Orędownik
Nr. 77.

Powiatowy

Kościan, środą

28.

Dział urzędowy.

września

1921.

Rok 56.

lotnych z doi a 21. lutego 1921 r. (D.c. Urs. Minister
atwa b. dzielnicy pruskiej Nr. 16. pos. 10 2 jak na

atępuje:

1

W caasie poc,.ąwssy od 1 p a t d z i e r n I k a r b.
. Art. 1.
d o 3 I mar o a 1 9 2 2 r.' będ11 wszelkie binra Bbro•
1) Od osótl raec,!widcie !1ieram?Auyc~lub od gmin•
&twa, wydz i ał powiatowy jak i kasa dla publicz-ao8ci · ny.::h zwi1&ikówub ogich pobiera s tę naJnlisr.1 opłattj,
otwarte (\ d g o d z i n y 9 p r ze d p o I u d n I e m d o równiet 1dy zaplata naattpuje z fundus16w Psi!stwa lub
godz lny 1 po po I ud n i u. Po godzinie 1 b41dMe • ,rodków fondacji dobroczynnych, albo uatawowyoh
gmach adm. po• zamkni,;ty.
instytucji dla przymusowych ube r.piecaei:i na wypadek
chorohy. Do pobierauia wyłsae j opiaty upowaln~o!1eq
KoAcian, dni"' 17 wrzdaia 19il.
jednak połoln• na podstawie szc,ególnle dlugleJ 1 tru•
Staro eta
dnej c1ynn0Aci.
Cegiełka.
2) We wssystklch innvch wypadkach nalely "1:

Dotyeiy :

powołania

do czynnej

•~.i popfsowyeh 'roczników

słaby

1roJ1ke- aoko§ó opłaty w granicaoh t1-j ordynacji od czasu 1
rodzaju c,ynooAcl, a takte od polołenia maj,tkoweao

1899 i 1900
M S. Wojak, rosporz11d2ilo powołanie do c,ynnej
&lałby wojskowej wszyatkichtych popisowychroc1nik6•
1899 I 1900. kt6r,y dotychczas nie wypełnili przepisów
o obo•i\1kach slulby wojskowej.
Wsayacy mętc1yioi wylej wymienionych kategorii
hes ,r1glodu na narodowofd i w1soanie. którzy w myAl
art. 91 traktatu pokofowego •erselaklego stali sitJ ob-,.

klijenta.

do

Att. 2.
Od niłej podanyc)a cay~ności pobiera ~•:
1) Za pomoc prsy normabaym porodzie łrnj,cym

a godsin

500 -

2 ooo Dlk.

