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Zarudzenie Starosty Powioł. , Ul Krotoszvnie
z dnia 11. XII. 1937 r.

dotvczqce cen maksymalnych na przetwory
. zbói chlebowych.

,~
>,

Na podstawie roz p, Ministra Spraw
We wn . z dnia 22. X: 1929 r ..(\ ur~ gulo
w'gniu cen przetworów zbli ż chlebowych
(Dz. U. R. P. Nr. 81 poz. 607). którc/l o
moc ' obowiązująca p r ~tl.l!ll :i, o lla zf sta lf.\
rnzp . Min. Spraw We W!l. z dnia 10 XII
1936 r. (Dz. U. R, P. nr. 92 poz. 641) o·
raz na podstawie zarządzenia P. W oie"!'ody pOZDańskiego z dnia 25. X. 1936 r
Pozo. Dz. Wojew . nr. 47 poz. 733) po wy '
~lnchaniu opioii komisji do badania cen,
wyznaczam na terenie powiatu krotoszy!iskiego ceny maksymal nc na ntlstęplljące
artykuły:

Chleb:
.
(,hleb żytni pytloWY z II\ąkl
0.31 zł
65% za 1 kg
0,28 zł
"
"
razowy
0,05 zł
bulka pszenna wagi 55 g
Mieso:
Słonina świeża i soJ. za 1. kg
1,70 zł
boczek surowy
1,40 zl
wątroba willprzowa
1.00 zł
cynadtlrki (nerki)
..
1.00 zł
wieprzowina, z d!lklud. ..
1,40 ",I
mit;so wolowe z doklad. ..
1,20 zZ
boczek wt;dzony
..
1.80 zl
kielb8s11 ZWycZ/tj na
.. 1,40-1.50 zł
saltlesony wszelkie
.. 1,00-1,50 zł
kiszka bulko i kaszana ,.
0.80 z{
glowizna
0.40 zł
nóżki
0,30 zł
Imalec wioprzowy
2,20 z!
Jedno(\ześnie t.racą mOll obo wiązującą
wszY8tkie dotyohczatl wydane obwiesztl7cnia w sprawie pOWyższych cen.
Ceny pOwyższe obowiązują wszystkich
zaintertlsowanycr. ' właścicic li przedsię
biorstw z dniem oltłoszen i a.
Winni pobierania lub żą dHu i a cen w yż
szych od wyżej podnnyeh l ub nieuj aw'
nienia ieh na cennikach ul e~ ną grzy~nie do 3 ty'Bi~efj zł lub karz!) ąresztu

do G ty god ni po my śli ar t. " 4 rozp. Pt l' z.
R. P. z dni a 31. VIII. 1926 r. (Dz. U. R .
P . Nr. 91, poz, 527) , R ów n oc z eś nie m {) ż e '
być zarządz o na konfiskata pr ze dmiotów ,
do których odnosi się czyn przestę pczy.
Starosta powiatowy
(_ ) WILIMOWSKI.
Nr. A. 28/132/37.

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

Zarzudzenie Starosty Powiat. Rrotoszyfislł.
Ul sprawie niedokrwistości zakaźnej koni.
Nie do kr w i stc ść z!! kaźn l:. k oni w
Lu:'ynia wYLt8 sla.
Znoszę

MojE)-

tn o ś ci

mr. je
zar z<l che ni B z dni a 16. V. 1936 r. Nr. W
1/18/36.
KrotoszYIl dnia 11. XII. 1937 r.
Starosta ' Powiatowy:
(-) WII,IMOWSKI.
Nr. W. 1/1s/37.

larzqdzenie Starosty PowiatowegO Kreto-'
, SZyńskiego wsDrawie prvszczcvcv. '
W związku z nie b e z piec ze ńs t wem pryszezycy z w ie r z ą t racicowych złl rządz u m
;j by 7. arząd y g-min
@oltysi i Post . P ol.
Pań stw. w raz ie ot rzym uni a zltlosze nia
u zaehoro wani u lub w y "t ą p i e n i n objawów wzuudzających pudejrzenie o pryszc z y cę don o siły natychmiast telefonicznie
l ub telegraficznie Starostwu w Krotoilzynie. Poniż'ej p odaję pouczenie o objawaoh pryszczycy, które na leży podać do
w iadom o ści posiadac zom bydła , racico'
wago.
PrY8z0zyca jest to choroba nadzwyczaj
z araźliwa, wlaściwa zwienętom racicowym. a wi ę c bydlu rOlrsiemo, OW<lom,
kozom i ś winiom, lellz udzielal&ca się
ta kże ludziom. zazwyczaj za pośredni·
ctwem niepnegotowanego mleka ze zwierza t ohory ch.
Zara za
szerzy się przez styczność
zw i e rzą t chorych ze zdrowemi na past wis lrnch. targllch , d ro gach, w obor ach i t .p;
jail ró w n ie ż za p o śreuuidwem paszy, wo'
dy: lub p'rzedmiot6w, zanieezrSZCZODY.ch

wydzielinami'ilwydalinami sztuk cLorych,
za p o średnictwem mleka od charych ZWierz ąt , jak równ ież osób. które
, mi ar y 8,tyczn,o ść ze :.:wierzę tami choremi.
, Pierwsze obja wy choroby występnją
po , upływie 2-14 dni po zakażeniu.
Zwierzę ch ore gorąezkuje, traci chęć do
jadła, wydajBośó mleka znćclł:nie się
zmniejsza, blona, ślona śluzowa jamy ię
bowej czdrwieniej e, z ja my ię bowej ciekn ie obfita ślin a , ciągnącą się na kształt
nitek. Na~tę pnie na bezzębnym brzeiu
R-l czllki iórnej, na dziąsłach, wargach.
hrzellach oraz na górnej i dolnej powierzchni języka - a u świń i na ryju
- tworzą się żółtawo' białe pęcherzc, które stopniowo powię'rLszają się do wielkośei kllrzeg{) jgja, a często ogarniają calą
powierzchnię języka.
Z wytworzeniem
się pęcherzy ciepłota ciała szybko spada
j dalszy przebieg choroby jest zBzwyezaj
bez llo rączkowy,
Pęcherze
w k r ótkim
cUlsie pękaj/ł, a na ich na miejscu powstają zaczerwienione, bardzo bolesne powierzohnie, obndone z naskórka. Po
upływie mniej więcej 8 dni naskórek się
odnawia. rz&dziej tworzą sie. owrzodzenia,
które jednak po pewnym ezasie również
~ i ną bez ślad u .
Ró w nocze ś n ie z pęcherzami na błonie
śluzo w ej pyska występują bolesne obrzmienia na k oronach racic, na napiętkach
i IV szparach mi(jdzyracicowych. Na
obrzmieniach tych tworzą się pęcherze
podobnie jak w jamie pyskowej. T a kie
, pę,oDerze 'uk azują się także na strzykach
wymion, a niekiedy też i na nasadzie
. 1;o~ów. ,Jeżeli ohore zwierzę jest utrzy, mlloe, albo bywa p ędzone po twa rdych
dro2'acb, nus tępuje zapalenie glębszyeh
czt;ści racic, owrzodzenia, a nawetzwlaszcza u świń -- odpadnię oie racic,
a niekiedy ogóloe zakażenie krwi ze
' miertelnem zalSCIem.
Bywaj" wj padki. że przy zwykłym
przebiegu z w ier zę naile pada jeszcze
przed wyt wor zeniem się p ęcherzy. W niektóry ch wypad ka"h śmierć zwi erzęcia
nalit§p.uje dO,l!iero p'óźlliej, zwierz~ :w teIi takż e
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dy dostaje rozwolnienia, ehudnie, slab'
nie i zdyoha. Wypadki nallej śmierei'
zachodzili przeważnie u młodzieży.
U owiec i kóz eboroba przebieia nie'
00 slabiej, niż u bydła ro&,ate&,o i o&,ra'
nieza się, tąk jak u świń przeważnie do
8ohorzenia raciO.
Krotolzyn, dnia 11. XII. 1937 r.
StaroBta Powiatowy:
(-) WILIMOWSKI.
Nr. W. 1/41/37.

ROZDOrzqdzenle Ulojewodv

PoznańSkIego

z dnia 7 "rudnia 1937 roku

ODrvSZCZ9CV WDaństwle

ościennvm.

