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'OQLWII"eszcze' n;«!.'!'łWi

lp. franciszka
Urząd RozdzielC7.y mianowali dzielnicy
Wojciechowskiego Skarbu,

pruskiej,. Departan:ent
ustanowIł następujące
• ••
•
•
,...L r .l1.:L Krotoszyna ul. Benicka ltomi~ ceny detaliczne na ocet i okowitę
W
dniach
surowe·ldo palenia:
I I _
0l
Komisja Międzynarodowa
P
'
onuędzy Handlarze, I,t~rzy przed t~m dla
ocet mocy 3 :! , 4 . 0
• -1 '
,
Urzędu RozdzIe lczego skory zamk. 0,80 za lItr, ,
Polską a Prusal)ll.
IKupywali, winni się niezwJocznie I
ocet mocy 5-5 \/2 "i"
'.
.
•
/
Z p. Wojciechowskim w sprawie I
mk. 1,00 za li tr.
Powiat nasz nie dozna żadnych zmi an, gdyby dalszego zakupu porozumieć.
I O kowitę do palenia mocy 90 obatoli mieszkańcy przygraniczni mieli jakie uzasad~ , Kl'otoszyn, dnia 23 lutego 1920.1ję tościowy~h procent mk. 2,35 za
.
. d ania
. d o tej' J.l'
...
.
ł
.
'
' l
t .a.
h tl' bez szkła.
llIone
zą
nOmlsJI,
zec h cą mezw~oczme
::-J.:aros
I'
III

!'ąJbhzs.zych ,

w

ustan~wlać . b~uz,e sj!(ło!lerem ~a .sltór~
gramCp."

stawić wnioski do Starostwa. Skoro Komisja do
, gminy pogranicznej zjedzie, wzywa się ludność do
wszelkiej pomocy i każdego właściciela p ół nad ~
<franicznych o towarzyszenie KomisJ'i i wskazywanie
·1 t : > .
•
:'\ gramcy wzdłuz swego pola.
Krotoszyn, dnia 20 lut!!ge 1920 r.
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Obwieszc&:~B1if~ •.
. Taryfa loka~na z. dma
!Istopada 1919 zaw~~ran~, strome
35 pod "D. PrzeJscla następującą uwagę: pobiera ko lej państw0wa na dworcach przejściowych w Krotos~ynie i Pleszewie
vrzewG;:O\;;e za tuc"nki vJagonowc,
natenczas zwraca te koszta w
odpowied niej wysokości, wysyła
jący resp. odbiorca ładunku."
Bliźszych
szczegółów udzieli
Kierownictwo ruchu kolejki w
Pleszewie.
Krotoszyn, dnia 19 lutego 1920.
Komisj a Kolejki Powiatowej.

?

.
_ _ _ _ _ _ _ _5_I..:,a_r_O_5_13. Wadyński.
Niżej poda.ni ~tawili wniosek o
Wielkopolska .Ilba Rol nicza
Wyjazd do Niemiec na stałe.
posiada pewien fundusz prze.
Wszyscy ci, którzy mają jakie- zHaczony na pierwszą pomoc,
kolwiek pretensje do chc'lcych dla gospOdarstw zniszczonych
się wyprowadzić, zec hcą s i ę zgłO, przez d z i ała nie wojenne.
Z
sić w prze ci ągu 8 dn i do Staro- funduszu tego udziela się skromne
stwa, Biuro przepustek pO](llj bezprocen~owe pożyczki, mające
nr. 12.
dać poszkodo.,vailym mOżnoŚĆ
utrzymani a gospodarstw;) w biegu,
Wadyński.
przez zakup najn ie lbędniejszych
Die untenbezeichneten Perso- rzeczy. Wzywa s ię wszystkic h
nen haben die Ausl"eise nach rolni ków, których gospodarstwa
W imien iu własnem i pod.
Deutschland beantragt fUrdauernd. ucierpiały podczas ostatnich walk wła d nych mu urzędów, Depar.
forderungen an unten Genannte polsko-n iemie cl<i ch a ldórzy po- tament Aprowizacji Ministerstwa
werden 1m Landratsamt Ausweis- trzebu.i ą kon iecznie zapomogi na h. Dzielnic v Prnskiei zawia diun ia
buro Zimmer Nr. 12,' binnen 8 utrzymanie w biegu gosp odarstwa wszystkich- interesowanych iż
Tagen entgegengenommen.
o zgłasza n ie się piśmiennie do sprawa ceny za przemiał znajduje
"Wielkopolskiej Izby Rolniczej" się w ponownem opra cowa nil!.
f(irchnel' Alfred , Zduny,
Poznań Mickiewicza 33. \Vielko- Do CZ :1SU ewentualn ego wydania
Grollmisch Else, Krot oszyn,
polska Izba l(olnicza pIJ stwier- no wego rozporządzenia, samoWieczorek Klara, Zduny,
dzeniu szkód na miejscu przez wolne odstępstwa od 110rm i
' Gliitzer Adolf, Biadki,
wyznaczoną do tego celu komisją, kontraktów obow i ązu.iących toleudzieli wt ~ dy \V miarE: wysokości rowane być nie mogą.
Kricke Paweł, Krotosz)'n,
wyrządzonych szkód od[lowie dni ą
Osobne odpowiedzi na z!l'
Koch Una, Krotoszyn,
pożyczkę. Pożyczki. t:, są. b ~z- pytania w omawianej sprawie
Miegel Paweł, Klonowo
pro~el1t owe, przewaz~łe plęCIO~ nie będą ro zsyłane ani urzędom,
Pietras BroniSława, Sw{nków
letme, spłacan e ratami roczneiTI! ani osobom prywa tnym
Lieh" Hulda i Augusta, Zdu~y, począwszy od października 1920·I ·p
' d ' 17 l t o 19?0
Pożyczki udzielane będą jedynie .
ozn8n, ma
u eg
.- .
Kaik Jadwiga, Tomnice, '
Stefaniak Stanisława, Kobierno osoborFInaprawdępotrzebującym, Departament Aprowizacji MiniHoch Rosina, Krotoszyn, '
' wobec czego zgłaszanie się osób, sterstwa b. Dzielnicy Pruskiej
którym pożyczka nie jest nie- Wydział Dekretujący Naczelnik
lbsch Paweł, Krotoszyn,
zbędnie potrzebna, jest bezcelowe. ,
Wydziału.
Dinter August, Krotoszyn.
Ceny na ocet, i okowitę
Wielkopolska Izba Rolnicza
Krotoszyn, ·dnia24.lulego 1920.
Sekrll>łarz Jeneralny
do palenia.
Urząd dla Spirytusu w poro ~
Starosta.
Za zgodnośf. : 5tarosta.
. zumieniu z Ministerstwem byłej
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I

