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OrędoWnik

Powiatow•' v
'•

- .~r- 6.

li

Kościan,

sobota, 22. stycznia 1921.

· Dział _urzędowy.

PrysiczyCh ,r Majętnoad Sepno I. wygasła, wobec
tego zno&i się obserwacjlł nnd wymienionl\miejscow;:,~oią.
Kościan, dnia 18. 1. rn21 . r.
,i.
Przymusmski ,
K o m i s ar z ob ~- p 6 l n.

; ·~as~puJ.r,ce r; ,oby opuszc~ają na .stałe gnnioe Polski:

i.

Seif„rt Bert!\,
Bielewko.
2. Hti1dekorn Berta,
.,
a. Nowatzyk Franciszka, zona,.
Kiµy Maciejewo.
_4-. Kunertównt, s~anlt<la'-•, be, zawodu; Gierlac.howo.
Między bydłem gospodarza Id~iego Pelcs z -~ago~
:fi. R otert Otton, ro.botQik:1
Ziemnice nowe. wybuchła ,araza płucna
. . ,.
6.. K1erste Klara, żon.i,
i
" •
La.g wo tworzy ścisły c-bwód obserwacyjny,· Wiłtelld
11
7. Komg H.~,mfnJ, kontroler,
Ko~ci1m.
wywóz bydła ż miejscow~ci _tei jf'st sir<wo wzbro:Jiony.
8.
"
AURUSta~ wd,,'111'3,
.
"
K'rzywhi,~nla 18. ~. 21.
.;
. 9_ Kl.·•uskopf Kur61, ogrodowy,
Racot.
Woyda.
10.
,,
Litn, tona,
"·

-----------------------

l l . Groneberg August, ogrodowy,
12
„
M!\rja, Eona,

Komisarz

"
,,

obw

„ d . ,, ~y.

·

nieurzedow
. ..v.

o powytszych -osób \a.kiekolwiek prctEilitje, przysługuje
O.ział
mocy §§ 916 i 917 Trakt.a.tu Pokojowego prawo do
.r~z:tn r.tec.zowego. Wy r oki sądów polskich b',dl\ w
.
.
"iemc.zech uznane i egzekuowane.
,. . ·, frZ!)Kkdne wieści. Są l i iw>, któ "'?.J z gorl : -'.
>·
·
. 11CJą, godną lepszej spr;nv;, st2'r- , j ll ..,~ ,.1. p ~oić t:W)•r!i
· · K.,~dan dnia 19. otyC'.znia 1921
ł spóh l,ywateli, rozsiewając pr ,., •!ilu,· •ne~ci o tr 1dno•
S t • r o s. t n.
§ci!l.cb aprowizacyjnych, o tH>o
::!uewanvuh zwytkach ce.ft.
Raszewski.
~ itp. Obecnfo jedna ~ ty ch wie~"'igłosi. te " ' •1, c hlcbti.
wzro~nie w nsjbllt~:i:;m Na•ie d,, 60. i l..:. :·, -ochen6k.
l
nl'lm d'>nostą z miarotl,j 1ej ~t, :,;.., ,v, _.,1 , , ~~ t>i. j~st
7.,trracam u"1tgę AA oboqiązek dvnoszenia władz
~upelnie ~ezp ·:d'1tawM a conajmrnej pt:l~ 'lll.•ł1, • Portępą.•
,olic.,-1nej w.s.żd€go prz padltu cholery lub podejrzenl~ J~C s~r>p~tO~tl Im urg'l~n le~ru cel).,, ' u,~!:,. ,. - -tmą , b ' ~a,
a cholerę, któremu podlegaj!\ :
·
odtlaJe SUJ od 1 etyczwa 10 >!o eh.ab, w,1 po 4.00 mk. %a
100 kg .• akatkit'lm czego ce1 a rh i" l'!" w P, vnl»nin kaiku•
a) lekarz lec~ oy,
luje się na 22 mk. zll. 4 f1mtowy b ,, hen"'k a w inayoh
M glowłlo rodtiny,
.
miejscowościach oraz powiat•1ch 1;tos,)wniĄ ·,-lo arunk6w
1A

i

!

c) pielęgnujący cborego,
d) głowa domu. ,. którym ..,.y-padok nut!;pll
e) ogl;dacr. zwłok.

o·•

· ·~.:ou;e.-.i„nie poui~"
Kościan

Łli sob~ uotkhw\

karę

Słł·

dnia I. 12. 1920.

