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Dział nieurzędovvy.

Obraz Hntkl Boskiej Czestochol1lskiei,
Cudami słynący obraz IIIatki Boskiej Czr;sto·
chowskiej nalety niewątpliwie do najstarszych
i najciekawszych przedstawień lIladonny na zie·
miach polskich zachowanych. Historja obrazu
splata si~ najsilniej z historją Rzeczypospolitej, a
rola jego w dziejach kultu N. Marji Panny w Pol·
sce jest dominująca. Obruz jasnogórski według
legend pochodzący z pod pędzla św. Łuka3za
Ewangelisty. malowany rzekomo w Jerozolimie.
a wi~c według tej legendy najbardziej autentyczny,
miał się dostać za pośrednictwem cf'sarzowej bizantyjskiej, Eudoksji, do Bizancjum, - a później
w wianie siostrv ce~arzów wschodnich, Anny żony
Włodzimierza, Księcia Ruskiego, znaleźć si~ miał
w Kijowie, skąd drogą spadków przeszedł w posiadanie którejś linji ksiątqt czel wonoruskich; halickich czy włodzimierskich.
Historja pewna cudownego obrazu rozpoczyna
się wła~ciwie w r. 1382, kiedy to rządzący wów'
cza's na Rusi Czerwonej, w imieniu Ludwika Wę
gierskiego. piastowicz śląski. ksiątę Opolski Wła
dysław, zabrał znajduj:\cy się w Bełzie obraz i
przewidć go postanowił do swego rodowego śl'ls
kiego dziedzictwa. Gdy ks;ątę Władysław po popasie porl Jasną Górą koło Czt!stochowy w dalszą
drogę z cudownym obrazem udać się zamierzał,
obrazu tadną siłą ruszyć z miejsca nie zdołano.
Poczytawszy to za znak Bo~y. ksi'ltę Władysław
przy istlliejącym na Jasnej G'lfze kościółku drewnianym wzniósł kaplic~, gdzie obraz umieścił i
sprowadził z Wf;gier Paulinów, którym pieczę nar!
obrazem powierzył, uposatywszy ich dwiema
wsiami.
Długosz nieco inaczej tłumaczył przyczyny tej
fUIlI lacji. Według niego przyczyną tq miały być
wyrzuty sumienia zarówno \Yładyslawa Opolskiego
jak i jego mocodawcy króla Ludwika. za krzywdy,
jakie obydwaj Polsce wyrządzili. Jagiełło pOll1l1ata
nadania klasztoru, którego skarbiec już wówczas
kusi husytów czeskioh, czy tet poprostu b"ncly
rozbójnicze, gdy;'; dwukrotnie w w. XV nil padano
i łupiono klasztor.
Począwszy od Kazimierza Jagielończyka wszyscy Królowie odwiedzają Jasną Górę składając w
skarbcu klasztornym jako wota błagalne, lub dzięk
czynne dla cudownego wizerunku kosztowne chry.
A Zygmunt Stary upomina, teby skarby klasztoru
nie były wywotone do Węgier, do mncierzystej
ziemi czt:stochowskich Paulinów. Do rozbudowy
klasztoru najwięcej bodaj przyczyuił się Władysław
IV; za jego tet panowania Jasna Góra została
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ufurtyfikowana, otoczona murami i 105'1. -'n z wówczas obraz Jasnogórski slynqł rudami i był w Koronie najpoplllarniejszym wizerunkiem ~'latki Bożej.
Obraz ten, według legenlly wizerunek autentyczny,
zalecano na synodach malarzom polskim jilko
wzór pod względem układu i rysów twarzy dla
nowych obrazów N. I\larji Panny. Jellnak do naj wa;l;niejszego punktu doszedł kult dla CUdOWll'!gO
obrazu CZ(;stochowskiego po roku 1(,.'iS, kiedy to
CZ(:stochowa stała się hnsłem do walki z najeźclzn\
szwedzkim, kiedy zdawało się, że niema już (lIa
Hzeczypospolitej ratunku, kiedy król uchodzić musiał
na śll1sk przed wrogiem - lIlala twierdza często
chowska, o załodze składającej si<-: z kilkudziesit:ciu zakonników, kilkudziesięciu szlachty. mieszczan
i chlopów, razem niespełna 200 ludzi potrafiła pod
wodzą przeora Augustyna Kordeckiego i miecznika
sieradzkiego Sterana Zam0yskiego przez pięć tygodni odpierać skutecznie ataki oblegającej sześciotysięcznej armji szwedzkiej
zaopatrzonej w
ciętlue działa oblę;l;nicze i pozostającej pod wodzą
gen. MiUlera, któremu wspólc7eś~li nLltla wali przydomek Poliocertesa - burzyciela twierdz.
Nit'złomna, uparta wiara w zwycięstwa, wiara
w opiekę i pomoc cudownego obrazu pozwolila
tej nie wyćwiczonej g<Hstce ludzi przetrzymać najcięższe opresje oblętenia. A przyklad bohaterskiej
obrony Częstochowy napełnia nadzieją, otuchą
i zapałem tych wszystkich, którzy jut zwątpili w
mo;l;no~ć ratunku RzeczypospoLtcj
Popuh,rncść cudownego obrazu wzrosła niesłychanie, a Matka Boska Częstocl:owska stała
się nietylko pocieszycielką i oplekunkq Ehorych
i nieszczęśliwych, uciekających się pod je j opiekuńcze sluzyr1ła -- stała się równiet opiekunką
narodu, patronką Rzeczypospolitej, Królową Korony
Polskiej.
Lecz dopiero · w r. 1717, w czasach saskich,
zwyczajem włoskim bp. Szembek dokonał karo ntlcji obrazu. Na uroczystość tę papież Klemens
XI nadesłał dwie zlote korony.
Taka jest legenda i taka jest historja obraw.
Sam obraz - jako dzieło sztuki - niewiele do
niedawna mógł powiedzieć o swe m pochodzeniu.
Restaurowany r.az w wieku XV, drugi raz w koń ·
cu XVll (1682) uległ częściowemu przemalowaniu,
a czczony jak relikwia, bi., tlaniu naukowemIl nie
był (lostęrll1y. W czwartym dziesiątku lat ubieg
łego stulecia pierwszy inwentaryzator z::.bytków
sztuki w dawnym Królestwie, Stronczy (lski, który
zresztą (lglą(lał ohraz w nieświetnych w:Jrllllkach,
rei<tcjoI10wiil, że obraz jest zczerni",y " w wymiarach kolosalnych, na drzewie typrysowem; tłQ

