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Orędownik wychodzi:

we wtorek, czwartek

sobotę.

:Jiiej podani stawili wniosek d' pÓsterunkowi granicznemu. Kto
do Niemiec na stale.
czyni wbrew przepisom, naraża
ei, którzy maią jakie- się na niebezpieczeństwo życia,
pretensje do chcących gdyż posterunki mają naku strzewyprowadzić, zechcą sit; zgło- lać o ile ludzie na wezwanie
w przeciągu 8 dni do Staro- natychmiast nie staną.
Biuro przepustek pokój
Krotoszyn, d. 8. marca 1920.
2.
Starosta.

Ogłoszenia

przyjmuje ekspedycja "Głosu Wielkopolskiego".

Kilkakrotnie zauważono, że
gospodarze z innych części PolsJd
tutaj osiedli, albo ziemię zakupiwszy nie uważa ją na przepisy
doty<:zące rozpurządzeń żywności.

Zwraca si t: n iniejszem uwagę,
że zboże i groch podlega ją jak
przedtem tak i teraz, konfiskacie
i wolny ha ndel jest wzbroniony.
W interes ie zabezpiec zenia wyżywienia wojSka jako i publiczności winny być powyższe przepisy surowo przestrzegane.
Krotoszy n, d, 10. marca 1920.

Swoboda w K o ści anie, Centrala
Rolników \\' Poznaniu, firmt:
H. BerialI w Poznaniu, firm~
Landw.
Zentralgenossenschaft
e. G. m. b. H.' w Poznaniu ,
f i rmę Emil Frlihling w Poznaniu,
\\-'ra zi e potrzeb y ustanawia
WielkopolSka
Izba
Rolnicza
dalSZYCh
głó \\' l1 vc h
kom isjonerów.

