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Nr. 34.36.
Krotoszyn, sobota, dnia 10.go kwietnia 1920 r.
Rok 2'1.
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Orędownik wychodzi:

we wtorek, czwartek i sobotę.

Ogłoszenia przyjmuje ekspedycja "Głosu Wielkopolskiego".

Do wywozu bydła ro gatego koleją
Rozporządzenie
policyjno-weterynaryjne.
żelazną potrzebne jest pozwolenie
Dla ochrony prze ciwko zara zie Województwa .
§ 5.
.Iucnej bydła rogatego rozporządza
Rozporządzenie powyższe oboię na mocy § 18 i n. p. ustawy
chorobach zaraźliwych zwierZąt wiijzuje z dniem ogłoszenia.
§ 6
~ dnia 26. czerwca 1909 co na'
P k ' . dl'
tępuje:
. rze roczema ~o egaJą prze§ 1.
plsom karnym § 74-76 ustawy
Przepisy doty czące środków o chorob h
']'
h
.
t
chtonnych i zapobiegawczych
d' ac zaraz IWyc zWi erzą
la zagrody zapowietrzonej wydaje z l1la 26. czerwca 1909 roku.
Starosiwo lub polieja miejscowa.
Poznar'l, dnia 24. marca 1920.
§ 2.
Wojewoda Poznański

!'1' .

.

.

.:

aptykom , restauracjom, hote lo m, kawiarniom i piekarAio m.
Na wszell,ie inn e cele, jak do
iabrykacji cukierków, likierów i
t. p. artykułów, dla pszczół i
nadzwyczainych uroczystości jak
na wesele i t. p. przydziela cukier
tvlko Departament Aprowizac ji
Śekcja Rozdzielcza.
C l
. . . .
.
e em umkl1lęcl<I mepotrzebneJ
korespon dencji a przez to obciążanie poczty, zaoszczędzenia
~rtykllł,Ó:V pi~~ielln'yc l: i sił ~i~l~
10wycI. zazn acz a Się ze cuklel.
I. do fabrykacji pierników i Cllkl·erl'o'\,· _ 111'zvdzl'elac' Sl' ę tyll' o
"
t
)
,
b(ldzie

