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Obwieszczenie
dotyczące wyborów mężów zaufania i ich zastępców
do ubezpieczenia urzędników prywatnych
(§§ 145 i dalsze ustawy z dnia 20. 12. 1911 Dz. Ustaw
Rz. Niem. str. 969).
Wybory mężów zaufania i ich zastępców dla za·
stę p ców dla ubezpieczenia urzędników prywatnych na
obwód powiatu kl'otoszYliskiego odbędą się: dla pra~
codawców i dla ubezpieczonych dnia 17 p aździer
nika 1926 1'. od godziny 10·tej do 20-tej w Krotoszynie w gmachu Starostwa pokój nr. 1.
Przepisy wyborcze.
Wybiera się 6 mężów zaufania i 12 zastępców.
MęŻowie za ufania i ich zastępcy są wybierani do połowy z grona ubezpieczonych, którzy nie Si) pracodawcami i z grona pracodawców ubezpieczonych pracowników, to znaczy wybiera s i ę 3 z grona pracoda wcó w i 3 z grona pracobiorców oraz po 6 z a s tęp
ców z każdej grupy.
Mężowi e zaufania i ich za stępc y z grona pracod il WCÓW są wybi erani przez pracodawców ube z pi e~
czonych pracowników, a m ężowie zaufania z grona
ubezpieczonych pracowników z pomiędzy ubezpieczonych pracowników.
Prawo wyborcze posiada ka'żdy pełnolc.tni ohywatel polski bez różnicy płci, o ile nałeży do ubezpieczonych pracowników lub jest pracodawcą ubezpi ecz onych i zamieszkuje IV obwodzie wyborczym.
Czynne prawo wyborcze posiada, jako pracodawca,
o il e nie je st uprawni ony do g łosowa n ia jako ubez.
pieczony t a kże
1) prawny zastę p ca osób niezdolnych zupełnie lub
częściowo do dziala!'\ prawnych
.
2) co do osób prawnych cz/onkgwie zarzędu - człon
kowi e zarządu, co do stowarzysz e ń z ograniczoną
poręką ich kierownicy a przy in nych stowal'zyszeniach handlowych osobiście \ odpowiedzi a lni kierownicy, o ile od prawa zastępstwa
nie są wykluczeni.
ile by co do osób prawnych lub stowarzyszeń
prilwo wyborcze przysługiwało jeszcze innym osobom,
ł' r awo to może wykonać tylko jedna osoba.
Wybierać można tylko tych ~(bczpieczonych, którzy nie
S il pracodawcam i ,i pracodawców ube;~ pleczonych pracownikó w, którzy w okręgu wyborczym zamieszku j ą lub są
zatrudn ieni, albo siedziba ich przedsi ę biorstwa znajd l' je
s ię w okręgu wyborczym.
.
Wybieraln i ji:ko pracodawcy s ą także osoby wymienione w y ż e j pod 1) i 2), nastę pnie upełnomocnieni kicrownicy prz e d s iębior s tw. o ile nie Sć) wybi eralni jako
pra cownicy.
Pra wo wy borcz e nie p rz ysługuje osobcm i nie
może być wybr a r.ą osoba, która:
1) pra womocnym wyrokiem straciła pra ....·o do piastowania publicznych urzęd6w lub pr < e c ~ ·.v :ej
osobie ;wstato wdrożone I!~ówne pOsi" po wanie
karne za zbrodnię . ll!b inne prze~tępstwa,

a

r

2) wskutek sądowego zarządzenia została ograniczona w zawiadowywaniu swym ma j ątkiem.
Ube zpieczeni , którzy według § 390 prawa ubezpieczenia urzędników prywatnych wolni są od skład
kowania, mog ą być wybrani i majć) prawo wybiera nia.
Wybiera się pisemnie na podstawie przepisów wyborów proporcjo nalnych.
Wzywa się wyborców do nadesłania pro pozycyjr-ych list wyborczych najpó źniej 3 tygodnie przea
dniem wyborczym na ręce Starosty. który jest kie ~
rownilciem wyborów.
Listy wyborcze dla pracodawców i dla ubezpi eczonych należy oddzielnie z esta wić i nadesłać kierownikowi wyborów.
Każda propozycyjna lista wyborcza musi zawierać
najmniej tyle nazwisk, ile s ię wybiera męż ó w zaufania
i zastępców i wolno podać tylko dwukrotną ilość proponowanych osób .
Lista proponowanych osób ,dla pracodawców musi
z awierać imię i nazwisko, zaw ód i miejsce zamie.szka nia w e dług na stę p ującego wzoru:

