Powiatowy

rędownik
Kościan, środa,

16. lutego 1921.

Dział· urzędowy.
Dla satn1bieni!\ besrobocsych wykonał:, gminy,
·aty i 1noe inst,tucje samorqdo,re w ubi,1łych dw6ch ·
cli roboty aa okr11gło 60 mlljonów marek, na kt6re
ielil im r111dsapomóg ,; 01,1nej sumie przeszło 28
jonów marek-.
Prace takie zwylde ,r 11p>16bdordny, bes nalt·łyte
prsygotowania podjęte. w małej tylk:o mierze motna
tety zaliccy6 do celowych Wykaaalo się bo,riem, Ił
rsadko koszta wyk~nanych robót przekracsaly 10 i
j razy riec,ywist, wartcAd„p~djętej pra~y mimo
Jględnienia obecnych warunkow 1 cen roboc11nyI ma·
'alów. Inne prace aall które dla braku potrstboych
terjal6tr jak np. kamieni przy budowie 11101, pozoa~
•• długie l&b nieukol\csonemi, q rcS11nielntekorsy•

emi.
Demobilizacja powiękazy niezawodnie w roku bieli•
bezrobocie, • kt6r•m, o Ue to je,t obecnie do prie•
1enia, licaycSsię tr.1eb11będde mole jesscze kilkalAt,
lię ureguluj11normalniej11e1t,111nkl goapodarcse.
Op1nja, te wdzieleui1za_po~6g pr:a:es csas ~esrn~owrwiEra w1l1w. demora_bzuJ~cyna jedneatki pob1ecu tar.e ,rspllr<:1e prcemUa 1n&, we wa&ystklekoła
rescwane, Wobeo ttgo ,.adaniea rqdu, instytucji
..rc11dowychi 11pol8(:zeóstwa
wogólt jest b11warunko•
robowifl&ek,
abeaplecayd • a t r u d n 1 e n l e chętnym
pracy.
'
Na pepieranie rob6t podj~\ych dla utrudnienia besoccych, pomie11e,:onow budłecit b. D,itlaicy Pni u okres od 1 1tyc1nla de 31 grud■ia 1921 znacsne
1
Aby jednak przy wyt(łonej akejl stwarzania aaitcia
robotników unlkn11~wylej w,mienlonych uchybleti
ety organisacj11wi,cej nil dot11d akoactntrowad na
em miejscu. w którem będ,ie katdego c1aa11pogl,d,
I które z projehowanyeb przedai•bioratw propono
,eh dl) udaielenla••blfeacii • fondas::y paó ,t,rowych
uć naleiy vr dsnycb ,ral'11akach za korzyatne do
onania l w miarę · tego rordsielaf 1apoaogl Jak
j wspomnlno. watawilDtpartame~t RobcSt• pub~iycb w 1w6j budtet anacHft 8rodln na pop11rani1
daiębiora,w dla ntr•dnleoia bearobocsych, jego więc
•h1cki•m bęchie e1111ra6nad celow1mzułytkonniem
,rodk6w w sposób wylej podany.
Powytazy cel oail}J1Dit jeteli władze i araędy
stwowepod w,ględew. wykonania Yięk&&ych robót w
1eej Jfnji w rachubę wcho<lz11ce1rcze8n.;edonloq
. RobótPubllcsayca o projei:towan7ch u afoh robo-

,1,

liRok 56.

