SKOROWIDZ
do O rę d o w n ik a U rzędow ego p o w ia tu puckiego
na ro k 1925.
A.
Acetylen: wyrób, przechowywanie i używanie
poz. 246 str. 186.

B.

Banki: komunikat Państwowego Banku Rolnego
poz. 142 str. 104.
Berberys: tępienie poz. 29 str. 19.
Bezrobocie: obowiązek pracodawców zawiada
miania o każdem wolnem miejscu poz. 20
str. 13 — rodzaje przedsiębiorstw i zakładów
pracy państwowych i samorządowych oraz
kategorji zatrudnionych w nich robotników,
podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na
wypadek bezrobocia poz. 94 str. 61 — zawie
szenie i zmiany w stosunku do pewnych kategoryj robotników poz. 116 str. 80 — w y
kluczenie od praw a do świadczeń zabezpie
czonych na wypadek bezrobocia poz. 120
st. 83 — obwieszczenie zarządu Obwodowego
Funduszu Bezrobocia poz. 174 str. 128.
Bilety skarbowe:
wypuszczenie serji II bil. skarb.poz. 5 str. 4
»
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ustawa o wypuszczeniu biletów skarbowych
poz. 180 str. 133 — rozporządzeni o powięk
szeniu emisji serji V I biletów skarbowych poz.
205 str. 155.
Bilety zdawkowe: wycofanie biletów zdawkowych
1 i 2 zlotowych poz. 250 str. 188.
Budżet: obwieszczenie w przedmiocie wyłożenia
projektu budżetu pow. związku komun. poz.
215 str. 163.

D.
Daniny: o poborze daniny lasowej na cele odbu
dowy kraju poz. 267 str. 202.
Dewizy: zmiany w sprawie regulowania obrotu
dewizami i walutami zagranicznemi poz. 304
str. 217.
Dezynfekcje: obostrzenie dezynfekcji wagonów
kolejowych poz. 243 str. 185.
Dezynfektorzy: urządzenie kursu dezynfektorskiego
oz. 127 str. 89.
•ługi: przerachowanie długów rentowych poz. 233
str. 169 — poz. 295 str. 213.
Dni świąteczne: zmiana poz" 103 str. 70.
Domeny: nabycie gruntów majątku państw. Lubocino poz. 209 str. 157, zaprowadzenie sekwestru administracyjego nad maj. państw. Lubocino poz. 224 str. 170.

E

Drogi: pokrycie kosztów utrzymania dróg bitych
powiatowych poz. 99 str. 67, zmiana rozporzą
dzenia, regulującego używanie i ochronę dróg
poz. 150 str. 113, przepisy co do odległości
budowli od dróg publicznych poz. 275 str. 205.
Drzewo: przetarg poz. 274 str. 204.

E.
Elektryczność: udzielenie uprawnień rządowych
na wytwarzanie energji elektrycznej poz. 192
str. 143.

F.
Fortyfikacja: roboty przygotowawcze w Gdyni
poz. 285 str. 210.
Fundusz gospodarczy: statut Państwowego Fun
duszu Gospodarczego poz. 124 str. 88.

G.
Godziny biurowe: obwieszczenie w sprawie go
dzin biurowych poz. 101 str. 67 — poz. 136
str. 96 — poz. 312 str. 210 — poz. 135 str. 96.
Gołębie pocztowe: ustawa o gołębiach poczto
wych poz. 131 str. 93.
Gotowizna: o sposobie lokowania gotowizny
bieżącej przez osoby prawa publicznego i osoby
niewłasnowolne poz. 14 str. 10.
Granice: rozporządzenie poi. dot. zabezpieczenia
pranie państwa poz. 298 str. 215.
G runty: włączenie do gminy Żarnowiec grun
tów , leżących nad morzem przy Dąbkach
poz. 279 str. 207.

