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KROT SI KI
OREDOW IK POW AOWY
Cena oglo.,zefl miej.

Cena og[osze1l millJ.&cowycb za wi_ ·
milimtr. (1 łam).lałł
jego miej~ 10 ~.

scowycb &a ' wiBl'G
m iii m lr. (t lam) hlb
jego mieJ_ile 10

ar.

WYCHODZI

REDAKCJA

SRODY i SOBOTY

W

DZIAŁU URZĘDOWEGO

-

STAROSTWO W KROTOSZYNIE -

TELEFON 39.

Sobota, dnia 18-go grudnia 1937 r.

-

Badaale zwierzał przekraczajacych granice
polsko-niemiecka wmałym ruchu granicznym,
Badania
zwierząt
przekraczających
sranice z Poliki do Niemiec odbywać
Bię będą w roku 1938 jak dotąd t. j. w
każdą ostatnią środę miesiąca w porze
zimowej w Sulmierzycaeh o 1C0dz. 9· tej,
w Zdunach o I/:odz. 10· te j, zliŚ w porze
letnicj w SulmierzY/l/lch o godz. 8,30, a
w Zdunach o I/:odz . 9,30.
Badanie wspólne odblldzie się dnia 30.
marca 1938 r . w Sulmierzy cach o godz.
7,30 a w Zdunach () godz. 10,30.
Krotoszyn, dnia 14. grudnia 1937 r,
Starosta Powiatowy:
(-) WILIMOWSKI.
Nr. W. 16/1/37.

Ujawnienie cen wcennikach,
że nie wszyscy wl a ś c icic'
le przedsiębiorstw sprzedaży przedmiotów
pow8zechnejlo użytku ujawniają ceny za
pomocą cenników wywieszonych wskle'
pie i w oknie wystawowym.

Stwierdzilem,

PrzYPo lllinam prze to obowiązując e ns'
dal w tym przedmiocie r cz porzl\dzenie
Min, Spraw Wewn. z dnia 20. II. 1923 r.
(D ~. U. R. P. Nr. 22 poz. 139) i zwra"
ca m u walfę na sankcje ka rne, które mu
sialbym z as tos o wać wnbec tych, którzy
są
oporni i nie stosują si ę do tell'o r oz'
porządzeniu.

S ta ros ta P owiuto\1\ y:
w z.
(-) B onowski, podreferendllcz.
Nr. A . 28/ 134/ 37.

Hn pomoc din

b ~zrobotnych

Na apel Powiatow ego Komitetu Oby·
watelskiego do walki z bezrobociem zlo'
żyli :
PP. Włodzimierz Karlowski - Biela'
wy Pogorzelskie 500 kg żyta i 1050 kg
ziemniaków,
L 1i8chke Górecz ki 2000 kio\" ziemniaków
Mitsehke - Staniew -- Wrotków 1900
kIC żyta i 4750 kg ziemniaków,
Fryc Czapski Obra Stara 4000 kg
ziemniaków,

Bol t - Sl.:ałó w 100 kil' żyta i 2iO kil'
ziemuiaków,
Fryc Claassen Wron6w 4200 kil'
ziemniaków ,
Dr. Weiss - Dębioe6ra 2500 kS ziem.
S tolberg W~rniierode Borzęciczki
31000 kr ziemn o
Rotm. Jerzy KubicJd - Swink6w 1000
kg ziemno
Bilste in - Wziąchów 1000 kil' tyta. i
2550 kI/: ziernn.
Majętność Malsów 1000 kS żyta i
2500 kg ziemno
S legmann - Bulaków 1000 ki żyta i
2500 kI/: ziemno
Chelkowski Krzysztof StarYir6d
200 zł w Itotówee,
Chelkowski JÓ?lef - Kuklin6w 400 zł
w Irotówce,
Chelkowski Szczęsny Dzierianów
250 zl w gotówce,
Dr. Weiss - Dębiosóra 220 zl w rot.
Za P owiat. Komitet Obywatel.ki
do walki z bezrobociem
Starosta Powiatowy:
(-) WILIMOWSKI.

Dział nieurzędowy.

Prawdziwy
W przeddzień świąt l~~ Nowell'O Roku
torby listonoszów pp.czDleJą ponad" prze"
ciętną miarę. Pel~e są ,,?dkrytck
lub
też i otwartych, mezakleJonych kopert,
VI których mieszczą się niewielkie ~ar:.
toniki z nadrukiem: "Wesolyeh ŚWiąt
lub .,Dosiejlo Roku" itp.
.
Z pięknee o tradycyjnego obyczaJU wy'
. 'cnienia życzeń świą t eczny c h lub no'
~1 r tloznych między oddalonym i od siebie
(ll~Onkllmi n8j~liż~zej . rod ziny a!bo ser '
d cznymi przYJaCIółmi - uc ~ ymono .coś
II: awlrowego, stereotypowego l mechamcz"
Ini/ljatywę, plynącą z ~erca, PO"
Ił uC1;uciem, przeobrazono w coś
ego z punktu widzenia towa"
Idzie się po prost!! do sklepu
pewną iloŚĆ sotowych już drucz·
pewną iloś6 znaczków
In~, • •. lt"wYCllh, a potem zestawia listę tych,
którym "trzeba" lub którym "wypada"
pOIlać "życzenia". I elowi się każdy,
ezy aby nie "pominął" kOiOe, czy nie
"obrazil" przeloźonero, ezy wyczerpał
ju'ż ealą listę tyoh, którym "należy", a
którym możnaby od biedy życzeń nie
"Ylld,
Miliony' takioh zda w.kQ:w:v.eh. n.rzl1Óo·

obowiązek.

