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CENA OGŁOSZEŃ :'J ZA WIERSZ NUNP.
LUB JEGO MIEJSCE — 20 MRK.
WIERSZ REKLAMOWY 25 MRK.

Redakcja — STAROSTWO, KROTOSZYN.
DRUK ZAKŁADU GRAFICZNEGO
KROTOSZYN, PIASTOWSKA 24.

Nr. 11

| Rok 74

KROTOSZYN — sobota dnia 11-go marca 1922.

OBWIESZCZENIE.
Ponieważ ustalono w ostatnim
czasie a w „Orędowniku Powiatowym”
na dniu 29. VII. 1921 roku ogłoszono
ceny za jedzenie (stół, stancje) dla
pracowników procederowych nie odpo
wiada obecnym warunkom,podwyższam
wartość dziennych poborów za jedze
nie dla wyżej wymienionych pracowni
ków o 150°/0 począwszy od 1.4. r. b.
Zatem wartość jedzenia dla cze
ladnika będzie wynosiła dziennie 125
marek itd.
Krotoszyn, dnia 6 marca 1922 r.
URZĄD UBEZPIECZEŃ.
Prewodniczący:
S T AR O S T A .

OBWIESZCZENIE
dot. obieranie drzew z gąsieniec.

OBWIESZCZENIE!

Niniejszem wzywam mieszkańców
powiatu do bezwłocznego obierania
drzew z gąsieniec. Obieranie to po
winno się odbywać, jeżeli ma odnieść
skutek, podczas zimy i początku wiosny
tak aby je około połowy marca ukoń
czono.
Zwłóczenie pracy tej poza koniec
marca podlega karze.
Kto zaniecha obierania z gąsieniec
nakazanego mocą rozporządzeń pra
wnych i policyjnych karanym będzie
według § 368 kodeksu karnego grzy
wną do 60 mk. lub więzieniem do
14 dni. Władze policyjne i posterunki
pokeji państwowej powiatu winni wy
konania powyższego rozporządzenia
jaknajściślej dopilnować.

Niniejszem zwracam jeszcze raz
uwagę na to, że tekst ustawy o da
ninie państwowej powinny posiadać
wszystkie gminy.
Do nabycia jest w Wydziale Po
wiatowym pokój 10.
Koszta pokrywają z 2% owego
udziału, który będzie gminom przeka
zany w myśl § 45 rozp. wykon, do
ustawy o poborze daniny państwowej.

Krotoszyn, dnia 2 marca 1922 r.
OBWIESZCZENIE !
Wybór gospodarza W o j c i e c h a
B a r o n a z Sośniczyna na przewodni
czącego gminy Sośniczyna, niniejszem
zatwierdzam.
Krotoszyn, dnia 4 marca 1922 r.
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU
POWIATOWEGO.
Wadyński.*i

OBWIESZCZENIE.
Szkota ewangieiicka w Rudach p.
Zduny ma być całkowicie rozebraną
i za cenę wartości najwięcej dającemu
sprzedaną.
Oferty należy nadesłać do Inspek
toratu szkolnego w Krotoszynie 11 mar
ca r. b.
Krotoszyn, d. 1 marca 1922 r.
POW. INSPKTORAT SZKOLNY.
Pfondt.

S T AR O S T A .
OBWIESZCZENIE !
Wybór gospodarza S t a n i s ł a w a
J a k u b a , z Henrykowa na ławnika
tamtejszej gminy oraz S t a n i s ł a w a
S z c z u r a , jako zastępcą ławnika
niniejszem zatwierdzam.
Krotoszyn, dnia 4 marca 1922 r.
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU
POWIATOWEGO.
Wadyński.

OBWIESZCZENIE.
Wybór chałupnika M i c h a ł a W i t c z a k a z Korytnicy jako 2. ławnika
gminy Korytnjcy w miejsce p. Jana
Kałowskiego niniejszem zatwierdzam.
Krotoszyn, dnia 6 marca 1922 r.
Starosta — WADYŃSKI.

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU
POWIATOWEGO.
Wadyński.

OBWIESZCZENIE.
Niniejszem podaje do wiadomości
iż z dniem 11 bm. zostoło Biuro-Paszportowe w Poznaniu zlikwidowane
a wszelkie czynności w sprawach pasz
portowych jak wydawanie paszportów,
udzielenia wiz itd. zostały przekazana.
Krotoszyn, dnia 9 marca 1922 r.
Starosta -

WADYŃSKI.

