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DZIAŁU TJRZĘDOWEGO

-

KROTOSZYN, UL. KOŻMIN'SKA 2. TEL. 16'~
STAROSTWO W KROTOSZYNIE - TELEFON 39.

Podaje do publicznej wiadomości, ie z dniem
11 ~o lipca rozpoozynam mój urlop wypoczynkowy,
który trwać będzie do 15-go Sierpnia br.
Zastępować mnie będzie w tym czasie zarówno
w Starostwie jak Wydziale Powiatowym pan referendarz Ratajczak.
Krotoszyn, dnia 9. lipca 1932 r.
Starosta powiatowy: (-) KASPRZAK.
Nr. Org. 1/6{32.

AdresowanIe pism do lekarza pOII/Iatowego.
Wszelkie pisma urzędowe, dotyczące lekarza
powiatowego. należy adresować do Starostwa, a nie
imiennie do lekarza powiatowego.
Krotoszyn, dnia 7 lipca 1932 r.
Starosta powiatowy: (-) KASPRZAK.
Nr. Z. 25/62.

Zakaz odbvwania targów I jarmarków wPogorzeli.
Na za~ad~i(l Rozp. Wojow. Pozn. z un. 13. XI.
1!131 r. L. dz. 2509/31 Wet. zakazujll odbywania
targów i jarmarków na zwierzęta "W Pogorzeli.
Krotoszyn, 8. lipca 1932 r.
Za Staro~tę powiatowego: Ratajczak, Referendarz.

I

Zatwierdzenie zastepcy przelotonego obszaru dworsk,
w Lutvni,

Na podstawie ~ 155 ordynacji wiejskiej z 3 VII.
1891 r. zatwierdzam nominacjlj urzędnika gospodarczego p. Jana J oppa na zllstęPCIl przełożonego
obszaru dwor8kie~o w Lutyni.
Zatwierdzenie p. Józefa Waltera niniejszom
odwołuję·

Krotoszyn, 9. lipca 1932 r.
(-) KASPRZA K
Starosta powiatowy.
L. dz. 3593/32. W. P.

Zatwierdzenie zaslepcv Drzełotonego obszaru dworsko
w Serafinowie.
Na podstawie § 125 ordynacji wiejskiej z 3 VII.
1891 r· zatwierdzam nominację p. Fryderyka Stegmanna na zastępcę przelożone~o obszarn dworskiego w Serafinowie.
Krotoszyn, 9. lipca 1932 r.
(-) KASPRZAK. Starosta powiatowy.
L. d '1:. 3081/82. W. P.

Dział nieurzędoW'y.
lidów względnie osób po nich pozostałych leży narrermin przejęcia przez władze skarbowe egze- tychmiastowe nadesłanie deklaracji, gdyż bez tego
kucji administracyjnej we wszystkich miastach na zaopatrzenie pienillżne, przez nich dotyohozall poterenie okręgu administrhcyjnego Izby Skarbowej bierane nie będzie moglo byó przerachowane zgodnie
w Poznaniu przesunillty zostal zarządzeniem Mini- z postanowieniami nowej ustawy inwalidzkiej z dnia
sterstwa Skarbu na dzień l września 1932 r. Prze- 17 maroa 1932 r. a tern samom wypłata tY(1h zaopatrzeń blldzie wstrzymana do OlllallU przedłożenia
jęoie egzekuoji w miejscowościach wiejskich nastą'
pi - jak już donosiliśmy - zdniem l ~o sierpnia deklaraoji.
O ileby która z 016b illteresowanyoh, wzoru
1932 r.
deklaracji dotyohczas nie otrzyma~a, zechce Iwróoi6
Bill bezzwłocznie do Izby Skarbowej - Wydział VI.
\11
- w Poznaniu o jej nadesłanie.

Egzekucja IldminlstracvJna.

