ORĘDOWNIK URZĘDOWY
POWIATU PUCKIEGO.
Wychodzi w środę i sobotę. — Prenumerata
kwartalna 40 marek, m esięrzna 15 marek
Poszczególny numer 2 marki.

Ogłoszenia w części nieurzędowej przyjmuje się
za opłatą 6 mk. od jednołamowego wiersza dro
bnego druku, reklamy 10 mk. od wiersza.

Redakcja: Starostwo w Pucku,

N r. 8.

Puck, środa, dnia 26 stycznia 1921 r.
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kwater.
Rozporządzenie Ministra b. dz. pr. z dn a 21 XII 20
w przedmiocie stwierdzenia zapasów zboża w czasie
od 1 do 5 lutego 1921.
Rozporządzenia Ministra b. dz. pr. z ’nia 15 I 21
w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego cywilnego,
Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia
20 VII 1920 w przedmiocie ochrony granic i zarzą
dzenie uzupełniające -tarosty.
Obwieszczenie starosty w sprawie wystawiania pośw adczen o obywatelstwie.
Zarządzenie starosty w sprawie Komitetów Pomocy
dla Wilna.
Obwieszczenie starosty w sprawie zatwierdzenia do
zorów szkolnych.
Zawezwanie wójtów, aby złożyli sprawozdanie z
składek na rze z inwaddôw, wdów i sierót po po
ległych w wojnie.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 X 20 w
przedmiocie statystyki stanu zadudnienia w przemyśle.
Rozporządzenie Wojewody Po i orskiego z dnia 13
XII 20 w przedmiocie zakazu używania mleka peł
nego, śmietany i masła do wypieku wszelkiego ro
dzaju p eczywa w cukierniach, kawiarniach i jadło
dajniach jak równ eż podawanie mleka do kawy i
czekoladę.
Zarządzenie starosty w sprawie spisu rzemieślników
i przedsiębiorę, w rzemieślniczych.

m
OBWIESZCZENIE
uzupełniające starosty w sprawie kwater.
1. W przepisach dot. kwater ogłoszonych w Orędo
wniku Powiatowym nr. 106 z dn. 31 grudnia 1920 zaszła
nieścisłość co do ceny, którą winien płacić kwaterobiorca za
światło elektryczne.
Sprawę dałem zbadać przez rzeczoznawców i wolno
pobierać następujące kwoty:
przy żarówce 16—• świecowej za godzinę . . 0,50 mk
19
19
. . 0,75 „
25“
ii
>>
3219
. . 1,00 „
11
ii
11
5091
11
• ■ L50 „
ii
11
75
„
19
. . 1,90 „
11
ii
11
100—
19
. . 2,50 „
19
u
11
Ceny te podaję po porozumieniu się z komisją wojskowo-cywilną.
2. Ponieważ doszły mnie kilkakrotnie skargi, że kwaterobiorcy nie oddawają kwater w tym stanie, w jakim je
odebrali, zarządzam, aby każdy kwaterodawca oddał protokulamie kwaterę kwaterobiorcy i przy opuszczeniu kwatery
protokularnie ją od niego odebrał. Na podstawie tych do
kumentów będzie można żądać odszkodowania.
P u c k , dnia 17 stycznia 1921 r.

L i p s k i , starosta.

Rok 35.

