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Obwieszczenie dołvczQCe ruchu rowerów na
drogach publiczn vch.

Rozporzą oz€ni61ll Minietról'\: Komuni·
kaoji i SPlIl. w Wewnętrznych z dnia 15
liPM 1937 r. (Dz. U. R. P. nr. 58 poz.
458) zostal nowo uree-u!ow!!ny ruch ro'
Werów n a dro lil'Bch publicznych.
Dla zlizo uj o mienia publi czncśc i z prze'
Pisami teK oż rO:.lporZ<\l.lz eni B, podaję pO"
. niżej zasad nicze po:;tulIowien iu, reJ:ul u'
il\ce używsnie row'!rów i ochrol\G dróg
PUblioznyoh:
L
Ro wery, wszelkie wózki, poruszanI)
silą nÓK, rowery z silnikHllli po mocni'
Czy Uli o pojemności skoko wej do 100 cm s
i motocykle z silnih:llmi o takiejże poiemności, zwane VI' dl1ls r.y m ciągu niniejSzego obwies zc zeni a ruwe l'llUl i, m06:ą być
uŻYwane na dro&,llch publicznych t.ylko
Po ich zarejestrowaniu.
Reje,tracja roweru następuj e przy wy"
tupienin przez posiadacza roweru w za"
tząd~.ie gminy
miejskiej l ub wiejs kiej
tabliczld rowerow ej.
Tabliczki rowerowe Sil ważne on okres
tejestracyjny. obojmująey dwa la t a ka'
lendarzo we 1936 i 1937.
Posia dac z roweru powinien pfzymoco'
"ać wylrupion/j :. abliozkę d,., rower n z ty .
łn Zł!. siodelkiem, pros topadle do osi pod"
łużnej roweru , w taki sposób, by byla
llltwo widoczna. Tabliczka powinnł!. być
lItrzymywuna w stanie ciozwalająoym
ua latwe jej odczytanie.
Wykupujący tabliczkę rowerową w
llierwSzym rokll okr e~u rejestraoyju ego
U!az(Jza z nr ządowi "miny o pllltę Vi kwoole 4 zlotyob; wyknpujf!oy h;.b li czkę
"". drugim roku okresu rejestratly juego
Illszcza oplatę w kwocie 3 złotych.
Od oplat, zwolnieni są: żolnierze żand u r"
lllerii, funkcjonariusze służby dro&,owej
lIa drogach publicznych, ftiDkcjonariuilze
bOlicji państwowfj i stra ży &,ranicznoj
?tll z niż!i funl:cjonariutize państwowi
~ samorządowi, jeżeli ich wladza przeło'
~olla stwierdzi, że rowerów używają do

~w służbowych.
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II.
Rowerów nie wolno lJżyw.qĆ d o ru chu
na drogach publicznych mat o.letnim do
lat. 12.
K a żdy rower, używauy na drodze pu'
blicznej, powinien być zaopat rzou y :
1) w conajmniej jeden uprawnie dzia"
lający hamulec,
2) w mni fszezo ną z tylu z lewej strony
roweru l a tllrk~ z czerwonym świat'
lem lub w ten sam s posó b llllliesz'
CZ0ne sz kir!ko odblp-skowe, koloru
eZll r wo n ego. o śr ed nicy co llajmniej
3 cm, zaopatrzone w wyciśnięty na
S7. k le I n b Da me t.a lowej j ego opr~w '
ce znaK fabryc zny wytwórni oraz
n apis , sŁwierdzl'jący, że tYD szkieł·
ka zostal zatwi erdz ony przez M in isterstwo Komunikacji,
3) w dzwonek jako sY/I,'nul ostrz8l&aw'
czy.
Z nastaniem zmroku rower, używany
na drodze publioznej, powinien być zao'
patrzony w przymooowaną nu przodzie
latarkG, rzucając ą światło bezbarwnI'.
Jeż e li rower zaopatr zony jest w latarkę
rzucajacq światło o śle ;:dajace, wówczas
latarka pawiona być tak urzlldzona, aby
można bylo o"USZOZIlĆ cio dolu snop świlit
tli, ni c o~jGpiając 1, bliżających się z prze'
ciwnej strony.
Przey isy pkt. 1 i 3 nie dotyczą rowe'
rów z silniktl.mi pomocniml:ymi i mato"
cykli, które powinny być zaopatrzone:
1) w dwa s prawnie i niezal eż n ie od
siebie dzialające h a mulce,
2) w trąbke o niepr zeraźl iwYlll dźwi!j'
ku. jako sy r.l n'll os trze!: &wczy.
Z!!brflnia się osobom jadącym n u ro'
werach p o d rog uo:, h publicZDy ch:
1) jł!.zdy środkiom zamiast przy pra'
wej krawędzi j ezdni, z wyją tk iem
wypad ków
wy prz"dz!lnia innych
pojazdów,
2) jazdy dwóch lub wiGcej rowerów
obok siebie, zamiast Z>l sobą w jed"
nej linii,
3) wożenie innej osoby, jeżeli rower
jest j ed noosobowy,
4) ;azdy bez trzymania rąk na kierow'

n icy oraz nói' na pedałach (podnóż'
kach).
5) (Jzf'piunia się podczas jazdy innych
pojazdów,
Gl używania innych sygnal6w opróez
dzwonków, a pny roweraeh z eil'
nikami i motooyklach - trąbek,
7) prowadzenia zwicrząt i wożenia , na
rowerze przedmiotów o wymiarach,
z s grażająoych bezpieczeństwu rnchu.
Rowery z silnikami pomocniczymi i
motOCYKle nie mOKą być używane z przy'
czepnymi wózkami oraz do wożenia wię'
cej niż j edne j osoby.
Zabrania się rowerzystom jeżdżenia po
jezdni, przeznaczonej do ruchu pojazdów,
j eż eli Obl'lK dro~i publicznej jest urządzo'
na speejalna ścieżka dla rowerzystów.
OS.lby, używające wózków poruszanyoh
8ilą nóg, rowerów z silnikami pomocni'
czymi i motoeykli, mOią korzystać tylko
z jezdni, przeznalllzonej do rachu pojaz'
dów.
Jeżdżenie na roweraćh na poboczach
dróg o twardej nawierzchni dozwolone
jest t.ylko wówczas, idy to nie utrndnia
fuchu pieszyoh na tych poboczach, przy
czym jadący na rowerze obowiązany jest
ustępować drogi
pieszym. Na specjal,
nych ścieżkaC'h dla pieszych i ehodnikaeh
rowery mogą być tylko prowadzone i to
wyłąoznie wówczas, gdy to nie utrudnia
ruchu pieszym.

III,
Winni przekroczenia przepisów rozpo'
rządz'lllia ninieiszejlo będą karani w myśl
przepisów ustawy z dnia 7 paździeraika
1921 r, o przepisach porządkowych na
droga Clll publioznyoh (Dz. U. R. P. Nr.
89, po z. 656), w brzmieniu, ustalonym
rozporządzeniem Prezydenta Rzeozypospo'
litej z dnia 14 luteio 1928 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 18, poz. 151).
Kroto8zyn, dnia 26 VIII, 1937 r.
Starosta Powiatowy:
(-) WILIMOWSKI.
Nr. B. 31149/37.
-0-

Dział nieurzędowy.

