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PowiatuLeszczyńskiego

Organurzędowy dla powiatu oraz dla miast
Leszna,Rydzyny, Osieczny i Święcichowy.
Nakładem drukarni

I

A. Schmadicke

Wychodzi d,,·a razy l)').(OdniO\rn i to na środę i sobotę.
Przedpłata miesięcznie 1,50 mk., kwart;,,lnic 4.,50 mk.
Ogłoszenie za jednnhrnowy wiersz w·ynosi 40 fen.
Odpowiedzialny:
Za dział urzędo,1·y u r z ą d z i e 111i a i'1s k i ,1· l .esrnie.
:id i c kc \\' Les1.11ie.
Za dział nieurzt;dowy A. Sc h 111

Nr. 2.

Amtsblatt fiir den Kreis und ?ie Stadte Leszno,
.I
Rydzyna, Osieczna und Swięcichowa.
w Lesznie.

I

I •

-

Telefon nr. 61.

~r\ct)eim bJUeima( rnóń1rntliń1, 3Jłittrnod} 1111\:l
801111aórnll.
'Bqll!JSµreis lllOll<llłldj l,50 :inf., uiertelj,Hjt!idJ 4,50 illf.
%1\ei!lCHfoftrn 40 ~fg. bi~ tin\pnftige 8eife.
:,!Jenintrnortlid;:
~ilr ben nmtfińJen 1'ci( ll4i5 2 a 11br n t s n m t, Et~3no.
i'Yilr'orn 11idJ!tllntlińJCn :te1( ~f. ® cf)11t ii 'o i rf e , l!rn~no.

Leszno, dnia 27. stycznia 1920.

Obwieszczenie.
Wymiar podatkuna rok podatkowy1920.

Rok I.

(l)effentlłd}e Befu~nntmad}ung.
CEinltommenjteueru~ranlagung
1920.