OBWIESZCZENIE.
Niżej podani stawili wniosek
jazd do Niemiec na stałe.

o

wy

Lachmann Fryderyk, L-.biczno
Schwarz Emllja, Krotoszyn z familją
Kirchstein Maksymiljan, Krotoszyn z f.
Haupt Wilhelm, Zduny
Schreiber Paweł, Zduny
Vogt Anna, Koźminieo
Zachweh Paweł, Kobylin z familją
Zieboll Ryszard, Kobylin z familją
Wiiste Ernst, Buchenhof z familją
Krotoszyn, dnia 9 marca 1922 r.
S T A R O S T A .

OBWIESZCZENIE.
W myśl rozporządzenie, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr. 48 z dnia
26. listopada 1921 r. podaję następującą taryfę opłat za badanie bydła rzeźnego i mięsa oraz na trichinoskopję.
Za zwyczajne oględziny jednej sztuki:
1. bydła rogatego wynoszą o p ł a t y ..................................................... 200 mkp.
2. cielęta niżej 3 m i e s i ę c y ..................................................................... 60 mkp.
3. trzody chlewnej z tr lc h in o s k o p ją ................................................... 130 mkp.
trzody chlewnej bez trichinoskopji..................................................... 30 mkp.
4. psa i konia lub innego zwierzęcia jednokopytow ego................. 200 mkp.
Nazwa obwodu
oględzin
trychin i mięsa

Nazwisko oglądacza
trychin i mięsa

Nazwa do obwodu należących
gmin i dworów.

U wa gi

i.

Krotoszyn
miasto

Elsa Schalowska
i zast.
Fryd. Wiesemann

Krotoszyn

oglądacz trychin

2.

Kobylin
miasto

Karol Franzke

Kobylin

oglądacz
trychin i mięsa

3.

Zduny
miasto

Jan Jastroeh

Zduny, Borownica, Perzyce, Siejewo,
Chachalnia, Helenopol, i Ujazd

oglądacz
trychin i mięsa

4.

Izbiczno
wieś

Emil Lachmann

Izbyczko, Sośniczka, Sośniczyn, Sośnica,
Klonów, Strzyżew, Lutynia wieś i dwór
i Dobrzyca wieś

oglądacz
trychin i mięsa

5

Orpiszew
wieś

Paweł Reim

Orpiszew

oglądacz
trychin i mięsa

6.

Benice
wieś

Nikołaj Grobelny

Benice, Ustków, Raciborowo,
Benice dwór i Ustków dwór

oglądacz trychin

7.

Bożacin
wieś

Andrzej Kuciaba

Bożacin, Nowy-folwark,
Kopieczki i Zamkowy-folwark

oglądacz trychin

8.

Rozdrażew
wieś

Franciszek Michalak

Rozdrażew wieś i dwór, Ryczków,
Rozdrażewko, Grębów, Trzemeszno
Dzielice i Woleniee wieś i dwór

oglądacz trychin

9.

Ligota
wieś

Tomasz Boroch

Ligota, Korytnica, Głogowa, Koryta,
Teresiny, Korytnica i Głogowa dwór

oglądacz trychin

10.

Koźminiec
wieś

Eichmannowa

Koźminiec, Budy, Nowawieś, Bugaj,
Wyki i Trzebowa dwór,

oglądacz trychin

11.

Baszków
wieś

Adolf Franzke

Baszków, Bestwin, Buda, Rębichów,
Długołęka i Stary-Kobylin

oglądacz
trychin i mięsa

12.

Osusz
wieś

Antoni Grzelski

Osusz, Konarzew, Lutogniew,
Wrożewy i Zamkowy-Folwark

oglądacz
trychin i mięsa

L.
bież.

Zwracam uwagę wszystkim, którzy biją, bydło lub świnie, aby takowe przedstawili rewizorom do rewizji.
Za niezastosowanie się karać będę grzywną do 300 mk.

