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, O ręd ownik wychodzi :

we wtore k, czwa l'telt

[\:iż e j p;)clil.l' ; stawili wn iosek o i
'yjn d do N:'; Il: icc lJa sLk.
\VSLYSC Y cj J którzy I11ają ,iald col".vie k prelelFj e do ch cqcyc lJ
~ ę \\'yp r o\':;, dzi r; , zec ll cą się zg io l Ć IV przcci ,!t(u S dn i do Staro·
twa, Biuro przepuste k pokói
r. 12.

I

sobotę .

Ogło szenia

Wiellwpo lskie stado rzędowych ogiel'ó w w G nieźnie.
Od 2. styczn ia r. b. odst a'wia ją na n i żej podanych stacjach
następujące rozplodo lV ce:

-,--------'-,

Stncja

Na zwa
rozplodowca

Pochodzen ie
ojciec

[lie unt enbezcichneten P ersoHa briost
Habakuk fi
-' . haben die Ausre ise nach Benice
Ha ge stolz
Gusta v
Itschland beantragt fUrdauernd.
Raufbold
Minnesold 'j" j'
~ ~ 'derul1 gen an unten uenannte
Dobosz
Petwb
.C -den Im Landrats am!, Ausweis- I
Norgenstl'a hl
~!lh anger
j o 7.irnmcr Nr. 12, binnen Il Dohrzyca
EnrennHJn!1
Lixtus
'-len cnlgege nge noml11en.
Hofala
Hofert
. hl Wal te r, Krotoszyn,
Seydlitz
Elberi ch
lermann Alfons, Kobylin,
\)zi el'zfJnow CapriIIi
Shilfa '; i
'. wis Adolf, Kobylin ,
Hallap it t
Hallo
·, essig Gustaw, Krotos zyn,
Cassi opea H
Cassou!ett 'i't
ergeman n Joha nnes, )(rotoszyn,
Grenadier
lenissei '
erg er Szarlotte, Krotoszyn,
In60ma r 'j";'
Brawo
Koryta
yba Antoni na, LUlogniewo.
S hilfa .;..;.
Lausbub
KrotoszYil, d. 13. stycznia 1920 ' 1
Zorvaster
Alab as tcr
S Inros la .
Habakuk II
~ t
t . ci
'
- Maciejewo
friedensb ote
f o yczy s WIeI' zema zap"-sow
Cilletant
Hagel
emniakó w 15. stycznia 1920 r.
Sarazene i"i'
Hlamurab i 'j";'
By zapobi edz jakimkolwiek nieElfenrei gen
Morgenre if
orozumi eni o m, nadmieniamy, że Now .'· iol w ur k Goldgrei s
l"lum me lgreis
' Archimedes
rzez "il oś ć sp rzeda n ą aż do 15.,
Hage l
:rznia 1920 r. " w rubryce 10
'Caniani
Caniel li
Is' l' miejscowej należy rozumieć
EI:as
Lysias
lość ziemniak ów odstawionych.
Gni ezno, w styczniu 1920.
~ rubryce 11 należy więc też
podp. K. Pl'ędzyński.
1Jv \a ć te ziem niaki, które zostały
Dyrektor.
r.edane, lecz jeszcze ni e od,

I

Nione .

przyjmuje eltspedycja

Zgodność poświadc zam .

r o zpłodowca

matka

...,

J

Wielkopo lskiego".

