
R R E IS B L A T T
des Kreises Jarotschin.

Amtiiches Verordnuiigslblatt des Łandrats in Jarotschin und anderer Behorden,

Erscheint Dienstag und F re itag .— H erausgeber: Der Landrat in Jarotschin.

N p . 2 ,  Jarotschin, den 26. September 1939. Jahrg. I

Bekanntmachung 1.
J a g d a u s i i b u n g .

Die Jagd darf nur von Personen ausgeiibt 
werden, die einen von mir ausgestelłtsn Jagdschein 
besitzen. Ausgenommen sind nur Offiziere und 1 
Mannschaften der deutschen W ehrmacht, die im 
Besitze eines von W ehrmachtsdienststellen aus- 
gestelhen Jagderlaubnisscbeines sind.

Um Zusammenstósse m it Wehrmachtsstreifen 
zu vermeiden, ordne ich an, das9 alle Jagdausubenden 
an dem linken Arm eine Hakenkreuzbinde zu 
tragen haben.

Wer dieser Anordnung nicht, folgt, muss damit 
rechnen, dass er von Wehrmacht- oder Polizei- 
streifen angeschossen wird.

Jarotschin, den 22. September 1939.
D e r  L a n d r a t .

gez. Orłowski. _______ ___

Bekanntmachung 2.
An die Biirgermeister (Ortsvorsteher) des Kreises 

Jarotschin.
Soweit Biirgermeister (Ortsvorsteher) und I. 

Beigeordnete (Yertreter der Ortsvorsteher) von mir 
oder Wehrmachtsdienststellen noch nicht ernannt 
worden sind, haben die bisherigen Ortsvorsteher 
und deren V ertreter die Amtsgeschafte weiter zu 
fiihren. Ausgenommen sind nur Ortsvorsteher und 
deren V ertreter von den bisherigen Gemeinden, die 
m it anderen Gemeinden durch mich zusammen- 
gelegt worden sind.

Jarotschin, den 22. September 1939.
D e r  L a n d r a t .

_________  gez. Orłowski.

Bekanntmachung 3.
Herstellung der offentlichen Ruhe und Sicherheit-

Die Zerstorungswut undisziplinierter Horden 
und Verbrecher wahrend der Kriegswochen hat 
iiber die deutschen Volksgenossen des Kreises J a 
rotschin unsagliches Leid gebracht. Ermordete 
Kinder und Frauen, Manner und Greise, niederge- 
brannte Gehofte, Vernichtung von Millionenwerten, 
das ist das W erk dieser Verbrecher. Die meisten 
und gemeingefahrlichsten von ihnen sind gefluchtet 
und haben sich dadurch der gerechten Bestrafung 
entzogen. Polnische Zuchthauser wurden geoffnet 
und dadurch hunderte von Verbrechern auf das 
Volk losgelassen. Die zuriickkehrenden Verbrecher 
und die Zuchthausler bedeuten eine schwere Ge-

Ogłoszenie 1.
w  sprawie polowania.

Polować wolno tylko tym  osobom, które 
otrzym ały ode mnie pozwolenie i posiadają prawo 
polowania.

W yjątek stanowią pp. Oficerowie i Szerego
wi Rzeszy, którzy są zaopatrzeni w odpowiednie 
pozwolenia, wystawione przez Władze Wojskowe.

Aby uniknąć niepożądanych następstw i nie
porozumień z Patrolam i Wojskowymi zarządzam, 
aby wszystkie osoby wykonujące prawo polowania 
nosiły na lewym ramieniu opaskę z swastyką.

K to nie będzie stosował się do powyższego 
zarządzenia, może być przez Patrole Wojskowe 
względnie Patrole Policyjne postrzelony.

Jarocin, dnia 22. września 1939 r.
S t a r o s t a .

 _________  Orłowski.________ _

Ogłoszenie 2.
do Panów Burmistrzów (Sołtysów ) powiatu 

jarocińskiego.
O ile w jakiejkolwiek miejscowości powiatu 

nie mianowano Burmistrza (Sołtysa) i I  ławnika 
(zastępcy sołtysa) przeze mnie względnie przez W ła
dzę Wojskową, mają nadal urzędować wszyscy do
tychczasowi Burmistrzowie (Sołtysi) i ich zastępcy.