nilllo " o bowiązku" i pew ne go przy musu
"to warzJ skiego" wywodzą cych sie "ży·
czeń" wędrują od mias t do miast, od wsi
do wsi, od biura do mieszka ń i od miesz"
kań dl) biur.
Wypełni aj ą po brz€lI'i
skrzynki poczto we i ambulanee kolejow'e
i torby listonoszów - a po ~.,m, idy już
święta minęły, ady dzień nowo roczny
ustąpił codziennej pracy, znajdują si ę
w kosz ach urzędów lub też dos tają się do
śmietni k ów w domach prywatnych ... Nikt
tych "życuń" na serio nie wziął, nikt
poważniejszy 7adnego znaczenia im nie
przypisywał. Spelnily rolę pewneiO kon'
wenansu towarzyskiego - i kwita.
Dlatego też od pewneso czasu wypo'
wiedziano wojnę temu kosztownemu a
zgoła zbędnemu kon1l'enan.owi.
Powie'
dziano sobie wreizcie: ileż cichych łez
biedoty ludzkiej, nie mającej za co uezoió
świąt lepszym jsdłem i napojem, można'
by 0IU8ZYĆ, iluż dzieciom Ilprawió radość,
iluż biedaków nakarmić - gdyhy miliony (a chodzi tu naprawdę o miliony!),
wydane na te zdawkowe :,życzenia", skie'
rować na rozsądną i zoriallizowaną akcję
pomoey społecznej.
J ui przed rokieJIl sZlf

rządzenie, by w urzędach i instytucjach
państwowyeh zaniechano przesylania telo
rodzaju "życ2.eń". Obeenie przypomniał
to zarządzenie i ze swej stronyofiaro"
wał 200 zlotyc», by zasilily fundusze

likcji pomocy zimowej bezrobotnym.
Inicja tywa premiera, skierowana do
funkcjonariuszy panstwowych powinna
znal eźć szerszy zasięl/:: objąć nie tylko
un ed y i urzedników, ale i nas wszy"
stkich, t'lale spoleczeństwo.
Niechby każdy z nas, zamiast wydać
on kupno takich stereotypowych drucz"
ków z "życzeniami", wysupłał z kiesze'
ni ch o ćby jedną zlotówkę - a pomoc
zimowa rozporządzałaby dDdatkowo ol,
brzymimi sumami, ullhronilaby przed
slodem i ehlodem bardzo pokdną iloś6
bezrobotnych.
A właśnie w tych już dniach, 19'1'0
bm., zaapeluje do nallZYllh serc pomoe
zimowa o dobl'owolne datki. Odbędzie
aię zbiórka uliezna, kraźy6 będą kwe"
starze po ulicaeh miast, miasłeezek
i osiedli.
Trzeba, aby do apelu stanęli wlzy&c,..
Aby ta zbiórka :wydala jak na;iobfitaze

Krotoszyński Or~downik Pow.
Trzeb u t eż, oby podjęli ją najwybitniejsi, n ~li g' odnid H i, Il8jwi( kE ZYHI min m
i ZU U f p.lł i e ru C I es z ą c y 8 <: ol l yw!łi€ Je .
v;r te n d z i e ń ni edŁle lny, wo lny od pr acy
i zajęć, pU8z k i winny s i ę znaldć Vi ręk.u
ludzi, których l u dność zna i ceni. Nie
ullb y hi t o zap ra w dę powadze i sęd z iego
i nauezycillla, i przemY8111 wca i klljlca,
i p r zeł o żonee;o ~am () rzlld n i wybitne&,o
dziallw za spofecznego - jeżeli osobiście
p okieruje
kwes l ę ,
jeśli
bezpośrednim
w niej u d ziałem da pełną rękojmię, że
to, na co t a k cZi;s t o sarka my; nż nazbyt
częs te latem zb ió rki u li cz EB - tym
razem w cale j pcJn i s ki e r o wa ne b ę dzie na
fakty c z n ą i r . a in&
pu m oc dl a bied oty
ludz ld t'j.
Ma my pr ze d 60 0& ob ec nie dwie piękne
okazje do r ea li zacji tak p otrzebnego
i szlaohetnego d ziela P O IIJO~y zimowej;
zbiórkti 19'9o hm. i datki zamia st mech a nicznej i zd awk o wej roz 8y lk i "życzeń".
Trzeba, abyśmy te obie oka zje jals:
naj wyda t n iej wy korzystali. Bo n !l prawdę wtedy, w poczuciu spelnione&,o
obowiązku 8ptlł ec z neg o, n u m y śl, że reslnie
do pom og l i ś m y g łodują cym, ś w ięta wyd ::.dzą s ię nam i p i ę kni e jsz fl i wesel.ze ...

ST. SKOWROńSKI - Mistrz le2armistrzowskl
wią nom swej pomocy. za eo już ,llaprzód
dzifjkujemy,
Fenryoh -- Przewodniczą cy Komił-~t;"
K~, Proboszcz Oll:xodowsld ZBt;~ . przewodno Komitetu.
An Ł08zkiewiez Przew. Sekcji Finans.
- Rozdziel.

o ruohu
pojazdów
mechanicznych l'~~wi~~ęD~:~8 d~!!~!z!r~~i~i!r~
na drogach publicznvch.

Rozporządzenie

W .. Dzienniku Usta w" nr. 85 z dnia
15-g o b.m. ogloszono rozporzlldzenie min istrów komunikacji, s p raw wewnętrznych
i s praw wojs kowycb, wydane w por ozumieniu z miaislrem opieki społl!cw(j o
rucbu pojazdów mechanieznych oa droi'aah publicznych.
Ro z porządzeni e
zawiera przepisy o
ewidencji pojazdów mechanicznych, o
warunh:ach technicznych pojazdów mechanicznycb, o dodatkowych wBrunkach
techniczny ch a u to busów, przEZnec1,0 llych
do przewo . u zu f obko wq ;;o i d,'T o żek sa '
mochodowych. o do pnszczeniu pojazdów
mech a nicznych do ruchu na rJrog r,ch
publicznych, o pozwoleniu na prow e dz e '
nie pojazdów mech anic znych, o kierowo
cach niewwo do wy ch i zawod(; wych, o
z/l mia nie poz~ ol~ń wojs lw wye h . o od LJjen miu pozwd~ ń na p l'nwl!dz~ tJj e ; oj a zdów
m ech an iczn ych oraz przepi..y o I.lrO wa·
dZl'nin i r u\;hu poja zdów mer' b a uiczny (; b.

