~:

~r.

---
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Udział gmin wiejskich w opłatach od umów
o przejście własności nieruchomości .

Zatwierdzenie wyborów zarządów gminnych.
Zatwic rd z~ m ' n astępując e za rzą dy gmin ne wybrane
e kres trzytetn i tj . do 3 ł. lIl. Hl2g r.
Cimina Roszki.
S'J!(YS cl1alupnii< Kilspe r Ma s ł owski ,
I. ła w n ik gosp. Mi" Qhj Paszek ,
II. łmvnil, go"p. Jan Ku row ski,
ns\\;pca lawnika l1;osp. Jan Wiatra k l.
Gmina Konarzew.
l. liJwnik ob~ rżys ta Hipol it l3i ela wn y,
il. ławnik gosp. Lukasz Zawieja .
:zastr:pca ławnika gosp. Andrzej Kuca.
K rotos z)/n, dnia 31 sierpnia l\ł2() r.
S t a r o s t a: Dr. Dalbo r.

Poniźt'j podaj (l w ykaz przypadajljcych gminom wiejskim udz iałó w w opiatach od umów
pr zejście wlaSil ości nieruchomo ści.
Należne kwoty ze ch cą gminy pr7.(!z S,)!ty~ów wzgl.
czlonków za rz ą du gm innego o debra ć w Powidowej
Kasie Kom un alnej w Krotoszynie w prz e ciągu 14 dni.
GmiJ 'a Benice
80,00 złotych
Biadki
4 I ,00
Bożacin
4,00
Durzyn
49,26
Hestwin
49,00
LigoŁa
25,12
Korytn ica 21,25
"" Orpiszew 12,50
Roszki
14.0,00
Krotoszyn, dnia 31 sierpnia 1925 f.
Prze w o dn iczący Wydz iału Powiatowe go .
Dr. Dalbor.
L. dz. 2593}26 W. P. -

