Powiatowv
.,

rędownik
26.

Kościan,

sobota, 2. kwietnia 1921.

Dział urzędowy.
Odpis.
Rozpol'Z'ldzenle
prawie aaormowanla een sptrytusu. la podstautawy II dnlil 11-go slerp1ia 1921 r. o t1mczaeJorgani1acJl 1arz11i11 b. dzielnicy pruskl•J·

Rok 56.

wedle nol'II w art. i podanych takla te przyayłki 11pi"1"
tua i napojdw apirytusowych, kt6re w•l• dokumentdw
pl'zewtzewych ,,,.s1an1 zoatilly przed dnie1111 kwietnia
1921 r. i w tym dn:11 lab pdioi j tMb.n\ pcdj1te prd.ll

odbiorct.
~

Art ••.

łfini
W 1zyatklt iane poatanowleaia rozpo~d11nla
stra ~- d1ielnicy pr akiej I dni~ ~O gndnla 1920 r.
lDiennik Ur,,d. ar . 82. poz. 666) o 11„ nie utraciły
Praw ar. 6-ł atr. 676) poat na -.iam co aaatępuji,: mocy obowl112:uj,ceJ11b
j o ile aie 10 ti,ly tem rozporz11•
.Ul 1,
daeni•• zmienloa , po1ostaj1 w ee,.
Arl. .2. ro1pom1d1!JUIIII daia 20 gl'lld■i 19iO r.
b.
Art. 6.
ur.
pr111kiej
• k uai Ursędo,ry Ktoiateratwa b. d1iCJlnic7
l•go
e nlniejsr:e obowi,.zuje II
Rozpor.qd1enl
Po•· 566 1mitala el~ w 1po16b aa1łfpuj,oy :
r.
19il
kwietnia
Od 1. kw~e,nfa 19U r. obowi1iuj, autfl.ui11-•aer:iy
dnia 24:. aarca 19lH.
Po&DJUi,
ryl'ad:
Minister b. dri lnicy Pruski j
a) jeden litr 100 prH. spirytuau 11y1te10, reldyfiw z.
1Jdajafoa.
lu1oej w u10 lee• rafinerja
k•munal1) dl spibll publicznych (rqdowyclt.
wł
( - ) L. Pluci6.sld.
,h, miej1kioh i dobroes,nny eb) do cll6w le1mlcsyea,
ej dla · zakładów naukowych i \Jeb aakl&ł6w dośwlad•
Powytae rozpunądsenłe podaj~ niniej81em do publtlnych, lr.t.6req wprow dzene w celacb 1g6lno-1po•
wiadomości oraz aastoso,r &l!fa się.
OZllej
ddwlad•
i
h
naukowy1.:
pracach
ayoh io utycia ,nr
Ko•cian, dnia ió. S. 1921.
wreHci• dla 1aklad6" pr,e.111,1lo•ychi aptek
Jekara 1w • 1raoica<h ekrdlanyc1a 1nł 8.
,porqdunia
Prsewodnicz:\cy Wyddału Powiatowe,o .
orqdzenła • dnia 20 grudol 19!0 r, (D.zlea. Urz(.2·
8 t a I o • t a.
y Dl', SJ poz, 555) •1• apłelr: bki• de i,ptrqdHma
Rasze ald.
1\w na rectptr lekar kle po 60 mk.
I) Dla wuy tkich do cel,w 1polywczyQ p 350,,
rek.
p d&lllenł Sp a,r
D
i
·
ruski
" b) dla wa.y•ł iola: l litr 1pir1tuu skalo.ego oa,1- Hiniatentwa b:, ej dsielnicy
6 Il. a 773/ił.
d,
I
19!1
i.
H.
dni•
I
Wewn~trznych
•rodkiem 1ka j1c1 do p•l1Ria, łwleceaia, c■yas•
pobierad jak
p"lecam
\ym
I
my,1it11kie
lakiu6w
karty
u
Opłatę
·• i d y•f ekcji, J. wyrobu polihr,
nulłp•j•:
1bne, loco •"ldad • abj,cy po 40 ak.
600,- mlc.
a) aa karttrtcsa,
o) c)la fabryk octa: 1 li r 100 prtc. 1pirytu1111u•
maj!\cycb
nie
•
c6
•
obcokrajow
1k
dla
,.
,rodkiea.
"
.,
gólowy
b)
as~
•~Iem. skat. ma "
weg<>
w Pol~~" aiejsc ataleg pobytu 15 OOO,- mk.
do yrob11 octa loc• gorstlaia po 40 ak.
j1Gy1&
100,- mk.
c) za kartQ trzyd1&iową
d) clla cel6,r pr1eay1iowych oras do w1robdw lenie aj1•
jow~w
booki'
fi
dla
re1porqd1eaia
,,
3
arł.
.,
do
"
d)
dol11,c1oaua
~
j1t1
1al
\y
cych w Polsce miej, :a 1h,legfł bytu l ooo,- mk.
ini•lenha b. .i ielalcy pnskiej I da1a iO grudaia
920 r. (D,itn. UrzQd, U poi. 656) 1 litr 100 proc.
1921 r. Kto
Oplr.ty te obowi,nj11 od 1 1tyu
irytu,11r1ktyfiko,rane10 .,.d warunkiem ekatenia go poaiada kar~ my8liwsq
7kup1 n, w c1&sle od 1 aty•
11;61.Qwy•,rodkiem doatarc1uym. prae• odbitraj11,c1- cznia 1921 r. de dwa wprowad„e nl mnil'juego okólnika
c.y ło w i-eo uklad1l• przemy1lowym czy teł w ra- winien za dalfm· od ostatniego t• ai. tl\a 7wanie kut7
j1 u b ,t odbio "Y loc rafinerj po iO mk.
myłliwakiej ui•ci, r6inic~ pomif}dz d w01eju11 opl opiat, u1tsnowioną niniejszym kólaikiem. W praeciArt t.
rasie karta prztataj byd wał111 i nalely j1 w
wnym
ICa&dyw kłdre10 po1l1danfo, p11e1Jaowaniulu~ zaad.mlni1tracyjnej ,c~gn116 prsymuowo.
drodse
si,
nwad
snajd
r.
lHl
. wie będ, w inia 1 kwietnia
fosnati, dnia ii luteg 19il.
pasy 1pir1tueu penad 5 litr<Sw lub ••pasy napoj6w
llini1ter
piryt11owychp1uad 10 litr6,r, wiaien jed w praaci,gu
ni i z1lc1id pieemllie celem dodatkowego opo a kowa•
( - ) Poloczy6ski.
ia po 100 marek od jednego litra alkollolu ( l 00 pr••·
·lJtosu) w• ,rłsllciwym ur.:::ędaie 1k1rbowym. Pr1yio•
odpii prsesyłam do ,riacJo■oloi ł mtC110. Po~tss,
atkowemopodatk:Gwaniubędate uwataay za 1pirytu1
wania llt,
1d
7n alkoholo y maj,c:, po11ai 80 proe. alkohel•,
,rai tt84 alko ol11w koniakach, nmach i arakath bt
Pomad, dnia 8, 3. 1921 r.
e pr1yjęta na 60 proc., we wa17atkich innycla llapeL. dz. 60.9/21 IV. B.
l ~o proc.
~ apirytuowycJna
W o j • w o d a.
Art. a.
poleoenla(-) Bloah.
Z
podlepk
lgl,suniu i dodatkowemuop1datkowui1