W yjątek stanowią ci Burmistrzowie, (Sołtysi) 
i zastępcy w tych miejscowościach, które z inny
mi gminami połączone zostały przeze mnie.

Jarocin, dnia 22. września 1939 r.
S t a r o s t a .

Orłowski.

Ogłoszenie 3.
Zabezpieczenie spokoju i porządku publicznego.

Wandalizm niedyscyplinowanych band i zbrod
niarzy w ciągu ostatnich tygodni wojny wyrządził 
mieszkańcom nar. niem. pow. jarocińskiego ogromną 
krzywdę. Bandy te mordowały kobiety, dzieci, 
mężczyzn i starców, paliły mienie ludzkie, wyrzą
dzając milionowe szkody. Część tych zbrodniarzy a 
zwłaszcza najniebezpieczniejszych uciekła i tym- 
samym unikła sprawiedliwego ukarania.

Polskie więzienia i zakłady przymusowo-wy
chowawcze zostały otwarte, wskutek czego setki 
zbrodniarzy i więźniów zostało wypuszczonych, 
zagrażając porządkowi publicznemu.

Powracający zbrodniarze i więźniowie przed-
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faJir fur das gesamte Yolk und fiir die dringend 
notwendige Aufbauarbeit. Sie werden ihre ver- 
brecherische Tatigkeit fortsetzen, gleichviel, ob sie 
Deutsche oder Polen treffen. Dem muss mit alien 
Mit,tein vorgebeugt werden. Die eingesetzten Po- 
lizeikrafte werden die Sicherheit des Yolkes und 
die Dingfestmachung dieser Verbrecher nur herbei- 
fiiłiren konnen, wenn das arbeit- und ordnungs- 
liebende Gesamtvolk voile U nterstiitzung gewahrt.

Alle zurdckkehrenden Verbrecher und Zucht- 
hausler, sowie sonstige verdaehtig erscheinende 
Herumtreiber, sind auf dem sclinellsten W ege dem 
nachsten Gendarmerieposten anzuzeigen. W er dieser 
Anzeigepfliclit nicht nachkommt, gefahrdet nicht 
nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen 
und handelt verbrecherisch. E r hat mit derselben 
Bestrafung zu rechnen, wie der Verbrecher selbst.

Jarotschin, den 22. September 1939.
D e r  L a n d r a t .  

gez. Orłowski.

Bekanntmachung 4.
Verschiedene Falie geben dazu Veranlassung, 

darauf hinzuweisen, dass das Tragen von Haken- 
kreuzbinden nur Volksdeutschen gestattet ist.

Polen, die entgegen dieser Anordnung Haken- 
kreuzbinden anlegen, werden sofort festgenommen 
und mit schweren Strafen belegt.

Jarotschin, den 22. September 1939.
D e r  L a n d r a t .  

gez. Orłowski.

Bekanntmachung 5.
Rentenregelung.

Alle Rentner bezw. Pensionare, die nachweis- 
lich ihre Renten oder Pensionen fiir den Monat 
September 1939 nicht erhalten haben, melden sich 
unter Vorlage ihrcs Rentenscheines vom 27. 9. 1939 
ab von 8—12 Uhr im Landratsamt, um ihre Renten- 
anspriiche anzumelden, soweit sie in der S tadt J a 
rotschin und in den_ Amtsbezirken Jarotschin, Ja- 
ratschew, Neustadt, Zerkow, Kotlin ihren Wohnsitz 
haben.

Die Rentenempfanger aus der S tadt Pleschen 
und den Amtsbezirken Preussenau (Tschermin), 
Pleschen, Golechow haben sich im Rathaus in 
Pleschen zu melden.

Rentenangelegenheiten. die noch nicht ent- 
schieden sind, werden nicht beriicksichtigt.

Jarotschin, den 23. September 1939.
D e r  L a n d r a t .  

gez. Orłowski.

Bekanntmachung 6.
V erkauf von Brot.

