KROToszvlłsKI

OREOOWNIK POWIATOWY
4

OGŁOSZENIA ' przyjmuje ekspedycja
75 f.
za wiersz petitowy . .

EKSPEDYCJA I REDAKCJA
w KROTOSZYNIE

mieśc i się

-I

PRENUMERATA KWARTALNA wynosi 3,-

KROTOSZYN,

WYCHODZI .3 razy w tygodniu.
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Krotoszyn

Posiedziciele cegielń potrzebu- August Albert, Krotoszyn,
Schmidt Marja, Krotoszyn ,
Swoboda Ida, Zduny,
przepisowe formular ze do wy- Riegner Karol, Ystkow-Dwór,
pełniania
w Pow. Urzę d zie Maleszka Marja, Orpiszewo,
Węglowym.
Thamm Ida, Bestwin,
Kroto5zyn , d. 17 kwietnia 1920. Pfefferkornferdinand,Konarzewo,
BlUmel Ida, Krotoszyn,
Staros ta.
Pasbrich Berta, Krotoszyn,
Dotyczy podziału papierosów. Winter Hulda, Krotoszyn .
U r ząd Rozdzielczy w przyszłych
Krotoszyn, d. 22 kwietnia 1920.
dlliach wydzielać będzie około
Starosta.
10 miljonów papierosów, pochodzenia amerykańskiego.
Gospodarze i posiedziciele dwoAżeby podział przeprowadzić rów chcąc m i eć wyreperowane
równomiernie winni w.szyscy kup- uprzęże, winni się jaknajprędzej
cy detaliści posiadający specjalny zapisać u swoich siodlarzy z sus klad cygar i papierosów w prze- miennem podaniem ilości uprac i ągu tygodnia ich poświadczenie wianej roli. Niesumienne podanie
procedorowe oraz kartę podatku ukarze się po skont1'olowaniu
obrotowego do Starostwa prze- odpowiednio.
słać. S tosownie do poświadczeń
Krotoszyn, dn. 20 kwietnia 1920.
będą papierosy przydzielone.. Po
Starosta.
dokonaniu podziału Starostwo
Z nakazu Województwa ogłazwróci interesantom załączniki.
Krotoszyn, dn. 19 kwietnia 1920. szam, że wszystkie szkoly oraz
dozory szkolne są obowiązane do
Starosta.
prenumerowania Urzędowej Ga~iżei podani sław ili wniosek o zety Szkolnej dla Województwa
Poznańskiego i Pomorskiego wyjazd do Niemiec na stałe.
Wszyscy ci, którzy mają jalde- i to od Nowego Roku wstecz.
kolwiek pretensje do chCących
Krotoszyn, d. 16 kwietnia 1920.
się wyprowa dzić, zechcą si~ zgło Powiatowy inspektor szkolny.
sić w przeciągu 8 dni do SIMO·
Nowakowski.
stwa, Biuro przepus lek po kój
Przypominam pp. kierownikom
nr. 12.
szkól jako też dozorom szskolnym,
Hoffmann Anna, Ktotoszyn,
że winni abonować "Orędwni k a
Laugwitz Wendelin, Kro,toszyn, Powiatowego. "
Kroll Otto, Dobrzyca,
Koszta abJnamentu ponosi kasa
K~iem Karol, Krotoszy~,
szkolna.
łi~ttel Wilhelm, ··K.rotośzyn,
Krotoszyn, d. 16 kwietnia J 920.
Pletzner Małgorzata, Krotoszyn, Powiatowy inspektor szkolny.
Laube Wilhelm, Ruda,
Nowakowski.
r~tze Helena, i Auguste, Krotoszyn,
Każda
polska
szkoła inspektoSan~ch BerthoId, I\obylin,
ratu jest obowiązana abonować
tem OUo, Kobylin, .
na rachunek kasy szkolnej na
J~~usel Fryderyk, Kobylin,
każde 100 dzieci uczęszcza ~ących
H~usler Gustaw, Zduny,
do szkoły po jednym egzemplarzu
~mter Kiithe, Krotoszyn,
pisma " Warta" od 1. 1. 20. wstecz.
H~nke Marja, Krotoszyn,
Powiatowy inspektor szkolny.
D uttel Wilh elm, Krotoszyn,
ahn Teodor, Krotoszyn,
Nowakowski.
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Znaleziono

trzy krótkie,

Krotoszyn, d. 19 kwietnia 1920.
K6misarz Obwodowy.
R y dliński .

