i)rgan urzędowy dla powiatu oraz dla _miast
{Leszna, Rydzyny, Osiecznyi Święci_chowy.
Nakłade m i

dru k iem „Dru ka rni

Le szczyński ej "

Wychodzi dwa razy tygodn iowo i lo. na środ ę i sobotę .
Przed płata miesięczni e 1,50 mk., kwartalnie 4,50 mk.
Ogłosze ni e za j edn o łamo wy wiersz wynosi 75 fen.
Odpowie dzialny:
Za d zi a ł urzędowy u r z ąd z i em i a 11s k i w Lesznie.
Za d zi~ł ni e urz ęd owy Le o n Tr ze biń sK i w Lesznie.

r. 31.

;li Amtsblatt fiir den Kreis und die Stadte Leszno,
Swięcichowa.
Telefon nr. 61.

Rydzyna, Osiecznaund
Sp. z ogr. odp . w Lesznie . -

G:tfd)eint 3roei mn, roiid)ent!ic!J,
~ittrood) unb Sonn11~enb.
!8e0ugepreie monathd) 1,50 IDU.,vierteljii~tlidJ 4,50 Wtf.
\!rn3eige11
foften 75 ą.lfg. bit einfpaltige ,8eile.
meranhuortlid):
()'ilt 'oen mntlicf)en~ei! 'oail .Il II n 'or a t il am t, .lles11111.
l5'iit ben nicf)tamt!idjen:!:ei! Leon Trzebif1ski, .lles3110.

Leszno, dnia 5. maja 1920.

eplsywykenawcze dotyczące gospodarki
skóramlsaroweml.
Na podstawie art. 3-ciego rozporządzenia z dnia
. kwietnia 1920 r. w sprawie surowych skór (DzienUrzęd. str.) Departament
Przemysłu i Handlu wye następujące przepisy wykonawcze :
Art. 1.

z chwilą

uboju zwierzęcia skóra podlega zajęciu
usi zostać w rzeźni do dyspozycji komisjonera
ważnionego do skupu skór w obrę~ie danego potu lub miasta .
Art. 2.
Komisjoner zobowiązany jest prowadzić dokładne
żki i numeracje skór, z których wynikać powinno:
tawa, dzień , odbioru, waga, gatunek i uszkodzenie
ry. Komisjoner zobowiązany jest co 1. i 15. kaźo miesiąca, przesyłać Urzędowi Rozdzielczemu
awozdanie o zapasach, wpływie i rozchodach skór.
Art. 3.
Urząd Rozdzielczy wyznacza komisjonerowi miejdostawy skór, do którego dostawa winna bezoczn'ie nastąpić .
·
Art. 4.
Niniejsze ogłoszenie wchodzi w życie z dniem
oszenia.
Poznań, dnia 27. kwietnia 1920 r.

Naczelnik wydziału Handlowego
Inż.

E. Milwicz.

Szef DepartamentuPrzemysłu i Handlu
~

w. z. Dr. St.

Rosiński.

Rozporządzenie
dotyczące

surowych skór
Art. 1.
Zajęciu podlegają na całym obszarze b. Dzielniruskiej następujące rodzaje skór:
1) bydlęce
2) cielęce
3) końskie
4) źrebięce
5) od mułó'w
6) ośle
7) owcze
Art. 2 ..
Przymusowy zakup skór wyszczególnionyck
w
1. przekazuje się Urzędowi Rozdzielczemu, któreprzysługuje szczególnie takie prawo:
a) ogłoszenia cen maksymalnych
.
b) kontroli nad dostawą i magazynowaniem skór.
Art. 3.
Departament Przemysłu i Handlu upoważnia się
ydania pt zepisów wykonawczych.

Rok I.

Art.. 4.
Uchyla się rozporządzenia dotychczasowe
w
sprawie gospodarki skórami surowemi.
W b. dzieln. pruskiej z 1. II 1919. Tygod. Urzęd .
nr. 4 z 15. III. 19. Tygod. Urzęd. nr. 5. z 8. 4. 19.
Tygod. Urzęd. nr. 5. z 10. 4. 1~. Tygod. Urzęd. z 15.
4. 19. Tygod. Urzęd. nr. 11. z dn. 6. 6. 19. Tyg.
Urzęd nr. 20 z dnia 9. 9. 19 Tygod, Urzęd. nr. 38.
bez daty, Tygod. Urzęd. nr. 4. z efo. 15. 11. 19.
Tygod. Urzęd. nr. 62. z dn. 10. grudnia 1919 Tyi.
Urzęd. nr. 59 z dn . 5. 12. 19.
Art. 5.
Bez zezwolenia starostwa przewóz skór z powiatu do pawiatu jest wzbroniony. Wysyłający skóry
koleją winni uzyskać poprzednig poświadczenie Fstów
przewozowych przez Urząd Rozdzielczy.
Art. 6.
Przekroczenia
powyższego rozporządzenia lub
przepisów wykonawczych podlegają grzywnie do stu
tysięcy marek i więzieniu do pięciu lat lub też jednej
z powyższych kar.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z
dniem ogłoszenia.
Poznań; dnia 24. kwietnia 1920 r.
Szef Departamentu Przemysłu i Hand.lu
w. z. Dr. St. Rosiński
Za Ministra
Inż. W. Kucharski.
Oiłoszenie.
:\I iu i •trn1tw o byłej <lzieln ic.r 1iru1lciej Departaweut

