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w KROTOSZYNIE,
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mieści się

OGŁOSZENIA

PIASTO\'1SKA 24.

przyjmuje ekspedycja

za wiersz petitowy ..• . . 2.00 mk.
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IJ

Cligłoszanie.
ROl!:lun'ządzenie
1 Art. 6. Wytwórca rolny, nie stosujący
Celem wykonanii! rozporządzenia b. dziel- wprowadzające dla b. dzielnicy pruskiej się do zarządzeńStarosty (prezydenta miasta)
!y pruskiej z dnia 8 czerwca 1920 r. przepisy wykonawcze do ustawy z dnia co do terminowego omłotu lub odstawy
l\enr.i~ Urzędowy lvlinislerstwa b dzie~~ .
9 lipca 1920 r . o aprowizacji na rok
ziemiopłodów, ulegnie karze przewidzianej
.'z uma 30. b. nr. 34. poz. 30 J str. 6/ "J
"gospodarczy 1920/21.
w niniejsżem rozporządzeniu.
pomocy palis(wowej na uruchomienie ,
Art. 7. Osobom samozaopatrywającym
pOdarstw rolnych Lniszc7.0nych lub uszkoNa pOdstawie art. 12 ustawy z dnia 9 się pn:eznacza się na spożycie z 2icmionyc;h skutkiem wojny z Nicmc;imi poda.ię lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gospo- płodów wychodowanych wdanem gospoWiadomości interesowanych wladz i społc- daiczy 1920/21 (Dziennik Ustaw nr. 56) darstwie rolnem na miesiąc i osobę:
listwa co następuje:
oraz na podstawie art. 6 ustawy z t sier- zboża chlebowego. .
15 kg.
I. Wnioski o pomoc pal1stwową które pnia 1919 r. o tymczasowej organizacji jęczmienia lub owsa
4 kg.
z a rz ądu b. dzielnicy prllskiej (Dziennik Praw
-. .
2 ,12 kg.
7.kódo ..... alli mogą po myśli art y k!
u li 8
64)
d'
t
groc I1tl.
.
.
olmi iancgo ro;;porządzcnia IHledsławiać nr.
rozporzą za :>1,. co ~as ępuje:
W miejsce grochu lub rodzaju ' zboża
iSZClTIll Staroscie powinny z3wier;;ć:
A.rt. 1.. N~ rok g?sp?aarc~y ~ 9?Oj21 niewychodowanego we własnem gospodara) dowód, że poszkodowany posiada pOdt~ z~mllJe s~ę ,w b. ~zleln , c~ . pl uskleJ m<!c stwie, zużyć wolno tę sam/l ilość innego
11'0 ohywatelstwa polskiego na mocy ustawy praw.ną przeplsow o b ow~ ązuJ,,~y c.h w -~!l1U rOdzaju zb oża .
· nia 28 stycznia 1920 (Dziennik Urzt;d. 31 }:.pc~ 1920 r. \~ fll : edmlOcle . ~bl o~u
Pracobiorcom rolnym, pracującym na
: ist. b. dzieln. pr. nr. 10. str. 2 21.
z~oz :- m l g~ochem ~I az plze!l~o~aml .ychze !mocy umowy taryfowej, wolno spotrzebować
· b) uwierzytelnionv urzt;dowy odpis swej zl.emlOp!odow, .0 1I~ następujące artykuły we własnem gospodarstwie domowem ilości
, t.nil:j dekiar~cji do -podat~u dochodowego file l,vprowadzaJ.ą. z~lan: . '
. . l
ziemiopłodów, w:yin~czone ~ kon~rakc!e
· !ątkowcgo Jako dowód, ze poslkodowuny
.C~llY 11~ wyzeJ .v.ymlenlOne llemlOp.?dy taryfowym, obOWiąZUjącym dl1la 1 slerpma
