Nr. 37.

Krotcszyn, wtorek, dnia 13-go kwietnia 1920 r.

Rok 17.

KROTOSZYŃSKI

RĘDDmDIK
Orędownik wychodzi:

we wtorek, czwartek i sobotę.

-

Rozporządzenie
IV

przedmiocie mleka i masła

A. Przepisy dla całej Dzielnicy
Pruskiej.
Art. 1. I(ompeteneje przyznane
w przepisach niemieckich względnie pruskich "Reichsstelle fUr
Speisefette"i"Provinzialfettstelle"
przysługują Departamentowi Aprowizacji Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej.
Art. 2. Na obszarze całej byłej
Dzielnicy Pruskiej cena na masło
n ie winna przekraczać w handlu
hurtownym 8mk. za funt, w handlu
detalicznym 8,50 mk. za funt.
B. Przepisy dla Województwa
Poznańskiego z wyjątkiem po~
wiatów bydgoskiego miejskiego
i wiejskiego oraz wyrzyskiego.
Art. 3. Na obszllrze Województwa Poznańsk iego z wyjątkiem powiatów bydgoskiego
miejskiego i wiejskiego oraz wynyskiego stosuje się zasadę wolnego obrotu mlekiem i masłem~
twarogiem i wyrobami seroweml
z mleka odtłuszczonego, o ile
następujące artykuły nie ustanawia ją wyjątków.
W obydwóch powiatach bydgoskich i wyrzyskim obowiązują
w przedmiocie mleka i masła
artyk u.ly 15 i 16 niniejszego roz.
porzą d zema.
Art. 4. Zakazuje się :
1. używania mleka nieodtłusz- czanego i ś mietany w przedsiębiorstwach przemysłowych , wylączając wyrób masla,
2. używanie mleka wszelkiego
rod zaju przy pieczen iu chleba
oraz do procederowego wyrabiania
czekolady i sło dyc zy,
3. wydawania śm ietany w cukierniach, piekarńiach, oberżach,
szynkach i wszelakich gospodach,
4, obro tu śm ieta ną; dozwolone
jest jedynie odstawianie śmietany

omlATDmy
Ogłoszenia przyjmuje ekspedycja "Głosu Wielkopolskiego".

