~ OR:Ę:DO-ytTNIE
Powiatu Leszczyńskiego
Orrai.

uzęllewy

fila powiatu oraz dla miast Leszna,

uom 25. ~uli 1920 (1)1iennif Ur3ętorot)
%:. 59 ~erothnung 355. ~tt. 8) mit @efćingnił bi~ 3u
6 fillonaten unb ®e[bftrafe bi~ 1OOO
OOO filłarf obet
mitcinet biefer 6tretfen &eftraf
troirb.
Jltyl!!zyi,y,
Ee~0no, ben 10. '10.uemóet 1920.
Stlteski, 6tatofta.

Osieczny i Święcichowy.
i tłrukiem Drukarni Leszczyńskiej Sp. zap. z egr. odp. w Lesznie.
()dpowiedzialny: Za clział urz~dowy Urząd Ziemiański w Lesznie.
Za dział nieurzędowy Leon Trzebiński w Lesznie. - Telef. nr. 61.
Nakł.

Nr. 82

Leszno, dnia 13. listopada 1920.

Rok I.

Ponieważ wyjeżs:.l:am dnia 15 . XI. 1920 a wr0c~
dnia u. XI. 20 zastępilwać mpie będą:
p. Józef Cioromsl i z Klonówca jako przewaani czący Wyczialu powiatowego,
p. powiat<i>wy sekretarz Stefan Scb@ltz z Leszna,
w sprawach policyjnych i aaministracyjnych,
p. nadsekretarz Franciszek Czajka z Leszna w
sprawach po4iatkbwych.
Lesznct, dnia 12. n. 20. $ehe.ski, StarHta .

ltz)orząd.enie
Mocą

ittycz~ce mltcki i odstawy

przepi5ów

fteriumł

zboża.

ZarzĄdy

ge,rzelni s~ zobowiazane wszelkie zaP . P . do konwojowania •kowity ce
najmniej 2 ini przed rozpoczęciem transportu, do
X:omendy Pow . Policji Państwowej , w Lesznie
zgłQsić.
•
potrzellewania

;i)ie ,t)erren \!łtennereibefi~er finb t>erpflid)tet,ben
~tba.rf an j8eamten ber t. ~. iUt ~eg(eitunt bet
(Spititułtran~porte mindestens 2 Taie vorher bet KQm.
Pew. Policji Państw. w Lesznie a•iumclben.
L1Hńt,

iaia 12. 11. 19~0.

Rezporządzenie

10,e1kł, Staro■ia.

detyczy cen ospy (otr11b).

Oą dnia 1~ listopada 1920 r. ceJila rtiaksymalna
ospy :.l:ytniej i pszennej w sprzedaży wynosi
za I ceatnar 170 111k.
Winni przekroczenia
powyższej ceny karani
będą wedle prz episów prawnych grzywną lub wię
zieniem.
Sobeski, Star•sta.

