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Kościan, środa 26 października 1921.

Dział urzędowy.
Uzupełnienia ogłoszenia o wyborach

\I\

Rok 5ó.

kar~twa cr&'I konty zii wytywlenle nie mClglł rze•
wy2szać koezt6 poda 1.ycbpod llczb-,11.
3. Za wsplrranle ubogich, nie podpadaj,cych pod
hczbą 1 ~ni poi liczb\ 2, zwr.aoa sit r1eczywlste
koszty utrzymania ud wodninne ętwil3 tJ1onemi ra•
chunkami, prtvczfm 1wiit•ek uh ~gich nie mole
<iru"lego z iizku ubu,.zillhzv.rctu wiłlk•
J żąd1 cS td
·' szych kosz.t6w,ani!eli eam p ,00s1 pn:v wspierania
potri:eblJą'}ych pomooy uboglch· własnej gminy.
Koszty te nie mog11je lnak puewyt,z 6 najwylszyoh
ata elr, podauych pc-nltoj według tr&tllh k.laa.
I. DJ I. ltlaay nal ~q m ata lb,ące poJ1adSł6 OOO
mleszkfltir6-.: najwytsu stawka wynosi 900 mk.
m.osl„cznie czyli 80 mk za lta:\d, ro.r;poo1§t1dobę.
II Da II . klasy n le~ miejscowośd, l•c311oeod4000
do 26 OOOmle ik1eóców: 1.;&j•ylsaastawka wynoili
600 mk. miesięcznie czyli 20 mk za kald1 rozpo-

do Selmlku Powiatowego z dnia 18 bm.
w nadzwyezatnem wydaniu Orędownika
Powiatowego z dnia 20 i)aźdzlernlka 1921.
Okręg wyborezy I. (siedziba Szczodrowo)
wybiera 5 członków Selmlku.
Okręg wyborczy u. (siedziba Kobylniki)
w7biera 5 członków Sejmiku.
Okręg wyborcz)' III. (siedziba Jaslet\)
wybiera 5 członków Selmiku.
ciętt dobę
Okręg wyborczy IV. (siedziba Żelazno)
III. Do III. klasy nalei1 · ssyatkie ic.l'.e miejsco"Aci,
wybiera 5 członków Selmiku.
nie zaliczone do rodz ,ju miejecowo,ri pod 1 i I
wymienionych : ll"iw, lsza stawka wyn,~si 460 m1'.
·
Okręg Wł'horczy v. (siedziba Lublń)
miesięc,mfo csyll 16 n,k, 111, dobt jul rozpocz\~·
WJ'biera 4 ezlonków Setmlku.
Przy stw:erdzeriu lic. by mieszku.ccSwmlaro,lajre
jest ostatnie urzędo; e l1e1e;iie ludno8oi.
Kościan, 24 października 1921.
Wysoko~~ sumy którą at~ zwraca za utrsymai.ie •
Powiatowa Komlsla Wyboreza
okładzie prywatnym lub • rodzinie, nie mole prseno!ł~

I

SWOBODA., przewodnic~oy.