I

lelscowości : Baszków dom.
podp. Dr. Cehchowskl .
i wieś~ Trzaski, Piaski, Maciejewo
H ó
"
B
w r IWIes, aszyn, Rozdraźewo, Uzupeł nienie us tawy Prowin'
Lutogniewo wpow. KrotoszYI\skim .
I'
d k d
'
1) po przedłożeniu pośw i ad. twor~ą ściślejsze obwody obser- CJona neJ o o sz o owamu za czenia inspektora przemysłu i to
wlicYlne.
bydło.
. .
a.) w jakim stanie fabryka się
Do w
b dł
Do par. 10 ustawy prowIncJo' znaJ' dUJ' e
. . ywozu y a rogate<1o z nalnej dla prowincji poznański e j
b) '1'" d
'I
, , ' ; .. '
w.yzel ~kreślonego obwodu" pod'
d
. I ~ otyc lCzas n.les·ęcznle
l zebne Jest
I
z n!fl 27. marca 1912 r. o o - ' cul\ru przerabia
pozwo enie piśmienne szkodowaniu z powodu zaraż) '1
1
'. . . .
Starostwa i świadectwo lekarza I'
h
.
d d .
C. I e ct! (ni I11leslęczme przeweter
.
k
k
IWyc
chorób zWIerząt
o ale robić moż e
ynarYI.nego z tórego wyni ać się następujący u stęp 3-ci '
d) . k'· .' d' . .. k' ."
"1
POWinno, ze caly zapas bydła
S
"
'
.
. Ja I 10 zal ell leI KOW I l e
rogatego w dotyczącej zagrodzie
~. toroścIe kral~W~mlJ przysłu- miesięcznie wyrabia,
po dokładnem zbadaniu uznany ~uJ ~ rapo ~rz~lęclla na kosz t
e.) czy fabryka oprócz cukierzostał za zdrowy
.WląZ u .r~wmcJona nego wsze l- ków także inne artykuły wyrabia
Po
I"
.
kich CZęSCI bydła na rozl,az l b .,
b' ć
"
t lko z.wo eme, do wywozu mozna policyjnych ubitego, o ile te .u .•\ yra I.a moze, .
y
uzyskac dla bydla prze- 'I części wedlu g przepisów po- f.) Ilu ludZI L I męz.czyz n ,
~n1lczonego .na rzeż i tylko pod li cyjnych nadają się do użytku. "
2. i .ko?let zat rudn.
~ydł warunkl~n:, że wywiezion e
W tych wypadkach nie szacu je . 2.) po prz.e dłozenlU dowodów ,
nie o po zablcl~ zbadane zosta' si ę części użytkowych i nie Il e C l1 ~ru tabryce dotychczns
przez pOwlatow e go le k arza potr"ca s ię ich wartoś c i z sumy·)·1
pr z" dz'{'hmo .
weteryn'
arYJnego
..,
li . d O fa b r y k aC)1.. I'Imon a d 'I
starostwo
za . 'd W. t 'Im ce Iu odszkodowania
wyp.Ja canej w ła ści odnośn , władwla an~la. zawczasu cielowi bydła. "
soków cukru prz y dzielać si ę tylko
~
zę pohcYlną.
będz ie
ły
. § 3.
Powołuiąc się na rozporzą1.) po przedłożeniu pośw iad. atk . Powl.at. krotoszyński z dzenie z dni a :31. m arc a 19201'.1' czenia inspekto ra przemy słu i lo
wYlą lem mleJsco
. .
!=: 2
)
. k'
t' f b I
.
wymienion ch
~OSCI w ~ . (Or(ldownik Nr. 32.) ciot. z niżenia
a. W. Ja Im s ante <I ry,a SIę
obwodu ob~ nale.zy do dalszego r acj i . c uk r u, nadmien ia s i~, że z l1 aJd~le,
wó z bydła ~r~acYlnegb. Na w~' ni emow l ęta do I roku życi a otn:y- . b) I!e clo tyc h c7,as CUI, fU mie·
ud zielacl poz e1go . obwodu moze otrzy muj a podwójną racię cu k ru S lęCUll e prze ra bIa,
.1'10 enla wlad
l'
•
.
.
) '1' "
k
cyjna miejScowa za
. ~a po I- a więc w mieJsco wościac h:
.. I e 1I.1Ie S !ę cz nle cn r u przeniem lekarza weter pos~ladczedo 3000 mieszlca llc ów I fUllt rob.lc mo z~,
,
którego wynika, że Y~~JlnegO, z na lIIiesiąc i głowę .
d) Ilu ludZI I. t męz.czyzn,
zbadan °
ł o p
kładnem
od 3 - 15000 mI eszkańców
2. l kobIet zatrudn.
lU
ca eg
zapasu b dl
. .
.
2)
dł"
ci
d)
rogategowodpowiedn iej zagro~ . .a 3 funty n<I_l1l1esl ąc. I głow ę
_ U PO
d p rCzłe (!lzel1lu kowdo (W
nie t · d 'ł
d'
.
zle
ponad b OOO mIe szkań c ów 3 z rzę n
a, I e WnI,lS o awca
raze s ~Ier Zl po e Jrze ma o za- funl y na miesiąc i głowę .
mi es ięcznie limonady wyrabia .
B~d~o~n~n s osób w wiezion Równocześnie się ~onosi, że do- .!lI: C~lder do fa~rykacji liki~nie podl
p d Y d I e tych czasowy przydZIał c ukru pro' row I wodek przy dZielać SIę Iylko
ogranicz ~ga za nym
a szyrn cederowego od 1. kwieln ia 1920 b ędzi e:
emom.
o pOIowę obniżonym zostanie.
l) po przedłożeniu poświadT
.
§ 4.
P~w. Urząd Gospoarczy wy- czeni a inspektora prze mysłu i to
ob argl na bydlo w obydw6ch d7.1Clać b~dzie tyll<o nashlpującym
a.) w jaki em stanie fabryka
wodach (§§ 2 i 3) są zakazane. procederom :
I się zn ajduje,

I

I

e

.<

b.) ilu ludzi 1. l mężczyzn ,
2. i kobiet zaIrudn .
2. po przedłożeniu dowodów,
ile iabryce okowiiy Urzijd dla
Spiritusu każdorazowe przydzieli.
IV. Cukier dla pSKcz ół i lo tylko
denaturowany z domieszką 100;li
piasku przydziela się wedłu"
ob wieszczenia z dnia 20, marca
r. b. Dedartamentu Aprowizacji
Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej.
Fabrykantom cukierków,liki erów
i t. d. które dotyshczas warunkó w wyżejwymienionyclI niespel nili, cukru od dnia L kwiełnla
D
począwszy epartament Arowizacji przydzielać nie będzie .
Departament Aprowizacji
b. dzielni cy pruskiej.

1--

.

