Rok 72.
Nr. 33.
Krotoszyn, sobota, dnia 3-go kwietnia 1920 r.
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Godzina policyjna. Na
mocy rozporządzenia Pana Wojewody ustanowio no ogólną godzi nę
policyjną na godz. 11-tą wieczór.
Poza ten czas nie wolno przedłużyć godziny policyjnej bez
specjalnego pożwolenia Pana
WOjewody.
Wy J' .." t k o w o może policJ'a
miejscowa
przedłużyć godzinę
policyjn ą do godz. 12-tej, i to
wtenczas, g d y o d b Ywas i ę
z a b a w a na jakiś cel dobroczynny.
Dla restauracji z damską uslugą
pozostaje nadal godz. 9-ta godziną policyjną .
Krotoszyn d. 31 marca 1920
.Starosta.
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Starosta.

Wielkopolskiego".

I'

bersetzang d
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"Głosu

100 l'g. żyta, jęC, zmienia i owsa
U bydła , gospodarza J{ażmierZl
70 mk.
Swiątka w Rozdrażewku stwier
Drugą dopłatę 15 mk. za 100 dzono zarazę płuc,
'
kg. z bo,ża , ~tóre było w czasie
Krotoszyn-połn . , d. I. 4. 1920
od 15 sJerpl1l~ 1919 do 31 marca
Komisarz-obwod.
1920 odstaWIOne, wypłacą ko Starosta.
misjonerzy.
Termin wypłaty
- oznaczy się później.
~
Dekret
U~
DZI'ał urzędul!lq
d
.
.
d
ł t
b
Krotoszyn,
d.
1
kwietnia
1920.
•
III
w prze miocie . op a za z oże
w Województwie Poznańskiem.
'Stal'osta.
Ou rch VerHigung des Hem
Do ceny zboża, ustanowionei
Ob'
Wojewoden ist die allgemein,
rozpQrządzeniem Głównego Urzęwleszczel1ie.
Polizeislunde von jetzt ab au
du Zywnościowego Z dnia 13
Na pOdstawie rozporządzenia 11 Uhr abends festg,esetzt wordel!
sierpnia 1919 r. (Tygildnik Urzę- M. S ; Wojsk. li t. ISSO·P /Sa I/20 Ober diese Zeit hinaus darf di,
dowy str. 217) należy oprócz l 13 3 1920 .r. w przedmiocie Polizeislunde ohne besonder
dopłaty 15 mk. za 100 kg. wy- powolania leka rzy, lekarek itd . Genehmigung des Herm Woje
znaczonej dekretem z 30 grudnia do
osobistych
świadczel1 woden nich! verH\ngert werder
1919 r. (Dziennik Urzędowy za wojen nych zarządzam' co naAusnahmsweise kann die Orl~
rok 1920 str. 136) dopłacić stępuje:
polizeibehOrde jedoch die PoHze;
w Województwie Poznański em
W SZyscy niżej podani do stunde bi s 12 Uhr verliingerr '
dalsze 15 mk. za 100 kg.
60-tego roku źycia włącz n ie wcnn ein Vergniigen zu Zweckel
Dopłata dotyczy zboża za zgloszą s ię osobiście najpóźnie j der offentlichen Wohltiitigkei
sprzęt roku 1919, (także zboża do dnia 15-go kwietnia 1920 stattfindet. .
Siewnego ozimego) odstawionego pomiędzy 10-12 godz. w PoFUr Restaurants mit weibliche
w c~asie od 15 sierpnia 1919 do w i atow e iKomendzi eUzupełnieI1 Bedienung gilt wie bisher 9 Ut.
15 ~.Ierpnia 1920 r. podług dyspo- w Krotos:zynie oho k Kościoła abens aIs Polizeistunde.
~ycJI Powiatowych Urzędów Zbo- poklasztornego.