1 800 mir. miee~tcznie.
Kwoty wył łon,) na dC>stlroaenlenie,będoej oddet,
Wydział Powiatowy.
i bieltzny winny być os.>bno nrr6c;1.,ne,o il.'l ,matan ł wy•
.
nio"łoy
pr1ewod
L'KA,
CEGIE
kasane rachunkami.
Art. la.
m;ejscu
o
u;tawy
cktej
ćio
nlemie
Nil podst ie § 80
Wvsokośó wsp, rcia dla csęśd >WO n'.esdolnych
:gamiesrkania pod wigl,dem wsparcia :,: dnia 8 czerwca
1
,.rt.
w
stawki,
n;e
mnt~·
h wlnn wysoaió
1870 r (Ds Ushw Związku Póloocr.o Niem,eck:iego str. pncv ub!lgic saletnit3 od stopni& 1.:ictdduodci do rraoy,
l)ione,
360) i dnia so. mBja 1~08 (Di. Ustaw Rze1JtyNiemiec• wymie
zonej prze• ltkar11.1.
stwierd
j
awc1.e
wykon
ustawy
j
klej str . 871) tudslet O 36 pruskie
•
.
Art. 3.
a dniR. 8 m'¼r' & 1871 r. (Zbi~r ustuw pruslri(h str. 130),
~
ub,Jgi,·
ek
r.wi11
i11ien
u
pogrreb
w
kosztó
m
Tytułe
tym•
o
r.
or1.1,art. 6 b . ustawy .z dniti 1. r.ie,pm 191~
D•, b d,:'e1nky p„uakiej swróctd innemu zwi"ikowlubogich
02Mn,v1:j orgenio:f!.rjirarrądu h. d!ielnłcy pt'Tlsk•e!(
cy r,tuakiej rzecay itiste ktlsat:,, jakle powata.J11
Praw nr. 64 poz. 38ł) w porosumieniu z Wydziałami b. dzielni
najauommejazym poguebie, jednakowi"}.odp lwiaKrajowemi posrańskim i pomorskim poetanawiam oo pny
daj,oym godnoaci 1i1fowieka. ;ioko~~ tł h kosztdw
następuje:
musi być stwicrdcon• rach1.nkami. a dla osoby m'.j11cej
Art 1.
trą
iek ubogich b. dsM• więcej ni d~• lata. r.i~ ~ole 1,r"8noal6~okt~d
. kt6 ·e swi11
WyMko~ó kooz.Mw
anego
ud11el
1a,
„
"7&~r0
leznei:r
nues1',
ezego
muwvl
o
krot~eg
h
ubogic
ow,
nlt!y pruskiej winitin zwrócić fnnem11 zwiiaik
wed}u~ zasad w f,rt. 1 wym,e1!,onycb, 1ad ~
b d1iehticy 1,ruskiej ził „spiera ie ubogich niezdolnych ubogim
J dw~ch lat_te k..;s?.tv.01?mon wyno8!d
pomi-e
..
do pracy lub u'boghh ohorych, ustanawia się bei wzgl~du dzlec~aJak dwukrotu1e _na1wy&ezeweai~mne wsparcae
włtlO~J
na wiek ubogiego, jak naatępujP:
ubcg1ego,• art. 1 bll!eJ oznacsone.
nych
publicz
ach
zE,,kład
1. Z •bogich, umieszczoaych""'
Ar~. 4:.
- n, p. w szpitalach, w zaklada<h dl ułomnych,
się:
.
Uchylr
których
dla.
aoh,
odl:unk
w
w pr,ytullskach,
s) taryffJ rrnak, • d!)ia 80. listopada 1910 r., doty•
lstniej11 ata. kl aa lecaentc, iwr ca si~ ko11ty
cqc,a zwrotu kositcSwwspierania ubogich (Dz. Urzt•
według n~jniiazych stawek, praewidaiauych w ddowy Pl'U8kiego Ministerstwa Spraw Wewn1tnnyola
no,nym zakladde:
str. 333)
:i'.os~t1 te obejmuj, takle wydr.tki z wyływienie,
rozporqdzenie lliDiatra b. dz. pniak. z dnia 21.
b)
a.
lekarstw
,
lekaraq
pomoc
.
plel~gRowanie
7. 19la0 r. w aprawie nnia111 pruakiej taryfy s 30.
1. Za oboglob, le~ao11ychw domu1 zwraca sit koady
listop!ida UHO r., według kt6rej ni.-J[i ub,,gicJa
konieosne r.a pomoc lekarek, •. o~eracje, lekantw, i
b. dsielnicy pruakiej w1ajemnie maj, awraCld s:-oprócz tego •"raca 1i1 kru.ty konieczne za wyłybie koazty utnymania ubogich. (D,. l1r11dow1 "t'.
licspod
~1enle ,to,ownie do aaB&clwymienioaych
-ił. ps>s. 191).
b1 I. Ko11ł1 na pomoo lekarski, operacje, le•

I

!.rt. i.
r,inieJsze wchochi w tycie

Rozporqd1tnie

I

dniem

I. listopada lHL 1'.
Poznad, dnia 21. wrzednia 1~11.
Klnlster
w 1, Dr. Wachowiak.
PowylS&e rozporzlłdzenie podaje do publicznej
wiadomoici l zasto,owania się
Ko~ o i a n , dnia ~.npaid1iernika 195łl.
Przewcd aicz~oy Wyd1illłu Powiatowego
S t a r o s t a.
Cegiełka.
Płlna Bogdana
Załuskiego I Kobylnik zatwierd2a
ait niniejszem jak0 za&tflp~ przewodnicZ\oeg
o obsgaru
dworskiego Kobylniki.
Jrodcian, dnia 20 p11idziernika 1i2 l.
Pnewodnioz11cy Wyd1i1łu Powiatowego.