S t a r o s t

·a.

Raazewskł .

Rosporządi:enicm p. Wojewody z dnia

J""'

ruiejsrowych. OJ 1 marca l&tfv ,i • w~wl~:, 1 b. 1tka ceny
ibota nu konmmpoję . ewnętr~wfl . tak iż równać afę bił·
dtie pt<lnej cenie odpoitfad ~.1j11
ce1 kosi t,-,n, :,1oduko ji t. f.
óó0 mk. u 100 kg. tyta i 60 ft n k, 11•p!N·nkę. Nnatępstwem tego 0Cll.yw1~cte będz· e tlllltiJ 1Sto
, owae JlndrCiienię
chldm, jednakta nie.m:\ nijm oiejq•yd, v,d d ,w .. by fiłłdzld
motna, to cena doidzie do tej W)aok:(, ...i. ;"'li.i¼ obecnie
wy.tnieniaj11
jut krątą,ce flotkl, kMn, .tat i, n nd?Owiednlo
nalety traktowa6, odczek!:.jąc sp.J,ojnie duniesled ttmfdowych.

u;

grudnła

. • Cetla cukru. Wobec ror~•.(r r"r.' , l: pogłosek jako920 r został r- t;krabW'flld,Lurmistrs miasta Krzywi•
a uri.ędnikiem stilnu cywilnego na ob,r6d Krzywiński by ceni.. cukru mb,la zoett.d ~uau•1i1e, bo rt:ekomoal
IWlOfthy.

w dw6jnasób podwyłs1oną, 11ale6yet,rierdsM,
na pr,dstił.
wia informa<lji z mlarodajnf'j strony,łe cena cukru tak
konsumpeyjnego jalt proi1edcro-:ego nie ulegnie w sty~
niu I lutym b~n.ej zmianie, a nawet,·1e niema o\,ecnie
pod tym wiglf,demładnych bmiaMw ł na dalaq pl'zyulodd.

.

.KoAcian,dnia 18 stycania 1921 r.
Prsewodniei1cyt
Staroeh.
Rauewsłd,

., ..P4;>~1b~ą: całego byclloe~nuu goepodarza Olsaewkiego :z .Ligowa, lfrcdJti ocoro111 pr1eclwko iarazie

l~ej

aioli lit,

-.~
-a. ł8.
. . __ . , ..
h, .•.. ,.:;;
;Io11ll'ti·r•

1. 19.91.

Wo)'Cla,
o·& -- ♦·o'fcr ·•t:.

• W sprawie ■orgubowanła PoznmskłeJ Ułeld,
ZbołOweJ. Celem ahrorłenia w Poznaniu Giełdy tboio~j agudnle • uetawainirqdowem~ niłtj podpisall, Kl)1D1tetwzywa waayałklch ..-•eao•uych
haal!lem "bota,

•wito:
.
...
·
kupców •~..,
ml,nany, orac pn.eała1Plci•
_ ~ · prum)'ału -rolm•p,
· ·. . :r
·by zechcMi potla6· bllfl>Uk6'

,.,..._.:

·

· ~' ··•

·'

l. Imię i nuwiako wladciciela flrmy, wzgl jflj kie
iownika (np. dyrektora oalonb Zarqd.,.)

