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Sobota, dnia 6-go listopada 1937 r.

Zbiórka publiczna.
P. Wojewoda Poznański pillmem z dnia
5. X. H87 r. Nr. S. P. B. VI. 9a/83/37
zezwolił Katoliekiemu
Stowarzyszeniu
Młodzieży Męskiej na urządzenie zbiórki
publicznej pod Kołym niebem na całym

terenie Województwa P oz nański e go w du.
14 listopada 1937 r.
Kroto8zyn, dnia 22. X. 1937 r.
Starosta Powiatowy:
(-) WI.!:.IMOWSKI.
Nr. B. 27/60/37

Delegacja Zwiqzku Urzednlków u Ministra
Dświntv.

W ministerstwie oświaty przyjęta był.
delegacja ccntralnej komisji porozumiewawczej stowarzyszeń urzedników pań
stwowych z prezesem Józefkowiczem na
czele .

Dział nieurzęd\NY.

P~WITANIB N~WEG~ DUSZPASTERZA PARAFII KR~T~SZYNSKIEJ
KsiedzD prob. Stefana OgrodotIJsklego.
W niedzielę, dnia 7 listopada br. przybywa do Krot08zyna ks. Stefan Ogrodo'
weki, nowomianowany proboszcz parafii
krotoszyńskiej.

Powitanie księdza OgrodowskieKo nastąpi na Rynku.
Zarząd Parafialnej Aicji Katolickiej
:CWraca lię z upnejmą prośbą do wszystkich Orłranizacyj, by zechciały wzią6 udział w uroozystości według następujące
IrO prolitramu :
O godz. 16.30 ustawiają siEl stowarzyszenia tworzllC po obu stronach ulicy

RUSZYMY

tAWĄ NA

.. Pospolite ruszenie samopomocy społeczeństwa".
W te słowa Prezydent
Rzplitej ujął apel do wszystkich elanów
i zawodów, by służyły ofiarll na cele pomocy zimowej. Apel do .. gorących serc"
nie zawiódł. SpołMzeństwo dostarczyło
37 milionów złotyeh. Ponad 3liO.000 bczrobotnyCh żywicieli rodzin i 500.000 dzie,ei miesięcznie zostalo w eiągu ubiegłej
zimy oehronionych przed Kłodem i ehlodem. ..Daliśmy bezrobotnym - stwierdził ' obecnie mini.ter opieki spoleeznej Illożnośó przetrwania zimy z zachowaniem
PSychicznej i fizycilnej zdolności do praey na wioen" a dzioCliom - okres ten
Przetrwaó bez przerywania nauki w szkoł_eh w których były one dożywiane".
Właśnie zOllta1y rozesłane wieści do no"'egO pOIPolite&,o ruszenia.
Od krańca po kraniec Polski, ao wszy&lI[ich mialt i miasteczek, wsi i osiedli
. dotrą te wieści: odezwa ogólnopolskiego
bbywatellkiego komitetu pomocy zimowej
ezrobotnym.
Dotrą .lowa :
- ,.Nil! wolno pozolita:w.ió bezrobot-

Rynkowej i w Rynku szpaler. Każde
stowarzyszenie z pocztem sztandarowym
na czele i to: stowarzyszenia świeckie, AircH Katolickiej i kościelne.
O utwonenie szpaleru przy glównym
wejściu do ratusza uprasza się Kurkowe
Bractwo Strzeleckie, a o czuwanie nad
ołrólnym porządkiem i kolejnem nstawieniem się stowarzYłilzeń, - T-wo Gimnast.
.. Sokół" z prezesem p. Rolitowskim na
czele.
O godz. 17,02 przyjazd ks. proboszcza
Olitrodowskiego.
Na dworcu kolejowym

oĆzelrują

księdza Proboszeza
delegaci
Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej.
Skoro Ks. Proboszcz minie szpaler,
orv;anizacje podążają natychmiast przed
Ratusz i ustawiają się za krzyżsm do
procesji. N ajpierw świeckie potem kośeielne.

Po powitaniu wyrusza proce.ja do koparafialnego Ila krótkie nabożeń
stwo.
Poczty sztandarowe us'awiają sill przed
Wielkim Ołtarzem.
ścioła

-0-

ZAGR~Z~NY ODCINEK NĘDZY LUDZKIEJ.
nych i ich rodzin bez pomooy I"
Przemówi do sumień apel:
- "Musimy ponownie zdobyć
wysilek i dać dowód solidarności

się na
całego

społeczeństwa!"

I przekroczy przez próg świadomości
o&,ólu wielka prawda:
- "Ofiara Ipołecznn nie będzie datkiem
bezzwrotnym. Stanowi ona wysiłek narodu, który zwróci się społeczeństwu przez
wytworzenie nowych wartośoi gospodarezycb i spoleoznyehl"
Rozsylająey te wieśei, wzywające do
"pospolitee-o ruszenia samopomocy społeczeństwa", reprezentnją cale państwo
i naród. Prezydent Rzplitej, Wódz NaClzelny, Marszałkowa Piłaudaka, szef rzą
du i wszyscy jego członkowie, przl'wodnioz ~c y ciał ustawodawczych, przedstawiciele dllohowienstwa wszystlrićh wyznań, najwyżei dygnitarze państwowi, reprezentallei samorządu. świata nauki,
organizacji gospodarczych, instytucji zawszyscy;
wodowyeh, pracowniczych ay&uują te wieści, rozesłane do 34 milionów obywateli państwa.

