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Rok 74

KROTOSZYN — sobota dnia 18-go m arca 1922.
OBWIESZCZENIE.

STATUT MIEJSCOWY
o dokształcającej szkole zawodowej
w Kobylinie.
Na mocy §§ 120, 142 i 150 Ordy
nacji procederowej ogłoszonej dnia
26 lipca 1900 i na mocy artykułu
i III. prawa z dnia 27 grudnia 1911,
które zmienia §§ 114a, 120, 120c, 134,
1391, 139 m, 146 a, 147, 150, 154 a
wymienionej ordynacji ustanawia się
dla okręgu miasta Kobylina po wy
słuchaniu zainteresowanych kół mia
nowicie pracodawców i pracobiorców
i za zgodą Rady miejskiej miasta Ko
bylina co następuje!
§ 1W okręgu m. Kobylina tworzy się
publiczna szkoła dokształcająca zawo
dowa. Wszyscy w wyżej wymienionym
okręgu stale zamieszkali robotnicy,
pomocnicy i uczniowie tak przemysło
wi jak i kupieccy, robotnicy fabryczni,
chłopcy do posyłek, kelnarzy, stróże
domowi itp. którzy nie ukończyli 17 lat
są obowiązani do uczęszczania na
nauki do publicznej szkoły dokształca
jącej przemysłowej w Kobylinie w dniach
i godzinach, które Magistrat względnie
zarząd szkoły wyznaczy uczniowie t. d.
chodzą do szkoły w czasie ich próby,
lub bezrobocia zmiany komin warszta
tu pracy i t. d. Wszyscy uczniowie są
zobowiązani do brania udziału, w ob
chodach i wieczornicach urządzonych
przez szkołę.
Prawny obowiązek uczęszczania do
szkoły zaczyna się z chwilą rozpoczę
cia pracy lub nauki zawodowej i trwa
aż do końca tego półrocza, w którem
:czeń kończy 17 lat.
§ 2.
Od przymusowego uczęszczania do
publicznej szkoły, dokształcającej wolni
są ci, którzy przystępują do pracy
zawodowej mogą się wykazać świa
dectwami ukończenia odpowiedniej
szkoły zawodowej albo ci, którzy w

czasie pracy zawodowej mogą się wy
kazać świadectwami nie ukończenia
odpowiedniej szkoły zawodowej albo
ci, którzy w czasie pracy zawodowej
uczęszczają do cechowej lub innej
szkoły zawodowej, uznanej przez władze
szkolną za równorządzenia z publiczna
szkoła dokształcająca.
§ 3.
Pracownicy, którzy podług niniej
szego statutu nie podlegają przymuso
wemu uczęszczaniu do szkoły dokształ
cającej mogą być na własne życzenie
do szkoły przyjęci, wnoszą jednakowoż
opłatę w wysokości 50 mk. półrocznie,
p r z y j ę c i e powyżej wymienionych
uczniów zastrzega Rada Nadzorcza
szkoły dokształcającej.
§ 4.
Rada Nadzorcza szkoły dokształca
jącej składa się:
1. burmitrza miasta jako przewod
niczącego,
2. zast. burm. miasta jako zast.
przewodniczącego.
3. z 2 członków Magistatu lub Rady
Miejskiej
4. kierownik szkoły dokształcającej
5. 2 pracodawców.
Rada Nadzorcza zatwiedza na
wniosek Magistratu Kuratorjum Okręgu
Szkolnego.
§ 5.
Rodzice i opiekunowie winni dbać
o regularne uczęszczanie uczniów do
szkoły.
§ 6.
Pracodawca winien pracowników
swoich, podlegających obowiązkowi
dokształcenia w myśl § 1 zgłosić do
szkoły w przeciągu 6 dni i zapewnie
nie czas wolny na umycie, przebrania
się puktualne i regularne uczęszczania
do szkoły.
Wznanie wzgl; opuszczeniu dotychczssowego przedsięb orstwa przez pra
cowników, obowiązanych do uczę

szczania do szkoły, winien pracodowca
donieść w przeciągu 3 dni kierowni
kowi szkoły.

