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Orędownik wychodzi:

we wtol'ek, czwartek

Niżej podani stawili wnioiek o
wyjilZd do Niemiec na slałe.
Wszyscy ci, którzy mają jakiekol wi ek prelensje do chcących
sil; wyprowa d zić, zech cil się zgło
Sić w przeciągu 8 dni do Siaro·
stwa, Biuro przepuslek pOkój
nr. 12.

Die untenbezeichn.ten Perionen haben die Ausreise nach
Deutlchlond beantrlllltfiirdauernd.
fo rderunllen lin unten Genannte
werderi im Lllndratsamt, AU5weilbUro Zimmer Nr. 12, binnen 1\
Tlllen eńtlleaenaenommen.
Grembowski Leon, Kroloszyn,
Muller Artur, /(rotoszyn,
Becker Emil, Krotosżyn,
Lieberł Marcin, Kobylin, ·
Grulke Olga, Sosnickie-Ol,=dry,
Kozłowski Konrad, Krotoszyn,
Dreier Ryszard, Krotoszn,
SObjeraj Jan, Jasnepole,
Oberdorfer Wiklorja, KrotOl,Zyn,
Dawid Katz, Kobylin,
Broker Fryderyk, Krotoszyn,
Marschell Wilhelm, Strzyżewo ,
Gęsty Fra'nciszek, Krotoszyn,
.Zakrzewska Stanisława ,Krotoszyn,
Karbowiak Marja, Krotoszyn ,
Grunert Wilhelm, Krotoszyn ,
Widera Gertruda, Krotoszyn,
Pohlmann Emil, Krotoszyn.
Jllbłonka Marja, Rozdrażewo,
Zeugner Fryderyk, Izbiczno,
Maciejewski GUilsw, Dąbrowo,
Wieńcek Jan , Korytnica
Meissner Hermann, Krotoszyn,
Kru~ Otton, Kobylin,
Schulz Emil, Kobylin,
.Anders Jan, Krotoszyn,
Schoen Karól, Krotoszyn,
Friske Heronim, Krotos.}'tl ,
F'abisch Hilda, I{roloszyn,
i<urzbach Karól, Krotoszyn.

sobotę.

Obwi.uccenie.
ZI wZilędu na stosunki gospodarcze \V państwie naszem,
szczellólnie zai z powodu powszechniej drożyzn y we wszyst·
kich przemysłach i lla1ęziach
zarobkowania, ustanawia sil; niniejszem na powiat Krol oszy ński
podług § 13 ordynacji obwodów
kominiarskich Re jencji Poznań
sl.:i ej z dnia 23. maja 1914 po
wysłuchaniu mistrzów kominiarskich obwodów nasll;pują Cą taksę
za czyszczenie kominów :
a) za jednorazowe czyszc2enie jednopiętroweio komina ruskie!lo 0,25 mk.
b) za każde naslt;pujące pi,tro
0,05 mk. więcej.
c) za jednorazowe clyszc:i:enia
jednopiętroweio komina szerolcieio 0,30 mk.
d) za każde nasl,pujące pic;tro
0,10 mit. więcej .
e) za czyslIclenie I mtr. rury
pilcowej 0,20 mk:.
f) za katdy nasll:pujllCY mItr
0,10 więclj.
g) za jednorazowe czyszczenie
jednopiętroweio komina piekarskieio 0,50 mk .
h) za każde następujący pi,tro
O, ~ O mk. W!ęcej.
.
i) za wypalenie otworu kom1l10\Vego lub wędzarni 2,00 mk.
k) za czysz(;zenil oirzywania
centraInello, susllrni i kanałÓW
ł~czllcych podłui umowy z
właścicielem.
Materjał do wypalenill
cza właściciel. Piwnice

dostari poddasu oblicza sic; tylko wtenczas,
jako osobne piętro, skoro sic; w
nich znajdują . oiniska n. p.
pralnie i L p.
Powyż.ze rozporzlldtenie obowi"tuje od 1. października 1919.
Od telCo CZIlSU Sil pobory komiKroloszyn , dni. 9. stycznia 1920.
niarskie z dnia 2'. marca 1918
'.
zniesione.
Starosta.
Kr.lo!zyn, d. 27. (rudnia 1919.

Gminy, kt6r41 dot,d pOlorów d.
laby RZlmi"lnicz'J· ni. zapłaciły,
wzywam w prsecilllu 3 dni
tllkowe u.kutecznić, w przeCiwnym rui. zniewolonym będ.
ś rodków praymusowych zużyć.
.
Krotosz)'n, d. 5. It)'cznul 1!~~O.
<e ...... "

t) • ł a.
Wallyńlki.

