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LUB JEGO MIEJSCE - - 20 MRK.
WIERSZ REKLAMOWY 25 MRK.

Rok 74

KROTOSZYN — sobota, dnia 10-go czerwca 1922.

Licencjonowanie stadników.
W terminie majowym Komisja licencyjna uznała za zdolne do rozpłodu następujące stadniki w tutejszym powiecie.
Poniżej podaję spis licencjonowanych stadników do ogólne' wiadomości.
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Tylko tych stadników wolno używać do pokrywania obcych krów. Ponieważ przy licencjonowaniu okazało się,
■ cWów bydła w sposób niepraktykowany w powiecie naszem podupadł, zwracam hodowcom bydła szczególny uwagę
i klitki używania złych stadników, a pp. Sołtysów proszę o poważne rozważanie tego smutnego stanu rzeczyj środ, w z^pobiegawczych (zakupno stadników gminnych, choćby na rzecz i rachunek kilku gmin). Z tych samych powooraz urzciuzoiiycn
przełożonych gmin
gm wzgl. obszarów dworskich do szczególnego
j °w wzywam
■■‘ ywani władze
wiauzc policyjne,
punł-yjuc, policję państwową
panaiwuwą uraz
Pilnowania używania tylko licencjonowanych stadników i donoszenie mi o każdym wypadku nadużycia. Przekroczękarane będą bezwzględnie według istniejących przepisów.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego.
Krotoszyn, dnia 2 czerwca 1922 r.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

nizinno

S k ł a d k i do Ubezpieczało!
od wypadków w rolnictwie.
Rozporządzeniem Pana Starosty
Krajowego w Poznaniu z dnia 31. 1.
1922 r. dz. 159 22. U. ustalono:
aj składki dla Zakładów Ubezpieczeń
od wypadków w rolnictwie w wy
sokości dwudziestokrotnego grun
towego.
b) koszta administracyjne winna każ
da sekcja poza dwudziestokrotnym
podatkiem gruntowym rozdzielić
na poszczególne przedsiębiorstwa
rolnicze.
Przy rozliczaniu i zapisaniu składek
należy uwzględnić zmianę § 123 ustęp.
1. 1. 2. § 925 L. 1 i 2 oraz § 1006
Ordynacji Ubezpieczeniowej stosownie
do rozporządzenia Ministerjalnego z
dnia 21. września 1921 r. (Dziennik
Ustaw nr. 87 z dnia 8. listopada 1921 r.
str. 1589), mocą którego rozszerzono
granicę obowiązkowego ubezpieczenia
urzędników różnych z 5.000 mk. na
200.000 mk. przedsiębiorców rolnych
z 3.000 mk. na 120.000 mk., a składki
z drobnych przedsiębiorstw podwyż
szono z 1 mk. wzgl. 2 mk. na 10 mk.
wzgl. 20 mk. (§ 27 ustawi również
uwzględnić zmianę § 1017 L. U. z
1.800 mk. na 18.000 mk. (Ustawa
Sejmowa z dnia 2. 7. 1921 r.)
Składki i przypadające koszta ad
ministracyjne w myśl powyższego roz
porządzenia są już wyznaczone.
Listy podatkowe wyłożone będą w
czasie od 6. VI. rb. do 20. VI. rb.
w poszczególnych gminach wzgl. ob
szarach dworskich.
Wyłożenie list należy ogłosić w
sposób poszczególnej gminie właściwy.
Przeciw wyznaczeniu składek można
wnieść sprzeciw do Zarządu Sekcji
w Krotoszynie Wydział Powiatowy w
przeciągu 4-tygodni od dnia wyłożenia
listy. Pomimo wniesionego rekursu
należy jednakowoż wyznaczoną sumę
zapłacić w przepisanym czasie.
Jeżeli się następnie wykaże że po
dania w rekursie są uzasadnione,
zwróci się za wiele zapłacone składki.
Ażeby uniknąć egzekucji, należy
składki zapłacić najpóźniej do 20.
VI. 22 r.
Pobierający składki są zobowiązani
nadesłać składki najpóźniej do 1. VII.
1922 r. do Komunalnej Kasy Powiato
wej w Krotoszynie.
S T A R O S T A .
arŁictałm—
zjągEatag
K urs dla dezynfektorów.
W poniedziałek, dnia 19. czerwca
r. b., rozpocznie się w Zakładzie Hygjenicznym w Poznaniu obok Akademji 10-cio dniowy kurs dla desynfektorów.
S T A R O S T A

