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\UQłudzanie

Należy z nim postąpić w myśl okólnika z 24. 9. 1925 r., Orędownik Po'Ni atowy Nr, 76 .
Krotoszyn, dnia 9. listopada 1937 r.
S tarosta Powiatowy:
(-) WILIMOWSKI.
Nr. Op. 11/15/37.

-Obwieszczenie dołQczqce Dedzunio zwierzał
po drogach publicznYCb,

Zdarzają sil) dość cZllste wypadki pezwierząt po drogach publicznych,
t'i~ze nia
Prz ., czym stado pędwnych 2wierzijt zaj·
Ten stan
lIlu je całą szerokość drogi.
łze czy nie tylko hamuje, a CZę8to nawet

Qni emożliwia normalny ruch na drorach
i p owoduje ni1l8zczęśliwe wypadki, ale
\Vplywa taHe w wysokim stopniu na
bis zczenie nawierzchni drori, skarp. na-y- pów i rowów. Wobec tego Pan Ministe r Spraw Wewnętrznych wydal rozpOłzą dzenie mocą którero na drorach pubU cznych o twardej nawierzchni pęd zenie zwierząt etadem jest niedopuszczalne.
Wolno pędzio jedynie p08zezerólne zwierzę ta pod warunkiem prowadzenia ich na
Uw ięzi, przy czym mogą być prowadzone
ty-l ko prawą krawędzią drogi tak, by

....

normalny rueh na drodze nie byl hamowany.
Przepędzanie
zwillrząt Btadem
przez drori publiczne o nawierzch ni
trwalej może być dopuszczone jedynie
w przypadku konieczności przepędzeni8.
zwierząt z terenów
przylegaj ąc ych do
drogi z jednej na tereny przylegające do
drogi z drugiej strony i tam, gdzie niema innej drori na pędzenie zwierząt z
obór, stajni itp. na pastwisko i odwrotnie.
Winni przekroczenia przepisów rozporządzenia niniejszego b ę dą karani w myśl
przepiiów ustawy z dnia 7 października
1921 r. o przepilaoe porządkowych na
drorach publicznych (Dz. U. R. P . Nr. 89,
poz. 656), w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 14 lutero 1928 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 18, poz. 151).
Powyższe podadzą s o łtysi do wiadomo-

wszystkim mieszkaneom gromad.
Krotoszyn, dnia 4. X. 1937. r .
Starosta Powiatowy:
(-) WILIMOWSKI.
Nr. B. 31/55/37.

Zatwierdzenie wyboru wiceburmIstrza mia"
sto Sulmierzyc,
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z
dnia 23 marea 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnelo (Dz
U. R. P. Nr. 35 poz. 294) zatwierdzam
wyb6r kupca Feliksa Gibasiewicza z Sulmierzyc na wiceburmistna miasta Sulmierzyc.
Krotoszyn, dnia 10. XI. 1937 r.
Starosta powiatowy:
Nr. Gm. 6/45/37. (-) WILIMOWSKI

Stocja buhaja,
Podaję

do wiadomości, że Wielkopolska
Izba Rolnicza w Poznaniu za pośrednió
twem Wydziału Powiatoweco Yr Krotoszynie utwor zyla stację buhaja rasy.
czarno-bialej nizinnej u rolnika p. Irnacego Siejaka w Or pillzewie.
Cza8 obowiązujący trzymania buhaja
trwa do dnia 1. września 1940 r.
Cena pokrycia wynosi do 2,-zl.
Krotoszyn, dnia 9. listopada 1937 r.
Przewodniczący Wydziału Powiatowero
(-) WILIMOWSKI
Nr. Roln. 9/51/37 .

Dział nieurzędowy.

Polska polityka handlowa w dobie obecnej.
RandeI zagraniczny stanowi bardzo
'Ira żną dziedzinę rospodaretwa narodoweto. DlateKo też w8zelkie przemiany, zaeh odząoe w obrotach handlowych zaKra'
nic ą, powinny interesowa6 zarówno wyI" 6rćÓw , jak i eklporterów naszyeh.
Warunki handlu miEjdzynarodoweKo w
ozą Bach dzisiejszych wybitnie różnią lIiQ
od przedwojennych, a także i przed kryz~s Owych, Przed wojną stollunki handlo'te nie Dapotykały na żadne trudności
'Ił "ywozie i
w przywozie zakupionelro
11Ib sprzedaaelro towarn. Bylo to wyni'
~ie III panującej wówczas w handlu świll
\VYIll zasady wolności, w myśl której
eh kapital6w, towarów i ludzi nie mial
~raniczenia.

~ ~~

W ojna światowa, naruszyla te podstawy handlu międzynarodowero przez zerwanie naturalnych nici rospodarozyclll,
wiąż.cych poszczeKólne kraje. Po wojnie
świat zaczął się dźwiKaó i odbudowa
rOBpodaroza szybko postępowala naprzód.
W. handlu międzynarodowym zapanowala z powrotem zasada wolności, która
orraniczyla się zasadniczo do swobodnero
roch!] kapitalów i obrotu towarowelro.
DIugotrwały światowy kryzys rospodarczy spowodował znowu skurezenie się
produkcji, spadek spożycia, co w rezultaeie wpłynęło na zmniejszenie przywozu
i wywozu towarów. Kryzys ten sklonił
wiele państw do ochrony wlasnej wytw.órezośći przed obc~ konkurenejll za

pomocą

taryf celnych i ograniczeń dewizowych . Równocześnie powstaly nowe
formy wymiany towarowej t. zw. układy
kompensacyjne, clearinrowe i kontyngentowe. Wraz z nowymi formami mię
dzynarodowej wymia.y zjawi ły się bardzo skomplikowane formy rozrachunków,
wynikłych z wykonania um6w handlowych.
.Polska polityka handlowa je8t w chwili obecnej silą rzeczy refleksem wypad,
ków oKólnoświatow ych.
Opiera się ona
na sieci traktatów handlo wych i nmów.
które zawierane są z krajami na pewien
określony czas.
Zbliżający 8ię konie e roku pozwala
nam na zestawienie p'ro:wizor;v.CizneIrO bi-

f<rdo szyn s ki

"'l r "1'. .