W związku z obecnym Itanem pryszozyey zwierząt raoico~ych, w państwie
ościennym, na zaudzie postanowień art.
108 us*- 1 lit. a rozporządzenia Prezydenta Rz. P. z dnia 19 I. 1928 r. o orKanizaOJl 1 zakresie dzialania władz admiIlistraoii oiólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11,
poz. 116), art. 2. 26 i 41 rozporządzenia
Prezydenta Rz. P. z dnia 22. VIII. 1927
r. o zwalezaniu zaraźliwych ehorób zwierzę!'iych (Dz. U.R.R. Nr. 77, poz. 673) oraz
przepi8ów ~ 132 rozporządzenia Ministra
RoiRiotwa i Ref. Rolnych z dnia 20. VI.
1936 r, (Dz.V.R.P. Nr. 50, poz. 360). jak
również na podstawie pOltanowień pozy'
eji ..F" zalącznika II do polsko' niemie'
.,kiej umowy o ułatwieniach w małym
ruchu Iranieznym z dnia 22 XII. 1931
r. (Dz.U.R.P.Nr. 101, poz. 271) zarządzam
co naltQpuje:
Ustanawiam obęl za&,rożoDY pryszozycą, do które&,o wcielam:
a) oaly obszar powiatu Kępno, Rawicz
i Czarnków,
b) caly ob.zar a:min wiejskich i miej·
liki ch Kobylin, Krot08zyn, Solmierzyce
i Zduny powiatu kroto.zyńskie&,o oraz
óały ob8zar &,min wiejskich Czarny las.
Granowiee, Odolanów, Daniszyn, Przy&,o'
dzice, Mikstat i Sieroszewice Nowe, jak
również Imin miejskich Mikstat i Odo'
lanów, powiatu ostrowskiego.
e) cały obszar Irmin położonych na
p0lrraniczu polsko'niemieckim powiatów
Chodzież, Leszno. Międzychód,
Nowy
Tomyśl, Wolsztyn i Wyrzysk województwa PoznaJlIlkiego.
§ 2.
Wstrzymuje ruch liraniczny zwierzeta'
mi racicowymi (bydło rOiate, owce, kozy
i świnie) cZ/lściami takich zwierząt i wy'
tworami zwierzęoymi, tudzież przedmio·
tami mOlrącymi byó nośnikiem zarazy
(pasza objętościowa, .loma, nawóz, mierzwa itp.) na calym pol.ko-niemieckim od,

Pow. '

einlm Irranieznym powiatów Kępno, Kro'
toszyn, Olltrów Wlkp. i Rawicz.
§ 3.
W obrębie gkrlla:u zairolioneio pryszczycą ZAKAZUJĘ:
a) puszozania zwierząt

raoicowyeh sa'
Dlopa8 poza obręb za "rody,
b) odbywania targów na zwierzęta ra"
oicowe z wyjątkiem tariów urządzanych
przy rzfŹniach publicznych na zwierze tli
rztźue, które na czas trwania niebezpieczeństwa
prYlzczycy podlelrają oirani·
ezeniom przewidzianym w pl'Zepisaeh §
157 rozporz. Min. Roln. z 9 I. 1928 r.
(Dz.U.R.P. Nr. 19, poz. 167)
o) prowadzenia handlu domokr/łŻnelO
zwierzętami raoicowymi oraz handln domokrążneio drobiem,
d) urządzania przetargów na zwierzęta
racicowe z wyjątkiem zwierząt, pozosta'
jąeyoh w zairodzie co najmniej od trzech
mielięcy,

e) urząd,ania publicznych pokazów
zwierzat racicowych, IpEjdów zwienąt,
raoicowyeh itp.
§ 4.
Wypędzanie zwierząt racicowych na
wspó!.Ile pastwiska lub pojenie ich we
wlpólnyeh wodopojach uzależniam od
uprzedniejtO uzyskania zezwolenia U rze'
du Wojewódzkielro.
\ 5.
1) Wywóz (wyprowadzanie, wypędzanie,
wynoszenie) zwierząt raciMwych poza
obszar okreiu zalrożoneio jest wzbro'
niony.
2) Na wywóz zwierząt raeicowyeh z
okręKu zajtrożonejto
ntworzonea:o w po'
willCie Czarnków, Kępno, Krot08zyn,
Ostrów Wlkp. i Rawioz może udzielić
zezwolenia tylko Urząd Wojewódzki.
Zezwolenie takia może być udzielone m.
i. pod warunkiem, że zwierzEjta przeznl1'
czone są na bezpośredni ubój w jednej z
rzeźni polotonych
na obszarze Województwa PoznańskieiO, p9siadającyeh bez'
pośrednie polaczenie torem kolejowym.
3) Na wywóz zwierzat racicowych z
ol(ręa:ów zUjtrożonyoh innych powiatów
zez woli6 może wlaści\1 y Starosta m. i.
pod waronkiem, że zwierzllta przeznaCZQne 8& na bezpośredni ubój w jed lej z
rzeznl położonych Da obszarzfl Woje'
wództwa Poznańskiego, posiadającyoh bez'
pośrednie połączenie torem ko)ejowYDl.
4) Wywóz (wyprowadzenie, wypędza'
nie, wynoszenie) zwierząt racicowych z
okręiÓW zacrożonych na obszar innyeh
województw jest wzbroniony.
§ 6.
Dla aprowizaeji miejscowej ludności

Dzial

dzień
ktÓry trzeba ekspIofi) Dt.

dziś

lat uplywa od oweco
dnia grurlnioweKo. kiedy głównymi uli·
cami stolicy przł!ciajtal straszny kondukt ...
Stępa posuwal si~ szwadron IZwoleżerów.
«łncho dudniły podkowy koni o bruk
Alei Ujazdowskieh. Eskortowano zwloki
Pierw8zeKo Prezydenta Rzplitej, nikczem'
nie i zdradziecko uśmiereonelo... Zaledwie przed kilku lrodzinami wyjechał z
Belwederu, by obecnością IWą uświetnić
otwarC!ie wystawy sztuk piEjknych - i oto
wracał na marach ...
.W dziesię' lat potem, wy&,laszająe lirze-
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gmin, wcielonyoh do pOBzoze&,ólny,h okrQ/(ów zalrożonych zezwalaó może wlaści VIIy Starosta na zakup w okręio zaIrużonYDl danego powiatu, w którym
zwierzę, pochodząoe z teKO 8ame&,0 okr~'
ilU zalrożonelo, ma by6 poddane ubojowi pod oastępującymi warunkami:
u) że w świadeotwach miejsea pocho'
dzonia wymieniona będzis rzeźnia do
której zwierzę r!lcieowe ma być dopro'
wadzone oelem natychmiastowelro uboju,
bJ że takie zwierzęta racioowe dostar'
CZIlDe bedą samochodem lub wozem na
koszt strony, pod konwojem osoby wyzna~zonej w tym oelu
przez wlaś~iwą
a:nllnę do oznaczonej
w świadectwie
miejsca pochodzenia rzeźni, której Zarząd
pokwituje odbiór i zabicie tych zwierząt
§ 7.
Na wywóz zwierząt racirowyeh, ho'
dowlanych i użytkowanyoh z okrę&,u zairożone&,o w drodze wyjątku może zez'
wolić tylko Urząd Wojewódzki.
§ 8.
Koszty badania lekarsko' weterynaryjneflO w wypadkach wywozu zwierząt ra'
oicowych, które obliczać należy w/g tary'
fy opIat za badanie ustalonej rozporzą
dzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 23.
III. 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz.
409) - ponoszą osoby zaioteresowane
(strony).
§ 9.
Przekroczenie rozporządzenia DlDleJ'
nego karane będą na zasadzie postano'
wień rozdziału VII - Postanowienie kar'
ne pl'zytoezonego na wsttlpie rozporządze'
nia Prezydenta Rz. P. z dnia 22 , 8.
1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 77, po~. 673).
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§ 10.

w

Rozporządzenie

niniejsze wch~dzi , w ży
cie natychmill8t i obowiazuje aż ' do 00wolania.
Równoozfsnie ochylaDl rozporz"dzenie
muje z dnia 1. XII. 1937 r. o pryszezycy
'if państwi .. ojoiennym Oiloszone w Poz'
nańskim Ddenniku Wojewódzkim Nr.
51/37 poz. 788.
WOJEWODA
(-) A. MaruszewBki.

