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PowiatuLe~zczyitskiego
.

ODrganurzędowy dla powiat-u.oraz dla miast ,,, Amtsbla.tt fiir den Kreis und ?ie Stadte Leszno,
!Leszna, Rydzyny, Osieczny i Święcichowy.
Rydzyna.,Osieczna und Swięcichowa.
1

~aklad em i drukiem „Drukarni

L<>szczyńskiej'' Sp

" 'vchodzi dwa razy ty~odniowo i to na środę i sobotę.
f>rzcLlplatamiesięcznic 1,50 mk., kwartalnie 4,50 mk.
Ogłoszenie za jednołamowy wiersz ,~·ynosi 40 fe110dp0\dedzialny:
Za dziat urzędowy u rząd ziem i a {1ski w Lesznie.
Za dział 111eurzędowy Kazimierz Suwali1'is1<iw l.esz1)1e.

Nrr. 17.

z ogr. odp.

,vLesznie.

-

Telefon nr. 6r.

6:t\dJeilJt 3mei mal 1uódJentHcg,
':lJHthuodJun'o So1111neenb.
~e~ugi11reis n.1011ntf1CIJ
l,50 mu.,uierteljiiijdidJ 4,50 !»lf.
%t~eigcn foften 40 'llf!J,bit ein[µn!ti~e Beife.
~mmhood[idJ :
A'iir ben nmt[idjen lei! bas .Il a 11'ot n t s n m t, ilcs6no.
~-!lr 'llen11icfJtn111tlii1Jen
!ei[ Kazimierz Sm,alii'1ski, .lleSillO.

Leszno, dnia 17. marca 1920.

Rok I.

I

Ogłoszenie.
~efamttmlld)tJng.
Upraszam Ii.stów urz~clowych do mnie osobiście
.\)err ~roni~łatu ®teinme~ iit butdJ ~erfiigung hes
ni e l'. adresował' , pocl_ać tylko adres urzędowy jak: · lfilojetuobn~0311011 0um @etreihefonuni[iar fiir ben Sheii
Staiarostwo lub vVyclz,al po\\"iatowy.
Be~0no bejterrt. ~II~ fofcf)emHnteriiegt bie Sto11trof!ebes
2ht~~rufcf)e~
unb ber 21fJiieferungbe~ @eireibełl ob.
List\· do mnie osobiście za,idreso\\'ane otwieram
i p nrz e kazuję do rcjestratl_try, . przez co na~tępuje
~r ift bmc!Jtigt, jeber0eit einc 9łetJifion óei ben ~efiJJem
zwll'loka czasu, a skoro mrnc rnema w domu, list lt>ż\· uor0une~me11. ~il.: óitten, iąm óei bet )HugfiHmmgfeiner
ni <.e<it\\'arty aż do powrotu .
· ~iitiofeit retne 6d1mietigfeite11in ben aBeg au ftelleu. Sm
flleborf~foUc fan n ficfJ.\:)rrr 61einmei ber S'.)iffeber @en•
~rf ClntdtllłldJUUł\.
barmerie bebieHen.
Jd) erj11dJcnm!Hd)e\Briefe nicf)t µcrf011(idJnu midi 311
Leszno, dnia 2. marca 1920 r.
nbreteifimn utltl óitte nur hie nmtiid)e 91brefjen11311geóen,
Sobeski, Starosta.
nlfo :o: @3toroftltlo,
~lJh3ioł pornintolt>IJ
Hfln.
'ł,!crjonfidj au miń) ahrefiierte ~ricfe ii6er1uciie icfJ ber
Onłoszenie.
ffiegi·gijttatur. S9aburd) entfte~t ein Seitjer(u[t. nuaerhem
»
llegegen mdefe, tucnn idJ oerreijt bin, uneriiffnet bi~ 311
Na zasadzie dekretu „Glownego Urzędu Żrwnomeireincr9łiiiffe~t.
• ściowego" wstrzymuje śit: wydział cukru do fabrykacji
Leszno, dnia r1. 3 . 1920 r.
likier 0 w aż do dalszego rozporządzenia „Ministe-rstwa
Sobeski, St.osta.
B. Dzielnicy Prukiej."
Rozporządzenie to zobowiązuje od natychmiast.

