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miejsco\\')~ch co do pieczywa· dl~ chor.y,ch, ani
za,
rzą~zerl w!adz woj~fowych
co do pieczywa
dla
PowiatuLe_szczyńskiego
w0Jska, am _też wypieku na cele rytualne.
Organ urzędowy dla powiatu oraz dla miast I .eszna.
.
' ·Art. 7.
,
R_ydz,vny,
_
Obrót -pieczywem, nie odpowiadającem warunOsieczny i Ś\,ięcichowy.
kom _powy~ej określ'-nym, jest zakazany.,
Nakl. i drukiem Dn.JkarniLeszc;zy11skiej
Sp. zap. z ogr.odp. w Lesznie.
. W "'.YJątkę~~ych. wy?adkach, władza ~dministraOdpowiedzialny: Za .dział nw:dowy Urz:}d Ziemia,iski
,, Lesznie. cyJna 2. · mstanCJ1 ~dzielić m"że
na sprzedaż dawnycb·-Za dział njeurzędO\\''y Leon Trzebi11ski w Lesznie.
Telef. nr. 61. zapasów .zez wolem a, ważnego
jednak najdalej $!o
31 grudnia 20 r.
•
Nr, 77. Leszno, dnia 16. paidzfernlka 1920, Rok
I.
Art. 8.
. Urzę1~!cy P<?licji oraz· osoby, działające •z polecema POiliCJt, mag waw? w<;>lnego w ~ażdej chwili
Ogłoszenie.
Plan szczepienia ospy pana Dr. ·sch('.)nrock··a z ,~·stępu do tyc!1 m~eJ c I ub_1kaCJ1,
_gdzie dokonywa
się wytwa
Wfosz~kowic podległ zmianie. Szczepienie Qspy
pieczywa· 1 wypiek, oraz prawo
dla ws_tęp~_ rzan!e
w cz_as1e_praey i <:_zynności do tych miejsc i
enna, ;Zaboro~ai M!asteczka odbędzie się w szkole
ub1kaCJ1, gd~,e p1eczyv,·o się_ przech_owuje, wysta
Brennie do. 20. X. 20 o godz. 2 po po.udniu~
wia
gdzie domyślać si~
Do. oględzin winni się wszyscy ~wić dn. 27. X. na sprz~da:- (ub opako~uje,
można 1stDlema. v.~spomn!anych produktów spoży
920 także o godz. 2 popoi.
w
· ·
czy~h
,_ lub wreszcie g0z1e przechowuje się księgi i
Powyższe podaję do wiadomości.
zap1sk1 obrotowe.
'
Leszno,_ dnia 14. 10. 1920.Soeeski, Starosta.
W mie,Jscach i ubikacjach tych wolno im dokon_','\'f1ć ~gl(1dzin i ~ewizji,_' przeglądać księgi i
zaRozpor:/lądzenie
. p1sl,:1 obrotowe,
s~w1erdzac I kontrolować włpom
_
,
w przedmiociewypieku.
m~ne . produkt);,. 1 po~lug własn
ia< brać
Na ~ods~_awie art. 12 ustawy z ~nia 9 lipca 1920 r. -probk1 za potw1erdzemem odbioru.ego uznan
.
apro.w,1zacJ1 na rok gospodarczy
1920;21
(Dziennik
.
A'1-'t.9.
staw nr. 56) rozplilrządzam, co następ'u,ie :·
. vVlaścici~I prze~si~bio~stw __
wzgl. posiadacze odArt. 1.
nosnych _pom1e~zczen . 1 u~1kacJ1,~ Jakote.ż ustano
wie.
\Vypiek prz~mysl0wr
!ub _zarobkowy z mąki przez_ nich k1er?wmcy
ruchu 1 funkcjogarjuszę,
ltożoweJ wszc!k1Pgo rodza,1u ciast, tudzież inn\'ch
mnm osobom, IJl:tJącym wedl~g artykułu poprze
dnfeyrobó\'v cukic·ni.iezyeh i piernikarskich jest zakaz.inv.
g~·prawo w~tępu ~~ ~anych miejsc i ubikacji udzieP~·zy wypieku 1. mąki ziernniacz,,mej ciast, tu- łac na zacl~~
~e wy,iasmeń,. c? do pos~ępowania przy
ież mnych W}:roli~v; cu~~ernictyc~ i pit>rnikarskich
wytwarza111u I wypieku wyzeJ w~pommanych produ
!G.
oim> docl~n_vac llaJWj'że,1 ro cz~śc1 mąki zbożo\'iej tów, co
do rodzaju, ilości i pochodzenia materjałów,
100 częsc1 cale,! ma~y suroWGJ.
używanych do <vytwarzania i wvpieku i co
do rozArt 2.
miąrów przedsiębiorstwa.
~
'
Bez wzglt;du na zakaz art. ·1 ,voino ,vyrabiać
. \rt. IO.
erniki, suche biszkopty i sucharki specjalriym
fa.
