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Jarotschin, den 6. O ktober 1939.

Bekanntmachung 1.

Ogłoszenie 1.

A. Verbraucherhochstpreise fiir den Kreis
Jarotschin.
Zucker
1 kg
1.10 zł
036 W
Speisesalz, lose
1 kg
Kartoffelmehl
0.44 1)
1 kg
Yiktoriaerbsen
0.50
1 kg
Yiktoriaerbsen geschalt,
1 kg
0.56
halbe Frucht
Haferflock en, lose
1 kg
0.68
Haferflocken „Knorr"
/a kg Packung 1.10
Haferflocken „Knorr"
kg Packung 0.60
kg
Packung 0.68
Malzkaffee „Ira"
Va
Malzkaffee „Kneipp“
V. kg Packung 0.80
Streichbolzer 1 Packung mit 10 Schachteln 0.90
Bullion wiirfel „Maggi" und „Knorr" Stiick 0.06
Suppen wiirfel „MaggiK und „Knorr" Stuck 0.20
St lick 0.08
Eier
1 kg
0.06
Kartoffel
Pflaumen
1 kg 0.40 - 0.60
Birnen
1 kg 0.30 — 0.60
Apfel
1 kg 0 40 — 0.60

lu

A. Cennik na artykuły spożywcze.
Cukier
za 1 kg
1.10
sól luźna
za 1 kg
0.36
mąka kartoflana za 1 kg
0.44
groch „Wiktoria" za 1 kg
0.50
groch „Wiktoria" wyłuszczony do poł. ziarna 0.56
płatki owsiane luźno 1 kg
0.68
płatki owsiane „Knorr" V2 kg (w opakowaniu) 1.10
płatki owsiane „Knorr" l/4 kg
„
0.60
kawa słodowa „Ira“ % kg
0.68
kawa „ „Kneippa" 02 kg
0.80
zapałki (paczka = 10 pudełek)
0.90
kostki bulionowe „Maggi" i „JGiorr" za kostkę 0.06
kostki do zupy „Magi" „Knorr" za kostkę 0.20
jajka za sztukę
0.08
ziemniaki
za 1 kg
0.06
śliwki
za kg
0.40
0.60
gruszki
za kg
0.30
0.60
jabłka
za kg
0.40
0.60

Schmierseife

B. Kernseife.
500 gr Stuck 0.80 zł
500 gr Stuck 0.80 „
kg 1 Riegel 1 50 „

Tukan
Blask
Schicht

Schmierseife.
1 kg

Szare mydło
1.20

Toilettenseife.
Palmolive
Helion

Stuck
Stuck
Stuck

0,70
0.80
1.20

Waschpulver.
1/1 Packung 0.75 zł
Radion
1/1 Packung 0.75 „
Persil
Persil
v , Packung 0 45 „
070 „
Blask ultraaktiv
Biask 30°/o
0.82 „
Fiir andere Seifen gilt der Preis vom 1. 9 39.
Jarotschin, den 4. Oktober 1939.
D er La n d r a t .
gez. Orłowski.

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

II.

II.

Tukan
Blask
Schicht

Jahrg. I

B. Mydło do prania.
500 gr sztuka 0.80 zł
500 gr sztuka 0.80 „
1 kg 1 kawałek 1.50 „
Szare mydło.
1 kg

1.20

Mydło toaletowe.
Palmolive
Helion
Bajka

sztuka
sztuka
sztuka

0.70 zł
0.80 „
1.20 „

Proszek do prania.
Radion
cała paczka 0.75
Persil
cała paczka 0 75
Persil
7i paczki 0.45
Blask ultraaktywny
0.70
Blask 30°/o
0 32

zł
„
„
„
„

Dla innego mydła obowiązuje cena z dnia
1. 9. 39.
Jarocin, dnia 4. października 1939 r.
Starosta.
Orłowski.
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Bekanntmachung 2.
Das deutsche Amtsgericht in Jarotschin hat
seine Tatigkeit aufgenommen. Sprechstanden vorlaufig taglich von 10 — 12 Uhr.
Jarotschin, den 4. Oktober 1939.
gez. Dr. Riiggeberg
Landgerichtsrat.

Bckanntmachung 3.

J arot s chi n.