lansu naszej polityki traktatowej. Należy zaznaozyć, iż w traktach naszych dominuje formalnie klauzula najwięk~ze"o
uprzywilejowani", fakt.ycznio zaś nasz
handel zależy od skomplikowanej reglamentacji towaro wej i dewizo\łej.
W bihmsie tym na pi~rw8zym miejsou
postawie należy zawarcie układów finansowo-gospodarozych z Francją, które bylo
poważnym nie w I\t,pli wie wydarzeniem w
calo'tształcie naazej
polityki handlowej
i traktatowej.
Uk '!!l dy te unormowaly
dotyohczasowe stosunki g dspodarcze z
Francją oraz rozszen yly obustronną wy'
mianę towaruwą·
Trwające od kiUru miesięcy

rokowania
handlowe z Niemcami zostaly zakońezone
zawarciem układu towarowego i l'ozrachunkoweio na okres 2'ch l a t. Zawarte
umowy z Niemcami mają przede wszystkim charakter iustl'umentu interwencyj'
RellO nil rzecz rolnictwa polskielto.
Kompleks ulrłarl6w polsko - włoskich,
zawartych w roku bip.żącym mial za za-
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danie z jednej str on.y przyw r ócić obrotom między dwoma kr~jami ieh rozmiary
z okresu poprzedzajt\cego sankcjt'l. nastę
pnie zaś przyitiltować obroty te do zmienionych warunków dewizowych.
Stosunki handlowe z naszym czwartym
kontrabentem Szwaicarią zostały
unormowa ne ukladem hand lowo - p/atniczym. Uklad ten utrzymuje z/lBildę pry-
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wa tnych wiązanycb transakcyj kompe
saoyjnych, wprowadzając jednakże wyb
tne uporZądko w anie wymifłny towllrow
z Włochami.
W następnej kolejności wymienió n
leży zawarcie układów kontynlleotowyc
z Rumunią, A.nstrią, Wegr&mi i Estoni
oraz odnowienie normalnycb uk/adów
Grecjll i Turoją.
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bV pomoc Zimowo nie

lCo r
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uległa opóźnieniu.