-

7. używania mleka do wytwa- , Art. 11 . Władzom powiatowym,
5. rozporządzenie z 2 paździerrzania sernika (kazeiny) w celach w miastach ponad 25000 miesz- nika 1919 r. (Tyg. U rz~.dowy
technicznych,
. kańców magistratom, nadaje się str. 298),
8. dawanie mleka nieodtłuszcza- prawo wydawania zarządzeń ob o- ' 6. rozporządzenie w przednego zwie rzętom, wyłączając cie- wiązujących mleczarni i osoby miocie mleka i masła z 29l1stalęta poniżej sześciu tygodni,
hand lujące mlekiem lub masłem pada 1919 r. (Tyg. Urzędowy
9. używania masła do procedero- do prowadzenia książek.
str. 364),
wego wypiekania pieczywa wszelZ książek tych winna wynikać:
Art. 18. Karze więzienia
kiego rodzaju, do fabryllacji mydła
1. dostarczona ilość mleka.
roku i grzywnie do 100000 mk.
i na cele techniczne.
2. dostarczona i wytworzona lub jednej z tych kar ulegnie
Departament AprOwizacji może ilość masła ,
1. kto przekroczy tak ceny
zezwolić na wyjątki .
3. nazwisko dosf'Mvcy,
wyznaczone w niniejszem rozIIoArt. 5 . Gminom nabywając:ym
4. ilość hurtownie odstawionego rządzeniu jak ceny wyznaczone
mleko do podziału przysługuje mleka i masla oraz nazwiska przez władze powiatowe na mocy
prawo wydawania pr zepisów do- hurtOwnych odbiorców,
artykułu 16-go,
t yczących tegoż podziału.
5. ilość detalicznie oddanego
2. kto nie zastosuje si~ d6
Art. 6. Gminom wolno celem mleka i masła .
przepisów artykuł6w 4, 7, ustęll
uregulowania handlu detalicznego
Art. 12. Mleczarnie i osoby II, 8, 12, lub do przepisów wymasłem zarzą dzić,
iż
masło handlujące mlekiem lub masłem danych przez odnośne władze nil
IV handlu detalicznym oddawać powinny na żądanie władzy przed- mocy artykułu 5, '6, 7, ustęp !. i
wolno tylko za okazaniem karty łożyć książki wymienione wart. 11. III, 9 , 10 i 11.
żywnościow ej i tylko w pewnych
Art. 13. Cena za litr mleka
Art. 19.
Przedsiębiorstwom
dn iac h oraz w orgraniczonej ilości. t.lu~tego nie winna przekraczać winnym wykroczenia przeciw przeArt. 7. Gminom. przysług~je w miejscowościach:
pisom wymienionych IV art. 19'
prawo
wyznaCZBnJa przedslę- do 10000 mieszka(\ców O 75.
można w drodze administracyjnej
bio:stw, do których w obrębie od 10000-- 40000 mieszk.0:85 m. zamknąć przedsiębiorstwo na
gmmy . wolno ods~awiać mleko ponad40000mieszkańców 1,20 rok. czas ograniczony lub nieograni~łuste, I zaka~yw.anla odstaw ~o
Cena za 1 litr mleka od- czony. Towar, względem kt<lreQo
mn~ch przedSIębIOrstw w obrębIe tłuszczan'ego i maślanki nie winna zaszło wykroczenie, ulec może