§

Pracodawca wmien 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 na
uzasadniony wniosek pracodawcy do
kierownika szkoły. Wniosek powinien
pracodawca przedstawić tak wcześnie,
ażeby kierownik mógł w czasie potrze
by porozumieć się z Radą Nadzorczą
szkoły.
§ 8.
Rodzice i opiekunowie, którzy nie
zastosują się do § 6 i pracodawcy
omijając przepisy zawarte w §§ 7 i 8
niniejszego statutu podlegają na mocy
§ 150 rozdz. 1 nr. 4 i rozdz. statutu
Ordynacji procederowej, w brzmieniu
z dnia 26 lipca 1900, karze pieniężnej
aż do 200 marek, a w razie niemożli
wości zapłacenia, odpowiednej karze
aresztu.
§ 9.
Nauka w dokształcającej szkole
zawodowej odbywa się w dni po
wszechne od godz. 6-tej do 8-mej po
południu, 8 godz. tygodniowo.
§ 10.

Celem przeprowadzeni regularnego
uczęszczania do dokształcającej, odpo
wiedniego porządku i należytego za
chowania się uczniów w szkole wydaje
się następujące zarządzenia :
1. uczniowie szkoły dokształcającej
winni punktualnie stawić się na
naukę w szkole,
2. k erownik wzgl. jego zastępca mogą
un*ewinnić nieobecność ucznia w
szkole o ile uznaje powód zpóźnienia lub całkowitego opuszczenia
lekcji za słuszne.
Potrzebne pomoce naukowe,
książki zeszyty itd. kupują ucznio-

wie sami i przynoszą je do szkoły.
3. uczniowie powinni się stosować do
regulaminu szkolnego,
4. uczniowie powinni przychodzić do
szkoły czysto umyci i porządnie
ubrani,
5. zachowanie się uczniów w szkole
powinno być beznaganne. Ucznio
wie powinni się wystrzegać wszel
kich krzyków i chałasów przeszka
dzających nauk i pracy w szkole,
zbrudzone, uszkodzone lub zniszczo
ne przez uczniów środki naukowe
należące do szkoły, kupuje się na
koszt winnego lub winnych uczniów,
6. palenie papierosów, tak w szkole
jak i na drodzę do szkoły lub ze
szkoły jest zakazane. Taksamo
są zakazane wszelkie hałaśliwe
wybryki na drodze do szkoły i ze
szkoły. Zakazuje się także używa
nie napojów alkoholicznych.
7. zrzerzenie się w towarzystwa lub
należenie do jakiegokolwiek towa
rzystwa zależne jest od pozwalenia
kierownika szkoły lub jego zastępcy,
8. uczniowie winni oddać swoim na
uczycielom i członkom Rady Nad
zorczej należny im szacunek.
Wykroczenia przeciwko powyższym
zarządzeniom podlegają na mocy § 150
rozdz. 1 nr. 4 rozdziału ostatniego te
goż § Ordynacji procederowej w brzmie
niu z dnia 26 lipca 1900 karze do 200
mk. a w razie niemożliwości zapłacenia,
odpowiedniej karze aresztu.
Za wykroczenia niższej wagi ustala
się dla uczniów kary dyscyplinarne,
jako to nagana przez nauczycieli —
przez kierownika, Radę Nadzorczą,
ustne lub piśmienne doniesienie do
rodziców winnego ucznia, jego wycho
wawcy lub majstra wzgl. szefa, karcer
do 6 godzin poza czasem szkolnym.

§ u.

Niniejszy statut obowiązuje od czasu
wejścia w życie ustawy o obowiązko
wym dokształcaniu w szkołach zawo
dowych w Rz. Pol. Statut nabiera mocy
prawnej z chwili ogłoszenia go w Urzę
dowym Orędowniku.
Kobylin, dnia 25 sierpnia 1921 r.
MAGISTRAT.
Włosik burmistrz, Kuśkowski,
w l . Dembecki,, Jasiński.
Powyższy statut dokształcającej
szkoły zawodowej w Kobylinie za
twierdza się z tern, że ze wględu na
wymiar grzywien obowiązuje także
ustawa z dnia 18 marca 1921 roku
(Dz. Ust. nr. 31. poz. 181.).
Poznań, dnia 29 grudnia 1921 r.
W IMIENIU WOJEWÓDZKIEGO
SĄDU ADMINISTRACYJNGO.
Przewodniczący:
B e g a 1 e.
Powyższy statut podaje do wiadamości.
Krotoszyn, dnia 19. I. 22.
S T A R O S T£A.

