KROT' OS·ZYŃSKI

OREOOWNIK POW TOWY
~

OGŁOSZENIA przyjmu je eks pedycja
. za wiersz petitowy .. '
1.50 mk .

EKSPEDYCJA I REDAKCJA
w KROTOSZYNIE

mieści się

PRENUMERATA .KWARTALNA wynosi 3,50,

WYCHODZI 3 razy w tygodniu.

KROTOSZYN, UL. PIASTOWSKA L. 24 .
TELEfON 143:
SKRZYNKA POCZT. 17. '

Krotoszyn ~ sobota. dnia 19 czerwca 1920.
Oglasza się niniejszcm następuLikwi[) o w 6 d ~ t wa. Frontu·
W o lskiego 7. d. 28 maja 19 20
ku Nr. dz. 2788/ 20 II . Wszystkie
'e do b. D,owództwa Ołói b. Dow. F rontu Wiclkopojedcl'H;zy,ch .osób woj-,
i formacji winny być '
ne do I stycznia 19 21 r.
o tym czasie sprawy już nie
ędą rozst'rzygane. .
Krotoszyn. d .. IS cze rwca 19 20.
S t a r o s ta.

kqmisji odwoła;"czych polecam wydaje się następujące rozporząPallU Wojewodzie w Poznaniu azenie:
utworzyć jedną Komisję odwoArt. 1. W czasie od · 5 do
ławc7.ą dla całego Województwa 15 czerwca 1920 r. odbędzie się
w Poznaniu,' składająca się - stwierdzenie powierzchni pól uprócz Przewodl.licz,\ccgo - z 12 prawionyc.h i nieuprawionych, Ią.k
członków oraz 9 zastępców wy- (nawadnia nych i innych) 'i'pastwisk
bicralny-ch przęz Wydział Krajowy iN Województwach Poznańskiem
.
oraz 5 członków i 3 za~tępców i Pomorskiem.
J1 o m i
wa ~lyC h przez Woje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
wództwo.
Art. 3. Rozporządzenie niniejsze
obowiązuje z dniem ogłoszenia .
Poznal1,. dnia 24 kwietnia 1920.
. Za Ministra, .
fJ :
W. Kucharski. Podsekreta·rz Stanu
łJ
Szef Departamentu Skarbu. •
.
" •
: sypi.esz oiiar~' na cele społ ecz ne. :
Szmidt.
:
Dzisiaj nie part ja,
:
Powyższe rozporządz enie po·
: nie towarzystwo dobroczynne :
daje do wiadomości.
•
.
al c
.+
Przewodniczący komisji wymiaru
•
.
•
podatku dochodowego.
.
Wadyriski . ·
•
:
Ustanawia się następujące ccny :
clcka na Ciebie.
:
maksymalne na ocet i okowitę do ;
•
• Nie' żąda ofiary ni jałmużny, ale ••
palenia ·w sp~zedaży detalicznej:
.
'
spelnienia
obowi'lzku,
'
•
. ~eny
oc.et.
•
poł'lczoneg' ) \V dohrze
•
1
.ocd mocy 7- 7 / 2°:0mk. 2.~O za· litr :
zroz umianyl1l wlasnym Tw"m •
"
.:
5 -S ' : ~0 !omk.2.20zalitr •
interesem.
'
:
des
;.
" 3' !2 ~ 4%mk.I.75~alitr : Czy wiesz, ( ' 0 znac zy ulukowanie :
a aus Sośniczyn zuin I Cena ha okowitę do' palenia: • kapitału \V Polskiej Pożyczce •
Pa(\slwowei?
••
ndeschóffen wird hiermi.t mk. 4,ó5 za '900)0 litr oBjętościowy. ••
.
estatigt.
.
' ; Poznań . d: .<) czerwca 1920.
9Bżeli
Krotoszyn, dn. 10 cze rwca 1920 . . lIrzllddla Spirytusu w Poznaniu. •
.
•
Starosta.
" . ..
'.
: Pomiędzy trzo(łą chlewną ' pana • spytaj się w najhliższym lJal)ku . .
lecz dłużej
.:
zporz
nie
Skrocz w . B,aszkowie wybuchła :
w przedmiocie reorganizacji czerwonka.
komisji Odwoławczej WojeZduny, dnia 9 czerwca 1920.
:
.
:
wódzłwa Poznańskiego.
'. Komisarz obwQdowy,
Na mocy art. 6 I. d. ustawy
........................
lymc7.asowej organizacji zel'ządu
- Rozporządzenie
. Co do pól uprawionych, stwiel'dzi elnicy pruskiej z dnia l-go
dotyczlIce stwierdzenia po~
dzać się będzie z osobna powierzia 19 19 rozporzą dzillll ni· wierzchni zasiewó.w w .roku 1920 chnię następujących zasiewów:
co nast<;pu je:
w Województwach Poznańskiem 1. pszenicy.: 1I) . ezimej, b) jarej,
Art. I. Komisję odwolawczą·
i Pomorskiem.
2. żyta: II) ozimego, b) jarego,
ohwodu rejencji poznar'lskiej
Na mocy art. 6 ustawy z dnia 3. jęczmienia: a) ozimego b)jarego,
il'j nini ejszem . rozwią · 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej 4. mieszanki powyższych, rodzaji
organizacji zar~ądu b. azielnicy
zboża bez owsa i roślin strączĄrt. 2. W miejsce rozwiązanych pr.uskiej (Dziennik Praw nr. 64)
kowych,