rsyata6 o Ue robota umanól bęchle n poętecm11 dla
dobra ()g6lntgo.
In1tytacje 1amorz11dewe
maj11 "ięt obnwl111ekjUI
dla 1rłuae10 intere,u donie'3 Dap. Robót Publicznych o
ka!dt• w sr.kreele ich dzialalno~cinacl•j110,msię o e 1 O•
w em prsied■itbiontwie chociatby na razie nie było do
odcnwania u nich wi~b11go bezrobocia.
Sabvtn<'jonowaue rrzea Rz11dreboty btd, uncho•
mione w ml&rt potrzeby i celowo~ti na mocy wannk6w
dla odno40.!10 wypadk11u1talonych. Z podd o aubwen•
cji 1amors11dów względnie p1"t.tdsiębioratw prywataych
,rynika6 winien krótki opia projektowanego przedsiębior•
atwa. koszta •tólne, czy potr,ebH do w,konania ma•
terjaly h,t1, do dyapozycji i czy iatnleje jut projekt.
De;,artament uqda twtl prsedlo!enia projtkta do &badania •prawy.
·
Władze i urrędy l)R6stwowewiane podania podJog
waka16wek popra~dnich pr1edkladad zwykl11dro111 urrtdow11Dep. Rob6t Publfolllych do ló lutego rb. w1glQdnie be11włoc~nie po powsi,du dec.7zji. Władse eamor~dowe prztsylai, p•dsnit. Wojewdistwom gd1ie b~fl,
1aop injew1me i Dep. Rob6t Pablicsnycla przedlolooe 1
podkla.dkasi dis 1be.cunl1.~
Szef
Dtl)&rtamentu
w •.
B. ZaknlWakl

1-,li,,
---

Powytsit re1por:14d1enieDepartamentu R~Mt Pn•
blicrnych Mini1U!ntwab. Dziel.n. pr■akiej 'pedaje do
,rlitdomo~ci i 111tc1owaniaeit,
Podania o ,ubwencje podług ,rska.zdwekwzmia11k1>wanych • rtspors,d1enlu nal1&y naty~miaa\ do p. Wojl'!Voiy w P4snaniu nadeałać.
Ko,c,ian, dnia 10. lutego 19il.
Staroata

Raszewski.
Celt• zepoblelenia chorobom klsskowym dzieci
wracam uwagę na to, le bl&11anekonwie, w których

1fę doatarcza mleke mlec&arntom,"inny
byd starannie
wyczya1czonepr&ed katdorazowem utyciem.
Kobit>t:,ciębrne ponad 6 :miesi,cy MOR w razie
potneby otr.iyma4 dodatki m11kipszennej, masła, eukru
i aleka,
E:Ohiu., dnia 8. t. 19i1.
Staroeta.

.Raszewski.

Io1tytucje aaaors,dowe, kt6re . korzyata4 eh~ •
Niniej11em podajt do publicSDej wiadomollcl, le
wowych fllndoasy b;d, to w foralt benwrotn1j sa• eplata za przep1elki •d dnia 1 luteco br. po~w■sy,
ogi lub potyczki na do1odnych wannkach, winne pod,ryluona na mk. 150. Wiza niealecb
koutaje
woió1tarania ■woje ,r prr.ycotowania celowych ro• 600 mk.
z,rataj~o na okazj11us.,1kaaia korayllci jakie " nor-1
Ko4cian, dnia 7. ». 1921 r.
aiej11ychwarunkach bes1pr11cznit były by wyklacsoS , a r
t a.
OI
Z u,tnmnlem
pewnych warunków, będ11 mogły i
'tbiont,ra pr1watnt • 1ubw1ncji pamtwowyeh koBaHenki.

Obwltszczenle.