80 .
Rozporządzenie Ministra b. dz. pr. z dnia 21. XII.
20. r., w przedmiocie stwierdzenia zapasów zboża
w czasie od I do 5 lutego 1921 r.
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9 lipca 1920 r.
o aprowizacji na rok gospodarczy 1920-21 (Dziennik
Ustaw nr. 56 poz. 348) oraz na podstawie art. 6 usta
w y z 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji za
rządu b. dzielnicy pruskiej (Dziennik Praw nr. 64 poz.
385) rozporządzam, co następuje:
A rt. 1.
W czasie od 1 do 5 lutego 1921 r. odbędzie się w
b. dzielnicy pruskiej u wszystkich posiedzicieli rolnych
(właścicieli gruntów lub zarządzających gruntami)
stwierdzenie zapasów zboża.
Stwierdzenie to obejmuje zapasy:
a) pszenicy,
b) żyta,
c) jęczmienia,
d) owsa,
e) mieszanki,
f) wszelkich przetworów zbożowych (mąki,
śrótu, kaszy, kaszki i t. d,).
Zboże młócone i niemłócone stwierdzać się będzie
oddzielnie.
Art. 2.
Stwierdzenia dokonują komisje spisowe. Komisje
te składają się z trzech członków, powołanych przez
władzę powiatową, która wyznacza zarazem przewod
niczących komisji. Liczbę komisji ustala władzą powia
towa według swego uznania.
Art. 3.
Do przyjęcia obowiązków członka komisji spisowej
jest zobowiązany każdy mieszkaniec danego powiatu.
Od obowiązku przyjęcia udziału w komisji zwalnia je
dynie okoliczność, która zwalnia od przyjęcia obowiąz
ków sędziego przysięgłego.
A rt. 4.
Członkowie komisji nie otrzymują za swą działalność
żadnych poborów. Zwraca im się jednakowoż w ydatki
oraz wynagradza świadczenia, spowodowane ich urzę
dowaniem.
Art. 5.
Z kosztów komisji spisowych ponosi powiat czwar
ta część, kasa państwowa trzy czwarte.
,
A rt. 6.
Spis odbywa się w ten sposób, że komisja spisuje
na podstawie zeznań każdego posiedziciela rolnego
znajdujące się w jego posiadaniu w dniu spisu zapasy
wymienionych w artykule 1 zbóż i przetworów zbożo
wych,
Posiedziciele rolni są zobowiązani udzielić komisjom
spisowym wszelkich potrzebnych wyjaśnień.

29
Na wypadek nieobecności posiedziciel rolny winien
pozostawić imiennie podpisana deklaracje, wykazująca
miejsce przechowania i ilości zboża względn e przetwo
ró w zbożowych, znajdujących się w jego posiadaniu,
oraz wyznaczyć odpowiedzialnego zastępcę, upełnomoc
nionego do dawania komisji wszelkich bliższych w yja 
śnień.
Celem sprawdzenia zeznań posiedzicieli rolnych, ko
misje spisowe są uprawnione do zwiedzania gruntów
i ubikacji gospodarczych, odmierzania i ważenia wszel
kich podlegającyh spisowi zbóż i przetworów zbożo
wych, przeglądania ksiąg gospodarczych i podejmowa
nia wszelkich czynności, potrzebnych do stwierdzenia
zapasów.
Art. 7.
Posiedziciel rolny winien na formularzu spisowym
własnoręcznym pdpisem w miejsce przysięgi poświad
czyć, że prócz podanych ilości zboża i przetworów zbo
żowych żadnych zapasów nie posiada.
A rt. 8.
Wszelkie zapasy zboża, tak młóconego jak niemłóconego, a także zapasy przetworów zbożowych, nale
ży podać w centnarach po 50 kg.
Art. 9.
Formularze spisowe prześle władzom powiatowym
Ministerstwo byłej dzielnicy pruskiej (Departament Aprowizacji). Władze powiatowe winny je natychmiast
po odebran u rozesłać do miejscowych władz admini
stracyjnych, które po wpisaniu do formularzy miejsco
wych wszystkich posiedzicieli rolnych, mieszkających
w danej miejscowości, wręczają je na dz eń spisu prze
wodniczącemu komisji spisowej. Komisja spisowa w in
na z największa starannością wypełn ć formularze w
myśl wskazówek zawartych na formularzach miejsco
wych. Po ukończeniu spisu władze mejscowe odbie
rają od przewodniczących komisji spisowych formula
rze wypełn one, sumują poszczególne rubryki i, sporzą
dziwszy odpis zestawienia, wysyłają oryginały wraz z
odpisami najpóźniej do dnia 10 lutego 1921 r. do w ła 
dzy powiatowej.
Władza powiatowa sporządza na podstawie zesta
wień miejscowych zestawienia powiatowe i przesyła je
wraz z odpisami zestawień miejscowych najpóźniej do
dnia 25 lutego 1921 r. do Ministerstwa b. dzielnicy pru
skiej (Departamentu Aprowizacji) w Poznaniu.
Art. 10.
Karze więzienia do roku i grzywnie lub jednej z
tych kar podlega, kto zatai przed komisją spisową za
pasy zboża lub przetw ory zbożowe, podlegające spiso
wi. Grzywna winna równać się conajnmiej pięcio
krotnej wartości zatajonych zapasów.
Art. 11.
Karze więzienia do 6 miesięcy i grzywnie do- 100 090
marek albo jednej z tych kar podlega:
a) kto rozmyślnie n’e udzieli wyjaśnień, do
których obowiązuje go niniejsze rozporzą
dzenie, lub da wyjaśnienia świadomie fał
szywe;
b) kto wbrew przep som artykułu 6 niniejsze
go rozporządzenia opiera się, przeszkadza
lub robi jakie inne trudności komisji spiso
wej przy stwierdzaniu zapasów.
Art. 12.
,
Grzywnie do 10 000 marek podlega
a) kto z niedbalstwa dopuści się przestępstw,
przewidzianych w art. 11 pod cyfra a lub b.
b) kto bez uzasadnionego powodu (art. 3)
uchyli się od przyjęcia obowiązków człon
ka komisji spisowej,
c) kto jako członek komisji zaniedbuje przy
jęte na siebie obowiązki, o ile zaniedbanie
to nie jest czynem, karalnym podług innych
przepisów karnych.
Art. 13.
Postępowanie karne z powodu przestępstw prze
ciw przepisom niniejszego rozporządzeni odbywa się