Obn-ies.aczenie.
Wszyszy, kt 0 rzy w czasie ud r. stycznia do
31. i stycznia 1920 r. odstav,,ili zboże (żyto, pszenice,
jęcnmień i owies) do k?rn~sjoner<':w polskiego powiat.
Urziz~du Zbożowego wmm zgłosić się do takowych
po c odbi11r dopłaty w wysokości mk. 7,50 na centnarze.

~danntmad}1tng.

tldcttuttmtld)un9.
.

!(uf @runb i:>et !Uerorbnu11g bei @lotunlJ llraąl>
Z'9tnnośdoro~ tuh:b hen @emerbctreitenben 8utfer 3ur ,t;er•
ftellung bon 2HfofJoigetriinfenbis ouf meiterei nid]t berab•
foigt. · Obigc ~efotmtmocf)ungftilt fofort in Shaft.
Leszno, dnia 11. rnarca 1!)20 r.
Sobeski, Starosta.

i1Ie @:qeuger, bie in ber 8eit uom 1. ,0a1ttt.1r bi5
31. ~ -uan11ar1920 @etreibe (9łogge11, ~ei 0en, @ei:fte unb
Zwraca się uwagę na to, iż na wędzenie dla
~afefer) ben Stommiffioniiren?teg pomiatotlllJUq~b .8'6ożoll>I) osób prywatnych
u rzeźnik 0 w Starostwo i Komisarz
O>olrlnifdJe
Shei5getreibe~elle) aógeHefert {Jaben,lt>erbenet•
fudjt,t, fidj bei i:>et1in iJrnge fommenben 5tommiffioniire11 obwodowy zezwolić może i to za wydaniem po
jednej k~rteczce na ka!dą sztukę, za którą się po
nmedtf! ltmpfangnaf)mebet !l'łacf)3a&ru11g in .\)o~e t1011 Wad
25 fe~. hczy. Karteczki te muszą być najpóżniej po
7,50) filr ben 8entner 311melben.
ro dmach tej władzy zwrócone, która je wystawiła,
Le zno, dnia 28. lutego 1920.
celem ułatwienia kontroli.
•
Sobeski, Starosta.
Zaznaczamy, _ iż towary znalezione w składach
rzeźnickich i we wędzarniach bez zezwolenia t. j,
Obwieszczenie.
bez karteczki z pieczątką wystawiającej władzy·
Pan Bronisław Steinmetz
z Leszna został zostaną skonfiskowane.
miannowany dekretem p. Wojewody Poznai1skiego
9.Racf)ebarauf aufmetfjam, ban \l3titJalperf
onert bie ffr•
jakoo komisarzem zbożowym na powiat Leszczy11ski. fouónig
•0mn !Riiucf)ernbci 8leifd)em ber 6taroft unb ble
Podlega mu zatem kontrola młocki i odstawa
:Iliftriftgfommifare
f crleilt 11t1bntuar burdJ !Uerabfolgungje
zboŻ)ża i upoważniony jest każdego czasu wykonywać
etner ~rlaubniijfarte fiir jebe~ 6tihł, flit luelc{jeje 25 I.J!fg.
rewivizje . u •poszczególnych właścicieli w powiecie
~u entrid)ten fhtb. :Ilie[e Słmten miiffen fpiitefte11!nad)
10 t:agett her mugfteihmgg&ef)iirlleaum 8tnecfe ber Q:deia,•
Leszszczyńskim.
tenmg ber ~ontroIIe 3urilćtgel)eóen 1t>erbe11.
Proszę mu zatem przy wykonvwaniu urzędu nie
spraawiać żadnych trudności.
W razie potrzeby
Leszno, II. 3- 1920.
posMużyć się może p. Steinmetz pomoc.i\ L..andarmerji.
Sobeski, Starosta.

..

