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ObWieszczenie dotvcznce ruchu rowerów nu
drOgach publicznvcb,
R o z porządzenie

Ministrów : Komunika'
z dnia 15
lipca 1937 r. (Dz. U. R . P. nr. 58 poz.
458) zosta ł nowo nrel.\' ulowany ruch ro'
Weró w na dro~licb publicznycb.
Dla zaznajomienia pnblic'liności z prze'
!lisami te~oż ro zporządze nia, podaję po'
niż ej zaRadnieze post uJl owienia, regul u'
iące uŻYWIl, n i e row erów i ocluollę dró g
PUblicznych:

cji i Splaw

We w nętrznych

r.

Rowery,

wszelkie wózki, poruszan e
II silą n6~, row ery z silnik a mi pomocni '
II eZYm o pojemności skokowej co 100 cm s
16 i motocykle z silni ka mi o t.akiejże po'
f!f iemnoś ci, zwune w dalszy m (' i ągu niniej·
SZegn obwieszczenia row erami, mo~ą być
UŻYwane na droga ch publicznyoh tylko
\lo ich zarejestrowaniu.
Rej estracja ro wer u następuje przy wy'
tl1Pieni n przez PGsiadacza rower u IV za~zl\dzill ~miny
miejskioj lub wi ejskiej
tabliczki ro werowej.
Tabliczki rowerowe są ważne n u okres
~6iestracyjn y . ob ej mujący dwa lata kalendarzowe 1936 i 1637.
P osiadacz ro wer u po winien przymoco'
~lić wy](upiolJ!\ tablicz kę do rower u z ty·
lu za siodełki em, prostopadie do osi pod,
Illinej roweru, w taki sposób, by by la
latwo widoczna. Tabliczka powinna być
Utrzymywana w stanie dozwalającym
lIa łatwe jej odczytanie.
Wykupujący tabliczk ę rowerową w
n!6rwszym roku okreau re jestraoy jn ego
•
ll!Szcza za rządowi gminy opłatą VI' kwo '
"
Cle 4 zlutych; wykupujl:\oy
tabliczkę
~ \li. drugim ro ku okresu rej es tr a cyjnego
( 1118Zcza opla tę w hvocitl 3 złotych,
~ Od oplot. zwolnieni są: żołnierz.e żun'
arllli, funkcjonariusze służb y dro~owej
~a drOiach publicznych, funk cjonariusze
bOliCji państwowej i straży ~ranicznej
i~IIZ niżei funkcjonariusze państwowi
~ ~lIlIlorządowi, jeżeli ieh władza przeło'
I
eonll stwierdzi, że rowerów używają do
, ~w elużbowycb.

b,

Jy

II .
Row er ów nie wol no używ"ć do ruchn
na droiuch pu bli ~z ny c h mal oletll im do
lat. 12.
K aż dy rower, używ any na drodze publicznej, powinien być zaopatrzo ny:
1) w cODajmniej jeden ~prawn i e dzia'
lajqoy hamulec.
2) w umi eszczo n ą z tylu z lewej strony
roweru l ata rkE! z czerwou:rm świat
lem lub w teu sum sposób umill8 Z'
czone szkiełko o (lblll ~ k:o \Ve , kol oru
CZ<lrwonel:o. o średnicy co lllljmniej
3 cm. zaopat rz one \fi wycilluięt. y n u
szkle lub na m etulol>'ej jego "praw'
ce znak fabrY !l'lny wytw órni oraz
napis, s t wierdzają c y, że typ szkieł·
ka zoatał zatwier dzon y przez 111 inisters1. wo Komunik suji,
3) w dzwonek j ako sYllna l oetrZell'Bw'
czy.
Z nastaniem zmroku rower, używany
na drodze publicznej, powinien być zao'
patrzony w przymocowaną na przodzie
l n tarkę.
rzucającą świaHo
IJe 2.barwne,
J eże!i ro we r zaopatrzony jest w latarkę
rzueają cl.l światło oś le p iajace,
wówczas
latarka powinna być tali: urzudzona. aby
można było o v USZCZIlĆ do doł u snop świat
ła, ni e o ś lepiająl'l zbliżająoych siEl z prze'
<iiwnllj strony.
Przepisy pkt. 1 i 3 nie dotYllzą rowe'
rów z silnikami pomocniuzymi i motocykli , które pow inny być zaopatrzone:
l) w dwa spra \Tnie i ni ezl! leżnie od
sicbic d ziałające hamulce,
2) w trąbka () nieprzerb.Łliwym dźwię
k u, jako sYinał ostrzeiawezy.
Zabra nia Bi ę osobom jadącym nu roworach po drc i/;ach publicznych:
1) j a zd y śr oll ki em u J. miuat przy prawej krawędzi j r, z(lni, z wyjątkiem
wypadków
wyprzedzania innych
poja zdów,
2) jazdy dwóch lub wiE:cej rowerów
obok siebie, zamiast Ztl sobą w jed'
nej linii,
3) wożenie innej osoby, j eżeli rower
jest jednoosobowy,
4) jazdy bez trzymania rąk l1a kierowo
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niey oraz nóg na pedalach (podnóż'
kach).
5} eZ!lpiania się podcz&iJ jazdy innych
p ojazdów,
6) nżywania innych sygnałów opróez
dzwonków, 1\ przy roweraeh z silnikami i motocyklach - trąbek,
7) prowadzenia zwierząt i wożenia na
row erze przedmiotów o wymiarach,
zagrażających be'llpieczeństwu ruchu.
Rowery z silnikami pomoóniczymi i
motollyklc nie mOllą być używane z przy'
czepnymi wózkami oraz do wożenia wię'
(le j niż jednej osoby.
Zabrania się rowerzystom jeżdżenia po
jezdni, przeznaczonej do ruehu pojazdów.
j e żeli obok d ro~i publicznej jest urządzo
na spe(! jalna ścieżka dla rowerzystów.
OS!Jby, używajll<le wózków porulZlłnych
silą nÓg, rowerów z silnikami pomocniczymi i motocykli, mo~ą korzystać tylko
z jezdni, przeznazzonej do ruchu pojazdów.
Jeżdżenie na rower8~h na poboczach
dróg o twar.dej nawierzchni dozwolone
jest tylko WÓWCZ8S, gdy to nie utrudnia
ruchu pieszyoh na tych poboczach, przy
ezym jadący na rowerze obowiązany jeat
ustępować drogi
pieszym. Na speejalnych ścieżkai1h dla pieszyeh i ehodnikaeh
rowery mogą być tylko prowadzone i to
wyłąćznie wówczas, gdy to nie utrudnia
ruchu pieszym.

