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Leszno, dnia 3

wrześ n ia

Rok XII.

1932.

Przedpłata :

O głos zen ia :

w eksp. m . 0,75 zł
na po czcie 0,82 zł
kwartaln. 2,45 zł

prz yjmuje s ię
za opłatą 1O gr.
za wiersz mm .

Orędow nik

4 -ła m ow y.

wychodzi
w sobotę.
Admini stra cja „Druk ami,: Ha11ulu1,,.·~·• Leszno, ul. Osiecka 54·. -

Wyk o nywanie dezynfekcji
w powiecie Leszczyńskim
Niniejszem po~aję do publicznej wiadorr. oś.ci, że
czynności dezynfe kt ora po wiatoweg o wykonywać btcdz1e od dnia 1. 9, 1932. r. p. Idzi Dolata kontrol er
'
sanitarny po wia tu Leszczyń skiego.
Leszno , dnia '27 sier pn ia 1932 r •.
Przewod n iczący Wydziału Powia towego:
(- ) Zenkteler.
L. dz. 1572/ 32. W.P.
Starosta Powiatowy.

W sprawie zwalczania szkodliwych owadów.
Wobec ponown ego poj awien ia się w kilku powiatach
woj . poznańskiego sówki- '~hojnówki (strzyg on i choi nówki)_ z~;acam wszystkim wła ścicielom uwagę na
s 7kodh wosc teg o owada or az przypominam, że w raowadów
:1:1~ 6 romadne_g? _pojawienia się .szkodliwych
les~yc? ~ła~c1~1ele las ów , jak również właściciele
zna1du1ące1 się w lesie masy drze wnej obowiązani są
po myśli art. 18. rozp. P rez . Rzeczp, z dn . 24. VI. 27.
Dz. ust, nr . 57, poz. 504 z aw iadomić o tern bezzwłocz
nie właściwą władzę, którą jest Starostwo. Zarządze
nie Starostwa stosowania na określonych obszarach
leśnych przez właścicieli lasów, jak również przez
właśc\cieli znajdującej się w • lesie masy drzewnej,
wskazanych w niem środków ochronnych, mających
na celu zapobieżenie rozmnażaniu się szkodliwych
owadów i ich tępi e niu winno być w całej rozciągłości
wykonane. W razie nie wyk. tych zarządzeń Starostwo
będzie stosowało niezbędne śr o dki ochronne na koszt
wymienionych osób zainteresowanych. Winni niezawi .adomieni a Starostwa o gromadnem p ojawieniu się w lesie
szkodliwych owadów leśn y ch, b ędą k~rani stosownie
do art. 47 rozp. Prez .. Rzplitej z dnia 24. VI. 1927 r.
Dz. U. Nr. 57 poz. 504 grzy ,.,,vną do 200 zł., ponadto
w ~yśl. art . 48 tegoż rozporządzenia winni niewykonania orzecz e ń lub zarządze ń Starostwa co do stosowania ś'rodków ochronnych przeciwko szkodliwym owa dom leśnym, będą kar ani grzywną do 500 złotych .
Podkreślam, że wykonanie zarządzeń moich, dotyczących wyst~ powani a szkodliwych owadów, będę
~prawd~ał na gruncie prz ez podległe mnie organ a
wdrożę docho winnym zaniedbania 1 przeciwko
·.
dzenie karne.
W wypadkach ujawnien ia występowania sówki chojnó~ki ! należy zebrać z opadniętych obszarów po
kilkadz1es1ąt poczwarek i ce lem zbadania zdrowotnoZakład Zoologji i Entości, przesłać pod adresem:
mologji Uniwersytetu Poznańskiego w Poznan iu, ulica
Sałacka 3.
Jednocześnie informuję, że strzygonia choj~ówka
pojawia się zwykle w czystych drnewostanach sosnowych w wieku od 20 do 50 lat, które są sprzyjają ·
Żerow~ 
cem podłożem dla rozwoju tego szkodnika,
nie strzygoni w ubiegłych latach spowodowało na] ·

Telefon 266.

