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Krot.szyn, sobota, dnia 6· marca 1920 r.
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Niżej pOdani stawil i wniosek o
,wYJazd do Niemiec na stałe.
W~zyscy ci, kllirzy m.!lą jakiek.ol\Vlek pretensje du chcących
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Die untenbezeichnetim Pers 0nen haben elie Ausreise nach
DeutschlandfUrdauernd beantragt.
forderungen an unten Genannte
werden im Landratsarnt, Ausweisburo Zimmer Nr. 12, binnen 8
T~gen entgegengenommen.
Nltschke Emma, Wołenke
Eichholz Johanna Krotos~yn
Knobloch yviIchel~, Krotoszyn,
Oszak Mana, Kroloszyn,
M~!zner FrYderyk, Kobylin,
Duffor! Paweł, · !(obylin,
Schulz Wilhelm, Kobylin
Liick Katarzyna, Slrzyie";'o
Schneider Erwin, Dohrzyc:,
Orzechowski Antoni, Kobylin,
Zikarski Edward, Korytnica,
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Listy

sobotę.

Ogłoszenia

W

przewozowe winno

się po odebraniu węgla

przyjmuje ekspedycja "Głosu Wielkopolskieeo".

tych warunkach mo- folgenden an die Lal1dwirte des

ehemals preu~isroen Anteils gezaraz .
t Ik
l 'k
przesłać Pow. Urzędu Węglo> zemy y O gorąco ro ni om tichteŁell A ppell betreffelld den

wemu. Wrazie niezastosowania polecić, by mając takie zasię nie przekarze się na przy- pewnienie zmniejszające ich
sz.łość węgla.
ryzylw ad minimum ' poKroto5zyn, d. 3. merca 1920. święcieli w interesie kraju
S t a r o s t a,
jak największy obszar pod
Komunikat do rolników uprawę burąków, na czem
b. Dzielnicy PruskieJ'. skarbowi polskiemu zależy
.
..
Prezydent przemysłu cu: w najwyższej mierze.
krowniczego b. dzielnicy Warszawa, dn. 26. lut..1~29.
pruski ej p. franciszek Skrzyfr. Skrzydlewskl:
dlewski, jego zastępca p.
Alfred Chłapow~kI.
Alf.red Chłapowski, zarazem
Hr. Rodryg-Dunm.

Zuckerriibenanbau im Jahre 1920.
"Der Priisident des Verbandes
der Zuckerind'ustrie im ehemals
preussischen Anieile, 'Herr flrao'ciszek Skrzy4llewski, sein Ver·
treter Herr Dr. Alfred Chłapowski,
zugleicl: aIs Vel'treter der SUirkeindustrie und Herr Graf Rodry(
Dunin' ais Vertreter "er grasspolnischen Brennereieri hatten
am 26. Februar eine Audienz bei
dem Herm F'inanzminister.
In dieser Audielll wunlen die
wicbtigstenLebensfragen der landwirlscbaft1ichen lndustrieeuim tI.he111 aIs prellssicroen Anieile eingehend besprochell, denen ,_d .. "
Herr Minister mil lebhafti.a
Inleresse ul1d mit Verttauen 2U.
ihrer Lebensfahigkeit gegeniibersteht. Das unmiltelbare Ereebnis
dieser Konferenz ist die ZUsicherung seitens des Herm
Mi(sters, dass er nirot Ilur alles
aufbieten wird, damit die F'abriken
fUr . die nachste I\ampagne ZUrR
normalen Zeitpunkte in Betriel)
gesetzt werden konnen, ' s.tnderri
dass er auch, was S-peziell di-e
Zuckerrllben anbetrifft, fUr den
Fali lInvorhergesehener Ereignisse den Landwirten die Garantie giebt, da! die ZOckerrubell,
soweit sie geordnet sind. ilinen
b,ęzahlt werden, gleichgOltig Gb
die Fabriken sic verarbeiten pder
nich!, undzwarbis zum 20. 1. 1921.
Unter diesen Umstllnden kOnne.tl
wir den Landwirten nur warm
empfehłen, da ss sie iffł Besitze
einer solchen Zusicberunjl, die
ihr Risiko auf ein Minimum reduziert, im Interesse des !_aRdes
eine moglid1st Ilrosse fIladle mit
Zucharri.iben beslellen; dies enlspricht im hóchsten Masse deil
Wiinschen der pplrJfsdlel1 Staatswirtsdiaft" .
Es handelt sich hierbei Ul)) eine
die Landwirtschafl unserer Previnz
uod Westpreussen sehr interessierende Angelegenheit uno
wir móchten Ihnen dahcr die
baldige VefoffentliclIung der VOTstehenden El'klarun" llierdurm
el'geben'St llahete~e)l.
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jako przedstawiciel -Spółki i
Związku Producentów Przetworów Ziemniaczanych w
Poznaniu, i p. Rodryg Dunin jako pI'zedstawiciel gorzelnictwa wielkopolskigo,
mieli na dniu 26. zm, audJ'encJ'ę
.. t ,
u pan.a mlms ra
skarbu, Grabskiego.

