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Stadnik rozpłodowy.
Wil"lkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu urządziła
st8Cję stadnika rozpłodowego czarno-białej rasy nizinnej
u gespoJarza p. Stanisława Tyczyńskiego w Kobylinie.
Czas trzymania stadnika kończy się L maja 1929 r.
Skokowe wynosi 3 zł.
Krotoszyn, dnia 22 maja 1920 r.
S t a r o s t a: Dr. Dalbor.
-~ L. dz. 1553/26 W. P. Obwieszczenie.
.
Wykaz k~ni i bydła rogatego sporządzony w dniu
15 kwietnia rb. wedle kterego pobieraĆ się będzie
składki za rok etatowy 1926 na pokrycie odszkodowań
za. inwentarz dotknięty zarazą, wyłożony jest od 20 maja
do 4 czerwca 15126 r. w biurze policyjnym do przeglądu i wniesienia sprzeciwów.
Krotoszyn, dnia 4, maja 1926 r
Urząd policyjny: Klemczak.
Wyl{aśnięcie zarazy "nosacizny".
Podejrzenie o nosaciznę u konia kupcu l'Ilarjusza
Hemll"ra z Krotoszyna zosŁało usunięte; zarządzone
środki zaradcze pekretem z dnia 31 marca rb znosimy.
Krotoszyn, dnia 5 maja 1926 r.
Urząd Policyjny: Klemczak.
Rozporządzenie

weterynaryjno-policyjne z powodu pryszczycy.
Z powodu wygaśnięcia zarazy pryszczycy w Kuczkowie, Marjanowie. Górznie, Ch orzewi e, Plesze wie, Bieganinie i Cieślach dw. orat. panującej pryszczycy w Jedlcu. Borowcu, Sobótce dworle i Strzydzewcu gm.,
chylam wszystkie dotychczasowe zarządzenia w~teryna
r'yjno-policyjne wydane z powodu pryszczycy IV powie·
.cie pleszewskim i ~arządzam na lasadzie r oz porlądzenia
Pana Wojewody w Poznaniu z dnia 6 kwietnia L926 r.
I. dz . 10410/26 I. ogłuszonegu w Orędowniku U rzędo
wym l dnia 2 t. 4. br. nr.:12 co nast~pllje:

u-

§ L

DO 'y

I. Do obwodu ściślejszego włączam:
Jedlec gm. i dw., Borowiec · fotw ., Sobótkę gm.
i dw. i Strzydzewiec gmin~ .
II. Do obwodu. obserwacyjnego dalszego włą.czam:
Gutów gminę i dw, Karsy gm. i dw, Zychlin
folw., Orudzielee gm. i dw., Tursko gm. i dw., Strz yIllzew gm. i P!eruszyczki gminę.
Reszta miejscowości powiatu pleszewskiego n~leży
do rejonu ochronnego. w którym niedozwol one jest:
a) odbywanie targów i jarmarkó w n~ zwierll;ta ra-

Ccna

ogłoszeń:

I

m iejscowo

i Pleszewskiego

i soboty

za wiersz
mili·
metrowy
(l./am.)
lub jego
mi ejsce
6 groszy

KOŻ;'-lIN. UL. ?LES ZEWSKA

STAROSTWO W KROTOSZYNIE -

Wybory i mianowania.
Jako przełożonego obszaru dworskiego w Rąbieżu
zatwierdzam borowego p. Jana Marcinkowskiego.
Nominację p. Stanisława Marcinkowskiego niniejo
szem odwołuję.
Krotoszyn, dnia 21 maja 1926 r.
S t a r o s t a: Dr. Dalbor.
L. dz. 1487/26 W. P. -