Nie niszczcie papieru!
C o d~ i e lln i !l
ni8zc zy si ę \ł ieJki e il o~ d
7.L ży teg o
p a pie ru, llżyw e jl\c go n !! ped'
lmlk ę l u b ne we t wpro 8t w y r zlI c DjąC n a
śmi e tni k .
Tym cu, se UJ ",,1 ! 111.,)' We więk
szej ilości tu k i wyUn. i; owilllY papie r ,
mógłby ~tllIlo w i ć pe wn e źrc\ d lo d(lCh(,dn,

przy pomoc .>' którego

m - , ż r:l1l

tJy

ch o ć

w

cZIJ~ci z llr~ d z ić 1,irn c' 'i"I"YJlI p r< :rzf\ bom najbiedniej ~z y(:b n "szpg o mi"s ta.
Kieru i ąc s ir; l il myś l ą, mi e jscowy oddz i ał "C ll r itlłs'u " P' Bi ll flIJwi l z url/;Rnizowa6

r a m a" h K o u:i tet u 7,im uwej pomocy
be zr obotnych ak .. jtlLbierania te&,oż P6pil'rn.
Dlatego to 7_W f ll cumy s i ę z apelem do
wszystkich osób. iB.8tytucji i zakladów.
kt óre by w tym wZlllędzie mOj;(ly przyjść
z pomoell, a by z( chcialy Kromadzi6 u
sie bie, zużyty pa pier, nawet poplnmiony
.tare &'I.l zel.y, k siążki (m&kulaturę) i (Jdda wać je tym ludziom. którzy zaopatrzeni
IV
o dpo wie dnią l e gitymację "Caritas'u"
zgł oszą s ię po ich odbiór.
Ufamy, że o dnośne czynniki nie oumóW

Nr.

/lan izaeyj, o niezwykle wielkich świli.d·
czeniaClh na rzecz różnych stowarzyszeń
itp. W każdym niemal zellpo!e Jndzkjm.
czy io przy brydżu, czy w kawiarni,
w biurze, czy szkole itp. bezkrytycznie
frazes ten jest powtar2any. żeKluje się
nim jak wytartym liczmanem dla zdobycia tanim kosztem pozorów służącym jeko lekarstwo do uspokojenia obywatel'
s kiei"o sIJmienia.
Przyjrzyjmy się jak to w istocie rzecz
ta wygląda. Wfźmy pierwsze z brzell"
ważne i doniosle zagadnienit', np. obronl)
p r zeciw:ot.niczą nas samych i kraju oraz
wyraz tr (;ski C'ywilizowlJDych obywateli
PolEki o rozwój j~lito nie ulelitające"o
dziś Vi&tpli\\"ości śrcdka

gwarentującego

bezpiecz<'Óslw o II'Tbnic jllkim jest lotnictwo
Wielk (J\lold:ę zam ieszkuje \lrzeszio dwa
i p 6ł miliona obywateli, ilu z nich daie
wyraz rtal n y s wemu z!linteutL.l w8niu tym
pa Je, cYIl1 zagadnieniom1
Okolo 45000
osó b, t.a k słowniCl c zterdzieści pięć tysięcy
Q;;ób. J ,;s t to liczba lc.lÓf& li: latwościl.l
s pr 1l. wdz :ó m o żna wedlu&, wP!yw il w vieni'lżny c h Vi" wlE' :ku [Jol skim oddzilll e Lild
Obrony P o will trzej i J.'r zeeiw gazo wej
Suma, kt óra jest zo ierano w tej enie nil
samolot.y dla armii i ml"d z ieży cbc l~ cej
się l1c zyuie latać, na s7ybJwcc, na sparlo r' bro n iHfstwn, na lotniska i lądowiska
wre8~ci e 0 11 obr o D ę prz. ee iwloł.lIi r z o- gllzo
wą, wy no6 i od 2 mili onów pntszlo o by-

na głowf) jeden grosz i jedmiesięcznie.
Wi~e każdy obywatel tyle św i adczy na
zbudowanie potężne j obrony lotniczej
wateli,

licząc

na czw a rta

nllBzl'j Ojczyzny.

G lllież

żenie świadezeniami

tu jest przec.ią

1
nierozumie w masie swej, że
kary&,odne zaniedbania w tej dzil'dzinie
mO&'II siEi IV dzisiejszych ezasaeh niepokoj u pomśció na nBB tra"ieznie.
Mówią o cZllsach przedrozbiorowych
w ezam b ul potępiamy naszych przedków
źu żalowali pi e niędzy na wojsko i przez
to do prowadzili 00 opadku Rzplitll, a
dzisiaj coby bylo ,dyby nie powszechny
obowią~ek slużby
wojskowej i podaiki ,
O n bS za sto lat następne pokolenia
będą to samo mówia, będzie to dla nich
Ludnośt\
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niepojęte, że w cZIl8aoh
gdy niebezpieczeńiltwo "rozilo Ojc,zyźoie, &,dy
trzeba
setkami budować samoloty i wlmacniać
wojsko powietrzne!', obywatele skąpili
&'fOSZY, w)'stawiając lekkomyślnie na
zniszczenie i zatratę miliony.
Miłość Ojozyzny jest na języku, lecz

brak jej w ofiarnym czynie.
Zastanówmy się, dajemy na lotnictwo
i obronę zaledwie I1:r06Z i ćwierć miesięczni!'. Tylko 1 Q'rOS'l i ćwierć wtedy,
gdy jest paląca potrzeba lożenia milionów.

Z kraju.
WstrzqSlljqCII zbrodnIa.
Zamieszlmly we wsi Osuchów pow.
kaliski ellO 67'letni Wojci ech Marucha
żył w cif\.:łych n;esnnsKncb ze swą żoną
50-letnią Franeiszką. Onegdllj Murnchowa przy pomory swe&,o syna 16-letniego
Wil.tora, walkiem od maglowaniu pobiła
tak: dotkli wiG staruszka, iż ten niebawem
zakończyl iycie.