Zur Gewahrleistung einer gleichmassigen Ver- 
sorgung der Bevolkerung mit B rot und Back w aren, 
ordne ich hierm it an, dass Brot und Backwaren 
nur in Backereien verkauft werden diirfen. Alle 
anderen Geschafte haben die vorhandenen Bestande 
zu verkaufen.

Vom l.O k tober 1939 ab werden die Geschafte, 
die B rot oder Backwaren zum Verkauf anbieten, 
polizeilich gescblossen.

Jarotschin, den 25. September 1939.
D e r  L a n d r a t .  

gez. Orłowski.

stawiają groźne niebezpieczeństwo dla całej ludności 
i dla koniecznych prac reorganizacyjnych. Zbrod
niarze i więźniowie grasują nadal tak  u niemców 
jak i u polaków. Temu trzeba jednak zapobiec jak- 
najenergiczniej. W ładze Policyjne mogą zabezpieczyć 
należycie mienie obywateli tylko wtenczas od gra
sującej bandy, o ile wszelkimi siłami przyjdą oby
watele z pomocą i przyczynią się do ich ujęcia.

Wszystkich wracających zbrodniarzy i więź
niów oraz podejrzanych włóczęgów należy natych
miast zgłosić Władzom Polioyjnym względnie naj
bliższym Posterunkom Żandarmerii.

K to nie zgłosi wyżej wymienionych osób, po
woduje niebezpieczeństwo własne i otoczenia i 
uważany będzie za równo obwinionym i pociągnięty 
do odpowiedzialności karnej.

Jarocin, dnia 22. września 1939 r.
S t a r o s t a .

_________ _________ Orłowski.____________

Ogłoszenie 4.
Noszenie opaski ze swastyką.

Podaję do wiadomości, że do noszenia opasek 
ze swastyką są uprawnione osoby tylko narodowo
ści niemieckiej.

Polacy, którzy do tego zarządzenia się nie 
zastosują i będą nosić opaski ze swastyką, 
zostaną zatrzymani i surowo ukarani.

Jarocin, dnia 22. września 1939 r.
S t a r o s t a .

Orłowski

Ogłoszenie 5.
Uregulowanie rent i emerytur.

Wszyscy rentobiorcy względnie emeryci, 
którzy mogą udowodnić, że nie otrzymali renty lub 
emerytury za miesiąc wrzesień 1939 r. zgłoszą się 
z dokumentami uprawniającymi do odbioru renty 
lub em erytury w terminie od 27 września 1939 r. 
od godziny 8-mej do 12-tej w Starostwie Powia
towym w Jarocinie, o ile zamieszkują w mieście 
Jarocinie i należą do Wójtostwa: Jarocin, Jaracze
wo, Nowemiasto, Kotlin i Żerków.

Rentobiorcy z miasta Pleszewa i W ójtostwa 
Pleszewa, Czermin i Gołuchów zgłoszą się w Ra
tuszu w Pleszewie.

Dotychczas jeszcze nie załatwione podania o 
prawo przyznania renty względnie em erytury nie 
będą narazie rozpatrywane.

Jarocin, dnia 23. września 1989 r.
S t a r o s t a .

Orłowski.

Ogłoszenie 7.
Sprzedaż chleba.

Dla zapewnienia ludności dostatecznej i ró 
wnomiernej ilości chleba i pieczywa zarządzam ni
niejszym, aby chleb i pieczywo sprzedawano tylko 
w piekarniach.

Sklepy, które dotychczas sprzedawały chleb 
i pieczywo winny posiadane zapasy wyprzedać.

Jeżeli od dnia 1 października 1939 r. sklepy 
będą nadal sprzedawały chleb i pieczywo zostaną 
policyjnie zamknięte.

Jarocin, dnia 25 września 1939 r.
S t a r o s t a .

| Orłowski.
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Bekanntmachung 7.
Zur besseren Ausnutzung der vorhandenen 

Getreid«vorrate ordne ich an, dass samtliche Miihlen 
im Kreise Jarotschin vom 1. Oktober 1939 an, eine 
mindestens 65 °/o'ige Ausmahlung vorzunehmen 
haben.

Miihlenbetriebe, die dieser Anordnung zuwider- 
handeln, werden in Zwangsverwaltung genommen. 
Die verantwortlichen Leiter haben mit strenger 
Bestrafung zu rechnen.

