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DOW NIK
STAROSTWA i POWIATU PUCKIEGO
\ ___________ _____________

Skorowidz
do O r ę d o w n ik a p o w ia ła p u c k ie g o n a r o k 1 9 2 3 .
A.
Adres: Inspektora Szkolnego w Pucku str. 7,
poz. 12.
Administracja: podział adm. Rzplitej Polskiej str.
91, poz. 160.
Alkohol: zakaz sprzedaży podczas poboru str. 72
poz. 130 — str. 178 poz. 331 str. 206 poz.
398 str. 239 p. 449.
uchwała Wydz. Pow. dot. walki z alkoholizmem
str. 157 poz. 279
ograniczenie wyszynku str. 275 p. 509.
Akuszerki: opłaty za kurs str. 57 poz. 97 — str.
274 poz. 508 — str. 314 poz. 580.
Apteka: ceny za lekarstwa dla Kas Chorych str.
53 poz. 89 — utrzymanie surowca i szczepion
ki str. 99 poz. 176 — sprowadzenie środków
leczniczych str. 391 poz. 540.
Amnestja: str. 219 poz. 416.
B.
Bony skarbowe: ustalenie ceny emisyjnej złotych
bonów skarbowych str. 109 poz. 191 i 192
str. 136 poz. 241 i 242 str. 143 poz. 249
str. 163 poz. 292 str. 169 poz. 308 str. 174
poz. 318 str. 178 poz. 329 str. 181 poz. 345
i 340 cena emisyjna str. 231 poz. 436 str. 240
p. 451 str. 262 poz. 589 str. 274 poz. 505
i 506 i 507 str. 297 poz. 552 str. 339 poz. 629.
Budownictwo: ulgi dla nowo wzniesionych budo
wli str. 211. p. 404.
Bydło: przeniesienie stadnika str. 179 poz. 342
ruch graniczny str. 193 poz. 373 str. 309 poz.
570 stacjonowanie knura w Oksywiu str. 126
poz. 217 licencja stadników str. 171 poz. 310,
taryfa oględzin str. 72 poz. 132 wywóz str. 108
poz. 189 i str. 124 poz. 212, — pokątne ubi
janie str. 128 poz. 221 — wynagrodzenie dla
rozjemców dot. oszacowania bydła str. 178 poz.
330 i str. 258 poz. 481 — wykaz stadników
str. 205 poz. 397 i str. 329 poz. 595 — licen
cja stadników str. 24 poz. 44 i str. 245 p. 459
— taryfa od oględzin bydła str. 210 poz. 401
— zaraza płucna str. 215 poz. 409 — opłaty
za oględziny str. 248 poz. 446 — procent skła
dek od zwierząt kopytkowych i bydła rogatega
dla gmin str. 284 poz. 526 — ochrona przeciw
zarazy bydła str. 304 poz. 565 — taryfa oglę
dzin str. 307 poz. 568 — podwyższenie wyna
grodzenia dla rozjemców str. 336 poz. 622.

Benzyna: do orki — ogłoszenie Pomorskiej Izby
Rolniczej str. 92 poz. 165.