'
Krotoszyn, den 31. Miirz 192(
~owyc~ .oraz Głównego Urzędu
a) lekarze, b) lekarki, c) abZywnosclOwego względnie De- solwenci med. d) absrilwentki
Starosta.
partamentu Aprowizacji Mini- m ed, e) stu denci med, f) stu_o
Bekanntmachung
sterstwa by/ej Dzielnicy pruskiej. dent ki med. g)fe\czerzy, h) felDopłatę 15 mk. za 100 kg. czerki, i) sanitariusze, k) za- betr. neue Hochstpreise' fiir
'd .
d k '
30 wo dowe sanitariuszki i pie- Zucker in den friiher preussi
przew~ Zlaną w e recle.z . lęgnarki (o' ile z tej p rac" się
schen Gehietsteilen.
grudl1la 19 19 r. do l kWletllla
J
Auf Grund der Anordnung de
1920 r. należy wypłacać także utrzymaiv wzgl. się utrzy mują)
Ministerstwo byłei dzielnicy prl
poza l l,wie!nia 1920 za odsta\'>!y
1) dezynfektorzy.
skiej gelten ab 1. April 1920 il
aż do 15 sierpnia 1920 r.
Osoby Kat eg. a - b w inne Kleinhandel folgende
Hochsl
Dopłaty za zboże ustanowione przynieść ze sobą curriculum
preise : fUr 1 Pfund weislle
dekretem z 30 gr~ldn ia 1919' r. vitae, uwierzytelniony odpis Zucker Mk. 2.90ohne Verpackunl
oraz ninier;zym dekretem na leży dyplomu
wzg l. . dokument fur 1 Pfund gelben Zucker Mer
dokonywać przy wypłacłe cen stwie rdzaj ąc y datę otrzymania
2.40 ohne Verpackung.
podsta'wowej .
takowego, także śwjadectwa
Urząd Cukrowy
Koszta dopłaty należy pOkryć służby woiskowej w a'rmjach
b.
dzielnicy
pru_ki ej.
Z doch?d óW .uzyskanych przez obcy clI.
sprz~claz zboza.. wyprodukowaOsoby Kat eg. c - l winne
nego na tereme Województwa prz~' l1ieś ć ze sobą w uwierzyBekanntmac~ung • . ,
Pozna.iJskie,i0, władzom wojsko- teln~onycl~ odpIsach dokumenty
Fur das Gebiel des Woj,
wy m I Panstwowemu Urzędowi stw.lerdzaJ<lce Ich wykszta~ wództwo Poznańskie ' wird be
Zbożowemu \V Warszawie.
cen~e, wzgl.
wykształcenie Ziiglich de r Beendigung de
Dopłaty powyższe nie :vpłYI1~ samta'l' Il~. Zaraz przy zglo- HirschscholJzeit im Jahre 1~2'
na obecne ceny chleba I mąki. sze nłll . SIt< będą osoby floda~e ein von den Rechtsvorschrifte:
Poznań, dnia 23. marca 1920. ogl~dzl ?~Om I ~karza wzgl. o Ile abweichender Termin festgesetz!
moznoscl koblaty lekarza.
Die Schonzeit endel mil den
Minister.
Osoby niestosui'lce się do
Szef Departamentu Aprowizac)·i. pow:vższego
rozkazll
będą Sonnabend dem 29. Mai 192C
.
die Jagdzei! beginnt mit den
POdłu'''' powyz' szego dekretu karane wediugpraw' wo jennych. S
t
d
30 M' 9
"'
,
onn ag, en
. j al 1 20.
wyn osi cena od l ~w i etnj a 1920 r.
Kf(}to~'Zyn . d. 30 marca 1920.
Pozn ań , den 4. Marz 192Q.
za 100 kg. przemcy 80 mk., za
Starosta.
Bezirksausschus.
Gmina sz kolna w Orpiszewie
na przeciąg 6 lat na
rendanta kasy szkolnej Franciszka
Szymanka. Wybór ten potwierdziłem.
Krotoszyn, pn. 3 1. marca 1920.
wybrała

