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Z a g u b i o n e dokument y.

§ 1.

U ST.nW . I ROZPORZĄDZENIA.

134*
ROZPORZĄDZENIE POLICYJNE
przedmiocie rozciągnięcia na powiat działdowski i na
powiaty, które wchodziły w skład b. rejencji gdańskie],
mocy obowiązującej rozporządzeń policyjnych prezesa b.
rejencji kwidzyńskiej.
w

a) z dnia 17. czerw® 1909 dotyczącego urządzania i uży
wania aparatów do piwa (Poiizei - Verordnung helreffend dlie E rrichtung und den Betrieb von Bierdruckvorrichtungen) A m tsblatt rejencji kwidzyńskiej z roku
1909 str. 223.
b) z dnia 3. lipca 1909 dotyczącego przepisów .wykonaw
czych do rozporządzenia z dnia 17 czerwca 19U9 Amts
blatt rejencji kwidzyńskiej z roku 1909 str. 228
c) z dnia 26. Września 1910 dotyczącego zmiany rozporzą
dzenia z dnia 17 czerwca 1909 Amtsblatt rejencji kwid łyńskiej z roku 1910 str. 168
d) z dnia 29. czerwca 1912 dotyczącego zmiany rozporzą
dzenia z dnia 17 czerwca 1909 Am tsblatt rejencji kwi
dzyńskiej z roku 1912 str. 376.
e) z dniia 13. lutego 1915 dotyczącego zmiany przepisów
wykonawczych z dnia 3 łipca 1909 do rozporządzenia
I z dnia 17, czerwca 1909 A m tsblatt rejencji kwidzyńskiej
z roku 1915 str. 31.
oraz zniesienia obowiązujących na tych obszarach
analogicznych rozporządzeń policyjnych prezesów li. rojencji gdańskiej i olsztyńskiej.
Na podstawie par. 137, 139 i 140 ustawy o ogólnym za.
rządzie kraju z dnia 30 lipca 1883 (zbiór ustaw pruskich
str. 195) w związku z par 6. 12 i 15 ustaw y o adm inistracji
władz policyjnych z dn. 11 marca 1850 (zbiór ustaw p ru 
skich str. 265) oraz z powołaniem się na art. 8 ustawy o
tymczasowej organizacji zarządu b dzielnicy pruskiej z dn
1. sierpnia 1919 (Dz. Praw Nr. 64 str. 675) zarządzam za
zgodą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego co nasię
puje:

Rozporządzenie policyjne prezesa b. rejencji kwi
dzyńskiej :
a) z dnia 17 czerwca 1909 dotyczące urządzania i używa
nia aparatów do piwTa (Polizei-verordnung betreffend
die Errfichtung und den Betrieb won Bierdruckworrichtungen)
b) z dnia 3. lipca 1909 dotyczące przepisów' wykonawczych
do rozporządzenia z dnia 17. czerwca 1909.
c; z dnia 26. Września 1910 dotyczące zmiany rozporzą
dzenia z dnia 17. czerwca lu09.
d; z dnia 29. czerwca 1912 dotyczące zmiany rozporządze
nia z dn';a 17 czerwca 1909.
c) z dnia 13. lutego 1915 dotyczące zmiany przepisów wy
konawczych z dnia 3. lipca 1909 do rozporządzenia z dn.
17. czerwca 1909 obowiązujące w powiatach Wojewódz
twa Pomorskiego, które wchodziły w skład b. rejencji
kwidzyńskiej, rozciąga się na obszar powiatu działdow
skiego i na powiaty, które wchodziły w skład b. rejencji gdańskiej.
§ 2.

Analogiczne rozporządzenia prezesów b. rejencji gdań
skiej i olsztyńskiej, obowiązujące dotychczas na obszarze
powiatu działdowskiego i powiatów wchodzących w skład
b. rejencji gdańskiej — znosi się.
§ 3.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje z dniem ogłosze
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Toruń, dnia 25 listopada 1925 r.
Wojewoda:
(—) Dr. Wachowiak.
L. dz. XI c. — 5074/25.
OBWIESZCZENIA I KPMUNIh TY.