gminY·.
przekraczać 0,60 marek.
konfiskacie.
Bezpośredmo do rąk konsuArt. 14. Równocześnie tracą· Art. 20.
Hozporządzenie nimentów w~lno. ~roduc~ntom od- moc prawną wszystkie przepisy me)sze obowiązuj e od
dnio
da wać na)wyze) 1 htr mleka 1niemieckie i pruskie w przed- opublikowania.
tłuste~o dziennie..
.
miocie obrotu maslem, mlekiem,
PoznalI, dnia 1 marca 1920 f .
Gmmy mogą jednakowoz za- twarogiem i wyrobami serowemi
Z M' . t
d'"
d
t
b
I
d
rzą ZIC, ze pro ucen om
ezpo· z m eka, o ttuszczanego araz
. , a . 1mB ra
średnio do rąk konsumentów nie wyznaczające na artykuły te
L. Plucmsk!, Pod sekr. Stanu.
wolno odstBwiać mleka.
ceny maksymalne lub _ wytyczne. Sl!.ef Departamentu Aprowizacji
Art. 8. Procederową sprzedażą
.
Ponikiewski.
masła i mleka wolno poza Przepisy końcowe i karne.
producentami tychże artykułów
Ar!. 17. Znosi si ę :
Niżej podani stawili wniosek ()
trudnić się tylko osobom posia. 1. Rozporządzenie dotyczące wyjazd do Niemiec na stałe.
dającym skład artykułów spo- ceny na twaróg z 6 lutego 1919.
Wszyscy ci, którzy mai'i jakie·
żywczych.
(Tyg. Urzędowy str. 25),
kolwiek pretensje do chcący.::! I
I\rt. 9.
Każ~y
h andlujący
2. rozporządzenie wprowadza- sil; wyprowadzić, zech cą sic, z&ło·
procederowo mlekiem lub masłem jące wolny obrót twarogiem i se- sić w przeciągu 8 dni do Stuo·
wml en zgłosić się do władzy rowemi wyrobam i z mleka nie stwa, Biuro przepustek pokój
pow ia towej , w miastach ponad odtłuszczonego z 15 maja 1919 r. nr. 12.
25000 mieszkańcówdomagistratu. (Tyg. Urzędowy str. 54),
Buchwald Wilhelm, Krotouyn,
Termin zgłoszenia określą wy3. rozporządzenie wprowadzają
Jetter Sophi, Konarzew9,.
mienione władze.
ce wolny obrót mlekiem i mBsłem
Wliste Max, Krotoszyn,
Art. 10. Władze wymienione z i4. czerwca 1919 r: (Tyg.
Ludwig Gottlieb, Kobylin,
wart. 9 mają prawo:
Urzędowy str. 96) wraz z rozLoetz Gottlieb, Kobylin ,
1. przydzielania hand lującym porządzeniami dodatkowemi z
fischer Gustaw, Krot.szyn,
mlekiem lub masłem odbiorców, 12 i 27 czerwca 1919 r. (Tyg.
Nather August, Krotoszyn,
2, zakazania handlu mlekiem Urzędowy str. 137),
Jurisch Otto, Biadki,
i masłem osobom nieodpowiednim
4. rozporządzenie w sprawie
Rauhut Otto, Kobylin,
nie
wyłączając
posiedzicieli z uż ywania masla z 18 września
Krotoszyn, d. 9 milrCQ ]920,
skladów artykułó w spożywczych. 1919 r. (Tyg. Urzędowy str. 256),
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przedsiębiorstwom, wy rabiającym