H.
Handel: w sprawie agentów handlowych i po
dróżujących w sprawach handlowych poz. 30
str. 19 — obwieszczenie w sprawie obrotu
handlowego z W .
M.
Gdańskiem
poz.
314 str. 215.
Hipoteki: polecenie Prokuratorji Generalnej R. P.
zastępstwa prawnego Kom. Banku Kredytów,
w Poznaniu poz. 177 str. 131.
H odow la: udział włościańskiej hodowli w w y
stawie rolniczej w Grudziądzu poz. 107 str. 71.
I*
Inwalidzi: zgłoszenie na kurs straży leśnej poz. 88
str. 58 — zaopatrzenie inwalidów optantów
poz. 228 str. 171 — zaopatrzenie inwalidów
wojennych, zamieszkałych zagranicą poz. 238
str. 180.
Izby morskie: ustawa o izbach morskich poz. 114
str. 77.

J.
Jarm arki: ogłoszenie zmian w jarmarkach, odbyć
się mających w roku 1926 poz. 299 str. 215.
Język: o języku państw, i innych w komunikacji
poczt, i t. d. poz. 7 str. 5 — język urzędowy
sądów, urzędów prokuratorskich i notarjuszy
poz. 102 str. 69.

K.
Karty myśliwskie: spis kart myśliwskich, wysta
wionych w czasie od 24. 10. 24 r. do 1. 1.
25 r. i w czasie od 1. 1. do 31. 1. 25 r. poz. 36
str. 25 — spis kart myśliwskich wystawionych
w czasie od 1. 4. do 31. 10 25 r. poz. 280
str. 207 — spis kart myśliwskich wystawio
nych w czasie od 4. 11. do 27. 11. 25 r.
poz. 310 str. 210.
Kataster: zmiana kompetencji M in. Robót Publ.
odnośnie do spraw katastr. poz. 239 str. 181.
Koleje: wywłaszczenie nieruchomości na rzecz
Skarbu Państwa do budowy kolei Bydgoszcz—
Gdynia poz. 276 str. 206.
Kominy: wymiatanie kominów i urządzeń palenis
kowych poz. 60 str. 43 — poz. 168 str. 125.
Komisje: sprawa urzędowania komisji samochodo
wej w I kwartale 1925 r. poz. 16 str. 11.
Koncesje: rewizja uprawnień na sprzedaż przed
miotów, objętych monopolem skarbowym poz.
3 str. 3.
Konie: obwieszczenie dot. koni wybrakowanych
poz. 70 śtr. 47 obwieszczenie dot. koni wybra
kowanych poz. 171 str. 128 obwieszczenie dot.
sprzedaży koni i źrebiąt poz. 186 str. 136 ob
wieszczenie dot. sprzedaży koni i źrebiąt poz.
282 str. 208 zwalczanie niedokrwistości wśród
koni poz. 319 str. 218.
Kredyty: Obwieszczenie Starosty w przedmiocie
kredytów dla małorolnych rolników poz. 40
str . 31 kredyt dla rolników na zasiewy w io
senne poz. 100 str. 67 kredyty na zalesienie
piasków lotnych i nieużytków poz. 109 str. 74
ustawa o państw, funduszu kredytu na meljoracje rolne poz. 220 str. 167 stosowanie zasad
przy udzielaniu pożyczek na meljoracje rolne
poz. 270 str. 203.
Księgi wieczyste: sposób zastąpienia wpisów
poz. 123 str. 87.
Księgi: wydawnictwo „Księga Adresowa Polski“
poz. 106 str. 71.
Kw atery: ustawa o zakwaterowaniu wojska
w czasie pokoju poz. 232 str. 175 poz. 236
str. 179 poz. 242 str. 183 poz. 249 str. 187
poz. 261 str. 196

L.
Lekarze weter.s diety i koszty podróży poz. 79
str. 54.
Licencje: terminy licencji stadników poz. 134
str. 96 licencja klaczy poz. 241 str. 182.
Licytacje: obwieszczenie dot. publ. licytacji koni
w Grudziądzu poz. 22 str. 14 dzierżawa użytku
traw poz. 146 str. 105.
Likwidacje: przedłużenie terminu do składania
podań poz. 268 str. 203.
Listy zastawne: o uwolnienu od opłat stemplowych
poz. 26 str. 17 przyjmowanie na poczet po
datku majątkowego listów zastawnych Państwo
wego Banku Rolnego poz. 67 str. 47.