prawnych o przymusowym
sekwestrze ziemiopłodów w b. dzielnicy pruskiej
(Dziennik Urzędowy nr . 39 rozporządzeme 355 art.
4, 5 i 6, nakaz■ ję wszystkim prodacutom rolnym, me O.wi1uu1ai1.
zwlocznie roz,ecząó młockę i odstawę z~oża ehleb•Szkeły gminne, ktere dotychczas nie zaopatrzyły
wego, które jest niezbędne dla zaaprowizowania
się w opal winny z~losić się do Urzę4iu Gospodarludności. W ostat~im czasie odstawy zboża cltleboczego
we~o tak dalece SJ?adły iż grożą powa:.tnymi kompli- asygnatw Lesznie, ul. Dworcewa 34 1 celem etrzymania
ma drzewo . Asygnaty muszą być przy odkac1ami w dzieazime apr_owizacji k_raj~, wobec_ czego
biorze płacone, wo8ec czege w każdym poszczególniezwłoczne
r~z~oc~ęcie _ młocki Je.st. komeczne.
nym wypadku należy delegować osobę opatrzoną
Wszystkie dammJa 1 gromy w powiecie wzywam odnośn
ym poświadczeniem mspektoratu
szkolnego,
pod osobistą oipowiedzi!llno_6~ią_ p. przel'lłżonych, ~o która za asygnat
ę zal'laci i takową odbierze.
Węgla
niezwłocznego wykonama mme3szego rozporzą4izerna
z powo4iu zupełnego braku dowozu wydzielić obecnie
i doniesienia w terminie 5 dni do Urzędu Zbeżo Iiifł
wego w Lesznie, ul. DwC'>rcowa 341 jaką ilość wać można weltec czeg0 poltoam szkol4jm zagpatrysi~ w torf i drzewo.
zboża mogą zaraz oastawić.
L11ue,
caia n . u. I'9• r. SelH■kl, 5taresta.
Zwracam zarazem uwagę, że niewykonanie
niniejszego rozporządzenia w myśl ustawy MinisterN11tępuj4c1 Heiy a,1j4 n•iar
wyprowadzić
stwa z dnia 25 lipca 1920 r. (Dzien . Urzędowy nr.
39 rozporządzenie 355 art. 8 karane jest więzieniem tłt Niemiec:
(Auawanderer.)
do 6 miesięcy i irzywną do 1000000
marek lub
jedną z tych kar.
Letszno: Kubitza Ernstina, Kintzel Anaa Klose
Lesznp, dnia ro . 1 r. 1920.
·
'
Sobeski, Starosta . I Robert, Paul Richard, Rothe Marja.
Przybyszewo:
Buttner Anna, Emma, Anna i
·Berta.
Utrtrbnung
Zaborowo: Elsholz Max.
bdrtfftnb llusbrufcf?
unb llblicfmtngoon ~ttrtibt.
, Swięcichowa: Gittner Franciszek.
@emafJgefe~[idJet~e~immungen uóet bie ,8n,angł
Nowa-Wieś: Gauner Józef.
n,idf c1Jaftvon @mteedrćigen im b. ~łielnict) ~m~riei
Rydzyna: Kohn H eimann, Marschel Elsa.
(~ 4iennif Uq<:bq_n.nJ
91r. 39 ~erotbnur.g 355 ~tt. 4, 5
Jabłona: Methncr Friedrich.
unb 6) forbet't id) ~iermit fćimtrid)e @qeuger tmoequs"
Nowy Belel\cin: Paulick Ernst.
fiGf)auf, mit bem ~ruf cf) unb bet mblieferung oon
Raclomicke: Rudiger Rosina.
~totgetreibe, toefd)e!lfut bie moff!,ernći9rung brinQtnb
Lasecice: Rosenecki Joanna .
benotigt roitb, ~u beginnen.
Merkow•: Sobecki Martha, Schirmer :Srunou.
.
.
W olkowe: W ald Hans.
~n ber fe~ten ,3eit ift bie Eieferuni uon ~tot"
getteibc brnnaf3en l)etetógef
unfot, bafJ ernfte @ejaf)ren
W11.y1cy ci, któr.iy, m1j4 jakitkelwiti: prttenijt
bet morrsernćif)rung bro~en; info(gebeff
en ift fofortiget tle powyższych osób, :z:cchc4 się icłosić w przcci~~u
!!u~btufd) un• !l:bfiefernnggeboten.
s ani a~ starostwa w Lc11nit - pokój nr. 7.
Sćimtfid)e G$utcrunb •emeinben im !heife fotbm!
Leszne, 10. 1 l. 1920 r.
Sobeski, Starosta. ,
id) ~iermit unter verfonUd)e

•i•

r~erantroortung ber @uts"
unb @emeinbeuorfteąer 3ut fofortigen ~ulfuljtung biefer
Ogleszenie.
'8eftimmung auf, unb gfeid)3eitigcnillłitteffung innet"
W ślad za obwieszczeniem z ania 7. sierpnia
!)alb 5 ~qgen etn Uriąb ,8bożo1tHJ 111~,~inie, ul. :tltwot.. 1920 . r. podaje się ni'~1iejszem skład
w Urz~coroa ~r. 34, rurldJefilłer1gen an ~utgefreibe łUt fo" du Ogkdzin dla strumieni i ścieków członkó
wodnych:
fortigen !rb[iefmmg gelangen ri\tmtn.
r. Jezef .Kaczmarek, robotnik drenarski,
~[eid)4eitig macf)t iał} bara uf aufmedfctm, )etij óei
Swięcichowa
91id)t&efol9unbief
g er tieftimmung faut @riai hes ID'lini"
:2. Tomasz
Szymc:iak, Leszno, ul. Osiecka 33

I

•
W ob5zarze dworskiem Koci•gi caoroba stłu'
miona.
Na ~olach obszarów dworskich Pawł-,wice, Ką
Kociugi i Małydwór założono
kolewo, Robczysb,
tru~iznę celem wytępienia erapieżników.
Le8zno wsshód, dnia 9./ 12. 11. 1920.

3. Glapiak Antoni, K11,kolewo
4. Glapiak W ojciecb, Zaberowo
5, Leo•ard 1(ollat, Leszno, ul. Dworcgwa 6

6. Marcin Raszewski, Leszno, Rynek.
Jake zast~pczych członków:
I. Krzyczkowiak, Swięcichowa
,..2. Franciszek Bryczak, Osieczna
3. Franciszek Krajna, Leszno, ul. Lipowa '4-5
4. Andrzej Toboła, Leszno, ul. Weigelta 10 ~
5. Ludwik G0rczak, Łoniewe1
.
6. Bar~szewicz, stolarz w Rydzrnach.
Sobeski, Starosta.
Lesz:no, dnia 8. 11. 1920 r.

