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Ogłaszam wyrok Wojskowego Sądu Doraźnego 0. G. wkrakowie następuWrak
jace). tresoi :
M. S. Wojsk.,
Sąd Wojskowy O. G. w Krakowie, jako ‚Sad Dorainy wyrokiem z dnia
Dep. Wojsk. Prawny.
nika 1919 т. uznał szereg. V. baonu saperów w Krakowie, Antoniego
paździer
98.
Nr.: 9887/19.
Rozpędzika, syna Szczepana i Marjanny z Krzanów, ur. 3. I. 1899 r. w Krakowie i tamże
przynależnego, winnymzbrodni rabunku z %% 484, 485 a., b., c, d. 487 i 488 u. k. w.,
popełnionej przez to, że uzbrojony w karabin i Îmgnet, po włamaniu się do mieszkań
napadniętych, w towarzystwie wspólników zrabował rozmaite części odzieży, 2 złoto
1.

Pierścionki, 9 takież łańcuszki i zegarki, gotówkęi t. p. rzeczy wartości 13,550 koron
i skazał go według $ 444. p. k. w. na karę śmierci przez rozstrzelanie.
Wyrok został 4. XI. b. r. zatwierdzony i naty chmiast wykonany.

2. Uzupełnienie rozkazu o udzielaniu
urlopów osobom wojskowym wkraju,
M.S. Wojsk., Dep. I.
Nr.: 11184/IV, P.

W uzupełnieniu rozkazu M. S, Wojsk. L. 1960 (Dz. Rozk. Wojsk. nr. 61.
ex 1919) wyjaśnia się, że przy wskazywaniu w karcie urlopowej terminu, do którego
został urlop udzielony, należy doliczyć również czas podróży w obie strony,
tak by data ta była rzeczywistym terminem, w którym ma urlopowany powrócić
do oddziału.
Jednocześnie, w związku z rozkazem M. S. Wojsk. L. 11I25/1V. P. „o kontroli urlopowanych szeregowych", naleZy na karcie urlopowej zmienić punkt I-szy
*
pouczenia w sposób następujący:
Po przybyciu do miejscowości, у której się znajdują Komendy Placu,
względnie Oficerowie Placu, należy w ciągu 12 godzin od chwili przybycia zameldować się w Komendzie Placu, względnie u Oficera Placu i przedstawić im swoją
kartę urlopową i dokument podróży.
Po przybyciu do miejscowości, w której niema Komendy Placu, względnie
Oficera Placu, należy zameldować się w ciągu 2 dni od chwili prz bycia u Oficera
Ewidencyjnego powiatu i przedstawić mw swoją karte urlopowa i dokument podróży.
Przed oăjazdem należy się zameldować ponownie u tej samy władzy.

$

Zameldowanie się musi być na karcie urlopowej potwierdzone.

3. 0 zwolnieniu od
opłaty pocztowej
przesyłek wojskowych, M. S, Wojsk.
Biuro „Prez.
Nr.: 11904/19.

Же нев. то, та,тык

Wszystkie komendy, władze i zakłady wojskowe bez różnicy, czy znajdują
się na linji frontowej, czy wewnątrz Państwa korzystają aż do odwołania dla swoich
przesyłek, jako przesyłek poczty polowej z wolności od opłat pocztowych według
art. 12. punkt 26, ustawy z 97. maja 1919 r. o wyłączności poczty (patrz rozporządzenie nr. 11.9. p., ustep ostatni, Dz. Urz. W. P. i T. nr. 5, poz. b.).
Uregulowanie prawa" korzystania z urządzeń poczty polowej nastąpi w najbliższym czasie.

Zaklady Graficzne D. G. w Pozoaniu,
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4. Poszukiwania.
M. S. Wojsk.,
Dep. Mob.-Org.
Nr.: 1201/V.

Rogz DowódtwOkrogu-Generalnege ,:
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Ogłaszamnazwiska niżej wymienionych żołnierzy i podoficerów, pochodzącgch
z b. Armji Gen. Hallera, celem odszukania ich i zawiadomienia jak najryc lej
o miejscu ich przydziału M. S. Wojsk., Sekcję Poborową i Uzupełnień, Wydział V.,
z powołaniem się na nr. 1201. V.
Kruczkowski Wincenty.
Grzelak (Grenia) Jan.
Górski
Ignacy.
Gabiga Józel.
Bujakiewicz Stefan.
Komorowski Juljan.
Lipski Michał,
Dziedzie Józef,
Szule Ludwik.
Dąbski Wojciech.
Karol Władysław.
Popczyński Bronisław (asp.).
Borowski N.
Pasek Jan.
Krasnowski Walenty.
Romaszewicz Stanisław.
Józefowiez Jerzy.
Pulara: Jozef.
Czemski Franciszek.
Gajłka Albin.
Josz Wojciech.
Nowicki Paweł.
Radelski Stanisław.
Dombek Józef.
Gadawski Jan.
Kulisz Stefan.
Małek Michał.
Romanowski Władysław (sierż.).
Obrembalski Ignacy.
Pastwikowski
Mieczysław.

Jaroszewicz Stefan.
Kabaciński Władysław.
Tarankus Antoni.
Radke Ludwik.
Cwalina Mieczysław.
Komorowicz днів?
Stańczykowski
Władysław.
Hawliczek Czesław.
Glinezewski Gabrjel-Adolf.
Ładowski Zygmunt.
Landau Bernard.
Wasik Franciszek.
Kołakowski Ignacy.
Munia Michał.
Płażyński Maksymiljan.
Jankowski Juljan.
Batég Maciej.
Rymica Stefan.
Derkowski Stefan.
Malicki Edward.
Nadolski Stanisław.
Król Antoni.
Swigoński Walenty.
Bajssert Edward.
Tyszka Leon.
Mazgulski Władysław.
Kosiewski Józef.
Widera Robert.
Neuhaus Jakób.

Przeciwko bombardjerowi (kapralowi artylerji) Ludwikowi Mackowii kanonie5.List Gończy
SądWojskowy 0. Gen. rowi Franciszkowi Kaźmierczakowi ze Stałego Kursu Artylerji Manewrowe w Rembertowie toczy się śledztwo w tut. Sądzie z $188 2 kk. i ust. z 1. sierpnia 1919 r.
Warszawa
(Dz. praw Nr. 64. z d. 12. sierpnia 1919 r.) obwinionym o to, że wieczorem dnia 5. paźNr.: 9. 34/16.
dziernika b. r. wspólnie okradli kasę Stałego Kursu Artylerji Manewrowej w Rembertowie, zawierającą gotówkę ponad 80 tysięcy marek, poczem obaj zbiegli.
Wzywa się wszystkie władze wojskowe i cywilne o wdrożenie za zbiegłymi
poszukiwań i w razie schwytania o dostawienie za pośrednictwem najbliższej władzy
wojskowej do tut. Sądu z powołaniem się na niniejszy list gończy.
Opis zbiegów :
II. Kaźmierczaka Franciszka:
I. Macka Ludwika:
Wzrost: średni,
Уно?!“ śrledni,
Zarost: małe wasiki,
Zarost: golony,
Włosy: brunet,
, Włosy: gamma-blond,
Tuszy: dobrej,
Tusza: tęgi,
Znaki szczególne : chód kroOczy: piwne.
czący szeroko.
Bombardjer Mack pochodzi z NieAdres matki jego: Poznań, ul.
miec.
\
Kąpielowa.
Adres matki: Antonina Budziak,
Rothausen-Essen, Grundstrasse
Nr. 108.
Adres wuja: Marcin Iforowski,
Bernig bei Sodingen, Freiheitsstrasse Nr. 48.
Adres brata ; J. Wawrzyniak, baon
zapas., 2-gi płk. strzele. wlkp.
we Wronkach, Woj. Poznań.
Obaj ubranibyli w uniformy Armji Gen. Hallera.
Do M. S. Wojsk. wpłynęło ponowne zażalenie na strzelaninę i na wy6. O zakazie swawolbryki żołnierzy, mające miejsce podczas transportów.
nego strzelania.
Zdarzył się nawet wypadek, że żołnierze podczas transportu strzelali salwami
Oddział L./Mob. Org.
na wiwat, i przy tej okazji postrzelili pewną kobietę.
Nr.: 618/19.
Zaklocanie spokoju publicznego przez wojsko, mające jako jedno z głównych
swych zadań być gwarancją ładu i orzadku w
aju, jest godne najostrzejszego napiętnowania i kary. Za jakiekolwiek przekroczenia
w kierunku niepokojenia ludności przez wojsko na terenie D. O. Gen. Poznań, zostaną dowódcy odnośnych oddziałów przezemnie z całą stanowczością poddani przysługującej mnie kompetencji dyscyplinarnej.
AŻ do wydania dalszych zezwoleń nie wolno urlopować więcej, aniżeli 4%
7. Udzielanieurlopiw.
Oddział 1./Mob.-Org. stanu żywnościowego. (Zasada Dep. M. S. Wojsk. III 17981, Org.)
Nr.: 848/19.
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8. 0 nazwie „szciegoZe względu na! nadawanie rozmaitych znaczeń! nazwom: „szeregowy",,„szewie! i ,.
- regowiees 4 ‚‚Zolnierz" wyjasniam, Ze:
Oddziat. 1/Mob.-Org.
1)-podi nazwa „szeregów y* rozumie się następujące stopnie wojskowe:
Nr.:
50219.
w piechocie:
u strzelców:
u saperów:
szeregowiec,
strzelec,
saper,
st. szeregowiec,
st. strzelec,
st. saper,
Карта,
kapral,
kapral,
plutonowy,
plutonowy,
plutonowy,
sierzant,
sierżant.
_
sierżant,
sierżant sztabowy,
sierżant sztabowy,
sierżant sztabowy,
podchorąży,
podchorąży.
podchorąży.
u. ułanów:
w artylerji:
ulan,
kanonjer,
st. ułan,
bombardjer (stkanonjer),
kapral,
kapral,
plutonowy,
plutonowy,
ogniomistrz,
wachmistrz sztabowy,
ogniomistrz sztabowy,
podchorąży.
podchorąż,
2) pod nazwą
rozumie się wszystkich wojskowych zarówno
oficerów jak i szeregowych.
W 115550
Odtąd używać nazw: szeregowy", „szeregowiec« i „żołnierz wyłącznie w ustalonym miniejszym rozkazem znaczeniu.
Zdarza sięł coraz częściej, że oddziały, a nawet pododdziały, pomijając drogę
9, O zapotrzebowaprzedkładają zapotrzebowania na materjaly taborowe wprost do
służbową,
niach na materjały
taborowe.
M. S. Wojsk,
* Oddział L/Mob,-Org.
Wobeć tego przypomina się:
że wszystkie oddziały i zakłady, kwaterujące w obrębie D. 0. Genu, mają
%
Nr.: 64619.
przedkładać wszelkie zapotrzebowania na maierjały taborowe w drodze
służbowej do D. 0. Genu.
Powyższe rozporządzenie odnosi się także do oddziałów, podlegających
M. S. Wojsk, jak również do „oddziałów czasowo tylko odkomenderowanych до
D. 0. Genu lub w nim zakwaterowanych.
%
Rozkazuję dowódcom wszystkich podległych oddziałów i zakładów wojsko10. Ułatwienia w kontynuowaniu studjów wych ścisłe przestrzeganie i zastosowanie się do rozkazu Naczelnego Dowództwa
pra
uniwersyteckich. W. Р. z 24. września 1919 r., Nr. 174:
Podania o urlop w celu zapisania się na drugi trimestr, rozpoczynający się
Oddziat L/Mob.-Org.
1. stycznia 1920 £; muszą być w terminie załatwione, tak, aby pragnący kontynuoNr.: 669/19.
ș
wać studja z wykładów uniwersyteckich korzystali od początku trimestru.
Ogłaszam wyciąg z rozkazu M. S. Wojsk. Nr. 890/rel. z dnia 27, listopada 1919 r.,
11, Ekshumacja
1 przewóz zwloìi. dotyczący ekshumacji i przewozu zwłok :