Starosta Wadyński

dotyczący opodatkowania zabaw
w obwodzie miasta Krotoszyna.
Na mocy uchwał korporacyj miej
skich z dnia 28. 12. 1921 oraz na mocy
§§ -13, 15 i 82 gminnego prawa po
datkowego z dnia 14. lipca 1893 r.
ustanawia się niniejszem na obwód
miasta Krotoszyna następujący regula
min dla opodatkowania zabaw:
§ 1. Od wszystkich publicznych
zabaw w obwodzie miasta Krotoszyna
winien być w tutejszej kasie miejskiej
następujący podatek zapłacony, a mia
nowicie :
1. od zabaw tanecznych:
a) jeżeli trw. do godz. 12 w nocy 1000 mk.
b) jeżeli trw.pon.godz. 12wnocy 1500 mk.
Oprócz tego dodatek stosownie do
wielkości sali i to
do 100
qu mtr. 500 mk.
od 10 0-200 qu mtr. 1000 mk.
od 200 —300 qu mtr. 1500 mk.
2. od zabawy w przebraniach
(k o stju m a c h )......................... 1500 mk.
3. za przedstawienie
cyrkowe
d z ie n n ie ................................. 1200mk.
4. od koncertów lub przedst.teatral.
przy wstępnym aż do 250 mk. • 2500 mk.
„
„
ponad 250 mk. . 5000 mk.
5. za produkcję muzykalne z śpie
wem, śpiewy połączone z deklamacjami
(t. zw. tingel - tangel) oraz za wszelkie
produkcje w teatrzykach t. zw. spe
cjalistów :
przy wstępnem aż do250mk. . 2500 mk.
,,
„
ponad 250 mk. ■5000 mk.
ó. za produkcję na fortepianie
i innych instrumentach muzycznych
w oberżach, gospodach, wyszynkach
i lokalach publicznych dla zabaw prze
znaczonych
aj jeżeli trw. do godz. 12 w nocy 500 mk.
b ) jeżeli trw.pon.godz.12 w nocy 1000 mk.
7. za utrzymywanie automatu gra
jącego lub innego mechanicznego in
strumentu muzycznego włącznie gramefonów i fonografowi t. p. instrumontów, jakie ustawione są na dworcach
lub po innych budynkach i miejscach
publicznych, albo też w gospodach
i wyszynkach płaci się rocznie, jeżeli
cena zakupna lub w razie braku tako
wej wartości automatu lub instrumentu
grającego nie wynosi:
więcej aniżeli 50000 mk. 750 mk.
jeżeli obecna cena wzgl. wartość wynosi
więcej aniżeli:
50 OOOmk.l.nie w.niż 100 OOOmk. 1OOOmk.
lOOOOOmk.,, „ „ „ 20000Ómk.l300mk.
200000mk.„ ,, ,,„ 300000mk.2000mk.
300000mk.„ „ „ „ 400000mk.2500mk.
400OOOmk.,, „ „ „ 500000mk.3000mk.
5(l0000mk.„ „ „ „ 600OOOmk.4000mk.
jeżeli wyn. więcej niż 600000mk.5000mk.
Skoro pobiera się podatek na mocy
powyższych przepisów rocznie, naten
czas nie można takowego obliczać
osobno podług dni.

