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KROTOSZYN — sobota, dnia 20-go m aja 1922.

Rok 74

Licencjonowanie stadników
na mocy Wojewódzkiego rozporządzenia policyjnego z dnia 14. października 1920 1. dz. 3656,20 I A 6 ogłoszonego
w Orędowniku Powiatowym Nr. 89 r. 1920 odbędą się następujące wiosenne terminy licencjonowania stadników.
Poniedziałek, dnia 29. maja 1922.
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Miejsce zbiórki
przy sołectwie
przy szkole
przy gościńcu
przy gościńcu Montaga
przy gościńcu
przy szkole
przy gościńcu Steinerta
przy gościńcu
przy rynku
przy gościńcu
na rynku
przy szkole
we dworze

W torek, dnia 30. maja r. b.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Bożacin
Lutogniew
Kobylin
Baszków
Zduny
Perzyce
Bukówko
Krotoszyn

Stadmki, które do pokrywania ob
cych krów i jałówek dopuszczane być
niają, winny być przedstawione Ko
misji licencyjnej w wyżej wymienionych
terminach i miejscowościach do licen
cjonowania. Właścicielom stadników,
mieszkającym w miejscowościach nie
wymienionych w powyższym rozkładzie,
pozostawia się do woli przedstawiać
stadniki Komisji w miejscowości, która najdogodniej jest położoną.
Odnośnym zarządom policji względnie Pp. sołtysom nakładam obowiązek
utrzymania porządku podczas terminów.
mni oni postarać się także o kaptu
rek do zasłony ócz stadnikom, a oprócz
ego należy mieć w pogotowiu ognisko,
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przy gościńcu
przy gośoińcu
na rynku
we dworze
na rynku
nrzy gościńcu Radlerheim
przy gościńcu
na bydlęcem targowisku

gdzie będzie można rozpalać żelazo
do znaczenia licencjonowanych stad
ników. Z powodu braku kolczyków
odbędzie się znaczenie stadników przez
wypalanie głoski ,,S“ na lewym rogu.
Komisja wystawi książkę tym wła
ścicielom, których stadniki uzna za
zdatne do rozpłodu. Właściciele li
cencjonowanych stadników opłacą za
każdego licencjonowanego stadnika po
300 mk. zaraz na miejscu.
Przypomina się, że w myśl art. 15
powyżej przytoczonego rozporządzenia
karanym będzie grzywną do 600 mk.
ten k to :
aj dopuszcza niezalicencjonowanego
stadnika do obcych krów,

b) dopuszcza własne krowy, lub ja
łowice do stadnika nielicencionowanego,
c) nie wypełnia przepisów o prowa
dzeniu rejestrów stanowień.
Przy powtórnych przekroczeniach
powyższych przepisów odbierze się
danej osobie prawo do trzymania sta
dnika.
Panów Burmistrzów, Przełożonych
dworów i gmin wzywam do ogłoszenia
powyższego zarządzenia w zwykły spo
sób po swoich gminach i przypilno
waniu, aby wszystkie stadniki były na
termin przyprowadzone.
39
Krotoszyn, dnia 16. maja 1922r.
S T A R O S T A .