Ł.
Łazienki : wydzierżawienie łazienek w Helu poz
145 str. 105.
Łodzie: łódź porzucona na wybrzeżu morskiem
oz. 65 str. 46.
owy: pora ochronna dla koźląt i saren poz. 286
tr. 210.
s

M.
Matrykuły: dot. nadesłania matrykuł sumarycz
nych poz. 56 str. 40.
Meljoracje: ustawa o popieraniu publicznych
przedsiębiorstw meljoracyjnych poz. 190 str. 141
— kwalifikacje osób, wykonywujących meljora
cje rolne z pomocą pożyczek państwowych poz.
240 str. 181.
Miasta: ustawa o rozbudowie miast poz. 148
str. 108 — rozporządzenie o wykonaniu arty
kułów 11, 12, 13, 14 i 25 ustawy o rozbudo
wie miast poz. 160 str. 119.
Młodociani:, o wykazach i spisach młodocianych
poz. 4 str. 3 — o wykonaniu obowiązku szkol
nego przez młodocianych poz. 25 str. 16 — spis
robót, wzbronionych młodocianym poz. 196 str.
146
ustawa o zmianie pierwszego ustępu
art. 22 ustawy o pracy młodocianych i kobiet
poz. 212 str. 159.
„Mniszka“ : zwalczanie poz. 206 str. 155.
Monopol: o wprowadzeniu jednolitego monopolu
sprzedaży soli na obszarze całej R. P. poz. 13
str. 8 — postępowanie przekazowe w obrocie
towarów monopolowych poz. 35 str. 24 — wpro
wadzenie jednolitego monopolu sprzedaży soli
poz. 58 str. 41 — rozporządzenie o rewizji
uprawnień na sprzedaż przedmiotów monopo
lowych poz 187 str. 137.

N.
Nominacje: obwieszczenie w sprawie nominacyj
nej wójtów i ich zastępców poz. 288 str. 210
— poz. 320 str. 218.
O.
Obroty: o obrocie szmatami poz. 33 str. 21 —
regulowanie obrotu walutami zagranicznemi poz.
poz. 318 str. 217.
Obywatelstwo: nabicie i utrata obywatelstwa pol
skiego na skutek opcji poz. 45 str. 34.
Ochrony: przepisy dot. ochrony brzegu morskiego
poz. 170 str. 128.
Odezwy: odezwa Komitetu Wystawy w Liskowie
poz. 139 str. 101.
Odroczenia: przedkładanie reklamacyj w sprawie
odroczenia służby wojskowej poz. 31 str. 20
uzupełnienie obwieszczenia w przedmiocie
przedkładania reklamacyj dot. odroczenia służby
wojsk poz. 77 str. 52. — postępowanie przy
udzielaniu ulg i odroczeń poz. 141 str. 103.
Oficerowie: zamknięcie rejestracji oficerów rezer
wy poz. 47 str. 35. — powołanie oficerów rez.
do służby czynnej poz. 87 str. 57. — powoła
nie na sześciotygodniowe ćwiczenia poz. 108
str. 73.
O giery: o nadzorze państw, nad ogierami i re
jestracji klaczy zarodowych poz. 44 str. 33
— wykonywanie nadzoru państwowego nad
ogierami poz. 176 str. 130 — przegląd ogie
rów poz. 233 str. 178.
Opieka: ustawa o Radzie O pieki Społecznej
poz. 78 str. 53.
Opłaty: o zatwierdzeniu wysokości opłat na
rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej poz. 8 str. 5
* taryfa opłat za oględziny bydła rzeźnego
i badanie mięsa wraz z trychinoskopją poz. 9
str. 5 — opłaty na rzecz Pomorskiej Izby
Rolniczej poz. 49 str. 35 — pobieranie opłat
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od umów o przeniesienie własności nierucho
mości poz. 73 str. 49 — pobieranie opłat za
paszporty na wyjazd zagranicę poz 96 str. 64
— pobieranie opłat za nadmierne zużycie
dróg bitych utrzymywanych przez powiat
poz. 97 str. 65 — statut o specjalnych opła
tach drogowych poz. 98 str. 66 — wymiar
specjalnych opłat drogowych na rok 1925
poz. 105 str. 71 — wykonanie ustawy z dnia
25. 7. 1924 r. o morskich opłatach portowych
poz. 121 str. 84 — ustalenie wysokości opłat
od statków poz. 138 str. 100 — zmiana nie
których morskich opłat portowych poz. 153
str. 115 — za paszporty na wyjazd za granicę
poz. 214 str. 162 — taryfa opłat od egzaminu
z zakresu badania mięsa poz. 244 str. 185 —
pobieranie dodatków do opłat państw, od
patentów na wyrób i sprzedaż trunków poz.
262 str. 198 — termin płatności opłat uzna
niowych za przejazdy do dróg bitych poz. 278
str. 207 — obwieszczenie w sprawie opłat od
podań dot. poszukiwań osób zagranicą poz.
289 str. 211 — taryfa opłat za badanie zwie
rząt na stacjach kolejowych poz. 306 str. 218.
Osady: zgłoszenia na nabycie osad w maj. Mrzez;no poz. 55 str. 40 — spis osad likwidacyj
nych V. serji poz. 95 str. 62 — obwieszczenie
w sprawie osad rentowych i umocnionych
poz. 222 str. 168.
Oszczędności: ustawa o przerachowaniu wkła
dek oszczędnościowych, złożonych w P. K. O.
poz. 200 str. 149.
P.