1. Ekshumacja i przewóz zwłok osób, pochowanych na cmentarzach wojskoOddział L/Mob.-Org.
wych na terenie D. 0. Ge n. może nastąpić tylko za zez w oleniem D. 0. Gen.,
,: 592/19.
pochowanych na obszarach, podległych Dowództwom Front w, za zezwoleniem
tychze.
Podania kierować należy w pierwszym wypadku do D. 0. Gen., Urząd
Wyznanio wy; - w drugim do: Naczelnego D o w6 d zt wa Wojsk Polskich,
Oddział IV, w. Warszawie:
2. «Ekchumacja i przewóz zwłok osób, pochowanych na cmentarzach cywil.
nych, może. nastąpić za ze z w o le n i e m W o j e w 6 dat wa.
0 ile chodzi o osoby. wojskowe, zawiadamia Województwo o udzieleniu zezwolenia :D. O. Gen:
Wzywać pomocy wojska mogą przedstawiciele wladzy publicznej, upowaă12. Asystencje wojOddział II. Inform. nieni do tego na mocy prawa.
Udzielenie pomocy wojskowej nastąpić może wyłączni© z rozkazu
skowe.
Nr.: 499/19.
Dowódcy Okręgu. Gen.
Jqdanie interwencji wojskowej należy kierować do dowódcy miejscowego,
lub najbliższego garnizonu, który żądanie to z własnym w tymże przedmiocie wnioskiem przedstawia do decyzji Dowódcy Okręgu Gen.; dowódca garnizonu może udzielić
na własną odpowiedzialność pomocy tylko w razach nagłych, nie cierpiących
żadnej zwłoki, o czem musi bezzwłocznie meldować do D. 0. Genu.
W najbliższym czasie wyjdzie osobna instrukcja co do sposobu użycia wojska
dla zabezpieczenia porządku publicznego. .
13. Kontrola osób
% «dniem.10.<b. .m. przechodzi-kon trola osob wo jsko wy ch, podrézujawojskowych.
cych pociągami na obszarze podległym D. O. Genowi, wyłącznie do Zandarmeęrji
Oddział II/inform. Wojskowej przy D. 0. Genie.
Nr.: 898/19.
Dowództwo tejże zajmie się technicznem przeprowadzeniem tej kontroli i wydaniem odnośnych instrukcji tak, aby wszystkie pociągi osobowe, zwłaszcza na linji
-m Do znai - Sk al mierzy ce, były dokładnie rewidowane.
Kontroli. podlegają ty lk o dokumenty podroży.
Kontrola ta rozciągać się będzie aż do dalszego zarządzenia na cale Poznańskie za wyjątkiem pasa przy frontowego, gdzie kontrolę osób woj sko wy ch. przeprowadza % n da r m erj a P o lo wa. Dla jednolitości postępowania
wejdzie Zandarmerja Wojskowa co do tego w porozumienie z Zandarmierją Polową.
425
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W myśl rozkazu M. S. Wojsk., Dep. II., L. 6002/19, L L, nikt z obywateli
14. Uwalnianiejeńców
i internowanych. państw sprzymierzonych, o ile nie znajduje się w śledztwie sądowo-karnem,
Oddział Inform. nie może przebywać jako jeniec lub internowany w obozach koncentracyjnych, szpitalach, stacjach zbornych itd. -To samo dotyczy jeńców niemiec.
Nr.: 375/19,
"Dlatego wszystkie podwładne oddziały i zakłady nadeślą do 25. b. m.
kich.
wykazy jeńców i internowanych, którzy pbdpadają pod powyższy rozkaz M. 8. Wojsk.

Meldunków negatywnych nadsyłać nie należy. Co się tyczy jeńców bolszewickich,
to należy nadesłać wykaz tych jeńców, co do których stwierdzono, że udział i
w czerwonej armji wyniknął z warunków ich przymusowego pobytu i niewoli w Rosji
i że nie należą do świadomych agitatorów bolszewickich.
Stosownie do rozkazu M- S. Wojsk., Dep. I., Nr. 12641 Mob., pozostaje obóz jeń15. Obóz jeńców
w Szczypiornie. ców w Saczypiórnie nadal czynnyi nosić będzie nazwę: „Obóz Jeńców Nr. 5.
Oddział I/Inform. w Szczypiórnie".
Nr.: 404/19.
Zaopatrzenie wszystkich Oddziałów Wojsk Wielkopolskich jak:
16. 0 regulowaniu
1) baony saperów,
zapotrzebowa ii saperszwadrony techn. przy pułkach jazdy oraz szwadrony liniowe,
2)
b./Inż.
III
deział
8) kompanie techn. przy pułkach piechoty oraz baony linjowe piechoty,
skich.
4) baterje artylerji,
i Saperów.
5) plac éwiczen oddziałów technicznych,
Nr.: 884/19.
6) składy i kolumny narzędziowe saperskie
w materjały i narzędzia saperskie reguluje Oddział IIb (Lnżynjerji
i saperów) D. 0. Gen., do którego mają powyższe Oddziały skierowywać zapotrzebowania tego rodzaju.
Zapotrzebowania winne być przesyłane według załączonego w zo ru (załącznik I. do Rozk. nr. 4. D. O. Gen. Poznań z dnia 18. grudnia 1919 r.), które
sporządzać w miarę potrzeby na całym lub pół arkuszu. Oryginał tego zapotrzebowania pozostaje w Oddziale IIb D. O. Gen, jako dokument rozchodu.
Przy wydawaniu materjałów wystawiać się będzie w Okr. Skt. Techn. Oddziale IIIb wykaz odbioru i wykaz dostawa.
Wykaż dostawy będzie wręczony odbiorcy przedmiotów, a wykaz odbioru,
na którym pełnomocnik odnośnej formacji z odbioru przedmiotów kwituje, pozostaje
w Okt. Ski. Techn.
Zapotrzebowania winne być podpisane przez dowódcę formacji i magazyniera,
również winne być zaopatrzone w pieczęć urzędową formacji.
Ppor. Smolibowskiego Wiesława z baonu zap. 3. plk. Strzle. Wlkp., przy17. Przydziały.
Oddział IV/Person. dzielam do Komendy Miasta Poznań.
Ppor. Кинга–ни; Romana # Komendy Miasta Poznań przenoszę do baonu
Nr.: 658/19.
zap, 3. plk. Strale. Wlkp. Ppor. Kukliński obejmuje tymezasowo Dowództwo
tegoż baonu.
Por.lek. wet. Zenczaka Jana, przydzielonego do rozporządzenia D. O. Gen.
Oddz. 1V/Person,
Poznań pismem M. S. Wojsk, Sekcja Wet, Uz. 7607, przyäzielnm czasowo aż do
Nr. : 560/19.
przeprowadzenia reaktywacji do „Szpitala Koni Nr. 14"
Dow. nr. 3985/V. został pułk. Sztab. Gen. NorwidRozkazem Naw,
Oddział IV/Person.
Neugebauer, Szef Sztabu D. O. Gen. Poznań, przeniesiony do Dow. Frontu
Nr.: 868/19.
Litewsko-Bialoruskiego.
Ze względu na ogólny brak chemików-pyrotechników, nie wolno zgodnie
18. 0 zakazie komenderowania personelu z rozkazem M. S. Wojsk., Dep. Artl, z dnia 24. 11. 19 r., nr. dz. 5895/1626 V.,
chemiko-pyrotech- komenderować personelu e h o mi e z n o - p y ro te e h n i e z n e g o tak oficerów, jak
i podoficerów i żołnierzy do pełnienia służb inspekcyjno-garnizonowych, koszarowych,
nicznego.
Oddział VIL/Artl. transportowych, wartowniczych i t. p.
Personel ten ma tylko pełnić służbę, wchodzącą w zakres ich fachowego
Nr.: 675/19.
wyszkolenia.
Ogłaszam rozkaz M. S. Wojsk. Dep. VIII. I, dz. 6842:
19, () zapotrzebowaZdarza się coraz częściej, że oddziały a nawet pododdziały pomijając drogę
niach na materjały
służbową, przedkładają zapotrzebowania na materjały taborowe, wprost do M. S.
taborowe.
Wojsk., wobec czego przypomina się rozkaz L. 406. z dnia 19/ХП. 1918,
VIIL/Koni
Oddział
a mianowicie:
i Taborów.
Wszystkie oddziały i zakłady, kwaterujące w obrębie danego D. O. (ien,
Nr.; 228 19.
mają przedkładać wszelkie zapotrzebowania na materjały taborowe do
D. О. Gen. w drodze służbo wej.
Wyjaśnia się, że powyźsze rozporządzenie, odnosi się także do oddziałów,
podlegających Ministerstwu, jak również do oddziałów czasowo tylko odkomenderowanyeh do danego Okręgu lub w nim zakwaterowanych.
Wszystkie podległe formacje prześlą do 28. XIL 1919 r. stan koni podług
20. Wzór: stanu koni.
Oddział VIII/Koni załączonego wzoru, (Załącznik II. do Rozk. nr. 4. D. O. Gen. Poznań z dnia
18, grudnia 1919 r.)
i Taborów.
Nr.: 229/19.
Do dnia 28, b. m. nadeślą wszystkie formacje i oddziały, podlegające D. O.
21. Spis koni
Gen, stan koni wojskowych z dnia 15. grudnia b. r. w myś zalączowojskowych.
Oddziat VIII. - nego wzoru.
(Załącznik III do Rozk. nr. 4. D. O. Gen. Poznań z dnia 18, grudnia
(Koni i Taboréw).
1919 roku).
Nr. 227/19.

Nr. 4.
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24. Wstrzymanie urZ powodu chorób zakaźnych wstrzymuje się urlopy do 31. b. m. do Zab ilopów.OddziałlX.- ko wa pod Poznaniem.
(Sanitarny.)
,

Nr.:

847( 19.

23, Przydział urlopo-

wanych studentów
pod wzgl. poborów
i należytości.
Oddział X.
(Intendentura)
Nr.: XII 206/19.

1. Wszystkich urlopownnïch w
rozkazu M. S. Wojsk., Dep. I. L. 997 IV. P.
z dnia 14. października 19, r. celem kontynuowania nauki studentów (tek), kształ
cących się na Wszechnicy Poznańskiej, przydziela się pod względem poborów i należytości do Zarządu Kasowego Komendy Miasta Poznania.
2. Pobory i należytości wydatkuje Zarząd Kasowy na odnośne konta i likwiduje takowe w miesięcznych rachunkach na osobnych wykazach z powołaniem się
na niniejsze rozporządzenie. '
3. Zarząd Kasowy Komendy Miasta Poznania zawiadamia o każdorazowej
wypłacie urlopowanym studentom (tkom) Komisję Kasową tej formacji, do której
inmresowanwrzynależ ,
4.
szelkie wypłaty winien Zarząd Kasowî) uskutecznić dopiero po do-

kładnem stwierdzeniu ostatnio przez interesowanych pobranych poborówi należytości.
5, Wypłacać należy w okresie czasu nie dłuższym jak 8 miesiące:
a) oficerom, urzędnikom wojskowym i szeregowym wszelkie pobory i należytości szarży za czas do 1. listopada b. r. według wówczas obowiązujących norm z wyjątkiem poniżej pod g) podanych;
b) oficerom (urzędnikom wojskowym) i szeregowym wszelkie pobory i należytości szarży za czas po 1. listopadzie b. r. według obecnie obowiazujących norm za wyjątkiem poniżej pod g) podanych;
c) oficerom strawne z dodatkiem do strawnego ostatnio pobieranym;
d) szeregowym relutowanym strawne bez dodatku 50%;
e) szeregowym dodatek etapowy w kwocie Mk. 3,33 na czas po 1. listopadzie b. r.
{) sanitarjuszkom strawne tak samo jak wyżej do d);
g) dodatków funkcyjnych, wyższe gaże, dodatków polowych za czas
urlopu wypłacać nie można.
6. Nieposiadajaci w miejscu urlopu prywatnego mieszkania mają otrzymać
wspólne wzgl. oddzielne kwatery bezpłatnie.
Sal-awa kwater przynależy z Oddziałem XL - Budownictwa Wojskowego
- D. 0. Gen. do kompetencji Komendy Miasta Poznania.
24. 0 utworzeniu
Przy Oddziale X. - "Intendenturze - D. 0. Gen. zostaje u t w o rz o n a Lotna
Lotnej Komisji, kon- Komisja, kontrolująca gospodarkę wojskową.
trolującej gospodarkę
Kontroli tej komisji podlegają:
wojskową.
1. Kasy jak i zarządy kasowe wszystkich D. O. Gen. podległych oddziałów
Oddział X.
i urzędów.
(Intendentura).
2, Wszystkie prowiantury, składnice prowiantowe, kuchnie, zapasownie i kanNr.; C. II. 6679/19.
tyny oddziałów i urzędów wojskowych.
3. Urząd Umundurowania i jemu podlegające składnice i warsztaty jak i komory
oddziałów wojskowych i urzędów.
4. Zbadanie wszystkicìlm zapasowni i składnie bielizny i umundurowania w lazaretach.
5. W lazaretach znajdujące się urządzenia (jak łóżka, stoły, szafy i tem podobne) jak i tym instytucjom należące i podlegające materjały gospodarcze.
Przewodniczącym Komisji mianuję por. Hasse. _
:
Potrzebny personel wyznaczy Szef Intendentury D. 0. Gen.
Oddziały i formacje, objęte niniejszym rozkazem, wyznaczą po 2 oficerów,
którzy mają być pomocni podczas przeprowadzania kontroli wich oddziałach. Mają
oni na każdorazowe wezwanie przewodniczącego Komisji stawić się do jego dyspozycji, Nazwiska tych oficerów należy natychmiast po otrzymaniu niniejszego rozkazu nadesłać do Szefa Intendentury D. О. Сеп. Regulamin służbowy oraz zakres
kompetencji Komisji Kontrolującej opracuje Intendentura i przedłoży mi do zatwierdzenia.
Z dniem 15. grudnia b. r. wchodzą w życie następujące zmiany Zarządów wzgl.
Kasowych :
Były Zarząd kasy Urzędu Wojskowego i obecny Zarząd Kasy przy D. 0. Gen.
złącza się w jedną „Komisję Kasową D. O. Gen.", w skład której wejdą :
a) por. a. w. Walkowski jako 1-s2y. czlonck,
b) ppor. a W. Spiżewski
„ 22-gi
»
Komisja Kasowa wypłaca pobory itd. wszystkim oficerom, urzędnikom,
szeregowym i personelowi cywilnemu Sztabu D. 0. Gen.
2. Dotychczasowe Zarządy Kasowe:
a) Oddziału Trenów i Kolumn Amunieyjnych,
b) Depot Koni,
e? Składnicy Taborów
złącza się w jedną „Komisję Kasową Szwadronu Zapasowego Taborów
Nr. 7.9, w skład której wejdą:
a) ppor. a. w. Chełmikowski Stanisław jako I-szy członek,
b) ppor. a. w. Sierszeński Wandolin
„ Zi
Komisja ta załatwia wszelkie sprawy kasowe ;owyżvj wymienionych›