III.
Winni przekroczenia przepisów rozpo'
rządl! enia niniejszego będą karani w myśl
przepieów ustawy z dnia 7 października
1921 r. o przepieach porządkowych na
drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr.
8!J, poz. 656), w brzmieniu, ustalonym
rOll:porzlldzeniem Prezydenta RzeczyposPOlitej z dnia 14 lute~o 1928 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 18, poz.i51).
Krotoszyn, dnia 26 VIII. 1937 r.
Starosta Powiatowy:
(-) WIUMOWSKI.
Nr. B. 31/49/37.
-0-

Dział nieurzędovvy.

) ;IELKA BITWA POD SZANGHAJEM.
1
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lięOłnisko

Straty I niepofIJodzenla armII

walki we wtorek znajdowało
Wus ung i na sąsiednieh wzltórzach.
.9ńozr.óy. mieli się posun!łó o 2 mile.

, a'b'"

japońsk,lej.

Neutralni obserwatorzy stwierdzają, że
Japoll czycy poni eś li bardzo wielkie straty
podezas l!ldowania. Ohińczycy rOzpOCZ!l-

li o2ień karabinów maszynowych z oko·
lioznych wzgórz, mając za sobą druią
linię obrony.
Japońózyey' dotarłszy, do

d
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pierwszej linii ehińskiej, znshźli się w
terenie, na którym Chińczycy przyitotowali liczne miny.
Skutki wybuchów
byly atrsBzne.
Chińaki sztab ieneralny wprowadzil
wszystkie stojące mu do dyspozycji woj'
aku do wielkiej bitwy, która tQezy się
w okolioy Lo-tien, 30 km na półnoony
zaehód od Szanghaju.
Główna kwatera ohińska na froncie '
szan,hajskim potwifrdza wiadomośó o
wylądowan:u wojak japońskich w Lu tien.
W
w odle,lośoi 30 km od Szanghaiu.
miejscu tym t oc zĄ się (. beonie zacięte
walki.
Aienoja chirlska "Centml No" s" twier'
dzi. że straty japr,óRkie w bi' ·.vi.) pr'lY
ujeciu rzcl i Jang'ls" ~' rzewy:i:s 7. Hj~1 :>000
zat·ilycb i r s noYl"h J eden z "II/~ Ó W iw
poń~\;ich zGs : a ł r 'l e!;o lUO M/k lJw i" it: :wj(..
siony w p obl i żu W ', S\lO Il'.
W Nen'ch eo'pau ll' z 50 0 Ja l,l(,{l ~z yk ó '~ .
któr zy wyiądow a li. zginr:lo 200
\\.
CZIH11I'1lan'pang z 2000 Ż OIOl'·r:l.Y ) ' >[" li·
sld eb, który(' h wYS ti dzono nu lą:l, ryj ku
200 powróciJo tiU o!.. ręry.
Na redzie Wusllogu stoi <!5 olrę ~ow
japońskich i jeden lotniskowiel', Da rzece
Nan,,-pll 14 okrętów japońskich.
Przedstawiciel marynarki japońskiej
oświadczyl, że artyleria chińska w Pu'
tune bombardowala sztab lit1ówny, mieez'
ćząoy się w Hen,,-kiu. 50 osób cywilnych
zostalo zabitych, a 200 osób rannych.
Pod Czini-hai na południe od 'l'ientsi·
no rozpoczęla się wielka bitwa. Atak
rozpoozęli Japończycy, prainąć wyprzeó
Chińczyków z pozycyj wzdluż kolei Tientein - Pukau. Japończycy rozporządza'
ją na tym odcinku frontu ezeileiu dywizjami. a więc okolo 130 tys. żolnierzy.
Posiłki cią"le nadchodzą.
Si/y chińskie
wynoszą około 100 tysięcy.
Dzialania
wojskowe są u,t rudnione przez wy lew
rzek i blotnisty teren.
A"encja chińska "Central News" do'
nosi, że rezerwy chińskie, zitrupowane
.p oza przelęczą Nanlau, wykon al y ope'
raeję, za,rażBjąćą bezpośrednio glównym
silom japońskim na tym odcinku, Japoń
ezyey ponieśli duże straty,

Blokdda Ulybrzety

chińskIch.

Japońskie wlad ze morskie (Jlllosiły blokadę wybrzeży chill sld t b, POCZ/lWSZY od
Szanihaju aż do punktu uajbardziej zbliżOnfitO do Honjlkongu.
Blokada jest wymierzona przelliwko żegludze chińskiej.
"New Jork Tim es" doncsi. że zapowieulI
blokady japollijkit'j wyw olala żywe 2[1'

niepokojenie.
Ze strony departamentu
stanu wyrażan e są obaw y, iż niebezpieozeństwo blokady jest t i UJ większe, że
Japonia nie będzie w flt ll n ie ustalić ścj·
sIej iranioy pomiędzy odr ó żnianiem sto'
tków chińskich i zallraniczuych dostarozająeych
broń i amuni,'ję
ula Chin.
Gdyby Japończycy zatrzy mywali statki
wiozące amunicję, to zdaniem teio
dziennika - musialby eos taó ollloszony
atan wojny pomiędzy Cbinami li Japonią.

Zginał generał japoński.
Donoszą z Sin'Kin w Mandżurii o śmier
ci lCenerala brYMady armii japońskiej
Szilleo Fudzi, który zostal zabity na granioy chińsko' mandżurskiej. Gen. Fudzi
dowodził oddziałom japońsko - mandżur
skim.
Generał ziinął od kuli Btrzelca
ohińBkie"o w oh wili, itdy obserwował
ruchy wojsk ehinskich.

