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487.
U rlo p starosty.
Dekretem z dnia 11. sierpnia rb. nr. II a —
■¿247/22 udzielił mi p. Wojewoda Pomorski 4-tyJłodniowego urlopu od dnia 4. IX. rb. począwszy.
Zastępstwo powierzył p. Wojewoda na czas
n I. deputowanemu powiatowemu ks. Bolesaw°wi Witkowskiemu z Mechowy.
Puck, dnia 25. 8. 22.
L i p s k i , starosta.
488.
O bw ieszczenie
M in is tra P rzem yślu i H a n d lu
z d n ia 30 lip c a 1922 r.,
ydane w p o ro zu m ien iu z M in istre
« arb u , M in is tre m R o ln ic tw a i Dól
anstw ow ych i M in is tre m S praw W e ’
ętrznych w sp raw ie w y k a zu to w a ró
k tó ry c h w yw ó z jest zabron iony,
z d • Zasac^2*e art, 10 p. 1 oraz art. 13 usta
unia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym
^granicą (Dz. Ust. R. P. Nr. 79. poz. 527) i
asadzie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r.
niesieniu ograniczeń w zakresie obrotu ziem
Płodami (Dz, Ust. R, P. Nr. 63, poz. 38
g asza się że wywóz przez linję celną Rzec:
spohtej Polskiej towarów objętych nastęj
pozemtarP° T 3anii tar^

celnei )est zabroniony:

Zboże w ziarnie, z wyjątkiem ryżu, gro<
?Pr?cz wymienionych w poz. 5 p
^ również uwaga Mąka (oprócz zie
maczanej), kasza i słód,
u. Warzywa i okopowe.
P- 1. Świeże ziemniaki, buraki pastewne i <
rownę, cykorja, brukiew, marchew, kapuś
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5 p. 4. Korzenie cykorji suszone, niepalone i
nieprzy rządzone.
8. Ziemniaki suszone, płatki, krajanka mielona i
niemielona.
22 p. 1, 2. Cukier.
34 p. 1, 2, 3. Mięso świeże, solone, mrożone,
gotowane, suszone, wędzone, marynowane,
wędliny i szynki.
34 p. 4. Zwierzyna i ptactwo bite.
35 p. 2, 3. Sery, twaróg, ser chudy i niesfermentowany.
36. Masło krowie i owcze.
39 pt 1, 2. Jaja i specjalna pasza dla zwierząt,
również i wywóz odpadków lub ubocznych
produktów fabrycznych i t. p.: makuchy
i otręby wszelkie.
40. Bydło, konie, trzoda chlewna zwierzęta do
mowe (drób), z wyjątkiem kotów i psów.
41 p. 1, 2, 3, 4. 5. Nawozy, kości surowe i
przyrządzone.
54. Skóry surowe wołowe i końskie.
62 p. 1. Siano, słoma nieczyszczona, sieczka,
plewy.
62 p. 3.
Nasiona oddzielnie
niewymienione
choćby łuszczone, Nasiona oleiste (hodo
wane w kraju).
62 p. 4. Wiklina wszelka.
84. Olej skalny ciemny i nieoczyszczony (ropa).
85 p. 1. Olej wulkanowy i cylindrowy.
89. Sole potasowe.
138. Rudy metaliczne i mineralne.
142 również uwaga. Zelaziwo i stal, stare lane
i kute, fragment, łom, szmelc, wióry, rów
nież prasowane i proszek, wszystko o ile
przeznaczone do topienia i spawania; wiórki
do czyszczenia i t. p. do użytku domowego
i celów technicznych.
176 p. 1, 3 również uwaga.
Szmaty, skrawki
tkanin, stare liny, powrozy i sznurki, skrawki
papierowe i makulatura.
167 p. 4, b. Błonnik roślinny (celuloza, masa
przyrządzona chemicznie ze szmat, słomy
i t. p.) sucha i wilgotna).
Środki żywnościowe i towary, nieobjęte wymienionemi pozycjami taryfy celnej, należą w myśl
art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. o zniesieniu
ograniczeń w zakresie obrotu ziemiopłodami (Dz.
Ust. R. P. L. 63, poz. 389) do rodzajów towarów,
których wywóz, począwszy od dnia ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Polskim“ ,

