Powiatowy

· downik
.I
kościan,

wła1mym interesie, w przeciwnym razie narad ait .na •
ie pismo b~dcle się 'Dwauć im nleistnie1,ce lub_, le Al

Dział urzędowy.
Dołycz,-

godlill pn1Jme1ra1lfa urm~dewego.

Pomimo mego ogłoa2eaia w Oręd.

I ~ok 56.

sobota 19 listopada 1921.

Pow. llt, 7f /21,,

te wslf'łkle laiara ibrostn,
W,-chiału. Powiatowegoi
&a q dla publiazno,ci otwarte tylko w <'salie od
I. wzgld11, 9, pned pold.oiem, do gods. l. po poi.,
sdu• się jeuoze cztek>, fle pubUcznogd prsyby,ra iuio"-d na daremno, poniewał sastaje c!WlCh
admtnish'acji
powistowej po ,:od~. 1. zam.kmęly.

"ymier1y ka~.
Kodclan, dnia 8. listopada 19U.
Urqd Skarbowy.
S t a r o s t a.
Cegiełka.

: benzyny na p11trzeby rollliese.
NiniEjuem komunikuję, ił aa potr&Ebyrolnlme
Dołyesy

tołejazej Dzidnicy

iła

aostala prsydzielona bensyna. :Ros;,
,
· Kam wrdenie, te poleca to na lrieawiadomodci dzisl!'m tej&e 1ajmuje 1się Tow. Handlowe dla Prodllkt6w
iMe!'9!1ent6,ri dla!eco polecam pp. burmistrzom i sol- Naftowyc-b i ole1ów„Naftolej" Spł. z org. por. w Drot,,SOJll,
aleby powyto) wymienione ccłos,enle ob,rleuoayll
tbobyciu filja w Poznaniu ul. Rsec1ypospolitej ó, Beaw n,yo gmioaclt w 1pooób do tego pnyjęty.
synQ tę wydaje &iQ tylko • drobnych _ilo~clac~ sa P!>Wydanie powytscego ZU211d11nt.było koni801De se przedniem prsedlo!enlem Tow. .fllaftcleJ podw115dcze111&
wi&l~d11
na to, h ut-ztł!nicy ttitejasej ~dmini1tracjl pon odno4negoStarostwa, stwlerdzaj,ce sapotrzebowanie bengMa. 1 zajęci q pracami piaemneml, których pod0&e zyny i to wyl,csnie dla celów rolniosych. Cena ,a O-.
lf)ddn przyjmowania p11blicsnodoi nlatwi6 nie mop.
bensyn~ wynosi mk:. 240 - n 1 kg. netto loco skład
W w1j1tkowych, neca7wi~de naglylh ,rypadkacll
Naftole) w Po1nawu. Ben2y11a jest jnl na akJadme
interesenoi mop prayby, te& petgodz. I. po popnechlem
i mote by6 doatarccona, jednak tylko sa aplat,a • g6ry
~ouenio. pn7bycia.
i po uorzednif'm nadesłaniu beczek llelasnych. O ,o-,
KoOciau, dnia 1O Jia\opacla 1991.
-,.w-.ym naleły iołereBOwanych powiadomić.

Staro1\a

Pomad, dnia i. listopada lHl r.
Wojewoda

9

Cegielb.
Io ur-.dy omymuj, w
piił•a i telegram, • sagranicy wyma•
do kt617oh niema albo ••pełnie dol~od,owiedtl lnb tel w nledostatecznei
brak blimkietu na z11,łaco1111 odpowiedJ

O>rH cqAoiej r.ilarn

r6aych ■prawach
pj,ace odpowledd,
aen110 porta na
kwools. vggltdnle
Wegnfłcin1 albo opłaconych i81' tylko 10 1l6w co nie
wyetarca • regały, 1d71 prawie tyle 1'6w :sabiera adres
i ,o4pit UHęda wraz s ltc.ab,add«mnilra.

Wobec tqro

llłe mog1 Ul'lłd1

se wsgtęau 1u, pował•

u ko1u:tydawa6 odpowiedu a 1t:~c~f'1ólmetelecraf1c1nych.