25, Ozmianach Zarządów wzgl. Komisji Komis
Kasowych.
1.
Oddział X.
(Intendentura).
Nr.: X, E. 447/19.
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3. Dotychczasowa kasa:
a) Administracji Garnizonowej,
b) Magazynu Centralnego
tworzą jedną „Komisję Kasową Zarządu Budownictwa Wojskowego", W skład
której wchodzą:
a) urzednik-ppor. n. w. Krygier Maksymiljan jako I-szy członek,
9
›
» » » Tomaszewski Tadeusz „ 2-gi
%
b)
j wymienionych
powyże
kasowe
e
sprawy
a
wszelki
a
załatwi
ta
Komisj

2-uch k
4. Dotychczasowa kasa:
a) Inspekcji Obwodowych Komend: Uzupełnień,
b) Obwodowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu
tworzą jedną „Komisję Kasową P. K. U. w Poznaniu",

W

skład

której

wchodzą :
a) ppor. a. w. Skowroński Leonard jako I-szy członek,
a
у у у Drezewski Franciszek , 2-gi
b)
powyżej wymienionych
kasowe
sprawy
wszelkie
Komisja ta załatwia
2-uch kas.
(Wojskowo-Prawnemu)
: Wszelkie urzędy sądowe, podlegające Oddziałowi VI.
do nowo utworzonej
kasowości
względem
pod
się
- D. 0, Gen. przydziela
Gen.
0.
D.
przy
Śledczego"
Więzienia
Kasowej
„Komisji
6. Wszelkie urzędy i skfadnice sanitarne, podlegające Oddziałowi IX. -- (Sanitarnemu - D. O. Gen., przydziela się pod względem kasowości do Komisji
Kasowej Szpitala Głównego w Poznaniu, o ile nie mają zatwierdzonych

3
2
Kasowycg.
KaKomisji
utworzonych
nowo
do
przechodzi
kas"
Personel złączonych
sowych, które stawią nadmiar w liczbie personelu do dyspozycji Oddziału X. E.Intendentury - D. 0. Gen., skąd też w danym razie zażądają brakującego personelu.
O ile okaże się potrzeba podwyższania etatu w personelu, należy stawić
wniosek odpowiedni do Oddziału X. A (Intendentury) 0. Gen.
Co do ubikacji należy się porozumieć pomiędzy sobą i odpowiedni wniosek
stawić do Oddziału NI- Budownictwa Wojskowego - D. 0. Gen.
Do dnia 90. grudnia 19 r. zaraportują pod 1, 2., 3. i 4. nowo utworzone
Komisje Kasowe, iż jako takie funkcjonują i w których ubikacjach urzędują do
Oddziału X.E - Intendentura - D. 0. Gen. Wymagane regulaminem prowadzenia
57. z dnia 2, 8. 19) rarachunkowości i kasowości (załącznik do rozkazu D.. G.
porty należy oprócz tego osobno przesłać do Oddziału X, E. - Intendentury D. 0. Gen.
Ogłaszam w załączeniu „Spis poborów i należytości oficerów, podoficerów
26. ( poborach inaleZytosciach ofe.,
i szeregowców W. P.
(Załącznik TV. do Rozk. Nr. 4. D. 0. Gen. Poznań z dnia 18. grudnia 1919 r.)
podofe. i szereg.
Oddział X.
(Intendentura).
Nr.: 249/X. A. 19.
Szeregowi, ciężko pracujący w zakładach wojskowych (piekarze, rzeż
27. Dodatki dla ciężko
nicy, rzemieślnicy nie będący majstrami wojskowymi), otrzymują dziennie dopracujących
datek w wysokości od 0,50 do 9,- mk. za dnie rzeczywiście ciężkiej
szeregowych.
pracy według uznania dowódey. (Rozk. 1040 Dz. R. W. 3119).
Oddział X. A.
Nr.: X. A. 186/19.
Wszystkie formacje, oddziały, zakłady, szpitale i garnizony podadzą do28. () spisach poleglych wzgl. zmarłych kladny spis dotychczasowych poległych i zmarłych wojskowych w lazaretach z podaniem dokładnych personalji i spisu grobów.
wojskowych.
Powyższe dane potrzebne są bowiem dla Sekcji Metrykalnej i dla
'
Oddział ReligijnoUrzędu Opieki nad Grobami Wojennymi przy Wydziale ReligijnoWyznaniowy.
W yznaniowym D. 0. Gen.
Nr.: 2159/19.
Wszystkie formacje szpitale i garnizony będą odłąd i nadal podawały
w każdym przypadku śmierci wojskowych personalja tychże jak i opis
grobów do Wydziału Religijno- Wyznaniowego D. 0. Gen.
Od 24. grudnia b. r. przedłuża się godzinę policyjną dla publicz29, Przedłużenie
godziny policyjnej. mości do godziny pierwszej w nocy, a dla obywatelskich lokali do godziny
191» w nocy. 0
Adjutantura
Oprócz tego zezwala się od pierwszego terminu na tańce w gódziNr.: 2700/R.
nach policyjnych w zam kniętem towarzystwie zarowno dla woj s k o wy e h
%
i cywilnych.
broszury:
kupno
polecam
oddziałom
jak
formacjom
Gen.
О.
D.
Podległym
30. Myślińska :
„Naczelnik Państwa Józef Pilsudzki"
„Naczelnik Państwa
Józef Piłsudski" opracowanej przez p. Zofję Myślińską. Cena pojedyńczego egzemplarza 80 fen. Zamówienia skierować do Redakcji i Administracji „Rzeczpospolita", Poznań, plac
Adjutantura.
telefon 5100,
Wolności 17.
Nr.: 4120/R.
własnych Komisji

Za zgodność:
Рамусу

Ppłk. i Szef Sztabu.

Zieliński
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Treść:

1.
2.
3.
4.
a.
6.
7.
8.
9.

3
Wyrok.
Uzupełnienie rozkazu o udzielaniu urlopów wojsk.w kraju.
0 zwolnieniu od opłaty pocztowej przesyłek wojskowych
Poszukiwania.
List бой
0 zakazie swawolnego, strzelania.
Udzielanie urlopów.
0 nazwie „szeregowiec" i „żolnierz".
0 zapotrzebowaniach na materjały taborowe.
ieniach w kontynuowaniu studjów unlwersyteckieh,
a i przewóz zwłok,

15. Obóz Jeńców w Szezypiornie.
16, 0 regulowaniu zapotrzebowań na małerjaly i narzędzia
saperskie. (Załącznik L)

17. Przydaiały.
18. O zakazie komenderowania personelu chemiko-pyrotechnicznego.
19. O zapotrzebowaniach na materjały taborowe.
20, Raport o stanie koni, (Załącznik II).
21 Raport 6 stanie koni. (Załącznik II.).
92, Wstrzymanie urlopów.
|
28: Praydziat urlopowanych studentów pod względem pobo|
row i należytości.
|
24. 0 lotnej komisji, kontrolującej gospodarkę wojskową.
-=
O zmianach Zarządów wzgl. Komisji Kasowych.
26. 0 poborsch i należy
ch ofe., podofe, i szereg. (Za|
łącznik IV).
||
21. 0 dodatkach dla ciężko pracujących szeregowych.
28. 0 spisach poległych wzgl. zmarlych wojskowych.
29. Przedłużenie godziny policyjnej.
_/
30, Zofia Myślińska „Naczelnik Państwa Józef Piłsudski,
|
мм

|||
-|,
||
|

Ogłaszam w y rok Wojskowego Sądu Doraźnego O. G. w Krakowie następu1, Wyrok
M. S.
Wojsk.,.
jącej treści:
Sąd Wojskowy О. G. w Krakowie, jako Sąd Doraîny wyrokiem z dnia
Dep. Wojsk. Prawny.
28. października 1919 r. uznał szereg. V. baonu saperów w Krakowie, Antoniego
Nr.: 9887/19.
Rozpędzika, syna Szczepana i Marjanny z Krzanów, ur. 8. І. 1899 r. w Krakowie i tamże
przynależnego, winnymzbrodni rabunku z $$ 484, 485 a., b., ¢., d. 487 i 488 u. k. w.,
popełnionej przez to, że uzbrojony w karabin i bagnet, po włamaniusię do mieszkań
napadniętych, w towarzystwie wspólników zrabował rozmaite części odzieży, 2 złote
pierścionki, 2 takież łańcuszki i zegarki, gotówkęi t. p. rzeczy wartości 13,650 koron
i skazał go według $ 444. p. k. w. na Karę śmierci przez rozstrzelanie.
Wyrok został 4. XI. b. r. zatwierdzony i natychmiast wykonany.
2. Uzupełnienie rozazu o udzielaniu
urlopów osobom woj.
skowym wkraju,
M.S.Wojsk., Dep. I.
Nr.: 11184 /IV, Р.

W uzupełnieniu rozkazu M. S. Wojsk.
ex 1919) wyjaśnia się, że przy wskazywaniu w
został urlop udzielony, należy doliczyć również
tak by data ta była rzeczywistym terminem,

L. 1960 (Dz. Rozk. Wojsk. nr. G1.
karcie urlopowej terminu, do którego
cz as podróży w obie strony,
w którym ma urlopowany powrócić

New York
---

do oddziału.
Jednocześnie, w związku z rozkazem M, S. Wojsk. L. 11125/ V. P. „o kontroli urlopowanych szeregowych", należy na karcie urlopowej zmienić punkt I-szy
pouczenia w sposób następujący:
Po przybyciu do miejscowości, w której się znajdują Komendy Placu,
względnie Oficerowie Placu, należy w ciągu 12 godzin od chwili przybycia zameldować się w Komendzie Placu, względnie u Oficera Placu i przedstawić im swoją
kartę urlopową i dokument podróży.
Po przybyciu do miejscowości, w której niema Komendy Placu, wz Jędnie
Oficera
Oficera Placu, należy zameldować się w ciągu 2 dni od chwili przybycia u
Ewidencyjnego powiatu i przedstawić mu swoją kartę urlopową i dokument podróży.
Przed odjazdem należy się zameldować ponownie u tej samy władzy.
Zameldowanie się musi być na karcie urlopowej potwierdzone.
ib
,

3. O zwolnieniu od
opłaty pocztowej
przesyłek wojsko
wych. M. S, Wojsk.
Biuro Prez.
Nr.: 11904/19.

Wszystkie komendy, władze i zakłady wojskowe bez różnicy, czy znajdują
się na Iimji frontowej, czy wewnątrz Państwa korzystają aż do odwołania dla swoich
przesyłek, jako przesyłek poczty polowej z wolności od opłat pocztowych według
art. 12. punkt 26, ustawy z 27. maja 1919 r. o wyłączności poczty (patrz rozporządzenie nr. 11./9. p., ustęp ostatni, Dz. Urz. W. P. i T. nr. 5, poz. b.).
Uregulowanie prawa korzystania z urządzeń poczty polowej nastąpi w naj%,