Rzeź owiec (maciorek) i kóz
zdolnych do chowu oraz jagniąt
kóz i koźląt obu płci, aż do
sześc;iu miesięcy jest w obrębie
byłej dzielnicy pruskiej wzbronione.
Wyjątki są dozwolone
wrazie niezdolności do chowu
co musi być stwierdzone przez
weterynarzy. Przekroczenia podlegają karze więzienia do trzech
miesięcy i grzywnie do dziesięciu
tysięcy marek albo jednej ':"z tych
kar.
·

SKRZYNKA POCZT. 17.

czwartek, dnia 22 kwietnia 1920.

bezwartościowe kożuchy. Właści
ciele winn i się do 20 maja r. b.
w Komisarjacie północnym zgłosić.

jący węgiel na miesiąc czerwiec
mus zą się natychmiast zgłosić po
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~

UL PIASTOWSKA L 24.

Poznań

Rok 27.

Rozporządzenie

w przedmiocie wolnego przewozu towarów na całym ob- .
szarze b. Dzielnicy Pruskiej.

;-.Ja podsiawie art. 6 ustawy
z dnia l si erpnia 19 19 r. o tYIII- .
czasowej
organizacji
7. arżądu
b. Dzielnicy pruskiej I Dziennik
Praw nr. 64 ) a 'v zwiazku
z lymczasowelll rozporza,dzltniem ,
wydanelll dnia l ó stycznia b.
dzielnicy pruskiej, nowoprzejętych
przez polskę (Dziennik U rzędowy
Nr. 7) wydaje się następujące
rozporządzenie :

Art. l.
1'\ a calylll obszarze
by!ej dzielnicy pruskiej, blz
względu na ,,: ewnętrzne r;ranice
województwa
lub
powiatów.
wolnym jest ruch i przewóz
wszelki ch towarów, których obrót
pozostawionych .iest wolnemu

dnia 16 kwietnia 1920. hąddlowi.

Departament Aprowizacji.
Dr. Drzażdżyński.
- - - ' - -_ _ _ _ _ _ __
Do od w ołania zakazuje si~
targów i jarmarków na ' bydło
rogate do chowu na obszarze
województwa poznańskiego. Targi
na bydło rzeźne są dozwolone
tylko z tem iż bydło rogate spę
dzone na targ, wolno wydawać
jedynie na rzeź.
Do odwołania niniejszego rozporządzenia wzgl~dnie do rozszerzenia jego mocy obo w iązu·
jącej na cały obszar byłej dzielnicy pruskiej upoważniony jest
Departament Aprowizacji po porozumien iu się z Departamentem
Rolni ctwa i Dóbr Państwowych.
Rozporz ą dzenie niniejsze obowią
zuje z ch w ilą opublikowania.
Pozna6, d'n ia 16. kwietnia l ~20.
Departament Aprowizacji

Dr.

I

Drzaidiyński.

'Art. 2. Obowiązujące w całej
dzielnicy względni e w jej częś·
ciah ograniczenia przewozu i ruchu.
wynika,iące z sekwestrów i gospo
darki przymusowej dla pewnych
artykulów, j akoteż ograniczenia
co do transportu l;ol ejowego
oraz co do dowozu bydła do
pewnych
powiatów
pozostaJl\
nadal w mocy.
N'atomiast znosi .sic; wszelkie
inne ograniczenia co do ruchu
i przewozu towarów, wspomnianych w artykule I.
Art. 3.
Rozporząazenia nh
OleJsze nie naru:-;za zar~ądzeń,
wydanych ze względów komunikacyinych, policyjno-sanitar!1ycb
i bezpieczeń stwa publicznego.
Poznań ,

dnia 1.3 kwietnia 1'20.
Za Ministra
L.

P luciński

Podsekretarz Stanu.