Jako zastępcę przewodniczącego obszaru dwor- ·
skiego w Dohrejmyśli mianuj(; •niniejszem urlędnika
gospodarczego pan Karola Mistola z Dobrejmyśli.
8um ftellberiretenhen @utibotfte~er .fih: ben @11gbe3itf
ł>obrami)ś{ crnenne id) ~iermit hen @11iijuer1ualter~ad
9-nifto{au~ i)obramlJśt
Leszno, dnia 2. marca· 1920.
Sobeski, Starosta.
Rozpor..ządzenie o handlu papierosamii gilzami.
1. Z dniem ogłe.szenia niniejszego roiporządzenia
otrzymują moc obowiązuj~cą ceny maksymalne na papie-

ros~· w

sprzedaży

O,iłoszenie.

p

Urząd

Rozdzielczy sprztdaje przez odnośne składy t
tyto1i do papierosów włącznie bibułki elf) fajek:
(l
Cena sprzedaży detaliczne ustanawia się
za paczkę gatunek Prince Albert
ca. 30 gr. mk. 6,25, w
za paczkę gatunek Bull Dnrham
ca. 50 gr. mk. f-,40, p
za paczkę gatunek Tuxedo lub Velwet ca. 60 gr. mk. 10,00.
Podzia.ł na miasto pu,,ie1·zono firmom: ·
K. Dybicki ul. Wrocławska narożnik Starego Rynku 60, lll
F. Koszewski,·ut Wielka 27-29,
l'f
M. Szm_yl,pl. W ol11oś~i 18 i
G
F. Ztgarlowski, ul. Seweryna Midży1iskiego 8.
Podział na prowincje u~kuteczni się przez Powia1
tową Komisj~ Rozdzielczą podług zestawienia Urzędu 11~
Rozdzielczego.
11_
Niezastosowanie się !lo norm pollzialu i cło cen
:l!przeda.1.y,
przepisanych przez Un;ąd Rozdzielczy podlega.
grzywnie do l 00 tysięcy marek i karze więziennej do .u
5 lat lub jednej i drngfoj karze (Rozp. m. 26 z dnia'?
8 kwietnia 1919 r.)
Jl
Poznmi, dnia 22. :-:tycznia.1919 r.