135.
W sprawie zmiany nazw miejscowości,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w yjaśnia
smem z dnia 23. XI. 25 nr.- A. B. 2849, że

p i
na-

118

dawasi* i zm iana nazw miejscowości, ni* stanow ią
cych pojęcia osób prawnych (np. osiedle, leśniczówka) n a 
leży wg. postanowień par. 10. pruskiego ogólnego prawa
krajowego '(Aligem. Landrecht) tytuł 17, Dziat II. do kom
petencji Pana Wojewody, po uzyskaniu zgody M inisterstw
Spraw' Wewnętrznych.
W myśl powyższego Ministerstwo Sprawi Wewnętrznych
zgadza się na nadanie osiedlu Grasdorf nazwy Osiny,

osiedlu Idesruh nazwy Krzyżówka, osiedlu Ei*enhamm*r
nazwy Smiechowskimlot, osiedlu Ottiliensruh nazwy Leś
niczówka, Śmiechowo.
,
Toruń, dnia 1 grudnia 1925 r.
Za Wojewodę
Kórner.
L. dz. llb 20491/25.

,

*

136.

OBWIESZCZENIE.
Na mocy §§ 149 do 151 ordynacji ubezpieczeniowej z dnia 19. lipca 1911 r. ustala się zarobekmiejscowy na okres
do 31 grudnia 1929 dla'obwodów' wszystkich urzędów Ubezpieczeń w Województwie Pomorskiem jak następuje:
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Toruń, dnia 12. listopada 1925 r.

Wyższy Urząd Ubezpieczeń
Prze wodniczacy:
w z. Dąbrowski.
137.

Dyrekcja Policji
w Katowicach.
Dotyczy: Przytrzymanie umysłowo upośledzonej osoby
żeńskiej, stwierdzenie tożsamości.
Katowice, dńia 28. października 1923 r.
Dnia 1. września br. przytrzymano w Pav Iowie um y
słowo upośledzoną kobieto,, której ożsamości względnie
miejsca przy na Leżnośfci ze względu na umysłowy stan tejże
nie zdołano ustalić. Doprowadzoną odstawiono w celu tym 
czasowego zaopiekowania się nią do M agistratu w miejscu,
który wymienioną osobę umieścił w domu starców, gdzie do
dzisiejszego dni a przebywa. Przytrzym ana podała jedynie,
że nazywa się Jadwiga Medyńska, i pochodzi z Królestwa
(rzekomo Gunów, powiat Kielce). Również wspomina M.
miejscowości Skalmierzyce i Miechów. Poczynione w tym
kierunku dochodzenia celem stwierdzenia tożsamości przy
trzymanej umysłowo upośledzonej, dotychczas okazały się
bezskuteczne.
Rysopis przytrzym anej: Wiek: 40 lat, wzrost 1.56 iu.
budowa ciała: średnia, postawa: prosta, twarz: okrągła,
oczy: brunatne, włosy: czarne, nos. normalny, wierzchnia
warga nie przylega do ust.
Donosząc o powyższem, proszę o zarządzenie poszuki
wań na obszarze całej Rzeczypospolitej.
Dyrektor Policji
w z. (—) Gebhardt.

( walna:, zęby: u góry brak, u dołu 3 oczy: niebieskie, wiek:
około 60 lat. Szczególne znaki, średni palec u lewej ręki
wykrzywiony (blizna). Na kapeluszu m a przytrzymany
małą. kokardkę z swoją fotografją (podonizną).
Donosząc o powyższem proszę o zarządzenie inwigi
lacji n a terenię. całej Rzeczypospolitej.
Dyrektor Policji:
w z. (—) podpis nieczytelny.
L. dz. XIir. 7832/25.
____
Toruń, dnia 2 grudnia 1925 r.
Panom Starostom i Prezydentom m iast
Torunia i Grudziądza.
Celem odpowiedniego ogłoszenia i w danym razie po
wiadomienia tut. Urzędu.
Za. Wojewodę:
W. Zapała139.

