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Przedplata kwartaln a wadm in , 12 mk. ,
pocztą 13 mk., Egzemplarz pojed. 1 mk.
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R e d a kc ja: Starostwo Krotoszyn.
Drukarnia i Ekspedycja: Drukarnia
Kosmiila, Krotoszyn, Koź mh'tsk a 16.

Ogloszenia ko sztują za wiersz pet. 2 mk.
Przypowtarzaniuogloszeń daj e się rabat.
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Z p o R Z A D Z E N I E i . Powolując się na moje ogloszenie z I
Przy ostatni~ . poborze kou! , zost,,{il
. .
.' ,.
• , I dma 24. b. m, zw racam uwagQ, że zgłosze'l pobrana pewna Ilosc ldacz)'. , VI . porozll.w Pl'z.e~mloc!e ecen ~a)w\zS~Y~b , za _R1e~z' l nia ~.o Powiatowej Kasy C!lOrych mogą na- mieniu z !.?olVództwem 9kręg~ ,G ~neral(fego
Dalie z~to OZlffi . d~ .sle\yu ze ZDI\\. ~oku t9_0 i s tąpw także na przepisanym for. w Poznamu postanowił o Mlms lerst~ o ,\J,
w było) .dzlelDlCY !ruslne),
, IlIIularze w naszej filji Rolnik-Dobrzyca, dzielnicy pruskiej, ua wniosek wlaściciel a
. N~ podstaWie art. ,~(j ~ staw y z dOla IM(hvius-~duny i Salbenblatt.Koby lin i to klacze te, o ile nie zosta~y. już w:,!,:
9. lJpc~ 1920') r. o aP:?\Vlz,a_cjl. na rok gOli-I natychuuast.
~
~łane na front, oddawac lch wlaśclpodarczy . 1 9~0/2,l (Dzlenmk Ustaw Dr. 56)
Każda zatrudniona osoba Ulusi być od CIelom.
. .. -,
oraz , w uZl~p elnlc11l~ artykuł~ 8 rozporzą· nowa zgłoszona, w przeciwnym razie praWchodzą tu w rachubę 'IV pie rwszym
d Z,elll.e z <lma 1.0. \VI zesDl ~ 1920 r. w prz~d- coda wca naraża sie na niepo trzebną karę. rzędzie klacze żr ebne l1<1 s tępnie p . ile moż.
m1912~Ocle zlbołż~ Id W10?hU slewkn.e~go 1)ze. Zlll:kv
Delinit\Twnie ~stanowieni Urzędnicy noilci klacze w pra~(1zie, dla 'jikicnbą<łź
W ))' ej
zle DlCV prus H' J (zlenm
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Ule podleo-aj ą prawu ubezp18- przyczyn c WI owo mezr,e Jne, prze s aWJa'
Urze dowy MlUIS ers wa . zle UlCy prus leJ
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54) r ozpo rządzam , co nastepuje:
czemowem u.
] ące Jel na ~e, o rY,ma erJa 10 OW an~ . ·
nr.
Krotoszyn 30. IX. 20.
WłaŚCIcIele, klorzyJy k lacze swoJe z
Art. 1.
K~misarz Ka~ Chorych.
powro~em otrzymać chcieli, ' któreprsy
Na ży to ozime. istotnie do, siewu zdatne
,.
'
ostatlllm poborze pobrane został~,'! Z~lCą
a ni e uznan e przez .l zhę H.oln iczą, wyznacza
Strózewsk!.
wniski uzasadnione jaknajprędzej do ,starostsię cen ę maksymalną o 100f0 ':'I yi:sz,ą ponad
Lista wyborcza ::;pólki drenarskiej wa, celem przekazania takow;ych . :do ;..l:toI
cen ę, ustal on ą dl a zyta aprowlzacy] ne!!;o,
Kro loszyn z0staje na mocy § 11 statut wództwa Okr",gu Generalneg6l, · ,ski erowjJć,
COll a ta obowiązuje za odstawy , dOkO- tejż e spółki wyłożona calem publicznego kŁure o mo żności oddania .. koni r.ozstrzygać
llaDe na zlecenie Urzęd u Zbożowego b. przeglądu w czasie od 25. 9. b. T. do 25. 10. bedzie.