Zabił współlokatora nOżYCami.
W (lz8.sie sprzf c;>;ki na ulicy Biu/ej
w Krakowie fryzjer Polichleb uderzyl
!ak: silnie nożycami współlokatora Studenckiego, że teu 7.IDa r ł , Okazało się, że
ostrze nożyc przebily oponę mÓz&,ową.

Hie

mógł przeżvc

hobbY.

Pon pociag, zdl\ż .. jący z Kowlll do S8I"0.
rzuci/ sif~ 29 letni B n l!li8! n w'l'omnszewF\i
Ilrz~duik kolej owy, zan,ies7.kały w Po'
wursku.
W krytycznym ' dniu Toma '
B7e wRki wraca do domn zo sadu Grodzkiego w Kowln, gdzie odbył się je,::"
prllce8 o n ~ dużyeia.
San sknzal &,0 ni!
mi es il\c a r eszt.u,
T.,masze wski tak się
tym wyro.\:.iem przp.jl\l, że p'lpelnil saII1Obójstwo.

Ze świata

-

Propaganda DO płytach gramafonou.rvch.l,
Przed sądem &,dańskim odpowiadało 9
badaczy Pisma św. za uprawiani, niel eKalnej I,rOp!lKandy międzynar o dowe/irO
zrzellzenia badaczy Pil!ma św. Oskarż,' i
poslui'iwali się przy tern naKranymi ply
tarni gramafollowymi.
Ponieważ by)'
już poprzednio ZR p odobne przestępstw
karani, sąd likazal ich Da karę więzieni
od 4 do 9 miesięcy.

-_ __

Nr.
_-_ _._Pcw.__._._-----_._--._----_._._---

Krotoszyński Orędownik
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Zakaz

przesvłanla tyczeń
śwlqteczI9ch CI)

urzedach.

Z DNIA na DZIEŃ

Prezes Rady Ministrów ~en. Slawoj·
Składkowski wydał do w8zYitkioh minis·
trów następującej treśoi okólnik:
- W. roku ubierlym zwróeUem się do
MiniiItrów z zarządzeniern, aby w
urzędach i instytucjaoh państwowych
nniechano przesyłania życzeń świątecz'
nych i noworocznych. W piśmie moim
ustaliłem, iź kwoty nie wydatkowane na
przesyłanie tyćh iyc~e)l mogłyby zasili6
fundusze akcji pomocy zimowej bezrobotnym.
Przypominając w związku z nadchodZlłoym okresem świąteoznym wspomniany okólnik z dnia 15 /lO «rudnia 1936 r
proszę pp. Miniltróll' o wydanie podleelym władzom, urzędom i initytuejom stosownych poleeeń.
Ze swej i!trony prze:ml.llzam na ten
eel zamialt życzeń świąteczuyoh i nowofDcznyeh oraz porlziękowań za nie 200 zł.
Prezes RaDy Ministrów (-) Sławoj.

OBROTY

pp.

Składkowski.

Kredvt dla średniego I drob·
nego przemySłu.
w
jest

najbliższym
nawiązanie

czasie pnewidywane
kon !r.retnych rozmów

..

OGfJASZA}ĄC SIĘ

'--____fI)_K_rot_o-S-Zy-ńS~~m DredO(UnlnuiPDfI)ia~1
między

Komunaluą

K asą

Oszczędn o ś c i

a izbą pnemyslowo-handlową i or ganizacjami branżowymi śr e dniego i drobnego przemYBlu oraz zrzeszeniami kU[li ec'
Jdmi - w wprawie rc.zonuowy wsPółpra
oy na odcinku kredytowym.
W szczególnoś ci ohodzi o ustalenie kon'
kretnyćh danych co do terminów, zabez'
pieezeń. oprocentowania i r odzajów kredytów, które są dla p08Zczególnych br a nż
najodpowiedniejsze. NIIB tE\pDym stadium
sprawy będzie rozp oo zę c i e pIzez K .K. O
szerszej nii dotychczas akcji kred y towej
wśród

r' i:aZdy--~to jest syf.
każdy kto zara b ia
pamiętać

ciężkiej

o

pOW11'u en

d oli

bezrobołn ycll
Składajmy

ofiary :;
. na Pomoc Zimowq'
Konlo P. K. O. 70.200'
Pomoc Zim~ ,:

POSzczeł:'ólnych
p ,' z " dsi ęhi o rBlw ,
wsp ó łpracy orgi.lui zu-

realizowanej przy
eyj branż o wyoh.

DozbroJmy Polske na "OfZU!

r.11------K-R--O-N--I-K-A---M·~I-A-S~T-A--~--P-~O. VV--I-A-T--u--~~II '

fIlleczfir klasyczny.
W niedzielę, 19 b. m . o dbędzie lię w
sali &,imnazjum, ataraniem Kółka Filolo'
&,jczne~o im, Sofoklesa przy gimnazjum
państw. w Krot c.azyuie WIECZOR
KLASYCZNY - z okazji 2h'siąeleeia
urod'z in Cesarza AUl'uBta.
O liezne przy byeie uprasza.
Zarząd.

