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Dzi&I urzędowy.
1lal WJbr&kowaayellkoni w0Jske,r7oh.
n Wojewoda przydaielil pd'fiatowi narasie 8 wy•
nycb koni wojskowych, które prse& D. O. Gen.
wi przesłane r;oatao1.
bee nagiej iloA(j
i koni będ11 tylko tym petent.om
rt.}'daielone. u których 1achod&ikoniecma potne ba.
le uzasadnione wnioski : prOB&fln11t,ohmiaat na•
miutaoh do Kagistrat6w • gminach wiejskich
iadcceniu wniosku eo do zgodno8cl pnes prze.
· cvch gminy do pp Komiu.ray obwodowych.
Przewodoieqcym gminy polecam powytHe w
ogłosić.

eian, dnia 29. 8. 21.
Pn.ewodn\c1'0J Wyóziala Po1tit.towe.go.
Starosia
Cegiclłr&.

31. sierpnia 1921.

Rok 56.

Podana kradńel lyta dnia ~ao.
bm. zoetal& wy•
,1ed1ona. SkradzioM tyto zwr6cono ponkodowanemu
u pokwltowa.!li6m. Sprawcami tej krachlety BI : Kuztek
We.lt1nty, Snmczak Andrzej I PamelaMarcin, wszyscy
ze jwin,::a. Sprawt skierowano d('I Prokur·storji Leuuo~

I

• Smiertelność dzieci. W pismach pozneiiakicb czy•
tamy : Od dJotszego czaau praeghi<L.ho apis amarłycla
daje Ilię 11uwaly6 wiel.q fmiertelno,d ddecl, i to do
roku tycia. Nie wiadomo. ~mu h pnypisac§. Zap&•ne znowu drdyide,
bo ml, ko jot d&ialaj kosstuje
45 mk. litr, a biedni ludzie nie mon sobie na taki aby•
tek po1woli6. Urqd Zdrowia Publicmeg /) winien zaf116
eię tem, aby niemowlętom, waględnie ich matkom wy•
d&ielaoo pn przyałępnych ceneb mleko I maiło I t. d.
Jeleli sit nie naprawi tych ,tosunk6w grozi nam maozny
ubytek ludności.
• NaglJ wuost ladaoW w Jlliaałaeh ,ohldcm.
Ostrów llciyl praed ,rojq :zaledwiekilbnadcie tysięcy
mieub6c6w a te.ras licsn:, Ich jak piue „Su. Omo•
•ilb pneaalo 31 . tysit(ly. Wodocqp wybudowanena
20 tysięcy . ludno,cf okualy sit teras ju sa niewyatarcsaj,ce I .mi~ta @rod ~rak wody,
.
Tngłe11ne