C.
Ceny: wytyczne dla miasta Pucka — str. 16 poz.
26 str. 43 poz. 70 str. 61 poz. 105 str. 68
poz. 122 str. 76 poz. 140 — cenniki str. 247
poz. 463 — spis towarów co do ujawnienia
cen str. 248 poz. 463. i
Ceny soli: str. 48 poz. 78 str. 88 poz. 150.
Ceny: — ujawnienie cen na przedmiotach str.
78 poz. 142 — wywieszenie cenników str. 108
poz. 188.
Ceny: — na artykuły w markach polskich — str.
255 poz. 476.
Choroby zakaźne: w Swarzewie str. 103 poz. 182
str. 144 poz. 253 — zarządzenie w sprawie
płonicy w Rekowie str. 314 p. 579 —- w Helu
str. 318 poz. 591 — w Jastarni str. 333
poz. 613.
D.
Danina lasowa: str. 253 poz. 474 i 287 poz. 535.
Dezynfekcja: — kursa str. 326 poz. 601.
Drzewo: ubogim i szkołom — str. 1 poz. 2 —
opłaty od wywozu str. 165 poz. 301 i 320
poz. 593.
Drzewka: przy drogach publicznych str. 45 poz.
72 i 49 poz. 85 i 78 poz. 143 i str. 163
poz. 293.
Drób: wystawa drobiu str. 294 poz. 548 — w
sprawie kongresu hodowców drobiu str. 318
poz. 588.
Drogi publiczne: przekroczenie przepisów porząd
kowych str. 165 poz. 300 — opłata za używa
nie dróg bitych str. 292 poz. 543 — opłata za
przejazdy str. 293 poz. 544 — naprawa str.
333 poz. 611.
Dzieci: Pomoc Polsko-Ameryk. Komitetu str. 164
poz. 299 -^przyjm ow anie dzieci z Gdańska
str. 180 p^z. 344 — zachowanie się na dro
gach publicznych dzieci wobec samochodów
str. 226 poz. 422.
E.
Eksmisja: osób zwolnionych ze służby państwowej
z lokali zarekwirowanych str. 94 poz. 168.
Emigracja: Kredyty dla reemigrantów z Niemiec
str. 278 poz. 513 — inform. dla emigrantów
str. 65 poz. 116 i str. 187 poz. 365.
1
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G.
Godziny: biurowe podczas świąt wielkanocnych
sir. 99 poz. 177, str. 148 poz. 258 i str. 332
poz. 610.
Gołębię: założenie Tow. hodowli gołąbi poczt,
str. 99 poz. 178, — utworzenie Towarzystwa
hodowli str. 333 poz. 612.
Gdańsk: obowiązek meldowania sią przybywa
jących do Polski obywateli W. M. Gdańska
str. 194 poz. 376.
Gminy: przedłożenie rachunków str. 217 poz. 412.
G roby: konserwacja grobów wojennych — po
parcie firm y Pax str. 337 poz. 624.
H.
Handel: tępienie nadużyć str. 31 poz. 57.
Hipoteki: landszaftowa spłata str. 188 poz. 366-

I.
Inwalidzi: ogłoszenie Referatu Inwalidzkiego
str. 4 poz.' 5, — fundusz Ojca świętego dla
inwalidów str. 172 poz. 316, - oględziny lek
wet. psów przewodników dla mw. woj. str. ¿y
poz. 541.
Inspekcja Pracy: — utworzenie str. 54 poz. 93.
Inżynierzy: używanie tytułu str. 282 poz. 52L
Izba Rzemieślnicza Grudziądz: spis warsztatów
str 7 ooz. 13 i 18 poz. 31, taksa egzaminacyjna
czeladników str. 103 poz. 181, - komunikat
wszystkich cechów str. 334 poz. 6.9.

J*
Język urzędowy: ustawa str. 118 poz.206.
Jarmarki: str. 171 poz. 311.
leńcy: wracający z niewoli wypłata należności
str. 185 poz. 358, — pretensje z niewoli bel
gijskiej str. 201 poz. 390.

K.

Kanianka Lubianowa: zwalczenie str. 88 poz. 149.
Kara: za zwłokę i koszta egzekucji str. 119
poz. 207, — podwyższenie str. 303 poz. JM ,
— zmiana przepisów karnych ustawa str. 263
poz. 494, — zmiana kar pieniężnych — dy
scyplinarnych str. 295 poz. 550.
Kąpiele: zakłady kąp. str. 166 poz. 304.
Kasa Chorych: w Pucku — wartość świadczeń
w naturze str. 22 poz. 42, - grupy zarob
kowe str. 23 poz. 43 i str. 48 poz. 84, - nadzór w zakresie lecznictwa str. 52 poz. 86,
i 68 poz. 124 i str. 140 poz. 247, str. 156
noz. 278, — obwieszczenie str. 186 poz. 3o3,
_obw. wartości świadczeń w naturze str. 217
poz. 415 i 459 poz. 486 a i 486 b - obwiesz
czenie str. 285 poz. 531 i str. 286 poz. 532
i 533.
Kasa Oszczędności w Pucku: • statut str. 264
poz. 493.
Kominiarze: ustanowienie i obow. kominiarzy
str. 296 poz. 551, str. 311 poz. 551 ciąg dal
szy str. 315 poz. 551 i 320 poz. 551 dokoń
czenie.
Konie: karty ewidencyjne str. 40 poz. 65 —
sprzedaż koni wybrakow. str. 88 poz. 151
ewidencja koni str. 88 poz. 152
licencj.
klaczy str. 144 poz. 255 — ogłoszenie Ko-