Organizat:ja aparatu dzialawcze go, któ- dzi eci, 3) opałowa, 4) leczn ioza, 5) kul- Żll lip. w stolicy ta forma pomocy zj, Pl
ry ma pol::ie rowaó pom o cą zimową dla turalno 's p o łe c zoa, 6) orlzi eiow::: .
'I1'i " dlll, nat.omias t w innych ośrorlkllc iej
bllzrobotnych, zbliża się ku końcowi.
Jeżeli chodzi o pięć p if:rwszych form
wydttln pewn e relllne r ezultaty - w jed ?bo l
W eałym krfdu zawiązoją się komitety, POTQ'./cy -- to ogólne jej zarysy ~ą już nych wiek.ze, w innych mnieipzp. Trze ' ~kr
obejmujące województwa, powiaty i po'
llstalon e z zeszłorocznych doświadczel} ba zatem przewidz ie ć j'JŻ teraz środki itorz
szczeeólnll miejscowośoi.
i n ie Dowinny u.lec z/.lBlldniczo zmianie aby w fuzie potrzeby i możliw0811i uzU Od2
Szybkie zakończen ie tyćb prac przy- w na d"ho dząClcj kampanii pomocy zimo- pełnić pomoc zimową dr r· gą zsknpn odzie dn
gotowawczych jest bardzo wskazane. Ma' wej. Chyba tylko j edneg o trzeba bacz- ży i bieliz n!l.
ł
my jui; polo wę listopada. R z dniem pier- n ie dopilnować : by zwózka środków wyMamy tello roku na szczeście jeeif
wszym grudnia trzeba rozpocząć działa żywienia - 11 zwłaszcza kartofli - ze dość la"odną. Waru oki atmosferyezu
nie, dostarezyć bezrobotnym pomocy. wsi nastąpiła możliwie szybko. Właśnie nie są lI",jgorsze. Nie ma je8zcze mrozU
teraz, znniru spa d ną śni e j&i i ntrlldnią lla wet występujące jnż zwyk le o tej po
Pozostają loIltCIIi zaledwie dwa tygodnie
do wykonania wszystk ich czynności przy- k o munihcję z od lr1rlcjszYl' h od miast rze przymrozki nie dały się jeMzcze we
dw orów ziemiański c h i zul:l'ód włościań  zna ki. L ec z j nż "haCz3DlY w okres lU2
&otowawczych.
Zebranie terenowe, które się w ła śnie s ~ i cb, z,; nim kartofl e z ost 'lną "zad%wa- t. zw, późnej jesi e Ji i lud a dzień lllOże
odby\vają, ~ają za zarlanie wypośrodko n e" - należałuhy zwieźć 2. boże i t. d. do wystąpić mr{,z, uniemożliwiający prac
wania 'Potrzeb i metod na da nym obsza' lokal nych o środków pomocy, by nie po- na robotach publiczuych l'€szt.ko m robot·
rze. Muszą one wysnne wnioski z zesz ło wtórzyły s i ę wypadki z ubieglej zi my, ników, zatrudnionyeh sezonowo i norII'
roeznyeh doświadcz eń , poczynionych przez że mrozy i śnic1ri uniemożliwily zwózkę, żajl\cy setki lysiG cy be:l'fobotnych na Kló d .
. działaczy, kt6rzy za jmowali się zllrówno że cz ęść zapasów żywDlści poprzllmarza' i ch/ód .
Dzień l 'go grndnill
mURi być dniAuJ,
zbiórką, jak i r ozdawnictw'Jm czy to piela i oc zywiście przepad ła dla ezekających
niędzy, czy żywności,
czy opału, czy na o ia bezr ubo tn ych.
w kt.órym efektywnie pocznie dziola l ,
ak cja pomocy.
odlieży i bielizny.
Jeżeli n atom iast cho dzi o ostatnią forChodzi bowiem o to, by j: k nlljsz erz"j m ę po nD CY: odzi ,~ ż i biP.liznę - to Iw'
I na ten dzi eń musimy wszystko przY'
(
i najwlaściwiej uwzglll d nić waruoki lo- nip czna j est pewna rewizja, wynikająca litotowuć, by ta akcja rozPoilzaÓ się moglI , ilo
kalne, wynik a ją ce z w ll., ściwości teren1l, z dotychcz!.sowych d cś wiadc ze ń. \-Vj emy, od razu w calej roz (, ią"loś ci.
ze składu ludności i t. J.
Nie sposóh bowie m uSl" lić jakby "linii
generalnej" pomocy zim o wej. T rzpba
przecież pr owad zić p OIllGC nil tuk r ó2norodnych terenac b, o wk ro zmaitym Z'l sięgu potrzeb.
Inaczej lhllfie Ul wygląda · *HMN* , .
ją
zapotrzebGwania ·np. nu PomllTzu. POTRZEBNE D O:
na wypadek bezrobocia,
po odbj'
a zgol a inąozej np. na polrsiu. Inaczej
tych ćwiczeniach, Funduszu Pracy, podatku od .h .
w połaciach kraju, obfit il jący c h w zie'
uposa:':eń, podatku od komornego, Kasy Choryc ll 1-8
miopłody, o inaczej talII , gd7.ie z daleka
(Listy Płac), Krzy:':a Niepodległości, zezwolenj3
trzeba dopiero sprow a dzać zboża i k Ul"
tofll). Inna n a tężenie po mocy przypadoin SĄ STALE NA SKI,ADZIE W wojewody na nabycie nieruchom. w pasie gran. itd· ' ~
,~.
w wieikich miastal'lh fabryczny oh, R in'
~,
ne w miejsc ow oś c i a ch, nie posi ll dajllcych
liczne~ rzp.szy robotniczej.
to
Koniecznym jest w ię r. ustaleni e planu
akcj i na pOB7.c zegÓITJyc b t erytor iaC h i za - Mą
·M1e
atosow,m ie do telt o, z góry o bm yśla n e go
Floriańska 1.
'I.'c lcfon 164.
KRO'!'OSZYN
i opraCOwanfli/:O plenu, metod dzial a nia .
To właśnie iest zadnniem, odbywają
i
slrie ~tatystyki oceniały import z P.;ls/.
cych 8ill obecnie zebrań tereno wychn
a
30
tys.
funtów
elt.
W
roku
bieżąOytJl
i to zadanie Ul usi być pl'zeprowudzone
import [)rzekroczy 300 tys. f t,
do końca listo pada.
Dziesięoiokr o tne v. więk9zenie Bię wywo. stroną wywozu pols k'Jego ..lO!J
Dodatnią
Bo już teru z trzeba przyjtotować akcję Zll polskiejto do Egiptu na p rz elitrzeni
pomocy we wszystkich jej glównych kie- 6 ostatnich lat świ s d e zy, że wywÓz teIl Egiptu jest również fakt. że w oetatnl~11
kierunkach i dzialach. Chodzi bowiem j es t żywo tny i że polskie koła eksporto- dwuch lalach uleel on zr6żniczkowall~.
o szereg form tlij pomocy. A. więc: 1) W (, przywiązuj4 do rynku egipskieKo co- i jest eksportem surowcowym w stO~I~/
OKólna ży wnościowa, 2) specjalna dla raz wiekszą u wajtę. W roku 1931 ej/;i,, · k owo nieznacznym stopniu, bo około 2;) O'
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Krotoszyński OrędOWl'lik Pow~
bą

stroDą

na.tomiut

Str.3.

nBllzrgo wywozu

t to, ż'e nie ·doszedł on jf8zcze na tuw-

,

Izym rynkn no pożąrlant>Ko akryst8li'
Jeżeli w roku lIkil'~lym. fl

"ania,

II

w hieżą~ym UU&HIIVujerny
wywozu, tu zawdzięcza·
to przede ,ivszySl.kim specjalnej ko'
Unkturze, jaka ud nit;dawna zapanowa'
na rynku e,ipskim dla w~atla i tka'
U bawelnianych. a w drugim dopiero
zie postępuj!icej reformie atruktural·
i, poJskielto· ~ywOZl],
Iliorl~o pod UWSlCę oll'ólne rozmiary
Iywozu I'gipskiego, P .·, ńatwowy lnstyEkBPorlo'v.-y stwierdza. że wywóz pol ·
e ,i do telro kraju, przekroczywsZY w tym
,b ·11 .8 miliouóW zZ utych. powinien przy
we " iejęlnej i eoerlric7.ntlj dalsuj rozbudo'
i& podwoić swe obrc1y w przyszłości.
n Zwiększenie obrot.ów możliwe jest w
Te lególooŚci w .nastę pujacyeh dzidach:
li kniny iiawet'ni'anE'. wełniane, przędza
v ~ttu(lznelto j",dwahill, żelazo i artyku'
, żelazne. wegiel, drzewo. nawozy sztutie i t. d.