Zatwierdzenie sędziów.
Prezydium Sądu Okręgowego za
twierdziło wybory rozjemców względ
nie zastępców na lat trzy a miano
wicie :
1. na Obwód Orpiszew : rozjemca
gospodarz Stanisław Poczta z Roszków,
zastępca gospodarz Andrzej Sikora
i Roszków.
Do tego obwodu należą miejsco
wości: Orpiszew,Roszki,Duszna górka,
Baszyny, Ugrzeta, Janów, Jasnepole,
Swińków.
2. na obwód Smoszew : rozjemca
kupiec Marceli Ruciński ze Swinkowa,
zastępca kupiec Władysław Preiss
ze Swinkowa.
Tu należą miejscowości: Smoszew,
Gorzupia, Biadki.
3. na obwód Bożacin: rozjemca
gospodarz Jan Jagła z Dąbrowy, za
stępca gospodarz Jan Czubak 1 z Dą
browy.
Tu należą miejscowości: Tomnice,
Durzyn, Kobierno, Różopole, Brzoza,
Bożacin Dąbrowa.
4. na obwód Lutogniew: rozjemca
Kołodziej Franciszek, Michalak z Benic,
zastępca gościnny Wawrzyn Barań
czak z Benic.
Tu należą miejscowości : Benice,
Listków, Raciborów, Wróżewy, Luto
gniew, Osusz.
5. na obwód Rozdrażew : rozjemca
urzędnik pocztowy Piolr Biegański
z Rozdrażewa, zastępca mistrz stolar
ski Tomasz Jankowski z Rozdrażewa.
Tu należą miejscowości: Rozdra
żew, Rozdrażewko, Cbwałki, Henry
ków, Dzielice, Dębowiec 1 i II, Dą
browa, Dzielice, Trzemeszno.
6. na obwód Klonów: rozjemca
mistrz kowalski Franciszek Rogowski
z Klonowa, zastępca obywatel Józef
Wojciechowski z Klonowa.
Tu należą m iejscowości: Klonów,
Strzyżew, Olesie, Augustynów, Luty
nia, Sośnica, izbiczuo, Koźminiec,
Budy, Wyki, Nowyświat.
7. na obwód Baszków : rozjemca
organista Teofil Przystański z Baszkowa, zastępca nie zatwierdzony dotąd.
Tu należą miejscowości: Baszków,
Baran, Bestwin, Dziewiąte, Katarzynów, Kubowo, Lila, Piaski, Rodiy,
Ruda, Siejewo, Trafary, Trzaski.
8. na obwód Korytnica: rozjemca
gospodarz Franciszek Szczęśniak z Ko
rytnicy, zastępca gospodarz Stanisław
Kulas z Korytnicy.
Tu należą miejscowości : Bugaj,
Trzebowa, Teresiny, Głogowa, Ko
rytnica, Ligota, Koryta.
9. na obwód Konarzew: rozjemca
gospodarz Michał Jurdeczka z Konarzewa, zastępaa nie zatwierdzony.
Tu należą miejscowości : Borownica, Franków, Chadialnia, Konarzew,

