wykupu bydła powołać powiatową komisje; mięsną
w miart: swego uznania rminne komisje mięsne.
Art. 6. W skład Powiatowej Komisji mięsnej
wchodzi:
1) starosta wzgl. prezydent miasta lub jego zastępca jako przewodniczący,
2) jeaen przedstawiciel większej własności rolnej,
3) jeden przedstawiciel mniejszej własności rolnej,
4) jeden rzeźnik albo handlarz bydła,
5) jeden przedstawiciel spożywców.
Art. 7. W skład gminnej Komisji mięsnej wchedzi dwóch członków gminy oraz jc:1koprzewodnicząćy
w Województwie Poznańskiem komisarz obwodowy,
w Województwie Pomorskim wójt danego obwodu w
powiecie.
Art. 8.
Do kompetencji powiatowej Ke>misji

Powiatu Leszczy1'ts!dego
Organ m zi;dowy dl:t powiatu or:i.z dla mi.:st Le1211~
, Rydzyny,
Osiwrn y i Święcichowy.
Nakładem i drukiem Druk ...rni Le11czyńskiej Sp. z oi.:r.ndJ,).
'«' Lesznit.
Odpow-icdzialny : Z1 dzi:.ił urz ~dowy Urz~d Zicndańs\:i w Lesznie.
Z.:. dział nieurzc;dow\' Leon Trzebiński w Lrsznie. - Telef. nr. 61.
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Leszno, dnia 4. września 1920.
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Rok 1.

Podaję do wiadomości, że pobór do wojska od~Gdzie się:
dn 8. 9. dla roczników 89 /02
dl
·
/
d · 9

ct~:
10: i:ct1! ~~~!~~ti: ~~
/:~.

Komisarze, Burmistrzowie i przełożeni dworów
winni przybyć ze swymi ludźmi w oznaczonych dniach
de Legzna (miej 11ce zbioru Biuro Ewidencyjne)
0
godz. 8-mej rano.
Winni niestawienia się będ~ surowo karani.
Leszno, 3. 9. 1920.
&obeski Starosta.

mięsnej należy:

