OTOSZYŃSKI

o II POWIATOWY
EKSPE DYCJA I REDAKCJ A
mieśc i s i ę w KROTOSZYNIE

OGŁOSZENIA przyjmu je eks pedyc ja
75 f.
za wiersz petitowy

PREN UMERATA KWARTAL NA wy nosi 3,-

KROTOSZYN,

WYCHODZI 3 razy w tygodniu.

TELEFON 143.

[ Nr.

3S.1

Krotoszyn

C-iozporząd z e nie Rady MinistrÓw

I

~

I

l

I

I

SKRZYNKA POCZT. 17.

sobota, dnia 17 kwietnia 1920.

Cena podstawowa za sadzonki
wynosi odtą~, licząc ,:"stecz aż
z po .... odu wym ia ny bankno t o w koronowych.
do rozpo częcia odstaw wIOsennych:
a) do 30 kwietnia r. b. 40. za
,'la moc.y art. 6 Ustawy z dn ia i ~,teresowanych~ini s te rs tw ~ezwo- 100 kg.,
mClrCil 1920 r. Dz. Ust. Pr. hc na wyj ą tk i od powyzszych
b) d l '
~6 k
.
t
"
o
maja począwszy" m .
posta lllClwia się co następu j e: pos a n o vłle n .
za 100 kg.
Art. 1.
. .
Art. 5 . .
Do cen tych dochodzą wiadome
P ocz<;.vszy od dnia 17 kwie tni a
Ml lIl st~rs t~o S p rawW ol skow ych już dopłaty za odmiany uznane
r. do 26 kwietnia 1920 r. poroz umi e Si ę 7. Naczelnem D?- przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.
nie granice Rzeczypospolitej wó dztwe m Arm Jl. w c~lu wyd ania
Rząd spodziewa się, że wysoka
.
ul egają ścisłem u zam- zarzą d ze ń
zamierzających do cena zboża do siewu i sadzonek
ścislej ~ontroli osób i to\Var~w s powoduje rolników tak do szybArt. 2.
na gr~mcznych punk~ach kole)o- kie j odstawy, jak do oszczędności
Przekraczania granic Palis twa wy ch I dr~gowych między obsza - przy s pas aniu zboża i ziemniak6w.
z podr óż n ych oraz wszelk ich re m po lskim a obszarem Zi e m
.
Odstawę szy?ką \II wielu wytowa ru przez li nję ce lną Ws chodnich przez Państwo P olpadkach utrudma \~rak w~gon6w .
okresu wymie nionego s ki e admini strowan c h.
A t
De partamen t Rolmctwa 1 D. P .
poprzednim bezwzg lędni e
W celu wykorn'an:a . 'e ' e ~
po czynił wszelkie starania, aby
ny.
Postanowien ie to
J
nml jSZ:;;O
d t d k o l'
. ł a wagony
e J .do ~ t aWla
ta kże
ruchu przygra- rozp orządzenia u poważn i a się o ą
za
interesowa
ne
Ministe
rstwa
do
kryte
do
z?o~a.
I
otwarte
d~ saW szczegó lności wstrzydzonek w Jloscl dostatecznej.
ę na czas trwania zam- wydani a s tosownych zarz"dzeń w
..
granic ruch ko lejowy swym za k resie działani a w poro- Departament Rolnictwa i Dóbr