clniea

•1~,

I

Powybsy ck6l1 pod
aję do publiczne
l ..,.,.., •• interaowan1ik
j wladoaollet
e osob, do wnl11ieo
ia depłaty do
Komunalatj lr11y Powi
ato.ej " Kollcian
kwiełaia rb. w prs
tciwnvm rui• wystawile ło dnia 10
,limaprseńajt by6 walną i b~dzio ona karła m7•
na droa,e Admini•
ntuyjn•j lloi.cni~ta prs
ym•sowo.
Ko
4cian, dnia 14:. 5. 19
il.
S t a r o I t a.

RuzeWDki

ZebrHle

Ohowi11suj,eedo n lut
t>golHl sn!l.ozkimaj21
jesz.en tylko do 30 sie
,
rp
ni,
19n r. na ■kładtio.
wad wolno ich tylko
w iych wypadkach, gd
•r uesienie opJat1 za
y eh
Cjftl
pracy
Ut v,r ,-,nie zn11
C'1k6w ekrych 1a ca,pned 5ł8 lut~go
pr~cy po i7 1
li:ll jest ka.rygodae
.
Poant.ó, dnia il marca
1111.

Zuqi

koałr1lae byłych

Ubespitc&alai Krajowe
j.

ofteer6w narodowo§1l
(-) Wybieral1ki.
polakitJ.
W my1UTyac,aeo,rej
u,,
aw
y
o Powaztchn
...
$lllłby Woj1 we
j T1tul IV. II ad . 107ym Oho•
Pe•71i11a peiajt do
tt>k rospon1dzenla Mko
i
t•~ll1r... j 1tb.d.omdei.
. S. Woj,k. L. 348/I
15/11. Sil r. 11arqdsa
V
Ta
~0,
j
n
cla
a,
11
dn
ia
SO. 5. lHl.
eię Ze~rAni& Ko
ntrolne ,ra1y11tkich
ofi1er6,r i r6waoratdn
ych (urz,dni lt6w woj ■ko
Ur
qd Ubespteesd.
r<>CJoweAc
wyc~) na•
polak
l iej 1&mies1bły ,:1l na
Przewodnioa4cy,
terenie Woje,róutwa
Po1Dńsk1110 a uE
eaooyeh do :
Starosta
.
1) Re,er,ry (b1dtrm.
Ba
ue
wa
kt
.
url
op
.
rek
lam
ow
ani).
9) Obrony Krajowej
(be
S} Poapolittgo ra111a &tera . utop . rtklaaowani).
Puaitwał urasa
ia
pyab i racio li byd:a
j) B1i11cychw 1taoie (Dest, urlop . reklamowani). Wl111koH w,aaala &n••'ł
••j
ap
u.i.aiejuea .aarqdsoae ~łł:.
oc
srn
k•
sar
ałc11.
6) oru WUJICJefi.ce
,
rowitnit objęci w bte1
1-j.
orji
&:c,•eiaH.
n, I. 1911 r.
Ofioerowiei r6wnor~dnl
s,aroata
po,ryltj wymi1nie•i
■it 11luza6 do wł
.
winai
dciw
soatanie dodatkowo yoh P. K. U. w iumiale, k.~ry
Rauewui.
oglo11tnyprzea dnollq
P.
Ni„tawlenie ■it bęłlie
karane wedłag wojskK. U.
Iedtb• hraego .
owego
Po WJ~ici• cale10 b7
dlo1tan. i pr•prowada
cl1 ■infekeji a 1oap
o
Kolcian, dnia 1. 4.. 19
odaraa S,ymanlaka li L·
11 r.
cowa i •
sieclsicielaA.
. lobcayliskiłfo •• Z~
lrodki ochr
prseciw 1arazie pł• eae
8iaro1ta.
j zao■i się.
Krsy,rfd,dnia it. 3. U
Bunwskl.
.

wa,•