· P?mocy pallstlVa nie jest w stal~ie uru- ze zmw ~Ol~u 1920 I za .ospę:,,~topęprzemlału 1920 -1'.'. także ponad ilości wymienione
: II; gospodarstwa t. zn , dokonac fakt)'- oraz o?łat) :z:a przelmal \\ J znaczą osobne. w ustępie J.
~ jego odbudowy lub nabyć niczb~dnydl rozP0f,,-ądzem e ., .
.
I
.
O ile pracobiorca rolny ilości tych nie '
· odarczych , illwcntnrza Imrtwego i ż ywego,
Al l . 2:. ROI{ ~ ospoda..rczJ .1920. 21 ~oz- sf.lotrzeblJje we własneru gospodarstwie,
~ ów rolnych alb9 spłaci ć długu zaciągnię- po~zYJla ?~ę 7, d~~em l ~lerpma 19~0 I., a winien je oddać zgodnie ze zasadami ze•
.. na dokonaną JlI~ odbudowę.
konczy SI" z .dry lo;;m 31 hpca. 19?1 I • . . . • "westru.
,
< c) ..przybliżoną datę i z\Vi~zły spi s zajścia ,
Art. 3. Mmlsterst~o~. dZI~lmcy pr~sl\lel . .~rt. R Wykroczenia przeciw przepisom
~ e spowodowalo poniesienie bezpośrednich , ~vyz~acz.a przez _woJ ewodztwa, powlato~'n niniejszego rozporz'ldzeniil lub przepisom
~ lnwych ~t rat, przez wojnę z Niemcami , IlośC.I, ~~em!QPto.d o w (r~ty), ktore ~ale7.Y wydanym na mocy niniejszego rozporzą
~ ) wyszczególnienie w"zy~tkich strat i od~t;hVIC ,w telln~nach ~;alon~:ch \II ~I t}'~u:e dzenia ora~ usiłowania. wyl{roczeń i wspót~ rozmiarów w domach mwszkalnych l l~~ U.st.iI\>. Y z 9 hpca L~O r. I w te,1 n~!na~h udzinł w nich podlegają karze aresztu lub
;;, Irkach gospodarskich .VI urządzelliach nic- pozmeJszych . ~ul11a rat, ty~~ do 1 K\', t~tma więzienia do 6 miesięcy i grzywnie 1 000000
'" nych do ul"llchomi ~nia gospodarstw 1'01- 1921 r. ~Ie ~o.\~l!lna bye mzszą od.kont~n- marek Jub jednej z ·tych kar.
'J w in wentarzu martwym i żywym ora7. genIu [11 zyp"oal.~cego na mocy al t..1 1,3
Obok powyższych kar można orzec
~ ędl1tlj do prowadzenin gospodarstwa cyt. ustawy z? I! ;~ ('a !9~0 r: na wyt~w~rcow konfiskatę towarów, do których wykroczenie
~ i plodów rolni czych.
rolny~h w mnych dZielnIcach l anstwa się odnosi , bez względu na to, czyją sta?). pożąda nil wysokość pożyc~ki na ce le POI~{~~g~. W
\: t' 11 wie'sk' h ~
<t l10wią własność.
clcgóllliollC IV uslępi e b)
I " •• "
po .~I'~ l~~
IC
ar~o a,
Art. 9. Wykroczęnia przewidziane w art
'" J
wyc iąg hipoteczny nieruchomości, na w powHlta\.Oh . ml\:!J\"rh.. pr~z)-~~nl m.I,lsta 8 podlegają ukaraniu przez władzę admi~ JtJR być za bcz piecwną maj ąca sil) udzielić rO.Z~.ła_dfl prz~ .W~~~,l1dZld,le PO\.I~toW~!
nistracyjną 1 instancji drogą nakazu karnego,
zk,l.
mlsll zbozOw~J \, ~ .. naCZO.le pO,wlatowl I aty tak co do kary jak ' do konfiskaty.
Wf d :MI" t
.
l' t
..
nioski o pomoc pai1slwową nal eży ja l{ 11a poszczegolnych wytworcow rolnych,