CIlytIJóZ

w ciąitu

artqkułóCIJ

rolnych.

pierwszych siedmiu miesięcy
rb. wywieziono z Polski m' in. f8BOli za
1.882 tys. zł, wyki i peluszki za 1,244
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Niedzielne ll roc~!Js lości "Tyycdniu Gur" odbyły się w obecności Prezydenta Rzeciypospolitej p/'Oj.
dl'. Ignaceyo Mościckiego, mi1l. Ka spl'zyckiego, gen. Nal'but-:Duczyńskiego, wicemin. Bob1cows1ciego
i dostojnik6w pal/slwowych.
Na zdjęciu 1laszym widzimy / ragmenl z defilady, kl61'ą przyjmował Pan PI'ezydenl Rzecżypo'
spolilej, prof. dl'. IgnClcy Mośc icki w towarzystwie J.lfinislm Spraw Wojsk. i Prezesa Związku HOłd
Ziem Górskich gen. Kasprzyclciego.
k Do
U
tys. zł. nasion buraków oukrowych za jadą do Krnkowa. IIkąd w Bobotę wieczo' "Yei
~
1,950 (YB. zl, nasion, ziarn i owoców ole- rem wyruszą w d rogę powrotną do
istych Z/l 1,560 tys. zl, ziemniaków świe Szw€>cji.
~
żych za 2.932 tys. z/,
chmielu za 2,904
tys. zł, grzybów jadulny('h za 382 tys. zl,
wikliny za 853 tys. zl, koni za 3.364 tys.
zl, bydla rogatego za 4,729 tys. zl, trzo'
dy chlewnej za 15,05::1 tys. zl, lJE!si ze 404
tys. zl, szynek: peklowanych za 98 tys. zł.
W wyniku wspólnych obrad komisji
Pozatym wyt-kspor(owaliśmy mięsa za
12 miln . zł, ptactwa bittlgo za 989 tys. zł. kontroli obrotu towarowe"o polako-ni"
bekonów za 26 tys. zl, masla z& 9 miln. mieckieio, odbytych w Diisseldorfie, 10'
staly nstalone kontYienty wywozowe n'
złotych.
drzewo do Niemiec.
Kontyngenty te na POSzcztlitólae mie'
siące nlljbliższeli:o kwartalu
wynosz.:
wrzesień 1./l00,OOO 'zl, p&ździernik ....
2.1!50,OOO zl, i na liBtopad - 2.250,000 zl,
Jeśli cbodzi o terminowe wykorzYlltaniS
Z okazji wizy ty 8~wedzkiellc ministra kontygentów. to ustalono, że we wrześniO
SPrliW
zagranicznych dr. Sandlera. w można bf)dzie uruchomić IDO proc. koli'
Po lsce bawią od BZerl'iU dni w Polsce tyn"entu wrześniowego, 50 proc. paździet'
dziennikarze szwedzcy, red. Olle HoJmbeci nikoweito i 30 proo. konłyn"entu Uato'
docent Uniwersytetu w Lund i wlpólre' padoweio.
daktor dzienniku "Daiens Nyheter" ze
W końou bieżąeego miesiąoa odbędz i'
Sztokholmu, red. CUII Hedatroem, i się w Warszawie posiedzenie komillji nis'
wepólredak tor dzienników ,.Slookho Ims mieckiej przy radzie naczelnej związk6 11
'l'idninllen" j ,.AftonbJa det" ze Sztokhol- drzewnyob, celem dokonania podzialo
mu, oraz red. Pihl. wspólredaktor dzien- kontyneentów tarcićy. Przydział kontyll'
niku "Sydsvenska Tllibladet" z Malmu.
!tentów na sortymenty okrą,le zostalII
D~i e nnikane 8zwedzllY przybyli do Polustalone na posiedzeniu komisji paryt.'
ski w dniu 17'ym b. m. Po zwiedzeniu towej w dnin 1 wrZ eś nia rb.
Gdańska, Poznania, Katowic.
Gdyni,
Wisły i Porąbki, przybyli w dniu 25'ym
b.m. rano do Warszawy, gdzie zabawią
80 dnia 27'go b,m . wieczora.
Z
W Wanza wie dziennika rze szwedzoy
podejmowani będą w dniu 25'ym b. m.
obiadem przez wydzial prasowy ministerOkólnik ministerstwa IIkarbu, rozeslall,~
stwa Ipraw zairenicznych, poczem obec' ostatnio do urzędów celnych zarządza.~,
ni blldą na rauoie u min, Becka, wyda- sumy pieniężne w "otowiźnie, zloto, "o'
nym na cześć min. dr. Sandlera.
piery wartościowe i ksiąieczki 08zc!ęd~.
W dniu 26-ym b.m. Prezydium Związ' 'ciowe, blldllce przedmiotem pnest'lP8 J1'
ku Dziennikarzy Rzec7.ypospolittlj podej- . a odebrane od obwinionych o prz e8 t ęll6
mować będzie itoś ei szwedzkich śniada
stwa dewizowe, mają być przekaZy'!"a d'
niem. W dniu tym", iodzinaeh wieozor- tej wladzy 8ądowo-~ledozej, do kt6r~l ~e'
nych dziennikarze szwedzcy udadzą lię stl.lwiono obwinione!to wraz z donler6~
niem. PrzesIanie zatrzymanyoh .... al dllta ,
nu raut do poselstwa szwedzkieito.
W piątek dnia 2'(-ito b.m. w iodzinaeh może byó dokonane jedno.zaśnie !li !' lilie,
,
wieczornyoh dziennikarze IIzwedzcy wy- wieniem obwinioDeeo, albo też od dra'

============================::========================::===============_
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KontY2enty drZeCIJRe do

nIemiec.

DzlennlUafze Szwedzcy
Polsce.

POSTfPOCllAnlE ZWALORAMi

zatrzvmanyml powodu przestepstwa dt
wizowego.
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Poczta na III Targach l1e-

KĄCIK

blOtIJ9Ch

Rewelacja wceniei gatunku gilzy
"PELNOWATKI ALTESSE"

CI)

S(JJurzedziU.

z mającymi się odbyć w
Swarzędziu III cimi TUiami Meblowymi
u r ząd p.-t. Swarzędz używa UD stemplo·
Wania zwykłych listów i kllrtek pocdowy ch specjalnego nlidruku propagandowegO zaopatrzonego w motyw rYi!llnkowy
(OYrkiel, hebel i ekierka) !Codlo stolarW

związku

DLA

PALACZY.

z najlepszych, -

naj tańsze.

8\W8.

Osoby pralnące mieó odcisk tego stem·
Pla mOitll w czasie do 4 października Lr.
wYsyłaó listy i kartki poc:!ltowe z umiesz'
ezonymi na nićh adresllmi i opłacone
•• dłllg taryfy, przewidzianej dla teKo
rodzajll przesyłek, w kopertach, zaadre'
SOwanych do Urzędu pocztowo·telekomunikacyjnego Swarzędz z naklejonymi
znaczkami pocztowymi opIaty POllztowej,
IVartO!lli odpowiadaj1icej wadze listu. Li8ty i kartki po ostemplowaniu nadrukiem
Propagandowym b~dą przez Urząd p. - t.
Swarz~dz niezwłocznie wysłane do miejsca
Przeznaczenia.
'!7z

~

Zkraju.
Hołd

...