1) nakładanie na poszczególnych
właścicieli lub
na poszczególne gminy powiatu obowiązku odstawy z określaniem _ilości i jakości bydła
rzeźnego,
2) wyznaczanie odszkodowania za odstawione bydło.
Art. 9. Gminna Komisją. mięsna nakłada w ramach polecenia Powiatowej Komisji swą opinje co do
Rtzporządzenie w przedmiocie przyrnusowero
wykupu I wysokości odszkodowania za odstawione byclło.
bydła rzeźnego.
~rzymusgweg~ wykup_u dok~~ui<: się z pomoc~
Na podstawie art. 6 ustawy z 1 sierpnia
r. , pohcJt pa(:s~woweJ. lub . s!~Y _zbt01.neJ w obecnośc!
1919
- 0
tymciasowej
organizacji zarządu byłej dzielnicy ! członka .row1atowe1 KomtSJ!
~1ęsne1 lub delegowane)
pruskiej (Dziennik Praw nr. 64) rozporz ~dzam co na - ! pi:zez m~. ~sobyi
która_ spliUJ~ protokół oraz wystastępuje:
ą
i w1~ wfos~1c1el?w1 pośvyiadczeme Pi:otokół oraz poArt. I. Jeżeli wskMtek niedostatecznej
podaży ! śwtadcz:~te wmnr ~aw~erać oznaczenie:
bydła rzeżnego zagrożoną będzie aprowizacja lud- ~
l) mteJs~o.wości 1 dma wykupu,
ności cywilnej do tego stopnia, że na osobę w po- I 2) :,vtaś~ici.ela b):dł~,
. . .
.
1 zczec61nych powiatach przypadnie mniej, niż ~ gr. i
3) Jlośc1,. 1akoś~1, ile mo~nosct wagi bydła, z do2 0
mięsa tygodniowo lub też zagrożoną będzie aprowi)
łączeniem opisu wyk~p10n~ch ~ztuk. . ..
.
zacja wojska, lub jeżeli podaż bydła rzeźnego nie l
Art. ! 1. Od. orzeczema GmmneJ k~m1s11 mlęsneJ
będzie wystarczającą celem spełnienia zobowiązań ! przysł~g
u1.e dokn:ęte.mu pr~wo n.a~rch1:11ast?wego otlpaństwa, może władza administracyjna Il. instancji na ! wołama
się do Pov 1iat~we1 K?m1s11_m1ęsn~J:.
.
.
wniosek odn•śnej w,adzy zarządzić przymusowy
Art. 12. ~rzeczenia Pow1ato:,ve1 Kom1si1 1męsne1
kup bydła rzeźnego (t. j. roiatego, cieląt, nierogaciCC> do wykonania odstawy bydła Jest ostateczne.
zny włącznie prosiąt oraz owiec kóz).
.
Co do wysokoś
Znosi się art. 7 rozporządzenia dodatkowego z i przez Powiatową ci odszkodowania, wyznaczonego
Komisję mięsną przysługuje dotknię
dnia 13/VII-1920 r. w przedmiocie gospodarki mięsnej temu w przecią
gu
tygodnia od otrzymania zawiado(Dziennik Urzęd. nr. 38).
1 mienia rekurs do władzy administracyjnej
Il. instancji,
Art. 2. Zarządzenie przymusowego wykupu bydła i która rozstrzyga
ostatecznie.
rzeźnego w myśl art. i określać winno ileić i rodzaj !
Art. 13. Przymusowemu wykupowi nie podlegają
bydła prteznaczonego
na w~kup przymusowy czasoa) cielęta rodzaju żeńskiego,
kr.es,. w który~ wykupu. nalezy dokonać w danym pob) jałowice do 3 lat włącznie,
w1ec1e, •raz władze; odb10rczą.
c) krowy i jałowice cielne,
Art. 3. Do wykonania przymusowego wykupu
d) krowy dojne,
•ydła rzeźnego powołane Sij władze administracyjne
~) cielęta i młodociane bydło rogate płci męskiej
I. instancji (starosta wzgl. prezydent miasta).
wagi od 60-275 kg,
Art. 4. Przed przystąpieniem do przyr'.yrnsoweio ;
f) pros_ięta wzg!. nierogacizna do 80 kg,
wykupu winna władza administracyjna
I. instancji
g) mac10ry prośne,
.
. .
wezwać właściciela wzg!. gminę do dobrowolnego ! h) ~doli:ie
d? rozpłodu owc,e. m.ac10rk1 1 ~o~y oraz
eddania bydła po cenach maksymalnych, określaj~c
. Jagmęta 1 koźlę~a obu ~,ci az do 6 m1es1ęcy,
ilość, rodzaj bydła i termin odstawy, z zagrożeniem,
1) woł~ robocz.e ~zywane I zdolne do pracy,
że w razie niewykonania odstawy w eznaczonym terk) tryki, buchaJe t knury.
minie nastąpi przymusowy wykup z przewidzianym
N .ezależnle od przepisu ustępu I-go podlegają wyw art. 15 potrąceniem z odszkodowania.
mienione kategorje bydła wykupowi przymusowemu,
Z oowilą otrzymania powyższeio wezwania nie o ile uległy nieszcz
ęśliwemu wypadkowi,
lub jeśli
wolno właścicielowi bydła powodować zmian w stanie zwierzęta wymieni
one pod cyframi a, b, c, f, h, oraz k,
bydła bez zezwolenia
władzy administracyjnej
I. in- według piśmiennego świadectwa weterynarza nie nastancji. Zakaz ten trwa do chwili dobrowolnej czy dają się do
chowu.
prz:ymusowej odst_awy, lub do chwili cofni~cia poArt. 14. Ograniczenia przymusowo prawne są
wyzszego wezwama.
bez skutku na wykup przymusowy.
Roszczenia z tyArt. 5. Władza administracyjna I. instancji winna
tulu takich ograniczeń przechodzą właścicielowi kwotę
celem ws1tóldziałania przy wykonaniu przymu1;owego , za wykupione
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I

bydło.