.
W przyszłych dnlilch wyda się
karty na cukier na miesiąc kwie..
clen.
Podług
rozporządzenIa
[}epartamentu Aprowi~cl'i b .. .I .
" ....
wydawane trzy rodzaJe kart na '
cukier
1) ~naczki bez oznaki kt6re
upoważniają do odbioru 1\/ Pfd
k
2)
,
k'
2. d .
cu ru ,
na znacz l w Je n,
horycontalną czerwonym atramentem pociągnięta kreską wydaje się 1 funt. cukru, 3) znaczki
z dwiema poprzecwemi czerwGnemi kreskami na które się
I,I 2 Pfd ' cu k ru wy d aJe.
.
Wszys tk'le znaczk'I muszą b yc'
najpużnlej do 15.kwietnill u kupców do odstęmplowania przedłożone .
KrotoszYfl, d. 7. kwietnia 1920.

Starosta.
U rząd dla Spiritusu komunikuje,
że dniem 31. marca r. b. ustaje
przydział okowity ska~onej na
"certyfikaty dla mait:tności" dla
majątków rolnych jak i na te
certyfik aty dl a przemysłowców
i t. p. inleresentów, którzy nIży
waj ą okowitlj skażo ną tylko d~
oświetlenia ubikacji. Zakaż Obowiązuję. na czas mieSic:cy latow. t.j. od 1:4. do 30. 9. 20.
Certyfikaty dla przemysłowców,
którzy zużyw ają okowitę skaz.
w swoim prze myśle jak slolarzy
do pole rowania , malarzy do rozpuszczania farby t. p. - polałem

-b ł
dD. ł rZlldomq Vervolłsłandigung des ProvinU
erSE zung . zla U 't
• zialgesełzes iiberEntschadigung

dla aptek. drogeryj lekarzy,
weterynarźy,
dentystów akuszerek i t. p. obowiązuje nadal.
- Również nie zmienia si ę wydziału okowity sk a ż. dla ludności
na znaczki. Niżej podani stawili wniosek o
wyjazd do Niemie.c na st~łe: .
Wszyscy ci, ktorzy mają Jal(1ekolwiek pretensje do c hcących
s ię wyprowadzić, zechc ą się zgło

sić

w przeciągu 8 dni do S ta r~:

stwa, Biuro
nr. 12.

przepustek

pokol

Krow_
Trenncrt Bru nołl. Zd un y,
l~iedel Ka ról. Dohrzyca,
Seik Benold, KrotoszYIl .
BlUrnel Marta , Ructa,
Cierpii'l sk i Erllst i Mar ta, Kro Sch\\'e ndke i\u Ku,,-tyn,