SD rawie nadsvlania deklaracji do wvmiaru ZIlODaIrzenla plenletnego w wvsakoścI ustalonej nOWQ
ustOlIlQ InwalidzkQ.
Ponieważ

mimo parokrotnych wezwań nie
WIlZYscy inwalidzi wojenni wzgllldnie osoby pozostałe po nich przedłożyli dotychozas należycie wypełnione deklaracje do wymiaru zaopatrzenia pieniężnego w wysokości ustalonej nową ustawą inwa'
lidzką - kompetentne Władze Skarbowe przesłały
w ostatnieh dniach ponownie formularze deklaracji
celem jaknajryohlejszego wypełnienia ich i zwrócenia Izbie Skarbowej w Poznaniu . Zwracamy
wit;lc uwagt;l, że przedewszystkiem w interesie inwa-

Z bliska I daleka
Dnia 3-go b. m. odbył ait;l w Warszawie Zjazd
delegatów Związkn Strzeleckiego. Dokonano na
nim wyboru nowego Zarządu (na prezesa zostal wybrany znany mecenas, obecnie posel z klubu B. B.
W. R. - Paachalski) oraz wygłoszono szoreg pnę
mówień (red. W. Stpiczyński, gen. Rydz'Smigly),
w których. jak zwykle, ustalonQ, hasla i idee przewodnie, jakiemi ma sit;l kierować "Strzelec" w 8lIlI1
pracy.

Przebieg zJazdu nasuwa refleksje co do roznicy w charakterze polskiego ' "Strzelca" z analogicznemi organizacjami niemieckiemi lub n awo t
wtoskiemi.
Nssz "Strzelee", pomimo, iż z!\dani em j r,g o jest
przyuczyó młodzież uo woj sko WE\go or d y nku i do
władania
l)ronią,
ma j Ptlnak
ch arnkter ściślt~
pokoj"wy.
Na zjazdach organb:acyj (anologie znych u o
nnszego "Strzelca" zwhszcza niemieckich, slyszymy za wsze hasła ni enaw i ści, po g r óżki, widzimy
pil:ści zaciśniQte, zwractj ąee się ku wsclltJduwi, z:,chodowi, a najcz ~ściej -- ku WH'l,YHt kim s tronom
świ,da.
W zlagodzonej nieco, lilcz zP.slluniczo t Pj
Blllllnj forrnie widzimy to samo wc \Vłosz i.: c h.
N'i
zjcźdr.ie polskiego "Strzelca" ni koUlI1 nie w ygraża 
no, nikomu nienawiśl!i nie cl"klaro wa no. "Str'lel ec"
ji·~t Iwjliczni ejszą w Pelscp. organizap.ją przysposobienia wojskowego, ale cde tej Ol-gliniz3.cji są
czyst.o· pokojowe, obronne, 'W yra z i ścic pou kreś l ano
to w przemówieniach programowy ch, jakie wygło
szone zostały na Zjfździe Związku Strzeleckiego,
Pomimo przysłowiowej kanikuły, w kraju zaznacza się żywy ruch polit yc zny.
W ciągu dwóch dni świąt.e czny c h (dn. 29 VI.
i 3 VII.) w różnych r!7;ielnieacb Rzeozypospolilt'j
odbyło się około 200 wieców i zgromadzf'ó pro te stacyjnych, z powodu coraz bardr.iej I1jawniajl\cycb
się zamierzeJl agrpsywnych :18 strony naszego z,,chorlniego są!liada.
Zgromadzenia te zwolywane w olbrzymiej wi Q
kszości wypadków przez organizację B n.W.R. lilIJ
prze:/; Związek Obrony Kresów Zachodnich, groma dziły liczne tłumy uczestników, bez różnicy
prwkonań politycznych. sfery, klasy lub zawodll. M,ały one przebiflg bardzo p od nio s ły
C harakteryst.yczne, że w jednym wypadku, jaki ZDamy, nas tl {oj
ten zost.ał zakłócony, gdy mówca w y mienił partiil
polityczną, w imieniu której przemawiał.
Nastąpila
jaklluyby intuicyjna, pO'.l'SZeCbmi,
milcząca zmowa pod hasl em: niema partji są tylko
Polacy, gdy o obronę wobec za kusów wroga ehodzi.
Zmiany, jakie nastąpiły na st.anowi s kach parn
wiceministrów, podnieciły znowu w yo hraźui niektórych dziennikarzy pr/lsy Opozycyjnej, :i.i\rlnyeh
eoof)<lyj politycznych.
Zmiany te nie mają żadnego znaczeni a polityC'l.UI'~o. Łączą się one ściśle z akcją reorganiz:, eji administracji pallalwowe j, przeprowadzanej prz p"
rząd tlystematycznie i konse k we t.nie.