| Ph
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itseym czasie.
Nr, 09 T6, 19, 1919, 1050. Zakady Graficzne D. G. w Poznaniu.
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Ogłaszam nazwiska niżej wymienionych żołnierzy i podoficerów, pochodzących
z b. Armji Gen. Hallera, celem odszukania ich i zawiadomienia jak najrychlej
0 miejscu ich przydziału M. S. Wojsk., Sekcję Poborową i Uzupełnień, Wydział У.,
z powołaniem się na nr. 1201. V.
Kruczkowski Wincenty.
Jaroszewicz Stefan.
Grzelak (Grenia) Jan.
Kabaciński Władysław.
Gorski Ignacy.
Tarankus Antoni.
Gabiga Józef.
Radke Ludwik.
Bujakiewicz Stefan.
Cwalina Mieczysław.
Komorowski Juljan.
Komorowicz Juljan.
Lipski Michal,
Stańczykowski %Nladysław.
Dziedzie. Józef.
Hawliczek Czesław.
Szule Ludwik.
Glinezewski Gabrjel-Adolf.
Dąbski. Wojciech.
Ladowski Zygmunt.
Karol Władysław.
Landau Bernard.
Popczyński Bronisław (asp.).
Wąsik Franciszek.
Borowski N.
Kołakowski Ignacy.
Pasek Jan.
Munia Michał.
Krasnowski Walenty.
Płażyński Maksymiljan.
Romaszewicz Stanisław.
Jankowski Juljan.
Józefowicz Jerzy.
Batóg Maciej.
Pulara Józef.
Rymica Stefan.
Czemski Franciszek.
Derkowski Stefan.
байка Albin.
Malicki Edward.
Josz Wojciech.
Nadolski Stanisław.
Nowicki Paweł.
Król Antoni.
Radelski Stanisław.
Swigoński Walenty.
Dombek Józef.
Bajssert Edward.
Gadawski Jan.
Tyszka Leon.
Kulisz Stefan.
Mazgulski Władysław.
Małek Michał,
Kosiewski Józel.
Romanowski Władysław (sierż.). Widera Robert.
Obrembalski Ignacy.
Neuhaus Jakób.
Pastwikowski Mieczysław.
5. List Gończy
Przeciwko bombardjerowi (kapralowi artylerji) Ludwikowi Mackowii kanonieSad Wojskowy 0. Gen. томі Franciszkowi Kaźmierczakowi ze Stałego Kursu Artylerji Manewrowej w RemWarszawa
bertowie toczy się śledztwo w tut. Sądzie z $ 138 2 kk. i ust. z 1. sierpnia 1919 r.
Nr.: 9, 34/16.
(Dz. praw Nr. 64. z d. 12. sierpnia 1919 r.) obwinionym o to, że wieczorem dnia 5. раdziernika b. r. wspólnie okradli kasę Stałego Kursu Artylerji Manewrowej w Rembertowie, zawierającą gotówkę ponad 80 tysięcy marek, poczem obaj zbiegli.
Wzywa się wszystkie władze wojskowe i cywilne o wdrożenie za zbiegłymi
poszukiwań i w razie schwytania o dostawienie za pośrednictwem najbliższej władzy
wojskowej do tut. Sądu z powołaniem się na niniejszy list gończy.
Opis zbiegów :
L Macka Ludwika:
ІІ. Kaźmierczaka Franciszka:
Wzrost: średni,
Wzrost: średni,
Zarost: golony,
Zarost: małe wąsiki,
Włosy : ciemno-blond,
Włosy: brunet,
Tuse
i
Tuszy: dobrej,
y:
piwne.
Znaki szczególne: chód kroBombardjer Mack pochodzi z Nieczący szeroko.
miec.
Adres matki jego: Poznań, ul.
Adres matki: Antonina Budziak,
Kąpielowa.
Rothausen-Essen, Grundstrasse
Nr. 108.
Adres wuja: Marcin Iforowski,
Bernig bei Sodingen,Freiheitsstrasse Nr. 48.
Adres brata ; J. Wawrzyniak, baon
zapas., 2-gi płk. strzel. wlkp.
we Wronkach, Woj. Poznań.
Obaj ubrani byli w uniformy Armji Gen. Hallera.
6. O zakazie swawolDo M. S. Wojsk. wpłynęło ponowne zażalenie na strzelanin в i па wynego strzelania,
bryki żołnierzy, mające miejsce podczas transportów.
Oddział L/Mob, Org.
Zdarzył się nawet wypadek, że żołnierze podczas transportu strzelali salwami
Nr.: 618/19.
na wiwat, i przy tej okazji postrzelili pewną kobietę.
Zakłócanie spokoju
publicznego P przez wojsko,
mające
P
}}
Ili
)jako )jedno z 8głównych
\
swych zadań być gwarancją ładu i porządku
w
raju, jest godne najostrzejszego napigtnowania i K ary. Za jakiekolwiek przekroczenia
w kierunku niepokojenia ludności przez wojsko na terenie D. 0, Gen. Poznań, zostaną dowódcy odnośnych oddziałów przezemnie z całą stanowczością poddani przysługującej mnie kompetencji dyscyplinarnej.
7. Udzielanieurlopów.
AŻ do wydania dalszych zezwoleń nie wolno urlopować więcej, aniżeli 4%
Oddziat L/Mob.-Org. stanu żywnościowego. (Zasada Dep. M. 8. Wojsk, III 17981, Org.)
4. Poszukiwania.
M. S. Wojsk.,
Dep. Mob.- Org.
Nr.: 1201/V.
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W myśl rozkazu М. S. Wojsk., Dep. II, L. 6002/19, I. 1, nikt z obywateli
14. Uwalnianiejeńców
państw sprzymierzonych, o ile nie znajduje się w śledztwie sądowo-karnem,
i internowanych.
Oddział II.Inform. nie może przebywać jako jeniec lub internowany w obozach koncentracyjnych, szpitalach, stacjach zbornych itd. To samo dotyczy jeńców niemiec
Nr.: 37518.
Dlatego wszystkie podwladne oddziały i zakłady nadeślą do 25. b. m.
kich.
wykazy jeńców i internowanych, którzy podpadają pod powyższy rozkaz М. S. Wojsk.
Meldunków negatywnych nadsyłać nie należy. Co się tyczy jeńców bolszewickich,
to należy nadesłać wykaz tych jeńców, co do których stwierdzono, że udział ich
w czerwonej armji wyniknął z warunków ich przymusowego pobytu i niewoli w Rosji
i że nie należą do świadomych agitatorów bolszewickich.

Stosownie do rozkazu M. S. Wojsk., Dep. I., Nr. 12641 Mob., pozostaje obóz jeń15. Obóz jeńców
ców w Szczypiórnie nadal czynny i nosić będzie nazwę: „Obóz Jeńców Nr. 5.
w Szczypiornie.
Oddział IL/Anform. w Szezy piornic®.
Nr.: 40419.
16. O regulowaniu
zapotrzebowa ii saperddział III b./Inż.

Zaopatrzenie wszystkich Oddziałów Wojsk Wielkopolskich jak:
1) baony saperów,
2) szwadrony techn. przy pułkach іншій oraz szwadrony linjowe,

8) kompanie techn. przy pułkach piechoty oraz baony linjowe piechoty,
4) baterje artylerji,
5) plac ćwiczeń oddziałów technicznych,
6) składy i kolumny narzędziowe saperskie
w materjały i narzędzia saperskie reguluje Oddział IIb (Lnżynjerji
i saperów) D. O. Gen., do którego mają powyższe Oddziały skierowywać zapotrzebowania tego rodzaju.
%
le
Zapotrzebowania winne być przesyłane według załączonego w zo ru (załącznik L do Rozk. nr. 4. D. O. Gen. Poznań z dnia 18. grudnia 1919 r.), które
sporządzać w miarę potrzeby na całym lub pół arkuszu. Oryginał tego zapotrzebowania pozostaje w Oddziale IIIb D. O. Gen. jako dokument rozchodu.
Przy wydawaniu materjałów wystawiać się będzie w Okr. Skł Techn. Oddziale IIIb wykaz odbioru i wykaz давший.
Wykaz dostawy będzie wręczony odbiorcy przedmiotów, a wykaz odbioru,
na którym pełnomocnik odnośnej formacji z odbioru przedmiotów kwituje, pozostaje
w Okr. Ski. Techn.
Zapotrzebowania winne być podpisane przez dowódcę formacji i magazyniera,
również winne być zaopatrzone w pieczęć urzędową formacji.
Ppor. Smolibowskiego Wiesława z baonu zap. 3. plk. Strzle. Wlk. przy17. ритму.
Oddział IV /Person. dzielam do Komendy Miasta Poznań.
Ppor. Кныш-Него Romana z Komendy Miasta Poznań przenoszę do baonu
Nr.: 659/19.
zap, 3. рік. Strzle. Wlkp. Ppor. Kukliński obejmuje tymczasowo Dowództwo
tegoż baonu.
Por.lek. wet. Zenczaka Jana, przydzielonego do rozporządzenia D. O. Gen.
Oddz. 1V/Person.
Poznań pismem M. S. Wojsk, Sekcja Wet, Uz. 7607, przydzielam czasowo aż do
Nr. : 560/19.
przeprowadzenia reaktywacji do „Szpitala Koni Nr. 14."
Dow. nr. 3985/V. został pułk. Sztab. Gen. NorwidRozkazem Nacz.
Oddział IV/Person.
Neugebauer, Szef Sztabu D. О. Gen. Poznań, przeniesiony do Dow. Frontn
Nr.: 368 19.
Litewsko-Bialoruskiego.
skich.
i Saperów.
Nr.: 884/19.

18. 0 zakazierkomenderowania personelu
chemiko-pyrotechnicznego.
Oddziat VIL/Artl.
Nr.: 675/19.

Ze względu na ogólny brak chemików-pyrotechników, nie w olno zgodnie
z rozkazem M. S. Wojsk., Dep. Artl, z dnia 24. 11. 19 r., nr. dz. 5895/1626 V.,
komenderować personelu chemiczno-pyrotechnicznego tak oficerów, jak
i podoficerów i żołnierzy do pełnienia służb inspekcyjno-garnizonowych, koszarowych,
transportowych, wartowniczych i t. p.
Personel ten ma tylko pełnić służbę, wchodzącą w zakres ich fachowego
wyszkolenia.
Ogłaszam rozkaz M, S. Wojsk. Dep. VIII... I. dz. 6812:
19. () zapotrzebowaZdarza się coraz częściej, że oddziały a nawet pododdziały pomijając drogę
niach na materjały
służbową, przedkładają zapotrzebowania na materjały taborowe, wprost do M. S.
taborowe.
Oddział VIIL/Koni Wojsk, wobec czego przypomina się rozkaz L. 406. z dnia 19/XIL 1918,
a mianowicie:
i Taborów.
Wszystkie oddziały i zakłady, kwaterujące w obrębie danego D. O. Gen,
Nr.; 228 19.
mają przedkładać wszelkie zapotrzebowania na materjały taborowe do
D. O. Gen. w drodze służbowej.
Wyjaśnia się, że powyższe rozporządzenie, odnosi się także do oddziałów,
podlegających Ministerstwu, jak również do oddziałów czasowo tylko odkomenderowanych do danego Okręgu lub w nim zakwaterowanych.
Wszystkie podległe formacje prześlą do 28. XII 1919 r. stan koni podług
20. Wzór stanu koni.
Oddział VIII/Koni załączonego wzoru. (Załącznik II. do Rozk. nr. 4. D. O. Gen. Poznań z dnia
18. grudnia 1919 r.)
i Taborów.
Nr.: 229/19.
21. Spis koni
Do dnia 28. b. m. nadeślą wszystkie formacje i oddziały, podlegałące D. 0.
wojskowych.
Gen, stan koni wojskowych.z dnia 15. grudnia b. r. w myśl załączoOddział VII- nego wzoru.
(Koni i Taboréw).
(Załącznik III. do Rozk. nr. 4. D. O. Gen. Poznań z dnia 18. grudnia
Nr. 227/19.
1919 roku).
PILSUDSKI ]
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Ze względu na nadawanie rozmaitych znaczeń: nazwom: „szeregowy",› „sze:
8, ( nazwie „szer egowiec" i „żołnierz",. regowiec i „żołnierz* wyjaśniam, że:
1) pod: nazwą ...szere go w yć rozumie się następujące stopnie wojskowe :
Oddział 1/Mob Org.
u saperów:
u strzelców:
a
w piechocie:
Xr.: 502/19,
saper,
$
strzelec,
szeregowiec,
st. saper,
/
st. strzelee,
st. szeregowiec,
kapral,
kapral,
kapral,
+
plutonowy,
plutonowy,
.
plutonowy,
sierżant,
sierżant,
sierzant,
sierżant sztabowy,
sztabowy,
sierżant
sztabowy,
sierżant
podchorąży.
podchorąży.
podchorąży,
u. ułanów:

х

*

wlan,
st. ulan,
kapral,
plutonowy,
wachmistrz,
wachmistrz sztabowy,
podchorąży.

w artylerji:
2
kanonjer,
bombardier (st.kanonjer),
kapral,
plutonowy,
ogniomistrz,
oguiomistrz sztabowy,
podchorąży.

kich wojskowych zarówno
2) pod nazwą. „żołnierz© rozumie się w
ch.
oficerów jak i szeregowy
Odtąd używać nazw „„szeregowy*, „szeregowiec" i „żołnierz© wyłącznie w ustai
«
lonym niniejszym rozkazem znaczeniu.
Zdarza się coraz częściej, że oddziały, a nawet pododdzialy, pomijając drogę
9. O zapotrzebowado
taborowe wprost
niach na materjały służbową, przedkładają zapotrzebowania na materjaly
Wojsk,
8.
М.
taborowe.
Wobee (ево pmyäomina się:
Oddział T./Mob.-0rg.