wypadkach Minister
Art. 3. W szczególnych
óz zagranicę również
Skarltu zezwolić m11że na wywh wyrobów z krusznyc
innych w art. a niewymienio
ców -szlachetnych.
mego przekroczeArt. 4. Osoby, winne świado względu na to
bez
1
art.
nia zakazu, wyrażonego w
podł wywożone przedmioty,
czyją własność stanewil
kiej
prus
i
ej
jski
rosy
b. dzielnicy
legają: na obszarze
000
100
do
wny
grzy
i
ego
jedn
karze wit:zienia do reku
j
byłe
zaś
e
zarz
na obs
marek lub jednej tych kar,
ztu
ares
lub
ztu
ares
e
dzielnicy austrjack.iej - karz
grzywny do
oraz
jednego
roku
tło
ścisłei•
tych kar.
100 OOOmarek luli jednej z
na orzec
pewyższych kar moż
Niezależnie od
.
ożcrnych przedmiotów
również konfiskat, wyw
Do orzem.
karo
ym
· Usiłowanie podlega tym sam przeciwkQ ustawie
eniu
rocz
kania w sprawach • wyk
obszarze b. dzielnicy
niniejszej powołuje się na
e b. dzielnicy austrzarz
resyjskiej sądu pokoju, ną obs
skarbowych, na obw
spra
do
jackiej sądy okręgowe
y pswiatowe.
szarze b. dzielnicy pruskiej sąd ej ustawy powierza
ejsz
Art. S. Wykonanie nini
istrem
Skarbu w porozumieniu z Min prusię Ministrowi
y
lnic
dzie
b.
obszarze zaś
i.
Sprawiedliweści; na
j w poie podaję do wiadomośc
byłej dzielnicy Pruskie
wie
Powyższe rozporządzen
istro
Min
j
skie
.
osta
Star
i,
iwości.
esk
edl
Seb
awi
rbu i Spr
Leszno, dnia 31. 8. 1920.
ro~umieniu z Ministrami Ska odzi w życie z dniem
Art. 6. Ustawa niniejsza wch
Rozporzl\dzenie
.
eio
łow
1szenia.
opa
ogh
wa
jej
z
ozu drze
obowiązującą dckrekt
w sprawie przymusowego dowciele zaprzc;gów wszelkiego
nocześnie traci moc
Jed
edzi
zczu
krus
ozu
wyw
azie
Art. I. Właściciele i posi
zak
dnia -ł-go luter:• 1919 r. o
go Wydziału powiatowego zoch.
rodzaju są na wezwanie swe
drzewo
po
wód
pod
u
czas
e
deg
w monetach, sztabach i wyroba 144.)
każ
ltowiązani do stawienia
ych
.
poz
azan
wsk
13
im
nr.
wy
iato
Praw
pow
ik
ł
(Dzienn
opalowe dla osób przez Wydzia
wozów
właścicieli i po siedzicieli
Mat'szałek.

wyznaczonego przez
Art. 15. Z odszkodowania,
kosztów, związanych
e
ryci
pok
Komiaję, petrąca się na0
rzecz powiatu w którym
z wykupem bydła Ił /, na
upu.
dokonano przymusowego wyk wykupiene przymusoo,
bydł
Art. 16. Kwotę za
tracyjna I. instancji, w
wo, wypłaca władza adminis owy wykup. Władza
której obrębie nastąpił przymus
ość n wykupiony dla
odbiorcza przekazuje 11ależyt
niej towar do tejże władzy.
zani&dbania właści
Art. 17. Wszelkie czyny lub
lub służby, przeciwne
ciela, członków n>elziny jeg• ząd
zenia lub zarządze
przepisom niniejszego rozpsr
musowego wykupu,
przy
do
h
niem ori:anów powołanyc
wnie
nia do 3 miesięcy i grzy
podlegają karJe więzie
poto
nad
a
,
kar
tych
z
do 100000 marek lub jednej
zke
ods
ego
zian
wid
pue
tę
utra
ą
ci11gnąć mogą za sob
dowania za wykupione bydło. niniejsze wchodzi w
Art. 18. Rozporządzenie
ia.
życie z dniem ogłoszen
pnia 1920 r.
sier
30.
dnia
Poznań,
Minister b. dzielnicy pruskiej.
W. Kucharski.

