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Podaj~ niniejsz,:.,rudo ł\ladomo1ki, te dotvchczae wy•
dawane snncslti , hleboye tta< ą z omem ló bm. sw11
w !no~ć. Ze względu tego <soby będ~oe jeB?:cie w (IO•
a do dnia
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. Pp Pieki..ne winnl zebrane 1mt.czk1 cUt:bowe ". ró•
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pc,.lóJ li naJp6iw Ur~ęd,le Handlowem Starast
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Te z•robki ?rzed;;toe r.~ rówae na csłe Wojew6dz• 1 eJ do
dnia 13 llpc 1922 .
Kodcian,
zą:
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wy
two Po1nat13k,e l
Pr.zewodnicqc:r ydzl alu Powiatowego,
A W rade wyp~dk6w j&kio zae.a.ly.., roku 1921
t I.\ r o I t a
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mk
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11
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"
poctanych pr,;eoi~tnych zarobków r.oci;nyth.
Do wywozu materjalu ,·.r.,::źee(:(o na Górn y Śl~"3k:
B W raid~ •u~dkt'iw p.3 31 ~rn lniu 1921 dla
. Wszystkie fll'my kumę8uzy1a1 pomllej 16 roku tycia 54000, - mk., od 16 potnebne :est OijOboezeswoitnio
,1u1,t,"rja!:r,eiuy na G.
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do
od 16 do 21 roku t ycia 61 200,- mk ., ponad 21 lat lenl1t,
(Mmisters two
ie
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w
mii;sny)
(dział
droiyany
61200 ,- ak.
15.
Senak,rsaa
Powy!ste pcdr.je do wladomogd z nidmienieniem, Ralnk t•e. I Dóbr Pańiltwowych) ul.
ami
sezwoleui
tak1emi
rzonych
zaopat
nie
ort6w
Transp
ii ustalone renty w wypadkach, które wydiirtyly aiQ po
Górnego.
Ślll&ktl
")bs111,r
na
aó
wypU!lll.Z
wolno
nie
•zy
to
31 grudniu 19~1 b~dia ponownie ustalone. Prze
Biituy ch szczegółów udziela ijtuostwo.
wam 1'Uyetkich i:aiuteresowanyob do stawh,nit wniosków
Kościan, dnia 14 ltpoa 1922,
o podvy•srenle renty. Wnioski te nalety stawić do
Wydziału Powiatowego w Kościanie.
Starosta
Pp. eoltys6w upruuam o n&tychmiastove ogłost:enie
us. Katmierow1ki,
powyts:zego w gmir.acll.

Dział urzędowy.
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sekretarz powiatow y.

Kodcfan, dnia ó lipca. 1922.
Wydziału

Powiatowego,

Ci1gle 1aehodz11jeszcze niesz.osę~liwe wypadki przejechania na niestrsdonych pnej~ciacb dróg na torach
drugoritdD) eh. kol eji telazny ch. Jak statystyc znie udo•
Cegiełka.
wodni9no po•staj11 mes1caęiloia te w przewainej c1eilci
z 'Irinywoźnków, .którzy nie sachowali a,otrzehnejo3tro•
W sprąwle dowodów osobist,eh.
lno~ci I baoznoilci albo teł w ~wawolny lub niedbalJ
pokusili si~ pr1ed nadjet:dtającym pociągiem to:a:
6
sposób
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I
enie
Powołując st~ na btejsze obwieszcz
'< ., ·1~
i;iwif:~J
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egoPowiatow
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Orędownik
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Nr.
r.
c1enrca 1922
dll•
niea1c11e
vypadkom
dalszym
la
Celem zspobietetk
podaje nlniejasem do wiadu!llodci, fle termin wymjany
h
praejl1ciac
pray
woźnicom
wssystkim
814}
nabzuje
wym
osobistych
pr,ez optantów na rzecz Niemiec do•od6w
nie
R6wnocz~
.
ostrołnoiló
s&Jł
jak:najwl~ll:
kolejowych
osobhte
kasy
wy
wigi.
f)~i.zporty
niemieckie
polskich na
swraca si~ uw~g-.,na to, łe przez niebaoa:ny ,rzejazd
soatał pr1ecła~ny do dn. 31 lipca rb. włącznie.
przez tor kole1owy naraiaj4 nie tylko swoje q,cie, alE
Kudoian, dnia 11 lipca 19~2.
w dodatku mog, bJć podkug § 316 ustawy prawa kar,
nego dla Rzeszy karani.
St aros t a
Urr~y policyjne m i• ebowi!l'ek er1eciw wypad,
w z. Kdmierotteki,
kom tego rodzaju jakna1energiosniej wys~powa6, a 1a,
p1dl~ wyroki d1:1publłosnej wladomoilcipedawać.
sekretarz powiatowy.
. Obw1eszcsenieniniejs1e wmny Zar:r,dy miejscowE
ego ogłosił.
Zatwierdziłem wybór gospodlll'za Stanisl:awa Piiatka kilkakrotnie podkugawyozajumiejscow
szkolne: w
Pewylsze JJOdaj~ do wiadome8ci.
11: Lubinla jako skarbnikakatolickiej gminy
Lubiniu.
Koilcian, dnia 13 lipca 1922.
~·.
1922
c1erwca
10.
Kodcian,dnia
Starosta
Praewodoicqcy