I

I

I

Poznań,
Urząd

dnia 18. luteqo 1920.
dla Spir~'tusu.

Ruzporządzenie

w sprawie, przetworów

ziemniaczanych.
Na moc y ustawy z dnia 19.
grudnia 191 9 r. o obrocie ziemnial\ami i nasionami ' oleistemi
w b. Dzielnicy Pruskiej (Dziennik
Ustaw nr. ą8 sir. 1087) zarządzam :
Art. I.
Bez pozwolenia Departamentu
b"
Aprowizacji
Ministe rst wa
Dzielnicy Pruskiej nie wolno
zużyw ać :demniaków
na cele
prz emysł u .

Departament Aprowizacji Mi·
nisterstwa b. Dzielnicy Pruskiej
wydaje pozwolenia na p rzeró bl{~
zi0!TIn)aków w zakła dach przem y słowy określając ilość ziemniaków, jakie mogą ulec przeróbce
w każdym zakładzie przemysłowym.

Art. 2.
Produkcja fabryk przetworów
ziemniaczanych jest zajęta na
rzecz Mi nisterstwa b. Dzielnicy
Prllsldej.
Art. 3.
Karze więzienia do 1 roku i
grzywnie do 100000 marek albo
jednej z tych kar lllegnie.
l) kto przerabia w zakładach
przemysłowych zie mniaki
bez
pozwolenia przewidzianego w
art. ' 1.
2) kto dys JlonuJe przetworami
ziemniaczanemi wbrew przepisow i art. 2.
•
Po zna łl , dni a 17. lutego 1920.
Za Ministra
L. Pluci{lski
PodseJ(retarz Stanu.
Szef Departamentu Aprowizacji
p. o. Ponikiewski.