Znifki kolejollle do CzestocholllY tlla pielgrzyme~
Ul okresie od 10 sierpnia do 31 grudniu.
,V związku z IJrz.y pauając<,\ w r. b. rocz niC4
sprowarlzenia cudownego obrazu ]Hatki Bosk iej do
Częstochowy, ministerstwo komunikacji przyzualo
duże ulgi nczest.nikom pidgT?;yrr1ek do Częstocho wy _
Ul~i te przyznane zostały na "krcH 0(1 l () sierpnia
do 31 grudnia br.
l'lrinisterst.wo
przy~T]f.do
",ru po m,
~kladajil
cym Hię conajmni"j zl;J .. s611 -- 33 ' /" :i:ll i:i.l,i,
pnyczem na 30 płnCaCf\cycl! jed na oso ba pnwwi.,
ziana będzie bezpłatnie. Grupy, 8kllHIaj;jce się (JO najmniej z 50 osób, korzysteć będą z ;'0 proc, zniżki_ Przy przejazdach J)oci:l!;:aJlli specjalncrni, gl'W
PY zlo:i.one conajmnie j 'f, :l5D oR() b, kor7.yslaó btl ll 4
z 50 proc. zniżki IV rlrodz A powrot.nej.
Ulgi te otrzym a '; można na podstawie z aświall 
e 1.enia, które wydawaó będzie pielgrzymom klasztor
jasuogórski,

-
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W dni<ldzielę. dr.ia 10 hm. o godz. 7.20 zt'szerll
I'e Aw ialu po k r ói.kiflj chorol,ie, zacny i cen:uny
obywatel. J n8pckLor Szkolny powiatn krotos:lY1Iskiego ś. p" Le,lU Kn'lsL Zmarły był "ynem ziemi ku'
jawskiej ufodwll Y a -go mlljil 1873 r. w \Yitk/lwit\.
Po opnH~r.z n n;\l Seruinllrjllm Nauczycielsliiego w l(eyni w r o kll 189:l hył koldun nallczycielcm i k ie ro w[~ i l~iellJ.~z hi ł !1(:ws7,e e!1l1y.el., wMarzeninie, Cwi,'rdZl!1l1', W!e!O \VS l J W Pakosm.
Pll oswoholheniu Polski z kajdan niewoli, Nc\ ezelua lbdll Ludowa uiillnaj"c zflsługi położone okolo
krzewienia pulskości, powoluje Go w marcu 1919 r.
najprzód na uoradcę insp. szkolnego w Barcinii', a
'/. linii'Ul I 'go p "ź dzierni ka 1919 r. na Powiatowf'!~O
Inspektora Szkolnego w Inowrocb.win, gdzie pelui
sumiennie służllQ do roku 192G. w ktÓJ'ym to roku
przeniosło Go Kuratorjuffi Okr. Szkolnego na rówllouędlill ~tannwisko do Kl'Otoszyua.
Na tych st~Jl'Jwi.,kach cala dzialaluriść Jego nacećllow:l11a oyla troską o dobro Hzkojy polskiej, o
bard7./) wysuki poziolD nauczania, a przsllewszystIde m o wyellowauie l'eli~ijno-mol'alne dz iatwy polskiej. Powszechnie znaJla była J~go niezwykla 0bOIVi ,g kowo'§ć w slllżbie par'l stwDwej.
Ale i poza
pnICą 8111'ibow& jest nin.ullordowllny w llracaih organi:',:Jcji ku1tlll· alno- o~willl.owY<lh_ I tak wid~\illlY
Go jako pre7. csa Kolr. Przyjaciół Harcerzy a pozat ern I,ie~ze C7.YUOy udział w z;Hzl\dacb: 'l\nv. Czytelni L udowych, Zw. Ohl'Ony KI'esów Zaeh , Czerwon ego Kny,;,rt, Bia!el~o KT7.yia, L O.P.P.. Ligi Morskiej i Kolouj., w SMP., Kole Przyjaciół Związku
Str"t:!eehego i wiolu innych. 'l'ak sal)lO i w życill
koB "i .. IIlYlll bierze żywy udział w Sodalicji Marjauskil,j i jako c'llonak miejscowej Rady Paraf ja luoj.
T o też dzisiaj żegnajaó Go z tego miejsca. jako
czlowi e ka prawego charakteru, olbrzymiej pracy i
praw Rg o synH Kośeiota i Oj('zyz,ny skludamy 8tr08k atle j Rodzinie wyrazy \.dęhokiego współczucia,
Nahoż e llstwo żalolme odprawi biQ w środę 13 .
iH!!. n l~(\dz. 9 w kościele farnym. Po nabożeństwie
H&sf n pi ckspr\l-t.aeja :r.wlok z koścjółka ,'lw. Rocha
pn.y ul. Koźmir'lski e j na clllentarz parafjaluy.