obrazu jest zaprawione czerwonym bolusem, farby
jak si~ zdaje woskowe, twarz i rt:ce później odna·
wialle, Naokoło arabeski w liście dość niezgrabnie
robione. Sam obraz wpuszczony jest w pewien
rodzaj skrzyni i podobno ma być po drugiej stro·
nie takte malowany",
Dopiero przed 7·iu laty, w roku 1925, kiedy
stwierdzono, te stan obrazu grozi zupełnem nie:nal
zni~7.c:teniem malowidła, zdecydowano 5ip, przystą'
JJiĆ do konserwacji nlalowidła i zabezpieczenia
deski przt>d toczącym ją robactwem. Było to nie·
wątpliwie zasługą przeora jasnogórskiego, O. Mar·
kiewicza, Konserwację obrazu powierzono znane·
mu specjaliścit' prof. Rutkowskiemu z Warszawy,
a nad postt:pem prac cz uw a ła komisja zło~ona z
przedstawicieli biskupów, klasztoru i naiwybitniej·
szych historyków sztuki.
Po wyjęciu z ram okazało się, ~e obrilz malo·
wany był temperą na desce lipowej, wysokiej na
122,2 cm. szer. 82,2 cm. 'grubej 3,5 cm.
Z czasu restauracji w w. XVII, dokonanej inną
zresztą techniką malarską, pozostały liczne prze·
malowania i oklejenie de!'ki z odwrotnej strony
płótnem, na którt'IT! malarz, zapewne ten sam , co
obraz odnawiał, wymalował sceny z historji legen·
dy cudownego obrazu. Częśc i nieokryte sukienką
były bardzo zczerniałe, części zakryte sukienką
niszczały od wilgoci.
Pwce nad konserwacją trwały dlugie miesiące
w specjftlnie w klasztorze zainstalowanej pracowni.
Niestety jednak, jednocześnie z konserwacją
nie zdecydowano się na wyczerpujące Jlaukowe
zbadanie obrazu. Postanowiono nawet nie wycią·
gać narazie w sprawozdaniu z konserwacji taU'
nych wniosków co do pochodzenia obrazu, jako
hipotetycznych.
To tet obraz Matki Boskiej C zęstochowskiej
jest dotychcza s zóJgadkq. a niektórzy przypuszczają
i dzisiaj, te jest to obn:.z malowany we Włoszech
pod wpływem sztuki bizantyńskiej. Przemawiałby
za tern naibardziej uczuciowy, mniej schematyczny,
stosunek Madonny do Dzieciątka na obrazie C rę'
stochowskim, nasuw a jący pewne analogje do nie·
który ~ h Madonn włosko · bizantyń s kich.
Czy jest to obraz malowany przez jakiegoś
artystę włoskiego csiadłego na W ę grzech, gdzie
wpływy bizancjum były silne ( Madonna z Akwiz'
granu, której historja wiąte się z Węgrami elaje
niejako podstawę tym wnioskom.
C'l.y td mote, jak przypuszczał jl"den z człon·
ków Komisji częstochowskiej i wybitny znawca
ikonografji bizantyńskiej, śp. Mikołaj Piotrowski,
obraz ten powstał na ziemiac h Rzeczypospolitej,
na Rusi Czerwollt'j i jest wspaniułym dolwm entem
wczesnego, wielkiego rozwoju malarstwa ruskiego
na ziemiach naszych. Naukowe zbildanie obrazu
w czasie jego konserwacji, być mote, mogłoby
dostarczyć zup ełnie pewnych dowodów na popar·
cie którejś z hipotez.
Cudowny obraz Matki Boskiei Częstochowskiej,
jako dzieło sztuki, czeka jeszcze na swego mono·
grafi s tę .
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PołudnIowej
Syndykat emigracyjny informuje, te obecnie
do Paragwaju wyjetdtać mogą:
1. Osoby sumotne, lub rodziny, które po opla·
ceniu kosztów przejazdu mogą wykazać się z po·
siadania 150 dolarów ameryka{lskich. 2. Osoby,
udające !lię na kolonję "Fram" i pos!adające stamtąd listy. 3 Posiadarze "permiso de rlesemLarco"
i aff.davitów.