las ów sos nowych . Strzygonia jest to
niewielk i motyl nocny o cozp i ęt ości skrzydeł około 4
cm.; przednie skrzydła barwy cynamonowo-czerwonej
z białemi plamami, .ty lnie szare lub żółtawo- b run a tne.
Motyl rozpocz yna sw ą ró jkę, l a tając mi ę dzy 7 a 8
wieczorem, od po łowy marca do połow y kwiet ,nia rzadziej do początku maja. Za płod nion a samica skla·
da 4-25 sztuk jasno- z.ielonych rai, pr z yk l ejając je
rzędami na dolnej stronie z e szłoro c znych ig ie ł. W po ·
czątkach kwietnia lub maja wylęgają się ze zło1.o n y ch
jaj jasno-zi elone z szaremi prą żkami gąsienice, które
po wyrośnięciu z mi e ni a ją swą barw ę , przybi e r ając wygląd zielono · żółty z 3 białem i prążkami wzdłuż grzbie·
tu i 2 czerw one mi wzdtu ;, boków. G ą si enice żerują
do lipca, objad a j ąc i gły u ich podstaw oraz m łodą
pędów, kt óre wskutek te go v. i ędną
korę tegorocznych
i żółkną. Po pewnym czas ie gąsienice pr zech odz ą
na igły zeszłoroczne , pożerając je od w ierz ch ołka do
nasady. Po ogoło c en iu jedne g-o dr zewa przec hodz ą
na nast<,pne. W lipcu wy rośni ąte gą s ienic e spuszczają się po nitkach, rzadziej s ~ hodzą po pniu na ziemię,
kryją się ,pod ściółkę w celu pr zepo czwar czenia się
w tym stanie, to jest jako brun atna z 2 kolcami na
,
odwłoku poczwarka , prz e zimowują do wiosny.
Zarządzenie odnośnie zwalczania tego owada wy ·
dam po stwierdzeniu występowania i zależnie od wyników zbadania st anu zd rowotności poczwarek ;
Celem zapobieżenia występowania sówki nale ży
mieszanych , w sodążyć do stw·orzenia drzewostanów
snowym wprowadzać d o mi e szkę drzew liściastych oraz
i linjach l eś nych : b arsz cz
podsiewać na drogach
p. w szc zeg ólno 5ci należ;
t.
i
jarzmiankę, dzięgiel
ochraniać wszelkie ptactwo o wa dożerne.
Leszno, dnia 26 sierpnia 1932 r9ku.
większą klęskę

Starosta Powiatowy.
(-) Zenkteler

Nr . A. 60/51.

Obwieszczenie.
do publiczn ej wiadomości,

Podaje się
Ministrów wydała

że Rada
rozporządz e nie tr e ści następującej :

Ro z po rządze nie

Rady Ministró w z dnia 26 sierpnia

1932 r. o wprowadzeniu postępowania dora ź n ego (Dz.
U. R, P. Nr. 74 poz. 669).
Na pod staw ie art 1. 2 i 3 rozporządienia Prezy·
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 19-28r. o po-

P. Nr. 33, poz. 315)
Prezydenta Rzeczyzaw ie ra j ącego pn er.,
1932
lipca
11
dnia
z
pospolitej
pisy wprowadzające kodeks karny i prawo o wykr oczeniach (Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 573) zarządza· się
co następuje:
§ 1.
Wprowadza się przed sądam i powszechnem i na
całym obszarze Państwa postępowanie doraźne, pr ze •
widziane w rozporządzen i u Prezyd enta Rz eczypospoli -

stępowaniu doraźnem (Dz. U. R.
oraz art . 24 i 32 rozporządzenia

· tej z dnia 19 mar ca 1928 r .
o pos tę pow an iu dor aź
nem (Dz. U. R. P. N r. 33 poz
. 315).
§ 2.

•

o wprowadzeniu po stępowani
a doraźnego (Dz. U .R.P.
Nr. 79, poz, 622).
Prezes Rady Min istrów
Postępo waniu doraźnemu
podlegają przestępstwa
A. l?rystor
przewidziane:
Minister Sp rawie dl.
Minister Spraw Wewn,
a) w kodeksie karnym 1932
Czesław Michałow ski
r. w art . 93 par. 1 i 94
Bronisław Pieracki
§ 1 oraz w art. 96, 97 i 98,
jeżeli zbrodnie
te
Kto, począwszy od dnia
dotyczą czy nów , o kre ślo
1 w rześnia 1932 r.,
ny ch w art. 93 par , 1
popełni lub
lub 94 par. 1: w ar t. 125 · par.
1, w ::i,t . 1r6. :f'- wyżej prz usiłuje popełnić jedno z pr zytoczonyc h
żeli związ ek ma na celu
estęps tw (zbrodnia
stanu; w spółdziałanie
przes tę pst w u, podkgć,.