Obwieszczenie
dotycząc~ n~~ych cen na cuki~r
w by~e, .dzlelnjc.y pruskiej.
Podaje SIę. do wIadomości, że
n,,: . podstawl.e .rozporządzenia
Hmls!ra by~eJ dZielnicy pruskiej
o bowlązywac będą od1 kwietnia br.
w handlu detalicznym następujące
c~ny maksymalne w byłej dzielnICy pruskiej za funt białego
cukru marek 2.90 bez opakowania , za funt żółtego cukru
marek 2.40 bez opakowania.
U d
rzą Cukrowy h. dzielnicy
pruskiej.
•
•
O
N
bw~eszczenle.
~ ..obszar Wojew6dztwa PoZ~ansklego ustanawia się· co do
u ~ń1c;;nia czasu ochrony na
r~
O. dla rogaczy odmienny
prZets6w prawnych termin.
d~~s ~~ rmona~ kończy się w sobotę,
lowan '
Ja 1920 r. Czas podzielą~adn~~z~gczyn.a się z niep
.
. maja 1920 r.
oznan,. dma 4 marca 1920.
WydZiał ObWOdOWY.
,Pan Wojewoda zamiano ł
z zastrzeżeni em odwołania k~~d,ego czas~ w miejsce Panza'
. CzochraIsklego, nauczyciela w
Rozdrażewie Pana Leonarda Witta o
.
. d . \ganlstę w Roz~raiewie urzę!l.l klem sta.nu cywllne!o~o na obwod Gr b
'
ę OWo
\'
lą;.>O
Ir\.rotoszvn d " ?5
- " II1a ~ .m a d , - .

C

-

przyjmuje ekspedycja

I

Unter dem Rindvlehbestande
:s Landwiri5 Kaź,mierz Świątek
... t die Lungenseuciu:: 'lusge:ochen.
Krotosz,yn-póln" d. 1. 4. 1920.
Komisarz obwod.

Zuzahlung von 15 Mk. pro 100 kg.
Diese Zuzahlung betrifft alles
Getreide aus der Ernte 1919),
also auch Winter-Saatgut) welches
in der Zeit vom 15. August 191 9
bis zum 15. August 1920 auf
Anordnung des Powiatowy Urząd
Dekret
Zbożowy, • wie auch des, Główny
etreffe?d .uetreidezahlung in Urząd Zywn ościowy be~w. , des
WOJewodz~wo p'0znan. ,
Departament Aprowizacji aIJgeZu den GetreldeprelSe(l, welche Hefert wird.
lut VerfUgung des Główny Urząd .
ywnościowy . vom 13. August
Die Zuzahlung von 15. Mk.
919 (Tygodńik Urzędowy Seite fUr 100 kg., welche im Dekret
17)festgesetztsind,kommtausser vom 30. Dezember 1919 fUr his
er Zuzahlung von Mk. 15 pro zum 1. April }920, abgeliefertes
00 kg. laut Dekre t vom 30. De- Ge treide vorgesehen ist, wird
emhe r 1919 (Dziennik Urzędowy auch na ch dem 1. April 1920
jr 1920 Seite 136) in Woje- fUr hi s zum 15. August 1920
'pdztwo Poznań no ch eine weitere ahgeliefertse Getreide gezahit.
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Urzad Rozdzielczy

przy Ministerstwie
"
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byłej
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dzielnicy
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diśc:d ' tabacznych
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pruskiej~
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okrągłych

do cygar

i prosimy o opróbl<owa.ne ofe rty z podaniem ceny.

Marciniak i

Hocławski,

Kradzież!

Na mocy (rakta(u pok ojowego, podpisanego ' dnia lO-go
stycznia 1920 r., wszelkie niekoncesjolJowane przez rząd Polski
towarzystwa asekun;cyjne tracą prawo dz ia łalności na zkmia ch
I~zeczypospotitcj Pol skiej . Od dnia 10 kwictIlia br. nie w.olno
niekon cesjo nowa nym towarzystwom zagranicznym pobierać
sk ład e k ubezpieczeniowych od obywateli polskich, jak również
obywatelom polskim nic wolno opłaca ć składek asekUl·acyjnych .
nicko nccsjonowanYI11 zagrano towarzystwom ubezpieczeni owym.
powyższ ego

Wobec

Publiczności ,

zwracamy uwag!, Szan.

i
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WarszawskieTow. Ubezpieczeń
Towarzystwo akcyjne -

Założone w

roku

187~

przyjmuje

ID5zelltie ubezpieazenia ogniowe,
od kradzieży z włamaniem,
od rabunku inkasentów itd. itd.
Poteca,iąc si~ ła skawym względom Szan. Publiczności , pozostaję

z wysokim szacunkiem

Maciej Bojanowski,

Kupujemy

~(ażdą ilość długich

~.