Ztrnea •łt QTagę pobliouo•l'i aby powiad11naila
090Jty intereaowane, le ltes doł1menla porło wql. do■ta•
\fnne10 opłatenia odpo~ledai W11caft<Wltj a„ mop
•

.,,

D&

odpowiedL

Io,ciaa,

z. p.

•·

.,.,..,.

chi•
7. 11. Il.

( - ) Zborowaló

L. d•. VI. B. at. i!M6/il
Powyłszy

okdloik podaje do wiadomo,Ci,
Wnioski o prsydzielenie drobnych ilodci beusyny •
J)Otrcebyrolnicze naleły kierowad do Towarsyeł•a Baa-

dlowego dla. Produktów N fto,rych i Olej<hrwNaftolej"
Spl. A ogr. per. filja w Po1nanio, al, &eozypoapolit41i
IS po popnedniem usyskaniu kompetentnego łuirmilłra
komisarza obwodowegoI daroat1.

wigł.

Kodoian dnia 9. list.opada 1911.
fJtaro ■ ta
Zat•ierdziłem

wyb6r na pr,eci~

Jana B,itmanowakiego, ko•ala

ł 1,.t

H S10zepowia
Ileaeosa 81oetaca, lefnlosego s Dr0Ad1yo
Oep<&
.lnclraeja łlaAowlak:a, goapodarza • Dalekie,,
jako csłonk6w dosona
Ob•iuseseal1.
.Jana Piwosza, co11podana • Drotdsyc
Ztłanaj, tit li011newypadki, N iatereceaoisamie•
łlichala Sisrego, robntnlka • Dro!d1ye
W
b. łirid11icy pr„lutj waoaq p1~•• •o wJads i Jakóba Jl,rleja, gOlpodara • Drołdzye
watł6w lr6leatwa, )(lłlepol■kl i wofe•6diłw K!-MOwycll
i-ko repreaentrtnt6w
.- 1aopa\r11j,o t11· łl pi1a y przepuow1 1temp"l wyrlloJ61ffa
Nowika,
go1podarta
• Droldsyo
ł..- •pewne ■ ulotea,a, N alroro • lt. dale!aio,- pn•
J
~ul~
N
JW&r
1
vka,
iłallgret a • ~,osepo'łio
-'-.I 1teapd o• poda, aie olt1wj1■11je,
ni•
••cilie. Zapatrywanie
jeet mylae, lto b. :lraacisaka :Reid••, go1i:oda?1a • Drl! łd1y1
Jako za■ttpcdw 1"Ppre1enłan'6w
Melaic.-. pruka J•t j ..,,._. w lya waal~e, •• wny•
.. ,. laayu daielaioa~ obo•i111•j• 1łempel oł pocla, pln1 11kolnej w 8zcMpowicac.ll
ł .._, na 10 aal'f'k od pi•••zeso
ark•aa•, I ak. otl
Kołdaa, dnia I. lilłopHa 11n

„

••i•••i•

„

'°

~111,a•••

... arbu,. I ak. N ...r,c,aika I i•ł WIiia••••
ka&d7 ktolr,ol,rtk waoel ,,...
.. 1naej ~ehuoy
strts nI ni lit •• pr,.,Sl6wlaa o„wildilę'-lll •
...,

••1•

ltaro1ła

••

eł ...

Nlniejnem ~daję do publiosnej wiadomo1foi,że z
§ •· Ro1porqd&enie niniejsze obo~je
z cim,em,
dniem 1 listopada br. została ułolona inspekcja bodo• oglouenia.
wlana Wielkopolskiej Izby Rolnicgej na okrvg Woladyń•
Minister b. Dlielnlcy Prukiej
akl w Woliu.tynie ul. Poznaóska nr, 10. Okr~g ten
(-) Dr. J. Ttseitlaki.
obejmuje nas~puj~ce powiaty: Wolsstyńaki, Mi~dsy•
Rozpor11dzeoie powylsze podaje do pult! 1· J ..iaeboddci, Nowotomyski, Grodziski, Śmigielski, Ko~ciań'lki, domo!lci.
Leucsydski ł Gostydski. Inspektorem hodowlanym na•
r„
Kogilian, dnia 11 listopada 1921.
mac1:ony soatał pan Witold Orlowski.
Prsewodnicqcy Wydaiału
Ko~cian, dnia 14. listopad& 1921 r.
Starosta
S t a r o s t a. ·
Ctgielka.
Cegiełka.