Apelują do solidarności.
ądzież
bowiem piekniej i szlachetniej "jawnić się
może poczucie solidarności społecznej,
jeśli nie w tej akcji, której podstawowym
zalożeniem jest, by w okowach
mrozu
nie cierpiał bliźni, przy klęsce bell pracy:
nie doznawał sroższej jeslcze klęski
głodu ...
Zastanówmy się głęboko nad myślą,
wyrażoną w Odezwie, że żaden datek nie
jest bezzwrotny, że każda ofiara zostaje
zwrócona społeozeństwu_
Bo przecież
znajdujemy się właśnie w przełomowej
fazie podniesienia poziomo życia społe
czeństwa n. wyższy styl, w:yjścia z prymitywu, oparcia idei obrony państwa o
spiżowy
fundament. Czyż w tym momeneie dopuszczalne jellt zmarnotrawie'
nie sil fizycznych i psyehicznych setek
tysięcy bezrobotnych. a wraz z ich rodzinami milionowych rzesz' Ozyż każdy:
z tYClh nieszozęśliwych, jeśli mu pozwolimy przetrwae zimę. nie zwróoi nam oczywiście nam jako pojęciu zbiorowemu - ofiarowanemu mu datku:w postaei twórozej pracy:. do której przy:Ił!lpi

i~r.
wi o sną' Czyż wytwarzanie nowych
war tości Ilos poda r(lzyeh i społecznyeh nie
j est wprost uzależnion e od tego, by śmy

z

dostarcZyli rozlicznym warsztatom pracy sil, ochronion) ch przed zlowieszozy mi
IIku tkami g ł odu i mrozu 1
N i ewątpliwie akcja, do którPl przystę
pujem y obeClnie, wyda rezultaty niemniej
powa żn e, niż ubir. glego roku_
Już choć
by z tego powoju. że zgromadziliśmy
b ogata doświa d czenia, pozw a l a jące unikać nied o e i ągn i ę ć czy na we t bł ę dnych
p o s un ię ć . R ó w ni eż i z t ego powodu. że
wyszko liliśm y się j u ż w p ro wadzeniu teKO wielIdeito dziela, ż e rozporządzamy
do ś w i ad czonym a paratem dzistawczym,
Ż II! po li c zyliśmy już nasze siły i możli
wolid - i wiemy, jaką d r ogą lrroczyć,
by o si ~ nąó jak Daj lepsze wyniki zbiorow ilgo wysiłku.
P rzyjdzie za pe wne - oby jak najprę
dzej - czas, że ~kc j ll doraźna okaże się
zbll dną ·

Ale o n astan! u t ego SZ()z ~ ŚliWello momentu zadeeydu je wła ś nie to, czy zdzierżymy obowillzko wi stworzenia nowych
wartolIci gospod ar czych i spolecznyeh,
być my d ostarczy ć mO IC Ji pracy ka żdemu
w Polsce, kt o p r a cowa ć chce i umi ...
Na razie musi.my dopomóc tym, którz y
B1\ pozba wieni pr !lIlY. fi w ZlllJ j(~ przy mieraliby glodem,
I dllłtego musimy się z mo bilizować,
musimy ruszy ć l aw ą na zagroż o n y odcinek n ę dzy ludzk iej.
Nie tylko dlatego, że Dam to dyktuje
miło si e rdzie.
Ale przede wszystkim z te11:0 powodu, bo to jest obywatelski - obowiązek-

ś. p.

Marian Chmi~l~w~Ki.

Dnia 2' g o bm. zmarł w Krot08zynie po
ciężkiej i bolesnej chorobie B. p. Marian
Chmielewlki m a jąc lat 57.
Urodził Bię W' Po widzu. Do gimnazjum
lHlzęsZci!:ał w Gni f źnie . B yl 1C0rliwym
członkiem TowarzYłltwfi. Tomasza Zana.
W pamię tn ym proeesi e. któr€j:1l ofiarą
pa dło
"ie\e m!od7.ieży a kademi ck iej
i gimnazj a lnej, został zasądzony na dłuż
sze w ięzienie .
Odebrano mu również
świ adeot w o dojrz a ł o ści.
Nie mOlląe się poświęliii.1 studiom wyszym, zos t ał śp. Marian po odsłużeniu
2 lat woj skowośo i k upcem Ci ę żko ukła
d a ły się ' J ego losy. Poderw a ne karą

wiezienną

zdrowie do reszty załamało sill
podczas wojny świ a towej . z której wrócił
ćiężko chory na plucIJ jako inwalida wojenny.
W okresie rewolucji niemieckiej praeowal ś p_ Marian Chmielewski w Radzie
Robotników i Żołnierzy B póżniej dla
powstania wielkopolskiego w Wąllrówcu,
tak jak mu na to Jello osłabione zdrowie
pozwal a ło:

Dalsze lata borykalIlię cillżko ze swym
losem, d o znając wiele niepowodzeń majątk o wych i strat przez śmierć w najbliższej Rodzinie.
Od roku 1932 zamieszkał w Krotoszynie. Tutaj p racował społeoznie i staral
się () chleb dla rodziny. W ostatnim
czasi e p r aoował jako ufZlldnik w Szpitalu Miejskim , Osi er o cił 6 córek.
W szyscy zna li z a eność śp. Mariana,
Jello dobry chara kter i Jello dobre eer. ć.. Byl k ol e ż eński, uczynny i nadzwy'
ezaj s kromny. T o też z wielkim wspólczugiem stoimy nad J ell:o trumolt. i wy-

KĄCIK

89

DLA PALACZY.

Prawdziwa rozkoszą dla palacza
są

"

zwijki do papierosów

MOKKA "

raŻ!llllY Mu naszą cześ6
był zawsze niezł o mnym

i hołd za to. :ie
i dobrym Pola-

kiem.
Ci, którzy śp. Mariana znają jeszc2e
z Ilimnazjum gnieźnieńlkillv.o jek o kocha'
nego, dobrego Kolegę, który tak piąkne
rokował nadzieje, ci
któ r z y 1(0 witali
opuszczajL\cego więzienie, w l.:tÓl'Ym cierpiał za dobrą sprawll Polski, ze smutkiem
sp ojrzą na JellO złamane
życie.
Stało
sill ono ofiarą walid o PolskI). '1.'0 też

wiemy, że nasza polska ziemia przygarnie Go do siebie jak dobra matk,i. My
koledzy i przyjaciele Jego będziemy ZIł
waze o Nim szczane i serdeeznie pamięt.ali.

