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REDAKC.TA

DRUKARNIA PRZEMYST,OWA - KRO'rOSZYN, UL . KOŻMmSKA 2. 'l'EL. 164.

DZIAŁU

TJRZlDDOWEGO -

Sl'AROS'l'WO W KROTOSZYNIE -

Z powodu renowadi nawierzch ni na szosie Zduny
Daszków, zamykam takową nn tym odcinku
dla ruchu kołowego i to na cza~ od S-go do 17 -go
września br.
Objazd może odl.Jywać s ię urogą polną Zduny
- BesŁwin - Baszków lub SZOSIl Zllnny - Konarzew - Daszków.
Krotoszyn, 26 sierpnia 1932 r.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego:
(-) KASPRZAK.
Starosta Powiatowy.
L. dz. 1405/32 P. Z. D.

I

TELITIFON 39.

Zezwolenie na zbiórke publiczno.
Zozwolenie na zbiórkę publiczną, udzielone
Zarzqdowi Towarzystwa Przyjaciół Ha!lerowa, ogloszone w Orędowniku Powiatowym Nr. 31 z dnia
23 IV 82, zostalo przedłużone do 31 XII br.
Krotoszyn, 27 sierpnia 1932 r.
Za Starostę powiatowego:
(-) BONOWSKl, aS6sor.
L. B. 32/22/32 ,

Dział nieurzędovvy.

·
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Z zyo
a gospo arczego
W \Varszawie czyni się intezywne przygotowania do sezonu jesiennego, który - zuaniem sfer
facllowycll wywoła stosunkowo duż e ożywienie na
rynku towarowym. Przyczyni siG do teg o w znacznej mierze fakt, że na rynku pieniężnym nastąpiło
duże uspokojenie i powrót zaufania.
Specjalnie intenzywne przygotowania czynione są na rynku skór. i obuwia . Popyt na skóry
gotowe jest bardzo wielki, przyczem zauważyć się
daje brak szeregu gatunków. Odbiorcy otrzymują
zaledwie połowę zamówionych towarów i to pomimo, że garbarnie przeważnie pracują na dwie
zmia ny. Szereg fabryk garbarskich otrzymał ju~
zamów ~e nia na cały sezon.
W tych warunkacll tendencj a cen na wyrołJy
gotowe jest hanlzo mocna i zwyżkowa. Duży stosunkowo popyt ujawnia się też na skóry zagraniezne. Wszystkie tranzakeje zarówno skórami
krajowemi jak i zagranicznemi zawierane są za
gotówkę. Natomiast w dziedzinie skór surowych,
pomirr.o wzrostu cen o 10 proc. na niektórych
rynkach światowyc.h, nie zauważono żadnej poprawy. Nadal podaż skór ~urowych jest nadmiernie wielka przy zniżkowej tendencji cen.
Na rynku tkanin włókienniczych wobec zwyż
kowej tendencji cen dają s ię zauważyć intenzywne przygotowania do sezonu jesiennego. H urtownicy warszawscy pOCzynili jut znaczne zamówienia
w Łodzi i Bielsku, gdzie zjazd kupców prowincjonalnych jest duży. Zakupywane są przeważnie
towary wełniane, przeznaczone na ubrania i palta
zimowe.
Tranzakcje zawierane są bądź za go tówkę,
bądt też za weksle krótkoterminow ~ , dorhod7ące
do 1'/2 naj wytej 2 miesięcy, przyo::zem wypłacalI
ność klienteli uległa znacznej poprawie.

Wreszcie na rynku kolonjalnym poczynione

zostały przez hurtowników zagranicą zamówienia,

Idóre są znacz nie mnięjsze niż w roku ubiegłym.
Takie samo zjawisko zanotowano zresztą
w pierwsze m półroczu r. b. Tak np. herbaty kawy i kakao sprowadziliśmy w tym okresie za 19,8
milj. wobec 26.9 milj. zł. w I-szem półroczu 1931,
ryhl za 10 milj, 55 tys. zł. wobec 14,1 milj. zł.,
cytryn i pom ara ńczy za 5 milj. zł. wobec 7,5 milj.
zlotych, śliwek za 2.275 tys. lI. wobec 5,275 tys.
złotych, wreszcie śledzi za 9 milj. 633 tys. zł. wobec 14 milj. 741 tys. zł. w pierwszem półroczu 1931.
Kończąc, n a l eży stwierdzić, iż rozwój sezonu
jesiennego za leżny jest, w dużej mierze od kształ
towania się sytuacji w rolnictwie, co do której narazie trudno byłoby stawiać jakiekolwiek horoskopy,
---------------------