~

8tczejtóJn(.ś c i
Ważny wzros~

surłlwie

i~ pr.Uiie musi sprawiaf wicl& kłopotu
i trudu. _ Od czasu, kiedy polJlalagt
~riiJ i !tosui~ KI> umiejctnie. IltaekomIam si(, te niema nic ~e&lł. !III

go~aJIic biCłizD,

.,

Pmlłlal

~-

co

Persil to Persil

KomunIkat

Krzvta i Hedalu

Hiepodległoicl

Ito m itei Krzyż'1 i Medaln Nu.podleglo·
i komunikuj!'. że w dniu 8 listopada
z, ,Pan Prr.z ydent RzeCzYPoiPolitej P(l)'
,c iPj pod piRaI zarzlldzenip, nadajace 2584
~d .. om odzuacz.ęnia niepodlelrlośeiowe.
z, :Zhzlld;tenje ~b zostalu OIt1o,8Z<lne w Mo'
K11tOr;>;e polskim w dniu 10 lJetopada.
!Il Odznaczeni otrzymają zawilldoinil'Dia
i dnia 20 lisl?pada 1937 r.
sUad metali, które nadają się do budowy rokie zastosowanie, jak n.p. pny bndolamochodów pancernych, tanków i okrę- wie schronów i t.p. Po przeprowadlłJnin
16w wojennych. Nowa mieszanina meta' pr6b patent zakupiony lIoltal prus uk'
li odznaeza .ię niebywałą trwałeś,i_ i lady przemyałowe "tV BI.IlyOT.
siłą
i może byó z łatwością poddana
-0'eB Inżynier
tutńuńllld Me.sinr od kryl obróbce, td; te w pra·k tyee znajdzie sze'
że~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~t, A.\1 NASIE.L SKI
- Zatem pan jednak jut detektywem. nie normalna. Nie nie wlkazT·w alo. Biby
·
..
II
- W tej chwili, niby tak. Jeltem 'podziewała się tello, co nalt_pilo, połeK
·nały lię i Urszula pOBzla
na obia•.
Byl wysoki! Miały się Ipotka6 o Izóstej II Lulią trce- Doś6. Mniej w·ięoej taki, jak pan.
22 Brunet jak hiszpan, lZary Karnitnr, ład eią przyjaciółką i - Urlzula nie "puyPOWIESć.
szla. Potem Geńka dowiedliala aię o j~j
ne usta, czarne pan~ofle, Krecki nos, P.a- zniknięciu ;J: telefonu paul LlWltIółU.J; ItrRO,zDZIAŁ X.
lił fajkę·
la wzywalla do UUllduBledaaec., .b512 tll
f
Gardłowe "R" i calowy gwóźdź.
- Nos' I
też taki oficer o ~mielznem nallwilku,
Genka zrozum1ała przytyk do chaotyPenk' ,
II ,Powoli ... Be'z ' l)e·rw6w, o ile to mo źli'
eznośoi, ł1odanetro przez nią rysopisu
lilIIe.•• DO 6smej -'jest jeszcze dużo czasu ...
- Ahal Skąd pan znów wie.
- Tu Ilależaloby raelej u1r6 przyiló'
~ ~ 'jjspo!taje:ł ~sam siebie uradowany ama- i znów spoważniała. Zbitrniew zanotował
sobie dokładnie 8zezPcóly i stwierdził wka .. przedewlzystkiem". Paa komuan
"t. No, ' j trze.ba upewnió się. Metoda
~inaeji . . ZłJi-rniew odzyski wal pełnię mimochodem, że Geńka jest spotrzecaw- Penk je.t moim przyjacielem i ollniuo
,tire&,o hUl!loru. Nie baeząc na zdilmio- cza. Zauwaiyla nawet, że nieznajomy dliwiedziałem się o tej sprawie i wteąy,
, "zrok J~ettki wyjąl notes i zapisal: wymawiał literę "r" Kardlowo - i wo- się nią zainteresowałem.
Geńka Ikinęla trłową. T.ftH 'jlii '1'010\~~raW~zić ,na :~szelki wypade.k u pana c61e nie wyglljdal na polaka, To były
drzela LlIsodkIetro, QZY on Dle npowa' wlzYltko illformaeje nad prOKramowI', miała.
- A .jak zareałrllwal Bolek'
,II jakiejś alrencji detektywów do po szu· inoydentalne, jakby powiedzial prawni k.
Należało jeszC!ze zadać te pytania, z
Pytanie to wyrwalo się .ZbilrDiewow.i
llltań, A jeżel~ nie - to marny 'lad I
których IBmiarem ZbiKniew włallciwie prawie wbrew woli. W~.l.dałoehy:ba
~~ jakieś ta!D ,p kulary, czy odeisk palea,
· ' żywiutkie"lt faktyczne.o ezlowieka, przYizedł. Potem mosilę namyśleć się lIieoo teatralnie, lub ala' ,Bernard ,Żbik
l )'8tojniaezka! który odwiedził Geńke - ale to przeeież potem. Do ósmej , zdą - a ekąd jemu równać się do ~aki"D
treniul!la kryminalolrii. .Skoro jedaak
żymy rozwaiy6 zBsBdnicze zacadnienie
't dalej, Dp.bra jesU"
~'Ill ekstraw&&,anekiem Bpoltrzeżeniem - ezy zawiadomió o w..ystkiem policję, już padło - alea ioeta ...
- Bolek' On chodzi jak etru17, zaniedozy ni ••
O~ezyl· notatkę i zamknął blok.
's
' I wre'
- Narazie eheialbym jeszcze dowie- bał, naukę, nie przYlrotownje eiQ do ......
·......, ,P nepra.lZlłffi paDlą
- polrza
minu. Pan wie jak on koC!hal !Urlz.ul~łt.
dzieć się, czy nie zauważyła .pani w us·
le na swą sUezną ' informatorkę,
- Dowiaduje 'Iię o tem . dopiero a paui
~': Czemu pan jlst taki wesoły' - za' posobieniu Urszuli jakiejś zmiany w ostatnich dniaeh przsd jej znilrnieeiem. Ult. Przedtem znalem tylko imię "Bolu"
'~y-ł..
, 'r'
:- (jhol ', e~;y \p~ni wit 00 to jest: minu. Mote była tajemnicza, skryta, przy.nę - od Marianny, Ilużąeej w domu P&Ili
~,
biona, lnb nadmiernie uradowana. Czy Lasoekiej. Nie znam .nawet ,nuwiU.
.......
nie zauważyła pani netroś, eoh,. tar8z pau Bolellawa i będ' pani ,barebo
,Nie wiem - rzekła poważnie.
J ~~ '~io:nB.... trt'T. to Izytr me~o zadn- po jej · .niknięoiu - uawiadomiło , pani, wdzi~czny za wiadomo'6.
- Boleslaw Lubloki, atudeni budo""J.
i 8n18. W:roÓ}IJY jednak do talemnioy. że Jon-. 'wlajeiwie lpodziewała aię, ~"
có. nash,pi.
maizy n na PoIiteehniee Waruaw.ldej.
~ jak : wYłrlgdał ten pan.
Nie, G.ńza nie takieco nil zauważyla.
- CIY Urszula była ,mn , wlI.jemną'
" lI ardzo p'~~lItojny - powtórzyła,
Urezu,la brla do OItatni.i, a widzialJ' aię
- Mylimy mialy ,wr.Maje, "ie . łak. ,~
c '1'0 określenie nie wystarez8, przyz'
w lIobotl.j rano, na Ipaterze - bezwzalę- ielt ia i Lali. W."lo•• h.
llalli.
,:t
,O••d.!"!JI.