Jo..,' .

,
acznasc.

Rabunek inkasentów!

I<ozd:lielczy podaje· do wiadomości zaimercsolI'anycb
obuwników. siodlarzy i pantoflarzy, :te rozesłał do lmndlarzy
skór formu larze dla zapisujących siG u nich rzemcś lników
celem przydzialu skór.
Zapis wini eli odbywać sit; w następujący sposób:
każdemu rzemeślnikowi \\'olno zapisywać siQ !ylko
li jednego handlarza hez w zglę d u na ilość zatrudnionych
I
I
sil roboczyc h.
c,
Zapisywanie si« u kilku Ii andla rzy w celll pozyskania
I
I
większej ilości skóry jest ni edop uszczalne i spowoduje
I,
skreślenie z listy otrzymujących przydział skór.
j
J
ci Po zapisa niu się u handlarza Jla przyd :c iał skó r każdy
rzerneślnik, o trzymu je do wypełn ie n ia ionml larz llrz~do\\'y,
':
któ rego · \vi arogodność wzglc;dnic ilość zatrudnionych
I
\
sil 'roboczyc h musi by ć po św iad czona przez Starostwo
lub Kom is'arj a,! Obwodowy.
,
,
. U) Poświadczony formularz rztmeśln ik zwraca handlarzowi.
u którego jest zapisan celem p6źniejszego odbioru
'l
przydzielanych skó r,
j.
Handlarze obewiąz ani są wyda\\:ać formularze każd'emu już
( zapisanemu względnie z apisującemu się rzemeślnikowi.
\: Zapis u handlarzy wyznaczono do dnia 20 , kwietnia. hand- .
larze zaś powinni nadesłać spisy do UrzQdu Rozdzielczego
i ' najpó7.niej do dnia ,W, kwietnia 1920 r.

~

den 23. Miil'Z 1920.
Minister.

Ogień!

Urząd

( ,

Starosta.

,,

dDłgczące przgdziału·
ID . miBjscomaściach namo przgłączangch
należącgth . mqłącznie do lUojemódzłma
Poznańskiego.

.

Poznań,

Laut obigem Dekret betragt
ah 1. April 1920 der Preis flir
100 kg. Weizen 80 Mk. fur
100 kg. Roggen, Gerste und
Hafer 70. Mk.
Die zweite Nachzahlung von
15. Mk. pro 100 kg. fU r· Getreide,
welches in der Zeit vom 15.
August 1919 bis zum '31. Marz
1920 ahgelifert . wurde, erfolgt
durch die Kommissionare. Der
Zeitpunk t der Auszahlung wird
noc h hekannt gegeben,

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii___

Dbmieszcze
ie
skór garbDli1angch

)

Die GetreideZllzahlung, festgesetzt
laut Dekret vom 30. Dezember
1919 wie auch die, durch vorliegende Verfligung festgesetzte Zuzahlung, ist hei Ablieferungen
nach dem 1. April mit dem
Grundpreis zllgleich auszuzahlen.
Die Kosten der Zuzahlung sind
all s den Einnahmen durch die
Verkaufe des auf dem Terain des
Województwo · Poznański produzierten Getreides an die Militarbe hord en u. an den Państwowy
Urząd Zbożowy in Warschau zu
decken, Obige Zuzahlungen beeinflussen nicht die gegenwartigen
Brot- und Mehlpreise.

był .

generalny reprezetant na polskie ziemie

zab. pruskiego,.

.Poznań, ulica 27. Grudnia 4. ,-- Tel. 4134.
'A jentami naszymi są:
Bolesław

Witecki, Krotoszyn, ul.
Bolesław Konopiński; Kobylin.
Teofil Przysiański, Baslków.
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Bruk. "Głosu Wielkopolskiego " w Krotoszynie.
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