Tak samo zobowiązuje się
do używaiiia osobQm przez
i uprzc;ży do stawienia tychże
aczonych.
Wydział powiatowy nazn
stawieniakoni i zwierząt
Art. 2. Zwolnieni z obowiązku edzicieli tychże, o ile
posi
lub
ele
pocią~owych s:i, właścici
zwierza powiatowego wykażą, że
poświadczeniem weteryna
rzęta te r;ą chore.
za do,.-óz drzewa wyznacza
Art. 3. Wynagrodzenie
Wytecznie. 'Równiei uskutecznia. eli
Wydział powiatowy osta
dzy właścici
mię
ia
dzen
agro
wyn
dział powiatowy rozdział
strony, a właścicieli lub polub posiedzicieli koni z jednej roboczych z drugiej strony.
ęży
uprz
lub
siedzicieli wozów
do zwózki przystuguje
Art. 4. Przeciwko wezwaniu
a, co jednak nie wstrzyprawo sprzeciw• do Województw
nia.
ądze
zarz
muje odnośnegg
rozporządzenia powyż
Art. 5. Niezastosowanie sic; do
grzywnie do 1500 marek
szego podlega w każdym wypadku
zenia po'11egają rozpakroc
Prze
.
lub więzieniu do ¼ roku
przysługują władzom
m
Pote
trywaniu przez sądy doraźne.
jne.
pełnomocnictwa egzekucy
ejsze staje się prawomocArt. 6. Rozporządzenie nini
nem z dniem ogłoszenia.
1919 r.
Poznań, dnia 24. listopada
Za Ministra.
z Stanu.
Dr. ]anta-Połczyński, Podsekretar
Państwowych.
r
Dób
i
wa
nict
R•l
tu
Szef Departamen
ki.
Jack~ws

Tra.pczyński .

i Minister Skarb.
Pruvclent Mi1istrówbsk
W. Gra i.
.

Ministerstwa Sprawiedtiwośei.
Dr. J. Mer,w!,ki.
Minister b. B.złtloi•y Pnskiej.
W. K1,1charski.

.lłertwnik

Ci.
Powy:tue podaj~ io wi;.do11H3
Sobeski, Stuesta.
Lesuo, dnia 27. S. 1920 r.

Rozporz~dzenie
ruchu samochodoweg1.
w przedmiocie wstrzymania
Obrony
rnzp~rządzenia Rady
Na podstawie
u mliięci
iągn
rozc
o
r.
0
a 192
Państwa z dnia 1-ł. lipc
9 r. w
191
a
lipc
25
dnia
z
wy
cy obowiązującej usta
i
pieczeństwa Państwa
przedmiecie zapewnienia bez
na
ny
woj
ie
czas
w
l')
neg
utrzymania perządku publicz
oraz na podstawie rozobszar b. dzielnicy pruskiej
r.
istrów z dnia 15 lipca 1920
perządzenia Rady Min
y
lnic
dzie
b.
istra
Min
nia
w przedmiocie upoważnie
zarze tej dzielnicy zapruskiej do vvydania na obs
2 f. pazarządzam w myśl art.
rządzeń wyjątkowych,
uje:
tęp
nas
co
y
lnic
dzie
wołanej ustawy w b.
U S T A W A
ruchu samochodów
z dnia 15 lipca 1920 r.
1) zakazuje się wszelkiego
ch.
tny
motocykli.
ę kruszców szlache
osobowych i ciężarowych oraz
o zakazie wywozu za granic
w
zcó
krus
icę
ran
zag
owych i ciężarowych
Art. 1. Zabrania się wywozu
2) na ruch samochodów esob
emon
w
:
t•
jako
,
taci
owych i samorzdowych
szlachetnych we wszelkiej pos
oraz motocykli władz państw zczególnym przypadku
rzeniep
ie
stan
w
oraz
pos
ch
oba
dym
tach, sztabach i wyr
udziela pozwolenia w każ
osta
- w mieście Poznaniu Star
ściwy Starosta
robionym.
wła
czy
Rze
uniu
ę
Tor
nic
i
u
gra
ądz
ący
dzi
zaj
Gru
szc
,
Każdy opu
Art. 2.
Grodzki, w miastach Bydgoszczy iając dla każdego
następujące przedmioty
miast - wystaw
pospolitej ma prawo wywieść do swe~o własnego Prezydenci
we
Wojewoda wyda przeyno
plat
luhl
tymację. legi
rne
złete, sreb
wozu osobną
arek
zeg
n
jede
2)
ną,
samochodów dopuślub
ak
kę
ozn
ącz
do legitymacji i
co
użytku: 1) jedną obr
pisy
ą,
isk
dew
lub
cuszkiem
kieszonkowy ewentualnie z łań
szczonych do ruchu.
zykbw.
kolc
ę
par
4)
nki,
ści9
3) dwa pier