.Aprol'ri•
z1wji, r o1,p o1zą.dzeniem z dnia 16 kwietnia r . b. N".419/20b: watrzy•
mało 1l,>t~d i&tniej~cy zwyc ?.aj wydawania, kartek na cnkicr z powodu nro cz y 1t ośc i , wesel i chrzcin.
Bu r roi!Łrz o m miut , przr hl zouym dwornrn, 1ołt_pom rmiu i
m·u liom stanu CJ\Yilne~0 p olecam aby zwracajacvm sie o świa1il.l'
ciwo na otrz ymauie C~lkl'll Z powodu powyli.ezych nroczy11tości ,
zwracano uw&gf'. na powyzsze o:ło s zeni t>.
Lt!~zno, dnia 20. t. 1920.

~•l>•ski, Starosta.
~danntntacfłuno.

Eaut !lłei:fiigung ~e~ IJ?inifterium! bel bi~{Jerigen4>reu•
&if
dJent:eilgebiet~, ~ejartemtni ~et leben~mittelamtl bom
16. WprH b 3~- 9h. 20: 1~ b tft ~te f>ił~erłge ~erauoga&e
bon .3utferfnrten ~11 geftHif)felten, .t,od:}~elten
unł t:aufen
eingefterrt 1norhe11
.

'Den ~iirgermcif1ern
, @utG•,@emeinbe•1mb 5tm1br~•

amrn-llorftc~ern emi,fof:Jie ldJ, bie ~ntragftener 3nmfi @r•
la11g1mgt>o1t511tferfm:ten fi.ir t>orgennnnte 3eftlic1Jfeiten auf
oóige ~efannt111adjung aufmerffam iU mad)en.
Qe~6110, ben 20. ~pril 1120.
_Sobeski, ~tai:ofta.

Bank
Ludowy
.wlośeianie

ą?!!~,~!!9ąo!,ą ~

~i~ w niemieckich towarzystwach wszystkie ubezpieczenia od ognia,
kradzieży z włamaniem, szkód wodociągowych, nieszczęśliwych wypad-

Kierownik banku poszukuje
od_ J. maja b. r.

ookoiu
meblOli
o ile możności z całkowiterr
utrzymaniem. Zgłoszenia poc
,,J.Q_11 do ekspedycji .Or~
downika pow. Leszczyńskiego •

k,iw i prawno-cywilnej odpowiedzialności (Haftpflicht)

Ubezpieczajciesię zatem zawczasu

(IJ'Poznańskim

:>. .
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s · a:>
1ft N

Banku
Ubezpieczeń

~

założonym w

kwietniu 1919 r.
z kapitałem zakładowym 10 miljon. marek

·r-:i

' ••

przez BankZwiązku Spółek
Zarobkowych w Poznaniu.
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DZIAŁY UBEZPIECZEŃ: od ognia,

kradzieży z włamaniem,
szkód wodociągowych, nieszczęśliwych wypadków
i prawno-cywilnej
odpowiedzialności (Haftpflicht) .

~

(J)

BiuroDyrei1cjił l?oznań, StarJBJnek .6.
N&szym zastqpcą jest:

Raszewski,
ul.

Leszczyńskith

Leszno,

(dawn. ul. Bismarka)

K. Kaczmarek,

Osieczna.

Przyjmuje się zdolnych zastępców za wysok~ prowizj~.
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'łJu ycntr :tieflJt•slunen='lłRngć; t'IJiiftltltil ~UU1ł1tttfaltrif.
pofcn,

Brunnen•Silter

Jlottlnel!ftrańe

5, '.tel. 1568.

Poznańskie

studniarstwo
i wytwornie pc,ma,.

Poznań,

ulica Flottwella 6. Telefon 15M.

neue~trt<on~ruktton
50 ja~rt ~arantte. Cedzeniki najnowszej konstrukcji 50 lat gwarancji.

