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Kościan,

Dział L:rzędowy.
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Powiatowv
.,

sobota, 9. kwietnia 1921.

J

Rok 56.

su na nich wielkiej ilo~ci bydła, ale zrujnowany te,1kraj
bydła prawie nie posiada, wojna zabrała go. Sprowa•
dzenlu. jego z iunych d1ielnic Paiistwl\ j~dnak stojf} na
pr.z99zkodtie ogrowM ceny i d9j&ca się odczud wszędzie
ni€dcststecz na ilodć inwenhr.!B.
Wobec powytuego na kresach powab lll, my~l wy•
kou ystania pa'łtwiska pri:er sprowadt tn ie tam na
iosnę, młędzy inneai 1 z •· Di:ielniey Pr u~kiej, t a~szego
I łatwiej daj, cE>
~o al: nabyć inwentan.:a, 1\ mianowicie
kóz I kotl14t. Z ierz~ta te du.d ią mlek,-', mięso I tk6ry,
czego kraj t~n tak potr1ebuje.
Miulster~t\t"O b. dz. pr.. ch "ą " rr i:yj~6 • pt mo~
zniszcr;onym pr„ez W '>jnę okolicrm lm. i11. nle ty lk ,, le
nie będiie sts.wldo Uidn.ych pr ,l stk<Sd ku wywOZQWi z
D,ielnicy wspomalallVl h zwierząt , al!l pr1ler.ilo Wojęw6tls
twom Poz nańsk. i P omorsklemu }!r,.yporunieó ws,y 3tkh•
etaro':ltwom onlecznogd pr2.estr1.ri ania n-idal rozporrądze
nia s dnia 13 kwletoia. 1920 (D1.. Urz. n 20. poi 193)
powt6rzonec() w ror;iori:ądzeniu 1:"d oia 25 mr1 a 1920 r.
(D,. Urz. ar. 29 poi. 254 art. 6 g.\ jak o zakar;aj\cego
uboju zdolnych do chowu k6z, a k1tl,at - w wiek11 do
6 ai esi~cy.
Wywóz:k61. prres inttreso,- anvch r zpoc,nie się •
kodoem maja rb.
'
W oj c w o da .