W Pomantu pewna atar•
padła tak Die•
Dział nieurzędowy.
s~Ali•le,
te 11tra
o1Ja pn:,tomuo~
Stwlerdsono, t"l
nieszcz~liq jest pini J6sefa Kujawska, p,chod11p,
z W11gr6wca,samiea1kala Pl'Z)' al. Po1nadskiej. Oat1L1terja pailstwowa. Losy p1'tej k~aay loterji wion11i, do up;tala, gdsle dotyohczag nie odzyskała
I wej zostały juł wydane i 811do nabycia we wazy. pr17tomno8oi. \Vypi:.dek ten jeat tem smutnlejuy, le
kolekturach.
a,n, ktdry ,uGcił co dopiero po 15 latach s Ameryki
k: wiadomo 5 klan daje najwl~bq
molliwof6' saatal matkf} nleprzytomn11w Blpltala.
M • , wykazuje bo•tem 66 OOOwygran:,cll w "Ćsnej ·
rzes1lo sto miljon6w :marek. W tej klasie molna
• Lot ··-dUM~••
- Juo śro 14ek leeolesr.
Doprawdy
~sieją
się
rseczy,
o k~ryoh nfe lniło siv f.1-,.
prsy ecosf}dllwympol1&czeniupremii s gldwrutwy•
zofou,, Obserwacje i licane doświedorenis. doprowadaily
odraso aumę ó milion"• JOarek-. O tł ta t n I .teronwtenia loa6w -ł klasy na 6 kla,ę nplJ1ł• • cieaz,cego alQ alu11oą ała-. amerybli&kiego lekarzad-ra
Cbarlea U. Melnercbin do praekonania, le ,ry,oae ,Iloty
2 wrsednia.
zbawiennla wply•ają na ,eprawę gloJu, przyc zyniaj, alt
Połar i krad1ie!e. Unę.lowo donot2' nam :
do wyleczenia chor6b g&?dla, noaa I krtani. Na poparia 13. 8. 91 o godz. ló,U wybuchł połar u oba- cie awojtj teorji przytacsa dr. Melnerchin nasttpuj1oe
Walentego Nowaka w Kobylniil:ach, apaU alt praykłady: Znana ~piewaczka operowa z Waszyogton11t
ies1kalny i przybudowanie Bkladajice się z iaby, p. Ford, wskutek pnempenla
pracą unitarjuszki
na
1 chlewika, ora1 sprzęt 7 domowe, bielizna, ubrafroncie, zaniemogła dtlko.
Pomimo it wlu6tce prsyala
nwle, sbo!e m,ib, got6wki 30 OOO:m.k.polskich I do zdro'łłia, • głos jej pr1estal nadawać sit do ,pien.
{ . w srebrze, jedna kosa i pi&s. S1koda wynosi Długi caas leca:ylaa 'ę • najlławniejuych profesor6w, a
• pdl młljou• marek. Ogied powstał prawdopo- mimo to głoiu odzyskać nie mogla. Wreucie spr6oowa•
od lllltry • komina pieca chlebowego.
la wymienionej na wsttpfo niniejB1ego metody. Kuracja
·a 23 bm, skradziono Kadmieraowi Nowakowiz podrialtlla 1nakomieie. Na wysokości 8000 at6p nad ,sie•
rower, ktdry poatawil pos1bdowany pned skfa- mi11poczuła g,raJtowny przypływ krwi do głowy, .a ·akoro
upca Weinlauba w Kodotanie, celem załatwienia barometr w,kuał 1OOOOst,dp, była " stanie na nowo
. Opia rowf)l"II: rama caaroa, gumy nowe, 1: ~piewad. Obecnie z nieslabm1cempowodzeniemwy~puje
Honborg, hamulec afam•nY',numer nie 1n&n7. na scenie „Opery 11 waszyngto6skiej. Oiekaws1ymwypad•
objektu 10 OOO mk. · Sprawca kradziely nie ldem było wyleczenie pny pomocy witlotu w kabb1fo
śledd•o w toku prsez Pol. Padatwoq .
płatowca na wysokoOci 14 OOO
at6p p. H. U. Renu, który
dana kraclaleł izor6w dnia j0. bm. została od- au.pełnie m6wę był &tracił. Za8 po powrocie na 1iemit
. Szory 1nalesiono w parkumajętnO,oi Plótrko• oaobJdeiedał znać m-stce nej przez telefon ~ a.am cudo•
1wr6cono poukodowanemu za pokwitowaniem. wnem wylecseniu. Miejmy naddejt, le lotnictwo i na
wcamidalsse Geaatwo ,r łon.
tem polu pr.zynieaie wiele dobra lud1kO,ci.
•

spotkallle.

ua pani przy wychodzeniu z tram•aju

,<! \

l!!.