St a r o s t

a.

.
Cegtelh.

• Odbf eramy ust~pnJ11c1 komunikat:
do wiadomo~oiZ ie m i a n k o m p o w i a tu
ko~cialiskiego. ee prowianty ns jarmark eklad
w pałacu w Racooię najp6śniej 7, 11. 21., a a6 tntiba
po wiat
dm i gie 1s k I składa pr,wlanty w pałac
u w Ca:aosu,
tllkłe do 7. 11. 21.
Anna Brownsford.
* Podwytazsnle taryfy towarowej. Waruawa,
18. 10. Od 1 liat.;pada b~dzie p6d,ylszon
a
wyfa
towarowa. Norma do 100 kg. na przestraeni
10
kim.
dla towar6w kl. I. będzie pndwylSEona z 10
na 40 mk„
Id. II. z 8 na 30 mk., kl. III. s 6 na 18 mk.,
kJ, IT.
1 4 na 10 mk., kl. V. z S na
6· mk:.
Podaję

,j, Podwyiszenle emerytur.
W najbliłazym c1aaie
wydane zo1tanle ro1porqdzenie wykonawc
ae do nowei
ustawy emerytalnej, podwyAHaj,cej znaom
ia
01asowe pobory emerytalne. W sprawie wyp1 doi7chat 111Mb
• wysoko~ci 3 miesięcznej dotychczas pobie
ranej emerytury Ministerstwo Skarbu wydało we
wraednlu odpowiednie sarqdaenie i wyplata. w niektórych
unędaca
jui na1~pila a w pozostałych nast11p1 w
najkrohsym.
csasie.

I

• Najkrótsza
droga z Poznania do Warsuwr
Wicrótce otwart, •ostanie dla ruchu osobo
wego llnja
kolejowa Kutno-Strz11łc6w ogólnej dlugodcl
około 100
Pn,oluj11c siv na moje obwlei1101enie,: dnia
20. 9. 21 kil ometr6,r. Dotyohczae b~wt
~ jPtdt?no tam_ przes
dot. rozporz,dzenia objektami podlegaj11cemi
Tornii lub Kal_m: pr.1yczem 1 • J~dnym I w
Oridownik pow. nr. 70. podaje do wiado likwidacji.
drugim
mo~ci wazy- pa~ltu ogrom~u~ _nadkładano
drogi .. Na dalszy1!1 _plam•
atló.ch up ra•nionych do ecliowków bankowych
, aby za• stoi spra!a n1ekt6rych pol1101e~
opatrzyli 1:11-. 11 po8wladczeuie Poznd skiego
Urzędu Li• nem, g~zie budo~ę r~zpoczęto Jul m1~dzy Lod111 1 ~ut-kwidacyJ 1 ;eg,). , e maj,tek ich nie podlega
2 lata te11:u. Kimo
likwidt:cji lub tych_ usilowaii wu,t 1e91 oze
mamy ! ~r~lest~1~ 1s mlllo
teł, te P.
L :igadia się M rozporz~dzenle przedkolei, tak że np. _w Lubelszczyt~le 1stme111
miotami w eckowku ·,iQ znajdujqcemi,
m1e1acowodcl
oddal
one od_ kolei p~ 46 - 60 k~om~tr6w, _podc
A •
d •
""d .k
zas gdy
K o„011m n1a
w
Poma
l1sk1em m1a:nmum wynosi 6 1 pól kilometra.
18 paz zxerm a 1921 .

wr·

u.

Starosta.
Cegiełka.

Obwieszczeale

Rozponądzeniem

!