BOZPOBZ4DZENIB.
Rozporządzenie

Ministra b7łel Dzielnie;,
Pruskiej z dnia 18. X. 1921.

O zniesienie niektórych ogranieze6. gospodarki
mięsem.

Na podstawieart. 0 ustawy z dnia 1 sier?nia 1921
c, tymausowej organizacji zarz1&d11
b. ddeln. pt•ualdej
(D,. Praw. nr. 64. poz. 385) ora1 § 1 dekret u Ministra
b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 13 listopada 1919 r. (Tyg.
Urs~. nr. 62. strona 334) ,arrąd~a ,sill ce następuje:
Ksiłlłkf nakopu i sprzedały bydła i mięsa.
§ 1. Uchyla się rozporządzenie z dnia 15 lutego 1920
w praedmio1Jie pr.:iws.dzeni ksl!Jlek z~kupu i s;,rceda6y
b1clla (Dz. Unęd. Miuisteratwa b. DzielnicyPruskiej nr.
8 poz. 66) oraz wszelkie dodatto,re do tegóf. rozporz~dz:eniawydane przepisy a miano-vide:
1. Mt. 6 rospor~d,enia
dodatkoweg,> li dni• 13 lipca
1920 r. (Dz. Ur&ęd Mlnlsterstwa b. Dzieln. Pruskiej
nr .38 pos. 34:5)
!, &rt 2 i ó rozpon\dzania z d1;ia 3 btego 1921 r.
(Ds. Ur,ęd. Mmisterstu b. Dz.ielr;lcyPruskiej nr. 6
po~. :u).
Ograniczenie .konsumoJimięsa.
§ 2. Uchyla BlfJnastępujigce postanowieniarozporzą•
dzewaz dnia 25 maja 1920 r. w pri:edmiocie gospo•
darki mif1snai (D,;, Un~d. Ministerstwab. Drielnicy
Prasltjej nr. 29 poz. 254):
1. art. 3.
2., art. 7, 8, 9, 10 , 11, 13 ustęp. 2 i 4 art. 14 i to
art. 10 • bmnlenin uetaloriem ut. 5 rozpor~clzenia,:
cloia 13 lipca 1920 r. (DE. Urzęd. Ministerstwab. Dziel.
Praskiej nr. 38 poz. 345), a art. 14 w brzmieniu ustałonem ro~porzi&dzeruem
,r: dnia 12 kwietnia 1991 r. (Dz.
Urręcl. Mini!iteratwab. D1ielnlcy Pruektej nr. 16 pe,~. 103).
Og~aniezenie transportu b7dla,
§ 3. Znosi się ograniczenia transportu bydls, prze,
pisane art. ló do 26 rot.ponądzenia z dnia 25 mD.ja
1920 r. (Dz. Urzędowy Ministerstwa b. Dnelnicy Pr nek.
nr. 99 poz. 264) 1 o de dotycrt1 one ro fotów gr1:micq•
cych wyltlcr.nies b. dzieło. ro11yjską.
Przymusowy wy.kup

§ 4 . Uchyla

etę

rozp!)rządzeniEI

bydła.

z dnia 20 sierpnia
1920 r. w prsedmi,,cie wvkupn bydls. rogatego (D:rlen.
Urzed. Ministerstwa byłej D1:ielnfoyPruskiej nr. 49 por.
404) oraz art. 7 rozporządzenia 'I; dnia 13 lipca 1920 r.
• (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. D~elnk:y Pruskiej nr. i 38
poz. 345) tlld&1et art. 3 I 4: rozpor,;qdzenfa z dnia 3
lutego 1921 r. (Dz. Unęd. Ministerstwa byłej Dzielnfoy
Pruskiej nr. 6 poz. 31).
Proeederowe wytwarzanie konser1" mięsnych
i handel domokr11tny.
§ 5. Uchyla 11i~art. 3 l 4 rosponicl,enie. z dnia 1
grudnia 1920 r. w przedmiocie gospodąrki mi'isem (Di.
Unęct. Ministerstwab. n,ielntcy Pru11kiejnr. ;1spo, 52~.)