nie wymaga specjalnego pozwolenia Głównego
Urzędu Przywozu i Wywozu.
>
Obwieszczenie niniejsze obowiązuje z dniem
ogłoszenia.
,
.
...
Jednocześnie z dniem ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia tracą moc obowiązującą obwieszcze
nia w sprawie wykazu towarów, których wywoź
jest zabroniony, a mianowicie: obwieszczeme z
dnia 23 czerwca 1921 r. („Monitor Polski N r .148),
obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 1921 r. („Mom
tor Polski“ Nr. 200), oraz obwieszczenie z dnia
8 października 1921 r. („Monitor Polski Nr. 244).
Minister Przemysłu i Handlu:
(—) S t e f a n O s s o w s k i .
Minister Skarbu: (—) J a s t r z ę b s k i .
Kier. Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr. Państwowych.
(—) R a c z y ń s k i .
Minister Spraw Wewnętrznych: (—) K a m i e ń s k i .
Powyższe pedaję do ogólnej wiadomości.
Puck, dnia 16. 8. 1922 r.
L i p s k i , starosta.

polecam tępienie ptactwa drapieżnego w sposób
dozwolony.
Puck, dnia 14. 8. 1922 r.
L ip s k i, starosta.

490.
U s ta w a z d nia 10 g ru d n ia 1920 r. o do
starczan iu środków p rzew ozow ych do
bud ow y i utrzym ania^ dróg publicznych
i m ostów .
Art. 1. Wprowadza się na okres lat 5 obo
wiązek dostarczania środków przewozowych po
trzebnych do budowy i utrzymania dróg publicz
nych i mostów według niżej podanych przepisów'
Art. 2. W wypadkach, gdy właściwe organy
administracji drogowej nie mogą w drodze dobro
wolnej umowy uzyskać niezbędnej ilości środkow
przewozowych do budowy i utrzymania dróg
puhlicznych i mostów, lub gdy posiadacze środ
ków przewozowych żądają za ich wynajęcie za
płaty nadmiernej w stosunku do rzeczywistych
kosztów utrzymania środków przewozowych, wiaściwy starosta zarządzi, na wniosek wymienionych
organów po wysłuchaniu opinji sejmiku (rady po
489.
wiatowej), w miastach zaś, wydzielonych z po
Z arzą d ze n ie M in is te rs tw a S praw W o js k o 
wiatów* po wysłuchaniu opinji rady miejskiej,
w ych w sp raw ie tę p ie n ia p ta c tw a
przymusowe dostarczenie środków przewozowych
D rap ieżn eg o .
za wynagrodzeniem.
.
, ,. ,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pismem
Art.
3.
Obowiązek
dostarczania
srodkow
L. 1107 z dnia 9. XI. 21. poleciło wszystkim p.
przewozowych nakładać należy na posiadaczy tych
p . Wojewodom wydać zarządzenie celem tępienia
środków kolejno, równomiernie i z uwzględnieniem
ptactwa drapieżnego w sposób dozwolony. Mini
stosunków gospodarczych i zawodowych, w szcze
sterstwo
Rolnictwa
i
Dóbr Państwowych
gólności zaś ilości środków przewozowych oraz x
zaś za L. 1043 z lipca b. r. zawiadomiło,
powierzchni uprawnych gruntów.
, ,
że wystosowało do Zarządów Lasów Państwowych
Środków
przewozowych
nie
można
ządac
oc
za Nr 1294 i 1296 pisma w których poleca by:
ludności, zamieszkałej w odległości większej niz
1. Zarządy Okręgowe natychmiast rozesłały pod
15 kim. od miejsca robót, o ile wyjątkowe wzglę
władnych sobie organom wykonawczym po
dy nie nakażą przekroczenia tej odległości.
lecenie tępienia wszelkimi sposobami drapiezArt. 4: Obowiązek dostarczania środków
nego ptactwa, a mianowicie: jastrzębia, goprzewozowych wykonywa się wyłącznie w naturze.
łębiarza, sokoła, obu gatunków kani, krogulca,
Obowiązkowi temu podlegają wszyscy posia
orła, lubika, krótkoszpona i błotników.
dacze środków przewozowych z wyjątkiem wska
2. Wypłacały funkcjonarjuszom leśnym lasów
zanych w art. 5.
. .
rządowych po 100 Mk. za każdą przedsta
Art. 5. Od świadczeń powyższych zwolnione
wioną do Nadleśnictwa parę pazurów wyżej
są następujące osoby i instytucje:
wymienionych ptaków drapieżnych z kredytów
1. osoby, którym według prawa międzyna
przeznaczonych w dz. IV. par. 8. pudżetu na
rodowego przysługuje prawo eksterytorrok 1922 r.
,
jalności, co do środków przewozowych,
3. Zwróciły się do Towarzystw miejscowych
przeznaczonych do ich urzędowego użytku;
łowieckich i dzierżawców terenów myśliw
2. zakłady i urzędu państwowe i samorzą
skich, aby mając na względzie dobro Państwa,
dowe, utrzymujące środki przewozowe na
przedsięwzięły ze swej strony w sprawie
podstawie etatów organizacyjnych;
tępienia drapieżców i przeznaczyły na ten cel
3. posiadacze środków przewozowych, słu
odpowiednie fundusze.
żących do przewożenia poczty, co do tych
Ze względu na to, że ptactwo drapieżne przez
środków przewozowych:
cały czas wojny nie było tępione, skutkiem czego
4. instytucje użyteczności publicznej jak za
bardzo się rozmnożyło i wyrządza wielkie szkody
kłady dezynfekcyjne, szpitale, pogotowia
w gołębiarstwie wojskowem pocztowem i prywatnem,
lekarskie ratunkowe oraz straże ochotni
poleca Dowódcom O. K. skomunikować się z
cze, co do środków przewozowych nie
odnośnemi Województwami celem energicznego
zbędnych dla ich działalności;
przeprowadzenia akcji tępienia szkodników.
5. stadniny, stacje ogierów i źrebięciarnie
Równocześnie proszę o powiadomienie wszy
stkich towarzystw gołębi pocztowych o wyżej wy
państwowe;
6. posiadacze licencjonowanych ogierów i
mienionych zarządzeniach.
klaczy, używanych tylko w celach hodow
Warszawa, 24. 7. 22.
lanych, klaczy wysoko źrebnych i klaczy
Z r. Ministra
ze źrebiętami ssącemi w okresie dwóch
Szef Departamentu VI. W. Techn.
miesięcy, co do tych ogierów i klaczy;
za zgodność odpisu:
7. posiadacze koni, stale pracujących w
(—) Stefanowicz
kopalniach pod powierzchnią ziemi.
Inż. Pułkownik.
Art. 6. Zarządzenie o przymusowem dostar
Podając powyższe zarządzenie do wiadomość1
czaniu środków przewozowych wydaje właściwy
funkcjonariuszy leśnych jak i dzierżawców polowań.