, · Osoby działające'!- polecenia władz wzgl. lt~zęko~. które_ na ten cel otrzymują od rządu osobny
dow, w a~t. 8 wym1em~nych,
rzvdzial mąk,.
powinny
bezujm
•·
swego sl4:1zbowego obow1ą~ku sprawozdawczego y
- Produkty te \\·olno wprowadzać w obrót tvlko
i
wic_loczne1~1oznac~eniem _firmy W)_tw{1rcze.ina ·pro- dla obowiązku • donoszenia o nieprawidlowościflch
'
zachować zu~elne milczenie co cło urządzeń i stokcJe lub .1ego opakowamu.
sun_k_<'>\~~·, kt<'iry~h _przez kontrolę _pweimą wiado
. Art. 3,
Pie-lrnrnióin nie wolno wypiekać, mieć na skła- mos~, 1 '"'.strzxmac się od zdradzema lub spożytko
wama taJemm~ zawądowych i fabrycznych
ie i ~przechrn:ać innego piec1,ywa,jak tylko chlPb oraz
co .do
proc.e
su pracy I co do obrotów <i>ra:t interesów przednoluntowe 1 70 - gramowe bułki na znaczki chles1ęb1
orstw
a.
we.
\
·
·
Art. II.
J~dyni~ tym_ piekarn_iom, i<tól'e uprawniope s do
.
\Vładz~ administra~yjna
4
yp1eku I sprzedaży pieczywa dla chorvch, wafoo
_r. instancji może na
cz~s. ogramczoi:11 lub meogramc~ony· zamknąć w
a warunkach, przewidzianych dla obrotu takiem
łosc1 lub w_częsc~ zakład, względme przed~iębiorstwcaeczywem, wypiekać, miec~ na składzie i sprzeda-wa
o,
ć lub zakazac Y" !11em
dto sucharki na znaczki chlebowe.
sprzt:~~ży i;>wduktów spożyw
~z?~h, ,~y-~1emonych yv nm1~Jsze!11 r&zporządzeniu,
Piekarniom wolno we wyjątkowych w,·l)adkach
Jesh
~vlasc1c1f;'l.'Yzgl. k1erowmk me stosuje się do
. mo~y oso~~eg_o ,zezwolenia_wl_adzy adm1P stracy
jprzep1~ów nn~1eJszego rozporządzenia wzgl. do
3 1. mstancJ_l rn1_ecna skla~z,e _1 spr~eclawat~ ciasta
zarządzen? wydanych na zasadzie niniejszego 'rnzpe
wyrob~r cuk1ern,cz_e <?raz p1rrmkarsk1e z mąki pie- rządz
ema.
.
ożoweJ w rnzun'!1emu ustc;pu 2 art. 1_go
niniPj
.
P,~ec_iwko zarządzeni~ zamknięcia zakładu wzg!.
ego rozpmządzema.
przeds1ęb1orstwa lub przeciw zarządzwnemu zakazo
wi
•
rt.
4
1
_ie wolno ·pr~yjcńować_ do odpiekania żadnego sprzedaży przysluguJe w 8 dniach l.ildwołanie d<»
władzy a~.rninis.tr~cxj_n~j 2. instąncj!, kt~ka rozstrzyga
łlza,1u cudzych ciast lub mnych wyrobów piekar
-• ostaleczn~e.
\\ m~s1eme od .vołama ·me wstrzymu1e
ich, c.uki~rni~zych w~gl. piernikarskich.
N~ wyg_tk1 zez~~ohć może tylko władza admini- wykonama zaczer,10neg.o zarządzenia.
acyJna 2. mstancJ1.
Art. 12.
·
. . ~· szelkie
.
wykrnczema
Art. 5.
przeciwko przepisom
nm1eJszego rozportądzenia lub zarządzeniem władz
Do przemysłowego lub zarobkówego
wytwarzapieczywa wsulkiego
rodzaju nie wolno używać wydahy~ na l'!locy niniejszego rozporządzenia, ora~
asła.
us1łowaI?ta takich Yvykreczeń i współudział w nich
Innych tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych nie podlegaJl\ karze aresztu lub więzienia do 6 miesięcy
olno do wytwarzania
pieczywa używac -w ilości 1 grzywme elo I.ooo.ooo marek lub jedaej z tych kar.
ększPj, niż to setnych wagi całej masy surm
•t-j.· . . Penadto rnożn_a orz~c ko~fiskatt: produktów, de
ktory~h wkroczema, us1łówame lub ,wspó
Art. 6.
.
-Przepisy niniejsze nie dotykają Żarz<(dzei1 władz odnosi, bez względu na to, C?yją własn lucfaial si~
ość stanowią
te produkty.
. .
·
1