Przeniesienie P. K. U. z Krotoszyna
do Gostynia.
Z dniem 26. maja 22. tutejsze P.
K. U. przeniesione zostało do Gosty
nia na stałe. Tam odtąd wszyscy in
teresowani mają się zwracać z wszelkiemi sprawami wojskowemi czy też
osobistemi.
Krotoszyn, dnia 7. czerwca 1922 r.
S T A R O S T A .
Robotnicy sezonowi we Francji.
Wszelkie pretensje ze strony żon
lub familji, których mężowie pracują
we Francji, załatwia Konsulat Polski
w Paryżu pod następującym adresem:
K onsulat Polski, Attache, do spraw
Wychodźczych 7 rue, de Soitiers
P aris (VII).
41 Kroloszyn, dnia 7. czerwca 1922.
S T A R O S T A .
Obwieszczenie.
Niżej podani stawili wniosek o wy
jazd do Niemiec na stałe :
Thomas Józef, Zduny,
Hann Ernst, Krotoszyn,
Ulrichs Bernard, Krotoszyn,
Kalimann Paulina i Marja, Zduny,
Petsold Klara, Zduny,
Haase Otilja, Krotoszyn,
75 Krotoszyn, dnia 8. czerwca 1922 r.
S T A R O S T A .

' HgzpgKt&inia inrsycli srfaite.
Wal e zebranie cechu rzeźnickiego.
Ponieważ statut przymusowego ce
chu rzeźnickiego został przez Woje
wódzki Sąd Administracyjny zatwier
dzony, wyznaczamy niniejszem Walne
zebranie cechu celem dokonania wy
boru zarządu na środę, 14. czerwca rb.
o godz. 2 popoł. w lokalu zebrań —
hotel pod Białym Orłem.
Uprasza się wszystkich interesowa
nych samodzielnych rzemieślników o
punktualne przybycie na powyższe ze
branie.
72 Krotoszyn, 6. czerwca 1922 r.
WŁADZA NADZORCZA.
K I e m c z a k.
Walne zebranie cechu krawieckiego.
Wskutek zatwierdzenia s t a t u t u
przymusowego cechu krawieckiego
na powiat krotoszyński przez Woje
wódzki Sąd Administracyjny w Pozna
niu zwołujemy niniejszem Walne ze
branie cechu na środę, 14. czerwca
o godz. pół 4. w lokalu posiedzeń —

restauracja Kurzawskiego, przy ulicy
Koźmińskiej —Porządek obrad : Wybór
zarządu.
Wszystkich interesowanych samo
dzielnych rzemieślników uprasz się o
punktualne przybycie.
73 Krotoszyn, 6. czerwca 1922 r.
WŁADZA NADZORCZA.
K 1 e m c z a k.
Do wszystkich M agistratów m iast i
Urzędów gminnych w powiecie kro
toszyńskim. W sprawie przydzielenia
ziemi na cele ochron.
Znana jest doniosłość ochrony dla
dzieci w wieku przedszkolnym. Ochron
mamy za mało, a te które istnieją,
nie mogą sprostać potrzebom ludności.
Jedną z najważniejszych przyczyn, dla
których ochrona nie może należycie
się rozwijać, jest brak odpowiednich
budynków, ogrodów boisk i t. p. Pań
stwowe władze szkolne nie mają za
miaru tworzenia ochron państwowych,
jednakże będą najusilniej wspomagać
i popierać wszelką akcję w tym kie
runku podjętą przez czynniki samo
rządowe. Dlatego Kuratorjum zwraca
uwagę, że przy parcelacji majątków
bądź to państwowych, bądź prywatnych,
a także przy likwidowaniu osad kolo
nistów niemieckich wreszcie przy in
nych parcelacjach, ewentl. zamianach
przedsiębranych przez Okręgowy urząd
Ziemski, jest dla gminy bardzo dobra
sposobność pozyskania budynku i gruntu
ewentl. tylko gruntu pod budowę dla
ochrony dla małych dzieci. Pozyski
wać te nieruchomości będzie można
bądź to drogą kupna, bądź drogą dzier
żawy za niskim czynszem.
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Po
znańskiego zechcą gorąco wszystkie
Magistraty miejskie i Zwierzchności
gminne, aby zechciały skorzystać z tej
sposobności i postarały się o pozyska
nie odpowiedniego budynku i gruntu,
jeżeli sprzyjają temu warunkowi miej
scowe, a mianowicie, jeżeli nierucho
mość taka przeznaczona na parcelacje
znajduje się w pobliżu danego miasta
czy wsi.
Zwraca się przytem uwagę na mo
menty następujące :
1.Za najlepsze pomieszczenie dla ochrony trzeba uważać budynek oso
bny, parterowy, jednopiętrowy, obej
mujący następujące ubikacje :
a) jedną lub dwie sale dla dzieci,
b) ubikacje poboczne jak : sień, sza
tnia, kuchenka, c) o ile m ożność
także mieszkanie dla ochroniarki.
Ostatecznie może być przydatnym
także mniejszy lokal, choćby nie po
siadał wszystkich wymienionych tu ubikacyj, (n. p. oficyna, przybudówka
etc. —przy budynku dworskim.)