...

wvcieczkl wfunchalu,

Do Warszawy nIldeszła depesza ze statkil "Kościuszko", który w czasie swej
"Yeieczki ,.Na Allantyk" przybył do

Funehalu na Maderze. - Przed odjazdem
kapitan statku w obecności oficerów, zalOKi i uczestników wycieczki złoży I kwiu"
ty przcd domem. gdzie mieBzkal Marszałek Piłsudski.
Uczestnik wycieczki gen.
Rouppert wYiłosil z t.ei okazji przelliówienie, pocu'm orkiestra statku odegrała
hymn narodowy. W podniosłym nastroju obywatele Polsld Ikladali hold pamię
ci Wodza Narodu.

Konsulat KOlumbjj zamkniety we wrześniu,
Konsulat kolumbijski w Warszawie
1 wrz eś nia br. urlop WYPoc7yn·
kowy, wobec cze.-:o konsulat nie będzie
czynny w tym czusie. Elmigr»nci pr»g·
nący wyjechać do Kolumbji, muszą ZIlO·
patrzyó się w wizy przed 1 wrześniu.
rozpoczął

Zamiast kota -

postrzelił

siebie.

W Wejh erowie przy nI. Pur:ki~j po~'
trzeliI się w niezwykłych okolicznościaeh
26·let.ni syn piekarza Rudolf Scboenber'
Ilł!r: wspiąl się on po dmbinie do golęb·

nika z rewolwerem w rel>'.] chcą!) zaslrzelić' kota,
który mu t!lpiI ptactwo.
Schoenh2rit" r potknął się na jednym
ze tltopni, przyczem niezabllzpi eczony rewolw er wystr:r.elil, raniąo go ciężko w
"lowę.

WykrYCie zbrodni i mordercy.
w J asiennicy

Rosi elskiej kolo Krosna
Kwolek natknął się w lesie na
zwłoki kobiety, jak si ę okazalo, Katllrzy ny Leu ll rt, która przed kilku dniami
wy szla z domu pasierba w Woli Komborsk:ej i nie pokaz ała się więcej. Na glowie denatKi widnialy ślady ran, zadanych
uderzenip-mi tępego narzędzia. W krzyżowym oKniu pytań pasierb zamordowu'
nej przyznał się do popełnionej zbrodni
na tle porachunków majątkowy ch.
niejaki

Uposaźenia

nauczycielskIe.

WprowRilwno dorlatek służbowy dla
np.tlC7.y oi .. ls LwR w sZlIolnictwie powszechnym i średnim. Będzie on wyznaczony

~ ~~~~~~~~~======~~======~================~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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~SKA. PRACUJE ..

Republika
I!~ Chrzanowska.
O·

L' I

ie
jU
JI'

' ' 'I

'

Wchnrll'li się w olbrzymi podwórzec jalc:ieKoś eiiantyr.znejito zamczyska. M IUy
kute w skale sięgają pod niello. To jeden
~ kamienioł'lmów w powiecie chrzanowo
skim. Kopalnia tych dl'olrocennych zło'
lIlów bazalt.u, którymi możnaby tysiąc
h08 w Polsca wyłożyć, gdyby ...
~Iaeze&'o lIill tego nie odprzedaje inny ID
d. 'le)nicom1 powtarza moje pytanie
~ż, Francos. - Trusport dro!Co kosztuje.
~Olej musi Bobie liczyć droKo, bo taki
~om strasznie niszczy tubor. O sto ki~Ometr6w stąd nsua kostka bazaltowa
?8ztowalaby już o tito prooent drożej
1I1ż na miejscu. To jest właśnie trl1&,icz:~. W tym kamieniołomie dllieuna proIlkaja wynosi 01.010 500 ton. To dla nas
~Ilcha... MorIibyśmy kopae i kOPf1(~, nIe
IIle ma zapotrz .. bowania.
nozglądam się wokolo. Tak musi wy'
.~~&ać kopalnia zlota, albo dillmentów.
k.obotnicy uwieszeni na skalach walą
'LIOrami. Tn wokół nas, na ziemi~łot.mi rozbijają Kra nitowe zlomy.
BZYlltko na tle Kiiantycznej dekoracji ...
QbGorąco namawiam reżyserów filmowyeh
lI'l' w którymś z pdekich filmów prze'
ł leali choćby na ehwilll akcję z eyrkulu
!lsYjskielro do tumteio atelier...
b nrak taniego traniportu jest dla skar'
ó
80~ chrzanowlkieh tralledią. Pomyśleie,
'k le państwo bezeenne i niewyczerpane
lrtr~y unieruehomione w jednym po\> eele. A powiat ten... najbiedniljszy
lrt jałej POIICU, najtraiiezniej8zy pod
lraf Ildem bezroboeia. Dawniej lronkurob Chrzanów z Zawiereiem. Teraz zd1"
II} prYmat. 25% wBl!ystki'e h
bezrobot,eh eał'lro województwa krakowlkieiO

łl

to - mały Chrzanó w. Nędzarz glodny
i obdarty urodzony w grocie skarLów.
Wszelakic bazalty, marmury, węKiel jakie to ugryŹĆ ~
Ciężar llatunk<Jwy tejl;o nieszczęścia
powiększa jeszcze i to, że większość bezrobotnyoh z chrzanowskiego byla onlriś
wielkimi panami, arystokracją górnictwa.
Ząrobki niektó"y (> h drchodzily do 24 30 złoty oh dzieunie. Dziś kopalnie s to ją - malokaloryezny wę~iel chrzanowski
nie wytrzymuje konlmrenejt. Baronom
przemysłll węi:'lowejfo nie opłaca się pro'
dukcja. Nadeszło, jak grarlowa chmura
i zawisro nlld Chrzanowem traiiczne zdumienie niedawnej "arystokracji" rouotniczej : "jakto' więc nie do końca życia
będzie się dobrze żyło z własll ej praoy"·
Takie zdumienie budzi bunt,. Przecież
Chrz>luów byl sobie kiedyś wilisną re pu'
bliką... Dziś tlati, faohowy górnik pracuje łopatą przy budowie droei i zarabia
w sezonie 4 zlote.
- Ja ich rozumiem powiada inź.
Franoo8. Cięiko się przyzwyczaić ..
Myślę, ż,e inż. Francos dlatllKo rozumie,
że i jemu zllpewne oiężko się było przy"
zWY3zai6 do pewn ej rezy~nacii. Inż.
FrllnooB jflst konstruktorem jakichś dziwnych mostów - wiszących, '[. modrzewiowellO dl·zewa. Widziałam fotografie w
faehowych mieeil!e~ni"ach. Konstrukcja
opisywana lilko in~y n;ere1:i rary tas, Inż.
Francos potrafi blldowaó Bwojtl tn'l'!:Ile
nawierzchnie w cenie 145 tys. d. za kilometr. podczas ~Y zaKraniozne firmy
um6wiły się raz
na zawsze z nami . że
to powinno kosztować 250 tysięcy klm.
Inż. Francos (nie jego jednego z dzielny"h fachowców spotkal.m w mojej podróży) zapadł Ildzieś w Chrzanowie na
skromnej inżynierskiej pensyjee i zapew·
ne jeszcze mu trudno przyzwyczai6 się
do rezYKnacji ze swyeh szerszych ambicji, z marzeń o takim moście, któryby
wyprowadził go z Chrzanowa na szerszy
świat .