Dot7rz1 w7brakowue
Woyda.
ktnie woJsktn.
Iater~owanym 110~0•
I:
o
m
I
I
a
r • o b w o d o
don.e-t, lt ich
w y.
oddanie ,rybrakowany
ch koni wejako,ych •w wnio ■lti o
był nie a1g1, po
sgl14nieae
niewal wedl•1 otrayaao
ych
Wojew<SdztwoPomaibk
ie wqlQdalt tut1jsz:ypeinferaacji
uy ch koni jał nie otr
wiat dal•yma.
LI.ku.Il, dnia H. I.
Bony powiatu tr~Hlziski
lHl .
erotrac:11
ltaroa&a
watność dnia 30

Obwieszczenie.

. kwietnia 1921r. Wym
na nast21piw Powiato
wejKasieOszc:zęd
.ścl w Grodzisku
tylko do dnia 30. czerwn
br:·wl21czoie~Po upływi
e testo dnia bon6
się oadaTwymienia
ć nie b-;dde.

Bamnr■ki.

Pottwyłssente
alte■pleem1nla ln

rent lnwalldowy
l opłat łt
walldowego wedleehustaw
y ~jmowej
1 dnia 17. I. 19
U.
I. Od 1 atyczn111, 19n r.
otrz ymaj11pobieraj,cy
inwalidow1i rent~ ata
rentQ
Grod118k, dRła H. aa
raa 19n r.
i wdowc6woraz rentQrodcł, rent, chorych, rentQ wdowi,
alero01w z~mian dohcho
tlodatkuw wyaoko'3i30
aa
eo
we
go
w WJ10k0,cld a le w i t ,ci 16 i 10 mk., dodatek cło ren,
o
k
r
o
t
•
w owej.
Renta wraz li dodatkiem n e.j r • n t y o I h•
Z matettat6il -:&ia :
wynoai6btdne pr1eto
10 kr.t111 kwotQdotyc
....
.,
....
..
po
lec
am7 • 1kład11 :
noaila n. p . renta bez hcaa1owej"renty uatawowej. WyGips murarski,
do
da
tku
i0
rok
.,
WJUO•i6~~dzie
a obecnym doiatkie
Trzcln4= sufitową m i00 mk. raleili1czn
w wa.tn~.
renty i dod,a\ku kwitu
. Z odbioru
Cement p~rtlandzld.je alQrazem na jednymie
formula?1u.
Rozporqdzenie o
Tektur~ ·na dae~)'. ~
(od Di•zcaęffiwych wy dodatkach do rent •rH o,rych
Sz
padk6w) •stanie nieba
aone,
wem ogło w ory kło szybowe pnalnycb s~ra7ni1ch -.
11tr1fbch od H-,8
II. Na. pokrycie
dodatk6wrentowych
ora, prsyjmul1my
'pobierane~ od 5ł8podwylazonyoh
ltt'l&Oli»l r. wytaze ,kł
um6wienia na gwot
1ochicwe i to:
adki ty•
dzle w11tl
Drut palolQ' i blanko kieg• ro._j„
• klasie I. 1,80 mk.
w7.
(dot7oh0dl 1,- mk,)
•
., II . i,60 Ił
Ha
„
nd
lo
11
10
wo
-P,zem
Ił
• ,, m a,~ ,,
,.
Sp. np. I Olf, odp. ysłowy
1,40 ,.
Tolefon Nr. 57.
• " IV. 4,20 •
w Śremie.
,,

. Starosta.

III. gatunek

Bank

,,

,,

V. ó,00

,,

,,

I,60 ,,
1,80 •

Nakładom

Adres do toL 8ohap.
I czc.lonkami Drukami
Sp61kowej w Ko4clanl
e.

N

