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Kościan, środa
Dział urzędowy.

Dotyesy przeprowadzenia
luclnośel.

17.sierpnia 1921.

•

powszechnego spisu

Pow0Juj110aię na moje rozporqdsenie , z dnia 3 bm.
gloHone w Orędowniku pow. Nr. 62, z którego wynikł\,
władzami splsowemi q miejscowe wlads~ polioyjne
• miastach barmistrzo1rie w gmina<:h wlejak\ch i dwor•
kich sołtysi) wzywam miejscowe władze policyjne by w
ydl § 13 rozp. Rady Ministrów s 9. 6 1921 r. spraw•
'ly 11, w rasie potrzeby uzupelnlly istnlej,c, ąamerację
omów w ten spos6b; by kaidy dom mieozbln,r lub In•
y zamleS1kaly budynek był zaopatrzony w numer we•
ług zastosowanego w danej miejscowoaci systemu. Po
twierdzenia wsględnie uzupełnieniu numeracji domów
11orZ11dzi
władza miejscowa do dnia 20. 8 br. pia kd•
ej miejacowodc1w skład gminy wchodt:11cejwy"u nie•
chomodci. Wykaz ten w miejscowodciach z kolein,
umeracj11domów w obr~ble całej miajscowodoi iawieraó
a naatępuj,ce rubryki :
a) numer porqdkowy
\
b) nazwisko wlalłcioiela (ki) nieruchomości
v
o) nazwy ulic i plbcóW
d) numery policyjne nieruchomodci
~) uwahi .

W mlejsoowodolach z~ wl1kszyc1l, gdzie numeracja
om6w przeprowadson, została wedł11g ulic i placów,
kaz WSłJOmnlany posiadać ma naatępujl(le rubryki : 1
a) numer porz1dkowy
b) nazwy ulic i placów itp.
c) numery policyjne nieruchomodci
d) nllzwieko władciciela (kl) nieruchomości
e) nazwy ulic i placów, na kt6re wychodq nieruclio•
mol<'i naroine I pnechodnie i numery tych dom6w
f) czy na obszarze danej nierucbomodci anajduj11aiv
budynki zamieszbłe. Tak czy nie.)
g) UW!gi
Zadaniem wykazu nieruchomoaci jeat sabezpieezenie
ompletnol3cispisa, by ładne domy nie zostały opUBI•
ne. Wykaz ten otrzymaj, komis!lfte splgowf od
ladzy apiaowej. Na podstawie wykazu. nleruchomo#cL
ykona ponadto wladsa aiejaoo,ra podua:11 gminy 019
k11gispisowe.
Kodcian, dnia 16. 8. 19il.
Staroata.

csnie w Polskiej Krajowej Kaele Polyczkowej i jej od•
działach, Kasa ch Skarbowych i w Małoptlsklch Urzędach
podatkowych. Termin zakol\csenia zapisów wyznac&a•~
na dni 30 po ogłoszeniu rozporząd,:eó wykonawczycho
potyczce przymusowej. Dotycbcz1wJwa prowizja w ,ryso•
koaoi 1°/, przy spraedaty od dnia 1 go eit-rpnla r. b.
u ddelalllł · nit3będ&ie.
2. Wszystkie placówki sprzedały polyozki Odrod1e•
nla prywatne i rząd 1>,e, poza 1tyltj wymienlonemi, •
dniem 31 lipca 192 l r. kasuje się. Z nsdejdciem tego
ttirminu odnośne Instytucje 1 urz~dy, likwiduj1ce swoje
placówki, obo1tll1Zanesą n1eodeslan11 jeszcze gotówq,
uzyskami z reali1acj1 po!ycaki odprowadzić bezzwlocsnie
do Polaki ej Krajowej Kasy Poty czko"' ej lub Pocatowej
Kasy Oszrzędnodcl u rachunek UrS4Jd11
Polyuek Patlstwowyoh przeslad odnodny .-isterjal subskrypcyjny i
szczegółowe sprawoJJdsnie z realizacji potycski Ol'ftl po
zatrsymaniu pewnej 1lodci obligacji, przewidalane na wy•
mianę dwiadectw tymozuowych ni. okres mieaięoay,
zwrócić cały zapas obligacji, tak krótko jak i dłą,.tOter
mlnowych do Ur1\d11 Potyc1ek Pustwo,,,.ch w WarBlawie, Senitorhka 29 względnie do&yć je do depolJłu
tego& Urzędu w najbliszym cddsiale Polskiej Krajowej
Kasy Połyczkowej, za,riadalniaJ,o o tem Urz1d Pot,csek
Paiiatwowyoh. Wymianę świadectw tymousowych ua
obligacji pro•adr.W, ~q in łtytaoj4t i urędy trybem do•
tychczasowym do te1mlnu, kt6ry sostanie ustalony.
3. Zapisy na r,0/ 1 Długotcrm i nowia wewnętr1011 po•
lyozlr::ę padstwow, s r. 1920 spłacane przez· urzędników
i fuokojonarjuazy palistwo"ycb, osoby wojskowe ons
emerytiSw woj9kowych i cywilnyeh na usadaie rozpor~daenia s dnia 23 marca 1920 · r. (D&. U rll4JClow7Mini•
s~erstwa Skarbu r. Il. Nr. 18 pnz. 177) ratam~ zamyka
się z dniem 31 lipca 1921 r. Unędy zbieraj,ce takie
npley, jak r6wnlet I przyjmuj4ne wplacao, 1 tego tytuła
got6wkę wiony pnestrsegać, by poszcaególoe zapisy były
w. kd~ym wypadku zakoicwne w wyznaczonym n&jwy•
leJ d11esięclo, wzgl. osiernuuto miEB1ęoznym terminie.
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Rauewskt.