lł. Dokładny adres.
3. Roduj praed•i~blotaiwa (pry,ratne, esy teł tow.
akc lub 1p6lb i t. p.
-ł. Kiedy l gd&ie •areje1tro•ane.
Ponietrai Giełda Zholowa w Poinania ma roawl!'.lĄó
1q dsiałalnoacS na cały b. zabór pruslli, u,we1wanie pow:,taze dotyc.y tak Wielkopolski, jak i Pomnua
ZgJoueoJe oalety skierować pod adresem :
Komit et Organizacyjny
G1eJdy Zboiowej w Po1manłu
Aleje .Harcinkowsk ;ego 11.
• Zadana poeha~ów na kolet Leszno - Jat"oel11.
Dyrekcja kolei donosi. łe od d . .»O. bm. 11m1enhsi,: roa•
kład judy n, linji Lf'Uno- Jaro d n. łl • ano,r1 l'łe pcci~
nt . '63 wy('hodz1ć będ,,ie • Leer.na o !{Oda 6 min . 10
rano, praychodsić do .Tuocin& o 8 min. 3i i z Jarncina
wychod&i o 9 min. 45 przybywa do Lee~m• o godt. 12
min. 18.
• Falasene t71t11emark6wek. Polir.ii prce1J1yakiej
\.J.J.) s!~ wp~t 11.a tr„p U„.1.u1.;· 1000 n.u.1~cw, {b
'bHkuot6w. A.rentow a no Taubego, Hargit>IJI, Vebh•rda
! iooycb, il kt6rych zn11le~ono znaesn, ilogd f~l -yf,katów
• Nowa polska plae6wka handlowa „Towar",
Tow. &kc. w Posnuło. Z Inicjatywy Bau~u Handlowego w Poananłu powst.ło ~wfeto Wit,lkQpo,elue tow.
handlowe - .,Tuwar''
Ak<>
. w Po1Mniu PlMl Wolno8d nr. 8 . Specjalnym. celem To,rarzystwa jPst eksport
,rszelldch ar,ykul6w z Polski onu: import wyl1cin1e
tylko tych ~rodk<Sw,
które alnłyd mog11 do upnemyslo,-;ienia kraju. a więc - w111elkiego rodzaju mas11yu i
nrowc6Y. Ponadto "Towar'' •obe-j«u1je representacj~
praed1łQhtorstw fahrr c1nych knjowych
naletl\cvch do
koncernu Bimku Handlowego • Po,oanlu, pr~ycsezn prae
'70dni11 saaad, oowytaiej organi1acjl jest sprzedał to•a r6w po c~nach f!lbryCEnych tak. te nie iatohije ud;i"
r6bica po u!Qthy apro•ad1Miem towar6• wprost • fa.
bryki a sę)rowad,aniem aa potirf'~nict•etD ,.Towar~"·. W
utwori:eniu Towarsyatwa 'W"p6ld.:ahJ.y r6•lilet
a 1one
ujpowuniajase firmy handlowe putlz en stosunki tak w
kra:u, jak ł ugrani~ s, niezwykle rotlegle.
• Jak naleły 1dre10•~
listy do tolnler1y w
polo.. Centralny sarqd poczt polowych pr&ypomioa, te
liaty pnesylane dla 6olnleny
arwji w pola. •~e<lować
nalely wymnie i przejuyiicie . Adres btdego J19tu powinien zawieracSimlQ i naswłskc,, miejscowoś6, .,ulk,
(płeohnty, jazdy, artylerji) numer kompanji (siwadronu
batorji) oru numei pocaty polowe,. Pontem nie naleły
umfeascsad udnych
mnyvh aa1:zeg6l6w, jako to ouw
miejacowoaci. loazar , tytwów puJrru itp. Powoduje \o
l,o1'iem często omyłki.

'ro.,.

„

dopomagaj,

pukane,

.kt6ry{-hsi, tyle

flam.nołylo,

cale piekło by mo!na nimi npakowa6
Prsed ro •
wsdyct:llli ia ,rolno4ci4, dzig ~ wolooU aprceda
Nlemcom i !ydom, \ueąe ich r6!nemi ~rtyltufami, kt.6
brat wJaa11ydo •yływłeoia koniecznie potraebujt!, !
n&rzl-'lutd 11am, ale dopomagacSwl11d1om
do t.;pienia I
sk.arshra1 " tein pnydulymy Mę do lepsrego roi
Oj.izyr.ny nauej ."

• PneJl'>ysl 1oln7 w Polsce. Czał,(lpiitmo aorl,
akie, informuj,ce o 11tosunkacb
ekcnomicmych • Pola
n wycbodqce w Londynie p. t. ,,The Polish Econon

Doll1,tłn ,
11

Podaje 11aat.ępuj11ce cyfry w sprawto prodv.k
anli w Polsce : W obecneJ chwili •• ciyone w Polsce i:
stępujące kop,ilnie i wAraeloieaoli: 1) w Galicji: w Boc
,1i, Dolint~
Drobobycau, Kaluuy . Kosowie '401
S ·obnikn i Wieliczce, i) w b . mbo rse pruskim : w Il
•rot łaWta, Górae i Wapnie i 3} • b. Krtl~t•ie
Koq
?10„em : ,., Ciechocinku. W r. 19j0 tryproduko ... no,
Wis 1 łcsce 190 tysięcy to1t. w Bochni H.000 ton, r
C1ecbocinh 4 OOOton , w Inowrocl11wiu»7 OOO ton.r
Ws,nlie 860 OOO ton, rasem 616 OOO ton
W
optnji f6"ho•ców, prodnko1a t pr.zemy&l ,olny maj11i,
Polsce ogromne widoki roawoju przed 10~.
o

