręriowr:ik
_ _ .. ______
..__ .. _. __ ._.....__ .. P l);'/.
ndali się w poohodzie do kośoioła przed,
stawieiele władz, chrzestni spokrewnione
orllanizaoje oraz gniazda z calello ok:ręIlO.
Po nabożeństwie p. burmistrz Fenrych
wrllczyl sokołom przed ratuszem nowopoświęcony sztandar.
O Ilodz. 12 odbyła się w sali Strzelnicy
uroozysta akademia Llodczes której Vlr~
ózono dyplomy członkom honorowym.

Walne zebranie Z. S.
Zarząd Powiatu Zw. Str7eleekiellO za"
rządził WalDtl zlJbraniu Z. S w oddzial8C'h
KOryt~l i Ligo ta na niedzielę, dnia 261i'0
września b.r . Zebrania odbędą się w bu·

dynku szko lnym i lo w K (' rytuch o gOdl.
16 11 w Lig00ie o godz. 18· tej.

Kradzleź.

Kobylin.
w

Tutejsze Bract wu Ku r kowe urządzi lo
ozasię od 29. VIII_ do 5. IX. 37 wiel-

@@@~@@@@@@@@@@@@

Dypl. nauCzYCielko muzyki
udziela

lekcji
gry na tortepia nie

Heleno ZachertóUlnu, Krotoszvn
Si !IJlk iew icza 14.

N il Izkodę rolnika E mi la z R6żopola
skradziono tV ubi.·"l;)· Ul tygodn ;.u brony
które poszkodowany pozosts Vi' il w polu.
Wartoeó hron ohli o'l.f.I s i ę n a zł 40,-.

Pożar.
Na szkodę Durskillj Bronislawy z Różo
pola spolil si ę stóll żyta. Straty wyrlOszą 800,- które pokry je Zskllld
Dbe:/.pieczeń.

kie zawody o nagrodę wędrowną. Poza
t.em w czasie o/lle.;o tygodnia odbywały
oię ij tr zelaGiu o cen ne oogrody. Impreza
('jeR z yła 8ię wiiJ i kim jlowodzeuifm dzi
mprzyjającej pogolhie.

SZeW. Obywatelstwu miilsta Kro'
toszyn a. i okolicy dorJOsze uprzeimie
t e z dmem 18 września br.

przenosze moja restauracje
Z

uczciwa umiejąca gotować potrzebna od 1 października do
Ostrowa.
Zgłoszenia pod a dresem:

KrolosZVD, - ul.

KołłntoJa

t mieszko 3.

ulicy Rynkowa 7 liR ul.
4 (DDm p. Skr'zypka)

Kaliską

1\lóry

prow " dzić

będę

RestauraCla pod

pod

firmą

"Słońcemu

. Staraniem moi~ b ę dzie jak dotąd tak
I naual Szan. Kli]ent e lę jakna jlcpiej obsłu 
żyć, prz~'czcm Doleeam dobrz e pi elęgnow .
plwa, wódkI, likiery I wina.

Józef Szczerba.
Lo klIi P ', d

Słońcem

Amunicją - Broń
oraz wszelkie przybory myśli·
wskie poleru po c e n a c 11
PRZYSTĘPNYCH

Dziewczyna

A. Ski_bińSki
SKLAD ZELAZA
KłW'l'OSZYN,

Rynek 12.

Telefon 24.

Dozbroimy polske na MOfZU!

Krotosz)/n
Telefon 125

Rynek 31

Towary Kolonlolne

I delikates,
WIna . Wódki . Llkl~ry.
hurt

-

--

detal

Do
~~~~ N A BYCIA

W FIRMIE

Syl1Nesler
skład

Wił' czak
żelaza

Kroto&zyn,
Rynek 16.

-

N'I

~

Telefon 50.

-

N'lo. 16

:::

Str. 5

Kro(o8zyllsk'i-OreaowniJ[ Powiat.

NADESZL
setki modnych eleganckIch płaszczy
. damskICh. mę skiC h i dzi eti ecy t b'

SPRZEDAJ2 BARDZO TANIO!
NajwiękSZY

wybór

kapeluszy

męski~h

1IV naJn01lVszych 'a.sonach.

najlepsze fabrykaty:

HOckei
Danlelczyk
Blester
Schlee

Zaopatrzyłem skład

mój w Bielskie Kupony Ubraniowe

wyłaczno sprzedaż

(O

Krotoszynle

w wielkim wyborze.

POLECAM
kurtki skórzane,
"
kożuchowe.

Ozapki skórzane,
kombinezy szoferskie itd.

Celem przekonania się w cenach i jakości towarów
zapraszamy do zwiedzeijia naszego bogato zaopatrzonego . magazynu
bez przymusu KUpna.,
J

NAJWIĘKSZY SPECJALNY MAGAZYN IWNFEKCJI l ·
w

F-A

Kroloszynie

SI. NO'W ICKI
CIlłaśc.:

ALADAR nIECIlI E11.

PrzyJazd cbocla2by %dalszych ·stron opłaca SiC zpowodu bar·dzo niskich cen.

I
S

~

Str.

Krotoszy ński Orędownik

6)

I

Pow.

Nr. J!
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~I

I@ ~I3~ Restauracja "Zagłoba"

@ffi

DNI

10

I

TANIEJ KONFEKCJI

II

Cenv frapuJqco nIskie, czestokrof

@

w ka'd, modd",l".,;d"o

T11 SIACl!L
20%
rab a k

Ubronia
Płaszcze
Spodnie
Kapelusze
Czapki
Koszule
Krawatki
Skarpetki
Chusteczki
Pllrllsole
Tysi~ce

2 O 01

0

RABATU

na wy mienione
a r t y k u Iy

•

gnow~n e

•3

piU/n - wina" wódki mODo polowe
3
Iikierv " konIaki i t. P.
3 Ciel,le i ziwnc zakąski o każdej po·'
3 rze dnia. Butelkowa sprzedaż wó3
dek monopolOWTCh.

l

I~