starosta (w myśl art. 2) w formie obwieszczeń
publicznych w gminach, których mieszkańców
pociąga się do świadczenia drogowego.
Zarządzenie to może ustanowić obowiązek
dostarczania środków przewozowych na ściśle
ograniczony okres czasu lub w celu dokonania
pewnych robót. Obowięzek ten może dotyczyć
rolników tylko w porze wolnej od robót polnych.
Art. 7. Zarządzenie starosty o przymusowem
dostarczaniu środków przewozowych wykonywują
właściwe władze gminne lub miejskie.
Władze te sporządzają w terminie, określo
nym przez starostę, alfabetyczny wykaz posiada
czy środków przewozowych z podaniem ilości
tych środków, które mogą podlegać dostarczeniu
we właściwej gminie i podają go do publicznej
wiadomości.
Wykaz ten jest podstawą do powoływania
przez władze gminne wiejskie lub miejskie posz
czególnych posiadaczy środków przewozowych do
dostarczania ich według zasad, podanych w
art. 3.
. . . . .
Art. 8. Zażalenia przeciw nieprawidłowościom
przy sporządzaniu wykazu lub powoływaniu do
świadczeń można wnosić do właściwego starosty
za pośrednictwem zwierchności gminnej, względnie
magistratu, w ciągu dni ośmiu od dnia ogłoszenia
wykazu.
Zażalenia nie wstrzymują obowiązku dostar
czania środków przewozowych.
Art. 9. Wysokość dostarczania środków
przewozowych oznacza Wydział Powiatowy, wz
ględnie magistrat.
Wynagrodzenie powinno być ustalone według
następujących zasad:
a) dzienne wynagrodzenie nie może być
mniejsze, niż rzeczywisty koszt dziennego
utrzymania środków przewozowych i
woz'nicy;
b) wynagrodzenie od wymiaru za określone
roboty (t. zw. wynagrodzenie akordowe)
oblicza się według jednostki przebytej
drogi i jednostki wagi przewiezionego
ciężaru.
Wynagrodzenie wypłacają właściwe organy
administracji drogowej za pośrednictwem urzędów
gminnych lub magistratów niezwłocznie po doko
naniu świadczeń.
Art. 10. Osoby, winne uchylenia się od
obowiązku dostarczania środków przewozowych
z mocy ustawy niniejszej w drodze administracyjnej,
podlegają karze grzywny do 15 tysięcy marek lub
aresztu do 2 tygodni, wymierzanych w trybie ad
ministracyjnym.
Niezależnie od tego władze
gminne zarządzą dostarczenie środków przewozowowych na koszt winnych.
Kary i koszty te ściąga się trybem, ustano
wionym dla ściągania podatków państwowych.
Art. 11. Ustawa niniejsza wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia na obszarze b.b. zaborów ro
syjskiego i austrjackiego.
Minister b. Dzielnicy Pruskiej może w po
rozumieniu z Ministrem Robót Publicznych roz
ciągnąć moc obowiązującą niniejszej ustawy na
b. zabór pruski.
Art. 12. Wykonanie ustawy niniejszej po
wierza się Ministrowi Robót Publicznych w
porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych,
a względnie i Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.
Marszałek:
Trąmpczyński.

Prezydent Ministrów:
Witos.
Minister Robót Publicznych:
w. z. Rybczyński.
Minister Spraw Wewnętznych:
L. Skulski.
Minister b. Dzielnicy Pruskiej:
W. Kucharski.
Powyższą ustawę podaję do ogólnej wiadomości.
Puck, dnia 1. 8. 1922.
L i p s k i , starosta.
491. Przepisy p raw n e dot. zap o b ieżen ia
pożarom lasów .
Celem zapobieżenia pożarom lasów jakoteż
celem zwalczania ich, podaje się następujące prze
pisy ustawodawcze do publicznej wiadomości:
I. U s ta w a k a rn a z dn. 31. 5. 1870 i z dn.
26. 2. 1876 r.
§ 368 nr. 6.
Grzywnie do sześciuset marek albo karze aaresztu do dni 14 ulega, kto roznieca ogień na
niebezpiecznych miejscach w lasach lub stepowych
łąkach, albo w niebezpiecznem sąsiedztwie —
budynków lub łatwo zapalnych rzeczy.
§ 360 nr. 10.
Grzywnie do tysiąca pięciuset marek albo
karze aresztu ulega, kto wezwany o pomoc przez
władzę policyjną albo jej zastępców w razie nie
szczęśliwych wypadków; powszedniego niebezpie
czeństwa albo klęski nie czyni zadość wezwaniu,
jako kolwiek bez poważnego niebezpieczeństwa
dla siebie mógł wezwanie wypełnić.
I I . U s ta w a polno-poiicyjno-leśne
z dn. 1. 4. 1880 r .
§32.
Grzywnie do tysiąca pięciuset marek albo
karze aresztu ulega, kto poza wypadkami przewidzianemi w § 308 ustawy karnej własne torfiska,
wrzosy lub ściółkę na wolnem zapala powietrzu
bez poprzedniego uwiadomienia miejscowej władzy
policyjnej albo przełożonego gminy lub kto przy
paleniu takiem nie przestrzega policyjnie zarzą
dzonych środków ostrożności.

