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Rozporzlłdzenie weter. policyjne dotycz. pryszczycy.
W~kutek

wybuchu jJryszaycy li zw i er~Ąt racicowych w Ustko wie dworze i Rozdrażewie -p ustko\v iu
zarządzam nasto;;pujl\ce zmiany w obwodach ohsei\va cyjnych ustalonych w rJzporza.dzeniu m8jem z dllia
12. tl. 1926 r., 18. II. 1926 r., 1. III. 1926 r. , 13.lII. 1\126 r,
.l9. III. 1926 r., (Or~duwnik nr. 13, I';, i8, 22 .~3) i z
dnia 20. III. 1926 r. i 22 III. 1926 r. (Orędown i k nr. 24).
I. Ustków~dwór i Rozdrażew-pustkow ie nale,(ijce dot)'chczas do obwodu dalszego wcielam do ści
słego obwodu.
11. Ba~lków gminG i dwór wyłączam ze ścisłego
obwodu obserwacyjnego i wcielam do dalszego obwodu.
III. Maciejew gminę i dwór, TnemtsZf\ ,' gmi'le,
Nowawie ś gminę i dwór i gmine Gręb ów wcielam do
obwodu dalszego.
Krotoszyn, dnia 30 marca 1!J26 r.
S t a r o s t a: Dr . Dalbor.
Ostrzeienie dla robotników sezonowych do Niemiec.
Jak stwierdzono, robotników sezonowych do Niemiec, którzy nie wykłlżą się na niemieckiej stacji granicznej pewną sumą do pokrycia wydatków pierwszych
dni, władze niemiec kie odsyłają z powrotem. Męż
czyznom Arbeiterzentrłlle czyni także trudności. z przyjęciem, wybierając gł6wnie kobiety. Ostrzega się zatem wyjeżdżających, aby polegali tylko na rzeczywistych zamówieniach Arbeitei'zentrale i bez takiego pewnego zamówienia oraz stosownej gotówki na drogę
"ie wyjeżdżali, gdyż narażają się na cotnięcie z drogi,
koszta niepotrzebne i inne przykre następstwa.
Krotoszyn, dnia 27 marca 1926 1'.
S t a r o s t a ; Dr. Dalbor.
- L. dz. 1871 /26. Ostrożności przy wprowadzaniu bydła z b. dzielnicy
rosyjskiej ze względu na zarazę płucną.
Wobec nadchodzącego okresu zmiany stużby folwarcznej, a w celu zapobieżenia I'ozwlecze niu zarazy
płucnej 7. powiatów zapowietrzonych innych Województw przypominam ponownie postanowienia rozporz.
p. Wojewody w Poznaniu z dnia 24. VI. 1925 l. d z.
2500;25 Zp w myśl kt6rych przyprowadzenie bydła
rogatego 'J. Województw Białostoc kiego, Kieleckiego,
Lubelskiego, Łódzkiego. Nowogródz kiego, Poleskiego,
Warszawskiego i Wolyńskiego na teren tut. WOj"wództwa u1.ależn!one jest od poprzedniego zezwolenia
p . Wojewody. Ponieważ w wielu wypadkach stwie r·
dzono ukrytq formę zarazy płucnej li bydła rogatego,
wprowadzonego swego czasu z Województw b. Kongresówki, przeto do takiego bydłu rogat, które zostanie wprowadzone wbrew obowiązującym tu prze pisom t. j. bez zezwolenia p. Wojew ody n a leży bezwzględnie zastosować obowiązujQce w Iym względzie
rygory karne, II zwłaszcza § 191 V . A V. G . t. j.
wybicie bydła napotykanego wbrew obowiązującym
zarządzeniom bez prawa do odszkodowania.
Wobec tego nrZ'łOilam:
l ) aby pp. KoHris.rze Obw . stwierdzali przez po'

wo łane organa przy każdej sposobności kataster
bydła rogat. i zgodność tego z rzeczywistym
stanem bydła w danych zagrodach,