Poniewa! obecnie konsulat patagwajski w
Wurszawie wstrzymał s'rVoje czynności i zawiesił
wydawanie wiz, więc wiza paraRwajska brana jest
w porcie wyjazdowym. Z tego względu Syndykat
emigracyjny radzi wszystkim emigrantom do Paragwaju, aby z"wczasu składali swoje dokumenty
w jego centrali, lub oddziałach i agenturach na
prowincji, a to w celu przesiania do odpowiedniego
konsulatu paragwajlkiego i uzyskallla jego zgody
na udzielenie wizy, jak równiet ustalenia ceny wizy paragwajskiej i tranzytowej argentyńskiej. Koszt
przejazdu ILl klasą do Phragwaju wynosi zł 950.z Warszawy do Buenos Airss, a następnie 25 do'
larów drogq rzeczną z Buenos Aires do Asundon,
stolicy Paragwaju.
Do Argentyny wyj et dtać mogą bez ograniczefl, nastr;pujace kategorje emigrantów:
1. Rolnicy samotni, lub rodziny rolnicze, skła·
dajace się z osób dorosłych mogących pracowac
samodzielnie w· ró:lnych miejscach i miejsco·
wościach pracy, 2. rodziny rolnicze, nawet z ma·
łemi dziećmi o ile udają się na kolonję w Missio'
Ile! i mogą wykazać się z posiadania 150 dolarów
po opłćlceniu kosztów przejazdu. 3. niefachl)wi
robotnicy tydowscy, 4. posiadacze affidavitów
i wezwań z Argentyny.
Syndykat emigrancyjny radzi wszystkim emigrantom do Argentyny zwracać się zawczasu do
jego centrali lub oddziałów i agentur w celu otrzy·
mania fachowej pomocy przed wyjazdem.
Wszyscy emigranci do Urugwa;u, będący
w posiadaniu affidavitów (permiso de desembarco)
winni wylądować w Urugwaju do dnia 20 wrze'
śnia. Ostatni transport tech emigrantów do Urug'
waju odejdzie z Warszawy dnia 3 września. Syn·
dykat wzywa do jakniljwcześniejszego zgłaszania
się cto jego hiur, w celu załatwienia ostatnich formalności wyjazdowych.