,~llter Rumuński fJJ9nalazcq
~Q}ego · schronu pancernego.
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ODEZWA
Prezydium Polskiego Związku Wyda wcó,.,
Dzienników i Czasopism do Wydawców
dzienników i czasopism.
Nadehodzi n owa zima, okres ciężkiej
troski dla ty eh wlZystkich, którzy pozbawieni 814 pracy. Wprawdzie rok ostatni
powainie zmni e jszył ieh zastępy, ale mimo ~o są jellzC\ze w kraju kroeie lndzi,
dla któr,.eh zima oznaoza ponure widmo
nędzy, elodu i chłodu.
Najwyższe czynniki w Państwie zainiejowal,. wi«:c wznowienie dzialalności
Oeólnopolskiel o Obywatelakiero Komitetu Zimowej Pomocy Bezrobotnym.
W roku ubiel'lym społeczeń8two polskie, należyeie rozumiejac swe obowiązki,
dalo ezynn:y- wy raz wspanialej i wydatnej ofiarnoścj na pomoe zimową dla

bezrobotnych.
Konieeznośeią jest, aby spoll!euństwo
i w r ok .. bieżącym równie wydatnie okazalo swe współdziałanie Obywatelskiemu

Komitetowi Zimowej Pomocy.
Prasa polska zawsze ezujaa i ofiarna,
edy chodzi o waloe potrzeby 8połeezne,
mUBi w oalej pelni wykonać swój obowiązek obywatelski, jak naj&,oręcej zaeczllwając miliony swych ezytelników do
wydatnej i szybkiej ofiarności na pomoc
zimow •.
Wzywamy calą prasl! pol,klj do podję'
eia i kont,.nuowania w ci.gu całej zimy
jak najenerKiczniejszej akeji propagandowej na rzecz Oeólnopolskiejlo ObywatelIkiego Komitetu Zimowej Pomoey Bezrobotnym, działająceeo pod wysokim
,rotektoratem Pilna Prezydenta Rzeczy·
IlOlPolitej
Naozelne&,o Wodza Armii
Polskiej.

Prezydium Rady i Zuządu Główni
Polski~go Związku Wydawców Dzien Sol
ków i

C~asopism.

Nie

WielkI zJazd rzemIosła '-~I
PoznanIu.
.\

W dniu 21 li.topada odhędzie ,ię
Poznaniu sejmik r~emiosla wielkopolłll
Co, na którym między innymi omawi
będą sprawy. związane znowelilaej"
tawy przemysłowej oraz sytuacja eOl
dareza rzemiosła poznański'lo .