kaida dalB1a
100 - 2 ~00 mk
w nocy 1a jedno i drugie podwdjnie
2) Za pollloo prz7 porod&eni~ bli,nilt ~rodach
watelami Rzecsy l)OflpolitejPolakiej stawitJsit w wtorek
nie,rawid
dnia •· października rb. o godz. 8 rano i tegoł lowych, pray porodach za1"klany b knr1oto~ern
nas~pstwami lub rsunawk~ porodo~, oddaela•
w Kt;,•elanlf? na sall w st~elnl'W•
.
Prsegt,do•1 wojokowo l1-k,1ralriemunie poc1legaJ, niem ręcsn811l loe, ska albo utrudnlenem cucemem omdlaosoby. kt6re Komiaii Przei?1'dowej prsedloa. aadwiadc,e• łego płodu podwyłsza się Jaaldyto~d pod nr. 1 na
750 - 3000 Dlk.
nie wlad1y administracyjnej, te skorzystali z prawaopcji
3) Pr•v porodach, prsy kt_órych praywol~ie. lew my~l artykułu 91 tr.ktatu wersalskiego.
Osoby uprawnione do 1Jlg s art. 61, 6!, 64, i 70 karza jest koniec1ne, podwyt sza Bit 1aplat• wymlllmona
300 mk.
T. U. o po,rssechnvm obowt,r.ku &futby •ojskowej •~~: pod nr 1 i Sł o
4:) Za pomoc przy poronieniu, po~oda~h nie~ttene najp6źniej w dniu Praegla1du prsedloiye Kom1111
Przeg1'du odnodne wnioski wraz a dowodami stw!erdza• gnych i pnedwczegnych tak samo za odb1erame sumadu
100 - 1 OOO mk.
jftce'Ini prawa do korzystania z wylej wymienionych ulg. aa czas do a gods.
Kaed, dalaq godainę wynagradsa się.
Żadnych Innych ulg i odroczeJ1się nie udziela.
100 - 200 mk.
·
Reklamacje funkojónarjuuy pa6 ~t•owycla obowill8•
5) Za kaide dalaae obowl,1kowe odwiedziny ,olo. nych do słutby wojskowej w woj6kU stałem, w czaeie
żaioy, wl11cznleabadania i wazelk1e cz~nnołol, jak prZ!•
·pokc.,jo•.>mnie są ustawowo pr,ewidsiane, przeto obac- płukanie
podania lewatyw, cewntkowan1e, oras skąpa.me
me ładne reklamacje urzędników i fllnkojonarjuezówp•ń•
noworod
ka
pr,ewinięole, wynagradsa si, kaldą rospocqstwowylh i korsy&hj,cych
obecnie z odrocae6 uw,~lf}•
100 - 300 Dlk.
dniane nie będą raczej wGieleai zoatan11do oddziałów tl godzint za dnia
w nocy potrójnie.
woj,ko,rych celem kontynuowania obowiąików slulby
6) Za wszelkie nieobo,r~skowe odwiedziny na ż7wojskowej.
J Zasada: Art. 1, 6 6 Tymcs. Ustawy o powazech• c~enie polołnicy lub jej Cltoozeniawłą~nie wszelkich
bada6 i c17nn0Acibida roą,oc,ęta god,lna.
nym obow~sku sh1bv wojskowej.
100 - 400 mk.
Ludzi w7tel wspomnłan7ch kategorii
winni pp. burmistrzowie. komisarze ob- w nocy potrójnie.
7) Za cale dsienne pielęgnowanie posa c1BBempowodowt--1 solfJ'sl w pow7tel oznaezonł'm
600 - 2000 mk.
terminie Komlsl PneglądoweJ pned- rodu (wl,oznii, wisyt,
0

J
i

w nocy

stawl6.

760 -

3 OOO Dlk.

1 OOO - 4 OOOml:.
Nadmienia sit te oeobnych pisemnych sapozwó,r u dsieii I noc rasem
8) Za poradt w mieszkaniu polotnej •• dnia
peten<'i ze ,trony P. K. U. nie utrymają.
60 300 mk.
_ Winny nieusadniowego niestawiennictwa karaai btJw nocy potrójnie.

d1 w myAl ustswy z dnia 20. lutego h20

r.

9) Za badsnie w mleukaniu pololnicy wl,cmle
porady
aa dnia
100 - 400 mk. .
Bospor ■ 11d ■ enle
10) Za ••iadectwa plsemnne pr6cs wynegrod,ema
w przedmloele ■mian or4yDacji opłat dla polołnJch.
za badanie lub wis>~
100 - 300 mk.
Na podatawie § 1 pruskiej ustawy • dnia 10. maja
Na mocy niniejszych 1trzepis6w liczy aif} noc od
1908 r. dotytz11ce, opiat dla polotnych (Zbiór uataw kwietnia do wrs8'ni8 od godz.
10 wieczorem do T rana,
pruskich atr. 101 IJllienla 1i11ordyaacjf} opiat dla po• w daluych miesi\cach od 9 wiecsore
m do 8 rana.

