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Niniejszem podaje ;do WiadO-1 Eichholz Emma, Kro toszyn,
lo składaniu. ~ek~a!'acji zosta~ą II
Dział urzędD\i)q~
ws zelkie przeprowadzki Vogt Kathe, Kobylin.
I wy dane nalPoźmeJ 10. maja.
do NIemiec muszą być na Sta- Mittmann Emm8 , I{rotoszyn,
Czynności podkomisji
szacunHiermit mache ich bekannt,
kowych odbędą s ię w majlI. dass samtliche Umzi.ige nach
rostwie POk.Ój nr. 12. zgłoszone. Wielebiński Józef, Kobylin ,
Termin do składania deklaracji Deutsch l,ll1n im Landratsam t
Kr
d .
Hoffmann Wally, Benice ,
otoszyn. ma l marca 1920. Kowalc zyk .JÓzefa, Qzielice,
wyznacza się na 1. do 20. maja. limmer 12 angellle!det we rde n
S l a r o s t a. .
Gruszyński Brun o, Dobrzyca,
Pos tępo wa n ie szacunkowe - na- mussen.
.
Dot~zy I 'dostawy
Kluge Edw?rd, I{rotoszyn,
kawje się ukończyć najpóźni ej
Krotószyn , de n l. Marz 1920 ..
ziemniaków.
Gleser Karol, Konarzewo,
, do I. ·lipca 1920 r.
Sl
l
Ar!. 3.
aros a .
Nal'azie daj'! się odczuwać w Lehmann Gustaw, Krotoszyn,
Rozp orzą dzenie niniejsze ob 0 Betrifft: Lieferung von
wielkich miastach a szczególnie Jayte Paweł , Krotoszy n,
w i ązuje z dniem ogło szen i e .
KartoHeln.
b. Kongresówce wiel ki brak ziem- Thomale Christian, l{roto5zyn,
Pozna6, dnia 5. lutego 1920.
Augenb licld ich besteht in den
niaków. W ostątnim czasie był Blaszke Paw eł, Krotoszyn ,
Za Ministra.
Grossstadten Hn l! besonders in
dowóz bardzo slaby, tak. że po- Jayte Frederyka, Krotosz\'n,
R. Rybarski.
Kongressp olen grosser Mallge l
trzeba w przybliżeniu nie mogła Jayte Elise, Krotoszyn , ..
Bunt ke He rmann, I{rotoszyn.
być pokrytą.
Podsekretarz stanu.
an ](ar toffe!n.
Die lufl1hren
sind in der letzten l eit so schwach
Szef Departamentu.
Krotoszyn, d. 2. marca 1920.
. Gdy teraz mróz zwolniaJ uprasza
wz. Schmidt.
gewesen , ' <lass der Bedarf auch
Się zatem panów gospodarzy aby
Starosta.
nicht annahernd gedeckt we rden
natychmiast odstawę ziemniaków
Rozporządzenie.
konnte.
w wi~kszej i lości' rozpoczęli.
- Karty cukrowe na nliesiąc Inarze~
Nachdem nUlll11e hr frostfreies
Na zasadzie Ustawy z d. 7 listoW Ich własnym inieresie leży muszą być przez konsumentów
opecny za pas ziemniaków na- najpóźniej do 15 marca ku pcowi pada 1919 r. (Dziennik Us taw. no. Wetter ei ngetrelen ist, 11111S S ich
chmiasł odstawić. . Czego do . podstęplowan ili" przedłożone. 84) G przymusowym wykupie deshalb. die Herm Landwirte
się teraz nie wyśle, tego Później
Krotoszyn, dn ia 1 marca 1920. monet złotyc h i srebrnych oraz dringend ersucheli, alsbald mit
na w i os nę z powodu braku wazłoto i srebro w stan ie nie nie- der Lieferun [ś \'on Kartoffeln in
Starosta.
gonów nie będzie można ładować.
przerobionym, wzywa s i ę wszyst- grOsserem Ulllfang zu beginnen.
Krotoszyn, dnia 1 marca 1920.
Es liegt auch im lnteresse der
Rozporzadzenie.
kie instytuc je finansowe (B anki,
W przedmiocie przeprowadzenie Domy Bankowe, Kasy Poi.ycz- La lldwirte, die hier noch vorStarosta.
N iżej POdan i stawili wniosek () postępowania szacunlmwego na kowe, Banki Ludo we i. t. d. do ha ndcnen I\artoffelbestande 50wy jazd do Niemiec na stałe.