szyn ,

tOSZ y ll,

Langner [(lidoii, Zduny,
Ritter frieda , Kr otoszYII.
Szubert Paweł, I(rotoszyn,
Gulschinsld Hermanl1 , J{roŁo s zYll,
Heider Ryszard, Krotoszyn,
Hanisch Hildegard , !(rotoszYlI,
Lutzke Paweł, Kóbylin,
Sommer Emil, Krotoszyn .
J<rotoszyn, dn . 3 1, wi etni a 1920.
Wolff Edmund, Krotoszyn,
Kanther Maksymiljan, Zduny,
Rausch Reinhold, Kobylin,
Beyer Paul, Zduny,
Seipert Karol, I\rotoszyn,
J{rause Karol, Krotoszyn,
Arnold Wilhelm, Krotosz.yn,
Hlibner Otto, Krotoszyn,
Lutzke Pawe.J", I<rotoszyn,
Zepuntke Jan, Krotoszyn ,
Greulich Pa\llel, Krotoszyn,
Dehring Gustaw, Krotosz.yn,
Nather Augustyn, Krotoszyn,
GIlume r Albert, Krotos zyn,
MenBer Hermann, Krotoszyr.,
Fiebach Gustaw, Sall1ia,
Weihs EIsbie(iI, Swink6w,
Klose Kar61, Kobylin,
Elisa Gottlieb, Kobylin,
Melzner Friedrich, Kobylin,
Fliegner Karol, Zduny,
Litschke Pawel, Zduny,
Hoffmann Ernst, Salnia,
Mertin Hermann, Kobylin,
Re;m Reinhold, Kobylin,
Franz~e ·Fryderyk, Kobylin ,
Schwarz Ernst, Kobylin,
Greulich Emil, Krotoszyn,
Jiickel Wilhelm, Zduny,
Hoffmann Katarzyna, Krotoszyn,
Tismer fryderyk, Krotoszyn,
Btittner Wilhelm, Krotoszyn,
Wippich Hermann, Kobylin,
Roth Ernst, Kobylin,
Kneisel Ernst, Kobylin,
Pirschel Reinhold, J<rotoszyn,
Dubelczyk Robert, Biadk i,
Krotoszyn, d. 8 kwietnia 1920.
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2.) nach
Vorlegung
einer
Bescheinigung, \IIieviel Zucker
Polizeiliche Tierartzliche
fiir Vieh.
die I'abrik bisher erhielt.
Zum § 10 des Provinzial[I. zur
fabrikatione
von
V f"
er ugung_
P
. L - desetzes fUr die Provinz oznań LI'monaden und Obstsa"ften nur
Zum Schutze gegen dle un- ~om 27. 3. 1913 jjber Entschiidi- zugeteilt wird
au
genseuche ~ei R
S indvieh \\d'ird G ! gu ng fur ansteckende Tier1.) nach Vorlegung einer Be:ol 1 i. n. p. es
e- krankheiten wir d folge nd er Ab - scheinigung
der
GewerbeinGrund
des
selzes flb er- ansteckende Tierspektion
6 J . 909 schnitt 3 hinzugefUgt:
k, 'ankheiten vom 2. um l '
Der Landeshauptmann hat das
a) in welchem Zustande sich
fo lgendes verfilgt:
Recht auf Kosten des Provinzial- die Fabrik befindet,
verbandes alle Teile des Viehs,
b) wieviel
Zucker
bishel'
§ l.
Vorschriften b.eZii1glf· de~?C hulZ welches auf Polizeigeheis ge- monatlich verarbeitet wurde,
und Vorso rgemJtte . ilr d Je S~et r- schlachtet worden ist zu jjberc) wieviel Zucker monatlich
sellGhte Besitznng. glb!
D'
Tei Ie nac h verarbel'tet werden kann,
I" as
h
nehmen, wenn d iese
O
ros twooderd ie§ rtspo Izel eraus. Polizeivorschriften
gebrauchsd) wieviel Leute beschiiftigt
2.
' G t fiihig sind.
\IIerden
mannliche
Die Ortschaftell Baszkow· l II'
2 wel'bll'che
In solchen f a II en wer den d'Je
P
und Gemeinde, Trzas~, l.as:\I, gebrauchsfahigen Teile nicht ge2.) na ch Vorlegung einer BeMa ciejewo Gut Ulld L ernell~Qe, schiitzt, und ihr Wert wird nicht scheinigung des Zollamtes, wieBaszyn, I<ozdrażewo, . lltogl1le:, von de r Entschiidigungssumme viel Limonaden der Antragsteller
Kre is I<rotoszyn, bilden 'ele
dle abQezogen, d ie dem. B'
eSltzer des Inonatll'ch herstellt.
I}
B b hl
naheren
eo ac ungsge I . Viehs ausgezahlt wlrd.
m. zur Fabrikation von Likiiren
Zur Ausfuhr von Rind vie h aus
nur zugeteilt wird :
dem oben ge nann!en Gebiet, jst
Unter Bezugnahme auf die An1.) nach Vorlegung einel' Bedie schriflliche Genehmigllng ordnllnd vom 31. 3. '1920 scheinigung
der
Gewerbeindes Starosta und die tierarlzliche (Orędo~nik Nr. 32) betr. Er- spektion
Bescheinigung erforderlich, aus rnassigung dcl' Zuckerrationen
a) in welchern Zustande sich
der Ilervo rgc hen so\l, dass de r wird noch bemerkt, dass die I'abrik befinder,
g'anze Rind\'iehbestand in der SaugQinge bis zu einem
b) wieviel
Zucker
bisher
bctreffenden Besitwng, nach ge- Jahr die doppelten Rationen monatiich verarbeitet wllrde,
c) wieviel ZlIckt:r monatlich