datkowania spirytusu i wyrobów wódczanych na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. Ust. R. P. N. 86 p. 628)
zarządzam co następuje:
§ 1. Każda przesyłka spirytusu i
wyrobów wódczanych z wytworni lub
z handlu hurtownego powinna być
pokrytą świadectwem przewozowem z
wymienieniem firmy wysyłającej i fir
my odbierającej, miejsca przeznaczenia
liczby tory i ilości litrów przesyłanych
wyrobów.
§ 2. Jeden okaz świadectwa prze
wozowego towarzyszy przesyłce a przy
ekspedycji koleją żelazną lub żegiugą
dołącza się do listu przewozowego
(frachtu) drugi zaś po sprawdzeniu
kontrola skarbowa odsyła za pośred
nictwem miejscowego inspektora skarb,
do inspektora w miejscu przeznacze
nia przesyłki dla jej sprawdzenia.
§ 3. Na beczkach i skrzyniach
przesyłek należy oznaczyć Firmę wy
syłającą i zawartość w iitrach lub
flaszkach.
§ 4. Przesyłki wypuszczane z wy
tworni i składów muszą być przewo
żone do miejsca przeznaczenia w tern
opakowaniu, w jakiem wyszły z wyt
worni i składów, zabrania się sortowania
przepakowania itp. zabiegów w czasie
przewozu.
Rozporządzenie
§ 5. Ekspedycje wyrobów spirytu
sowych mogo trudnić się tylko takie
M inistra Zdrowia Publicznego z dnie
firmy ekspedytorskie, które posiadają
23. stycznia 1922 wydane w porozu
na to uprawnienie od władzy skarbo
mieniu z M inistrem Spraw Węwnęwej II. instancji.
trznych w przedm iocie przepisów
Uprawnienie takie może być w ra
sanitarnych dla hoteli, pokojów uzie niestosowania się ekspedytora do
meblowanych i pensjonatów.
przepisów skarbowych odebrane przez
(Dokończenie.)
pomiemoną władzę skarbową na czas
j; 12. Bielizna zakładowa powinna
jakiś lub na zawsze.
być czysta, utrzymana w całości i często
§ 6. Wykaz ekspedytorów upraw
zmieniana. Każdy przybywający gość
nionych do przewozu i wyrobów spi
powinien otrzymać czystą (świeżo
rytusowych ogłasza się w Monitorze
upraną) bieliznę pościelową, względnie
Polskim.
stołową. W zakładzie powinien być
§ 7. Ekspedytorzy powinny prowa
stały zapas czystej bielizny pościelowej,
dzić rejestr ekspedjowanych przesyłek
conajmniej na dwie zmiany.
spirytusu i wyrobów wódczanych z wy
Bielizna pościelowa i stołowa czysta
mienieniem daty przyjęcia i daty ode
jakoteż brudna powinna być przecho
słania przesyłki, firmy wysyłającej,
wywana oddzielnie w specjalnie na ten
firmy odbierającej z oznaczeniem
cel przeznaczonych pomieszczeniach
miejscowości Nr. i daty świadectwa
§ 13. Wszystkie pomieszczenia i
przewozowego, faktury tudzież ilości
urządzenia w hotelach, pokojach ume
ekspedjowanych skrzyń lub beczek
blowanych i pensjonatach, należy utrzy
z ich wartością w litrach lub flaszkach.
mywać we wzorowym porządku i czys
Rejester ekspedytora podlega kon
tości.
Do przestrzegania tego jest
troli władzy skarbowej.
obowiązany właściciel zakładu lub jego
§ d. Przesyłki spirytusu i wyrobów
dzierżawca.
wódczanych nie pokryto świadectwem
Do obowiązków właściciela zakładu
przewozowem lub też niezgodne z tym
względnie dzierżawcy należy również:
dowodem ulegają zatrzymaniu przez
1. bezzwłocznie zawiadomić władze
władze skarbowe lub policyjne, które
sanitarne o każdym wypadku
wdrożą odnośnie do pochodzenia i
choroby zakaźnej, która zajdzie
Rozporządzenia
przeznaczenia przesyłek stosowne do
w zakładzie,
M inistra Skarbu z 13. kwietnia 1922. chodzenia i prześią takowe do rozpo
2. Nie zezwalać pod żadnym pozo w przedm iocie przewozu spirytusu rządzenia
miejscowego
inspektora
rem na dokonywanie złożonych
i wyrobów spirytusowych.
skarbowego.
zabiegów chirurgicznych,
Na mocy § 1. lit. d. i § 16 rozpo
Wstrzymane przesyłki traktować
3. nie dopuszczać, ażeby w zakła rządzenia Rady Ministrów z dnia 14. należy jako dowody rzeczowe i powinny
dzie uprawiano nierząd,
października 1921 w przedmiocie opo być oddane na przechowywanie do