2
rnendy Uzup. Koni str. 156 poz. 277 — sprze
daż koni wojskowych str. 163 poz. 297
premjowanie klaczy str. 180 poz. 343 — aot.
źrebiąt rewindykowanych str. 230 poz. 433
obw. Kom. Uzup. Koni str. 250 poz. 468 ■
składanie raportu o zaszłych zmianach koni
wojskowych str. 293 poz. 545 — ochrona
przeciwko zarazy u koni str. 306 poz. 567.
Konsulaty: Zmiana okręgów str. 7 poz. 10 —
tereny czynności str. 73 poz. 133.
Koncesje: na budowę — przypomnienie str. 4
poz. 4 i 182 poz. 348.
Kontrola rezerwistów: str. 61 poz. 103, str. 71
poz. 129 i 97 poz. 172.
Kotły parowe: dozór str. 46 poz. 73 — wyda
wanie pozwoleń str. 46 poz. 75
opłata za
dozór str. 143 poz. 250 i 152 poz. 261 —
posługiwanie przepisy str. 161 poz. 290 i 230
poz. 432 — nadzór policji str. 263 poz. 490
i 325 poz. 598 i 599 str. 332 poz. 609, str.
230 poz. 432.
Kursa: zimowe przysposobienia rezerw, str. 18
poz. 32.
Kurs: podkuwaczy str. 64 poz. 111, str. 175
poz. 320.
Kredyt: na cele rolnictwa str. 258 poz. 483
udzielenie kredytu przez instytucje Państw,
i samorządowe str. 335 poz. 620.
Kwesta: przez Tow. naukowe w Warszawie
str. *298 poz. 556.

L.
Lasy: prywatne nadzór str. 282 poz. 522.
Lekarze: weteryn. zgłoszenie się u pow. lek. wet.
str. 39 poz. 63 — nazwa lek. weteryn, str. 89
poz. 154 — taryfa opłat dla lek. dentystów
str 138 poz. 244 — rozporządzenie co do
wścieklizny str. 177 poz. 328 — ustanowienie
lek. wet. na pow. Puck str. 279 poz. 314.
Lichwa wojenna: zwalczenie str. 31 poz. 56, str.
32 poz. 58, str. 81 poz. 145 — postępowanie
sądowe str. 161 poz. 289 — zwalczanie lichwy
str. 240 poz. 253.
Likwidacja majątków: Rozp. Prez. Główn. Urz.
Likw. str. 6 poz. 9.
Ł.

Majątek gminny: wydzierżawienie str. 15 poz. 23.
Marynarka Handlowa: mierzenie statków str. 47
poz. 76, str. 182 poz. 347.
Mieszkania: ustawa o dostarczeniu pomieszczeń
str. 69 poz. 125 i 185 poz. 357.

I

Ministerstwo Reform Rolnych: Ustanowienie urzędu str. 226 poz. 423.
Miary: opłaty za czynność urzędów miar str. 336
poz. 621.
Morski Urząd Rybacki: legitymacje rybackie str.
16 poz. 27 — sprzedaż łodzi mot. str. 163
poz. 296.
Morze: ochrona brzega morskiego str. 212
poz. 406.
. o
Mianowanie: Przeł. obsz. dw. Łętowice, r arszczyce i Roślinkach Szarymdworze str. 20 poz.
34 — vv Parszkowie str. 47 poz. 77
w
Kłaninie i Polchówku str. 48 poz. 79 — w
Su chy md worze str. 48 poz. 80 — w Celbowie
i Łebczu str. 226 poz. 426 i 427, str. 62 poz.
407 — w Mieroszynie str. 48 poz. 81.