S~am o tu.ty,

Bank Lu dowy.
i Pow. Kasa Oszc z ęd.
Szubin,
Bank Lud owy
W"growi ec,
Wieiicholl'o, " ..
Wolszty n,
Wronki,
Żerk 6w,

Żnin,
""
53
Do N iem iec zakazany jest
43 bez osobnego po zwolenia upowIadz
(Tygodnik
33 ważnionyc h
28 Ul'zędowy No. 65 z dn ia 2. grudnia
53 .1919 roku) wywóz wszelkich
43 walorów, krus zczów szlachet33 nych, i ka mieni wartościowych.
28
Po zwala się na wywóz: 1 zło53 tego zegarka, 1 zlot. łańcuszka,
43 1 ślubnej ob rącz k i, 2 p i erścionków,
33 i 1000 mk. w waluci e niemieckiej
28 we \vs zelkich banknotach. Zakaz
43 wywozu drobnych niemieckich
43 pi e nięd zy ponad sto marek znosi się.
28
D o Kongresów ki zakazany
53 jest wy wóz wsze lk ich walorów
43 za'g ran icwych, kruszczów szla33 chetny ch i kamieni war tościowych
33
Wolny jest wywóz pięniędzy
53 polskich , papierów krajowych,
au stryja cko -węgierskich .
53 ko ron
33 stem plowi'lnych i
niestemplo28 wanych, rubli wszelkiege rodzaju
a takze polskich asygnat Skarbowych.
'
Odebra ne na granicy złoto
i srebro podlega bezwzględnej
konfiskacie.
Departament Skarbu
przy Ni ni sterstwie byłej dziel nicy
pruskiej.
Poży czkowy i

od Ariost II
" Her cules
Holf
" Trompeter
" Obelis k
" Edeling
" Alannenda rus
" S eid enspinner
" Insurgen t
" Apis
H o n ~ ton t t
" Grete
Chamant ·:-t
" Sixtus
" Ascalon
" Fridolin
" Camiba!e
" Chama nt TT
" "MummeJgreis
" Halbgold
" Harlchatschtt
" Ju lian i
" Eili gcr

.rotoszyn , d. 12. stycznia 1920.
podp.Starosta .
St a r os t a .
Z dniem 10. grudnia 1919 r.1 Gniezno, Bank
oni eważ zaraza płuc u bydła
powiecie krotoszyflskim się miano\vanolekarzawete ry narjnego I Kasa "Ul".
lzerzyła , zaz naczam na mocy p. dl'. Proescha z l\rotoszy n5 ' Grodzisk, Bank Ludowy i Pow.
Ka sa O szczę dno ści .
(lrządze nia p. Prezesa Reje nc ji zastępcą weterynar za po w. na
I n o wl'ocław, Bank Ludowy.
~\
'g § 194 rozkazu wykonaw- powiat hoto sz y ński.
F
doty c ząc ego zara ź liwych
Krotoszyn, d. 10. styczn ia 1920. Jarocin, Kasa Pożyczkowa
J' j b u bydła, cały powiat
S 1a r o s t a.
i O czczę dności.
-F coazyński jako ohe" obserJutros in, Bank Ludowy.
't' Jny. Z tego powia't~ wolno
Ko śc ian, Bank Ludowy i Bank
, 0 wyw oz ić tylko za pozwoObwieszczenie.
Kup. Pr ze mysł.
_m I\omi sarza obwodowego
Termin przymusowego wykupu Kożm in, Towa rzystwo Pożyczkowe.
od n ośnego Urzędu Policyj- zło ta i srebra ogłoszon y w nr. 69 Mogi ln o, Ba nk Ludowy.
-,
po poprzed niem zbad iln iu Tygodnika Urz ędowego z dnia Oborniki, Bank Ludowy.
. zez weterynal'za calego zapasu 2-go grudnia 1919 r. przedłuża Ob rzycko, I< asa Zaliczkowa.
yJła,l ecz bez dalszych og raniczeń się do 20 s tyczn ia 1920 r.
Ostrów, Ban k Kupiecki i Bank
rg ów na byd.lo w powiecie
Wykup em zaj mują się następuPo ż y c zkowy .
~:'O,os z yńskim odbywać nie wol no. ią, ce instytucje:
Ostrzeszów, Bank Ludowy.
rzekroczenia karze się na mocy Borek, Bank Ludowy.
Pogorzela, Bank Ludowy.
Il'awa o z~rażl iwych chorobach Buk,
"
P azn ań, Polska Krajowa Kasa
Y.dl a ; Zakazuje s ię wyl'a dowanie Czempin, "
Pożyczkowa i Banki dewizowe.
ładowanie bydła na wszystkich Dolsk,
"
Rogoźno, Bank Ludowy.
5migiel, Bank 'Ludow y.
tacja ch lwleji powiat u kro to-I Golańcz, "
'lYhskiego.
Golejewo, "
Sulmierzyce, Bank Ludowy.
~ rotosz n d. 9. st cznia 1920. GoHna,
..
5rem.
\
1'-