Ostatnigrosz, Marynin, Perzyce, Ro
III. Emisja 5°/o biletów
jew, Rzemiechów, Salnia, Szczerków.
Skarbowych.
10.
na obwód Grębów: rozjemca
Polska Krajowa Kasa Pożycz
i zastępca jeszcze nie zatwierdzeni.
kowa zwraca się do wszystkich
Tu należą miejscowości: Grębów, obywateli polskich, którzy troszczą
Trzemeszno, Maciejew, Nowawieś, się o wzmocnienie zdolności nabywczej
Budy.
34
naszej, waluty z gorącem wezwaniem
Krotoszvn, dnia 11. maja 1922 r.
do umieszczania wolnej gotówki w
S T A R O S T A.
5°/0 Biletach Skarbowych III. Em.
Główną przyczyną wzrostu emisji
* Z a k u p k o n i w i e r z  banknotów jest niepotrzebne przecho
c h o w y c h d l a w o j s k a , wywanie i ukrywanie pieniędzy. Ukryte
w wieku od 4 do 7 lał odbędzie się zaś pieniądze nietylko nie przynoszą
w Krotoszynie dnia 30. maja 1922 na korzyści, ale przeciwnie, przyczyniają
targowisku miejskiem, koło dworca się do obniżenia ich wartości, gdyż po
z ramienia Komisji Remontowej z Po wodują druk nowych pieniędzy, których
znania, która rozpocznie swą działal wymaga obieg. Im więcej zaś pienię
ność od gociz. 9-tej przed południem. dzy, wiadomo, tern mniej za nie moż
na kupić, tembardziej rośnie drożyzna.
Właściciel 5°/„ Biletów Skarbowych
Przepisy o handlu
40
111. Emisji przedewszystkiem pobiera
d o m o k rą ż n y m .
odsetki od kapitatu bez podatków, a
Wydawane przez władze administra pozatem korzysta z nader ważnego
cyjne wzgl. centralne b. Kongresówki prawa wymiany biletów z powrotem
I Małopolski t. zw. Świadectwa przy- na gotówkę w każdej potrzebie i bez
mysłowe różnych kategorji, nie obo żadnydi kosztów.
wiązują na terenie b. dzielnicy pruskiej.
Bilety Skarbowe 111. Em. przed ter
W b. dzielnicy pruskiej obowiązują minem ich płatności dnia 1. lutego
nadal ustawy i przepisy prawa nie 1923 będą na żądanie wykupywane
mieckiego, wyłączają te, które drogą prze Kasy Skarbowe, Urzędy Podat
ustawodawstwa polskiego zostały bądź kowe, oraz wszystkie Oddziały Pol
to zniesione bądź zmienione iub uzgod skiej Krajowej Kasy Pożyczkowej
nione.
według ich wartości dziennej, uwidocz
Zatem kupcy i handlarze b. Kon nionej na bilecie bez pobierania ja
gresówki wzgl. Małopolski, chcący kichkolwiek opłat lub prowizji. Bilety
umawiać swój proceder w tut. dziel Skarbowe są wyDuszczone w odcin
nicy, winni się zaopatrzyć w zaświad kach po 5000, 10000, 25 000, 50 000,
czenia urzędowe tutejszych władz ad 100000, większych odcinkach nadają
ministracyjnych, że proceder ich zo się naturalnie do wpłat sum nawet
stał prawidłowo zgłoszony, względnie iniljonowych. Banki Akcyjne, banki
zaopatrzyć się winni w patent na handel Ludowe, oraz Kasy Oszczędniościowe
domokrążny.
i komunalne naszego okręgu oddawna
Władze administracyjne wydawać posługują się Biletami Skarbowemi,
będą wspomniane zaświadczenia wzgl. zatem i najszerszy ogół, choćby ze
patenty kupcom z Małopolski i byłej względu na cele Państwa Polskiego,
Kongresówki na zasadach dotychczas winien się posługiwać nawet przy za
w b. dzielnicy obowiązujących, bacząc kupach w sklepach powyższemi pa
jednakowóż na to, by wydawany nad pierami, które narówni z gotówką są
miar tych zaświadczeń wzgl. patentów środkiem obiegowym Ministerstwa
nie okazał się szkodliwym dla tutej Skarbu.
36
szego ustroju społecznego oraz gos
Dyrekcja Oddziału
podarczego.
Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej
Ponieważ w myśl istniejących prze
w Ostrowie.
pisów taki nieuprawniony handel jest
najsurowiej wzbroniony, należy pilnie
Obwieszczenie !
śledzić osoby handlujące pokątnie bez
Niżej podani stawili wniosek o wy
uprawnienia.
Magistraty, Komisarjaty obwodowe, jazd do Niemiec na stałe:
Policję Państwową i Sołtysów wzywam Ritter Camila, Krotoszyn z familją,
do energicznego ścigania tego szerzą Waasner Augusta, Zduny z familją,
Riesenfeld Adolf, Krotoszyn.
cego się nadużycia.
Dehniger Fryderyk, Zduny z familją,
Ujawniających handel domokrążny
Neumark Selma, Krotoszyn,
bez zezwolenia Wojewódzkiego Sądu
Sachweh Otto, Kobylin z familją,
Administracyjnego Policja Państwowa
Terrok Augustyn, Zduny,
ma odstawiać do Magistratów wzgl.
Gotter Andrzej, Maciejewo z familją,
Komisarjatów obwodowych, gdzin na
leży 8prawę zbadać i po spisaniu pro Panitsch Nathan, Krotoszyn, z familją,
tokółu oddać na drogę sąilowo-karną. Klein Helena, Krotoszyn z familją.
41 Krotoszyn, dnia 18 maja 1922 r.
Krotoszyn, dnia 16. maja 1922 r.
S T A R O S T A .
S T A R O S T A .

