KROTOSZYŃI

OREOOWNIK PO lATOWY
~

OG.ŁOSZENIA przyjmuj e .eksp edycja
za wiersz petitowy . . . 1.50 mk.
KROTOSZYN, UL. PIASTOWSKA ' L. 24.
TELEfON 143.
SKRZYNKA POCZT. 17.

EKSPEVYCJA I REDAi<CJA
. mieści się w I\ROTOSZYNIE
PRENUMERATA KWARTALNA wynosi 3,50

WYCHODZI 3 razy w tygodniu.

Krołoszyn

- czwartek, dnia 10 cze:wca 1920.

u gospoqarzy c h ' ę c i fi jaknajspiesmieiszego
Wa r toś ć dzienna poborów dla ro botn ik ów procederowy cll.
zbp# . się znajduje dostarczenia zb oża
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Oprócz tego . ustanawia się wartość poborów wolne
mieszka nie, wo lny opal i wolny stól, dla osób które są Z2ltrudmOllt
IV gospodarstwach domowych jak lIastępllje:
I ) dla nauczycieli, wychowawców, sekretarzy prywatnych.
towarzyszek, przedstawicieli, bon i innych zatru~nionych IV lepszych
stanowis kach dziennie na .
. 10,00 IIlk .
2) dla służących, stangretów, szoferów,
pielęgnujących i pielflgniarck chorych, pielęgniarek
dzieci, pan ien do dzieci. gospooyń , wyręczycie lek
i podobnych dzienni e na .
H.OO mk .
3) dla wszystkich pozostalych mężczyzn
6,00 mk.
dziennie na .
4) dla wszystkich pozostalych kobiet ·
'=;.00 mk.
dziennie na :
dn ia 5. maja 1920 r.
Krotoszyn. Urząd ubezpieczeń.

ODRODZENIA POLSKI .

WadyńskL

rządzeniem

z dnia 25
\
w przedmiocie cen
Wnioski o przyznanie dopłaty
jare <lo siewu wc Woje- naJeży skierować przez Izbę RolPoznańskiem i Pomor- niCzą do Depar!amentu Aprowi( Dziennik Urzędowy nr. zacji w Poznalllu.
str. 830) ustanowiono za
Poznań, dnia 19 kwiętnia 1920.
,tawy zboża jarego do siewu
ollane z pOleCejlia władz pol- Szef Departamentu Aprowizacji
:h w Czasie od 16 marca do
Ministerstwa B. Dzielnicy
kW.ietnia rb , premit: IV w~,-
Pruskiej
OŚ~I 40 mk. za 100 kg,
w z.
On1eWaż za chodzą wypadki,
prOducenci rolni, kierują się
Dr. Drzaźdiyński.
I

Przy wszystkich pOdaniach
w nast ępujący spos.ób:
~.• ~\'
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proszę ,adresować
")(~.

,,<,'f.

Pan Przewodniczący
kon,isji wymiaru podatku

bez" nazwiska
,':,,'

dochodow~gG

w Kroto$zynie.

Do publicznej ' w iadomości i zastosowania.

Przil!lodnlllzqlllj komisji Illljmiaru podatku dOllbodolilęgo .
WadyńskL

Obwieszczenie.
dot: reklamacji roczników poborowych (1896-1901).
Według rozporządzenia N. S.
WOjsk. udziela odroczeń ze służby
wojskowej przynależna Powiatowa
Komenda Uzupełnien.
Petenci przesyłają wnioski reklamacyjne do sw ych Starestw z
dokładnem podaniem imienia i
nazwiska reklamowanego daty
urodzenia, miejscowość ostatniego
pobytu i o ile reklamowany znajduje się przy wojsku, formacji,
przy której obecnie służy. Starostwa przesyłają wnioski po zbadaniu stosunków i opinjowaniu i
wypełnieniu kwestjonarjusza d o
odnośnych biur ewidencyjnych.
Wszelkie rek lamacje wysyłane
przez wnioskodawców bez zaopinjowania odnośnych władz cywilnych, j a~ komisarjatów. magistratów i starostw a przeważnie wprost
do formacj'l' lub do D. O. Gen .
opóżniają li tylko ewentualnie
zwolnienie reklamowanego.