fiir bas Strnerjafłt

~(uf\ @nntb l:>es § 25 l>e6 ~infommeirlfteuetgeie~e~
niirh f)ietmit jeber óeteiHl mit einem !Jinfommen uon mef,Jt
n(6 -!OOOWforf uei:anfagte 6teuetpflkfJtige im Srteife 2e~bno
aufg{!foi:bet't, bie 6te11ete:crJii.tung iióet fein ~afJte@~infom•
11t-:.'H nodJ bem lJotgefdJtielienen fionnufnt
in ber 3eit bom
.'lO. Jauuat fai~ ein~cfJ(iefiCicfJ
10. fiebruar 1920 hem Un.leqeitf)neten fdJriftJidJ ohei: 0u '\13toto'fo11untet her ~et~
jirfJet1t11gnó&ugeóen, has bie W11qnfae11
11nd) óeftem ~iffett
11nb O>eluiffengemadJt fin'h.
·
::Die oóen óet,-eidJneten<Steuctpflli:cf)tiqen
finb ~ut ~(ónoóe
Wyżej ol.:reśleni podatnicy zobowiązani są do oddania
berr. .StcueretHiirumg uerpfl~djtet, nucfJ n1enn if)nen eine óe,
deklaracji, chociażby nawet nie odebrali oddzielnego zawezf011bere Wuff.o,rt etungl ober ein [ronnufor nicf)t t,-ugegan•
wania ani forn111larza.
gen ift.
Piśmienne deklaracje wolno \vysyłać pocztą, jeclnakże
Wuf ~eda11gen 1uetbe11bie uotgef~tieóenen Jormrufnte
na odpowiedzialność nadaw9, wobec czego zaleca się przenon fJeute nó fojtenfo~I beto.&folgt. '.Die (gi11~enhu11g
fdJrift.syłać je listem rekomendowanym.
Ustne oświadczenia przyj(icfJerl G.fa/f'(iimngcnlbutdJ bie lł3oft ijt ju(iif!ig,, gefdJiegt
w dniach powszednich przed
muje biuro podpisanego
ober nuf @efa(Jr beę. mbfenber5 unh be~fJa(& jltJecfmii.flig
połudn. od godz. IO do godz. 12 do protokółu.
ml~efa <;i;łn( d)iteJ~ótiefe~~9J!UnMicfJe~tffiirnttgett' roe~hen
\Jon beirt loiirol be5 UnteqeidJneten ltJodJentng~ \Jotmittag~
Kto swego obo~·iązku ;,:łożenia deklaracji ,v przepisanym
uo11 JO óię. 12 U{Jt cSU ~totoll'of[ erttgegengenommen.
terminie nie wypełni, winien w myśl § 31 ust~p I prawa o
11:let hie frt:ift jttt ~óqaóe het ifJm o'ótiegenben6teuer ,
podatku dochodowym oprócz podatku ustalonego w postę
ed:forungl uetfiiumt, fint qemiifi § 31, Wbfnb 1 he<5 (;\;in,
powaniu wymiarowem i odwoławczem zapłacić dodatkowo
fomrnenfte11etgeiebe5 11e'bc11betl i-rn 18etanfagu11!-15, unb
5 od sta w stosunku do stopy podatkoweJ.
?JtecfJgmkttdtJeQ·f
nf)ren enhgiiftig feftgeftel~cen ®teuer einen
Ukaraniu podpada w myśl § 72 prawa o podatku
Juf d1lna \Jon 5 iro 0e,1t cru h-etfel&ent,-u entt\cf)ten.
dochodowym, kto oddaje rozmyślnie fałszywą lub niezupełnł
~iffcntfidJ umicfJtige obci: un\J()Hftiinbigc Wngnóen oher
deklarację lub świadomie zataji dochód swój.
1uiifentlid7e 'ne't:fcfJtoeigm1guon <;\;in'fommenin het ®teuet•
ct'ffon111q finb i-m ~ 72 hes Crinfommenfteuergefebe0 mit
Według ~ 71 prawa o podatku dochodowym nie pobiera
~ \rafe uebro(Jt.
się od członków towarzystw z ograniczoną poręką, podlegaWemiif3 § 71 be,:\ tiinlommettfteuetgef e~e~ lu~b u on
jącym opodatkowaniu w byłej dzielnicy pruskiej, tej części
9J!itg(iebctn cim.•t in hem efJemn(s pteuf:lifcfJen ~e'óiel uo111
ustanowionego dla nich podatku dochodowego, która przyl.µofon fteuctpff>icfJtige1u
@cfe[(fcfJnftmit _óefcfJriinfter .pnftung
pada na udziały w zyskach towarzystwa.
be-rjenine J::ciT ber nuf fie b€raufagt.en ~in'l'ommenl;teuer
,
Przepis ten stosuje się jednakże tylko do tych podat1ticfJtet(Joócn, 11wfdJer oaf @'eluinnanteHe ber @efe((fd;nft mit
ników, którzy oddali deklarację podatkową i w tejże podali
befrfJriinftet .pnftu~tg· c11tfiUft. ::Diefe ~o'tfcfJtift finbd aóer
Wszyscy podatnicy,
osobno odebrany udział w zyskach.
nut oa1f fofrfJc! Steuetpf(~dJtine Wnmenh1t11g,roefdJc cine
którzy spodziewają się uwzględnienia na zasadzie § 71 wzm.
Steuetetfforunn nógeHeórn unb in biefcr l:>en uott i(]nen
prawa bez wzgl!'.du na to, czy w roku ubiegłym byli pociąg e111pfnngenen05rfdJiifti8belu
' u11 óc(onb~t~I ÓcbeidJ1tet(]nóen.
nit;ci do podatku od dochodu ponad 4000 mk. lub nie,
::DafJermiiifen nffe :Ste1tcr.pfficfJtigen,l11efcfJeeine QJcriid(irfJ
•
winni zatem w zwyż oznaczonym terminie doręczyć deklatiri1111nn~111iif{R 71 a. n. D. crhlnrten, mogcn Jic ócrcit,:1,
rację zawiei ającą bliższe wyszczególnienie
zysku, który
im ~orja(Jr nacfJ einem {S;in'rommen uo11 mefJt a( .z, -1000
od ebrali od towarzy stwa z ogr. por.
W?ni:ft1crm1fngtgcloefrn jein ober nidJt, (1imten ber oóctt
cqcirfJnden i'hift cinc bie nii(Jerc ~ebcicf1uu11nbe~ c111\)fan
•
. Podatnicy, którzy na zasadzi e ~ 26 prawa o podatku
n11:ó her @cfcflf
cf;aft mit (1cfcfJriinf,
grncn 0leflcfJiift.z-gerninn0
majątkowym zami e rzają korzystać z prawa deklarowania
tn .\)a{b111n, entr1aftmhc .Str'11e-tcrf~rirnngcinw\icfJcn1.
majątku, winni ją również złożyć w powyżej wymienionym
Stcuet.pilidJtigc, 111eicfJe
gcmiit § 26 hc0 Crq( 1t01u1g.z,
terminie według przepisanego formularza podpisanemu piś
miennie lub do protokołu.
ftcuergcfc~e0 \Jom 1-1. 7. 1893 \Jo,n bem ffied)tc ber " r,
l!togc1t.z.~
1ll\~igc @eórau1J marfJrn roonen, fJnóe1t biefefbt'
Na uwzględnienie później wypływających deklaracyj
el't'nfofl,:1,inH.er~of(Jber 0[1cn ntt!-'Jeqebe11en
~rift 11nd1 bcm
Na zasadzie § 25 prawa o podatku dochodo,l'ym wzywa
ws1ystkich do płacenia podatków w powiecie
leszczyrbkim zobowiązanych, których dochód już w roku
ubiegłym oszacowano na więcej niż 4000 marek, aby złożyli
podpisanemu piśmi~nnie lub do protokółu oświadczenie co
do swego dochodu rocrnego na przepisanym formularzu w
czasie od ·10. stycznia cło 15. lutego 1920 roku włącznie.
Deklaracja \~·inna zawierać zapewnienie, że wszelkie dane w
niej zawarte uczyniono sumiennie i \Yedług najlepszej wiedzy.
się niniejszem