no

5. owsa,
6. mieszanki różnych rodzaj i zboża
z owsem, lecz be z roślin s trąc?- .
kowych
7. innych rodza ji zboża (tatarki,
prosa itp.),
..

8.

roślin strączkowych,

A) na ziarno, i to: a) grochu
i soczewicy, b) peluszki, c) fa soli,
d} wyki, e) bobu i bobiku, f) łubinu (wyląc;.mie łubinu, -przezna-

i• BOJnA, , +i ~l~~;~~.nr~d~~j~n;~~ii~~~~:~:~~~
·: D'''Onl rl :
:Rzeczpospoll"ta Polska·

na

f

nie

:•

nie. zm IBk31.. :•

liJiBSZ,

. t.

wych, także ze ' zbożem.
B) na paszę , zieloną (rośliny
str<}czkowe wszelki ego rodzaju,
mieszanki strączkowych, także ze
zbożem, pozatem łubin, przeznaClOny na zaoranie),
9. roślin oleistych (rzepiku, rze. paku, gorczycy, maku, Inianki.
słoneczników itp.),
10. roślin włóknistych, i to a) lnu,
b) wS1.elkich innych włóknistych
(konopi, pokrzyw),
11. ziemniaków, i to a) rychlych,
b)' późnych,
12. buraków : a) cukrowych,
b) pastewnych,
13. brukwi, kalarepy itp.
14. marchwi: a) jadalnej, b) Pllstewnej,
15. warzyw ( kapusty, cebuli,. selery, szparagów, ogórków itp.),
.16. roślin pastewnych,
A) na ziarno. i to a) koniczyny
wszelkiego rodzaju, b) seradeli,
B) na ' paszę suchą i zieloną
(koniczyny, także z domieszką
trawy, lucerny, esparcety itp.),
17. Wszelkich innych rodzaji
roślin (chmielu, tytoniu, cykorji,
witek, nasion trawy, buraków
na siew, kukurydzy itp.).
Art. 2. Stwierdzenie wykonują
władze miejscowe, powołując d"o
pomocy osoby biegłe w pisaniu
i liczeniu.
Osoby sporządzające listy miej- '.
scowe, otrzymają z kllsy Minl-

l

I

.

I

sterstwa b. dzielnicy pruskiej za
należyte wypełnienie i zliczenie
list 40 fenygów od każdego gospodarstwa.
Art. 3. Wyniki stwierdzenia
należy wpisać do list miejscowych.
Władze miejscowe winni przesłać
wypełnion e i zliczone listy miejscowę, najp óźniej do 23 czerwca
1920 r. do władz powiatowych,
z po świadczeniem, że zapisano
wszystkie grunta, należące do
obwodu gruntowego danej miejscowo ś ci (por. art. 9).
Art. 4. Władze powiatowe
winny, na podstawie list miejs C(;wych, zestawić listy powiatowe.
Listy powiatowe należy wysłać
najp óź n iej dnia S lipca 1920 r.
do Departamentu Aprowizacji
Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej
w Poznaniu.
Art. 5. Departament Aprowizacji Ministerstwa b. Dzielnicy
Pruskiej prze ś le władzom powiatowym formularze, potrzebne do
zestawień .

Władze

powiatowe winny listy
' . miejscowe rozesłać. natychmiast
'j
do władz miejscowych.
Art.6. Powierzchnię stwierdza
się,!zasięgając informacyj u właści
cieli gruntów lub u zarządzających
gruntami, wzgl. ich zastępców.
,
Art. 7. Zapisanie właścicieli
gruntów lub zarządzających gruntami do list miejscowych, jak i
zapisanie:wielkości obszaru winno
się odbyć na podstawie katastru
gruntowego (matrykuły ~umarycznej).
.
Art. 8. Stwierdzenie obszarów
winno się odbyć w morgach.
Art. 9; W li ś cie miejscowej
winno się zapisać wszystkie grun ta,
należące do obwodu gruntowego
danej miejscowoś ci, niezależnie
od miejsca zamieszkania wła śc i
ciela lub , zarzą dzającego gruntem.
Art. 10. Władze miejscowe
winny dopilnować, by zapisywanie
do list miejscowych było zgodne
z prawdą, oraz stw ierdzać, czy
całość zapisanych obszarów odpowiada wielkości obszaru. wynikającej z materjałów, wzmiankowanych wart. 7.
Art. 11. Właściciel e gruntów,
zarządzający gruntami i ich zastępcy winni
udzielić osobom,
upoważnionym przez władze miejscowedostwierdzenia powierzchni
wszelkich potrzebnych informacyj.
Władze i osoby te są celem
sprawdzenia udzielonych im in, formacyj uprawnione do zwiedzania gruntów, do przeprowadzania
pomiarów, do przeglądania ksiąg
gospodarczych i zasięgania informacyj u innych władz co do
wielko ści poszczególnych gruntów.
Art. 12. Kto rozmyślnie nie