wssystkleh in&t7tuc,yJ
I an~thr

Kościan,

P o I y c z e k P ~ 6 at w o wy o h.
D,rektor (-) Baącłkowski.
•

dnia 9. 8. 1991.

Nlniejue rozpol'Sldzenie ·podaje interesowanym
Bankom, in,tytuojc;m i ur.aędom do wiadomoaciw cela
zaatoaownia Bit,

Kau

realisoJ,cyeh

6 ' /• Dlogotenntnow11 wewn~&rza11
poł1e•k~
·
pa6.stwow11r. 1920 .

Na .·mocy ro1porqdzenia lfinlateratwa Skarbu z dnia
lipca 19U r. zmlenlaj,oego rozporządzenia z dnia 8
tcgo 192~ r. (Da. ~at. R. P. • r. 1921 Nr. 513pos.
30) do us„awJ • dn1& 97 lutego lHO. (Di. Ust. R. P.
r. 19»0 Nr . . 26 poz. lH). sarqdza siQ oo następuje:
1. Od drua 1-go alerpma 19U r. spr,edae obligacji
lugoterminowej wewnętrznej po:lycaki patistwowej 1920
kony'ltad ei~. będzie na całym obuane Pllistn •11\·

Rok 56,

S lurbowa.

K r 61, kierownik.
Podaję do publicznej wiadomodci w mydl rozpor11-

dzenia Województwa p„znadakiego Wydslal VI. Aprowizacyjny, łe s dniem 16 bm. cena za kartkowy chleb

I

wynoaicSl>td.zie20 - mk. za je.den fant.
Prsewodni:n1r• Wyckialu Powiatowego.
-i

·s t

a r o • t a.
Raswwski

Dział nieurzędowy.
• Z rynku zbo!owego. Z Warscawy donoszą
,,Gaz. Gd11ń~kiej".
Na giełdzie omawiano tywo system cen, u•zględ11iajl}c
Bt1mowiskoUrzędn walki z hchw14. Dotąd nie ro:zstrzy•
gniE:to. czy notować ceny, jakle knpfrct•o w Pozmmiu
płaci dolitawcom kupcom, czy teł. notowaó ceny płacone
Nal, ży przypuszczać, te
11a prowincji prodncentom.
raml!lnow11merządowego komisaua giełJotVego te sprzezmian
czności uauoic. Tc niejasno~ci spowodowały, te
i
ny
natural
semln
kors
• Nowy męski roczny
otwarty
e
zostani
h
eielsldc
nauezy
sil
nlr.zych
dla pomc,c
w Poznaniu dnia 6, wrześai111 rb. Nauka n.i kursie jest
aniu
bezpłatna, niezamo~oi zaś mogę. prsv dobrem ,u,chow
i pilnoad otrsymllć zapomogę pańqtw, do 1000 mk, mie18.
sięcznie. Prsyjmuje stę k,mdydató• po ek1ńczonym
uczni6w
ń
zgłosze
się
nia
uw,ględ
nie
e
jednaki
roku lycia,
z padstw. seminarj6w nsuoz
Do zgłoszeń, nalety ~aląc~JĆ 11astępoj11ce papiery:
1) metrykf;l u:.-odzeoia, 2) !yciorys, 3) 11w1euyteloiony odpis ostatniego ~wiadectwa szkolnego, 4) ~wiadectwo
moralnoact
Podanie o przyjęcie na kursy nl\leiy skierowaó do
Dyrekcji państw. kursów semin11rjalnych w Por:oanlu
św. Marcin 40.
• Oatrołnle s grsybaml. Z okresem grzybobrania
a
zwiększa się w znacsnej mierze niebezpieczeństwo otr11ci
jadowltemi grzybami
Ze względu na cięłkie usz<>zerbkina zdrowiu, a naiem jadowftemi
wet wypadki ,§mlerci, powodowane otr11<
publirzno~c-i
wać
nawoły
gr1vbami, nie molDa do~ć oeilnle
przy braniu
A'ci
ostrotno
Hej
najw:ęk
jak:
ywania
do ·uchow
i 1potywaniu tycbte. Ze szczególnym naciskiem zwraca
aię uwagę na to, te niema wladcl,tie ogólnych znak6w
rozpozn•wczych u gr1yb6"wjadowitych. Dlatego powinien kaMy przy 1bleraniu i apoływaniu gr1yb6w ogra•
9 maia
.
192 1,
.
Na mocy uchwały korporacy1 miejskich z dnia 24 ma1a
zatwierdzonej przez Sąd Administracyjny w Poznaniu, został
odt-d

targ poniedziałkowy odłożony
na wtorek każdego tygodnia.