Rok 53
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eicowe, z wyjątkiem targów rzeźnych, lIa targowiskach
na zwierz~ta rzeźne, jal,oteź wyprowadzanie zwierząt
racicowych z tego rejonu na targi i jarmarki. Z'Jkaz
ten odnusi się również do urządz e ń podobnych do targów:
b) handel zwierzętami racicowem i i także handel
drobiem, który si~ odbywa bez pop rzedniego zamówienia, albo poza granicami gminy siedziby procederowej
handlar7.a. Jako handel w pojęciu tego przepisu uważa
się takie posmkiwanie zamówień przez handlarzy, ch ociażby ze sobą nie zabierali zwierząt i ictl llie kupowal i;
e) urządzanie licytacyj zwierqt racicowych. Zakaz
ten nie ma zastosowenia do licytacyj zwierząt we wlasnej niezamkni~te j zagrodzi e właściciela, jeżeli chodzi
tylko o sprzedaż tal\ich zwierząt, które b y ły w posi adaniu licytując.:go conajmniei prz~7. ostatnie trzy miesiące ;
d) urządzanie publicznych wystaw zwierząt rac ico ·
wych. Na wyjątki z zakazów, pod-anych pod a-d niniejszego, zezwolić może Pan Wojewod <l .
, § 2.
W powy:rej utworzonych obwodach obserwacyjnych Obowiązują ściśle zana,dzenia weterynarYJ no·policyj ne Palla Wojewod y z dnia 6 kwi etnia hr. ogłoszone
w Or~downiku Urzl;dowym nr. ;)2.
§ 3.
Rozp o rządze nie piniejsze obowiąwją z dniem 29
maja br.
Pleszew, dnia 25 maja 1926 r.
Kierownik Starostwa: Wie czorek.
Kurs dla uczni i c2:eladnikó~ podkuwaczy koni.
W Szkole Podkuwaczy koni Wielkop. Izby Rolnic7.ej w Poznaniu otwiera się z dniem l czerwca rb.
nowy kur s dla !::zeladników oraz zdo lnych uczni, którzy
w przeciągu trzech miesięcy kończą naukę, kurs trwa
trzy miesiące. Za kurs opta.:a każdy uczeń 10 złotych
wpisowego do Kasy Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Poznaniu.
Uczniowie pochodząci z Wielkopolski mają pierwszeństwo w przyjęciu ich na kurs , oraz mogą być na
wniosek polecony przez Wydział powiatowy zwolnieni
od opIaty za naukę i otrzymują bezpłatnie potrzebne
podręczniki naukowe, lecz pod warunkiem, że zobo'
wiążą się cona!mniej przez dwa lata po ukończeniu
kursu pracować w swoim zawodzie na obs zarze Województwa Poznański ego. Niezamożni uc zniowie mogą
na wniosek odpowiednio udokumentowany <-trzymać od Wielkopolskiej Izby Rolniczej subwencję,
o ile zachowanie ich w czasie kursu będzie
wzorowe i petent złoży egzamin z dobrym wynikiem.
Każdy uczeń winien pOSiadać wtasny fartuch, mlotek
podkowoiczy, angielski nóż kopytowy, jeden młotek
wyżłobiarz, tło cznik i podręcznik do nauki.
Podczas uczęszczania na kurs ;Joz ostaje każdy
uczeń na swoje m utrzymaniu. Za nieusprawiedliwione
przekroczenia popełnione podczas nauki, jak opuszczenie nauk, lenistwo, nieposłuszeństwo i nieodpowiednie postępow'i:mie względem ldeNwników, oraz od-

w1edzajllcyCh Kuzmę osoD prywatllych t Klleutelę ) uczniowie .nogą b y ć wydaleni ze SZKoły, 'również za nieodpowiednie prowadzenie się poza s zkolą.
Zupełnie niezdolnych kursistów może Zarząd
Szkoły każdego czasu zwolnić. Po uko(\czeniu nauki
odb ywają się egzaminy.
Kursistom, którzy egzamin
ten zdadzą. wystawiaĆ się będzie świadectwo , które
go upowainiat b~dzie do uprawiania procederu podkowniczego w lł1yśl "sta wy z dnia 18 czerwca 18840 r.
Wnioski o p rzyjęcie: na kurs przedkładać należy do
Wielkopolskie i Izby Rolniczel w Poznaniu.
Przy zgłoszeniach należy z/ożyć:
1) Wpisowe 10 złotych ,
!) Własnoręcznie spisany życiory s ,
:3) Uwierzytelniony odpis świadectwa czeladnikowskiego lub poświadczenia, że uczeń kończy
naukę w prze ci ągu 8 miesięcy,
4) Wniosek o dupuszczenie do egzaminu z zarę- .
czen iem, że kandydat w ostatr.iem półroczu nie
poddawal s ię egzaminowi w podkownictwie,
i;) Swiadectwo moralności.
Pleszew, dnia 22 maja ! 0 26 r.
Przewodnic zący Wydziału Powiatowego.
Wieczorek _
- L. dz. 2405,26 P. W. -

Obwieszczenie
przepisów ustawy przeciwalkoholowych.
Z powodu często powtarzających się wypadków
nieprze strzegania przepisów ustawy przeciwalkoholowej z dnia 23 kwietnia 1920 r. (Dz. U. Rz . P. nr.
35/ 22 poz. 299) przypominam o obowiązują('ych ogra'
niczenia ch w spr~€'da.ży' i spożyciu napojów alkoholowych ił w szczególności o bezwzględnym zakazie
sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych zawierających jakiekolwiek ilości alkoholu, osobom nieletnim do ukończonego 21 roku życia , oraz uczniom
szkół niższych i średnich bez względu na wiek
Winni
przekroczeń. po,," yższych przepis:5w ulegną w myśl
.a rt. 8 cyt. ustawy, o ile czyn nie podlega surowszemu
ukaraniu w myśi obowiązujących ustaw karnych - karze
grzywny do 200 zł lub aresztu do miesiąca, w razie
zaś powtórzenia przekroczenia karze grzywny do 1000 zł
lub aresztu do 3 mie s ięcy.
Kara aresztu i grzywny może być nałożoną jednocześnie a nadto może być orzeczone cofnięcie koncesji na sprzedaż lub wyszynk napojów alkoholowych.
Dwukrutne pr zekroczenie postanowień ustawy powoduje niezależnie od przewidzianych ka r utratę koncesji.
Plesze w, dnia 20 maja 1926 r.
Kierownik Sta rost wa : Wieczorek.
dotyczące

Obwieszczenie.