Ze wszystkie oddziały i zakłady, kwaterujące w obrębie D. O. Genu, mają
przedkładać wszelkie zapotrzebowania na materjaly taborowe w drodze
służbowej do D. 0. Genu.
Powyższe rozporządzenie odnosi się także do oddziałów, podlegających
M. S. Wojsk, jak również do oddziałów czasowo tylko odkomenderowanych do
D. O. Genu lub w nim zakwaterowanych.
dowódcom wszystkich podległych oddziałów i zakładów wojsko-,
kon10. Ułatwienia w
tynuowaniu studjów wych Ścisłe przestrzeganie i zastosowanie się do rozkazu Naczelnego Dowództwa
з
uniwersyteckich. W. P. z 24. września 1919 r., Nrod7k
drugi trimestr, rozpoczynający się
na
się
zapismiin
celu
w
urlop
o
Podania
Oddział 1./Mob.-Org.
tak, aby pragnący kontynuozałatwione,
1. stycznia 1920 r., muszą być w fermikie
9/19.
trimestru.
początku
od
korzystali
ckich
uniwersyte
wykładów
z
studja
wać
Ogłaszam wyciąg z rozkazu M. S. Wojsk. Nr. 390/rel. z dnia 27, listopada 1919 r.,
11. Ekshumacja
i przewóz zwłok. dotyczący ekshumacji i przewozi zwłok:
1. Ekshumacja i przewóz zwłok osób, pochowanych na. cmentarzach wojskoOddziat L/Mob.-Org.
terenie D. 0. Ge n. może nastąpić tylko za zez w olen ie m D. 0. Gen.,
na
wych
502/19.
r.;
pochowanych na obszarach, podiegtych Dowédztwom Frontów, za zezwoleniem
tychże.
Podania kierować należy w pierwszym wypadku do D. O. Gen., Urząd
Wyżznanio wy, - w. drugim do Naczelnego Dow ó dziwa Wojsk. Polskich,
OddziałIV, w Warszawie:
2, Ekshumacja i przewóz zwłok osób,. pochowanych na cmentarzach cywil.
nych, może nastąpić za ze z w ole nie m Wolle wó dzt wa.
O ile chodzi o osoby ›wojskowe, zawiadamia» Województwo o udzieleniu zezwolenia D. O; Gen.
Wzywać pomocy wojska mogą przedstawiciele władzy publicznej,
12. Asystencje wojtego na mocy prawa,
do
nieni
Inform.
II.
Oddział
Udzielcnie pomocy wojskowej nastąpić może wyłącznie z rozkazu
skowe.
Nr.: 499/19.
Dowódcy Okręgu Gen.
danie interwencji wojskowej należy kierować do dowódcy miejscowego,
lub najbliższego garnizonu, który żądanie to z własnym w tymże przedmiocie wnloskiem przedstawia do decyzji Dowódcy Okręgu Gen.; dowódca garnizonu т обе udzielić
na własną odpowiedzialność pomocy tylko w razach nagłych, nie cierpiących
żadnej zwłoki, o czem musi bezzwłocznie meldować do D. 0. Сели.
osóbna instrukcja co do sposobu użycia wojska
W najbliższym czasie wyjdzie
dla zabezpieczenia porządku publicznego.
7, dniem 10. b. m.. przechodzi. ko n Lr ola osób woj s ko w y ch, podróżują
13. Kontrola osób
cych pociągami na obszarze podległym D. 0. Genowi, wyłącznie do Zandarmerji
wojskowych.
Wojskowej przy D. 0. Genie.
Oddział
Dowództwo tejże zajmie się lechnicznemi" przeprowadzeniemtej kontroli i wyNr.: 898/19.
daniem odnośnych instrukcji tak, aby wszystkie pociągi osobowe, zwłaszcza na linji
Poznań-Skalmierzyce, były dokładnie rewidowane.
Kontroli., podlegają ty 1 ko: dokumenty: podroży.
Kontrola ta rozciągać się będzie aż do. dalszego. zarządzenia na cale, Poznańskie za wyjątkiem pasa przy front owego, gdzie. kontrolę osób «wo | в К о ж у ch. przeprowadza Za n d'a r me rj a :P 010 wa.... Dla jednolitości postępowania
wejdzie Zandarmerja Wojskowa co do tego w porozumienie z Zandarmerją Polową.

é
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24. Wstrzymanie urZ powodu chorób zakaźnych wstrzymuje się urlopy do 31. b. m. do Zabilopów.OddziałIX.- k o wa pod Poznaniem.
(Sanitarny.)
Nr.: 847.19.
93, Przydział urlopo1. Wszystkich urlopowanych w myśl rozkazu M. S. Wojsk., Dep. І.І., 997 ІУ. Р.
wanych studentów z dnia 14. października 19. r. celem kontynuowania nauki studentów (tek), kształ.
pod wzgl. poborów cących się na Wszechnicy Poznańskiej, przydziela się pod względem poborów i nai należytości.
leżytości do Zarządu Kasowego komendy Miasta Poznania.

Oddział X.
(Intendentura)
Nr.: XII 206/19.

2. Pobory i należytości wydatkuje Zarząd Kasowy na odnośne konta i likwiduje takowe w miesięcznych rachunkach na osobnych wykazach z powołaniem się
na niniejsze rozporządzenie.
3, Zarząd Kasowy Komendy Miasta Poznania zawiadamia o każdorazowej
wypłacie urlopowanym studentom (tkom) Komisję Kasową tej formacji, do której
interesowanywprzynależ ,
4.
szelkie wypłaty winien Zarząd Кадетт

dopiero po dokładnem stwierdzeniu ostatnio przez interesowanych pobranych goborów i naleZytoSci.
5. Wypłacać należy w okresie czasu nie dłuższym jak 8 miesiące:
a) oficerom, urzędnikom wojskowym i szeregowym wszelkie pobory i należytości szarży za czas do 1. listopada b. r. vc'eclluşl wówczas obowigzujących norm z wyjątkiem poniżej pod g) podanych;
b) oficerom (urzędnikom wojskowym) i szeregowymwszelkie pobory i należytości szarży za czas po 1. listopadzie b. r. według obecnie obowiązujących norm za wyjątkiem poniżej pod g) podanych ;
с) oficerom strawne z dodatkiem do strawnego ostatnio pobieranym;
d) szeregowym relutowanym strawne bez dodatku 50%;
e) szeregowym dodatek etapowy w kwocie Mk. 3,38 na czas po 1. listopadzie b. r.
1) sanitarjuszkom strawne tak samo jak wyżej do d);
g) dodatków funkcyjnych, wyższe gaże, dodatków polowych za czas
urlopu wypłacać nie można.
6. Nieposiadajacy w miejscu urlopu prywatnego mieszkania mają otrzymać
wspólne wzgl. oddzielne kwatery bezpłatnie.
Sanwa kwater przynależy z Oddziałem ХТ. - Budownictwa Wojskowego
- D. 0. Gen. do kompetencji Komendy Miasta Poznania.
24. 0 utworzeniu
Przy Oddziale X. - Intendenturze - D. 0. Gen. zostaje u t w o rz 0 n a Lotna
Lotnej Komisji, kon- Komisja, kontrolująca gospodarkę wojskową.
trolującej iospodarke
Kontroli tej komisji podlegają:
wojskową.
1. Kasy jak i zarządy kasowe wszystkich D. 0. Gen. podległych oddziałów
Oddział X.
i urzędów.
(Intendentura).
2. Wszystkie prowiantury, składnice prowiantowe, kuchnie, zapasownie i kanNr.; C. II, 6679/19.
tyny oddziałów i urzędów wojskowych.
3. Urząd Umundurowaniai jemu podlegające składnice i warsztaty jak i komory
oddziałów wojskowych i urzędów.
4. Zbadanie wszystkich zapasowni i składnic bielizny i umundurowania w lazaretach.
5. W lazaretach znajdujące się urządzenia (jak łóżka, stoły, szafy i tem podobne) jak i tym instytucjom należące i podlegające materjały gospodarcze.
Przewodniczącym Komisji mianuję por. Hasse.
Potrzebny personel wyznaczy Szef Intendentury D. 0. Gen.
Oddziały i formacje, objęte niniejszym rozkazem, wyznaczą po 2 oficerów,
którzy moją być pomocni podczas przeprowadzania kontroli w ich oddziałach, Maja
oni na każdorazowe wezwanie przewodniczącego Komisji stawić się do jego dyspozycji. Nazwiska tych oficerów należy natychmiast po otrzymaniu niniejszego roz*
kazu nadesłać do Szefa Intendéntury D. О. Gen. Regulamin służbowy oraz zakres
kompetencji Komisji Kontrolującej opracuje Intendentura i przedłoży mi do zatwierdzenia.
25. O zmianach ZarząZ dniem 15. grudnia b. r. wchodzą w życie następujące zmiany Zarządów wzgl.
dów wzgl. Komisji Komisji Kasowych:
у
Kasowych.
1. Były Zarząd kasy Urzędu Wojskowego i obecny Zarząd Kasy przy D. 0. Gen.
Oddział X.
złącza się w jedną „Komisję Kasowa D. O. Gen.", w skład której wejdą :
(Intendentura).
a) por. a. w. Walkowski jako 1-szy ezlonek,
Nr.: X, E. 447/19.
b) ppor. a w. Spiżewski
„ 2-gi
»
Komisja Kasowa wypłaca pobory itd. wszystkim oficerom, urzędnikom,
szeregowym i personelowi cywilnemu Sztabu D. 0. Gen.
2. Dotychczasowe Zarządy Kasowe:
a) Oddziału Trenów i Kolumn Amunicyjnych,
b) Depot Koni,
PILSUpspq
e) Składnicy Taborów
złącza się w jedną „Komisję Kasową Szwadronu Zapasowego Taborów
ARCHIVES
Nr. 7.4 w skład której wejdą:
New York
a) ppor. a. w. Chelmikowski Stanislawjako I-szy członek,
b) ppor. a. w. Sierszeński Wandolin
„ &gi
в
Komisja ta załatwia wszelkie sprawy kasowe powyżej wymienionych
B-ech kas.

Sir. 6.
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8. Dotychczasowa kasa:
a) Administracji Garnizonowej,
b) Magazynu Centralnego
tworzą jedną „Komisję Kasową Zarządu Budownictwa Wojskowego", W sklad
której wchodzą:
a) urzędnik-ppor. a. w. Krygier Maksymiljan jako I-szy członek,
R
» „ „ Tomaszewski Tadeusz „ 2-gi
îi
b)
Komisja ta załatwia wszelkie sprawy kasowe powyżej wymienionych
2-uch kas.
4. Dotychczasowa kasa:
a) Inspekcji Obwodowych Komend Uzupełnień,
b) Obwodowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu
tworzą jedną „Komisję Kasową Р. K. U. w Poznaniu", w skład której
wchodzą :
a) ppor. a. W. Skowroński Leonard jako I-szy członek,
a
и „ „ Dreżewski Franciszek „ 2-gi
Komisja ta załatwia wszelkie sprawy kasowe powyżej wymienionych
2-uch kas.
. Wszelkie urzędy sądowe, podlegające Oddziałowi VI. - (Wojskowo-Prawnemu)
- D. 0. Gen. przydziela się pod względem kasowości do nowo utworzonej
„Komisji Kasowej Więzienia Śledczego" przy D. 0. Gen.
;. Wszelkie urzędy i składnice sanitarne, podlegające Oddziałowi IX. -- (Sanitarnemu - D. O. Gen., przydziela się pod względem kasowości do Komisji
Kasowej Szpitala Głównego w Poznaniu, o ile nie mają zatwierdzonych
własnych Komisji Kasmvycﬁ.
Personel złączonych kas przechodzi do nowo utworzonych Komisji Kasowych, które stawią nadmiar w liczbie personelu do dyspozycji Oddziału X. E. Intendentury - D. 0. Gen., skąd też w danym razie zażądają brakującego personelu.
O ile okaże się potrzeba podwyższania etatu w personelu, należy stawić
wniosek odpowiedni do Oddziału X. A (Intendentury) 0. Gen.
Co do ubikacji należy się porozumieć pomiędzy sobą i odpowiedni wniosek
stawić do Oddziału NI - Budownictwa Wojskowego - D. 0. Gen.
Do dnia 90, grudnia 19 r. zaraportują pod 1, 2, 3. i 4. nowo utworzone
Komisje Kasowe, iż jako takie funkcjonują i w których ubikacjach urzędują do
Oddziału X. Е - Intendentura - D. 0. Gen. Wymagane regulaminem prowadzenia
rachunkowości i kasowości (załącznik do rozkazu D.. G. Nr. DT. z dnia 2. 3. 19) таporty należy oprócz tego osobno przesłać, do Oddziału. X, E. - Intendentury D. 0. Gen.

26. 0 poborach inaleOgłaszam w załączeniu „Spis poborów i nalezytosei oficerdw, podoficerów
żytościach ofe.,
i szeregowców W. P.
podofe. i szereg.
(Załącznik IV. do Rozk. Nr. 4. D. 0. Gen. Poznań z dnia 18. grudnia 1919 r.)
Oddział X.
(Intendentura).
Nr.: 249/X. A. 19.
27. Dodatki dlaciężko
Szeregowi, ciężko pracujący w zakładach wojskowych (piel
rzeż.
pracujących
nicy, rzemieślnicy nie będący majstrami wojskowymi), otrzymują dzien
doszeregowych.
datek w wysokości od 0,50 do 9,- mk. za dnie rzeczywiście ciężkiej
Oddział X. A.
pracy według uznania dowódcy. (Rozk. 1040 Dz. R, W. 3119).
Nr.
A. 186/19.
;
28. 0 spisach polegWszystkie formacje, oddziały, zakłady, szpitale i garnizony podadzą doiych wzgl. zmarłych kładny spis dotychczasowych poległych i zmarłych wojskowych w la| wojskowych.
zaretach z podaniem dokładnych personalji i spisu grobów.
Oddział ReligijnoPowyższe dane potrzebne są bowiem dla Sekcji Metrykalnej i dla
Wyznaniowy.
Urzędu Opieki nad Grobami Wojennymi przy Wydziale ReligijnoNr.: 2159/19.
Wyznaniowym D. 0. Gen.
Wszystkie formacje szpitale i garnizony będą odtąd i nadal podawały
w każdym przypadku śmierci wojskowych personalja tychże jak i opis
grobów do Wydziału Religijno- Wyznaniowego D. 0. Gen.
29, Przedłużenie
Od 24, grudnia b. r. przedłuża się godzinę policyjną dla publiczgodziny policyjnej. ności do godziny pierwszej w nocy, a dla obywatelskich lokali do godziny
Adjutantura
19!» w nocy,
:
Nr.: 2700/R.
Opréca-:tego zezwala się.od:pierwszego terminu na tańce w godzi
nach policyjnych w zam knięt@m towarzystwie zarowno dla w o j sk o wy ch
i. cywilnych.
8
30. Myślińska:
Podległym D. О. Gen. formacjom jak oddziałom polecam kupno broszury:
„Naczelnik Państwa
„Naczelnik Państwa Józef Piłsudzki"
Józef Piłsudskiopracowanej przez p. Zofję Myślińska. ‚Cena pojedyńczego egzemplarza 80 fen. Za-

1\,d.l“tﬂ{1'~“1'ﬂNr.: 4120/R.

mówienia skierować do ﬁedakcji i Administracji „Rzeczpospolita", Poznań, plac
Wolności 17. - telefon 5100.
Za zgodność:

$
-

Ppłk. i Szef Sztabu.