Z bllzka I daleka

Dnia 21·go b. m. 0dbył s ię w Warszawie do'
roczny (piaty) zjazd deleg3tów Federacji Pol~kich
Związków Obrońców Ojczyzny. F ederacja jest dziś
najpotężniejszą organizilcją b. wojskowych i wszy'
stkich tych, co na przestrzeni ostatniego półwieku
walczyli ort;żnie o Polskę. Federacja obejmuje
31 związków byłych wojskowych, liczączych około
500.000 członków. Federa(ja nie jest instytucją
martwą ani "od parady". Zywą jej tr t'śc ią. przystosowaną do wymogów współczesllyc.h, jest akcja
ubezpieczeniowa. Około 20.000 członków Federacji
jest już ubezpieczonych. Składki ubezpieczeniowe
stanowią już dzisiaj sumy poważne, wzrosną zaś
niewątpliwie do miljonów i w naszej kapitalizacji
wewnętrznej stanowić będą czynnik powatny.
Federacja, pod względem ideowym przyczynia się
wnlnie do konsolidacji wewnętrznej wśród b. wojskowych. Nie licytujemy się pomit;dzy sobą mówił na zjeźd zie gen. Składkowski -- kto uczy-

nil więcej dla Polski. Jest to stanowisko jedynie
słuszn e i I:drowe. Wśród czlonków Federacji ni ema sz mi ejsca na spory orje ntacy jne a ni na ry wa lizacje formacyjne. Zgodna pr<lca dla przyszłości
Państwa, o które jako wojskowi walczyli obecni
członkowie Federacji oto jedyne ha s ł o, które
przyświec a zrzeszonym w jej szen~gach . Idea
zjed noczenia sil polskich na Pomorzu na gruncie
obrony przeciwko wrogim zal\lJsom Clynników
z e wn ę trzny c h, wysuwających bezczelnie hasło " re '
winclyl,a cji" tej ziemi polskiej odniosł a całkowity
triumf. Utworzona została "Armja n.ezerwowa
Pomorza;" w której skład w esz ł y wszystkie organizacje b. w ojs kowych, r ezerwi stów i przysposobi e ni a woj s kow ego. "Armj a Rezer wowa" liczy
obecnie ponaJ 50000 cz łonk ów.
Podczas "święta Mo rza" "Armja f{ezenyowa"
złotyła Prezyde nt ow i !{zplite j me ld un ek, wyrnta.if\Cy gotowość obrony .:zy nn ej w raz ie potrze by.
Do m eldllnku tego s ponta ni czn ie przyłączyła się
dzi elni ca pom ors ka •.sokola", lic ząca 25.000 człon'
ków oraz li czn e organizacje młodzi ety katolickiej.
Jeśli (Ioda my do tego. te " S trz elec" na Pomorzu
ohj ą ł li czne zastęflY młodzi eży wiejski ej (pon8d
25.000 człon.), te pomyślnif' rozwij a s ię harccrstwo,
za~ "L egjon Młody c h", który op a rł siG o młod q
inteli genc j ę pomorsl«!, li czy ju ż po paru miesią
cac h is tni e nia 1200 członków, mamy prawo stwierdzić. te iJea jed!lości sił p olskie!: na Pomorzu,
rzucona puez czynniki prorz 'ldowc, wydała plon
obfity pomimo zaj a dłej n<lgonki przec iwn ej prasy
t. zw. narodowej.