'
l

udzieli informacyj, do których
go niniejsze rozporzą
dzenie, lub udzieli informacyj
świadomie fałszywych lub niedokładnych, lub wbrew ustępowi
2 artykułu 11 niniejszego rozporządzenia sprzeciwi się zwiedzaniu
gruntów, przeprov.Tadzaniu pomiaró w lub przeglądaniu ksiąg gospodarczych, podlega karze więzie
nia do roku i grzywnie do
100000 mk., lub jednej z tyc~ kar.
Kto z niedbalstwa nie udzieli
informacyj wzmiankowych w ustępstwie 1 lub udzieli informacyj
fałszywych
lub niedokładnych
podlega grzywnie do 50000 marek.
Poznań, dnia 5 maja 1920 r.
ZII Ministra: L. Pluciński,
Podsekretarz Stanu.
Szef Departamentu Aprowizacji
w z. Dr. Drzażdżyński. '
obowiązuje

Ubersetzung d. Dział urzędolDq.
Verordnung
betreffend Anbau- und Erntef1achenerhebung im Jahre 1920
imWojewództwo Poznaftskie und
Pomorskie,
Aul Grund des Art. 6. des
I. Augusl 1919 uber die bisherige
Organisation der Verwallung des
ehemals preussischen . Gebiets
(Dziennik praw Nr. 64) wird 101gende Verordnllg erla~sen :
Ar\. I. In der Zei! vom 5. bis
15. J 1I1li 1920 erfolgt eine Erhebung der bestelllen und unbestellten Aci<erflacheri, der Bewasserungs- tlnd anderen \Viesen
und der Weidellachen im Województwo Poznańskie und Wojewódzlwo Pomorskie.
Bei den heslellten Ackerflachen
werdeli folgende Anbau - ' und
ErnteWiche n gesonderl feslgesteli t :
l. Weizen: a) Winlerfrucht,
b) Sommerfruchl,
2. Roggen : a) Winlerlrucht,
b) Sommer!ruchl,
3. Gerste: a) Winter!rucht,
b) S 0 mmerlrucht,
4. Gemenge der óbigen Getreide arten ohne Hafer und Hulsen!ruchte,
5. Ha!er,
6. Gemenge aus verschieden en
GetreiJearten einschlisslich Haler.
jedoch ohne Hiilsenfruchle,
7. sonstige Gelreldearten (Buchweizen, Hirse u. s. w.),
8. Hiilsenf ruc hte, a) Zur KOrnergewinnun g und zwar: a) Erbsen und Lindsen, b) Peluschken,
c) Speisebohnen, d) Wieken,
e) Ackerbonen , Sau-P!erdebohnen, f) I.upinen, (aussC'hlisslich
der zum Unterpfliigen beslimmten), g) Gemenge aus Hiilsen-