OBWIESZCFENTE.
Na zasadzie § 5 — 1J dodatku do statuty Poznańskiego
Ziemstwa Kredytowego z dnia 30. lipca 1923 r. (Dz, U. Rz
P. nr. 83/1923 poz. 645) Dyrekcja Poznańskiego Ziemstwa
Kredytowego podaje do wiadomości że procenty od poży
czek w 6%-wycb żytnich listach rentowych Poznańskiego
Ziemstwa Kredytowego za II. półrocze 1925 r. płatne w cza
sie od 15. do 24. grudnia b. r. należy utiścić w: stosunku
1 mtr ctr. żyta — 16.40 zl.

138.

Dyrekcja Policji
w Katowicach
L. dz. V. 13564/25:
Dotyczy: Przytrzymany jf«ichcn:'emy oseonik, stwier
dzenie personalji i miejsca przynależności.
W dniu 31. października b. r. został za żebractwo przy
trzy many przez I. KomCsarjat Policji w miejscu głuchonie
my osobnik, który nie posiadał żadnych dokumentów'
stwierdzających jego tożsamość. Zaś od niego samego me
zdołano pomimo wszelkich starań tak ze strony I. Komisai jatu Policji jak Dyrekcji dowiedzieć. sSę personalji jakoteż
ostatniego m iejsca zamieszkania. Wobec tego odstawiono
przytrzymanego do tutejszego M agistratu (Urząd Ubogich)
celem zaopiekowania s il nim aż do czasu stwierdzenia toż
samości. ■
Rysopis przytrzymanego: postać trochę pochyla, wzrost:
ł.56 m.. włos'-: blond siwe:, zarost: blond siwy, twarz:

i

Powyższa przeciętna, cena żyta jest ustalona -na zasa
dzie notowań Giełdy płodów rolniczych w Poznaniu w cza
sie od 1. października do 30. listopada b. r.
Kupon Nr. 5 za II. półrocze 1925 jest płatny \v tym sa
mym stosunku.
Procenty, niezapłacone do 24. grudnia b. r., Ziemsiwo
zmuszone będzie ściągać ewtl. przez egzekucje adm inistra
cyjną a j o ze względu n a konieczność punktualnego wy
kupienia kuponów na 2. slycznia 1926 r.
Poznań, dnia I. grudnia 1925 r.
Dyrekcja Poznańskiego Ziemstwa Kredy towegu.
(z.) żychliński.
U6.

ED YKT.

Na zasadzie i o/porzadzenia M inistra Spraw Wojsko
w ych (Dz. Rozk. Nr. 11/24. p k h '6 0 6 ) i Ministra Sprawiodji-

wości z dnia 1. VIII. 1924 Dz. Ust, Nr, 74/24, poz, 789, g il„
wdraża się postępowanie, ceieni uznania za zaginionego
Żuchliriskiego Franciszka urodź. 6. VIII. 1893 r. w Kończe
wicach pow. toruński syna Franciszka: i Marji z Piotrkow
skich, przynależnego do miastaClielmży, pow. toruńskiego
i tamże przed pójściem na wojnę zamieszkałego, który jako
szeregowiec 63 p p. toruńskiego, miul zaginąć na froncie
bolszewickim pod miasteczkiem Horodyszczem w roku 1920.
Powyżteze wdraża się na prośbę żony tegoż Antoniny
z Kobusińskicń zamieszkałej w Chełmży pow. toruńskiego
przy ul. Chełmińskiej nr. 17
Wzywa si!ę przeto wszystkich, którzyby o wymienio
nym posiadali jakiekolwiek wiadomości, mogące świadczyć
0 jego zaginięciu, śmierci lub istnieniu, by zawadomili o
tern Pow. Kom. Uzupełnień w Toruniu w ciągu trzech mie
sięcy od daty ogłoszenia niniejszego edyktu z powołaniem
się na L. dz. 5125/25.
Toruń, dnia 17 listopada 1925 r.
Powiatowa Komenda Uzupełnień Toruń.