o

L dz. 2562/20 W. P. -

Ścisłe przesh·zeganie ustawy przeci ..... aikoholowej.
W prasie pojawiły się pogło ski jakoby ustawa z dn ia
23~!l{) kwiet ni a 1920 roku, o ogra nic zeniach w sprze~
daży j spoży ciu napojów alkoholowych (Dz . U. R. P.
Nr. 36/22 poz. 299) została zmieniona a w zwi'lzkj
z tern doszły do Urzędu Wojewódzkiego wiadomOŚCI,
Zarazy zwierzęce .
jaKoby miejscowe władze ' policyjne zaprze s tały ścisłej
U trzody chle wnej majętno ś ci Bugaj ~t\Vi erdzono
kontroli nad wykonywaniem odnośnych zakazów i ogra- urzędowo r6życę.
niczeń względnie kontrolę tę wykonywały mniej ś ci śle
Krotoszyn, dnia 1 września 1926 r.
i z m ni ejszą e nergją.
S t a r o s t a: Dr. Dalbor.
Dla uni knięcia jakichkolwiek wątpliwo ś ci p. Woj.~ woda w P ozna niu wyjaśni a, że cytowana wy żej ustaZarazy zwierzęce.
wa o bow i ązuj e w całe j rozciągłości nadal i mus i być
W majętności Baszk6w stwierdzono urzędowo
bezwzg lędnie przestrzegana i wykonywana.
zarazę trzody chlewnej (czerwonkę) .
W m yś l dalszych wskaz ówek p. Woj e wody poleKrotoszyn , dnia 28 sierpnia 1926 r.
cam władzom i orga nom policyjnym najściślejsze
Komisarz Obwodowy (-) Walterbach.
przestrzeganie przepisów usta wy z tern, że w razie
stwierdzenia opi es załości w tym względzie winni funkcjoKonferencja sołtysów i przełożonych obszarów
fii\rjusz e będą p o ciągnięci do odpowi e dzialności dydworskich w sprawie raka ziemniaczane1°.
scyplina rn ej .
Konferencja P.P. Sołtysów i Przelożonvch obszarów
Krotoszyn , d' 3
2'
dworskich w sprawie lustracji plantacji zicmniaczan)'cb
Ple szew. ma
września 19 ti r.
odbędzie si(l dla wszystkich sołtysów i przelożonych
S t a r () s t a : Dr. Dalbor.
obszarów dworskich
K i e r o w II i k S t a r o s t w a, Dr. Wieczorek .
z Komisarjatu obwodowego Krzywosądów dnia
- - - - - - - - - - - : - .- - - - - - - - - 13. IX. 1926 T. o godzinie 9,30 w Domu Katolickim
Zarazy zWierzęce.
w Sobótce,
U kOili 6H p ułku piechoty w Krotoszynie stwierż Komisarjatu obwodowego w 'Brzeziu dnia 14. IX.
d?-o no nrzędowo zakaźne zapalenie płuc (zarazę Pia-11926 r . .0 g odzinie 9,30 w Kom isarjacie obwodowym
SIOW,,).
w Brzezlu,
O lem ostrzega s ię hodowców koni.
z Komisarjatu o bwodowego w Czerminie dnia Iti.
K rotoszyn, dnia 2 września 1926 r.
IX. 1926 .T' o godzini e 9,30 na sali p. Piotrowskiego
. Da lb or.
IV CZeT.Jl'- ·".
S tli r o s t a: Dr.
r
p
' t ' ..) , .
.
',J. . ;" 0 . yS\JW 1 • rze, ozany.ch . obs.zarów dworskl~h
L. dz. 5392/26. _,_
wzywam do Fl1a kL,:lI ego ScGWlema SIC: na konferenCJ e;
Zarazy zwierzęce.
w z gJ~ dn i e \""~' dc l c ~O \\ ,.;:ia za~!~pcy .
W razie ni c z ~s tosowania si p, do powyższego po~
. U koni Jan a Gib a siewicza z Krotosz yna Rynek 16
c i ąg n<: cJl' b iś c ie p. p. Soltyse wzgl. Przeło żo ne go obz- o s tał stwierdzony świ e rzb przez pow. leka rza wetesz aru dwo rsk iego dó odpowi ll d zi alności dys cy plinarnej.
rynaryjnego w Krotoszynie.
Ple s ~'ew, dnia 2 wn; e ~oia 1926 r.
Krotos zyn , dnia 27 sierpn ia 192(3 r.
K iero\"'n ik Sl~ ro stwa, D r . Wieczorek.
(-) Gąsio r kiewicz, zastępca bu rmistrz a.

I

-Rozporządzenie ,PrazyJłenta , 'Rze,czYPQ:spj)litej .. ,
z dnia 11 sierpnia 1926 t". o zllbe~piec~eniu podaiy
przedmiotów powszedniego użytku.
Na podstawie art. 44 ustawy 6 Konstytucji i ustllwy
z: dnia 2 sierpnie 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta

Rzeczpospolitej do wydawania rozporządzeń z · mocą
ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78 poz. 443) postanawiam
co następuje :
Art. 1. Celem zaopatrzenia rynku wewnętrznego
w przedmioty powszedniego użytku, tudzież zapobiegania i przeciwdziałania zwyżce cen na te przedmioty"
upowaźnitl s ię Ministra Spraw Wewnętrznych, aby po
wysluchaniu opinji czynników fachowych i w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu,
oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych' regulował:
a) przemiał zbóż chlebowych i wypiek,
b) ceny przetwor6w zbóż chlebowych, mięsa i jego
przetworów, odzieży, obuwia, nafty, węgla i żelaza,
IV szczególności
przez wyznaczanie cen tych
artykułów na zasadzie kosztów produkcji i gospodarczo usprawiedliwionych kosztów wymiany,
Art. 2. Pra ..... o regulowania cen przez ich wyznacza nie na przedmioty, wymienione w p. b. art. l-go
może w drodze rozporządzenia przekazać Minister
Spraw Wewnętrzn yc h w porozumieniu z Ministrami:
Skarbu, Prz emysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr
Pań stwo wych Wojewodom, w Warszawie - Komisarzowi Jhądu z prawem dalszego przekazywania tych
uprawnieJ) władzom administracyjnym l-szej in sta ncji
lub zarzijdom gmin miejskich i wiejskich.
Minister Spraw Wewnętrznych w Warszawie,
WOjewodowie na obsza rze podległych im Województw
wykonywują przysługujące względnie przekazane im
powyższe uprawnienia po wysłuchaniu opinji czynników
fachowych .
Władze, przekazujące \II myśl ustępu 1 niniejszego
artykułu swe uprawn ie nia, obow ią zane są wskazać
przedmioty, na które w danej miejscowości wolno wyznaczać ceny oraz okres czas u, w ciągu którego
możnfl wyznaczać ceny.
II

Art. 3. Opłaty za korzystanie z komunalnych
urząd zen zakładów i przedsiębiorstw, dostarczających
ludno ści przedmiotów względnie ś wiadcz en powszedniego u żytku, wymagają zatwier dzenia właściwej
władzy nadzorczej, wskazanej 'IN art. 36 j 37 ustawy
o tymczasowf'm uregulowaniu finansów komunalnych
z dnia 11 sierpn ia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94poz. 747) .
Zatwierdzenia władzy nad zorczej również wymagają
wszelkie zmiany opl'at, o których mow a w poprzednim
ustępie.

Postanowienia zawarte w niniejszem artykule obodo dnia 31 grudnia 1927 r.

wiązują

Art. 4. Winni prze krocz e nia rozporZądzeń, wydanych
Da podstawie niniejszego rozporządzenia, o ile dany
czyn nie IIlega surowszemu ukaraniu w myśl innych
ustaw karnych, ulegną karze aresztu do 6-ciu tygodni
lub grzywny do 10 000 zL
Władza orzekająca oznaczy w orzeczeniu, na wypadek niemożności ściągnięcia grzywny, kilrę zastęp
czego aresztl1 według słusznego uznania, jednak nie
ponad 3 tygodnie.
Z karą, orz eka ną wedle niniejszego postanowienia, moż e być połączona konfiskatil
przedmiotów, do których odnosi się czyn pr zes tępny.
Art. 5. Właściwemu do orzekania są władze ad·
ministracyjne I-szej instancji. W sprawach o prz e~
kroczenia rozporządzeń, wydanych na podstawie pktu b
art. 1 władze administracyjne orzekać będą po wysłuchaniu opinji Komisyj obywatelskich.

Komisje te działać będ~ pod przewodnictwe m
delegata władzy administrycyjRej i sk?adać się będą
z równej ilości przedstawicieli konsumentów z jednej
strony, i handlu, rolnictwa i przemysłu - z drugiej.
Przeciw orzeczeniom władz administracyjnych l-szej
instancji można w ciągu 7-miu dni od dnia doręczenia
orzeczenia wnieść na ręce tej władzy żądanie przekazania sprawy właściwemu sądowi powiatowemu
(pokOju), który postąpi wedle przepisów postępowania ,
obowiązujQcych w l-szej instancji s~dowej.
Na obszarze mocy obowiązującej niemieckiej u·
stawy postępowania karnego z roku 1877 stosuje się
przepisy o policyjnych r o zporządzeniach karnych.
Art. 6. Wygaśnięcie mocy obowiązującej rozporząd~eń wydanych na zasadzie niniejszego rozporzą
dzenia nie uchyla odpowiedzialności karnej za Ich naruszenie IV czasie ich obowiązywania.
Art. 7.
Wykonanie niniejszego rozpo rzącizeniil
powierza się Ministrom: Spraw Wewnętrznych, Skarbu,
Przemysłu i /1andlu, Rolnictwa j Dóbr Państwo wych
i Sprawi e dliwości.
Art. 8. Rozporządzeni e nini e jsze wchodzi w życie
z dniem jego ogłoszenia .
Jednocze ś nie traci moc obowiązując~
ustawa
z dnia 29 grudnia 1925 r. o zabezpieczeniu podaty
przedmiotów powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 1
poz. 2 z '1 926 r.). RozP9rZ'ldzenie Rady Ministr6w z dniit
10 lutego 1926 r. o uregulowaniu cen przł!twor6w
zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz odzieży
i obuwia przez wyznaczanie cen· (D z, U. R. P. Nr. 18
poz. 101) zachowuje aż do odwołania moc obowią
zującą, O ile dotyczy wyznacze nia cen na przetwory zbó;i:
chlebowych, mięsa i jego przetworów. Przy wymi e rzaniu kar za przekroczenie przepisów tego rozporzą '
dzenia należy karać według art. 4 niniejszego rozporząd ze nia.