I
1 mężowie zaufania

2
3

·11
t
1

2
3

za s tępcy

III
II zastępc y
1

2

3
Taka sama lista musi być proponowana dla ube zpieczonych pracowników.
Listy te muszą być podpisane przynajmniej prze z
5 osób uprawnionych do głosowania z równoczeshe m
podaniem jednej osoby, która jest upoważniona pe rtraktowa ć z kierownikiem wyborów.
Dalej lista musi zawierać znamiona z jakiego okręgu wyborczego wychodzi, to znaczy podawać obli/ód
wyborczy.
Jeżeli wyborca podpisał kilka list propozycyjnych,
podpis jego skreśla się z.e wszystkich list.
Listy kandydatów są nieważne, jeżeli zostały za
późno przesłane albo nieprzepisowo podpisane, a ten
błąd nie został usunięty w terminie.
Dwie lub więcej list propozycyjnych może być
w ten sposób załącz onych , że kilka zrzeszeń wyborców
zgadza się tylko na jedną listę. W tym wypadku muszą podpisani nil liście propozycyjnej lub upoważnieni
zastępcy oświadc z yć przed upływem 11-go dnia przed
dniem wyborczym, że listy wyborcze si ę złąc za , w przeciwnym razi e o ś wia dczenie dotyczące z ł ącz enia jest
ni e w ażne.
\
.
J :ii i z ~ ro nr. pr:'coddWCÓW i ,. g rona ube zpiet:z onych 1', " .::;iil ;] ..' h ~'"
J o k i ~ r c ' vl1i k a wyborów ty lko
j eulJa ' i ola do ';nia 3 p: ~.\ j 7. j e rn l k a I D?f, r . to wybory
dla k i g rup y, kt61';' l in c n a e t~·j ~ia, nic c dh~ dil się ,
a za wybranych w tym kr:;g u u w a ż a sie o~ob y wypisane w,,:i:n ic w t e i: iś cie .
Wyb(,rc y m u ~z ą siC; .\' ykazać prawem wyborczem.
Dla ubezpieczonych słuiy jako wyltaz karta ubezpiec:..eniowa, dla \-racodawców zaś wykaz wystll~
wiony przez władze za' ..:es zkaJ,ia.

, " ' o"

u

Prae-otlawców' wll}'wa ' się 'o wystliral1ie się wykazu ,

odnośnej władzy (Magistrat

IllO Komisarz obwodowy)

