Orędownik
Kościan,

Nr. 40. Ili

--1-Powiatowy
sobota, 21.maja 1921.

Dział urzędowy.
Bozpor1111dzenie
w przedmiueie ustalenia na1w miejscowo,ei powiatu
kościa6skiego.

„

· W nr. 61 Tygodnika Urzędowego" z dnia i7-go
wrsednia HHi r. zaszły następuj11ce p->mylki, kt6re się
nimejHem prostuje :
.Jasieó (gm. i dom) nie Jasió,
R,bui (gm. i dom,) nie R14bin(gm. i dom.),
Pianowo (dom.) nie Pijanowo,
Dębiec Nowy (dom) nie Dębics Nowy,
Dębiec Stary (dom.) nie Dębica Stary.
Poznali, dnill 1~ grudnia 1919 r.
Za Ministra :
( - ) Dr. Janta PoJczyó~ki..
Podsekretarz Stanu.

IliRok 56.

I rach, ,a

utywanie wieri:chowc6w i pow61ek w celach
prywatnych sa swol1h ur.zędnik6w I robotnik6w ńwodo•
wych: 310 proc. o<l podatku gruntowego w tym celu
obllozoneg,1.
Katastry i lasty poborowe pr,eślemy władiom miejs•
cowem z poleceniem by takowe w miastach "" biur1e
magistrackim, po wsiach i dworach u sołtysa od 30 maja do 16 czerwca br. celem przejrzenia publicznie były
wylolone.
Termina og'as1a.j11jak swyk:le wll\d e miejscowe.
Poleca się wlad~ommiejscowem dCUMJnlld
natychmiast
składki i dodatki spółki za"odo,rej
i po potr4ceniu i
procent wynoeq<,-ychkoezt6• wpłacić do 20 czerwca br.
do Powiatowej Kasy Komunalnej w Kodcianie.
Listy pc,borowe z po8wiadozeniemna pierwssej strJ,
nie, li były publicznie do przejrzenia wylo!one, przeałaf
nalały naJpófoiej do 26 czerwca br. z powrotem.
Kodcian, dnia 17. 5. 1921.
Pr.zewodnini\CYWydziału Powiatoweco,
S t a r o s t a.

Szef Depart&ment•:

Raszewaki.

Spraw Wewnętr,nych:
(-) Dr. Piechocki.

l11tępuJ11M

karty

myłlhrakie:

Nr. 5 wystawiona.13. 1. 21. na nazwiskc, Antouif-go
Boreckiego - Srocko Wielkie,
Powy!sz.e rozporruidzenie podaję niniejuem do pu• Nr. 10 wysta,vlona 22. I. 21. na nazwisko E raeat Ma•
blicmej wladomodcl powołuj~ się na tutejilZeobwieszcseeurek - Dalabuszki Stare,
nla:
.
Nr. 11 wystawiona i2. I. 21. na naz,riako Michał Br,e•
z dnia 10 listopada 1919
Oręd. Pow. nr. 133,
cbwa - Osowo,
'
s dn~a 2-ł lutego
19ł0
,,
,,
ur. 23, f:llr. 13 wystawiona 31. 1. 21. na nazwl&k:, Zdzisław Wi•
z dnia 9 CJ1erwca 1~20
,,
,,
or. ~o,
18Y8ki - Jar <'gniewice.
s dnia 3 marca
l~łl
,,
,,
nr. 19. nlnleJs1em anłewełnlam.
R6wnoc1e~nienadmieniam, te dawn\ejS&eniemieckie
Kodcian, dnia li. 5. 1921.
nuwy miejacowodoi powiatu kodciaóskiego prsestały
i.tnit:6.
8 t a r o a t a.
Ko~ciab, dhi• 11. 6. 1921 r.
Raszewski.
St a r os t a
RozporZ11dsenieru
a dnia 18 lutego rb. mianował
p.
Wojewoda
p.
Ignacego
M.ikolsjc1yka z Lubinia w
Raszewski.
miejsce p. D1rn:yiskieyo I. zast'iP°'I ur~dnika stanu ar·
wilnego na obw6d Lubinia.
Stóaownie do ustaw Zakładu Ubezpieczeń od Wy•
Ko~cian, dnia 14. ó. 21.
padk,w • Rolnictwie m•i• do zapłacenia przedsiebiorcy
Pnewodnics11cy Wydziału Powiatoweao.
rolni stosownie do rozliczenia sekcji kodciaóskiej na rok
S t a r o a t •·
kalendauowy 1920 :
Raszewski.
. 1) od goapodaratwa (w obuuze p6ł ha.) rolnego
Zwracam uwagę na oho~
donossenia włachJ
lub leśne~o na obszar ni!ej p6l ha. składki najmniej policyjnej kaldego przypadku cholery lub podejrzenie
2,60 mk.
•
(18 cholerę, kt6remu podlegaj, :
2) od waelkich innych gospodarstw w obszarze p6J
a) lekarz l~,
ha. i więcej i tam gdzie podatek gruntowy do mk 3,23
b) głowa rodziny,
dochodsi najmniej 10,- mk. sktadki.
o) pielęgnuj 14 cy chorego,
3) od ·wszelkich innych go11podustw wykasują.cych
cl) głowa domu, w kt6rym •ypadek Da'ł'-pil
podatek gruntowy ponad mk. 3,23 - 310 proc. oasacoe} o~cz
swfok.
wnego lub oblfozoaegn podatku gr•ntowego.
Niedoniesienie poci4sa za sobi\ dotkli,,. karę ao·
-ł) od wuelkich przedsitbioratw pobocsnych, od dow11przeisi,blors\w puemyslowych, od caynnodcl pra8łla1ęKo#cS.n dnia I. 12, 19i0.
ł>fo_rczycb przewid::łanych w § 921 ordynacji ubezplecaeSt ar oI t 1
miowej np. za wykonywanie !~glugi na nekach i ieaio•
Raauewu:t.