~dobycie
~ Zdobycie miasta Santandel' przez wojs'
~i narodowe bis'l.:pańskie i lejlionis tów
ollkieh wywolało we WIoszech manife'

m. Santander

przez ooojSka narodowe.
rad ości
uważa się we

i tryumfu. Zwyci ęstwo to
W loszech za zwyci~Btwo
legionist6w Mussolinieio, za zwycillstwo
staoje

WIoch i idei Rzymu.
Udzial Wlochów w operacjach wojen'
nyeh byl przcważajllCY, zarówno pod

Krrto~lyń!':ki Oręrlownd<

Pow .
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względem Iiezbowym. jak strategicznym .
Stąd zrozumiały entuzjazm Indnośili i za"
dowolenie kół po li tycznych i rZl\dowych.
Pi~m 6 wloslde porlnoszll. że pomysł AtTUteICiczny i teehuimmy 'j'oh operacyj by ł
włoski. Na czele dywizyj wloskich stał

general Bastioo, wybitny takt y k. który
odznaczył się w wojnie etiopskiej, a obok:
ni,eKo taty szerejt aoliwiadczonych gone-

r olów.
Po przekruczen iu granie prow iueji listurii wojsku narodowe zaięły polożoną
Da południowy zachód od UDquera miej·
SllOWOŚĆ No r ie ga i pozost ł.w iwBzy za 8ob /ł
przyląd ek Sam-Emeteri o, osiągnęłyok o'
licą La. Fi'llnell.
Inne brygady nawar@kie posuwające
się w kierunkn ważnego skrzyżowania

:: ~
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~oś c ińców w pobliżn miejscowości Potez
zsięJy bez oporu wsie V\ ben~ i Beges,
p%żoue na p ółn oc od Potezu i cp&nowu'
ją ogniem ~oś(liniec wi o dący do EspinllfiB, o d<li nając w ten sposób oddziały rzll'
dowe, stoj/:jce w Rosas. Liczą się lada

cbwila z upadkiem Potezu.
-0-

PRACY DLA TYCH, CO WYWALCZYLI WOLNOŚĆ.
Wllhodzi wlaśnie w życie - została już
w Dzienniku Ust aw - ustawa
o zHpewnieniu pracy i zaopatr:.leniu uczestników walk o Niepodległość .
1'ym samym zmllii~ \Tiypd niona poważna luka w na~:l'yll.l UdLBwodawBtw ie.
Już przed przeszlo oóHor ll
~o'tl'>rn 13 etyezn ill 1936 Pre2,ydeut Rzpli tej
dekretem Il@Łt..J ił pewne norn,y zliupatrzcń
pieni ężn y c h dla tych lllJz,~ stników walk
o nie!lo,lll\~ł nM , .k t órym za tf' wil Jki zoo
stal nadany Krzyż NiepodleglośCli. Wa.rnnkiem bylo tu, aby da13a cBoba ni e posiadala środków, zapewniających jej by t,
by wykazala, że przekroczyla55-t.y rok.
życia, li ulrEcila co najuHlie j 50°/0 zd~o"
will..
Wchodz/łlla obecnie w życie ustawa llie
tylko podtrzymuje te postll no"jp ll ie de'
kretu P. Prezyden ta - ale ogrom ni e je
rOZS7.erZ3 . Bo p r ócz posipd aczy Kr?yżlI
NiepodleglLźci
prawo do zaopatnenia
otrzymują również i odz[wl)zeni Meda lem
Niepodl eglości , a też i ei WBzyslIy. którzy
nie posiad ajll tyoh odznaczeń, zdcl a ją udowodnić ewe uozestnictwo w wal!uwh nieogłoszona

podle!l'kściowych
N .;wa u~."wa obe j mując j"8/,eze .w·rBzym z(;sięgiern z " opll frzf'rJj" n ie" f\cl l q):h ·
!liliow ców, którym pudesz łe lata l ub zruj'
nowane zdrowie nie dają wię oe j możn Q ści
pracy, 8 w i ęc źródeł utnymfl nia - nwz~Jędnia również drl1~( ą kab'gorię uczest-

ników walk o n iC lJodlegllM : ty ... h, któ'
rzy są jeszcze zrlatui dIJ p;ący, tych, kiÓrzy reprez ~ntoją twórcze i pozytywne
walory w spolecz e ń sl wie i /J ie j.JOw inlli
by6 traktowani j ako ludzie już "nie.iJO·
trzebn i", j a ko "ligi z fl ełllźeni IV wp.lluH·h.
a dzil!i wysunięci poza nv.w iu8 ś " ifJta
pracy.
CelEJm nowej ustuW Y j e~t z<l.YJf;wnieo ie
im ~odziwej pra(Jy. I i iJ na podstaw ie
dwu przywilejów. Po jJ :el"irgze : IJfZy ob"
sadzaniu stanowisk w llr l~ d tlc b , w pllń·
stwowyoh i samorządow yeh p rze rlsiębior '
sh.ach mają m ie:5 ni, pr.dlrl" ł o ścicowcy
przy równych kwalif : b " j a,' h - - p:en,, '
szeóstwo. Po wtóre: kf:żd fl nrZfd8,~t, i "t'
stw o, i kuidy zakład Ilral'y (b ~z w7, ~> lęrlu
na t o czy jest to zakl Hd p :. ństwo wy, sa'
morządowy czy t r ż p r Y 'N f1!n y) ma obowią
zek nil każdych 33 pn"''' I'irl ihów z a t r udni6
jednego u llzestn ika WGI k " nispodległ0H6 .
Wreszcie nowa Ilstawr. zanewnia ni e'
podległościowcom

li o 1'zy stnjącym

z zaopatrzenia p i eJliężn l1go - ró wn i eż
i pra wo do leczenia na kOBzt państwa.
Tak: prze dllla wia się w llajojśólniejszych
zarysach nowa llstawa, która wlaenie
wohodzi w :;'yoie.
Potrzeba t.akiej ustawy ni ll j est chlubnym świadelltwem dla świata pracorlawcze~o w Pol sile. J aldo' oh r'lsza się
sumienie sp ołec zne - cZY:6by trzehu bylo
aż dro gą praw od awcz ą wymuszać
moż
sf;llIowystarozalncśili gospodarozej . m o żli wości utnymani a rodzin
i uchro nienia przed zmorą /t(lod n t.ych,

li wośc i prllcy i

którym zawdzięezamy wo i no ść i

własne

pań stwo?