2) aby pp. Komisarze Obw. osobno przypomnieli
sołtysom i naczelnikom obszarów dwurskich obo'
wiązek zwracania bacznej uwagi na świadectwa
pochodzenia, przy zapisywaniu do katastru
nowo wprowadzonego bydła, Zwłaszcz a doty·
czy to miejscowości pochodzenia. Bydła pochodzącego z Województw wyżej podanych zwl'a·
szcza Warszawskiego lub Łódzkiego należy bezwarunkowo nie przyjmować do katastru o ile
właściciel nie
przedłoży tosóbnej uprzednio
uzyskanego zezwolenia na piśmie. Wypadki
wprowad ze nia bydła z ominięciem przepisanego
zezwolen.a n a leży natychmiast zgłos i ć Starostwu
lub Powiat. lekarzowi weter., zatrzymując odn.
świad e ctwo pochodzenia sztuki nielegalnie wprowadzonej aż do dalszej decyzji wzgl. do dyspozycji Powiat. leKarza weter.,
3) Posterunki Policji Puń stw. winny zwracać baczn'l
uwagę na przeprowadzone bydło: od prowadzą
cego .(p ędzącego lub wio zącego) bydlę należy
o bO WiąZKowo zażądać przedłożenia dokument6w
legitymacyjllych na bydło rogate, a w razie braku przepisanego świadectwa pochodzen';a, (które
ma ważność tyl ko na 10 dni) wzgl braku osobnej pisemnego zezwolenia na wpro wa dzenie
w wypadlm. gdy bydlę pochodzi z b . Kongresówki należy natychmi ast bydlę zatrzymać na
koszt strony, umieścić na odosobnieniu bez jakiejko lwiE'k styczności z innem bydłem i b ez'
zwłocznie powiadomić Starostę lub Powiatowego
lekarza weter, który spowoduje urzędowe zba·
danie bydlęcia i po stąp i po ITI § 191 V. A. V. G.
(w razie potrzeby ubicie bez odszkodowania ).
Wz ywam nast.ych rolnii:ów i hodow ców, aby w
woim wlasnym interesie ściśle prlCstrzegali obow i ą7.ll 
ących w tym względzie przepisów wet er. policyjnych
pouczyli ~wO.i il s!użbG f D lwarczną o powyższych przen!s3.ch a szczególn ie u skutkach, jaki e pocią ga za sobą
J Zi" lal1le wb rew tym przepisom.
W tym celu winny 7ain ter : sowani wt~ś;: i cie l c slllibie,
tikii\cej pue pro' a'd, ic s i~ (LI l b. Kc'llgresó\\'ki , zwrócić
uwagę na obow i ~'. ZlI j;t c ~ przepisy. z abraniające wp rowadzenie tu b yd ła roga t. z b. KongresCAvki.
Zwracam sL ~ zegó ln ą uwagę na to, że \\. inter<.lsie
ó'l bra ogól.n egr) pnepisó w tyc h n~ l eży jak ~naj~ciślcj
prl.cst rzegac I ws zy st kicrni śro dkami celowo współdzia
łać l pow oła n ą wladzfi państw ow ą, aby nic dopuś ~ ić
do pulhl wnegu xaw lcczcnia tu ZMazy plucn ej b)' dł a ,
której tium l~l lIC l eżv w p!erwszvm r zę dzie w in kresie
tut. hodow ców i rolnik ów, a pr~~cdcl\'szystkiem IV in
teresie naszego pali siwiJ.
Krotoszyn,
Pleszew, dnia 28 marca 1926 r.
S t a r o s t a, Dr. Dalbor.
Kierownik Starostwa: Wieczorek.
- L. !lz. 187i/26 -