otyezy: ustanowienia l ochrony kamieni trygonometrycznych.
Przeprowadzone od sz,uegu lat z ramienia oddzi&łn
ntroli badania puokMw trygonometrycznych wykazały,
kamienie rozpoznawcze czędciowo zupełnie znikły, 014}•
·owosa4 zostały poruszone z władciwego połotenis.
ladcicielegr11nt6wprlewatnie nieu~wiadomleni co do
6w i znac.r.eul11,
kamieni rt>zpoznawczych, 2?wroj, po•
tl'scha~eorhronn,a tych kamteni ,r mniemaniu, it ta
rawdz1edo nich nłe oalety, łe jednak pozostawiono
uiywalno~ó tych powierzchni. Według § 2 przepis6w
dnia 20 lipca 1878 tyczqcych się Uits,wienia i utrzy
- y•!\nla kamien! trygonometrycznych nie wolno jest Da·
szyópowierzchni ochnn nej w obszarze 2m2m naokoło
mienta i to pod zagr,,teuiem grzywny 150 mk. w myal
370 kodeksu karnego.
Przez zaorywsnie I bronow nłe powlenchnl ochron•
0
J, powstajia przesunięcia i unkodzenia kamieni. wskult których punkt t&.kistaje sl4}niezdatnym do ntytku,
~dno•ienie go, połączone jest z włelklemi koszt mi,
ui5.zozeniepunktów trygonometrycinych Urztdu Pomia1' Krajowych podlega we dług § 304 pa6stw. kodeksu
.,_, Il.
rnego (jako prit_d~ic~tu naukowego) kar.ze pleniętnej
(-)
R,epecki.
o 900 mk. lub 1łliZ1ei;iia do 2 lat.
Po'łrierschni& ochroniła " promieniu 80 cm. a ob•
ne 2m2m oa(;koló kamienia nalety do Skarbu Pad.st.
Powytsae rorporządzenie podaję do publicznej wu••
a i wlana . byd wylf}OZGIUi
s pod uprawy, ateby kamieni
doaoici. oraz celem -.,r,eetrzegani"' ró1por111dzenias dn.
e uezkodzid.
13 kwietnia.i 25 maja 1920 r. aakazujących uboju zdoi·
Wielokrotnie zdarx.'ilOsię tel, i! uszkodze6 kamie
·a dokonywałr dzieci, w tym wypadku po!f}danymjest, nyeh do chowu kóz i kot~t w wieku do o mksiecy.
by nauc1yc1ele • s,kol ll.ch awraeali uwagi} dzieciom
Kodcian, dnia 2, kwietnia 192l.
walnoś6 ..takich kam:tenl
Przewodńic.qcy Wydziału Powiatowego.
R6wnoczegmp zwrtJcam uwa~ę publioznogci na w.a•
Starosta.
o~• kamieni tr.tgonoinetryc:i:uych w interesie ogólnym
Rassewakl.
wzywam.
pan~~ soltys6w d~orskicb i ~minnych jak l
ateruok.i policJl paóst,roweJ, aleby podług spisu kaZwracam uwagę na obowiązek dunoHenia władsy
·eoi tr,~onomeh'ycznycb, umieszc,:onego w dodatku do
, 83 Orę(~ownika na l'ok 1911, się dwa razy do roku ;aolicyjnej kudego przypadku cholery lub podejrzenia
na cholerę, któremu podlegaj, :
w p~tdgjerniku ~ maju - na mi~jscu przekonali, te
a) lekarz leczticy,
tanow1onekamfenie bez uszkodcema jeszcze istniej,
b)
głowa rod1iny,
. ~ eweiltualoych us1kodzeniacb lub snlk.nl1Jclacbkac) piel4}gnuj11cy
chorego,
em trygonometrycznych nalety bezzwłocznie powiadod)
głowa
domu,
w kt6rym wypadek ~
., odnoanego komisaria obwodowego.
a) oguadacz zwłok.
Kodcian, dnia 26. ·marca 1921.
Niedoniesienie pociua 1a 1ob1 dotkli'WI ur. ..dow,.
S ta r o a t a.
KO,elan dnia l. Hl. 1920.
}tasze-wski.
8taroata,
Raszewski.
Na ha1111chwschodnich do snajd11i11oychsit tam
łych floaci naturalnych pastwisk, przybywa obecnie
P'-•niewalpoml~dzy bydłem majtltno•ci Piotrkowice
brzym1ap~zeatraeii p<S!,leqcych odłogiem wskutek nie• pryszczyca ustala ino11~ niniejuem san11dzon1 frodkl
olnoAciich uprawy, s_powodowanej brakiem inwentarza saradc,e.
'
~g~wego,_"Yniszozo~egoprzez ~ugotrwał11 w tambch
· Kojcian, 1, "- lHl r.
·
olica<:hWOJllf, Pola ·te, nieuprawiane od szeregu lat,
S ł a '- o I ł a.
mleail7 sit na past11laka,która dałyby mołnodd wypa•
Buaenlri.
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Ustawa
·
m dnia 21 stycznia 1921 r. o podwyłszeoiP opłat
pisarskich w po!!tępowaaln przed 11ędzi.m1 polnbowemi, .
kosztów postępowania przed Slldami przemyslowemi j
I kosztów w przymusowem postępow i\n h1 adminilitracyJnem w byłej dzielnicy p,u-.klej.

Wynosi ona przy wartości puedmiota
do !O mk:. wlą1.1. nle
! , ,nad 20 mk. dr 50 mk. wł~caale
„ 60 mk, do 100 ak.
"

I

.

D.,lsr. 11kal.,w~rtnfc1 ros•'ł

6

sto m~r•lr1 • "Pl
m.ard. NaJwyt-.za oplab. 9ynoe1 szdć1e\
Art. 1.
J i,k,1 ustęp pr&edo„ttHni § 68 łtit• ustawy ttmies'
. W § 43 pruskiej ustawy_ o Red&
iach pola~ , wych z
•
ę
p• ,t;;.r:wwienie nasl ~puj11ce:
dnta 29 marca 1879 r . (Zb16r Ustaw ~tr. 321) i:;lo•,u
t
t
t
ltł
,,dwadzidciapif!ć fenygii1t" zastępu się 1d1wami: ,,dwta t h w d tkl
" ! ~& M 0~:I ę po~~ p "IC~to,re'!f n~bn~ "
marki.,, a słowa „dde1i\ć fenygój"
w" t;1';waml „jedt.a
yc • y11a w w go wce,
re po era ~ o11 .
marka."
Art 3.
A.rt. i.
T«ryf, ł\pl11t wymi~nlon, 'fi § M pl'uaklego ro
Us½p I § 68 Piemleckltj ustawy ,, ~,tia-;h prt:ea>y· n,d„enift.
pr&ymust,reru postępowaniu ad mini'ltracyjn
Iłowych w brs~leni11 o•wies?tczenia acdoi& j9
wrte~n1a
celem ~c~nienia kwet pieniętnych t dnia 16 lisłQpa
190l r. (D&iennik Uataw Rst'ssy z 1901 str. 353) 1>tt1y•
1899 r. (Zbl6r U,te.w str. 64:i zmienia. się 1ł' na,stę ·
muj.3 bramlenit następuj11ce
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Cłt-,; y

1·

!,or epoiieb:

T • r y f • Opl at.