Niestety tak jest ... Or~aniz ..(lje, sku pia-

jllce tych, co n ll przes!rZfni ((1 r. 1905
d " flhwili wskrzeszenia niepodl e ghści
ofiaro\1'al i swe młode si ły, swój truo
i nier zadk:o SW4 k r ew - mi:i!yby w ieltl
00 powierlzoni!l o smutnej tloli, ponure j
st l!Tości wf'terBnów walk niepoole r. ll ścio
wy{'h, o IIpokorzeniaeh i k] ę~k ll!·h ży
ciow ych wi~ lo spośród 20·letnioh, pEl oYfh
s: ; i zapn!lł lu rlzi, którzy n il zew Komen '
danta rlJszyli w b6j. D 'Łiś wpTIlwdr.ie
tTllrl żyeia Dooruł ich twarze, B siwizna
p rzyprós '8 i dl. sk r on ie -- A II) pl'ZeCleZ
ci ludz!p mif,dz y 40·k!1 n 50 ' Ką mogą
jeszcze I :lt:t"juie iJl'~C()W~tl, UH.. "" wI/lś ni e
służyó otoc zeniu przy),Jadem, że jak ongi
byli dobrymi żołn i erzami, tak teraz ok1.\'
ż& sip, dobrymi pracnwnih mi.
Czyż jelit dop u sz czalne, by ci
spośród
nicb. któl'zy Bil zdolni i ob ija pracować,
pOIJ aria li w ot.chlań nędzy, wiedli z ko'
n;.'czn"8 ,·. i ży w ot 'lebr~l)zy, sb'.wa Ji się
(;i'lŹUfC m filantropii. z 20 łu
wuh~c nie h
rlirsto s r,wanej i niepotr zebnejt
T rze i'll w i ęc. aby nowll. ustawa zoslał a

W calf'j r07.l'iągloś(Ji praktycznie 7astos o'
WHna. A by wszystkie wl fid ze ściśle prz p'
strzeguly d awan ia p i erw8z~ństwa nieprrl '
le /l !ośl.liowcom przy oblladz/lniu stanowh k
-- ah y WBz,rBt' y pr ·wdsięhiorl'· Y uznali kr.·
uiee71~rśó zatrunnilil'lia zdolnych do p n,'
ey !'!i "p orIJell'loŚcinwcÓw.
Nil' j est ieh pl"'~cie ż wiejn... Wiem .i .
1,e wt edy. li icrl y .T6:wf P i lsurłski tworz"l
ka,! r y oil~l zb, oi r: !'. ol llcu, la G ) tyJ1;')
II'llrŚÓ mlorilieży ...
Więc ż a dne to POŚwi l"
(]lilii" zo s'rony fabr yka n i:l, j eśl i na 100
p l'!wownikóvr zatr·u dni... 3ch zalcd",; ll
uez est ników w rdk Ili"podll'glościowyćh.
AI'l jeżeli wszyscy to uczynią - z pew'
nośoią nie będz i emy świadkami upokarzs'
jllce/:o i Itlębo k o za w8tydzfliljcf'~o widoku.
że d awn y u'Jjllwnik o wo lnośó wyeiąi 'l
ż eunwz'ł ręl((: o wsp e r~ill, by siebie i tO '
dzin !} uchronió przed fo\łodem.
Nie chc emy t~llo ponUl' ego widowi8k~!
St e rouł'mu już życiem dnć musimy - ZS'
OI.JH trze Il
1.<1,.» (lnu li (!-J pr6(~ y - wl B&oi e

Kl) nt'f'sj n rr;.ję f.h::Q'na.r0do ~q! w rn?;' 'l,e s v:., S'~
mi l illZi\cymi dzic.i ą l k i tysi ęl' Y Il chrid ź ·, u·

R6 w nfoc.~\ śnie jedak i~tn ieje możliwoŚÓI

UJ i,

7,f.q:; l'iJ żOnit j e.>;t. cholerą,

Wi !dl f.l l f r" nilll~kje znhjeg,~ j ą.

:\ b ., nie
r);, roz~Zf'l'2enia się id {, horoby
spP wc'l! nWHIJPj p :' Erz r ozkbil ty~ il\"a tru'
1'!!'W Iln :jl\c.y"b
w (;ko li cach t:i zaoghaj u.
Z f!;,w l,dli wii>ikicb ul'nl6 w or!\z licznych
wyp:,Jków zeslab nii;ó, n ieb8zpit;c zeństwo
r02.87erzt n ja si~ ZRrll·ty jest uard za wieI·
kie .
Wś ród Ellfupej czykó w wyhnehl u pani·
ka . Wszyscy staraj ą się opuśc i ć millsto.
dop llś , · ić

'l'.

pr acę·

że pn.yb ywa jący

?:

Sz ti n~haju

ullhod~e1

będą pmzczani 11 a ląd w i n nych port8 CV

dopie ro po dlugiej k wa r aD tannie.
POlJliędzy wojlJllllymi okręta mi japoJl'
~kimi a bateri"rni chińskimi w Pu·ToPI
wywillz!ll aie goCkltO\VllY pojedynek ar t1
le ryjski. D'<'a pooiski f' hińsk ie trafili
IV li:!Hlsulat j apoński, Ił kilkllnsśuie pad/~
\,' rhielniey CZll.ng·Pu. C~ly obszar P~,
'1' 111llt z llaj d ujt sifi por] ogniem
artylerII

4

P

j!lpońs ki ej.

Wydobycie z dna morsk, parowca I~Piotr Wielki"; ~~
(Contropre~s).

Bllk!lreszt
r osy j ski "Pi otr

- Purowieo
wojny
Ś\.i " t. '-'Wf'j
i,yi w "kn:!
s;:pi :a!uy, ill uIl 4 l')' jJ om i/,.I.;;ć liko o ~ y sił\'
ea raoIlych j cborych. W ostatnim o.kre·
sie wojny dClUCW I: j " R ): ji phro wie o
przllw01.il r /lU llycb i uchouź,!tJ w z Krymu
do E lilga rii. Parowiec odbył kilka [1[;(1r6ż y do Warny. Ostat n ia pudrói: byla
fataln a : pnrowiec 'zatoną 1 niedaleko por'
t(] Bal(Jzik. Do t yehczll8 nie zd o łano BŁ·
wie[dzić czy pllrowiee nfJtrafil na minę
morską czy też etał się ofiarą Ila bo tażu .
Na pokladzie pli rl WCIJ hylo zloto odeskie~o i s ew astop.~ i.k i,· go o d działu rosyjskiego hanku pbńst.WIHH~(J .
W tych doi,.eh z lI·.. ioęly do balezyku
dwa p ~ w r.J cn l cze okrQ!y 8llwieoJde z zaloRII 76 i [jżyfJi~rów. którzy m fJjlj !' r; row i ec
zatoni~, iy [1c d !1) eść ·t dnu ro,OJM ·. ;OIlO i
sprowadzić do Od esy, Nurkowie już etwierdzili, że okręt leży w nie zna(Jznej
~lębokośc i i ~e roboty połl\czone II wydoWi r Jki"
(. H.lln ' ;( niony

1JO dCZ8S

hy cie m

o.hętu

n !J

powierz(Jbnię mogą bY

n k f' ńc zone j u ż w polowie

września.

~

Nie h 's t wyk lu czonym, żc do pat O\1 r
~~losz4 swe preten sje s lJud k o bierilY kllf(
taDa i wzp6!wl fi Boi(Jisl e "Piotra Wiel~lł
go"
N. N. God jllniekiego , który z~il'l·o(
.
roku 1918. Wd owa p o nim wyszła.P f'
t6rnie ZUlJll\Ż w Bukores7oie a jej 'o~'
~1t1ży j ako żolni e rz w j " dnYll1 z ru Jll
ski ch pułków gwordii.
t#
Podróżni i rflnoi, k ttJ n y podczaS kS jOr
trofy zn~jdowa1i się l , a pOUIJr!z ill .. 1' bO'
Ta Wi e lki ego" zdol"lt się ufllti"rI, 6'd~iO
wiem ó1l1rowiec pt~tl ..; tmlye h 24 gO
trzymaI ~ir: na powier'/.f~bni.
..-/

Delelt;sOClU. POlSka na "grOI
lo
modzeniu Linl.
ł"
.