—

ze zastosowaniem ust. 2, art. 8 oraz w myśl artykułu
9 rozporządzenia Ministra byłej dzielnicy pruskiej z 25
lipca 1920 r. (Dziennik Urzędowy nr. 39 poz 355), wpro
wadzającego dla byłej dzielnicy pruskiej przepisy w ykoni-wcze do ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowi
zacji na rok gospodarczy 1920—21.
P o z n a ń , dnia 21 grudnia 1920 r.
Minister b. dzielnicy pruskiej
w z. L. Pluciński.
Powyższe rozporządzenie Ministra b. dz. pr. podaję
do wiadomości.
P u c k , 25. I. 21.
Lipski, starosfp.

81.
ROZPORZĄDZENIE
w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej
zarządzeń wydanych w celu zapewnienia bezpie
czeństwa Państwa i utrzymania porządku publi
cznego w czasie wojny.
Na podstawie rozporządzenia Rady M inistrów z
dnia 13. stycznia 1921 roku w przed niocie upoważnie
nia Ministra byłej dzielnicy pruskiej do wydawania na
całym obszarze byłej dzielnicy pruskiej zarządzeń w y 
jątkowych, przedłużam moc obowiązującą zarządzeń
wydanych w myśl art. 1-go i 2-go ustawy z dnia 25.
lipca 1919 r., w przedmiocie zapewnienia bezpieczeń
stwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w
czasie w ojny (Dz. Praw nr. 61, poz. 364), o ile zarzą
dzenia te nie zostały zniesione.
Rozporządzenie niniejsze wchcdzi w życie z dniem
ogłoszenia.
Poznań, dnia 15 stycznia 1921 r.
Minister byłej dzielnicy pruskiej.
W. Kucharski.
W ślad za obwieszczeniem starosty z dnia 15 lipca
1920 (Orędownik P ow iatow y nr. 67) i z dnia 8 listop- 1920
(Orędownik P ow iatow y nr. 96) podaję powyższe
rozporządzenie Ministra byłej dzielnicy pruskiej do
ogólnej wiadomości i zaznaczam, że wszelkie rozpo
rządzenia, wydane na podstawie ustawy o stanie w y 
jątkow ym cyw ilnym obowiązują nada!.
Puck, dnia 22 stycznia 1921 r.
L i p s k i , starosta.

82 .
Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 20.
lipca t920, w przedmiocie obrony granic i zarzą
dzenie uzupełniające starosty.
Art. 1.
Osobom karanym na zasadz;e prawomocnego w y 
roku sądowego lub administracyjnego zarówno za przemitnictwo i przewóz rzeczy, których na mocy ustaw
i rozporządzeń przez granicę przewozić nie wolno, jak
i za nielegalne przekraczanie granicy może być wzbro
nione zamieszkiwanie lub pobyt w pasie, biegnącym
wzdłuż granicy szerokości 30 kilometrów1 od linji celnej
na czas od 1 roku do 3 lat.
Art. 2.
Do wydania orzeczeń na zasadzie art. 1 upoważnio
ny jest:
a) w b. zaborze rosyjskim w łaściw y wojewoda w
porozumieniu z dyrektorem właściwej izby skar
bowej,
b) w b. dzielnicy pruskiej w łaściw y wojewoda w
porozumieniu z Prezydentem D yrekcji Ceł w
Poznaniu,
»
c) w b. zaborze austrjackiem Generalny Delegat
Rządu w porozumieniu z Prezesem Dyrekcji Skar
bu we Lwowie.