I

werden gep ruft und fals che dem- Mk . oder einer dieser Strafen fuhr u~d Einfuhr ~'on Wa ran yon
entspl'echend geahndet.
gea hndet.
den fruh er preusslsciJCJl GcbictslicI:
ILib\:sitzcr,
welci1c ll1it
Kl'otcszyn, d. 20. April 1920.
11
.
Pozna ń, den 16. April 1920. t'~I'1 en nach den nell zu Pnlen
l \I / L.l liiI' J lni \'l;~.~(jri-:l . icrc' U' \_
~; 1 ~I J' o s t 1:1.
D'
.
"
hmw gel<ommenen TeiI.cn (Ozienod, .. !li . ,,,en !ZO'·OIi"·...h; U ,U
f
epaoltarnoent. A.pr,ow.lzaC)I.
ni k Urz"cl Ow v Nr. 7) '\'II'd hl' el'lI:"i", : [',)rt"l'!I' .. ~ ':.Hll .\t:. rel!I:, .... \lI
An~rcln u l1g d es WO,lc·
r. rzazdzynskl .
' t ,r "I ' t' l)
l
l ~i ("I "'-rcisi.O;I,.I, ("iL :tJiąJ .:! ,. (J.l~\\") g.,b~ 1!:1i. bekann!. ddS:
!Tli
I·.ac l S e l elJf es a!Jgro rdl1 ft :
. d.le ,-"2hli]\.: 11 und ScnulvC'rslandc . ,
A~·t. J, Allf dem ges<lD'lte n
(,'., toszyll, dl, l 17. ,\pril J()20 WII' li, fIl·: l sinJ ,',li f .,L:rzędow<l
.8's z UnJ Wlclerruf werd en illIe ~e.blel cler fr l'rh er I' reussi schen
~:; 1 a r o s t CI.
Cio .:Ia ~;"kul;l~ dJa \V0j~\\'ództwa Markte & J ahrmar i< le fii r Zucht- rell e, ohne R[jck si~h l au! Jie
______ .____
PO.l l':Il.:m'go I POr!lUisl'icgo" _ vieh (Rinde r) im Województwo itlneren Woje wÓU ł. t."a - oder
ue'r;:f :
Llnd z '(11' riic ,w:;-/'I::nd vom P07.nall verboten. Markte ' mr l<reisgre nzeil, ist uer Ver kel;r
V~rtenlln, vun Cigarctten. :\t.u:ahl! " 20 Zli aIJo l1i!i cr"1l
Schhchlvieh ~incl TIUl' dann gl;. unu di e Befórd er ung all er W<lren
uel' li ~,:d Roz~::iekzy wird
f:ro' v .. ". n. d,n ".l. "\pril i ()2 U staltet, wenn das aufge triehene welche sich im frcicn Ha !)'tki
1 oer, n1lc.nStell I,Wen o"e"en
Der Kl'chschulins pektcr,
Vie h ilussc hliesslich Zll Schl;,cht- befinden, gestattet.
zchn 1'11iliCl'Jn Cicar0kli °i1:~le_
:-.;( \'al;o\\"'~ i.
zweck(o'll treigege ben wird.
Art. 2. Oie Bestimm un'>"e n
ri:-<."isc!;~r Ilc:l'klln;t verki!c;. -T~'h Cri;l'lcl'~ dic I-b'n; ::ichl!l- Oa~ Dcp<ll·tam cnt Aprowizacii welc hc die Bef0rde runl' lln'd ~jcl;
Darnil die Vf!rtcilun1~ der lei·,'
ll'l'j
~ 'I ' ""'llyO l..,·t ;·an ct (' is!
Widerr
uf vorliegender
Verkellr
von
, ,L.
•
, - , ~" l
A WIn
d
l
E'
1 h
d V\>'aren bes~hrallken ''
C.ir,cJrclkl\ g;elchll1~'5Si(~ dl~rch[(e' thn!!l, d.. ss si" !-;' il, ~t. Ol :;iiJd illlf . nor I.JUng, ~ez\\·. z~r . ~ rwelte· we .c .~ en ..Sckwestratio r~ und
f~.hrt wlrd, werdl.n 1llIc_ Klein- dC:;II" On,(\owl1ik Powiatowy" Zll lun g- 1l1rer,; el bllldll c~e? l{raft dc.r a~gslV l.rts chaf! u n~erli ege n,
hat<Cllcr, welcile ein :'pczi31-\ ,...~o ie ,·c,!
au.! dem ~es,.lmletl Bel ~lch .der wIe. <Juch dl e bcsc hran l,enden
Cigarrcn- und Cigarcttcf'",dCSCh'iftl
ui'l ,
1'0'., en ~,