2. Co się tyczy ogólnych warunków
zdrowotnych, a więc światła, słońca,
kanalizacji, wentylacji i t. d. to za
znacza się, że ochrona nie powinna
być pomieszczona gorzej niż szkoła.
Natomiast można się zgodzić na po
koje mniejsze, niż zwyczajne sale
szkolne, pod warunkiem, że ich bę
dzie więcej, tak mianowicie, żeby
na każde dziecko wypadała pewne
minimum przestrzeni ( 1 mtr. 2
powierzchni podłogi, a od 4—6 m.
3 powietrza.
Za konieczny warunek trzeba uwa
żać obszerny dziedziniec nadający się
do zabaw i gimnastyki, umieszczony
tuż przy budynku (licząc po 3 m. 2
przestrzeni.
3. Jeżeli w danej miejscowośei już ist
nieje ochrona, lecz nie posiada
ogrodu, należy się postarać dla niej
o grunt odpowiedni.
Konkretne
wnioski w tej sprawie zaopinjowane
przez Komisarza Ziemskiego i in
spektora powiatowego nadsyłać na
leży za pośrednictwem Powiatowego
Inspektora Szkolnego do Kuratorjum,
które je prze aże Okręgowemu Urzę
dowi Ziemskiemu w Poznaniu.
61 Za Kuratora (—) Dr. Namysł.

4. baczyć, aby wietrzenie 1 trzepanie
pościeli, garderoby, dywanów me
bli itp. odbywało się wyłącznie
na podwórzu i niezakłócalo spo
koju lokatorom.
§ 14. We wszystkich pokojach,
korytarzach i kuchniach powinny stać
na miejscach widocznych napełnioną
wodą spluwaczki, dające się łatwo
oczyścić 1 odkazić.
§ 15. Pojazdy, służące do prze
wożenia gości, powinny być tak urzą
dzone żeby mógly być z łatwością
oczyszczane lub odkażane.
§ 16. Wszystkie nowootwierane
hotele, pokoje umeblowane i pensjonaty
muszą bezwzględnie odpowiadać ni
niejszym przepisom.
Hotele, pokoje umeblowane i pen
sjonaty już istniejące powinny w ciągu
pół roku od dnia ogłoszenia niniejszego
rozporządzenia przystawać swe urzą
dzenia do zawartych w niem przepisów;
w razie przeciwnym ulegną one zam
knięciu aż do czasu uporządkowania.
W drodze wyjątku może władza admi
nistracyjna 11. instancji zezwolić na
dalsze istnienie zakładu, posiadającego
drobne usterki, o ile zakład ten na
ogół odpowiada wymaganiom niniej
szego rozporządzenia.
§ 17. Rozporządzenie niniejsze
powinno być wywieszone na widocznem miejscu w pomieszczeniach ogól
nych i w każdym numerze hotelu,
pokojów umeblowanych lub pensjonatu.
§ 18. Nadzór nad wykonaniem
niniejszych przepisów sprawują władze
administracyjne i instancji przy współ
udziale władz komunalnych.
§ 19. Właściciele hoteli, pokojów
umeblowanych i pensjonatów, względ
nie dzierżawcy winni przekroczenia
przepisów niniejszego rozporządzenia
ulega karze w myśl art. 25 ustawy
z dnia 25. lipca 1919 (Dz. U. R. P.
nr. 67 poz 402).
§ 20. Rozporządzenie niniejsze
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
i obowiązuje na przeciąg dwuch lat
na obszarze byłych zaborów rysyjskiego
i austrjackiego.
Kierownik Ministerstwa Zdrowia
Publicznego:
Chodźko.
Minister Spraw Wewnętrznych :
St. Downarowicz.
Powyższe rozporządzenie podaję
do wiadomości z poleceniem do orga
nów policyjnych, aby stosowania tych
przepisów surowo przestrzegały.
S T A R O S T A .