~R~}ff.~~~i~~~:

Uwaga! Ha

źmije!

T ego roezne lato, a :r.wlaBzcza Ilpały dni (rst.at.ukIJ, s pr7.yjajl1 winlee ll1llożeniu się żmij. Onegdaj
do jI:"·!B t W. zaldadn lIigjeny w \Varozawie przywie:r,iono w sta nie groźnym G·letuill dzi e wczynkę, któ ra \lką ~ ~~ ()Ha wstala przez jadowitego węża. Wypadek wydar:.lył siQ w okolicach Nasielska, lecz poniewa:i. mi " jscowe wlml:te sanit.arne nie posiadały
szczepicn ki przech-;-ko uJqszeniu przez żmije, llIUs iallo pl'ilEwid.ć dzi('wozynkG do \VarAzawy, gdzie
, c:n sl..') Ho\\' a no nHjr·:ulylwlni('.iRzfl środld rat.llnku.

Wielka burza gradollla
'rY dniu

(j

szuluła III

italii.

bill. s za lal a wi elka lJlll'zn gl'lldowa

/lau pro wi ncj " R Ollwnj ll , w którtl:i ul'Odzil się Musolini. 'V nie który(l]l miejscriwo ściach gl'ad wielk OHf'i knrr.er~o jaja padał przez 25 ltlinut, niszczłtc
kOlllpletnie :r.hiol'Y i ogrody warzywno'oliwne, Wielkie Hzkotly hurl.)! wynl,dzi/a W gminach Sal'sina
i S urhatano, a najwi(:ksze zanotowano w San Martino, Pllgno i Mel.eriolo, a.1bowiern w tych mia·

steczliach rolnicy wszysUio, co IUleli na poła cli
i w ogrodach, stracili. R 'Łqd p osjlieszyl z POliUCIj
matel'jalną j)(ls'l. kodowanym.

Howe przepisy emerytalne din pracowników
kOlejowvch.
R9.ua ministrów uehwalil a n a posiedzenin 7. dn.
8 bw. n o\\'e pr z" pisy, dotycząe €l uprawn ie ll emerytuln~ch prutJtlwllików Pols k i e ll Kolei l."111 s t. w.
Zwiany te polegają przed!Jws~yslld elll na t em
7,0 obpcnie wpowarlza Hię jednolito prz,)pibY emerytalne dla praetlwuikó Vl etat.owych i uiectatowyeh,
zamiast dotychczasowego odrę bn c go lt·a ktowlJ.lli a
pracowuików obu kategorii, Równoczrśni c jednak
stawki emerytalne jJodwy~sza si ę POC!ląW8;'y od dn.
j-go sierpnia do 8 proc .• podcza s gd y d ot.yc hcza s
prllcnwnillY ct.atowi opłacali 5 proce nt, ui e etatowi
6 proc.
Według nowych przepisów nRjwyżS 7. Y wymiar
emerytury wynosić mnże ty lko 92 pro c., poprzeullio
zaś przewidr.iana byla norll1a p()lnych 100 proc. Najniż8zy wymiar Ilstalony zos!.a l na ·ID proe. emGrytm'Y po 15 latach ~ll1żby t.ak dla pra('()\\'ników
etut.uw ycL, jak i nieetutowy c lJ . D otyeh l37. HS pracownikorn elal.owym jJl'l.yslugiwrJ,) ·10 prt\('.
Pewnem zró\\ uoważ e ni il ll1 teg:!) po gOl·;';'.t' nil\ pnstanowieu emeryt.ill nych dla prn""wII i l; ów Kolejowych jest przyznanio opieki lekar skie j eme r y !.om
nieetat.l.lwylll. oraz dodatków dla ~. n ll lye!J emerytów, ponadt,o nieetatowym clIleryJ o w d ol i c z a ć siG
bęllzie 10 lat 110 wymiaru ew e ry tury, j,(dy posiadać
będą 95 proc niczd,) lnośc i do pra cy.