»INiiTR! B. DZIELNICY PRUSKIKJ
z dDiR 11 LISTOP.A.DA lHl r.
w przedmiocie wykonania rozporz11dzeniaRacJyIOainrłw
z dnia 19 wrsednia 19il r. o zmlaie niemieckiej 1111•-r
'5 duia 2' lipca 1911 r.
opodatkowaniu. piwa(D•. liJ'at.
Rzp. Nr. 85 poz. 819).

·

Na podstawie § 7 r<nporządzenia R,dy M:i11lałr6w
z dnia Hł wne~nia 1921 r. o zmianie niemieckiej uaiawy
s dniu. 26 lipca 1918 r. (Dz. Ust. Rieszy str. SH) o
opodatkowaniu plwa (Dz. Ust. Nr. 86 poz. Hi) ,c,s••
n~wiam co następuje:
§ 1,
Zobowi,11aniw myśl § 4 powołanego rospo~eni&
do zgłoszenia znpssów piwa ponad 25 litrów celem 4cidatkowego opatkowanill.maji xglos1enie to podać na
p~reie w dwóch równobr,mi1cycb egiemplarzach w oz.ssie
do 15 ltatopaia 1921 r. wł11csnie do wladciwego Ur~da
Skarbowego (Kontroli 8k:arbo,rej), - Piwo, kt6:re przei
dniem 12 Ustopida 1921 r. wydano spedytorowi, pnewomlkowi albo wog6le osobie lub układowi, prsema•
czonqm cło wykonania przesyłki, ma. by6 w ten sam
sposób 1głossone w przecillgn trzech dot po odebraniu,
nie licz~c dnia odebranir.. -

·

§ 2.

Urt:iadSkarbowy (Kontl'oli Sbrbowej),

otrzymawsą

~gloscenie, sprawdzi Da miejsca zapasy piwa. l 'Wynik
e rawdzenia u,ridocz11ina obu egzemplarzach ~glo1zenta
poczem jeden egr;emphm. sglosr.enia po;osta.'d zgla'!za•
j11cemu,a drogi zatrzyma u siebie (w obtlbie Pom. hby
Sk&rbowejodc;gledo Kasy Skarbowej) celem jol~cseaia
do bi,tiri poborowej podatku od piwa. - Stwierdzone
przy badaniu H~as6w r6łufoe, nie prsekracnj11ee 10

proc. iloaci tglos,onej, rde powodojll wlłrotenia doeho•
d:ień karnych.
§ 3.
Zglaszaj,cy, otrsymawny s Uraędu Skarbowego
(Kontroli Skarbowej) cgzem,lsrs zglosienia s pot•ier•
dzeniean wyniku badania zapaedw, winien jest w pneciągu clni trzech uiścić doda.tkowv pedatek we wlaści~ej
Kasie Skarbowej (Kasie Unędu Skarbowego). .
§ 4.
016wne Ur&ęcly Skarbowe (w obrtble Pomorskiej
Izby Skarbowej Ur,ęcly Skarbowe Akcys i Monopol6w
Paóstwowvoh) wymierzą z urzęclu dodatkowy podatek:
tym pr,edeiębioroom, którsy opłacaj, w my,l § 37 womieckiej usta.wy opodatkowania,piwa poiatek od plwa
według ugody i wezwą Ich do zapłacenia wymierzoaej
noty w dniach tr,eoh od doręosenia wezwania.- Pnedsiębioroy ci nie Bił przeto obo,ri1&3aido zglasz1nla swoich 1apas6w. § 5.
Rozpors11dsenienioleja1.ewchoclsi• lycie równocze,..
nie s ,owoJaaem ro,.-orqcheniom Bady )(inlatrdw, a
wit• dni& Ul lli,topada l"il r. KINISTEB:
ws. (-) •r. Wau.owiak.