na pomac dla bezrobotnych.
Na rzecz Lokalne&,o Komitetu Obywa'
telskieec do walki z bezrobociem złożyli:
Urzędnicy Firmy .. Galioja" w Kroto8zynie
26.-z1
Naullzyoiele IIzkoly pow'szechnej :I - ..
nr. S
Urzędnicy . K.K.O. m. Krotoszyna 6.30 ..
Somiński Leon, aptekar7:
12,50 ..
Nowallki Mikołaj, in. rzeźnicki 25.00 ..
piotrowski CzesIa w,
2, 50 "
Łuczywek Stanisław
3, 00 "
'r'ryumfowa Katarzyna
5, 00 ..
Dauman AUKust,
20,00 "
Grzymisławski Leon,
5, 00 "
Szyeh Po ntoui.
25,00 ..
Ma:r. Bittner Robert,
25,00 ..
Czwojda JaD,
6, 2~ ..
A.nŁoszkiewicz A., ' 8Iltl~ia polub.
spr. Kielich cln Kolata
5, 00 "
Pow. Kom. P .;P. w .Krot cs zynie 6, 60 ,.
'p osterunek P.P. w Kroto8zynie 9, 60 "
Oficerowie Rezerwy - zbi1Srka
uliczna 5. 12. 37.
123.86 ,.
BIr. Spółuzi81czy w: Krotciszynie 36,00 ..
Urzęlinioy Bartku · Sllółdz.
10,50 ..
Nowak Tomasz
O, 50 "
Przyeode Emi:na
6. 25 "
Urzędnicy ' Zarządu Miejskie&,o w
K roio8z:vnie
50,30 "
. Firma Luear i Szych
20,00 "
'Miśkiewioz Władysław
5, 00 "
Pflantz Jóżef
80,00 "
B!ażejew8ki Kazimierz
2. 00 ..
Mądroszki!lwicz Klara
6, 25 "
Urzędnicy Banku LudoweKo lir
Kroto8Z1,Die
l, 00 "

Rybka IlrllEHly
2, 00 ,.
Szymański Józef
2, 50 "
Royl Fdmnnd
20,00 "
Rajewski Józef l-sza rata
10.00 ..
Cu&,ier Stanisław
3, 00 "
Wszystkim ofiarode.wccm składam imie '
niem Komitetu Obywatelskie/lo do walki
z bezrobolliem w Krotoszynie serdeowe
podzillkowanie.
BURMISTRZ
Wir.l1h ll rmistrz
JAN HOJA

w z,

mladomoścl kościelne
od 19. XII. - 26. XII. 1937 r
Niedziela 19. XII.
Po sumie zebr. Zw.
Inw. Cyw. na salce. Po nieszporach
zebr. Róż. mlodzieńców w koś o i @ l e .
O godz- l Zw. lowalidów Wojennych w Hotelu Wielko po!. Msz /ł.
św. w klasztcrze wyjątkowo o godz.
10 tej.
Poniedziałek 20 XII. O ~odz. 5-tej zebr.
Wydziału Sodalicji MIl ~ k. w biurze
parafialnym.
W poniedziałek słuchanie spowied"ti
św. d'tibci ze szkół na bloniu i nr.
2 w parku o fotodz. 3'eiej,
Środa 22 XII, O "odz. 7,30 na uoż e ństwo
poczym zebr_ S odali cji Męskiej na
salce.
Czwartek 23. XIl. O godz. 7 - 8 ad o
racja. Wystaw. Najśw. Sakramentu
Pi'ąlek: ~4. XlI.
Wil'i1ia Bożego Naro'
dzeu.ia obowiązuje post.
O godz.
28,45 jutnnia w kośQifJ le parafial·
nym p06zym kazanie i pssterka.
Porząde\: nabożeństw w I i II święto
jak w zwykłą niedzi e lę.
Niedziela 26. XII.
II święto po sumie
zebranie Ojców R ó ż . w kościele. Po
nieszporech zebr. różańllowe Matek
w Jroseiele i Matek: Chrze 6 cijańskillh
w Domu Katoliekim.
W I świ~t o sl[)ehaó spowiedzi ś w .
nie będziemy w II święto od codz.
y - Hej.

SprafIJozdanłe

"Caritasu".

mlesletzne

S pra wDzdan ie mieSięczne ,.Caritasu"
Pn ź dz i ern :k: i listopad 1936. Raobunek
ZOl tow.
kol on ialn e 253,41 zł. tow. rzeź
n ;cki e 97,80 z!, tuw. piBkllfsk ie 34,06 zł,
za mleko l i r. 238 42,84 zł, wsparcie &,ot.
15,00 zł. od z i eż 2037 zł. o pal 3,80 zł, roz'
da n o c7as0pism kat. 360 szt.uk.
W os tatn i m czasie ofiarowali gal'del'o'
u Ę : p. Jawo rsk a ul. S taezyc&: 1 plllllZCZ
c h lop ięry, 3 p ur~' butów i 4 szt. odzieży
d amski ej. p . Dr. Skopi ńs ll:a : 1 buty mę'
s kie, plssz chłop i ęcy , 4 pary skarpet.
Ofia r oda wcom, skla.dllmy ser:ieózne "Bóg
za

f

.zapłać".

-

Z dn ie m l

a:rudnia br. ..Carital"
Komitetem Obyw. l
pr z ys tQPi ł do zbierania makulatur. W tym Ilelu roz eslane zos tana c.dezwy
do posz czególnych urzędów, a także insty tucji, stowarzyszeń, domów prywat·
ny ch i t. d.
I
Pierwszą d ość poważną ilość
makula·
tury zaofiarowa ło D owód ztwo tut. połko .
Z jtorącem więc apelem zwracamy się
do wBzys t.killb, by nie palić papieru,- I
a oddawać w ,.Ca ritasie".
w porozumieniu

POfl)iDtOfl)~
W

ni edz ielę,
odblldzie się w

się

ZJDzd InteligenCJI ~

dnia 19 grudnia 1937 r .
K rotl'sz ynie Powiatowl
Zjazd lu tt'lige nc ji p, święcony obradolll l
n a temat "Kato licka myśl spoleczna". '
Pro "ram: Godz. l O 00 Msza sw. dla oeZ!l ' (
stni ków Zjazdu w !wśoiele pokJaBzŁornyn,
Ś.Ś. Piotra i Pawłe . Kazanie na tema,
lip ołe cznego hasła Episkopatu wYlrl. k& ,
Krlljewski, dyr. Archid. Instytu tu ..Ca·
ritas" z Poznania .
Godz. 11.00 Zag rjenie obrad Zja~dl
w u uii dawno szkoły wydziałowej przl
Pl. Walnoś ci prze\'. p. dra Kol!lsińskiegr '
Prezesa Par. A kóji Katolickiej w K·
toszynie. Powołanie Prezldium. Zj8'

;< rotoszyński Orędownik

Ni: ItI

IJciec
łrm

wegierskiego Hlni·

świetv przvJuł

Obrony Norodo Ulei.

notek szkolny "Dor Pomorzo"
Port of SD ol n,

Fran!Oll na Marw Port of Spain
"dzie statek zaopatrywal Bię w żywność,
laloKa statku zwiedzila jezioro Asfaltowe
i nowoczesne kopalnie ropy. Ofieerowie
Ifatku byli serdeeznie llodejmowani. przez
polskll' r o dzinę Seot tów.