N.
Najwyższy Trybunał Admin.: o kosztach postępstr. 9 poz. 14 — ustawa str. 13 poz. 21.
Nasienia: ulgi przewozowe str. 63 poz. 110.
Nauczyciele: świadczenia gmin dla nauczycieli
str. 212 poz. 405.
Nieszczęśliwe wypadki: podwyższenie dodatków
drożyz. str. 17 poz. 29, str. 193 poz. 374, str.
202 poz. 392 — rozciągnięcie przepisów pra
wnych odszkodowania na obywateli Państw
obcych str. 227 poz. 428 ogłoszenie sta
tutu Zakładu Ubezp. od Wyp. w Roln. sti.
294 poz. 547 — dodatkowe ściąganie składek
str. 314 poz. 578.
O.
Obywatelstwo polskie: — utrata str. 162 poz.
291, — spis osób którym nadano oby w. pol
skie’ str. 246 poz. 460 i 461.
Obcokrajowcy: dowody osobiste sttona 111
poz. 196.
Ochotnicy do wojska: str. 127 poz. 220.
Ochrona zwierzyny rogaczy: str. 143 poz. 251,
str. 167 poz. 305 — cietrzewiów, jarząbków,
bażantów str. 144 poz. 252.
Odezwa Prezydenta Rzplitej: str. 1 poz. 1.
Odpadki: zużytkowanie str. 8.
Odznaczenie pracowników rolnych: statut str. 21
poz. 41.
Odezwa: Pomoc inwalidom wojen. str. 65.
Ogień: ubezpieczenie Pom. Stów. str. 4 poz. 6.
O giery: stacjonowanie str. 21 poz. 39
licencja
str. 251 poz. 471 str. 279 poz. 516.
Ogólny zarząd Kraju: stosowanie par. 132 str.
216 poz. 410.
Okręgowy Urząd Ubezpieczeń: odrocz, term.
utworzenia str. 17 poz. 30.
Okręgowy Urząd Ziemski: sprzedaż resztówek
str. 90 poz. 156 — ostrzeżenie str. 280 p. 517.
Okręgowy wydział Ubezp.: wartość świadczeń w na
turze str. 151 poz. 260.
Opłata stemplowa: str. 39 poz. 64 str. 121 poz.
209 str. 132 str. 145 poz. 256 str. 149 poz.
259 _ w sprawie admin. spornej str. 64 poz.
414 — od rach. kupieckich str. 89^pbz. 155
— od pełnomocnictw str. 153 poz. 2o2
wy
równanie str. 158 poz. 288 - kary str. 169