ni

pl

A

I

Powyższe
rozporządzenie Wojewody
Poznańslr.ielo podajEj do wiadomości sfc'

Ol

rom zainteresowanym.
Krotoszyn, dnia 13. a:rodnia 1937 r.
~-) WILIMOWSKI
Starosta Powiatowy
Nr. W. 1/42/37.
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Tragiczny
Pietnaście

t~r.

mówienie ku czci Rp. Prezydenta Gahriela Narutowieza, powiedział Marlzalek
Smiily-Rydz
I
- "Niech tylko matki wieczorną lO'
dziną mówią o tym zdarzeniu Iwym dziecioDl, jak o ciążąl\ej na rodzinie plamie
którą trzeba zmy6 i ekspiować, ale nieeh
mówią szeptem, bo wstyd I ... "
Wstyd ten eiąty, prZYlniata, oslupienie
na siatków kil oczu wy wabia, liną bladoś'
cią pokrywa twarze.
Wstyd do&łębny, niezmazany!
Zdladliwa i podła kula krel położyla

Zl

wstydu
wielkieio patrioty, niezłoDlnetO
dzialaeza dla dobra powszeehnelro. a nade
WlZy.tko: symbol majestatu RzeczypO'
spolitej, Głowę Państwa 1 Trafiła wezlO"
wieka, o którym Józef Piłsudski powie'
dzid. że cechowała Go "niezwykla w ps:
szych stosunkach W!llędność dla ludzi)
nawlt usprawiedliwienie wszyltkicb br s'
ków a nawet wad".
Był dla wszystkich wyrozumiały, dl~
wszystkich atolował zasadę: tout lloJll
pIendre, tout rardonner" - tylko ~I'
nie&,o nie było wz&,l,dów i zrozumienI"
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Pow.

~3.

tylko w Itolunkn do Niego zastoBowaDO wepchnęli. Usunięto zawadę, przellzkaWstyd, który trzoba ' "zmyó i eklpiozemsty i nikczemności...
dzajl\cą rozpęt.ywaniu orgii nienawiści,
wać" - jak narodowi przekazuje ideowy
Bo - jak czytamy we wspomnieniach Usunięto symbol jednoloi i spoistości w następca ' Odnowiciela - zmyć możemy
Józefa Pilsudskieio o Gabrielu Naruto- narodzie w imię wojny domowej, potę i ekspacię wykonać możemy. Ale wtedy
wiczu - "zdziczenie obyczajów, nabyte pieńczych swarów w wyścigu o metę tylko, ,dy do mózjtów, w których weiąż
w długiej niewoli, zepeucie moralne pod wladzy. Usunięto wybrańca idei Józefa jeszcze tkwi kOlzmar mylli, przesiąknię
wpływem dłuiiej wojny, nieprzebierauie w
Piłsudskiego,
wll~elającej Bię w żelazną
tyeh nienawi!cią, dotue ewangeliczna
żadnych środkach, bezwzględność w sto'
wulę stwonenia Polski jednej, zjednoczoprawda o "miło@ei i pracy ... ·
sunkn do czci i honoru każdeao człowie . nej w wyBoi,u pracy. .
"Non omnill moriar" - widnieje napis
ka, brak lZacunku zarówno dla .iebie jak
"Przyniosłeś ze sobą - Ilnuł o
na rrobowcu jednego z największych
i dla pracy, święciły w tej dobie swoje Prezydencie Narutowiczu .nić wspomnień naszych wodzów Polski przedrozltiorllwej.
triumfy".
Twórca Niepodleiłości - nakazy: żyj,
,.N on omnil moriar" - w duchu -umieA właśnie Gabriel Narutowicz repre- kochaj. pracuj. Zamiast nakazu "ci'e rp" ŚĆmy dowa te na larkafagu Pierwszego
zentował w najs~lachetniejszym ojeciu
przyniosleś
szczęście
życia i pracy w
Prezydenta w podziemiach katedry warprzeciwieństwo tej c.ceny owej doby, któwolnej od .kajdan ojczyźnie. Z,inąłeś od szawskiej.
Tą tak twardo i tstro charakteryzował
koli nie wrażej o której może w dzieei"Non omnis moriar" - wyrali ten
Józef Pils\l.dBki: w .. zdziczeniu obyeza- ństwie marzyłeś, - od kuli rodakó.w, do 8arlrofaar nmęezoaeco przeż zawill6 i majÓw" ;- był typem gentlemana, w "ze' któryeh niosłeś BWą ewangelię miłości i łość ludzką wielkieco patrioty. Nie
Plluciu moralnym" - pierwowzorem po- pracy".
zgasłem, bo promienieję 7 meJo aarlrofajęć i prawd etycznych, w życiu i praey .
I ta "ewan,elia miłości i pracy"- CO w obecne i przyszle pokolenia polskie
- a1tr.oistą i entuzjastą.
oto, co nam ostało się z pami,ci o Pier' .. ewanj(elia milośei i praly,".
. I w te właśnie właściwo'ci, w to .,etos" wliZym Prezydencie.
-0bijąee z je~o postaci, .a wyniesione do
godności GłoWY Państwa, by stąd pro' .
mieniowalo nacaly kraj - u,odziła za, wiść · i zaślepienie, fanatyzm i dość lndzka. : ·
' Ujtodziła w wielkiego uczoneio, w zna' ,
komitego nowoczesnego blIdaczą' techniki
przez lat dziesiątki zaprawiającego się
dobroU/łłnie nOrm)
zagranicą do tej slużby, którą mi.a l
Wywiad
z
pn:ewodnii'z.ącym komisji praBeJ.robociem.
To też hasło zwięksżenia
wuieść w wolną Polskę; uKodziła w wieWojew. Komitetu do Walki wysiłku społecznego do maksimumloletniego ministra robót pąblieznych, cowniczej
z
Bezrobociem
p.
Szklarzem.
.
IZUłlone przez p. Wojewodę spotkało
niezmordowanie pracującejto nad unowo'
Na terenie całej Po/ski choeiaż trochę się nietylko ze zrozumieniem, ale )111.oze'nielliem świeżo wskrzeszonejto pań
stwa; u,odzila . w liternika .naszej polityki późno, rozpoczęto energiczną akcję zbiór- tychmialtowym wykonaniem. Do apelu
zagranicznej, wybranego następnie przez kową na rzecz bezrobotnych. N8szłmn Itanęła warstwa, która już niejednokroZjtromadzenie. Narodowe na Pierwszego województwu praca zbiorowa muei spe- tnie dawała przykład poświęcenia dla
cjalnie leżeć na sercn, idyż jak wiado- spraw spolecznych, warstwa pracownicza.
Prezydenta wolnej Polski.
Uiodzila w człowieka, któ r y zostal po mo nasilenie burobocia u' n8S jest spe- Świat pracy i tym razem postanowił daó
to wybrany, by w swej oBobie Bymholizo' cjalnie silne. Rozumieją doskonale cięż przykład pięknego poświęoenia.
Mówi nam o tym przewodniczący sekkie połobnie rodzin bezrobotnych z na- '
WliC ład, miłośó i praaę.
Uiodzila właśnie w imię - nieład n i szego teren o czynniki panstwowe, zdają llji pracowniczej przy Wojewódzkim KoBobie również z tego sprawę i przedsta' mitecie do Walki z Bezrobociem, znany
nienawiści.
wiciele społeczeństwa, wehodzący w skład . działacz społeczny i prezel największej
"Usunięto zawadę", jak eię cynicl:nie
orllsnizacii pracowniczej . ot Unii" pan
pr~echwalali ci, !lO zabójcy broń w rękę Wojewódzkiego Komitetu do Walki z
srOią kulę
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- No, to trochę za d.leko. Zeby jed·
nak pana zadowoli6 przyzUam szczerze.
że narazie i pan mnie nie nudzi. Co
będzie dale; zobaczymy.
Przypomniało to Zbigniewowi rzeczy:
wistoŚó. Zdusil niedopałek i wyjllł notes z kielZeni. Omal nie odahrząknąl z zadowolenia, gdy odczytał e&lceutryczną notatke końcową, wpisaną podcz8ll.
wizyty u Geńki: "Dobra jest" Zgadzało
lię·