• t ar

W ostatnich dniach zachodziły
w tutejszej okolicy wypadki, iż
druty telefoniczne zostały przez
dzieciaki przerywane i kabel,
który z powodu mrozu się opuściło.
wycinany.
Wobec tego zwracam jeszcze
IrR? Judnn'd r.uwiJ"",; na to uwaae
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O.głoszenia i !,I'zyjmuje ekspedycja "Głosu Wielkopolskiego".
fi; podobne przekroczenia karane
będą na mucy stanu wyjątkowego
w obrębie operacyjnym. przez
sijdy polowe a gminy, w których
obrębi e
podobne wypadki zachodzij, wrazie nie wykrycia
przestępców będą mu s iały płacić

kontrybucje.
Władz e szkóln e upras zam, by
dzieci pouczono, jak wielce naszej spra\vie przez podobne wybryki szkodzij.
. Krotoszyn, d.9. stycznia 1920.
Starosta.
Obwieszczenie.
Dnia 22 .. grudnia bL obłożył
posterunek Zandarmerji Krajowej
w Kaźmierzu (powiatSzamotuIski)
nast,=pujące konie i szoryaresztem.
I) jednego kasztana, wałacha; bez
żadnego oznaku, 1,70 cm wysoki 4 lata stary.
2) jedną klacz, Kasztankr: brunatną, na lewej biodrze starla,
1,70 cm wysoka 3 - 4 lata
stara.
Ogon y obydwu koni są świeżo
odjęte.
.
Jedne szory lekko robocze,
jedne szory do wyjazdu z ni klowym okuciem, jeden wózrzeźnicki
niebiesko malowany, żebra żółte,
tvlne deski uszkodzone. siodło
ńa nim rzeinickie rniecil em pokryte i słomą napchane, dalej
dyszel i 2 barczyki.
Wyżej wymienione konie i
przedmioty są prawdopodobnie
w powiecie żnińskim skradzione.
Konie, wóz i szory umieszczono
na koszt właściciela w stajni
gościnnego p. Droźniewicza w
Kaimierzu.
Właściciela koni u·pras~m o
stawienie swych pretensji w
przeciągu 4 tygodniach do Starostwa w Szamotułach.
Krotoszyn , d. 8. stycznia 1920.

Starosta.

IUb ersefzung d.DZła. ł urzędDlilq.
Diejenigen Gemeindben, welche
die Handwerkskammer eitrage bis
jetzt noch nicht beza hIt haben,
fordere ich hiermit auf, diesel ben
binn!"n 3 Tage
abzufUhren,
Jnderenfalls ich Zwangsmassnahmen ergreifen werde.
.
Krotoszyn, den 5. Januar 1920.

Starosta.

Bekanntmachung.
Unter BerUcl<sichtigung der
wirtschaftlichen Verhaltnisse in
unserem Staatsgebiete, insbesondere aber d. allgemeinen Teuerung
in allen Industrie- und Erwerbszweigen, wird hiermit fUr den Kreis
Krotoszyn gemass § 13 der
Ordnung fUr die Kehrbezirke fUr
Schornsteinfeger im Regierungsbezirk Poznań vom 23. Mai 1914
nach Anhorung der Schornsteinfegermeister nachstehende Taxe
fur das Reinigen der Schornsteine
fes tgesetz t :
a) fur einmallges Reinigen alnes
einstockigen russischen Rohre!
0,25 Mk.
b) fUr jedes folgende Stockwerk
0,05 Mk. · mehr.
c) fUr einmaliges Reinigen eines
einstockigen
Steigeschornsteins 0,30 Mk.
d) fur jedes folgende SU)ckwerk
0,10 Mk. mehr.
e) fur Reinigen von 1 Meter OlenRohr 0,20 Mk.

f) ·fUr jeden folgenden Meter
0,10 Mk . mehr.
g) lur einmaliges Reinigen .ine~
einstockigen Backer - Schornsteins 0,50 Mk.
.
h) fUr jedes folgende Stockwerk
0,20 Mk.
i) fUr Ausbrennen eine! Kaininschlundes oder eines Raucherkammer 2,00 Mk.
k) fUr Reinigen einer Zentralheizung-, Daar- und deren
Verbindungskónale, Illlit Vereinbarung mit dein Besitzer.
Das feuerungsmate'rial zum
Ausbrennen liefert der Besitzer.
Kellerraume
und
Dachboden
werden nur dann ais eiń besonderes Stockwerk angesehen, wenn
sich in denselben feuerunllen,
wie Waschkiichen usw. befinden.
Vorst.hende Verordnung verpflichtet vom L Oktober 1919 IIb.
Mil dem gleichen Zeitpunkt tritt
die Kehrlohntaxe vom 25. Marz
1918 ausser Krllft.
Krotoszyn, den 27. Dez. 1919.

S t a r o s t a;
Wedyńskt
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