ofIar na

OŚflJl

ArmII tllJorzymy połeqe

Państ

nie

$zczedźmy

dla 2:o1nierzy' pamiętając,
te przez OŚwIatę i kulturę

Pc
Wi
plo

~~~
tal
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'" s"ra'ille n·lelegalneJ eml·
VI
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graC)·1•

W

W

osta tni m czasie kresy zachodnie
s tał y aill terenem nieleealnej werbunkowej akcji emigracyjnej, wskutek której
znaczna liczba obywateli polskich udała
eię do Niemiee przekraczajlIc granieę
nieleKalnie. S ą t o przeważnie ludzie
mlodzi, niejednokrotnie w wieku poborowym i bezrobotn:. Do wyjazdu namawiają ich specjalni agitatorzy, obiecując im
znalezienie pracy za granicą. Tymcza8em
omamieni obietnicami ryehło spostrzegają, że zoetali
wydani na łup wyzysku i
wprzllKnlęei w IIZpony wplywów. z któryeh trudno się wydostać.
To też jak oajullillliej należy prze8trzec
takieh łatwowiernych, by nie dawali posłuchu nienpoważoionym przez odpowiednie wladze polskie aKentom czy aeitatorom, namawiająćym do nielegalnego
wyjazdu za granicę . W dodatku &,rożą
przekraezająeym oieleealnie aranicę dotkliwe I8nkcje karoe, bo kara aresztn do
roku lub grzyw ny albo obie kary łącznie.

W nadprOKramie kolorowa wesoła rl'kła-

ma Philipsa i tyeodnik aktualności PAT.

dotyczą~e proeramu zimoweeo, jak o
ka nsd ćwieząctmi i t.p.

zal

jaknajliełniejBzy

ze
KO

"'1
)11 uroczys toS[
.. "S'·
Ze wzclędl1 na obnerny parzą
WeKa
filie ta obrad
uprasza się wszystkich ezłonkó
udzial.
U
nle "odl"gł
li
li •

Krotoszl1nle

W lIrodę dnia 17. XI. o eodz. 20
, . odbędzie się zebranie plenarn" Tow. G
Sokół
oddzial męski.
~willto odzyskania Niepodleełoś"i ze
WZilllldu na haslo rzuóone przez ministra
een. KasprzyckieKo wspóludziału mło
dzieży z armi. mialo w Krotoszynie przeb;eg odmienny niż we wszystkie dotyehczasowe uroczystolei.
Dnia a-eo listopada odbylo się ze
Mialito ozdobione sztandarami przybraWłaściuieli Domów i Nierullhom
:0 odiwietny wyeląd. W przeddzień nie
Hotelu Wielkopolskim. Po zaeaje
IIwięta odbył się "apstrzyk_
W dniu 11 w
przew. p. K. Kopydłowskiei'o i odcz
listopada od same&,o rana poczęły sili iro- niu protokółu prze. sekretarza p. p I
madzić na wyznaezonyeh miejlcach odlasa wyełosił pól &,odzinny wykład
działy orKanizacyj 8połeeznyeh i mIodzieKozłowski o obronie przeciwlotniczej
ży, udające się późuiej do kollcioła farzKromadzeni w liczbie 60 'ciu r; uW I
neKO na nabożeństwo, które odprawil ka. wysłuchali.
proo. Stefan Ogrodowski. W międzycza
Prezes Kola 'Ił' serdecznych elo"
aie pr7:ed ratuszem zeromadzUy lię tłumy podziękowal preleeentowi, prollząc o
publiczności, oczekująe na rozpoczęcie
&ze wyklady
w następnych zebrani
uroczyst o ści.
Kola.
Na8tllPnie vrezes Kola obj.
Przeglądu wcjska i organizacyj dokoczl,mków w sprawach podatkowyeh.
nał
pan pulko Tyczyński. NaBtępnie eodz_ 22,30 po wyczerpaniu porzlł
p. pulko udekorował zasłużonych ofice- ohrad, :i:ebranie zakończono haslem ..
rów i podofieerów krzyżem zaałuKi, po- lem."
czem nastII piło przemówienie hufcoweeo
W sobot'4 . dnia 13 listopada ' 1937 r. harcerz y, harcmitrza p. Edwarda Lellneeo
o Kodz. 19-tej o d będzie sill w świetlic y w którym wskazał, że w dniu Święta
od 14. :X:I. - 21. XI. 19.1
Z.R. miesi ę czn e plenarne zebranie człon ' Niepodległości młodzież laczy się zeodnil!
ków Kola Z. R. ReferanŁ WYKłosi p. z armii, by zadokumentować że nic nie Niedziela 14. XI. Odpullt św. Stanisl'
Kostki we Farze. Wystaw. N&
kpt. Kuhlm anu Arnold z tutejezeeo dziel! jej tam Kdzie ważą i rtlzstrzeeają
się ważne sprawy państwowe, i że
mło
Sakramentu o eodz. S-mej. 11
pulku.
Zarząd.
dzież jest Kotowa ćwiczyć oiało i ducha,
cZYlta luma o Kodz. 11,SO z proC
by przygotować się do zaszczytnej służ
Nieszpory z proeelją o lodz. 4'
o
by wojskowej.
Clarzty o Kodl. 3,30. SlI'i,to
Przemówienie zakońezylo się okrzy'
Kino .. Promi e ń" wyświ e tla mocny film
dzieży Kat. W'vólna Komnnia j
francuski ej produkcji pt ... DROGA do kiem na cześć Nlijjatlniejszej Rzeczyposo eodz. 7-ej. UroczY8te zebrani':
RIO" któreKo akcja toCZY się w Barcelo' politej, Prezydenta Prot. Ig. Mościckiedo
Kodzinie 6-tej w Domn Katolie~J
Jl.ie, na luksusowym Itat ku tran~atlanty NaczelneiD Wodza.
