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KROTOSZYN — sobota dnia 4-go marca 1922.

Rok 74

OBWIESZCZENIE.
OBWIESZCZENIE.
W sprawie wniosków o oszacowanie
Na piątkowem posiedzeniu uchwalił
i opłacenie wynagrodzeń za szkody Sejm w drugiem i ostatnim czytaniu
powstałe wskutek inkwaterunku i re ustawę o podwyższeniu dodatków do
rent z ubezpieczenie inwalidowe z równokwizycji budynków przez władze
czesnem podwyższeniu opłat za znaczki
wojskowe.
Wszyscy poszkodowani w ozasie po inwalidowe.
15. listopada 1919 r. wskutek rekwi
Dotychczasowe dodatki, które wy
zycji budynków i inkwaterunków woj nosiły dziewięciokrotną rentę ustawową,
skowych zechcą zgłosić pi .tnie f. ;* podwyższ • rńa do 39-krotnej renty usta
pretensje nieodwołalnie najpóźniej do wowej, tak że renta wraz z dodatkiem
15. marca 1922 r. i to do Dowództwa dr- ' żnianym wynosić będzie czterS T A R O S T A .
Okrępu Korpusu nr. VII. Szefostwo
krotną rentę ustawową. W sto
Inż. i Sap. w Poznaniu.
sunku do dotychczasowej renty i dodatku
Kto już uprzednio zgłosił swoje zostały psbory rentnera podwyższone
pretensje w tym przedmiocie u władz o 300 procent.)
OBWIESZCZENIE.
Podwyższone renty będą poczty
Likwidacja spraw dotyczących za administracyjnych, bądź to w Starostwie,
rekwirowania drutu kolczastego została bądź u Komisarza Obwodowego, nie wypłacały już na 1. marca r. h.
Opłata za tygodniowe znaczki wy
ukończona z dniem 25. stycznia 1922 r. potrzebuję ich ponownie podawać.
Późniejsze zgłoszenia, t. j. wnie nosi w najwyższej klasie (przy zarobku
Tym, którzy nie zgłosili się w ozna
czonym terminie po pieniądze lub po sione po 15. marcu 1922 r. nie zostaną rocznym ponad 1150 mk.) 30 mk.
Niższe klasy nie wchodzą przy obecnych
odbiór drutu, Szefostwo Inż. i Sap. uwzględnione.
Poznań, dnia 11. lutego 1922 r. j wysokich zarobkach wcaie w rachubę.
przechowuje pieniądze w banku w prze
ciągu 6 miesięcy. Po upływie tego Wojewoda: w. z. — Dr. Czwojdziński. Nowe znaczki inwalidowe obowiązują
Powyższe ogłoszenie podaję do pu począwszy od poniedziałku 27. lutego
terminu pieniądze będą oddane do
r. b. to znaczy, że pracodawcom nie
skarbu Państwa i żadne pretensje blicznej wiadomości.
Krotoszyn, dnia 23. lutego 1922 r. wolno za czas pracy po 27 lutego
uwzględniane nie będą.
wlepiać innych znaczków, jak tylko
Powyższe podaję do wiadomości.
Starosta - WADYŃSKL
znaczki nowe po 30 mk. Inne znaczki
Krotoszyn, dnia 22. lutego 1922 r.
wlepione za czas pracy po 27. lutego
Starosta WADYŃSKl.
są nieważne. Znaczki dotychczasowe
OBWIESZCZENIE.
wolno używać jedynie wtenczas, i to
Od dnia 29. stycznia b. r. obowią najdalej w przeciągu następnych 6 mie
OBWIESZCZENIE.
zuje w b. dzielnicy pruskiej na mocy sięcy, jeśli wchodzi o wniesienie opłaty
Podaję do wiadomości, iż broń, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia za czas przed 27. lutego r. b. Posia
znajdująca się w tutejszej składnicy, 22. grudnia 1921 r. Dz. U. R. P. Nr. 2 dający znaczki dotychczas obowiązu
wydawaną będzie w czasie od 6. do z 1922 r. poz. 9 podatek od drożdży jące, mogą je na pocztach zamienić
20. marca b. r. za okazaniem kwitu prasowanych w wysokości 20, — mk. na znaczki nowe i to najdalej do 31.
rekwizycyjnego. Petenci, którzy oddali za 1 kg. Podatek ten opłacają fabryki sierpnia r. b. Po tem dniu stają się
broń dobrowolnie, lub na drodzę re- przez naklejanie na opakowaniu znacz wszystkie dotychczasowe znaczki bez
kwizycyjnej zechcą się zgłosić w ozna ków (banderoli) odpowiedniej wartości. wartościowe i używanie ich jest kary
czonym term nie w Starowstwie, pokój Osoby w których przechowaniu lub godne.
nr. 3. w godzinach urzędowych pomiędzy posiadaniu znajdują się drożdże praso
9. a 10. przed poł., «elem odbioru broni. wane w ilości ponad 1 kg, nie opa
Powyższe podaję do wiadomości.
Petentom, którzy broni swej nie roz trzone banderolami, winny je zgłosić
Krotoszyn, dnia 21. lutego 1922 r.
poznają, wyda się w zamian inną broń. bezzwłocznie w najbliższym Urzędzie
Nadmieniam, iż wnioski odszkodowania, Skarbowym celem dodatkowego opo
Starosta WADYŃSKl
które wpłynęły po 1. styczniu b. r. datkowania.
będą bezwzględnie odrzucone.
Powyższe podaję de wiadomości.
Krotoszyn, dnia 10 lutego 192L r.
Krotoszyn, dnia 21. II. 1922'r.
Starosta — WADYŃSKl.
Starosta — WADYŃSKl.