O,naazeni'ł czynności

I

II.

do
100
mk.

ponl\d
100 do
300 mk.

III.
ponad

uon1d

300 do
1000 mk.

5000 mk.

Hare
1

Za katde upomnienie, które

pocstewej
i

B

4:

5
ft

7

8

nfę na,tąpilo

VI.

V.

1000 do

k

w droaie

Za sajęcia riecr.y xmysłowyc.lt tud.tl•A za abr:-1n!e
dokumentów, pr,er: dlu!nlka wyd&ó elt l:!l1oj,cynh,
wl1111nies doręczrnl 1mi, wywolaaomi pnez i•i~cie
l .1abr2alt dckument6w - pobiera aię opłatę •edlo
■t'>py procentowej, niłu:ej o polow, od stopy
procentowej, określoDej w § 7 nltmie {'k•ej u,in,y
u
opłatach komorników 111dowycll.
Je!ell dlulnlk zapobiega.ie sajęriu (§ 18) po•
biera się tylko połowę opiat .
Zs pubhtzne oglo!IZnie:licytacji prz~z wywiesaenit1
i wywołanie
Za licytację oru d iprieda! • wola.ej ręki raecsy
JS&jętych włąt,nie • ,rywoJanemi prze1 to
ior1(' ...
nlami, ptbiera aię opiaty wedle § 7 nltmieeki•J u~ta
wy o opłataca komoralków 111dowych.
Jeięli dlułnik ,apobiegnie ll\17tacji (§ 273). po·
biera ait tylko połtwt opłai. alt nie powJl•i:60, mk,
Ktut6w ujęcia i licyłacji po my4li NR. i u,t.
i, i nr. 4:. ust. 51. mołna qdaó trlko wtłły, ·jełleli
arztdaik wykona,rc1y celem wykonania nj,ci. (lteytacji) uda 1it aa miejsc•.
Za kaidy odpl•~protokulu
Za kude ior1c1eaie petr,tbue
w pe„ttpowanlu
przyausowem, o ilt pJ my~li Nr. I, i 4:. nia mu,i
być uakutecaniont llie,plataie.
Opiaty ~wiadk6wprsy zaj11iu pra,braayrh za katdi
gcdsioę
.
.
.
.
.
.
God1int ro•pot14't, wyaaaraiza się j1k ul,.
Opłaty pnechowuj,cego
r1ec11 111jęte dzieanie
J eleli pnechowaaie trwa cUa&e[nlł ot:n dui,
eoc,,woy od d.sitw1,te10dnia pr1y1naje wit t;lko
polo,,. opłat,
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ursędeika

egzekucy jn,g e- a nas ~ pnle reszt, kout6w
O ile pieni,~ e, kłdr• wplyn~ly
re Hty k os,t 6w egsek ucjl przya1u1owe1 nie pokr ywa1, ,
w6we•u ma je bee ujm:, dla iatniej,u ych odmiennych pr1e~116 ponosić ten na czyj r achunek odbywa sl!J eg&ekue1l\

Art . 4.

ec1eku oji pr a:ymu oweJ.

w t.7cie dni& l •• ~ca
d◊ tycr:11
t&ho wszelkich

la Usiawa ni niejua w1rbodli

ro1 roku. Prze piiy

jeJ

la w w dniu p",ryts1 ym jeasfi~e ule u k:0>
,C1ony• h .

łlanzaMi:: podp. T,ą.m~ci:y ósld.
Prezyd,a t łlini~tr6w: pcd p. Wit ua.
1łinister byłej dzielnicy pruskiej :
pedv. W. K1tcllanki.

li
•
14

"

przymusowa.
Ko~ci.an, dnia t. 4: 19!11.

Staroata
Raszewski.