Wydział krajowy uchwali! na poaledseni• uia H
śdzlernlka 1921 r., le sa rok etatowy 1921. na po·
cie wypłat 2ainwentarz, dotknitJty ara1a1 maj11opłacić
1. od kaldego konia, osta, m111ai Ollo-muła

.a) posiedli.ciele maj\cy 1-10 sztuk
b) posiedltciele maj,acej wi1cej sztuk
ł. od kaid.ej utuki bydl• rogatego

180 -

ak.

i"6l, -

,,

Ckodsi o c,tay:maaie nab,tyoh praw d-o iulyt'ltji
niemieolńcll .

P rsew odn le •1c1
1Jnęd• Ubespie:esfti
ws.
Ka'tm..ferow&kł, ·

H, - ak.
•) po1ieddoiele maj,cy 1 - 10 sztuk
iekretsn powiatowy.
I) poaiedzlclel9 :maj11C1
wi~oej aatuli:
48, ,,
.Panów b11rmistr16wl komiaar2y olnrodowych wsgl.
łys6w gminnych I dwormch upn11am:
Celem potwierdseni1'watno•ci legitymacyj&ldbow7-.la
1. o wygotowanie zestawienia posieddcleli, którsy
musq sapłaoió powylej 'podane składki, zestawie- na rok 1922 należy legitymacje nade!!łaó do inspektoratu do 25. 11. 21 r.
P;tniej nadealane legitymacje
nie to l!ale!y wygotowa.6podlag tmędowego spisa
inwentarsa ływego r. dnia 1 grudnia 1920 r. hes nie będzie •o~na awróoiddo wakacyj Bołego Narodseait..
I!llpeki;or &1kólny.
wsgltJdu na zml•ny, jakie na11błplly po dokonaniu
apisów,
&n.boweki.
. ł, e podanie do 'publicmej wiadomodci, gdsie o1fe
·

seatawienla będ1& w czasie od SIOdo 27 1rudnia
199l r. wylo6one do przejraenia,
3. o wylołenie 1e~tawie6. w miejscu i w czasie podanym pod llc1hl&2. - w tym czasie nalety zaldaaać eprieciwy do sołtysów i przełotonych obszar6w

• dworskich,
4:. o podwłado.,:enia na zestawienisob,te bylv vyloione
w czasie wylej podanym.
J
. o prses.hwłe zeatawie6. wraz z sp rzeciwami p1·~ez
ręce pp. komisarzy obwodowych do starost'ł a Ił'
tem:inie do 2 stycznia 19~2 r.
Do ,rygotowanis 1estawie6 potrzebo.e formularze
otrzy•ai1 magistraty wprost. zag gminy wiejslria i
obadJ'y dworskie pra~ komis~l'zy obwodowych.
Z\\rsidy miejsoowe winne sta n bydła w rubryce
,,Dodó" podług o&btn iego spisu sap il!aó.
Panowie komist1.
rze obwod owi m•ilł obo·1r,, ,;ek
cnwania nad dokladnem i punktualnem wykona-

niem pownszeso

rozponlłdzeni01.

Ko3oian, dnia 8. 11. 1921.
St a r o s t a
Cegiełka.

Rosporz11dzenin
pr.edmtoeio ustalenia ntekt6ryeh nazw mleJseowo,ci po wiato kośeJ.mskhgo.
Ustalam nar.wew1ql~d11
te plsowme nan,y miejscoo~ci pol9!onej w powiecie ko~ciańa im
Louówko {folw.) zami•st L?s6w ko
Po:tn&ó, dnia

24:. sierpnia

1921.

Minister
Dr. J. Tr .zci ós ki.