Obwieszczenie.
Z powodu prHdiięwzięcia więkazej reparacji 1zo11
UrĄd
Katas
tralny
w Ko,cianie sa,riadamla,
pewiato"ych cele• satrudnienia bezroboczych, potr,eb
ud n i e m i n f o r m • c y j n y m dla ■tron inte
i• powiai ko6ciad1ki na w1zyatkie azo:1y więku
ej ilo,ci
wanych aą jedynie poniedziałki katdego tygodnia.
kamieni. W tym to celu upraasa ,i, posledzicieli
o d1iny unędowe od 9 do 1. przed polud. i
1pie■1ne D&dulani•oftanu kamiule z dow6
gq lab be11 po poi. Z powodu, te tutejszv U rz11d.Katasod 2. d
dowdzki.
tralny
Blillzvch infermacji udsłet, Drogamistrze powiatowi,, i1,czenie powiat6,r KoAcian i Smłgiel I pra.cami
prsepełniony, nte mołna w inne dme inform
albo te:I Urqd S,oaowy aa St&roatwle pok6j nr. 16.
acji ud
Ko•ci
an,
dnia
tł
■tyczn
ia
1921
r.
Ko4cian, 11, i. 19U r .
•
(-) Hlntze,
Pr1ewodnicqcy Wydziału Powiatowego.
Kiero•nlk Ur,ędu Kataatralnego.
Starosta
.
Ras:zewskl.
Celem. skutecznego swalcnnia uraz bydlęcych
koniecsne deb:r weterynar1powiatowy katdy w,b
Zwracam uwagę na obowi111:ekdonoszenia władz
zarazy 1twlerdzil na miejscu i 1arqdzil odpowie
policyjnej katdego przypadku cholery lub podejrzani•y 6rodki ocltronne . Ponlewaa w miejc
ie Ko,cianie pan
u cholerę, kt<Sremupodleg&jl\:
wielki brak pod •cSd, weterynarz powiatowy nie za
mote natychmiast na miejsce wypadku przyby6 i etw
a) lekarz lecqcy,
dsić :i:ara1ę.
b) głowa roddny,
Wobec tPgt wzywa• intereeentów, by
danych wypadkach weterynarzowi powiatowemu sa
c) pielęgnujący chorego,
.. dostar
czali podw6d, 1dJI tylko 11tedy natychmiast
d) głowa domu, w kt6rym wypadek u~pil
przy bycie weterynarza i 1kuteczne zwalCZflniezaraz
e) ogl,dacs swłok.
y
Niedonleaienie pociua • eob, dotkliw\ lrar, 14· dzie motlhre.
Kojcian, dnia 8. i. 19U .
KO,clan dnia 1. U, 1920.
S t a r o 1 \ a
8taro1ta.
RaszeW1ki.
Baasewski.

......

W mie3i11c11
st1unio. otrsymał7 roczne bilety de
polowanianldt,ępuj11ce 011by:
8 .holz Erwin, posiedaiciei d6br, Dlllabuuld,
Fenner Gilother, uczed glmnazj&loy Lubid,
Fenner }li.x. pot. dóbr r10Pr1kicb, L•blii,
JankowakiJan, gospollar1, Donatowo,
Borecki Antoni, sier.l ezt4b., Wielkie Srócko,
Qidaa1ewski N1kod11msospo
.
dar&, Kiełczewo,
Kow111czykJar.al, kierl)wnik roloik&, C,emptó.
Tomcsuk: Ign&liy, gospodara, Donatowo,
Tuli.zklewic1 JĄn, hkndlar111Czem
,
pi6..
Mazt1rekErne..t, 11rz1dnik101pod . D,labutzki,
Brzechwa Michał, gospodarz, O1owo,
Ch11dzi6.skFranc
i
., gosp•darz, Tarno•• nowe,
Wuewaki Zdzhław, uzęd . 1•łłped. 1 .TarogniewiGe.
Kościan,

Międsy bydłem do•. •orzyc11ri, Pi•chnln,
T»
wo Sr.are i P1•,t1kowice 1ttw1Md1ooa prys1cayca wyga
Wobec tego tnns1Q obserw11cj, na41wyltj wymienion
mltj, 0 0,rołolaml.

Czempid, dni11 12. 9. 192l.
Bergner.
K om i I ar z ob w o do w y.

dnia Hl. 2. 21.

S t a r o a t a.
Rasze•ski.
Dni i godziny urzędowe z ,ryj,tklea
dla spraw za•
rejestrowania śmierci wyznacza dl} dla 11r,ęd11 stanu cy•
wilneg• w Konojad,ie n• wt,rki, &wartld i it,boty od
cedziny I popołudni• .
Ko4clan. dni.a 9. I. 1921.
8 t a r o ■ t a.
RauewsL,

PP. kupoow trudnł,cych eiQ 1prztdał\ •ko•ity •av·
ścisłego pr ~e-1tr1eganla odnodo1
przepia6w,w przeciwnym bewiem razie zoatlluie okowlllh
\"
akoańikowaq, odnośn11 zad firm, 'llłyklaoza
■it w pr.,y•
■slodci od sprzedały tejte.

wa eię ninlejuem de

Kolcłan,

PP. Nauczycieli (kl) tnte-juego In1pektorattl up
szam o nadesłanie •kładek na Powiat. bibl. naucz.
cza■ od 1. 7. 20. do SO, 6, il. w wy1o
kodcl20 mk,
moje ręce do JO bm.
R'odcl.!\n,dola ló . 9. 1921 r.
Pu cek.

dnia 11. 2. 1921. .

