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Ogłoszenia przyjmuje ekspedycja "Głosu Wielkopolskiego".
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,4iiej po da.n i ~!awi li wniosek
1I._łJedarzft z,laszóolj ąc~ si~
wy jazd do Nlermcc mi 8lale.
po przekazy na w,,~le WlI1ll1
W~zyscy ci, któ rzy m ają iakie-I aby ułatwić przekazywanie pewnej
k.olwlCk pretensje do chcący ch ilości przedło!6yć kwity:n ods~ę wy prow :ld z ić, z e c hCą s i~ zglo- stawiene :aboi., :dyż tyll~a. w
SlĆ w przec i ągu 8 dni do Staro- te n Sp.S8. nólsl 'l pi 111Vzulc;lImGme.
stwa , Biu foprzepusfe k pok6j
Krotoszyn, dnia 5. lutego 1920.
nr. 12.
__
Starosta.
Die untenbe zeichneten Personen haben die Ausreise nach
Podłui rozpou/ltłzenia mini. Ineeo z 2
-'~
'k
Deutschland beantragtWrdauernd. ~ ter)a
o. pil_ziernl /I
forderungen lin unten Genannte 1919 r. ustanowian o niStvujące
werden im Landratsamt, Ausweis- ceny na d pzewo i we Ino ta kewa
buro Zimmer Nr. 12, binnen 8 zar ż ól d om Ieśnym ił! d ~ć:
d
Ta"en
ent"eC'lenC'lenommen.
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Wen de Emma, Biadki,
/I
mi, si.
/I
21"
Wende Ault6 ustyn, BI'adk'I,
okFąQIa'kitwardeimięk.
/I
17 /I
k
Hirschel Roza , Zduny,
pinł i
k 1 S /I ! /I
Sprutta Marj a, Kro tos zyn,
jla ęzie
m . .. 0- 4,50 /I
BI'edermann Klara Zduny
Zarządy leśna są upoważniona
h
d
k
d 0o tyc
wyróbki
Lassocl'n'ska Klara,' Zduny,'
' kcen onta
k
d
Iiczy.c,
Schulz HU<1on,
Krotoszyn,
·t6re
o
.
misjil
rzawna
6
Schulz Henryk, Hangfeld.
powIlItu ustanowlłil.
Krot oszyn, d. 6 lutego 1920.
Krotoszyn, dnia 6. lutego 1920. ł
S l ar o S ~ a .
Starosta.
Rozporzędzenie.
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dOłyo:zPąorządzednIe . powI.atowe
,
ce po wyzszema ceny
.
za chleb i mąkę·
Z powodu. ,oa6lnejlo wzros~u

Krllj owy urząd ubezpiaczeń wst~-: nie Komisarj1\tu Naczelnej Rany
puje w prawa i przejmuje obo- I Ludo wej z dnia 25. kwiet!,ia r.
willZki Urzędu ZlIbezpieczeń dla b.wzywamy niniejszem wszystkich
Rzeszy Niemieckiej Vi Berlinie. pracodawc6w do niezwłocznego
§ 3
zg łosze ni,a u nas wszystkich praWszelkie zaległe składki na- cownik6w, kt6rzy podlegają upezleźy spłacić najp6źniej , do 30 pieczeniu dla ' urzędnik6w prywakwietnia 1919r. Do te20 dnia tnych (Angestelltehversicherung)
naleźy przesłać Kraiowemu Urzę- Zgłoszenie pewinno zawierać:
dowi Zabezp i eczeń w Poznaniu
a) imię, nazwisko, zaw6d datę
wykaz os6b, za kt6re składk i s i ę urodzenia ubezpieczone"o,
6
opłaca.
b) datę wstqpienia w pracę,
c) wysok o ść pensji miesięcznej,
Wykaz ten winien zawierać:
a) imię, na zwisko, zawód i
d) czas, do kt6rego składka
datę urodzenia ubezpieczonego,
ostatnia zos tała zapt'a cona,
Do zgłoszenia
ł
a ) d atę wst4pienia w pracę,
na Iaży używac'
c) wy!okość pensji miesięcznej, dotychczasowych formularzy.
d) po d anie czasu do k tórego Sk'ła dk I' na Ieży przesy ł a ć prze•
'ł
.
ostatnIa
s kł a dka zostaia
zap acon a. kazem pocztowym d o Ub ezple§ 4
czalni Krajowej (LandesversicherKrajowemu Urzę d owi Za b ez- ungsansta It) w P omamu
. .I to
,
ł
l
'
p ie czeń przysiuguje prawo POStU- za egłe niewtocznie, następne zaś
h kontro- w 15 d'
giwać s i ę pomo c ą swyc
mac h po up ł'
yWle k az. d ego
I
I
h
h
I d
k
ł
er6w, (as c oryc i organów mie siąca wzg ę nie
warta u.
władz:y miejscowej celem prze- Dotychczasowe przepisy o zgłaprowad zenia niniejszego rozpo- szaniu zmian w składzie personału
rząd ze nia .
'
i w wy s okości zarobku, 7.ObówiąPoznań , d. 15. kwietnia 1919. zują nada\.
. Komisarj'a t Naczelnej Rady
Poznań, dnia 4. maja 1919.
Ludowej.
Zal'ząd Ubezpieczalni
Adam Poszwiński X. Adamski.
Krajowej w Poznaniu.
-podp. Wybiel'lIlski.
Powołując się na rozporządzeZgodność. Starosta.