- Więo .arada sztabu rozpoczyna się.
Muszę pomówió z Bolkiem. Potem wizyla u Bispinia, a nakońcu deoyzja: 00
robió dalej. Pani mi dopomoże.
- W czam ·'
_ Przedew8zYltkiem chcę mieó łatwy
dostęp do Bolesława Lnbockiego.
.
_ Zaakeeptowane rzekła Lusla
z humorem, - Ja też nie będ.ę próż~o
waó. Proszę o tę kopert~ 1 arkUSIk.
Mam w szafia listy Urszuh. Znam obu
waruawskich grafologów sądowych osobiśeie. Pogadam z jld~ym. z nich i dowiemy się czy oltrzażeme plsala U rS'Łula
wlunoręoznie. Jeżeli tak to poszukamy powodu, dla któr~go ona to uczy'
Biła. Jeżeli nie - mUSImy znalet6 przy'
ezynę, dla jakiej oni .po~robili jej pismo.
_ Celujący/ - Zblgmew był naprawdę zachwycony. - Będzie pani dzielnym
detektywem. A więe pakt zawarty.
- Stoi/

~racJ ~aj~ ~rlJkła~ · ~oświ~c~nia
DodwviszojqC

Wyjęła z szafki flaszkę i
nalała wino.
- W pańskie ręce, panie

dwa kielichy

Zbirniewie.
- O key.
Pijemy Z II. powodzenie
Ageneji Minus Trzy. Adres dla depesz

A. M. T.
-

Dlaczego "minus trzy'" - nie zronaturalnie.
.
Zarumienił się nieznacznie. Prżecież
nie będzie jej w takiej ehwili opowiadał
o swojej klatce piersiowej!
- To jedno pozostanie moją tajemJlieą.
Gdybym choiał być zarozumiały powiedziałbym, że minus trzy io szyfr do rozwillzania tajemnicy znikuięeia Urszuli
Lasockiej. I jeżeli wkońcu znajdę Urszu- '
lę to minus trzy będzie wyrównane.
,- Nienawidzą tajemniczości u męż
czyzn.
- A ja uwielbiam kobiety, które nie'
nawidzą tajemniczości u mężezyzn. Też
problem do rozważenia, lecz na później.
Nie ohce mi się przerwać tego interesuj"oego sam na lam z pillkn" - niewiaItą jednak mUlimy wstać, jeżeli mamy eoś robió. Oto koperta i pilmo.
- Zaraz zadzwonie 00 Bolka i zapowiem mu pana wizytę· Powinien teraz
by6 włdnie na obiedzie.
- Proszę życzyó mu odemnie imaeznego. A propos: J es zez e raz dziękuję
pani za obiad, za . zapros.enie i za mile
·t owarzystwo. I za nielpodziaak,.
Witała z cichym śmiechem i przeszli
do gabinetu Lusi. W jego obeano!ci połąezyla się z mieszkaniem Bolka. - To
ty/ Tu Luia... Dzieńdobry... B_dzie
u eiebie zaraz pewien zawahała się
i nie powiedziała "detektr.w," pan,
zumiała

na bezrobotnYcb.

.który 'lO upoważnienia pani L8sookiej
prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia
UrlZulki, równolearle z polieją... Proszę,
zaczekaj... Tak.. Zbiarniew PuchaIski ...
PaL. Cot.. Ciekawe... - Odłożyla mikrotelefon i od wrólila lię do Zbigniewa.
- Może pan p,dzi45. Bolek dokonał
jakiego! ważnelo odkrycia w związku
z za,inięciem Urszuli i nie nie chce powiedzieć przez telefon. Sprawa zaczyna

l.

:i

o

,;.

być naprawdę emocjontijąca.
- Odkąd pani weszła w jej krąlr.

-

Co za szarmancja, monsi.ur . -

'!IIY,'

ciągnllła rękę.

- Jestem zaehwycon7 na wylot, madame. Po odnalezieniu Urszuli podzię
kuję jej za pomysł tajemniczeio zaginię
cia. Dzięki niemu poznałem panią ...
Sehodzimy ra2lem'
- Tak. Tylko p6jdę po kilka liltów
Urszuli.
Dziwne, ale · podCZai jazdy nie wymie'
nili ani·slowa. Każde ' m'Yślało wodosobnieniu, może na ten sam temat. ZbiiDiew odwiózł Lusię na Chmielną i umówili Hę, że o Bzósh·j stelefonują liII. SaM
pojechał ·na Czackietro. zaciekawiony, co
za odbycie mÓjtł lórobió Bolek.
ROZDZIAŁ XIV
Lekcja optymizmu.
Student ·budowy maS~YD, zakoehany
.. młodej panienee, która niedawno
ukońezyła pensję, Ilazywająey li. Bolek
zamia8t Bolesław i Iyn bogatyeh rodzieów - Zbigniew wyobrażał 80bie, że zoo
baezy młodzieńca w grubych okularach
o IItywllym kołnierzyku i z mutaej_
elolu.
(C. d. n.}

,)
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Szklarz.
- Nie zważaliśmy na normy o8:ólnopolskie komitetu. aczkolwiek byly one
dla pracowników Korzystne. Pumiętająo
o tym, iż nasilemie bezrobocia jest li n,as
uezecólnie silne. znlljąc troskę p. WOJewody, który d1\ży do zebrania przynaj·
mniej 3 milionów zł, postanowiliemy w
Wielkopolsce ustalić normy, odbiłiiajE\Ce
od norm ustalonych przez komitet ogólIlopohki .
Kom isj a praco wników jednomyślnie uehwaJila znane już wszYlItkim
stawki w Ilranicach od 1/4 do 5&/0 a od
sumy do 160 zł. 0.20 zł mies i ęcznie. Ze'
brane sumy pozwolą na przyjście z po'
mocą bezrobotnym, którzy zasiłk i, zgodnie z uchwalami, będą odp r acowywać .
Nie wątpimy ani na chwil ę, iż etawki
nUllze OICół pracowniczy p rz y jmie bez
szemrania i jeszcze r lU z da dowód pcświę 
cenia dJa sprawy narodowcj .
- Czy p oświ~cenie warstwy jJrallownic7.ej nie było w p08zczeICólnych komisjach
odosobnione? _ .' rznll8my pytanie.
- WproBt przeciwnie! Możemy z satysfykcją stwierdzić, iż nasz zdeeydowany krok spotkał się nie tylko z uznaniem,
ale i natychmiastowym naśladowniotwem.
Wszystkie komisje etara/y liię podeiąICnąć
do naszych uchwął. Nasze postanowienie
wywarło szczeICólnie moralny nacisk na
decyzje komisji pr ze mysło w o - hanulowej,
która równi e ż podniosła normy, doprowadzając je mniej więcej do norm zeszło
rocznych. Dzięki tym uch wa łom poszczeICólnych komisyj powinn iśm y z ebrać pre-

tak zorganizowanych j ~k i nie zorKanizowunyeh. aby respektując 10jaJn ie postanowienia komisji prllcowniczllj nie ullhylali się od wplacania skł a dek na potrzllbując J'oh pomOI!y nllszych bliźnich i dali,
tak jak t o mi a ło mi ejsce w roku zeszłym,
b udu jący
przykład solidurności zawodowej.

nil3hezpieczniejnym niedroiim a jakZe
skutecznym będzie bombIl lotnioza zapalaj ą ca.

D7,i~iejszy

syste m budowy gOipodarstw
liczebnie i pod wZilędem wyp o sa ż e niu IDateriało w e zp wiejskie straże
pożarne, wprost ani fizycznie ani technicznie nie będ ą mo g ły spro stać tym
wszystkim wymaianiom, jakie wojna
przed niemi postawi. - Nie do pogardZEnia dla wrOll8. pozostaje chęć wywolyw&nia dyw ersji i 8zerzenia szkodnictwa.
P ostaw sobie py tanie czy wieś polska
do tyoh niespodzianek jest przygotowana
jako taż

Obrona
na W SI.
•

Il ekroć

należyde.