Tymczasem jest tu Kospodarzem i zachowuje si!! jak: e08podarz w swoieh ma'

j\ltnościuch .

- Szczęść B o ż!> - wite. się z bozrobotnymi na budowie. Zupełnie jakby to był
czas żniw .
.. Szcz~ść B o że" - odpowiadają ch6rem,
ale mało który podnosi głowę, przerywając pracę.
'
- W idz i P i, 11' Oni się mnie nic nie
boją - śmieje się WE soł o.
Ja przecież
jestem "wla dza", ja przyjechałem na inspekcję żaden nie przeryws rob6ty ...
Chodźmy, chodźmy nie przeszkadzajmy. Ja panu sam W8ZYlltko pokażę .
Poszliśmy najdziwniejszą drogą w Polsce. Takich jest dwie obecnie w budowie.
Obie z powiatu ehrzanowskiego do powiatu sllsiednil!ito - olkuskiego.
Co w nich dziwnego' Tylko tyle. że
Sf\ to pierwsze dro g i, które mają j a koś
p o~ ączyĆ dwa dawne zabory. Nic n ie
przesadzam. DawnJ! zlIbór r osyjski (Ol,
kusz) z dawnym zaborem austria(jkim
(Chnanów) nie miały ża dnego połąfl:l:e
nia. Bo i po cof Chyba żeby przemyt·
nikom ułatwiać życ i e. Z jednej , strony
lasy i wzgórza, tr ud no się nI!. pieehf.ę
przed rzec. z drugiej strony - blota.
Nasz cllsarz z ich cesarzem wCllle się nie
ahcieli tędy komunikować i tnk - zo
s ta ło. ..Grly Polek a wybuehla" wojewodowie, j . śli mieli do siebie interes, to pocóż tędy.
Można od razIl; koleją Kra"
ków' Kielce. Ale już w przyszlym roku
chłop z ollmskie!to, gdzie jajko kosztuje
4 grosze, będzie mGKl przyjechać furman ·
ką do robutnika ehn:ano\Vskies:o, Ildzie
jajko kosztuje dwa razy tyle.
Jakie to s z częec i e, że o takim bl'aku
kontaktu między dwoma zaborami nie
dowi"dziala s ię jak a ś kom isja mieszana
Ligi Narodów. A.lbo jeden, albo drugi
powiat zakwes!.i(\ nowa noby n Rm napew no, jąko nie z jednej macierzy.
TerBz jur. za późno. Inżynier z Fondusza Praey dal trochę pieniędzy, inży 
nier od skarbów chrzanowękich nii! poskąpi swego bazaltu i dwie drogi będą.
- Szczęść Boże ...
-0-
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Pow.

Nr.

za pracQ w godzin8eh nlt.dlic.óbowyeh
albo nauczyciolo m, b~dącym wybitnymi
fachowcami. Ustalono również wysokość
uposażeli nauozyeieli na warunkach kon'
traktowych.

wy torpedowania iltatków hiszpauskich,
droia zaś dotyozy przypu@zezeń, jakie
powstały w związku z możliwością obec'
ności obcej łodzi podwodnej ns morzu
Marmara.

UlVlewv rzek wKrakowie.

Regent Horthv

Wczoraj w godzinach południowych
nad Krakowem i okoliClI przeszła burz/l.
z piorunami, Połllczona z niezwykle ulew'
nym i dlu~otrwalym deszczem. Wieczo'
rem nastąpiło wypogodzenie.
Skutkiem ulcwnych dcszczó'l', jakie
w ostatnich dniach nawiedziły powiaty
~6rskie
woj. krakowskiclfO, nastlIpilo
znaczne wezbranie rzeki Skawy i jej do'
pływów.
W kilku miejscowośóiaeh woda
.wystąpiła z brzegów, zaltlwając nadbrze '
żne pola.
Wladze powiatowe zarządziły
na zagrożonyoh odcinkach pogotowie
przeeiwpowodziowe. W godzinach popołudniowych starosta powiatowy udal
się na objazd bardziej zagrożonych terenów powiatu.

R{l~ent
powró cił

Hieprowdziwe

POgłoski.

związku z poja wieniem się w
pOjtłosek o zamierzonej rzekomo

W

prasie
likwiMinisteriitwo

dacji Funduszu
Pracy,
Opieki społecznej wyjaśnia, że po~łoski
te są całkowic ie bezpodstawne. Nie są
rozpatrywane jakiekolwiek projekty lik.widacji Fum111szu Pracy i nie odpowiada'
ją prawd:.lie
wiadowośoi o rzekomych
praeach przYjtotowawczych w tej dzie'
dzinie.

Ze świata.
Gen.

Składkowski

Składkowsk i, po
spędzonym we

Dwie noty rZQdu tureckiego
Minister spraw zaltr. wręozył WSZY8tkim przeds lawiciel"m dyplowal.yczuym,
El kredytowanym przy rz/jdzie tureckim,
dwie noty. Jedna z niell dotyczy S).1r6'

II

Rozwlazanie Katolickich OrganizaCyj
dzieży wProwincji Boden.