Ostrzetenie przed

wfcieklłznq.

świadom e
wścieklizny, zwracają SIę

Sfery lekarskie,

straszliwych skuto
ków
z publicznym ape·
lem o przestrzeganie przedewszystkiem terminu
zgłaszania się pok llsanych, gdy t kaMa godzina
zaniedbania i opMnienia w szczepieniu przyspiesza katastrofę. Nalety więc zwrócić uwagę, ~e
na jniebezpieczniejsze ukąszenie psa wściekłego zagrata przed e wszystkiem cZt;Sciom ciała, połotonym
blizko mózgu. Ukąszenie więc w twarz lub w ra·
mię jest o wiele groźniejsze w skutkach i szybsze
co do występu choroby, auiteli ukąszenie wściekłe'
go psa w nogę człowieka.
Lekarze mieli sposobność ostatnio obserwo·
wać skutki zlekcewateni~ ukąszonego. Ukąszony
przez psa człowiek rzuca się i dustaje drgawek
jut na widok szklanki wody w rękach lekarza.
Postępujący paralit jest nieuleczalny, a wścieklizna
u ludzi jest najstraszniejszą chorobą.
Sfery lekarskie apeluja raz jeszcze onatych·
miastowe zgłaszanie wypadków pokąsania przez
poszkodowanych w interesie własnym oraz winte·
resie ogółu ludności.

OgólnopolskI zjazd slratv potarnvch.
W niedzielll dn. 14 b. m. rozpoczął sie w War'
szawie dwudniowy V ogólnopolski Zjazd Związków
straży pożarnych z całe; Polsk i.
U roczyslo~ci roz'
pO(lzely się jeszcze w soootę, a mianowicie o godz.
8 wieczór ulicami miasta przBszedł capstrzyk orkielitr strażackich przy świetle Jloohodni.

W nieuzielę o godz. 9 rano na pałacu wyści
u:ów konnych w Mokotowie uroczystości zja zdow e
rozl1oozęły się mSlą polową, odprawioną w obecności
wielotysięcznej rzeszy strażackiej przez ks. Marka.
Po nblJOieńsŁwie odbyła się defilada oddziałów strażackich przed władzami Związku. O g. 10.30 nastąpiło nroczyste otwarcie obrad zjazdu w wielkiej
auli politechniki warszawskiej. Obrady za81:czycil
swą obecnością Prezydeut Rzplitej, którego orkiestra powita/a onegraniem hymnu pallstwowego. Po
zajęciu miejsca przez p. Prezydenta, pierwsze przemówienie wygloHił wojewoda wars7.awski 'I.'waro1o,
jako prezes Związku straży pożarnych. który powita! na wstępie p. Prezydenta, poczem podkreślił
waźnośó działalności straży pożarnych w Polsce.
Zkolei przemawiał min. spr. wewn. Pieracki, który
tak, jalt poprzedni mówca, podkreślił wielką doniosłość struży pożarnYCH oraz zaznnczył, żc c~yn
niki rządowe interesują sie rozwojem strażactwa,
czego najwymowniejszem dowod em jest fakt. że
protektorat honorowy nad Związliiem objął Prezydent RzpIitej Mościcki oraz Marszałek Pilsuoski.
NastElpnie w imieniu miEldzynarodowego Związ
ku straży pożarnych zjazd powitał pik. Pouderou x.
komendant główny straży pożarnych w Paryżu,
przedstawiciele polskich oddziałów ochotniczej straży pużarnej w Czechosłowacji. Po przPlllówienillch
powitalnych p. Strycharzewski (Ost.rowice) wręczyl
p. Prezydentowi RzplitPj u pominek strażacki. poczem p. Prezydent opuścił politechnikę. żegnany
hymnem państwowym. Po opuszczeniu politechniki przez p. Prezydenta zaczęły się obrady zjazdn.
które dotyczyly całego szeregu problemów straży
pożranych w Polsce.
W godzinach popołudniowych na torze wyści
gowym odhyly się zawody strażackie grupowe i je(lnostkowe.