Pnewodniczący Wydziału

Powiatowego.

Starosta.

Rautwaki.

Dderł11wca

polowaniA JcSztf Kamińtki II Jerki
g J!lioakie• ebwodsie polowania w Jerce i
ptłŚzewku tr■clzn„ celem w;-tępienia drapie1nik:6w.
Kraywid I., dola 10. 9. 19j .

ldvl

Oil

Sobkowiak,

K o m

i a a r • o b " o d o w 1·

Po wybiciu całego bydło1tana u goepodarsy Ol
wskieg\) i I uiegi, Pelca a Lago wa, ,rodki ochrony p
ciw nr,ishs płucnt,j 1noa1 Ilf.

». 1921.

Knywió, dnia 12.

K om l s ar

Woyda,
I o b w od o

Ir

y.

Pomlędey bydłem dominialnem w Rt,binlll
1r7g
saraza pry11rzyc, grodki ochron, snosl 1i9.
Krzy,rłó, dnia. Bł. i. 21.

Woyda.
o b ,r o d o w y.

K o ru i a a r ,

Dział nieurzędowy.

cyclt i,ropagaad.4wykluczt. si~ GórnoAialt:ak6w
a werbuii

lad&i, kt6ri:y nie zaaj11,ego ab1olutnle z hdem tubele1ym
obalaocide sit nie ami&jfl. Urzędy te materjały prc,pa•
gandtwa pr1:ewatnie opierają na kłamstwie, a kierfl',rni•
ho ~wfi\zk6w „Hllimtttreuer Oberschlesier" • Górny•
Powr6t nanycb wojsk do kraja pr.synidllł nam wlel Śl~~klem nie majli aa.wet nie wsp6lnego",
q r11doeć, lecs riltsteh bkte powatne niebe1piec1el11twa.
O to jedaak alelicine av~i:ere vynur, enia oiemteDsielai na1i lolnierxe wracl'Ij11z okolic, kt6re a,. 11tale ckte, opieraj&ce 1lę na fiiktaelt tylko i nie ublemj,ce
ojc1,11n,nsjniebe1pit1csniejuych chor6b zaratliwvch jak : prawdQ w ezcze 11ł6wka i obietnlcA, Naród niemiecki
iyb~u plaml!Jtego, brau111ne~oI powrotnego, cholery, ble• publ1eystom takim powłniea być wdzięcznym, bo wyrygunki, malurji, w koócu t!lk!e stras,nych w riastępst.•ach waj14go oni &e steka kłamstw 1 obłudy, w ktdrym ed
jakiego~ eza1łl pogr11h się c~r•z barddej.
ooor6b p ł ci o wy c h, prowadz!lcyoh do zwyrodnienia
raay t podkop&nia zdrowia przy11hch pok:ole6.. Dla te•
Mimo, Ile Niemcv sami starali się przekonad koalicjt,
10 obecmlenasze rodsiny i 1itdzlby nardone q na cit• il glosowaale na G. Śl4aku mote tylko wvpaAd na ioh f"
&kleniebezpier1ed.1twa, które be1.wrgl~dnie usunięte byd korzyad, zblibj\cy sił} termin ph1b1scytuzwiększa ,r nit:b
mu1111
.
beitustaante nlepok6j i ro,;drdaJeaie.
)foo!fł się więo
Katdy ło!nien ch!'dby jut tylko s podejraenłcm ja.- r1>zpacr:liwewyf,lłk:i, ubm wywołania zamles,.ek i korzyki j choroby aardlhrej,
niech tiit n at y c h m i aa t stania z ich z mieczem 'IJ ręko, mncłlł się tajne prH•