OBWIESZCZENIE.
PP. komisarze spisowi, którzy za
czynność swą podczas spisu ludności
jako odszkodowanie wynagrodzenie
pieniężne żądali, winni się zgłosić,
celem odbioru połowy kosztów przy
padających na skarb Państwa, w Sta
rostwie pokój nr. 2 w przeciągu 14 dni
w godzinach służbowych pomiędzy 9
a 12 godz. przed poi.
Krotoszyn, dnia 22. lutego 1922 r.

S t a t u i : s a a k s z i a ł e a l ą c e j s a s k o ły k u p i e c k i e j w I C r o t a s ^ f r o e *
Na mocy §§ 120, 142, i 150 Ordy
nacji prcoedsrowej ogjoszonsj dnia 26.
Iipca 1900 i na mocy artykułu III prawa
i dnia 27. grudnia 1911, które zmienia
§§ 1l4a, 120, 120e, 134, 139b, 139h,
146, 146a, 147, 150, 154a, wymienionej
ordynacji ustanawia się dla- miasta
Krotoszyna po wysłuchaniu zaintere
sowanych kupców i za zgodę Rady
Miejskiej miasta Krotoszyna co nastę
puje:
§ 1W okręgu miasta Krotoszyna two
rzy się publiczną szkolę dokształcającą
kupiecką.
Wszyscy w wyżej wymienionym
okręgu stale zamieszkali uczniowie
kupieccy i uczniowie gastronomiczni
którzy nie ukończyli 18 lat, są obo
wiązani do uczęszczania na naukę do
publicznej szkoły dokształcającej ku
pieckiej w Krotoszynie w dniach i go
dzinach, które Rada Nadzorcza szkoły
względnie Zarząd szkoły naznaczy.
Uczniowie i t. d. chodzą także do
szkoły w czasie ich próby, przekracza
jącej 14 dni lub bezrobocia, zmiany
terminu i t. p. Wszyscy uczniowie są
obowiązani do brania udziału w obcho
dach i wieczornicach urządzonych przez
szkołę,
Prawny obowiązek uczęszczania do
szkoły zaczyna się z chwilą rozpoczę
cia pracy lub nauki zawodowej i trwa
aż do ukończenia nauki lecz najdalej
do końca tego półrocza w którem uczeń
kończy 18 lat.
§

2.

