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§ 6. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
VIi . Kucharski 

Minister Spraw Wojskowych: 
w z. Dr J-lel1l1il1g-Micltaelis 

Minister Skarbu: 
Steczkowski 

202. 

Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej 
z dnia 1 kwietnia 1921 r. 

w sprawie zmiany taryfy kwaterunkowej. 

Na mocy art. 6 ustawy o tymczasewej erganizacji zarządu b. dziel
lil iCy pruskiej z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. U. Nr. 64, pez. 385) zarządzam 
w perozumieniu z Ministrem Spraw Wejskewych i Ministrem Skarbu c. 
następuje: 

§ 1. Taryfę kwaterunkewą, stanewiącą de datek I do ustawy z 6 lipca 
1904 r. (Dz. Ustaw Rzeszy Niemieckiej str. 272), detyczącej taryfy kwaterun
kewej i pedziału miejsceweści na klasy, zmien ia się następujące: 

W miastach Poznaniu, Bydgeszczy, Teruniu i Grudziądzu wynesi wy
nagrodzenie: 

f1. Za kwaterę: 1) dla pedeficerów zimą 3 mk. latem 2 mk. dzienJ~ie 
2) dla szeregewców " 1.50 fen. " l. " 
3) dla każdego. . dalszego. szeregewca w tej samej ubi

kacji zimą 75 fen. latem 50 fen. dziennie. 
B. Za stajnie: 1) dla (pierwszego. lub jednego) kenia oficera i t. d., 

3 mk. dziennie. 
2) dla dalszego kenia eficera i t. d. 1 mk. dziennie. 
3) dla kenia służbewego. ,,1 " 

C. Za lekale służbewe: 
1) na pekój biurewy zimą 3 mk. latem 2 mk. dziennie. 
2) na iz bę pesterunkewą i na areszt-zimą 1 mk., latem 

75 fen. dziennie. 
I 3) dwie tego. redzaju przyległe izby-zimą 1 mk. 50 fen., 

latem 1 mk. 'dziennie. ' 
4) trzy tego. rodzaju przyległe izby-zimą 2 mk., latem 

1 mk. 50 fen dziennie. 
5) cztery tego. ro.dzaju przyległe izby-zimą 2 mk. 50 fen., 

latem 1 mk. ~O fen. dziennie. 
W innych miejsceweściach płaci się wynagredzenie w kwocie 80°/. 

względnie 60oio pewyższych wymiarów. Zaliczenie peszczególnych miejsco
weści de jednej z tych dwu kategerji należy do Wejewody w perezumieniu 
.z Dowódcą Okręgu Generalnego. 
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§ 2. Wynagrodzenie llnormowane w § 1 obowiązuje od 1 stycznia 
1920 roku. 

§ 3. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: 
W. Kucharski 

Minister Spraw Wojskowych: 
w z. De llenning-Michaelis 

Minister Skarbu: 
Steczkow~ki 

Tłoczono w Drukarni Panstwowej 
z pOlecenia Min istra Sprawiedliwości. 13390 P 

------------------~--------~--------------------
Cena 8 mk. 