poz. 307 — od podań o ulgi str. 175 poz.
321 — zmiana stawek str. 189 poz. 369
taryfa opłat str. 267 poz. 496 — uchylenie §
76 do 78 niem. ustawy stempl. str. 313 poz. 5/7.
Opieka społeczna: zgłoszenie zapotrzebowań na
pracowników str. 75 poz. 158 — zwrotu kosz
tów kancelaryjnych str. 102 poz. 180 — do
datki drożyzniane do rent str. 127 poz. 219
— składanie zeznań do rent str. 129 poz. ¿.26
— tabela podwyższenia opłat w ^Zakładach
krajowych str. 188 poz. 367, str. 317 poz. 583.
Opłaty administracyjne: za czynności i poświad
czenia urzędowe str. 291 poz. 542.
Ordynacja wiejska: zmiana str. 15.
Orędownik Urędowy: przedpłata str. 29 poz. 54
str. 76 poz. 139 str. 91 poz. 163 str. 154 poz.
264 str 215 poz. 407 str. 243 poz. 455 str.
257 poz. 479 str. 281 poz. 518 str. 312 poz.
575 str. 321 poz. 594 str. 337 poz. 626.
Ordery: odznaki cudzoziemskie str. 290 poz. 537
— odznaki dla weteranów str. 170 poz. 309
i str. 179 poz. 341.
P.
Paszporty: podwyższenie opłat za wizy str. 61
poz. 102 str. 116 poz. 201 st. 235 p. 442 str.
285 p. 528 str. 236 p. 600.
Pas graniczny: wysiedlenie str. 192 poz. 3/0 str.
318 poz. 589. str. 339 poz. 630.
Parcelacja: Obw. Okr. Urz. Ziemsk. w sprawie
samowolnej parcelacji str. 245 poz. 457.
Podatki: obrotowy: str. 15 poz. 24 str. 270 poz.
498 — Komisja wymiarowa pod. dochod. str.
16 poz. 28 od kwasu octowego str. 20 poz. 36
gminny zmiana statutu str. 30 poz. 54 od za
baw ustawa miejska str. 30 poz. 55 od zużycia
oleju mineralnego str. 53 poz. 90 powiatowy
ustalenie i zatwierdzenie str. 54 poz. 92 str. 95
poz. 170 str. 229 poz. 431 ustalenie stopy
procentowej str. 301 poz. 560 od przyrostu
uchylenia str. 69 poz. 126 kara za zwłokę str.
104 poz. 184 od psów str. 112 poz. 198
zmiana statutu str. 221 poz. 418 budynkowy
str. 129 poz. 226 — str. 313 poz. 576 docho
dowy str. 130 poz. 229 str. 171 poz. 414 str.
177 poz. 380 str. 207 poz. 399, majątkowy str.
272 poz. 502 i 503 i 504 str. 298 poz. 554
— zaliczki str. 299 poz. 557 od kapitałów
i rent str. 175 poz. 319 komunalny dot. pobo
ru str 290 poz. 536 gruntowy wyrównanie str. 223
poz. 420 — ulgi str. 235 poz. 443 str 240
poz. 450, szosowy str. 220 poz. 424, dochodo
wy zmiana przepisów str. 227 poz. 429 str. 231
poz. 437.
. .
Pożyczka: złota zamknięcie sprzedaży str. 14
poz. 22, str. 39 poz. 62, str. 46 poz.
74, str. 54 poz. 91, str. 57 poz. 96, str. 63
poz. 108, str. 72 poz. 131, str. 75 poz. 137,
str. 87 poz. 146, str. 109 poz. 193.
Powiatowa Komenda Uzupełnień: awansy dla
aspirantów oficerskich str. 62 poz. 106, - przeniesienie referatu inwalidzkiego do Ko
ścierzyny str. 317 poz. 582.
Pobór: rekruta sporządzenie list A. str. 63 poz.
109, str. 87 poz. 148, str. 173 poz. 317, str.
188 poz. 368 — pobór dodatk. str. 203 poz.
293, str. 239 poz. 448.

Pomorska Izba Rolnicza: wydawanie certyfikatów
pochodzenia płodów rolniczych str. 67 — tę
pienie szkodników str. 103 poz. 183 — dot.
stadników str. 125 poz. 214, str. 126 poz. 218
— opłaty dodatkowe str. 281 poz. 520.
Pośrednictwo Pracy: Rozporządzenie str. 98
poz. 174, str. 278 poz. 512 — likwidacja
urzędów w Pucku str. 192 poz. 373.
Policja Państwowa: werbowanie kandydatów
str. 236 poz. 445,
Powstańcy i Wojacy: ogłoszenie str. 339
poz. 631 — założenie Towarzystw Powst.
i Woj. str. 340 poz. 632.
Praca: czas pracy w zakładach handlowych
str. 224 poz. 421.
Prasa: zakaz rozpowszechniania „Schlesische
Zeitung str. 67 poz. 118 — przymusowe do
starczanie obow. druków str. 115 poz. 200 —
odebranie debitu czasopisma „Ukraiński Ko
zak“ str. 317 poz. 587.
Prezydent Rzeczypospolitej: Przywitanie str. 108
poz. 190 — przyjazd do powiatu str. 122
poz. 210 — pożegnanie str. 131 poz. 228 —■
zarządzenie str. 281 poz. 519 — nabycie por
tretu str. 337 poz. 623.
Przemysł: zgłoszenia przedsiębiorstw str. 172
poz. 315, str. 312 poz. 574.
Przemynictwo: zwalczanie str. 215 poz. 408.
Premje: za wykrycie przekroczeń rozp. dot.
obrotu walutami str. 221 poz. 417.
Punkta trygonometryczne: sir. 126 poz. 216,
str. 178 poz. 333.
P u c k : statut miasta dot. dostarczenia pomiesz
czeń str. 256 poz. 478 — uchwała Magistratu
str. 270 poz. 499 — obwieszczenie dot. roz
wiązania filji „Deutschtumsbundu“ str. 302
poz. 562 — dodatki do podatku państwowego
str. 333 poz. 617.
Publikowanie rozporządzeń: str. 65 poz. 115.