Wojew6dzt,ra z dnia 11 p1źd1ier
nr. d.J. 3813 /21 r. Z. K. wyznaozono czwa
r•

nik~ rb
tek k&Mego ty11odnia jako dzieii urzędowy
i informa•
. cyjny dla stron interesowanych; godziny
urzędowania
wyznaczono na czas cd 9 do 13 i od 14: do
17.
Z powodu, le tutejst.y - Ur.r;ąd Kaia&t:ra.lny,
przez złą ·
c1E1nie ur1ędowania dla dwuch powiatów
- Ko~oian
l Śllligiel - z pr•cami jegt przepełoiony,
atsnowc,o nie
motna przyjmować publicsnoltci w inne dni
i god~iny,
i to celem umo!liwienia dalszej pracy.
Kodcian, dnia 18. 10. 1921.
K,erownik Urzędu Kataatralnego
Hi n tz e.
-

---

--
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Dział · nieurzędowy.
• I IL JO N O W KA.. W sobotę wyci11gnię
t0 nr.

4 983912
• W sprawie tailszego chleba.
Zarz11dSp6łdr:ielni
lud. doncsi nam, ie p. M,D 6 n aj odst,pil dla
Spółdzielni
lokal obok swego biura prsy placu Woln
oa-i i odtid
wa,elkie spraw1, a swlaszcz" prsyjmo,ranie nowy
ch
ealonków, załatwiać się będzie tamże od gods.
9 - U
praed pol. i od 2 - o po poi. ·

• Str1dmy się. Szerzenie si~ cbordb wene
w Polsce jest, niestety, b'\rdzo silne. Wyn rycznych
ika to ·•
gl6•nej częacl z długoletniej wojny w ci,gu
kt6rej kraj
nasz był ciągle terenem, przez który przec
hodziły mil•
jony wojlik ołicych, poczynając od rosyjskich
a koóc111c
na boluewicklch.
Wszystkie one postępowały , nasq
ludnodcl11 bez w ,ględnie, nic tell ddwnego,
te jui spia,
p!'~e,rowadzony w r. 1918 wykazał u nas
4 procent
chorvch weneryc.my~h co poddwoz!lll w cyfra
ch kon•
kretnych wynosiły oko/o 400 tysięcy. Teraz
stosunki
w tym wrgl{dzłe są be,:warunkowo gorsze i
liczba chorych wynosi com;jmni ~j miljon. Ocaywideie
mowa tu jest
o całym obazarze fueczypo,politej.
Ta wysoka lload chor7ch O!:Tl~'! t a , ?t <'O tn:y;i•i st„ mfe~!".k'lnieo
jest cb0ry 1
Gdyby~my zad uwzględnili tu, że choroby wene
ryczne
przedews1y&tk:iem udziałem starstyeh łatwo
spostrzeglibydmy, te pra•ie co dziesi,ty miesakaniec
doros
ruje na talua lub inn11chorobf},.weneryc1n11,. Pami ły chottajmy, le
na obszarze paóstwa q jut 1ł'&ie w całodt
"i zaralone,
1wla&1c1a na kreaach w1chodnich. Nie upom
inajmy, le
reemigranci z Rosji w wielu wypadkach są
mimowolnymi
ro1adnikami chorób weneryc1nych. Pamiętaj
my wreszcie
te te choroby poci11gają sa sobi największ11
dmlertelnod~,
bo o ile tak jut okrzyczana grutlica daje u
nas na blde
sto tyeięcy ludnodci 100 wypadk6• dmlerci,
o tyle syfi•
lis dajn kh 222. Musimv zdać sobie spra
w, 1 obecnego
stanu rzec ~Y i obmyśleć arodki walki oraz
poatarać sit
o to, by wychowanie młodego poicolenia tak
polńerowa6.
~eby ono było bardziej na choroby weneryc1n
e odporne,
• Ludność Warsuwy.
Warszawa, 17. 10. (Pat.)
Według pierw11zegosnm•rycmego
obliczenia bi11ra spin
ludnoać Wanzawy bez . ch•llowo
nieobeon7ch WJD'Oli
męłczym 422 243, kobiet
508 933, ogółem 931176,
Chwilowo meobecuych było 24 038. Z polk6
d obecnych
do nsrodowości polskiej :.:slicza się 673 320.
0
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