0_, 'óI11'C I' przed/oz'y'; Pal1l1 ';:'tal'oście gC1I"z' I1względni ajac obszar ziemi obsianej, wv- b
,a ze
rumls rahcy!ne
d,ns andC)I .zo" , \; v .
- ~
-J
..
•
•
. .
k' " t '
,"
o W iązane są wys l uc ae prze
wy alllem
l
k'
. .. d 'h
ł k'
zo'lr.;dll na s tały wzrost con a ściśle dalIlość gleby l Il:ne w ;1 ~un 1 \~) ..worczoscl:
b
•
.
•.
W ~I<ład pO\l/lato' \'e] k01JlISJI zbożowej' na {azu al nego oprn!1 woc cz on OW
loną kw o t ę stOj ącą 00 dyspozycJI pomoc
. ~
.
' . , .' .~ . ) .
wydelegowanvch w ty :n celu przez wydział '
k m wydatni ejsza inl prędzej jej udzieli ć wc hodz ą .:::,tarosl;l (pl eZl oent ITII "sta Jako
. t
. I d'
"k' J d
. d.
przewodmcz ą cy , oraz po dwuch przedsta- POWI~ owy wzg.~. me 1111eJS I. e e~ ~ e
. n:~ż J1 a. .
'..
wicieli Wi ę k sze; i mniejszej wła s noś ci rolnej legatow ty~h WInien być przedstaWIcielem
lIIan. dllla 2 1 1'1)(11 1920 I.
. t
'
konsumentow.
jewoda \\. zasl!(pstwic Cwojdziliski.
POWlD ts \v ['
1
b' .
Postępowanie karne odbywa się za od'" S1' '\ POST Ą
\ \1 d " k'
r..
y worca ro_ny zo O\ l ląza ny l
.
.
. - §§ ~
od11 0 ś ~ , , ( , ~ ,,", a ~ 115 t. jest do odstawy \V YZlla~ZOnyc~l !1~I1. pr~e z po:medmem zastoso.wam em
4;:,3. ust~~
szyscy u ch odźcy zamicszkuj'ICY w po- St a rostę (pr~zy d enta mIasta) Ilosc ZlemlO- 2 I .1, 454 - ~58 men~. proc:edury ,~a:nel
krotoS7.yl·lskim winili si ę zglosić w ci ągu pindów w przepisanyc h te rminach.
Iz l lutego, 18,7 r. z ,elli? IZ w mle}s.ce
Wytwórcy rolnemu wolno zaj ęte ziemio- sądu PO \~iatoweg~ (ławlllczego,. pokOjU)
celem rejestrac,ii li pa:la Rakowskiego,
p/ody odstaw ić po omłocie odrazII.
w ~gt. sędZIego powiatowego (pol;Olu) WSl t;·
Zamku w KrolOszynic.
STAl~ O STA _ Wadyllski.
Wytwórcy rolni, którt.y w pewnym pUje sąd okręgowy.
okresie d ostarczą zi<>mioplody ponad wyWniosek o rozstr zygnięc ie w drodze
PO 'i-iiat krol oszvliski firma L. Oi basicwicz z n ac zo ną im r at ę, otrl~nlają w razie pod- sądo w ej nie l11a mocy w st rzy muj ącej wy7. \' 11 , je,t Illlrtównią dl a cukru. Dolych- wyźsz en ia <;ell w n astępnych okresach o d ~ konani a kary odnosni e do g rzy wny, o ile
i d etaliści , \I' inn i p owyżc.i wymienionej powiedni'l dopł a tę; o b niże n ie zaś cen w w ł a dz a wy d ają ca nakaz karny nie przyzna
ni. Icv itki na cuki er odd a wać . za n as tęlll1 yc h okresach nie p o ciągni e za w nim uk2 ranenut mocy wst rzymuj ąc ej wyt ulde r przyd zielonI' bę d zie.
sob ą zwrotu pobranej przez w y t w ór-:~ nad- konanie grzywny na wypade k stawienia
STAROSTA - Wadyllski.
w y ż ki.
wniosku o r ozstrzyg nię c ie są dow e.
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I