Od przymusowego uczęszczania do
szkoły dokształcającej kupieckiej wolni
są ci, którzy przystępując do nauki za
wodowej, mogą się wykazać świade
ctwami ukończenia odpowiedniej szkoły
zawodowej.
§ 3Pracownicy, którzy podług niniej
szego statutu nie podlegają przymuso
wemu uczęszczaniu do szkoły kupieckiej,
mogą być na własne życzenie do szkoły
przyjęci, wnoszą jednakowoż opłatę
szkolną w wysokości 500 M. półrocznie.
O przyjęciu powyżej wymienionych
uczniów rozstrzyga Rada Nadzorcza
szkoły kupieckiej.
§ 4.
Nada Nadzorcza dokształcającej
szkoły kupieckiej składa się z:
1) burmistrza miasta jako przewodni
czącego lub jego zastępcy,
2) miejscowego inspektora szkolnego,
3) jednego lub dwuch członków Ma
gistratu lub Rady Miejskiej,
4} kierowi.ił dokształcającej szkoły
kupiecki' ,
5) dwuch kupców.
Radę Nadzorczą zatwierdzana wn;o«ek Magistratu Kurator Okręgu Szkol
nego.

§ 5.
Rodzice i opiekunowie ©raz praco
dawcy winni dbać o regularne uczę
szczanie uczniów do szkoły.

§

6.

Pracodawcy winni uczniów swoich,
podlegających obowiązkowi dokształca
niu w myśl § 1 zgłosić do szkeły w prze
ciągu 6 dni i zapewnić im czas wolny
na umycie, przebranie się, punktualne
i regularne uczęszczanie do szkoły.
O zmianie względnie opuszczeniu do
tychczasowego przedsiębiorstwa przez
uczniów' obowiązanych do uczęszczania
do szkoły, winien pracodawca donieść
w przeciągu 3 dni kierownikowi szkoły.
§
Pracodawca winien powiadomić
kierownika szkoły w przeciągu 3 dni
o chorobie ucznia jeżeli z jej powodu
uczeń musi opuszczać lekcje w szkole.
Zwolnienie ucznia z jednej godziny
lub na czas dłuższy może nastąpić tylko
z bardzo ważnych powodów i na uza
sadniony wniosek pracodawcy do kie
rownika szkoły. Wniosek powinien
pracodawca przedstawić tak wcześnie
ażeby kierownik mógł w razie potrzeby
porozumieć się z Przewodniczącym Rady
Nadzorcza szkoły.
§ sRodzice i opiekunowie, którzy nie
zastosują się do § 5 i pracodawcy omi
jający przepisy zawarte w $ 5 6 i 7
niniejszego statutu, podlegają na mocy
§ 150 rozdz. 1 nr. 4 i rozdz. ostatni
Ordynacji procederowej, w brzmieniu
z dnia 26. Iipca 1900, karze pieniężnej
aż do 200, —mk. a wrazie niemożności
zapłacenia odpowiedniej karze aresztu.
§ 9- .
Nauka w dokształcającej szkole
kupieckiej odbywa się w dni powsze
dnie — za dnia — najmniej £ godzin
tygodniowo.
§ io.
Celem przeprowadzenia regularnego
uczęszczania do szkoły dokształcającej,
odpowiedniego porządku i należytego
zachowania się uczniów w szkole wy
daje się następujące zarządzenia:
1. Uczniowie szkoły kupieckiej winni
punktualnie stawić się na naukę
w szkole.
2. Kierownik względnie jego zastępca
>. gą uniewinnić nieobecność ucznia
w szkole, o ile uznają powód spóź
nienia lub całkowitego opuszczenia
lekcji za słuszne.
Potrzebne pomoce naukowe, książki,
zeszyty i t. d. kupują sobie ucznio
wie sami i przynoszą je do szkoły.
3. Uczniowie powinni stosować się do
regulaminu szkolnego.
4. Uczniowie winni przychodzić do
szkoły czysto umyci i porządnie
ubrani.
5. Zachowanie się uczniów w szkole,
nowinno być beznaganne. Uczniowie