według następującego

wzoru:
.. Puświadc?'iI sie, 7.t: P. T. zatrudnia regularnie jednegl) lub więcej ubezpieczonych unędników prywatnych".
I
data i podpis władzy.
Prawo wyborcte wykonuje sie osobiście prztZ od.
danie kartki wyborclcj . '
Kartka wyborcy.a nic może być podpisana nuwis kic:n wyborcy i nic może zawi erać protestu lub jakiegokolwiek. zastrzeżenia.
Kartki wyborcze rnu~zą być sporr,ądzo:1e poza 10kilłem wyborczym n~cznie lub w inllcj sposób,
Pracodawcom przysługuje prawo zamiast osobi~
stego oddania karty wyborczej kierownikowi wyborów
z zał~czeniem wykazu prawa wyborczego naiesłe;;
swój "łos listem. Kopert odpowiednich mogą pra~
codawcy ż~dać od kierowników wyborów.
List ten musi wpłyn"ć najpóźniej dnia 17 pa'k 1"26 o ~o dz. 12 u .k'lerOWnI'k ił wyb
'
z' d'
zle~", ił '"
oro~.
Listy z kartkami wyborczeml nad esłane po upływIe
wyznaczonego terminu są nieważne.
Upoważnionemu do wyboru przysługuje tylko
jeden głos.
Pracodawcom, którzy zatrudniają więcej jak 50,
ale nie więcej jak st.o ubezpieczonych przysługują
dwa głosy. Za każde dalsze 100 ubezpieczonych
podwyższa się liczbę o jeden ,łos .
Źaclen pracodawca nie ma więcej jak 20 głosów,
Jeśli pracodawcy przysługuje kilka głosów, to
każda karta wyborc7.a musi być oddana w oddzielnej
kopercie.
Jeśli jedna koperta zawiera kilka kart, to liczy
si ę jako jeden głos, o ile są równobrzmi~ce, w przeciwnym razie są kartki nieważne.
.
.•
Wyborca może tylko w tym obwodzie wyblerac,
w którym zamieszkuje.
'
Można wybierać tylko na listy niezmi e nio ne, tak
samo ni e wolno zmieninć kolejności podanych w li ście .
Nieważny jest wyb6r osoby, która w czasie wybOI'ów ni e była wybi e ralna .
Nieważny jest ta kże wybór osoby, która przez
udzi e le nie lub przyrzeczenie darowizn wywi'era ła nacisk
sama dla siebie lub prze z trzecią osobę (§§ 107- 109,
240, :349, k. k.) chyba, że przez to wyn ik wyborów
nie zostal zmieniony.
Poznań, dnia 14 sierp nia 1926 r.
WOj e woda Poz na r'lski: w z. Ni kode mowicz,
Dodatko we obwieszczenie,
wyborów m ężów za ufania i ich zastępców
do ubezpiec ze nia urzęónik ó w prywalnych.
Prawo do glosowa nia mai~ ub el.pic~zcni , o' jle na
podst aw ie kHt y ubezpiecze niowej udowodni ą wpł atę
przynajmniej h~dnej składki ubezpieczeniowej w . ostatnich dwunastu miesi ącac h przed dniem wyborowo
Kartki wyborcz\l win ny zawierać oznaczenie listy
wyburezcj dokon ane przt:z ki erownika wy~o ró\~·. ?ra z
imi ę i nazwisko ew/o weg o kandyda ta na tej ze IJ scle.
Pozn;; ń. dnia 24 sierpn ia 1926 i .
Z a W l ' j e \li o d ~: (-) Wilcz yJis ki,
I-.Jaczelnik Wydz ialu Pracy i Opi e ki Spo/e cZl1cj .
dotyc zące

Zarazy zwierzęce.
U trzo dy ch lewnej chałup nik a Jana Gorała w Li·
goc ie powiat Kroto szyn stwierdzoną została choroba
zakaź n a "różyca" (czerwonka).
Koźminiec, dnia 25 sierpnia 11}26 r.
(-) Jasiński
Komisarz Obwodowy.

Z.""ienie ograoicaeA i! powodu wśeieldiEI1Y.
Wskutek wylfaAnięcia wścieklizny w powiecie
,krotoBzyńskiftll oraz .Kuschwiłz i Altenau w Nienlczecbuchylam .Iniej~zem rozp"rząclzeilit; moje z. dnia
12. V. 1926 r. (Orędownik nr. 38 z dnia 12. V. lQ2ł r.)
dotycz~;;e utworzenia ubwodu obserwacyjnego t. powedu wścieklizllY zn'Jsząc wszelkie ograniczeniu co
do psów, zarzędzone tem rozporządzenieM a w szczeg6iności trzymanie psów na uwięzi.
.Krotuszyn, dnia 28 sierpnia 1~26 r.
S t a r o s t a : Dr. Dalbo r,
L. dz. 5281/26 ______________________

1_

Stadnik

rozpłodowy.