I

I
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I

I

I

Wykonan ie lJakazu karn ego dokonuje in órn folgenben 3eitobld]nitten eine cntjprcdJenhe 311' jiir uerfolleu .rhlor! weroen of)n . Rii<i<!idJi OOtll u[, rJI .
się podług ogólnych przepisów obowiązu 301)11111g; ei u. Ijerablel3uug ber p reile in oen folgenbw 6ie mor~ gd)or1.
3eitabjd)nitten 3ie!)t eine Derpflirl)tung Jur Riimjof)ltl11g
Hrt. 9. Die im Hrt. ~ uorgefef) enen ouwiberlJ4!': '
jących w tym względzie w_ b_ dzielnicy
pruskiej,
GrzywllY oraz konfiskaty

Skarb

przypadają

Państwa,

Art. 10. Rozporzą dzenie niniejsze wchodzi
w ż ycie z dniem 1 sierpnia 1920 r.
Warszaw .. , dnia 25 lipca 1920 r.
MINISTER APROWIZACJI! - )StŚli wiI'lsld,
MINISTER B. DZIELNICY PRUS KIEJ
(-) W. Kucharski .
O!jł06zenia.
Niżej

podani stawili wniosek o wyja zd
do Niemiec na stałe. Z Kro t o s z y n a :
.lorek Malthcus, Niko ł ciz ig Ida , Schicha Hel ena,
HcldcJlslcin Mar::-Krotoszyn-Zamek ; zeZdun:
Pfennig Marta ; z Kobylina: Bti1ucr Pawel.
Krotoszyn, dnia 2i, sierpnin 1920 r.
STAROSTA - Wadyllski .

UbBrsetzung dBS Dział urz,daliJg.
BckabnłmaCbu,,'",
:!J

~lit b~n ~tei!; Krotoszyn lDirb hic ~itma
L, Giłmsi cw i cz · K ro!os7.vlI a Is (l}toflbanbcls!lrma
filr Rumet I>eftimmt. ~el bielet Wlrma Hnl> bunt)

!lle Ii!sijerlgen 3rofid/en!)1inbler bic ;3udterkartcn
ab ~uge ben, lUorauffiemit ;3umer beliefert lllHhen.
_ _ _ _;:S.;:.T:.;A::.R:.;07S~T"'A,;:,~
-=W~
a~d"1'1::.is'-k..;.·i.----