Wczoraj - dzis - jutro.
J edno z pism humorystycznyc h podało historję
obywatela, który nie m óg ł nau C7yć s i ę c h o dzi ć po
uli cy. Raz prze sze dł, nie zW h żając na sy gnal policja nta, drugi r;lz szedł za prę dko, tl zeci raz za
wolllo. a czwarty raz przeciął uli r;ę pod ni e właści·
wym kąt e m . We wszystki ch tych wypadkach
musiał zapłacić kan;. Wreszcie po [la ru lat;II:: 11
prz rc hod z'IC prze z sklzyżowanie uli c z zac howani e m wszelkic h prze pisów dostał s i(~ pod sa mo·
chód i s tracił nogę . Odtąd , jako ka leka j eź dził nn
fot elu, który sa lU pop yc hał r ę kom a. Z Jaw a ło mu
się. że już jest bezpieczn y, bo, jako po ża ł o wania
godny kal eIw, b ę d z ie mi,. ł wzglqdy ~l!'ótów porządkll i bezpieczeń<;twa. T y mczasem jego prze'
widywa ni a ok aza ł y s iG zle. bo powIl ego ra zu zapomni a ł zapalić tylnego światl a IW swoim fotelu
i żaplaeił znów karę.
To, co d zi ś jest ni ez łym dowcip e m w prz ys zło śc i moż e hyC' mniPj dowcil,n e, a le zato bardzo
pra wdziwe. Zyc ie kroczy m'przód w s iedmiomilow yc h b llta ch, a swlony postp,n w dz ied,dnie tec hniki ni e Z fl W SZ (~ przyno si same ty lko wygody.
Łatwiej hyło c h o dzi ć po ulic i!c h W a rs zCl wy w tyc h
czasach. ki edy co pół godziny przejec ha la maje·
s ta ty cznie konn a •. drynda", niż dzi ś . ki edy trzeba
s ię prz ec i skać mi ędzy sznurem ta k só well i tramwCljów .
W ilustro w,lIly m piśmie "M i cs i ~c " z kwietnia
19 12 roku [ty lko 20 hlt te mu ) czy ta my w artykule
pod tytuł e m "PodrMe napowi e trzIl e" .. . "H e nry k
Sal me t. glówny pilot szkoly lotni czej pod Landy·
nem, francuz. w dniu 7 marCa o godzinie 13 rano
wzleci elł z I-lendorI w zami Brze przeprawi enia się
pon ad k;1I1alem z Dove ru do Ca la is. A le korzys tając: z dobrej pogody i z wiatru. k t0 ry go znosił
ku zachodowi, skierował się IW Dieppe i dotarł
do Issy L es l\'loulineaux o 11 rano, to znaczy, że

w

prz ec ią g u 3 godzin przebył on przestrzefl 360
dzielącą L ondyn od Parytn".
Pomy ś l c i e, że bylo to tylko 20 lat temu, a
dziś z sz)' bkości11t 20 klm. na godzin ę je~dtą jut
pOCIągi w Ameryce. a spacer 1000 kilometrowy

km .