Prezydent Rzcczypo~politej: L Mościcki
Prezes Rady Ministrów: K. Bartel
Minister Spraw Wewnętrznych: Młodzianowski
Minister Spraw Za!!ranicznych: Au!!ust Zal es ki
Minister Spraw Wojskowych: .J. Piłsudski
Minister Skarbu: C. Klamer
Minister Sprawie:łliwości: W. Makowski
Minister Wyznań Religijnych i Oświeceni a Publicznego, A Sujkowski
Minisler Rolnictwa i Dóbr Państwowych:
Dr. A. RaczYI\~[{ i
Minister Przemysłu i Handlu : E, Kwiatkowski
Minister Kolei: Romocki
Minister Robót Publicznych: Broniewski
Minister Pracy i Opieki Spotecznej : Dr, Jurkiewicz
Minister Reform Rolnych : Staniewicz;.
Obwie.szczenie.
W ostatnim czasie zwiększyły się znacLnie wy'
padki naJsyłania podań i próśb w sprawach wojskowych bezpośrednio na ręce Pana Ministra Spraw Woj skowych względnie do M. S. Wojsk. z pominięciem
przepisanej drogi przez P. K. U. i D. O. K. PowodUje
to tylko zbyteczną korespondenCję i opóźnia rozpatrze'
nie tych spraw nie przyczyniając się bynajmniej do
prędszego lub przychylniejszego ich załatwienia. M. S .
Wojsk. zmuszone jest w tych sprawach kierować wplywające podania do właściwych P. K. U. względnie
D. O. K. celem kompetentnego załatwienia lub stwier'
dzenia podanych rriotywów i uzupełnienia dokumentów
w myśl rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o
powszechnym obowiqzktl sluiby wojskowej względnie