K wlllta uliezna i skladka na
ckim i w Rio de Janeiro_ Film przedO wyznaczonej iodzioie rozpoczllła sill
K.S.M.m. Po snmie zebranie ~
stawia zbro d ni c zą działalność zflreanizo- defilada, na azele której kroczyła kompania
ścianek na lal"e.
Po nieszpot
wanej sząjki handlarzy żywym towarem honorowa, poczem poczty sztandarowe,
zebranie III Zakonu w kollciel ••
- zagadnienie weiaż aktualne, które naetllpnie wojlIko i lIrlanizaeje mlod.ieży Poniedziałek 15. XI. O codz. a-ej s~
jest plamą i hańbą XX wieku .
szkolnej. Dopiero za młodzieżą kroczyły
zelatorów i zellit01:ek Stow. pfl
K a the de NallY znakomita artystka wę orranizacje lipołeczne. Defiladę odbierał
P.J. O iodz. 6-tej zebranie W1,
cienka. kreuje trudną rolę mlodej dzien- p. pulko Tyczyńeki, w towarzy.twie p.
Sadalieji męlk. w biurze par'!
nikarki, która praKuie zdemaskowali taką Starosty Powiatowe&,o Wilimowskie,o
O iodz. S-ej z.br. Tow. PrzemYslo
szajkę, leez sama wpada w jej sidla.
oraz przedstawicieli wladz k080ielnyeh
eów w Doma Kat O .odz_ 5·ej,
Partnerem jej jest as frallculkiero Ikra- i samorządowyeh, na czem uroezystość
branie lIekcji eueaar. przy Sod. ll
nu, sympatyczny Jean Pierre Aumont. zakończono.
:Zeńskiej_
I
Film ma lIwi e tną rezyserję i obsadę ży
Sroda 17. XI. O .odz. 7,30 nabożeJi'!
wą akcj ll wspaniałą wY8tawę i piękną
i zebr. Sodalillji mę.kiej. na ...
nastrojowIł obsadll muzycznll. Mimo poparafialnej. O &,odz. S-ej zeb~'
nurego tla, illcen pelnych napi,eia i
w dniu 16 bm. o 20·tej w hotelu Wlap.
Młodyeh Abstynentów w bIll
'1locji, nie brak tu momentów poeodnych odb,dzic lię plenarne zebranie cllonków
parafialnym.
. i'
'dnionych lekkim franeuskim humo- "'IPieraj_cych .. Sokola"
Czwartek: 18. XI. O ,odz. 7-mel ff
o dowcipI",
Na porządku dziennym, ",aine sprawy'
wpt&wi.ni. i ,dor,.ja N.j'''·

'.1
W

ZebranIe WłaŚcicIeli Dom
I nieruchomOŚCI.

Plenarne ZebranIe Z. R.

WiadomOŚcI kOŚcIelne

Z ekranu

Baczność

Sokoli ISvmpat9cy.
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'n
kramentu.
e Sobota 20. XI. Spo wied ź św. od Rodz. 5.30.
Niedziela 21. XI. Po sumi e zebranie Zw.
Inwalid6w Cyw. na FD TCIl , P o nies~porach zebr. Róż. Młodzieńców
w kości ele i Kat. Stow. Kobiet
"J e dnuść"
na sIl lee. Po:' nieszpo'
raeh pl.marne zebranie Kat. Stow.
Me:i;ów w Dom u Kat..
Bi~ro PllTsfialne POC:ZąWBZY o d pO'
ni edzia ł ku dni r. 1;) bm. otwarte od
godz. 10 -12-j ej.

brudzi $ię · tylko powierzchown'ie, przy
,przepuszczalnych
zoś obrus<lch brud
)NSiqka' w tkaninę ·
OIat,ego, oby były
rzeczywiście czyste,
ft<)!eży prać ie
~'na wskroś",

'

~. Pożor.
W, dniu 2 bm. powstał w zagrodzie
IWinnickiego Marllina pożar.
Pastwą
płomieni padł dom mieszkalny nbezpieCZODY na
kwotę zl. 2.000. Pugorzelec
oblicza straty na zl. 4.000. Pożar pOWi'
~ł tał prawdopodobnie od nieoBtrożnego obchodzenia się z ogniem.

KradzIeż OfllSD.
Na

o

szkodę

rolnika

Cicpłego

Józefa

zamieszkałego w Cbwr.liazewie zakradli

chowane wielkim patrioty zmem ks. M.
Widelicki.
. Po mszy św. odbyła się defilada. Po
defiladzie wszyscy udali si ę na salkę,
udekorowa!Ją w zieleń i barwy polskie.

się dotąd

q
Ó

niewykryci sprawcy i zabrali
ze stodoły oko/,o 150 kg owsa nie wianego. Dochodzenia w toku.

~ [leżUie

w dniu

uszhodzenie

Km. 1033/36.

ObwIeszczenIe DIIcvtacJl ruchom.

cIała.

Komornik Sądu Gradzldego w Krotoszynie II. rewiru Stefan KUBtrzyński
mający kancelarię w Krotolzynie, ulica
Słodowa nr. 16 na podstawie art, 602 k.
p . c. podaje do publicznej wiadomości, że

7 bm. okolo godziny 1,30 powstala w lokalu p. Kaczmarka Józef" w
Dąbr ow i e bójka pomiedzy M a r szałk iem
Jan em i Marcinem, a Kulińskim Stanisławe m . pod czf. s której ciężkie obrażen i a
na c a ły m ciele odebra ł Marszałek hRnI
dlarz bydła.
Przy wol a ny lekarz p. D r .
e Kolasiński z Kro tosz ynu zanądzil prze;~ wiezienie poronionego do szpitala w
;J Kl'ot.o6zynie.

dnia 18 listouada ]931 r. o godz. 10·tej
Wielowsi, !'lOW. Krotoszyn, odbędzie
l'szalicytacja ruchomości, należących
de Marii i Jana Krzesik6w skladających
się z

w

się

8 krów i Zjnłolllic oraz dlllóch stogÓIII tvta.

i1Z ŚflJlęln niepodległOŚti