awione tki sportowej nie dziwi nikogo, uo samoloty
potr a fi ą w powie trzu przebywać po trzy ty godnie,
bez l'Ido wa ni a:
Jak w yg l ąda powaga naukowa kon g res u lekarzy w Haa rlze, I,tóry odbył się w 1899 roku
i orz e kł j e dno g ło § nie, te jeteli człowiek przekroczy
szybko ś ć 80 kilom e trów nil godzinę, to umr ze na
skutek p ę kni ęcia serca I Wszak dziś ju ż ludzie
lati,ją samolot;.rni I: szybkością około 800 kilometrów na godzin ę . a więc 10 razy prędz ej i ciesz'l
si ę jaknajlepszem zdrowiem I
Artykuł umi eszczony w "Miesiącu Ilus trowanym" z pl"l.ed dwudziestu lat posia da , .ja ko dokume nt e poki fo tografi ę "pilota głównego " p. Sa lmet a
pi ~kl1E'go m ężczyz ny z szumiastym wą sem . opa rtego o swój samolot. który jest śmiesznym zlepkiem
piltyków, powiqzanych bez ładu i składu drutami.
Dziś, ki edy umiemy już budować samoloty na
200 osó b, o sile pon"d 3000 koni mech a niczn"ych,
ten samolot z roku 1912go bullzi najwytej pOdziw
db odwagi człowieka, który zdecydo\~ ał się polecieć n a nim; wtedy zaś Illdzkośt była dumna z maszyny, która l a t a ła z sz y bkością 120 kilom etrów
na godzinę.
ł w lotni ctwie, jak w katdej innej dzi edzinie
życia w sp ół czes n eg o postęp nipsie nie sa me tylko
dobrodzi ejs twa .
Potęt n y wynal azek, pozwalający człowiekowi
prz e no sić się na olbrzymich przestrze niach z 01hrzymią szybkością, ok a zał się mieczem obosi eczny III i użyty został do dzieła zniszcze nia.
Ws zyscy jll~ dziś wiemy doskonale, ~e samo·
lot, to niet)'lko zdobycz umysłu ludzkiego, służąca
do udogodni e nia tycia, ale zarne m i hroń na jstra·
szli wsza. która zmieniła dotychczasow e metody
wojny i z ag roziła spokojowi i bezpiecz t' ństwu lud·
noś c i cywil ne j.
l my obywatele cywilni.JNył~lc ze ni poza na wias
dz i;d,lfl wojenny ch, musimy płacić kim;, ja k te n pCl n
z humores ki, o Idóry m była mowa na wstępie,
o ile ni e h ę dzi e m y umieli i chcieli zastosować się
rio s zybkiego prqdu życia nowoczes nego.
Wprawdzie m) Polacy nie do ś wiad c zyliśmy
jeszcze w petni na wJa s nej s kórze przy kry ch skutIdl\v dzi a la ni a lotnictwa woje nnego. al e ludność
Paryża, Lllndynll i W e necji pami<;ta do d zisiaj no ce trwogi. które przetywflla w nasacli wojny
europejskiej.
Naucz my s iG więc korzystać z przykrych doświad( :zel\ naszy c h s'lsiad6w i ni e d ajmy wypró·
bować ich na wła:;;nej skórze!
Dzi ś, ki edy odzyskaliśmy byt niepodlegly, a z
nim raZC m i złych są siadów ze w schodu i zacho ·
dll. mus im y przystos~nvać się do tempa tycia tych,
kt()rzy nas wyprzedzili.
Nie brak nam do tego ani zdolno śc i. a ni środ
ków - potrze ha tylko szczerych chęci i dourej
woli. Nadewsz\'stko zaś ni e wolno nam patrz eć
oboi0tni e n" bohakróikie wysilki jednos tek, a zl\obyt· sil; mus imy na czyn zbiorowy, na wysiłek
catego narodu I
Nie \\-ys tClfcz'I rekordy. zdobywiJlle ofiarnie
przez asów na sze ';o lotnictwa nie wy s t a r('/~y pra ca
mrÓW CZ;l jednos tek w laboriltorj ac h i w a rsz ta tac h,
mus imy ws zyscy bez wyjątku bez r óż ni cy wieku,
płci, wyzlli:l1lia i przekonafl zdobyć się na wspólny

w;,siłek i wyrównać różnice, istniejące mi ędzy

na-I

I

Głód

i

apetvł.

O najsilniejszym in;;tynkcic ludzkim.
Ca łe życie ludzkie kształtuj e się pod wpływem
naj potężniejszego, a zarazem najba rdzicj pierwotnego instynktu człowieka - głodu. J est on celowem urządzeniem natury, która tym sposobem
chroni jednoslkę od zagł ady. '\Tobec po tęg i gło
du chleba blednie nawet głod miło śc i, drugi z rzędu
instynkt za chowawczy, który chroni znowu gatunek, ród ludzki, od zagład y.
UCZl1cie głodu jest, mimo pozorów, skomplikowanym procesem fiziologicznym. Na pierwszy
rzut oka zdawaloby się, te j es t eś my głodni dlatego,
gdy t przewód pokarmowy jest pusty, ~ołąrlek i jelita zost",ły opróżnione z treści pokarmowej. Odczuwamy nawet w czasie głodu ból i "ściskanie"
żołtldka. Nie stanowi to jednak istolnej przyczyny
głodu.

przybiera wprost dziwne formy.

u ludzi jak w
I równo
jest
dzieci

mi, a z ag r amcą.
Wymagaj<l ot! nas tego przysz ł e pokolenia,
przed klóremi bGdzlemy Zd,lW ó!Ć sprawozdanie w
historji .
Dziś \II czasaGh zakusów na całość nas zych
granic, powinniśmy wszyscy poprzeć organizację,
mającą na celu potęgę lotnic zą Polski i bezpieczeństwo J ej Obywateli - powinniśmy popr.'!eć Ligę ·
Obrony Powietrznej i Przeciwga zow f'j , zapisu jcie
się na jej członków.
Nie wolno nam zapominać, że w czasie naszego "świ ę ta morza" hitlerowcy g(!ańscy urzqcl~ili
"świ ę to powietrza", sprow<l/lzaj;tc na lotnisko gdań
skie ni emiecki Ze ppelin
Nie zapominajmy, że "kto będzie panem powi etrza, ten będzie pan em świilta" i na nwnifeslację gd,dlSkich hitlerowców odpowiedzmy lrw;lł y m
wysiłkiem i stale pro'Nadzonq praq w L id ze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
Niechaj !1zieil wczorajs7.y Ilaucz y nas, jnk postepować dziś, aby jutro być bezpiecznym.