Wnioskioprzedłużenieodroczeń

muszą być nadesłane przynajmniej
14 dn i przed upływem reklamacji
lub przed zaciągnięo:iem poborowego po odbytej rewizji lekarskiej.
Reklamac'i nadesłanych póżniej
! po boru P . K. U .
oraz w d nlU
uwzględniać nie będzie.
podpisany Weiss
ppor. i komendant P. K. U.
Krotoszyn
Krotoszyn , dnia 19 maja 1920 r.
Za zgodność

Starosta.
Wadyński

Oprócz tego zwolnił Departament Aprowizacji Bałtycko-Amerykanskiemu Tow. Imp. Nafty
w Poznaniu i Bydgoszczy pewną
ilość benzyny do rozprzedaży
pomiędzy drobnych konsumentów
(rzemieślników i t. p.) w ilościach
od. 1--10 kg. po cenie nie wyżej
jak 8,50 mk. za jeden kilogram.
Poznań , dnia 11 maja 1920.
Ministerstwo B. Dz. Pruskiej
Departament Aprowizacji
Sekcja Rozdzielcza.
.

Rozporządzente .

W przedmiocie cen za przemiał

Województwach Poznańskiem
i Pomorskiem.
lłozporz'I d zen ie
Głównego
Urzpdu Żywn ośc iowego z dnia.

w

~

28 ,ierpnia 1919 r. dotyczące
cen la przemiał (Tygodnik Uw:cł owy str. 237) orazrozporządzenie
z 5 marca 1920 r. w przedmiocie
cen za prtem iał W Wojewódz.twie
Pomańskiem i ,Pomorskiem
(D ~l enrl1k. Urzędo\\·X str. 274
zn:lJenlu S ię o ty je, IZ ce~a prz~m.lala u~. l, maja r. ~. Ole moze
pl l~~racz~~ 115 I~k .. ud to\~y
7.boz ~, a o jlłate la . C Zą.SlkO .:
pod 7 lal , mąki dla .os ob SCln10za
opatry\\u.lących . Sit: 10 mIt od
tony
p zbuża.
. d 30 k . I' 1920
oznan,
t wie ma
.
. mIs er
W. SeYdAa.
•
•.
Szef Depal'tamentu. !,r?WI.zaCjI:
w z. Dr. Drzilzdzynskl.
Gdzie weale planu p. lekarza
powiatowego szczepienie ospy
dzieciom odbyć się ma w szkole,
należy. pól godziny przed czasem
na szczepienie wyznaczonym izby
szkolne opróżnić i dobrz;,) przewietrzyć. Tak samo 'póżniej do

I

M. .

Abgesehen da von, dshs dies6s
Verfahren angesichts der augen·
blicklich nicht nur in den Gebietsteilen Polens, sondern auch bereits" bei uns begirlOenden Ge'
treideknappheit ganz besanders
verwerfIich ist, mache ich schon
jebt darauf aufmerksam, da ss
A!1fang Juli eine genaue Revision
der mit ihren Ablieferungen rlickstandigen Landwirtschaften vorgenommen wird. Bei dieser Revision Vorgefundenes ablieferungspfl ichtiges Getreide , wird
enteignet werden. Landwirten,
welche ihre Ablieferungspflicht
boswillig nicht erfiillt haben, wird
f
d
' h
I f
C
ur je en nic t ge ie erten entner Getreide eine ho he Geld·
strafe auferlegt.
Nachdem also das Zuriickhalten
des Getreides den Landwirten
keinerlei Vorteile sondern nur
Nachteile und Unannehmlich·
kel'ten b rm,
. gt fo r d ere IC
. h , zur
alsbaldigen Ablieferung des noch
riickstendigen Getreides auf.
Wen n wir nicht sofort grossere
Zufuhren erhalten, werden hąreits in allerniichster Zeit sogar
die Grosssfądte unseres Posener
Gebiets ohne Mehl stehen.
'
Krotoszyn, den 11. Mili 1920.
S t a r o s t a.