Sanacja stosunkólI/
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ruchu autobusowym.

w najblitszych

dniach ma siG ukazać rozporządzenie wykunawcze do ustawy o zarobkowym
przewozie osób i towarów, samochodami, podpisane jut przez wszystkich zainteresowanych w lej
sprawie ministrów.
Rozporządzenie przewiduje
wydania dwojakich koncesyj: zwyczajnych i wyłącz
nych. Koncesje z prawem wyłączności w)'dawane b~dą przez ministra komunikacji w porozumieniu z ministrem spraw wojskowych i ministrem
przemysłu i handlu, konce'lje zaś zwyczajne przez
władze wojew ódzkie.
Rozporządzenie przewiduje prawo pierwszeń
stwa przy udzielaniu koncesji Wozom wyrohu knljowego, je1eli wszystkie inne warunki u zgłoszo ·
nych wozów są analogiczne. Stare linje autobu'
sowe mają być zlikwidowane w ciągu 2 lat.
Zdaniem kół kompetentnych usta wa ta uporząd
kuje wreszcie zagrataiące tyciu pasaterów sto '
sunki obecne. Procedura przy uzyskaniu nowej
koncesji wymaga 2·tygodniowego oluesu CZ<lSU.
Nowa ustawa b«:dzie wprowadzona w tycie naj ·
pófniej w okresie jesiennym. kiedy wsz,?stkie wo
zy, kurs'.Ijące na linjach autobusowych. będą mu ·
siały być zaopatrzone we wszystkie niezbędne
środki techniczne i odpowiednio dostosowane do
potrzeb i zapewnienia bezpieczeństwa pasaterów.

HleszonkolllV zegarek o elektrvcznem nIlPedzie.
Pewna firma amerykalIska wyprodlłkowała nowy system zegarka elektrycznego. Źródłem Bily
jelit motorek elektryczny o małej ilości obrotów.

Nie jest on jednak bezpo~rednio poląclony ze
wskazów kIlmi. Do przenoszenia siły zastosowano
ciekawy pomysł. mianowicie system magnesów,
które siEl w polu polaryzacyjnem naprzemian przyciągają i odpychają i tym ruchem swoim powodują ruch wskazówek zegnra.
Jest to ciekawy prohlHll techniczny, któremu rokują wielką przyszłość.
Niestety. wiadomości dotychczasowe są zbyt szczuple, by możnn osądzić sza nse tego pomysłu.

Jak
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Amervce zmienlaJu nazlI/iska.

Zmiana nazwiska należy w Stanach Zjednoczo nych do rzeezy nader łatwych. Wystarczy złożyć
od powieilnią prośbę w sądzie i sędzia naje żądane
ze zwolenie.
W ciągu minionego półrocza prze s zło 300 ko biet i mężczyzn jednej tylko części Nowego Jorku
- Manhattamu - zmienilo sobie nazwisko. W całym zaś ;stanie Nowego Jorku zmianll nazwiska
dokonana została przez 500 przeszło osób.
Motywy, jakie kierują osobami niezadowolo;nia.
ze swego nazwiska są różne. Jedni myślą że nazwisko jeh przeszkadza w interesach, innym nie
pOllollll się 0110 poprostu, a znów inni chcieliby być
.. prawdziwymi" Amerykaninami.
Niektórzy dowodzą, że zmieniając nazwisko
mogą ot.rzymać spadek, jak to miało niedawno miejsce z niejakim Chalmers'em, który sędziemu oświad
ezyl. że wuj jego Rutterford pozostawił mu półtora
miljona dolarów, :Ii tym jednakowoż warunkiem. że
w posiadanie spadku może wejść wtedy jedynie o
ile hędzie nazywal się Rutterford.
Niejakiś Paweł Szczypczyk,
Polak, prosił o
zmianę nazwiska. gdyż stanowczo nikt nie potrafi
go w Ameryce wypowiedzieć.
Ro~rt Moonen chciał zmienić nazwisko na
Moor. ze względu na to, że nikt nazwiska jego nie
rozumie przez tclefon. Lecz po kilku miesiącach
zjawił sill on w Sądzie po raz wtóry, oświadc7.ając
że Mool' nie jest przez tel efon bardziej zrozumiałe
od Moone.} d latego woli już zostać przy nazw isku
"rodowem •
Patrick Butler, starający się o zminnę nazwiska. oświadczyl,:
- Jestem spirytystą i otrzy małem ze świata
duchów wiadomośó. że przyjęty zostałem do rodzi ny faraona egipskiego Ramzesa. Na tej podstawie
pragnąłbym nazywaó się Ramzes.
Sąd nie odmówił mu tej pr7.yjemności.