A44-

Grzywnie do pięciuset marek albo karze
aresztu do 14 dni ulega:
1. kto z nieosłoniętem ogniem lub światłem do
lasu wchodzi, wjeżdża lub w sposób grożący
niebezpieczeństwem doń się zbliża.
2. kto w lesie palące lub tlejące przedmioty
upuszcza, wyrzuca lub nieostrożnie z niemi się
obchodzi.
3. kto oprócz wypadków przewidzianych w g 368
nr. 6 ustawy rozkłada w lesie ogień albo w
niebezpiecznem dlań sąsiedztwie na miejscu
otwartem bez pozwolenia organów ochrony lasu
w których okręgu las się znajduje, w lasach
państwowych zaś bez pozwolenia przynależne
go urzędnika leśnego ogień roznieca lub kto
zaniedba za zezwoleniem wzniecony ogień na
leżycie przypilnować i ugasić.
4. kto oprócz wypadków w § 360 nr. 10 ustawy
karnej przewidzianych do gaszenia pożaru w
lesie przez władze policyjne, naczelnika gminy
lub tegoż zastępcę, albo przez właściciela
lasu, urzędnika leśnego do pomcy wezwany
nie usłucha
jakkolwiek bez
poważnej
szkody dla siebie mógł wezwanie wypełnić.
§46.
Grzywnie od stu do tysiąca pięciuset marek

albo karze aresztu ulega, kto działa wbrew prze
pisom policyjnym przy wypaleniu wierzchni war
stwy ziemi leśnej, lub przy spaleniu leżącej lub
zebranej ściółki i kory.
I I I . R o zp o rząd zen ie p o lic yjn e
z dn. 1 0 .1 .1 8 8 3 r.
§ 12.

Kto w wypadkach w § 44 ustawy poinopolicyjno-leśnej przewidzianych wezwany do po
mocy gaszenia pożaru w lesie zaniedba przynieść
szpadel (łopatę), kilof lub siekierę ulega grzywnie
od 10 do 30 marek.
IV . R o zp o rząd zen ie p o lic yjn e
z dn. 1 0 .1 . 1883 r.
,§ >
Grzywnie do sześciuset marek, w razie niezamożności odpowiedniej karze aresztu ulega,
kto bez pozwolenia właściciela lub zarządcy lasu.
a) w lasach w czasie od 1 kwietnia do 1 li
stopada poza szosą lub drogą wysypaną żwirem
lub też poza drogą obustronnie od przyległych
drzewostanów oddzieloną rowami pali tytoń.
b) kto w lasach nie powołany do tego
sztuczne spala ognie lub inne wybuchowe przed
mioty lub kto nie mając upoważnienia do wyko
nywania polowania strzela.

,

. .