Papiery wartościowe: sprawa pretensyj do rządu
rosyjskiego o zwrot papierów wartościowych
poz. 154 str. 115.
Parcelacje: obwieszczczenie w sprawie instytueyj
parcelacyjnych poz. 290 str. 211.
Paszporty: wydawanie zezwoleń i paszportów za
granicznych poz. 21 str. 14.
Pobór: obwieszczenie o powszechnym poborze
poz. 140 str. 101 — urzędowanie Dodatkowej
Komisji Poborowej poz. 161 str. 123 — zgło
szenie się osób do spisu poborowych poz. 297
str. 214.
Poczta: zaprowadzenie służby telefonicznej poz.
252 str. 190 — poz. 291 str. 211 — poz. 292
str. 211 — poz. 293 str. 211 — poz. 301 sir.
216 — poz. 302 str. 216 poz. 311 str. 210 — poz.
323 str. 220.
Podatek: pobór podatku dochodowego od upo
sażeń służbowych, emerytur itd. poz. 6 str. 4
— sposób zapłacenia podatku majątkowego
przez płatników posiadających majątki ziemskie
poz. 19 str. 12 — statut o poborze podatków
od psów poz. 42 str. 32 — przesunięcie ter
minu do składania zeznań o dochodzie poz.
46 str. 35 — pobór podatku dochodowego
od uposażeń służbowych poz. 53 str. 40 —
wymiar podatku cd psów na rok 1925 poz.
54 str. 40 — statut dot. pobierania podatku
powiatowego od prawa polowania poz. 74
str. 50 — statut o samoistnym podatku ko
munalnym poz. 75 str. 51 —- pobór państw,
podatku dochodowego od uposażeń służbo
wych poz. 80 str. 54 — przesunięcie terminu
do składania zeznań o dochodzie poz. 115