detalicznej:
a) na papierosy z banderolą do klasy I D. w:yroby krajowe i zagraniczne najwyżej mk. (i,20
za I00 sztuk.
b) na papierosy z bamlerolą klasy I D · wyroby
krajowe i zagraniczne najwyż~i mk. 8,80 za
100 sztuk,
c) na. p&.pierosyz banderolą kl-'asyI F.:
·
Urząd Rozdzielczy
l) Wyroby fabryki „Patria" Pozna.ii.
1,rzy Ministel'stwieb. dzielnicy pruskiej.
Papiero8y z ustnikiem:
·
Noblesse" 1,80, ,,Witold" 2,00, ,,Sefer
pod1_.1.
Antoni
l\Iarwig.
_,;.
).
11
Pasza" 3 1, 2 2,20, ,,Sefer Pasza" 4 2,40,
,,Sefer Pasza" 5 2,50 mk. za 10- sztuk.
Wiel_kopolska Izba Rolnicza pos.iada pewien fm1<lm;z,
i
2) Wyroby fabryki „Droste'' Pozna11.
. przeznaczony na pierwszą pomoc dla gospoclarstw znisz-,v
czonych przez działania wojenne. Z funduszu tego).
Papierosy z ustnikiem :
,,Dubec" 15 1,80, ,,Doktorskie" 2, ,,Dn· udziela sk skromne bezprocentowe pożyczki, mające dać
bee" 100 2,00, '' Dubec utra." 2,50; na poszkodowanymmo1.ność utrzymania gospoclar:stwaw biegu 1
papierosy bez ustnika nr. -1.2,20 ink. za przez zakup najniezb~dniejszyclt r½eczy. Wzywa tiię
wszystkich rolników, których gospod,u·stwa ucierpial'y~
10 sztuk.
3) \\'yroby innych fabryk krajowych jako też vodczas Of;tatnich walk pol~ko- niemieckich. a którzy
zagranicznych najwyżej 26 mk. za 100 sztuk, potrzebują koniecznit zapomogi na utrzymanie w biegu
ll) cena na gilzy do papierosów najwyżej mk. 2,50 gospodarstwa o zgłaszanie sic: piśmienne db Wielkopolskiej Jzby Rolniczej ł'uzna11, Mickiewicza 33. Wiell.:.oza 100 ~ztuk.
:2. Dowóz papierosów z zagTanicy dozwolony iest polska Izba Rolnicza po st·1vienlzeninszkótl na miejscu
tylko za pozwoleniem Urzfdlt dla Handlu Zagrauiczneg·o: przez w.vznaczoną do tego celu komiąj~ udzieli wtedy vr
- a. Opakowanie papiero:,:ów musi wykazywać poclrn- mian: możności, jak rówuież. w mial'C'.w~·soko,foiwyrządzonych szkód o<lpowiednią pożyczk<:.
Pożyczki te
dzeni (firmę fabryki) i posiadać banderol~ dzielnicy.
4. Wyrób i 8przedaż papierosów z surogatów i z są bezprocentowe, przeważnie pi~ciuletnie,tiplacaue ratami I
l'Ocznemi,począwszy od paidziernika 1925 r . Pożyczki
clomieszką surogatu jest zakazany.
udzielane bt:da jedynie osobom naprawd~ potrzebującym, I
5. Uprawnionemi do handlu papierosami są po.sia· wobec czego zg.laszanie się osób, kti>rym 11ożyczlrn nie
dający otwarty skład i pozwolenie procederowe.
t
jest niezh~clniepotrzebna, jest bezcelowe.
S1H'zedaż detaliczną i jednorazową ogranicza się cło
Leszno, dnia 1O. marca 1920 r.
I
100 :-;ztuk.
Sobeski, Starosta.
6. ·Sprzedaż. i wywóz papierosów, gilz i bibułki do
i
I
gilz jako też i tytoniu z b. dzielnicy pruskiej jest zaka___zanybez zezv.•olenia -Crz~du dla Handlu Zagranicznego,
Mnożą si~ skargi na przedsi('.biorstwa kinemato·
jeśli to111arma być skierowany poza g-ranicę Pa11stwa grnfi.czne, i;i, wystawiają filmy zagrażająee bezpieczeństwu r
Pol8kiego i bez zezwolenia -Urzędu Dz1al'u Przepustko- publicznemu, a illianowirie sceny ocldzia.l'ujące ujtmrnie i
w13goprzy Departamencie Przemysłu i Handlu, o ile g·orsząco na wyourainię.
'
chodzi u handel rni~ch~·dzielnicowy. Usiłowanie wywozu
Ponieważ cenzura vrewentywna z wybuchem·rewolucji niemieckiej została zuiesioną •przeto i oenzurowanit.
podlega karze.
7. Podział papierosów reguluje Urząd Rozdzielczy. filmów od tego czasu wykonywanem nie jest. Aż efo.
8. Rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1919 i 28. 10. ostatecznego uregulowania sprawy i zaprowadzenia vra-l
1919· dotyczf!ce cen na papierosy, względnie zmiany, cen widłowej cenzury filmów, zarządziło Ministerstwo b.
na papiero:'.y znosi sic:, o ile sprzeciwiają się niniej>lzemu dzielnicy prnskiej wydanie rozporządzenia policyjnego,'
zobowiązującego
przeclsi~biorców kinematografów do
rozporządzeniu.
t. NiezastoE.orn1~ie :,:ię do powyższych cen i prze- zg.laszania u miejscoweS władzy policyjnej wszystkich
. pisów karze się grzywną do 100000 mk. lub karą · wię• filmów przeznaczonych do publicz11ych przedstawie11.I
zienną do 5 lat lub jedną i drugą karą (Rozporządzenie R0zporządzenie takie z datą 12 b. 111. ogłoszonem będzie
nr. 26 K. N. R. L. z dnia 8. 4. Hn9 r. Tyg. Urzęd. w najbliższym nnme1wtedziennika Urzędowego \\'oj.• Poz.
i ma na celu dać wfadzom policyjaym prawny tytał do'
Jlr. 5) o ile przepisy obowiązujące nie przewidują kary
kontrolowania
filmóww da»ej 1niejscowości przeqstawianycl1.i
wyższej lub kary innego rodzaju. Papierosy nieodpowiadaLeszno, dnia 10. III. rn20.
jące warunkom, zawartym w trntępach 2. ~ i 4 _ulegaj4
Sobeski, Starosta.
konfiskacie.
·
.
Pozna11,clnia 17. .stycznia 1920 r.