3) Powyższe zarz'ldzenia nie dotycz• samochodów
dz wojskowych oraz misyj zagranicznych.
4) Wykroczenia przeciw niniejszemu rezporządze
pedlegają w myśl art. 5 ustawy z dnia 25 lipca
9 r. karę aresztu de 3-ch miesięcy lub grzywnie
3000 marek.
5) Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z
em ogłoszenia.
Poznań, dnia IO sierpnia

1920 r.

Minister b. Dzielnicy Pruskiej.
w. z.: P9łczyński.
Powyższe rttzporządzenie podaję do wiademości.
Posterunków Pa11stwowej Policji wzywam niniejdo IO. 9. rb. dokładnej
' do nadesłania encji znajdujących w ich obwodach samochod•w.
Lesznl#, tinill ::9 8. l :J'.Jó.
Stlłeski, Staro~h.

Zv,Tacam uwa:c: na moje •głoszenie z dnia
S-+· dotycz~ce
udzielipca r. b . Nr. Or~downih
·• po•ocy
państwewej na -iaruchemienic :osp••
tw rolniczych, lub uszk•Gizo•ycit skutkiem wojny
iemcami i po-łiajc: ,.•niżej waru11ki przy których
oc może być udzielana.
1) Wnioski o p•rn•c pai1:;twową, które poszkeani mogą po myśli art. 8 wspomnianego
rozątlunia p :·zedstawiać powinny ~awierać:
a dewód że pei21kc,dowany posiada praw1> obyl!5twa polskiego na mocy ·ustawy z dnia ~3. stya 192• 1·. (Dz. Urz. Ministeritwa
B. tizieinicy
kiej nr. Ict. str. 221 ).
lt) uwierzytelniony
urzęaowy odpi<i swej •statdeklaracji •d pedatku tlocho<le,Yt-~• i majątko
tt jako_ d_•w~cl, że: peszhdowa~y
bez pom•cy
twa nie Jest w stanie unich•m1ć gos11oalarstwa
naczy -. ••k•nać faktycznie jeg• odltwd8wy,
nabyć mezltędaych ~•spodarczych,
inwentarza
weg• i żyweg•, płodów r•lnyeh alb• spłacić.
u, zaciągnięte&• 1;a dokonana. już odbus•w~,
c) przyaliżon.\ dat~ i zwi~zły Sjłis zaj.'kia, które
odewalo poniesienie bezpośrednich, rzeczowych
?rze:z W•Jnc: z Niemcami wyrządz9nych.
d) wyszczególnie1tie strat i ich r•zmiarów,
w doh mieszkalaych i budynkach
gosp•darc zych, w
dzeniach niezb~<Jnych dl) urucbomie•ia
~ospotw ntlnych
w inwcntuzu
P.i.utwym
i żywym
ninb~dnej tio prow;;clzcnia l!••1•i!iarst1;va ilo:ki
· w rolniczych.
e) pOŻ2\łl&n2', wysokość pf)życzki na cele v.-y'ólniene w ust½pie b).
) wycią~ hipoteczny nieruchomosci, n;;. które n.a
altezpie~zoną mająca si~ udzielić pożyczka.
1

nio!>li.i o pomoc pańslw<łw~ należy jak najzniej cle Starostwa i90d nr . 5947 St. I. nadesłać.
-nowie sołtysi winni ta rezp~rzątlzenie w sosrzyj~ty w :minach •głQsić.
·'
Ssbeski,

St~rtłit~.

