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Kościan,

sobota li marca l92Z.

Dział urzędówy.

Ili Rok 57.

ro.zkasu:D. O. Gen. nr. 83/21 pos. 20 "dot. korzyatf.lnla
z podw6d w cz:.sie rob6t polny~b, ktdry

nalely

,cidle

przeatnegać.

Szef sluAby Intendentury
Jako agenci Posnadekiego Prowincjonalnego Towaw,:, ( - ) niec17telny
r1yahn Ognio•ego w sprawach zabezpiec,eti ruchomodci
Wojewoda
w powiecie koddańsk1m s1 afl do dals11ego rozpors,dza
nia czynni:
L. d1. 610/22. P. II.
1) dla miasta C1bmpinla i dla policyjne,Jo obwodu
Po1nań, dnia 11 lutego 192.ił r.
A u gu st S z n e I d er
czempmekiego ~piec
Powy.l~ taryf~ Gplatza ,odwody, obowuasuj1Cfł od
jun. w Czempiniu,
1 styosnia 1922 przesyłam do wiadomo!ci w alad za
2) dla miasta Kodciana, dla policyjnego obwodu okólnikiem z dnia 26. 8. 21. L. dz. 3442/.92, I. M.
i..odciatisko-południowego i koAciatisko-p6łnocne1'o
w zast:
i architekt
kupiec Ja n T a de u 81: a k
(-) Dr. Gwojdzitiskl m. p.
Bardsióakl.
Wincenty
3) dla miasta K.rzyvimai dla policyjnego obwodu
podaft do ogólnej wladomodci.
Pn~sza
Ig n a o y Mi koła jagent
krzywilhkiego
6 maroa 1922,
dnia
Kodcian,
c syk z Lubinia.
t a r O 8 t a
. _Wym~enl~niq g~towl d~ć ~aedeg~ czas~ wyj~dnie-

s

przy1m1111r6wmet wnioski o zabe1p1eo1emeru-1
chomodci.

nia

1

C •eiL
egi aa.

.
.
. .
A~noi nie majia prawa zastępstwa.
L1kwuuoja spraw dotycqcych zarelnnrowa~ drutu
M:~~owieuufania towaraystwa zaberpieczeiibudowli
• poblerajt1 z. pracę, które s polecenia za.bezpieo:tonego kolczastego została uk~~~na z dniem ió styc~ _22r.
po
wynagrodienle nia ,., 11, e ~d tego Tym, któr,:y nie sglosib BI\} w omacz0nym ter~e
'9'Prost .alat9iaJ,,
jakie 1,da6 611uprAwnieni, gd,by prace I polectinia to- pienb&chel_ub ~o. odbl6r dmto, Szefos~wo lnł, .1 ~•P•
pn:echo~Je p1en11dae'!' ban~ .w przec1'gu 6 1D1eB1QC1,
nrivatw~ wykonali.
Po upływie tego terlil1nu p1em1dse ~q oddane do
.
·
skarbu Patistwa, I bdne pretensje uw1gh1dniaoe nie b..?dli,
Ko8c1an,dnia 21 lntego 1922.
Kodcian, dnia 3. marca 19H.
Star os ta
S t a r o a t a
Cegiełka.
Taryf•

•

oplai z111podwody obowt11nJ
od 1 stycanla 1922.

w

1.

Kaźmleronki,

~ek:retars powiatowy.

We wtorek, dnia 14, III. 19i8 r. lnteresent6w
Nawi4zuj10 do rozk:am D. O. Gen. nr, 83/21 p s.
i0 i nr. 152 91. poz. 12 ustalam po porozumieniu !t przyjmowaó n i e b ę d ł•
• Woje.wotł11 Pomaliakim następuj1c11 tttyft na podw y, L. d. 616/92.
Kodcian, d. 10. 3, Sł2. r.
obowi!lisul11cą od 1 stycznia 1922 r.
szkolny.
Inspekhr
8i6 mk
1) u jednokonq podwod-., dsiennle
Grabowski.
1200
,,
,,
2) aa dwukonq
375
S) za kaldego dals1ego konia
PP. Naucayciell(kl) politycznego powiatu kodciu•
llcqo lHł,60 mk. sa w~1, 337,60 mk. iea woini
kt6ra oclskiego zapraeamy na Ionferenolt powlatoW1,
marek za jednego konia 1ta przeoilg Hł godsin. ·
btdzie si-., dnia !13 m~o• 1922 r. o godz. 10,tej prncl
Odszkodowanie od 1) do 3)
połud, w .ukole katol. w Kodcianie. W konferenoji
: kwa·
a) podwytssa sit o polo"" w rade ulywania podwody bra6 winny ud.sial wszystkie aily nauCllycielskie
Niemcy.
I
Polacy
poraocntcse,
i
Ufikowane
wi1cej nll I i godsin,
Konferencji zwołujemy celem dokonania WJbor6w
b) mlla sit o polo..., w razie ulywania podwody d
11,)cdonk6w do Rady Sskolaej Powiatowej,
~
.
.
6 godzin.
ozlonk6w w Urqdu Dyscyplinarnego.
b)
WHyatkie rachunki za podwody 1ealizuj1 jak do
Kodolan, Osieczno, d. 10. 3. ii.
,ocqnzy od 1 marca 1921 r. ,rldciwe Komisje Gosp - L. dz. 440/!łi.
darcse • własnym ulcre3ie.
Grabowski, .Kantorski
Poniewal n eh-007 ludnodci cywilnej wplywaję. do
--Wojew6d1twa ozt•ło malenia łe na wpłacenie n~lllodci za ,odwody po 3 I więcej młed1cy czeka6 m !!i,
Zebraale 1'ola Powiatowego Kołet,aa Stow. a.n.
san,dsam by odnodr.eKomi!je Gc,podaircae likwid je Nar. Naaeąelelalwa Sak61 Powu. w Polaee odbędlie 811
• doaiarcsone podwody dla wojna ttaktowały j o w sobot-; 18 bm. o godz. 3 po poi. na sali p. Lurca w Kościanie,
które wszystkich ciłonków Kółek Miejscowych KoKian
b ar d II o pi l n ~ I takowe realiaowały bezzwJocsn~~ na
i Krzywi6, takłe sympatyk6w upraszamy. Na porzlldku d'lioa.
w danym okreaie caau. nader widne sprawy. Wykład: Cbndcija6ako-narodewe wyw l'Ul&Chnorm, obowi1111j1cych
ZAkZĄD.
Zuuem zwracam ponownie unn na ostatni uełtp cbowaale.