.•.
~.
dzielnicy }Jl'llskiej w czasie od 28. września 1b. r. w Sta ros twie, pokój ur,8 w godziuach - Krotoszyn, dllia 1. pażdziatnika .192.0 :Jr.
do wtączDie 9, pa żdz iernika 1920 r.
od 9-tej do 12-tej prze dpołudniem.
Starosta.
' G, , / ;!;~
Art, 2.
Krotosz)'n, dnia 23. wrze~ nia 1920 r_
Wadynski."
-.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z
S T A H O S T A_
Ponieważ zaraza ~ł..cna , ~, ;;.
dniem 28. wrzesllia 1920 l'.
Wadynski.
wiecie Krotoszyńskim ustala,: Z1!9 si
Poz nań, dnia 25. września 1020 r.
O B W I E S Z C Z E N I E.
się zarządzen ie policyjne (ob'w ieszczpne ; w
Odpis.
Oręd_ pow. nr. 36).
.Minister byl.ej dzielnicy pruskiej. ,
II
(_) W. K U C H A R S K i.
Popisowi względnie url opowani przeS T A R O S T A;
".'
_ "
Niżej podani stawi li wniosek o wyjazd st:~\.\ gają !:JrZepi,sów m~dunk,ow1('.h t. j" w
Pan Wojewoda zamianowąl z zas~r;;edo Niemiec Da stale: Stach e lda-Kro loszyn, r~zle opus~czeU1 a) sw c",o mlelsc~ pob y t~ ieniem odwołan ia każdej!;o czasu w miejsce
Sta che Erich·Krotoszyu, Hoensch Berta- me zg,laszalą, do I. K. U. lub Oficera EW1- panaBrandenburgera, burmist rza w Dol)rzycy,
Kroto~zy n , l~odewald Ottilie _Kro toszy n, de nC1p
,TllleKgo swego adresu., . .
palla Kierczynskiego' zastępcę burmistrzl1 w
. , - U. .zwr aca . lllUlejSZem uwagę w Dobrzycy ur,zędnikilm stauu cywilnego,
Schi cha Marja-Krotoszyn, Burdt'ń.skaJadwigaKrotoszyn, Suchner Karó l,Krotoszyn, Schade ,,:szystkIe~J popl~owy~ l , urlo~owanY,1D: zoł- a wmiejsce panaSnjatuly,!awnika wDobrzy~y,
!~ lGustaw-Kor.miniec, Floetcr 0 tto-K rotoszyn, llI orzom, ze kar~c będ zl~ jakoalsurowlel kaz- pana 'Walentego Zurkie'wicza:', kupca , \':' 1)0:} Ueberle Walter-Krotoszyn, GohleMeta-Zduny , Ide prz,ekro cz,e me prz~plsów meldu!l~owyoh, brzycy , pierwszym zastępcą urzędn ika s,tanu
~ , Scholz Eml1:a.~d~ny, Burghardt Otto-Zduny,
Nu?stosuJących Sl,ę , do przeplsow mel, cywilnego ua obwód Dobr,z yca miasto i w.s ie.
i! Krutsch Karol-h..rotoszyn, Neum ann Ida- I dunko\\)'ch. będę ,z rozkazu S. s. 9· o. G~n.
Krotoszyn, dnia 28, wrzesnia .1929.
n, Krotoszyn, Stacl.1e Maksymiljall z familj ą bezwzgl~dllle .karał a~esztem!" pomewaz me·
S T A R O S T A. ' ',:.'f , Krotoszyn , SchlllerKr ys tJ ~~ :z: familją zglasz~llle ZIDla? P?b) tu,. I;0P.,l:;OW~ch b!lrdzo
Wadynski.
1 ~ Sośniczy n,Tho masAlfred z familją Krotoszyn, u~rudllla pracę 1 ullle,mozllWla PO~\ olaru~ poc' Strauss Szarlotte-Kro toszyn Wartold Frieda- plsowych do czynllej sluzby WOjskoweJ.