Nr. 5

Ogłoszenie 2.
U ruchom ienie Sądu Grodzkiego.
Niemiecki Sąd Grodzki w Jarocinie został
uruchomiony. Godziny urzędowania ustalono tym
czasowo codziennie od godz. 10 — 12.
Jarocin, dnia 4. października 1939 r.
(—) Riiggeberg,
Landgerichtsrat.

Ogłoszenie 3.

D er Chef der Zivilverw altung beim
M ilitarbefehlshaber von Pesen.
Regelung des V erkehrs von M olkereierzeugnissen.
1. Alleinige Buttersammelstelle fiir samtliche
Genossenschafts- und private
Molkereien
der Provinz Posen, ist die Molkerei-Zentrale
Posen.
2. Die ortlichen Verpflegungsstellen sind einstweilen wie bisher zu versorgen.
3. Yon Molkereien darf taglich im Kleinverkauf
nur soviel B utter verkauft werden, ais durchschnittlich im Juli d. Jrs. pro Tag abgegeben
wurde.
4. Alle iibrige B utter ist ausschliesslich fiir die
Molkerei-Zentrale bereit zu halten, die fiir
eine regelmassige Abholung sorgen wird. Die
Fasser sind entgegen der bisherigen Regelung
mit einem Gewicht von netto 50 kg nebst
einem Gutgewiclit von 0.3 kg zu fiillen. Der
unmittelbare Engros-Verkauf von B utter an
Handler aller Art ist verboten.
5. Der unmittelbare Verkauf von B utter in das
Reich erfolgt nur iiber die Molkerei-Zentrale
Posen.
6. Die Herstellung und der Verkauf von Sahne
jeder A rt ist bis auf weiteres verboten.
7. Die Landwirte sind verpflichtet, alle Milch,
die nicht im eigenen Betriebe Verwendung
findet, an die Molkereien abzuliefern.
8. Verstosse gegen diese Verordnung werden
streng bestraft.
i. V. (—) Tettenborn.

Szef A dm inistracji Cywilnej
przy Głów. Dow. W ojsk, w Poznaniu.
U stalenie sprzedaży nabiału.
1. Jedynym ogólnym przedsiębiorstwem do do
stawy masła dla wszystkich Spółek m leczar
skich i prywatnych mleczarń na terenie pro
wincji poznańskiej jest wyznaczona Centralna
Mleczarnia w Poznaniu.
2. Miejscowe Zakłady środków spożywczych
(Verpflegungsstellen) należy nadal zaopatrywać
jak dotychczas.
3. Mleczarnie mogą dziennie sprzedawać do detalu
(Kleinverkauf) tylko tyle masła, ile przeciętnie
w ciągu miesiąca lipca r. b. dziennie odsta
wiano.
4. Pozostałą ilość masła należy zarezerwować
dla Centralnej Mleczarni w Poznaniu, która
się postara o regularne odstawianie masła.
Masło należy umieszczać do beczek o wadze
netto 50 kg przy uwzględnieniu 0.3 kg na roz
ważenie. Bezpośrednia sprzedaż masła różnym
handlarzom jest zakazana,
5. Bezpośrednia sprzedaż masła dla Rzeszy od
bywać się będzie tylko za pośrednictwem
Centralnej Mleczarni w Poznaniu.
6. Aż do odwołania, zbieranie i sprzedawanie
śmietany różnego gatunku jest zakazane.
7. Poszczególni rolnicy są zobowiązani wszystko
mleko, które nie potrzebują dla własnego
użytku, odstawić do mleczarni.
8. Niestosujący się do tego zarządzenia zostaną
surowo ukarani.
w zast. (—) Tettenborn.

Obige Verordnung des Chefs der Zivilverwaltung beim Militarbefehlshaber-Posen wird zur
B eachtung bekannt gegeben.Die Durchfiihrung wird
polizeilich iiberwacht werden,
Jarotschin, den 4. Oktober 1939.
D er L a n d r a t .
gez. Orłowski.

Powyższe zarządzenie Pana Szefa Admin. Cy
wilnej przy Głównym Dow. Wojsk, w Poznaniu
podaję do wiadomości i stosowania.
Wykonanie tego zarządzenia nastąpi pod
nadzorem policji.
Jarocin, dnia 4 października 1939.
Starosta.
Orłowski.