pańs t wem Polsk iem i pań zumie niu z Ministerstwem Skarbu.
Państwowych przy Ministerstwie
.
ościennemi. Wyjątek s taR oZ'p0rz~ d z.e ni e ni.lll e jsze wybyłej dzielnicy pruskiej.
.
ruch o sobowy tran zy to wy chod zI w zycie z d lll em ogłoszeRozporządzenie
li nj i Chojnice, Cze rsk \ława ni a .
Warszawa, d. 17 kwi etnia 19Z0.
ruch towarowy na linj i
w -sprawie zmiany cen ' ma'ks Y
ce,Cze rsk iKwidzyn iCzersk
Dotyczy premji na jare zboże maJnych na drzewo opałowe.
w myśl spec jalnych p rzedo siewu i podwyższenia cen
Ceny na drze wo o pałowe, naSpraw we w nęt r z nych na sadzonki.
znaczo ne w a rt. 4. Roz porząb. Dzielnicy Pruskie j w
Aby spowodować rolników do dzen ia \V spra wie przygotow a nia
zumieniu z Minis trem Sp ra w natyc hmias towej ods tawy znacz- drze wa o palo wego z dnia 28
zarządzi utworzenie ne; ilości s ad zo nek i zb6ż do
p aździe rnika 19 19 r, 15 luteg o
Kordonu na li nji gra- siewu, podwyżs zył rząd cen ę na 1920 r. za drz e wo op ałowe na
miejscu w lesie bez kosztów wyzło żo n eg o z Pol icji Pa ń - s ad zonki i wyzn aczył premję za
o dstawę zbó ż ja rnych . Premja róbki następujące ce ny maksyta, ob ow ią zująca ws te c z od 1 m a ln e:
Art. 3.
It i ch po cz towy i tele gra fi zny l.styczni a r. b., wynosi za 100 kg. 1 me tr (p rzestrzeli ny ) miękkiego
(defonic zny w stosu nk u
a zboża s ie wn ego:
drewn a szcze powego 26, - mk.
.zostaje przez czas tl'
ia
a) ods tawione go od dnia 15 l me tr (p rzestrzenny! mi~kkiego
nięci a granic wstrzym a ny dla kwie tnia r. b. 40 marek.
drew na w ałkowego 21,50 mk.
u osób prywatnych.
b) odstawionego od dn ia 16 l m et r (przes trzen ny) miękkiego
\
Art. 4.
kwietnia do 1 maja r. b. 20 marek. drzew a pi eńk ow ego 12,50 mk.
Ą~ ~ypadkach wyjątkowyc h, o
P remj e prze znaczone są tylk o l met r (p rzestrzenny) miękkiego
sClsłe wykonan ie przep isu ni- dl a ' prod ucent6w ; pośrednicy ma - drze wa gałęziowego 2 - 6 m k.
rozporządzen i a n araża- ją o bowiązek -.vypłacenia całyc h
Przy drze wie twa rdem (dąb ,
. na szkodę interesu p aństwa, premji producentom, od k tórych grab , bu k, brzoza i o lsza) szcze Ze Minis ter Skarbu na żąd an ie zboże nabyli.
pach i wałk a ch mOż na doli czać
w sprawie zamknię c}a g ranic prz~z okres 10-dniowy

