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LANDRAT subst. m., ab 1803. 1) ‘oberster Verwaltungsbeamter eines
Kreises in Preußen’ – ‘naczelnik powiatu w Prusach’: 1804 GPP dod.82 1,
Nowo Landrat skombinowanego Gnieźnieńskiego dystryktu Koszutski. ◦
1830 GWar 2346, Nowo natychmiast zebrała się część obywateli maiących
na czele Landrata powiatowego i Burmistrza swego. ◦ 1834 PT VII 32-4,
Sjam wszystkie Landraty, Hofraty, / Komissarze, i wszystkie podobne
psu-braty / Kłaniają się nam nisko. ◦ †1866 Skarb., Sw Później oba te
urzędowania (landratów i stadtratów) skoncentrowano w osobach landratów,
którym nadano znaczenie urzędników od kamer do zarządzania
szczegółowemi powiatami delegowanych. ◦ [LBel.] †1921 Sokoł.A.Dzieje I
132, Dor W każdym (...) powiecie urzęduje landrat. – Sw, Lsp, Dor. 2)
‘Assessor an einem preußischen Landgericht’ – ‘asesor sądu ziemskiego
w Prusach, radca ziemski’: [arch.] (1930–1931) 1946 Brück.Kult.IV 137,
Dor Dotąd mianował sejmik prowincjonalny landratów (radców ziemskich),
od roku 1833 mianował ich rząd. – Swil, Sw, Dor. � Etym: nhd. Landrat
subst. m., ‘oberster Verwaltungsbeamter eines Kreises in Preußen’, Gri. �
Der: lantratowstwo subst. n., ‘Landratsamt’, [hapax] 1803 KLit 48 4, Nowo
uciekli za paszportem zfabrykowanym z Lantratowstwa Kalwaryyskiego
w dniu 18 Xbra 1802. Nur für Inh. 1; landratowski adj., [hapax] 1805 GWar
63, Nowo Regencya J. K. Mci Pana (...) ninieyszym do wiadomości podaie,
że (...) sprzedaż dóbr Jurowiec zwanych w Dystrykcie Landratowskim
Białostokcim sytuowanych (...) iest postanowiona. Nur für Inh. 1;
landratowy subst. n., †1859 Krasiń., Sw, zuerst geb. Sw, nur für Inh. 1;
landratura subst. f., ‘Behörde des Landrats’, 1865 DP 87 1, Nowo Magistrat
miasta Trzemeszna przychylił się w piśmie wystosowanym do landratury
w Mogilnie do zdania reprezentantów miasta. Zuerst geb. Sw, nur für Inh.
1; landracki adj., [hapax] 1880 GWar 18 3, Nowo ... uważał taką agitacyę
wyborczą za rodzaj monopolu swojej landrackiej godności. Zuerst geb. Sw,
nur für Inh. 1. ❖ Das Wort bezog sich, zwischen 1794 und 1920, im
preußischen Teilungsgebiet Polens auf typisch preußische Verhältnisse.
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