str. 79 — ustawa o przedłużeniu mocy obo
wiązującej przepisów o wymiarze i poborze
państwowego podatku od nieruchomości poz.
122 str. 87 — pobór trzeciej raty podatku
majątkowego poz. 125 str. 89 — zwolnienie
robotników polskich od obowiązku płacenia
na rzecz Skarbu niemieckiego podatku skar
bowego poz. 147 str. 107 — przedłużenie
mocy obowiązującej przepisów o wymiarze i
poborze państwowego podatku od nierucho
mości poz. 149 str. 111 — wymiar i pobór
państw, podatku od lokali i od placów nie
zabudowanych poz. 159 str. 116, poz. 283
str. 209 — sprawa podatku powiatowego od
broni myśliwskiej poz. 204 str. 153 — ustawa
o opodatkowaniu spadków i darowizn poz.
211 str. 159 — lista płatników podatku od
broni myśliwskiej poz. 287 str. 210 — w yko
nanie statutu powiatowego o samoistnym po
datku kom. od psów poz. 316 str. 216.
Podkuwacze: obwieszczenie w sprawie kursu
podkuwaczy poz. 217 str. 164.
Pojazdy mech.: badanie pojazdów mech. i skła
danie egzaminów szoferskich poz. 85 str. 57.
Policja łowiecka: ustanowienie pom. siły łowiec
kiej w Helu poz. 28 str. 18 — ustanowienie
pom. siły łowieckiej w Kartoszynie poz. 41
str. 31 —- ustanowienie pom. siły łowieckiej
w Piaśnicy poz. 152 str. 115.
Policja państwowa: tytułowanie niższych funkcjo
nariuszy Pol. Państwowej poz. 64 str. 46.
Poligony morskie: obwieszczenie w sprawie stałe
go poligonu morskiego poz. 157 str, 116 — poz.
203 str. 153.
Położne: ogłoszenie w sprawie kursu dla położ
nych poz. 277 str. 206.
Poręka: ustawa o udzieleniu poręki państwowej
poz. 175 str. 129.
J
Pożary: obowiązek niesienia pomocy przy poża
rach poz. 235 str. 178.
Pożyczki (państw.): przerachowanie zobowiązań
Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państw, oraz
konwersyj rzeczowych pożyczek poz. 2 str. 2
wypuszczenie pożyczki zagranicznej w dolarach
Stanów Zjednoczonych Ameryki poz. 66 str. 47
konwersja 8°/o państwowej pożyczki złotej z
roku 1922 poz. 81 str. 55 — ustawa o przera
chowaniu zobowiązań Skarbu Państwa poz. 213
str. 160 — poz. 263 str. 199.
Prenumerata: rozporządzenie w sprawie prenume
raty za pośrednictwem poczty poz. 264 str. 201.
Pryszczyca: środki ochronne przeciw zwalczaniu
poz. 133 str. 95 — zarządzenie dot. zarazy
pryszczycy poz. 251 str. 188 — zarządzenie
weter.-policyjne dot. pryszczycy poz. 183 str. 135.
Przełożeni ob dw.: zatwierdzenie zastępcy przeł.
ob. dw. w Mieroszynie poz. 68 str. 47 — za
twierdzenie przeł. ob. dw. w Helu poz. 225
str. 170 — zatwierdzenie przeł. ob. dw. w Lubocinie poz. 325 str. 220.
Przesyłki: w sprawie przesyłek listowych za po
braniem poz. 27 str. 18 — sprawa terminów
podjęcia przesyłek pocztowych poz. 132 str.
94
postępowanie z zagranicznemi przesyłka
mi pocztowemi (listami), zawierającemi towary
podlegające ocleniu, lub których przywóz jest
zabroniony poz. 165 str. 124.
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R.
Reemigranci: informacje o kupnie ziemi w Polsce
poz. 208, str. 156.
Regulaminy: w sprawie regulaminiu dla P ań
stwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy poz.
34, str. 23.
Remonty: zakup remontów poz. 89, str. 58 —
poz. 194, str. 145,
Rendanci: zatwierdzenie rendanta kasy gminnej
w Swarzewie poz. 253, str. 190, w Pogórzu
poz. 272, str. 204.
Renty: obwieszczenie w sprawie rent dla wete
ranów, w dów i sierot poz. 221, str. 168.
Rezerwiści: karty mob. dla rocznika 1900 i 1899
poz. 61, str. 45, powołanie na ćwiczenia poz.
184, str. 135.
Robotnicy sez.: werbowanie do Gdańska poz.
90, str. 59.
Rozbitki: obwieszczenie dot. drzewa, wyrzuco
nego przez bałwany morskie poz. 128, str.
90 — poz. 281, str. 208.
Ruch graniczny: badanie zwierząt w małym ru
chu granicznym poz. 48, str. 35 — poz. 315,
str. 215 — poz. 158, str. 116, o obrocie zwie
rzętami domowemi i surowemi produktami po
chodzenia zwierzęcego na granicy polsko-gdańskiej poz. 52, str. 38.
Rybołóstwo: wydawanie kart rybackich obyw a
telom W . M . Gdańska poz. 62, str. 46, ochro
na wiosenna rybostanu poz. poz. 110, str. 74,
poszukiwanie kierownika do wylęgarni w M ylofie poz. 158, str. 116, ochrona gatunkowa
ryb na wodach otwartych poz. 284, str. 209_