Jego EmInencja KSlqdz Kardynał Dr. Hlond obezrobocIu.

W .dniu 18. bm. o godz. 19,50 mówić
będzie przed mikrofonem Radia Polskiil(Co na temat bezroboci .. J ,.·IIfO Eminencja
Ks. Kardynał Dr. Auit'u~ 1 Hlond, na co
zwracamy UW8eę naszym czytelnikom.
Przemówienie to h~dzie ll!ldane DE> fali
ojlólnopolskiej.
't9~ IIOj313.L

[al~sU6ZSDIOJ~ IUJD~nJa
ilA\Ol!I~.

A1J1~1
Ol

WAmOąpZD)m6 WaląJDpOd

WAZS(!WfDH

~ta'

Ni~ ~~winny la~rakn~t nn źadnym ~t~18 wi[ilijnym

OPuścił

udając się do Flrt do
Łyniee. PodezaB postoju

'uAZSOIOJH

KACIK DLA PALACZY.

LI

len. Roedera. Audjencja t rwała 20 milOt.
Minister poruszyI w rozlllowie
Iprawy związane z OrK ! lnizocją miQdzylarodowego konjlresu eucharystycznego,
dóry w przyszlym roku odbędzie się w
Budopelzeie.

'1 l?l\SVę!J0l:!

Pow.

MI

gilzy z korkowym ustnikiem
111
MI
~ajwyższe w gatunku, najtańsze w cenie.

A Il. ' I ~ 1

lUI

Pomocnicza służba woJskowo kobIet.
Pierwszą z wprowadzonych zmian jest
ustanowienie pow6zech neso obowiązku
wojskowllllO dla kobiet w wieku od ukoń
czonych lat 19 do ukończonych lat 45jednak tylko w r~zie przyjęcia tego obowiązku ochotniczo w postaci "pomocniczej służby wojllkowej".
W tym eelu
m0ltą być kobiety które zgloszą ei~
ochotniczo - powolane do odbycia przeszkolenia wojskoweKo, celem przyspollO·
bienia do pomocniczej służby wojskowej.
.Jed ynym wyjątkiem jest tu przepis, że
R ada Ministrów może uałożyc na te ko·
biety, które ukończyły Jj;imnazjllm lub
liceum - obow iazek przeszkolenią wojskowello w czusie pokoju do "pomQcniozej slużby wcjskowej ".
Pom ooniczą elażbę wojskową pel ni się
w cZlisie wojny, mobilizacji lub zagroże
nia PaństwIl, a obtlimuje on osoby, które
z racji swego \\'ieka (od lat 17 do 60),
lub stanu zdrowia względnie v/ci nie .ą
zdolne do pełnienia wlaściwej slużby wojskowej.
Pomocnicza służba wojskowa
polega na pełnieniu służuy obrony przeciwlotni czej i przeciwgIlzowej, wartowni-

at O lit A

neQ
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Wl
ski

czej, lącznoltli, technieznej, przeci wpoża
rowej, wojskowej .lużby zdrowia, transportowej, biurowej oraz innej, potrzebnej
dla celów obrony Państwa.
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Cienie zapolnlczek przywożonvch

przez

Kł

podróżnych.

]

fóv
lic:

Ostatnio stwierdzano, iż niektóre urZf;d)' celne clą i wydllją do wolnelto obrotu w ruchu podróinych wióleej niż jedną
zapalniczkę na osob~.
W zwią'l:ku z tym ministerstwo IIkarbu
wyjaśnia, iż stosownie do wydanej
w
swoim czasie ul>tawy o monopolu zapalczanym, w ruchu podróżnych dozwolony
jest przywóz z zoaranicy przez podróż
nyoh do osobistego użytku tylko jednej
zapalniczki na osobę.
Clenie i Vi Ypuszczenie do wolneio obTOtU w rucbu podróżnY(lh więeej niż
7,uDulnilli\ki na 4Jsobę bi>z 08obneICo na to
pozwulenia, jest niedoPullzczalne. W 0k6lnii:u s .... ym do dyrekcji cIlI, mInisterstwo likarbu zaleca zwróoić Bpecjalną
uwagę, aby każdy podróżny bezwzględnie
zlllasza l do clen ia przy oprawie pnywiezioną z z/laranicy zap aln ic~kę .
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ADAM NASlELSKI

PRZYGODA AMATORA
POWIESO.

32

A tymczasem na jejlo spotkllnie wyszedł wysoki, rosły sportsman, opalony
Da bronz o eJ.lergicznyeh oezach i twardym uścisku dłoni.
- Pan PuchaIski... Milo mi l'oznaó,
- rzekł sympatycznie brzmiąoym m :(;kkim altem i ukal/;al dwa rzęcly zdr owych
zębów.