i

Widzimy to za-

świecie zwierzęcym. Znaną

rzeczą , ~e
ko ś ćca, mają
gdyż OdCZl1\Ve,j ą brak

w ol,resie intenzywnego
tendencje do zj adania muru,
wapna w organiźmie, to samo widzimy u kur, które zjadajq łupki z jaj, u
owiec j e dzącyc h wełne itd.
W okresach prawdziwego głodu braku poży
wienia wogóle, apetyt dostraj,( się do tego i osladza nam bołesne wrażenia smakowe. Obniża on
swe wymagania i przez to wyzbywamy się w s trę
tu przyzwyczajelliowego lub wrodzonego do pewnych potraw. Z jakim zapałem jedliśmy w czasie
wojny mięso końskie, chleb kukurydzowy i inne
"smakołyki", których obecnie nie tknęlib yśmy. To
głód, wi elki pan zmusił nas do tego, lecz dobra
natura - matka chcąc nam to umilić, przestroiła
nasze upodobania, podniebienia i j ę zyki.

wzrostu

Czv

ŹQdłO PSlczołV

leClV raka?

Przed kilku dniami w belgradzl<iem czasopiśmie
"W reme" ukaz a ł się wywiad z profesorem tamtejszego uniwersytetu, dr. Sahowiczem, który przez
dług ie lata był asystentem profesora Johanowicza,
znakomitego specjalisty w dziedzinie leczenia choroby raka.
"Dzięki liczny m obserwacjom powiada dr.
Sahowicz - ud a ło się m:m stwierdzić, i~ dane
statystyczne, dotyenlce rakowatych nie podają
liczby zachorowail w śród pszcze larzy. Znając skutki ukłuci a żwllempszczoły normalnej tkanki ludzkiej, postanowiliśmy zbadać dokładnie wpływ żądła
na tkankę rakowatych, w tym też celu dokonali ś my całe go szeregu doświadczeń na morski.:h świ n
kach i królil,a.::h, oraz na ludziach. Po dokonaniu
trzeciego i czwartego ukłucia żądłem pszczoły,
stwierdziliśmy, iż nowotwór gwaltownie cofa się
z za jmowanych przez siebie pozycyj na tka nce
ciała rakowatych. Należy wszak~ e zaznaczyć, iż
nie udało się nam doprowadzić do zupełnego zaniku nowotwora, gdyż doświadczenia nasze przerwał a nagła śmierć profesora Johanowicza.
Niemni ej jednak badania rozpoczęte przez nas
znałazły szeroki oddźwięk w świecie naukowym.
Ost.alnio dr. Asch mi a ł wykład o metodzie
profesora Jochanowlcza w pll ryskiej ał,ademji medycz nej, a w Stanach Zjednoczonych, oraz w Brazylji cały szereg uczonych pracuje w chwili obecnej nad stworzen iem serum, któreby składało się
z trujących zawartości ~ądła pszczoły, oraz z ekstraktu tkanki rakowatych. Według wSlelkiego
prawdopodobieństwa serum takie mogłoby
się
okazać skuteczne przy leczeniu najgroźniejszych
objawów choroby raka".

Spróbójmy wypełnić przewód pokarmowy czlo
wieka głodnego, jakiemiś substancj"mi niepo~yw
nemi. ClY zniknie uczucie głodu r Nie. Przeciwnie, znowu mote my usunąć uczuc ie głodu, pOdając
człowiekowi pożywieni e ni e przez usta i przewód
pokarmowy, lecz wprost do krwi. Jasnem jest
wobec tego, że nie stan wypełnienia tolądka daje
nam uczucie głodu i sytości, lecz obecno~ć substancyj pożywnych we Iuwi. Dlaczego też czło
wiek głodny, który szybko je, czuje nadal, pomimo faktycznego objedzenia się, glód.
Jnkiet wolJec tego znaczenie ma apetyt, który
w corlziennem życiu jest uważany za miernik gloclu'!
Nie s[\ to dwa równoznaczne ucz ucia. M(l\vimy na wet: - jestem głodny, a nie mam apetyt'J,
- najadłem się, a idzie mi jeszcze ślinka na to
lub tamto. Apetyt tylko do pewnego stopnia jest
odd ź wi ę kiem uczucia głodu
StO! on jednak pod
przemotnym wpływem naszych przyzwyczajeń,
wychowania, kultury i t. p.
Obok tego apetyt spełnia ważne zadanie, jeśli
chodzi o za s pokojenie głodu pewnyth ściś le okreś
lonych substancyj. Nie wystarCly bowiem, byśmy
zaspokoili głód jecl.llym rodzajem pot.ywie nia, musimy organizmowi dostarczyć wszystkich tych
składników pożywnych, które są ni e zb ę dne do życia.
Zale:tnie od sposobu od2:ywiania, a petyt sil;
zmienia i zawsze stanowi ten cenny regulator i
wskaillik istotnych potrzeb organizmu. Niekiedy .