:J

1

Dowiadujemy się, ża w PfZYS;lr:;/lcil.
"onnin udaje Bill do GenewY
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Polska na Belje ZKrnmadzenia Lii'i Narodów_ Delegacji przewodniczy minister
Spraw zagranicznych J_ Beck_
Nadto delegatami RzpltPj .sa: dr. T.
R:o.marnicki, staly delegat Polski IV Genewie, dr. A. RosIl, pGdsekretarz stanu
" ministerstwie przemysfIl i h'lDd10, i
dr. Jae Mndzelewski, I.łnse! Rzplit ej w
Berlinie. W Iklad dele~acji wchodzą
rÓwnież: wicedyrektor dllpllrtam~ntu pnI litYCZnellnT. -Gwifłzdowski, naczelnik
lrYuzil\lu prasuwego. W. Sidwsld, nBczeł
nik wydziału PTliWlWgO dr. Wl. Kulski
?raz p.p. St. Siedlecki i P. Starzeński
lako. sekretarz!'.

I

Młode slłv

nIe mogq
marnowat.

sIę

Wiele mówi się i dyskuluje na tematy
°Kóloe, dotycząee rzemio81a, ale prawie
tupelnie zapo.znlLne lą zaiadnieniu, t yCZIjOIl się wyłąezoie młudzieży rzemieślni
~zej . . RnzpoczYOBjąCY się rok szkQlny
Jest dobrą okazją do poznania, choćby
Ilobieżnie, tych zaglldnil'll i do zastano-

"ienia się nad nimi.
Osta wa przemysłuwa z 1927 r. pnewi'
dUje dwie drolli ksztalcl'uia młodych rzeIlli'ślni ków.
pj"rwłI:Uł , t(, doorz!' zor{('!IniZ()WllnA i sŁoiu"!' nn wysokim puziowie
ilaSte szkoly rzemieślniezll. Drlll/:Il - to
\lłi~lolłltnia praCli w wSfsztacie. pro wIł'
dZ Ollym przez mistrZA Ilonego rZIlUlio6!H.
Po zdaniu egzlllDinn czelarlniozI'J,!'n, t.ak
~bsolweDtów szkól rzemieślniczycb, jlik
I tYch, którzy praktykowali u mistrzów,
obowiązuie jeszcze 3 letnia praktykIl,
\Ił chliCakterze ozeladnikll. I tu właśnie
tkwi tragedia, jaką przeżywają dziś absol"enei szkól nemieślnirzych. ZA względu
~a z-.ycz"j, dawną 7.n.jolDość pracownia oraz pewne zobowillzanie moralne llliBtrzowie przede wszystkim prz yjmnją
Il~ prąktyke swyeh byJyeh uczniów, a
Ille ohętnym wzrolcif'm patrzą Da libaol-

wentów szkól zawodowych. Odirywa tu
także rolę fakt, ż, młodzież, wychodząca
ze szkól ma o wiele szersze spnjrz enie
na sztukę rzemiNilnillzą i z trudnością
prZYiitcsowuje się do pracy w praCo wni,
nasta wionej wyłącznie !Id wytwórcześć
handlową, dostQsowaną do pntrzeb małe
iO odbinrcy, który zadawalaia się miernotą .
I tak element, wnoszący n8jblirdziej wartośoiowe pierwiastki do naszej
wytwórczo!ci rzemieślni c zej - w wielkiej
mierze jelt pozbllwion y upiekuńczej ręki
BtRr8~ego pracownika.
Zrr8ztą i SKini
czeladnicy-absolwenci
szkół
rz!'mięślniczych
niezbyt cbętnip
larną
lię
do praoowni mi.trzo,,·skich.
Przyzwyczajeni di) wygndnych warunI;.ów pracy w szkole, nie mOią się POIO"dzić z .. harów ką" w ciemnych 8uterynacb ...
Duża pndaż czcladników
wpływa ponadto niekorzystnie na poziom piac. Wedłu ,'(
danych zamies7,czonyl'lł w Nr. 6
.. GłoBu Szkoły Za wndowej" przeoiętoe
wynagrod7.enie czeladnika w krawiectwie
damskim waha się od 10 do 60 zt. miesięcznie.
Zresztą Dawet przy tak niski ch
placach iloŚĆ miejso, jakimi ro~porządza
ją mistrznwie, jEst za mula dla zape wnie '
nia wszystkim ozeladnikum S-letni ej praktyki, niezbędnej do. nabycia uprawnień,
przewiibdanY /,}l mtawą.
K(,!tBHkw~n ( ·j ą

t f'l!' o') Bt! l no

1"2'? f ?'y

j ~ 8t

przl\.lVicze~oe usamodz ie lnienie siElllzelad'
niJ.:ó,,· prz tlz s"lliurzn t otl'l o kładanie, ,,,brew
ostawie, WłflHllych ror" cowui r7.f'U1 ; ['{Ol niczy"h. Z'Hobl;;i ral..il'j sa modzie lIld preoowni w dziej.. krawiectwa dllIIlskielóo

w

okręgu p oz nańskim wynoS7.ą miesięcz

nie od GO do 150 zł.
Wystarc zy wskazać tę Sllmę, by zrnzumiec, ulac~~go takie ujele~alne pracownie po "stają wbrew prawu, elózystują, a
nawet rozwij a ją się.
C 'ckuwll niezmif'rnie są "dp owiedzi na
Ilnkiet() rozpisunQ mięrlzy wlllścicielarui
takich właśnie nieltJlralnych pracowni.
Oto kilka "hara kt.erystyczny('h wypowiedz i :

Str.3.
...... pracownia wyzyskiwała mnie placąc
10 zl . Illiesi <;cwie Z8 pracQ całodzienną"·
..... nie llluldem dost/iÓ sill na prakty·
kę do pracowni mistrzowskiej" ...
,.. .. żeby żyć nie mogę oglądać sill na
ustawę".
Bw0ją rlrorą,
a życie swoją.
któr~go rozwiązanie jeit nagll\cą potrzebą, choćby ze wlI:Klędn na pr,,-

Ustawa
Konflikt,
stiż

pr!\"B_

Wyj śc ie

z tej sytnacji mnżnaby znaleźli
.,. r SU1 vch § 146 ustawy, który dozwala
w wyjątkowych wypadkaeh na wcześniej
sze uzyskanie upr awn ień do prnwadzenia.
J'<emioslll. MOliCłyby być oriani:/:Owane
masowo kursy mistrznwskie, które knń·
('. zyłyby się eliCzaminami.
Absolw entów - czeladników, mająoych
prawo do wykonywania rzemiosła, jtst
znitoma ilnść. T. zn., że miliony zlntych,
lożone na szkolnictwo rzemie/inicze marnują się bezużytecznie.
A aorzej juzcze,
że marnnją się młode sily siły o najwyższych w r't emio/ile polskim kw.lifikacjlHlh.

Z kraju.
Czv polskie orłv w Gdańsku wrócQ DII
swoje miejscII?
Oj dłuższego.
GJań8ku praee

cza8U prowadzi się w
nad odnowilllliem zabyl.k:ów miBsta.
Obecnie knńczy się Ilraoe
DIłU odnowieniem kościnła Marjaekiego.
Dworu Artuse oraz kilku kamienie przy
ul. FCllueollasle. Spoleczeństwo polskie
w Gdańsku oczekuje, aby przy spnsobnuści powrócily t!li polskie pamiątki m. i.
polskia orły, usunięte swego czasu ze
studni Neptuna.