S.
Sadzonki: nabycie sadzonek przez właścicieli la
sów prywatnych poz. 83, str. 56.
Samochody: badanie poz. 308, str. 219.
Samorząd: (zw. sam,) o przerachowaniu zobo
wiązań związków samorządowych oraz obligacyj, opartych na takich zobowiązaniach poz,
1, str. 1.
Sądy doraźne: w sprawie zniesienia sądów do
raźnych za dezercję poz. 11, str. 7.
Sieroty: zatwierdzenie radcy sierot w W ielkiejwsi poz. 69, str. 47, w Strzelnie poz. 185, str.
136, w Łebczu poz. 218 str. 164, w Rzucewie
poz. 254
str. 190, w Pogórzu poz, 273 str.
204.
Skargi: kierowanie skarg w drodze instancji poz.
112 str. 75.
Sołtysi: mianowanie Augustyna Nadolskiego kom.
sołtysem gminy Dębogórze poz. 92 str. 60.
Spirytus: kontrola nad zużyciem spirytusu ulgo
wego poz. 111 str. 74.
Spłaty: sposób spłat hipotecznych oraz wkładek
oszczędnościowych poz. 43 str. 32.
Spółki: o przekształceniu spółek akcyjnych na
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poz.
15 str. 10.
Spółki melj.: wybory zarządu spółki poz. 119 str.
80.
Statuty: dodatek do statutu Powiatowej Kasy
Oszczędności w Pucku poz. 72 str. 49.
Stawy: zakładanie, utrzymywanie, użytkowanie i
spuszczanie stawów poz. 71 str. 48.
Straż pożarna: zjazd poz. 113 str. 75.

Świerzb: wygaśnięcie świerzbu w zagrodzie Jana
Dobkego poz. 172 str. 128.
Szkoły: obwieszczenie Magistratu miasta Pucka
w sprawie szkoły dokształcającej poz. 17 str. 11.

T.
Taksatorzy: w sprawie taksatorów zwierząt padłych
na chorobę zaraźliwą poz. 50 str. 35.
Targi: obwieszczenie dot. targów remontowych
poz. 117 str. 80.
Taryfy: ulgi taryfowe przy przejazdach powrot
nych z uzdrowisk krajowych poz. 166 str. 124,
poz. 245 str. 186. — taryfa zwrotu kosztów
utrzymania ubogich poz. 169 str. 127. — zmia
na taryfy telefonicznej za rozmowy miejscowe
poz. 294 str. 213. — zmiana taryfy osobowej
i bagażowej na kolei Puck— Krokowa poz. 296
str. 214.
Torpedy: ogłoszenie w sprawie zatonięcia poz.
255 str. 190.
Tytoń: przywóz tytoniu z zagranicy poz. 104 str. 70.
U.
Ubezpieczenie: zmiana składek tygodnionych za
ubezpieczenie inwalidzkie i na starość poz.
179 str. 131 ubezpieczenie od wypadków w rol
nictwie poz. 271 str. 204 ubezpieczenie od
wypadków kow ali i ślusarzy poz. 300 str. 216.
Ubodzy: podwyższenie kosztów utrzymania w Za
kładzie Poprawczym w Chojnicach poz. 178
str. 131.
Um owy: umowa zawarta między Rzeczp. a W .
M . Gdańskiem w sprawie zabezpieczenia kosz
tów procesowych i zaliczki na koszta sądowe
poz. 130 str. 91.
Umysłowo chorzy: podwyższenie kosztów utrzy
mania poz. 126 str. 89.
Urzędnicy st. cyw.: zamianowania urzędnika sta
nu cyw. na obwód K arw . Błoto poz. 93 str.
60, na obwód Rekowo poz. 324 str. 220,
zwolnienie na obwód Lubocino poz. 143 str.
105 odszkodowanie dla urzędników stanu cy
wilnego poz. 118 str. 80.
Urząd Ziemski: ogłoszenie w sprawie zwolnienia
z urzędu p. Jana Goryniaka poz. 326 str. 220.