Kronika miejscowa.
- Za szpiegostwo skazany na śmierć. \V dniu
25 sierpnia be. odbyła się :ozprawa doraźna przy
Sądzie Okręgowym w Ostrowie Wlk\>. przeciwko
J anowi Stempniewiczowi z Sulmierzyc oskar:lonemu o szpiegos lwo na rzecz Niemiec. Kompletowi
Sądu przewodniczył przewodniczący Sądu dorażne

go Wiceprezes Wojtynowski, jako wolanci zas.iadali sędziowie Woźniak i lwich Oskarżenie wnosił podprokurator Kułigowski, obrońcą z urzędu zaś
był ad wokak Szymnnowski. W wyniku rozprawy
S~ld uznają c winę oskar~onego Stempniewicza za
dostatecz nie udowodnioną, skazał go na karę
śmierci przez powieszenie i trwałą utratę praw

- Kradzież z włamaniem w Jelonku. W celu
obywatelskich. Pan Prezydent H.zeczypospolitej
urządzenia solJie libacji zakradli się 27 b. m. rano
skorzystał w danej sprawie z przysługującego mu
prawa łaski i zamienił Stempniewiczowi kart: około godz. 3. niejakiś Mąkowski Stanisław, Poczta
J an i Ziajka Józef do restauracji ,,] elonek" wła
śmierci na karę dotywotnego c iętkiego więzienia.
1
- Odpust w Lutogniewie. Tegoroczny wielki sność p. Jarocióskiego i skradli 4 / 2 litra czystej,
kilka
cygar,
papierosów
i
3 gołębie. Przechodzą
odpust Matki Boskiej Pocieszenia w Lutogniewie
pod Krotoszynem rozpoczyna się w tym roku cy w tym czasie strażnik zauwatył to i puścił sic
w sobotę dnia 3 września nieszporami po południu w pog o ń za złodziejami których tet przychwycił
o godz. 5,30. Po nieszporach udzielenie błogosła' . i odstawił na Posterunek Policji.
wieństwa ,:zieciom.
- Kradzież roweru. W celu załatwienia inW niedzielę dnia 4 września rano o godz. (j
teresu, pozostawił niejakiś Baran Jan z Dąbrowy
wystawienie i jutrznifl, o godz. 8 Msza święta. po rower na korytarzu przy ul. Klollowicza 7. \V tym
niej udzielenie błogoslawieńsiwa ctzieciofll. Drug<l czasie zjawił się młodociany zlodzi ej 14-letni DuMsza święta o godz. 10. O godz. '11 powitallle cIziak Kazimierz, który go w mig tet zahrał do
kompanji przybyłych na odpust przed figurą Naj- .,iebie do domu na ul. KolJierską. Lecz policja
świętszego Serca Jezusowego, o godz. 11 ,30 suma
wpadła na trop złodzieja i zwróciła rower poszkoi kazanie - po kazaniu udzi elenie blogoslawiefl- dowan e mu. VV nieszczęściu miał jeszcze szczęście.
stwa dzieciom z ambony na cmentmzu, przyjmo- Pożary. Dnia 27 bm. o godz. 16,45 wybuchł
wanie do Bnwtwa I\Iatki Boskiej Pocieszenia
i święcenie dewocjonalji. Po południu o godz. 5,30 w Sobierzynie pow. jmocinskiego potar w zagrodzie Walczaka Stefana i Finkego Emila. Ponienieszpory i błogosławieństwo dla dzieci.
W poniedziałek dnia 5 września o godz. 7. wa:l: obydwa gospodarstwa pol,ryte były słomą,
wigilje i Msza święta 1ałobna za dusze członków wszelka pomoc ratownicza olwzała się lJezskuteczBractwa Nlatki Hoskiej Pocieszenia. D,dsze lvIsze na. Przyczyny potaru nie ustalono. Ogólna strata
wynosi ca 30000 zl., które pokryje Kraj. Ubezp.
Święte o godz . 9,30 l o godz. 11. Kazanie, udzielenie bł'lgosławi e (lstwa dzieciom i przyjmowanie Ogniowe o ile nie nastąpiło samowolne podpalenie.
do Bractwa Matki Boskiej Pocieszenia o godz. 11,30.
- Przytrzymanie skradzionego roweru. Pod·
- Cygau - de~erter. Przyzwycznjony do t.y- czas przeprowadzonej rewizji 11 Brody WojCIecha
cia koczowniczego Wawrzyniak Marjan zost,l! w Bargłach pOII Smoszewem zajęła policja rower
wcielony do woiska 56 p.p, Wlkp. co mu się jed' marki Wiktoria pochodzący naj prawdopodobniej
nak:l:e :;przykrzyło i zbiegI. Po drodze znkmdł z kradziety. TłomaczeTliu się, 1.e kupił rower od
się do gajowego światłego w Chmielnikach i skradł
nieznanego osobnika policja nie dała wiary, lecz
marynarkę, kapelusz i trzewiki. Jak długo będzie
przyprowadziła go na posterunek gdzie poszkodowany mot r sobie rower odebrać.
korzystał z samowolnego urlopu nie wiadomo.
Na mocy art. 14 l'ozp. Prezyd. Rz. P. z dnia 3-go
grudnia 1927 r. o pruwie lowieckiem (Dz. Ust. nr.
110/27) zwołuje się na