R. _
Radcy sierot: ustanowienie R. S. w Krokowej
str. 116 poz. 204.
Remonty: warunki dot. przedstawienia koni Kom.
Rem. str. 12 poz. 19.
Rejestracja i zebrania kontrolne: zgłoszenie się
pisarzy str. 21 poz. 37 str. 25 poz. 46 — o fi
cerów str. 258 poz. 482 — mężczyzn str. 25
poz. 47 — instrukcja str, 26 poz. 48
Rolnictwo: spis roli uprawnej w gospodarstwie
powyżej 50 ha. str. 271 poz. 500 — nadanie
ziemi str. 294 poz. 546 rośliny — zaświadczenie
zdrowotności str. 37 poz. 60 rak ziemniaczany
rozp. policyjne str. 10 poż. 17.
Ruch graniczny: nielegn. przekr. gran. wschodn.
str. 13 poz. 20 str. 302 poz. 561 str. 305 poz. 566.
Rybołóstwo: karty rybackie str. 37 poz. 59 str.
165 poz. 185 — ochrona str. 87 poz. 147 —
tępienie szkodników str. 130 poz. 230.
S.
Samochody: Ruch na drogach publicznych str.
138 pcz. 243 str. 303 poz. 564 ściganie jadą
cych pod starym znakiem str. 176 poz. 322 —
pojazdy mechaniczne nierejestrowane str. 236
poz. 446 — przepisy kierowników str. 245
poz. 458.
Sądy doraźne'• rozp. Rady Min. str. 5 poz. 7
str. 28 poz. 49 str. 41 poz. 68.