__
L. dz. 19565/25/11.

-

1

Tyborczyk Franciszek 1887
poszukiwanie
Starogard, dnia 9 grudnia 1925.
ED^KT.
Na zasadzie rozporządzenia M inistra spraw Wojsko
wych (Dz. Rozk. Nr. 41/24 pkt. 606; >i M inistra Sprawiedli
wości z dnia 1. 8. 1924 Dz Ust. Nr. 74/24 poz, 739 § 11 wdraża
się postępowanie celem uznania za zaginionego Franciszka
Tyborczyka urodzonego 2. 5 1887 w Zabceniu pow. Chojnice
1 zamieszkałego w Jażwiskach pow. Gniew przed pójściem
na wojnę bolszewicką, syna Jaga j Franciszki, który jako
plutonowy względnie wachmistrz 18 p. ułanów pomorskich,
szwadron zapasowy m ial zaginąć na froncie bolszewickim
pod wsią Rutki w lipcu 1920 r.
Powyższe wdraża się na prośbę Józefa Macijewskiego
ząmtisezkałego w Jazwiskacli, pow. Gniew, który został
przez Sąd Powiatowy w Gniewie naznaczony opiekunem
sieroty Gertrudy Tyborczyk po Franciszku Tyborczyku byl.
wachm istrzu 18. p. ułanów.
Wzywa się przeto wszystkich, którzyby o wymienionym
posiadali jakiekolwiek wiadomości mogące świadczyć o je
go zaginieniu, śmierci iub istnieniu, by za-wiadomili o tern
Powalitową Komendę Uzupełnień w Starogardzie w ciągu
trzech (3) miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego edyktu
7. powołaniem się na I.. dz. 19565/25/11.
Starogard dnia 9. 12 1925.
Powiatowa Komenda Uzupełnień Starogard (Pomorze).
Silicki, pułkownik.
142.
L. dz. 21768/26/11.

Andrzej Szmyd 1886 r.
— poszukiwanie,
EDYKT.
Na zasadzie rozporządzenia M inistra Spraw Wojsko
wych (Dz. Roz. Nr. 41/24 pkt. 606 i MinistW Sprawiedliwość)
z dnia 1. 8. 1924 Dz. Ust,. Ni:. 74/24 poz. 739 § 11 wdraża, się
postępowanie celem uznania za zaginionego ulana An
drzeja Szmyda urodzonego 27. XI. 1886 r. w Stobnie pow.
Tuchola, zamieszkałego przed pójściem na wojnę w Wozi
wodzie pow. Tuchola, syna Wojciecha i M arii który jako
ułan 18 p. ułanów 1 szwadronu m iał się dostać do niewoli
bolszewickiej w r. 1920 i m iał umrzeć 19. 4. 1921 r. w niewoli
rosyjskiej w szpitalu Nr. 861 w Gubernji Kazańskiej.
Powj ższe wdraża się n a prośbę wdowy po poległym
Fłozalji Schmidt, powtórnie zamężnej Gnioth, zamieszkałej
w Zbeninacb pow. Chojnice. Wzywa się przeto wszystkich
którzyby o wymienonym posiadali jakiekolwiek wiado
mości mogące świadczyć o jego zaginieniu, śmierci lub
istnieniu, by zawiadomili o tern Powiatową Komendę Uzu
pełnień w Starogardzie, w ciągu trzeci) miesięcy od daty
ogłoszenia niniejszego edyktu z powołaniem się na L. dz.
21769/25/11.
Starogard dnia 7. XII. 1925 r.
Powiatowa Komenda Uzupełnień Starogard (Pomorze)
Silicki. pułkownik.