■J

A rt. 3.
Przeciw orzeczeniu wydanemu w myśl art. 1 i 2
przysługuje wydalonemu, zażalenie do Ministra Spraw
Wewnętrznych, a na obszarze b. dzielnicy pruskiej do
Ministra h. Dzielnicy Pruskiej.
Minister Spraw Wewnętrznych, względnie M nister
b. Dzielnicy Pruskiej wydaje orzeczenie w porozumie
niu z Ministrem S ^ r bu.
Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania
orzeczenia.
Art. 4.
Za niepodporządkowame się orzeczeniu, wydanemu w
myśl art. 1 i 2 winni podlegają w b. zaborach austria
ckim i rosyjskim w drodze administracyjnej karze do
3 miesięcy aresztu, a w b. zaborze pruskim w drodze
sądowej karze do 3 miesięcy więzienia.
Art. 5.
We wszystkich powiatach pogranicznych Rzeczy
pospolitej Polskiej ustala się pas graniczny szerokości
do 4 kilometrów, dzielący się na 2 strefy: nadgraniczną
i graniczną. Strefa nadgraniczna rozciąga się na tery
torium biegnące od linji granicznej w głąb kraju, szero
kości nie więcej jak 2 khometry, Strefa graniczna roz
ciąga się na terytorium, biegnące od wewnętrznej linji
strefy nadgranicznej w głąb kraju szerokości, 1cząc
ogółem ze strefą nadgraniczną do 4 kilometrów. Sze
rokość tych stref w .granicach podanych wyżej dla
poszczególnych miejscowości określa zależnie od miej
scowych warunków w łaściw y wojewoda w porozumie
niu z odnośnemi dowództwami pułków strzelców gra
nicznych i władzami skarbowemi, wymieniomi w art. 2
niniejszego rozporządzeni. Na terenie b. zaboru au
striackiego strefy te określa Generalny Delegat Rządu
w porozumieniu z władzami. Wykreślenie szerokości
stref winno być podane do powszechnej wiadomości
Drży ogłoszeniu niniejszego rozporządzenia w mieście
powiatowem.
Jednocześnie granice stref oznaczone
zostaną specjalnemi znakami.
A rt. 6.
Przebywanie w strefie nadgranicznej jest wzbro
nione. Ograniczenie to nie stosuje się do osób, które
.ostatnio bez dłuższych przerw w ciągu 6 miesięcy za
mieszkiwały w strefie nadgranicznej lub posiadają
tam miejsce stałego zamieszkania. Osoby te w cią
gu tygodnia od dnia podania niniejszego rozporządze
nia do powszechnej wiadomości w m eście powiatowem
winne uzyskać w miejscowem starostwie odpowiednie
zaświadczenie, stwierdzające miejsce ich zamieszka
nia w strefie nadgranicznej.
Pozatem przebywanie w strefie nadgranicznej do
zwolone jest urzędnikom państwowym i osobom w oj
skowym zaopatrzonym we właściwe legitymacje służ
bowe lub wojskowe '•oraz — w drodze w yjątku —
osobom zaopatrzonym w specjalne zezwolenia miej
scowego starostwa, wydane w porozumieniu z miej
scowem dowództwem strzelców granicznych.
Oprócz tego na wiodących bezpośrednio do gra
nicznych punktów przejściowych drogach kołowych
i linjach kolejowych (na tych ostatnich w pociągach),
a znajdujących się na terenie strefy nadgranicznej, oraz
na gran.cznych punktach przejściowych, dozwolone
jest przebywanie osobom zaopatrzonym w odpowie
dnie, ważne co do terminu dokumenty podróży (pasz
porty dyplomatyczne, ka rty podróży, paszporty w oj
skowe, paszporty zagraniczne, przepustki graniczne).
Jednakże przebywanie osób poszczególnych wyżej
wymienionych kategorii w streiie nadgranicznej pod
lega następującym ograniczeniom:
a) Przebywanie w strefie nadgranicznej osób zaopa
trzonych w specjalne zezwolen.e starostwa oraz
w przepustki graniczne dozwolone jest tylko od
wschodu do zachodu słońca.
. b) osoby zamieszkałe w strefie nadgranicznej w po
rze nocnej w czasie od zachodu od wschodu słoń
ca mają prawo przebywania poza miejscem swej
siedz.by jedynie na zasadzie specjalnych zezwo

leń miejscowego starostwa, wydanych w porozu
mieniu z miejscowem dowództwem strzelców
granicz.; za miejsce siedziby uważa się teren, znaj
dujących się w obrębie mniej więcej stu kroków
od ich domostw z tern zastrzeżeniem, że miejsce
przebywania nie może być bliższe od granicy,
niż pięćdziesiąt metrów.
,