Mło

Na z!l Tz&dzenie naczelnych władz pro'
wind ; Badlln r o zwi ąza no na terenie calej
tej \J r owiDrji wszystkie chrześcjjańskie
zwilj zl;i harcerskie obok wszystki~h po'
boczoy(·h orjtaDi zacyj telto ·rodzaju. Każ
da li fl isza dziallllność rozwiązanych tych
org, niz', cyj ścigana uędzie w drodze są
dO~ ' ;'kflrn e j juko "akt'ja 'IUOltu państwu".

ionn Stalina dopiero teraz
do bezboźników.

przyłacza

sie

Wedle doni~sień z Moskwy, druga żo
na czerwonejto dyktatora R06ji sowi.'diej
wystosowała do centrali
bezbożników w
Moskwie pismo, w którym uprasza o przyjlleie jej w poczet zwyczajnych członków
Ligi bezbożników. Życz;,ni n żony StaliDIJ
staln sill ollzywiście zadość. Otrzymała
ona kartę ezlunlrowską L igi bezbożników
w. Moskwy, oznaczoną num~reUl 258.998.
Żona dyktatora Z. S. R. R. ofiarowała
moskiewskiej erupie bezbożników 1000
Tli bli.

rządu

zebranych wiceminister spraw za&,rllni(Iznych. de Teesan.

Ulzniecił ~O poźarów.

w

oi:olicach Blllmaru (Szwecja) począ
ws~y od 5 lipca zanotowan o 40 pożarów
blldących wynikiem tajEmniczejto pod palania. W ozoraj aresztowano l,oupalacza
w osobie 15'letnie&,0 ~y rostka, kt6ry się
do wszystkiego vczyzn"/.

Obłed bezboźniczy

Komitet Rodziny Wojsk nwl' j w Krotoszynie podaję zainteresowany UJ do lasko
wiadomości, że w dniu 1 wrze'nia o gOd 7.
9,30 uruchamia się Przedl!,,"ole R odziny
Wojskowej przy uJ. Mickiewioza . Kiero'
wnictwo obejmują Siostry Elżbietanki w
Krotoszynie.
Zgłoszenia dzieci przyjmuje się w dn.
30 i 31 sierpnia br. od jtodz. 15-17 w
Świetlicy Izby Chorych przy uj. Mickie'
wicza.
Zajęcia w Przedszkolu
ttl'faĆ będą od
!rodz. 9-12 i od 14-16.
W miesiącach zimowych raz dziennie
i to od jtodz. 9-13.

wSowietecb.

Sowieckie związki b~zbożnicze .ogłosily
oslalnio rozpisanie nagrody za pieśń ate-

KRONIKA

UruchomIenIe przedszkola
RodzIny 00 oj skoCI) ej.

Zekranu.

Horthy, po przeby tej chorobie
wczoruj ze swej rezydenllji let·
niej do Budapesztu. Rfgent pr:l:yjął wczo'
raj premiera Dar6nyi na dłuższej au'
diencji.

Ul Sobornie otwarlo 3Z-gi powszecbnv
kongres
pokoju.
u premiero Chautemps W iwieniu
francuskie.go powital

ministrów, g etl. Sławoj
krótkim wypoczynku,
Francji, zatrzymał się
:w drod:r.e powrotnej Jo PoJeki w Pary'
żu i złożył w towarzystwie Elmba sadora
R.P. łJnkasiew i cza wizytę kurtll8zyjn/ł
premierowi
francuskiemu p. CamiI l\!
Chantemps.
Prezes rady

wyzdrOwiał

MIASTA

I

i.tyczną. Pierwua najtroda wynosić manie o
25 .00 rubli, dru~a 15.00 rnbli, trzelli8,t "a (
10.00 rubli. Pieśń ta ma być w swej tre' O I
ści przepojona duchem aleistycznym, lal'Ponjj
Wll do nauozetlia nr. panJięć i do przelcrlfero
żonia na obce języki.
OI

b

Plago wilków na Litwie.

.

~~b~
i6

Z Kowna donoszą, że w okolicach B'E
~. 080'
ń!
ny zjllwily się w wielkiej ilośoi willu, at~
które zbliżają się do Ito.podarstw rolnych. ielk
wyrząrlzając wielkie szkody w dobytko'pl~rz

Skazany za

"Shańbienie

rosy"

Sąd

w

roc~

krajowy w Hamuurgu skazał 37 ZielE
letniego żyda na 5 lat willzienia za przes W
tllP8two .. hańbi e nia rasy". OakarżoD OlSZIł
utrzymywal stosunki z kobietami niemiee . br;
ki~mi, ukrywająo swe poćhodzenie czy' (loie
to żydowskie.
DI

KomunIkat.

O~
Illpn

Dny
Zawilldami'ilu wszYAtkioh p.p. Prez ti"ei
sów i Komendantów O.jJzialÓw Zw. Stll&'lI.~ ))
1 f>I~k il\g(). ż ~ l)()W)7 okr~8 WYSZkOleniow;'t'tk '
dla oddziałów P. W. rozpoczyna się
ar2
dniem 15 września br. należy zltłosić d
Powiatowej Komendy P.W. i W.F. KrD
toszyn listy imienia junaków w wiek ł
przed borowym, którzy moją byó szkole
w przysposobieniu wojskowym w rok
1937/38. Po karł.y zgłoszeń dla oddzi' \V :
łów t. j. już istniejących- KomendaD
Kr,
oddzialów Z.S. wZltlędnie instruktorz lośc
P. W. Ziloszą się w Powillto'l!ej KomeD Oro
rlzie W.P. i P. W. Krotoszyn przy nJie ą kt<
Rawiokiej, zaś po kart y- ziłoszeń dl lośei
oddziQł6w nowo powstałych (nowoóze loh 2
nych) należy ziłaszać ~iQ u Powiatowe'. Po
Komeodf.nta Zw. StrzeleC'kieio (Kollll ~ośoi
Ilujat StrAżY Granicznej IllZy ulie b~eob
Zdunowskiej.
lad.
J ed nocześnie z polecenia Pana StarO Od
ty Powiatowego jako przewodniczące tie ..
Komitetu Powiatowelto W. F. i P.
oŻYn
zwracam się do Panów Wójtów, aże~ ~'óią
n i ezwłocznie 1'0 otrzymaniu niniejsze .'Btrz
Orędownika zawiadomili oddziały Z. Ik. I
(Komendantów lub Prezesów), które zD ~8Z, .
d ujq się na terenie danejto W ójtosh,1I ~~Ó(
Powyżilzem zarządzeniu.
le!
Powiatowy Komendant W.F. i P.W· ~
(KWARCIANY)
Porucznik

fal

O

POWIATU

wił o ści

jego dyrektora. W roli tytulowej wyslllpnje popula rny, przystojny artysta W. B Bx ter. Dwie Itlówne role kobiece kreują: urocz a Alicja Fay i pill'
kOR, elei sncko Mona Barrie. Obok nich
występuje oały 6zeug uroczych K'irlsów
i Ś'.fietny komik Jack Od.kie. Film odznaoza się wRvanialą wystawą, piljknym
pomys łow ym baletem, żywym, iście amekańskim tempem i humorem oraz milq
melodyjną oprawą muzyozną.