148.
U. dz. 14837/25/11
Jan Kłosowski, 1890 r.
poszukiwanie. —-.
Starogard, dnia 12 grudnia 1925 r.
EDYKT.
Na zasauzie rozporządzenia M inistra Spraw Wojsko
wych (Dz. Roz. Nr. 41/24 pkt. 606 i M inistra Sprawiedliwości
z dn 1. 8. 1924 Dz. Ust. Nr. Nr, 74/24 puz, 739 § 11 wdraża się
postępowanie celem uznania za zaginionego Jana Kłosow
skiego urodzonego 3. 9. 1890 w Blado wie pow. Tuchola i
tamże przed pójściem na światową wojnę zamieszkałego,
syna Macieja i Juljanny z Korzuchów, który jako szerego
wiec 12. komp. 129 p.p. 17 korpusu 36 dywizji arm ji nie
mieckiej (12 komp. Inft. Regiment 129. 17. Aremeekorps 36
I)ivisio.i) m iał zaginąć w grudmiu r. 1914 kolo Kutna na
noncie rosyjskim.
Powyższe wdraża się n a prośbę m atki tegoż wdowy J u 
ljanny Kłosowskiej, zamieszkałej w Bladowie pow'. Tuchoią. Wzywa się przeto wszystkich, którzyby o wymienionym
oosiadaii jakiekolwiek wiadomości, mogące świadczyć o
jego zaginięciu, śmierci lub istnieniu, by zawiadomili o tern
Powiatową Komendę Uzupełnień w Starogardzie w ciągu
trzech miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego edyktu.
Starogard dnsia 10 grudnia 1925 r.
Powiatową Komenda Uzupełnień Starogard (Pomoczę).
Silicki, pułkownik.
H i.

L. dz. 18573/25/11.
szeregowiec Michał Męcrykowski r. 1898
— poszukiwanie. —
Starograd, dnia 7 grudnia 1925 r.
EDYKT.
Na zasadzie rozporządzenia M inistra Spraw Wojsko
wych (Dz. Roz. Nr. 41/24 pkt. 60C i. M inistra Sprawiedliwości
z dnia 1. 8. 1924 r Dz. list, Nr 74/24 poz, 739 § U wdraża
się. postępowanie celem uznania za zaginionego szeregowca
Michała Męczykowskiego urodzonego 10 października 1898
r. w Odrach pow. Chojnice, poczta Gotełp i tamże przed
pójściem na wojnę zamieszkałego syna Michała i F ranci
szki z Borowskich, który jako szeregowiec. 4 komp. C. K. M
65. p. p. (starogardzkiego) m iał zaginąć na froncie bolsze
wickim w roku 1920 r. Powyższe wdraża się na prośbę
m atki tegoż wdowy Franciszki Męczykowskiej z Borow
skich, zamieszkałej w gmiinie Odry, poczta Gotełp, powr.
Chojnice. Wzywa się przeto wszystkich, którzyby o wymie
nionym posiadali jakiekolwiek wiadomośei mogące św iad
czyć o jego zagiinieniu śmierci iub istnieniu, by zawiado
mili o tem Powiatową Komendę Uzupełnień w Starogar
dzie w ciągu trzech (3) miesięcy od daty ogłoszenia niniej
szego edyktu z powołaniem się n a i., dz. 18573/25/11.
Starogard dnia 5. XII 1925 r. .
Powiatowa Komenda Uzupełnień Starogard (Pomorze).
Silicki. pułkowniK.
149.
U. dz. 16797/25/11.
Połaszę*. Antoni 1893
— poszukiwanie. —
EDYKT.
Na zasadzie rozporządzenia M inistra Spraw Wojsko
wych (Dz. Roz Nr. 41/24 pkt. 606 i M inistra Sprawiedliwości
z dnia 1. 8. 1924 Dz. Ust. Nr. 74/24 poz. 73 § l l wdraża się
postępowanie celem uznania za zaginionego szeregowca.
Antoniego Polaszka urodzonego 17 stycznia 1893 r. w Kieł
pin me pow\ Tuchola i tamże przed pójściem n a wojnę za
mieszkałego, syna Marcina i Zofji z Redingów, który jako
szeregowiec 35 pułku fizyljerów 5 koninami armjć niemiec
kiej (Ftlsilier Regiment Nr. 35) m iał poledz 14. 9. 1914 v.
koło Conide Lansier na froncie francuskim.
Powyższe wdraża się na prośbę ojca tegoż Marcina Polaszka, zamieszkałego w Kiełpinie, pow. Tuchola. Wzywa
się przeto wszystkich, którzyby o wymienionym posiadali
jakiekolwiek wiadomości mogące świadczyć o jego zaginie-