Wo nach dem Piane des
Kreisarztes das l!\1pfen dei Ki
in den SellUlen stattfinderi
sind die Schulsluben eille
Stunde vor der zur-Impfung
setzten Zeit zu raumen und
zu durchliiftcn . . Ebenso filr
Nachschau.
Der Kreisschulinspektor.
Nowakowski:
Anordnll
des Ministerstwa'
Pr\19kiej betre!f~lId (-loch
flir SOll1l11crsaatgetreide iil
Województwa Poznań uno
morskiem ....'urde flir in der
vom 16. 3. bis. I~. 4. 1910
v_
gelieferles
Somm~rsaatgetrei
eine Pramie in Hohe von NIk.
pro 100 kg. festg esctzt. Da JC~lU""I __
in ve reinzelten Pallen
saatgctreide bcreits vor dem
3. abgelieferf wurde, soli auch
dieses Getreidc obige Pramic
~
A ntriigc au!.
wii. h1'1 werlJen.
zahlullgdieserPrlimiesind

l2:bę R.olniczą :an das

Aprowizacji POZl\all einzu
Poznań, den ł 9. April
Szef Departamentu "JIl'(J~WlZ.,CJl"
Mi nisterstwa b. Dzielnicy
Pruskiej'
w . 'z.

Dr. O r zażdiyńsk · .

Der Wert des Sachbezuge gewerblicher Arbeiter,
pp: wird hierdurch gemass § 160 Reichsversicherungsordn
wie folgt festgesetzt.
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Bezeichnuug der
Beziige

Wszyscy, ci z powiatu tutejszego. któ rzy urodzili się na GórWohnung einschl. Benym Śląs ku i są upoważn ieni do
reinigung Beleuchtg.
głosowa ni a tamie winn i się jako g lędzin.
Beheizung
na jspieszniei osobiście zgłosić do
Powiatowy inspektor szkolny
Kost.
odnośnego Komisarza Ob wodoNowakowski.
wego względnie burmistrza.
Wiische.
Zara%a piersiowa u koni pospoKrotoszyn, dnia 20 maja 1920.
darza Kaźmierza Swi'itka z R.ozdraKleidung
Starosta.

Der Sachbeziige Tageswert,
Cicsellcll
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1,25

1,25
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3,00

3,51)

3,00

żewka wygasła. Zawie~zoneśrodki

od Żwirówki Kory ta- ochronne znosi się nin iejszem .
Baszków do gmińskiego bruku Krotosz yn-pol.. d. 3 czerwca 1<)20
. Komisarz Obwodowy
prowadzącą, ogł asza s ię z dniem
dzisiejszym jako prywatną i to
W dworze Ustków stwierdzono
tylko do przejścia mieszkańców zara zę u świń.
wolna.
Krotoszyn-póln .. d. 27 maja 1920
Ligota, dnia 10 maja 1920.
Komisarz Obwodowy.
....
Dep~rtament Aprowizacji wy- - dzieJU Hurtowni Drogeryjnej jeden
Dział urz,~DlDq.
Wa,on b'enzyny, celem pod~iału
Obwohl noch grosse Mengen
tejże pom ię dzy drogerje i apteki
po cenie mk. 7,50 za kilo loco Getreide bei den Landwirten
vorriitig sind, wird dieses Getreide
Poznań .
Cena w drobnej sprzedaży namentlich . von kleineren Land(i lości aż do 1 kg.) w drogerjach wirten zuriikgehalten in dem Bei aptekach nie może przekraczać streben, es in neuen Erntejahr
lU erhohten P reisen zu verkaufen.
10 mk. za jeden kilogram.
Drogę

Ubersetzung d.

Ferner wird der Wer! der Sachbetrllge (treie Wohn
freie Feuerung t1nd freie Bekosligung fur: Personen,
Haushaltungen beschafIigt werden, wie folgi f .. "ta .. " .. t··, t
1) fUr Lehrer, Erzieher, Privatsekretiire, Ge~sells(:h.lfte~rirme~4~I"'r(
Reprllsentarrtinen, KindergaJ'tnerinnen und andere
gehobener Stellung fUr den Tag auf . . . .
2) tlir Diener, Kutscher, Chauffeure, '
Krankenpfleger und Krankenpflegerinoen, Kioderfraulein , Wirtschafterinnen, Wirtschaftsfraulein,
Sliitzen und ahnliche Personen fUr den Tag auf
.
' 3) fUr alle ftbrigen manlichen Perso"en
flir den Tag auf .
4) fur alle iibrigen weiblkhen Perso nen
ror den Tag auf .
Krotoszyn , den 5. Mai 1920. '

Druk. "GłOSU Wielk.opolskieg~" w Krotl~szynie.

Versicherun,.
. Wadyński.