UL. PIASTOWSKA L. 24.

Rok 27.

po 4 marki na k a żdym metrze
przestrzennym.
Pozn a ń , dni a J 8. lutego 1920.
Za Ministra
L. PLUCIŃSKI.
Podsekreta rz stanu.
Szef Departamentu Rolnictwa
i Dóbr Państwowych.
JAKOWSKL

Obwieszczenie.

Celem objęcia posad urzędnik6w na terenach plebiscytowych
poszukuje się kandydat6w, kt6rzy
d
'
d
.
d
na awa)ą się o pracy w a ministracji, w sądownictwie, przy
kolei, przy pocztach, magistratach
i na policji. R6wnie pożądani są
. Ie I' nauczycie
. Ik'I.
nauczycie
Osoby reflektujące na wyżej
wymie nione stanowiska winny
stawić swe wnioski o ile możności
k
ja najszybqiej do tutejszego storostwa . P rzy wnioskach podać
naleźy :
1) imię. i nazwisko, Z) !8kie
wyszkoleme kandydat pOSiada,
gdzie i ' kiedy się rodził, : 4)
jakie zaw6d sprawuje dotąd,
5) w jakiej d~iedzinie mógł i chciał
by pracowac.
Krotoszyn , d. 7 kwietnia 1920.
Starosta.

-13)

o

Celem. . zarządania papieru ...
pe rsonalnych zg-loszą się w Pow .
Kom. Uzupel. w Krotoszynie oso ·
bi śc ie lub pis mi cn nie do J maja
ł 920 wsz.yscy:
a ) of icerowie, b) o ficerowie:
lekarze-weterynarz!;! i aptekarze .
c) urzędnicy wojskowi pols kiej
i obcej narod o woś c i .
Osoby nie sio s uj ą ce s i ę do po·
wyższego rozkazu będą
karani
podług praw wojsk owych.
Krotoszyn, d. ) 2 kwietnia J 920.