Art. 7.
Wszyscy właściciele lub prawni posiadacze grun
tów leżących w strefie nadgranicznej winni w ciągu ty 
godnia od dnia podania niniejszego rozporządzenia
do powszechnej wiadomości w mieście powiatowem
zgłosić do rejestracji posiadane przez nich konie, bydło
i nierogaciznę. O każdej nowej sztuce poza zarcjestrowanemi, które 'chcą wprowadzić na teren strefy
nadgranicznej, winni meldować w miejscowem staro
stwie przed jej wprowadzeniem i uzyskiwać na wpro
wadzenie zezwolenie.
Pozatem wini meldować o
wszystkich zmianiąch, w posiadaniu prawnem czy też
faktycznem ich bydła zachodzących, czy to z powodu
kupna lub sprzedaży, czy też z innych powodów.
Przepis niniejszego artykułu stosuje się do wszyst
kich posiadaczy koni, bydła i nierogac.zny, którzy chcą
wprowadzić czy też po uzyskaniu pozwolenia wpro
wadzili je do strefy nadgranicznej.
A rt. 8.
Przebywanie w strefie granicznej w porze nocnej
od godziny 10-tej wieczorem do 4 rano w miastach
poza obrębem mieszkań, we wsiach i innych miejscach
poza obrębem siedzib jest zabronione. W drodze w y 
jątku przebywanie to może być dozwolone osobom,
zaopatrzonym w specjalne zezwolenia miejscowego
starostwa lub upoważnionych przez nie organów.
Ograniczenie to, nie stosuje się do urzędników państ
wowych i osób wojskowych, zaopatrzonych w odpo
wiednie legitymacje służbowe lub wojskowe oraz do
osób, znajdujących się na linjach kolejowych (w pocią
gach) a zaopatrzonych w odpowiednie dokumenty po
dróży.
A rt. 9.
Winni przekroczenia rozporządzeń wymienionych
w art. 6, 7 i 8 podlegają:
W b. zaborze austriackim i rosyjskim w drodze ad
ministracyjnej karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny
do 50 000 marek, albo obu tym karom łącznie, a w b.
zaborze pruskim w drodze sądowej karze więzienia do
3 mesięcy lub grzyw ny do 50 000 marek, albo obu
tym karom łącznie.
Przekroczenie art. 7 pociąga za sobą prócz tego,
konfiskatę zatrzymanych koni, bydła i nierogacizny.
Art. 10.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
Art. 11.
Wykonanie rozporządzenia nimejszego powierza się
Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a w b. dzielnicy
pruskiej Ministrowi tej Dzielnicy, w porozumieniu z Mi
nistrem Skarbu.
Naczelnik Państwa i Przewodn. Rady Obrony Państwa.
J. Piłsudski.
Prezydent Ministrów,
W. Grabski.
Powyższe podaję do ogólnej wiadomości i zazna
czam, że wszyscy mieszkańcy powiatu, mianowicie
strefy nadgranicznej i granicznej winni niniejsze ściśle
p o strze g a ć. Osoby, do których odnoszą się powyż
sze przepisy, winne wystarać się w starostwie do dnia
15 lutego 1921 o legitymacje przepisane rozporządze
niem. Starostwo w ystawia legitymacje na podstawie
poświadczenia sołtysa i wójta.
Leg tymację tę należy zawsze nosić przy sobie, ą
oprócz tego także wykaz osobisty z fotografią.
Legitymacje te winni wójci odebrać osobom w ypro
wadzającym się z strefy nadgranicznej i oddać staro
stwu do skasowania.

—

Opłata legitymacji wynosi 3,— mk.
Pp. sołtysi i przełożeni obszarów dworskich ogłoszą
niniejsze w przyjętej sposób, odpowiadają mi także
wspóln e z Policją Państwową za ścisłe przeprowadze
nie i przestrzeganie powyższego rozporządzenia.
P u c k , dnia 22 stycznia 1921.
Lipski, starosta.