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
Nadzwyczajnego Naczelnego Komisarza do spraw
walki z epidemjami z dnia 13 marca 1926 r.
w sprawie desinfekcji hoteli, pokojów umeblowanych
i pensjonatów,
Na podstawie punktu .. c" art. 3 ustawy z dnia
14. lipca 1920 r. o utworz<:ni: l lIrzęd,j Naczelnego
Nadzwyczajnego K o mi silrza ci" walki z epidem jami,
groiącemi Państwu klęską powszechną (Dz. U. R. P.
nr. 61 poz. 388), § 1 rozpor z ądzenia Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia ' 1925 r., O powoł aniu ur zę du Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki Le pi demjami (Dz. U. R. 1:'. z 19:2G r. nr. 3 poz. 17) ,
punktów 1. i 10 art. :'. Lasadniczej u stawy sa nitarne j
z dnia 19 lipca 19[9 r. (Dz. P. P. P. nr. 6 3 poz. 371)
oraz § l rozporządzenia Prezydenta Ruczypospolitej
z dnia 18 stycznia 1024 r. w przedmiocie rozdziału
kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego (Dz. [J R.
P. nr. 9 poz. 86) zarządza się co naslępuje:
§ 1. Hotele, pok oje umeblow a ne, pensjonaty, w raz ie
stwierdzenia przez w l'aściwe wladze s anitarnI! w zakładach tych robactw 1 (pluskwy , wszy i L d.) podlegają obowiązkowemu oczyszczeniu (dezynfekcji) jednorazowemu lub wielokrotnemu aż do czasu zupeł 
nego zniszczenia owadów i ich zarodkó w.
Poraz pierwszy zaklady te mają być poddane
oczyszczeniu -(desinfekcji) w przeciągu trzech miesięcy
od dnia o g łosz e nia niniejsz eg o rozporząd zen ia.
§ 2. Koszty oczyszczenia (desinfek C' ji), wykonywanegood powiednim sposobem (gazowym, mecbanicznym i t.
p. ) zaleconym przez w ładz e sanitarne, ponosi właści
ciel zakładu lub dzierżawca.
§ 3. Jeżeli wlaściciel zakładu lub jego dzierżawca
nie przeprowadza w oznaczonym mu przez władzę
administracyjn ą l in s tancji terminie oczysz czenia (desinfekcji), przeprowadzają ją organa sa nitarne mi e jscowych wł a d z sam o rządowych, a w razie ich braku,
władze administracyjne pierwszej instancj i przel własne
organa lub trzecie osoby na koszt wiaśdciela, wzglę '
dnie dzierż awcy zakł ad u, ściągają kosz ty w drodz e
egzekucji admin istra cyjn ej.
§ <t O dok onan em oczyszczeniu Ide s in kkcj i) botelu,
pok o jów umeblowanycb , pensjon atu, o ile ono byto przeprowadzone przez prywatne osoby luh firmy na skutek
wyd a nego zarządzenia włe.dz sa nitarnycb, obowiązany
jest właścicie l zakiadll lllbjcgo dzierżawc<.l nie'.włocznie
zawiadomić miejscowe organa s anitarne samo rządo we .
a w ich braku wła ściwe whldz e sa nit ~rne [ instanc ji.
§ 5. Org ana sanitarne samor zę dowe, względn ie wladze sanitarne I inst ilncji, po otrzyn-: aniu lego zawiad omienia, niezwłocznie prleprowadzą kontrolę co do sku teczności oczyszczenia i wydadzą zarządowi zakładu zaświadczenie o d od at nim wyn iku oczyszcz enia (des infekcji) względnie zarządz ą w my śl § 1 desiniekcje
ponowne
§ (; Znldady, w któ ry c h nawet pomi mo wi elokrotnego Oczyszczenia s tale stwierdza się obecność robactwa na siwlek nieodpowiedni"g o utrzymywania zakłndu,
po dlegają za111k nięciu <lŻ do czas u bczw,,-runliowello
usunięcia okoliczności. sprzyj a jijcy ch rozwojowi robactwa.
§ 7. Właściciele hotel u, pokOjÓ W umeblowanych,
pensjonatów, względnie dzierżawcy zakładu, winni
przekroczeni a 'przepisów nini e jszego rozporządzenia,
ulegną karze w myśl art. 25 ustawy z dnia 25 lip ca
1919 r. w przedmiocie zwalcza nia chorób zakaźnych
oraz innych chorób, występujących nagminnic ( Dz. U.
R. P. Nr. 67 poz. 402).
Karze tej równi eż ulegną mieszkalleY hotelu, po kojów umeblowanych, pensjonatów, winni niestosowani e
się do postanowi eń nini e jsz ego r oz porządzenia.
§ 8. Przepisy nini ejszego ro zpol'zi)dz e nia są uzw
pełni en i e m § 13 rozporządz e nia Mini stra Zdrow ia Pu-