I

I

ustanowiony

- b~dzie

do stanowienia

wysokość żądanego skokowego.

klaczy i pedać

IDHt~e3-ug auf § 55 Mbfa!l 2 unb 3 btr ~0Ii3ti-=
,erotbnul1g óetreffeub bie noruug ber ,f)enqfte (jtrei~"
bfatt fi'tr 1893 91r. 55) ma~t idJ bie .perren ~eftter
uon .pengften b,uauf aufmetffam, ta§ bie ~nmtlbung
a11;ufore11~er
.pe111fłe 6ei mir bił illlll 15. 6eptembet
b. ~- itt erfol9e11~at.
~ci ber 1C111nelbung
iit t113ugebrn: 91ame, ~arbe
unl> iH,3eidJcn,~lter, @ro&e(m, cm), bie ~bfunft be~
.pe119fte~,jo1oie 91amr, Stanb unb [Soljnod bel ~e"
~~er~, ftrner ber Od, wo ber .pen9ft 3um ~ecfen auf"
geftent merben forr, unb bie $of}e be~ 3u. erf}ebenben
~ecfgelbe~.
Leeno, ••ia 3r. 3. I~•
r.
Sebeaki, StarHta.
Rozp•rzlldzenie o częściewem rozszerzeniu niemieckiej
ustawy o świadczeniach woje■ nych z 1873 r.
Na mocy artykułu 6 ustawy z dnia 1 sierpnia
1919 r. o tymczasowej
organizacji
zarządu byłej
dzielnicy pruskiej zarządzam co następuje:
Art. 1. Przewidziany niemieck,t ustaw2l o świad
czeniach wojennych z li czerwca 1873 r. (Dz. Ustaw
Rzeszy Niemieckiej str. 129) obowiązek ,wiadczeń
wojennych
wogóle
a w szczególności obowiązek
świadczei1 wojennych
gmin rozszerza sit: o tyle, że
gminy obewiązane są także do dostarczenia
potrzebnych pomieszkań dla władz i urządów oraz dla
urzędnikó,v i funkcjonarjuszy
publicznych i ich TO•
dzin. Art. 2. Zarządzenia wydane przez gminy dla
dopełnienia obowiązku z art. 1 mogą być w rnzie
potrzeby przeprowadzone
przymusowo przez cywilne
władzo policyjne, ewentualnie
przy pomocy wojska.
Art. 3. Wynagredzenie
za kwatery mieszkaniowe jedno i dwu pokojowe płacić się będzie wedle
postanowień art. 7 ustawy sejmowej z dnia 8 kwiet- nia 19 I 9 r. o dostarczaniu
mieszkań na potrzeby
wojska (Dz. Praw Państwa Polskiego nr. 31 poz. 262)
przyczem do miast pierwszej klasy zalicza się miasta
Poznań, Toruń, Bydgoszcz i Grudziądz: a dG miast
drugiej klasy miasta powiatowe.
Pozatem ustanawia
wynagrodzonie
za pomieszczenia
dostan;zone
na
pgdstawie art. 1 właściwy Wojewoda.
Art. 4. Przekreczenia
niniejszego rozporządze
nia i zarządzeń wydanych na jeg-o podstawie karane
będą więzieniem do jtdnego
roku aresztem
lub
grzywną do 100 OOO marek polskich, o ile ustawy
karne nie przewidujai kar surowych.
Art. 5. Wyk0nanie niniejszego rozporządzenia
porucza się pp. Wojewodom.
Art. 6.
Rozpc,rządzenie niniejsze
wchodzi w
życ ; e z dniem ogłoszenia i obowiązuje aż do odwołania.
·
P~znań, dnia 8. sierpnia 1920 r.
Minister :a.Dzielnicy Pruskiej.
w. z.: Połczyński.
Powyższe pctdaj~ ifo wiatłom1>ś_ci.

owołując się na rozporządzenie § 55 punkt 2 ! __1_:~:=1rn,iii,fa 27. ~- i ~1:?o Sobeski, Sti!lr.itta.