, fil BaszkoCIJie.

Ruch om ośoi można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie wyżej ()znaczoaym.
Dnia 26 października 1937 r.
KOMORNIK: (-) Kustrzyń.ki.

TIII

Dzień 11 listopada był w Bsszkowie wiewspólną manifestacjlł narodOwą.
Z ramienia szkoły urządzoną została
pięknR akademill, w której wzięła udział
młodzież szkolnA. miejscowe organizacje
i straż graniczna z komiS/lrzem p. Kupuścińskim

na czele.
O Ilodzinie 9 tej odbyła si ę f!!S7.a SW.,
w czasie której wyg łosi ł kazunie na ce-

1 :duży

dawno Drukarnia K K. Ó.

' Zł~ż dat~k

Dom K

właść. Wł.

na L.DaP.P.

słonettn9
Z kuchnią

na L pitttrze do
Zgłoszenia

~liienteli

BEZO

pOkÓI

wydzierżawienia

do Redakcii Krot. Ored.

lekcyiny
Adarnkiewicz

KROTOSZYN

Zdunowska 10

Szanownej

ProKram uroczystoi!ci był bogaty. Każdą
deklamacje, każde przemówienie ceehowała mi!oś6 wielkiej i wolnej Ojczyzny.
Następnie odbył się wspólny obiad żoł
nierski.

miasta

Krołoszyna

Zdunowska 10

okolicy polecam na

ZIMOVVV

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

Solidna

obsługa!

Ceny

najniŻ:sze.

POili.

Krotoszyński Orędownik

Str. 6

Pow.

Nr. 91

"BAZAR" - W. TYKOCINSKI
PIERWSZORZE;DNY

MAGAZYN

MÓD

nasze obszerne magazyny zaopatrzone w doskonale skrojone i znanej

pozwalają

ka:>:demu

wybrać

Ulstry

to co MODNE PRAKTYCZNE

TRWAŁE

KOR Z Y S T N E W

a przedewszystkiem

PIEKRE KAPELUSZE DAMSKIE cieszQce sie Dowszechnvm uznaniem.
POŃCZO CHY

F mANY

-

R ĘKA WICZKI

STO~Y

-

-

-

KAPY

toYPRAtoY ŚlUBItE

SZALE
-

C E N I E.

ULUBIONA BIELIZKA DAMSKa w pieknvch kolorach.
-

KOŁDRY

-

TOREBlG
OBHUSY

-

Koszule

-

GOHSETY
ROBÓTKI

WEłltY

toYPRAWY DZIECIECE

Krawaty

jakości

Ubrania mesDie

Bluzki

Suknie

Płaszcze

KROTOSIyn
RYIlel,27 Tel. 36.

Kapelusze

-

I WłÓCZKI

Kołnierzyki

Nikt dziś nie może z nim konkurować ł ! !
Tak niskich c e n nie miał jeszcze nigdy!! i
Towary kompletuje

się

c o d z i e n n Ie

nowymi

transpo~talfti.

Publiczność

zachwycona jest wielkim wyborem toworów i 'A~~IMł CIE~AM~ I
~m@@@@@@~@@@@®@ Bezpłłnej praktyki biurowei

Piece

iAn[uUJll PIlauU I-------------------naj ch ę tniej na majątku poszukuje
młody, inteligentny, uczciwy kawaler znający księgowość.

~~

Krotoszyn

3E Telefon 125

~

3E

Rynek 31

Towarv KolonIalne
I dellkates~

3~

ZgłoSzenia

Rury • Kolana
Blacha cvnkoCilD
Okucia budowlane
Szkło okIenne
Latarnie· Lampv

POlU.

3E

~~

~~

Stan. Obv watelstwu miasta Krotoszyna i okó'licy podaję do łasIc wiadomości te z dniem 15 paidziernika
1937 r.

~ mln~u})!dk~ ·d~!~i,ery. ~

przenlol!lelu luój

PIES (buldog)

Broń

w Rvnek 15. (Dom D. łvsińskiRj)
Uprze jmie pro~zę o lasko dalsz e poparcie
mego przeds iębiorstwa, przvczym jak dotąd
tak i nadal staraniem moim b ędzi e Szan. Klijentele jaknajlepiej obsłużyć.

tresowany - pojętny 1. rok
zaraz sprzedam.

do Redakcji Krot. Ored· Pow.

.

Amunicj~

sprzedaje po najnitszvcb ceDa cb

A. SKIBINSKI

M • ..Jelino'Wski
Mislrz Stolarski
Krotol!zyn, Rynek lir. J5.

Restauracja

1\

Żarówki

Warsztat Stolarski ·
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ZgłoszenIa

w RedakCji Krot. Ored.

Skład

Obywatelska Dozbroimv polske na Morzu!

Tel. 24

Zelaza

KBOTOSZYN Rynek 12

!!!

po gruntownej renowacji pol eca
P.T. Towarzyst w. mile pokoje do
zebrań oraz Szan. KliJenteli wy·
śmi en itą ku c hnię.
-

Obiady od g~dz. t2 - 15-tei
Ciepłe i zimne zaką~ki o każdej porze dnia.
Kolacje
ciepłe i zimne.

Dobrze pielegnowane piU/a - wina
wódki i Iikierv.
Bi l a r d.
M. KofiilcZAKOWA
KBOTOSZYN, Rynek.

Jeżeli

material na kostium, suknię, komplet lub plaszcz damski
to tylko U Herdacha.
J e żeli material na ubranie lub palto m~sk. i dodatki krawieckie
to tylko u Herdacha.
Je:>:eli plótna, inlety, r~czniki i firany na wyprawy
to tylko u Herdacha.
Jeżeli plaszcz damski modny fason a tanio
lo tylko u Herdacha.
Ceny nadzwyczaj niskie. Wybór wielki.

Proszę zwiedzić

-

mój magazyn bez

obowiązku

kupna.

ALFONS HERDA~H, Rynek 10.
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Za dział nieurządowy odpowiedzialny redaktor -
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Czcionkami Drukarni K. rot. ~,j~