ROZPORZĄDZENIE NNK,
w przedmiocie korzystania z urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych,
Nr. 237.
Na mocy art. 24 ust. 2 Ustawy
0 zwalczaniu chorób zakaźnych z dnia
25 lipca 1919 r. (Dz. Ust. Nr. 67 poz.
402) i art. 3 pkt. c (Ustawy z dnia
14 lipca 1920 r. Dz. Ust. Nr. 61 poz.
388) zarządzam co następuje:
Art. 1.
Wszystkie w nieruchomościach
znajdujące się urządzenia wodociągowe
1kanalizacyjne winny być utrzymywane
w stanie zdatnym do użytku, a korzy
stanie z nich winno być bez żadnych
utrudnień dostępem osobom, dla któ
rych urządzenie te są przyznaczone.
Art. 2.
Właścicielom i administratorom nie
ruchomości, dozorcom jak również
i lokatorom zabrania s ię :
1. wyłączania urządzeń doprowadza
jących wodę do mieszkań,
2. zamykania dostępu wody do
mieszkań,
3. zdejmowania i usuwania w cało
ści lub w części urządzeń wodo
ciągowych, kanalizacyjnych i ustę
powych oraz doprowadzania ich
do stanu nieużywalności,
4. utrudnianie w jakichkolwiek innej
formie w korzystaniu z wyżej
wymienionych urządzeń. Wszelkie
utrudniania, jakie powstały przed
ogłoszeniem niniejszego rozpo
rządzenia a wzbronione są prze
pisami artykułu (§§ 1—4) winny
być niezwłocznie usunięte.
Art. 3.
Na czas aż do odwołania zabrania
się zarządom wodociągów i kanalizac-i
wyłączania z ogólnej sieci wodociągo
wej i kanalizacyjnej połączeń z poj
szczególnemi nieruchomościami.
Przerwane przed ogłoszeniem ni
niejszego rozporządzenia połączenia
winny być wznowione.
Art. 4.
Winni przekroczenia przepisów ni
niejszego rozporządzenia podlegają
karze przewidzianej w art. 8. Ustawy
z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. nr.
61 poz. 388).
Art. 5.
Rozporządzenie niniejsze obowią
zuje na obszarze b. zaboru rosyjskiego
i austryjackiego z dniem jego ogło
szenia.
KOMISARZ RZĄDU.
(—) B o r z ę c k i .

wiadomości w szczególności mieszkań"
com miasta Krotoszyna.
Krotoszyn, dnia 14 marca 1922 r.
S T AR O S T A .

OBWIESZCZENIE.
W obwieszczeniu w „Orędowniku
Powiatowym'* z dnia 11 marca b. r.
dotycz, podwyższenia wartości poborów
dziennych za jedzenie (stół, stancję)
dla pracowników procederowych, zaszła
omyłka. Podwyższenie nie obowiązuje
od 1 kwietnia b. r., lecz już od 1 sty
cznia b. r.
Krotoszyn, dnia 17 marca 1920 r.
URZĄD UBEZPIECZEŃ.
Przewodniczący:
S T AR O S T A .

OBWIESZCZENIE.
Ponieważ ustalone w ostatnim
czasie a w „Orędowniku Powiatowym"
na dniu 29. VII. 1921 roku ogłoszone
ceny za jedzenie (stół, stancje) dla
pracowników procedorowych nie odpo
wiadają obecnym warunkom, podwyż
szam wartość dziennych poborów za
jedzenie dla wyżej wymienionych pra
cowników o 150% począwszy od 1 sty
cznia 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 A R O S T A .
OBWIESZCZENIE.
Katl. gmina szkolna w Ligocie
wybrała na rendanta szkolnego, w miej
sce dotychczasowego rendanta p. Tu
szyńskiego, który urząd swój składa
z dniem 1 kwietnia b. r., chałupnika
p. Wawrzyna Kupczyka z Ligoty.
Wybór odbył się ważnie, zatem
wybranego zatwierdzam.
Wszelkie
obowiązki kasowe szkoły katl. w Li
gocie obejmuje nowo wybrany z dniem
1 kwietnia b. r.
Krotoszyn, dnia 14 marca 1922 r.
S T A R O S T A .

Powyższe rozporządzenie podaje do

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.
§ 1.
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.

§ 3.
Zaległe 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.
§ 6Kto się usuwa od zgłoszenia i pła
cenia podatku za psy będzie karany
do 300 mkp. grzywny.