U gllspodal'%a p. Perdynanda Oreuficha !. ~ Cha-

chalni licencjonowano sładnika rozplodowego. maści
czcrwoncj, rasy krajowej.
Cena skokowego wynosi :I lI.
Krotosz5'n dnia 27 sierpnia 1921:i r.
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Szkoła

podkuwaczy koni.
1826 r. otwiera Widkopaiska Izba Rolnicza s?kotę podku waczy koni w Kwtoszynic prl- y ulicy Koźmii'l sk i r:,i \II kuźni p, Talarcz yt{;\.
Zgłuszen i a przy jmuje p. Talarczy k do dni<i 25 wrzi'!$ni a
Z dniem 1 pażdziernika

1926 r.
RÓ\Vl1o ~:z eśl1ie zawiadamia się,
w~lsc}' ni eegza ruil1owani, o ile ni c

że pomocnicy
:Jdbf;dą kursu

kodla
podkuwaczy kalli zakończonego egzaminem przed kll misją, u tracą \v prze ciąg u bit-i:ł\ ceg o roku prawo jlod.
kuwallia koni,
Krotoszyn, dnia 28 sierpnia tu2() r.

S t a r o s t II:

Dr. Dalbor.

L. dz. 5280/26. Rozporządzenie

weterynaryjno-policyjne
z powodu pryszczycy.
Wskutek ~vy bllChll prys ~czycy l: zwierząt racico wych w [olw, ;l,akowice zSfz;;dzarn co nastepuje :
§ 1.
Do obwod{)\v obserwacyjn ych ustillony ch w rozporządzeniu mojem z dni a ;3 ub , m. (Or~downik U rzędowy
nr. 62) wciel am niniejszem nastl;J?ują ce miejscow ości:
a) do obwodu ściślejszego: Zakowic(' folwark ,
b) do obwodu obserwacyjnego dalszego:
KotowieCKo gm. i dw., O!ósk i folw" Pawłówek
folw, . Pawłów g m., Drusz ew gm., Galązki Wielkie gm .
dw. i Leonardów gm .

§
l~o z porząd7. c l1ie

~,

o bowiązuj e z dni em o·
g loszenia ,
Ples zew, dnia 81 sierpnia 1926 r.
Kie ro wn ik Sta ro stwa :
w z. Grll ja. starsz y sekreta rz po wiatowy.

ninie jsze

Wioski Kościuszkowskie.
Wypad ki majowe prze szkodz iły zatatwieniu prz e z
Sej m sprawy darowizny majątku państ~owego na rzecz
Towar zystw a Wiosek Kościuszkowsl{l.ch, w .celu utworzenia tam pierwszej takie i wios ki sie roceJ. Narazie
Towarzyslwo otrzyma majątek od Rządu w formie
długole toiej dz i e rżawy , ewentualne przekazanie tytułu
wlasności Sejm później załatwi.
T-wo Wiosek Kościusz kows kich wystąpiło z apelem
do sejmików i magistratów, aby one w ramach T. W. K.
zakupywały miejsca wieczyste dla s ...... oich sierót.
Jedno wieczyste miejsce kosztuje 10,000 zł. z rozpłatą na lat dziesięć, fundAtor każdego ł6żka (miejsca)
ma prawo utrzymywania w zakładach wychowawczych

