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Kr.otoszyn - sobota, 'dnia 1 maja 1920.

1. Dla . producentów ustan a wi a Grase r Alber l, I\rotoszy n,

Obwieszczenie.

L~rS\l\·,t .iJ~ 1 dl.id! II' l~( i~ gn N\a j~ się za r ywy towor.
.
Riegner Selma, Ustk ów,
O cenach na wełnę.
i ' wj~ lenJ naru do\\' cm i ma być świni e do 2 1/2 ctr. 550 mk. za clI'. TitLe i\\;l rl a, I<rotoszyn,
1. Firma Kwilecki Potocki i
więco l1\' j ak l1 !e dl.icla. S ro sób świnieponad2 1 /zctr.600mk. zadr. Dom Wilhelm, L\ro toszyn,
Sp. w Poznaniu płacą następu? I' jakI IIJa byc (ell d7. ic,Ii um· bydlorogate1Id.do375mk.za ctr. Krotoszyn,dnia30kwietnial920r. jące . ceny za \vełnę z nowej
' zyśc i Q obChodzony . p5wstaIVia hyd.lo rogate 2 ki. do 325 mk. za ctr.
•
strz"z' ki: .
StaroSlćl.
;iQ 'do woli panów Starostów cielęta do
350mk.zactr,'
zaJ wełnę brudni! mk . 1000 .I '11 1~~llic' prezydentów . .
Ceny na mięso i wyroby mięsne.
Rozporzą<.1żenie.
1200 za ctr.
.
ojewoda.
wieprzowina
8 mk. za funt
W przedmiocie kontroli w goza wełnę praną mk. 2000 -

'l
b okras a świ eża
9 m1\ . za funt spodarce surowemi skórami!
2400 za 1 dr. wed ług jakouszono J:'Ys a'y i sadło .
10 m~. ~a funt
Niniejsze m' organizuj e
się ści.
. a~obek Z dl1la 3 maja I wątrofllanka, salceson l kle.tbasa I kontrolę na niżej wyszc.ególnio2. Urtąd Rozdzielczy .przydzieli
/5" Z~źr;ie w ~aninie złoŻy~ .1
czos.nkowa,. . 9 mk .. za funt nych podstawach:
hodowcom owiec w miesiąc,!
l ę rrn's l po:Wltano wszędZie Iwołow~na z kosc:1Il 7,50 mk. za funt. 1) Rzeźnie, gin iny i oprawcy1 maJu lub czerw~u wełnę gotowu
'a oa.nie.
v.:~łow.lIla bez kóscl 9 mk. za funt wysyłają najpóźniej w · każdq wed/ug. następuJąc~J I~ormy, pOd
. '.
się wszysth:ich, l~l .
8 mk. 7.a funt środę sp rawozdania magistratom warun kIem od~tawl~ma wszelkie!
clelęcma .
7 mk. za funt lub komisarzom obwodowym O wełny surowęj:
ofiarę uczynią;· Powyższe rozporządzenie obo- ilości sztuk zabitego IV ubiegłym ho dowcom l owcy
fun l
zarobek z dnia wiązuje od dnia obwieszczenia . tygodniu względnie padłego bydła, wełn~
Krotoszyn, d. 26 kwietnia 1920. cielqt, koni, owiec i kó:c.
.
hodowcom 2 owiec 2 funly
.
2) Magistraty i komisarze ob- wełny
Staros ta.
wodowi, pp zapoznaniu się z
hodllwco l11 3
4 owiec 3
treścią sprawozdań i możliwem funly wełny
'O g 'oszenie.
sprawozdaniem faktycznego stanu
hod owco m (; - 7 owiec -ł
P rzekroczenie ogłoszonych cen rzeczy, p rzesyłają sprawozdania funty wełny
przez Starostwo maksymaln ych do starostw, które je gru pują
hodolVcom
9 owiec 4 i
wvznaczonvcb na żywy inwentarz, i skie row ują do Departamentu pu! funta wełny
m\ęsa i n~ wyroby mięsne bę- Pne myslu i Hand lu w Poznaniu.
hodowcom 10
,więcej 5
dzie my bezwzg l ędnie uwa'Żać jako
3) Zważywszy, że w powiatach funt. we łn y.
.
.
pobieranie na dmiern ego zysku s ą znacznie ilości s kór, nie odI lalsze ~La rządze!1la w tej sprai karać oraz -ści g-ać na zasadzie danych z różnych powodów do wie ogło si s ię pói.nie,i.
D3!ień 3 maja świętem
rozporządz enia z d. 8 maja 19J9. dyspozycji komisjonerów, zakuPozn::\ń, dnia 5. marca 1920.
na rodowem .
Urząd Walki z Lichwą i Speku- pujących dla rządu , ~ależy ust.alić Urząd RozdzielCzy przy Mini Ponieważ wniosel, o zniesienie
lar.ją na b. Dzieln. pruską
remanent takowych I przeslac 'go sterstwie b. bzielnicy pruskiej
wraz z pierwszym s prawozdamem.
w z. Leon Stii rl1ler.
.
Istawy o ślI'i~ccl! iu ,) m aja jako
Ekspozytura Ostrów.
4) Jako pierwszy dzień tygo- _ _--.:...:--_ _ _ _ _ _ _ __
lViGta lIaro dowego nie zostal
,
dniowych .okresów sprawozdawObwieszczeQie.
N iżej podani stawili wniosek o
_
;rzez Sejm uchwalony , dzień
N' .
,
czych u~ta(a się 5. kwietnia rb. O ce nach maksymalnych na
i w dalszym ciągu od poniedziałku
karbid.
3 maj a pozoslaje ś wiGtem naro· wyjazd d,O • lemlec na stałe,
Wszyscy ci, którzy mają jakie- do niedzieli włącznie. Chodzi tu
lowcn l i jako taki obchodzony IwiwieI;
pretensje do chcących
Na karbid wy dzielony przez
ędzie w myśl rOtporządze nia
..
h
.
ł
o sprawę piel'ws7.0rzędnej wagi, Urząd Rozdzielc7.5' ustanawia się
się wyprowa d ZIC, zec cą Się zg ()- lIdyż dalszy bezła d IV gospodarce
linisil'a b. dz. Pruskiej na całym S1' ć w przeclą
. g' u 8 dlli do Staro - skórami
~
może bardzo ujemnie ponownie następujące ceny masIwa, Biuro przepustek pokój
d I
ksymalne : '
bsza rzc naszej dzielllicy. .
odbić się na życiu . całej zie nicy.
Dla kon su mentów przy o'dbionr 12
.
I' G e .r t rUCI3, Krn t
·
iniejsze
wchodzi
rze o ryginalne.l· beczki mk. 475, za
Na powiat Krotoszyński są na- H allSCl
oszJ'n,
. . rozporządzenie
d'
gł
.
100 kg. nel!o wyłącznie opa~ęPUją(;e ceny' na żywe bydło, .Jandrig Wilhelm, i Be.rla, Biadki , w zy cie w mu b koszenia.
IKrotoszyn, d. 30. wietnia 1920. kowania. \Vvważnne m a rek 5,3U
tęs o I wyroby mięsne unormo- Ziit:hner Henryk, J<rotoslyn,
'anc:
Weihrauch Wilhelm , Bladki,
S t a r o s t a.
za kg. netto:
Pel»'