Mistrs obuvnlc:y Jan Le'1ly z Rlłbinia jest nałogowy•
pijakiem.
Wssystldm godcinnym.I ober.,-stom zab,ujf niniej•
s1em, ahy wy! ~j podanemu iadnych alkoholi nie udzielili
i nia da.waliwstępu do tyc,hie lokali.
Pom11g
anie Le~nemu do osiągnięcia alkoholu w j.Jri
bidź sposób h'idzie aurowo karane e,rtl. wyiaj,cym
go~ciurtym nasbuu

Roapom1dzenlem M. S. Wojsk. wchodsi w lyci~ s
dniem 16. ll. 21 r. no•y podział Korpusu Po1mui na
Komendy Poborowe. Korpus Pi,znań dsieli się na na•
st1puj11cePowiatowe Komendy Uzapełoleó
·
P. K. U. Po1nn6 Mis.sto, do której naleq:
Poznaó Starostwo Grmbkle
,, Poznań Powiat, do kt6rej nalaq \)()wiaty:
Po:cnal'i.Zachód, Grodziski, Nowotomyal.eki,
Jarocin, do kt6rej naleią powiat}:
Jarooi#m,
"
Plest:ewski, $remaki, Środa.
Szam.otnły, do której nale- powiaty: Sumotal"
ski , Obornicki, Międsychopki, Wieledm,

Cisrnkowsld

"
,,
"

"

Starosta
Cegiełka.

UbezpieczalniaKrajowa w Poznaniu wzywawuyetkie

o~y, które do chwili

u.

OGŁOSZENIE.

Po.wyt.aze ro1porząd1enie podaję do publicznej wia-

:mo8C1.
Kodcian, dnia 8. listopada 1921.

odebranie
konsens
Wo yd a
Komisarz obwodowy

"

Kościan,

do kt6rej naleq powiaty :
Ko~dań1kj, Śmigielski, Leszosy~ski, W ol-

sttyóski
Gnieznoi do kt6rej nalez, powiaty: Qnieśnie6ski,
Wrze#nieósk:i, Witko,rski, Pozaa4 WsdaH
Kalisz, do kt6rej nt.lełą powiaty : Kaliski,
Turecld,
Ostr6•, do kt6rej nale~ powlaty: Ostrowski,
Odolanowski , Ostrzeszowski, KępiDBki,
Sycowski,
Gostyii, do której naletą powiaty: Gostyullli,
Krotoscy~3kl, Kotmi.6slci,Rawicki.
Tym.czasowopoa:ostaje Komenda all dt
ogłoszenia w Krotoszynie.
Konin, do której naletii pcwiaty : Koniński,
Słupecki,

Kolski
Od dnia 15. 11. 21. r. zwracają się interesenci s
poszc1eg6lnychpowlat6w w sprawachpoboroYych,rekla·

przyjęcia byłej dzielnicy pl'tlskiej
z Rząd polski ubespieczone były na mocy § 373
Koemieckiej ustawy o ubezpieogeniu urzędnikow prywat , macyjnych I rentowych w ,rytej JVYBzc.eg6lnionyoh
mendach.
eh z dnia 20 grudnia 19 t1 r. w Kasach Za11tępc1:ych
Dow6dztwo Okręg•
raatzkusen) mai,cych siedzibę w Niemcsech, aby zechK:orp11su
Pomai6.
y podać niez,rlocsnie do ubezpieczalni Krajowej
:,dslal url4jdnlk:6w prywatnych w Poznaniu, naswę
Y, 011&1 priynalełeni& oraz wysokO,ć oplaoonych

tle.li:.

. 0p~
2rudnia o ~od.z41>
W wtorek. dnia 6odbę
d1le t1ifł

Donaszychabonentów
Ih
yc
w
poczto
w

walnzeenran

wskieg•.
podplsnnej Spółki w lokalu p. Jana Sado
obrad:
Porzl\dek
f.
orcre
Nadz
t. SprawosdanleRady rok 1920-21.
2. Sprawozdanie kasy za
3. Pokwitowanie takowe. I kontrolera,
4. Obór dyrektora, kasjera
nadzorciej .
15.Obór dwóch c:złonków rady
eto
Rady Nad:.oJW
ty prz
czterech c2łonków do ob3zacowania dla
Na miesiąc grudzień nale
Obór
6.
na
zcie
poc
6 na
e głosy.
• ON:downlk Pow.•• zam6wl
u kasowy
mlesląe. 7. Woln
ten
za
~
łat
ntura I sprawozdanie kasy le1y w lokal
edp
Inwe
prz
eś6
wni
l
o
aow
cen, poczt:,
rzenia.
W preysdoAci, r.e względu na chwiejnod6 o na jeden członków do przei
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