zwracać

peteutom

celem

władzyadministracyinej

wniesienia

d1J odnośnej

l. instancji lub do Komen-

dant6w P. K. U.
Wobec tego podaje się do publicznej wiadomości,
że wszelKie podania w sprawach wojskowych należy
wnosić zasadniczo do P. K. U. właściwej dla faktycznega miejsca zamieszkania petenta lub do władzy administracyjny l. instancji a W szczególności:
1) odwolania (rekursy) przeci wko odmownemu załatwieniu przez władze wojskowe wszelkiego [0dzaju pr6śb;
2) podania o przyjęcie do wojsiw stałego w cha·
rakterze ochotnik6w;
3) podania o pr~yjęcie do wojska w charakten:t>
s7.eregowych zawodowych i lladterminowyeh;
4) podania o wstąpienie do Legji cudzoziemskiej;
5) podania o przyspieszenie ·.... delenia do szeregów;
H) podania o przedstawienie nd IlOmisję Jekarsl(ą
celem stwierdzenia zdoln o~.ci do s tnżby woiskowej i
7) podania o udziele nie ze/_woleli na zaWarcie zwi<:zIm małżeńskiego ;
8) podania o odroczenie wzglr;dnie przesunięcie ter,
minu odhyci" ćwicz<>ń wojskowych;
9) podania o udzielenie url o pów rolnych (kt6re wogóle nie są przewidziane i spo wodować muszą
odmowne załatwienie) ;
10) podania o odroczenie służby . wojskowej ;
11) podania o zwolnienie z wnjs:-.~ ;
12) podania o zaliczenie poprzednio odbytej sł użby
wojskowej lub P. O W.
Pozatem wszelkich informacji w sprawach dotyczących służby wojskowej udz ielają równ ie ż właściwe
P. K. U. ustnie i pisemnie.
Zaznaczam przytem, że wymienione wyżej poda~
ni~ n i e wleśc i we skierowane będą przez M. S Wojsk.
pr zesyłan e do właściwych r.ompetentnych władz celem
odpowiedniego załatwienia.
Odpowiedzi mog'l petenci otrzymać dopiero od
tych władz. a nie z M. S. Wojsk .
Dow6dca Okręgu Kc.rpusll NI". VII.
w z. -Hauser, gen dyw .

I par\; obuwia,
:-J pary pońc:zoch,
3 zmiany bie ii zny osobist~j .
Koszt przewozu do z"kladu i !. powrotem puooszl\
oSfJby ojJ13~aiące koszty kur!lt: ji.
W spra..\,je terminu wysyłania . d!i~c ; Odleży ~ię porozumiewać z Dyrekcjil Polskiego Komildu Pomo\:y
Dzieciom: Warszawa , Jasna, 11.
Warszawa, w lipcu 1920 r.
Polski Kornitei Pomoc\' Dzieciom
Dyrektor: Dr, W. CilOdżl\o.
Wyjazd do Niemiec.
Następujące osoby mają zamiar opuści ć terytorjum
Polski i wyprowadzić się do Niemiec:

1) Schwabbauer Otton, urzędnik gospodarzy Lenartowice - 4 osoby.
2) KotzerkeMaksymiłjan, restaurator Pleszew 1 osoba . .
Pleszew, dnia 1 września 1926 r.
Kierownik Starostwa, Dr. Wieczorek.

DziaJ:

aiellrzędowy

Szkoła Handlowa w Ost~wie.
TC'warl.ystwo Kupców w Ostrowie. odczuwając brak
iachowyeh uczelni. zalożyłu IV ub ieglym roku :~ le!f!ią
Szkolę Handlową (ul. Kard. L·' dochowsklego) mając na
c~lu Z<lI."odoIVC wyszkolefli ~ pracowników handlowych o ta·
kiem poziomie, ahy rodzimy ppcl11yst i handel móg.ł
z ich pra.:, r ze1ei ną korly{;ć osiag n4ć. Pracownikami,
o kt6rych mowa są: 1) KllpCV I handlowcy, 2) Księ
gowi i rachmistrze , 3) Koresp ondenci. 4) Agenci i wojażerowie i t. d.
Program szkoly ubejmuje prl. :dewszystkiem przed·
mioty bandiowe, oraz nauk i o góll1oksI.tałcące j języld
nowożytne.