S.
Za przedstawienie gimnastyków, § 5. Wolne od opłaty są nastę
ekwilibrystów, kaletników, linoskoczków, pujące przedstawienia:
kuglarzy i t. p. :
a) które służą wyłącznie celom nau
Przy wstępnem aż do 250 mk. . 2500 mk.
kowym, pouczającym i oświatowym.
„
,,
ponad 250 mk. . 5000 mk. b) jeżeli urządza się je wyłączr:e dla
9.
Za utrzymywanie karuseli, huś uczniów tutejszych zakładów lub
jeżeli uczniowie tych zakładów sa
tawek, torów do wrotkowania, suwania
mi je urządzają.
i t. p. urządzeń :
aj jeżeli urządzenia te wprawia się c) jeżeli noszą wyraźne znamiona uro
w ruch siłą ludzką lub końmi
czystości patrjotycz.-pamiątkowych.
d ziennie.................................150 mk.
Obchody takich uroczystości są je
dnak tylko wtenczas wolne od po
b) jeżeli wprawia się w ruch inną siłą
mechaniczną dziennie . - - 500 mk.
datku, jeżeli odbywają się w sam
10. Za utrzymywanie bud do strze
dzień pamiątkowy, albo w ciągu
dwu tygodniu przed aż do dwu ty
lania o premję do gry w kostki i t. p.
gier d z ie n n ie ........................... 150 mk.
godni po nim. Jeżeli łącznie z takiemi obchodami odbywa się zabawa
11. Za strzelanie do tarczy stoso
taneczna, to podlega ona również
wnie do ilości osób mających brać
opodatkowaniu.
udział w zabawie połączonej z strze
laniem dzień, od 100 mk. do 300 mk. d) jeżeli noszą wyraźnie znamiona za
bawy prywatnej (domowej).
12. Od przedstawień kinematogra
§ 6. Magistratowi przysługuje prawo
ficznych dziennie kwotę obliczoną we
zwolnić od podatku od zabaw całko
dług ilości miejsc a mianowicie:
za
1— 100o só b ....................... 500mk.wicie lub częściowo takie publiczne
„
101— 150 „
400 mk. przedstawienia lub zabawy, których
„
151— 200 ,,
500 mk. czysty dochód przeznacza się na cele
„
201— 250 „
600 mk. dobroczynne i publiczne.
§ 7. Wykroczenia przeciw powyż
„
251— 300 „
750 mk.
a jeżeli się znajduje miejsc dla więcej szemu regulaminowi podlegają grzywnie
aniżeli dla 300 osób za każde dalsze aż do 300 mk.
zapoczątkowane 50 miejsc 250 mk.
§ 8. Niniejszy regulamin zyskuje
więcej.
z dniem ogłoszenia moc obowiązującą.
13.
Za wszelkie inne zabawy tutaj Z tern samym dniem upada dotychczaso
nie wymienione, a mianowicie przed wy regulamin z dnia 15. listopada 1920.
stawienie na jarmarkach, utrzymywanie
Krotoszyn, dnia 9. grudnia 1921 r.
teatrzyków, marjonetek, bud z widowoskami, panorama, gabinety dla figur
MA G I S T R A T .
woskowych, muzeów, pokazywanie
ludzi ras obcych lub osób o niezwykłym
Klemczak, Gąsiorkiewicz, Łysiński,
wyglądzie, pokazywanie zwierząt tre
sowanych i nietresowanych, puszczanie Nowaczkiewicz, Olejniczak, Ueberle.
balonów i ogni stucznych, przedsta
wienia siłaczy z siłomierzami, poka
Powyższy regulamin zatwierdza się.
zywanie osobliwości i t. d. w miarę
dochodów przedsiębiorcy za każdy
Poznań, dnia 26 stycznia 1922 r.
dzie od 100 mkp. do 300 mkp.
W imieniu Wojewódzkiego Sądu
§ 2. Względem zabaw wymienio
nych w § 1. pod liczbą 11 i 13 usta
Administracyjnego.
nowi Magistrat wysokość podatku od
Przewodniczący:
BEGALE.
przypadku do przypadku. W przypadkach
wymienionych w §§ 12 oraz 6 jest
Do wzmianki zatwierdzającej Wo
w podatku wyższem niższy podatek jewódzkiego Sądu Administracyjnego
zawartym.
z dnia 26 stycznia 1922 r. 1. dz. U.
§ 3. Podatek musi być przed roz 102/22 S. A. przychylam się niniejszem
poczęciem zabawy zapłacony. Za po w myśl § 77 ustawy o podatkach ko
datek odpowiada przedsiębiorca, a w munalnych z dnia 14 iipca 1893 r.
razie oddania ubikacji na cel urządzenia
zabawy, właściciel tychże na równi
Poznań, 15 lutego 1922 r.
z przedsiębiorcą za cały podatek.
§ 4. Do zabaw oubliczr^ch zali
WOJEWODA POZNAŃSKI.
cza się wszystkie zabawy, urządzone
Z poi. Czapski.
przez towarzystwa, stowarzyszenia, ze
brania lub zgromadzenia z więcej
osób się składające, które założone lub
Opublikowano.
zwołane w celu urządzenia zabaw, bez
j względu na to, czy z zabawami , poKrotoszyn, 28. II. 22.
j łączone są także inne cele lub jeżeli
j zabawy urządzają pojedyńcze osoby
MA G I S T R A T .
! pod warunkiem, że koszta zabawy lub
! część ich ponosz- uczestnicy zabawy.
Klemczak.