Historvcznv Dqb Hopoleona

Ul

Gdvnl.

o zilchowanie k:tórelló toozy Bię żywe
dyskusjll Da lsmaeh ml6J811Owej prasy,
bę(lzie jednak musiał być śoiety na sku·

$-

4.DAM NASIELSKL

PRZYGODA AMATORA
POWIEM.

3

Cboę onś robić, działać!
P rOllz~. N ie przesz k a d zam. C óż to
an chce zdziałlie.
- Służyó w policji. Mam zmysł śledczy.
-- Kto tu panu powiedziaU
-- Ja !laID.
-- To malo. Może &0 pan zruztą
~a - ale brak panu pełnych trzech cen/lIletrow prz)< pelnym wdechu. Oto

n-

elt życie.

l -- Pan jest

pesymistą, doktorze a
n\Olltymistą. Wolę pójść, bo lię jeszcze
Qo;lóoimy.
ta -- Nigdy nie sprzeczam się II pacjenlIli.
~ -- Tem lepiej. Nie lubię awalÓW z
ItlOiltami.
III Zbiiniew pnłożył na biurko srebrną
~ Olletę i zawiąll8ł krawat przed lustrem
~o 8~a~ce. U.iadł potem i wypalil eYiaro
IOli~onca, a wlaściwie myślal Da nienkreśt temat.
~a; ~etlnn pana powiem, doktorze. Nie
IlU) tak . łatwo.
Ja im pokażę_
Proszę t.ylko nie robić Illupstw,
ąel~e Zbiiniewie. One nie prowadzą do

ba;

,~łody ~zlowiek zaśmiał się

cicho, jeszttol~z spojrzal na lekarza i odpLJwiedzial
__ 1I 1e• z ' prawdą:
,~~. ,tle. 'w~em jeszoze co zrobię. Zoba~-'l'~
oze Jakie. glupstwo. W każdym
~

'0'.

.

IWZDZIAL II
Podkomisarz Penk nie jest zadowolony.
Już na scłlUJuch
uśmiać;!; własnych

Zbigoiflw III usiał się
Pnwolonie na
dlltektywa, zmysł śledczy. Może i miał
je naprawdę, ale teraz u9wiadomil sobie,
że to jaknś śmiesznie brzmi, gdy czlowiek mówi tak sam o sobie. Wyglqda
trocbę na zarozumiałość i dziecinadę. A
jednak w i1ębi ducha czul, że nie fanfarowal. Istotnie intere@owp-la go. ta dziedzina j zywil przokonanie, ża jako oficer
służby śledc~ej czuł by się w swoim ży
wiole. I to wcale nie pod wpływem literatury sensicyjn8j był tego. zdania.
Marzył o te rn ud dziecka.
Wprawdzie
większość chł o pców w wieku szkolnym
śni () zllwodzie Sberloeków
Holmesów,
Pinkertonów i Carterów zazwyczaj koń
czy się je::lnak: na marzeniu. Niewielu
zdobywa się póiniej na gest porzncenia
karjery prawniezej i złożt>niB papierów
wrąz z pndaniem o przyjęcie (lo Komendy mównej. Zbijtniew należał do tych
ostatnich - i dnezekal sie -ż. ma za
malą ou j ętośli l. lalki piersiowej. I lak
bywa.
Doprawdy, choiało mu si~ emiaó. W
iaden przyzwoity sposób nie umiał pojąć 00 może mieć
wapólnł&,o deduli.acju
kryminQlniicznv. daktyloskopja i peyeho10llja - z objętością żeber. Ale trndno!
Głową muru ni~ przebijelZ, chyba, że
cłowa twardBza, a zachorować spuwodu
takiej nawet niespodzianki - nie warto.
Coraz bardziej upewniał się w przekonaniu jakiemu dal wyraz dr. Curtius: Nie
chc§ dać pOIl\dy' człowiekowi, mającemu
słów:

l, ięćset zlotyoh renty missillcznej . Wolą
na to miejijce przyjąć bardziej potrzebujące.",o.
Wprawdzie ów ktnś mógł być
niewiele zdolniejszy, a może, i mniej na·
dający się umysłnwo, lecz, jak to powiedzieł ' lekarz: taka jest .truktora ży
"ia. Wielki absurd - i duża racja.
Prnwadził swój Morris na pitrwszym
hieliCu. Początkowo mial zamiar pojeohaó
do. Alej i pnmarzyć trochę - po namyś
le zrezYliCnc.wal jednak z tego i gbjeehawszy zirabnym łukiem przystojne.:!) policjanta obQk Belwederu, zwieknyl 8zybkość i wyłączy: motnr dopiero. na Mokotowskiej. Tu umierioil samoehód w podwórku i po obwili wchodził już do mieszkania Jana Penka, którego ku swemu
zadowoleniu zasbl w domu, jal: oznajmila z uśmiechem dobrze znajoma twarz
słożącej.

Komisarz, ecillle mówiąo: pudkomisarz
Penk był starym pnyjacielem Zbiiniewa.
Ukończyli tę 8am" szkolę średnia z róż
nicą t.rzech
lat, to jest Penk ukończył
ją właśnie o tyle woześniej i po matorze
wstąpił do polioji, o której
marzył Zl
młodu
zupelnie - jak widzimy - powIlżnie i IItanowczn_
Po trzeoh latach
Zbillniew chciał iM w 'Ślady Btarszego
przyjaciela' - lecz ojciec sprzeciwi! się,
kazał mu ukończy6 prawo i zakazał marzyć o policji. "To nie jest pozycja społeozna dla syna Pawła PUllhalskiell:o".
I trzeba bylo słuchaó - bo inżynier
PuchaIski utrzymywał syna i mial prawo wymaiaó. Zresztą njciec.... Zmarł
d wa lata temg, na ile, podczas katastrofy w kopalni.

C. d. n

Krotoszyński Or ęd own i k P Y f/o
tek ząrażtlllia się niebezpiecznym irzy!Jem
t. zw. "Żlljtiew Bi!lrkowa " .

Katastrofa samochodowa wHyszvnie,
Duia 4 Gm. · o "odz. 16,05 wyuul'zyla
Bię w Mytlzynie kolo Kolomyi katastrofa
autodoroż k i, którą jechali czterej
pasli'
żerowie.
W pewnej ohwili POlkI,! opona
lewego przedniego kola i autouoroż k a
została silą rozpQdu
wyrzucona na pole
w odleil cści kilkunastu metrów od m iejaOIł wypadku.
Pasliżerowie zostali dotkliwie kontuzjol1owani. lecz życiu ieh
nie nie za&,raia. Odwieziono ich do szpi'
~ala powszellhnell'o w Kołomyi.

SamObójstwo tS-letniego

cbłopca.

We WBi Haacewic"." i'mioy l1iediwiedzicldej. pow. bua nowicki p.}pell1ił su'
mo!J6jst wo. wieszaj c\ o się IH Pllsk u w
stodole 15-letni J~.. N ujda.
Chlopi !l(J
przez omyłk~ wywiózł nawóz na oudze
Jlole. Ojciec zallrozil mu Z Ł' to potJilJi'·w.
Chłopiec tak sie tym przejąl, żu poszedł
do stodoły i tam powiesi/ się ·

Śmlertelnv

upadek z wozu.