W.
Weksle: znaczenie organów sądowych upoważ
nionych do sporządzania protestów wekslo
wych i czekowych poz. 167 str. 125 — poz.
266 str. 202.
Wierzytelności: zmiana o wierzytelnościach we
walutach obcych poz. 193 str. 145.
W indy: urządzenie i używanie wind poz. 230
str. 173.
Władza skarbowa: uprawnienia organów w yko
nawczych władz skarbowych poz. 201 str. 150.
W ojsko: ustawa o potrąceniach z uposażenia
osób wojskowych poz. 137 str. 99 zasiłki dla
rodzin osób, powołanych na ćwiczenia w oj
skowe poz. 189 str. 140 i poz. 237 str. 180.
W ójci: odszkodowanie poz. 321 str. 219.
Wścieklizna:
zwalczanie wścieklizny u ludzi
i zwierząt poz. 51 str. 37.
W ybory: zmiana regulaminu wyborczego dla
przeprowadzenia wyborów do Rad miejskich
poz. 182 str. 134 wybory do Sejmiku P ow ia
towego poz. 219 str. 165, poz. 257 str. 191,
poz. 258 str. 192, poz. 259 str. 193, poz. 260
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sir 195, wybory gminne poz. 313 str. 211.
Wychowankowie: zbiegli z Zakładów wychowańprzymusowi poz. 86 str. 57.
Wydalenia: wydalenie z pasa granicznego: W ła
dysława Schwenka poz. 84 str. 57, Jana M adenskiego poz. 155 str. 115, Edwarda Bethkego
?qiZ' J-'6 str- 115> Józefa Swiderskiego poz.
14R v n j i Jana Iwanowskiego poz. 197 str.
148, Władysława Pokytułowicza poz. 198 str.
148 Jana Rokity poz. 202 str. 153, Ignacego
Bielawskiego poz. 207 str. 156, Jana SiemieńfP° io n ^ r 'iSit o \ 73, M arjana Cezara poz.
256 str. 190, Cal-Całko Faustyna poz. 269 str.
i0 3 , Jana Sochy poz. 309 str. 219, M atw ieja
J , 1“ donra Artemczuka poz. 322 str. 220.
Wydział Powiatowy: wakacje poz. 173 str. 128
Wykazy: pro ongowanie wykazów szoferskich oraz
pozwoleń kursowań pojazdów mechanicznych
poz. IU str. 7 — unieważnienie wykazu Józefa
Misinna poz. 12 stn 7, Anny Brzozowskiej poz.
»7 Str7
Pianowskiej poz. 23 str 14
Marty Styn poz. 32 str. 20, Juljana Kucy poz!
. 7 str. 26, Minny Kaczor poz. 57 str. 40, Jul
ianny Puszmann poz. 76 str. 52, Juljana Alwingei-a poz. 91 str 59, Rozalji Sojkę poz. 151
1?« M
Schirrmachera poz. 210 str.
158, Marp Klebba poz. 226 str. 170, Leona

Qj ~

317dsetra 216 ^

Str' 1?° ’ Michała Muz7 Poz-

Wykopaliska: obwieszczenie w sprawie wykopalisk
w / ? ? . Zlsk przedhistorycznych poz. 216 str. 163.

°

WyŚC,'!!ach

ko“ >’ch
Wywoź: o trybie postępowania przy przywozie
i wywozie substancyj i przetworów odurzają
cych poz. 38 str. 27.
n
Z akazy: ogłoszenie dot. zakazu sprzedaży napojów
alkoholowych podczas poboru wzgl. zebrań
kontrolnych poz. 144 str. 105 — l)0z 147
str. 186.
'
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Zmudy szkolne: kary poz. 63 str. 46.
Zobowiązania: o podwyższeniu niektórych zobowiązan tudziez obniżeniu niektórych należności
Skarbu Państwa poz. 24 str. 15.
ZwiązektCdowy: wyłożenie projektu budżetu poz.
Związki komunalne: o obowiązku i sposobie pop ^ W 39ast r y3 i tkÓW PrZ6Z 2W‘ązki komuna^ne
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