Komisja Remontowa przy' D.
O . Gen . w Poznaniu kupuje z
wolnej ręk i pełnoletnie konie
:zdatnt dla wojska. Dostawcy
zechc~ donieść do Biura Komisji
kos~t6wznoslslęw\'ozporządzemu Remon towej VI Poznaniu (koszap(Owlatow~mzd.8września1919r. 'ry Taberów), ile koni, gdzie i ~~~~:::":'~~~~~~~~~_~~~~~~~==~~~~
. r~downIl~ nr. 41 z d. 9 wl'ześ" kiedy takowe przedstawić moc1~. -ma 1919 r)
"
h
6
. ,
hl b'
. wymlenw nc ceny na ł\Cłmisja Remontowa ,D. O.
ł
c le l ~qkę, i zmienili si~ 9cl ;
Poznań.
zę
9 utejle lek następuje:
__
Zil 109 kil ps z. mąki hl:lrt. 80,00 mk.
Kreisanordnung btr. Erhohung mit Kr eisa nordnung vom 8. Sep~
Zllodność. Wadyński.
Zil 100 kQ żyt. mąki hurt. 67,00 mk.
tember 1919 (On,downik Nr. 41
der Mehl- & Brotpreise.
za l iDka os"y
hurt. ~6,OO mk.
Rozllorzęldzenie
VOn! 9. Septemblr 1919) festge
za 1 funt ~sz. mąki detal. 0,46 mk. dotyczące opłaty składek na
lnfolge der alla-emeinen Steige- selzte Brol- und Mehlpreise ab
za 1 funt zyt. mqki i.etal. 1,40 mk. ubezpieczenie urzędników pry- rung der Unkoslen werden die 9. Februar wie folgi abgeandert:
Zil 1 chleb WBii 5 funt. 2,00 mk.
watnych.
Fiir 100 k g. Weizenmehl im Grosshandel auf Mark 80,00
za 1 chlab w~li 3 funt. 1,20 mk.
§ 1
Filr 100 kg. Roggenmehl im Grosshandel auf Mark 67,00
za .uł~ę ~ael lO trilm. 0,10 mk .
Pracodawcy lią zobowiqzoni
Filr 100 kg. [{leie
im Grossh andel auf Mark 26,00
WYPIeka c walno tylk. chleb' pła{;ić w dlll!zym ciqgu ~kładki
0,46
Fllr ein Pfund Weizenmehl im Kleinhllndel auf Mark
w w~dlle
funt6w i 3 funty i na ube~paczenie urzędnik6w pry0,40
FilI' ei n Pfund Roggenmehl im Kleinh andel auf Mark
litułkl wall ~O I!Pilm'w.
: watnych. Detychczas przapisy
Hl' eil1 BroI im Gewicht von 5 Pfl1nd
auf Mark
2,00
ubezpieczeniu urzędni
Wykr61czeni .. przeciw ,rzepiso~ prawa
Filr ein Bro t im Gewicht von 3 Pfun d
auf Mark
1,20
P?wYWtlzym pedlel1lj'l karze wię- k6w prywatnych (Vel'licherunlls0, l O
FilI' eine Semmel im Gewicht von 80 Gramm aut Mark
zlenl~ i łr~ywnie aż da 10 000 m~. g«~a t! fiir Anlle~talltc:) obówlą
ad.e lecł~e) z t,ah kar, skore SI!: zUlq nadal,
Ile me zostały
Es dilrfcll nur Brole im Ge- Gewic ht wird mit Geldstrafen
u ewednt "rzekreczllnie can m~- zmienione
pr7.ez
nestępujllce wich t von 5 Pfund ulld 3 PfUlld bis zu 10000 Mk, und mit Ge
k&pmalnych, lub wał~ ni ższ'l pr~ przepisy.
und Semmeln im Gewicht von fan g nis zu einem Jahr oder
chle.ie i .ułkach .
I
§ 2
80 Gramm hergestellt werden. mil einer di eserStrafen geahndet.
Składki należy , po~yl.. ć nie do . ~ebt!rsch rłihtl1gobiger HochstJ<rotoszyn d. 6. Februar 1920.
KrotosZYA, Q. 6 lutego 1920. I
Berlina, lecl. do Krajowego UrJę prelse und der Verkauf von I
"
Starosta.
du Ubezpiatzeń w PO:1lnaniu. BrAt "nd Semmel mit zu gerillgem I
S t a ·r o & t a.