Wybór gospodarza Stanisława' la kub.ka
n' Zdull Y, Anders Herm a nn-Odrod zenie, KallIer , \ Ur~ęda policy jne oraz przełożeni gmin w Nowym fo lwarku na prz elożon eg o g mlOy
: t. l\lfrieda·lzbiczllo, Rlrth el Feliks z familją ~ ~worow willni ~ aczną ~ \~agę zwracać na i p obo rcę podatków, gospodarza Mar1.'illa
Krotoszyn, ~~iiger Ma/gorza ta-Zduny, Schul z i sCIsl~wykony\~aUlep~zoplsowmeldunko\Vych Rosika na ław nika L, gospodarza Józefa
nerta-Kożmllllec, Sch midtEl ~bi eta-Krotoszyn, : w BIUrach EWidenCyjnych lub p_ K. U.
Grobelnego na 11. i gospodo J ana Szymat.rewitz Aurelia-Koź miniec, Plessner Olga(-) W E l S S ,
nowskiego na zas tąpcę ławllika s ię uiqi ej~ Krotoszyn, Gogra efe Olto-Zduuy,
ppor. i ko mendant.
szem się potwierdza.
'.
..
S T A l{ O S T A.
Za zgodność
Krotosz yn, onia 16, wrz'c śnia lQ20"r: .
,. "
.
STAROSTA.
STAROSTA..
"
J -:;1 :
Q
Pod?je . się do .wiadomosci, :i.e. od
Wadynski.
Wadynski. .
'L '
'II" l , pażdz le rlllka zalatwla Starostwo publtczO' nosć, tylko od ,9-1. Od l. EOpot. są biura
D,OIlOii ,się. Dli~szkancom Powiatu że
Na mocy rozporządz eni a 'Min'isterStwa
, Całk I em zamkm ęte, dlatego me ma celu po od dZIś znajdUj e SI ę Pow. Urzą d Gospo- Poznanskiego z dnia 9. s i.c~pn i a 1920 nr.
l. POI?ol. staw~ać ustne lub t,elef?niczue,
darcz>' . na Sta~ostwie w suterenach, adzie 420 nakazuj e siq jak następuje: "
•
Py tallla, pOOle waż odpOWiedZI udzlt-hć daWllle) bylo bIUro podatkowe. Pow_ UrZ'ld 1. Posiedziciele lasów winui na rok )920/21
Qi e moina.
W ęgl owy jest pod nr. 11.
drzewa opalowego' z mo.rgi J 1/. m,v: :.p,bić
Kr OtOSZyll, doia 29. września 1928 r.
Godzin y urzędowe od 9. do> l-szej_
i oddać W y działowi Powiatov,iemu dCl
dyspozycji.
oJ " _ ,
STAROST~
S TAROST~
R
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i. Z tego przekazuje
wany wykaz z pokwitowaniem do zwózki lIie miUce: menice (40),
(17), S)3ieJ
ua miasto do 4 mpo na (Janisko domowe drzewa. Gminy mogą po zapłac eniu na- Hce (25), ID'laciej~lllo (25), łlłoltJuwieś (20), •
na wieś do 6 mpo na ognisko domowe~ stępnego dnia iąda(; wydania drzewa.