Zieliński
General-Ppor. i Dowódca.
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Załącznik IV. do Rozk. nr. 4. D. 0. Gen. Poznań z dnia i0. grudnia 1919 r.

D. O.

Gen.

Poznań.

Oddział X. (Intend.)
Nr.: X. A. 249/19.

Nawiązując do spisu rozkazów M, S. Wojsk. ogłoszonych w załączniku II. do rozkazu
dziennego D. G. nr. 249 z dnia 13. 11. 19. wyjaśnia się, że należą się w myśl rozkazu M. S.
Wojsk. nr. 3344/0rg. z dnia 20. 10. 19. V. ustęp 4 A. c. z dniem 1. listopada 1919. r.
następujące pobory i należytości.
A. Pobory oficerów (urzędników wojskowych.)
1.

Zasadnicza gaża (Dekr. 110 Dz. R. W. 618)
Miesięcznie
Mk.
Generał broni .
сів,
„„
porucznik : ... .
»
podporucznik . .
Pułkownik . . . . ..
Podpułkownik
Major
s
Kapitan
Porucznik
Podporucznik .

2000.-

Powyższe gaże należy oficerom (urzędn. wojsk) wypłacać:
1. Nowowstępującym do W. P:
a) jeżeli wstąpili w pierwszej połowie miesiąca za cały miesiąc;
b) jeżeli wstąpili w drugiej połowie miesiąca za pół miesiące.
2. Mianowanym:
a) jeżeli mianowanie nastąpiło w pierwszej połowie miesiąca za cały miesiąc;
b) jeżeli mianowanie nastąpiło w drugiej połowie miesiąca za pół miesiąca.
3. Awansowanym z niższej do wyższej szarży:
a) jeżeli awansowanie nastąpiło w pierwszej polowie miesiąca różnicę
szarży za cały miesiąc;
b) jeżeli awansowanie nastąpiło w drugiej połowie miesiąca połowę
wyższej szarży.
(Rozk. 164 Dz. R. W. 8/18 i Rozk. 352 Dz. R. W. 12/18).

раду

wyższej

różnicy

gazy

Gdy oficer (urzędnik wojskowy) zajmuje stanowisko, na które etatem jest przewidziana
Osoba wojskowa wyższej szarży, ma prawo do wyższej gaży z dniem 1-szym najbliższego
miesiąca. (Rozk. 1371. Dz. Rozk. W. 42/19).
Jeżeli etat przewiduje alternatywnie dwie rangi wyższą i niższą, a dany oficer (urzedn.
wojsk.) posiada w etacie przewidzianą rangę niższą, należą mu się pobory swojej szarży,
a wyższa gaża mu się nie należy.
Jeżeli etatem przewidziana jest ogólna szarża (oficer sztabowy, generał) a dany oficer
(urzędn. wojsk.) posiada pewną w niej rangę, wtedy należy się gaża swej szarży.
(Rozk. 2928
Dz. R. W. 82/19 ustęp 3).
Wyższemi gażami są dla podporuczniku 390.- mk., dla porucznika, kapitana (rotmistrza)
i t. d. gaża o jeden stopień w szarży wyższej.
Przy tymczasowem zajmowaniu wyższego stanowiska należy się wyższa gaża dopiero
po upływie 4. tygodni po objęciu stanowiska z najbliższym 1-szym miesiąca po ich upływie.
Zajmowanie stanowiska, na które przewidziana jest etatem szarża o dwa i więcej stopni wyższa,
nie daje uprawnień do poborów wyższych ponad jeden stopień.
Wyższe gaże należą się tylko
przez czas faktycznego zajmowania wyższego stanowiska. (Rozk. 1371 Dz. R, W. 42/19).
Uwaga:

Oficer (urzędnik wojskowy) zajmuje sianowisko na które etatem jest przewidziana
osoba wojskowa wyższej szarży, o ile na tem stanowisku zatwierdzony został przez
Ministra Spraw Wojskowych.
s
Oficer (urzędnik wojskowy) zajmuje stanowisko tymczasowo, na które etatem
jest przewidziana osoba wojskowa wyższej szarży, o ile na tem stanowisku nie został
zatwierdzony przez Ministra Spraw Wojskowych. - (analog. 1371 Dz. Rozk. W. 42/19).
„ AAS

же, нож 15.39, 1919. 10

aktady Grafierne D. G. w Poznaniu.
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I.

Nadzwyczajny dodatek
sięcznie z góry.

do

gaży

(Rozk.

2166

Dz.

R. W.

6719)

płatny

mie-

Generał broni . . . .
»
porucznik .
„
podporucznik
Pułkownik
2022
Podpułkownik .
Major
.

Kapitan .
Porucznik .
Podporucznik
Oficerowie (urzędn. wojsk.), którzy przez pełnienie wyższej funkcji pobierają wyższą gażę,
otrzymują dodatek odpowiadający tej pobieranej wyższej gaży.
Podporucznikom, którzy pobierają wyższą gaze (390.- mk.) należy się dodatek porucznikowski (300.- mk.) - Rozk. 3219 Dz. R. W. 88 19.
W myśl powyższego należy wypłacać oficerom (urzędnikom wojskowym):
1. Nowostępującym do W. P.:
a) jeżeli wstąpili w pierwszej połowie miesiąca za cały miesiąc;
b) jeżeli wstąpili w drugiej połowie miesiąca za pół miesiąca.
2. Mianowanym :
a) jeżeli mianowanie nastąpiło w pierwszej połowie miesiąca za cały miesiąc;
b) jeżeli mianowanie nastąpiło w drugiej połowie miesiąca za pół miesiąca.
3. Awansowanym z niższej do wyższej szarży:
a) jeżeli awansowanie nastąpiło w pierwszej połowie miesiąca różnicę dodatku wyższej
szarży za cały miesiąc;
b) jeżeli awansowanie nastąpiło w drugiej połowie miesiąca połowę różnicy dodatku
wyższej szarży.
(Rozk. 3219 Dz. R. W. 88/19).
Oficerom, którym przy zwalnianiu ze służby czynnej wypłacono po myśli rozk. 286 (Dz.
R. W. Nr. 719) jednomiesięczną gażę naprzód, należy się za ten miesiąc także dodatek nadzwyczajny.
Rozkaz Nr. 286 Dz. R. W. Nr. 7. z roku 19 brzmi:
Pobory oficerów przy zwalnianiu ze służby czynnej.
Oficerom rezerwowym i pospolitego ruszenia należy się przy zwalnianiu ze służby czynnej, gaża za cały miesiąc, którą z góry już pobrali, jeżeli są urzędnikami państwowymi, miejskimi lub innymi z tej kategorii.
Jeżeli nie są urzędnikami państwowymi, ani ciał samorządnych, otrzymują jeszcze jednomiesięczną gażę naprzód.
Wszystkie inne dodatki dzienne jak strawne, dodatek drożyźniany i t. d. odpadają z dniem
zwolnienia.
III. Nadzwyczajny dodatek na żonę i dzieci. (Rozk. 2166 Dz. R. W. 67/19).
Oficerowie (urzędnicy wojskowi) żonaci bez różnicy stopnia otrzymują miesięcznie
z góry 200,- mk. na żonę i 40,- mk. na każde dziecko.
W myśl powyższego ad III. należy się wdowcom, o ile posiadają nieletnie dzieci, dodatek
tylko na dzieci (Rozk. 3219 ustęp II. Dz. R. W. 88 19).
IV. Nadzwyczajny dodatek na mieszkanie dla rodziny. (Rozk. 2166 Dz. R, W. 6719.
Oficerowie żonaci bez różnicy stopnia otrzymują w razie służby poza garnizonem
150,- mk. miesięcznie na mieszkanie dla rodziny.
Odnośnie do dodatków na mieszkanie dla rodziny uważać należy za służbę poza garnizonem:
si
a) u oficerów (urzędników wojsk.) zawodowych, służbę poza. miejscem" definitywnego przydziału,
b) u oficerów (urzędników wojskowych) zapasowych służbę poza stałem miejscem zamieszkania przed służbą wojskową.
Dodatek na mieszkanie dla rodziny przyznaje się także i tym oficerom (urzędn. wojsk.)
w kraju, posiadającym rodzinę, którzy chociaż są w stałym garnizonie, jednak rodzin ze
względów technicznych lub politycznych sprowadzić nie mogą. Niemożność sprowadzenia
rodziny należy w każdym wypadku wyczerpująco uzasadnić. Ocena, слу niemożność rzeczywiście zachodzi, należy do Dep. Gosp. M. S. Wojsk.
Oficerowie (urzędn. wojsk.) żonaci, którzy ze względów służbowych muszą czasowo
opuścić dotychczasowe miejsce definitywnego przydziału (n. р. odejście na front, teren operacyjny i pobierają dodatek polowy mk. 6,66 wzgl. mk. 3,33, odkomenderowanie na kursai t. p.)
i pozostawiają rodzinę w miejscu stałego pobytu, mogą przydzielone im kwatery zatrzymać,
lecz.nie mają prawa do pobierania dodatku na mieszkanie dla rodziny w kwocie 150 mk.
W myśl powyższego ad IV. należy się wdowcom, o ile posiadają nieletnie dzieci dodatek na mieszkanie (Rozk. 3219 ustęp II. Dz. R. W. 8819).
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b) Dodatki reprezentacyjne.
з
Wiceminister, Szef Sztabu Generalnego,
.
а
szawie, Krakowie i Lwowie .

Dow. O. Gen. w. War-

:

w

s

+

Dowódcy ińnych O. Gen. i biskup polowy -

. 300,- mk. miesięcznie

?

%

f

7

și

B. Pobory szeregowych.
i Rozk. 158 Dz. R. W. 3/19
І. Żołd miesięczny płatny dekadami z gory. (Dekr. 110 Dz. R. W. 6/18
a) Szeregowi (oprócz podoficerów zawodowych)
. 120,- mk.
F
Я
Podchorąży . 105- ,
.
.
wy
sztabo
nt
Sierża
: 84, -,
(
з
<
Plutonowy
ду. 3;
2
.
podoficer
у
51.
.
.
;
Kapral
Starszy żołnierz
Szeregowiec .

-

-

29

BH

.

.

.

30-

%

„

W, 44/19)
b) Podoficerowie zawodowi (Rozk. 1475 Dz. R.

do|

3

6

9

12

lat. służby
Sierżant sztabowy
Plutonowy ....
Starszy podoficer

з

150
125
100

175
150
125

200
175
150

225
200
175

erów zawodowych.
Kapralom_ z a w o d o w ym przysługują pobory starszych podofic
ustęp.)
(Rozk. 3219 Dz. R. W. 88/19. I. B. ostatni
azowo z góry przy żołdzie.
II. Nadzwyczajny dodatek miesięczny do żołdu płatny jednor
67/19).
W.
R,
Dz.
2166
(Rozk.
ch poza sobą 3 lata służby
a) Szeregowi: (oprócz podoficerów zawodowych i podof. mający
wojskowej podczas wojny)
2 0105,- mk.
s
a
+
Podchorąży
ense ion
.
Sierżant sztabowy .

z
Plutonowy
Starszy podoficer
.
Kapral .
Starszy żołnierz
Szeregowiec .

у
.

%
%

nor
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+
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›
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b) Podoficerowie zawodowi :
aggeci
.
Sierżant sztabowy .
„
SBS
o
й
.
Plutonowy
(.,
6608
.
9
2
r
.
er
podofic
Starszy
cerów zawodowych.
Kapralom za wo d o w ym przysługuje dodatek starszych podofi
88/19).
(Rozk. 3219 Dz. R. W.
s wojny:
c) Podoficerowie mający po za sobą 3 lata służby wojskowej podcza
1584, „
a
Sierżant sztabowy .
looidy
.
.
%
owy
Pluton
yumăBpslee g
\
Starszy podoficer .
eć tylko w szarży podUwaga: 3-letnią służbę wojskową podczas: wojny nie należy rozumi
oficerskiej, lecz wogóle.
Powyższe dodatki należy wypłacać:
1. Nowowstępującym :
a) jeżeli wstąpił w pierwszej dekadzie za cały miesiąc
b) jeżeli wstąpił w drugiej dekadzie "/s dodatku,
c) jeżeli wstąpił w trzeciej dekadzie 1 dodatku.
2) Mianowanym do wyższej sz&rży:
szarży,
a) jeżeli mianowanie nastąpiło w pierwszej dekadzie różnicę dodatku wyższej
.
szarży,
wyższej
u
dodatk
icy
b) jeżeli mianowanie nastąpiło w drugiej dekadzie "różn
szarży.
wyższej
u
dodatk
różnicy
4
ie
dekadz
c) jeżeli mianowanie nastąpiło w trzeciej
(Rozk. 3219 DZ. R. W. 88/19.)
A. c. i M, S. Wojsk.
. Dodatek ełapówy. (Rozk. 3344/Org. 2 dnia 20. X. 1919 r. V: pl 4.
*
.)
72400/N
G.
D.
L.
r.
z dnia 6. XI. 1919
Poznańskiego
Dodatek etapowy ofrzymują szeregowi wszdkich oddziałów ra terenie. . . . 3.33 mk.
kwocie
w
zapas.
ami
formacj
i
kiego
włącznie z załogą D. O. Gien. Poznańs
*
dziennie, płatne dekadami przy żołdzie z góry.