Pogr_zeb _śp. Mariana Onmielewskiego
odblldzle SHl w sobole ,Inia 6 km. o 110dziuie 15-tej ze Szpitala Miejwlo.iljltO
w Kroto8zynie,
Jeden z Przyjaciół.
-0-
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P~litiKa ~~~nlacnna WfaOfiKach Ni~mi~~Ki~n.
\V N iem,ne(\ h n im wi !jz ,Jjr. lic zn A Z8 rZf\dzeni s . któr e m a ją przyczynió się do
wzroRtu populacji. Ponieważ wszelkie
zapomo",i dla nowożeńców, pomoo finansowa dla licznych rodzin i wszelkie ul",i
udzielaue
takim
r o d z i n o m nie
pr zyniosły pożądanych rezultatów, szukane bą obecnie inne środki, mające, na
celu wzm o ż e nie populacji. OrYKina)ną
metodą posługuje się fabryka marll'aryny
w Elberfeld. Już od roku 1934 obowią
zuje w fabryCA specjalny reiulamin. zawierlijący
postanowienia populacyjne.
Każdy r ohotnik zobo wiazujtl Bi~', że ożeni
się i że mieć będzie przynajmniej dwoje
dzieci, w przeci wnym razie robotnik musi opuścić fabrykIl . Re~ulamin ten opracowany znsta l przy udziale Ra8owello
ins tytutu hYlrieny przy uniwersytecie w
Miinsterze . Opróez teK'o komisarz rzeszy
:lla h ygieny r Ily, prof. Riidin zale~a,
aby me to.la t l>ka s tosowana była także
w inn ych prztlJsiębiorstwach. Aby skutek był j f szcze pomylilniPjszy, kierownic'
two daj e now o ż e ń (: y premie w wysokośei
płacy miuięczDl'j any w len sposób mogli pokryć przynsjmniej IlZęŚÓ wydatków
związanych z zawarciem małżeństwa.
Dalej przy narodzeniu dziecka przedsię
biorstwo wypłaca robotnikowi 100 marek,
aby robotnik nie musi e ł się zadłużać.
Niestely jednak nie wiadomo nie o
wynikach teIlO rodzaj n akeji, aczkolwiek:
obecnie, po trzech latach skntki musialyby być widoczne. Nie ulella zapewne
wątpliwości,
że w pierw~zych czasach,
Krl y trudno jeszcze bylo znaleźć zatrudohmie, takie zarządzeuia populacyjne
odno!ily ilkotek. Jeżeli jednak ohecnie
o wynikach tych zarządzeń się nie mówi
to ióądzić można, że nie były one zadaw a lające_

Ze w7.g1ędu na wzrol!t przedilillbiorstw
zhrojeniowych Niemcy odczuwają brak
robotników w wielu dziedzinaeh. Kto
nie może otrzymać pracy w swym fachu,
muei przyspollobić się do fachu innello_
N i ebezpieezeńiltwo utraty PrllCY nie jest
już
takie ~roźue aż do zmiany stosunków. Ponieważ jednak Izerokie wllrstwy
na zmianę taką liczą, s taraj1\ się aby nie
obciążać się zbytnio nlll wypadek bezroboeia. W rClI:ulaminie bowiem nie mówi się, że "ten robotnik, który; 811ełnil

.. h" .'. iązl'k obyw/llp1s c; l "
zwolniony z pracy .

IIi "

nltlż~ ~) Ó

Z kraju.
Przvlozd misjonarza polskiego z Afryki.
Długoletni i zBslużony "~il!jonarz w
Afryce południo .... ej, k8 SylJa, przyjechal
na kilkutygodniowy odpotlzynek do Polski.

"Dor Pomorza" no wvspocb Zielonego
Przvlqdko.
Ze statku .. Dar Pomorza" nadeszla do
Morskiej w Gdyni
w8zystk:o w p'lnąd
ku. ..Dar Pomor?a" 7.Rwinął do portu
Pl'aya na wyspllr,h Ziel<lllello PrzylądklJ.
skąd we czwartek wyruszył w dalszą
drog('_
Państwnwej Szkoly
depes~8, że na statkn

Zwolnienie członkOw P, \U. od zostepczego
oboll/iqzku wojsklwego.
Minister spraw wewn. zwolnił członkó'l'f
PW., posiadająeych I stopień i biorących
czynny udział w PW. od zastllpez81l0 0bowiązkn wojakow81l0_ Czlonkowie pW·
praKnący korzystać z tych zwolnień wiD'
ni sill zKlalzać do wlaśeiwyeh komeDd
PW. po 7.aświadczenie ' upowainiająee do
korzystania z ulei.
'

Demonstracjo LitwiDÓW no cmentarzu wileńskim.

Onegdaj na ementarzu wileńskim III/Odzież litewska akademicka i llimnazjIJ)1I 3
urządziła demonstracjll. Na Ilrobatlh dzill'
laczy litewskich odśpiewano hymn li tellf
ski. Policja wylell:itymowala ok"lo 4
osób_

ó

Masowe szczepienia Drzed\ll grutllcV.

Zakłady hieieny wyprodukowalY 20.00~
8z8zepioDek przeci1fKrnźliczych. _\Ye~~~le
sYltllmll prof. Calmette'a. Szcz8 P 10D. .y;
będą przydzielone c.środkom zdrow!allill
calej Police dla bezpłatnelO SZ(lZeplll
niemfJwląt.
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Przedsta\IJjci~le

Ul

Gdvni • .