Starosta

Staroata
Cegiełka.

wz. Kaźmierowski

sekretarz powiatowy.

Rozporządzenie

Ministra R'lbót Publicznych i Mmhtra Spraw Wewnętn:•
nyrh z dni'-\ 3 o,erwca 1922.
o ,ryml;1111niu
i wypraed,aniu na drogach publicznych.
Na podstawia artykułu 6 ust&wy

ntka 1921 r. o przepisach
rubliczoych

(D1.

Bi~oo nast~puje :

U. R.

daia 7 pddzier•
n1.1,dragach
t>.Nr. 89, poz. 656) zarzidi:a.
1-

porJądko,rych

§ 1.
Wszyscy korzystaj~cy li! dróg publicznych dla jazdy,
wolenia i p~dzenla lub prowadzemn zwier111tjako to :
kierownicy poj!l1d6w m.ec.llanicznyoh, wotnice, cykl,ści,
jetdtcy i poganiacze swierzit, ob01t'ł\Z&.ni s1 tr1ymr.ć si~
prawe1&trony drogi (w kierunku jazdy) i przy wymija•
niu poj•td6w lub swit,rqt, Jad11oych lub id1oych w prze·
ciwnym kierun&:u, -.inni usun,ć slQ ze swenn ttojazdami
lub swierz~tam1 na prawo.

* Mysłowice G. Śląsk. (Wieża Odrodzenia)
W Sosnow;:u
zawiązał się komitet,
który postawił
sobie za zadanie zamienienie słynnej wieży Bismarcka
na wzgórzach pod Mysłowicami na wieżę Ogrodzenia
by zadokumentować przed ludnością G. Sląska, że
stara pamiątka władzy niemieckiej w trójkącie 3 cesarzów należy już bezpowrotnie
do przeszłości. Podwyższenie wieży, zakończonej Orłe'll polskim, umoż
liwi widzenie z tej wieży, Karpat, Częstochowy, Odry
i niżu nadwiślańskiego.

ODEZWA.