Bekanntmachung 4.
B etrifft Personenstandsregister.
Eheschliessungen kiinnen vorlaufig nur unter
Volksdeutschen unter Massnahme der Niirnberger
Gesetze vorgenommen werden. Im iibrigen muss
das Personenstandsregister unter Benutzung der
bisherigen polnischen Einrichtung auf dem laufenden gehalten werden. Die bisherigen polnischen
Standesbeamten haben also ihre Tatigkeit fortzufiihren.
Jarotschin, den 0. Oktober 1939.
D er L a n d r a t .
gez. Orłowski.

Ogłoszenie 4.
Prowadzenie rejestrów Urzędu Stanu Cywilnego.
Zezwolenia na zawieranie ślubów udziela
się tymczasem tylko osobom narodowości niemiec
kiej na podstawie ustaw Norymberskich.
Ponadto rejestry Urzędu Stanu Cywilnego
będą nadal prowadzone na podstawie dotychczas
wydanych przepisów polskich.
Dotychczasowi polscy urzędnicy — Urzędu
Stanu Cywilnego mają nadal wykonywać swoje
czynności.
Jarocin, dnia 6. października 1939.
Starosta.
Orłowski.
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Ogłoszenie 5.

Kary policyjne.
Polizeistrafen.
N
a
podstaw
ie
dotychczasowego doświadczenia
Nach den bisberigen Erfahrungen muss icb
feststellen, dass der polniscben B evolkerung jedes muszę stwierdzić, że polska ludność niema najmniej
V erstandnis fiir Eigentum sbegriffe feblt. _Um den j szego pojęcia o należytym uszanow aniu cudzej
iiberhandnehm enden Diebstahlen nachhaltig entge- własności.
Aby zapobiec dalszym kradzieżom i winnych
genzuwirken, erm achtige ich die H erren Biirgerm eister der Stadte Jarotschin und Pleschen und pociągnąć do surowego ukarania, upoważniam
die H erren Amtsvorsteher des Kreises, Polizei P an a B urm istrza m. Jaro cin a i Pleszewa oraz
strafen bis zur Hóhe von 100.— zł, = 50.— Rm. Panów W ójtów pow. jarocińskiego do wym ierzania
festzusetzen. Im N ichtbeitreibungsfalle ist eine k ar policyjnych do 100. — zł = 50 Rm. W razie
geeignet erscheinende E rsatzstrafe an Stelle der niemożności zapłacenia wymierzonej kary policyjnej,
należy ustalić stosowną karę zastępczą.
G eldstrafe zu setzen.
Skradzione rzeczy należy zarekw irow ać i zwró
Das D iebesgut ist zu bescblagnahmen und
soweit es Volksdeutschen gehort, an diese zuriick- cić właścicielom, o ile właściciele są narodowości
zuerstatten, andernfalls ist es der N. t>. V. zur niemieckiej. W przeciwnym razie skradzione rzeczy
należy oddać Naród. Socjalist. Instyt. Dobroczynn.
w eiteren Verfiigung zuzufiihren.
(N. S. V.) do dalszej dyspozycji.
Jarotschin, den 4. O ktober 1939.
Jarocin, dnia 4. października 1939 r.
D er L a n d r a t .
S t a r o s t a .
gez. Orłowski.
Orłowski.

Bekanntmachung 6.
Verkauf von Rindvieh.
D er Y erkauf von Vieh darf nur vorgenommen
werden, wenn eine Bescheinigung des zustandigen
Biirgerm eisters vorliegt, ans der hervorgeht, dass
das in B etracht kommende Rindvieh von dem
Verkiiufer selbst aufgezogen wurde. D am it soil der
Beweis erbracht werden, dass es sich nicht um
Eliichtlingsvieb handelt.
Bei Zuwiderhandlungen wird gogen V erkaufer
und K aufer m it stronger Strafe vorgegangen
werden.
Jarotschin, den 4. Oktober 1939.
D er L a n d r a t .
gez. Orłowski.