procederowo ma sło, oraz odstawianie śmieta ny gminom na podział między chOl"ych,
5. procederowego wytwarzania
i wydawania bitej śmie tany oraz
proszków śm ietankowych,
6. używan ia ml eka do fabr}' kac ji
( arb,

I

Obersetzuag d. Dział urzędolDq.

und zu technischen Zwecken zu
verwenden.
Verordnung
Das Pepartament Aprowizacji
betreffend Milch IJnd Butter. kann Ausnahmen von den VerA. Vorsohl'iften fUl' das ganze Itoten zulassen.
Art. 5. Gemeinden, die Milch
ehemaIs preussi!;che Teilgebiet. zur Weiterverteilung erwerben,
Art. 1. j)ie der Reichsstelle sind berechtigt, Bestimmungen
fUr Speisefette und der Provinzial- bezuglich dieser Verteilung zu
fettstelle
in deutschetl
und er lassen.
Art. 6. Die Gemeinden haben
preussischen Vorschriften zuste henden Befugnisse stehe n dem d,a s Recht, zweks Reg ulierung
Departament Aprowizacji Mini- des Butterkleinhandels anzusterstwa byłej Dzielnicy Pruskie j ordnen, dass Butter nur gegen
VOI,legun g der Lebe nsmittelkarte
zu.
Art. Z. Inne rha lb des ga nzen und zwar nur an bestimmten
und in beschrankter
ehemals pre ussischen Teilgebiets Tagen
darf der Preis fUr l3utter im Menge verabfolgt werden darf.
Art. 7. Die Gemeinden s:nd
Grosshandel 8 Mk, fUr ein Pfund
im Kleinvel'kauf 8,50 I'lk. fUr ein befugt, Gewerbebetriebe zu bezeichnen, an welche in nerhalb
P!und ni c ht i.iberschreiten.
der Gemeinde Vollmilch abgeą. VOI'schriften fiil' das Wojegeben we rden darf, sowie di e
wództwo Poznańskie mit Aus- Abgabe von Vollmilch an andere
n :..hme des Stadt- und Land~ Gewerbebetriebe zu verbieten.
Unmittelbar an Verbrau che r
kreis Bydgoszcz und des Kl'eises
durfen di e Erzeugel' hochstens
Wyrzysk. ·
1 Liter Vollmilch taglich abgeben.
Art. 3. Im Gebiete des WojeDi e Gemeinden si nd jedoch
w6dztwo Pozn a ń skie mit Aus- befugt., anzuQrdnen, class seitens
na hm e der Kreise Bydgoszcz der 1~rze ugel; unmittelbar an VerStadt und Land und \Ny~z ysk gilt braucher Vollmilch nicht a bge,der G~un.dsatl. de s frelen Ver- geben we rden darf.
kehrs mIt Mdch und Butter,
.
...
Ouark und Kasefabrikate n aus
Art. 8. Den geWel'DSmasslgen
.l'Ilflgermilch, sofern nicht in den Verkauf von Butter und Milch
folgenden Artikeln Ausnahme-I d~rfen ausser ..den Produzenten
.bestimmungen vorgesehen sind. dl~s e.r G ege nstan~e nu~ gewerbsIn den Krei sen Bydgoszcz Jnasslge Lebensmltlelhandler beS tadt und Land und Wyr zysk tr el be n.
,
Art. 9. Jecie P " rson , dle ge!lind fUr Butter und Mi/ch die
Artikel 15 und 16 der vorliegenden werbsmassi g mit ,M, iIch o.dcr Butler
Verordnung massgebend.
ha~d e l t, mu ss. slcn .. bel ?er?;uArt. 4. Es ist verboten:
sti\n(lJ~en ~relsbehorde, II~ Stad1. Vollmilch und Sa hne 'n de - ten, nllt menr ills 25000 E,nwohl
O
werblich en Betrieb e n ausse r Z ~ r nern. be'lm J~1 agI'St I·at :n~ IIc en.
Her~teIlung von Butter zu verDle Anme ldefrlst wlro von de n
wen den
ge namt e n Behorde n fe stgese tzt,
2. Milch jeder Art bei der ..Art. 1 O. ~i e in~ Art. 9 .erBrotbereitung und zur gewerbs- wahnlen Be~ord ensll1d berecht~,~t :
massigen Herstellung von Scho1. de~ Mdch- und Butte:ha nkolade und Su!sigkeiten zu ver- dl e rn dle Abnehme r zuzuteden,
wenden,
2. den Milch- und Butterhan del
3. Sahne 'in
Konditol' eien nicht gee ignete n Persone n, mit
Backereien, Gasl- Schank- und Einschluss von LebensmittelhanSpeisewirts€haften a II!;! l' Art zu dle m zu un tersagen.
ve rabfolgen,
Art. 11. Den Kreisbehordcn,
4. Sahne im den Verkehr Zll in Stad ten mit mehl' aI s 25000
hringen , es ist lediglich gestattet, Einwohnern den Magistraten, wird
Sahne an gew erbli che Betriebe di e Bel'e chti gung erteilt, an7.Uzur Herstellung von
Butter, Ol'dnen, ddS S Molkcl'eie n sow ie
sowie an Ge meinden zur Abgabe gewerbsmass ige jVlilch- und Butan Kranke Zll liefern.
terhandler Gesc hartsb iichcr zu
5. geschlagene Sahne (S€hlag- fUhren haben, die enthalten rntissahne) oder sahl)enpulvel' ge- se n:
werbsmiissig herzustellen und zu
1. die dem Gw erbebetrieb ge
ve rabfolgen,
Ii eferte Milchmenge,
6. Milch bei Zuhel'eitung vo n
2. d ie dem Gewerbebetricb gefarben zu verwenden,
Ii efer te bezw. von ihm erzeur,te
7. Milch zur Hers tellung von Buttermen ge,
Kasein fur technische Zwecke
3. dle Namen der Lieferantcn,
zu verwe nden,
4. die zu Zwecken des Weit ~r 8. Vollmilch an Tiere zu verkaufs abgege bene Mi/eh- und
verfUttern,
ausgenommen
an Butte rmenge, sowie die Namen
Kiilber, die nicht alter ais sechs der Weiterverkiiufer,
Wochen sind,
5. die im Klein ve rkauf abHe9. Butte!' zur gewerbsmassigen gebene Milch- und Buttermenge.
.HerstelIun g vo n Gebiick aller
Art. lZ , Molkereien sowie MilchArt, lur Herstellung, von Seife und Butterhiindler haben auf Ve r-