rsetzung

I
d.Dział ur?,"damq.! H ~ ndlel', ?ie fU r den Urząd .Roz- ordnung sin d eigenmachtige erlcilt die Erlaubnis zur VerarId .
"1
dZielczy e1n!leka uft haben, mussen Abweichu nge n V. 1O dt: nbisheri gen h ..:j[ ull~ vo n i<artoffeln in ger a
Bek~n.nt~ac~u.ng. '. . sich unverzUglich wegen weiteren NOfl11en lInd Ma hlve rlra ge n nicht werb lichen Belrieben unter Fest ·
. t s l all.er nachs,e r Zell II l ~ ~ . dle Ei nkaufs mit H~rrn Wojciechow- gcstatt et. Besondere Antworlen setzun g der Men ge der KartoffeIn,
rnilhonale <?renzkOmmISS!OIl, sk i in Verbindung setzen .
~lIf Anfragen in dieser Ange- weic he in jedem Gewe rbebelri ebe
.: Gre nze z\VI~chen Polcn und, Kro toszyn, d. 23, Februar 1920, lege nheit wcrden nicht mehr ve rarhci tel we rden diirfen,
Slaro!>la.
er!eil!.
Art. 2.
: ussen !es!setzen..
Poz I1an,
' de
Die Produktion de r KartoffelI, Inser l\fe
f ł ls wlrd
f II keiIle
. , hAed'n- - - .
11 l F e llrttar 1920.
Hochstprelse
. . . .. . . erzeuO'l1isse hersteltenden Fil.
ling er a lren; a s )ellOC le
łlnef ir,rc
l' d ru
,.. r E
' u n d B re nnsplrl
. 't liS. Depal'tamen , AorowlzaCJI
Mm!~
.,- I'e llzendpn
- B"\\'(
~ . ,
,, ~ ,sSlg
. ' . .
• bnken 1St ZlI Gunsten des j'1'
, l_
Verl<>ngen
· ,"11
Der' Urzą
' d dla S'
PruskIeJ.
.
. Inicy
'
P rus k"leJ ·
:o begru"!ldetes
.
,~
plry tusu se t z t 'I sterstW
ci • i1 b. DZielniCY
•
I' I1Isterstwo
b. DZle
; Komnll~si\) nZll nc htcll habcll, im Einvel'stand nis mit dem Mini- Wy zlał Dekl'et';lJący Nacze mk i besc hl Jg nahl11t.
r den S ie I1lerdllrcl1 er~ucl1t stcrstwa byłej dzie lnicy pruskiej
WtydzJału. .
l
.
'
Art 3
b ' ul1verwg
.. I'1(' h ~c lIII··f! - Departament Skarbu, folgę lld e' .
gez . Jnterscl1l'lft. __
,, 1 ~~.Inl!:;ł"en
Mit Gefil ngl1ls biS lU eIl1em
~ d,em ~tarost\V0 2.uZU c Ch!.~k.en. Klein hafo\dels~~chstpreise f. Essig
Jahre lInd Gcldstraie bis zu
f f, :ouald dle G renZk0ll1~111SS I Un lI nd Brellns~I~.ltus ~est:
Vero rdnung.
100000 Mark oder mit einer
. r ler ~ rcnz~e~11~lI1d.e rr:;chell1t,
EssIg Starke ,,1 /2--:4%
betreffend Kartoffe~fabrJkate. di eser S!rafen wird bes!raf!:
le dle Bevolkel ung 1l.lch .leder
i"lk. 0,80 pro Liter
Au! Gru ml des Gesetzes V0 111
1. ·.:;er I(artoffel n in Ge <l'e rb ca htun!; Hilfe leisten; ein jeder
Ess ig Starke 5- 5" /2°/0
19. Dezem.ber 1919 fi ber den betrieben ohn e die im Art. 1.
Ił, II1dbesiUer dess.en A ~!;er <111 I
Mk. 1,00 pro Liter
~erkehr .Ill lt Kartoffeln und Oe!-, vorgesehene Ellaulmis verarbeitet
I ,Gren7.e <, n sc hłr e~st 1St ".er., Brennspiritus 90010 Mk. 2,35 pro fI uchten 111 ~e1l1 ehemals P~::US~I- 2. we r fIb er Kll rt offe1erzeugnisse
I ntet dle GrcnZlWTlIIIl!SSIOlll
Liter ohne Glas,
schen ,~ebletsa~lt~.11 (DzlenI11k en tgege n der Vorschrift . des
sein c1I1 Felde zu crwadcll,
POma!l, den 18, febr uar 1920. llstaw .1''11-, 98 Selte 10B7 (ver- Ar!. 2. veriii lr!.
lan gs seir,es Feides <lie
Urząd dla S pirytusu.
ord11e 1('11:
, - ~
~.
:nze genal.l zu zeigen .
Art. i.. ~
Poznan, dt.n 17. l ebl _uar 1920,
:roloszyn, d. 20. Februar 19211.
Dep~rta1l1eJ1t Arowizilcji MiniEs ist ve rb oten, ohne E"aubnis
Fur den Minister
Starost a.
ste rst wa b. Dzieln icy Pruskiej des D e p~rlament Aprowizacji
L. PludI1s ki
teilt "lIen interessenten mit, dass Ministerstwa b, Dzielnicv Prnsl\.iej
Urzad Rozdzielczv ernan nte di e Neu re gel l.l11g der Gelrcide- Kartoffeln
zu
Fahri!l ationsUlllerst~atssek ret ar.
'rn F'ranciszek Wofciechowski Mah 1ł óhll e s ich bereils in Be· zwecken zu ve rw ende n. Das
Der Chef
Krotoszyn ul. Benicka zum I <l i b€itung l.lefiildel. Bis zur evt!. Departament Aprow izac.ii lv\ini.! des Verpfłegungsdepartaments
nmissioniir fUr rohe Felle. / Hf' rau'gabe ,' in"r eu€n Ver· sterstwa b. Dzieln icy Pmskiej
p. o. PI)J1 il,iewski,
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'RĘDOWNiK zamawiać możn a

Piastowska 24
Jrzedpłała

. .' '.

kwarłah;a

Dru k.

-
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_

na poczcie . w ekspedycji "Gtosu Wielkopolskiego"
Telefon 143
KRQTOSZVN
mk. 2,25, z odnoszeniem do domu mk. 2;75.

~GłOsuWiclkorolskie !;o"

_

\\' !(rotoszynie.
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