•
\Jorg~{dia:icbeneit;;o-rmufor bei betn Untert,-eidj11<eten
fdJtift,
(idj obet t,-ui ':J3r,otolofl-ab0ugeben. %1f bet ~etilcfiidjtigung
fpater eingdJenber Q3enniigen~anlJeigenbei ber Q3era11la.gu11g
ber 0:rgont,-ung~ftcLter
, "f.01mntc{jt gerecfJ1tetloeirben.
9fttgn.'ben"finb
\ffii[fenl1idJuni'C~d)tigeobl'r u11\J0Hftonbi11r
lllil eitrafe bebro(Jt.
i"i,onmtfare 1uerbe1r fo1te11fo~ucrabfolgt.
S:e06\I0 ben 20. ~anuar 1920.

majątkowych przy wymiarze podatku majątkowego liczyć nie
możąa.

Swiadomie fałszywe lub niezupełne rzeczowe zeznania
kar) godne ,v myśl ~ 44 prawa o podatku majątkowym.
Na żądanie wydaje się od dzisiaj począwszy bezpłatnie
przepisowe formularze do deklaracyj dochodowych i mająt
kowych.
Leszno, dnia 20. Stycznia 1920.
Przewodniczący Komisji
wymiarowej podatku dochodowego.
Sobeski, Starosta.

są

1

Dtr Uorfit;enbe
ber <finfommentteutr•Deranla911ngsfommif~on.
Sob <:>
ski .

Befii3fteuererkHirungen.

Obwieszczenie.

