Ogłoszenia

Przedpłata :
w eksp.m. 0,75 zł
na poczci e 0,82 zł
kwartału: 2,45 zł
Orędownik

Administracja

,,Drukarnia Handlowa"

wymieniona osoba ma zamiar wyprowagranic Państwa Polskiego do Niem iec.
Lina Scholz zd. W andelt z Kaczkowa,
Paulina Brau zd. Fligner z Krzemieniewa.
ZA STAROSTĘ POWIATOWEGO
(-) Doliński, referendarz.
Nr. B. 164/Wi.
tabliczki rowerowej.

Unieważnia się tabliczkę rejestraĆyjną

weru Leszno nr. 410,
Nr. B. 39J3.
Leszno, dnia 11 lipca 1932.
ZA STAROSTĘ POWIATOWEGO
{-) Doliński, referendarz.
obwodowej

p. Michalinie Nowakowej
20 lipca 1932 r. obwód
należą następujące miej-

scowości:

Gminy: Pawłowice, Robczysko, Lubonia, obszary
dworskie: Pawłowice i Lubinia.
Leszno, dnia 8 lipca 1932. L. dz.1682 J32 W. P.
PRZEWODN. WYDZIAŁU POWIATOWEGO
w z. (- ) Doliński.
Odpis.
Warszawa, dnia 14 maJa 1932 r.
Ministerstwo Rolnictwa

Nr. W. XI. 1/9.
Sprawa: pryszczyca, zarządzenia ogólne.
Wobec ujawnienia pry szc zycy zwierząt racicowych w kilku województwach z uwagi na niesi~ tej zarazy oraz
bezpieczeństwo rozszerzenia
punktów tej choroych
utajon
ia
istnien
wości
możli
oj":wodę ~ wydanie
by Ministerstwo prosi Pana W,
Ja~ma_rk1, pokazy
targi,
ie
zarządzeń, by w szystk
się Jedymz pod
ały
odbyw
ząt
zwier
i przetargi
ywanym przez
wykon
ym,
naryjn
wetery
rem
nadzo
powiatowych lub do tego upoważnio~yc~ _lekarz~
weteryna r yjnych. Nadzór nad targami wm1en hyc
jaknajs krup1;1latniej wykonywa. ny targ,owice z_a~,
nie posiadaJące odpowiednich w arunko~, umozh:
wiających należyte badanie zwierząt, wmny. hyc
niezwłocznie doprowadzone do stanu odpowiada.
jącego konieczny_m wymo~o.m.
a . Nr. W.
p1s?1
do
e
czesm
Jedno
zując
Nawią
XI. 1. 6. z dnia 26 lutego rb. w~g~ędme pisma Nr.W XI 1 7 z dn- 8 marca rb ., Mm1sterstwo zazna
prz ~z sołtysó~ (oglądaczy
·sp~awdzania
cz~
a zwier ząt rac icow ych, marrowi
zwi~rząt) st an u zd
"

ie

na celu wykrycie utajonych ognisk pryszczycy
obowiązuje nadal aż do odwołania.
Dyrektor Departamentu
„ Wytwórczości Zwierzęcej i Weteryna rii
.(-) Dr. Markowski . ·
jące

Otrzymują:

wszyscy Panowie Wojewodowie
oraz P. Komisarz Rządu m. st. Warszawy .

do ro-

ponieważ zagiBęła.

powierzyłem z dniem
Pawłowicie, do którego

Telefon 266.

Leszno, ul. Osiecka 54. -

Niżej
dzić się z

Unieważnienie

przyjmuje
za opłat ą I O gr.
za wiersz mm.
4-hlmowy.

e ze

na

sobot,ę.

Położnej

:

się

wychodzi
w

Rok XII.

Leszno, dnia 16 lipca 1932.

Nr. 29.

Urząd Wojewódzki
Nr. W. I. 5 f

Poznański

dnia 6-go czerwca 1932 r.
Pp. Starostom Powiatowym
i pp. Prezydentom m. Bydgoszczy,
Gniezna, Inowrocławia i Poznania
Województwa Poznańskiego
udziela się do wiadomości i zastosowania .
ZA WOJEWODĘ
(-) Dr. Krygicz
Naczelnik Wydziału Weterynarji .
Poznań,

do publicznej wiadomości ~
pp. Burmistrzom i Wójtom pulecam wydać w tym
kierunku dalsze stosowne zarządzenia sposobem
w danym obwodzie praktykowanym.
Nr. W. 518.
Leszno, dnia 28. czerwca 1932.
ZA STAROSTĘ POWIATOWEGO
(-) Gummer
·
Pow. Lekarz Wet .
Powyższe podaję

IE.
OSTHE STRZELAN
do publicznej
wiadomości, że w dniach 19, 21, 23, 26,
28 i 30 lipca br. w godzinach od
6-tei do 16-tej 'odbędżie si ę ostre strzelanie na strzeln icy bojowej Wy ciążkowo.
Reioa zagrożony zostanie zamknięty
•
przeż posterunki wojskowe. Pr zekrocze·
nie linii posterunków i rejonu zabezpie ·
czonego jest wzbronione ze względu nc;l.
Niniejszeµi

podaję

niebezpieczeństwo .