Starosta.
\Vadyńsk i.

Rozporządzenie,

Art. 5. Osoby, zamierzające
do wia d omości publicZilCj
Minister Zdrowia Publicznego p,zwidziane przepisami niniejszerni
w przedmiocie ogłoszeń treści ogło sz cnia i reklamy, powinny
lekarskiej.
całkowity
ich tekst p rzedłożyć
Na mocy art. 2 p. 21 i art: 10 w pGtrójnym egl.crnplarzu OkrGgoZasadniczej Ustawy Sanitarnej wemu Urzędowi Zdrowia.
I DzielJnik PraW Nr. 63 poz. 37 t)
Przedłoio ny Okp~gowem Ll Urzę
i dekretu w przedmiocie ty m- dowi Zdrowia te kst, wra"lie za('zasowvch . przepisów prasowych aprobowania go w formie, II' jakic.i
tlJzienriik Praw Nr . 14 poz. IS(») b ył ~lI'i;c lożolły , lub z Ll c,:y nioncmi
zarzą d za m co Ilasl<;puje:
przcz siebie zllllanami. Urzą d
fq·t. I. Na wszelkiego rodzaju tcn zaopail'lije : ,.. a) klą.uzule:
.. zezwal a się na ogłoszen ie".
ogłoszenia i reldamy publi czne,
bJ datc:, cI ilieczęć dJ podpis
których treść tyczy s iG:
a I Sprzedaży i wyrobI! środków numer specj alnie w tym celu
i przrz ądów leczniczych, kosme- prowad/.un~go re j"stru.
.Jed~n egzemplarz zaaprobowaI.ycwych i hygiclli cznych i Sflosobu
ncg'o tekstu Urząd wyda,ie of,obic
ich dzialania lu b użycia;
b I wykonywania praKtyki lecz- zainlercso \l.'ane,i, pozoslale za trzynicze.i przcz kkarzy, felczerów muje ell a siebie.
!\I't. (J. f-?edakcje pism drukarnie
dcntystów, poł oż one, masystów
i wogó le osob y, trudniących się oraz wszystkie zaklady i osoby.
wyko nywa)liem
wszelkich za- podające do wiadomości pu.blicz.ncj
ogłoszenia i reklamy, przewidziane
biegów lecwiczych:
,
el zawodu farmaceutycznego w przepisach niniejszych ob 0oraz osób i firlll. tl'uduiącyQll się Wiąza\lC są prze strz egać. aby
\I'y rob em lub sprzedażą arty kułów oglosze.nia i te rek lam)' były zaaptecznych:
opatrzone klauzulą OkrGgowego
d) zdrojowisk zakładów lecz- Um;du Zdrowia.
Art. 7. Winni przekroczenia
nieznych i wód lecz ni czych mu si
być uzyskane uprzedn iczez'VOlc: nic przepisów nini ejszych b~dą pocią gani do odoowicdzialnosci na
Okr,gowcgo LJ rzęd u Zdrowia.
.\rf 2. Bez zezwolenia Okn,go- mocy ogólnych' postano;l'il~I1 1<0. we 'fo Urzędu Zdrowia oO'loszcnia d ~ksu karnego .
te f reklamy ni c mogą "'być poArt. 8. Przepisy te wchod;-ą
dawane . do
wiadomości
pu- w życic na obsa rze b. zabq l'l!
blicznej.
Zakaz (en dotyczy rosy,iskiegozdniem ich oglos/-e:l ia.
W'l.Isz awa . d. ~. sierpnid 1919
zarówno osób ogłasza.iącycll siG
Ninister Zdr, Publ.
,iak też i redakcji piSUJ pcr:opodp. Jalliszt:'.\'~ ki.
dycznych, wydawców i wszelkich
zakładów i osóh publikujących te
Niżej podalli ~ta'.\:ili wniosek (I
ogloszcnia i rekl,.my.
Art. 3. Wzbronione są wszel- wyjaz d do Niemie<; n~.. lale_
WszYSCY ci, którzy ll1!lją ialiiekiego rodza.iu oglosn'n i ~ti reklalTl)':
a) o drukach , ,ie ż e li· \lo' oglo- k(ll" ie!( prt'l ensje di) chcących
szeni u wskazane. Ż~ druk doty czy się 'A' yprow ~dzić, zechc <l ';i", [gło 
zwyrodnienia ptciowego, prosty- sić w przec::!gu [) dili do StHOtuc.ii lub sklonn o!;ci przeciwnych stwa, Biuro przepustek pOI,ój
nr. 12.
naturze:
b) doty <:zące środków. przy- Kaboth Marta, Zduny,
rządów i spo~;obów
unikni.;cia Hausch Emma, Krotos zyn,
lu b pozbycia siG ciąży i środków . Schweitzer Wilhelm, l\rot05zyn,
wpływających
11a podn iecen ie Uimmchen Paweł, Konarzewo,
Kruger Gertrud Zduny,
us ł ab ion ej zdolno ści płciowej;
c) wsl;azalle w arf. 1 a nic- Buksch Elme , Kobylin,
zgodne z prawdą lub zawierając e Kuhlmayer Wanda, Baszk6w,
informacje, mogące Cl pro wa dzić Ernst Otton, Dobrzyca,
Krug Karol, Dobrzyca,
IV bląd publiczność;
d) wskazane wart. I , a nie- Decksch Max, Biedki,
urząd zaaprobowanc przez Okrę Teubner liugon, Wolenice, .
gowy Zdrowia.
I Jetter Zofja, Konarzewo.
Art. 4. W oglos:~cniach i reKrotos zyn, d. 15. kwietnia 1920.
klamach. dotyczących wykonywan ia praktyki lekar~kiei lub Ostermann Emil, Krotoszyn,
zabiegów leczniczych . czy też Walter Anna, Kobierno,
zawodu· farmatycznego nkd op usz- Schontier Robert, Krotoszyn,
~6alna . jest rl.k lama osobistych Schontier Gottlieb, Krotoszyn,
uzdolniel1 i kwaliJ'ik-acji (PO za Teubner Hugon, Welenice,
wyszczególnieniem prawnie przy- Hop ke Hen ryk, Krotoszyn,
sługującego
tytli/ II na ukowego Ecke Kurt, Krotoszyn,
I Lemberg Nax, Zduny,
i urzt;dowcgo I.
' podać