§ 7.

Podatek niniejszy jest niezależny
od innych podatków.
§ 8.

Powyższy statut obowiązuje od 1.
lipca 1921.
Kobylin, dnia 19. listopada 1921 r.
M A G ISTR A T.
( —) Włosik, burmistrz.
Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Powyższy regulamin w przedmiocie
poboru podatku od psów zatwierdza
się niniejszem z tern, że wymiar grzy
wny polega na ustawie z dnia 16 mar
ca 1921 r. — Dz. Ustaw nr. 31 poz.
181 — i że regulamin niniejszy obo
wiązuje od dnia zatwierdzenia.
Poznań, dnia 7 stycznia 1922 r.

W imieniu Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
Przewodniczący:
(—) BEGALE.
Powyższe podaje do wiadomości.
Krotoszyn, dnia 14 marca 19J2 r.
S T AR O S T A .
OBWIESZCZENIE.
Niniejszem podaje do wiadomości
iż z dniem 11 bm. zostało Biuro-Paszportowe w Poznaniu zlikwidowane
a wszelkie czynności w sprawach pasz
portowych jak wydawanie paszportów,
udzielenia wiz itd. zostały przekazane
Starostwu.

OBWIESZCZENIE 1
Polożnaj pani W ł a d y s ł a w i e
M i g a j z domu Oieszyńskiej powie
rzono odwód akuszerski w Kożniińcu,
składający się gmin Kożminiee, Budy,
Nowawleś, Koryta, dwór Wyki, Trzebów, Bugaj, Nowawieś i Ryczków.
Odnośnym urzędom policyjnym wzgl.
przełożonym gmin i obszarów dwor
skich do wiadomości z równoczesnem
zawezwaniem, być pomocą i ochroną
położnej obwodowej przy jej wykony
waniu obowiązków zawodowych.
Krotoszyn, dnia 9 marca 1922 r.
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU
POWIAT SWEGO.
S T A R O S T A .

Krotoszyn, dnia 9 marca 1922 r.
S T A R O S T A .
OBWIESZCZENIE.
Na macy porozumienia z Salina
ustanawiam z polecenia Ministerstwa
b. dz. pruskiej, następujące ceny soli
w sprzedaży:
hurt. 1 ctr. soli „Warzonki" na 2900 » k .
„
„ „ kamiennej mielonej na
2700 mk.
„
„ „ okruchowej na 2350 mk.
detal. „ „ „Warzonki" na 3500 mk.
„
„ ,, kamiennej mieloUsj na
3200 mk.
„
„
„ okrucl wej na 2850 mk.
Powyższe ceny należy ogłosić w
Orędownikach Pow ałowych, a kupcom,
którzy nie zastosują się do cen wy
znaczonych, należy podział soli odebrać.
Należy uważać, aby nie sprzedawali
soli kamiennej okruchowej po cenie
wyznaczonej dla soli kamiennej mie
lonej wzgl. „Warzonki".
Cen wyznaczonych nie wolno prze
kraczać.
WOJEWODA:
w zast.
podp. Dr. Hempowicz m. p.
Powyższy okólnik podaie do pu
blicznej wiadomości.
Krotoszyn, dnia 6 marca 1922 r.
S T A R O S T A .

OBWIESZCZENIE.
Niżej podani stawili wniosek o wy
jazd do Niemiec na stałe:
Kricke Hermann, Zduny z familją
Bruckner Fryderyk, Zduny z fam.
Tretschock Ernst, Zduny z familją
Krotoszyn, dnia 16 marca 1922 r.
S T A R O S T A .