Czy
sprawę

się

całą s tanow c zo ścią

SW ,EĘT'A

za

pasem~

Na ulicach miast i m ia~tp,c z tllr zapach,
niało
naraz żywicą . P oprzP7. . bure
dymy tysięcy kominów, voprztz wyz iewy
gazów spalinowych i 7.Htln ch mi .. jskich
rynsi/;toków przllbila się Iwi e żu woń świe
rków ... Choin ki.... Zwieź l i już choinki ...
Wś r ód szarych murów kamienie, wśród
odrapanych tynków, w la biryncie smutnych mie jskich ulic wyró s ł w ciąiO u kil ku Itodzi u las świerku w y. OdllJZ f.l zapa '
4!hem, nęci głęboką ziHleuiu i przypom ina
... Przypomina, te to ju ż święta za pasem .
Święta.
R adosne ś"'illt ? B ,, ~ eiro N8ro'
dzenia . Na sGlmą myśl o nich zllmierl3j&
z ~achwytu serduszka dziec i ęoe , n ludzioIU
dorosłym r obi M!ę jak\IŚ cieplej i j aśniej
na duszy. Ale zanim zusiądzi e my do
J]slane~o sianem wigilijneICo stolu, zanim
prze łamiemy się opłatk i e m i zanim zapłoną na choince różnobarwne 8w ieczk i tyle nas jeszcze czeka przYICotowań.
Ruohliwy, 2'o-rączkow y jest zawsze ten
okres prlledświątecz ny.
Pięknie
ozdobione wystawy sklepów
jarzą się tysiącem 'wiateł . n!jl.'ą tysiąoem
pokus. Piętrza się piramidy ba kalij,

p luszczą się w akwariaeh karpie i szczupaki, wybrzuszają się worki p e łne brunatnych orzechów. A tum znów ciąllną
oczy eiężkie jedwabie, polYlildiwe uksamity

zielonych

wystn wt) i srebrnych gwi a zdek, na których pomys1owy kup iec po umi eszcza eeny, są jeszcze bardziej uPJ"Il!tn ione, niż
zw yk le ... Sl.:ll'PY z zabllwkami o ieszą się
ol brzywlą
frekwencją.
Kochujące ręce
tysi ę cy matok. ojcó w, b ab ć i cioć przerzuc" j ll stos y pluszowyc h z>I'i e,·: ząt. lulek,
pił e k, by wyn a l e źć tę upraICnioną, wy-

uJU r !o'D/ł z a bawkę

swej pociechy. nli któr e j wid " k r 07.blysnp, ji'j oC7,k lJ .. .
Okres p r z edś wiąt e cwy. to n ill t.yJ lio
n j; rP R .:a.kupów, to tll kże ok r es generalny"b porządków. Wyścielane m eble. dywany. kilimy , ma terace i poduszki wyj~~
żdz u ją
które/;oś
piękneKo pora nku n a
pod wórze i tum 20stują podda ne precy'
zyjnemu trzep lluiu. W oKn:leh zjawia j ą
się
świeże,
bie lutkie firan ki, Cliły dom
pachnie mydł e m i zaprawą UO pocl1óIC.
Prze(! i ~ ż to święt/!l
Skrzęlne Itospodynie prow adz ą ze sobą
dł u eie . ta jemnicze rozmowy.
Czasem
uda się pOSłys zeć j ukiś strzępek t y ch n ll rud 9t r odudu: " Więl1 powiad a o ro"-: Il
pflfli, ż e ;) jll j wystarrzy''', albo .,U trz y j
m a k z mi nd em. To jeszcze moja babka
zl,s tnwila mi ton przepis .. ," Ahu, to widu(:znie j ak e. ś przedświąteczna na rada
kuIiICarIjIl... Nie trzeba pr zeszka dz llć!
B o to wcale nie bylll jl\ka sztuka tak
wszystko ob myśl e ć i wykombinować, hl'
by<y dużo, emRczn ie i ... tanio. No bo
kt <'> ż z nas run za wiele pienięd zy'
T " kie to SIj przYICotowania i tr oski

80bie

ich

PI

dl
te
o(

I

lo

o dpowiedzieć można,

że

nie.
Sil coprawdo czynione tu i ówdzie pewne usiłowania i próby, lecz te, ~jakże
nieliczne wyjątki potwierdzaja ra"zej
r ev. uł ę.
.
Obrona p. loln. wsi b ę dzie wymaICała
Ilkcji eoer"icznej, pomysłowej, sprElżystej
i szybkitJj.
Wieś jako rezerwoar sil ludzkioh dla
armii, wcbłanianych masowo przez oią,
musi już za WCzasu zastanowić się nad
doborem materialo ludzkieICo do zor~ani
zowani u własnej obrony.
W pierwszym rzędzie w każdej wsi
powinien już być upatrzony jeden z energiczni ejs2.ych, n nie podlegających obowią
zkow i slużby w s'l llreillch obywatel i
I~ r lllii
jego Z!lR tę pca na komendant"
O.P .L. wsi.
Wieś będzie potrz'e bowala przede wszy'
stkim (Jrganów Il lar:mowych rejestracyj'
nYllu. rotowniozo 'sanitarnych i weteryna'

wieś to wytwórnia i skład ni c a
to dostarc zyciel ka Burowców i
produktów ni@slyehLn ie ważnych do pro'ol adzen ia dzial !l D. .. oj pn nych.
liminowaną sumę.
- Czy teICorolizne @wia dc'lenia WilIJStodoly, śpichrze , stolri, stery, obory
kopoiski mają być równe zeszłoroeznym Y i stajnie toć to zasoby do zaoplitr zenia
- Nie! W r oku ze8 ztym z p bra li śmy · armii.
Również nie wolno nam ani na chwilę
okulo 2 milionów zloty ch.
Nie zaspozapominać,
że
wielkie masy ludności
kuiło to minimalnych polrzeb n a ~zych
bezrobotnych. W roku bie:i:ącym maILY, mi l!jB ki~j na wy pa de k wojny OPGszczaĆ
zamiar z e b rEć 3 miliony z!otY l'h i oto- b Ę dą miasta, udaj&c się na wieś celem
zn rd ezieui a większego b ezpieczeństwa i
ozyć większą op ie ką m / ouzież bezrobotuą,
ue trzegaj!\c j ą przed złymi wpływami spoko ju niż w skupiouym ś c iśl e zabudoulicy. Nu 7akończenie pragnljłbym ' gorąco wan y m mieście.
NowoczesDY samolot rozporządza pr ze'
mówi przewodniczący p. Szklarz - za'
r óżnymi śr('dkami wa l ki. a II: t.ych najapel o wać do wszystkich pracowników,

pnystra j s ią cy c h

ni

I

wsi prz y&,o to wani, czy ' posiad'o przeprowodzenia tych zadań
r a my orll:'anizacyjne przYICotowanych ludzi, ja k iś plnn działania, obmyś
lone w Mudy i zasnby zapobiegania nieszczęściom
wzgl. zmniejszanie do minimum skutków napadu lotniczelCo ? - Z

Wszak

'i~śród

nI
ni

dają
ja kieś

żywnoll ci ,

g e ląze k,

lu
u:

mibszka ń cy

wórczości_.

welny.

zdają

czekają

ubowiązki'
Czy do spełnienia tych obowiązków są

rozmz.wia na temat oplg.
w ró żnych środ ow iskach, wi ę kszość osó b
eliminuje z sfery tr osk o należyte przygotowanie obrony przeciwlotniczej wij ie,
poświęcająe
wyłącznie zainteresowani u
w tych kwestiuch miaslom. 'f r udllo zaP I z e c z yć, że miasta będą bardzo n arażo 
ne, tym niemniej jednak nie wojno a ni
na chwil ę za pominać o tym , że Wif: Ś
równil:ż stanowi
bardzo \vażny obiekt
nf!panu.
Nieprzyj aciel w dziHit- jszych f ormac h
wojny totalnej zdaje sobie dOikonale
sprawę z tego jnk wielkie znaczenie po'
ijiada wieś z jej ICospodarstwem i wyt-