Leszno, dnia 15 lipc a 1932 r.
Nr. B. 25-7. Za Starostę Powiatoweg o
(- ) Doliński.
Refer en dar z.

Święto Morza Polskiego w Gdyni
W dniu 31 łi(!l ca br. odbędzie się w Gdyni
Święto Morza Polskiego, które b ędzie wyrazem jedn o myślnej opinji polskiego społeczeńs t wa w sprawie
nienaruszalności i całości zachodnich grani c Państwa
a w szcze g ólności będzie żywiołową manifestacją nierozerwalności Ziemi Pomorskiej od Rzeczypospolitej
Polskiej.
W święcie tym weimie udział Pan Prezydent
Rzplitej a także Duchowieństwo pomorskie z Ks. Biskupem Okoniewskim na czele, który dokona poświęcenia Bałtyku, portu, floty wojennej, handlowej
i rybackiej a następnie Przedstawiciele Władz rządo
wych i komunalnych jak niPmniej Organizacje, Stowarzyszenia, Związki i Grupy regjonalne z całej Polski .
Komunikując powyższe, uprasza się o wzięcie
najliczniejszego udziału w tej manifestacji .
Za Starostę Powiatowego
(-) Doliński .
Referendarz, '

Nr. Wojsk. 23j2.

Program „Święta Mo rza"
I. Program „Święta Morza'' obejmuje między innemi :
a) 1".'szę polową, którą odprawi na wybrzeżu ks.
b1sk~p, Okoniewski. Po mszy nastą pi błogo
sław1enstwo morza, portu, floty handlowej
wojenneJ I rybackiej .
,
'
b) Defilad ę ' bryga dy pomorsj{iej kawalerji oraz
oddziałów marynarki przed Panem Prezydentem Rzeczypospolite j, oraz generalicją i zgro madzonymi przedstawicielami Rządu.
c) Wielki pochód uczes tników Święta przybyłych ze wszystki ch stron kraj'u.
d) Po południu - zabawy ludowe na placach
l ulicach Gdyni,
e) Przejażdżki statkami i kutrami po morzu.
f) Zwiedzanie portu, okrę tów. miasta i t. d,
II. Każdy jadący na , ,Święto Morza" do ·Gdyni
w dniach od 28' do 31 lipca br. ma bez żadne
go upoważnienia Ligi Morskiej i Kolonjalnej
prawo, . na mocy rozpo rządzenia Ministerstwa
K?murn~acj_i, wykupić za 70 proc. wartości no .
mm_aln_eJ bilet d~-wszy_stkich klas i na wszystkie
poc1ąg1 ze stacp wy3azdowej do Gdyni. Bilet
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tylko z je dnej strony .
Przy wyjeidzie z G dyni w dniach od 31
. lipca do 3 sierpnia r. b. włącznie każdy uczestnik obowiązany będzie przedstawić poprzednio
wykupiony bilet na stacji wyjazdowej w kasie
w_Gdyni do ostemplowani a na drugiej stronie .
.Bliet ten ważny będzie na przejazd powrotny
b ezpłatny tylko przy wyjeździe w dniu ostemplowania przez stację Gdynia . Niezależnie od powyższych ulg, każ_dy wyjeźdżający z Gdyni
w dniach od 3 1 lipca do 3 sierpnia r. b. ma
prawo r1a mucy u p oważnienia wydane go przez
Ligę Morską i Kolonj3lną do wykupienia biletu
ulgowego w wysokości 20 proc . ceny nominalnej . z .Gdy_ni do miejsca zamieszkania każdym
poc1ąg1em 1 każdą klasą.
III. Organizacje, zwią.zki i stowarzyszenia pragnące
wziąć u dział w , ,Swięcie Morza" proszone są o
niezwłoczne podanie następujących danych Zarządowi Głównemu L. M. i K. Warszawa. ul. No -.
wy Swiat 35 :
1) Nazwa organiza cji,
2) Ilość uczestników,
3) Termin wyjaz du;
4) Spe~ja~ne życzenia co do zaprowjanto- wama 1 zakwaterowania uczestników.
Równocześnie zaznacza się, że koszt dzienny utrz_y~ania jednego uczestnika zjazdu w Gdyr.1 wy □ 1es1 e od ~ _do 10 zł. wraz z przejażdżką
po morzu? zalezn_1e , ?d wymagań. Ze względu
na o gramczoną tlosc kwater, uczestnicy muszą
by~ _przygotowani na pewne niewygody i trud nosc1.
IV. Grupy zrzeszone winny być zaopatrzone w transparenty i opaski z wypisaną wyraźnie nazwą organiza~ji i miejscowości, skąd dana wycieczk a
przybywa . Ze względu na dążenie do nadani -azjazdowi charakteru manifestacji ogólna-pol skiej,
uczestnicy zjaz<il.u winni przybywać ze sztand arami _i orkiestrami w strojach ludowych, jeśli
c~odz1_ o grupy regjonalne, w mundurach orgarnza cyJnych i t. d.
V. Sz~!egółowe informacje w sprawie ,,Święta Morza podawane będą przez Rćldjo w k a żdą środe
o godz. 15. m 30 .
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będzie ostemplowany przez kasjera datą wyj azdu '
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