· Komisarzobwodowy.
Sauer.
Pomi~cłzy bydłem nast . właścicieli wybuchła za.
·raza pyska i racic :
u Wasińskiege, Pulscha Aug., Szawelskiego,
Bart~cha, Gutscha, Borówki, Dopieralskiego M. i
Rozgi K. w Osi ecznie i Piotra W elsa.
Pomiędzy-Bydłem w dworz0 Jąerdychowo i pcm.
bydłem rolnika Ossawskiego z Osiecz-ny stwierdz@no
·
zarazę p>yska i racic.
Zaraza wygasła pomiędzy bydłem dworu Raduchewo i rolnika Matheusa wygasła.
Osieczna, dnia 6/ 1(/j. 11. 1920.

Pan Wojewoda listem z dn. 9. re. zo nr. dz.
7746/ao. I. C. mianciwal urzędnikiem st:um cywilneg•
bur11a okr~, Rydzynę i okolicę p. 5okolowskiego
nauczyciela.
mistr:ia a I. zast~pcą p. Zankowskiego
!t~eski, ita.re1tll.
L11zu, d•ia 3. 11. 192C.
Mianuję komisorycznym sołtysem i poborcą podatkowym p . .Tomasza KQnieczke dla cminy N0we,o-1Crzycka.
SeltHki, 5tare!\a.
LHue, 5. n. 192e.

,

Jlaeistrat ■iasta Osi1c2.na.
Szurkowski, burmistrz.

Z~raza pyska i racic wygas~a p_emi~•zy hydłem ,
osadmka A. Althofera. w Zakowie Ngwem.
«11ia.10. 11. 1920. _
01i11cz11&,

Ogłoszenie.

wymienione mi~jscoweści zalicza się do
o•wod~ •b~erwacyjneg• z powedu wyb•chu choroby
pyska 1 racic :
Dom. (;renewko
Gmin. Jabłena
Dem. Wijewo
Folw. f>bitopol
Dom . Ant0niny
Dom. Drzeczkowe
Dom. Trze&iny,
Dom. Nieehłód
Dom. Henryków
Gmina Nowe Długie
Dom . Rojąc2.yn
M1asto Osieczna
Gmina Gronówko
Gmina Przyilin
Gmina Wijewo
Dom. Przybin
Gmina Trzebiny
Gmina Drzeczkowo
Gmina Niechłod.
Ltuu, iaia 9. 11~ I 9H. Seltaski, 5tarHta.
Peniżej

I\

Pomiędzy klydłem
Pawłowice, Kąkg]ewo,

(

Szawelski.

Pomi~•zy byeUem ~ospodarza Markwitza
Wijewie wybuchła zaraza pyska i racic. •
Wfeszakowice, dnia 6. 11. 192g,
Komisarz Obwodowy.
Vogel.

0gł1szenie.

Twerzanice

choreba

stłumiona.
Pomiędzy byalem obszaru dworskiego Mierzejewo, N owa wieś, MałydwQr i gminy Mierzejewo
.
stwierdzono zarazę pyska i racic .

we

Bekanntmach

In unscr Geno ssenschaftsregisler
ist heute bei nr.· 17 (Nowy Bel,ciner Spar- und Darlehnskasserivcrein S. z. z n. o. in Nowy Belęcin)
eingetragen worden: Durch Generalversammluni!Sbeschl uB vom
19. Septcmber 1920 ist dit Genossenschaf1.aufgeli:ist. Zu Liquidatorcn sind die landwirte Otto
Paulick und Fritz Bickcrt, beidc
in Nowy Belęcin , bestellt.
Leszno, dnia 4. listopada 1920.
.
Leszno, den 4. November 1~20

W naszym rcjcs,trze spółkowym
zapisano dziś przy nr. 17 (Nowy
Bclęciner Spar- u. Darlehnska ssenverein S. z. z n, o. w Nowym Bel,cinie): Uchwałą walnego zebrania
z dnia 19. września 1920 r, spółkę
Likwidatorami są
roswiązano.
rolnicy Otton Paulik i Fritz B1kkcrt, obydwaj z Nowego Bel ę cina.

obszaniw dw rskich D~bcz,
Drobnin i gmin Luboni
zarazę pyska
stwierdzono

~rz} ~in i Pomykowo
i racic.
W ebszarze aworskim
•

Komisarzobwotlowy.

,

S11dpowiatowy.

Sąd

powiatowy.

--------------------------------------------■

ia zyńska ~~~1
Leszc
~11~~ ·Drukarn

~

• Lesznie,

Powiatowego")
(wydawnictwo „Głosu Leszczyńskiego'' .1„Orqdowlllila-

~

poleca się

~

ti

~

.1

do wykonywania ws.Eelkich druków
dla urzttdów państwowych,

al

~

II
;

■I. Wel■eicl 20

,

i gminnych,
~la Spółek, bankow kupiectwa
powiatowych
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