Minist. Komunikacji Rzeszv

I

Do Gdyni przyjl'Cb ala w dniu 2 IJ. m.
Inupa wyższych urzędników mi nis,PTstwa
komunikacji R zeszy Niemieckiej. Go ście
r.l
niemiecoy zwiedzili urz/lozenia kol ejowe
W
w węźle gdyńskim oraz wysłuch a li r eferat.u prez"-sa dyrekcji toruńskiej inż. Dobrzyckielll'o, poczem zwiedzili port i jel{o
urządzeniu w tow a nystwie prz.:ds lawicieli Urzędu Morskiego. Dyrllktor kolei iuż
B. Dobrzycki podejmował Kości obiadem.,

Dziś

t.). sobote, dnia 6 bm.

KupuJcie losy polskiego Bla-

lego Krzvża Dużo wygranych.

Ze świata

66 proc. znIżka zokazJI ob-

"Świeta niepodległo .

ści" li)

CIlarszooole.

doiach od 10 do 12 listoPRda r.b.
odbędzi e się Zjazd masowy do Warszawy
pod hasłem "Święto Niepodlllllłośili". Zarządzeniem Min. Komunikacji z dnia 29
Ilaźrlziernika r. b. Nr. Tur. Z. 8/d przyznane :t.ostały zniżki kolejowe uczestnikom
Zjazdu na podstawie kart uczestnictwa z
ulgą 66"!o-wą w obie strony.
Ulea jest
ADAM NASIELSKL

PRZYGODA AMATORA
POWIEM.

(100 ,b rud w tkani·
I 'Pę . ~a'e90 bie
I

\~. oby

,

,,,zeczywiście

20

i (~zy przekłada bruuetów nad rudych
albo też przepada za blondynami bez
wąsów. Z takim zasobem wiadomości
Poufnych możoa się już zabrać do pOla"edki z pann/l Geńką.
Zbigniew uświadamiał sobie jednak, że
on niestety, nie może tak przystąpić do
Pracy. Toteż z pewnem wzmożonem bioiem serca zapytał w dyżurce o pannę
bakowaką i otrzymał informa(lj~: rnieszhoi e pięć. drugie piQtro, front, na lewo.
Przed drzwiami temi zat.rzymał się
Zupełnie
skonsternowany. (!łcńkat Jl]ugenia, Genowefa (brr!) J Ili ie ńka - a
lDoże żadne z tych trzeeh tylko zgoła
inna. Młode panny mają takie zamiło
"'an ie do przybierania imion według
2ustu a nie wedloit metryki. Zbillniew
2nał jedną Stefanię, która kazała na:;:y\'Vać się Marlena. Może Geńka ma w
lDet,ryce Herminia'
Zdawał sobie s p rawę, że temat jego
rOzmyśleń jest w tej ehwili m a ło poważ
Ilr w porównaniu naprzyklad z konferen~ją gospodarczą w Amsterdamie - ale
Jedn ak od tego szczeitółu mo~lo zależeć
Ilowodzenie jego zadania, kto wie1 O koto tedy zapytać' CiągD&Ć węl:elki. Uś
lDiechnął się do siebie i śmiało nacisnął
:UZik dzwonka nad tabliezk& "Jan DaoWski". A więc papa ma na imię Jan ...
l)l'zwi otworzyly się i Zbigniew uświado'
Iltił Bobie, że eałe mozolne rozmyślanie

,

było i

czy'

sk!.1mJ61 być pro·
<no ~QQ wskroś".

~

;

.. I..
(I)

..
WIelkopolance

w ten sp08ób, iż uczestnik
do Warszawy 2/3
nor malnego biletu, powrót z Warszawy
do miejsca z!!illies7.kania - bezpłatny.
Do karty uczestnict.wa dołączone 64 4
kupony, upoważniają(!e do bez p łatnego
wstępu m. rewill wojskOWI!, do bezpłatne
go udziału w wycieczce pieszeJ po War'
szawie, do jednorazowełlo bŁJzplatnego
wstępu do Mmamm i na Wystawę Zachę
ty Sztuk Pięknych i do bezpłatnego
jednorazowego WStępu do Muztmm Etno·
"raficznego. Ponadto okazicili'l karty
uczestnictwa ma prawo wstępu nil pokazy wojskowe na P olu Mokotowskim, zniżki w teatrach od 25%
do 75°/o, 50%-wej
zniżki w lramwaja ... h i na podstawie wymienionego wyżej kuponu do bezpłatne
IlO jednorazowego wstępu do Muzeum
Narodowe6:o i Muzeum WojBkowe~o.
Cena karty uczestnictwa wynosi zl 5,Karty uczestnictwa są do nabycia w
Redakcji Krot. Orlldown. Pow. Floriańs
ka 1.

Eksport lJJegln i koksu ŚlqskiegO zagraRicq.

bylo właściwie zbyteczne ....:
- CZy zllsta:em pannę Geńkę - zapytał, nie patrząc nawet w twarz osoby,
która mu otworzyła.
- To ja.
Podniósł "łowę rnohem tak gwałtow
nym, że przez sekundę obawi..l się o całość sWY(lh kr~gów tzyjoyeh. Marianna.
nie przesadziłe: Pann Geńka była niewątpliwie pięknością i to z rodzaju "rasowy eh". Jasne jak len wlosy, zielonka·
we oczy, śniada cera i naturalna czerwień
war". Wysoka, niemal jego wzrostu,
zKrabna i elegancka nawet w tym prostym stroju, składającym eill z .krótkiej
szarej spódnicy i bialeKo pnlloveru tenisowello. Wybitnie zgrabne nogi. Na
krze sełku obok leżała rakieta tenisowa
i tOl'l3 bka.
- Pani jest panną Geńką Dakowską.
Dzięki Bogu.
Uśmiechnęła
się,
a jemu ai; zaparło
dech. Urszula na fotoirafii - też
by!a piękna, ale tu mial kogoś realnegu
przed sobą, nie odbitkfl pocztówkow&.
- I to wszystko' - zapytałą Geńka
z figlarnym ognikiem w oClzach i Zbiiniew postanowi! nagle, że oni oboje po'
winni widywać się częściej - bo to jest
napcwno przyjemniejsze niż kino Innaby się oburzyła, zrobiła poważną minę,
możeby powiedziało coś nietaktownl!iG
a ta nic. FiKlarny uśmiech "i to
wszystko"
- Jestem Puchaiski. Zbiitniew PuchaIski - dodal trochę niezreeznie.
- To co z teKO - zaśmiała się znów,
a OD był zachwycony- Nawel tajemnicze
zaiinillcia młodyeh panien maj, awoje

dobre strony.

płaci

Paryska "Ioformation Financiere" podaje wiadomość, iż fr aocuski minister
Spraw zagranicznych D elbos odwiedzi z
pocz/ltkiem grudnia br. Warszawę, Pragę
Bialoil:J'ód i Buk a reszt.