• Liga Żeglugi Polskiej rozpoczyna inter.:sy~ną
w kierunku realizacji tych tamłtJrzeiS, kt6re
postanowUa sobie jako cel iizio.lalnodci.
.
Piękny cel nati ziszczeniem, kt6rego Lig~ Zeglugl
Polskiej pracuJe wym ga obecnie poparcia ie strony
spoleczeiiatwa.
Nic <'!lodziw dawmUl wypadku o datki, kt6m są
na miejscu, gdy chod'li c, ('el filaotrllpijny. nie chcdzt
o wsparólie ,foraźue czv stsle, :\ chodzi o to, 1,.byi.:ałe
epołeczeóstwo JiOlslrie zron ialo wlasn korzygć i wysy•
skalo nie wyzysknr.ą dot11idnaletyclf' drogę do dol,robytu
Jed~ z najwatniejszy,-h oo wyzyskania itst clroga do
rozwoju Żeglugi Polskiej
Jeżeli 1/100 mieszkt1ń 6
Rzei<z;,pi:.spoJitej będEie figllrnwać na li~c:e ctłonkow
List Z~glug, Polskiej, • t6ra m>l tych czlouk6w ohe•mie
zaled•fo 20000, to reab:acj':\ spcczynań w tym kiernuku
będzifl z pewnion;.
Lig!l Ż e~lugl Polskiej rozp~czyna obec.,ie grom •
dzenie fonduszo dla otw rma kn1emato;trnfl.lz -po!rat:.mł ,
cbraz6• morskich, W tym cE}l.l ro.eslano oclno~ e
'f18r.•aui•• do :ęksiych firm i. t warr.vetw rucm, sbwo
liandl•; ycn prośbą o ofiary, wr_gl~dnleo udzłt:·l 0 n:u
potycte
zwr(J nych. Jedil.oc1:Mułe weiwar.o wszyilt~ą'3
firmy o,za~isanie się na listę' ctlunk6 · L . Ż P. v. .1::u1
:pr dconi:.nł':l te p Iski przeMyiłl i handel ze~hce przyc-zy.,fć r::1 ym:edeVisr:ys\k
em do reali,;acjt MmiHtó.v, k óre
dąż, tło omn!livienia jego ro~kwitu.
M1 o citż\uch WfiuokGw materjalaych i , gromu
pot„ieł), które sz zeg6lnie
tyciu gC1Rpodarcz0mkraju
wicii:ay - nie wątpimy, '-" ezwania to za•jdi, trvzu•
:mieua ,! r,,)i,arcie ml\tełjalne 11· osi5b, do których Zarn1.d
Liri .Ż . glugi Polskiej .1.wróuił s:ę.
·
·
• Kilkom1ljonowt1
osz stwo wynikłe eystematycznein
popełniani m kradziety pw'z pewnego robotnik"-"ykryte
· :wstało w po . nańskiej Centr11lispirytuso ej.
_

dzil1łalnośó

Zjednoc,:enia w Poznaniu z waru
otrrymaiia dwie no-.e
n-. jednę titar11po mk. 1300 z hkcj~. P ,ostałe
mili m6w po,..,•st1'ilł do dys.,o~ycj1 z~rz,du. Nowe
biorą udzhl w dywidendzie z dniem' 1 siexpni:. r
bk
I W
h
• Zgon króla ser 8 tego Piotra •
tyc
zmarł kroi.se b·ki Pfotr Khradtordte1P1cz1 kt6ry p
;:oSŁlł
r. l90J ll'l tron priez wielki sejm po
do~aniu króla Aleksandra Ob:-eno..,icra.
B
d •
Zgromadzruie n 11r dowe w elgra zie U<
jednol.!loś":e dla ztm,l'lego kr6la pr1:vdou1ek:
W1tlki, os..-obod icael SJrb61', Krcat6• i Sloweń
• Urzl\d Org Potyczek Państw. podaje d
domośti. Nłl. mocy r1Jzporsi:,d,e[JiaMlnistr_. Sk
dma 2'> lipci:. br sprzedaż ob}igllc;i dlugoterm
pozyr,:k.J paust . ;ltk,,:,ywać się b ęd,ie c dnis.
pnia br. n„ ralym ohsrar~e Psóst~s wy!ącznie
i;kif•j Kraio"S"1:j
Kosie Potyc,kowPj · jej O,łddalac
l:i!ilh Sh rb:;wyd1 I w m~ł·•rolskich Un~ą. eh p
w9, h.
.
.
. Llkwiduj!l ,e się · w11,ystki<J
inne pls.cuwkt s
Potyt.zk1 Odrortr.enlll por:11,
w żaj wyll.lieuiónemi
1earnie gotówkę. utys aną z
7 .ne s~ n11,uae~lB-nia
1:jlp07iJC:!klode,l:..ć be ,.w'Jc n'e do Pohk ei Kraj
f'o~. lub Pocd. K•sy Oa ,rz. ;1,s rnchna, k U ize~
cnk Ps61tw., or z po z trzymaniu pe i,iej iloaci
u I pne1tidzi:rnej na wy[lJiunę k•łt6w · eubikr , pcyj
.,,,adert~ tym ;Z, na o k tPS ,rt. s ęeznv, zwrócić c
pas obligac;i tik długo j"k i krótko.term. do
.Pozyczfk Paćstw. v Wawrn.w1eSen ~traka 29.
Za~•hiyn.a5 proo. dlugoterm. pożyczltę pańat
eane rat&mi .,-rr.,~s-:
urtędmk6w f,mJc . p&ńotw.,
wojsko" e1 1-:cazemerytów woisk. i cr•il 1. zamka:
stały z dniem 31. 1t,ca br.