Dział nieurzędowy.
Syn m6j W. Kazyaka s Pcznania, ppor.
* Pro,ba.
11. komp. 48 pułku zagioił beg wJsgoidnia 23 lipca 1919
roku podccas walk nad Niemen kolt\ folwarku Azot na
ach6d od mlasteczki. Zimno • Wola. Ktokolwiek m6gl•
by mi co~ o nim donte~ć, zechce elllltwr6eić Jaabwie
pod adresem J K&syab, Pozr.ań L&zarz,ul. Drnllbackiej
nr. 8, List s doniesieniem proei st, be,platnie wysyłać
W ssyatkie pisma uprasz" si~ o przedrukowanie nin:ejez:ej

10. Zwykli jałmułnfJ postm1 niechaj wiern; dc!ą do
skarbonki na ten cel przeznaczonej lab 11•ręce dasz.
pasterza. Kto dl~ ub6stwa jalmuiny zlo!yć nie mote,
niech w ka!dą niec.łzielę Wielkiego Postu zm6wl 6 razy
Ojcze n.asz i 5 rasy Zdrova~ M1;rja u pot!'zebyKodcłoła
dwi~tego.
11. C,as Komnnji d1', Wielkanocnej trwa od
cznrtej niedneli postu do trzeciej nied1ieli po Wielka•

n~cy.
12. W m~astez11kazanym,to znaczy od drndy '()O•
pielcowej nt do niedzieli wlolkanoonej (włącznie) i od

pier•sz15j niedzleli adwentowej at do pierwsz~go
pro~by.
awf~tf:t.Botego Narodzenia (wł1clnlie) nie q d.iswo!one
• Prośba. Syn m6j 1 Tom&1u; Strze.mpei: od listo- ~laby z 11roozystemblogosł&vieństwara t.. j. z blogosła•
,ada 1919 r . nie daje ~aduej o 1obie wiadomtsści. Slu- wieńgtll'em podczas mszy d•. śh1bnej. Śluby bez uro•
lył on prcy 7 baterji pnlku artylerji polowej w 3 iływizji
czystego blogoelawieóetwa s, dc.zwl>lone. W czasie s&ka•
(wojsko gen. Hallera) p1Joitt. polowa 31.. Uprauam ko
r-!.nym wfoni się wierni wstrzymywać od zabaw publileg6w mego syns, kt6rzyhy o nim cośkoiv1ek wied_zieU, cinych miano1-icie od tańców.
by dali mi o tem znać pod adresem : Wdova M.1cbapostne podadz:~ Kaznodzieje w
Powyflue przee>i&y
lina Str1empek - Chobienice pow. Wolutyn. Uprasza niedzitllf,}Qainqusgaaima wieraym do wiadomofol.
•i~ listu nie frankować.
Po~nań, dnia ll> l11tego1922.
Arcybiskup Gnłetaieóslri I Poznaiislri
w 1. t Ka. Biskup Lukomeki.

