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OGŁOSZENIA przyjmuj e ekspedy cja
7.a wiersz petitowy . . . . 1 mk.
KOTOSZYN, UL. ~JASTOWSKA L. 24.
TELEfON 143.
SKRZY KA POCZT. 17.

. mieści s i ę w KROTOSZYNI E
PR EN UME RlHA f<WARTALNA wynosi 3,50

1~~!-I0DZł

3 razy ,:v•.

:1':1

Krotoszyn

czwartel~,

Rok 27.

dnia 29 kwietnia 1920.

--.
Powo ł uj ąc' się na Ob~ieszc zeni e Ministerstwa S ka l'bu, za?raszającego do p.odpisywania
uchw alonych przez Sejm Ustawo dawczy dnia 27. lutego 1920.

pożyczek państwowych

•
cUa b. dZ!:- pł"uskiej
niniejszym komunikuje,

St- bs!~rybcJa

że.

w

byłej

rozpocznie

dzielnicy pruskiej

się dnia

100 nlaja

i trwać będzie' do

2
Pożyc zka wew~lętrz na'

a kredlIt,. ", PQo .. t!~o\Ve .
Niektóre ustawy ~odatkowe przew iduj ą kredyty na pobrane towa l'y
i nal eżnc oplaty cłowe, znajd ujące s i ę pod kontrolą rządową.
Chodzi tu m. i. o spirytus, tytoń,
wody mineralne i wino.
te

Dowiadujemy się, że krepy-ty
będą udzielane tylko 7.a

podkładką wewnęt rznej pożyczki

państwowej, która odnośne urzędy
.
sokości. nominalnej).
Jest to
jedna z dalszych dogodności ,
złączonych
z podpisywaniem
pożyczki pal\stwowej, która ·jak wiadomo -- posiada pupilarn ą
pewność, służy jako kaucja oraz
llloże być lokowana w wypadkach
przyjmować będą al pari (w wy-

opiekuńcz~go

za rząd u _ mają tk u

osób niesąmodzielnych itp.

0l

II

NiżeJ poda ::i ~,;\\I;:j wlli ose l( Kinzel Adolf, f<rotoszyn,
wy jald u" N:el1! icc 11"1 sl. l!e: . Schwar : Franci.szek, Krotoszyn ,
Wszysc y ci, kt órz) !l I':!,! .! iI!:IC· Karbow lak Maqa, Krotoszyn. .
k'ol wiek r rct Cllsje ,li) clJ l"i.} ,·yciJ
Kroto szyn, d. 29 kwietnia 1920.
się \'· ypro\\';l(j7. i ć, zecilC;\ s i ~ zgłosić w pr% cc iągll 8 d"i dl! Siaro· 1
Starosta.
stwa, Biuro r rl.e pll st ek pokr)j
!lr . 12.
Pncz nominację . Pana Woj ewody został p. M ichał Rądzian
May ,'v\'.rcin. \\·u iC lticl'.
mianowany rendantem Państwollaschk c :'\nurzcj. KrolOSZ} 11,
' wei Kasy ' Powiatowej w miejscu.
T01111 Herb ert . Krotosz\ I~.
. Borchardt Małgorzata, Krotoszyn,
P onieważ obecna rewiżorka
Reich elt rlulda, Zdu ny,
trychin MBrta Szostag-Korytnica
Manthey Max, Krotos7.yn,
d9 ż y.l a urzędowanie swoje na
Reckzeh Zofja, Biadki,
obwód Ligota-Glogowo od 1 kwieKe. ller lians, Krotoszyn,
tnia, powiel'Zam UTZą d rewizora
t Keitel Hans, Krotoszyn,
trychin dla tychże obwodów
Hoffmann Berta, Kroto szyn .
rewizorowi tryc h in
Dorn Wilhelm, Krotoszyn,
p. TomBszowi Borochowi-Li go ta.
Kant her Elsa, Zduny,
Hoch Emilja, Krotoszyn,
_ Krotoszyn, d. 20 kwie tnia 19'20.
Bliefermich Henryk, Sośnica,
'.
Starosta.

I

I

I .r~a posi~dzenill

S'Id u ~)oray:nego

IV Ost rowI c \~ . dnll! I I kWlctlml

t 920 skaza~o.
..
.
I. za wyw oz ~ r tyk\llo\V plcrll·s7c.1
potrzćby do .~leI11I C C lesp do h. I
Kongresówki : ..
.
.
I. AP?loIIJG \VO.lt~\~' ICZ zamę7.llą
z Kroloszyna na t dZlen \\'IC;ZICllIil
i 500 mk. grz\ 11'11)".
2fr~ozaljęJRskowiak niczam,żn'l
ze Zdun na I dzieli więzieni a
i ':;00 ·nlk . gn)' \i ny
3) Józefa .Jó ź II'iaka kllpCil
z todzi. ul. Srcdnia 131 na 20 mk .
grzywny.
II. za przc1\roQcnie CCI I maksymalny ch na "a"icros\.·
\ylacl"slawa
~ ~
}
Sohczaka. go~c inll ego z l~()g-a szy(
pow. oslroll'oki na .')00 lIlk.
grzywny.
Wc IVszyslk i.:h \\ ypadbcil orzeczo no konfi~kal.; zaj<;tcgo lOWartl.