:'

r~indl' i eh 2, KliISSC
schlach teien bezw.eingegangenen einkaufe nden Komissionarenn
Jnleresanei winni zgło sić si ę
;\Ik, .32ii pro br. Lcb cndgew i(h t Rindviehes, Kalber Pferde, Schafe abgegeben word en sind, ist
do l.Jr7ędu f-? ozdzieIc7cg-o.
Kiilber bis
und Ziegen.
ruckstandige Bestand de
Przellro czcnia Leli za karbid
!l1·k. ,)')0 pro Ztr. Lebclidgc\\'iclit
2) Die Magistrate und Distrikts- fcstzustellen und einzusenden
r pudleg-aiq gr zywnie do 100 t ysięcy
2, I'Clr tlen Vn/{:lul Vdn I-'leiscli komissary se nd.en die Berichte dem ersten Bericht.
t IIl nl eJ< i I. 'l rzc więzie nia dn 5 lilt t!!ld Pleischwarcn dlil'ch di" nach miiglicher. Richtigkeitstel4) Ais den ersten wiic he
lub ie dnej i drugi ej kJPc.
.
Pleisclic r gcJ[CI1 h lgcnde Hlklist- Jung der Anga ben an Staros Iwo, tlichen Term in der Berichte w
1\nl'l ń, dn i:1 22 l11ilrCJ 1920 r.
prcisc:
we lche hi el' gl'uppiert und an das der 5. Apr!1
J lrrs. fes
Urzqd Rozdzielczy przy Mini- S':1iwlcilldle isch R .\11; pro Pfl li10 Depar tamen t Pne mysl" i Handlu und fortgeset7.t von Montag
sterstwie b. dzielnicy pruskie j. fri~cli~l' S;wck g
weitetgesandt wenl en.
Sonntag einsch liess li ch. .
S:I1I))C!'
1O
.,
..
3) In Anbetracht, d:!5S im Kreise! Die Verordnu ng tritt mit
IV z. Leun SWr".e l·.
I.e ll,:·- I)rcs~- lInd 11r;t\w tl rst
grosse Mengen von Leder aus der Veriiffentlichung in
l) ,\\k pl'O !'fllnd l' ve rschiedene n (Jrunden ZlII" DisKro toszy n, den 30. Apl'i1 1
l ~ii1dilcisdl mi! KlIlJc !! en
pos'1osit:on de n f Li r den Staat I
Starosta.
Cjhw ie5ZCZe~ t~?
do tycząc e słomy lniane j
:~i ll, l flci5· II ohne7 ..KI1C1,ChCIl
','~:
pro i'fll!1d
i ' konopnej.
. '.
9 Mk pro !' flind! '-:/ ,
Cclem w}'słulli ;; słol11y InialJej Talg
8"
.,..
I ~;~~
i kC'nopnej do Llbry k w hylcj KaltJfle iscli
7"
..
..
;':;'1
KOl1g resówce wzyw a siG nin'cjszcm
Diesc ,\lIurdl1u ng Irilt'mi[ dem ~.]"
producentów i handla rzy na Tage ih lw \'c.rCiffclltlicbung :11 1
Na mocy rozllO r z ądze nia Rządu, z dnia 25. 8.
terenie bylej dzielnicy pruskic.i Kralt.
[t.;
1919 r., [wilczą się w niemieckich towanystwach
s
do przetlł(]~e[]ia li s{{,\\, przc wo wsrystkie ubezpieczenia od ognia, kradzieży z wła
C
Krotoszyn. d. 26. Arri ! 1()2 1J ~.
zowych dl a Woj ewództwa Pozna!'l maniem, sz kód wo dociągowych, nieszczęśliwych
sk i ego IV biLlI'ze l.'1·z~dll f?ozdziLIStarosta.
wypadków i prav.' r: o - cywilnej odpowie dzialno ści
czego II' Poznaniu u!. SJ-arbo\\'a 10
(Haftplicht)
dla \\'ojcw,'ldzlwa POll1o rskiego
I)a s . l' ebcrschreitcn der 11Iit
w' bi urze Rkspmytu!')' Urzę(hl obiger r\n'ordnlln~ dllr ch dC1 1
r
I?ozdzi elczego w Torun iu, ulica Herm
Starostcn fes!g:esetzlcn
h'ydcryka 14.
Hiicbstprc isc m r Ic bend es Vic h
Poznań . dnia 21-\ lu tego 1(12"
Fleisch- LllI d Pkisdlw3I'c n werc! r ll
wir ulln achsichllicll ais '\V uchor
U rząd Rozdzielczy przy Mini~
ste rst wie b. dzielnIcy p l'usld ej. ansehen IIlId allf til'Ull d uer :\n ordlllll1~ VOI1I 8 Mai ,O l\) st rcn g
IV' z. Leon Stli I'llI Cr.
przez
beslrafe n.