lRoabtożrJuo (35), UfHolU (26), mlolenice (45),
3. Zpuekazanegodrzewa na opal wynosi cena , . Z~rz!!d jpśny. dostarczy wykaz do mailJ911 (40), 5DąbroJuo (22)" .lłl1bierno (31),
za' szczepawe twarde 72 mrk. za mpo sClągmęcJa doclatkow i podług tego odda S)ulld na @(,rfa , (22), Drpill3ClOO (28), @Snlinza szczepowe miękkie 60 mrk. za mpo przewodniczący g m i n y należyto sć do' folU (28), BamfolU9 i łlłowl) ~o{H1utf (89,
za wałkowe twarde
66 mrk. za mpo kasy powiatowej. Gminom nakazuje się , €il11oll3CW (48), @logolUo (21), ~tJrl)tnicu (31),
za wałkowe miękkie
55 mrk. za mpo aby spieszniezaopatrywaly się w torf i
:tq€6olU (29), mlgfoltl (26),
za gałęzie
40 mrk. za mpo ,,!~gle, ponieważ przeznacz0.ne przez Mi~il!l~JtIlW:
do tego dolicza się koszta wyróbki drzewa nAldste~S~lVto ~rzewI ~ na oPdał ntIe '!'l ~s~adrcza. Me 6Jcmciulleu: Bbl1ng (835 ~al1lllja(tl1l111en) l
Do P9Wyż9zych cen dolicza ~ię 20% na za·
mlms r<\cJ~m eSlly~ ~~ llyC l IOsCt rze- Kłubl)I1n (668), lBa~3fo r" (125), lBefhuin (105);
kup opalu dla b i e d n e j I u d n o ś c i, ,~a dodotko\\ o. przydzlell.t; Dl,e wolno.
i:lulJolę ro (76), OC~ad)arllia (6 1), D~tI{l3 (120);~
Qprócz te~o dochodzi za każdy mp.l mrk . .KroŁosz)Tll, dDla 2. pażdzJerlllka 1920.
!13erB9ce (61), lR9bi~oltl (20), lRuba (41),!!
lIa wydatki dla powiatu i l mrk. dla za·
Wydział Powiatowy.
'I bie 6$iHec: lBa~afollJ (110), €iturg SMl)Iin (62),
t.Jlldu leśnego na opłacenie kos,ztów.
Na mocy powyższego rozporządzenia
S t a r o s t a.
,
I
Sł(lt lJtll:
III IIIl.u9zeni właściciele lasów do ubicia:
. .
bie eJel1leitdh!ll: S)ofn3lJCa (381 ~all~~ald~
Thurn i Taxis
i3aut merotbnUnll bell ~Jltntftetfhoo ~03.\łorlJ ta (62) €iosnica (56)
'-o
pxiy obszarze 23316 morg
29145 mp. 5~t::~he~°f,lefr{m%t:~uft 1920 łlłr. 422 ltlutbe
bie ffiiiter: S)obra~ca (78), !!lugal (41),
&szk:ów przy obszarze 8600 morg 10750 mpo 1 S). mi lb6 f'j, r. D
1920/21 11 I
ShUII1t&CWll:
I ,
K.ryta przy obszarze 2200 morg 2750 mp . le
a e l!)et ':Ja en pro
a.
. m
/,
,
K
.
IBteml~O{a 111. rm pro WlIJrgen llBolb eill~u~
lm wemeihbe: SłoMqewo (85),
l
~:ęy obszarze 64~na~~er~o
800
fdjlagen unb biefen ~illfdJ{a!J bem S!rei~" nie ffiiiter: .\łona. racluo (30. ), 5.3ntogniclo lm}.'
Krotoszyn miasto
mpo
aUllfd.Juli aut metfiigung all ftellen.
mll;ói elu (40),
?
tJrzy ob'$arze 2000 morg
2500 mpo 2. ~ieruoll fi.~b 3u9~,uief!n
I'
6'llłlłi(lrjt 5tt;(lh)~3lJll:
, ~'
razem (59(5 mpo
lU ben €itabten 11t~ au ~ rm ptO ~au§~uH
EltoM .!ftotO!Eagn (625 ~au~~altl1llgen).
T
. T
auf bem i3anbe • p6" "
"
. .
hurn 1
ax is
3. ilet fUt hall 3ugemief ene lBrell11~oI3 311
S)a lla~ <fontmg.ent aUt meIłefet~ng uon .
»IAS'r{} KROTOSZYN 2575 ognisk, Benice
aaljlenbe ~teill feilt fi~ 3u fammen nn~ bem 6. rm 6e311J. 4 rm l1Id)t gana aUllteldjt un\)
113, Bożacin 86, Brzoza 39, Chwałki 12,
8runbprei5 wel~cr beltagt:
eme lReferu~, ilutiicflJe~aUm w~rbell mUli
Dcience 71, Grębów 111, Henryków 21,
.