Starosta.

Ubersełzung d. Dział urzę~aliJg,

Zmiana "1art ' aprowizacqjngch

Da die bisherige Trichinenbeschauerin
n
l

mica

~

Marta

W ekspedycji

Szostag-Kory-

die Trichinenschau fUr '

ma1lly na

den Bezirk Ligota-Cllogowo vom

, 1.

składzie:

l

f{rotoszyn, den 20. Ap!'il 1920.

/Di'denłiiche

s

C

przez

ZarobkDwgch

Poznaniu'.

'

DZIAŁY UBEZPIECZEŃ: od ognia, kradzieży
z włamaniem. :szkód wodoci ą gowych, nieszcl'ęśliwych wypadków i prawno-cywilnej
odpowiedzial no ści (H aftpflicht).

Dgre'~cii, Poznań, Słarg

Rgnek ' nr. 6.

Naszymi zastępcami s~:
Stróżewski .. Krotoszyn. J. Piszczygłowa, Krotoszyn, J . noino wski, Krotoszyn, Gramlewicz,
.
~rotoszyn ul. Kaiiska 47.
sic zdulnych
za
_______________
la~tq)c ti\l"

,, '8- - ~
ill

Aprowizacyjny."

wy kOllUj e s;t,y bk() .
umiarkoWalln:h

pO ~euanb

w\'sf)k~ r ro\\'izi~
Ica~'

Druk.

Genml- versammlD~

1. I~eri cht des Vorstandes liber das abgeJaufene Cleschiiftsja
2. Beri cht des Aufs ichtsrats liber die Prufung der Jahr
rechnung.
f •

założony m w kwietniu 1919
z kapitałem zakładowy~ 10 milj~

l>r7.~'jTllltjc

od 8,,1 ,-

TAGESORDNUf\!!G:

Ubezpieczajcie się zatem z~mezasu
ID pDznań~ B~ Ubez,iE~

~

30. 4. rb.
30. 4. "
1.:5." '
1. 5. , ,,

Freitag, den 7. Mai 192Q - , 4 Uhr nachmittags i ,
Hotel zum weissenAdler(K~eutzmann)jnKrotoszy ,

Na mf)cy rozporząd~enia Rząd.l, z dnia 25 .. 8.
1919 r., kończą się w niemieckich towarr.ys twach
wszystkie ubez pieczenia.od ognia, krBdzieży z wła
hlaniem, szkód wodociągowych, nieszczęśliwych
wypadków i prawno - cywilnej odpowiedzialności
(Haftplicht)

Biura

TIrząd

okręg

Drukarnia "Głosu Wielkopolskiego"

Starosta.

1M

Miejski

" FremdI;n.bu'ch"

liber ll'age n.

Zmiązku Spółek

na

"Mahibuch" .

zirken gehorige n Ol·tschaften de m
Trich inen besc hau e r
He!'rn T homas Boroch-LigotiL

Bank

nastąpi

1-3 w piątek, dnia
4 i, 5"
"
"
6- 8 " sobotę .. '
9 i lQ"
" , "

"K Ontr oIlE> li en"

April niedel'gelegt ha t, we rd en

die zu ihren Tric hinenschaub e-

s

,

"Głosu"

3. Verfli gung liber den ausserorden tlichen Reservefonds.,
4, Clenehmigu ng der Bilam, und der Gewinn- und Verlus '
rechnung. ,
5'. Entlastung des Vorstandes.
6. Ergiinzungsw~hJen fUr Vors tand und Aufsichtsrat.
7,. Aenderung der §§ 39 und 40 des "S ta tu ts.
Jahre~rechnung und Bilanz liegen zur Einsicht der Genoss"
in unserem Gesc hiiftsJokal, Rynek 26, aus.
Sollte die Cleneral-Versammlung nicht beschlllssfii hig sei
50 findet _um 4 1/. Uhr ' eine 2. Versamrnlung statt, die oh
Rucksicht auf die Anzahl der erschienene n Genossen beschl.ussfiih
ist.
K!'ptoszyn, den 28. April '1920.

Siedlungs -Genossenschaft '
Krotoszyn-Koźmin
Einge1"ragene Ge nossenschaft mit beschrankter Haftpfl icht

in Krołoszyn.
Pucher
Wels jun.

n Głosu Wi elkopols lliegH" IV

KrotoszYllie ,