~~~~td~'i~~~"~~~~.~~,~~~:~

UDZII!LAI1
L

na

jedyny Oby watelski lokal na
miejscu poleca dobrze pielę-

I
m • S:::i~I::D'~:::r
Krotoszyn,
~ ul. Kaliska.

Telefon 65.

• "y ... 'ł'."'ł'...,.."".~.,,..,..,

rpM.onych artykulów wyło ż on y ch na stołach
J E D N O L I T Y C H C E N A C H.

,

[

~

IV

~ z
~

20%

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

UCZBNNrffHANDL

wyżs zym wyksztalceniem szkol

nym.

i

(

69 "BAZAR',' Ul. TVkocińskl Krotoszvn Rwn.! ~

rabatu na

Suknie
Płaszcze
Bluzki
Rekllwicki
BieIizne
Kapelusze
Swetrv
Firunv

@
@

Stołowizne

@

Plac
budowIan,
i
m
€3

przy ul. Polnej kom
rzystnie sprzedam.
"
m ZgłOszeniu do Red. Krot. Oredow. P8~

I
m TYNK - SZLACHBTM '

€B
@

Rołdrv

~

,

l

"KRYSTALIT"

m
w "Krystalit" Miejska·GÓrka pq
m Za kładólecam
po cenie fabrycznej.
,
m Jedyne przedstawicielstwo
na mi11'- l
Krotoszyn i okolice
' ;ffi
m OltA DY StA fi) PA fi) LICII ;
ffi
m
Krotoszvn, Kolisko "
:
m Wapno: w kawałkach, gaszone, hTd~'~
m liczne - Cement - Wegle -Spedytor.!! . ~
ffi
@
nO nOllJV sezon Jesienno-zIma'"
€B

resztek za b e z c e n

l

Dywany - Chodniki - Kapy - Ceraty

l

teraz za pól c e n y.

l

Nadzwyczajna ok azja korzystnego wku pu pł óc i en i ws zelkiego rodzaj u s tołowizn y . Na wyprav. y i dla za potrzebov.'[j·
nia domowego dla hoteli i res tauracji reko rdowo niskie ce ny

I

BAZAR

I

I

wykonuj t; eleganckie płasz
cze damskie i mt;skie, ko·
stiumy, ubrania, mundury.
briczesy. Nadeszły najnowsze :tumale, próbki najmodniejszych materiałów.

ffi
ffi

m
ffi

w. TYKOClNSKI ~~'!!2~SI~~3~ I

1

(
"

'I

W,J Chudzlńsi'J 'j
mistrz krawiecki

m

-I

Krotoszyn. Rynkowa:;
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Czv Pilni wie, te

'I

'

~::::::~::J:~~ ~~~@@~@@~~@@~ Trwała ~n~llla~jl !

IlE SZKAN I E Duprzemysłowe
ze lok a l e
nR drultim pil)trze od
zaraz do wynajecia

nallajl4ce sil) na
011 zaraz do
w y dzierżawienia.
-

,.,
W

każdy warsztat

-

Zgł. do Redllkcji Krot. OredOU/nikll PowilIt. Zgłoszenia
EBmmW@@~@@~m~wm@~

wykonuje

się

fachowo i

Zakładzie

soJid"~.:

frVZJerskl'

RaJtera"

~loriańska nr. l.

przyjmuje i inforacji udziela

K. Chojnllcki, ul. KlIliskIl i Red. Ored. Pow.
K~.imieu

Keneleki

-

Czcionkami Dru karni

i
I

.,"J , I

! -_ _ _ _ _ _-.---: .
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Za dział nieurzędowy odpowiedzialny redaktor -
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