stale jeclocgosiel"Oty be~ dalszych ju~ dol'ł'eł.
Pa dwudziestu wi~c lat ad. VII WioskRch K. ~II··
100,000 zł jakie doht fundator moie być stasie tylko dziesięć gnislId i h: jui 1>0 wieczne czasy
w Wiosce Kościuszkowskie; ~tworzone cale jedno pozostaną gniazdami sierqcemi. Za · pieniądze uzysgospodarstwo gniazdowe dla dziesięciorga dl!ieci, kane z wyprzedaży dwudziestu gniazd lqcznie z dwuch
" gnindo to nosiłoby imię fundatora.
WiDsek, utworzona hędzie nowa Wioska w innei.
. Rz~d przyrzekł chętnie popierać stworzenie pier- Hliejscowości, gdzie stworzenie takiego tJgoiska gospow~"ej wioski.
Liczy, że życie będzie najlepszym darcze; i społecznej kultury będzIe ua;więcej pożądane .
sprawdzaniem słuszności projektu: jeśli pr6ha wykaże,
Nauczycielami szkół pows7:cchnych w Wiosce,
że T·wo Wioseł.. Kościuszkowskich potrafi zrealizo~
ochroniarkami, opiekunami-gospodarzami gniazd, kiewać piękny prQgrarn oparŁy na dwudzit:stoletoiej już
rownika.i puer6żn~ch wsp6/dzielni i "ó:inych war~
pt'acy Twa Gniazd Sierocych, Rząd w następstwie stat6w rzemieślniczych, lekanami. wychowawcami
przystąpi do ;:realizowania· w całej pelni uchwały
w bursach TWK. będą swoi lttdzie, zrośli · l. ·' ideą
Sejmowej 'l 19 W r, o państwowej fundacji Wiosek
społecznej pracy, dawni wychowańcy gniazd sierocych.
KOŚciuszkowskich dla tysiqca sierót, II stworzenie
Tworzenie Wiosek Kościuszkows~ ich jest bardzo pożą
i prowadzenie Wiosek powierzy Towarzystw u.
T-wo Wiosek Kościuszkowskich , jest z wiązkiem dane zarówno ~ punktu widzenia opieki społecznej jak
i z punktu interesu kultury wsi.
S ejmik6w, lJl\ast
P()s~.czególnych fundatorów, (osób prywatnych oraz
·spole/:znych i komunalnych organizacji), kt6re w wy- i miasteczek jest w Polsce około dziewięciuset . ._Gdy··
dtowaniu dzi ec i przyjmują program Gniazd Sierocych. by połowa z nich przychylnie odpowiedzialą na a'lJel
TWK, to sprilwa wiosek prędko by się naprzód posunęła.
Fundacje obce ,,, pracy swej połączone z T~'K.
Wszystkie pieniądze jakie będą no pływały, będ~
HlOgą zachować calkowiŁq auton omię i tyt u ł własności.
T-wo Gniazd Sierocych jest jednym z pierwszych użyte naprz6d na :stworzenie pierwsze; Wioski. Stopniowo sp6lnemi siłami całej Polski tworzone będą
założycieli Towarzystwa Wiosek K6ściuszkowskich
i Swej samodzielności w z wiązku z T-wem Wiosek Wioski w innych województwach, a kole!ność w wyborze miejsca uzależnioną będ z ie od worunków, jakie
Kościuszkowskich ni e zatraciło.
Zgodnie z projektem ]{ażda wioska Kościuszko przedstawią fundatorowie danego Wojewódl.twa.
Warszawa , dnia Hl sierpnia 192f; r.
wska powinna mieć dwadzieścia bardzo silnie uprzemysłowionych gospodarstw sierocych.
K. JeŻewski.
Opiekunami-gospodarzami będą przeważnie dawni
wychowańcy
Gniazd Sierocyd: ludzie z ookoń
clonemi przynaimniej średnimi szkołami rolniczymi
Dział nieurzędowy
lub ogrodniczymi
Obecnie są oni instruktorami kółek rolniczych
Sl!koła Handlowa w Ostrowie.
pomocnikami kierowników powiatowych Ognisk KulTC'wanystwo
Kupców \\' Ostrow ie, odcZlIwając bnik:
tmy Rolnej, inspektorami st.~cji nasiennych, fZlldc80li
u prywat!lych wlaścici e li i t. jl
Rodziny ich powię !~cho w ych uczelni , założyło w IlbieglYI1l rOKlI 3 letnią