83 .
OBWIESZCZENIE
starosty w sprawie wystawiania poświadczeń
o obywatelstwie.
Zdarzają się często wypadki, iż władze miejscowe wy
stawiają na życzenie osobom poświadczenie o ich obywa
telstwie. Postępowanie takie sprzeciwia się rozporządze
niom Województwa Pomorskiego i Ministerstwa. Z powodu
tego wzywam władze miejscowe do wstrzymania się od
wystawiania takich poświadczeń.
Na żądanie poświadczenia o obywatelstwie, zarówno
od kogo takowe pochodzą, winny władze miejscowe osoby
skierować do starostwa, gdzie im się wystawi poświadczenie,
stwierdzające datę i miejsce urodzenia oraz miejsce pobytu
w czasie od 1 I 1908 r. do 10 1 1920 r. Przy osobach,
które w wymienionym czasie nie mieszkały stale na terytorjum teraz wchodzącem w skład Państwa Polskiego, na
leży stwierdzić, czy pochodzą z rodziców stale zamieszka
łych na terenie Państwa Polskiego w czasie od 1 I lb08 r.
do 10 1 1920 r.
P u c k , dnia 21. 1. 1921 r.
L i p s k i , starosta

Zarządzenie starosty w sprawie Komitetów Pomo
cy dla Wilna.
Okólnikiem zawezwałem pp. wójtów, aby zajęli się
energicznie zbieraniem datków dobrowolnych dla W il
na, czy to w formie pieniędzy, czy zboża.
Ponieważ akcja ta jest arcyważna i utw orzył się
nawet w celu powyższvm Komitet Wojewódzki, uwa
żam za konieczne, aby w powiecie utworzono komite
ty miejscowe.
,
Pp. w óici w inni natychmiast w swym obwodzie
przys ąpić do zorganizowania Komitetu Pomocy dla
W ilna i w przeciągu 14 dni mi podać skład tegoż.
W komitecie tym mają wziąść udział jak najszer
sze koła i nie trzeba zapomnieć kół robotniczych i rze
mieślniczych.
P u c k , 20 stycznia 21 r.
L i p s k i , starosta.
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5. dla szkoły w Gnieżdżewie pp.'gospodarza Ksa
werego Klebbę i gospodarza Juliusza Koimkego z
Gnieżdżewa, ostatniego też jako rendanta kasy
szkolnej;
6. dla szkoły w Sławutowie p. Jana Białka z Sławutowa zarazem też jako rendanta kasy szkolnej;
7. dla szkoły w Domatowie pp. gospodarza Józefa
Potrykusa i gospodarza Józefa Korthalsa z Domatowa, jako rendanta kasy szkolnej gospodarza
Józefa Grubego z Domatowa;
8. dla szkoły w Domatówku pp. Jana Błaszka i Fe
liksa Szymańskiego z Domatówka, ostatniego też
jako rendanta kasy szkolnej;
9. dla szkoły w Pierwoszynie p. Jana Kryżelę z
Pierwoszyna jako rendanta kasy szkolnej.
10. dla szkoły w Odargowie pp. Józefa Macha, Au
gustyna Budnika i Wilhelma Sckołow’skiego z
Odargowa;
11. dla szkoły w Leśniewie pp. Józefa R yg ę l i Adol
fa Kuestera z Leśniewa, jako rendanta kasy szkolnej
Józefa Rygę;
12. dla szkoły w Jastarni pp. Antoniego Konkola II i
Roberta Konkola z Jastarni;
13. dla szkoły w Połczynie pp. posiedziciela Leona
Miotka i posiedziciela Jana Lesnaua z Połczyna,
ostatniego też jako rendanta kasy szkolnej;
14. dla szkoły w Błądzikowie pp. gospodarza W a
lentego Potrykusa i Franciszka Piepera z Błądzikowa, jako rendanta kasy szkolnej Walentego
Portrykusa;
15. dla szkoły w Tupadłach pp. gospodarza Józefa
Skoczkego i Józefa Redlina;
16. dla szkoły w Tylowie a) księdza Piechowskiego z
Tyłowa, b) zarządcę obszaru dworsk. Friebósego z
Tyłowa, c) Ksawerego Blaszka z Lubocina, d) mistrza
kowalskiego Dominika z Tyłowa.
Odnośne zarządzenia moje w Orędownikach Urzędo
wych nr. 2, 3, 5 i 7, czyli poz, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 47, 71 i 72 niniejszem unieważniam.
P u c k , dnia 19. 1. 1921 r.
L i p s k i , starosta.