swrcSclio lehrza lul, do lasaretu I niechaj t,k długo wozy broni, i mnot, si~ łcuicu płaczliwe n'lty proteat11•
~ na przemj11a z goraic,ko„emi
Hbfegami i eoras
•~• lec1y. dopcSktlekara nie odwiiulczy.
cierpiewe jego j14ce,
juł nie jt-8't Hrdliw em. W1zeHde przes whd1e wojsko- to nowe przedlut l"nie termfou
glosowania Dyplomacja
we i cy-«ilne zan11daone llrod ►i ochro'lne musz11być jak niemiecka nie wielkie jednitk li•it;c:i tl"fumfy, zato w glę·
.oaj1umienniej •ypelnioH.
K\e zaws1.awiony niech alt} bi kraju na zebranna paugermanistycznem w Mon&chjom
•tira jak:aajr1chlej po1być robactwa. "to popadł1zy w pod przewodnictwem g~n. GalJ.,lha jednomydlnle urhwa•
-iaraitiw, chtro1lQ ale 1zuka natychmia11 pomocy u le- łono na'łtępujllcą rezolucję : ,,Żidsmy monarcbjl, Klawoej
.karaalub w lazarecie i nie lee,:, 1ię &A do Zllpeloego nauej, dawnej armji i obowiązku po,nz, slutby wojskowej. N a t e m a a m e m z e b r a n i u p o t ę p I a •
wylecaenla, ten 8 r s e • • y • t r a 1 • n I e :
zgody
ludów
Kt
a) przeciw ,obie 1amemu, poniewal cierpieaici jogo no ideę powazechnej
wzglQdu
na to, !e krzywda
niemieoka
n plbo leczone stajo 1i12awykle niewyleczalne,
musi
byd pomszczona
i wimi,
b) praeciw awojej rodzinie i 1woim najblił.szym, Dll· wpierw
r.emety
propagowano
ideę og6lnej,
rat.j~o łeb na zsraą-,
niszczycielskiej nlenawi,cl. G6rny Ś'ą •k to podług wy•
c) pr•eciwlrosdrowic i 11cz1dciucałego narodu.
ra!enia siQ chakaty1tyczncj gazlty berl1liskiej „ostdai
Dla tego wu;yatkim naszym wojakom przypominamy mieo, w rękach niemieckich", o kt~ry te miec11 nowoi~ ••ięty obowf4zeknatychmiastoweg,> leca'!!aia •it prl)
czdui Geronowi~ waletą pod~tępem, zuchwaht wem i
,od@!jrseniu
jalóejb, ~i choroby pr,enodnej.
bezczelno!fo1ltl, T1.k więc pojawa1j14się w gazetach nieWojew61hki Urqd Zdrowia.
miecldch artykuły oskartsj~ce np. Komisarjat pleblscy•
towy w Bytomiu o nasyłanie bandyt6w na urz~dnlk6w
niemieckich, tak „Ostdeutsche Morgenpost" świadomie
zarzuca temu:t Komis&riatowi, ił w straszliwy sposób
torturuj14 w swych sklepach Niemców pochwyconych
Nietylko og6lnit powdanv dziennikarz niemiecki przvpadkowo na ulicy, tak jasno i przybiegle radca
11arden, ale i inai rozs~dni poli•ycy byle nie , .partji miejski Knoff w broszurze swojej 0 kulturdnem I eko11
,:qdo•ycb, powoli docht.d&, do pr:ukonania,
łt Góroy
nom. znaczenia Katowic" podaje, te polska ludnodó
j11111k