/

Og6lo.a gcddna policyjna jest odt;d 11 godzina
nie mote byó przedluton, bez apecjalnego
,
wiee&6rkt6ra
Wojewody.
Pana
enia
upcwdni
j
Rozpor2ą i cenie Presesa b. Rejencji Po1na6akie
anae
względni
1912
marea
.
ll
s
ej
polfoy1n
o godsinie
logiczne ro1porzą<henie Prezesa b. Rejencji Bydgoskiej
oboyi,11zujenad!'l, jednako•oA 1·01umie alę omo prses
etacl drodku de1ynfekcyjnych i-. materjalu opatrunkowego alę . ie wa&elltiew tem r-0zporz,d1eoiu puszczone pnenale:ty się pololnej odS&kodowanie,o ile drodków t1oh dlutenla godsiny policyjaej nie mog11aięgad po 11 go•
nie odebrała z fanduaz6w public1nyoh.
d1mę 11. wlec16r.
Art. 3 .
To samo odnosi, się do rozporqd1enia Rady Zwi11·
Rozpors,dzenie niniejsze obowi111uje z dniem jego 1kowej z 11. grudnia 1916, kt6ce r6woie! po__zoataje
ogłoszenia
,r mocy.
Dla usunięcia ewentualnych w1tpliwO,cinadmieniam,
1921
9.
19.
dnia
Poznaii,
że wspomniane i rozporz,dzeni1 nie s, w sprzecmojci
Wojewodr.:
lecz si..i nawzajem uzupełniaj,, pternze na cele czy■to
( - ) Dr. Celichowaki.
policyjnej natury drugie ekono•icznej.
Pocostaj11r6wniet w mo~y tutejuy ok6lnik z ~9.
lr.t6rego upraPowylaze ro1porZ\dzenie podaje do publicmej wta- stycsnis 1920 L. dz. 13ł/la0 I A.. 1 Dli9C1!i
wnione s~ starostwa przedluty6 wyj,tkowo godane po•
domo,ci.
li '.fllll d, 12 • nocy dla obaw publiosnych urqdzanych
K~oian, dnia 22, 9. 1921:
na cele dobra public1nego, Wuelkie da•nieisae ok6l•
S t a r o s t a.
nikt Wojew6dltwa względnie b. Rejencji wydane w prsecl•
Cegiełka.
miocie gocl,iny policyjllei' nie maj, więcej ładnego usto•
aowania.
Obwieszenie
Ko~clan, dnia 19. marca 1920.
J.
pelicJJ~
go4lzl•J
e
dotycz~
Starosta
Art. 1.
Raszewski.
Uchylam moje rospon11d1enieo godzinie pollcyjPrzekonałem si~, że n!e ws,ys::y wldaiciele i isi~r•ej dh w zyatkich lokali publić~ych s 25 atycanla Ż!lWOy 1, kali p11blicznych1ast.oaowuj• się do powyilzego
19i0 og),.q~nne w o■obnym wydaniu do Dziennika Urzę· rozporz,d1enla i ta akolic1no~ powoduje mnie do podowego W. P z 29. atycmia 1920 str. 59.
nownoito opublikowaniaodnodnego obwiessc1enia.
Art. 2,
Wtdlug pow1:te1010ro•porz~1enia, ktdre w całej
Zwi,1
Rady
zenla
rozporz,d
2
pełni jeucze obo„i,1uje, godzin policyjna dl, wuyatklcb
Na mocy · 3 ustęp
gra
11.
•
dwie.tła.
i
opalu
dci
publ•cznyrh jest g r dzfoa 11. wieczorem.
oazcsędno
lok11li
ce
kowej dotycz11
Pp. wldciclflow i daiertawcoro lokali publicznych
ni& 1916 1)1. U. p. Nr. 281 i upowatnienie Ministerstwa
b. daielmcy pruskiej z 4: marca 1920 sau1dcam na ob- u.lecam goisle sastosowanie się do tego roiporqclsenia