Dotyczy dopłaty za zboźe.
Doplata za zboże w wysokości
mil. 7,50 za clr. w czasie od
15. sierpnia 1919 r. do 31. styŚląska
cznia 1920 r. odstawione, nastąpi
(w
POZNANIU,św.
Marcin40p
, 1~)
od zaraz przez komisjonerów
Staros ta.
tych, u których zboże było zaOd gminy dozoru szkolnego
przedane.
((rotoszyn, dnia 10. marca 1920. w Maciejewie są dnia 7 grudnia
1919 roku na przewodnicz'' lcych
Starosta.
szkoły na 6 latobrani i przezemnie
Na wędzenie dla osób pry- zatwierdzeni:
Składajcie ofiary na rzecz·.
watnych u rzezników st<lrostwo Musielinski Stanisław i Lis Józef. Komitetu' Obrony Śląska
i komisarz obwodow y zezwolić
Gmina szkolna w Maciejewie przy Radzie Narodowej
może i - to za wydaniem po
iednej karteczce na każdq sztukę , wybrała:
w Poznaniu (biuro św.
Franciszka Kaczmarka,
za które się po 25 fen. liczy.
Jana
Kaczmarka,
Marcin
40, pokój 16) lub
Karteczki te muszą by ć zaopaWalentego Drygasa,
trzone: IV nazwisko i mieszl, Hnie
do Banku Związku Spółek
Jana Kaniewskiego,
OSOby dającej wędzić również
Zarobk. Konto Komitetu
Józefa Stawowego,
~'z eź!lika, który je odbiera, datą
Franciszka
Kęsego,
i
redakcji pism polskich.
1 pieczątką
odnośnej władzy,
Jana Rasa,
która te karteczki wystawia.
Jana Głowaczego
Karteczki te mu~zą być najpóźniej po 10 dniach tej władzy na reprezentant6w. Wybory od- Ubersełzung d.Dział urzędomq.
były się ważn ie.
zwrócone , która je wystaw iła
Es wird dringend davor gecelem ułatwienia kontroli.
Gmina szkolna IV Ligocie wyw<lrnt, die 'Grellze ohne VOI'brała:
Poznań, dnia 2, marca I 92tl,
schriftsmassige Papiere oder ohne
Wawrzyniaka Antoniego i
Główny Urząd Żywnościowy
Meldung bein1 Gre nzposten zu
Czubańskiego Stanisława
Wydział Wykona.w czy Dep.
libersc hreit i>ll . Wer gegcn die
Aprowizacji Ministerstwa b. na reprezentant6w. Wyb6 r od- Vorschriflen llandeit, lauft Gefahr
był się wa'żni e.
Dziel. Pruskiej.
erschossen Zlt werde n, da Poste n
Krotoszyn, d. 11. marca 1920.
Anwei sung hab en zu sChiessen,
Starosta.
I Na mocy powyższego rozwen n Leu!e auf Anruf nicht sop,orządzenia
Głównego Urzędu
U bydła gos[Joda rzy Stanisława fort "halt" machen.
Zywnościowego' pozwalam, komii{ro!oszyn, den ~ Marz 1920.
Pauter z Rozdr aż ewa i Antoniego
sarjatom obwodowym, \V miastach
S t a r o s t a. ,
Wojcika z Maci eje'w a stwierdził
urzędom policyjnym rozporząd l ić,
weterynarz powiatowy zarazę
aby karty pozwolen ia wystawiano
Betrifft:
płuc.
na artykuły mięsne tym, którzy
Nachzahlung fUr' Getreide.
!(rot o szyn-półn., 5. marca 1920
w rzeźnictwach i wędzarnich
Die Nachzahlung in Hahe von
Komisarz obwod .
towar mięsny do wędzenia od7,50 Nlk . pro Ctr. flir Getreide ,
Rydlil1ski.
dawa i"ą.
welches in der Zeil vom 1.5..,
Rze źnictwa i wędzarni e będą
Wielkopolska Izba Roi. August 1919 bis 7.UIll 31. Jallllar
Obwieszczenie!
często
kont rolowane,
towar nicza, Oddział Ziclllniakó'N, 1920 abgeliefert wurde, erfolgt
O.
mięsny bez powyższe.i karty na- ustanowiła n a stępujących głów von sofor! ab dllrch die KOI11, sktrzega SIę surowo, aby nie potkany
zostanb
obłożony nych komisjonerów: na sa- missionare, a:1 \\'elehe , das~ Ge p~7.e raczano granicy bez prze- aresztem.
dzonki uznane przez W. l. R. treide verk auft wurde.
Pisanych papier6w legitymacyj- ' Krotoszyn, dnia 10 marcil 1920' Bank Kwil eck i, Potocki i Sp. w
!{roloszyn, den 10. Marz 1920,
I nych , lub be:! zameldowania się
S tarosta.
Poznaniu, Bank Rolni czy, !{.
Starostil..
Die untenbezeichneten Persor,en haben cHe Ausreise nach
tschland fU r dauernd beantragt.
orderungen an unten Genannte
werden im Landratsemt, AusweisbUro Zimmer Nr. 12, binnen 8
agen entgegengenommen.
Ziegelmann Juliusz, Koźmill.
Niem.,
Hellnuch Ernst, Kpbylin,
Roth Paweł, KObylill ,
B?ron Getruda, l(rotoszyn,
Fltzner Henryk, Perzyce,
Seipelt Leon, Krotoszyn
Stegemeier Paweł, Krotbsxyn
Fischer Wilhelm, KrotoszYIl, '
Hanel Berta, Chachalni~1.
eergander Paweł, Starków,
Pintaske I\"ról, Zduny,
Hinz I~udol f, 1(rotos1YI1,
Lange Marja, Krotoszyn,
Lange }(aról, Krotoszyn,
Eichholz Gertrud'!!, Krotoszyn,
Pranke Anna Baszków
Ziegeimann
Henrvk
S h
. , Izbiczno ,
~ c wendlie Andrzej, Krotoszyn,
Borner Anna I{obierno
.
Piaseczny Pa~eł, Kroto~zyn
Skałecki Stanisław, Krotosz~n,
Hoffmann Paweł, Różowepole
Herbst Auguste, Krotoszyn, '
Bergemann Johannes Krotoszyn
Kohler Henryk Zdu;y
,
"':e~gelt Otto, Dobrzyc'a,
Wemert Fri eda, Kobylin,
H,eIl Gu ta, Kobylin,
\l. awrzY1 IV .z ~g leszka, Kroto
szyn,
j ',(o \ r t ' _zyn,
Luck Grle
I rzyżewo
Tl'owe ar ' So nica II. '
Krato zyn, d. 11. marca 192
Starosta.