ermann, Krotoszyn,
Oklitz Kathe, I\rotoszyn,
N
d'
. Barlolomeus Ryszard, Kroloszyn,
a au Jencji tej zostały
,Krotoszyn, d. 4 marca 1920 r. obszernie omówione najStarosta.
ważniejsze żywotne sprawy
Z
przemysłu l'olneg ) w b. dziel, wrac,am no to szczególną·
'
k"
d k
uwagę, że dopłata za iboże wy- nICy prus lej ,
o
torego
k .
. . t
d
,.
so os ci mk. 7,50 za ctr. tylko za pan mmls er o nosI Się z
;~ dopłacone będzie, ~tóre do wielkie m zainteresowaniem
. marca 1920 r. zostame odsta- oraz zaufaniem d"o jego żyWlOne, W interesie każdeeo go stJ'
•B
J d'
podarza leży, swoje zboże jeszcze WO ~o.scJ. . ezposre .. ~Im
w tym miesillcu odstawić.
' wymklem tej konferencjI Jest
. Ponieważ w ostatnim czasie z~pewnienie ze strony p. mi~Ielek v:ęgla ' do omłotu nadeszło, l1lstra, że nietylko przvłoży
..
Jk' h
'Jest IIzdy aospod
.
..
arz W moznosCI wsze IC staran by w przynałezony mu kontyngent naj'póżł' k
. f b' k '
niej do 31 marce 1920 r d t ' .. sz ej ampam a ry I nasze
. Mi.eliby s.ię goSpodil;Z~ S':WpIOC~ w ,nor.malnym cllasie uruwIecIe znaj dować. ~t6rzy by dla comIOne
h
zosta ły, lecz że
b~ak~ ",:ęgla mło~ic nie mogli, specJ-alnie CO do buraków
. wmlll SIę takowI natychmiast
k
h d' J
osoboście za'es'c' do P
U d cu rowyc
U ZJe a
on w
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I
ow, rzę u razie
.•
.
h wyWęglowego,
'
meprzewl'd zlanyc
Krotoszyn, d. 5. muca 1920. padków rolnikom gwarancji,
S t a r o s t a.
że buraki o ile będą wyJ
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26 koni w dworze Augustynów brane, z8staną im zapłas,~wierdził weterynarz Zarazt; cone bez względu na to,
plersiow.ll.
_
czy fabryki faktycznie je
Kozmm niem., 3, marca 1920. przerabiaJ'., czy nie, i to z
K
"I
. omisarz obwodowy.
', 1term inem do 20. 1. 1921 roku.

u

•

•

Ubersetzung d.Dzlał urzęj,mq.

Frachtbl'iefe miissen nadl
Erhalt der Kohlen sofol't dem
Pow. Urząd Węglo.'vy zu~esandt
we~den: ~VelJn .. dles~s I1Icht gescłlleht wlrd fur ,dle Zukunft
keine Kohle angewiesen.
Krotoszyn, den 3. Marz 1920.
Starosta.
Ich maclłe hiern~it ganz besOHders darauf aufmerksam, das5
die Getreidezuzahlung in Hohe
von 7,50 Mk. pro Centner nur
fUr Getreide geza hit wird,
welches bis zum 31. Marz 1920
ahgeliefert wird. Es liegt deshalb im allergrossten Interesse
jedes LalJdwirt~, sein Gelreide
noch in diesem Monat abzu!iefern.
Nachdem in l,e tzer Zeit grosse
Mengen Druschkohle arigekommen sind, muss au ch unbedingt
. d . d L
.
" 'h
Je er m er age sem, selil I m
auferlegtes K6ntingent bis spalest,e ns 31. Marz zu liefern.
Soli ten sich noch Landwirte
im Kreise befinden, die wegen
Mangel an Kohlen nicht dreschen
konnen, so ersuche' ich, dieserh aIb sof ort ,belm
'
POW. Urzą d
Węglowy vorslellig zu werden.
Krotoszyn, den 3. Marz 1920.

Starosta.

In den vorgestrigen poll1ischel1
Zeitungen veroffentlichen die
Herren Fr. Skri.ydlewski, Posen,
Dr. Alfred Ch!apowski , Bonikowo,
Graf Rodryg Ounin, Granówko,
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W nocy z 1-go na 2-go bm.,

umarł w

swoim

majątku

Lutyni

ś.

p. ' '

Wojciech Skoroszewski
właściciel majątku

rycerskiego.

w krótkim czasie wydziera nam nieub,łagana śmierć trzeciego współpracownika
Rady Nadzorczej, do której także ś. p. Zmarły od początkn założenia naszego przedsięb i.,rstwa należał.

. Zmarły był zacnego i pr~wego harakteru, miłego obejścia ~ broniąc zawsze
naszych interesów '- zaskarbi ,ł' sobie największe uznanie, trwał'ą i wdzięcz!,ą pamięć!
S'

Zarząd

i Rada Nadzorcza cukrowni

Jarocińskiej

w Witaszycach.
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In der Nacht vom 1. zum 2. Marz verschied auf seinem Gute Lutynia

Herr

f

Rittergułsbe,sitzer

v

l:

Wojciech von Skoroszewski.
Zum dritten Male binnen kurzer Zeit betrauern wir in dem Heimgegangenen den
Verlust eines Mitgliedes unserer Verwaltung, der der Entschlafene im Aufsichtsrat seit
Be'itehen der fabrik angehórt hat. Jederzeit bereit, fUr die Interessen unsel'es Unternehmens einzutreten, hat er sich durch seinen vornehmen Charakter lInd durch sein
aufrichtiges, freundłiches Wesen allseitig grasste Verehrung erworben, so dass ihm ein
. bleibendes Andenken bei uns gesichert ist.

..

\.

Der Aufsichtsrat u. der Vorstand der Zuckerfabrik Jarocin G. m. b. H. in lUUaszqc.
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· OREDOWNIK zamawiać można na poczcie
w ekspedycji "Głosu Wielkopolskiego"
Piastowska 24
KROTOSZVN
Telefon 143
Przedpłata
-

kwartalna mk. 2,25, z odnoszeniem
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