narabj11 się oprócz na
aaar WojewództwaPo~naiiskiego, te lokale wymienione i nadmieniam, le niestos11ill'!Y
w § 3 ust. 1 t6got rozporqdzenia mog-4bycSotwarte do wysok11kerę tak:te i na odebraniekoncesji.
godsiny 11 wieczór o ile m1ejscowe władze policyjne dla
Kodcian, dnia 15. wr1dnia 19U
pewnych rod•~i6• prsedal,bioratw lub dla po151c1ególnych
Starosta
lokali se w1ględn na utrzrm~nie porqdku ; obyczaj·
wczea•
1}
wysnac1
nie
lub
ły
Cegiełka
nodoi publictnej nie wyznaczy
niejazej godziny policyjnej • myśl rozporządzenia Prezesa
b' Rejencji Poznaóekiej z 11. marca 1912 r. (Dz. U.
Jednorazowy przydział cu u.
Nr. 22) wsględtiie analo~cznego rozp~rz11dzenia Prez esa
Mimsterstwo b. dz. pr. wzywa nlniejasem w1&yatkie
b. Rejencji Bydgoakiej.
A.tt 3.
zapisane konsumy urzędników paiistwowycbi sapinne
tazym c1aaie
Pr;;:ekroczenia prsepis6• rozpors,dzenia z 11. g1ud• konsumy robotmcse do pne!Jania w jaknajkr6
wanych
zarejestro
ilodci
j
dokładne
nla 1916 D1. u.· p . Nr. 281 podlega w mydl § 8 tego! wniosków z podaniem
cukru .
enia
przydziel
wego
iednorazo
celem
,
cdonk61'
kane
n
alb
rozporqdzenia grsywnie do 10 OOO marek
s1downie
by6
winno
Zestawienie tej Hofoi czlonk6w
aresztu lub wlęzteoia do 3 miesięcy.
zarejestrowane.
Art. 4..
Wnioski adresowa6 nalety do Departameutu Prse•
ca
mar
11.
z
zenia
rozporzid
o
d
się
Nle1asto•owanie
mysluj H,t.dlu Pozna6, ul. Pawia 7.
1912 lub do zar111dzeó miejscowych władz pollc}jnych
W oj ew o d a.
wydany~h na mocy tego ro1porz1dzenla I uatll:wląi ącyt'h
"'z.
god&ioę poltcyjn11dla poszcze~6lnycbrodzaj6w
wozesnieis211
pr1edsięblorst• lub dla poszczeg6lnyc• lokali będzie
( - ) Zborowski.
karane w mydl i;ozporządzania llinisterst~a b. dzielnicy
prusldej z 11, stycznia 1920 D, . Uu. Mlnist. b. dz. p:.
Nr, 3 ,itr. 54 grsywną do 600 marek.
Pow.yilte ro1porz1d1enie podaje się do public1nei
Po1nań, dnia 13. marca 1920.
·
·
wl&domo~ci. ·
podp. Dr. Cellchowskl
Kodoian, dnia ~.n.9. 1921. ,,
Powyiaze obwiert1c:eniepodaje nlniejssym d<?publiPrzewodnic11cy W ydaialu
csnej wiadomodcl.
Rozporz,dzenie Wejw6d1twao godzinie policyjnej
S t a r o s t ·a·
dla ,u171tkich lokali publicznych z dnia 26. stycznia
Cegiełka.
lHO r. oglósrone zostało · w numerze 16 tutej111ego

Przy wykonania c,ynoo~ci w miejscowodciach, od
laglych od mieszkania polotnej ponad 1 km. ma polotna
prawo domagaó się pow61ki albo wynagrodzen ie 60 mk .
za kaidy km. t to llc111cosobno tam i z powrotem w
razie uycia kolejl wynagradzasię II kl&6fJ,tak samozwraca aię kos,ta podr6ły tramwajem.Za "'ykłady w po

Orędownika Po-włatowego.