J~.hn M,.t

Z Komitetu Górnego

Ratujcie Sląsk!l! .
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Es is! vielfach die Erfa hrung bestehenden Vo rsch riften unbe- I sowie a. uch des FJeischel's, an den
Polizeiverwaltungen
dil
gemacht worden, dass Landwirte dingi beach łe ! werden.
den die Fleischwaren zum Rau- Befugnis, Erlaubniskarten auszu1
welche aus anderen Teilen Po- Krotoszvn, den fo. Marz 1920. 1chern gegeben werden , Datum steHen, welche Privatpersonen lens hier 7.ugezogen sind nud
. Starosta
und Stempel der al1ss!ellenden berechtigen, Fleischerwaren ifl
hier Land gekal1ft haben, die hier
.
'
- Beh6rde. Die Erlat.<bnisscheine FJeischereinell und Rauchereien
bestehen den Vorsch riften beir. die
Die Staro3two und die Distrikts- miissen spatestens nach 10 Tagen rauchern zu lassen. Die Fleische. Lebensmittelregell1ng, nicht be- Iwmmisare sin d berechtigt ZUIl1 der Behorde zuriickgegeben reien und Rauche reien werden
ach!en.
Rauch ern von Fleischwaren in werden.
bfters kontroliert werden, soltten
Es wird deshalb hienni t aliS- Fleischereien und Rauchereien
Pozn ań den 2. Marz 1920.
hierbei Fleischerwaren vorge'
drucklich darauf a.ufmerksa m ge- fiir . Privatpersonen Erlaubnis· Główny ' Urząd Żywnościowy funden werden, die nich! durd
macht, ~ass Getrelde und Erb~en scheme al1Szus~.ellen lInd z~ar
Wydział Wykonawcz De.
obige
Erlaubniskarten ~elegt
nach ~Ie v~r besc.hlagllahmt SlI1d h.lr Jedes zu rauchernd~ Stu~k Aprowizacji Minister~twa Pb. \~erden. konnen, sa unterhegeń
und mcht 111\ frelen Handel ver- elnen besonderen Erlaubmsschell1
Dzielnicy Prusko .
dle Flelschwaren der Beschlag·
kaufl werden diirfen.
Fiir die Erlaubnissche ine milssen
_ _ _ lej.
nahme.
lm Interesse der Sicherstellung versehen sein mit dem Name n
Auf Grund obiger Verfiigung II Krotoszyn den 10 Ma z 1920
der Ernahrung der Arrnee und und dem Woh nort der Personen, iibertrageichhiermitdenDistrikts,
.l r
'
der Zivilbew6lkerung miissen die I die Fleisch zum Rauchern geben, kommiss aren und in den Stadten
S t a r o s ta.
_ . _ ---- _ ._- -~----_.