Dodatek

u tawę

p,dsje do. ogólnej wiadoruo~l'i.
prsypom.lJ?"lll bkł• prz opn y
6ł - óó prus k:110 roi:porz&
dctuia o puy :nu101>ym po·
Klł'&aln ad miuistra cyjo.• m eelem •ctąg~•łtl k v ot pitinycb s dnia 15 li,t opada 1899 r. (Zb. U1taw 11
tr.
a, ) kt<Srebrzmt w pd ałdm tlomacae oiu jak aastępuje:
F
Rozpor~ d,e nia o pri.y~u,ow em po1ttpova1'
nin ad111i
niatra <"
yjt,tm. cd&llll •ci11gni
t cia kwot
pieni~tnyc'b 11 15 Ił . 18~9 (Zbiór U1t. pr.
11h. 6'5.
Powytn~

&pogo~• <4c·ł

IY tej

do regulaminu dotyczącego . połatku obretowego od
sprzełdy alerachomoAci w mte•cl• lioAclanle • dnia
19. 9. 1908 r.

!

§ 1.
Pode.t•k obrotowy od •prseddy aieruohomofcl podwykaa aię na i od ,ta ceny kupna.

§ I.
Pe satwierizeaiu i ogloHeniu teao po■tano,rienia
jest oao obowi211uj1ce.
Kodeia■, dnia 3 1rada.ia lHO r.
M a g i I t r ·a t
poclp. KosztWBki. SW'obtda. Nowak.

V. Koszta eg1tkueJI pr117m111owE1J.
.

§. 54.

• Koeda postfl)onnia nalely obU01a6 wedle dol, ozo•
• taryfy przy prze1\rae1e.niu nast~p•j,cy•b
blihzyeh

„

t&IO
~ ie,:
a) klaq warto-ci oua o33 si~ pr i y 1pr1ed&tr •edle
ty 111y1kanejse spr111datypr1t d mlotdw, we ~•r.rst•
inn , ch wypad kach •• we4le 1n1y kwot p1en1etb

kt6re naleły 1ci111n~d od

1aikr.}11ca:nio• 21
ale1leml

katdego

ko11t&mł.

pOIHgóln• go

Ko~an,

dnia 21 sndnia

Rada

,oa,. •r .

I.

b) W razie &&b.utowaa.ia rseeay cmyalowych oras
1przed&ą, staje ,tę ro1zeaenie •zgl4}dem
11tuza1adnlone 1lr:o
r o urzęd oik rg,ekacyjay roi:poc■ltł .
~llln ie ••pow itdn iego r,olecenia.
o) Opłaty mu.Ili uiłci6 kaidy s: dłutmlkdw oaebne .
,et i w6wcsaa,jat.eli urM,;do
ili e1sek1c7joy wykonał
c•i ,rodk6w pr.t, a usow; eh w tej 1aa aj gminie i w
asam,m dnia. Ko,zta płł blfosaego egłoszenil' i sprse•
1fnd~y jednak. o ile si~ z,u, rH em wi~cej mas
aon.i• do liccnej k w.ty ai t1ctd tylko r a I i t◊sdnej11 m,,day lnteresowa.nycb cU
unlk6w • at0&unlra do
D\y u1ysknej ze •prsti aty katłej wuy .
d) W yd&tk i
1ot6wce 1powodowant egsekuo j,a
~muo,,_ ~a pokrvd dl11tnik przy ro■dsiale kout-6w
uportowycb i łJlnyr h vydatk6w,r got6• c•, kt6r1ma po•
dówapólnie więlt111a il•'cS dła&nik6w naltly odpo •
iłnio u1t11lęini, 1ze11gólne okolio,no•ot a mianmcie
•lt•d ro•miar I v•1ę pzzedmit}tó•.e) Obok opłat nie wywi ar.a •i~ keut6w po,
_., i atra.wneco wnęd■ ika '1sek11cyjnego.
f) Opiaty r-r1yltranych r1eo1Hnswc6w o,nacsa sit
b.ka prztpi1an:,eh de &1zacowailqdowych.
111•
g) N.let_ytołei ur• wk:a egcekacyjn•co wymiersa
tel dla inny ch urs~dnlkdw , którym slecono prsed1i1r
'ęcie poaa:caeg,lnych caynndcl tgsebeyjnycb.
Poprse41nie prsepi1y nit maj1 suto,owanta,
jeleli
Mkucjtpraymu.iow, prseprowad1a •1•ekutor •lldflwy.

1920 .

mi e j1kL

Nowakowaki.

81ieai411ri.