dnia 5 września br. o.gOdz.12 wPOłud.

poniedziałek,

salę p

na

Mrozkowialla

IV !\oźmillie

Walne Zebranie

Członków
włllścicieli

łJowieckiej

Sp.

na które zaprasza

się

wszystkich

w

Koźminie

Członków,

ZarzQd SP.
Za

~ial nieurzędowy

łowieckiej

w Koźminie.

mśrode, dnia 31. sierpnia 1932 r. o godz. tS-tel

sprzedam w Krotoszynie przy ulicy Koźmińskiej
n r . 2 puulicznie najwięeej dajllcemu za gotówkę:

maSZyny drukankie i kompletne urzQdzenie drukarni
oruz opnrat "Elektrolux", maszvne do pisania, szafe
żelazóQ, biurko i t. P.
(-)

t.o jest

tworzących wspólne obwody
lowieckin.
PORZĄDEK OBR ,\D:
1) Zagajenie i stwierrlzenip- ważności z(lhrania.
2) \Vy jaśnienie ohowiązuj/ICY!Jb przepis. prawnych.
3) Utworzenie osobnych spójek łowieckich dla każ
dllgO obwodu.
4) Wybór członków zarządu i zastllpeÓw.
5) Wolne w!lioski.
W wypadku, gdyuy Walne Zebranie nie doszło
rio skutku z poworlu nieprzyhycia takiej il"ści człon
ków, ktf,raby reprezentolVula więcej jak pPloW!)
ogólnej liczby glosów, uprawnionych do glosowania
Zwołuje si~ powtórne Walne Zebranie
na tenże dzień i miejsce oruz z tym samym porząd
idem obrad o pól godziny p(, źniej tj . o i;od~. 12,30
w południe, które w myśl statutu będzie prawo'
mocne bez wzgol. na ilość ohecnych .
Kdmin, dnia 22 sier]lnia 1932 r.

gruntów

Przetarg przymusowy.

KAŁEK,

komornik

sądowy.

Przetarg przymusowy.
\II

piQtek, dnia Z-gO

września

193Z o godz. lO-tej

(Jnetlum w Krotoszynie przy 111. Kaliskiej nr. 13
puuliezuie najwięcej dajqcemu za gotówkę:

l szafe do obuwia za szkłem, 1 maszyne szewskQ,
l regał, 1 stół składowv.
KAŁEK,

komornik

sądowy.

DRUKI WSZELKIEGO RODZAJU
wykonuje

gustownie,

spiesznie

tanio

Drukarnia Przernyslovva
Tel. 1(;4.

odpowiedzialny redaktor Józ ef Furmaoiak. -

KROTOSZYN

Czcionkami Drukarni

Przemysłowej

Tel. 164.
w Krotoszynie.