Bekanntmachung 7.
I Polizeiverordnung.'
B etrifft Hunde.
Zum Schutze gegen Tollw ut ordne ich mit
sofortiger W irkung an:
1. Alle Hunde sind sofort d erart auf dem Gel: oft
festzulegen (A nkettung oder Einsperung), dass
sie m it um herlaufem den H unden nicht in Bejd b ru n g kommen konnen.
2. Das Fiihren der m it einem sicheren Maulkorb
versehenen Hunde an der Leine ist g estattet
3. Die Benutzung von H irtenhunden zur Begleitung von H arden und von Jagdhunden bei
der Jag d ist gestattet. A usser der Zeit des
Gebrauches unterliegen diese den unter 1 und
2 genannten Bestimmungen.
4. Hunde, die den vorstehenden Bestimmungen
zuwider frei umherlaufen, sind sofort zu
toten.
.
,
5. Zuw iderhandlungen gegen diese Anordnungen
werden streng bestraft.
II. Polizeiverordnung.
Betrifft Tierseuchen.
Zum Schutze gegen Tierseuchen wird hierm it
folgendes angeordnet:

Ogłoszenie 6.
Sprzedaż bydła.
W szelkie bydło może być sprzedane tylko
wtenczas, o ile sprzedający udowodni poświadcze
niem miejscowego burm istrza, że odnośne bydło
jest jego własnością i nie należy do jakiegokolwiek
uchodźcy.
W razie niezastosowania się do tego zarzą
dzenia pociągnie się tak sprzedającego jak i kupu
jącego do surowej odpowiedzialności.
Jarocin, dnia 4. października 1939 r.
S t a r o s t a .
Orłowski.

Ogłoszenie 7.
I Rozporządzenie policyjne.
O psach.
Aby uchronić się od wścieklizny zarządzam
z mocą obow iązującą od zara z co następuje:
1. W szystkie psy należy natychm iast zam knąć
(trzym ać na uwięzi lub pod zamknięciem) tak,
aby nie miały żadnej styczności z psami wa
łęsającym i się.
2. Prowadzenie psów jest dozwolone, o ile zo
staną zaopatrzone w bezpieczny kaganiec
i smycz.
3. Używanie psów do paszenia bydła i do polo
w ania (polowczyki) jest dozwolone.
Jeżeli odnośnych psów (do paszenia bydła lub
polowania) używać się nie będzie, to podlegają
przepisom punktu 1. i 2. powołanego rozpo
rządzenia.
,
4. Psy, które wbrew temu rozporządzeniu będą
nadal biegały, zostaną natychm iast zastrzelone*.
5. Osoby niestosujące się do tego rozporządzenia
zostaną surowo ukarane.
II Rozporządzenie policyjne.

Zaraza u b y d ła , t r z o d y c h le w n e j
i d r o b iu .
Aby uchronić się od zaraźliw ych chorób zwie
rzęcych pp. zarządzam co następuje:
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1. Die
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nachstehenden Tierseuchen:
Milzbrand,
Tollwut,
Rotz,
Mani- und Klauenseuche,
Lungenseuche des Rindviehs,
Pockenseuche der Schafe,
Besclialseuche der Pferde, Blaschenausschlag der Pferde und des Rindviehs,
8. Raude der Einhufer und der Schafe,
9. Schweinepest u. Schweineseuche,
10. Rotlauf der Schweine,
11. Gefliigelcholera
sind anzeigepflichtig.
2. Bricht eine der in Ziffer 1 genannten Tier
seuchen aus oder zeigen sich Erscheinungen,
die den Ausbrueh der Seuche befiirchten
lassen, so hat der Besitzer der betroffenen
Tiere unverzuglich der Ortspolizeibehorde
Anzeige zu erstatten und die kranken und
verdaehtigen Tiere von Orten, an denen die
Gefahr der Ansteckung fremder Tiere Besteht,
fernzuhalten.
Die gleichen Pflichten haben Personen, die
in V ertretung des Besitzers der Wirtschaft
vorstehen oder mit der Aufsicht der Tiere
beanftragt sind, insbesondere die Hirten,
Schafer und Melker.
3. Die Kadaver von Tieren, die an einer
anzeigepflichtigen Tierseuche zu Grunde
gegangen sind, sind in Kadaverbeseitigungsanstalten oder, wo diese fehlen, sofort durch
1 m tiefes Vergraben an geeigneten Stellen
unschadlich zu beseitigen. Das Abhauten
dieser Kadaver iBt verboten.
4. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung
werden streng bestraft.
Posen, den 2. Oktober 1939.
Chef der Zivilverwaltung b. Militarbefehlshaber
von Posen.
G r e i s e r.
Vorstehende Polizeiverordnungen des Chefs der
Zivilverwaltung b. Militarbefehlshaber Posen wer
den zur Beachtung bekannt gegeben.
Jarotschin, den G. Oktober 1939.
D er L a n d r a t .
gez. Orłowski.