fruchten aller Art, auch mit
Getreide.
. B. Zur Grunfuttergewinnung
Hulsenfrilchte, aJler Art, GemeRge
aus Hulsenfruchten auch mit Getreide, ausserdem LUj)ilJe n zum
Unterpflugen.
.
9. Olfruchte (Raps Rilbsen, Senf,
Mohn, Leindotter, Sonnenblumen usw.)
10. Gespinstpllanzen und ZWH:
a) Lein, hl sonstige Gespinslpllanzen (Hani, Nessel),
11 . Karloffeln und zwar': a) Frilnkartoffein , b) Spillkartoffeln,
i 2. ROben : a) Zuckerrilben,
b) Futte rruben ,
13, Kohlruben, Kohlrabi u. dergl.
14, Mohrrilben, a) Speisemohren, b I Futtemohren,
15. Gemilse (/(ohl, Zwiebel,
Sellerie, Spargel, GlIrken u.dergl.)
16: Futterpflanzen: A. Zur
Kornergewinnung und
zwar:
a) Klee alJer' Art, oj SeradeUa,
B. Zur Gl ilnluller und Heugewinnug (Klee auch mit Beimischung von Grasern, Luzerne,
Ersparzette u. dergl.)
17. Alle sonstigen Pllanzen
(Hoplen, Tabak, Zichorien, Korbweiden, Grassamereien, Ruben
zurSamegewinnung, Mais u.dergl.
Art. 2. Die Erhebungen werden
durch die Ortsbehorden ausgefiihrl, die zu ihrer Unterstiltzung
schreib-und rechengewandte Personen zuzuziehen haben. · .
Diejenigen Petsorien, die die
Ortslisten anlertiegen, erhalten
aus der Kasse des Min. B. Dz.
Pruskiej fur das regelrechte AusfilJlen und Aulrechnen der Listeli
40 Pf. lur je des eingetragene
Grundstiick.
.
Art. 3. Die Erhebungen sind
in die Ortslisten einzulragen. [)je
Ortslisten sind ausgefilllt und
aufgereehnel spiHestens wm 23.
Juni 1920 den Kreisbehorden Zll
ilbersenden mit der Bescheinigung, dass samt1iche zum Flurbezirk des betreffenden Orles
gehOreden Grllndstilcke eingetragen sind (vergl. Art. 9.)
Art. 4. Die Kreisbe/lOrden haben auf Grund der Ortslislen die
Kreislisten zusammenslellen.
Die Kreislisten sind spillestens
bis ZUIll 5, Juli 1920 dem Dep.
Aprow. Min . b. Dz. PI'. in poznarl zu iibersellden.
Art. 5. Die filr die ZusammensteJlung erforderlichen Formlllare
Uisst der Deparł·arneot Aprowizacji Min. b. Dz. Pruskiej den
l<reisbeh6rden zlIgehen .
Die Kre isbehOrden haben die
Ortslisten sofort an die Orlsbehiirden zu verse nden. ·
Art. 6. Die Erhebung erfolgt
durch Befragen der Gruudeigen-

Druk ... Głosu Wielkopolskiege" w Krotoszyni~.

tum er oder Bewirtschaller bezw.
ihrer Stellvertreler. .
Arf. 7. Die Eintragung der
Grundeigentfilller oder Bewirtschafler in die Ortslisten sowie.
die EinlraglllJg der FI'łchengrosse
hat auf Gnmd des 'Grundstuckkataster ;
der
sUl11marischen
MutlerrolJe zu erfolgen. ·
.
Ar\. 8. Die Erhebung , hal in
Morgen Zll ertolgen. '
.
Art. 9. In die OrlsJisle sind
alle Grudstiicke einzutragen dic
zum FJurbezirk des be!reffe;lden
Ortes gehoren, unabhagig von
dem Wohnsitz des EigentOmers
oder Bewirtschafters.
Art. 10. Die OrtsbehOrden haben die Richtigkeit der EinIragungen in die Orlslislen zu
nberwachen und leslzustelJen ob
die Gesamlhei! der eingtrage;len'
F.lac~ell mit der FlachengrOsse,
dle Slch aus den in Ar\. .7 erwahnten Unterlagen ergibt, iiber•
einstimmt.
. Art. 1.1. Die Grundeigentiimer,
dle Bewlrlschafłer lind ihre Stellve,rlreter sind verpflichtet den
nllt der Erhebung durch die Orts~
behorden peauftragten Personen
alle nolwen<tigen Auskiinlle zu
erleilen.
Die Behordell ulld die von
ihnen beauftragtenPersonen sihd
zw.ecks ~achprliflil1g der Richligkelt der Ihnen erteilten Auskfwftę
befugł, die GrundsiLicke zu betrelen, MesslIllge'n zorzunehmen
die WirtschaftsbLicher einzusehe~
und hinsichtlich der Grosse der
einzelnell GrundslLicke Auskllnfl
von anderen Behorden einzlIholen.
Art. ł2. Wer l'orsatzUch die
Ansgahen, zu denim er nach dieser
VerordnulIg verpllichlet ist, nich!.
oder wissentlich unrichtig und
l1nvollstandig machl, oder wer
der Vorschrift des Art. 11. Absalz 2 zuwider das Betrelen der
Grundsliicke} oie Vornahmc von
Messung'en oder die Einsichl in
die Wirlschaflsbiicher verweigert,
wird mit Gelangnis bis zu eillełl1
Jahre und mi! Geldstrafe bis zu
100000 Mark oderinit einer dieser
Strafen beslralt.
Wer fahrlassig di e im Absalz
I. g~na~nten Angaben nich! oder
u~nchhgoder unvollstandig macht
wlrd mIl Geldslrale t-is zu 50000
Mark heslralt.
,
Poznań, den ' 5. Mai 1920.
Fur den Minister:
gez. Pluciński,
Untersla' atssekretilr. .
Der Chef des Departaments
fUr Volksverpflegung:
i. v. gez. Dr. Drzażdżyński .