naller Untąrsuchung mI' gesund erhalten, also in Ortschaften bis
beflll1den \\'orden isl. Eine Aus- 3000 Ein \llohner 1 Pfd. pro Kopf verarbeitet werden kann,
d) wieviel Leute beschiiftigt
fuhrgen ehmigung kann man nur und Monat von 3- 15000 EinfUr das zum Schlac bte n bestill1l11te wohner 3 Pfd. pro Kopf und werden 11 miinnliche
21 welbliche
\lieh erlangen und 'allch nur unter Monat liber 15000 Einwohner
der Bedingu ng. Jass das ausge- 3 Pfd. pro Kopf und Monat.
2.) nach Vorlegung von BeGleichzeitig wird mitgeteilt, weisen, wieviel Spiritus der
filbrte Vi ell nach delll Schlachlen
durch den I<reistie rarzl unler- dass die Gewerbebetriebe ab U rząd dla Spirytus jedesmal
SLlcht wird.
I. Apr il nur floch die Half te der zugetei,1t hat.
Davoll macht das Starostwo bisherige n Zuckermengen erIV. fUr Bierlen nur denatuvorhe r an die entsp rechende halten. Vom Pow. Urząd Gospo- rierter Zucker geliefert wird
Polizeibeh Orde Mitteilun g.
darczy werden nur folgend e unter Beimischung von 10°,'0
§ 3.
Gewerbe beliefert:
Sand lit. Bekanntmachung des
Der ga n;!e "reis I<rotosz\,n
Apotheken, Restaul'ants, HoteIs, Departament Aprowizacji vom
mit Ausna hm e der im § 2 ge- Caffees und Biickereien. ~u alle n 20. Marz (Orędownik Nr. 32).
wIe zur
Fabrikanten von
Bonbons,
nannten Orlschaften gehort ZUIT! andel'en Zwecken,
weiteren
BeobachtulIgsge biet. fab rikation von ~onbons: Li~iiren Likoren etc., wel~he bisher die
Zur Aus!ullr von Vieh aus diesel11 und anderen ArtJkeln, fur Ble~en bestehenden Bedmgungen nicht
Gebie! kann die Ortspolizeibe- und aussergewiihnlich~ Vorfalle erWllt haben, erhalten ab 1. April
harde gpgen Besc heinigung des wie Hochzeiten, etc. Wlrd Zucker keinen Zucker mehr.
Tic rarzlcs Genehmigung er!eilen, nur durch das Departament
.
..
aus der hervorgeht, dass !1'Jch Aprowizacji, Seltcja Rozdzielcza, Depa~t~~e!lt Apro~~z~CJ' b.
...
I
Złe nicy prus lej.
genaue r Unters UChU!lg in d~r Poznań, zugeteilt.
entsprechenden BesltzulIg ~ellll Zur Vermeidung unnotJger I
Lungenseuchen"erdacht vorhegt. K0rrespondenzen wird bemerkt,
In nachsten Tagen kommen
Das auf diese W eisc <lusge- dass Zucker:
die April-Zuckermarken zur Ausfi:lhrte Vieh unlerliegt ke inen
I. zur l~ abrik1ltion von Pfeffer- gabe. Gemi:iss Anordnung des
weiteren Beschrtillkungen.
kuchen und Bonbons nur zuge- Departament Aprowizacji werdea
§ 4.
teit wird
drei Arten von Zuckermarken
Viehmarkle in den beidcn Ge1.) nach Vorlegung einer Be- ausgegeben :'
biete n §§ 2 u. 3 sin.d ve r?otell. scheinigung
dcr Gewerbe-In1) Marken ohne Abzeichen,
Zu r Au sfuh r 1'011 VIeh mit der spektion :
wełche zum Empfang von 1 1;2 Pfd.
Eisenba hn ist die Genehmigung
a) in welchem Zustand: sich Zuker berechtigen, 2) Marken
des WOjewództwo erforderlich . die fabrik befindet,
mit einer horizontalen roter Linie,
§ 5.
b) wieviel
Zucker
bisher welche zum Empfang von l Pfd .
Obige VerfUgung ve rpflichtet monatlich verarbeitet wurde,
Zucker berechtigen. 3) Marken
VOI11 Tage der Bckanntrnachung
c.,) wieviel Zucker monatlich mit z\IIei gekreuzten roten Linien,
an o
verarbeitet werden kann,
welche zum Empfang von 1/ 2 Pfd.
§ 6.
.
d) \IIelche Arten Bonbons pro- Zuckel' berechtigen. Die Marken
werden
u.
wieviel mi.issen bis spŁitestens wm 15.
Zuw iderh andlungen unterł1 egell duziert
den Strafvo rsc hriften § 74 - 76 monatlich,
Apl'il
einem Kaufmann zur
des Geselzes nber ansteckende
e) ob aie Fabrik ausser Bonbons Apstempelung vorgelegt werden.
Krotoszyn, den 7. April 1920.
Tierkrankheiten vom 26. Juni noch and~re Artikel fabl'iziert
1909.
oder fabrizleren kann.
Poznań, den 24. Marz 1020.
f) \IIieviel Leute besch1iftigt
Starosta.
Wojewoda Poznański
werden ·11 mannliche
podp. Dr. Celic howski.
21 weibliche

11
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[huk. "GłOSU Wielkopolskiego " w Krotoszynie.