powinni wystrzegać się wszelkich
krzyków i hałasów przeszkadzających
nauce i pracy w szkole.
Zbrudzone, uszkodzone lub zniszczo
ne przez uczniów środki naukowe,
należące do szkoły, odnawia się
względnie kupuje na koszt winnego
względnie winnych uczniów.
6. Palenie papierosów, tak w szkole
jak i ne drodze do szkoły lub ze
szkoły, jest zakazane. Taksamosą
zakazane wszelkie hałaśliwe wybryki
na drodze do szkoły i ze szkoły.
Zakazuje się także używanie napo
jów alkoholicznych.
7. Zrzeszenie się w towarzystwa lub
należenie d© jakiegokolwiek towa
rzystwa zależne jest od pozwolenia
kierownika szkoły lub jego zastępcy.
8. Uczniowie winni oddawać swoim na
uczycielom i członkom Rady Nad
zorczej należny im szacunek.
Wykroczenie przeciwko powyższym
zarządzeniom podlegają na mocy § 150
rozdz. 1 nr. 4 rosdziału ostatniego te
goż § Ordynacji procederowej w brzmie
niu z dnia 26. Iipca 1990 karze do 200
mk. a w razie niemożliwości zapłacenia,
odpowiedniej karze aresztu.
Za wykroczenie niniejszej wagi ustala
się dla uczniów kary dyscyplinarne,
jako to nagana przez nauczyciela —
przez kierownika, kolegium nauczyciel
skie lub Radą Nadzorczą, ustne lub
piśmienne doniesienie do rodziców
winnego ucznia, jego wychowawcy
względnie szefa, karcer do 6 godzin
poza czasem szkolnym.
§ nNiniejszy statut obowiązuje do czasu
wejścia w życie ustawy o obowiązko-^
wym dokształcaniu w szkołach zawo
dowych w Rzp. Pol.
Statut nabiera mocy prawnej z chwilą
ogłoszenia go w Urzędowym Orędowniku
Powiatowym.
Krotoszyn, 21. października 1921 r
(L. S.)
MAGISTRAT
Klemczak, Gąsiorkiewiuz, Gibasiewicz,
Eysiński — Ueberle - W. Olejniczak,
Nowaczkiewicz.
Powyższy statut zatwierdza się
z tern, że za słowami 26. Iipca 1900 §§ 8
i 10 ust. 8 dołączone będą następujące
słowa: „oraz § ] ustawy z 18. marca
1921 r. Dz. Ust. nr. 31. poz. 181.“
Poznań, 26. stycznia 1922 r.
W IMIENIU WOJEWÓDZKIEGO
SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
Przewodniczący
B e g a 1 e.
Opublikowano!
Krotoszyn, 16. II. 1922 r.
M A G I S T R A T .
K 1 e i c 7. a k.

OBWIESZCZENIE®
Psdaję do wiadomości, je od dnia 15 stycznia 19J2 r. na niżej podanysh stacjach stanowią następując#
Państwowe rezpłodowce.
Po c h o d z e n i e
Stacja

nazwiska rozp-lodowców

Mara6quine
Kur jer
Baszków
Parhaaard
Anhanger
Seidlitz
Dobrzyca
Hofala
Lausbub
Karyta
Prinz Carnewal
Archimedes
Daniani
Nowy Folwark
Siidwest
Elias
Czar
Julior
Friedensbote
Hagestolz
Raufbold
Obowiązujące przepisy stanowienia
są na każdej poszczególnej staeji umie
szczone i zwracam na takowe szcze
gólnie uwagę. Zarazem zwracam na

ojciec

matka

OBWIESZCZENIE.

9

w celu uzyskania odroczenia względnie
zwolnienia od służby wojskowej
sq do nabycia

w A d m in istr a c ji
bjB„

Piasfotitf&fca 24„

ZBKbHD GMFKZIKI
w y lc a n u je

DRUKI
w s z e l k i e g o m o d z a ju .

Uwagi

Brilland
po Andermatte
5100,—
Elio
„ Zoroaster
5100,—
Dunamas®
„ Kisber
4600,—
M»rgenstrahl
,, Obelisk
5100,—
Elberieh
,, Seidenspinne
5100,—
Hofert
,, Alamundarus
4600,—
Shilfa
,, Sisctus
5100,- Contrakt
,, Portunus
4600,—
Hagel
,, Hazlehatsch
5100,—
Daniel
„ Juliani
5100,Siidstarn
„ Said
5100,Lv6ias
„ Eiliger
4500,—
Metternich
„ Passoan
5100,—
Auliant
„ Ostfried
5100,—
Habakuk Ii
„ Fridolin
5100,—
Gustaw
„ Herkules
5100 —
Minnesold
„ Rolf
5100,—
to uwagę, że w niedzielę i święta
Powyższe podaję d» publicznej wia
rozplodowce nie stanewią.
domości wszystkim posisdzicieiem
podp. — K. Prądzyński, klaczy.
dyrektor stada.
Starosta WADYŃSKL