W

kawy świod<:zy.
. ijok głęboko woi·

realizowana

Minister Delbos przvbedzie do \IIarSZaWY?

chodu

Kaźd.o plamo od

w

przE<j e źcl z ie

Zbliżujący się sezon zimowy wpłynął
pomyślnie na zbyt wllila śląakieio, za
granicę·

Według
Węglowej,

danych Polskiej Konwencji
eksport węgla śląskieio, ł&cz'
nie ze zbytem na rynku gdańskim wyniósł
we wn:eśoiu r. b. - 828.039 ton, wobee
809.008 ton w analogieznym miesiącu ro'
ku ubiegłl!go.
Wysyłki wę2'la na teren w. m. Gdańska
wzrasły również w porównanin z rokiem
ubiellłym o przeszło 8.000 ton. Wuósł
eksport węgla na rynki Blisi:ieio Wschodu i do Austrii. We wrześniu skierowano też kilka wysyłek na Węgry i do
Niemiee, gdy w mieBi&cu poprzednim
wywozu do tyeh państw nienotowano.
N atomiast eksport weila na oddalone
rynki europejskie wzrósł minimalnie.
Ogólnie spadł wywóz do Wloeh, Szwajcarii, Holandii, jak również do IliektórYllh krejów zamorskich. Wywóz otrud-

--

bes

wysiłku

Opanował się jednak
myślo:weio i rzekł jd

nie
po'

ważnie:

-

Prosze pani& o kwadrans rozmowy'
sprawie.
Proszl;l... wskazala pierwsze
drzwi na prawo.
Przepuścił ją i wszedł
la ni&: Maly
pokój "szalenie" widny, jakby powiedział
ob.erwator płci pięknej; biale meble
stylowe, rÓżowa firanka i d:y:wauik. Geń'
ka usiadła na kaDapie.
- Proszę usiąś6 tu, obok mnie, panie
Zbigniewie. Wolno mi nazywa6 po imieniu człowieka, który py~ał o "Geńke".
- A jak pani na imię. Stalem pięć
minut przed drzwiami między - że tak:
powiem Eugenią. Genowefą i Jaiienką.
- Czy ja wyitlądam na Genowefę1
- Broń Boże! Genowefa to stara panna, Eugenia to ciotka z brodawkami.
Pani wygląda raczej na Jaiienkę.
- Aha! Na chrzcie nadano mi jednak:
na imilj Genowefy. Córka Jana i EUKeniL I moja matka: niidy' nie miała
brodawek.
- Wierzę pani - zamilkł i przez krótką chwilę siedzieli bez słowa. Wrelzcie
kąciki warg Geńk:i zadrialy zaraźliwie
i oboje roześmieli się ilośno i we solo,
śmiellhem młodości, zdrowia i optymizmu.
Bardzo przyjemnie rozmawiać z pannlł
Geńką. To prawda ale Zbiiniew uś
wiadamial Bobie. że nie poto tu przyszedł.
CzaB leci i trzeba coś robić, sznkaó za"
&,inionej, a ni. flirtować z jej piękną
przyjaciółką. Go by !lobie o nim pomyśla
ła pani Lasoeka. I Bama Geńka. Nie tak
nie można.
C. d. 11.
w

poważnej

I

~{rotoszy;lski Orędownik

-----_._---niał a podwyżke

frachtów morskich, przy
czym armatorzy żąd a li przy przywozach
dalszy ch, specja lnie do Ameryki Połud
niowej, bardzo wYlI:órowanyc h op łat frach · '
towych. Zbyt węgla bunkro ·.rell:o rozwijał si ę pom yś l nie i iloM statków, zawijających po teK o rorlZ/ljll węgiel do portów polskiego obsza ru celnel{o , osiąl{n ę'
la nillnotowll Dą ilo\.yctc zus cyfrę . . Węll: l a
bunkr0wcjlo WP. wr z e śuiu sprzedano ho wiem o ca 10.000 t Oll więcej, n i ż w IlDa10/licznym mi e sią"u ro k u u bie"lego.
Eksport lrr;k:su wy n iós{ przeszłu 37.000
ton i tak, jak w poprzeflDlm mle Sląc n
k ierowa ny był główn i e do Szwecji, dalej
do Anstrii, Nor w~gi i, Gdańsk a , W ł oob,
Rumunii. Głównymi od biorcami koksu
w micsi ąc u sprawozdawczym były krajE!
lIkandynawEkie, e ks port zaś do innych
krajów by ł stosull.kowo mniejszy, przy
czym spadek zaz n a czył ~ ię znac znie silniej przy wywozie do Wł oc h , WQlitier
Gdausku.
Z byt na ryn ku austriaokim natom iast
i cz ęści ow o w Rumun ii, wy ka zał p ewną
p op r awę w
por óv;on niu z poprzeónim
mieshlcem.

-------------------------

Pajęczyna

pokryje

wkrótce całą Polskę,
Elektryfikao ja ... Slowo, które we wezystkieh przypadkach odmieniane jest już
od lat wielu. Poza rozważaniem prohlemów de ktryfikaÓyjnych w najrozIDailszych o k olicznościaoh i z roku na rok
corar. to mooniej szym pod k r eśla niem, że
ioh rozw iązan ie to podstawowy warunek
rozw ojn naszej gospodadd narodowej n ie wi ele się doty chczas w tej dziedzinie
robil n.
Przyszły jednak chwilI!. ldedy
na tl e r ozpocz ę t ej realiz acji Centraloe20

u
Zebranie Czytelni KobIet.
Orł em

Znz'l d.