mocy ustawy o podatku docho' na tYC hmiastowego zgłos z enia do fort zu verladen. '\I\' a 5 jetzt
W
dowym Z dnia 19. 6. 1906 i na Polskiej Krajowej Kasy Poży nicht \'e rladen wird, wird im
~zyscy ci, którzy mają jakie- mocy ustawy o podatku majllt- czkowej w Poznaniu całego za- Friihj ahre infolge Wagonmangel
k~lwlek pretensje do chcących kowym (uzupełniającym) z dnia pasu złota i srebra w monetach nicht verladen werden k6nnen.
s~~ wyprow~dzić, zechcą się zgło14. lipca 1883.
i w stanie nieprzerobio nym, bę
Krot oszyn , den l. Marz 1920.
SIC W przecIągu 8 dni do StaroStarosta.
Na mocy art. 6. L. d. ustawy dącego w posiaaaniu odnosn ej
stwa, Biuro przepustek pokÓj
nr. 12. .
.
dotyczącej tYlllczasowej orga m- instytuc ji finansowej. Zgłos ze n i u
Die Zuckerkarle n . fur ' den
zacji z arządu b. dzielnicy pruskiej pOdlegają zarówno zapasy '7ilbta
Die untenbezeichneten Persa- z dnia l : 8. 19 rozporząd za m i srebra b~dącego własnością tl'lonat Marz mfIssen du rc h die
wspom nianych instytucii fi nan- Konsum entell s patestens bis zum
nen haben die Ausreise nach niniejszem co następuje :
sowych, jak też złożone tymże 15. Marz einem J{aufmann tur
~e~schland fi.irdauernd beantragt.
Art. 1.
or eru~gen an unten Genannte
Organizacja wła dz podatków instytucjom przez właściciela AbstempeJu ng I'o rgelegt werden.
Krotoszyn, den 1. Marz 1920.
w.~rden 1m Landratsamt, Ausweis- bezpośredn ich oraz wykonanie tytułem znstawu lub na skład.
Starosta.
~uro Zimmer Nr. 1~, binnen 8 ustaw y o podatku dochodowym Zapasy powyższe należy uwaf agen entgegengenommen.
i majątkowym (uzup ełniającym) i.a~ za zaj ęte przez Pań stwo przeto
Verordnung
Besang I\arol, Krotoszyn
i o pOdatku od przyrostu ma- nietykaln e i zab czpiec.zyć na kofr itsci)e . Mąrta, Krotoszyn
jątkoweg o etc. na objEltych kOll- r zyść Sl(arbll Państwa. Termin betreffend Durchfiihrung des
auf
Engelhardt Kurt, Smosze\~ "
traktatu pOkojowego obszarach, obowią zk o w rgo zł o żon a tych Veranla'gungsverfahrens
Vorwerk Else, Biadki,
'
które dawniej należały do pań- zapasów w Pulsk iej Krajowe j urund des EinkommensteuerVorwerk August, Biadki,
stwa pruskiego, Obejm ują w Kasie Pożyczkowej w Poznaniu gesetzes vom 19. 6. 1906 50 Kiithner AdeJf, Ligota,
cZt:ściach b. prowincji puznań- din celów wykup u będzie podany wie auf uru nd des Erganzunltssteuergesetzes vom 16. 7. 1893
friedrich Hans i Willy, Biadki
skiej i śląskiej, wojewoda poznaó- do wiadomości publicznej.
Gellert Roman, Krotoszyn,
' ski, w częściach b. prowincji
Pozn a ń, d. 1.8 listopada 1919.
.
usw.
Becker Augusta Krotoszyn,
zach . pruskiej wojeWOda po-I Szef Del)artamentu Skarbu.
Auf Grund des Ar t. 6 L. ci.
Hi.ibscher Adolf: Krotoszyn ,
morski.
odp. Dr. Glabisz.
des ąesetzes. \'om 1... A?gust 19 19
P
. .
betreffend dle vorlauflge OrgaUrban Paulina, Krotoszyn,
Art. 2.
I .
Za
MinIstra.
nisation der Verwaltung der
S.~hulz Wilhelm, Korytnica,
Termin spisu ludnoś ci w celach
ehemals preussischen Landesteile
]lodr. R. Rybarski .
Jakel Anna, Zduny,
podatkowY'ch wyznacza się na I
Poćsekretarz Stanu.
I Polells verordne ich kllgendes :
Petig Klara, Kobylin,
1S. do 31. marc a. Obwieszczenia
mośc~, iź