a.

?

°

°

Uebersetzung
'
des D'
zm ur, d"owy.

Laut Ministerialverftigung vom
, 1. 29. Okt. 1919, sind folllende
r: Holzpreise bestimmt worden und
. t dUrfen von den forstverwal tungen
. • erhoben werden:
.; Scheitholz hart
24 Mk. Rm.
i
"
weich
21
I Astholz hart u. weich 17 " "
I ~ Stockholz
9" "
S Reisig
1,50-4.50""

Die Forstverwaltungen sind be. Landwirłe,
diEl
wegen
rechtigt, diesen P reisen diese K~hlenanw~isung . vorspr~chen,
mussen um Ihnen eme beshmmte
Werbungskosten zuzuschlallen wie Menge Kohlen zlIzuweisen die
sie von der Holzkommission .es Ouittungen fUr abgeliefertes
K
f
d
Getreide vorlegen.
Nur auf
reises estgese tzt sin .
aiese Weise kann eine BeriickKrotoszyn, den 6. februar 1920. sichtigllng stattfinden.
Kr otOS2.YI1, d. 5. Febrllar 1920
Starosta.
Starosta.

Wizytówki
wykonuje
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Powiat mo.

pewną

ilość

próźnych

spotrzebowanych

Der Kreis hat eine Anzahl leere gebrauchte

puszek karbitamgcb Harbidbiichsen
~

zawieraj lice 100 kg za cenę wartoś<i:iową do odstąpienia.
Puszki te . są w dobrym stanie i mogą interesanci
! takowe u firmy Ruhmann następcy w Krotoszynie,
( ulica Kaliska uglądać.
3
Krotoszyn, dnia 5. lutego 1920.
~

B"taros"ta.

ORĘDOWNIK zamawiać można

Piastowska 24

100 kg. fassend, preiswert abzugeben .
Die Buchsen sind in gutem Zustande und kónnen
von Interessenten bei der Firma Ruhmann Nachfolger, Krotoszyn, Kalischerstrasse, besichtigt werden.
Krotoszyn, den 5. Februar 1920.

Der B"taros"t.

w ekspedycji

"Głosu Wielkopolskieg~"

KROTOSZVN
Telefon 143
Przedpłata kwartalna mk. 2,25, z odnoszeniem do domu mk. 2,75.