s§.
Zawezwanie wójtów, aby złożyli sprawozdanie ze
składek na rzecz Inwalidów, wdów i sierot po po
ległych w wojnie.
Panowie W óici zechcą mi zareferować, jakie
dobrowolne składki w płynęły na ich ręce na skutek
odezwy mojej z dnia 22 X II 1920 r. ogłoszonej w Orę
downiku powiatowym nr. 104 w sprawie wsparcia
wojskowych inwalidów, wdów i sierot po poległych
w wojnie, i jak datki podzielono. Dokładne listy w in
ne być w przeciągu 8 dni w ręku moich.
Puck. dnia 22 I 21 r.
L i p s k i , starosta.

®s.

Obwieszczenie starosty w sprawie zatwierdzenia
dozorów szkolnych.
Ponieważ przy zatwierdzeniu dozorów szkol• ych
Orędownikach Urzędowych nr. 2, 3, 5, 7, zaszła
omyłka przy podaniu tekstu, zarządzam jak następuje:
Na podstawie § 31 cyfr. 3 ordynacji szkolnej dla
Prus Wschodnich i Zachodnich z dnia 11 grudnia 1845,
zatwierdzam następujących członków dozorów szkol
nych :
1. dla szkoły w Ostrowie pp. Franciszka Miłosza,
Jana Bisewskiego i Józefa Tarnowskiego z
Ostrowa;
2. dla szkoły w Karlekowie pp. Ksawerego Cejnowę i Józefa Białka z Karlekowa;
3. dla szkoły w Darżlubiu pp. Leona Miślisza, Fran
ciszka Bigota i Augustyna Szornaka z Darżlubia.
4. dla szkoły w Redyszewie pp. Jana Marsżewsk ego z ReJyszewa, Maksa Barana z Barszkowa i
Franciszka Makowskiego zKłanina, jako rendanta
kasy szkolnej nauczyciela Kuntgka z Redyszewa.

w
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ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów z dnia 18 X. 20 r. w przedmiocie
statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle.
Na podstawie ustawy z dnia 21. X. 19 roku o
organizacji statystyki administracyjnej (Dz. Ust. Rz. P.
z 19 r. Nr. 85 poz. 464) Rady M inistrów postanawiam,
co następuje:
§ U
W szystkie państwowe, komunalne i prywatne (stałe
lub sezonowe) zakłady przemysłowo-górnicze, hutnicze,
fabryczne oraz rzemieślnicze, o ile posiadają motor lub
nie posiadają motoru, zatrudniają powyżej pięciu robotn ków, o owiązane są w ciągu dwóch tygodni od ogło
szenia niniejszego rozporządzenia podać do wiadomości
inspektora pracy (w b. dzielnicy pruskiej inspektora
przemysłowego) firmę, adres, rodzaj produkcji, liczbę
zatrudnionych robotników oraz liczbę personału kiero
wniczego i urzędniczego, jako też siłę posiadanych mo
torów w H. P.

,

W przyszłości każdy now ootwarty zakład, odpo:
wiadający warunkom ust. I obowiązany będzie podać
do wiadomości inspektora pracy (inspektora przemy
słowego) powyżej wyszczególnione dane w ciągu dwóch
tygodni od daty uruchomienia zakładu łub od chwili,
w której zakład będzie odpowiadał warunkom, wska
zanym w ustępie pierwszym ninieszego paragrafu.
Na wypadek zawieszenia lub zaprzestania produkcji
zakłady wymienione w ustępie pierwszym mają obo
wiązek zawiadomić o fakcie zawieszenia lub zaprzesta
nia produkcji w ciągu dwóch tygodni właściwego in
spektora pracy (inspektora przemysłowego) i podać
przyczynę zamknięcia zakładu, lub zawieszenia produkcji.
Po wznowieniu pracy, względnie po ponownem
otw arciu zakładu, należy postąpić w myśl drugiego
ustępu niniejszego paragrafu.
Zawiadomienia, wspomniane w niniejszym paragrawie, skradać należy W dwóch egzemplarzach.
§ 2.
Zakłady, wymienione w § I. obowiązane są prze
syłać do Głównego Urzędu Statystycznego co trz y
miesiące sprawozdania według podanego poniżej wzoru.
Sprawozdania należy przesyłać najpóźniej dnia 7 sty
cznia, 7 kwietnia, 7 lipcą i 7 października.
Pierwsze sprawozdanie należy przesłać najpóźniej
•dnia 7 stycznia 1921 r.