kszone zostaną każda o dziesi ęc ioro sierót w wieku Szkołę Handlową (ul. Kard. L ~ uochowskjegQ) mając na
o d lat 4- J(j, na warunkach, że kiedy n3.jstarszy celu zawodowe wyszkolenie pracowników bandl '; wych o takiem poziomie, aby rodzimy przemysł i han del mógł
wychowaniec ukończy lat 16, będzie on prze" Towarzystwo zab rany .z domu ~niaz dowego do bursy z Ich pra~y r zete lną k orzyść OSi;\I~ 114 Ć. Pracownikami,
i szkoły z<:wod owej, odrowiednio do jego zdolności <) kt?~ych m?wa są: l) Kupcy i handlowcy, 2) Księ
i zamiłowań, a· na jego miejsce zostanie oddanym do gowI I rachmIstrze, 3) Koresponden ci. 4) Age nci i wojaż erowie i L d.
gnia zd a nowy 3 -· 4 letni siero ta.
Program szkoły obcjmu!c pn ·.. de\'·szystkiem przedW każdej wiosce prowadzona będzie wzorowa
ochronka i szkoła powszechna z uZlIpelniającemi kla- mioty handlowe, oraz nauki ogólrlOksdalcace i języlci
sami szkoły liczalnej , ażeby zdoln iejsze dzie ci od nowożytne.
Szkota prz ez nacza pierwszy rok na uzupełnienie
lat Hi otrzymywać mogły wykształcenie w zakre sie
wiadomości ogólnych liczni ora7. na wdrożenie ich do
6~ciu klas gimnaz;alnyc}l.
Kierownik szkoły ' będzie lza os o bnem wyna- mech anicznego wykonania pewn ych prac, wchodzących
grodzeniem) in spektore m wychowawcą nad gniazdam i w zakres czynności handlowych ( po cząt ki arytmetyki
z prawem i obowiązkiem wglądania w życie gniazd handlowej, ks ięgowości, stenografji). Nastepne 2 lata
i ma dopomagać rodzicom dl> należytego kierowania- poświ~cone są wyłącznie nauce prl cdmi otów zawodowych.
i wychowywania gnieździaków .
Szkoła dąŻ\- do osiągnięcia takich r ezultatów. aby
Organizowanie wzorowej Wiosld powieuone zo- uczniowie mogli:
1) samodzielnie prowadzić ·ksie6i
stanie bardzo praktycznemu gospodarzowi. Osadzony handlowe, 2) zredagować wszelkiego rodzaju dokurnetity
o n będzie na takimże, jak j" gniazda gospodarstwie. i listy handlowe, 3) biegle wykonywać wszelkie obliczenia
Jego zagroda ma być żywym wzorem dla s ąsie  procentów, walut i kalkulacji, ·l) steaografować i pisać
dni ch gospodarstw. Opiekunowie ~ospodarze będą na maszynie, 5) poznać zasady prawa cywilnego
jelllu podporządkowani pod w z ględcm g ospodar- 1 handlowego.
czym i spoIeczn vm.
Szkota po dlega wtadz)' zwierzchniej Ministerstwa
.
Z dochod6~ gospodarki s ie!ocej utrzymywać
Wyznań R el igi jnych i Oświecenia Publiczneóo w Warsię ma cala rodzin a gn iazdowa,
opłaceni
być
szawie a bezpośrednio należy do Ku,atoril~m Okręgu
muszą naiemnicy i pokryte wszystkie koszty prowaSzkolnego Poznańskiego.
dzenia gospodarki.
Silnie uprzemysłowiona goSpoW ubie głym roku szko lnym z ogólnei liczby uczni
dorka gniazdowa powinna dać w zysku należyte opro centowan ie kapitaŁu zakładowego. Polowa tego zysku i uczenie 65, otrzymało promocję do klasy II-ej 58,
przy pada na rzecz rodzic6w tego gniazda, pozo sta ła· pozostato na drugi rok 7.
czę ść idzie dla dzieci do kasy posagowej.
Zapisy nowych uczni i uczenie przyjmuje Kan·ceKażdy gospodarz'opiekun gniazda będzie musiaŁ
leraja Szkoły . Wymagane jest świadectwo ukończellia
przynajmniej 2/~ swoich zysk6w odkładać na sw6j ra- Szkoty Powszechnej, lub 3 klas s zkoły średniej. E~zachunek do kas~ przezorności.
• miny wstępne 30 sierpnia o godz. 8.ej rano.
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