I
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c6-s, i Bank

dotychozasowi akcjona _rjus~

* Hm·town!a_Spółek Spotywców Tow. A.kc. w
Poznani-uodbyła nadniu 29 c~erwca rb. w salce Hl)te-

1

Dn:a 4 wrz-,~nfa, w uiedr.id o godz 1
w n·.alej s~li Hnl:'lu p. L ··r.i-' w K1Jśni1,n\e c,dbęd
Zeb r n ie
O g n i R 1· ł\
n a n c z y <' i e 1s k
Z w i fł z k u
P o l.
N a u ,1 z.
Sz k 6 l
p
Watne sprawy. Cl liczny ud,:11l CJonk6• prosimy
W sohotę o g11dz.4-tej posiedzenie Wydział

lu. Rzymckiego nad.r.wyczjne wal4e zeb<:tmle. Zebrani,:,
&a'taił i pr~ewrdnicHl prer:es R~dy Nadzorci~a1p . .Dr,
Włodzimierz S,n dl,t,;. Oi,el.ni· uchwalill jednoglodnie
podwyts•enie kspit11lu akc, jnego l!l 10 miljon6w marek
o de.le,:e 30 miljou6w mar ek. do wl4cznej sumy mk. ~O
miljon6w. Calłlowit1 emisję przejęły następują-ce Banki:
Bank Zwią-iku Spółek Zuc,bkowych, Bank Przemyslow-

Koblańska

WAstfalewic

se:tret.

prezes.

I

Karty podatko;,,-ena rok 1921 będ~ v nas t~pnych
dl'li1c'h roznc-11,;('ne.
Obliozi,nie podatku gminnego nastąpiło tymczasr,,ro
na podstawie zeszłorocznego podatku doch()dowego i to
. · w wyaokodcl 500 proc. od tegofl 1 od res,ty po~atk6w
prawnie ustano•lonych.
.
.
· Oahtec&ne obliczenie mole być d()p1ero załatwwne
po oszacowaniu podatku do'}hodo,rFg1. Pcnlewat tente
bQ<liionie lf\tpltwie wy~1zy aniżeli w roku ubiegły n, ~aleca si~. kwótv •pis&Le w karts.c:h podatkowych o ile
mołnodci Clłikowicie zapi!Wi - aby się przyczynić do po·
krycia r:uac1nych wrdatlr.S• l'; adminlstrł!-cji miejskiej.
Poda.tek ar.ę1ny pobierany będzie :
a) dla B&koly·.:Htolickiej ty.Ją-Oiuowo w wysokoaci
300 proc. od podatk6w podstawowych,
b) dla B1koJ7
ewangeliclraej w ilo~cl 120 proc9i.t.
Kto podatków do IO vrześoia nle zapłaci, dostanie napomnłenie z policzeniem

taryfowych opiat.

.

Kupujemy wszelkie
płacimy

camy

Koszewski.

to

specjalnie
y
Nadmienia się, te wypła
gotówkę za okazaulem katdego
.. duplikatu,

wysokie ceny.
pełną

Kluge i Jankowiak,

Poznań,

dawn. Bruno Tons■ alnt,
ulica Sew. Mielżyńskiego nr. 23.
Adr. tel. Toussaint.
Tel. 3201.

Ogłaszajcie

w

Kodcian.1 dnia i7 aie.rpnia 1921 r.

Magistrat

t

zi emi o p ł od y
I

Orędow'1iku

Po~iatow

