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Zawiadamiam, iż od 21. 7. do 1. 9. 31 są wakacje
cew drebiu, docierajl\cą swym wpływem w każdy
sądu administracyjne-go znajdują ce gn się przy wy
zakątek nnszr j dzielnicy.
A więc pod hasłem „łączmy się' postanowiła dziale powiatowym. Podczas wakacji rozstrzyga su;
Wielkopolska Izba Rolnicza powołać do życia spe - tylko nagłe sprawy.
cjalną organizacją drobio\1\'ą, obejmującą całą Wielko Leszno, d■ia 4. VII. 1920. Sebeski, Starosta.
polskę pod nazwą
Wielkopolski Związek hodowców drobiu .
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Z Leszna: Metis Henryk z żoną, Vetter Elżbieta,
zgłaszali się do nas, podając na dok.ładne adresy.
Niech każdy kogo sprawa ta interesuj e się Eisermann Ottokar, Stephan Marja, Klimpel Anna,
Petzold Ernst z rodziną, Kirste Susanna, Jansen Jad zgłosi, aby mógł otrzymać zaproszenie na to pierw sze zebranie, które prawdopodobnie, o czem jeszcze wica, Neugebauer Robert, Schroter Karól z żoną,
doniesiemy, połącwne będzie z wykładami, wystawą Kunze Klara z rodziną, Brcitkopf Emilja, Metzner
Otto z rodzin,\, Planitz Emilja, Bunzel Pa'ulina ,
nartędzi, maszyn itp. maj ących zastosowan ie w ho
Blischke Helena, HalJiant Teodor z rod:iiną, Schtitz
dowli drobiow ej, oraz produktów drobiowych .
Anna z rodziną, IlgHlann Elfriede, Neufehl Józef z
WielkopolskaIzba Rolnicza.
rodzin,\, Kiwi Abraham z ro4iziną , Kaffke Pauline,
Wydział drobiowy.
Robert Ernst Brause, Schmiat Marja, Seiler Meta ,
•
\Vicbner Paweł z toną.
Powy.isze podaję do wiadomo,~i.
Z Strzyżewic: Halliaut Erich.
Leszno, dnia 30 . 6. 1921 r .
Z Gronowa: Neumann Artur.
Sobeski, Starosta .
Z Murkowic: Roth Rudolf
Z Osieczny: Scholz Marta z dzieckiem, Knetsch
Oglos.zeaie.
Helena.
W ostatnich tygodniach zdarza się coraz czę•
Z Krzemieniewa: Sommer August.
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ściej, że lekarze w wypadkach
Nowe Żakowo : Neige Lydia z dziećmi, Reck bardzo późno po stwierdzeniu choroby podawają do riegelZ Aucusta,
Hain Anna .
wiadomości policji o jej pojawieniu się, co stanowi
W1zyscy ci, którzy maj11jakiekolwiek pretensje
poważną przeszkod~ w wdrożeniu środków zaradczych. Przypominam wszystkim pp . lekarzom po- •o powyższycll osób, zechcą sic zgłosić w przeci11&u
wiatu obowiązek natychmiastowego doniesienia każ I dni do 1tarostwa w Lesznie - pokój nr. 11.
dego wypadku chorób zakaźnych policji.
Sobeski, Starosta.
Leszno, dnia 1. 7. 1921 r.
Leszno, dnia 27. 6. 1921.
Pp. prulożonych dworów i p. sołtysów upra Sobeski, Starosta .
szam cło 15 bm . naft~ teraźniejszego podliału odebrać, w przeciwnym razie przepada .
Oeleuenie.
LeszH wsched, ania 7. 7. 19zr r.
Mianuję następuj~ce osoby:
l1miaarz obwod1wy.
1) p. Ludwika Kobelskiego, urzędnika gosp ., prze łożonym dworu na obszar dworski Nowawieś .
Sauer .
2) p. Maksymiljana Ciszaka, urzędnika gosp ., prz ełożonym dworu na obszar dworski Kąkolowa.
Ogłoszenie.
3) p. Piotra Stefaniaka, kasjera, zastępca przełożo
Pomiędzy trzedą chlewną gospodarza Roberta
nego dworu na obszar dworski Brylewo.
wygasła czerwonka.
4) p. Stanisbwa Kuińskiego, urzędnika ,osp., zastępc11, Ihma z Dommic
Włoszakowice, dnia 4. 7. 1921.
przełożonego dworu na obszar dworski .Drobnin.
5) p_.Czesława Koniecznego, urzędnika gosp. i ka Komisarz Obwodowy: Vogel.
SJera, zastępcą przełożonego dworu na obszar
dwo1ski Tworzanice .
6) p. Piotra Zakrzewskiei•, urzędnika gosp ., zastępcą
Państw.
przełożonego dworu na obszar dworski Przybin .
otwiera s_ię od
Leszno, dnia 30. 6. 1921. łobeski, Starosta .
l. wrzd ,11a br.
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Leszno, dma 4. 7. 21 r.
Przewodniez,ey wydział powiatowete.
Sobeski.

przejdą uczniowie do fachowych klas w zakresie bu.
downictwa,'.stolarstwa lub ślusarstwa.

Dział ten uruchomiony będzie od września przy.
szłego

roku kalendarzowego I 922.