.
licenctowania ogierów (Or~d. z r. 1893 /I
W drugiej połewie września r. b. odbędzie się w za) zwracam uwagę Pr>- właścicieli ogierów iż
kładzie hygienicznym w Poznaniu kurs dfa desinfektorów.
do 15 września r. b.
I :-- • Przeto kan~y~aci winni przysła~ do mnie _wnioseko przy,
.
, .
.
wraz z sw1adectwem zdrnw1a wysta\v10nem przez le·
, ktore l'llaJą by~ hcenciowane,
muszą być za- Jt:;c1e,
karza powiatowego i świadectwem policyjnem.
Leszno, 30. 8. 1920.
Sobeski, Starosta.
wane w Starostwie.
łaściciel ogiera po wymienieniu swego nazwiska
Pan Karol 1\\u11ko,gospodarz z Zaborowa mianowa
jsca zamieszkania
powinien oznaczyć nazwę,
wiek, wysokośt, pochodzenie i szczególne przy- i przez Pana Wojewodę I C. I[ zaslę,cą urzędnika stanu na
obwód Zaborowo
Oiiera, a także miejsctwość, w których ogier i
Leszne,_dnia 28. 8. 1920.
Sobeski, Starosta.

otyczące

w

Pomiędzy trzodą chlewną gospedarza
Newych-Długach czerwonka ustała.
Włoszakowice,

Antonieio Klicha

I
w

Czerwonka ustała pomii;dzy trzodą ks. Prob. Bannhag
Długiej-Starej i iOspodarza Ernsta Roslera z Lasoci

dnia 3. 9. 1920.

Kemisan

Leszno zachód, 9. 9. 1920.

••w.:Vogel.

loaiHn

Ogłaszeniie.

Qltwoclowy:Trawiński.

Cgloar.eale,

W riaczym rejestrze ~pólko-

i6da11tn1Ad}llhł

,S1tlmfer (SJenoH~nl
tt"'tftet ift i.wte bci ~i

ozporządzenicm S. W. zarządza sit; przegląd lekarski
R
roczników
1885, 1886, 1887, 1889 i urodzonych od I. lipca wym zapisano
przy nr. 31
•
>J
do 31. grudnia 1~20 roku.
(Bank ludowy - Volskbank -- (~ant 1uboitnJ - moH
lekarski na powiat
si~ e. O. m. b. H. w Lesznie) firma ·- t. ®· m. il. fp. 1tJ ~e
dnia
8., 9. i 10.
b. r. w Lesznie z
podziałem:
brzmi odtąd: ,,Bank ludowy, eingttragl'ti
~irhrn lautd ll)Orben:
forl-111:
Rocznik 1889 i 1902 ctnia 8. września br.
spółka zapisa_na _z nieo_granilubolOt)
ipółfo
~ nieo
,,
1888 i 1887 „ 9.
u
czoną odpow1edz1a!nośc1~. 11
qoną obµol\licb1ia(
„ wszystkich
1886 i 1885 „ 10.
.,
,,
Leszn d · 2'1 ·
· 1920
Wzywa
polskiej
o, ma .$ierpma
· ! ie~3no, b. 2-i. ~foguit
w oznaczoS11dpowiatowy.
lad powiato
nym terminie punktualnie o godz. 8-mej rano w biurze ewi•
~~~Cldencyjnem w Leszni~, ul. Kolejowa 54.
do_
obywatelskiej n_ie zwalnia od '
l~
l1 "ClI-B. TT
stawienia
do przegl~du lekarskiego.
hJI.I.
W
ppor. i of ew.
...-..;.nR..,
li
(z dawn.
na
•
i
UN81ft(if,
lepszegt, zoqentowan
5

Przegląd

dziś

leszczyński odbędzie

września

następującym

się
mężczyzn narodowości
powyższem rozporządzeniem objętych stawić się
~rzynależn~ści_ straży
obowiązku
się

Mądrach

i

l

9

Zakładach
Kościanie, Owińskach

Ogaoszene.

Koszta utrzymania w Krajowych
dla
nerwowo Chorych w
i Dzieza
od 15 sierpkance ustanawia
nia r. b.) jak
I. za ostby z Wejewództwa Poznań1kiego:
w 1. klasie
86 mk.
w 2. klasie . 20 mk.
w ~- klasie . 1O mk.
dla ubogich .
8 mk.
li. za esoby z poza Województwa Poznar1sldego:
w 1. klasie . 72 mk.
w 2. klasie . 40 mk.
POZNAŃ, dnia 9. sierpnia 1920.

się dobę (pociąwszy
następuje:

/

Kupujemy

I

u

proszę

~~fP,(~~

·

niem_iecką
t L

ffl18S a

CS

cena 30 fen.

Po'itb\·n
bi\n!tra"tu
111\
t. [\U
fi J

są do nabycia
Drukarnia Leszcz
LESZNO, ulica Woln