Zekranu.

K in o .. Prom ie ń" w yświe t l a fi lm prcdukcji a ustriackiej opr acow&ny wed lDi
operetki P. Abrah " m a p.t . .. Kw iat HaWill. Akcj fl. film n toczy Bię w Pary ż u
i n a wyspie H tl'iVa i na tle jej ~iękne llo,
eg zo l yc;r, nejjio k r a jobrazu. Tyb~ł o w ą ro"
le it" euj e ul ubie nica publ icz noś c i Marta.
Er gfHtll, która jllk zwykie t'7.a r n jo swym
wdz j~ kieUl, śpiewpm , tańc em i grq pelną
tel a J'Elramen tll. P artne r em jt>j j es t wytw ~) rny I wan Pe tr o wicz w roli. j(gpHnna
mary na r !d. Fil m odznacza si ę ż:vw o ścil\
ak eil i h umorem, a przepoj /) ny jest melod yj ną m:nylc ą o popu!arnych prz~bo 
jach. W na Ć' pro g ram i e (liela wy tY!r odni k a k tualno~ d P .A.T.

WiadomośCi kOŚcielne
od 7. XI. - 14 . Xl. 1937 r.
N i nll7, iela 7. XI.
XXV. po Świąthch.
P o su mie zebr. Kółka Rolniczegu
/J a s81M. Po nieszporach zebr. R ó ż.
Pan ien w kościele, i Kat. Tow. Robotni ków P olskich n a Bulce. O 2'ej
zebr. Bract.wa O patrznośói na sltIce
i KS.M.m. w Domu K a tolickim.
Poniedział e k: 8. XI. O ~odz . 3'ciej zeur.

' , ~ l'

Okręgu Przemysło weg o

zagad ni enia ele'
ktryfikacjne postawione zosta ly wre~zcie
na w la śoiwej plaszc zyź nie, kiedy ze sz kicÓ'w a ny ch os:óln i kowo projektów, przeszliśmy w stadium ich wykonywania.
Jnż dziś z calą pewnoś ci ą powiedzieó
roo ż na, że pajęezyna pr zewodów olekt ryoznych, która miejmy nad z ieję w ni edl'ugim cZ!lsie pokry je c o lą Polskę - roz ~jdzie się z terenów Okr ę gu Centralnego.
PIlln elektryfikao yjny u wzglf:dnia wykorzystanie najrozma itszych zapasów ener~ji przez znżytkowanie i stn iejący ch już
elektrowni i wyb ud owanie nowy(~ h - wę
glowych, g azowych i wod nyoh . Wszystkie
t e elektrow ni·) polączo n ll zostaną, ~lówna
.. P od kar p acką" szyną zbiorczą. Od tej
szyny prowadzić będą trzy ~łówne linie
bard zo wysokiei'o nap :ęcia , zbiega j ące
Bi ę w W a rszawie.
J e dn o cześnie
uporządkowane
istniejąco już dziś i budowane w

będą,

najro'l.maitszych okolicach kraju, sieci tak
zwa nych elektrowni okręiowych.
Sieci
te oczywiście włącz on e zostanll w przyszlości do calego komplelrsn elektryfikacy jnego P olski.
Do niedawna j eszcze wykorzystanie
olbrzymich zasobów ener~etycz nych naszych rzek pozosta walo ciugle jeazeze w
sferze projektów. Dziś j est jn ż na szczę"
ście iuacze j. Bialy węgiel , poskromio ny
i ujarzmiony geniuszem i pra CI\ cz łowi e ka
- w n ied l:ugim czasie stanie się m otorem, porn8za j"oym olbrzymie t urbiny.
Pierwszy etap budowy zakładów wodno 'elektrycznych r ealizowany będzie w
roku przY lizłym .
W tym okresie budowana będzia w dalszym c iąlitll elektrownia
w R o żnow ie na Dunajcu o produkcji
r ooznej 147 milionó w kwh, za inBtalowana
zostani E! elek trownia w Porąbce na Sole
o produkcji rocznej 27 milionów kwh,
wy ko ńczona zost8n ie elektrownia w Kozlowej Gó rze na B r yn icy, wreszeie wy-

KR ONIKA

li. S. K. Oddz'al Czytelnia Kobi et po'
daj e swy m cz ło n kin i o m do w i ll domości,
że plenarne zebrani e odhed zie się w wtorek dni a 9 bUl . w lo kal u pod Bi:tłym

l

Pow.

MIASTA

•

-

budowany IIio s Łanie zakład wodno" ele"
ktryczny Cznh owie na Dunl&jcu o produkcji rocznej 45 milionów kwh.
Dru ;li eta!) budo wy elektrowni wodnych,
to lata 1938 1941. W tym okresi'l budo·
wane bedą dwa zakłady wodno' elektryezne nR Sanie w Salinio'Zabrodziu o
PTodukDji ro eznlj 70 milionów kwh i w
Myczkowoach o produkcji roczn ej 22 miliony kwh oraz clektrownia w Ozorsztynie na Dunajcu, produkujące 40 milion.,w
kwh rocznie.
Trzeci etap bndowy zakładów wodnoelektryoznych, po roku 1941-ym, oblljruuje tr zy elektrownie na Sanie: w Mię
dzybrodach, Lesku i S tudonnem oraz elektrownię w Jazowsku na Dunajcu o
łącznej produkcji 308 milionów kwh.
Obok elektrowni wodny ch budowane
będą elektrownie, poruszane !tazem ziemnym z Zagłębi Jasielskielito i DaszawskielitO orllz zainstalowane zOlltaną n owe, a
usprawnione stare elektrownie węll:lowe.
Jednocześnie z budową zakładów elektrycznych szyh ko postępuj e naprzód
instalowanie sieci bardzo wysokielito napięcia.
I tak naprzykład jnż teraz uruchomiona zostaje linia. łąc z ąca pot.ężną
elektrownie w M ościcach ze Starachowicami.
Linia ta w niedlu~im już czasie
przedłożona zlIstanie od Starachowic do
Warszawy.
A od tej linii . tak: zresztą
jak od wszystkioh innych już zaprojektowanych, biegną odnoll'i do istniejących
już, lub powstaj /lcych obecnie ośrodków
przemysłowych.