I

Obwieszczenie!
Osoby narodowoaci niemieckiej, obecnie od rocsnika
1870-1903,
ubiegaj11ces :ę o zezwolenie ta wyjaza st11•
ły sa granicę, otrzymują zezwolenie wtedy, jeteli przedlot11 poawiadczenie dok:ooanej opcji.
Wnioskodawcy od roc,nlka 1885-1902,
niech "ąńi
skorzystaó z prawa opcji, otrzymują ze1.woleoie jedynie
wtedy, o ile lekarz wojskowy P. K. U. stwlerd,i $,f&y
przegl11dzie, do kt6rego dobrowolnie się zglas,ają . kom•
pletn11nie&dolooać do słutby wojskowej
Koaclan, dnia 9 maj11 1921.
Ittner,
Kapitan i komend1mt P. K. U.

Dział nieurzędowy.
• Obr6t c■ekowy Poezto W'ejKa11yOszczędności
i J1>
go społeczne znaczenie . Pocztowa Kasa Oszc1ęd
nogci (w skr6ceniu P. K. O,) powołana do tycia dekre•
tum NaOllela. Pań.stwll 7. 2. 1919 i satwierdzooa ustawą
z 19. 5. 19SI0 jest eamodzieln11inetytuoj11 paóst,rową. z
gwarancj11i pod kontrolą Paóstwa.
Pocztowa Kasa osz~tędnoaci cbejmuje dwa główne

działy:

innege ue,estn ika - ruog, by6 ,rystawi "ne r6wniet ,r
nieograniczonej wyaokoścl. Za czeki przelewo,rtl jak 1
kasowe nle pobiera się bdnej pr ow,zjl 1) cieki prseka

zowe wyatawia eię •6wc,as, gdy kwota tt i a być- wyplaco
na got61'lklł za podrednictwem ur~ ęd6w pocztowych.
Ten rodzaj czfk6w ełnły • tvch wypadbcb . gdy odbior•
ca nie posladłl konta czekowego lub wyri:; źn1.e ~da
wnl aiy got611ką z. prz;ckazy C.tf'lcowe. które nie
mogf\ przekraciaó mk 50 OOO pobiera się 2 proc, prowlt ji (dw3 od tysią,r-a). Dla kyot ponad 50 OOOmk.
nalety v ystswió kilka 01ek6v pr zekazowych. Cieki
pod r,lsuje s:ę atramrntem.
Korespondencja ur.,f'stnik6w z P. K. O. jest wolna
od opłaty pocztowej Ne.tatki plh:ilenne dot >cz4ce od ·
bi<>rcvkwoty, umiee, cza się na odwrotnej sironle odcinka
cz~ko,reg o przy Yipłatach na odwrotn'lj &trn•n e bhnkietu
oada1rc1ego za nalepieni.-m .1mae1kapocztnwf·go 2 mk:.
• Opr6cz wyżej wymieniouych naleźyt odcl oraz opłaty
n:1'nipulacyjneJ 40 fon. ta lrn!d11czynność uskuteczniout\
na koncie P. K O. nie pobiera s!ę ładn y ch innych opłat. '
(od 1. czerwca 1921 oplllta manipulacyjna 50 fen.)
U ka~dej nawet najdrohmejszej
dokonanej wpłacie
i wypłacie zawiadomi P. K. O. ucze1,tnlka b11szwlooll';n
i~
wyciąg ' em kontowym
Nakładem