_

Uerordnung

b,treffenb
toubestclie

bcs erqobcnen mef)roetragcs nid)t unn) lid),
Ilun 9 cn werbell UOlt ber Uenualtullgsbel)ijroe c,
.Art 6. Der Unte.rneljme r emes la n bw irijd;~ftlidlc n J njtar:3 beft;af!, lino 3 ~a r im megc c.ines Sirafoe!
jow oą l oe3ugltd] ocr Strafe ols aud) oe3ii~ lic!J
(StuMprdji oenłcn) in ne3u9 au! ben Drujd)t ermin ooer HonjisHot iou Die 1J<rmoltungsbel)orben erfter Jli
bie flblieierung Don Bobc".r,ellgnilfen nirl)t oefolgt, linb \1erpflid)tet, uor oem <trfaIJ ei nes lolrf)ell S
mirb gemńfl oen Strafhcltimmnng en ocr uorlicgeubel1 befd)ls oic mchlung uon 3mei 3" oi elem i5memo ,
Dercrbnungen b~ltroft·
fanbttn n!itgliebcrn bes Hteis , be.ltD. Stabiausfd)rI
flr:. 7. Den Sclb[toerlorgcru ItIerbe lI 3ur I1:ruii(1' 311 qor' lI . lEiner ber Defeg icrtell 111 II [l Oerlrel e:' ~
tUlIg folgcnÓe menge" uon in eigenet lUit! jd]nft et' Oerbraild]er fei n.
3ellg t rnBo~eller3 englliifcn proHopf uno mollal IJ_[timlll t :
Das Sirnfoerjol]ten rid]t et jid)
011 Btotgetrei~e . . . . , . Hi «g .
flbr · 2 ttll~ 3 nltb 454 bis 458 ber
.
4 kg.
pr03efioronllnQ 00111 L S.~rt\ar 1877
alt (!jerfle ob er !jufer .
all IErbfen . . . . . . . . 21/" lig.
bab <1n Sterr. bes flmts , (S<I"].ofien ,
fin SteUe \1Óll IErh!cn ober einer OietteiÓeart, bic 1i~3m. oes AlII!s, (Sneben ; .) nd)rCTS
lIid)1 in eigenet mirtJdJaf! gehnll t wiro, ' barf biel clb. !t,tt.
.
.
. ' .
lTTenge einer allocrell Oietr';Óeart oerhtoud)t merbelt.
. DIHiI) OCli Al1ltog 0111 gcnd)thd)c
Die anf <iirtlno eines \l:arifoertrag es nro.ilenb_n ItIITO ble UoUltremll~lg bes Strafbete~fs,.
.
lonowirtld)aftlid'len flrheitllef)m cr biirfen im eigellen 6eloft rafe foutel, mdlI g~~etnllt!, 10lern nt d]t ole
fiausl)nlt oi e ill /lem om L flu gult 1920 BeUellb.n Sfralbef.f]1 ey'laller,oe, Bef)orbe III beml.lben benl
ll:arifoertroge belti'nmtell m'lIgell on Bobeuersengnifjen l.t:llft~n nod'lln(lt! bllld'l .Ste[{uug bes flntra\ls
nit d] uber ~ie im Rlijoll l bclti1tlnl ~ 1I rnengcn l)iuOtls 1td)thtf)c lEnt\d)elbulIg im DoUltrcdlll ng II"
ucrbraurl)en.
'
ab3 Iłm~nbcn,
.
'. .
UJwn bet lan~rohiidi\litlidlc flróeitn eT]lner ~iefe
DI~ Ooll!tred~ullg bes ?trcl\ oW~I$ eTfo lgi nad)
lHengcn im eigclI.u' l'il1usl)nil e Ilidlt llerbraud)t. if! er allgem elllelt lit oteler Ijinl'd)t ilt bCII ef)elllo[s
" .dr
. lo >..
'
..
[nllbested," gcltcllbell Be\flllllnllltgen
UC1'jJ1" .Ie!, blefc .,n genlnfJ ben (jjIllnblo\lcl1 ber be"
<Verollmlcn nno ber O:"os (lUS ben filI'
1d'llllgnnlJ1l~e ('.!'31t1~·fetll ,
"
", edlWrten mm'en fli cfllll in Ó,n Staatsjd)oil.
.
Ar!. B. v urotberljQI!.?lulIg cn gegell ~IC OOl[d)ttl tc."
flrt 10 Dic OcrorllnulI g t itr • 1 B 't
blcl~r Vcrorbnung ober vuw loerl)ollblllllgen gcg<1I ble i I Brafi
.
Tan, . llgul
altf (Jinrnb bieler Veroron ulIg crlaH,"'" l)orld)riften, I
, ' . ,.
" _ .
loroie ber t)cr!ltrl) lIItO lIeilllol)1tIe meroell Illit fioft ober
W.HS7.<l\\ ,I , .ben lo ... jurt 1 92~ .
CiiefiillgHis bis 31t 6 monatell IInb mit Giclbltrofe bis
Der mlltlfter fur Dolh~llcrp ~eg un g
3u 1000000 mk. ober mit eiltH biefer StrafCII bcftraft.
( ._ ) ~t. ~ h\\'lIIskL
flllilcr bclt oorgcnaltlltclt Sttalell fl<llllt bie lUlltC,
Dcl' mi llil! er filr Me cll"mals prerlb. !Ali
wclrl)e ben Cicgenlt<l11o ber 3I1mibe!'f]0Itblul1g bilb,t,
{- i W l(urharsJii.