P US~yRte
świ e r ko" y eh

obywatele wiejscy
z teICo, jak trudne

la
ni

okresu pr z edś willteczneICo.
Al.
j est on t/Ok bardzo wYllełniony, cho~
tyle różnorodnych spraw abBorbuje nasz'
lIIy~ li. to przecież nie wolno nam zupo'
udn ll ć Il jed n ej T7.fCZY: Żll zbli-iają sie
' święta Bożego Narodzenia mnszll by6
święttllIl rauości i weselll dla wszYltkicb
l udzi, n ie ty bo dl a naszych najbliższych·
W tym okresie przedświąteoznym pomy'
ślmy i o tych . którym jest samotnie ezf
źle na świecie i jJostn r aj my się, w miare
na~zyc h możliwości, im ulżyć.
Pomyśl'
my : kt o ś z' naszych znajomych nie m'
rodziny. jest ijamotllY. Czyż sam jedeJJ
ma sp o żywać witlozerZIl wig:lijnQ, zmie'
SZ/lnl'! być m o że z gorzkimi iz/lmi, w te
'1) oc
oudu, gdy n aro dził sil) Zba wicielI
Zaprośmy go do naszelCO stoi u, postaraj'
my się oslodzić mu sieroctwo. AlbO
wiemy : u sąeiadów. b llz r oboł.nyeh, kilkO'
l e~n i(l dziecko Dapróżuo ocztl kiwać będzi l
S w i ętel[o Mikołaja... Postarajmy liie, b!
nie czeklllo napróżno. by lrorycz zawod~
nie miała dostę p u do niczyjeio serea i
tę Noe...
I
ZIlW CZfJ8U, już w tym
okresie pued6'
wiątr.czoym. pomyślmy o tych wBzystki Ob
ludziacb. którzy nas otaczają, a którytJI
moż emy , ulżyć w ioh, niedoli i zróbmy CO
tylko w naszllj mocy, by i im tlw i ~l~
umilić .
A wtedy prawdziwie radcBoI ..
wcseli będziemy mOICli zaliąść do wigill.
jneg o stołu, bo będziemy mieli tę 8"i~
d o mość, żeśmy Dzieciątku .... stajell t
betltJemskiej na rodzonemu złożyli dl
t ego

.
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Nr. 100
ryjnych, zwiększonych z~lIpor6w obrony:
przeci wpożarowej
niewielkich kad~
.przeciwltazowych.:
Obrona na wBi musi być oparta na
lolidarnym wYBilku wsp6łdziałania i
niesienia Bobie wzajemnej pomocy.
Przyczym ze wlliltlędu na l!l81~ ilość
ludzi, lIłużby te mo~a się wzajemnie
uzupelniae, a nawet w pewnyeh okolicz'
nościach zastępować, mężczyzn do wyko'
nania tych wszystkich prac napewno
nie starczy i tu wylania się problem
przyeilll'nięcia do tej akcji kobiet. Sam
dob6r jednakże ludzi nie decyduje o go'
towolci obronnej, jeżeli ludzie nie będą
oKólnie zorjentowani i wyezkoleni w lIa'
loksztaleie zaltadnienill.
Wyszkolenie ludzi (mężczyzn i kobiet)
mnsi Bie rozpocząć w najbliższej przysz'
łośoi. Opr6cz wyszkolenia informacyjne'
go trzeba myśleć zawczasu o minimal'
nym ohoćby zaopatrzeniu w aprzęt, któ'
rel(O na Wijach prawie, że weale nie ma.
Chcąc przeto sprawę opIli' wsi pchnąć
na realne tory. realizacja musi być po'
dzielona na kilka etapów tej pracy.
Pierwszym winna być OKólna organizacja miellzk6ńc6w w Kola LOPP •• drugim
szkolenie informacyjne, trzecim przeszko'
leniem komendant6w i dobór służby, Kdy
to wszystko zostanie uskutecznione, wieś
musi poważnie pomyśleć o zaopatrzeniu
w szczególności w sprzęt przeciwpożaro'
wy i maski przeciwgazowe.
W okresie prac przycotowawczych
należytą u wartę trzeba blldzie poświllci6
zagadnieniu obrony zbiorowej ludzi i
dobytku.
Trudno myśleć o budowie murowanych
czy betonowych schronów wtedy, gdy
zamożniejszy gospodarz na chatę muro'
waną zdobywa się z trudem walnie do
rozwiązania ochrony zbiorowej przyczynić się mo ;e system budowy pomieszczeń
uszcz~lni~lDych typu wykopowego (piwnioe ZieWie o ksztalcie kOlIeowym) będzie
to wymaKało jeno trochę pracy i malo
kosztów, 3 w oZ3aie pokoju piwnice takie
z łatwością i pożytkiem dla celów It0spo'
darcz!ch.zui,ytkowane by6 mo~ą.
NaJwyzszy przeto czas, aby wiea wiei'
kopolska ze śpiączki swej się ocknęła i
energicznie przyatąpila do pr:llygotowań
obrony na wypadek napadu lotniczego.
Pracą pokiuuje i pouczy L.O.P.P., do
niej przeto wszyscy Itospodarze winni
się najrychlej zapisać.

DonIOsły

CIlynalazek lotniCZY
l8-letn.
ucznia
z Gniezna.
Do
Patentowego w Warszawie
Urzędu

ZKłoszono doniosły

wynalazek lotniozy w
postaci przyrządu do wskazyw. kierunku
lotu, zwany kieronkomierzem. Wynal.zek ten pozwoli lotnikom oriętowa6 się
podczas mcły. Ma on również wielkie
znaczenie dla lotnictwa wojskowllgo, któ'
re na '\Vypadek wojny. dla unikn. pods'
łuchu nie może korzystać z ustuK radio'
wyćh. ,Mlodym wynalazcą jelit 18 letni
Konu d ',Antoni Maluszek z Gniezna (ul.
Garbauk!a 7) uc:r.eń 8'mej klasy miejseo'
we~o .i~n8zjum.

pogrzeb ofiar ,.Douglasa".

P.oi rzeb pilota i dow6dcy załoci samOr
lotu, który uleltł katastrofie w BułKari
DmoszyńękieKo oraz meehanika Walen'
tukiewiez& odbył się we wtorek 14 bm.
w Warszawie, na cmentarz wojskowy na
Powązkaeh. POKrzeb trzecieio członka
załogi Banjolotu, riadiooperatora, odbędzie
się na cmentarzu w Dolinie pod Stryjem
P.olrzeb FreinU.&Da odb!;ldzie .i~ 'IN, War'

Krofo!!!y~!!ld Orędownil[

sz~wie na cmentarzu przy ul. Okopowej
dOla 14 bm. Rakowski będzie pochowany w Wilnie, a trumna ze zwlokami
Neuirossela przewieziona zostala do Ks.'
rlsbadu.

Komunikat.
U rzędy pocztowe Bl)da:08zcz 1, Gdańsk
1, Gd:rnia 1. Katowiee 1, Kraków 1,
Lwów 1, Lublin 1, Poznań 1, Warszawa
1•. i Wilno 1, będą w czalie od 11 grud·
nIa 19371'. do 15 stycznia 11138r. używały
do stemplowania znaczk6w datowników
propa&:andowych o odmiennym dla każ'
deKo urzędu rysunku i o wspólnym haśle
.. ~ esoiych Świąt". Oprócz telto wymie'
nIonlJ urzędy będą posiadaly ozdobne
karnety do znaczków pocztowych. Kaf"
nety formatu 210x147 mm ozdobione są
herbami wymienionych wyżej miast.
Osoby z terenu m. Poznania pragnące
mieć znaczki ostemplowane datownikiem
urzędn pocztowego Poznan 1 mOKą zglaSZIIĆ sill osobiście w czasie od 11 grudnia
br. do 15 stycznia 1938r., natomiast oso'
Ity z poza PO:l:nania mOKą przesyłać
znaczki pocztą, jako listy polecono pod
adresem urzędu pocztowero Poznań 1
pny dołączeniu opłaty w WY80kości
należności za list polecony (zwroi do
nadawcy).
~arnety z ~alepjonymi znaczkami o&,ó·
IneJ wartolcl conajmni4lj 2,50 zł. mOKą
być przesłane w czasie do 15 stycznia
3~r .. z. dołączeniem znaczków na odpo'
włedz hitem poleconym bef, pośrednio do
l!rzedu poczt. Warszawa l (Dział Filate'
lIstyczny) do ostęplowania wnystkimi
datownikami świątecznymi. Urząd Poczt~wy Warszawa 1 stępIować będzie
takie karnety datą bieżącą od 20. do
25 stycznia 1988 r. i zwracać będziemy
karnety listem poleeonem opłaconem we'
dlu&: wskazanych przez nadawcę adresów.

notoCllunla

gIełdy zbożoCIJe)

Poznaniu.
z dnia 13. XII. 1937 r. za 100 kg.
fi)

Zyto
p8zenica

21,26,25
Jęczmień
18.Owies
1950
Mąka żytnia ~at. 1 0-50% 30'Mąka żytnia Kat. 1 0-65°/0 28:50
Mąka żytnia g. II 0-65°1
Mąka żytnia razowa 0-950 /
M. pszen. g. l
0-50"/0
o 42.M. pszen. al. lA 0·65'/0
40.M. pszen. ". II 30·65°/1i
36.50
Otręby żytnie
14.75
Otręby pszenne
15 Gorczyca
34:Groch Wiktoria
24.Groch Foliera
23,50

Giełdo

oienieina.