Po wymianie k(l nwen ojonalnycb grzeczamator postanowil ndrazu pr?, ysłą
pie do rzeczy. CI/;68 nl.lllli. Zają l wskazany mu fotel '1'1' zacisznej i bOKato urzą
dzonej pracowni przyszłego) in 7.ynie ra
mechanika, przez cb wilę przy g lądał się
taksująco swelUU vis a vis i zajlylał
wprost: .
- Czy pan naprawdę kochał Urszulę
Lasocką ,
Ujrzal zdumione spojrzenie i wyjaśn i ł:
- Pytanie jest niedyskretne, przyznnję
lecz okoliczności są przeeież niezwykle.
Nie pytam ze zwyklej ciekawości.
- Zdziwiło mnie to "naprawdę".
- Nie oh~ialem pana obrazić, naturalnie. Mnie idzie o eOl innelro. Jeżeli
wyście się tak naprawdę koehali, to lirIIzala mOllla panu powiedzieć wiele ewentualnie ważnych szezeiółów, o których
nie mówiła nikomu innemu. To zależy
zresztą od rodzaju stOlunku, jaki panowal między wami i dlatello muszę, niestety, być niedyskretny i prosić pana o
pozwolanie zadania pytań, któryell dienności

llentlemanowi

stawiać

nie po-

winień.

Bolek skinąl glową. Byl intelijlentny
i rozumiał. Zbigniew nie umiał jednak
teraz odrazu walić prosto z mostu. Subtelna historia, ot co.
- Bo... widzi pan, panie Bolku, obaj
je s teśmy dorosłymi mt;:żczyznami.
Puco
cno wać jllowę, jak s l ruś. Cza@em zdaje
się człowiekowi, że kocha, że szaleje, że
ta albo żadna i źle sypia i jest roztBrllniony przy praey, wszędzie ona, usteczka,
uszątka, no i achl włosy i tak wkoło.
A potem, po miesiącu okazuje lię, że to
byla choroba, niozem Korączka, przeszlo,
dowidzenia.
Z panem mogło byó to
samo.
MIody meehanik milozał. Może analizowal ełowa Zbi&,niewa w stosunku do
Amator tei nie bardzo oheial
siebie.
wypowiedzieć dalszy ciąjl IIwych myśli,
al61 musial. O szóstej z Lu.ią ...
- To byl jeden ienre milości, że tak
powiem l!E:ksu8Inej, zmysły Da dałBzym
planie, • na pierwszym dusza, uczuoie.
Bywa i druKa forma, mniej skomplikowana psycholop;icznie. Ot, ladna dziewczyna, nicze&,o sobie i spodobałaliiIl. Wl:illlo.
I łydki, panie, jak ta lala i piersi... odpowiedzialne i namiętne u8ta,
Zrobisz
oko, ona nie od t ogo, żeby znów tak
bardzo, willc czemuby nie. W tym wypadku temperatnu może być ta sama eo
i w mil08ei uduchowion pj, tylko że tu
praouje jui wyobrdaia i pamięć wzrokowa.
Dusza dostała urlop zdrowotny
została pleć.
Ale i to mija, natężenie
opada. Teraz pan już wie, o co mi chodzi, panie Bolku.
A więe. jak pan ko'

chllł Urszulę, śmioJo,

bo kodeks karny
nic o tym nie wspomina. Tak t - tak'
- czy tak i tak f
Bolek był jednak kulturalnym mlodzieńcem. Nie obraził się, nawet nie zażenował otwartością pytania. Na chwilę
tylkc ipojrzał w bok, a potem, patrzl\c
prosto w oczy Zbieniewa, rzekł poważnie:
- Tak i tak.
- Zrozumiałem i - kurtyna. Teraz najw8:i:niejsle, dla któleao pytałem o popnednie.
Czy ma pan jakieś podejrzeli ;;j w związku z 6węntualnymi zwierzen iam i Ursznli. Jakie jelit, 1)ana zdaniem,
podlde teiO dziwIlego zniknięcia. Mo&,li
jł< pur wać jacyś zbrodniarze lecz mo~ c; ona s/Ima odeszła'
W takim razie
Jl>lC~egof

Zbicniew opowiedzial o różowym liśóie
; (; twierdzeniu Lusi, a miody czlowiek
(nawiusem mówiąc o eale cztery dni
t·Llrszy od Zbigniewa jak się potem okazdo) wysluchał uważnie. Tak, to było
;:, stanawiające, przyznał.
- Nie wierzę, aby Urszula napisała
hm list i nie dam wiary, że ona zDiknę
ł .. częściowo choćby dobrowolnie,
Była
zbyt proltolinijna.
- To może pan ją por wal, lub namówił do ueieczki, panie Bolku.
Dlaelieeo
ani raza w domu nie wspomniała matce
pańlllr:ielro imieniaf
Ukrywaliście si~ iii
wa6:Z~ miłością, dlaezfl&,o to'
Może pan
jest tym tsjemniczym pająkiem, który
namówił Urszul~ do wyjazdu gdzieś pód
miasto, do zamelduwania Bill pod zmyślonYłJl nazwiskiem w jakimś odludnym
penejonacic, edzie spotykacie lIię eo wie..ór z przyjemności~.
Cdn.

na

pUl
~

Krofo8Zylislii Oreaownik: Powiat.

Nr. 101
i miloś ć ped·
ustr oju APolec:/;'
ne"o" - ks. dyr. }rrajewsk i. II. r pferat: .. Własności prywatna" 8wi d lf.' n ~!U '
ki Kościoła" - dr. M. Gładysz. poael na
Sejm. Brzoza p. Krotoszyn. Dyskusja.
Przerwa obiadowa.
Godz. Hi.OO III. referat: .. Kapitalizm.
socjalizm - komunizm a katolicyzm IPOleczny" - dr. Pawlowolki, n otariuszKrotoRzyn. IV refe rat: .. O ideał chrześeijaóakie&,o p ;l ństW ll " p . doktorowa
WYllzyńaka - Koźmin. Dyskusja. WnioBki. Zamknięcie obrad.
Z okazji Zjazdu urządzona ZOItanie
w sali obrad wystawa książek i czaROpism katolickich. które uczestnicy Zjazdu będą mOKli nabyć wz&,J. z8abonowae.

1. referat:

"Sprawiedliwotlć

atawą chrześcijańskie&,o

Komunikaty.

20 kK.