na Belmbes, mcfd)er Ole flnorollungen oe. Starojlelt

-

I

I

I

(liniU~rllng fUr bit t~tntQis prtllfJifdJen
~er llusfiif'fllngsbtjtimnmngin 311m (Veftije

110m 9. 3uli ~920 ilbet Me fietrei~łbewlffidl"ftltng

im

tllirtrdJoflsiQ~r

1920/2(,

fluf <Dmnb bes Art. 12 bes (jje l c~es uom 9. Juli
]920 Uber bie (jjetreibebewirtidiaftung im UJirtid'lafts.
ja!)!' 1920/21 (D3iennih Uftaro nr. 56) un b ouj <iirunb
bes flrt. 6 O(!.S <iielef.lcs betreffenb bic oorlaufige (Ilr,
9oltijaiion ber lJerwollulIg in bell eqema(s prtufii!d]en
Lanoeste iiell UOI\! 1. flugltl! 1919 (D3ienllih pronl Itr,
64) ltIirb folgenbes rerorond:
!tri. L Slir bas m irtidJaftsjnqr 1920 '21 bleióe11
iu bell el1cmn ls prellhild'len ( an besteilen nlle om 31.
JlIli 1920 geftenbcll CiiejeIJesuorld)rijtell bcłreffeno bie
ł3e1Dirild'laftlln~ VOIl Oietrcibe IIl1b CEróleu lowie berel!
5aki«a tell weiter ill HmfI, lofertt Me llad)ltclleltoell
flrlihel heine Aellbcrungen einfii~ren,
Dic prcile fiir bie oben be3eid'llleten Bobeller3eug,
lIiIle alts ocr CErnte 1920 UIIO fiir Weie, joroie oer pro.
3eutfatj [tir Ausmol)lung lichiI mal)lloQII roer~'1l bnrd)
bejollbere Oerorbmrngen geregelt.
Rrt. 2, Das lDitlfd)uftsjaljr 1920;21 óegilllli mit
~ern t Augufi [920 unb cnhet mit bem 31. Jltli 1921.
flri . 3. Dos lliinijtcriunI riir hie eqemols preul!.
f onoesteife b<ltill1l11t bnrrl) hi. Ulojeroobid)aft bc~. chI.
3e lnen Hreilell bit menge nn Boo~n~t3eugniffen (Raten),
weld)e in bell laut Arf. 12 bes (jjcie~e s
9. Jllli
1920 fejtgeleiltell ullb in ro,iteren3,itnblrl)nittell ab ,
:Juliefwl linb. Di~ liielllllltlllllll1lC bieler H al ~n bis 3uIII
1. !tprH 1921 barf nid)! Ilicbriger [ein aIs bas HOli'
tillgelll,
beHelI R.blieferullg allf Ólmll~ ber Ar!. I
nnb :5 ~e s getialllltett Q"efetes UOIII ~l. Juli I920 bie
1łn!m : e l)lIIer lallb ,~irfjdjnft lid) "r 13etriebc ill bell llllberell
[eil.1I bes po(nijd)clI Slltntcs Dcrpflid)tct li llb .
Art. 4·. Der Staroli i1ll Lll nol:rcis. bcr Stabtprii .
fibelll illl Stabthreis oerlei lt linter lninuirl'ulIg eillcr
Hrcisgcllleill be kollllldHiou hir "0111 Hre ile ucrlallg l,
lI:eillllclIge ouj hi. Cill3clllen Unlel'llel)m" lou bwirt .
ldioftli d)cr 'B'tricDe unter tleriidtiid)ligung ocr flubau,