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1926 r.

została wprowadzon a z dniem l-go kwietnia rb. t~a
terenie Zarządu Obwodowego FundusZlI BezrobOCIa
w Ostrowie Państwowa okcja pom ocy doraźnej dla
bezrobotnych b. robotników Po ls kiego Monopolu Ty,
tuniowego, którzy wyczerpali przysługujące im w cią
gu 17 tygodni zasilki z Dyrekcji Polskiego Monopolu
Tytuniowego.
Wzywa się przeto w5zystkich zainteresowanych
bezrobotnych do natychmiastowego zgłoszenia się w
najbliższym Pań~twowym Urzędzie Pośrednictwo Pra cy, celem dokonania o dnośnej rejestracji.
Ostr'Ów, dnia 23. kwietnia 1926 r.
( -) Andruszewic z,
Przewodniczący Zarządu Obwodowego Funduszu
Bezrobocia w Ostrowie.
Powyżs ze podaje do wiadomości.

Ples7.cw, dnia 26 kwietnia 192fi r.
KiArownik Starostwa: Wieczorek.

Lamknu:;cle 41'0gt ;:)owina-DoplC!Zfl.

Odcinek drogi Sowina-Bó~widze zamykl\ się dla
!'lwlm publieznego z powodu budow.y nO\\'lłj sZl)sy aż
do

odw,lłania.

Krzywclsądó""

duh JA. maja 1926 t'.
KOlllisar1. obwodowy (-) Kl'eutzingeJ'.
KUl'lltnrjum Okręgu Szkolnego PozuaJiskiego rozpo l'z!\dzenielll z doiu 6/VI. 2(; Nr. L Gen . 985/26 zarzą
dz~, aby każda szkoła w powiecill [Josiadl'oia uprosz czoną

książkę umitarną.

Po~iadanie tejże jest obowiązkowe . KsiąŻKa kosztuje

2,50 zl. K wot.ę tl,: zccIJcą kasy ~zkolDe nadesłać, włącz
ni e 10 gr portorjlHll do Inspektoratu szkolnego, który
książki zamQwi IV POZll:'lni u i rl l7.dzieli pomiędzy szkoły.
Kwotę najeży pohrać z tllt. 1: poz. V 1.
Załatwienie sjJru wy o(ozekuje się do 1 ezerwca 26 r.
Inspektor szkolny, Hosochowicz.
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Dział nieurzędo.,.

Sprzedaże

drzewa i trawg

miesiącu

czerwcu 1126 r.
J(adleśnictmo Xorgłnica.

w

Środa, dnia 9 czerwca o godz. 9,00 przedpołudniem
Wydzierżawienie

w Teresinach.
trawy na łąkach

leśnych,

liniach

i duktach.

feśniehvo ~gczkóm.
1) Czwartek, dnia 10 czerwca o godz. 9.00 przedp.
w leśnictwie Rozdraiewku.
10 losów pieńków do rudowania Poręb kw. 11
sprze::laż

trawy na linjach, drogach i duktach.

teśnictwo

Smoszew.

Poniedziałek, dnia 7 czerwca o godz.
Ul oberży p. Feinda w KI'otoszynie ul.
40 sztuk dęb. i sosno odcinków kw. 9 5 12"

1)

4 przedp.
Kaliskll,

j!50 mpo twardego drzewa opałowego)

k
9 10
30 twardych kupek targanych
f W. ,
30 losów pieńków do rudowania kw. 8 2 Poręb
Sprzedaż trawy na łąkach ' leśnych w kw. 2 i 7 i kał
w kw . 51.

feiniehuo 3asnepole.-

1) Sobota, dnia 12 czerwca o godz. 9 pl'Zedpol. .
w Łówkowcu.
Spr7.edaż trawy na liniach, drogach i duktach.

Za~Ęąd ltasów .
J<sięstwa j{r:otoszyńskiego
p.

z. p.

Licytacja!
Dnia 19 czerwca br. o gOdzinie 10 przedpoL

sprzeda

niżej

podpisany

urząd cełny

w drodze przetargu

publicznego najwit;cej daj~cemu za gotówkę :
l) 8 używanych skrzyń do przesyłek drobiu
względnie

jaj,

do przesyłek drobiu
jaj,
3) l oponę do roweru i l uŻywany plecak,
4) l obr1ls kolorowy i iartuszek dziecięcy,
5) l zamek żelazny, 3,5 kg. części rowerów,
0,5 kg. lakieru i t. p. drobne przedmioty.
2) 11

używanych skrzyń

względnie

Warunki sprzedaży rozpatrywać można w spccjalnem ogłoszeniu, które wywieszone zostanie w podpisanym urzędzie celnym na 14 dni przed licytaci4'

Urząd

Celny Zduny.