i czcionkami Dru~arni

Spółkowej

w

Kościanie

1) obr6t czekowy
2) obr6t ossczędnoaciowy w, az z dualem papierów
wartoaciowyoh.
Obrót czekowy polega na tem, le P. K. O. otwiera uczestnikom konta c,ekowego, na które motna przez
Es wird zur allgemelner Kenntnls gebracht, dass :
kogokolwiek blankietami nadawczymi wpłacać kwoty
1) der Besitzer Eduard Helo, russfscber StaatsangeMrige r,
wohnhaft in Nestrukehmen, Kreis Oumblnnen,
pienięlne w do,rclnej wysokodci za podreinictwem
wszy·
und dle unverehelichte Olga Kfihntopf, ohne Beruf, wohnatkioh urMJd6,r pocztowych w Polsce, zlotony zad na haft 2)
in Nestrukehmen die Ehe mlteinander elngehen wollen.
koncie kapitał mo~e by6 przez ~ł&aciciela lub przez oso·
by przezeó uprawnfone za pomtClll czek6w podejmowany
Wywołanie.
przelewany lub przekazywany.
Podaje się do powszechnej wia!fomości, 2e:
Centrala P. K. O. jest w Warszawie. Odd1iał war
1) posiedzicie! Edward Heln, poddany rosyjski, zamieszkały
sza.weki obejmuje b. zab6r rosyjski i austrjacki. Od w Nestrukehmcm pow. gumblnskl
2) niezamęina Olga Kfthntopf, bez zawodu, zamieszkała w
dział poznaiiekl został otwarty 8 lotego br . I obejmu
je
Nestruke
hmen zamierzają zawrzeć . pomiędzy sobą związek matD yrekoje pocztowe : poznaósq, bydgoeq i gdaóską.
2eński.
Urzad Stanu CJ'wllnego w Gumblnen.
Zgłoesenia do obrotu
czekowego przyjmuje Kasa
Oddala.lu P. K. O. w Poznaniu (gmilch D1rekcji Poc,t
Wały Zygmunta Augustlł 8.) oraz wBCvstkie urzędy
i
agencje pocztowe tak w Poznaniu jak i na prowincji.
Zarząd Majętności Jurkowo
Uczestnik wpłaca pny :tgłoszeniu wkładkę zawillz•
poczta Krzywiń, pow. Kościański
kowia mk. 100 wraz II kwotia na zam6wlom.edruki (zeszyt
sprzeda zaraz
czekowy mk. 65, 50 blankiet6,r nadawczych 3i,150 ml!:.
paczka kopert mk. 20) blr.nkiety czekowe i nadawcze
wydawane s11s wydrukownym numerem konta i brzmie ·
niem nazwiska albo firmy uczestnika.
Odbiór na łąkach Zgllniecklch po uprzednim igłoszen iu
Wł&acidel konta otrzymuje 3 deklaracj<a na wzory w kasie Dom. Jurkowa.
podpis6,; dla osób upra1rDionyth do dysponowania kontem, na nich 11mies1c1asię ewentualne zaatrze!mia potrzebne do watnoaci czeków np „pod piec1,tk11" ,,dwa podpisy ł1&cznie" itd. wypełni ,ne atramentem deBaczność!
klaracje, przesyła elę w pol8ćonym li~cle do P. K. O. w
Polecsm P'' bardzo nisłrich cen&cb i do lllltychmiaPoznaniu.
stowej ó.m,t"WY:
Wszystkie urzędy pocztowe w Poliice q 1biornica•
mi P. K. O. i pnyjmuj11 wpłaty na blankiety nadawcze
pługi,
opełacze,
w ·nieogranbsonej w:,eokoaci i bez ładnych opłat.
mane
że,
tnłoc
arnie
,
Wkładka za~a:kowa jeat zwrotna i opr 1;centoW!.na
na równi z kapitałem ulokowanym na konde cr:e·
kowym w vysokodci 2 proc. (dwa od eta.)
cz~ści
Wlaś~iciel konta dysponuje swym funduszem za po·
mo011czek6w, które w zwykłej kopercie przesyła do od,
żniwiarek
d ,illłu P. K. O. w Poznauiu a) czeki kasowe w dow„1
nej ,ryaokoaci pre1entaje się w Ka11ieP. K. O. w Poznaniu oraz w .Warszawie, gdzie bez zastra:eAeó wrplafa
ne q natychmiast okuicielowi . b) czeki przelewo1re
tj. tak.te gdy kwota czek ma być dopisana na konto
Tel. 108.

Auigebot.

około 100
OOzdr
O owsno
egobeg
toro.fu

torfiarki,

kultywatory,
wiealnie,sieczkarnie.garniturparowy,motorowelokomobile,
zapasowe do plugÓ\\
'
Ventziegoi do
Masse ,
Harris, Wooda,Deeringa,Eckertaitd.

St.Grześkowiak w Gostyniu.