Zgłaszanie publicznych
zebrań politycznych u
władz politycznych.
Aby zapobiedz nieporozumieniem
co do potrzeby zgłaszania publicznych
zgromadzeń podaję do wiadomości
maatępujące przepisy prawne według
obowiązujących przepisów niem. ustawy
o stowarzyszeniach z 19. 4. 1908 r.
1. Pozwolenia władz policyjnych
(miejscowych) wymagają tylko
zebrania publiczne pod golem
niebem i pochody no publicz
nych drogach i placach. O udzie
lenie takiego zezwolenia zgłosić
się należy najm niej na 24 godzin
przed rozpoczęciem zebrania lub
pochodu.
Zezwolenie lub odmowę wydają
władze policyjne na piśmie, w wy
padku odmowy z podaniem mo
tywów (§ 7).
2. Zgłoszone winne być u policyjnych
władz miejscowych tylko zebrania
publiczne dla omawiania spraw
politycznych czyli t. z. zebrania
polityczne (§ 5), o ile nie zacho
dzą wyjątki z § 6 ustawy. Zgłosić
zebranie winien zwołujący je
przynajmniej na 24 godzin przed
rozpoczęciem zebrania, a odnośna
władza policyjna winna wydać
natychmiast poświadczenie na
to (§ 5).
Zgłoszenie może być piśmienne,
ustne lub telegraficzne, lecz tak, aby
doszło policji na 24 godzin przed ze
braniem. Kompetentnemi władzami policyjnemi są w miastach Miejski Urząd
Policyjny a na wsi Komisarz obwodowy.
Zamiast zgłaszania u władz poli
cyjnych wystarczy:
a) Ogłoszenie w gazecie wyznaczo
nej przez Starostę, która ukaże
się najmniej na 24 godzin przed
zebraniem.
Jako organy do ogłoszeń w tu
tejszym powiecie wyznaczam :
1. „Orędownik Urzędowy"
2. „Głos Wielkopolski"
b) Ogłoszenie przez publiczne roz
plakatowanie, o ile w odnośnej
miejscowości istnieją osobne ta
blice albo słupy ogłoszeniowe.
W obu wypadkach ogłoszenie ma
być zredagowane w polskim języku.
Do zgłaszania obowiązani są zwoływujący zebranie, urządzający zgroma
dzenie (wiec) zarząd towarzystwa lub
stronnictwa itd.
Władze policyjne mają prawo wy
słać na zebranie polityczne jednego
albo dwóch policjantów albo jedną lub
dwie inne osoby jako delegatów.
Zebrania zwoływane przez posłów
"a Sejm są według ustawy z dnia 8.
^919 art. Dz. Ustaw. Nr. 33. wolne
°d wszelkich ograniczeń, a zatem takie
od obowiązku zgłaszania policji.

Niezastosowanie się do tych prze
pisów pociąga za sobą kary w myśl
par. 18 i 19 wymienionej ustawy.
42 Krotoszyn, dnia 18. maja 1922 r.
S T A R O S T A .

Obwiezzczenie !
W porozumieniu z Saliną Państwo
wą w Inowrocławiu, ustanowiono
z polecenia Województwa Poznań
skiego następujące ceny na sól któ
rych nie wolno przekraczać:
hurt. 1 ctr. soli „Warzonki" . . . .
mkp. 40 115,—
hurt. 1 ctr. soli kamien
nej mielonej. . . mkp. 34 770,—
detal. 1 ft. soli „Warzoiiki" . . . .
mkp.
48,—
detal. 1 it. soli kamien
nej mielonej. . . mkp.
42,—
Kupcom nie stosującym się ściśle
do powyższych cen odbierze się przy
dział względnie sprzedaż soli.
S T A R O S T A.

Zmiany

nazwach urzędów
skarbowych.