Stosownie do § 82 instr. kat. 1.
i rozporządzenia Województwa Zarząd używ anysh nantędai r*Iaiczych itp.
Katastralny z dnia 5. marca 1897 r. odbędzie się w czwarte!: dnia
o godz. 10 ranę
nr. dz. 1024 97 III. D. Przypomina się
wszystkim Magistratom, Urzędom gmin- w majętności Zamkowy - Folwark st. koi. Krotoszyn.
Okręgowy Urząd Ziemski w Poznaniu.
nz!» i dominelnym by najpóźniej d®
1. marca br. nadesłały matrykuły su
maryczne do sprostowania.
W ubiegłym miesiącu zagubiłem w dredze
Krotoszyn, dnia 14. lutego 1922 r. z Maciejowi do Rozdrażewa, papiery woj
skowe nr. 460. nazwisko Stańiswski Kaź
URZĄD KATASTRALNY.
mierz, kapral. Uczciwego znalazcę uprasza
— Ś wide rs ki
siłoeddanieup.Stamewskiego wMaciejewie,
Kierownik Urzędu Katastralnego.
lub na Po w. Kom. Vzup. w Krotoszynie.

Kwestjonarjusze

skokowe
wynosi
rak. fen.

- g

o

Niżej pedani stawili wniosek
o wyjazd do Niemiec na stałe:
Tryps Wilhelm, Wykćw z fam.
Fichtner Hulda, Wyków, Kallrr.ann
Augusta, Kobylin z fam. Krause
Koźminiec. Kiittler Marjs, Kroto
szyn.
Krotoszyn, d. 1. 3. 22.
_____ S T A R O S T A . _
DOM MIESZKALNY, stodoła
z chlewami, ogród warzywnoowocowy oraz 1‘/a mrg. roli
z powodu ch©r»bv, w mieście
Dabrzysy ul. Koźmińska 27. -zaraz
do sprzedania. Cena podług ugody

Obwieszczeme.
Z m ają tk u Sowy F olw ark, pow iał Kpołoszyn,
któ ry bedzSe »sa S. kw ietnia b. i'- ro zp arcelo w an y ]
s ą n a s tę p u ją c e osady do nabyci® :
Osada
„
„
„
„
„
„
„
„

Powierzchnia:
nr. 1 ■ • • 16, 16, 18
„ 2 . . . 15, 67, 91
„ 3 . .
15, 73, 64
„ 4 . . . 8, 60, 18
„ 5 . . . 15, 83, 81
„ 6 . . . 14, 83, 78
„ 7 . . . 15, 85, 90
„ 8 . . . 15, 82, 81
„ 9 . . . 8, 30, 93

ha
„
„
„
„
„
„
„
„

Budynki:
1 dom mieszk. */3 stajnia, 1 chlew
'/» domu mieszk., 1 , stajni
lf„ domu mieszk., */3 stajni
7, domu mieszk., */2 stodoły
1/,, domumieszk., ;_ stod., 1 chlew
*;s obory
i/3 obory i Vs stodoły
bez budynków

Na folwarku Kopieezki jest 7 (siedem) osad roboczych, do których na
leży po 3, 20 ha roli włącznie łąki, 7r domu mieszkalnego i ! s stodoły.
Zgłoszenia na powyższe osady należy skierować do Powiatowego Urzędu
Ziemskiego w Krotoszynie ustnie lub piśmiennie najpóźniej de 11. marca b. r.

Janiszewski, Komisarz Ziemski.

na wyborowe

i

mocne drzewo dębowe, dębowe drzewo budulcowe, sosnowe, ~lszowe, jodłow e odziomki i grabowe wałki.
Sa.
metrów
Następ ia
sześcinstacja kol owa
nych
ca.

przyszczeń ca. metr. sześciennego
Los
nr.