Eiektryfikaoja nareszcie ruszyła ... Paprzewodów elektrycznych pokry'
coraz większe tereny.
O dobrodziejstwie enereii płynącej z tych drntów
pisać nie trzeba.
Oceui je każdy najlepiej, edy we wszystkioh chałupach ehłop
ekioh płonąć będzie żarówka elektryczna.
a najpryrnitywniejaza nawet maszyna poruszana będzie prądem elektrycznym.
jęczyna
wa jDż

POWIATU

Dliec i ę!,t W/ł

PlIna J ezusa. O Q:odz.
5-ej zebrani e Pań Wincentek na
salce i wyd z ia łu Sodalicji Ż eńsk i'd
w BinT7.fl Pa raf. Obj a zd chorych.
Wtorek 9. XI. Zebr nni., K. S. K . Oddział
Czytdnia Kobitlt o godz. 7-mej w
Hot.cll! pod B i a ł ym Orł e m.
Ś r od a 10. XI. O l1:odz. 5'ej zebranie plena rne Sudulic·.ji Żeuski e j na salce.
Czwar tek 11 . XI.
O godz. 7-mej wiecz.
wysta wi,m ie i adoracja Najś w . Sakram " ntu.
S uhota 13. XI. S powi ~ dź św . od g odz. 5,30.
o Il:odz. 6·tej ur oczyste nieszpory z
procesja.
Niedziela 14. XI. Odpust ś w . St u n i sława
Kostki. Wystawienie Najśw. SakraIUIJntu o godz. 8· me j.
Uroczysto
soma o godz. 11,30 z proeesją. Niesz'
pory z procesją o ~ ') dz. 4·tej . Chrzty
o I{odz. 3,3 0. Ś -v ięlo Mlodzieży Kat.
W s pólna K omuni a ś w . o godz. 7-ej.
Uroczyste z ~br ani e , na któr e zaprasza s ię rudziców, o lito rl zinie 6-tej .
K westa uliczna i s kładka n u c",le
K.S.M.lll. Po Bum ie Ilebranie Wl c.śc i anek nil salcfl.
Po ni esz porach
zebr8nie III Zakonu w kOBcie l ł\,

Program tygodnia P. B. K.
W nied zi e l ę, dni a 7 li stopada 1937 r.
1. Uroczyste n a bożeńs tw o w k o śc i e le
poklasz tornym o g odz. 9,30. 2. Zbiórka
uliCzna na cele P. B. K. 3. Wielka loteria fa ntowa od g odz. 11 · ej w loka lu p.
B iegafIskiego - Hynek 22. 4. Koncert

IJ

orkiestry wojskowej na Rynku od g. 12.
W sobot ę, dnia 6 listopada 1937 rQku
odbędzie się DANCING od godz. 17 do 24
w kawiarni .. Wielkopolanka"
Obywatele! Niech nikt nie skąpi grosza dla naszego ż ołnierza, który niesie
krew i życie w obronie granic naszego
Państwa i mienia obywateli. W pisujcie
się na członków Polskiego Białego Krzyż a.
Wrzucajcie hojnie do puszek kwestarzy choćby drobne grosze - ale wszy'
scy f W stąpcie na miłą chwilkę na
Dancing.
Kupujcie losy loterii fantówej, gdzie
co trzeci los wygrywa, a wygrać można
bardzo wartościowe i potrzebne przed'
mioty.
Loteria posiada orzeszło 1200
fantf)w a los kosztuje tylko 25 gr.
Wystawa fantów mieśc i się w lokalu p.
Biega ńskie go Ryn ek 22.
Sprz edaż losów loterii P . B. K. odbt:dzie się w sobotę, dnia 6 bm. od godZ;·
3-ciej popołudniu i w niedzi e l ę dnia 1
bm. od godz. 1 f -tej przedpołudni e m -vł
lokalu p. Biegańskiego (Rynek 22).

Skradzione brony,
w ub. miesiącu p. Lesińskiemu Fr. fi
KrotoBzynie. znaleziono w zaKrodzie Sp!!rzyńskie/lo na Błoniu. Kradzieży broll
dokonali 21-letni Stefański Stanj8ła~
zam. w Krot. przy uJ. Stawnej 31 I
Marcinko wski M&ksymiIian zllm. prz1
ul. Stawnej 62, którzy skradzione bro o1
sprzedali Józefowi Soerzyńskierou któr1
dzierzawi kuźnię w Goaciejewie_
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PrzytrzymanIe notoryczneJ
złodzIejkI.
u

Jędroa

Marty z Nielźwilll zia pl,W.
która zatrzymana zostala swego
czasu za kradzież roweru w Biadkach,
znaleziono parę trzewi ków daruskich i pa'
rę pończoeh, które J . skradła we wrze'
'niu w czusie odwiedzi)) u Merskich
w Krotollzynie. Jędrns, kt.óra jes .. notorYClzną zł o dziejką. p r z.-szł o 20 razy kara'
ną zOlltała odd811i1 du Jys(J. whdz sądo'
wych, przYllzym poszukiwaną ~est przez
szerejt innych sądów za rozmaIte prz!'Kępno,

stęp8twa.