blicznego z dnia 23 stycznia 1922 r. wydanego w pll~
rozumieniu z Ninistrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie pr~episów sanitarnych dla hoteli, pokojów umeblowanych i pensjonatów (Dz. U. R. P. Nr. 10 poz. 78)_
§ 9. Rozporządzenie niniejsze wcbodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych
Naczelny Nadzwyczajny Komisarz do spraw walki
z epidemjami
Wł. Raczkiewicz.
- L. dz. 1879:26 . .Rozporządzenie weterynaryjno-policyjne z: powodu
wygaśnięcia pryszczycy w Grodzisku.
W'skutek wygaśnięcia zarazy pryszczycy w Grodzisku zmieniam rozporządzen ie moje z 12 lutego br.
l. dz. 1141/20 (Orędow nik Urzędowy nr. Ul) Q tyle,
ż e znoszę zakaz przejazdll zwierzętami w;; zelkiego rodzaju do i z p o wiatu Kali sk iego pC.7ez miejscowości:

Grodzisko, Bronis ze wi ce Nowe i Broniszewice.
Ogłoszenie llini ejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.
Pleszew. dni<! 25 lI1arca 1926 r.
Kierownik Starostwa: \V iecz r,rek.
Rozporządzenie

weterynaryjno-policyjne

z powodu pryszczycy.
Wskute k dals te go wybuchu pryszczycy
r::cicuwyc h w Maj~h:oś ,;i Kuczków i Malinie
CD
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Il :1St\puj,,:

§ 1.
Do obwo dó w o9sc r Wa C) jnych ustalon yc h w ro zpo rZ1\Uzr niadl 1I1 oich 7. dn ia L. 2., 12.2,24.2., lO. 3.,19. fl.
i 21i. '3. l !l26 r. (O r~do wn i k Urz ę do wy

2 l, 2B i 2;:))
mi~j" co \Voś c i

wcielam

ni niejszem

nr. 10, 1B, 16,
dalsze

następujące

:

A.

Do obwodu ściślejszego.

KU '2', ków gminę i dwór, Janków dwór wraz z fol\\'HkiCIl1 Cilrz 311ów oraz N\aJ in ie dw ór, wy ląC tilm z obI\'"du ob s" , 1,:;lcvj nego U~ISl C gO i wcil'iam do obwodu
Śc i s Jc jsl.('IUJ.

B.

Do obwodu obserwacyjnego dalszego.

Cl1r z~ nolV

g mino. , Suwin3 B! otlla gmil1'l, Sowi na
wr;;z ż f· 1 \\·;, rk i~ lTl S QWillkil , Lu d,,· inu gmina,
f-JJcs'el\' Il:ias to , i.:eJ'Jlia lą ka gmi!l~ i Chor7ew dwór.

ewor

~ 2.
J? ozP\JI'i; ądz~l1i~

nin iejsze

obowią7.Uje

l.

dniem 0-

glo~zcnia.

Pleszew, dnia 30 marca 19~6 r.
Kierownik Staro:;twa: Wieczorek.

Dział nie'tl1~zędowJ'
Na polach miasta Kobylina będzie wyleżona

TlR UCIZNA
przeciwko drapieżnikom i to na przeciąg jednego miesiąca począwszy od dnia ogłoszenia.

l~~gistl"at

luiasta Kobylin&.

PoszuKuje się od 1. kwietnia 1926

1'.

ko\vala. z własnemi narzędziami

który już w większy c h majętnościach był czynny, pe.
wnego w podkuwaniu koni i obeznane~o . dokładnie
z wszelkiemi r eperacjami maszyn rolniczych , nie p onad
4.G lat wieku . Zgl'osze nia z odpisem świadectw nadesłać.

I Donlinju~.~:z!!~rtowice