"Ciłosu

Ub erscłzung

d. Dział urzędOlił".'I

Betrifft Kartoffel bestandserhe-bung am 15. Januar.
Um IrrtUmer 1.U vermeiden,
wird hi erdurch noch besonders
darauf aufmerksam gemacht, dass
bei der in der Zeit von "5.- 17
Januar stattfindenden :>Iartoffelbestandserhebung in der Spalte
10 der Ortslisten aIs bis zum 15 .
Janu ar 1920 verkaufte Kartoffeln
nur dle bis zum 15. Jenua'r
tatsach lich abgelieferten Kar~
toffeln und in der Spalte 11
(Kartoffe in, die nach dem 15.
Januar nicht verkauft werden
kiinnen) , die Kartoffeln einzutragen sind, v elche am 15. 1. ver- .
kauft, aber noch nicht abgeliefert
sind.
.
I\rotos zvn. d. 12 . .Jan"Ar 19'20.

~ .. ,,~.w._~~.It!łJ

.ler dem Rindvieh im Kreise
t<rotoszyn eine grossere Ve rbreitung erfahren hat, wird auf
Anordnung des Herrn Regieru nl1 gs-Prasiden ten gem~iss ~ 194
der Ausfii hrungs nach welsllOg
zum Viehseuchengesetz del' ganze
Kreis Kl'otoszyn ais Beobach tungsgeblct erkiart.
Es darf

UCU

Rin dvieh nur mit Genehmigung
de s Zustaridigen Dislriktskoml1lissa r ))ezlV . der betreffenden
stati schen. Polizeiverwaltung nach
zu vor henger amtstierarztlicher
Untersuch u ng des ganzen Bestandes, jedoch ohne weitere
Besc h rankungausgefiihrtwerden.
I?indvie hmarkte diirfen im !{reise

Zuwiderhandlungen
werden
nach den Bestimmungen des
Viehseuche n gesetzes bestraft.
Die Rindvieh Ver- und Entl a d~Ing ist auf al len Eise nbahnstałlonen des Kre ises Krotoszyn
verboten.
KrotosżYII, d. 9. JaIllwr 1920.
S t a r o s t a.

H
D P
h
K t
err r. roesc aus I'OOSZ
ais stellvertretend er l<reistierarJ
fUr den Kreis Krotoszyn beste
d
wor en.

DD i"

s
Krołoszyn,

Piastowska 24.

wydaje:
*

••

Orędownik Urzędowy 11<1

ogłasza:

wsze] kie

l'n,y iek i.

rozporz~}d zen ia

mini-

sterja,1 ne, i;tal'Ostwa i eodziGlllle
\\'ypadk i

przyjmuje:

po,,\,.

Krotosz;.vfl~ki
Urędownik Ha ])O\'v iat

......._--

Tein 143

II •

całego świata .

ogło:;;"en i a

Oręd(HVników

do

!iI!a~_

po\riatowj'ch.
cll'llki wszelkiego
wykonywa:
..

ja.ko
J;: operty firm.
rOdZl1jll

to: hilety ·wjz.~
blankiet)' (listy); ksią~ki . hiuro,,'e, kartki na cuk ior; eh leh .
. n aftę; afisze i t. p.

po cenach

przestępnych

i punktualnie