w

Na mocy rozporządzenia Ministra
b. dzieln. pruskiej z dnia 23. wrześ
nia 1921 r. i Ministerstwa Skarbu z
dnia 22. stycznia 1922 r. zaprowadzo
no w tut. dzielnicy nowy system
Urzędów Skarbowych, równający się
jednolitemu systemowi na całym ob
szarze Rzeczypospolitej. I tak Główne
Urzędy Skarbowe, które powstały
z dawniejszych Głównych Urzędów
Celnych (Hauptzoilamter) a zwane
w ostatnim czasie Urzędami Skarbo
wymi Podatków Pośrednich, otrzymu
ją odtąd krótszą nazwę „Urzędy Ak
cyzowe". Są to władze 1 instancji,
obejmujące okręgi kilku powiatów po
litycznych, a im bezpośrednio podle
gają „Inspektoraty Kontroli Skarbowej"
znajdujące się prawie w każdem mieś
cie powiatowern. Do okręgu Urzędu
Akcyzowego w Ostrowie należą cztery
powiaty: ostrowski, odolanowski.ostrzeszowski i kępiński z Inspektoratami
w Ostrowie Ina powiaty ostrowski
i odolanowski) Ostrzeszowie i Kępnie.
Inspektoraty zaś w Krotoszynie,
Koźminie i Pleszewie przynależą
od 1. maja br. począwszy do okręgu
Urzędu Akcyzowego w Jarocinie.
Zakres działalności Inspektoratów Kon
troli Skarbowej jest prawie ten sam
co dawniejszych Urzędów Celnych
(Zollamter), wykonują one nadzór nad
wytwórczością wzgl. handlem produk
tów podlegających podatkom pośred
nim, czyli akcyzie jako to: spirytus,
wino, piwo cukier, sacharyna, drożdże,
sól, wody mineralne, węgle, oleje
skłane, zapałki, papierosy, tytonie i

uprawa tabaki. Nie wchodzą jedna
kowoż w kompetencję tak Urzędów
Akcyzowych jak i podległych im In
spektoratom Kontroli skarbowej opłaty
celne od towarów zagranicznych.
Opłaty celne pobierają istniejące na
pograniczu Graniczne Urzędy Celne
względnie Urząd Celny na dworcu
w Poznaniu.
Nadmienia się także, że tak Urzę
dy Akcyzowe jak i Inspektoraty Kon
troli Skarbowej nie posiadają własnych
kas, kasy ich złączone zostały z Ka
sami Skarbowemi, istniejącemi w ka
żdem mieście powiatowern. Wszelkie
znaczki stemplowe, banderole, arkusze
stemplowe i t. p. nabywać zatem
można tylko w Kasach Skarbowych.
29 Ostrów, dnia 28. kwietnia 1922 r.
podp. Hepke
Naczelnik Urzędu Akcyzowego.

Towarz. Pomocy Inwalidom
Wojennym i W eteranom
z roku 1863 na Województwo
Poznańskie.
„W ostatnich czasach uwijają się po
miastach i mieszkaniach Województwa
delegaci „Włościańskiego Związku
Oświaty" kolportując wśród ludności
„Album Wodzów Odrodzonei Polski"
i pobierając za takowe ponad jakoby
ustaloną cenę 2.000 mk. nieograni
czone kwoty w charakterze ofiar na
rzecz Inwalidów Wojennych.
Wydawane przez agentów pokwi
towania noszą nagłówek „Włościań
skiego Związku Oświaty" bez podania
siedziby i napis, opiewający, że do
chód przeznacza się na Związek In
walidów Wojennych.
Powiatowe Koła Związku o podo
bnej akcji nie posiadały żadnej wia
domości, delegaci Wł. Zw. Ośw.
opracowując dane powiaty, nie zgła
szają się nawet do Kół w celu ewentualnet wspólnej pracy, Związek In
walidów na Woj. Poznańskie również
nie udzielił żadnego zezwolenia na
sprzedaż „Albumu" istniejące w Wo
jewództwie „T-wo Pomoc Inwalidom
Polskim", które ujęło całość akcji
społeczno - ratowniczej wobec ofiar
wojny, także żadnych informacyj w tej
sprawie nie posiada.
Włoścjański Związek Oświaty, po
mimo, że jak głosi nagłówek na kwi
tach — istnieje podobno od początku
1919 roku, jest w Województwie zu
pełnie nieznany i żadnej innej dzia
łalności, prócz rozpowszechniania pontienionego „Albumu" dotychczas nie
prowadził.
Wobec tego, że na kwitach brak
siedziby i wogóle jakichkolwiek chwili
najróżniejszych „geszeftów" i ta spra
wa nie jest czasem tylko pospolitem
wyłudzaniem grosza pod płaszczykiem
akcji społecznej.