Sądy pokojowe: zmiana rozp. str. J.0 poz. 16.
Sąd Powiatowy Puck: ogłoszenie Spółdz. Ryb.
str. 163 poz. 298 — spis kandydatów na ław
ników i «sędziów niezawodowych str. 249 poz.
466 str. 284 poz. 527.
Sąd Adm. Toruń: przeniesienie str. 204 poz. 396
— ochrona saren str. 266 poz. 495.
Sąd Najwyższy Trybunał: podwyższenie kosztów
str. 251 poz. 469 — ustrój sądownictwa str.
277 poz. 511 — koszta postępowania str. 331
poz-. 606.
Sól bydlęca: str. 91 poz. 161.
Skorowidz Orędownika: na rok 1922 str. 95
poz. 170.
Środki prawne od orzeczeń władz: str. 261
poz. 487.
Statki: bandery i znaki rządowych statków m or
skich str. 5 poz. 8.
Starosta: urlop. str. 177 poz. 327.
Subwencje: przedłożenie preliminarza budżeto
wego przez instytucje społeczne str. 237 poz.
447 — przestrzeganie drogi przy wnioskach
str. 312 poz. 573.
Spadek: opodatkowanie str. 307 poz. 569.
Szkoły: zatwierdzenie członka dozoru szkolnego
w Starzyńskiih dworze str. 29 poz. 53 w Karw.
Błocie str. 52 poz. 87 — mianowanie 2 człon
ków dozoru szkolnego Karw. Bioto str. 73 poz.
134 w Chlapowie str. 65 poz. 117 — zatwier
dzenie dozoru szkolnego w Karw. Błotach str.
73 poz. 134 zamykanie przez wójtów str. 157
poz. 280 — zajmowanie lokali szkolnych przez
gminy str. 257 poz. 480 str. 319 poz. 592
utrzymanie str. 327 jk>z. 604.
Targi w Pucku — godziny targowe str. 73
poz. 135.
Taksa drożkarzy: miasta Pucka str. 246 poz. 462.
Towary: których wywóz wzbroniono str. 93
poz. 166 str. 93 poz. 167 str. 166 poz. 302/303
str. 210 poz. 402 str. 298 poz. 553 — inkaspwanie należności za tow. wywiezione str.
203 poz. 394.
Tytoń: skupywanie liści krajowych str. 48 poz.
82 — uprawa str. 113 poz. 198 str. 171 poz.
313 str. 195 poz. 377.
U.
Ubezpieczalnia Kraj. — Poznań: dodatki do rent
str. 40 poz. 67 str. 187 poz. 364 str. 198 poz.
382 — podwyższenie składek str. 198 poz. 381
str. 326 poz. 602 — podwyższenie rent str.
326 poz. 603.
Ubezpieczalnia Krajowa: znaczenie str.91 poz.162.
Ubodzy gminni: koszta utrzymania w Zakładzie
w Chojnicach str. 21 poz. 38 str. 240 poz. 453
str, 90 poz. 158 str. 106 poz. 186 — taryfa
wspierania str. 136 poz. 241 str. 264 poz. 492
— rozporządzenie str. 283 poz. 523 — podw.
kosztów utrzymania w Chojnicach str. 285 poz.
530 str. 317 poz. 584 str. 340 poz. 636.
Umysłowo chorzy: podwyższenie opłat w zakła
dach str. 19 poz. 33 — koszta utrzymania
w zakł. str. 249 poz. 465.
Urzędnicy: podatek od uposażeń str. 256 poz.
477 — str. 272 poz. 501 — skala do podatku
str. 259 poz. 484 pomoc lekarska dla urzędni
ków państw, str. 110 poz. 194.

!

—

5

Urząd Rozbitków: ogłoszenie znal. łódki str. 29
d o z . 50 — str. 183 poz. 355, str. 259 poz. 485,
str.’ 318 poz. 590 — znaleziono drzewo str.
387 poz. 627 — znalezienie gęsi str. 34U
poz. 633.
Urzędy Stanu Cywilnego: zamknięcie rejestrów
str. 61 poz. 104 — podwyższenie taryfy str.
98 poz. 175 — nominacje str. 111 poz.
str 199 poz. 386, str. 290 poz. 539 — na
obw. Hel str. 333 poz. 614 — Lubocino str.
333 p. 615 — odszkodowanie str. 337 poz. 625.
Urząd Katastralny: obwieszczenie str. 73 poz.
136, str. 128 poz. 224, str. 226 poz. 534.
Urzędnicy prywatni: rozp. Rady Min. dod. dróż.
str. 10 poz. 15 - podwyższenie rent str. 194
poz. 375 — podwyższ, składek str. 2U1
poz. 391.
Urząd Rozjemczy: dla spraw najmu str 94 poz.
169, str. 120 poz. 208, str. 263 poz. 491.
Ustalenie zarobku przez Wyższy Urząd Ubez
pieczeń str. 107 poz. 187.