Jarotschin, den 23. September 1939.
D e r  L a n d r a t .  

gez. Orłowski.

Bekanntmachung 8.
W aldwirtschaft.

Die Holznutzung der im Kreise Jarotschin 
vorhandenen Wałdungen ist lediglich mit meiner 
Genehmigung gestattet. Antrage kónnen nur von 
solchen Waldbesitzero gestellfc werden, die den 
planmassigen Jahreseinschlag anf Grund vorhan- 
dener Betriebswerke und darin errechneter Hieb- 
eatze nutzen wollen. Sie haben mir unverziiglich 
einen A ntrag in folgendem Muster vorzulegen:

1. Gesamtgrosse des Besitzes in ha,
2. Grosse des Holzbodens in ha, \
3. Umtriebszeit,
4. Betriebsplan von wann?
5. I. Periode von wann bis wann?
6. Abnutzungssatz fiir Derbholz,
7. Was ist in den einzelnen Jahren seit Be- 

ginn der I. Periode bis heute an Derbholz 
geschlagen ?

8. W elcher Einschlag wird beantragt?
Die Amtsvorsteher sind mir dafiir verantwort- 

lich, dass die in Botracht kommenden Waldbesitzer 
ihres Bezirkes von dieser Bekanntmachung in 
Kenntnis gesetzt werden. Der Einschlag ohne 
meine Genehmigung ist unbedingt zu unterbinden. 
Zuwiderhandelnde sind mir zu strengster Bestrafung 
zu melden.

Jarotschin, den 25. September 1939.
D e r  L a n d r a t .  

gez. Orłowski.

Bekanntmachung 9.
Holzwirtschaft.

Samtliche V orrate an Rohholz, Schnittholz, 
Furnieren, Sperrholz, Holzschwellen, Masten, lass* 
dauben, Parkettfliesen und Kanteln der im Kreis 
Jarotschin vorhanderen Sagewerke und Holzbandels- 
lager werden hiermit beschlagnahmt.

Abgaben aus diesen Yorraten diirfen vorerst 
nur an militarische Dienststellen auf dereń An- 
forderung, ausserdem nur mit Genehmigung des 
Chefs der Zivilverwaltung Posen, die durch meine 
Hand zu beantragen sind, erfolgen.

Jarotschin, den 25. September 1939.
D e r  L a n d r a t ,  

gez. Orłowski.

Bekanntmachung 10.
A n o r d n u n g .

I. Ich ordne mit sofortiger W irkung fiir das 
gesamte Gebiet der Provinz Posen folgendes a n :

Ogłoszenie 7.
Przem iał zboża.

Dla lepszego wykorzystania posiadanych za
pasów zboża zarządzam, aby od dnia 1 października 
1939 r. wszystkie młyny znajdujące się na terenie 
powiatu jarocińskiego dokonywały przemiału zboża 
conajmniej w 65s,o wydajności.

Przedsiębiorstwa te, które nie zastosują się 
do powyższego zarządzenia, będą oddane pod 
zarząd przymusowy a kierownicy odnośnych młynów 
zostaną surowo ukarani.

Jarocin, dnia 28. września 1939 r,
S t a r o s t a .

________________  Orłowski. ____________

Ogłoszenie 8.
Sprawy leśne.

Właściciele poszczególnych lasów znajdujących 
się na terenie powiatu jarocińskiego muszą ode 
mnie uzyskać wpierw pozwolenie na wycinanie 
względnie zużytkowanie drzewa.

Wnioski kierować mogą tylko ci właściciele 
lasów, którzy mają ustalony plan wyrębu i wy
znaczony kontyngent dla tartaków  itp. W takich 
wypadkach należy wnosić podania z wyszczegól
nieniem następujących danych:

1. Ilość ogólnego obszaru w ha
2. Ilość ziemi zalesionej w ha
3. Podanie terminu wyrębu (Umtriebszeit)
4. Od kiedy ustalono plan gospodarczy
5. I  okres od — do
6. Stosunek % zużycia drzewa dla drzewa 

twardego (Derbholz)
7. Ile w poszczególnym roku od czasu rozpo

częcia 1 okresu do obecnej chwili na poczet 
drzewa twardego (Derbholz) wycięto.