SO-letnia staruszka, wnuczka Tadeusza Kościuszki
pozostaje bez środków do życia i sposobu zapracoR6wn1a1 winni 1boo1yć na. prawo gdy 1oetaj1 wy• wania.
pned,.ni, natomiast gdy w7praed1ai1 d,t,cych w tym
Kwestja zabezpieczenia jej starości, do czego chyba
samym kierunku, winni zbocr.:,ó na lewo.
ma prawo, na pamięć swego wielkiego dziadka stryProgn,cy
wyprzed,ić obow1,1any jel!t dać sygnał,
jecznego, nie załatwiona.
wzgl!Jdntl3 oetoed1 wohi.niem o swi;m a;bltłaniu się, ~
Należy oczekiwać, że zanim rząd polski pomyśli
ostradiony winien us11n1ó 11łę 11apr„wo i praepdoi~ ,ryo jakiemś godnem jej zabezpieczeniu
nie odmówią
przedsaj1cego po s 1rej lewej eLrowe.
większych datków sfery posiadające.
§ 2.
Tak powyższe, jak i okoliczność, że wymtemona
wnuczka Tadeusza Kościuszki, wskutek wojny straciła
W yprze1ać mofma tylls:o ,r6"01&s
gdy
droga.
jest
1
odpowiednio szeroka, gdy przed wyprzed1anym znajduje wszystko, co posiadała, potwierdzili : Ks„ Dr. Zygmunt
Hr. Lubieński, Prałat domowy Jego Swiątobliwości
się dotłtatec,n11 ,ri:,strzeń wolnlł i gdy bden pojazd lub
i Proboszcz
Parafji Narodzenia N. M. P. w Warszanlerr:~ me ,blha się 2: prseo,wnej strony.
wie,
Kurja
biskupia
Łódzka i Wojewoda
Łódzki D-r
Zsimmia się wnr1:edzaó , gdy droga Rle jest wiGarapich.
d'oozna na d~etateoza, odl~gfoać, jakotet na mostath,
Prócz tego kancelarja
skrętach, ~kr•yiowaru.11oh
Sejmu Ustawodawczego
i 1naczl:lych &padkach,
Rzeczypospolitej
Polskiej, pismem z dnia 11. V. 1922
§ 3.
L. 1184/22 stwierdza, że marszałek Trąmpczyński odePrsekroc,enia posta:l'.l.otrieJ1
niniejHego ro1porztadze• słał sprawę zaopatrzenia
rząrlowego, dla wyżej wyoia będ1 karane n& zas1thle art. ~l l an. 22 po,rolanej mienionej do Ministerstwa Pracy i Opieki społecznej.
ustawy s du. 7 p1>td,iervlka 1921 r. (D~. U. R. P.
Z powodu
jednak, że sprawa ta dotąd ureguloNr. 89, eos. 656 )
wana nie została, - prawdopodobnie
- w obecnych
§ 4.
warunkach nie prędko uregulowaną zostanie, - a staDla mia11t,e kt6ry ch r11ch na llnjach koleji miej- ruszka nadal w Grodnie pozostaje bez środków do
1kioh (tram~~j6w) odbywu. się w lewo, do czasu prze. życia, przeto Redakcja „Dziennika Grodzieńskiego"
prowadsenla koniecznych zmian technicznych, celem otwiera listę doraźnych składek - z tern, że: ,,Dwa
razy daje, kto zaraz daje".
pr1y11tosowani•
linji do ruchu. po prawej 11tl'onie, które
Składki uprasza się nadsyłać pod adresem;
winno nastąpió cie p6tmej nit w oił1gu roku od dnia
Redakcja „Dziennika Grodzieńskiego'', Grodno, Zaułek
Dti;łossenla rm.iiej&zego
rozporządaenia, woje,rodo,rie ure•
Nr. 8 (Konto P. K. O. Warszawa
~luj, bespieczeń3t•o i porządek miejscowego ruchu pu- Aleksandrowski
Nr. 80. 111).
blicznego so wzgl~du na tymc,aaow, r66nicę kierunk.6,r
iazdy koleji m1ejaiuch, a innych pojazdów.
GR OD N O, w lipcu 1922.

§ 5.

Rozporqdzenie

niniejlłle

,głoszenia.

,rohodzi ,r iyoie z dniem

Mbi!lter R1b6t Publiosnych :
G. Narutowlos.
Minister Spraw Wewn~trznych:
Kamieilekl.

Dział nieurzędowy.

* W stan spoczynku
(rajowy

Dr. E. Arnold,
b. starszy lekarz szpitala kopalni "Hr.
Renard" w Sosnowcu, o s i e d 1ił się

w KRZYWINIU.

przeszedł p. Starosta

Dom

W y c z y ń s k i.

Onegdaj
w godzinach
1rzedpołudniowych odbyło się na sali sejmikowej w
:machu Starostwa Krajowego
uroczyste
pożegnanie
,. Starosty Krajowego przez Wydział Krajowy oraz
rzędników.

Nakładem

Dr. Antoniewiczowej.

I czcionkamiDrukarniSpółkowej w

Kościanie.