~~~4~~'------

·-

Spółka drenarsl{a Wilkowi

Celem ostatecznego zadecydowania poniżej wymi
spra\V odbr,dzie się

,rn&GT □

każdą ilość dojrzałych i niedojrzałych

jabłek i śliwek

,.

posiedzeniegener

dnia 21. września u. r. w południ• o godzlni
w oberży p. Weigta w Niem. Wilkow
na które członkow 1,1iniejszym zapraszam, z zast
łe u~hwały zgromadzeniabędl\ prawomocne bez w
liczbę

W. Fabian, pnewoduiczący spóll

~a11feuir~en ~oftrn t·~ife u~b \utteife

Aepfel
unb Pf!au·,nen
itt ~a(IQOilfai)llilfien lHla) eitatioll mtęl)3qd}6~cWtQ16~.

Konferu~nf ab~U• a.• o;. mtębJtldlób.

I

obecnych.

P o r z ą d e k cl z i e n n y:
Wybór przewodniczącego spółki.
Wilkowice, dnia l. września 1920 r.

w ilości wagonów na stacją Międzych6d-wsch6d.
Tow. Akc. Faba-oykc:a kons~rw.
Międzychód.

Ziemniaki

sołtysa

rzucon11,111
Patell«~ z
Oporówka na zebraniu gespodarczem w Oporowie cofam i
o przebaczenie.
t6zef Wędzonka.

W. Wyczyński.
e

~

·:-..,...I

m•

Staroata Kraiowy.

,mrn

~ ~~i~
-m;rn ; ~

~

Dtainagegenofienfdlait tuillt

,8ut ~ef d)lujf łlH ung ftbet bie nad)ftegen'llt
~anbe finbet
am 1'itnstafł, ~•n 21, St~ttntbu l.t. J., mUta
tm rottot ~tn 4hłttt.:•f t 3u mem. tUłlko

ffitntral=Ott;antml

Kartofftln
f

touftn ofod auf mmtarfta<fitbi:itft ftatt, 3u roeld)ft bie GenofienfdJnftsmit~liebc
kupujq natychmiast
mrn»amun1 einge1attn ruttbtn, hl bie l)t
na wojskowe listy przewozowe;

pa.sJ z1,pędcwe
z sierci wielbłądziej
dla młockarń poleca

l(amelll(Ulrs
treibriemen

efłne lliicf~cl)t
aufbitittl -et trtdtienuwtbefdtl

fiir Drtjcąmajd)hte• offtrimn

:Kluge& Jankowiak lUugt&janłtomiak

dawn. Tous>iaint,
._an:m. ttouif~tnt,
Poznań,Sew.Mielrzyńskiego 23. l)o1n1tń, Stro. mieli:3t)ńsltitgo 23.

Ad. telgr.Toussaint, telef. 3201. 1Lelcgi:Atbi:.
1!:oullaint.'CLelef.
3201.1

'.!age~otbnung:
91eun.,al)tbe~ morftcmbes.
lf'ilk•n-,łtt, ben 1. 5cptcmber 1~%0.

ro.Sabian,03enotf
entcąaftsuotfteq