CZY

jesteś

jut

,., .....;00;,_ "'_

członkiem L
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Podczns osfafu[ej Kurzy laK. przeszła ńaa
powia te m uderzył
porun w domostwo
krawca Daniela w Bożęcicach i zahił żonę gOI po.hrza K ielibs' 7. t. ojże wsi, która się tllm schroniła
przed lJ11r ZlI. RÓ\\' nież w Nowejwsi uJerzył piorun
w st.odołę k tóra d OSZCzętnie się spaWa.
-

nas~yUl

Suszone pierze "wyschło" przez noc.
Pani Skrzypezakowa Jallwh:a 7.amieszkttła przy ul.
Zdunowski ej 5'1 korzystając z upałów jakiemi uarzy
nas lalo. wywiesila pierze na podwór7.u.. Ponieważ
nie pamiętała o schow&niu go na noc, skorżYlitał
7. tt"go 7.łodziej i zabrał je.

KOBlERNO. W uhiegłym tygodniu zakradli 8 ię zl odzieje do mieszkania p. Biegauka
i wykrad li ubrania i pi erze. Po przeprowadzeniu
śl p dz t wa wpadla policja na trop zlndzieji. Okazali
sil; ui e llli. JJi ejakiś Kowalski .Tó:l:ef z Kalisza karany jnż przedt.em S lat cip,żkim więzicnicm, i Reliń
"ki Stanis ła w 'l. R'lszkoW8. Oddano ich w ręce
apra wiedli wośei.
- ZDUNY. Na szosie Zduny Krotoszyn, znaleziono pochewkę wraz z gotówką, ktÓI'ą poszkodowany oJehrać może w l\Iiejskim U rzędzie Bezpieezcl',slwa i POl'ząJku Pub1ieznago IV Zdunach.

Przetarg dobrowolny.

Ul wtorek. dnia 19 lipca 1932 r. o godz. 10 przedp.

spri.eU a m pnhJi<,znie
mu za gotówkę:

IV

Zdunaoh

najwięcej dająoe

Kostki zBeprzechowaniu P. Botka wZdunach.

bill yczkę, własność Stanisława

nic n betlucn

lJJ

ZELIlA, kom. sądowy.

KrCl.n~~a.,:"L~~~~~::;""..,Yrnh """.: IDOM•korstodolą
wraz z ogrodem
y
n i e do nabycia

i rowerowa która wyrus2.y la w ubi"glym tygodniu
składająca siQ z 100 pąt.ników, dotarla zdrowo
i szcz~śliwie do Częstochowy. Wczoraj o godziuie
11 wyruszyła koleją z Ks. Dziekanem l\Ialeekim na
czele druga pi",lgrzymka i spo tkały siG razem w
Częstochowie .
Powrót do Krotoszynll nas!.ąpi koleją w czwartek wiecz. o godz . 19 t ej, nat.omiast
piesr.ej piellrl'zymki nnleży uopiprookolo ni edzieli oczekiwa6.
- Z powouu zniżki mąki ohni:i.yli ss.mowCl]nie
miejscowi piekarze cenG Ilhl\lba i tak knsztllje Clt!
ponicllzialku 1 Iq{. chleba żYlningo 38 gr. natomiast 2 kg. 75 gr.
- W 1I11('.y I1zjsjd~zcj zahud li się złodzieje
przez ogród do chlewa J,'iotki 'Vojci ec hn :>'lIn1. przy
Pl. S.-;kolnym 1 i skradli 2 wiepr;t,e.

- Skutki jazlly kawalerskiej . Dnia 8. b. m.
o godz. 11,30 prz e jożdżal w ostrym tempie przez
Kllklil1ów samochód nr. 40148 wła s n oś ć p . Marji
St.rasshllrgerowej z Kro1.cszYUll. Sza lon e tempo jazdy a może i nieprzytolUnoś ć umysłu sz ofe ra sp owodownło przejechanie M&rj i S ZYlll& I',skillj, k tÓfIl or! niosła poważne kontuzje n a ręka ch i nog ac h. NiesUliieuny szofer pozost.a"w il nic8'(ez~śliwą ofiarę
i zhiegl w myśli że unil;ni e t y w s pos ohe m o(lpowieclzilllności.

- llównil'ż w nil'dzidl) llrz r.ie ch a na zo st ala.
w Plcszewie Marja Zaw iś lakówna ~am(lehoJeli osobowym z Poznania
W tym wypadku jellnakżp. Bzofp.r zat.rzymal się
i odwiózl ją do szpitala.