Na posiedzeniu Sądu III.
I
Iżby Karnej Okręgow.ego w Ostro·
wie w dniu 3. marca 1920 skazano:
l) za przekroczenie cen maksymalnych na papierosy, Anto niego
Bątkiewicza. kupca z I< robi pow.
gostyński na 500 Illk. grzywny.
2) Krausego ,la na, oberżfstę z
Krotoszyna na 500 mk. grzywny.
3) Kulską Pelag.ią, Właści cielk ę
s kładu z Sli wni k pow. ostrowski
na 500 mk. grzywny, 4) Skrzyń
skiego Michała z Skalmierzyc
na 300 mk. grzywny. We wszystkich wypadkach brzeczono kon , fiskatę zajętych papierosów.
Za przekroczenie cen maksymalnych na mąkę : 1) Hugona
Mikscha, mły narz a z PJeszewa
na 500 mk . g rzywny, 2) Se lmę
; Beniamin, wł aścicielkę składu
' w Pleszewie 11'1300 mk . grzywn y.

-

---- ~_. _ - -- - -----

Za przekroczenie cen maksymalnych n a masło:Pankowiakową
Jadwigę gosp odynią z Sośnicy
pow. Kro!os"yński na 300 mk .

.•

p:
/31
n

grzywny.
Za przekroczenie cen maksymalnych Ha cukier: Krawcową
Ludwikę za mężną z Sulrnierzyc
na 50 mlc grzywny. Za przewoże n ie
artykułów
pierwszej
potrzeby z b. dz. prusIdei do b.
Kongresówki resp. do Niemiec
bez pozwolenia w ła dz l) Mieczysława Trz ę s owskiego z Kali sza
ul. Dob rzycka 802. Ilil miesiąc
wiE:zi enia ,2) Eml11ę Grammanówna z Rawicza na S dn i
więzienia 3) Ryszardil Heim.ego,
k9leiilrza z Winzig pow. milicki
(Sląz k niem.) na ;) dni wi~zienia
we wszyslldch wypadkach orzeczono
konfiskatę
za j ęt yc h
towarów.

Obwieszczenie.

).\

W ogloszeniu d o ty czącym cen za skóry
surowe z dnia 10 , grudnia zm ienia sit< niniejszem
brzmienie poszczególnych ustępó w n astę puj ąco :

c
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P

W Artykule I. A. ustęp ostatni.
Za skóry po chodzące z uboju wloś ';jań
skiego, za skóry z padlin i rakarskie potrą c a
się 30 fe n. od ceny zasadniczej na funcie
św ieie,i wagi obok potrąctl ll za s.zkody .•

W Artykule I. B.

ustęp

6.

p

Za skóry pochodzące z uboju w! oścjal'l'
skiego. za skóry z padlin i raKarskie . potrąca
się 60 fen . od ceny zasadni czej na [unek
suchej w3gi obok potrą ccIi za szk ody.

W Artykule I. C. ustęp 3.
Za skÓl'y pO Ch Od zące z ubo ju w!oścjarl 
skiego, za skóry rakarskie, pad liny i wypor ki
pot rąca siG wagi świeżej mk. 0,75 a suchej
wagi mk . 1,50 na funcie z odpowiednicm
obliczeniem uszk odze ń .

W Artyl<ulel. D.

OHU I

ustęp

\1

, .S

ostatni.

Za skóry pochodzące z uboju v' ! oścjań 
skiego, za skóry rakarkie. padl iny potrąca s i ę
30 fen .. wagi świeże,i i 75 fcn. wagi su che.i
na funCie ceny zasadniczej.
Poznal1, dnia 2. marca 1920.

wszelkiego rodzaju
w:ykonuje s ~ybko
i po cenach umiarkowanycb

Urząd

Rozdzielczy

przy Ministerstwie b. dz. pruskiej
w z. Leon Stiirl11er.

Drukarnia "Głosu Wielkopolskiego".

"
ĘDOWNIK

zama wia ć

można

na poczcie

w ekspedycji

"Głosu

Wielkopolskiego "
Telefon 143
Piastowska 24
KROTOSZVN
Prżedpłata kwartalna mk. 2,25, z odnoszeniem do domu mk. 2,75.
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Druk.
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~OłOS ll Wielkopolskiego" w

Krotoszyn ie.