W ręku T-wa Pomoc inwalidom
Polskim znajduje się kwit za jeden
egzemplarz na sumę 10.000 mk.
Jestto więc poważna ofiara i niewą
tpliwie, wobec szerokiej w takich wy
padkach ofiarności społeczeństwa Wiel
kopolski, takie hojne ofiary zdarzają
się dość często.
Należy przytem zaznaczyć, że akcja
zbiórki ofiar na rzecz inwalidów, pod
jęta przez organizację, zresztą nie
mającą nic wspólnego z inwalidami,
szkodzi bardzo poważnie akcji, roz
poczętej na wielką skalę na terenie

Województwa przez ,,T-wo Pomoc
Inwalidom Polskim", rozpraszając —
w najlepszym wypadku — fundusze,
dezorganizując działalność i kierownik
je] uznany przez cale społeczeństwo
i tworząc wśród tegoż społeczeństwa
zamęt.
Delegaci Wl. Zw. Oświaty, nie
wylegitymowują się wcale w instytu
cjach do tego powołanych, na egzemplarzadr „Albumu" nie jest uwido
cznioną ani cena, ani też procent,
jaki przeznacza się na rzecz inwali
dów.

WALNE ZGROMADZENIE

( —) Dr. Krasicki.

m ebli

odbędzie się

o środę, t e 31-53 m\% 112" r., o p sin ie s-ciej po południu
na sali hotelu „Biały Orzeł".

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Zagajenie.
Sprawozdanie Zarządu z czynności za rok 1921.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Zatwierdzenie bilansu i udzielenie pokwitowania Zarządowi
i Radzie Nadzorczej.
5. Podział czystego zysku z roku 1921.
6. Uchwała oznaczająca maksymalną sumę zobowiązań spółdzielni
oraz sumę udzielania kredytu.
7. Wybór członków Rady Nadzorczej.
8. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej.
9. Przyjęcie nowego statutu.
10. Wnioski bez uchwał.
Sprawozdanie za rok 1921 wyłożone jest dla członków w lokalu
banku.
K r o t o s z y n , dnia 11-go maja 1922.

ifjjp ie e k i

Prezes.

Kierownik Oddziału i.

Kupię
tu b

m ahoniow ych
Oferty z podaniem ce
ny uprasza się do Eksp.
nin. pisma pod„K. K.“

s k r z y d ł a
Oferty z podań, firmy
i ceny uprasza się pod
„K. K.“ do Ekspedycji
niniejszego pisma.

ZflKMD W F iffli
w y k o n u je

ORUBCi
uB SJcełkśeo g r o d z a j u .

Jaja indycze i kacze
do isry!ęs§itB sp rze da je

Uw©!!’ R aszków .

Kwestjonarjusze

Spółdzielnia zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością.

S rL etd o,

Z poważaniem
(—) Dr. Namysł.

Poszukuje się kupna

podpisanej Spółdzielni

B a n k

Należałoby też rozpoczynając po
dobną działalność na terenie, guzie
istnieje organizacja o wyłącznych w
tym kierunku celach, skomunikować
się z tą ostatnią, aby uniknąć wszel
kich kotizyj, szkodliwego chaosu i so
bie wzajemnego psucia pracy, co w
sprawach humanitarnych tymbardziej
jest zgoła niepożądaneni."

a d z o r c z a

są do nabycia

J. KLEMCZAK, prezes.

Gospodarstw

Landwirtschaft

jeder grosse sowie andere Objekte fiir zureisende
każdej wielkości oraz innych objektów dla przyjezdnych
Kaufer, mit Preisangabe und genauer Beschreibung
reflektantów, z podaniem ceny i dokładnego opisu
I W ’* poszukuje spiesznie
m r sucht schnellstens - w
B iu ro k o m is o w e P I I P C T i P l M
P ozn ańska 43
p o ś r e d n ic z ę
8
T e l e f o n 112

B. M A Ł O L E P S Z Y ,
m m

I ZDROWIE I 11U01Y oszczędza feaźdy, fefc sfaisl
llpili tytonie do Sijfel i paplgrcsó® ].B .-X A ffl-B !O G U L |
J ó z e f a E iils itie g e *

DYWAN
Blęfiszi i mniiejssy
kupię.
Oferty pod „K. K."
do Eksped. „Qtosu“