Zatrudniony przy zwózve siana Vi! maj.
Swierkowen (pow. MOiiJno) l~l1acy Slo
wiuski nlei'ł trar;:ioznemn wypauirowi. W

ohwili, gdy wóz wjeżdżal na dziedziniec,
Slawi.u.ski na skulek: wstrzqsll spadł z dużej wysokości na bru k i tak .il nie uderzą ! il owa o k"lllieaie, że puiliósl śmierć
1111 wiejseu.
'l'ra~ioznie ~Illarly osiero'
cil 5·cioro malYl1h dzieci.

świata.

Ze

Po1ar wfabryce

materiałów

anłvbDlszewicka

wHarvmberdzie.

W obecnlJliili li (lznych przeLi.tawwieli
pa n ii i wOj~k8 oril Z dy:.ni ta rzy pa.u.s l Wc> wy e h otwarta zo ~ t il ła w nierlzi'!lę w No'
ry mberdze .. Wi elk a antybolsztlwicke. wy'
st.a wa 1937" . Wśród zaproszonyeh goś " i
ooecny u yl r ó wn i e ż del <, g ~ t wł o Rlde g o
miili 6 l e r~ t wlL l ' roP I< ~ liłldy, gen. Melchiori.
Na wysla ", ie 7. i(roill/\(]z u UO ObfIty material
Uustruj t!i5 j' d t's tr uH yj U1j i wy wrotową
dziaIalność bolszewizmu.

śmiert

Z Białolt'rod u dunoszą. że z wiezienia
w J !li'odinie ucieli:ła skazana na śmie[ó
wieśl1iaczka Mcalovi0i, któr.,j udowodniono skry tohójcze zamordowanie męża. Micalovici uoiekła w nocy w niewiadomym
kierunku, niewiadomo również czy miala
wspólników, wz"l~dnill pomocników.

członkowie kolonii
wvbucbowvcb. Wszvscv
w
Wiedniu.
wybuehowyc h

w fabryce materialów
"BWy BIlrejau" w Lilie (Franoja) wy'
hl~cbi pożar,
klóry wy wol,,! f'ksp l oz ię·
Sz t: ody Sil dosyć ;mnozne. Żadn ych wy '
plldków z Indźllli nie było.

Wvstawa

Ucieczka z wiezienia skazanej na

wieśniaczki.

ChińSkiej

postllnuwili powrócić do swej ojczyzny
celem z 'lOiągnięeill Bit) w @zereld ermii
chińSKiej \\' wojni~. z Jap ,'nią. ~1ieszkw
ją oni "łÓW nie w XIII-ty III obwodzie
Wiel.łrJiu. Br-eitollsce.
Są 10 lJO najwieIlszeJ c i.~śc i bit>dni przeł;:upnie uliczni
zawbiajlWY \Ji~ ·tk() na swoje utrzymani P:

210 osób

zmarło

W B o blltę dnia 11. bm. o ~odz. 20 ttd
w Parku odbędzie się pl enu.rne zdl!'snie.
kola Zwią zku Rezerwis ów Krotolizyn.
Podczai zebrania wyświe i lony bedzie
film z poświęcenia prOlJurca kola Z. R.
w KrOLOszynie.
Krótką pOiada nk:Q wyglosi r.f. Wycb.
Ob. p _ ppor. re7-. K0zlows!d J . Obowi!;!z'

~coe~ek(~~~;::~~~ iię

wHzystki (' b czlonitów

50.
w ni, 'lu. w osobie

Sprawćę kradzieży

uia'
Sobczaka Zbign iewa z

k

Kradzież

...ull n
aporatu ondulacy]-

w

~

Nil szkodQ Raitera Maksymiliana J d:
Kroto8zyna skradziono" Zakładu Fryz' ...

~;~t~s~~~~~ie~ t~~ó:~;v~:.eż2r~:j~~:~~ ~:~a~~:"ud~~~~~'
j!:I:;i~~;:Je!el~z:~I~r:;
i wtan sposób że pudełeczko w któreJJl
!;ol,'jki pow. w Krotoazynie.

z

w (lią~u os htninh t Yllodni zmarl'l B
wedlug doni esień ;r; Hon~k(\u.:u na chJ' n
le.ę 210 osób.
Clęż~a sytubeja w mi~'
l3c i" pog/~!Ji" sie jebZC'l.e bardziej wslmt€~ n
uaplywu ll~hodź~ów z Szanlrbuju i Kan' k
n
tonu.
o

Kt~~~!I~in!!~yn!e~r~~:zyna Zi10s i ł nego.
kradzież zł.

z
8

na choler e wHongkongu.

:.:.II_ _~K
_R_O_N_I_K_A___M._IA_S_T_A_!_P_O_W_IA__
T-,.U_ _

ZebranIe plenarne I. R.

j,

z

J

byl zap"kowttny. POZOillllwiollO na miejB'
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TYllZIEN ~BH~NY

~fl~ciw~~żar. ~ań~twa

Obrony Pr ze ci w pożll , Ow e i
k tóry przypa da międZY 5 tym
a 12·tym UUl., sk ie ro wuj e llwailę na j tl dno
2J doni o słych zagoduier'1 DaS'leItO b~zll iil'
czeństwa, a ~ a razeUl j edn o z wiell::ith
źród e ł bardzo poważnych s trat wlIterial'
nych, które ponosi społ ec zeństwo.
Mamy przed Bobą cyfrowe dane, stwier'
dzające. jak wiele szkód
WCJąz j"BZC2Al
wyrządzajll pożary.
Bytu ich w T. 1935
- :l0,000.,.
Z tego w miastach 2,100,
ale na w~. 18,100... ZnislCzy/y one prze'
IIzlo 91.000 budynkówl Wartośó ubezpieczeniowa spalonyob budy n ków wyn1lsiła
154 i pól miln. złotych.
Zarówno rozmiary kl~ski, jak i szkody,
przez nią wyrządzone budzą pOWa1n., re'
fleksje i zmuszają do arłębokie"o zastanowienia.
Bezsprzeczl1ie st rażniotwo
pożarowe
czyni w Polsell postępy.
Znów o tym
.wiadczy wymowa cyfr. Gdy bowiem w
roku 1930 mieliśmy tylko 8786 oohotnicZy0h straży pożarnych, to w r . 1936
iłośó ich wzrosła do 12,357.
CzłonkóW
straży w 1930 mieliśmy 215.000, w roku
1936 już a03.000.
Wzrósł też i Sprzljt
strażacki.
W r. 1930 straże pożarne
rozporządzały
tylko 276 samochodami,
397 motopompami i 10 .356 sikawkami
ręcznymi w r. 1936 natomiast już 654
aamochodnmi, 1272 motopompami i 14.044
likawkami ręcznymi.
.. Tydzieó

Poń.twa",

Mim o to =
woi'!ż

jak

świ l <lcZ:r

WZr il ~(p. jq c a

il o ŚĆ pożarów

i HUUla 81fut - ten
straży i sprzętu wido'

\ur.·~ l

inloDków
(;oIpowlaua jeszcze potn.ebolll,
s !i. c> r r; 11.0 j " e t w siauie opal1ow!lć kata At l'(,f. llni z mn.ojsl.Yć t ych olbrzym ich
,tru I, j .· '\iio wyrZl.ldz~ II lBS żywioł 0cznie

goJ) i

1<\1;