jciit dla nlclt. atracony, lllimo to jednak ze stano- g6rno~lllsh w wi~kezo4cl nie d14ty wcale do wy!szycJa
wiska J1iemieckleconawet nie 911y1cy postępuj, &obie urzędów, bo po pierwsze je11t na to zbyt wygodn11i
Jojtdn1ewebec opiu1l p11bl10,Hj ł jak slu1mlle r.aznacza leni1114,11 po dragie polepszenia wsrunk6w nie potrzebuHarden, : po,r•du 1ch wla8oie kr11ykliwllgopatrjety• je bę<\,c przyzwyczajon14do aierno,ci i biedy. Z powo•
emu rozcsaroTAlaie e&Jegoaa1edo będzie wielkie . Jakto ? d• rychłych o!enkcSw- pisze d~lej p. K., polskie rodzipowłedq aebie bnlem głowa<'H berl.Jiscy, ktcSrr.yinforma• ny przewatnle 111bard,o liczne I dlatego tea wyłtze wy·
cje 1woj1 e.1erpi11li tvlb " biurach propagandy, to kształcenie rzadko kiedy mote im być dostępne". W ten
państwo wydal• mlljardy, z kieszeni uszej
wyciągane sposób wi~c p. K. shra aię wytltlmsczvć I jakoby uuieoatatnia nier&s grosze, aby ~a1ill( fo.adasza na „akcję wianió bezprzykładne wprost ZAniedbywanie luduodci
plebiscytow11,.
kt6ra c::ora1
lepsr.:1tdnosi 1tukcesy", a te• g6rno~ląskiej - mamy jedauk ·w tych wynur,eniaoh j•
.mz dowiadujemy aię p• niewezaaie, te wazyatk:o przepa• go otwarte zupełnie pr.zyz~anio, !o G6rnośl~zacy pra•
dlo. Jakte to mote hy6, •by ziemia .urdeutach"
ope- wabie najnib.ze tylko zajmowali st.nowiaka.
,riadala
przy Pelsce, je4lil istotnie tam „wprawdzie
•
•
wi~k11,:ogć ludoodoi abogiej mdwi po polsku, ale o przyTermin plebiscytu .
1,ca:eni• sit do p&1lstwa p•lskiege al7uod 11.awet aie
Podany termin plebiscyt. na dzie6. 20 marca jeal
ace•.
Klm.eto jedaak, ł.e ludzie w Hdzaju Hudendw 1ts- jeazc11enie pewor, Muaietor spraw za1ranlc,nych Sapieha
nj11 sif obudzi, nardd a1emieckl z otumanienia, w kt6re bawi w Londyaie l ba •• byd h r • i • p le b ie c y ł •
aatalonJ.
JOpchat,li go rozliczni prsyw6doy reakejoni,oi „Hel111at- na GcSruym Sl111ka uhtecsai1
trojery i działacze• przecie! wpływ tych 01t1tnid1 w
• W7grane ai1Jr-n6wkl. W 1obot1 wyały Ha~
pruie niemieckiej wie.k11jeazc1t odgrywa rolt, I tak paj,ce nu•ery :
Harde• •,:wocł,i jaaao, ,.ił uatawa • auteaomji aiemiewe1 dla ~14skaje!ii 011ukr.ó1twem,
il w najlrp11y111ra•
aie sroltiliby z niego drug, A.lsacj, i Lotaryagie. n n&•
ldalo pocsynić rozliczne i&t~patwakaltaralae, łem 1amem
n,a.j,c 1ytuacjt polityo.ria, - tyaezaHm atoeaj• 1i9 tylko ,rodki represyjne i rolti aaaadaicae bltdy taktycu.o,
Naaer plenrJay aie aoatał 1przedaa:,, clwa uatt,a1