Art. 13.
Post«;powanie karne edbywa się z zastosowaniem
przepisów ust~1tów 3, 4 i 5 artykułu 9 rozplilrządze
nia z d!lia 25 lipca 1920 r., wprowaazają~ege dla
pruskiej przepis.y wykonawcze de
byłej dzielnicy
ustawy z 9 lipca 1920 r. e ~pr wizacji na rok gesp"darczy 1920/21 (Dziennik Urz~dowy nr. 39).
Grzywny oraz konfiskaty przy,adają na Skar•
Państwa.

A1't. 1+.
niniejsze wchodzi w życic z ełniem
· .
r.
n
~ozporządzenie Glówneg-o Urzędu Zywnościo
wego z dnia 16 października r. · 1919 (Tygodnik
Crzędowy nr. 58 str. 298) zakaz.ujące ,recede-rowege
wytwarzania ciastek i kremów, .oraz wszelkie przepisy, stojące w sprzeczności z przepisami niniejszego
moc prawną.
,
tracą
rezperzi:>,d.'t.enia
Poznań, dnia 30 wrzt"śnia 192(ll r.
Jlini1ter t.. D:1.iel•i•y Pr ■ siiej.
W. Kucharski.
Rozporządzenie
paźd7iernika 1920

.

do wiad6lmości
wszvstkich przedsiębiorstw trudniących si~ wypiepod
ścisłego przestrzegaaia
poleceniem
kiem,
kar. W myśl art. 12 nmi~jsze~~
grożlią surowych
Powyższe rezporzą~zenie 1H~daję

rezporządzeaia.

Leszno, I O. 1O. I 920 r.

Sobeski, Starosta.

Ro.zpo:-ządzenie

w przedmiocie wrwozu ziemniaków po:1aatranic~

·

byłej

dzielnicypraskiej:~

na wylistów przewezewych
«) stuaplewanie
wóz z_ie.m~iaków peza. granice •Yl.cj Qz~elnicy
pru.sk1eJ ·1 rozstrzyganie na~ k0leJ11.eśc1.i, wysyłek,

e) prowadzenie ewidencji wywezu i cen,
f) znoszeuie si~ z innem1 władzami w sprawa,i,
ekreślonycb ped a) de 6!).
.
Art. 5.
Ministerstwo byłej dzielnity pruskiej może odjąć
firmie ery""'.atnej up~ważniel!-ie 1;1«zielone jej w myśl
art. 2, Jeżeli firma iue stGS\lJ~ 51~ do za:rza,azeń Kemisarza rz;;i,aewe,o dla spraw obr@tu ziemniakami,
0partych na prxepisacb. art. 4, lub też prowadzi
.i.gendy, z-wiązane z wykonanielll prawa, określo1tego
z interesem
w ustiatie 1 art. •1 1 w sposltlt »iez,•dny
publicznym.
Art. 6.
W 5zelkie wykroczenie p,rzeciw zakazewi ust~p11
tmizież usiłkQ
rozporz~dzenia,
2 art. 1 niniejszegil
wania takich wylrro~zeń lub wspóh1dzial w nich podlegaj-. karze wlęzienia do 6 miesięcy i grzywme de
1 o•oooe marek lub jednej :i tych kar .
Ziemn_iaki, . stanowiące przedmiilt czyna karygodnego, 1ako~eż kwoty, uzyska11.e ze sprzedaży ta
kich ziemniaków, ule,ają konfiskacie be:i w:zgl~du
'
na te, czyją są wlasnościa,.
Art. 7.
Niestosowanie si~ firmy prywatnej, pewolanej w
myśl art 2, do zarządzeń Komisarza rządowego dla
' spraw obrotu ziemniakami, opartych na przepisach
art. 4, poeile~a irzywnie dw rnc.>ooo rurek.
JeżPli czyn karygodny spowilt.ował suodędla Pań
stwa lub intercsew pukllicznycb, orzec meżna natito
-kar_ę aresztu_ lub· wi~zi~nia de. 6 .miesięcy, o ile
•tolne przepisy karne me 1trzew1duJą kar wyższycb.
.
Art. 8.
olHwi;;i,zuje z dn'ie■
Rezporządzenie niniejsze
, .
]llatd.zi~rnika 1920 r.
II.
R6wnocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie
przepisy, stojące w sprzeczności z niniejszem roz

. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 sierpnia
oriaRizacji zarządu byłej
1919 r. o tymczasowej
-lzielńicy pruskiej (Dziennik Praw nr. 64) rozporzą·
tizam, co następuje:
Art. r.
Prawo sprzedaży i wywezu ziemniaków poza
granice byłej dzielnicy pruskiej Jtrzysługuje wyłącznie
Ministerstwu byłej dzic:Jnity pruskiej.
Zakazuje się wszelkiegs pozbywania lub wywopoza granice !tylej_ dzielnicy prużenia ziemniaków
, skiej wbrew przepisowi ustęprn r.
jest
klerych przedmiotem
Umowy prywatne,
peza ,ranice byłej
sprzedaż i wywóz ziemniaków
dzielnicy pruskiej, unieważnia się .. W wypadkach,
w których wypc:lnieui~ ~akich umów l~ży .w i:'1teresie
państwowym, może. M1msterstwo byłe] dz1elmcy pru.skiej zezwolić na wyjątki.
Art. 2.
Prawtt okrłślene w ustępie 1 artykułu 1, wyl,yłej dzielnicy pruskiej przez
konuje Ministerstwo
podlegający mu rząaowy organ handlt>w_y lub też za
'
pQtśredn.ictwem firm prywatnych.
Art. 3.
·
Nadzór nad sprzedażą i wywozem ziemnjakó~
przez instytucje, powołane w myśl art. 2, sprawuJe ,
Ministerstwo byle] azielnicy -,ruskięj przez Komisaz
rza rząaowego dla spraw obrstu ziuuniakami
siedzibą w Poznaniu.
Art. +·
K0misarza rządowego ~la
działania
Zakres
spraw obrotu zieJl1niakami obejmuje:
instrukcji ~raz zarzątl.zeń, wiąta,:
a1 wydawanie
cych w zakresie, obejrauja,cym sprzedaż i
wywóz ziemw.iaków poza gra::i.ice byłej dzieluicy pruskiej, instylucje, powołane w myśl
art. 2, tak w sprawach dotyczących organiz,cji tych instytucji, jak i, w sprawach liio
·
tyczących ich agend,
b) ustalenie zasad @bowiązujących przy. transakcja'ch, których pr:zedmiotem jest pozbywanie i
wywo~enie ziemniaków f0Za granice byłej
dzielnicy pruskiej,
c) zatwierdzenie powyższeg• rodzaju transakcji,

I

!

porządzeniem.

Poznań, dnia 6. października 19~1> r.
Minister 1-ylejdzielnicy pruskiej.
W. Kucha.riki.
Pow)żSze rozporządzenie podaię

przestrzegania.
Le!.tao, dnia

II.

10.

1920

r.

do wiadomości

Sobeski, Starosta.

Jana
bydłem gospedarza
wybuchła zaraza pyska i racic.
bydłem ebszaru dworskiego
stwierdzono zaraz~ pyska i racić.

Pqmi«:dzy
INowejw~i
Pomi~dzy

I--)

Luzno 1nclaód, d•i& 13.

IO.

Pflanza w
Oporowe

1!ł20.

11tw1cl1wy.
· Saur.

le■isau

Zaraza pyska i racic wybuchła, pomi~dzv bydłem
w Piotrowicach Dom., leśniczego Wilhelma Paula w
D~ugiej Starej, wdewy p~mke w Rojąc~ynie, i p••
m1c:dzy bydłem ćl&putatrnksw w Strzyżewicach Dom.
Les:mo nchód, •· 14. 10. 1920.

Komisarzo·bw.
Trawiński.

Czerwonka ,omic:dzy trzodą chlewną J?;Osp•«arz
Józefa Schmidta w Nowych-Dłu~ach ustała.
WlQSZ<;lkowice, dnia 12. IO. 1920.
Komisarz Obwodowy: Vogel.
Pomiędzy bydłem obszaru dworskiego
stwierdzgno zarazę pyska i racic.
Osieczna, dnia. 12, 10. Hl20.

'Komisarzobwodewy.
Sza.welski.

JeziCi1