postne,
Przepisy

obowi11zuJ11cew arehidierezji Gnieźnieńskiej
i PeznańskfeJ.
1. W cz!isle Wielklegl}Postu nalety się wstrzymy•
wae od potrawmi~snych I roscłu w pi11~1rii aoboty
w ~rodlllpopielcową, orez w arodę suchodmo,r~. przypadaj11!ew tygodniu po P(lpielou. W inne dni Wielkiego
Poatu wolno u6ywać ras na dzień potraw mi~snych or111
w Wielk11SobotQ od god1. 12 w pofo.dnle.
Na mocy upowatnienia, j&kie Władza Duchowna
u Stolicy Apostolskiej usyskr.Ja, pc,awala NQ na caas
Wielkiego Postu w roJr.uobecnym n, utywanie ponadto
pokarm.6•mięsnych kilkor~tnie na chieiS.: w ponieddałki,
po!)ieloowej
wtorki, ~rody I czwartki (z wyj,tJdem grt><Jy
i kody euchotlniowej.)
9. W cl1gu roku nalety się wstr,ymać od potraw
mitsnych I rosoło w pi11tkiw suche dni i we wlgilje
Zielonych świ,tek, Matki Boskiej Wnlebowiiętej W ezy•
atkfoh śtriętych i Bo~o Narodzenia.
S, We wszyatkle dni postne wolno ułyvad mleka 1
wolno takte
muła, jaj oraz tlus1cz6w do kraszenia;
utynnle r6wnocsednie :yb 1 potraw mięsnych
4. Przepis co do jednorazowego tylko posilenia si~
al do sytodci obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego
Postu z wyjątkiem niedziel ; dalej w aunhe dni I wigilje,
wyłyi

wymienione.
niedziel~ i dwi~ta niema postu. W dwięto,
przypadaj1oe ,r czasie Wielkiego Postu, wolno ulywać
pot1aw mięsbych, ale tylko rar do aytoacl aię posilić.
6. Do wsL"lymaniasię od :mięsa w dm postne s,
sobowi\ZMI wszyscy od skoiiczonego 1•go roku lycis
chyba te ioh zwalnia walna prayozyna, jak choroba lub
ub611two.
Do zachowania dcieJegopostu q znbowilzaniWBlyscy
od sk:ońo1onego 21-go roku. ał do rozpocz~tego 60-go
rokli ljeia, jedli kh nie zwalnia walna prsyczyna, jak
cięlka ,raca, choroba lub słabe ,drowie.
7. Z wyj,tkiem Wielkiego piątku a, zwolnieni od
poata. ci, kt6rzy podr61u1,aclob stoluj11csię w restaura•
cjaoh, nie moA otrzym•ć potrawpostnyeb.
8. XX. Proboa"czow,e posiadaj1 w pouc1ególnycb
wypadkachwedle kan. 1246 ,rlad1~.udcielania ze elaaznych powod~wdyspensy tak jedno1tkom jak całym
choćby siQ znajdorochinom, do ich parafjl nal~m.
nly pou parafj,, równiel p0dr6luj110:,m,ale tym tylko
w 'Obrębie wlunej r,arafji.
cpowiednicy w Ilio•
9. Tę sam, władsę posl11daj11011
aunku do penitent6w,ale tylko podcsrase,owieclli.

5. W

• ZmnieJssenie ilości świ11t.

Dotych~sM poss nie-

d1ielnemi obchodecno w Polsce 17 dwhit (wł,czaj10 • to
juf! i dwi~ton.rodowe 3•g 11 maj&), obecnie iledć dwi:at
ma h•ć zmnie:szona do 13.
Jak donoait; z miarodajnego tr6dła, istnieje projekt,
by w miejscowodci~cho wlęks:odci lo.dnoaci niepolskiej
pozwoiió na obchodzenie dwifłt według Innego wy1nania,
byle w og6hi:ej lioi~biellodd dni dwriiatecznychnie była
"'J'~Sza od pr:ewidzhnej uet1urowo.
Decydows.óo \.em, jakiego wy,manls. dwieta maj11.
hyc! obchodzone, ma rada wo1ew6dz1ts.
• Miesięcznik "Hodowla Drobiu" (nakładem Tow.
gospodaro1egoW1Jchi1d.Ma,opolsk:iLw6w,Kopernika 30)
który wycbod,:i jl!! rok trzeci i jest dotychczas Jedynem
tego rodzaju. czasopismem poluiem, w nr. 1 daje tr~6
Swiat1>wyKongroo
naetępuj,c4: Dr. J. Kuryłowicz hodo•c6w drobiu ; M, Lang - Handel jajami w Irlandji ;
Waloe Zebranie Crlonk6w Polskiego
A. Zacharski Komitetu dla spraw hodow!i drobiu ; I. V. - C~olera
drobiu ; Konferencja w sprawie wywozu jaj ; Ro1maitodci;
Kalendarzhodowli drobiu ; Wfadomo6ol Uełące ; Od
redakcji.
* Cuda telefonu 18krowego. Dzienniki ,1u1r,llki@
donosq, il belgijska para krdlewaka eluchala w Br11bell
koncertu, wydanegGna wleiy Eiffla w P~11. Koncert
trwał 46 minut i był doskonale słyszany. Odlegio~
Brukseli od Paryb. ,rynoef 260 kifometr6w • linji po•
sly•
wietrznej. Tente .koncert był z r6wn11d'.>ldadno~oil&
ssany jednoozdnle w Gonewle.
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