Bekanntmachung 8,
Die fiir den 8. 10. 39 vorgesehene Versammlung mass wegen der Yordringlichkeit der
Herbstbesteilung und Erntearbeit verschoben wer
den. Der spatere Termin wird im Kreisblatt
bekannt gegeben werden.
Jarotschin, den G. Oktober 1939.
Der Landrat.
gez. Orłowski.

Bekanntmachung 9.
Ablieferung von herrenlosem Vieh.
Herrenloses Vieb, das nicht mehr transportfahig
ist, ist an das nachstliegende Schlachthaus mit einer
entsprechenden Bescheinigung des zustandigen
Biirgermeisters abzuliefern. Der Yerkauf von herren
losem Vieh ist verboten und wird streng bestraft.
Die Ausfuhr von Schlacht-Schweinen aus dem
Kreise ohne Genehmigung des Landratsamtes wird
strengstens bestraft.
Jarotschin, den 6. Oktober 1939.
D er L a n d r a t .
gez. Orłowski,

J a r o ts c h i n .
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1. Należy natychmiast zgłaszać niżej podane
choroby zwierzęce:
1. księgosusz,
2. wściekliznę,
3. nosaciznę,
4. pryszczycę,
5. gruźlicę bydła rogatego,
6. ospę owczą,
7. zarazę stadniczą koni i bydła,
8. świerzb zwierząt jednokopytowych i owiec,
9. pomór i zarazę świń,
10. różycę świń,
11. cholerę drobiu.
2. Na wypadek zachorowania bydła itd. jak
również wystąpienia objawów wzbudzających
po dojrzenie zachorowania na jedną w punkcie
l) podanych chorób, właściciele odnośnych
zwierząt są zobowiązani zgłosić niezwłocznie
o tym miejscowej władzy policyjnej i zwie
rzęta chore i podejrzane odosobnić od innych
zwierząt, które mogłyby ulec danej zarazie.
Obowiązek zgłaszania wspomnianych chorób
nakłada się również i na osoby, które prowa
dzą w zastępstwie właściciela gospodarstwo
rolne lub też mają nadzór nad zwierzętami a
przede wszystkim pastuchy, owczarze i dojarze.
3. Padlina od podanych zwierząt pod punktem
1) musi być odstawiona do zakładu zniszcze
nia padlin (Kadaverbeseitigungsanstalt) lub
o ile takiego zakładu nie ma, należy natych
miast wpierw padlinę unieszkodliwić a potem
zakopać w ziemi conajmniej do głębokości
jednego metra na odpowiednim miejscu. Ścią
ganie skóry z odnośnej padliny jest zakazane.
4) Niestosujący się do tego rozporządzenia
zostaną surowo ukarani.
Poznań, dnia 2. października 1939 r.
Szef Administracji Cywilnej
przy Gł. Dow. Wojsk, w Poznaniu.
(—) Greiser.
Powyższe zarządzenia policyjne Pana Szefa
Administracji Cywilnej przy Gł. Dow. Wojsk,
w Poznaniu podaje się do stosowania.
Jarocin, dnia 6. października 1939 r.
Starosta.
___________Orłowski. ________ ________

Ogłoszenie 8,
Zebranie.
Zebranie wyznaczone na dzień 8 paździer
nika 1939 r. zostaje odłożone ze względu na pilne
prace jesienne i uprawę roli.
Termin nowego zebrania zostanie ogłoszony
w Orędowniku Powiatowym.
Jarocin, dnia 6. października 1939 r.
S t a r o s t a .
__________ Orłowski._______________

Ogłoszenie 9.
Odstawienie bezpańskiego bydła.
Bezpańskie bydło, które jest niezdolne do
transportu, należy odstawić do najbliższej rzeźni,
przy równoczesnym przedłożeniu tej rzeźni po
świadczenia wystawionego przez odnośnego Pana
Burmistrza. Sprzedaż bezpańskiego bydła jest zaka
zana, i niestosujących się do tego ukarze się surowo.
Wywóz świń, przeznaczonych na rzeź, z po
wiatu jarocińskiego bez zezwolenia Starostwa jest
surowo zabroniony.
Jarocin, dnia 6. października 1939 r.
S t a r o s t a .
Orłowski.