OBWIESZCZENIE.
Katl. gmina szkolna w Konarzewie I.
wybrała
p. Zawieję Łukasza
„ Jurdeczkę Michała
i „ Bernala Ludwika
z Konarzewa na reprezentantów dozoru
szkolnego na przeciąg 6 lat.
Krotoszyn, dnia 14 marca 1922 r.
S T A R O S T A .
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OBWIESZCZENIE.
1. Szkoły, w których z powodu
braku opału nauka doznała przerwy,
doniosą mi, na jaki przeciąg czasu
nauka wypadła i po czyjej stronie le
żała wina (nazwiska).
2.
W przedmiocie wydzieiania
ziemi na cele szkolne nadeślą mi
w s z y s t k i e szkoły dokładne spra
wozdania podług formularza przep.
w Dzienniku Urzęd. nr. 2. mianowicie
art. 5, obecny obszar ziemi szkolnej
proszę stwierdzić z najw. dokładnością
podług etatu lub w urzędzie katastral
nym. W rub. 10 podać, od kogo
gmina szkolna będzie mogła nabyć po
trzebną ziemię. Rubryki ustawić pio
nowo.
3. Nie wszystkie szkoły mają za
twierdzone rozkłady, gdzie (rubr. I.
czas zim. rubr. II. czas latowy).
4. Statystyka uczniów musi być
w każdej szkole wywieszona.
Termin do 24 marca 1922 r.
INSPEKTOR SZKOLNY.
(—) Pfondt.
Powyższe podaje do wiadomości.
Krotoszyn, dnia 17 marca 1922 r.
S T AR O S T A .

OBWIESZCZENIE.
Odbieranie wypożyczonych części
umundurowania od bezterm. urlop.
Sprzedaż lub pozbycie części umun
durowania wojskowego, pochodzenia
rządowego, nie wyłączając bielizny
i obuwia, jako przedmiotów stanowią
cych własność Państwa, jest zabronione
i będzie jako przestępstwo karnie ści
gane. O ile czynu tego dopuściła
się osoba podpadająca orzecznictwu
sądów wojskowych, grozi jej odpowie
dzialność karna z par. 138 K. W.,
o ile zaś osoba podlegająca orzecz
nictwu sądów cywilnych, to odpowiadać
będzie w myśl par. 181, 460 i 401
Autr. K. K. wzgl. 574 R. K. K. par.
464, 476 i 477 Austr. K. K. par. 259,
330 pkt. 3 N. K. K. Każdy, który jest
w posiadaniu wypożyczonego umundu
rowania wojskowego, winien takowe
zwrócić w chwili, w której beztermi
nowo urlopowany na ubranie cywilne
sobie zarobi.
O ile bezterminowo urlopowany
jest w posiadaniu ubrania cywilnego,
winien takowe zwrócić natychmiast po
przybyciu do domu. Wlb. ks. probosz
czów proszę, aby zechcieli w sposób
dobry, przemówić do osób popełnia
jących tego rodzaju wybryki objaśnić
takowym, iż przez sprzedaż ekwipunku

wojskowego traci skarb Państwa nie
zliczone sumy, które znów pokryć
musi ogół. Tu podkreślić należy, że
wszelka nieusprawiedliwiona niechęć,,
lub zwłoka w zwrocie wypożyczonych
przez Państwo przedmiotów zasługi
wały by w danych okolicznościach na
miano postępowania nieuczciwego.
Przedmioty zwracane winne być od
dawane w odnośnych P. K. U. wzgl.
w razie uciążliwym w najbliższych Ko
misariatach Obwodowych posterunkach
policji lub żandarnaerji wojskowej.
Krotoszyn, dnia 15 marca 1922 r. •
S T A R O S T A .
* Baczność Inwalidzi wojenni,
wdowy i sieroty. Od 16-go do 25-go
marca będą wydawane w kantynie
koszar Hallera u kolegi Tryumpfa to
wary spożywcze dla członków i człon
kiń związku inwalidów wojennych za
gotówką. Ze sobą należy zabrać le
gitymacje inwalidzką i torebkę do
cukru. Towary muszą być do 25-go
marca odebrane. — Z a r z ą d .
Zagubiłem kartę zwolnienia Zna
lazca zechce takową zwrócić. Jan
Siepa szereg. Rębowo, pow. Gostyń.

OBWIESZCZENIE!
Z w i ąo z e k

P r a c o d a w c ó w

uchwalił na zebraniu dzisiejszem :
Uważa się wszystkich pracobiorców , którzy bezprawnie pracę opuścili,
za zwolnionych, o ile się w poniedziałek, d. 20. bm., punktualnie do
pracy nie stawią.
2) Po upływie tego czasu przyjmować się będzie pracobiorców podług
własnego uznania.
O ile pracobiorcy w oznaczonym czasie pracy nie podejmą, zastrzega sobie
związek pracodawców zamknięcie przedsiębiorstw na czas nieograniczony.
1)

i

Związek
Pracodawców.
o
Krotoszyn, dn. 18. 3. 22 r.