8. Jak i wyręb drzewa przewidziano.
Proszę Panów Wójtów, aby o treści po

wyższego zarządzenia poinformowali poszczególnych 
właścicieli lasów.

Za niewykonanie tego zarządzenia czynię 
Panów W ójtów odpowiedzialnymi.

Wyręb drzewa bez mego pozwolenia jest 
zakazany. Niestosujące się do tego osoby należy 
podać do surowego ukarania.

Jarocin, dnia 25. września 1939 r.
S t a r o s t a .

 __________  Orłowski.

Ogłoszenie 9.
Drzewo.

Wszelkie zapasy drzewa surowego, a miano
wicie: drzewo rżnięte, forniery, dykty, podkłady, 
maszty, klapki (Fassdauben), parkiety i kantówki 
znajdujące się w tartakach mb w handlach drzewem 
na terenie powiatu jarocińskiego zostają zajęte.

Oddanie drzewa z tych zapasów nastąpić mo
że jedynie na polecenie władz wojskowych a po
nadto za zezwoleniem Pana Szefa Administracji Cy
wilnej w Poznaniu na wniosek skierowany za moim 
pośrednictwem.

Jarocin, dnia 25. września 1939 r.
S t a r o s t a .

_______ Orłowski.

Ogłoszenie 10.
Zarządzenie.

I. J a  zarządzam z mocą obowiązującą dla ca
łego obszaru prowincji poznańskiej co następuje:
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a) Alle óffentlichen Inschriften in połnischer 
Sprache an Hausera, Geschaften usw. sind 
sofort zu entfernen. Sie sind schnellstens 
durch deutsche Bezeichnungen zn ersetzen.

b) Die Massnahmen sind bis za den von den 
Landraten und Oberbiirgermeistern zu be- 
stimmenden Terminen durchzuftihren, und 
z war von jedem, den es angeht.

c) Zuwiderhandlungen werden strengstens be- 
straft.

Posen, den 18. September 1939.
Der Chef der Zivilverwaltung in Posen.

(—) G r e i s e r.
Vorstehende Anordnung des Chefs der Zivil

verwaltung in Posen wird zur Beachtung bekannt 
gegeben, die Durchfuhrung hat bis zum 15. Oktober 
1939 zu erfolgen.

Jarotschin, den 25. September 1939.
D e r  L a n d r a t .

gez. Orłowski. _________

Bekanntmachung 1J.
Abschuss von Rot- und Rehwild.

Die Rot- und Rehwildbestande im Kreise J a 
rotschin haben infolge des Krieges stark gelitten. 
Der Abschuss isfc daher nach Móglichkeit einzu- 
schranken. Soweit es zur Vermeidung von Wild- 
schaden erforderlich erscheint, konnen volksdeutsche 
Eigenjagdbesitzer und Jagdpachter Antrage auf 
Abschusserlaubniss bei mir vorlegen. In diesen ist 
die Grósse des Jagdbezirks und der Besfcand an 
Stand- und Wechselwild anzugeben.

Jarotschin, den 25. September 1939.
D e r  L a n d r a t ,  

 gez. Orłowski.________ __

Bekanntmachung 12*
Bienenziichter, die zur Bienenfutfcerung Zucker 

benótigen, haben entsprechende Antrage unter ge- 
nauer Angabe der Anzahl der Bienenvolker und 
der benotigten Zuckermengen an das Landratsamt 
in Jarotschin bis zum 2. 10. 39. zu richten. Spater 
eingehende Antrage werden nicht boriicksichtigt. 
Palsche Angaben fiber die Anzahl der Bienenvolker 
haben Bestrafung der Antragsteller zur Folge.

Der Bienenzucker kann ab 4. 10. 39. bei der 
Zuckerfabrik in Witaschiitz gegen Barzahlung in 
Empfang genommen werden.

Jarotschin, den 25. September 1939.
D e r  L a n d r a t .  

______________  gez. Orłowski.________________

Bekanntmachung 13.
Mehlsteuer.