.'
l
werben tJorTaufig ben i3anbgemcmhen nut ,t
Maciejewo 66, No)vawie$ 122, Rozdrażewo
fiit €i~eltfJord fja~t 72 Wlf. pro 9mummetct lunb bell €i. tiibten Ilut 2 nu pro ~au~~aH 311
215, Rozdrażewko 86, Trzemeszno 81, Wo.
'"
'"
wel~ 6 0 " "
"
geteiH, bie nie ~otftuetltloltmtgen alImiif)(i
b!lliee 21, Biadki 123, Dąhrowo85, Durzyn 22,
p
~ftljoI3 ~a~t 66" u
"
mit forifdJteitenbem ~infd)(olle 311t merfligllll 5.
G9rZl1j>ia 151, Jaanepole 81, Kobieroó 119,
"
u
tUcl~ 5 5 , . "
",
au ftclIcn ljuven. 1ileilm Buweijungen er J
Nowy folwark 11, 0rp1s zewo 151, Roszki
.. €itodgoI3
4.0"
~
fo!gcn fpatc~. %lic leit 1. 3uH 6ereilll er1
120, RóżQPole 49, Swinków 102, Stary
bem bic llBer6un.gBfoftcn 3uąuid.!tage~ fin'il. joIgten m6guben werben auf bafl OContillgetl~
, KrotQszyn 26, Tomnice 54, Smoszew 61,
Bu bem fo ctmllteHen !13te1~ 1ft em Bu. ln20/21 ongmdjl1el. %lic lSertei[ung be~u
Bady 80, Głogowa 52, I Izbiczno 62, Luto.
i~{ag uon 20°;0 fut ben .Rteill aa erljel;cn i\& enDief~ncn RjO!3 C!!l luhh ~en Ojemelll{\elli '
piewo HIS, Klonowo 68, Korytnica 159,
unb weldjet: 3ut Unterfiuuang ber iirmmn ii6ertraAcn; biefe fja6en fi~ einc Uettrllllens'
Ko2miniec 175, Ligota ::la3, Lutynia 19,
metJiiIfer~mg beim mrenuQolacinfauf 3l! oer~ fommliliolt 311 roiif)Ien, bic bic lBebiirfniffe 3
So8n.i~yn 70, Sośniczka 38, Strzyżew 88.
roenben tft. &u%etbem 1ft pro fiU 1 mu. prHjen Ullb ba.nad) bie )Seitei(ung 3u uoU
Dominja BElnice 40, Brzoza 17, Dzielice 25,
€id.Jtci6gebUgr fflt bcn .\łreiB uub 1 ~m. Higren ~Ctt.
.
łlaeiejew? 25, Nowa,!ieś 20, Rozdrażewo ~eJ::~gelb flit bie ~orftocrroaItul!g au
!Eoll bell ~(ltftuetwnrtul1gen VC311J. berell.
sti, Ustkow 26, ~oleUlce 46, Basz~ny 40,
a) •
.
.
.\łaHen nfjaItcn bie @emcillhen nad) erfoIgte '
1lIł"!9wa 22, ~o~ler~o 31, Dusznagork:a 22,
~(lIf @runh pet uorfteije~lben $otfdJttften (s;ii13aljlulig bell !!leltageil einen nlllllmcrttJeiit
Orpll!Zew 28, Swmkow 28, Zamkowy l No- iju6en bemnadj c1113 ufdjlagen.,
i \!lullJug mit ben abąl1iltierten lllbillljrf~eillr ?
wy folwa~k 89, Smoszew 48, Głogo~va 21,
'
:tijUtli & :ta);l~
' ~:)je @emeinbcn filnnen un bem auf ben Ba~f"
KQrytntca at, Trzebowa 29, Wyki 26. Dei dnet ~ra~e 0011 23316 9Jlorg , 29145 fin ing folgenben :to!j bie .il11mmenueife )Soqeiglln
BASZKÓW gmin)': Zduny 836, Kobylin 668,
ma~afo!U
łlc~ ~oraell tJedangen. ~ie ~ol:fjomtJaltl1l1gr
&szków 125, Bestwin 105, Dlugo~9ka 76,
,,8600
10750
(cgm eine .\5cIlelifje iiflcr bic fiit ben .\łrei
Cłtachalnia 61, Osusz 120, Perzyce '61,
.lłorl)ta
cir.gcaog enen Bl1fd)Uige an 1I1lh finb na
Rębich6w 20, Ruda 42.