~ł uf

~ntllb be;; § ,>2, ~(bi. .1 be~ ~e\i~iteuei:g~\etleii
hlerbrn []ierllli1 affe ~erf onen mit eine11 fteuer(1aren -!.Ber•
mi.:gcn tJ01t 20 OOOillłat'f 11nb llariibe,.-, mefdJe nidjt 6Ut
~eii~ftener t1etan(aqt iittb, fomie affe ')serfonen, beren ~er
moqc11 fid1 fett ber let}tm 'B~ranfoq1t11!ł ,\ur ~efitfteuer um
me(]i: nl0 IO9(J(J :1Jłarf erqiifJt IJat, im ~crnn(aq1tng6ÓelJitf
~e.z;
0tto n1ttgeforbnt, bie :Beiil\fkttt'Tl'rttiinmn 1tad1 bem uor
nefdJriebe11e11
,łommfor in ber jeit tlolll ,m. Jnnuna· bi,z,
I:i. ,łcbruar Hl20 bem lhttl't;\eidJnetett \dirift!idJ ober 5t1
~hoto'foH 1111krber ~l'tiidiemnn ab~uqebe1\, bo~ bie ~(n•
nnhen 11adJ beftelll. \ffiij\r11 unb ~3c1ui[lennelllacC1tfi1tb.
_ %tbere n(.; bic ouen brheid1n?te1ttl'r\ onl'n finb ~u ber
ftd)tliIIi(łr11I ~(bgobe eine1· ~eiit}jfoucrerf(onm1(ł~ lirn:p.Jtigt.
Q3on biefcr 'BefU(łlli" iliebra1tch bil madJClt ticfft im brin
ne11bjtrlli0ntcte[jc brrf 'Setdfinten, um ir~tiimlidJc Q3eran,
lnf!LH1gc11
jc,itcn~ brr ~krn11lnn1111g1ohch6rbrn
n11ę,buf cf1fie13en.
'})ie o(JC•ll(1ebeid1ncten'.)3err011C11
finb Ąllr Wbqnbe ber
~ern16gw,2;ctHiint1t~ tlftt1'i(~r(1tet,audj 11mm i(]nen einc Ól'
fonł>ete Wuffotbetung obet ein ;-s;oi:mu
'.nr nrc(Ji bU(łega11ge11
ift. \)(uf Q.~cr(nngentuirb jebcrn <.łsf(itljtigrn baę, uorgefdjtir•
bene Jonnufar uo11 (Jeu1e all illl ~iiro i)rr '.[,ernnfaqm1q0
,
lommi[jion fofte1tio0 ueraófofnt.
·
'.Die Cfo1ie1tb1tnnfrf)riftridwr (gi:flom1tne'lt bmd} bie ~oj!
i[t buliiifin, qe[cfi,f!htober nuf ~efa[Jr beę, 12.Cbfenbet0unb
tic,c,
(Ja(b ,1wccf111af3in
, mitM0 (fjnłdJrciutfar,cfc;,,• ~łiinbfidir
~tffotu1t.qr11
, mcrbm 0011
1 bem UttierbeicfJnetennn \ffiodJe1t
n ~rotofoTL
tagen uorn1. 10-12 Ufir in fcinrlll Wmt~(ofn( 11
cntncgcnge1to11tmen.
\ffict 'Die Jrift Ąur Wbgabc l>~r i[Jm ob(iegenbe11
Steuer •
crtlorunn uerfoumJ., tft gemoi3 § 5-1 be,:; SBeiitfteuetgefe~e"'
mit (~e(bjti:afc uiii\ bil :"iOOillłart bll ber ~bgaóe anlJufial
ten; nudJ hat er ciltcn .8ufcfJlan uo11 :)-10 '$rolJent ber
qefcfJu(beteniStcnet uertuitft.
m3if[enUid1umicfJtigc ober 1tnnj)fI~tonbigc121
ngClben in
bert Q3eji~fteueter'f1onmnjinb in ben § § 761 77 be~ ~e •
11faH~mi-t('1$e
,
fibftcuergefe~cq,mit ~e1bfti:afe11unb gegeue11c
fiin~ni~ bi~, 6Lt einem fJaHJe11Jaiire bebro{Jt.
~C~bno,,bm 20. ~a,nuar 1920.

Wymiar podatku od posiadłości.
Na zasadzie ~ 52 ustęp 1 prawa o podatku od posiadłoki wzywa się niniejszem wszystkie osoby w powierie
leszczynskim, posiadające majątek " ' \')'Sokości 20 OOO1I}k.
i więcej. które dotychczas podatku od posiadłości nie płaciły,
jakotó wszystkie osoóy , których majątek się od ostatniego
wymiaru podatku od posiadłości o więcej niż 10000 mk.
powięb1yl, aby złożyli podpisanemu piśmiennie lub do
protokołu oswiadczenie co do swego majątku na przepisanym
formularzu ,,. czasie od 30. stycznia do 15. lutego 1920 roku
włącznie. Deklaracja winna zawierać zapewnienie, ie wszelkie
dane w niej zawarte, ucz~·niono sumiennie i według najlepszej wiedzy.
Wyżej określeni podatnicy zabowiązani są do oddania
deklaracji, clwciażby nawet nie odebrali oddzielnego zawezwania ani formularza. Na żądanie wydaje się od dzisiaj
począwszy bezpłatnie przepisowe formularze do deklaracyj
w urzędzie podatkowym.
Piśmienne deklaracje wolno wysyłać pocztą, jednakże
na odpowiedzialność nadawcy, wobec czego zaleca się, prze• syłać je listem poleconym. Ustne oświadczenia przyjmuje
podpisany w dni powszechne przed połudn. od godz. 10 do
12 do. protokołu.
Kto swego obowiązku złożenia deklaracji w przepisanym terminie nie wypełni, popada ukaraniu na mocy § 54
prawa o podatku od posiadłości aż do 500 mk. oprócz tego
nałożone mu być może dodatkowo 5 do 10 od sta podatku
ustalqnego.
Swiadomie fałszywe lub niezupełnie rzeczowe zeznania
są karygodne ,~, myśl ~~ 76, 77 prawa o podatku od posiadłości.

Leszno, dnia 20. stycznia 1920.
Przewodniczący Komisji
wymiarowej podatku dochodowego.
Sobeski, Starosta.