Od 16. bm.

odbywać

się będ•

tutaj regularnie targi we

wtorek i czwartek.

Targ na

świnie

przypada odtąd

na wterek.
Mqlstrat w

Kościanie.

nlcsaó się jedynie do tyc'.1 gatunkóW',które dobne zna
l co do których niema bdaej witph"o~ci, te się do
przyprawy nadają. Ojtrzega się równie! przed s1oity1V&•
niem jadnlDych. lecz jut nte~wletyth alhll nawet 1l'peuty, h ~rzyb6w, które takie d~iałaj, sitkodliwle na orgs.•
nizm.
O ogromnym poi81ze1
• .Na zgllszezacb Pi6sb.
który p')chlon11l uiE:mal c~le miesto Piń ik, dcchod:i:,
szczea1i1ynMtępnjące:
Ogleń wynild w nied,Mę o godz. 10 rano, 19" mieszkaniu szewca Kopa, przy ul. Dominikańskiej 66 i pue•
rzucił aię na s,siedoie domy l ulice.
Po lrr6tktm czasie • ogniu stały : Targ Brzeski.
Dw6r stkólny. ul wielka, Br:rozowa I stara poczta. We•
zwano tt1lefonicaniestrate ogniowe z BLzedciai Kobrynia,
Duto jest ofiar w Judtiach.
Sp11liły się J.;rawie wazystkie dtlepy i na1.g1P:yny;
sbm~ synagoga 1000 letnia, starostwo, prezydjum poltcji,
budynki rZ4dowe, eala lewa stron& ul. Sohornej do rzeki
Piny cały rynl'k z jatkami, ul. Plewsks, Likoweka, Intyoiervjna, Sikólna, Teodorowska, hotele ko4ciół katoli-do
cki, ¾. sklPpów razem~ towar1tmi; 2 bskoły r,emidlnlcze,
dom sierot, 4 kuthnie ludowe, kooperatywy, iabin„t. ~N'
• 'l'ermin 1gloszeA na „Targi Wsehodnle" przedlutony do 20 sh,rpnia Ul21. Szerrg firm i zaklad6
pr.1emyslowych zwrócił etę do Zau,du „Targ6w Wacho
ter.tnintii
dnlch"' z pro~b, o 9rzediutenie dotychcZbS01Vego
strajki
jak
ody,
przessk
s
wid1ian
zgloa,enla, gdy! nieprzt
ia.
zgłos1en
swe
ć
przesła
csaa
w
im
ły
pozwoli
nie
itp.,
Zar11,d „Targ6w Wschodnich" rozumiej,c trudn .
st!mowlsko tych firm, powodowany chęcią. by przemys 1
nssz był r6wnomiernle xeprezentowany, 1godzll się n•10
przesunięcie ostatecsnego tetminu sgłosseń do 20sierpnia b~r
W dniu tym jednak 1gkuenia mnB111być ja
w biur,e „Targów Wschodnich" we L~owle, A.kndemlc
nr. 17.
Otwarcie „Targ6" Wschodnich" nastąpi nłeodwo1P
lalnie 20 wrzefoia br.
1

1

t

budowlany

Przedsiębiorca

murarz

kilk:oletnl11 praktyk, poazukuje zaraz posady kio
10•oika budowli, ewentl. pnyja;ie posad~ w maj,ti
z prowad1entem oberły lub skład .
ziem&kim, pol11czon11
licolonialnegoIia •lamy rachunelr, przyjmie teł po■ad
jako murar1 deputatowy,
Zglos.1:eniaprzyjmuje
Mlehal Boktł, Grodzisk, Rynek 1.
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Służącv łon~ty, lat S2,
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d
od 1. 10. 21. Pań~h•a kt6,
ta~n
dzler
rakty
Kont
i
ej
uczciw
na
rtmu s•leły
1pokojnfj ot0ble upr. derty dla wfdcloieli -doa6w polel
po 6 mk. ar.tuk~
J6zel Karaba•z,
Grodzisk, Kdejowa •• Drukarnia

i rozchodów!
przych«Nlów
gotówkowychgminy
ma

Drukarnia Spółkowa
w

Ogłaszajcie

na składzie

Kościanie.
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