I

langen der Beh6rden clie im Art.
11 erwahnten Buche r vorzulegen.
Art. 13. Der Preis fur 1 Liter
VoIlmilch darf Ortschaften bis
zu 10000 Einwohnern 0.75 Mk.
In Ortschaften von 10000 40000 Einwohnern 0,85 Mk.
In Ortschaften uber 40000 Ein1,20 Mk. nic ht ubeschreiten.
Der Preis fiir 1 Liter MagerodeI' Buttermilch darf 0,60 Mk.
fur 'I Liter nicht iiberschreite n.
Art. 14. G1eichzeitig lI'ete n
a Ile deutschen und preusische n
Vorschriften ausser l<raft, welche
die Bewirtschaftung von Butter,
11 ilch, Ouark und I<asefabrikaten
auser i"lagermilch regeln und fUr
diese Ar tikel Hochst- oder Richtpreise festsetzen.

Art. 20.
Diese Verordnung
tritt mit dem Tage der Veroffentlichung in Kraft.

Poznań, de~ 1. Miirz '1 020.
Fiir den Minister

L.

Pluciński

U n terstaatssekret~r.
Der Chef Departamentu
Aprowizacji
Ponikiewski.

Dnia 14. lutego r. b. wybrano
nowy zarząd przymusowego cech u
kominiarskiego, który dotąd w
zawieszeniu był. Cechmistrzem
wybrano obwodowego mistrza
komini~rskiego p. Biela'w skjego z
Poznania, ul. Wybick iego Nr. 3.
(Froebela) do którego s ię w
sprawach kominiarskich zwracac
Schluss- und Strafbepolecam. Wobec tego, iż Związek
stimmungen.
mistrz6w kominiarskich Polaków
którzy dotąd zastępował przymu~
Art. 17. Es werden aUfge-1 sowy cech kominiarski już nie
hoben :.
jest upoważnionym do tego za.1. dJe . Ve l'or~nun g betreffend stępowania, cofam moje rozdle Pre lse ful' Ouark vom porządzenie z dnia 10. lipca 1919 r
6. feb ruar 1919 (Tyg. UI,zędowy nr dz 886 I G
.
Seite Z5),
."
...
Z, die Verordnung betreffend
Krotoszyn, d. 6. kwietnia ZO.
Einflihrung des freien Handels
S t a r o s ta.
mit Quark und Kasefahrik a ten - - - - - - - - -__._ _ _ _
aus MagermiIch , vom 15. 1'1 a i 1919
Większ a część gospo darzy nie
(Tyg. Urzędowy Seite 54),
przysłała jeszcze listów przewo3. Die Verordnung betreffe nd zowych na odebrany wręgieI. o
die Einfi.ihrung des fre ien Ver- Przypominam ro z porządzenie l
kehl's mit MUch und Butter vom dn ia 3 marca , t. r. i nakaże
4. Juni 1919 (Tyg. Urzędowy b e zwzg lędni e dla każdego nieSeite 96), zugleich mit den Zu- przysylającego nam lis tu przesatzverordn un g vom 12. und 27. wozowego i prze? to utrudniaJuni
1919
(Tyg. Urzędowy jącego nam pracę , ażeby węgla
Seite 137),
'
w 1lJ'zysz1'ości nie dostarczono.
4. die Verordnung, betreffe nu
I<rotoszyn, dnia 9 4 1920.
die Butterverwendung VOIll 18.
S t a r o s la.
September 1919 (Tyg. Ur zędowy
Seite 256),
Am 14, Februar d. J s. hat
5. dieVerordnung vom2.0ktQber
man e inen neuen Vorstand fUr
1919 (Tyg. Urzędowy S eite 298),
die~,!"angsschornstei n fegerinnung
,6. die Verordnung betrdfend gewahlt, der bis hel' ve rhangt
Milch und Butter vom 29. No- war. Zum Innungsmeister hat
vember 1919 (Tyd. Urzędowy man den Bezirllsschorn s teinfegerS e ite 364).
melster Herrn Bielawski Poznań
Art. 18. Mit GeHingnis bis zu ul. Wybi ckiego 3. gewahlt an den
1 Jah'r e ul1d Gelds trafe bis
man sie h in Schornsteinfeger100000 Mark oder Illit e iner
angelegenhe iten wenden 5011. Da
diesel' Stl'afen wird bestraft:
die polnische Schornsteinfeger- ~
1. we l' di e in vorliegender meisterinnung, die bisher die
Verordnung festgesetzten Preise Zwang~schornsteinfegerinung ver- I
oder di e von den Kreisbehiirden treten ha t, nicht mehr berechtigt
a uf Grund des Art. 16festgesetz(e n jst die Vertretung noch weiter I
Prei se uhersc hreitet,
zu ubernehmen nehme ich meine
2. wer die Vorsc hl'iften der Verfu gung vom 10. Juli 1919 nr.
Arti kel 4, 7 Abs. 2, 8 , 12, ode r 886 I. G. zuriick .
die auf GI'und der Artikel 5, 6,
Krotoszyn, d. 6. April 1920.
7 Abs, 1 und 3, 9, 10 und 11,
Starosta.
durch die zus tiindigen ł3ehol'd e n
edassenen Vorschriften nicht
Grossere r Teil von Landbefolgt.
wirten hat noc h keine frachtArt. 19.
Gewerbetreibende, briefe fi; r erhaltene Kohlen einwelche de n in Art. 18 a ngefUhrten geschickt. Mache auf die Ve rVorschriften zuwiderha ndeln,kann fligung vom 3. i"Iiirz d. J. aufihr Betrieb im Verwaltungswege merksal11, und werde in Zukunft
auf bes timmte odel' unbestimmte bestimen, <lass diesen Landwirten
Zeit geschlossen werden.
Die die uns dadur€lh unsere Arbeit
Ware, bezuglich welcher eine erschweren, keine Kohlenzugestrafbare Handlung begangen schicki werden.
worQen ist, ka nn fUr verfallen
Kl'otoszyn, den 9. 4. 1920.
.
erkliirt werden.
Starosta.

I