Ogłoszenie

I

dotyczą.ce zaopatrzenialudności powiatuleszczyń- j

Der Uortt1enbe
,er <finfommentteun,Dmmlagungs,Komtttiffiott.
Sobeski.

skiego i części pow. wschowskiego
ru. t
,...
.
. i górowskiegoI
:oe
atmtnHh.,UnR
. w ka~tki n~ ~ukier~ .
..
I lJetreff~metteilunR ber 2ttderfacttn fiic bttt
.V! kartki na cukier wyzeJ wymremone _m1eJsco- fffttij 2eij3no ttebjt ~ltl\C~iiriRrn
2anbdteilen
WOSCl zaopatrzy
Urząd cukrowy w Poznam u przez
l)eij Słreifeij ~ijdJ.owa unb @óca
starostwo.
•
~ie ol.>c11ge11an_11tc11
.l!anbcstci(euerforgt ber „llr 0 ąb
Racja miesięczna wynosi po 1¼ funta na osobę.
Prócz tego wyżej wymen\ony urząd cukrowy wydziela
dla powiatu kartek na kilka ctr. na tak zwany cukier
pro~ed~rowy . dla procederowców
np. piekarzy,
cuk1ermków, _fabrykantów wddy sodowej i. t. p.
W szystk1ch
procederowców
prosz~
zgłosić
zapotrzebowanie
cukru do biura pow. cukrowego
miesz~zącego się od dnia objecia Leszna przez władz~
polskie w domu Nr. 13 przy ul. cesarza Wilhelma
(powiatowa Kasa komunalna).
Cena za cukier wynosi 1,45 Mk. za funt dla
ludności.
Procederowy
prócz tego płacą 6 Mk.
podatku z. każdego funta cukru.
Leszno, 23. stycznia 1920 r.
Sobeski, Starosta.

cufro1u1)ro ~O?,n<mtn"l:nn:cl)bas Starofbuo fos3qtJńsfir.
<Jiir jebe \~erfon gefangen 1 ½ l:J3f1111b
3ucfer f(ir
ben Wlonat 311t Wusgabr.
Wu\3erbcm uertei(t ber Ur3ąb rnfrornt) ~e1Ucrbe"
0ucfo:fodcn fiir @erneróch:cibenbc1Uic 0. Q3. ~ćicfer,
~onbitoren H. f. m.
~We G)cmerbetreibe11ben
mcrbcn nebeten, if)ren ~c"

barf in be1: illefcfJćift~fttlfo

ber ,,~oroiatorua !tasa

!tomunnala" Sl'aifer„miUJefm~6tr.13 un5ume(ben.
;i)er $rciiJ fur bas ~funb betrćigt 1,45 9JH. G)c"
meróeh:eibenbe0a1Jlen aujjerbem fi'tr jebes \,l3fHnbG)r„
medJe0ucrcr 6 9J1t ilicrnerbcftetter.
Qrs3no, ben 23. ,Sanuar 1920.
Sobeski, 6tarofta.

Rozporz:tdzenie
dotyczą.ee gospodarkii cen ma.ksymalnyeh
na naftę.
(Tygodnik Urz½dowy Nr . 43.)
Art. 1.
Gospodarka naftą poclle~a nadal Gló,, ;nemu
Urzęclov,' i żywnościowemu w Poznaniu.
Naft½ przydzielać się będl:ie jak dotąd związkom
komunalnym, i to w stosunku do ilości dostarczonych prz ez Ministei:stwo dla Handlu i Przemysłu w
Wars zawi e
Art. 2.
Cena maksymalna na naft½ wynosi dla konsumentó,v 90 fen. za litr.
Art. 3.
Cena ustanowiona w art. 2 odnosi si½ także do
nafty, przeznaczonej do podziału na mie-siąc sierpień

b. r .

Art. 4.
przeciw przepisom niniejszego rozporządzenia podlegają karze więzienia do 1 roku i
grzywni e aż do 10000 mk. lub jednej albo drugiej
Wykroczenia

karze.

Peznań, dnia 2r.

sierpnia 1919.
Główny Urząd Żywnościowy.
Bart oszewski.
Drwęski .
Grabowski.
fachowski.
Malinowski. Sieracki. Swoboda. _

meurbnungbetreffeub
bit lltwidfdJaftuug
unb btu ~odJ~ł)tei~ fiir ~droleum.
filtt. 1.
~ie ~etuirtf dJaftung t.>on~etwfeum unterftef)t roeiter==
f;in hem Główny Urząd żywnościowy in Poznań.
~ie ,duteilung Mn ~etrofcum erfofgt roie bisf;er
an bie Sł'o~mm1:a~oer?ćinbe \.mmcdjćiftnis ber ~e[iefenmg
butdJ ba5 Włtmftenum fur .panbe[ 1tt1b@e1ucrbe in
[Bars3ama.
~(tt. 2.