R ew ir

i. ki.
11. kl. III. kl. IV. kl.
przeszło 50—59 40—49 30—39
60 cm.
cm.
cm.
cm.

K w a d ra

a) drzewo dębowe wyborowe.
1
2
3
4
5
6

Gliśnica
Korytnica
Ryszków
Łąkoein
Smoszew
Jasnepele

64 ’, 703, 75a:,a’
, 76" , 72b2’
22' -■ ", 2 3" , 2 5 \ 29 '°
28, 35, 39
35" , 43a3, 44la
45b
4, 8, 9, 10, 16, 17, 21, 22
42i , 4 13

302,91
161,39
232,95
64,66
64,26
55,25

7
8
9
0
1

Gliśnica
Korytnica
Ryszków
Łąkoein
Smoszew

64 ’, 70;l, 75a3*' " , 76" , 721. ’’
23" , 2 5 2 9 - "
28, 35, 39
35" , 43a;:, 44» , 23 , 45b
8, 9, 10, 16, 17, 21, 22

259,16
11,91
28,85
12,24
1,46

18,44
54,00
72,72
45,44
231,32 175,21
40,64
40,81
110,65 194,14
39,42
44,63
Klasa B.
145,79
78,90
10,43
13,61
18,22
10,05
18,03
29,69
19,03
6,33

Sztuk

km.

Uwagi

Kla?a A.

0,31
13,59
24,76
2,62
156,42
2,57

230
145
434
94
533
74

375,66
293,14
664,24
148,73
525,47
141,87

Biadki
,,
,,
Łąk<. cin
Biadki
”

2,5—5
9—12
S —12
2—3
6—8
6

11,81
7,41
2,13
1,59
24,56

386
59
56
62
70

495,66
43,36
59,25
61,55
51,38

Biadki
łJ
f
Ląkecin
Biadki

2,5—5
9—12
9—12
2—3
6—8

$S
--O
ON

b) zwyczajne dębowe drzewo budulcowe
12 | Gliśnica

t>4 , 70 , 75a

" , 76", 72b"

|

|

| 260,75 | Biadki

425

|

c) olszowe odziomki
13 | Gliśnica

15", 37b, 49 '

1

1 137

|

oM

63,41 |Odolanów,Biadki|

d) sosnowe odziomki
14
15
16

Gliśnica

17
18
19
2U
21
22

25
24
25
26

Korytnica
Łąkoein

5* ,
14;1
15', 15-3
28:" (jodłowe)
282b (sosnowe)
37b (Nr 265! - 2862)
493
64", 75a " 7611
59,' 59", 591
2, 3, 7, 13, 14, 20, 21, 22, 37
48, 58, 65, 72b
23"
332
35la, 35lc

514
351
580
13
83
212

365
344
919
178
84
465
459
72

547,10 Odolanów
329,13
ii
588,73
ii
21,87
97,91 j i Biadki
227,22 Biadki
323,58
..
431,20
284,25
152,28 Odolanów
55,70 Biadki
765,77
tf
253,96
41,54 Łąkoein

9,5
7,5
7,5
7,5—10
7,5
6
3—5
4
5—10
4 -6
10
9
2

e) grabowe wałki
27

Korytnica
26 rai
| Brunów
8 I
Oferty
napisem „Submisjo na drzewo użytkom
a 1922 r . d o g o d z i n y ll-e j
i-leży do p o n i e d z i a ł k u d n i a 13 ttii
p o ł u d n i e m poniżej wymienionem urzędzie, gdzie otwarcie of-rt w obecności licytacyjnych nastąpi na oddzielne losy za każdy mtr. sześcienny oddać.
Każdemu podaniu należy kaucję submisyjną we wysokości 200u,— mk. za każdy las na który ofertę się podaje dalączyć z nadmienieniem iż ogólne
warunki sprzedaży jako dla siebie obowiązujące uznaje. Wymienione warunki wyłożone są w poniższym urzędzie do przejżenia, które też można za
poprzedniem nadesłaniu kwoty we wysokości 95 mk. kupnie naby... — Mniejsze zmiany co de ilości sztuk oraz zawartości powyższego wypisu zastrzega się.
Listy wymiaru i spisu drzewa znajdują się w Administracji leśnej.
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