492.
W y n ik w yb o ró w uzup ełniających do
S e jm ik u P o w iato w eg o z m ia s ta P u cka.
W myśl art. 38 regulaminu wyborczego dla
przeprowadzenia wyborów do Sejmików Po
wiatowych stwierdziła Powiatowa Komisja ^W y
borcza na podstawie protokółu Rady Miejskiej
miasta Pucka z dnia 11. 8. 22., że w wyborach
uzupełniających do Sejmiku Powiatowego są wy
brane następujące osoby:
1. Augustyn Trella z Pucka,
.2 Jan Hincka z. Pucka.
Puck, dnia 22 sierpnia 1922 r.
Powiatowa Komisja Wyborcza:

Li pski ,
Ignacy Várese.

przewodniczący.
Jan Bystram.
Jozef Sonnberg.

493.
O bw ieszczenie D . O . K . V I I I w spraw ie
w n io s kó w o u rlo p n a żniw a.
Wobec masowo wpływających do D. O. K.
próśb o udzielenie urlopów rolnych podaję do
wiadomości, że na rozkaz M.^ S. Wojsk, urlopy
rolne w roku bieżącym zasadniczo udzielane nie
będą.
Odchylenia od powyższej zasady stanowią
wyjątki, które podaję do wiadomości, że:
1. urlopów rolnych można udzielać tylko sze
regowym r. 1900,
2. na okres czasu od 2—3 tygodni,
3. ilość urlopów nie może przekraczać 5 %
stanu wyżywienia.
Proszę o wydanie polecenia Starostom, by
tylko w szczególnie uwzględnienia godnych wy
padkach prośby takie, o ile rozchodzi o szczeregowych rocznika 1900 — skierowywały wprost
do odnośnej formacji, a nie do D. O. K. celem
uniknięcia zwłoki w załatwieniu sprawy.
Toruń, dnia 7. sierpnia 1922 r.
(—) podpis.

Powyższe pismo Dow. Okr. Korp. Nr. VIII.
podaję do ogólnej wiadomości i zastosowania.
Puck, dnia 16. 8. 1922 r.
L i p s k i , starosta,
494.
Sądu P o w iato w eg o w
Pucku.
W naszym rejestrze Stowarzyszeń pod Nr. 5
zapisano dziś: „Katolickie Towarzystwo budowy
kościoła w Mrzezinie“ . Do zarządu wybrani są:
1. Ksiądz proboszcz Fittkau z Pucka, 2. Stanislaw Rumiński z Mrzezina, 3. Jan Neumann z
Polchowa, 4. Lucjan Zieliński z Mrzezina, 5. Jan
Jeka z Mrzezina, 6. Mieczysław Bałachowski w
Smolnie, 7. Walenty Dorsch z Polchowa, 8. Jan
Bolda z Osłanina.
Statut zatwierdzono dnia 23 października 1921
Puck, dnia 28 lutego 1922.
Sąd powiatowy.
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nadleśnictw© Harilubie. .

L ic y ta c ja d rze w a o p ałow ego odbędzie
się w środę, dnia 6 września r. b. od godz. 9-ej
z rana do godz. 2-ej go poł. w oberży pana Po
błockiego w Darżlubiu.
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Mamy na składzie i oddajemy
po cenach p r z y s t ę p n y c h :

=1

W apno, smolą, Sepnlk,
papę, węgle kowalskie
Polecam y:

Ospę 2vtnfq, ospę pszenno
d e t a l i c z n i e i w dostawach
wagonowych.
Przyjmujemy zamówienia
nawozy sztuczne:

na

KoinftsaletfttoniasMttL
Kupujem y:

tyto, owies, ]«ccmieA
i wszelkie ziemiopłody
i płacimy n a j w y ż s z e ceny.

Centrala Rolnicza T. z o. p.
W e jh e ro w o , ul. Lęborska 10, Tel. 65.

SóE

kuchenna
nadeszła.
Każdą ilość oddaje

Centrala Rolnicza

t. z

W ejh ero w o
Lęborska 18

:-:

Telefon 65.

o.

p.