W nadpro~ ramie reportaże Pat'a z pobytn Prezydenta R . P. w Rumunii i Króla Karola II w Polsce.

Ctlladomoścl nOŚCielne.
od 29. VIII. - 5. IX. 1937 r
Niedziela, 29. VIII. Odpust M. B. Pooie'
szenia w Luto&,niewie. Pieljtrzymka
wyrusza od fary o "odz. 9,15.
Chrzty o godz. 11,30 nieszpory

Kitlo .. Promień" wyświetla limerykań,
wypadają.
ska komedi~ rewiową p.t "KROL BUR ·
Nadeszły roczniki PDRW. - odeLEiilKI", która przl\dstllwia dole i nieurać można u akarbnillzki.
d~le zeBpolu teatru rewiowe&,o oraz dzieje . Środa, 1. XI. O !rodz. 8 wieez. zebr.

KSMż. w Domu katoł.
Czwartek, 2. IX. SIu chanie spowied
IIw. od &,odz. 5.
Od 7 - 8 wieoz. wystawienie i .d ....
racja Najśw. Sakramentu.
~
Piątek, 3. IX. O &,odz. 6 msza św. 1-'
piątkowa. O 7.30 wiecz. nabożeV
.
Straży Honorow~j - po na boż. pr' -..el~fo
jęcie do Straży Honorowej.
!••: ' - Sobotn 4. IX. Spowiedź ~w. od ((. 5,
Wspólna spowiedź KSK. J~dDOŚÓ'
Niedziela, 5. IX. Po Bumie zebr. Kój
Rolnicze&,o na salle. Po nieszpot'
zebr. Róż. Panien i Kąto!. To~·
botników Polskich na BaJee.

te

Wielki odpust MalkJ BoskIej p
cIeszenIa fIJ tulo2nlebJle.
Pod KrotoBzynem rozpoczyna sili fi J
28 sierpnia nieszporami popo'
5,30 po nieszporaeh udzielenie blolo
wieństwa dzieciom.
1
W niedzielę 29 sierpnia rano o 6 ~,
tawienie i jutrznia, msze IIw. o ,od.,)
dru~1I o 7,45 po tejże mBZY; IW. Ud~l
botę

Krotoszyftski Orędownik Powiat. .

r" "

manie od wielkiOKo ołtarza blo&,osławiet.seis~"a dzieciom, trzecia msza BW, o 10.
;r8' O godz. 11 powitanie wszystkich komt8t-~anji przy fii'urztl NajRw. Serca Jezu~o
Ilo-"e&,o.
O lI:odz: 11.30 suma, po Bumie kazanie
a cmentarzu po kazaniu udzielenie z
lllbony na cmentarzu dzieciom blolloslaBi' ieństwa.
następni o przyjmow8nio w
Ud ośoielo przy dużym oHanu do bractwll
b'l atki Boskiej Pooieszenia, poczem przy
ielkim oltal'?u świQNmie różańcy, s7.ka. Pl~rzy, obrozów. oewoejonali.
W ni~dzi('lę pOpfI[Udlllll o godz. 5,30
7 roczyste nieszp o ry, pr, ni es zp orach u'
3 ~ielenie blolroslawirńSlwH dzieciom.
ze8 W poniedziałek 30 września o 7 wigilję
~n mszl! św. żalobof\ i koo!lll·H za duszlI AW.
ieQ~, bra ni i s;óstr hrnd" fi. Mu(ki Bosldl'j

·:0:

~y

()Oi~~zellh.

D I!od~ini () 10 msza św.
O godz . 11 Anm~. po Bumie kazl>nifl na
ItlPnlafZ1J. po k!<~.fl niu udziplonie z amOny na emcntfl.rzu
bl"gosl,.vl'ieJlstwll
ez f ti~c j()rn. potem przyjmowanie w kcś " ie
rl e przy b. oznym ołtarzu rio brR. ctwil
)w ltki B oskipj P .,(\;eszeni/\ pny wielkim
ę Itarzn święcenie dewoclonali.
i d
(rO

lek
le

'ok:

lzi'

radvcvJne

łośclanek

dożvnkl Kołn

fIJ Krotoszvnle.

niedzielę. dnia 22 bm. odbyły się
Kroto8zynie tradycyjne dożynki K I)la
lościl1nek w oKrodzie Strzelnicy.

'W

neO tJroClz7stoś6 rozpoczęto nabożeństwem,
lIie ~ które przybyły włośoianki i młodzi eż
dl lościańska w eharakteryetycznych stroSz 'ch z wieńcami z klosów zbożowyoh.
ve •. Po nabożeństwie tale towarzyetwo
0111 ~~ściańskie na czele z muzyką wiejską
LIie b~eohalo miasto. poozem udano się na
lad.
arO ~d Kodz. 15·tej rozpoczęły sill w Derolee Ile .. Strzelnicy" właściwe uroczystości
'.
otYnkowe, które z8szozycili swoją obee,żeb . a~6ią pp. Staro.ta Wilimowski, wicebnr!Ze jatrz Hoja ks. Dziek. Mnłeeki,
ksillia
l' Malepszy. pOiel Dr, GlaZ. ik. Dwora'a.
zO hz. którym wśród śpiewów wręczono
W9 leńce dożynkowe.
.
~ie8tety z powodu niepogody musiano

V;.

I

Str. 5

dal s zą zabawę przenieść

na s s lę, eozie
dalsze różml niespodzianki
Na zakończilnie odbylI) się
wieczorem zabaw a tan eczua.

odbyły
się
dożynkowe.

nielegalne przekroczenIe
aronicv.
W dniu 25 sierpnia br. przytrzYll1aGo
lIsilujllcych przekr c czyć nielegalnie &:~i>. .
nicę polsko nicm ie ck re : Gó r eekielo]:o I,Jziego
lut 22. Świtałe Stl·f"nu .l /\t 24 i KU (' zl.IlHrkn Micho/" liiI. 26. W~· żpj ~;Y:lIi F r.; r ·
nyd] Ildda!.l(\ do dYSP foZ ycji ,,· Ierlo ~l\du
wyeh .