Na opakowaniu paezki i na przy '
do paczki adresie pomocniczym
(pocztowym) n a leży umieścić wid oczny
napis. ..Pa cz l\a Zy w n oś c i c ws".
Szezeiółowych wyjaanień udzieli akw izytor pocztowy (telef9D w Poznaniu
45-61 wewn. nr. 257) i wszystkie urzę '
dy i Biencje pocztowo' telekomunikacyjne.
na leżnym

zgon.

nagły

Sir. 5

Kradzlet.
P atere k I " nacy z Krotoszyna ziłosil
.krad:l.loii co \; .. ru. który skradziono z piwni cy. R ower byl nowy wartości 145 zł.
D oehodzenia w t ok u.

Kradzlez rOl»eru.
Gs br y ś J a fi k t óry na

chwilę pozostar ower w pod wórzu res ta uracji p.
Brody przy u\. S lm.l owej, k ied y po pokrze pieniu s i ę chciał wracać do domu
Z&U wa ż y ł brak roweru.
Wszelkie pas zu ki wa nia byty bezowoone
Ild y ź r owllr zos tal skr ad ziony.
wił

Na

drodze z Orpiszewa do Tomnic
naiJe na udar serca Cepa Iinacy
z Orpiszewa. Zmarł e go pierwszy zauw fj'
żył Witk owski Jan który zwłoki przeniósł
de Orpiszewa.
zmarł

KSlqieczke Hannu Ludowe20
kupi ę

Dyrekcja Ok ręK u Pocd i Telejlra'
fów uprzejmie zawiadqmia P. T. PublicznoŚĆ, że z okazji iwillt BożeKo Narodzenia i NOW6KO Roku można wysylać
przez pocztll życzenia lila opłata 5 Kr.,
o ile życzenia wyrażone najwyżej w 5'ciu
.łowach. nie licząc podpisu. ani daty.
Naprzykład: .. Serdeczne życzenia Wesołych Swiąt" przesyła XY. i data. W adresie takich przesyłek należy umieścić napis: .. Druk" oraz podać dokładny adres
odbiorcy, "dyż to ulprawnia i przyśpie
sza doreczeni".
Dyrekcja Okrellu Poczt i Tel eg r l.lfów
upr8 s·/.a P. T. Puld it zo o Śll o d o kł a dne i
wyr n źne adresow a nie przesyłek poczto'
wych, albo lt'iem wyraźn y Il dr es w wi elkim stopniu ułatwia i p rzyśpi e sz a dorllozenie..
. . .
Paczkę żywnOŚCIOWą za bardzo Dlsklml
opłatami możnll przesł a ó przez p o cztę
żywność na świętU. Boże!,o Narodze~ia:
Paczkę ~ywnościow~ mozoli. wY8hó lUZ
za 50 groszy przy wadze p " ł'~ki ~o 8 kg.
na odlt'ICłość do 100 klm. NaJwyzIZa d opUl7.cznlna W811'a pflczek żyw no ś c i ow ych

do Redakcji Krot. Ored. Pow.

Zgłoszenia

OgłoszenIe.

WÓZ mleczarski
1 konny i dokard KUPI
"njetaoU łukaszew - poczto pogorzelo

,

Szal!. Obywatelstwu m. Krotoszyna i ok.olicy dono s zę uprzejm ie ż e

Z

SAMODZIELnA KS lĄŻ KOIDA

z ul. Kaliskiej na ul.

Jho-

KOźmińskn

ówesz'
acji
da-

lSn

Staraniem moim bę d zi e jak dotąd tak
i nadal Szan. Klijentelc jaknajuprzejmiej obsłu żyć przyczem polecam moje
starannie wykonane meble po cenach
konkurencyjnych

do Red. Krat. Oredow. Powiat.
Wóz piekarski

ZgłoSZenin

Ipa-

ellO
ellO
ści

ryj-

Warsztat Stolarski - SI. Zlulka

(reklamówka)

mistrz stolarski

korzystni e sprzedam

do Redakcji Krot. Ored.

m6i

(dom p. Scbaep ego)

potrz ebna oJ 1. 1. 1938 r.

Zgłoszenia

~wę

Warsztat Stolarski

i Targowicy Mie jsk.

Krotoszyn,

Koźm i ńska

~zo
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Odbiorniki okazyjne już od 40.- zł począwszy.
Całkowita wyprzedaż odbiorników ELEKTRIT.
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H. Buchta
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Dobrze utrzyma ny, utywany

We wtorek, dnia 2 t bm. odbędzie
si ę w Krutoszynie jarmark i to
tylko na konie.
Spęd zwierząt
racicowych jak bydło. cieIGt", owce
kozy i trzoda chlewna jest zakazany
d y r.
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TARGU GWIAZDKOWEGO
Kunisz najtani~j U TYKOCINSKIEGO
Podczas
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Wszelkie podarki ślicznie wystawione
bardzo KOR ZYSTNIE wyznaczone .
Dla Pani, Pana i Dzieci

TYKOCINSKI najwi~ksljm \VjMr~m ~wi~ci

"BAZAR" - W. TYKOCINSKI
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Bezpłatnych informacyj i porad
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KROTOSZYN, ul. Benicka4 m. 6.
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•

RADIOODBIORNIKI
NAJWYŻSZEJ

•

KLASY

ELEKTRIT
seria na rok 1938.

Patria, Tempo, Presto, Maestro, Opera
na
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i bateryjne do nabycia jedynie w f-mie L. M I N T A.

Na życzenia dostarczam po cenie fabrycznej radioodbiorniki: P. Z. T. "ECHO"
TELEFUNKEN, KOSMOS, NATAWIS, PHILIPS, PREMS. ,.INGELEN".

,.ILtulJ~~\'łf.I.~

~

zm ienny,

II~

M.I~I,.4

IQIIW

Fe}

Skład Galllnterii, Zaballlek i Radiosprzetu

KROTOSIyn, Rynek 6.
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K,.imi.n K.I.tl.lki -

Czcionkami Drukarni K. rot. ':".