Kartoffeln vel'anlassen werd~ n
Die rechtzeiti ge Liefel'lmg wir
in vielcn Fiillen dUl'ch \Vaggon
Illangel erschwert. Das Depat
lament flir Landwirtschaft ha
he! der Eisenpllhnvel'waltung all
miiglichen Schritte getan, um cli
Gestellung geclekter WagclI z
!{rotoszy n-p :'!il., d. 12. !cli'. lnU. Saatgetreide und oHener Wage
Zaraza płuc u koni IV dlliI"Jiniurn zu Saatkartoffel n in geniigelIde
Maciejewo wygasła .
AlIzahl sicherzustell en.
Pozn a ń, den 26. Jl1i:ir.z 1920.
Komisarz Obwodowy.
De ar tament Rolnictwa i D. P
'ibnrs~i~u~g J.Dział ur~~~om~ pl'Zy Hinisterstwie b. d.:. IlI'
Lemberg Artur, Zduny,
Naentel Wiktor, Krotoszyn,
Litschke Paweł, Zduny,
Fliegner Karol, Zduny,
Greulich Paweł, Krotoszyn,
Krotoszyn, d, 16. kwietnia 19'20.
S 1 a r O [i t:l_

.

Bekanntmachun g
betreffend
Pramien fur Sommergetreide
zur Saat und EI'hohung der
Preise fUl' Saatgetreide und
S aa tk artoffel n,
Um die Landwirte zu $o f<)rti ~e l
Lieferullg
gr(Jsserer
Pos tCIl
Sa~t k art ó ffeln u nd Sa<llgdreide
anzure"cn hat die Rc !ś ierung
die P~eis~ fUr Saatl:.artoHell1
erhoht und eine P,'amie fur Lieferung von Sommel'getl'eide zur
Saat fes tgesetzt. Diese PI'amie
betragt mit riickwirkcndel' Krah
vom 1. JarlUar d, J. fUr 100 kg.
Saatgetreide :
a) bei Lieferung bis ZUlU 15.
Ap ri l d, J. 40 mk., b) bei Lieferung in der Zeit vom 16, Apfil
bis 1. Nai d. Js. 20 Mit.
Die Pramien sind lediglich fUr
die Produzenten bestimmt; die
Vel'mittler sind vel'pflichtet, dic
ganze Pramie den Produzenten,
von denen sie da,; Sllatgut bezogen haben, auszuzahlen.
Der Grundp reis fUr Saatkilrtoffcln betragt nunmeltr - ruckwirkend fUl' alle bisher fur die
diesjiihrige Sllison erfolgtenLieferungen:
a) bis zum 30. April d. J .
40 Mk. flir 100 Iq~., b) vom
1. Mai d, J. ab 36 Mk. fur 100 kg_
Zu diesen Preisen treten noch
hinzu die bereits bekannten Zuschlalle fUr durch die " Wielkopolska Izba Rolnicza" (Lund wirtschaftskammer) unel'kdrmten Sorte,n.
Die Regierung ho ff t, dass die
hohen Preise fur Saatgetreicle
und Saatkartoffeln die Landwirte
sowohl zu schleuniger Lieferung
aIs auch zur ' Sparsamkeit beim
Vel'fiittern' von Getreide und

eG<{-ugl> r",,;

betl'efffend Aenderung 'k ~
Mmdma!preise fur BrenIlhoi
Die Pi'eise flir Brennhoh, he
stimmt im Art. 4 Vel'fiig ung belr
ZUl'ichtung von Brc.'\nholz vo n
~~8, X, 'j 91 g werden hierm i
i:lufgehobcn . fn der Wojewod
schaft Poznań lVerden ab 1
fearuar 1920 folgende 1'1aximaJ
preise fUl' Brennnholz vom P latz
ohne Werbllngskosten ein geW hrl
1 Rm, w. Schcith.oJz 26,- Nk
1
,, ' As tholz
21,50 M'
1
"Stockholz 12,50 "
1 "
"Rejsighol7 2-6,00 "
Bei hartem Scheit und Asthol
(Eiche Buche, Birke, Erle) k"n
4 Mk. fiir l Raummete r ZlI"e
rechnet werclen.
~
Poznań,

den 18. Febl"uar 1 92 1,

(;nef des De;}a~ [:łrnt:!!l
fil. L;I',.J .\-' _,"Jsclw i b·
St,.la·::.giiti:!l",

Fiir (jen lVllnistel.gez. L. Plllcińsld
Untel'sta<ltssekrcstar.

I

----------------------4
Beh, .ml11itm;;cł~Uf'!:g .

Zwccks J\nfć1rdcruilg der h
sonalpapicre ll1 cld e: ; sich in ;'0\
Kom. Uzup. (rrLJl1~i' ll~zir!~'s Ku
pcrsii:liiclJ 0(1<-1' scllriitlich Dis 7 11
l. "'ai ]C)20 alle:
:.1) Oiflzic're, b) S;,;litiits,
leI
riniiroffjzicre
lInd
Apothek '·
CI NlilitiirlJc~ll1lell.
POlll ioclt,~
sowie: fi Cllldcr . 'atiol1~lit:i1 ,
N ichtb efolg u ll~ fJhigf.n Bercl'
wird nac h <J er Disclplin;:,,1' ~:tl'
ordnung bestr~ft.
Krotoszyn, den 12: ;\pril I Col)

SL rosta.
___ ~ il dy I1.~ i. ___ ._

---"..
Są nasze biuro. rono od godz.
i)·
• i
f 1''1
8 d" l"l
pCh
UJ po U. .lme
Od 16. kwietnia t. r.

~

wykonuje szybk U

pu bIiazności otIDarte.
. DmkoTOia
Os ~aiik fUr fi nafl;~ umt 8tZ\"i~rbQ:. Gro:;:ll7,clilopo[s!!j
Dtposłiim:ka $ł Mrofoszyn. l ~
.-

ella

Druk_ "Głosu Wielkopolskiege" w Krotoszynie .

'

gez. Ja ckowsh