,,2200
2750 " biefet ~cbeIifte bic eingefoUenen metruge a
Dominja: Baszków 110, Stary Kobylin 62.
Ronata,ell'('
bie SheiiJfaffe a6aufii~rell.
.
D b
""
640
u
800"
S).le.@cmc.tnuen
• <;.
<;.
~.
~ alllg
, i. .,
KOR YTA gmmy:
o. TZ~ca 881 , Koryta "
6tabhualh RtotO!J39
lUetve11
"rlllgtU"
n
62, SOśDlca Dł.
2000
2500
Ifotbm, flcg illIt [orf lIub Ko~(~ au uerforge~ I
, D~minja: Dobrzyca 78, Bugaj 41.
" " ba bie UOll1 9Rinifterimn o!1geot~mten tiol
KONARZEW gminy: Konarzew 85.
€iulllma 459,15 rm mwgen bej mcitem ' nid.Jt ilu!lreidjen, 9ła
DQ~i1ja: Konarzew 30, Lutogniew jW różew I·
tburn & tll~Hi:
tragiiiibmodfungen aucr aliI aUiJBefd)Ioffe ~\ I
&O, Krotos'Zyn las miejsk!: miasto krotoszyn bic Semełnbeu: EltaM Shoto~3l)1l (2575 ~at1~- anal1 fefjen finD.
G(
625 ognIsk.
· ljallungen), menice (113), możncin (86),
ShołollJIJ 11, ben 2. :Oftober Hl20.
·1
,
Ponieważ kontyngent do oddania na IBqo3n (39), OC§waHi (12), S)Jien(e (71),
~"r Si~t!ijjlłu"'idJUBl1"rii"ehbe
6 mpo i'( mpo nie zupełnie wystarczy a @tę60w (111), ~enrlJfow (21), Wlociejemo (56),
"
" , .
u
•
pewien zapas pozostac musi, przydzieli się łlłoltl1lwieś (122), lRoaDrożcwo (21'5), 9loabta.
Wadynskl.
1. 1
'lbwilowo wsiom po 3 a miastom po 2 mpo żewlo, (86), :tt3eme~ano (81), mlolenicc (21), ~~~~~~~~~~~~~~~~ (
ogniskom domo ....em zarządy lasów pozo· lBiabli (123), iląliromo (85), muragll (22), .5.a.u •• ~a •••• u •• a •• E••••••••• '~
9tawlą relllte zapasów do dyspozycji. Dal- @oqupia (151), ,sallnepole (81), Słobierno
Zakład dentystyczny
IIy podział dtzewa nastąpi pożniej. Od (119), 9łOlll1) ~oIlUad (12), Drpitldclllo (151),
1. lip.ea t. r. wybrane drzewo oblicza się lRotla!i (120), lR ó żepl1Ie (48), €iwinfolo (102),
Władysław BąGzkowski,
28, . a. l
na kontyngent 1920/21. Podział powyż. ~tatlJ SłtolO \l ill)tI (26), 'to111nice (04), €imotlaclO
aaego 4rzewa oddaje się gminie, która wy· (61), !!lubI) (89), @togowo (52), 33biqno (62),
przyj. od 9-12 i 2-6,
blera komisją zapotrzebowania do spraw· 5.3utognielu (133), monowo (68), SloflJtnica
w niedziele od 9 - 12.
IlZł.Dla i podłUi tego podział uskuteczni. Od (159), Rożminicc (175), Bigota (333), 211P r z y i m u i e o s o b i ś e i e.
c
zarządu lasów albo kasy leimej odbiorą Igula (19), €iosniqgn (70), €iosnicafLl (28),
•••••••••••••••••••••••••••••• - F
gminy po .zapłaceniu należytości numero·
€itralJaelll (88),
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