Skarb
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hllnoll/aneJ Doduszce.

Podczas licytacji w jednej z hal licytacyjnych
w Paryżu. wydarzył się niezwykły wręcz wypadek.
Pewien uczestnik licytacji potrącił w przejściu poduszeczkę, leżącą na otomanie w hali. Poouszeczka przy tej sposobności zawadziła o gwóidz i roz'
pruła się.

Ku zdumieniu sprawcy owege zdarzenia wyz niej banknot 1.000fnmkowy. Zawiadomiono o tern aukcjonatora , który przerwał licytację
i wydał nakaz zrewidowania dziwnej poduszeczki.
I oto rewizja dała wynik sensacyjny i niespodziewany. W poduszeczce znajdowało się 10+.000 fen.
w banknotach i papierach wartościowych.
Po dtllt.szych badaniach okazahl się. że ostatnia właścicielka poduszki, biedna wdowa. już od
dłuższego <:zasu nie tyła, a otomana i poduszka
zaj ę te by ły przez ~ ąd za dlugi. Wobec tego skarb
przy padł fiskusowi.
padł

Około

szeif milion6w niewolników na

świecie.

Angielski dziennik katolicki ,,'rhe U ni verse"
donosi o przy~otowaniach, które już siEl rozpoczęly
w Anglji, do uroczy.tego obchodu zniesienia ni ewolnictwa na terytoriach imperjum brytyjskiego.
W związku z powyższą rocznicą nale:i;y przewidywaó rozszerzenie akcji d la zniesienia niewolnictwa
w całym świecie.
J ak wiadomo, deey zja w tej 8pra wie zapadła
6 lat temu w Lidze Narodów.
Obecnie ogólna liczba niewolnik ó w na calej kuli
ziemskiej waha się pomiędzy czterema a Bzścioma
miljonvmi.

Wypadek

mrożQCV

krew w tyłach.

Nieopodal stac ji kolejowej Nowosielce- Gniewosz na linji Nowy Zagórz-Stróż e, rozegrała siG
krew mroźąca w żyłach scena. Tut przed przybyciem pociągu lwowskiego ujrzano na szynach
kólejowych 1' /, roczne dziecko jedneg o z letników,
bawiące się kamieniamI. O ratunku nie było iut
mowy. Publiczność, zebrana na dworcu, wśród
której byli i rodzice dzi ecka, zdn:twiała z prze
rażenia.

Cudownem zrządz eniem losu dziecko z05t"lo
urdtowane. Lokomotywa sprzGglem rzuciła malca
między szyny i przejechała ponad nim, nie dotykając go nawet.
Jak następnie z radością stwierdzono, dziecko
doznało tylko lekkich kontuzyj .
-