Die Miihlenbetriebe werden darauf hingewiesen, 
dass die Mehlsteuer (3.— zl fiir 1 Dztr.) auch fiir 
die Zeit nach dem 1. 9. 39. zu entrichten ist. Bis 
zn einer anderweitigen Regelung ist die Steuer am 
1. und 15. eines jeden Monats fiir die zuriickiiegende 
Zeit bei der Kreiskommunalkasse in Jarotschin 
bezw. deren Nebenstelle in Pleschen einzuzahlen.

Sollte bei den behdrdlicherseits durchgefiihrten 
Buchpriifungen festgestellt werden, dass die Steuer 
nicht ordnungsmassig gezahlt worden ist, erfolgt 
eine strenge Bestrafung der Schuldigen.

Jarotschin, den 25. September 1939.
D e r  L a n d r a t .  

gez. Orłowski.

a) Wszystkie oficjalne napisy w języku pol
skim na domach, sklepach itd. muszą natychmiast 
zniknąć i być zastąp one w języku niemieckim.

bj Zarządzenie to ma być wykonane w termi
nie wyznaczonym przez Starostów i Nadburmistrzów.

c) Niestosujący się zostaną surowo ukarani.
Poznań, dnia 18 września 1939 r.

Szef Administracji Cywilnej w Poznaniu,
(—) Greiser.

Powyższe zarządzenie Szefa. Administracji Cy
wilnej w Poznaniu podaje się do wiadomości i wy
konanie ma nastąpić do dnia 15 października 1939r.

Jarocin, dnia 25. września 1939 r.
S t a r o s t a .

Orłowski.

Ogłoszenie 11.
Odstrzał rogaczy, sarn, jeleni i łań.

Na terenie powiatu jarocińskiego w znacznym 
stopniu ucierpiała zwierzyna, a mianowicie: rogacze, 
sarny, jelenie i łanie z powodu wojny. Wobec tego 
odstrzał tej zwierzyny należy ograniczyć do minimum.

W razie stwierdzenia poważnych szkód wy
rządzonych przez tę zwierzynę na terenie łowiec
kim, mogą obywatele narodowości niemieckiej jako 
właściciele względnie dzierżawcy obwodó wło wieckich 
stawić wniosek na moje ręce o pozwolenie na od
strzał tej zwierzyny. We wnioskach należy podać 
wielkość obwodu łowieckiego oraz przypuszczalny 
stan zwierzyny i zwierzyny przechodniej.

Jarocin, dnia 25. września 1939 r.
S t a r o s t a .

 _______________ Orłowski.

Ogłoszenie 12.
Bartnictwo.

Bartnicy, którzy potrzebują cukru do dokar
miania pszczół mogą wnosić podania do Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie do dnia 2.10. 1939 r. o 
przydzielenie w tym celu odpowiedniej ilości cukru. 
We wniosku należy podać dokładną ilość posiada
nych uli i ilość potrzebnego cukru. Po upływie 
wyznaczonego terminu przedkładane wnioski nie 
będą uwzględniane. Wnioskodawcy, którzy po
dadzą fałszywy stan uli, zostaną ukarani.

Cukier dla pszczół wydawać będzie od dnia 4. 
10. 1939 r. Cukrownia w Witaszycach za gotówkę.

Jarocin, dnia 25 września 1939 r.
S t a r o s t a .

Orłowski.

Ogłoszenie 13.
Podatek od mąki.

Właścicieli młynów wzywa się, aby wpłacili 
podatek od mąki (3,-zł. za podwójny centnar) rów
nież za czas po 1 września 1939 r.

Aż do dalszego uregulowania tej sprawy po
datek ten jest płatny w dniu 1 i 15 każdego mie
siąca za czas ubiegły w Komunalnej Kasie Powiatu 
w Jarocinie względnie w Oddziale Komunalnej 
Kasy w Pleszewie.

W razie stwierdzenia w młynach przez czyn
niki kontrolne na podstawie prowadzonych książek 
za mało wpłaconego podatku, winne osoby zo
staną surowo ukarane.

Jarocin, dnia 25. września 1939 r.
S t a r o s t a .

Orłowski.