niu, śmierci lub istnieniu, by zawiadomili o tern Powiato
wą Komendą Uzupełnień w Starogardzie w ciągu trzech (3)
miesiący od daty ogłoszenia niniejszego edyktu z powoła
niem się na L. dz 16797/25/11.
Starogard dnia 7. 12. 1925 r.
Powiatowa Komenda Uzupełnień Starogard (Pomorze).
SilicM, pułkownik.
>46.

Powiatowa Komenda Uzupełnień
w Grudziądzu.
L. dz. 20162/25. Jnw.
EDYKT.
Zaginął na froncie bolszewickim szeregowiec Pastwlkowski Mieczysław, urodzony dnia 8-go stycznia 1884 r.
z zawodu m istrz rzeźnicki, syn Franciszka Pastwlkowskiego zamieszkałego w Toruniu.
Poszukiwany w stąpił do 5-go pułku szkolnego arm ji
generała Hallera, wyruszył na front i rzekomo w czasie od
dnia 25. d'o 27. listopada 1919 r. zaginął.
Poszukiwania za wymienionym dały wynik negaty
wny.
Żona zaginionego Izabella Pastwikowska z domu Bu
cholc zamieszkała w Grudziądzu przy ulicy Piat: 23. Sty
cznia Nr. 31 nie m a od roku 1919 żadnej wiadomości o
swem mężu i wniosła podanie o zaopatrzenie pieniężne po
myśli Ustawy Inwalidzkiej z dnia 18-go m arca 1921 r.
Wzywa się wszystkich, którzy posiadają wiadomości
o zaginionym, mogące świadczyć o jego zaginieniu względ
nie o jego istnieniu, aby o tern zawiadomili K. P. U. Gru
dziądz w przeciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia edyktu.
W Grudziądzu, dnia 12. listopada 1925 r.
Gąsiorowski, m ajor i kom endant P. K. U.
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EDYKT.
—
Ktokolwiek posiada wiadomości o istnieniu lub zagi
nieniuZaporowskiego Jana urodź. 13: V. 1892 w Strzałkowie, syna Tomasza i Agnieszki z domu Bandurskiej, zamiti szkałych przed wstąpieniem do W. P w Toruniu, który siu żył w 1. pułku bytomskim - strzelców (w Olkuszu), obecnie
75 p. p., a za którego czyni staranie o zaopatrzenie żona.
jegu Apolonja z Każmierzczak^w, winien o tem donieść Po
wiatowej KomendzJie Uzupełnień w Toruniu w ciągu 3
(trzech) miesięcy od chwili ogłoszenia niniejszego edyktu.
Toruń, dnia 17. XI. 25.
Powiatowa Komenda Uzupełnień Toruń.
ZAGUBIONE DOKUMENTY.
Dnia 2. listopada 1924 r .zgubiono legitymację urzędni
czą M arji Hlawsa Nr. 3403 nauczycielki sem inarjum n a 
ucz. żeńskiego jv Toruniu, ul. Sienkiewicza Nr. 46.
Mar ja Hlawsa.
Zaginęła legitym acja urzędowa nr. 1205 na nazwisko
naucczyciela Franciszka Korneckiego, wystawiona przez
K uratorjum O. S. Pomorskiego.
Fr. Koniecki,
Bierzgłowo, p. Łubianka.
W sierpniu b. r. zgubiono legitymację urzędniczą (wy
stawioną 1923 a przedłużoną do końca r. 1925) na nazwisko:
Ks. M arjan Pączek, katecheta gimnazjalny w Grudziądzu.