Kronika miejscowa.
- Pie\j!;rzymka do Czestochowy. \V czwartek
dnia Hl b. m_ wyrusza z Krotoszyna o godzinie
11,17 pif'lgrzymka cio Częstochowy. Bilet w cenie
zł. 16,20 tam i z powrotem. O godz. 7 odprawiona zostanie Msza św. w intencji pielgrzymki, a o
godz. 10 błogosławieństwo i pochód na dworzec.
Powlót w poniedziałek wieczorem o godz. 19,04.
- Nicsze2:1:śliwy wypadek. Wczoraj o godz.
18,30 zdarzył się w Zalesiu Wielkim nieszczęśliwy
wypadek w zagrodzie gospodarza Warzyboka. Dwoje 1'/2 letnich dzieci bawiło się na podwórzu bez
opieki starszych i wpadli do niedostatecznie zakrytego 7,biorllika gnojówki. Dzieci zdołano wyoią
gnąć, jednakże j liŻ bez Ilajlllniejszych oznak życia.
Przywolany lekarz powiatowy mó~ł tylko stwierdzić śmierć.

- Kłusownictwo. W ubieglym tygodniu przychwycil dzierżawca polowania w Lutogniewie pan
Pawlak z Krot.oszyna niejakiegoś Witka Szymona
z Lutogniewa na kłusownictwie. Na widok pana
Pawlaka porzucił tenże zająca i strzelbę i ukrył się.

um.

- Skutki jazdy kawalerskiej. Dni!1 10
zostal samochód ciężarowy Związku SpÓłdzielni
Spożywców z Krotoszyna najechany i uszkOdzony
przez autobus kursujqcy na linji Rawicz- Krotoszyn.
Nierozsqdny szofer, który w:ózł pasaterów powi·
nien by ć lJezwzględnie karany. gdyź oprócz uszkodzenia samochodu i zniszczenia towaru (jaj) mógł
spowodować katastrofę w ludziach.

WYDZIERŻAWIEniE
w gminie

POLOWAniA tIlEKSEL

Rozdrażew
.,.

obszaru 1186 ha na 6 lat

w~~t~;:lio- ZŁ.
lIlerll

hędą

Do licytacji dopuszczeni
r ef!('ktanci za
poprzedniem ztożeni'lID 50 zt. kaucji. Warnnki odczytane zostaną przed lir.yŁacją.
.
_
_ __

PrzewodnlczQCV SpÓłki łOWieckieJ
_______UJ_A_Cł_Il_UJ_P_IlB_IC_H_._

Wvdzlertawlenie p010 ,!ania
W gminie Bozactn
obszaru &17 hektarówv

wBoźllcinle.

na lat 6

Interesenci winni dożyli 100,- zł. kaucji.
Warunki odczytane z0 8ta ną przed licytac.i'ł.

PrzewodniczQcv

SPÓłki łowieckiej

Jagła.

UlliCWl\;llliam

go

Krotos1.yn. Rynek 28 .

ILIcytaCja
przymusowo.
W bf d-SD

Oe, nil[ 20 SierpniU 1932 r. o gO~z. n-lej

w PogOl'zeli 11 ReinholfJa Miincha
dQ najwięcej daj'lCAIDU za

sprzedawać bę-

gotówkę:

l mllsżvne szewskQ, 1 rower damskI.
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Wałkowie 11 Stallisława
hędę

\II czwartek, dnIa 25 sierpnIa br. o gOdz •. 4 popołud.
wydzierżawia s : (~

::~:d~~e~nii8~

•

w

odb ęrl zie się

sołeckim

żyrem

Fr. Wicherkiewlcz

dnia 25 sIerpnia 1932 r. o godzinie n-lej wlokalu
Dana Ignacego Hinfv w Rozdratewle.

w lokalu

'DO

Firmy KleRlens
Reszelski Krotoszyn. 7.ug' lnąl i temsalir. z moJclIl al\CcptcIII i

odbędzie si ę

Polowanie

.

-

Ilujwiecej

Zaworskiego sprzedawać
za gotówkę:

dającemu

l brvczke, szory, 1 WÓz cietarowq, Ikrowe
i 2 byczki.
( ~- ) ULEMA, komornik sąd. w Koźminie.

ROzpowszechnIajmy jedyne pismo lokalne
"KROTOSIYJtSKI OREDownlK POtoIATOtoYI"

Za <uial nieur<ędowy odpowiedzialny redaktor Jó<cf Furma ni~k . -

Czcionkami Urullarni ' Przemysiow ej w Krotoizynie.