Zew sportu.

niedzielę dnia 31 X 37 tutejsza sekeja klubu sportowejto Z. Strzel. bawiła
w Ostrowie edzie rozejtreła mellz koszykówki i siatkówki z tamtejszym klubem
sporo Z. Strzel. wYlltywając kos.zykówkę
:w wYilokim BtoBllnku.40-20 SIatkówka
przy s ' anie 1-1 edz)e przerwaDo z powodll ćiemności.

Kradzlei królików.
z

chlewa p. Prejtlowej Stanisławy w

Krotolłzynie

Zoorot skradzloD2to roweru.

skradziono d'l.il! w nooy krów toku.

Śledztwo

liki.

Kradzież

'bron

(IJ

ChllJullszBlIJle.

W. noey z 2 na 3 bm. nieznani zlodzieje sbadli 1 parę bro. wartości 30 zł. z
z8erody Szóstak Wiktorii w Chwaliszewie.
•

Jak IIweKO ozasu donoliIi'my skradziono 9. X . br. mlynarzowi Sm6lkowskiemu
Tadeuszowi rower, pozostawiony przed
Ratnszem. Sprawcą lr:radzieży okazal si,
Winny Stanislaw bez staleeo miej.óa zamieszkania.
Rower zwr6eono prawemu

•
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W dniu 2-go listopada 1937 r. zmarl po dlugich i
ś. p.
ku lat 57

ciętkich

,

-

cierpieniach w wie-

Marian Chmielewski
Urzędnik

Ś.

p.

Szpitala Miejskiego, Powstanie., Wielkopolski,

Więzień

Zmarły był

dległościowiec

gorliwym i sumiennym pracownikiem.
i jako powstaniec.

Ideowy, Inwalida Wojenny.

Zasłutył się Ojczyźnie

jako niepo-

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCII!
Pogrzeb odbędzie
Szpitala Miejskiego.

się

w

sobotę,

dnia G-go listopada 1937 r. o godzinie 15-tej z kostnicy

F E jN R Y C H, burmistrz.
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Dom Konlekcyiny
właść. Wł.

KROTOSZYN

Zdunowska 10

Szanownej

Adamkiewicz

~lijentełi

Zdunowska 10

miasta Krotoszyna i okolicy polecam na

I

I
g I

I
I
f

"II
Y
j

'/

'/
1

SEZON

ZIMO""Y

Swój bogato zaopatrzony magazyn konfekcji damskiej, męskiej i chlopięcej,
materialów mc;skich z metra najlepszych fabryk krajowych, dodatków krawieckich, pończoszek, rękawiczek damskich, oraz wszelkich artyk. męskich.

S ·olidn.

obsługa!

Ceny najnlj:sze.

Krotoszyński Or~downik
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"BAZAR" - W. TYKOCINSKI
PIERWSZORZĘDNY

MAGAZYN

nasze obszerne magazyny zaopatrzone w doskonale skrojone i znanej

Suknie

Płaszcze

pozwa laj ą każdemu wybrać

PIĘKnE

Ubrania meskie

Ulstry

to co MODNE PRAKTYOZNE

TRWAŁE

Bluzki

KOR Z Y S T N E W

a przedewszystkiem

KAPELUSZE DAMSKIE cieszQce sie Dowszechnvrn uznaniem.
POŃCZOCHY

FIRANY

RĘKA WICZKI
STOnY KAPY -

tlJYPRAtlJY śLUBne

ULUBIONA BIELIZNA DAMSKA w Dieknych kolorach.

SZALE

-

KOŁDRY

Koszule

J

C E N I E.

-

TOREBKI
~
OBRUSY -

tlJYPRAtlJY DZIECIECE

Krawaty

jakości

Kape,lusze

1

GORSETY
ROBÓTKI

WEłny I tlJłÓCZKI [

Kołnierzyki

Nikt dziś nie może z nim konkurować II !
Tak niskich c e n nie miał jeszcze nigdy! I i
TO\Nary kompletuje

Publiczność

się

c o d z i e n n Ie

nO\Nymi transportami.

11

zachwycona jest CJJielklm ClJyborem tOCIJoróCIJ I 'AN~IM~ 'INAM~ I :
Szan. Obywatelstwu miasta Krotoszyna i okolicy podaję do łask. wiadomości Ze z dniem 15 października
1937 r.

Piece

}łrzenloslelU UlÓj

przy ul. Kaliskiej 13 (obecnie Drogeria)
od l-go grudnia do wyna j ęcia

Zgłoszenia

Siadek ul. Sienkiewicza nr. 8.

Restauracja

Obywate]ska
Obiady od godz. 12 - 1S-tej
Ciepłe i zimne zakąr.ki o każ- ,
dej porze dnia.
Kolacje
ciepłe

i zimne.

Dobrze pielegnowane Diwa • wina
wódki i likierv.
Bi l a r d.
M. KO~CZAKOWA
KROTOSZYN. Rynek.
dt! iał nieurzęd owy

Sklad Zelaza

z ogrodem - wolne od 1 grudnia.
Zgłoszenia:

- LangiewIcza 4.

Tel. 24

KROTOSZYN Rynek 12

Jeżeli

po gru ntownei renowacji poleca
P.T. Towarzystw. mile po lwje do
zebrań oraz Szan. KIiJcnleli wyśmie nitą kuchnię.
-

Za

Ol

materia! na kostium, sukni<,;, komplet lub plaszcz damski
to tylkO u Herdacha.
Jeżeli material na ubranie lub palto mttsk. i dodatki krawieckie
to tylko u Herdacha.
Jeż eli plótna, inlety, rttczniki i firany na wyprawy
to tylko u Herdacha.
Jeżeli płaszcz damski modny fason a tanio
to tylko u Herdacha.
Ceny nadzwyczaj niskie. Wybór wielki.

Proszę zwiedzić

mój magazyn bez

obowiązku

kupna.

ALFONS HERDACH, Rynek 10. '

-------------------------------------------~
K~imi.r. :a...,l.ki Czcionkami Drukarni K. rot.

odpowiedzjalny redaktor

l