Odezwa
do naszychrodak6w.

*"

O G6rnySftsk.

a,,

•

2 864 830

2 562 160
O912058

w NU&j• tyeh, ił • ws,,atkto ■iuul u11d6w ki1nj1- IP,IN&llo jeclea ,r Gr4jca, drugi w

8ou.6wca.

• Urz•d Organlsaejl Połye1ek ł'a6.IJtiroYJeh ta• - Amerykajest dragient ~ uędu krajem, kt6ry powabie
•ladamia, Ae cena ailjou6•ki wrH z kuponem bietąoym chce ■t(I broni4 prseci,r niebespiecae4thru IOl\ozki ttrał
s dniem 19 l•te1• r. la. wya.oaid hłcl&i• mk. 1 0i0 sa kowej.
ułtlkf.
Jak wiałomo, podobne 111ławy ,,. prtygotG..,..,.Jhł
Przyznana prowizja • W,JIOkO,ci11 ak. oi •:lt•ki w A!tglji, F,ancii i Niemczech. Projekt 111tawy, maj"°
pMOataje hes zmian1•
ctj 1,1acelu w7ldacztnle st.rajk11 • licsby mo&liwofoł
pr&eJaw6, lyc1a ekono!llleanegoopracowany 1108Wtakt.i
• Zarz,d WleJkopelsklego C■erw1nego KJ"Zyła ,r Pouce i ałolony $ejaowi.
,r porozumienia • D. O. G. Poznad projtki■je uqdzi6
abl6rkt
1hr1j
1d111ie!y dla -:deaobili1Gwanych
i powraeahcych
I niewoli
ruyj•
•ki • j I o l n i er• y , gdyl właj11 woj1kow1 nit ao111
um.1 1aopatr.:syóich w odpowiediaie •bru.ia,
kt6rych
jeał ogólny brak.
m, do -ullsadsenła nutępujęee po11dy ursędnioae :
Tutejssy Zarqd Czerwanego Krayla ap•l•i• do
ft.)etatowe atałe:
016~, kt<Sre:mog11odda4 ataq oddel, aby ifł t fiat'ow•ły
na cel powyłuy i 1lol1l7 aa pokwitowaniem aa ręce
registratorÓWwXII.wsgl.
XI.stopo.I~
pn1wodnlcqc-•j p. S w o b o d o w e j w K o , c i a n i e.

Starostwo Kościańskie
2

płacy,

I maszynistkaw X.II. atopnis piaty ł

• Kara gmlel'ci •• podsze1awa1zr straJkow7eh.
Jale donosq

angieh.kie • Nowego Jork:11,
plerW11em przedłoleniem uat.wowem noweg• pl'fzydenta
Hardinga będzie projekt ustawy, atrajkowej. Prze1
111rowepostanowienia tej ustawy, kt6ra aa podncnwanle do 1trajk11 w pnedsiębinritwacb padstwowych przewidnje nawet karę gmiercl, Hurdlns •podziewa si~ atrajki
• Amer1ce zupełnie wytępić.
Wraz • ,rej4ciem w
tycie tej u,tury bf,ldzie utworzony trybunał 1trajkow1,
skl~daj11cyaię w r6wnej c,,~ci • pracodawców i robot•
k6w. Na czele tego trybon&lu st,4 b,dsie naj,tar■ cy i
nmy~lnie wybrany n1jpowatniej11:, 1ędzi& amer,kads1d.
Wasyatlde kwf'■tje eporne międ17 rGbotoli:ami i pracodawcami będ,a musiały iojśd do wiadomohi trybunału
w cł•gu jednej doby. Wyroki trybunała ałrajko,rego
będ• bezapelacyjne. Harding stoi na 1t1nowisko,. iii
prawu do pracy, kt6re 1najd11jeaw<Sjwyraz w daieleniu
aopolll6gdla be1robotnych, musi być praetłwstawlony
obowf11ek pracy robotaik6,r ateby tycie goepodarcze
nie poniosło c!~ikich ■sk6d. W powyta1y sposób Hn·•
ding nmiena "'' nową, u1taw~ umotywowa4. Po bolHewieldtj Ro11ji,kt6ra jul od dawna Internuje 11trajkuj10,<:h robotnik6w i 1111ylaich do robót prumusowych,
4ziennikl

b) nieetatowe:

_ aspirantawXII.

gOÓC8, o ile 11kod.c17ł lat 18.
Podania aaldy wnoaid do Wtjew6d&twa na qc•
Starostwa najpófniej
do poniedaiałkn tł
b m. Do podania aual byd dol11c1onyopia tycia i opia.
odbytych atudjów wras ze dwiadectwaml, metryka urodsenia, ,wiadectwo moralności, u męic1yzn oprócz tego
dowód 1wolnitnla se 1łutby •ojskowej ; o ile reflektant
sajmowal jul jelc1 poaadł}, ,wladectw• odno,nej l:adą
l11bpracodawcy.
W 11y1tkiadonaeata muss• byd doł11c1one .., oty --'
ginale lub w 11downle awiersytelnionym odpiaie.
Ko4cian, dnia ló. ł 1921.
Staroah

1

Raszewaki.
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Płacimy
cenyi prowizjezakartofle,

sadzonkiuznanei nieuznane,jadalnei fabryczne.
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