__________ __________

i

Okólnik!

Za Ministra.
R. Rybarski, Podsekretarz
Szef Departamentu

Stanu.

Przemysłu i Handlu.

w. z :· Dr. St. Rosiński.

Wykazuje się, że coraz niezdrowsze sto:-:unki wy•
tvrnrzają się w handlu ziemią, mianowicie na pograniczu
byłej Kougre ·ówki. Tysiące uboższej i 1wacowitej lud-1
. nogci szuka osad a wzbogaceni paskarstwem ludzie prze-

'

placajają

fat,yo zarobionym gTi,gzem osady i upn.wiają
B.: Dla ositd, ua których zapisane prawo odkn1>udla
~mi luhandel spekulacyjny.
Urzędu Osadniczego:
Clfbcąc poloiyć tamę paska1 st"' n, ktt'.,re
wkradło się
(zatem dla tak zwanych własności osaa.kolonizacyjn
lu ha1annln nieruchomołciami (ziemią i kamienicall
ych):
idzi , :-ie: TJ rząd l)sndnirzy zniewolon_y. wyclać nastęli),
1. Ka sprzedai o:-:adkolonistów, którzy po roku

t 908
u_iącf' f' pizQpi~.,
·:
przybyli do ziem u. dzielniey pruskiej z poza Księst
wa
i Pomorza, pozwolenia uizielać si~ nie będzie, poniew
A.: Dla posiatUości lH'~
·watnych:
ai
µsady
te
podlegają według- traktatu pokojowego likwid
1.
O każdyu1 kupującym. posiaul'oś(· wiejską lub
acji.
Wyjątek stanowią o.·ady, co do których·
zawarto kontrakty
iiej~ką,\ zasięgnie Urząrl Osadniczy urz~cl
owej wiadomości
.-eo.Ing; ułożonego kwestjona1juszan starostw i komisarzy przecl 10-go stycznia. br .
2. Urząd Osadniczy nie zatwierdzi '.i.a.dnego
..-!6w»eego Przędu Ziemskiego.
kontraktu,
2. 5ciślll pi zestrzegae się będzie vrzepisu a1-tyk. ~ któr}' będzie zawarty bez jego poprzedni~go
zezwolenia. tj. jeszcze przed zawarciem kontraktu musi
chwal\\' Sejmu usta1fodawczego z 10-go lipca Hll9,
'.i.e
iefacltoowcom roli nabywaG nie będzie wolno, z wyjątki~m nowonabywca uzyskać poz1rolenie Urzędu Osadniczego.
rz."pa<l<lkówprzewidzianych w attyk. f) tej ustawy.
3. Mający zan,ittr sprzerlać swą osadę kolonizacyju
ą
3. Ba!la(: będzie :-ię dokładnie. ua jakich warunkach
mu:-;io tern donieść l;rzt:doll'i Osadniczemu, a tenże pośle
:upnj,1c.cy sprzedał ostatnią, swą po~iadiośc:, jak d-lug0
rnn kil ku kupców, z któr~·mi jedyni@ wolno :s.lJrzedaja,
ją
!".-iaclah.l
i w jakie ręce posiadloRć ta :-:ię dostała (poRred- cernn pe1·traktowa<:.
io lnu I bezpośrednio) .
Szukających o ady llędzie U1zącl O::;ad
niczywybiera:r
4. ~ Spekulantom i handlarzom ziemią. i 1-:amienica
wedłu
g za~ad uchwalonycl1 przez Sejm m,taw
mi
odawczy z
ie b{'.1lrlzie. ię udzieliić zasad11iczopozwolenia na przłł dnia 10-g·o lipca I 919, tj dawać
pierwszeń~two a) follaszczeenie .' ·wobec tych, którzy po nabyciu posiadtości warcznym, IJJ bez i, c)
kilku t tygodniach luli rnil'siącach po~i~dlORĆ tę na nowo wo},kowym, e) :iolnierzom ma.lQrolnym, cl) inwalillom
wojsk,t po!fikiego, f) reemiprzeilajtją, zastosuje się bezwzgkdnie pra.
wo"odkupu wedle grantom, przyczem reflektanci danej okolicy w któr~j
)Zporzi!·i!dzenia z dnia 23-go grndnia mrn z tern nad- osada le'.i.y,b~dą w pierwszym
rz~dzie uwzględnieni.
ienieuiłiern, że Urząd Osadnicz_y skorzystą
z ~ li, zePozna
ti,
dnia
V.
lutego
1920.
,rnlaj~eeego mu oszacować rzeczywiRtą wartośc: ~prze<la11e,
i
Dr. Karasiewicz,prezydent.
):-iaclto~ści .