Dembi4dri.

Sebor1 \ri.

raiie ich

„

Uc)nrala Rady Miej,kiej miaata Kodoi1&na z 11 - (ło
grudnia 1920 r. w pr.zedmieeit dodatka do regulamiau
•otyc14cego poiatku obroto,rego ód 1pr1edaly ni1r11cll•
mo8ci w miellcie Kodalanit l\ dnia 19 listopada 1920 r .
■atwierdn ■i-, ,r myśl § 18. ł1cani1 • § 77. aatawy o
podałkaeh komunalny ch • 14: lipca 1893 r.
Pcmaii, dala 14:. lutego 1921 r.
W Imieniu Wojewóchkiego S11doAdmiai1tracyjne10
P r z • w G d n I c 1 21o y.
podp. B1g1lt.

Pot,rierdseai•.

·

L. ds. 321/21 S. A
Do powyl1Zej•chwały Wojew6d1lrleco S21du Admini1tracyjnege przychylam 1!ę ptdług § 77 utawy o podatkach komunalnych • U lipo,. 1893 r.

L. d1. 1215/21 III B.
Posn-', dnia 1~ marta 1921 r.
We j ew••
a.
Z polecenia
podpi,.

§ 5i.
Poniewal pry1zc1yoa (zarasa pyak:a i racic) w ma•g••klo:,jnego l w1zy1;ktein• jęta1,o1 Kopassewo i Rogaue,ro M. WJ(lula, uosi lit
konta e11ekuoji pr17m111owej
pokrywa władsa 911e• nialejnem ,rod.ki othrony.
1C7jn11wpływaj,cych pienięd1:, .
Krsywut I., dnia il. 3. U.
W rasit Ditd„ta\enan,icl
tych pielliędsy pokrywa
Sol,kowłak,
o ile dla po1acseg6lntgo wypadka nit obo~.-•j•
■ieDne po1tanowłenJa napridi polic.aone uletyto•ci
K o m i I a r a o b w o d o w 7.
Naldyto„

ursędni.ka

Dział nieurzędowy.

Bei •merem Wegmge nach Tbiiringea cagen
• Z DyrektJl Poest otrzymujemy u.1twui,ce ....,.
allen
unstreu wtrttn M1tbiirgtrn „Herzlic:hesLebe
ja~nienia:
Liczne op6tnienia w przewoaienględnie w dor~sa•
Wypro•adzsj110 alt do Taryngjl ! e gnamy
niu przesyłek listo•ych, kt6re ...-,wołaj, krytykę prasy
i załalenle publiczno1foi,f:Ywstaja nie t ylko z powod• nit· d e c z n i • waz11tkich aa■zych współobywateli.
csytelnego wypisywania adres6w, ale polegają tai:!e na
i\lek■ an•e• Aust. E. Szrejbrowaka.
innych wadach, kt6re prr.y wzajemnej ,irsp6lpracy innyeh
władz i publicmbaci z adm.inistratj11poc1bwr, molna &H,•
czaie zredukowaó.
Jedna z tych wad jest brak: podania prsynaldnego
•rsędu pocllitowego na przesyłkach do mieJscowo,ci hes
uzędu poc&towego,na przesyłkach do m1ej,cowo,clmaiej
manycb lub tell do miejscowogci II t4 aamą nazwą. brak
podania innej znanej więka,ej mlejscowo~d, dzielnlo:,, g6r,
rzek Up. Poniewat urz~dy nie pos1ada121
jesscze dosta•
tecmego materjału podręcznego, przedewesvstklem poldla
ąlch spis6w wszystkich miejscnoAci w Rzeczypospolitej
Polskiej, trwają podr6te takkh wadliwie ad.resowanych
a
,,Pł6tno"
pr1esylek nie tylko druam.i ale tygodniami od miejs1a do
miejsca.
roszarni w Gostyniu
Wypisywaniemiejsca przeznaczeniana g6rnej czędcl
przesyłek ltat0wych, praktrkowane crę~clowo prr.ez pu•
bliciaoaó, przysparza nie po!rzebnie więcej pracy eortujacemu urzędnikowi, gdy! pn:yzwyciajony jednym rzutem
oka do ehr1erdr:eniamiej■ca przeznaczenia na dolnej czę•
wiązaną słomę lnianą w ładun
Gci lhtn, musi on je azukaó w Innych miejscach adresu.
W celu usunięcia nieporozutllie6.zaleca się b ~ł" poda•
kach wagonowych
za którą pław11dmiejsce przeznaczEnia w pierwszym przypadku grA:
cimy nalwytsze ceny targowe.
matycznym {mianownik) Naj.:idpowiechialni,jszeadreao,ranie przesyłek liatowych byłoby podług na1tępuj,cych

(JS Kupujemy
jako

nadkomisjonerzy

TowAkc.

wPozoniu

słomę 1n1aną

Błażeje Vlski& Okupnik

W210r6w:
a}

Jan L•bowaki
ul.

b)

Słowackiego

Wymysłowo

Roman Pudacki

ł

Po1nal1.