• Nteogranlezona spnedd btlet6w koleiJowyc
spraw kolel p Jasidaki wydal roaporqd1e

Młni1ttr

kMre od dnia ·14 b. m. anoai do~ycbcsaAo•fl ogratnczef
., spned1!1 bilet6w ltfllejo•ych, a to ,w Ot'lu poJote,
kresu ro1powa1echniondm11 pa,kowann1 bifotami Bile
obecnie będ, wdne na bliłaae odległo~oi prsez H goizl~
na odlegloiM dt1.i1iae p,11-,cgoJ sin. 48 Kaidy • p11,1aler<
będzie miał prawo w11
1ada.oi11,do ,nayat.kioh pooiut'j
danej btegorji, a witJo, jeAli nie s;d,.ty do poał.uu pi•
,ru«>go, ma pra•o •• •ll~Ó do następoyob.

• Kar11 markł niealeekłPJ as rynkaeh neutr'
W Kop~ftbad„e pl11cono8 30 Kor. , w SatoH

nyeb .

mie 6,tHł Kor , w Arueterdan iie -ł, 36 hif. ,
9,10 fr. ia 100 mk. r.i1•mie~kicb.

w

Zuryeł
1

Zestawienie
Eraesta Hoffma1
za rok 1919.
N. pooz.ątku roku 1919 wvno11ił maj11tek 16 1»8,Hł ni
Dorhód ,ryn osl 26 243 80 mk.
Rozchód „
26 449 80 •
po101tttlje ~ysku
79' .60
Ogólny stan maj,ticu w lcNiC!l roku 1919
Oprócz teg o istniej-" przy tym!e funduszu
osobny sasUek pcsytulku obywat~l &tarc6w w lio~ci
3 0i3,09
maj,tk ,1 fund11S&upomocnic•e'lo

Magistrat.

• Z powodu rocllllcy op,moaenla ziem polekkh
pneg Niemcówpisze „Nowy Przyjaciel Ludu" .
„Dzielaj, 17 st1 11
znia Pl'IJP•~~ rok. jak . opt'!,~cłly
raubrytery nuie Kępno~ a wesuo w mury m:a• na•
uego wojako polskie. Dued d&d!J &ty ale pomuuo tego na. gru.ntath gminy Ki e 1 e • ew o powiat ko.tciadl'
lud wybiegł II domów, aleby godnie ptzywitać dawno obuara przesila 1000 hrktarcSw po4zjelone Dl\ ~"a or
bne okręcł c-dbędzie ei~.
oczekłwanyt'b wojaków naazycb .

Wydzierżawienie

Spoclziewali«mysię, te ten rok · rozpocsęty w

doś6

dobrych warunkach, przyniesie ~~m wielki~ kor,y-'cl
dla sprawy uaasej. Niestety nadueJA ta 1ay1odJ!'Anaa

etraunle,

,
wojskapolaldego p<>c~.Y. towa~y

w

poniedziałek.

polowani!

dnia 7 lutego

o godz~ 2 po

południu

przez pllblicsny przetarg ;w moim lokalu_.,
·
Z chwil,i wejś<ia
Warunki d.tertawy_wyłotone od i~. l, do 1. »iI ;
z.nlka6, ceny za posolltale uly w g6r, 1 dm1a1 panu1e
,,~
. . 1 ,. ••• :
taka straszna dNgolló, o ja\iej teamy nie manyll .
- ~d.11ogłoaaone w termloui ,
"
P...~ntr<l9.r.v
~·
·
Nie wiq tv jednak Polekl , bo u nas jest wuyatkie. ' • •7"•~~t'y1
; ;,," I
80 dosyq-,ale win, ponosq Niemcy i łydd, kt6rey et1b,
,.
.. pary d\11do wprowadaenl&
Ojczymy nas, ej h•g o<-,!
~ k.tótego ~ joj 1btcbie 'sit -.ydoby9, Do .tego im:

„

.