Dodatek połowy (Rozk. 2166 Dz. R. W. 67/19).
Biorącym bezpośrednio udział w walce 6,66 mk., znajdującym
cyjnym 3,83 mk. dziennie, płatne miesięcznie z dolu.

v.

się

na

terenie

opera-

odnośny rozkaz nie będzie
Uwaga: a) Dopóki teren operacyjny na froncie wielkopolskim przez
bliżej określony, nie należy oficerom i urzędnikom wojskowym wypłacać dodatku
polowego w kwocie 3,33 mk. dziennie.
jest
b) Do likwidacji dodatków pblowych w kwocie 6,66 mk. dziennie konieczne
niżej
(nie
dowódców
nia
poświadcze
m
wojskowy
przedłożenie odnośnym kasom
brali
dowódcy pułku i samodzielnego baonu, dyonu i t. d.), że dani oficerowie
12/19).
W.
R.
D.
bezpośredni udział w walce (analog R. 437

W. 67,19)
VI. Jednorazowa kwota na wyckwipowanie. (Rozk. 2166/19 Dz. R.
owo 1500.- mk.
jednoraz
wojsk.)
(urzędn.
oficerom
się
przyznaje
Na wyekwipowanie
iem w naturze.
Kwota ta może być zastąpiona w całości lub częściowo materjałami i ekwipunk
e (urzędn.
oficerowi
wszyscy
ą
otrzymuj
mk.
Dodatek па wyckwipowanie w wysokości 1500.otrzymali
r.
19.
kwietnia
1.
od
licząc
którzy
jednak,
Ci
P.
W.
w
wojsk.), służący obecnie
w kwocie mniejszej
wanie
wyckwipo
na
dodatek
wania
reaktywo
lub
ania
zamianow
z powodu
1500.- mk.
jak 1500.- mk. otrzymują różnicę pomiędzy otrzymaną sumą a
VII. Strawne, 4.- mk. dziennie, płatne miesięcznie z gory.

(Dekret 110. Dz. R. W. 6/18).

Vill. Dodatek do strawnego.

Lublinie, Łodzi,
Dodatek do strawnego wynosi w Warszawie, Lwowie, Krakowie,
innych miejscoW
mk.
6.nym
operacyj
Częstochowie, Sosnówcu, Poznaniu i na terenie
R. W. 6/18,
Dz.
110
(Rozk.
dołu.
z
ie
miesięczn
płatne
dziennie,
wościach 4.- mk.
19.)
11.
6.
dnia
z
Rozk. 2166 Dz. R. W. 67/19 i M. S. Wojsk. L. D. G. 72400/N.
będzie przez odnośny rozkaz
Uwaga: Dopóki teren operacyjny na froncie wielkopolskim nie
(urzędnikom wojskowym) wyoficerom
o
strawneg
do
dodatek
bliżej określony, należy
miejscowościach.
' placaé w kwocie 4-- mk. dziennie oprócz w wyżej wymienionych
1534 należy się
Kwatera. W myśl ustawy z dnia 8. 4. 19 Dz. R. Wojsk 46/19 Rozk.
naturze.
w
kwatera stała i przejściowa
można oficeDo czasu jednakże właściwego uregulowania sprawy kwater w naturze,
to:
i
dołu
z
ie
rom (urzędnikom wojskowym) wypłacać kwaterunkowe miesięczn

IX.

#
a) w Poznaniu:
rang) 3 mk. dziennie,
oficerom do podpulkownika włącznie (urzędn. wojsk. odpowiednich
. . 5 mk. dziennie.
rang)
nich
odpowied
wojsk.
oficerom od pułkownika i wyżej (urzędn.
a).
p.
w
ch
wskazany
cen
b) w miastach ponad 10000 mieszkańców 80%
p. a)
c) w pozostałych miejscowościach 60%cen wskazanych w

.

R. W. 42/19)
Dodatki funkcyjne i reprezentacyjne Rozk. (1372 Dz.
a) Dodatki funkcyjne.
Szef Sztabu Generalnego, Wiceminister

. 500,-- тік. miesięcznie
.
P
м
.
Gen.,
Sztabu
Dowódca O. Gen., Generał inspektor, zastępca szefa
у
. 400,- ..
;
5
.
н
,
Prezes Rady Wojskowej
prezastępca
Wojk.,
S.
M.
Prezydjaln.
Biura
Szef
Depart.,
Szef.
zesa i członkowie Rady Wojskowej, Prezydent Najwyższego Sądu
Wojskowego, Szefowie Oddział. Naczelnego Dowództwa, Jenerał
do zleceń przy ministrze, Szef Centr. Kierownictwa Transportów,
Szef Centralnego Zarządu Koleiwojsk., Inspektor Szkół wojskowych,
%
Przedstawiciel М. S. Wojsk. w Komisji Doradczej przy G. U. Z. A. 300,- „
Szefa
Pomocnik
broni,
Inspektor
broni,
Inspektora
Gien.
Zastępca
Depart., Prokurator Naczeln. Sądu Wojskowego, Szef Sztabu
O. Gen., Wiceprezydent Nacz. Sądu Wojsk. i Szef Sztabu Gen.
+ 200,
.
„
»
.
,
.
Inspektora broni (piechoty, jazdy, artyl.)
Szefowie sekcji samodzieln. M. S. Wojsk., Sekcji Depart. М. S.
Wojsk. i oddziałów Naczeln. Dowództwa, Szef Inten. O. Gen.,
Szef Sądu О. Gen. Szef Sanitarny O. Gen., Szefowie Grup.
w Centraln. Kierown. Transport., Szefowie Sekcji Centraln. Zarządu Kolei Wojsk., Komendant Miasta Warszawy, Lublina,
Łodzi, Krakowa, Lwowa, 5 członków Nacz. Sądu Wojskowego,
Inspektor Weteryn. D. O. Gen. i Główn. Kwaterm., Dow. Okręg.
Linji Kolej., Dow. Kolei Wojsk., Szefowie Ekspoz. Centr. Kier,
%
. 150,- %,
A
3
Transport. i zastępca Inspekt. szkół wojsk .
Prokurator
Naczelnik Kancelarji Dep. oraz Rady Wojskowej,
%
,
; 1007
Sądu O. Gien., 2 podprokuratorów Nacz. Sądu Wojskowego
samodzielnym
pułku,
przy
adjutant
jako
podporucznik
i
Porucznik
baonie, lub wyższej władzy, lub jako oficer do zleceń przy wla
dzach centralnych, jako adjutanci prey Depart. M. S. Wojsk. .
3
%
. 90,
н
.
:
s
i Oddziałach Nacz. Dowództwa .
à
,
250,.
a
%
.
м
=
Lotnicy (piloci, obserwatorzy) .
у
.
s
Oficerowie żandarmerji i straży granicznej
naj1-szym
dniem
z
powstaje
dodatków
powyższych
do
Prawo
:
bliższego miesiąca po objęciu stanowiska
Przy zastępczem zajmowaniu stanowiska należy się dodatek
funkcyjny dopiero po upływie 4 tygodni z najbliższym
miesiąca po ich upływie.
22

5
IV, Dodatek na dzieci płatny przy
Dz. R. W. 6/18.)

żołdzie

miesięcznie jednorazowo z

góry.

(Rozk. 110.

a) Szeregowi (oprócz podośc. zawodowych i podofc. mających po za sobą 3 lata służby wojskowej)
w Warszawie na 1 dz. 15- mk. poza Warszawa
13.- mk.
(Poznaniu)
(Poznaniem)
»
» 200, 09дстсть
w
»
»
н
зоб пво ст засобів
»
и
»
„ 4 („ 605704
-.»
»
»
»
* 8 в Поло»
»
»
»
w
и б „ 95- „.
„
»
»
»
a "Ф оу функ сугоїзу
»
»
»
q Bui 3,
204,
и
b) Podoficerowie zawodowi (sierżant sztabowy, plutonowy, starszy podoficer i kapral)
i podoficerowie, którzy mają poza sobą 3 lata służby wojskowej podczas wojny
(podchorąży, sierżant sztabowy, plutonowy, starszy podoficer) otrzymują :
120 mk miesięcznie dla żony,
30 ,,
à
» każdego dziecka.
W myśl powyższego ad IV b. należy się wdowcom, o ile posiadają nieletnie dzieci, dodatek
tylko na dzieci (Rozk. 3219 ustęp II. Dz. R. W. 88/19).
Pod IVb. wymienieni podoficerowie nie otrzymują zaś dotychczasowych zasiłków dla rodzin z kas gminnych wzgl. powiatowych. (Rozk. 2166 art. 3. Dz. R. W: 67/19).
Co do podoficerów wymienionych pod IVb. postępowanie jest następujące:
Każdy z tych podoficerów zgłasza prawo do wyżej pod IVb. unormowanych dodatków,
przedkladajac odpowiednie dokumenty w zarządzie kasowym wzgl. komisji kasowej swego oddziału,
które po zbadaniu stanów służby (książka legit, dokumenty wojsk. itd.) i stosunków rodzinnych
zgłaszającego (metryka ślubna - urodzin, poświadczenia gminy itd.) orzekają, czy uprawnienie
istnieje.
W razie przyznania zarząd kasowy wzgl. komisja kasowa przesyła dodatki ad IVb. na ręce
żony, wzgl. wylegitymowanego opiekuna dzieci i zawiadamia przy pierwszej wypłacie odnośne
urzędy komunalne (gminne) celem uniknięcia podwójnych wypłat.
Wypłata dodatków wymienionych ad IVb. podoficerom do rąk jest niedopuszczalna.
Zwraca się uwagę zarządóm wzgl. komisjom kasowym na obowiązek zawiadamiania odnośnych urzędów komunalnych (gminnych) o przyznaniu podoficerom, wymienionym ad IV b. dodatków tamże wyznaczonych. Za przestrzeganie tego czyni się dowódców oddziałów i odnośnych
oficerów kasowych osobiście odpowiedzialnymi.
Inni członkowie rodziny, poza żoną i dziećmi podoficerów wymienionych pod IV b., prawa
do dodatków tamże wyznaczonych nie mają. Natomiast przysługuje im nadal prawo do odnosnych zasiłków z urzędów komunalnych (gminnych) według dotychczasowych norm obowiązujących
na terenie byłej dzielnicy prusk. (Rozk. 2166 Dz. R. W. 67/19. ad art. 3. i analog.).
V. Dodatek na mieszkanie dla rodziny.

(Rozk. 2166 Dz. R. W. 67.19.)

Podoficerowie wymienieni pod IVb. otrzymują
miesięcznie na mieszkanie dla rodziny.
Odnośnie do powyższego
poza garnizonem:

dodatku

na

w razie

mieszkanie

dla

służby

poza garnizonem 50 mk.

rodziny

uważać należy za służbę

a) u podoficerów zawodowych, służbę poza miejscem definitywnego przydziału,
b) u podoficerów mających poza sobą trzy lata służby wojskowej podczas wojny, służbę
poza stałem miejscem zamieszkania przed służbą wojskową.
(Rozk. 2166 Dz. R. W.
6719 ad art. 3-4).
Dodatek na mieszkanie przyznaje się także i tym podoficerom zawodowym w kraju,
posiadającym rodzinę, którzy chociaż są w stałym garnizonie, jednak rodzin ze względów techn.
i polit. sprowadzić nie mogą.
Niemożność sprowadzenia rodziny należy w każdym wypadku
wyczerpująco uzasadnić.
cena, czy niemożność rzeczywiście zachodzi, należy do Dep. Gosp.
M. S. Wojsk. (Rozk. 3219 Dz. R. W. 8819 ustęp II.)
Podoficerowie zawodowi żonaci, którzy ze względów służbowych muszą czasowo opuścić dotychczasowe miejsce definitywnego przydziału (n. p. odejście na front, teren operacyjny i pobierają dodatek polowy mk. 6.66 wzgl. 3.33 mk., odkomenderowanie na kursa
i t. p.) i pozostawiają rodzinę w miejscu stałego pobytu, mogą im przydzielone kwatery
zatrzymać, lecz nie mają prawa do pobierania dodatku na mieszkanie dla rodziny w kwocie
50 mk. (Rozk. 3219. ustęp II. Dz. R. W. 88 19 і М. S. Wojsk. L. D. G. 70804 N. z dnia 19. listopada 1919 r.)
W myśl powyższego ad V..nalezy się wdowcom, o ile posiadają nieletnie dzieci, dodatek
na mieszkanie (Rozk. 3219. ustęp II. Dz. R. W. 88/19.)
VI.

Dodatek polowy płatny dekadami z dołu.
Biorącym bezpośrednio udział w walce
Znajdującym się na terenie operacyjnym

у
.

(Rozk. 1413. Dz. R. W. 43/19.)
9

6,66 mk.

.

dziennie, płatne dekadami z dołu.
Uwaga. a) Dopóki teren operacyjny na froncie wielkopolskim przez odnośny rozkaz nie będzie
bliżej określony, nie należy dodatku polowego w kwocie 3,33 mk. wypłacać.
PILSUDSKI
b) Do likwidacji dodatków polowych w kwocie 6,66 mk. dziennie konieczne jest przedINSTITUTE
łożenie odnośnym kasom wojsk. poświadczenia dowódcy (nie niżej dowódcy pułku
ARCHIVES
względnie samodzieln. baonu, dyonu i t. d.), że dani szeregowi brali bezpośrednio
New York
udział w walce (analog. Rozk. 437. Dz. R. W. 12/19.)