,J,

Bu spoPlclenie w ciąil:u roku przeGzlo
90 tysięoy budynków i stra wienie przez
ogi"ll wal'l090i sięR'8jącej rocznie pr68szło
150 milioD ,l w złotyeh - to klęska ży
wiołowa. nlld którą
uie ijposób przejść
obojętnie do pOIllądku ..
Skądże wciąż jeszcze ta maso\'. ość po'
żurówt ZwallzczlI nil wsi'
SkJada sie nu to szer eg przyczyu. Po
pie rwsze: sli:upieuie Ludynków.
Nasza
"it·;j j~8t przewużnie tak rozplanowunu,
że w rIlzie pożaru ułatwia przerzu(~anie
się oi'nia i ntrudnill raŁun - K.
ZlIilhoWIl'
nie Jlru~lJ;sv ~ej odle"l o śoi w . zablldo 'iVaniacb jest Iluteeznym śrotJkiem ochron"
nym - i trzeha na t l be7.1''-' j! ! ęduy ldllŚć
naoisk, przestrzoiając wszędzie przepisów
budowlanych i włuś<liwego rozplanowania
nowopowl!taj!\cych zabudowań na wsi.
Po wtóre: strzeohy, kryte e/omll, sprzy·jają wielee maB~wym pożarom.
Trzeba
z ea/ą konlelrwencją dążyć do unowocześnienia wsi, wypowiedzieć walkę s/omianllj strzesze, a spowodować jak najwydatniejsze stoso "'auie daol1ówki wypalanej, blaohy, pkpy i innyol1 o~niotrwa
lyoh materiałów.
Po trZflOie: brak wody.
N'estety 'W
wi~kszośoi naszych wsi uie ma zbiorników
wody odpnwiedl1icb do &,aezel1ia więk~zych
pożarów.
Nie mu też odpowiedniej ilości
beozek i wiader do tłumienia pożaru w
zarodku.

Po IJ zwa rte: brak straży pożarnyob,
niedoslaLeczno i eb wyposażenie w spu.'
i środki lokomocji.
Obecna ilość ollbO'
tl1iozych straży POŻlirllyob i lloeiadaJl1 ~
lJrzez uie ~ll rzę t Bil niewystarcsająoe -' ,.
wymtigaj4 po .. i()~szeniu i uzupełnieniB ..
Z~gilduienie ohrony przeoiwpożarow el
nie jest tyl ko kwestią spo/eczną i "ospo'
darozą,
W nowoozesnym paustwie .ł6·
nowi :Gard·tem bardzo doniosly PfobleJ)l' 'l't
lącząny się ściśle z 1,airllduieniem obrollt -Pll.u.stwa.
Józef
Piłsudski powiedziS'l
killdyś: "sioBlrzycq Ilrmii jest straż pO' ~t
żarn!I".
Słowa te trafiają wledno rZ" l~
ozy.
W nowoczosnej wojnie o"ień 111' l
oiromne zastosow an ia, jako środek nisJ: l
ozonia (,śr,Jdków przem ys1owyeh, staefl
kolejowyC'b, m&ii!'llzynów, jako BptliÓb <N1' ~
woreia preMji moralnej na ludnośó liS ł'

I

l

tyłach.

W tych warunkach l1ależyte uspraWJli e:
nio .ofi'aniza(jji ohrony prze.ciwpożaro<N·1 ~
no blera ogromnego znaczeniu.
~t
To też minęły już czasy, kiedy obrali'
przeciwpożarową w mieŚCie. , miastecz~~;
osiedlu ozy il'minie wiejskiej zajmoW'B,
sil') tylko KafBtka "strażaków". Dz i Ś ~
tym odoinku trzeba skupiĆ <) wiele Ji~(
niejsze siły i o wiele pow uż oif>jsze zalobl .......
w sprzęcie i środkach l" komooji.
Pamiętajmy: rocznie w Polsce idZie~
dymem 90,000 buduwli. II oiień trll i,
dilbytek ludzki wartośIIi przt8zl0 150 ~Ol
liGnów zl: JeS~ tu poważnym mewell . ~.
z które"o wYlnuó trzeba realne i pr.ak~,
ezne wnioski.
Szczeiólniej. że poZ8 r o'
etwo i zall'adnieDie bezpieczeństwa i obr
ny pI>llsll'/a ląezą s:e tli k ściele.
Olj~ i
To musimy sol..tie WBZySOy nświ ado ••, s~k
IL zarazem wysnuć praktyezne to
ko

l
lt

bh

ftrl

ll

kwen~~

ą
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Pańsw.

KrofoBZyftslti
powyższPj kraczi!' ży PO Rt. pol.
prowadzi energiczne dorbodzenia.

Zgony.
ciągu ub. tygodnia
etępująCB zgony:

W.

zanotowanOllO

Zwolińska Jadwig ll 40 ]r,t.
Stachowi ak J uliŁlDull ~6. Jat.
Selwat Wojciech. 87. l"t.
Skrzypczak Stanisław 55. lrlt.

Sąd Okręg.owy

z Ostrowa na sesji wyKroto8zynie w dniu 6 bru.

zasądził:

Stanisła wa Kolasińskiego

ze Su lmierzye
Za zniewag ę na 3 mies. aresztu z zawieSzeniem na 3 lata.
Marię Kolasińską za bluźnierdtwo i
i zniewagę urzednika na 7 miesięcy wię
zienia II zawieszeniem na 3 lata.
Dąbrowskiego Michała ze Srok ów pow.
Krot08zyn za falszowanie dokumentów
ba 7 miesil;lcy wil;lzienia z zaw. na 3 lata.
Damasiewicza FJ'llDćiszka z Krotoszy·
ba, Mońko Leona z Le8wa i Wlod a rczaka Marcina z Gronowa za kradzież doko·
baną u kupca Nowickiego z Krotoszyna.
o której swego czaSll pisaliśmy, po l ro'
ku wiezieni •.

weszli do wnęt rza pokoju i zabrali z
szuflady od biurka okola 250. zł Kotów'
ki c,raz 3 wieczne pióra jedną s re br ll ą
papierośnice z monogramem, kilka <lygar
i 100 sztuk papierosów, ctólnej wartości
zł. 365.
Przeprowadzone natychmiast owe dochodzenia wykazały ślady sprawców i dzię
ki temu p()1icja jest już na tropi~.

W dniu 5 bm . wydarzy I się w Koźwi'
nie przy ul. Krotoszyńskiej wypadek 8a'
mochodowy a mianowicie: Przy samochodzie w!asn o ~ci p. Wulniaka Walentego z Jarocina prowadzonym przez Sz.o·
fera Koniecznego Antoniel,io od padło tuż
przy wylocie ulicy Krotoszyńskiej kolo.
Szofer K. zają! si !) natychrniaot napraw}\
t!\goż, i w trakcie tym jad ący sa mochód
z Krotoszyna , p. Golę bia Fr. z Koźmin a
wje:;bal na stojący 80m cchód WoloialUl
który zostillekko us~kodz(lny. Winę ponosi Szofer samoohodu p. G u l~ bill Lewicki
Fr. gdyż prawdopodobnie uie miał dol'
neKO światła.