POZNAŃSKI
z

Spókk Za robl'ow)'ch

kapitołem zakładowym 10000 000 mk~
ttbezpiecza ~a słałemi składkami i przysl~pl1emi \\'aru nkami

wszystkiego rod zaj u przedmioty :

od ognia, od szkód IDodociąg. i od kradzieżg zwłamaniem,
równicż

ubezpiecza Bank

t
li

P oznański Bank U bcz pi eczel'l posiad:: r.as(t;pcó,," we wszystk ic h
więks1.\'ch wiosk ac h by/ej uziclni cl' pruskiei. ()I'<:Z I\' \\'Oll t<:1I1
mie ś c ie Gdańsku.

mias1ac h i po

ł~ady w e

wszys tkie j] ~ prllwaclI ubezpit;~ :l, uULie1a dll, ltllC tal;;(;

Poznańskiego

Dyrekcja

Poznań,

Banku

k
ŚI

II,
Z ći

W

in
WI

Dd nieszczęśl.mgpadkóm i pralDnDc~wilnej udpow. (Haftp!licbtL

,u

Zakłady

Z\vią zlw

W PGznanilll

0"'"

piidJe, bes ifrsiehighcit bc; lJobens Hllb aubercr pro,
bllRtiollsbeoillghllgclL
Der HreisgetrciheHo lllllri ifill 1l gel!ore n ber Staroli
(Stobtpriilib enl) ols LJ orli\l ell~cr IInb je ,tuei Dert,.eler
bes groflerclI IIl1 b kleino,.en Lllllb b. ji\\es iln Hrdle 11 11.
fi,.!. 5, Der I!nf c l· lI e ~nr .r eines l<l n h wi rt l(~n f tl id) '1I
'Bcfritbes iiI Jur Abli.j.rullg oer il]1II UOTII Staro!len
(Stnbtpriiiioelltell) uorgcjd)rieocllć n ]]1'"gel nn Bober!>
H3,ugnili.u 311 ben ~tltid]1l e l . u 3eil pnll ltlell uerp lIid)tet.
(Er barf bil, btr J3e id)(agna~ m. Illllorli egellb. l1ltllge
nil Bogtnn,rugui jirn Ilnrl) belll flusóreldJeu nuf dllmal
«bli.fwl.
Difjeu iqell lIutem.llllltT lallow irtid'lajtJid) er Be ,
tritbe, meld)e iu einem bellinllnlen i5eitabjd'lnitt Bobtll~
·.r]eugllilf. Ub,r bit H)nell uOl'9.ld]ri.bfllt m.ug' I]inaus
(lbli.ftr", tr~Qltłu iTII SaU •• iller O:rljoqullg bu pnll.

BANK UBEZPIECZEŃ ~~'6.'

zaloio ny w kwietniu 19 19 r. przez Bank

Ubezpieczeń,
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nic
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od
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Hia

Stary Rynek nr. 6 .
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KARPIE
I Karpfen
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Uznane Z_l.....__ do siewu

orR' w~t clkie "alu liki ill _' jowi, jiimllid], ano.re S.ijd).
!I \,c h rv b ~lIpui G i I'l ac~ gattulIgen Itouj. ullb 3nl]fe
lIajwyis zc CCIII' . DO od- oie I)otf)rtell preile, 3um kupuje pD cenie wyznaczonej
lowu sta"'inlll ew tl . lu dzi Sild'lfaug It cll c cuH. [eute
Wie lk opolską I zbę Holniczą
i siecie,
ullb U.tle 3ur Ocrftigttng.
Fł'scbhdl
'
.
.
POZNAŃ . C IwaJiszewo i4,

Handel ryb Gz Dambl'n' ski'

drukarskie p. l .. Głos Wielkooolski" w Krotoszynie,

Za

Raman Krgsiński-

redakcję Odpowiedzialny

Edward Marcitłkiewi~

\\i l