&r,,gorz Luro
goapodar&

c)

nr.

(p. Tr1emosmo.)

R•1da (Kaliskie.)

Dalej nalepia sic,znacdti pocdowe czędciowo na górnej i c1ęśoiowo na odwrotnej stronie a czasami wszystkie

~a~ki na odwrotnej stronie. Pracownik pocztowy, unie•
walniaj11cyans,czki pocztowe, jeat zmusiony t„lde prse
aylki obracaó, przez co manipulacja unieeatnienla zoaesk6w na takiej przesyJee wymoga wiele wi,c:ej czasu jak
przy pr1esylkacb, na kt6rycb ze,u~z1dfili nalepioll8 y pr••
wym rogu na pr1edniej stronie listu .
• Zapasy węgla w Emrople. W o~•c twierdzenia
Niemców,le Dit 1111w 1tan1e aaio.-C'lió ,-.nich potr1eb
ekenomicznych be, węgla g6rneAl111kiego,
warto puyto•
ezyd parę cyfr, llu1truj11cychsbadane dotychcsas zapa■y
wtgla kamiennego ,r poszc1,g6lnyoh pa61twac~ europej·
akich. Cyfr:, te wykasuj,, le Niemcy, 14awetpo odebra·
niu im Górnego 81,,ka,będ• tifl znajdowały w połolle•
muuprsywilejewanym •ohM swoich q1iad6w.
Zapaty w,gla kamleantlfo l lignitu w pa61twie ni•
mleckiem razea • Górnym Sl'9kiem w ch•ili obAcnej
oblicsane ,,
896.091,000 '°"· w ciem na G. Śh,•k
praypada 165 ,974:,000 łeb.. W rasie ■ traty tego kraju
aa rsecs Patistwa pol1kie10 pezoataje Nitmcel'.!l upa111
•ulowego 230,117,000 ton.
Z.pa, węalowy A.nglji, ktdr~ przeeitl WJWOsiwęgiel
,r macanych ilodciacb, wynoai 189 633,000 '°n. F.raucja
poalada tylko 17.583 ,000 toa, a Belgja 11,000,000 ton.
Tak wito .hiejae" Nle111cypo ■tracie Górne~&Śl11•
■ka ~d, miały clo ••110 ro2pors11dzenia o 4:0 684:,000
ton 'łłięcej, nil A111tliao, lli,63ł,OOO
wipj, nil
F.rancja i o Ht,117,000 ton wi~eej, nii BelgJa, cayli e
li,001,000 łon witc•j, all łl uay pa:ułwa ra...
'Init'--

•a

'°•

1.-.
W

Gostyń.
Telefon 65.

~
Z

materjałów

budowlanych polecamy z akia.du·

Gips murarski,

Trzcinę sufitową

- w walkach,
Cement portlandzki,
Tekturę na dachy,
·

Szkło

szybowe - III. gatunek

w oryginalnych skriyniacb ,r sdry1hob

od Sll-46

oraz przyjmuiemy
zam6wienia na

gwoździe wszelkiego rodsaju.

Drut palony

Bank

i blankow7.
Handlowo=Przemysłowy

Telefon Nr. 57.

Sp. zap. z OR'f',odp.
,... Śremie.
Adres do tel. Be

W wtorek dnia 19 kwietnill rb. od godz. 9 przed
sprzedawane b~d• w Jest., Blociszewskim
w oddziale 4: i 9 około :

30 mtr. kub. porządkowej brzez·
i olszyny,
80 mtr. kub. budulcu sosnoweg

najwi,cej daj11,oemu,
aa natychmia1tow112'aplat11na mi!lj
Punki zbioroy w zarębie odchiału 'Błociszewo, d. 8 kwietnia 1921.

Zarziid leśny
Nakładem

Majętności

Blocistewsklej.

I czcionkami Drukarni Sp61kowelw Ko•clanit.