~er .()oclJftpreisfiir ~etrofeum mirł> fftt ben ~et"
braudJer ,utf 90 lłftnnig fiir thttn ~itt~ feftgefet}t.
Wrt. 3.
~er in 9(rt. 2 feftgefrtitc ~reis gift audJ fftr bas
fur ben 9J1onat ~(uguft 1919 3lll' mernHsgabut1g fom„
menbr ~droleum.
'
~(rt. · 4.
d1ttuiber!Jat1b(u ngen gegen bit ~efti111m1111gcn
biefer
mcrorbmmg mcrbcn mit @efćingt1is lii~ 3u 1 ,3'a1Jrunb
mit @clbftrafc bis ,1u 10000 filł. ober mit cinrr biejer
6trafen beftraft.
~o,1 nań, ben 21. ~(uguft 1919.
Główny Urząd żywnościowy.
Bartoszewski . Drwęski. Grabowski. lachowski.
Malinowski. Sieracki. Swoboda.
łJrk.anutm,u11jung.

I. ~uf @r_unbber merorll11u11gber ITTacjeilta!Raba Eu,
bawa, i1Jgobrnt Ur0 ęborug %. 35, artrćigt bie Striegśfainiiter.•
Ogłoszenie.
unietfHljjung filr bie ~li!ge~órigen ber poltdf d)en <So!battn
J. Podług rozporządzenia Naczelnej Rądy Ludowej, monallicf:):
.
Tygodnik Urzędowy nr . 35, wynoszą zapomogi familijne dla
1. fiii: bie @ljefrau
o) in ben ®tiibten 60.- Int,
rodzin żołnierzy polskich miesięcznie:
b) auf ben c:Ilorfern45.- [Jlf.
J ) dla żon)
a) w miastach
60. - mk.
2. fllr jebcś Słinb
o) in ben 6tiibten 20.- IDU.
45. - rnk.
b) na wsiach
li) auf ben ~orfem 15.- Int.
:?) dla każdego dziecka
a) w miastach
20.
mk.
3. filr mater u 9Jlulter o) in ben 6tiibten je 40.- WU.
b) na wsiach
15.- rnk.
b) auf ben 'torfern je 30.- !IJU.
3) dla ojca i matki
a) \V miastach p~ 40. - mk.
~nur faU~ t.er einge6oyeneieo~n gan! obn u6mułtgtx•
b) na wsiach po 30.
mk. fili: ben 2eów~untergalt her @Item geforgt gat.
fecz tylko wtenczas, jeżeli powołany pod broń syn ich
4. filr u;;egeli~e .Rinoer o) in ben <Stiibten 20.
!IJH.
utrzymy,rał, lub przynajmniej w znacznej mierze wspierał.
bł auf ben '1liirfern 15.-- !UU.
4) dla dzieci nieślubnych
a) w miastach
20.- mk.
5. filr @efd,Jroifter
o) in ben 6tiibten 20.- IDU.
b) na wsiach
15. mk.
ó) auf ben <llorfern 15.- IDU.
j) dla rodze11stwa
a) w miastach
20.
mk.
II_ 'l)ie S'frieg§fa111ifie11unterf1ilya_~g
filr bie Wngegorigen •
b) na wsiach
15. - mk. ber fntgeren heutfd:)en 6oloaie11 betragt monat!icf):
li. Zapomogi familijne dla rodzin byłych żołnierzy
1. fili: bie @{)efrnuin beu 6tiibten ur.b auf
. niemieckich ,~'ynosz,i miesięcznie:
·
ben c:Ilorfern
30.-- !IJll.
30. mk.
I) dla żony \~· miastach i na wsiach
2. filr jeb es .ffinh be~gTeid;en
13.- mu.
2) dla każdego dziecka.,,;· miastach i na wsiach 13. mk.
3. fitr lllater unb ID'luttcr ~e§gfeicflenje
13 - !mf.
3) dla ojca i matki w miastach i na wsiach po 13.- mk.
ł. fiir une!)Plict;e.fł'inber t>esgleid)en
13.- ID1r.
4) dla dzieci nieślubnych\~' miastach i na wsiach 13.- mk.
5. filr ~ejd)wifter he!!gleid)en
13.- !JJlf.
jJ dla rodze11st\va " ' miastach i na wsiach 13.- mk.
,tecf)t auf .Rriegsfamilienunterftilyuug fleljt nur ben ~n•
Lecz pra,~'o do ,~·sparcia przysługuje tylko tym rodzinom
gef)origen ber fril{)eren beutfdJcn <5olbaten ,iU, a) bie fld) auf
byłych żołnierzy niemieckich, a) którzy według wiarogod~oąr~fltto,miiar! ijtftfteUunollOd} in @efangenf<t.aft be:
nego stwierdzenia zaginęli, lub się jeszcze w niewoli znaj- fin~m ober omnit3l l~nh, ó) hie fid.lnod) in 9Jlilitiirlo6aretten
dują, b} którzy się ,~-lazaretach wojskowych znajdują i nie- befinben unb nocf}ntdit oom .peere!!bienft entlaffen f!nb.
2wolnieni jeszcze z ,~·ojskowości.
Be~3Ho,ben 20. 3'anuar 1920.
Leszno, dnia 20. stycznia 1920.
J)er J:an!lrat.
Sobeski, Starosta.
Sobeski.