Niezuani do t ąd sprawcy ", ltHl/ali się
\V nocy z dnia 3. na 4. bru. rio mieszkabia pastora Karola Bargera w Dob r zycy.
za pomocą wybicia szyby do piwnic'y, a
bastępni e
przez wywiercenie otworu w
drzwiaf>h prowadzącyeh do mieszkania.

SystemalYCzna Uradzlei
Kobiernie.

00

U Jaskólski cgo EJ ""arda w Kobiernie
dok(lll uno systematycznej kradzież zb o ża,
w a r to ś c i zł. 260 .
Sprawców kradzitiy którzy okazali się
Cies ió ł ka J a n i Sa jd a Andrzej ujęto.

kradzIeż.

Ro:ni" owi Witkowi Antoniemu z Or'
..,isze w 1.1 skradziono 4. brony. Sprawca
kradzieży nieznany.

urocZystOŚCi pośootccenia

Z

sztandaru

00

KorylniCY.

n i edziel ę 22 sierpnia 1937 r. orlbyło
się
p o święcenie sztandaru
tut. Kółka
R ,)l n \czego. U roczys t. ość zaszczycił swą
olJeell ośe if\ p. starolIta powiatowy
Wili·
m owski OfllZ zalożyciel Kółka hr. Czar-

necki z Bl:!gnju.
W czasie uroczystej
akad emi i przemawiali różni m6wćy. Po
obierlzill wręczono wieńce komitetowi do·
żynkowemu a zespól dożynkowy w strojac h krakowskieh odtańczył kilka tańeów
narodowych. W dalszym ciągu bawiono
eil;l wesoło do późnej nocy.

Zzebrania Kółka RolniCZegO
00 KorytaCh •.
W niedzielę 29 sierpnia br. odbyło się
zebran ie tut. Kółka Rolniczego przy
dl; ŚĆ licznym udziale
c~I l) Dków.
Po o'
mówieLliu spraw bieżących. wyglosił p.
A . Urbaniak z R ~ szk ow a aktualny re'
fera t pod tyŁułem: "Znaczenie BPóldzielcz " ści dla rolnika w dobie obecnej",
zac h ę ea i ą!l zebranych do założenia spół·
dzielni wiejskiej rolniczo' handlowej. Refer at wywołał wielkie zainteresowanie.
DAA&·~·A.44"""""""''''''''''''''''~~~''''''''1I
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SKLAD ŻELAZA

Helena lachertówna, Krotoszvn
Si enkiewicza 14.

KIWTOSZYN,
'l'elefon 24.

Rynek 12.

~

,E

~t

~E Telefon 125

l

ł

Rynek 31 ~E

TOCIJory kolonIalne

~~

h ał,. "sł1
I Iłtlll
.3E..
\le; K I:j,
l1 •~'.:
Mina
• Wr"D~dkl . LIOkl\ir
W
~ "
hurt

-

-

SZLACHETNY

~E
"KRYSTALIT"
3E Zakładów "Kry stalIt" l\Ilejska Górka
~~
lecam po cenie fabrycznej.

Krotoszyn

detal

."
~~

Jedyne

przedstawicielstwo. na
Krotoszyn

mt ADYSt AID

miasto

\: \llYPH lJ

;;EZSnnIA
' KgliSkMiej

~ ~~~:.

lJ

PACI) LICKI

kawałkach,

'Vapno: w
gaszone. hydrau'
Iiezne - Cement - WQgle - Spedytorstwo
Ogłoszenie •

KlIJotermistrz p, p. fi) Krotoszvnle

~

Skora

l

rzetelna 01.8111ga.

o

odbę d..!ite

stołó.w, Sprzedaż
k
b

kanapy i foteli pluszowych,
.
~. ] ącego
lustra, szaf. krzesełek, łot·
ą z matr., umywalni z płytą marmur.,
lamp elektrycznych itp.

...

KTu toS t yn ,a

E

I:t=I::"s~::Y~T~I~O:e: I
I!Immvvnm~m~nTY'n.",,"mTY'r.

UnI"t.1
az" n am.
(i W
1°

Weksel wystawiony na 1.000 zł (tysiąc
z ręczycielami WaJ. Nowak z Unisła'
wa, Michał Rychlik z Sta nieVl'<l i Fran·
ciszek Mały obecr.ie w Francji - uniewa żniam i ostrzegam przed na byciem.
Piotr Baszyński, Staniew.

Niniejszym wzywa się dłużników
i wier~ycieli ś. p. ks. radcy Greg-orowlcza, byleg-o proboszcza z Benie do zgłoszenia SH~ do 20 bm. 1937
z polecenia

EBLI że dn~a S~!j D~r!~:~alll~~~ R:~iZ:~!:j
w

~

f
E
E

piwo· wina· wódki monopolollle
likierv • koniaki i t. p,
~ Ciepłe i zimne zakąski o każdej po- ~
3 rze dnia. BIltelkowa sprzedąż wó' •
~
dek monopolowych.
E

pudaj e do wia l1o lJJ o! Ji,

o' "

E

zł)

Krotoszvn, Kalisko ,.

~~

jedyoy Obywatelski lokal na
miejscu poleca dobrze pielęgnowane

po-

okolIc e

I

Restauracja "Zagłoba" ~E

~
3

gry na to rtepianie

:łAllffllQtJ"
li TYNK
I g U PII~ntq
U h

I

Orpiszeoo

W

00 Koźmlnie.

włamanie.

DObrZyea

str. 5

Powiat.

Wypadek samochodowy

Ze soli sQdoClJej.
jazdowej w

Orędownik

UJ.
g·tej

s:ę

koni
h

s. ar ~wyc •
Kantary staJenne pnymosą nabywcy ze

Krujewski, Leszno (Wlkp.)
ul. K. Marci u kowskil'6l0 10.

sobą.

Unl"nr,laz"nlam
(iW
celem
biłem,

moj ą ksiąteczkę woj,

skową, którą nguuniknięcia nieporządanych

następstw.

Józef Kot, KonarzeIII
pow. Krotoszyn

S';;;.;;tr;..;,. . .; . .6_ _ __

- - -------=hT
:::..,ro::..:.:to::.::.:;sl:yń ski Or<;downik
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RĘCZNYCH
NAJWYŻSZE JAKOŚ C I

DO ROBÓT

W NAJMODNIEJSZYCH
GATUNKACH i BARWACH
FANTAZYJNE

PULOWERY
- KAMIZELKI
BLUZKI
ZA K IETY
PONCZOCHY

PERŁOWE

SPORTOWE
PONCZOSZNIOZE
DO CEROWANIA

Q) t ÓCZKI

DO CEROWAHIA

PIERIJJSlORlEDHE HICI
DO ROBÓT RĘCZNYCH
trwałość kolorów

.Jedwab
~

Hojnowsze

w rolkac h 50 mtr.
i C i w 200 ko lorach idialne do szycia
Zvvijki ni epJącząc.e s ię snute ze

- Wzory do robót recznych - Hie!iecznik
conv robotom recznvm z wełny.

włóczkowe żurnale

BIELIZNA
Trykotaże

do
środ ka

wszelkich sportów
zaw sze najtaniej.

poświe

TYKOCINSKI

•

"

R ĘKAWICZKI

gwarantowana

KROTOSIY"
Rynek 27 TeI.36
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Krotoszyn,

t

Telefon 50.

Rynek 16.
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Za dział nieufządowy odpowiedzialny redaktor
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