Z

Zgłoszenia

S

t

do Krotoszvfiskiego Oredow. PowIat.

Przetarg przymusowy.
Ni e rllcholllo lŚĆ położona w Tr7.emeSEnie i Grębowie
i w chwili n C7,y:raienia wpisu o przetargu zapisana
w księdze gruntowej Trzcmeszno tom I wykaz l. l.
na i mię wdowy Erny z Maczulajtis6w Pi wowarskiej
w Orl)how ie-Ptlst.kowie w drodze egzekncji dnia 10
września 19:12 r. o goilzinie lO-tej ~lrir.cu południem
wyata'wiona na przetarg przed niż ej oznaczonym
Sądem pokój nr. 9
Nieruchomość polożona na terytorjum gminy Trxemeszna i Gręhowa, zapisana jest perl nr. 20 IVzgl.
56 matr,ykuly podatku gruntowego, nr. 54 wzgl. 88
księgi pOllatkn bndynkowego i oznaczona katastralnie jako zabudowane gospodarstwo rolne składające
się i!: roli, ląki i ogrodu, z domu mie8zkalnego z
pouwór.zcm i ogrodem domowym, obory, stodoly,
sieczka rni i domu Ilz ()latln ego o bszaru 74 ha 13 a
10 m 2 karta nr. 1 parecla nr. l, 2, 199. 200. 201.
2 0 2 , 259 ,2 GU.26 1,2 62,26 ~264,29~295 , 296, 297, ~98
299, ~2 29 6, (Trze mP,8zno) i ;j4I, 54!), 550, (GrQUów)
198
r oczll "j w ar t. o śc i i1:i:yt k owej mieszkania 240,- mk.
cz ystego dochodu 277.87 talarów.
W:.I!T; iauk ę o przetargu zapisano IV księdze gruntowej dnill 26 lutego 193:1 r.
Koźrnin, dnia 1 lipca 1932 r.

Sąd

Grodzki.

t

Dnia 10 b. m. o godz. 7,20

zmarł

po krótkiej chorobie

śp.

LEON KNAST
zmarłym

W

Inspektor Szkolny
straciliśmy gorliwego współpracownika
Cześć Jego pamięci

Kr0toszyn, dnia 12. 7 . 32.
MiejscolNa Rada Szkolna

.

-

-

_:

łIt

-

-

'

_'

W dniu 10 bm. o godz. 7,20 zasnqł
Bogu opatrzony ostatniemi Sakrarr.entami Św.
w

Pow. Inspektor Szkolny

W znwrłym straci/a Powint. ]{ada
Szkolna zacnego i cenionego w spó łpra
cownika i prezesa

Rada Szkolna
kroŁoszYliskiegll

pow.

W Izbleznie

się

dnia 20 lipca 19]2 r. o godzinie 18·leI

lokalu p. M. Wuttkego w Izbieznie
wydzierżawia si'ę na 6 lat
(lllcresenci winni złożyć 50 zl kauCl1
W aru nki ol!czyŁane zostaną przed licytacją .
łowieckiej KAROL LACHMAN
w

Polowanie

Przew. Sp.

L1cvtacJo przymusooou.

UJ sobole, dnia 16-go lipca 19]2 r. o godz. ]-eJ
w Eliedmiorogowie

11

Ernestyny Reimann spnedaza golówkę:

wać b tl dę najwięcej dającemu

UJiekszq

ilość

drzewa budowlanego i desek.

GLEMA, komornik

niedzi e l ę,

dnia 1O-go lipca 1932 roku

LEON

zmarł

Inspektor szkolny powiatu

w

środ~.

w

Koźminie.

p.

krotoszyńskiego.

Cześć .Jego pamięci

Nauczycielstwo pow.
odbędzie s i ę

ś.

sądowy

KNAST

W zmarłym straciliśmy wzorowego i zacnego przełożonego.

krotoszyńsklego.

(Inia 13-go lipca 1932 roku o godzinie 9·tej

d~illl

.

OBSZARU CA. 500 HA.
or! bęllzie

LEON KNAST

tli

. .

II POLw~n~c~N]A

śp.

Pogrzeb

'

Wydzierżawienie

t

W

-

nieurz<;dowy odpowiedzialny redaktor J ózef Furmaniak. -

I

przedpołudniem .

El
Czcionkami Drukarni PrzemysIowe j w KrotOlizynie.

