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URZĘDOWY

WNIK

Przedpł:lta

Za

na czerwiec . 1500. - mk.

powiatu

Zapisywać należy

Kościan,

Ili

27. czer ·ca 1923.

Za

'li
II

redakcję

odpowiada
Starostwo.

W myśl rozporządzenia K. O. S Poznańskirg-0
z dni~ 15. 6. 1923 r. I. dz. 1303/23 Il gen. wakacje
rozp ~zna się dn.
letnie dla szkot powszechnych
28. 6. 1923 r. p;) wydarnu świadectw.
Wakacje te

Uu.ąd Emigiacyjny
wyraźni,: zaznacza. że wypłaca
oszczędyości tylko tych byłych jeńców, którzy
prze-

trwać będą:

Polaków.

bywali w niewoli angielskiej na terytorium Francji i to
tvlko takich jeńców, którzy podali się w niew,)li za

a) w Kościanie (mia::-to) dn 31. 8. 1923 r.

Ci by li je11ey,którzy pn:ebywa!i w r:iewoli w Anglji,

b) w wsz.ysikich
innych
1r1ejscowościach do
2. 8. 1923 r.
Nowy rok szkolny (1923,24) rozpoczyna się:
od a: 1. 9. 1923
d
o go z. 8 rnno
od b : 3. 8. 1923 r I ·
,
Szkoły od .b otrzymają 4-tygodniowe
wakacje
jesienne, których termin oznaczony zosfanie w sv:oim

1głoszeń

do Ur1ędu Emigracyjnego nadsyłać nie powinni.
za .-viadomienia angielskiego
Ministerstwa·
W( jny, wszyscy ci jeńcy, którzy przebywali w Anglji,
otrzymali całą swoją należność padG:is pobytu w niewoli, przeto obecne ich pretensje do należności uważane będą za nie:.izasadnione.

W edlug

r.l

Ci zaś bvli jeńcy, którz,
podali się w niewoli
anaielskiej za Niemców, winni zwrócić się o swoje
na!c.i1wś< i z dewoli do rządu niemieckiego; za pośre
dnictwem Generalnego Kon:rnlatu Polskiego w Berii•
nie, Kurfu.rsttnstrnsse
137. ponieważ ich należności,

czasie.
Kościan, d. 21. 6. 1923 r.

L. clz. 3080/23.

lnspekt,)r Szkolny.
Grabowski.
----

jako Niemców,

,_____________

Pozwolenie

na §.'Zeczne zakłady kąpielowe..

Podaję do po,Nszechnej wi2d0mości osób interesowanych, że na urządzenie publicznych nkladów kąpie!owych na płynących wodach oraz na jeziorach i stawach wymagane je st p07wolenie wlJóy
po myśli
art. 45 ustawy wodnri i że podania vTaz z planami
i szkicami od11ośnyc!I zakładów należy wnosić do
władz administracyjriych
li instanr:ji czyli do urzr.du
wojewódzkiego O ile rozchodzi s;~ 0 wody żeglo'we
i spławne na wszystkich zaś innych wodach do władz
administracyjnych
I instancji czyli do Starostw wzg!.
do Magistratu w miastach Poznaniu, Bydgoszczy, jako
władzy administra ,:jnej I instancji, w obrębie których
dana woda się znajduje.
j

naprzód i to :
na stronie 4-łam. 100,-mk
od miejsca milimetrowego

kościańskiego·.

na poczcie

Administracja w Kościanie
Rynek 8. - Telefon 106.,

ogłoszenia

płaci się

Kościan,

dnia 16 czerwca

K i e r o w n i k

1923 r.

S t a r o s t w

2.

Szczerbiński.

Wyplata Di!leżności b. jeńców
z niewoli angielskiej.
Urząd

Emigracyjny

23, podaje do

w Warszawie,

wiadomości,

że wypłaca

ul. Królewska
oszczędności

zarobkowe byłych jeńców z niewoli angiel'>kiej i wzy·
wa wszystkich
zainteresowanych,
aby nadsyłali oo
'•Jrzędu Emigracyjnego
swoje zgłoszenia o wypłacenie
należności z niewoli.

