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Poznań, dnia 19-go czerwca 1920 r.

Niniejszem ogłaszam następujące

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wojskowych, w porozumieniu z M inistrem Spraw Wewnętrznych
i Ministrem byłej dzielnicy Pruskiej w sprawie powołania byłych podoficerów,
urodzonych w latach 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 i 1895 oraz wszystkich byłych
szeregowców, którzy służyli w armjach obcych, względnie w wojsku lub formacjach
polskich, w oddziałach jazdy, konnej artylerji i w oddziałach Straży Granicznej,

urodzonych w latach 1885 do 1895 (włącznie).

Art. 1 . Na mocy ustawy z dnia 15. czerwca 1920 r. (Dz. Ustaw R. P. z dnia

17. VI. 1920 r. nr. 48 poz. 298) powołuje się do służby wojskowej w szeregach
armji polskiej na całym obszarze ziem polskich:

a) byłych podoficerów, wszystkich rodzajów broni, urodzonych w latach

1890, 1891, 1892, 1893, 1894 i 1895 oraz

b) byłych szeregowych (podoficerów, st. szeregowców i szeregowców u ro 
dzonych w latach 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894,
1895, którzy w armjach obcych względnie w wojsku lub formacjach polskich
służyli w oddziałach jazdy, konnej artylerji i oddziałach konnej straży granicznej.

Art. 2. Osoby objęte art. 1-szym punkt a) i b) winny się stawić do Komisji
Przeglądowych, które rozpoczną urzędowania dnia 26. czerwca 1920 r.

Wezwania osobiste do powołanych nie będą rozsyłane.
O miejscu, dniu i godzinie urzędowania Komisji Przeglądowych, powołani

winni się dowiedzieć u wójta względnie magistracie.
Powołani, mający prawo do uzyskania ulg i odroczeń winni przynieść ze

sobą dokumenty, uzasadniające ich prawo do ulg, względnie odroczeń.

Powołani, którzy będą reklamowani przez instytucje państwowe winni przed
stawić Komisjom Przeglądowym zaświadczenie tych instytucji o wniesieniu co

do ich reklamacji.
Art. 3. Winni nieuzasadnionego niestawiennictwa będą karani w myśl

Ustawy z dnia 20. II. 1920 roku (Dz. Ustaw R. P. Nr. 20. z dnia 4 marca r. b. poz. 104.

Art. 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw W ojskowych Minister Spraw Wewnętrznych
(■—-) Leśniewski m. p. GenerahPorucznik. S. Wojciechowski m. p.

J

Minister be Dzielnicy Pruskiej
w. z. Adam Poszwiński.

Wojewoda
w. z. Hinze.

Wszyscy mężczyźni,których powyższe rozporządzenie dotyczy, o ile w miejskim po
wiecie Bydgoskim i do miasta przyłączonych przedmieściach zamieszkują, muszą się

w poniedziałek, d. 28. bm., o godz. 7-mej rano
punktualnie w Sali Wicherta, ul. Grodzka (Rybaki)

celem poboru do wojska wstawić.

Zabrać należy papiery wojskowe i urzędowo zatwierdzone reklamacje.




	↻  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
	↻  Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
	↻  Kontakt a biblioteką