'/'S
bo nl1cmen \s fr{lher
J.lre usslschen Gebletsterl
en E's
Besllmmungen
bclreffend den
<
.
l
J V I" d'
., d
l)
b h t
• a.?en, atlfg~fordert, inllerhalb tri,,:- di~ ,'chulkasse.
i nac; ers an Ig~lil g mi em, e- · 1 en a . 11 ral'! sl~orl VOIJ !{aTspa estens emel' Woche ihren
Kj'~to,;;:'l:1. (kn ! G, A"I'il I ą;:i , I garta~1el1t R~ll11ctwo und. den toffeln und ~Ie Zuluhr und
CiewerJeschein
d;c um<at~-l
""er
K:,e'ls'
. kt' 01'.
I.::>taathchen
Gutern
herechlult.
Ausfu
, sowi"·
~,
~..
u
· . C h u I'lIIspe
.r '
.
..~
. hr von Vleh
.von
.'llnd nach
Steuer-l\al'le al; "iOl'osiwo ein'\()\\'a!:-~i' :::l; i.
l, OL. se .~ ~ ~1I ~nl1~g .! ntt ~I~ dem ~eS~!1J ll1ten I~relsen bIelben alich
zusc~clcn. Nllcn Ma. 5s::l?b . dje~er I--'-:-"-'~
:i\llg',e.':bJll;J, Ihl er.\ eroffenthchung J1~ Zuk un ft ll1 l{raft. Dagegen
Scht::!fIe werden li e Ci:l<trctlen
~<lS Schlilcnten von zur Zucht 111 hl BIt.
II erde n von . sofort ab, atle an(;an'. "er(t;ili. Uie Sr.heille werd.!n: gecIg;](,ten
Schafen (Mutte rPo' na ll , den 16. April 1920. deren BesIJlrrm ut16'el1, welche
na ch de r Verteil lrng den Intel'csJ I s~.h<!fen) un d Zi~g.en sowie von
Depa r tament Aprow.izacji
den V~rkehr ll:l1d <lie Beforderuog
senten zuruckgesandt.
Lami:lern t1 n(~ Zlckeln heiden
Dr, Drażdz ński.
de: 1111 Artlkel 'l . erwal1l1ten
K t
d
19 !l. 'I 1920 , Cieschlechts biS zum Alter von
Y,
Waren b etr~ffell, ilufgehobell.
ro oszyn, en
' . pl',
. , 6 Mo~aten 1St in den fruheren
A_rt. 3. VC!rliegeo de Anvrunun g
preusslschen Ciebietsteilen ver. Verordnung
beru hrt Illcht Bestimmungel1
S;·i1r()s,a.
.. _____
_ ___ boten.
betreffend den frei en Waren~ we lche im In teresse ues Ver~
•~andwirte u~d Ci ut~.bc~:tzC!r"
;"\\;sn,):\men sind nur w lassig. ver l~~hr im gesa~ten Gebi~t der !cehrs, d~r G~ s undh ejts polizei
(J~le~, ~ ,; schH,.e. re~(',rJ LurbcJ I wel1n 3H;h la ut ,Beschei ni~ung I_ fruher preusslschen Telle.
oder der .o!le nlh~h e ll Sicherheit
(.:ft~.~ bJIld, mH~~cn ~IC.l sofort e,nc~ Ilerarztes dl e betr. 1 iere
Auf GrUl,d des ArIikei 6 vom hera usg egeoe n ~lIld .
~ 1,1 re~ Sd,!:::rn mit 6~,,<:uer nicht zur Zucht eigne n.
August 19 19 (Dziennik Praw
Poznań den 13 A '1 1920
,\n~~oe . der, l'l.),g~nz"hl de i i Ucbcl'tretungen werden mil l\'r. 64) in Verbindnn~ mit der
,
. . prl
.
JCWlrt DhiJftden F!~ch,p,,\ ~il\J Cic:iiagnisr,triJfen bis zu 3 Monaten vorWufige !1 Vern rclnung vom! Ministerstwo b. dziel, pl·uslc.
t.·iI~ef1 ~~:~.~.:. ~_~~:n~~~jt G.:.I.~~:~fe~_ bis zu .2,0000 I IÓ. Janu,ar 1920 bel rel!end Aus-I Departament Aprowizacji.
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Przyjmujemy
~~~~~~~k~aJ~:~:it~~~
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