STATUT
miasta Kobylina dotyczący podatku
od psów ustalony na mocy uchwały
Magistratu i za zgodą Rady Miejskiej
z dnia 19. listopada 1921 r. według
§§ 13, 18, 82, prawa o podatku ko
munalnym z dnia 14. lipca 1893.

Kto ma^psa niessącego płaci zgóry
rocznie 50 mk. podatku, za każdego
dalszego 50 mk. więcej.
Odbiór podatku będzie płacącemu
kwitowany.
§ 2.
Kto psa nabędzie w ciągu roku po
datkowego, płaci pełen podatek.
§ 3Zaległe podatki będą ściągane drogą
przymusowo-egzekucyjną.

§ 4.
Kto psa podlegającego podatkowi
lub wolnego nabędzie musi takowego
zgłosić w 14 dniach po nabyciu w tu
tejszym magistracie.
Młode psy należy zgłosić w 14 dniach
po odsądzeniu od matki.
Jeżeli psa sprzedano lub jakim
innym osobom pozbyto, należy tako
wego po 14 dniach zgłosić do ubytku.
W przeciwnym razie płaci właści
ciel podatek do końca roku.
§ 5.
Wolne od podatku są psy sanitarne.
§ 6.

Kto się usuwa od zgłoszenia i pła
cenia podatku za psy będzie karany
do 300 mkp. grzywny.

Powyższy statut obowiązuje od 1.
lipca 1921.
Kobylin, dnia 19. listopada 1921 r.
MAGI S TRAT.
( —) Włosik, burmistrz.

OBWIESZCZENIE.
Pana Fryderyka Meldnera z Izbi-._
czna mianuję i zatwierdzam na radcę
sierot gminy Izbiczna. Zatwierdzenie
obowiązuje z dniem dzisiejszym.
Krotoszyn, dnia 9 marca 1922 r.
S T A R O S T A .

§ 7.
Podatek niniejszy jest niezależny
od innych podatków.
Po c h o d z e n i e

Stacja

nazwiska rozpłodowców

ojciec

po
Brilland
Marasquino
„
Kurjer
Elio
,,
Dunamase
Baszków
Parhazard
,,
Anhanger
Morgenstrahl
,,
Elberich
Seidlitz
Hofala
Hofert
„
Dobrzyca
Shilfa
„
Lausbub
Prinz Carnewal
Contrakt
„
Karyta
Archimedes
Hagel
„
Daniani
Daniel
„
Slidwest
„
Siidstern
Nowy Folwark
Lysias1
Elias
„
Czar
Metternich
„
Julior
Auliani
„
Eriedensbote
Habakuk II
Rozdrażew
„
Hagestolz
Gustaw
„
Raufbold
Minnesold
Sprostowanie do obwieszczenia umieszczonego w Orędowniku
w sprawie Państwowych rozpłodowców.
Krotoszyn, dnia 9. marca 1922 r.

skokowe
wynosi
mk. fen.

matka
Andermatte
Zoroaster
Kisber
Obelisk
Seidenspinne
Alamundarus
Sisctus
Portunus
Hazlehatsch
Juliani
Said
Eiliger
Passoan
Ostfried
Fridolin
Herkules
Rolf
Powiatowym nr. 10.

Uwagi

5100—
5100—
4600—
5100—
5100—
4600—
5100—
4600—
5100—
5100—
5100—
4600—
5100—
5100—
5100—
5100—
5100—
z dnia 4. marca b. r.,

S T A R O S T A .

RoSnik w SCępnEe
Podziękowanie!
Za tak liczne dowody szcze
rego współczucia i oddania
Ostatniej przysługi śp. mej
żony składam na tej drodze
jak krewnym i znajomym
moje najserdeczniejsze po
dziękowanie.
W ciężkim smutku

M e c z o m siraz dziećmi
Dobrzyca w marcu 1922 r.

właściciel

Ufiatn do oddania

B runon P iechow iak

superfosfat oraz nasiona
buraków pastewnych
i marchwi.

poleca do natychmiastowej dostawy

o ę g i e l górB O śląsfei
opałow y

i p rze m ysło w y

w p a rtia c h w agonow ych
Telefon 36 i 68

R o m a n K r y s iń s k i
Ostrów.