Słr.

Powiat.

21.25
26.75
18.25
20.31.29.50
42 ,50
40.S0
37,15,50
15.50
36,26.25.-

z dnia 13. XII. 1937 r.
Na zebraniu giełdy walutowo-dewi·
zowej w Warszawie tendencja dla dewiz
była
Błabsza
przy obrotach malych.
Notowano:
Amlterdam
293,55
Bruksela
89,60
Gdańsk.
100,Londyn.
26.86
Mediolan
27,74
Nowy Jork .
5.27,2!i
Nowy Jork.·kabel
5.27,63
Paryż
17.94
Pra~a
.
18.54
Sztokholm
13U5
Zurych.
. . . 122.!ł5
Bank Polski płacil za:
5,24,50
dolary; ameryhńekie

dolary kanadyjskie.
floreny holenderskie
franki francuskie
franki szwajcarskie
belri bel~ijskie
funty angielskie
funty palestyńskie
ruldeny gdańskie
korony czeskie
korouy duńskie
korouy norweskie
korony Izwedzkie
liry wloskie.
.
azylini/:i austriackie
marki fińskie
marki niemieckie

5

]

5,24,50
292,55
17.69
121.45
89.35
26.27
25.95
99.80
17.00
117.15
131.75
18530
21.00
98.20
11.25
114,-

,

KandydaCI do obozóCIJ szybOCIJcoCllych P. fil,

]

Od dnia 1 lipca do dnia 1 września
1938 r. będzie zor"anizowany obóz szY'
bo,:,cowy dla potrzeb P. W. w UBtiano'
wel·
Kandydatom reflektującym na powyż'
szy ob6z p o daję warunki, któ~ym powinni odpowiadać:
1) narodowość - polska
2) _wiek 17 lat ukończone i 19 lat nie'
przeKroczonych w dniu 1. VII. 38 r.
~) pisemne zezwolenie rodziców WZII.
opiekunów na udział w obozie (kursie)
szybowcowym oraz zobowiązanie do'
al odbycia w następnym roku wy~zko'
lema podstawowejlo w pilotażu motoro'
wym w obozach P. W. lotno
b) o?bycia. obowiązkowej służby woj'
i1kO'l~eJ w lotOlctwie bezpośrednio po ukoń
czen,lu wyszkolenia podstawowego .w pi,
lotaz\l motorowym.
4) ukończenie cODajmniej lo t P W
(szkoły młodszych).
s. . . .

ii

l.

:i

o

i

d

5) "ykształcenie:

aJ eenzosowców'conajmniej prawdopo'
do bD:e pr~e~ście do klalY VIII. (II. HeealnllJ) oplOJa wła.dz szkoluych, że oltólne
potępy ~ nanca I lIzdolnienie kandydata
pozwalaJą. ro~owa6 nadzieję przejścia do
klasy wyzszeJ, aby po maturze w lećie
1~39 .r. m~&:li w miesiąe8ch lipiec sIerpień PÓJŚĆ na obóz pilotażu motorowe'
iD, po ukończeniu któreKo byliby bez
pośrednio wcieleni do szkoły podchor.
rez. wzgI. zawod. lotno
b) dla ~.ezćenz!lIlOWCÓW (młodzieży pozaszkolneJ), con.ajmniej 7 oddziale w szkoly po.wszechneJ aby w miesiącach maj
l!I~erWłec 1939 r. mogli przejść wyszkole'
me podstawowego pilotażu motorowego
w ?boz~ch P. W. lotn. i następnie byó
w~Jelenl ~o lo~nictwa dla odbycia obo'
włązkoweJ sluzby wojskowej.
c) ~Ia eenzusoweów z szkół niżezyeh
tochmeznych: możliwie z ukończoną niż
szą ~zk.ołą techniczną lub z widokamt
przeJśela do ostatniej klaBY tej szkoły
abr ~ roku 1939 ukończyli szkołę przed
~ÓlŚClem . na. obóz pilotażu motorowego,
l • to w Dllesl.ąc8tlh wrzesień paździer'
mk. 1939 r. I nailtępnie mOKli b:yó wcie'
lelu ~o lo~nietwa dla odhyeia obowiąz'
koweJ sluzby wojskowej.
15) ~onadto wymagany jest odpowiedni
rozwóJ umyBlowy i stopień inteligencji
kandydatów oraz opinie władz administr.
wzgI. IIzkolnych o moralności i lojalności
kandydata względem państwa.
Przy rekrutacji kandydatów do obosów
P. W. lotn. należy w pierwszym rzędzie
brać pod uwag~ kandydatów zamieszkal!,c~ w miejseovro'eiach poloionych moż
lI"le n~jb1iżej ośrodka P. W. lotno przy
czym PIerwszeństwo dać należy kandy·
?at?m, którzy nabyli już poprzednio w
~aklmkolwiek ośrodku BZFboJJeowym ka-
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PoszuUuje Sie
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Formularze
...".,..
'WiESi

D O:

POTRZEBNE

SĄ

STALE NA

SKŁADZIE

W

zasiłku

na wypadek bezrobocia, zasiłku po odbytych ćw i czeniach, Funduszu Pracy, podatku od
uposażeń, podatku od komornego, Kasy Chorych
(Listy Płac), Krzyża Niepodległości, zezwolenia
wojewody na nabycie nieruchom . w pasie gran. itd.

Krołoszyńskiej

Drukarni

Frt

tWWlfl_

tegorię A, B lub C, pilotn szybowcowego.
a ponadto w odniesieni n do młodzieży
pozaszkolnej bez cenzusu przede wszy'
stkim
kandydatom z wykształceniem
niższych szkól technicznych, podkr~ślając
jeszcze raz ważność zagadnienia do obrony państwa i duże koszty szkolenia. które nie mO&,ą być zmarnowane przez niewłaśdwy dobór kandydatów.
Kandydaci którzy reflektują na powyższy kurs (obóz) mO&,ą się zgłaszaó do
Powiatowej Komendy W. F. i P. W.
w Krotoszynie przy ulicy Rawickiej.
Zitlaszająey się kandydaci będą poddani bezwlocznie ws tępnym bada niom pod
względem zdrowotnym.
Termin zgłaszania się kandydatów.
kończy się z dniem 10 stycznia 1938 r.
Powiatowy Komendant W.F. i P.W.
•

"

Floriańska

KROTOSZYN

Telefon 164.
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dnorazowe doręczenie wszystki6h rodzajów przesyłek pocztowych.
We wszystkich wymienionych dniach
li:odziny ur z ędowe W TELEGRAFIE i
TFLEFONIE pozostają bez zmian.

Zebranie uczestników strajku
szkolnego C1J roku 1906/"
Zebranie uczestników strajku szko lner;to w roku 190Gi7 odbędzie się we wtorek dnia 14 bm . o Il'od'l. g'mej wieoz. w
szkole powszechnej nr, 1. (przy ul. Kaliskiej).

Złota

Hledzlela.

Zlota Niedziela w tym roku przypada
na dzień 19 a-rudnia.
Wszy::.tkie składy w tym dniu b ll dą
ut warte w czasi ~ od god z. 1a-18.

{JJYCleczko gOŚCi Z Jarocina
po~zty CD Zł~tq niedzielę, na rotuszu 00 KrotoSlynie,
dOla 19 2rudnlD br.
Kronika

lTIieiS~OlNa.