:ar2naś(l)inie
:lbywat
aszem

się

co

mieście
poniedziałek.

w

lagiatratPon.iec.

Dod})en
d}tfuttnt,
·marftt

1bt11 ,utile 1Jłottt119e lJiet=

ifelbfł ''""·

łagi•łrat Poniec.
IIIIIFr Sud)e -..
ten ttaben mit tuol}=
ng eutltL nud)o()ne.auf be111
trft, u(1l. iliuorroltlu (\Ba(Jn•
itrni3el ) ober . nudJ ulica
10c31J11!5gfhfJC&>e
.
&ngeó
ff.
ote
er „ lCIOO ® 0.u an be11
rębomm1H" ..

'uszuki:uje

się

składu

~~~w.;::::;61~~:;.u!:łii.iiii!M.

~~~~~==•·".....:::::::;;.

.

Kupuiemy

11ien1ieckie

oraz walu

~

·

.

pieniądze,

tę zagra11icz11ą

płacąc najwyższe

ceny.

BanLkudow
wKli
y śeianie
oddział

LESZNO_ul.
, Wolności 8-10.

z

mieszlikaniem lub bez ".

ku, ul.. Dworcowejlub ul.
zczyr\s~kich.
Zgłoszenia
asza dcn „Orędownika" pod
Jd) l}abe. meine :pratis in uollem Um=
l Sz:'
,n her mad)t uom 10. 31111fang
e roieber aufgenommenimb l}altemeine tl)łr
1
' ~JJ?nr3 Ht m.it: mt/$ bem
Ue ei11ne(Joc!Jtragenbe

f nben
'.dJsfttut
oeno
e n1enSpt;ed}tu
ben. 5Slen113eicf)e1,66
n: 111
·, .Sterr11, ®nttelhrucf auf
Wilcfew, @idjma113
fu\:licrt,
•! ~erre ! eingebrannt ~(. 56.
le Selcof}nung fiir lffiieber•
ger oboer 9?ad)ridjt.
.tatb moack, 8ebli~1t,afbe.

uormittag uon 1O- 1 Ul}r
nadjmittag non 4-6 Ul)r.
rh 'tt
t"""I
DonnetSt ag na"
-1mag
t gel"
lOjf.en.

n IJOlJUtrk
Gnu.tif ttmauDennłis, t,
pf,urrwalbt

3u Rabo=

·1 fłnbeet am Dienstag,
• 23. ~- m.,um tt Ul}r
1

tes3no ulica Droorcoroa17
(Hm!iet=tD'{1'
•t ~,eIm=Stra .,0 e). '
1

•

kaufen:

fODltli
. elr
rottr
r .
UD f · 1·

»it~~ftiiJ!!a

'"i•

illff11nm!atorcn,@3cl)aiter,
@3tecf•unb mó31v
eigbofen,~fe•
mente, ~eitungen fiir @3tatf•
unb ®d)tuadJftromu a11bms.

Donaj & Ska.

(T. z. o. p)

dawn. A. Hełm,

LESZNO, ul. Sienkiewicza 8.
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Z dniem dzisiejszym, wychodzi w Lesznie
pierwsze po dłuższej przerwie pismo polskie p. t.

,,9łos Leszcz." jest pismem codziennem polityczno-

społecznem, które ·winno się znajdować w każdym
domu polskim.
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Ekspedycja mieści się
przy ulicyWolnOści 20~

Przedpłata miesięczna 'o/ynosi 2,-

mk.