6
VII. Strawne.

(Dekret 110. Dz. R. W. 6/18.)

Szeregowi otrzymują pożywienie w zasadzie w naturze (z kotła);
możliwe otrzymują strawne
%
$
+
4
4.00 mk.
i dodatek do strawnego w wysokości 50%), ==
‚
2.00 _,,

gdzie to jest

nie-

razem
6.00 mk.
dziennie, płatne dekadami z góry.
Uwaga. Dodatek do strawnego w wysokości 50%, (2 mk.) nie należy się szeregowym podczas
urlopu i szeregowym, którzy pobierają ryczałt (djety) za czas podróży. (Rozk. 2166/19
Dz. R. W. 67/19 і М. S. Wojsk. L. D. О. 74982/N z dnia 15. 11. 19.)
VIII, Kwatera.
Kwatera stała i przejściowa należy się w naturze. Jeżeli szeregowi ze względów służbowych w koszarach mieszkać, t. j. kwatery w naturze, otrzymać nie mogą, przysługuje im
aż do odwołania kwaterunkowe. Niemożność zamieszkania w koszarach, t. j. otrzymania
kwatery w naturze, musi być w odnośnej likwidacji przez dowódcę formacji poświadczone.
W myśl powyższego mogą szeregowi (żonaci i nieżonaci) pobierać kwaterunkowe według norm ustalonych w rozkazie dzien. Dow. Główn. nr. 189. § 20. z dnia 12. lipca 1919 r.
i to miesięcznie :
a) szeregowiec .
.
$
з
z
.
ч
12.00 mk.

b) starszy żołnierz
-.
с) kapral .
,
.
d). starszy podoficer.

9
%
?
i
‚
12.60 ,
(918
.?
31,
[I
остей
к
.
»
a
%
21.30 „
e) plutonowy
.
«
.
w
3
a
i
22.80 ,
f) sierżant sztabowy .
.
i
5
»
2
33.00 .,
Dla podchorążych ustała się kwaterunkowe
- w myśl: powyższego na .
в
2
36.00 „ miesięcznie.
Kwaterunkowe płatne jest miesięcznie z dołu; przy opuszczeniu kwatery podCzas miesiąca oblicza się według dni rzeczywistego zajmowania kwatery.

. Dodatki funkcyjne dla sierżantów sztabowych.
Sierżant sztabowy otrzymuje następujący dodatek funkcyjny:
30.00 mk. jeżeli w‚kompanji jest 100 i więcej ludzi;
15.00 mk. gdy mniej jak 100 ludzi. Ten dodatek jest płatny z dolu. (Dekr. 110%
Dz. R. W. 6/18).
Dodatek ten przysługuje wyłącznie tym sierżantom sztabowym, którym zgodnie z unormowanymi etatami poruczono prowadzenie, wzgl. kierowanie służbą w oddziale (Rozk.
2292. Dz. R. W. 68/19).
Uwaga.

Podoficerom pełniącym służbę sierżanta sztabowego przysługują, 0 ile miejsce siertanta sztabowego jest wolne, dodatki funkcyjne dla sierżantów sztabowych w myśl
powyższego.
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z dnia 9.listopada 1919r.

d
СЪ/
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*
$ 1
dnia 8.11.19r.
W dopełnieniu rozkazu organizacyjnego D.G.Nr.1. z
ogłaszam:
1.Ze od dnia 11.listopada 19r przechodzą pod kompetencje D.0.Gen.

a) Wszystkie komendy lokalne i terytorjalne także w pasie prayfrontowym (Dowództwa Okregów Wojskowych, Dowództwo Miasta Poznań, Dowództwa Pla:
cu i Komendy Powiatowe) wrez z miejscowemi garnizonami.
b) Kompanje garnizonowe (baony wzgl.pułki) i gospodarcze,oddziały
Obrony Krajowej,bataljon jeńców,za wyjątkiem 5 baonów Obrony Krajowej,
stojących na froncie i 2 baonów etapowych.0ddziały te pozostają narszie
w dyspozycji Dowództwa Frontu Wielkopolskiego.
c) Wszystkie szkoły:

ды

Oficerów piechoty w Poznaniu

+

Wielkopolska szkoła podoficerów w Biedrusku
Szkoła oficerów Obrony Krajowej
Szkoła podoficerów Jazdy
Szkoła oficerów i podoficerów Artylerji
Szkoły dla Wojsk Technicznych:
I.

radjotelegrafji,

II. telegrafji,
III.telefonistów pułkowych,
IV. telefonistów w baonach telefonicznych,
V.

szkoła szoferów w Śremie.

Wszystkie szkoły lotnicze w Ławicy
Szkoła aeronautyczna oficerów i podoficerów specjalistów
Kursy oficerów taborowych
Kursy rusznikarskie.
d) Inspekcja Obrony Krajowej.

з a
238

-

е)

* »

Inspekcje Obwodowych

Komend

Uzupełnień.

e Dowództwa
2. fe od duis 13.11.19r. przechodzą pod koupetencj
ólne Dowództwa i wojska.
Okregu Generalnego w Poznaniu poszczeg
Piechoty,Jazdy‚ArtylerJi,Superéw,Wonk Lotniczych,Wojsk
lączności,'ogsk Kolejowych,Wojsk Samochodowych,Wojsk Taborowych i
Żandarmerji,które zgodnie z rozkazem organizacyjnym D.G.Nr.i z dnis
8.11.b.r. muszą przejść pod kompetencje D.0.Gen.Pozneń.
$ 2
Baony zapasowe i formacje Obrony Krajowej,które wedle rozkazu
organizacyjnego D.G.Nr.1 z dnie 8.11.19r. zostają w dyspozycji Dowódz twe

Frontu Wielkopolskiego,podlegają mu tylko pod wzgłędem operacyjnym
a pod innemi - D.0.Gen.Poznań.

Głównodowodzący
Za zgodność
Dowbor-Muśnicki
pyr
Jeneraz-Ppor.i Szef Sztabu.

Jenerak broni.

Ó.
1168]
Poznań,

Dowództwo

.
Krajowej

P

dnia

listopada 1919

27.

ч,
F.

Odręcznie z 3. załącznikami

Sekcja centralna

majora

dz. 505/1. a.
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Ne zawezwanie stawił się wachm. ,

żańąarmerji
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S s u d o baj

`я ekspozytury diorcovej u Skalmierzyeach
i oświadcza po zapozwaniu śa z Sprawą prze
słuchów co następuje.
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W dniu L. XI,19 r. o godz. 3.rano
przegkądałem pociąg z dworu, czy rewizję
pociągu ukończono. Przez okno jednego
z przedziałów zauwaśyłem dwóch śandarmów
i wszedłem do wagonu, aby się przekonać,
co oni tam jeszcze porabiają. Gdy doszedłem do przedziału słyszałem, źe dwom
wspomnianym śandarmom Trąpczyńskiemu i
Biaszczykowi w przedziale znajdujący się
oficerowie czynili dość głośnie zarzuty
1 im wÿmyslali i nie pozwolśli rewidować
bageaśu. Zewwaźyłem, śe p. major'91korsk1,
poproszony przez śandarmów w poetèwie #oj-

skowoj zwrócił się do wspomnianych p. oficerów i zwrócił in uwagę, бе śandarmi mają Obowiązek revidować z rozkazu Ministerstwa i nie zalecałoby się iu sprzeciwiać
w wypełnianiu słuśby. Ja laofiarowałem się
przynieść гоЁЁЗЁЁёёйъдіоЁЕіпівіскейта
п'эргвшіе`іепіиіііровиеаіеш po takowe.
Przedłośyłem rozporządzenie wspomnisne
p. majoźowi Weckismu, który ns фо oświsd-

czył, śe jego to nie obowiązuje, gdyś dla
niego jest miarodajny tylko podpis szefa
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tem,

fe
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tej

okazji,

sięvzupołnio w uprawnieniu i nie mogą ze

swej strony inaczej postępować. p. major Tecki atoli mimo tego
wymyślał nam, pytał mnie się, czy jestem źĘłnieŚzem,_czy wiem

komu podlegam i obdarzał mnie innemi wyrageniemi, n.p. "pan moess byé ze

ogniowej itp." Jedynie p. major Tecki czynił

nam trudności i nie dopuścił rewizji, od której śeómy w końcu,
ulegając; odstąpili,
х
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Nadmieniam, śe mianowicie p. oficerowie i wojsko

ufrudnieją nam rewizje w Skalmierzycach. Zdarza się, śe wojskowi
, i %акфе oficerowie zamiast akt przewośą cukier w tekach, przeznaczonych do akt. Zdaźało sig, Ze śołnierze z О.К.П. Środe przewozili cukier na fałszowane papiery, w ktdrej'syrawie osobny герогі
jest wysłany. Pewien podchorąśy wiózł skrzynię z cukrem, make
i skórą na podeszwy i cholewy i oświadczył przy rewììji, йо wiesie artykuły dla p. ministra wojny. Towar został praytraymany
i sprawa skierowana do Urzędu Talki z Lichwą i S:ekulacją.
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Na zawezwanie stawił się st. źendarm T rog p 6 2 y ń s k i z ekspozytury
dworćowoj-w Skalmierzycach i oświadcza po
zapoznaniu go z sprawą przesłuchów co na+
+

stepuje.

x
7 dniu T} "XT :‘Ìgàìfby‘àì wyzna-

%

czony do rewizji pociągu pospiesznego
w Skalmierzycach. Zrewidovaten bagas kilku oiicorda,

drzy nie 1'a'mll trudno soi .

Opierał się rewizji poruounik S—t a n e k
który w końcu się rewizji poddał i któremu
odebrałem 50 papierosów. Przywołał mnie
st.fendarm

T o m a s

do przedziału, w K

w którym znajdował się p. major
p. jenereł Flałow i w którym to p. major
Wecki opierał się rewizji. p. major Wecki
zarzucał nam, бе zachowujemy się nie po
gotniersku, fe nie many prava rewiddwania
oficerów itp.
Na to przyszedł wachmistrz Szudobaj. St. Zand. Trąpczyński zeznaje w dalszjm ciągu to samo co Szudobaj. Przeczytano mu zeznanie Szudobaja, па co oświadczył, źe zeznanie to штаба і jako swoje
własne.
Chciałbymzagnaczyć; &e bardzo
feśmy się cieszyli, źe przynajmniej jeden
z oficerów, t.j. p. major Sikorski, ujął
się za nami i prosił p. majora Neckiego,
ażeby nam nie czynił trudności w wykony243
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Na zawezwanie stawił się st. śand,

B % a s s a k

z ekspozytury dworcowej w Skal

mierzycach i oświadcza po zapoznańiu go ze
sprawą przesłuchów co następuje.
W dniu 1. XI, 19. byłem przezne=
czony do rewizji pociągu pospiesznegö na stacji w Skalmierzycach.
*
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Po zbadaniu bagadu w kilku prze=

dźiałach, równieś i bageśu p. Oficerów, doszedłem razem ze st. źśsnd. Trąpczyńskim do
przedziału, w ktôrÿm znajdowat sig p. major
Хескі i p. jenerał Flatow i jeszcze jeden
oficer. Oświadczyliśmy raportując w postewie
wojskowej, źe źanąarmgłja в polecenia Ministerstwa wzgl. Dowództwa Zandernerji Krajowej
przystępuje do rewizji bagaźu. p. major jecki,
którego nazwisko się dopiero później dowiedziałem, oburzył sig na to i nam zarzucał,
fie nie zachowujemy się wojskowo i ie nie пу-

-

my prewa rewizji oficerów itp.
_.

Na to przyszedł wachm. Szudobaj

i- oświadczył, źe rewizji dokonujemy z rozkazu
Ministerstwa i pokazał odnośne rozporzadenie.
W dalszym ciągu oświadcza Błaszak
to same co Szudobaj.
Przeczytano mu zeznanie Szułobeajae,
Zeznanie to uwaśam jako moje ułasne i nad-

mieniem, źe p. major Sikorski nie,davwał nam

rozkezów ani zleceń rewidowania bagaźu p.
majora "eckiego, tylko se nami się ujął i

‚Мб/Ёб
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wziął

nas

w

obronę.

Oświadczył

w

postawie

wojskovej,ţîe nie

zelecałoby się śandarmom ź%$rudniać słuźby, gdyś ci tylko wykoю
nują rozkszy wyśszych władz i później się usungk
Mimo

р. majora Sikorskiego p. major

Tecki nie dopuścił do rewizji, od której śeśmy pod presją
odstąpili.
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Na pismo L:d*.1960.71,: dnia 16.5. m,
--donosi się,że tutejsze D-ctwo nie wydało żadnych
rorkerów,normującychH sprawę rewizji bagażów oficer
_ skich na grénicy b,raboru i b, Krdlestwa

Kongresowego.

Natomiast wydało tutejsze D-ctwo -rorporządzenie ( Rozkaz No,4 z dnia 18,gruinia 1919r,punkt
15 ),wprowe@rające kontrolę dokumentów wojskowych
w pociągach kolejowyćh,a na podstawie rozkazu M,5,
Wojsk,Dep.I.No,6112 Org." dnis 18. grudnia 1919r,
normowano ją wédl'e p‘ostanowieﬁ
Rovka" No,4 " dnia 18, grudnia 1919r,
załącza się,
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