przezna cza pierwszy ro k l1a uzupełnienie
ogól nych liczni orilz na wdrożenie ich do
II1cchanicZlIego wykonania peWtl )'Cll prac, wchodzących
w zakres czyn.nośc i handlowych ( po czą tki arytmetyki
haHdlowcj, księgowuści, stenografii). Nast~pl!e 2 lata
poswif;cone są wylqcznie nauce prlcdmiotów zawodowych.
Zakłady dla dzieci chorych na jaglicę.
Szkoła dąŻ\. do osiągnięcia takich rezultatów , -aby
Wobec s zerzącej siG ze \Vzr as tają~'l szybkością ' uczniowie mogli :
l) sa modzi elnie prowadzić księgi
epid emi i jaglicy, P ols ki Ko m iId POnllJcy Uzieciom pa- handlowe, 2) zredagować wszelkiego rodzaju dokumenty
rokrotnie już r ozsze rzaj prow;, o'.onc przez siebie za- i lisŁy handlowe, 3) biegle wykonywać wszelkie obliczenia
kłady le cZ1liczn-wyc howa wcze di,~ dzi eci jaglicz ych .
procentów, walut i kalkulacji, 41 stenugrafować i pisać
Ostatnio po uru cho mi en iu zald"dów dla rekollwa- na maszynie, G) p07.nać zasady pra wa cywilnego
lescentów w Marsz~!kach w WojeWÓdztwie Poznańskiem I handlowego.
Szkoła podlega władzy zwierzchniej Ministerstwa
i w O?rte pod Modlillem, zaktddy w Warszawie (dla
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warchłopc~w) I w Srcmie \dla dzie\\!cząt) uzyskooly po
szawie a bezpośrednio należy do Kuratorium Okręgu
kilkadZieSiąt wolnych miejsc. które P. K. P. D. przeznacza dla ci ~ższych wypadk6w za sł a bniec, wymagają Szkolnego Poznańskiego
cych stałej opieki lekarza _ .. specjalisty.
W ubiegłym roku szkolnym z ogólnei liczby uczni
Przypuszczając, ŻC WW . lJ[J. zechcą skorzystać z oi uczenic · 65, otrzymało promocję do klasy II·ej 58,
próżnionych miejsc i ull1ieści ~ \\" naszych zakładach
pozostało na drugi rok 7.
pewną liczb~ chorych dzieci , komunikujemy poniżej
Zapisy nowych!yczni i uczen ie przyjmuje Kancewarunki przyj~cia na kurację.
leraja Szkoly. Wymagane jest świadectwo ukończenia
Do zakladów przyjmowan~ są dzieci w wieku od Szkoły Powszechnej, lub 3 klas szkoły średniej. Egzalat 7·- 16 nie dotknięte inną chorobą prócz jaglicy, na miny wstępne 30 sierpnia o godz. S-ej rano.
co winny posiadać swiadectwo lebrskie. Oplat't za
leczenie i utrzymanie, uiszczana z góry bezpośrednio
do Kasy P. K. P. D. wynosi dzienni.: 5 punktów urzę
dniczych wedlug mnożnej ustalonej przez Ministerstwo
Skarbu (obecnie :1,15 zl) z cw.:ntua lnem uwzgł!;dnie
o godzinie 12,30 w południe w Benieach
niem wzrostu kosztu drOŻYll1y.
Dzieci przybywające do zakładu winny posiadać: (zagroda Jana Kostki) sprzedam publicznie za gotówkę:
l płaszczy k,
maciorę,
prosiąt
2 ubranka (wzgled~ie 2 sukienki),
1 czapkę (względnie 1 kapelusz),
WdowcZ}"k, komornik sądowy w Krotoszynie Tel. 118.
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,,Generał v. Stoc:kenu Oryginał
największe urod za je r6wnież na Iichrzej glebie,

bardzo dobrze prz ezimująca , bezpretensjonalna.

2) Cimbala pszenica oZI·ma ,
,,W. Książe Saski" I. odsiew

,

bez ś n i eci , bia l'e zia rn a, du żo zakleju, bardzo
dob rze przez imują ca

Golewa do WrSiewd dostawa
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O rędowni k Urzędowy
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IJJdzieJ.apoigczki wellolowc,{JipfJteczne ~ l Zapisz się na
, ipoiyczkj pod zas/aw papierów wortośdowqclt
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Załatwia JIj.jzelkie jprawy wchodzące
w zakres bankowo~ci w kraju i zagranicą

la całość i beznieczeńjfwo wkładów '

członka
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