I

i.

t.

I
I

Art. I.

werden spiitestens bis zum 10.
Mai erlassen. Siizungen der
Voreinschiitzung's -Komrnissionen
fin den im MOllat Mai statl. Der
Termin zur Abgabe von Sleuererkłiirungen wini fetr die Zei!
vom 1 - 20 Mai restgesetzt. Das
Veranlagungsverfahren soli spatesleJls his ZUIll l. 7. 20 beendet
sein.
Art. 3.
Dir.se Verordnung tritt mit dem
Tage der VerOffentlichull/.r in
Kraft.
Poznań , den 5. Pebruar 1920.
Ful' den Minister
R. Rybarski.
Ar!. 2.
Unterstaatssekretiir.
Der Termin wr Volksz!\hllll1g
Der Chef
fi\r Steuerz\\'ecke wird auf den
des finanzdepartaments.
15 - 3 J Marz festgesetzl. Bel. V. Dr. J. Glabisz.
Iwnutl1l<lchungen iiber die Ab·
WOjewództwo.
gabe von SteuererkHi.rungen

Verfiigung_

!~
Die Organisatioll der Steuerr;J IbehOrden fur direk te StetJern,
l I gleichzeilig die Ausfiihrung des
'Einkommcnsteuergesetzes, des
: "Erganwngssteuer- und des Be: I sitzsteuergesetzes etc. fur die lIuf
1.[ Orund des Friedenswrtrages
: iibernommen LandesteiJs, dic
; I rilher zum Kónigreich Preussen
; I ehórlen, iibernehmen in den
f Teilen der ehlmaligen Provinz
: I: Posen uud I!lchlesien der Woje5- woda PozuaJ'Jski, in Teilen dlr
I f ehernaligen Provinz Westpreussen
f' der Wojewoda Pomorski.
. 1'
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Aui dem Grundsatz des Gesetzes vOJ1J 7. 11. 19. (Tagebuc h
d. Gesetzes Nr. 84.) [,ber den
Zwangweisen Ankauf von GoId
und Silbergełd ebenso von noch
unverarbeilelern Gold und Silber,
werden ulIe fillanziellell lnstitute
(Bank en, Bankhauser, Darlehellskassen, Volksballken II. s. w.
angefl)rdert, sofort ihrell ganzen
Gold uml Silberbestand in
Miinzell und unverarbeitet, an
die Polska Kraiowa I(asa Pożyczkowa in Poznań zu melden.
Der l'v\e łdung unterIiegen ebenialts alle Gołd und Silbervorrate die Eigentum der fjnan zieJlen
lnstitute sin d, aIs auch die denselben lnstituten durch den Eigentumer ZUl11 Pfand oder wrn
Verl<auf iibergebenen VorriHe.

Obell genaJ1l1te Vorrate miissen l
aIs vom Staate besch!agnahml;'
angesehen werdeJl sie sineJ deshalb unamiihrbar lIud lJ1USSeIl
zum Beslen des Staatsschatzes
gesicherl werden; Der Termiu
der Niederlegung diesel Von'ate
in der Polska Krajowa !(asa
Pożyczkowa in
Poznań,
wird
zum Zweck des Zuriickaufs
vertitfentlieht werden.
Poznań,

d. j 8. November J 919.

Der Chef des Schstzsmtes

Unterschr. Dr. G1abisz,

Fur d. Minister
Unterschr. R. Ryb ar ski.
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Hurtownia kolonjalna

J.

Biegański

W ekspedycji

i Sp.

Krotosz,n,
Rynek 22

Telefon

mamy na
II I'.

"Głosu"

składzie:

168

"Hontro IIbu ch"
"Mahibuch"

poleca

oliwy do' maszyn i centryfug, cykorję
polską, krotoszyńską Ekstra, pieprz
gorzki, prawdziwy mydlik warszawski,
karmelki po cenie fabrycznej i
. . wszelkie al'tykuły kolonjalne . .

"Fremdlnbuch"

hurlownit: i detaljc;mit.

po cenach

Obwieszczeni
dotyczące

słomy

lnianej

konopnej

Celem wysIania słomy lnianej i konopne .
d? fabryk w byłej Kongresówce wzywa si
nmiejszem produce!ltów i handlarzy na tereni
bylej dzielnicy pruskiej do przedrożenia listó\
przewozowych

U1Djumódzłm3 Poznańskiego

dla

biurze Urzędu Rozdzielczego
Poznaniu, ul. Skarboma 1,

ID

ID

przystępnych.

U10jemódzłma

dla

PamarskieiU

biurze Ekspozylury Urzędu
Rozdzielczego lDl'oruniu, ul, Fryderykal
ID

propon:j onalJlą

o b-- IO pako·

•

-

jach z ogrodem warzywnym Urząd Rozdzielczy
, owocow) m . Uferty Z. poda· I,rzy Ministerstwie byłej dzielnicy pruskiej
f\telll cen)' do ek sp. pod Iii . K.P.
:\1' l. Leon Sti.irme r.

ORĘDOWNIK zamawiać można

na poczcie i w ekspedycji HGłosu Wielkopolskiego"
KROTOSZYN
Telefon 14;1

Piastowska 24
Przedpłata
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kwartalna mk. 2,25, z odnoszeniem do domu mk. 2,75.
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"Głosu WilflkQPolskiegQ"

~.

::

I

..~

w KrotQs2.ynie .

l'

I

•

•