Ogłoszenie.
Przedsiębiorst,\:a przen~yslo:ve potrzebujące ponad

ro ton węgla m1es1ęczme wmny niezwłocznie
:iJosić swe zapotrzebowania do powiatowego Urz½du
Węglowego .

Leszno, dnia

20.

st:rcznia

1920

r.

Sobeski, Starosta.

Rozprządzenie dotyczą.ce

cenna okowitę skażoną,.

lldanntmadJung.
'.tlie11igengewerbficgcn ~etrie6c, rnefdJe monatlidJ
iiber 10 ':tonnen .Rof)!enuerbraudJen, moffen ifJren mer"
brauctJ mn•n!iiglidj bem 11~orniatotu1J Ur5ąb m3ęglomtJ
aufgeben.
Bcs5110,ben 20. ,3'anuar 1920.
Sobeski, 6tarofta.

~danntmad)ungiibtt ~rtnttf.piritui'lJreif
e.

Maksymaln<;l cen_ę za r lit~-ol~owity skażonej w
'.tlcr .pod)ftpreis ffu: 1 Ei ter ~rcnnf pititus ijt im
sprzedaży detahczneJ ustanawia się 2,35 Mk.
SHeinfJanbefsoetfauf auf 2,35 WU. fejtgefet}t.
(Rozporządzenie Urzędu dla Spirytusu z dnia
(?Ecrorbnung Uqębn bfa 6pinJtusu 5 bnia ~2. 11.
22. II.
19 R. l. d. (K.)
.
19. gł, 0· b. (St)
Leszno, dnia 22. stycznia 1920 r.
·
2rs 0Ho, ben 22. ,Sanuai: 1Q20.
Sobeski, Starosta.
Sobeski, 6tarofta.

Urzędu RozPrzewodniczącym Mieszkaniowego
na powiat leszczyński (oprócz miasta
jemczego

Czajka przy
Leszna) jest p. sek_retarz podatkowy
Starostwie w Leszme.
Spory mieszkaniowe należ5' się piśmiennie lub
ustnie p. Czajce przedłożyć.
Leszno, dnia 21. stycznia 1920 r.

Staresta

powiatu

!norfi~enbct bcs ~ictseini~ungsnmtcłl fi'1rbrn 5hcis
hs5no (of)ne Stabt 2c~1no) ift .perr 6trnniet'rctćir
Cf,3ajfoócim 2nnbrntsamt.
~łietsftreitigfeiten fin~ if)m mi'tt1b(iclJobtr icl1riftlicl)
uoqutrngtn.
~es3no, brn 21. 3anunr 1920.
i>tr ton~rotbu Krtłfes tu1no.
Sobcski.

leazczyńakiegą.

Sobeski.

~danntmad)unQ.

-0mSh:eiicS!es3nofi'1(Jrcicl) freien $anbel fi'1rJ(rif d)
rf)11fft.
cin. i)ie iJ(eifc~forttn werben {Jicrmit obg<'f
~e~3no, btn 22. ,3'n11uot1920.
Sobeski, 6tarofto.

Oglo■zeale.
Znoszę system

ogłaszam

na mięso

kartkowy

wolny handel na mięso.
Leszno, dnia 22. stycznia 1920 r.
Sobeski, Starosta.