,

z

~
f
•
ł
'

zostały

przekazane

r,ąclowi

niemieckiemu.

ZglosLenia \ -ystosowywa11e do Urzędu Emigracyjnego, muszą zawierać następujące dane:
·
1) nazwisko i imię
2)· numery kompanii, do których zgłaszający się
w niewoli należał,
3) numery matiykuły ze wszystkich
kompanii
4) dokładny adres obecny 1gła5zającego się, ze
wskazaniem najbliższego urzędu pocztowego.
,
, :. .
.
.
Numery k~lmp:m111 numery . matrykuł z . mew~h
s~ bezw_zględn 1 e wymagane.
O 1leby zqłasza1ąc_y się
111~pam1ęt~ł _sweg? numeru. matrykularnego z niewoli
:\'tmen poaac ~procz powyzszych
czterech l?un_k!ów
Jeszcze ;1astęp~J~ce daty ~er_sonalne: 1) d~tę 1 mteJs~e
urodzenia, 2) 1m1ona rodz1cow, 3) pułk I kompanJę
z b. armii niemieckiej, 4) datę wzięcia do niewoli.
Podanie wnoszone
do Urzędu Emigracyjnego,
winno być pisane wyraźnie i czytelnie, zwłaszcza
numery kompanii, matrykuł i nazwy miejscowości
w adresie zgłaszajĄcego się.
NależMści będ'! wysyłane właścicielom przez
Pocztową Kasę Oszczędności do najbliższego urzędu,
pocztowego, podanego w adresie zgłaszających si~.
Powyższe podaję
Kościan,

do publicznej wiadomości.

dnia 19 czerwca 192.3 r.

Za

Starostę.

Kaźmierowski,

st. sekretarz powiatowy.

U· koni handlaria Mieczysława Sterna w Czempiniu stwierdzórto świerzb.
Czempiń, dnia 14. 6. 1923 r.
U r z ą d P o I i c y i n y.
Trochowski.

na obszarze gminy

Ciof ębin Nowy
odbędzie się

Rolnicy,

którzy na pokazie koni wio•
w Kościanie i Jerce w dniu
1 czerwca 'br. uzyskali premje zechcą się
w najbliższych dniach zgłosić w starostwie
,
·
pokój nr. 5 po odbiór tejże.
łciańskich

Kościan,

Za Starostę

'

w

niedzielę,

o godz.

dnia 15 lipca

4 po poi.

w sołectwie przez licytacją
więcej dających.

dnia 21 czerwca 1923 r.

polowan

(l)ydzierżawieDle

Kaźmierowski,

Przewodniczący

jednemu z 3 naj-

gminy, BEBA.

st. sekr. pow.
Jako mężowie zaufania Krajowego Ubezpiecze •nia
ogniowego urzędują w tut. powiecie :
1) Bardzinski Wicenty z Kościana budowniczy
2) Seifert Wilh . z Kościaua
jako agenci :
1) Mikołajczyk Jan Lubin
2) Król Wincenty Kościan
3) Swoboda (firma) Kościan
Kościan, dnia 15 czerwca 1923 r.

KOłłTRAKTY DZIElłŻA(l)NE
dla

właścicieli

domów

poleca

Spółkowa

Drukarnia

S t a r o st a.
Cegiełka.

Książki

przy~hodów
rozchodówgotówkowychgminy

Idzie inwalida, kuleje,
Stajesz wydliwiasz go,
Nieraz głośno współczujesz ...
Takie u Ciebie serce miękkie!
A czy dałeś już coś na inwalidów,
By im straszne ułatwić życie ?

ma

TOW. POMOCY INWHLIDOM
CZEKll 'TWEGO DllRU:

n.:t składzie

Drukarnia

Spółkowa

w Kotkianie.

Wszelkiedruki
wykonuje

Drukarnia Spółkowa
w Kościanie.

Telefon106.

Telefon

Nakładem

i czcionkami Drukarni

Spółkowej

w

Kościanie.

106.

• I