§ 3.
W razie chwilowego zmniejszenia się liczby robot
ników poniżej normy, przewidzianej w § I ustępie pier
wszym wymienione tamże zakłady powinny nieprzer
wanie przesyłać sprawozdanie kwartalne.
§ 4.
Wszelkie niezbędne do sprawozdań druki rozsyłają
zakładom przemysłowym właściw i inspektorzy pracy
(inspektor przemysłowy). W razie nieotrzymania dru
ków przedsiębiorstwa obowiązane są zwracać się o
nie do inspektora pracy (inspektora przemysłowego).
Nieotrzymanie druków nie zwalnia przedsiębiorstw
od obowiązku nadsyłania sprawozdań.
§ 5.
Za regularne nadsyłania przepisanych sprawozdań
oraz za prawdziwość danych, zawartych w sprawo
zdaniach ponoszą odpowiedzialność właściciele, wzglę
dnie kierownicy zakładów wskazanych w § I.
§

6.

Osoby wymienione w § 5 winne wykroczenia prze
ciwko przepisom zawartym w §§ I—IV niniejszego
rozporządzenia podlegają karze przewidzianej w § 5
ustawy z dnia 21 X. 19 r. o organizacji statystyki ad
ministracyjnej. K ary wymierza władza administracyjna
i instancja, stronie zas służy odwołanie się według obo
wiązujących przepisów, a w szczególności w b. dziel
nicy pruskie! przy odpowiedniem zastosowaniu prze
pisów pruskiej ustawy o wydawaniu policyjnych rozpo
rządzeń karnych w sprawach o wykroczenia z dnia
23. 4. 1883 r. (2b. Ust. str. 65) z wyjątkiem przepisu
ustępu trzeciegp art. I tejże ustawy.

§

7.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się
D yrektorow i Głównego Urzędu Statystycznego w
porozumieniu z Ministrami pracy i Opieki Społecznej
oraz b. Dzielnicy Pruskiej.
Prezydent M inistrów
(—) Witos.
Powyższe rozporządzenie podaję do ogólnej w ia
domości i wykonania. Zgłoszenia trzeba przesłać do
Inspektorstwa Przemysłu w Starogardzie.
P u c k , 20. I 21.
L i p s k i , starosta.

88.
ROZPORZĄDZENIE
w przedmiocie zakazu używania mleka pełnego,
śmietany i masła do wypieku wszelkiego rodzaju
pieczywa w cukierniach, kawiarniach i jadłodaj
niach, jak również podawania mleka do kawy
i czekolady.
Na mocy rozporządzenia ministerjalnego w przedmiocie
mleka i masła z dnia 25-go maja rb. (Dziennik Urzędowy
nr. 29 na rok 1920) wydaje się następujące rozporządzenie:
§ I-

W obrębie Województwa Pomorskiego zakazuje się
używania mleka pełnego i masła do wypieku wszelkiego
rodzaju pieczywa w cukierniach, kawiarniach i jadłodajniach,
podawania mleka do kawy i czekolady, jak również uży
wania mlęka pełnego, śmietany i masła w przedsiębior
stwach przemysłowych.
§ 2.
Przekroczenia powyższego rozporządzenia ulegają karze
wyznaczonej w podanem powyżej rozpor-ądzeniu ministerjalnem, a mianowicie karze więzienia do jednego roku i
grzywnie do 100000 marek lub jednej z tych kar.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
Toruń, dnia 13 grudnia 1920 r.
Wojewoda Pomorski, Jan Brejski.
Powyższe rozporządzenie Wojewody Pomorskiego po
daję do ogólnej wiadomości i przestrzegania.
P u c k , 20. I. 21.
L i p s k i , starosta.

89.
Zarządzenie starosty w sprawie spisu rzemieślników
i przedsiębiorców rzemieślniczych.
Panowie Sołtysi zechcą do dnia 5 II 1921 zestawić
i nadesłać mi spis:
a) rzemieślników lub przedsiębiorców rzemieślni
czych samodzielnych,
b) czeladników,
c) uczni
zatrudnionych u osób pod cyfrą a.
Puck, dnia 22 stycznia 1921 r.
L i p s k i , starosta.