z osoQą działającą przeciw
jące postępowaniu do ra
Państwu Polskiemu;
źn em u, w art. 167, w art.
czy nna napaść na Prezyd enta Rze
215 par. 1, w art. 216 par. 1,
czypospolit ej; dzi af alność
w art 217 pa r. 1, w z w iązku
w art. 218, w art. 219, w art,
222, w art, 223, jące postę mającem na celu przestęp stw o • podlegajeżeli czynu dokonano
powaniu doraźnemu;
udział w bezpra wnie
lub usił owa no dokonać utw
orzonym związku zbro jny m;
przez uszkodzenie urządzeń,
sp ro wa dza niebe zp iew art. 225 par. 1, c zeństw
o pożaru, zale wu, zawalen
258, 259 260 oraz w art . 261
, jeż e li sprawca
katastrofy komunikacji lądowę ia si ę budowl i al bo
był zaopatrzony w broń
j , wodnej lub powie~
lub narzędzie, przezna·
trznej; sprowadza niebezpie
czone do napaści lub obrony;
cz e ńst wo powszechne dl
a
życia lub zdrowia ludzkieg
o albo w znacznych rozmiab) w art. 1 par. par . 1- 5,
art. 6 par. par. 2 i rach dla mienia przez użycie
materjałów wybucho3, art. 7 i 8 rozporządzenia
Prezyd enta Rz e · wych; sprowadza nieb ez piecz e ńst
wo pow szec hne p rzez
czypospolitej z dnia 16 lute go
uszkodzenie urządz e ń dostar
1928 r. o karach
czających: wo d y, ś wiatł a ,
za szpiegostwo i niektóre
inne przestępstwa ciepła lub energję oraz .urządz
eń ochronnych w fabry przeciw Państwu (Dz. U.R.P.
Nr. 18, poz. 160). kach i kopalniach; bez zezwol
enia gromadzi lub prze·
chowuje zapasy broni, amunicj
§ 3.
i lub materjały wybuchowe; uszkodzi urządzenia
Wykonanie rozpor22 dzenia
przeznaczone
nini
ejsz
ego
do komuni·
por
ucz
a
się Ministrowi
kacji publicznej
Sprawiedli w ości i Ministro
lub publicznego
por
o
zum
wi
ienia się;
Spr
aw
Wew p ętrznych.
zabije człowieka; zabiera inne
j osobie mienie przemo·
cą; kto uzbraja stattk
lub służy na statku przezna
§ 4.
·
czonym
Rozporządzenie niniejsz
e zyskuje moc obowiązu gostwo do popełnienia przest ę pstwa z art. 259 szpie) jako ~prawca, współpraw
jącą z dniem 1 września
ca, podżegacz lub
1932
w poszczególnych miejscowo r., wchodzi zaś w życie pomocnik, sądzony będzie w postęp
owaniu doraż n e m.
ściach dnia nastę;>ne
go
W postępowaniu doraźnem
po podaniu go do powszec
stosuj e się następu j ą·
hnej wiadomości · we ce kary:
właściwem mieście pow
iatowem bez wzgl-ędu na to,
a) zamiast kary ponad lat 5
kiedy nastąpiło obwieszczenie
I
więzien-ia o wprowadzeniu
karę śmierci,
po- b) zam
stępowania doraźnego
iast
inny
w poszczególnych
ch
kar - karę więzienia od lat 10
miejscowośc}Jlch, należących do
do 15.
Wyroki i postanowienia
danego powiatu.
sądu, wydane w ' pas tę 
.
pow
aniu doraźnem nie ulegają
§ 5.
zaskarżeniu.
Uchyla się z dniem 1 wrześn
Wyroki' śmierci wykonywane
ia 1932 r, rozporzą
są w ciągu 24 godzin
dzenie Rady Ministrów z
dnia 2 września 1931 r, po ogłoszeniu wyroku.
Star~sta. ,
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.Wszelkiego rodzaju'druki
wykonuje

,

Drukarnia
Handlowa

eszno