załatwienia sprawy osobom odpowie"
dzielnym.
§ 9. Rozporządzenie niniejsze na
biera mocy obowiązującej od dnia 15
maja 1922 r. na obszarze całej Rze
czypospolitej Polskiej.
WARSZAWA, dnia 13. 4. 1922.
Minister Skarbu
( - ) . Michalski.
Powyższe ‘ podaje się do ogólnej
wiadomości i zastosowania się. Każda
przesyłka wymieniona w § 1. rozpo
rządzenia musi być oznajm:ona przy
należnemu Inspektoratowi wzgl. Urzę
dowi Kontroli Skarbowej. Do wniesienia
oznajmienia zobowiązany jest wysyła
jący.

Oznajmienie należy wnosić w dwóch
egzemplarzach według wzoru dostar
czonego przez Inspektora względnie
Urząd Kontroli Skarbowej, które to
oznajmienie służy zarazem jako świa
dectwo przewozowe.
Jak długo nie ma rządowego na
kładu tych druków mają wysyłający
sami postarać się o odpowiednie druki
względnie formularze na zwykłym pa
pierze sporządzone ściśle według tego
wzoru.
Uprawnienie do ekspedjowania prze
syłek wyrobów spirytusowych otrzymać
mogą firmy ekspedycyjne, które nie
trudniąc się wyborem napojów alko
holowych mają zamiar podejmować
się ich ekspedycją.
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Dr. Piwowarczyk, adwokat

osiedlił się w Ostrowie
i prowadzi biuro przy ul. Kościelnej 11.
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Wykonujemy ogólnie praktykę adwokacką

Krochmann

Dr. Piwowarczyk

adwokat i notarjusz
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adwokat

Wytwórcy wyrobów alkoholowych,
którzy mają zamiar własne wyroby
sami ekspedjować, winni donieść o
tern przez przynależny Inspektorat
wzgl. Urząd Kontroli Skarbowej do
Izby Skarbowej celem umieszczenia
ich w wykazie ekspedytorów.
Niezastosowanie się do lego prze
pisu będzie karane w drodzę administracyjno-karnej według § 130 ustawy
o opodatkowaniu s p i r y t u s u przy
uwzględnieniu postanowień u s t &w y
z 18.3. 1921 Dz. Ust. R. P. nr. 31
poz. 181.
Jarocin, dnia 30 maja 1922.
Urząd Akcyzowy

Daiał ojsłcs^etiiowy.

W sobotęia dn 10 czerwca 1922 r.
o godzinie 9-ej przedpołudniem
sprzeda się przez licytację

5 koni roboczych
obejrzeć można takowe pół
godziny przed rozpoczęciem
licytacji.

OSTRÓW, Kościelna 11.
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św iętojanek,
leśnych poziom ek,
tru ska w e k,
m alin i
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i prosimy o oferty. Prześlemy
beczki do wysyłek.

Fabrąka likierów
To w Akc.
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Poznań, Grochowe Łąki 6.

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Torfu 5C
Tel. 10
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Teł. 10

Pol eca

Stacha t o r f p r a s o w a n y
nadający się do palenia w lokomobilach ogrzewań centralnych itd.
po bardzo korzystnej cenie.
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nrekm . Krotoszyn, ulica Słodowa I0-I2
Wam do naty chnsiasiow ego oddania w agonow o:

UJ?gig! górnośląski eru^ T i z Ai":a’ Koks hutniczy:
rławdziwypiS; W ęgiel ko w a lsk i
wypróbowany przez pierw szorzędne fabryki maszyn jako przez
mistrzy kowalskich.

S ta te na sk ła d z ie : c em en t, w apno, gips,
trz c in a , papa, gw oździe do papy i lepik
po cen ie konku ren cy jn ej.