~ef annttnBdtttUA.
!lic @e1mi11bcnSlatfd)fo11,::tdrbufdJ, monifen unb
@aóe( unb bit @utsbe3irfc ~otf dJt'Clu,~rieb11fd1unb
@abrl, bic fritl)er illlll 5\'reifc (\}u{Jrougef)orten, rnerbcn
en. (SirlJc Drębonmit
bem 5łrdit ~esino onnrfc(J(off

Oglo1zeale.
Gminy Katschkau, Triebusch, Roniken i Gabel
oraz obwody dworskie Katschkau, Triebusch i Gabel
należące dawniej do powiatu Guhrau, przyłącza si~
do powiatu leszczyńskiego. (Patrz Orędownik Nr. r.)
Leszno, 2-1-. stycznia 1920 r.
Sobeski, Starosta.

. . . .

Ogłoszenie.

.. ,

.

. .

•

9łr.

l.)

Eesnno,24. Smrnar 1920.
Sobeski,

6taroftn.

. -· ..
~tfa_untmad)m~p.
m .S:cs3110nmb nl~ 5tom1mf11onor
mnfouf uon ~~r_trcibe 11. f. m. fi'ir bm llr,\ąb ·

. ,

~te J;mna

.

, N1_meJszem, udzielam ko~1sJ?nerstv.a 1 na zak~~
zb~za 1. t. ~- dla. Urz~du Zbozo" ego po\\. le5ZCZJn
sk1ego finme BaJon, Leszno.
Leszno, 2 . stycznia 1920 r.
4
Sobeski, Staro.;;ta.

fur ben

18bożornt)
'

~01011

Qe~3no 3ugdoflen.

ile~ano, 24.

1920.
Sobeski, 6tarofta.

Jomt(H

~rfcumtmndJllłlll•

Ogłoszenie.

Urz~dowa nazwa komisarjatów, znajdujących się
w Lesznie brzmi: Komisarjat obwodowy leszczyńsko
leszczyńsko
obwodowy
i komisarjat
wschodni
(Nie Leszno W schód lub Leszno Zachód).
zachodni.
Leszno, 24. stycznia 1920 r.
Sobeski, Starosta.
Ogłoszenie.
Wskutek zmiany paragrafu 25 ustawy o podatku
obo,Yiązek do zgłoszenia deklaracji
dochodowym,
przy dochodzie ponad 4000 Mk.
dopiero
powstaje
r920 r.
stycznia
24.
Leszno,
Przewodniczący Komisji
wymiarowej podatku dochodowego.
Sobeski, Starosta.
leszczyńska
obwodowego
Biuro komisarjatu
39.
Bismarka
ulicy
przy
teraz
się
znajduje
go
zachqdnie
r.
1920
stycznia
2-1-Leszno,

'.tit mntlicl1rn9?amc11ber '.t)ijh:iWlćimtcr in Qe~.3110
Inuitn: Kof!isarjat obwodowy leszczyńska-wschodni
unb Komisarjat obwodowy leszczyr'lsko zachodni.
~e§nno, 24. ~anu at t 9.20.
Sobeski, 6tarofto.

~tf'1ttnhtutd)tm1t.
S;urd) bie i{bćinbmmg brs § 25 bes (fotfonunen"'
fteuttgefe~e~ beginnt bic ~f(id1t ~ut fil(bgaótriner 6tc11er„
tdfćinmg trft bei cinem ffiinfo"lnnmt uon mrfJr og
4000 9.Jłort
· ~c53no, 24. ,5om1nr 1920.

Du tlorn\enbe
btr <finłommentte1m,1>eronlagungsfommimon.
Sobeski. Starosta.

S;os ~i'1ro bcs Komisarjat obwodowy leszczyńsko
39.
óefinbet fidJ ie~t 58i~morctftroi3e
~es3no, brn 24. 0nn11ar 1920.

zachodni

obwobenn}.
Komisor3

Komisarz obwodowy.

~3e5.Trawiński.

Trawiński.

~ecig11etc

I

~

f~re~enbeś
Tablice '1oumnmteiten
tofdo wozów 3tooreobrl
f roulein
jogeneln
ttenl f~fiettf
I

(fot

~oillijtlJ

fiir cinc

podług przepisu

fiHJrtin guh•r ()elfocóe llll~

t,mftr.,
IDłaler
Husmer
słniier,óriebriń1•25irnfie

31.

w::wnuje

\fa1'.~iv:łej

olejnej

mit morinung nil mit>tenge,
fuclit. 6d)riftl Oficrten an

, rz,
mala
mert
Hu_s
ulica frydrychowska 31.
◄

Ili

B. Jlski,
Lesz~o, rynek 37.

fofort nducf)t.
B Jlski,

ffiłarrt 137.