W. niedzielę. dnia 19 &,rudnia br. t.
zw. "Złotą Niedzielę" obowiązuje slużba.
nadawcza w pelnym zakresie w &,odzinooh 9 - 11 i 15 - 18 we wszystkich
urzędach i alirencjach pocztowo·tel'lkomuni&:acyjnych z tym. że urzędy p.' t. Gniezno. Inowr ocław l, Leszno l , Ostrów
Wlkp. oraz urzędy p.-t. w Poznaniu (Po' znań 1, 2, 3, 5, 6. 7. 9, 10 i 11) 'czynne
będą do atodz~ 19·tej . .
POCZTY W ŚWIĘTA BOŻEGO
NARODZENIA.
PIĄTEK. DNIA 24 GRUDNIA BR.
Slużbę zewnętrzną dlll publiczności w
dniu 24 &,rudniu br. tj. w Wigil:ę ogrunieza się do godz. 16·tej.
Slużbę \lorflczeń w tym dniu wykonają
urzędy p.-t. większe dwnrazowo, a mniejsze jednorazowo z tym jednak, że nadeszle w tym dniu przesyłki PQcztowe bę 
dą w zupełności doręczone .
SOBOTA , DNIA. 25 GRUDNIA BR.
W pierwszy dzi ~ ń Świąt Bożego Narodzenia tj. w sobotę dnia 25 I(rudnia br.
POCZTY SĄ NIECZYNNE.
W tym dniu służb ,) doręczeń ustaje

W u b. wtor ek g ościla w KrotoBzynie
wycieczka oz/onków Ma"istratn i Rady
Miej9kiej z Jarocina w celu zaznnjomienia się z g06Dodar"-ą tut. prz!'dsiębiorstw
miejskich . WYllił' 8 Zkę przyjmował burmistrz miasta p. Tadeusz FenrY!lh .

OsobIste.
Naczelnik Urzenu Skarb. w Krotoszynie p. Henryk SiwillSld zostal przeniesiony na równorzędnll stanowisko do
Byd~oizs~y.
D.:l czasu przybycia nuweli:O
T1I!Cz nlnika zBstępstwo pl)wierzono p. ma&,.
D omsllale.

Strzelanie D OdZDOke StnelecUq.

W ni edzi6ltJ. dnia 19 bm. odbedzie się
strz'3lanie Z.R. K cla Krotoszyn na strzelnicy Brzozowy Las.
S trzelHnie odbędzie się od godz. 9 do
zmroku.

PolecalT\ly

oołaŚCltlela

W dniu 6 grndnia 1937 r. zakwestionowal tut. Poster unek P. P. Józefowi Kubiakowi z Krotoszyna. Rynek 29 rower
męski poch odzący prawdopodobnie z kradzieży.

Opis roweru. Marki .. Ideal" nr. fabr.
475450, kierownioa wyltięta w eórę. rama
ezarno lakierowana z niebieskimi paskam i, wolny bie&" widełki z trzyma niebieskimi paskam i. fel&,i czarne w środku
czerwone paski, Biodlo pojedyńeze, kolo
obrotowe duże. Rower jest w dobrym
stanie i znajduj e się na Posterunku Pol.
Państw. w Krotoszynie, edzie wlali,ieiel
m oże się zgłosić po odbiór.
Wszystkie wyda wni.ctwa uprasza lię o
przedruk niniejszeito.

Kradzież

I

ClJeglio

Na stacji ko lej owej w KrotoBzynie do'
konano krad zieży większej ilości węitla
przeznaCZOnBIrO do Mleczarni KrotoBzyń
skiej. Sprnwców kradzieży ujawniono.
którymi okazali się Jaworski Feliks i
J ózef Kala z Krotoszyna.

Cyganie

sle kra.

dopUŚCili

dzieŻY.

Na bocznicy toru kolejki obok Fabr.
Piat. O wsiano obozowali cyganie. Na
opal wyrąbywali podkłady boeznićOwe
wskutek: czei'O Wydział Powiatówy w
Krotoszynie poniósł straty na 87 zł.
Sprawcsmi wyrąbu okazali ·lliEl cYitanie
Kierpaez Rudolf Kierpacz WilmulZ i
Kierpacz Zofi a .

Kradzież gołebia.
Sobań.kiemu Czesławowi z Krotosz1na
skradziono z klatki umi~azczonej na Itrychu domu mieszkalneito, gołllbia rOlloweitlI "Mewa". Sprawcą kradzieży którym
okazała 6ię Pi4tkowBka Wiktoria z Krotoszynjl przytrzymano i oddano do dYllp.
wladz sądowych.

Kradzież

zegarka.

Wielebińskiemu
zamieszwRębiechowie
IIkrad.iono
męski z łańcuszkiem ogólnłij

An toniemu
kałemu

zei'arek

wartośoi 20 zz.
Za sprawcą kradzieży

powiednie kroki i post.
już na tropie.

poczyniono odjest

pol.p~ {\I~t.

11M

Pianino
używa ne kupię

Zgłoszenia

do Redakcii Krot. ,Ored.

PoUl~

nasze

zupełnie.
Doręczeniu podlegają

jedynie:
a) przesyłki pospieszne i pospieszne przekazy poeztowe b) przekazy teltlgrafiozuo!l
c) zawiadomienia o nadejściu wymienionych wyżej przesyłek i paczek z żywymi
zwi"lTZęts mi.
NIEDZIELA, DNIA 26 GRUDNIA BR.
W drui'i dzień Świąt Bożello Narodze'
nia tj. w dniu 26 &,rudnia b. r. urzędy
i aatencje p.·t. peluią slużbę od &,odziny
9 - 11·tej.
W tym dniu odbędzie się równ ież je-
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Radioodbiornika I:

Kupią w sezonie 1937/38 tylko najnowszą
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zdobycz r~diotechniki

3~J

, obwodOWQ 5 laMPOWQ Superbelrottvne

I~.IE cKen~~ ~'~o~:=.~~t.;1 ,ę:~ ~:.~
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Zanim ku picie odbiornik, to zapytajcie się o PIONIE·
RA gdy:t stanowi on przewrót: w radiotechnice.
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Pionier" to fantastyczna podrM po całym świecie!
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W bardzo krótkim cZa sie zdobył sobie PIONIER sła wę całej Europy.
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Krotoszyński Orędownik
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TARGU GWIAZDKOWEGO

Kn~i~z najtani~j

n TYKO~INSKIEGO
Wszelkie podarki ślicznie wystawione
bardzo KOR ZYSTNIE wyznaczone

Dla Pani, Pana i Dzieci

TYKO~INSKI najwi~k~zim wi~or~m świ~~i

"BAZAR" - W. TYKOCINSKI
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Pierniki I cIastka
przvnlesle nam ~ (J) I Dzdk a!
Najlepsze
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je2:eli material na kostium, suknię, komplet lub plaszcz damski
to tylko u Herdacha.
jeżeli materiał na ubranie lub palto męsko i dodatki krawieckie
to tylko u Herdacha.
jeżeli płótna, inlety, ręczniki i firany na wyprawy
to tylko u Herdacha.
je2:eli plaszcz damski modny fason a tanio
to tylko u Herdacha.

pieczywo poleca

H. CIlERnER · Piekarnia
ul. Kaliska 19.

Przy większym odbiorze oraz dla
Towarzystw udziela m rabatu.

Ceny nadzwyczaj niskie. Wybór wielki.

Zł~ż ~at~k na LI~IPIPI

Proszę zwiedzić

mój magazyn bez

obowiązku

kupna.

ALFONS HERDACH, Rynek 10.

R ,:AD I 00 DBIORN.I KI
NAJWYŻSZEJ

KLASY

ELEKTRIT
seria na rok 1938.

Patria, Tempo, Presto, Maestro, Opera
na pr<ld zmienny, stały i bateryjne do nabycia jedynie w f-roie L. M I N T A.
Na życzenia dostarczam po cenie fabry cznej radioodbiorniki: P. Z. T. "ECHO"
TELEFUNKEN, KOSMOS, NATA WIS, PHILIPS, PREMS, ,.INGELEN".
~~

M.1ftfIJ 4. Skład Galanterii, Znballlek i Radiosprzetu
IQIJW A KROTOSZVn, Rvnek 6.
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