Ze soli sqdoooeL
S il O Okr~I.'O '" y 7. 0,,( f(,WIi I,a "!'f'ji wyjllzdowt'j IV Kroi nSZ Yll il! w dnii! 2G Si,!rpnin br. [(\zpattyw el nasiGlJująe p upr!Jw y
i zH~ądzij:
Kuba~.ia Józ E'fa
z KobylinA 7." usil.y
wUllie kra(hiEŻY ziemni"ków u M DI-'rlulecy Ś!l\9k io j w G ,l U t' Dl, 2 'YIl. artS l.iu z
zawir8zeni em na 5 lat.
- Twardowski eil.o J ·ózefa z Kobvlina
za kradzifż 125 k-t.; ospy jęc zmien ~ej 11
I'olnika Witlka Gnetllw:J w Zalesiu Wielkim na 6 tyg. Hr esdn.
- Kajbeka Franciszka z Czarzyzny
pow. Stopnicy, za nielei'alne dwukrotne
przekroczenie i'ranicy polsko"niemieckiej
na 6 tyi" a resztu.
- Zmyśloną Marie z Biadek za kradzież
manufaktury u p. Rydr ych,~ z KrotoRzy·
ns na 8 mies. więzi e nia, li jej mąż Franciszek za pomoc w uk ryciu skradzionych
przedmiotów na karę 6 miesięcy więzilI
nia i Krzywnę 50, - zł względnie 2 dni
aresz tu.
- Nadobnelro Frauciilzka z Jarocina
za wyludzenie wódki i papierosów w restauracji Sikory Andrzeja w Roszkach
Da 1 miesiąc aresztu.

ŚmIertelna

bójka na doźynkach.

Na doiynkaeh w m a j ~tnośoi Orla pow .
rotoszyński ego doszło do krwawej bójki
nożowej na tle osobistyćh porachunków
pomiędzy hezrobotnymi z Kożmina.
Jan Jaruzt!l z Krźrnina napadnięty

k

zoslal przez trzech os obników, przy czym
zad ane mu dwie ra ny n oże m w nogę. W
obroni e vdasm·j Jaruzel zadnI również
n ożem
liir.żką ranę w g/owę Janowi Pi·
I1zowi. P oza tym pomni! brata Pićza,
Ant onier.:o. i L eo n a Konit'czn"i'o, którzy
otrzymali ciosy w piersi.
,T n n Picz zmarl po kilku god zin ach
wskule);: zHkrwawie n ia mózgu. Pozotital.vch przewiezi ono UD szpi ta la w K(l źmi·
nie. przy czym s tan Antoni ego Picza
hudzi [J O"i!l7.ne oh nwy.

Mistrzostwa Strzeletkie Kobylin.
S h nmiem P oc zt. Pn.ysp. Wojsk. odbę
dzie s i!) w Kobylinie w czasie od 29·
~ jpnmill (10 5. wrzrEnis. strzelIw ie o mi~ .
tn (·sl.wo si rz eJei,kiil
W progr,;mie przew idziane Sił az er ce:
p,·m\-slowyrh ; ciekawych imprez strzelHkich.
Giówue uroczy s!l'ści odbędą się w ni edzielo duia 5 w , Zfś[Jia w olrrodzie pocz·
tow ym
i w hotelu R zymskim, Irozie zostaną
WY];ODflnC
tań ce ngionalne w efektowo
nye.h st.rojach.
Obecni e &ą w pełnym toku prace ori'!lDiz!l<,yjne nad których realizacją czuwa Komit e t wykonawczy w składzie p.p.
nacz. Borecki Marian prez. D embeski
Fr. Kubiat.: Fr., Gajowczyk Wojoiećh,
Tyczyński Wl. i P &isert Władysław.

KradzIeż zboża
ClJ

LutOgnlefIJie.

Weichbrot Marii w Lutolrniewie .kradziono 2 ctn. pszenicy, 1 i pół etno żyta
i 2 ctn. owsa łącznej wartości 72,- zł
Sprawcą okazał się Kadziony z LutoinieW8, który zobowiązał ijię zwróoić skradzione zbożfl.

napad fabunkofIJY.

Przed niejakimś czasem pobity zestal
d d
bl'
na ro ze pu !Cznej w R o ~zkach, PylZel
Antoni z M oslczanki pow. Ostrów przyczem obrabowano IrO z 26,- zł. Jako
sprawców napadu ujęto Paszka i Celrlów
z Orpiszewa.
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municją - Broń rR~~;~;~~j~',~z~i~ba~;"l Lóż
myśli-

je~y;ny
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. oraz. wszelkie przybory
wskle poleca po c e n a c h
p R Z Y S T Ę P N Y C H

Obywatelski lokal nu
mIeJscu poleca dobrze pielęgnowane
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dek monopolowych.
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~llI!u:.C')!dkl ·d!!~~erv. Drukarni Kro tos zVń skIel
Telef. 164

Krotoszyn

Floriańska
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w Restauraoji

Lemoniadę

sobie zamówicie -

i piwo
to tylko

PRYWERA
a dobrze zrobicie

WŁADYSŁAW

PRYClJER

Hurtownia Piwa· Ulvtw. Ulód Mineralnych
KROTOSZYN, Rynek 14.
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ski

Or~downik
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RĘCZNY C H

NAJWYŻSZE JAKOŚCI

ND(~nŚC~

W NAJ YiODNiEJSZYCH
GATUNKACH 'i BARWAC H
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~
.,';'0.:,

fil)

F A F\I T A Z Y .J N E
PER L OVV E
SP O R TOWE
PO N OZO SZNIO ZE
DO CE ROW A NIA

PUL OWER Y
K AM i ZEL KI
BL U Z K I
ZAKI E T Y
P O NCZO CHY

P1ERWSIORlf.DNE Hl CI

DO ROnÓT- RĘCZNYCH
trwałość kolorówgwarantowana

.Je d wab w rolkach 50 mtr.
o" i C i w 200 ko io rach ldiaine do szycia
Zw-ijkii niepląc z ące ~ i l( snu te ze

Hajoowsze

włóczkowe

r-

-

ObUlie:

R Ę K AWI OZKI

Roz

B IELIZNA

łaoji
li Dea

Try k o ta ż e

do
S r odk~

iurnaie - Wzory do robót reczn~ch - Hiesiecznik
co n~ robotom reCZlivm z wełny.
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wszelkich spo rtów
zawsze na jta ni ej.
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