a.

I
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Bac zność!

2.;

UbeZp~g~zai~i~ się

!'!1tem zamczasu

li) P~!! 5~ Ubezpieczeń

Uersetzung d. ~ział urzędmiJ j.

Urz ą d Walki
kulacją na b.

Ekspozy tura 05tl'<:I\V.

I-'Clr den Krcis K rotoszvn wl' rdcn
h ienniJ folgcnde
PI:ci,ll
iCuVe r ordnu~~
JelJendcs \'ich. 1:l t isch- \Ind
''j-'le isclll\'arcn ksl~;csct%t :
betreHend Einfi.ih run g de r
Kontroll e fiir Rohleder.
!. Fur d~[] \'or"a lll\'oll kocridol11
\'ich dun 11 di~ PmJU7.tl l:CIl aj]
Die Kontrolle wird nach unten
I-'lciseh~r
od"r Hallliln gd;c n aufge fuhrten Grund lagen or~anifolg(:ndc Hiiclls\preis'c:
s ierl:
'
Sdlll.'cillc illl Gl'1\' his ."" ZU·. . 1) fle'ischereien,
Ge l łl e in de n
,'IlIc ;:;,')1) pro Zlr Lell l.'lldg(.wic.h l und Abdeckereien senden spilleSc lill'cille illl Clew ('Iber 21 ! ~ Zir, sten s jeden Mittwoch 'a n die
.\\k. h(ll! pru· Z ł r, I.cb:: !I ,J g ,~w i, · ht M~Ci s trat " und Di st riktskolllmissa, re Berichte ub.e r die An'l.ah l' des
i?inuvi, 11 l. Kla.":;c
.\lk .375 prll 1.1 1'. 1..'I1(:n<1).;c '.' idn. in cler verfloss enen Woche ge-

I

Związ~u

z Li c h w ą i SpeDzieln. pr us hie j.

Spófe:i

~3 rDbkDmgch

~J' ~t~oznanii u.
DZIAŁY UBEZ PIECZEŃ:

od ognia, kradzieży
szltód wodociągowych, nieszczęśliwych wypadków i praw no~cy\\'i1nej
o dpowiedzial ności (Haftpflicht).
.

7. właman i e m,

Ciuro

D~fBf:cii, Poznań, Sług

Rgnek nr. 6.

N a szymH zasiępcami są:
St l'óż e wski, Krotoszyn. J. Piszczygłowa, Krotoszyn , J. Rożn owski , Krotoszyn, Gramlewicz,
Krotoszyn uJ. Kaliska 47.
Prl vjlllllje s i~ zdolll)' cil za srę pc. i\\" za w "sok ą rro \\ izj ą .
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