W.
Waluty obce: obrot str. 97, poz. 173, str. 101,
poz. 179.
Weksle: blankiety weklowe str. 57, poz. 98.
Wędzarnie: ogłoszenie str. 135, poz. 239 i 2 .
W iklina: uprawa str. 192, poz. 371 i str. 283,
poz. 524.
Woda: zakłady wodne rozp. M. R. P. str. 243,
doz
456 — ustawa wodna grzywny za przekro
czenie przepisów str 211, poz. 403 - wygaś
nięcie praw wodnych str. 250, poz. 6
znaczenie stanu wody i hnji brzegu str. 254,
poz. 475.
_
W óici: Uchwała Wydz. Obw. w Swarzewie str. 44,
71 — w Karw. Błocie str. 64, poz. 112
L w Helu str. 64, poz. 113 - zmiana wojtpw
wzgl. zastępców str. 59, poz. 100 - odszko
dowanie str. 79, poz. 144 - str. 337 poz 628
_ str 240, poz. 454 — urlop wójta w Swa
rzewie str. 226, poz. 425 - obwód wójtostwa
helskiego str. 334, poz. 618.
Wojna: zgłoszenia pretensji str. 68, poz. 121.
Wojsko: leczenie chorych żołnierzy str. 148, poz.
957 — prośby o zwolnienie wozow od świad
czeń na rzecz Państwa str. 210, poz 400 — zgła
szanie zmian miejsca pobytu rezerwistów str.
316, poz. 581.

—

Wojewoda Pomorski: Odezwa do ludności str.
300, poz. 558.
Wścieklizna: rozp. poi. Starosty str. 66, poz. 120
— zniesienie rozp. str. 252, poz. 472.
Wybory gminne: str. 2, poz. 3, str. 41, poz. 69.
Wybory do Rady Izby Lekarskiej: str. 12, poz- 18
— do Izby Przemysłowo-Handlowej str. iio ,
poz. 203.
Wychowanie fizyczne: str. 144, poz. 254
obozy
letnie str. 167, poz. 306.
Wydział Powiatowy: wakacje str. 217, poz. 413.

Z.
Zabawy: opłaty od zabaw str. 186, poz. 362.
Zakłady psychjatryczne: koszta utrzymania str. 201
poz. 387 i str. 90, poz. 15 jl, str. 171, poz. 312,
str. 340, poz. 635 — koszta pogrzebowe str.
40, poz. 66 — podwyższenie kosztów pogrzeb.
str. 91, poz. 159.
Zasiłek familijny: str. 117, poz. 205, str. 122, poz.
201, str. 154, poz. 263, str. 311, poz. 572.
Zatwierdzenie’- sołtysa w Mechelinkach str. 217,
poz. 414, przeł. obsz. dw. w Odargowie str. 7,
poz. 11, w Lubocinie str. 91, poz. 164, rendanta kasy gminnej w Strzelnie str. 48, poz. »z,
w Domatowie str. 56, poz. 95, przeł. obsz. dw.
w Parszkowie str. 69, poz. 127, sołtysa w^ Ka
zimierzu str. 128, poz. 222, w Mechowej sto.
128, poz. 223, w Werblini str. 195, poz. 378,
sołtysów str. 135, poz. 231 - 237 w Mostach
str. 139, poz. 246, sołtysów str. 155, poz. 265
—276. sto. 176, poz. 324-326, str 179, poz.
334 -3 40, str. 182, poz. 349 do 354, str 186,
poz. 359 do 361, str. 199 poz. 383 i ‘384, str.
201, poz. 388 i 389, str. 163, poz. 294 i 295,
ławników str, 158, poz. 281 do 287, sołtysa w
Mieroszynie gm. i Kosakowie str. 250, poz.
i 435, sołtysa w Odargowie i Lubkowie str. 284
poz. 439 i 440, przeł. obsz. dw. w Poczermme
str. 317, poz. 515, ławnika w Darżlubiu sto 270
poz 497, w gminie Łebcz sto. 333, poz. 616,
w Mieroszynie str. 279, poz. 515, rendanta kasy
gminnej str. 290, poz. 538.
Związki małżeńskie: obyw. poi. z obyw. Stanów
Zjedn. str. 116, poz. 202.
Zwierzęta domowe; wywoź str. 229, poz. 430,
składki ubezpieczeniowe od zwierząt kopytk.
str. 235, poz. 444.
Żywność magazynowanie zapasów: str. 262, poz.
488, str. 323, poz. 596 i str. 324, poz. 597.
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