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DZIAŁ URZĘDOWY
161.
DYREKCJA POLICJI
w Chorzowie.
Nr Wet. l/12/c/16. Chorzów, dnia 31 maja 1938 r.

ZARZĄDZENIE
POLICYJNO-WETERYNARYJNE
Dyrektora Policii w Chorzowie
z dnia 31 maja 1938 r.
w sprawie zwalczania pryszczycy na obszarze
miasta Chorzowa (w Maciejkowicach).
Wobec wybuchu pryszczycy w Dworze Z. F.
Z. A. w Maciejkowicach (ni. Chorzów) na zasadzie
postanowień art. 1 ust. 6 p. a—d) ustawy z dnia
1.6 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22. 8. 1927 r.
o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych

(Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 245), § 132 i 153 — 162
rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycz
nia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 167), zmienio
nego rozporządzeniem Min. Roln. i Reform Rol
nych z dnia 20 czerwca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 50,
poz. 360), oraz na podstawie zarządzenia Urzę
du Wojewódzkiego Śląskiego z dnia 4. II. 1938 r.
Nr R. W. I. 1/20/38 — zarządzam aż do odwołania
co następuje:
§ 1.
Zagrody zapowietrzone pryszczycą:
1. Za zagrodę zapowietrzoną pryszczycą
uznaje się Dwór Z. F. Z. A. w Maciejkowicach.
2. Wszystkie wejścia do dworu podlegają
zamknięciu z wyjątkiem głównej bramy frontowej.
Wejścia tego Pilnować będzie stale posterunek
policyjny, który równocześnie dopilnuje wykona
nia zarządzeń, odnoszących się do zagrody zapo
wietrzonej.
Do pomocy posterunku policyjnego przydzie
lony zostaje zbiór (portier) wyznaczony przez Za
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rząd Dworu. Przy wejściach do zagrody zapowie
trzonej (dworu), jak również do obór winny znaj
dować się tablice umieszczone na miejscach wi
docznych i trwałym napisem:
„Pryszczyca“ — Wstęp obcym wzbroniony“.
4. W zagrodzie zapowietrzonej podlegają
wszystkie zwierzęta racicowe (bydło rogate, owce,
kozy, świnie) zamknięciu w oborze, chlewach itp.
Zamknięciu podlegają również drób, psy i koty.
5. Wyprowadzanie, wypuszczanie, wywoże
nie, wynoszenie zwierząt i drobiu, wymienionych
w ustępie poprzednim jest bezwzględnie wzbro
nione.
6. Używanie koni poza zagrodą zapowietrzo
ną jest dozwolone po uprzednim oczyszczeniu
i odkażeniu kopyt ługiem sodowym.
7. Fonadto zabrania się:
a) wywożenia, wynoszenia poza obręb zagrody
zapowietrzonej słomy, siana, ściółki, nawozu,
gnojówki i szmat;
b) Wydawania mleka nie wyjałowionego, jak rów
nież użytkowanie takiego mleka na karmę zwie
rząt racicowych w zagrodzie oraz dla służby
folwarczej.
Mleko należy uznać za dostatecznie wyjało
wione:
1) po nagrzaniu aż do zagotowania,
2) po nagrzaniu do 85° C parą wodną,
3) po nagrzaniu do 70° C i utrzymaniu w tym
stopniu nagrzania przez pół godziny.
c) wprowadzania obcych zwierząt racicowych
w obręb dworu,
d) wstępu do zagrody i obór osobom obcym z wy
jątkiem lekarzy,
e) uczęszczania dzieciom w wieku szkolnym do
szkoły, oraz osobom pracującym lub zamie
szkałym w obrębie zagrody zapowietrzonej
uczęszczania do lokali publicznych, kościoła, na
nancżeństwa, zebrania, pochody i procesje.
8. Całe podwórze w zagrodzie zapowietrzo
nej winne być trzymane w należytym porządku
i czystości, oraz odkażane.
Wejścia do obór, pomieszczeń zapowietrzo
nych, wszelkie przejścia, ganki, żłoby i sprzęt
w oborach, tudzież nawóz ścielu i gnojówki należy
conajmniej raz dziennie należycie odkażać. Do od
każania należy używać 1—3% rozczynu sody
i rozcieńczonego mleka wapiennego.
9. Wynoszony na gnojownię obornik winien
Dyć każdorazowo przemieszany zgęszczonym mle
kiem wapiennym, układany warstwowo i pokry
wany ziemią lub wapnem.
10. Sprzęty, wozy i wszystkie przedmioty,
które mają być użyte poza zagrodą zapowietrzoną,
muszą być uprzednio należycie oczyszczone i od
każone.
11. Bańki (naczynia) używane do mleka mu
szą być każdorazowo przed i po ich użyciu tak
z zewnątrz i wewnątrz należycie oczyszczone
a następnie odkażone przez włożenie na przeciąg
7 minut do wrzącej wody lub gorącego 1—3°/o roz
czynu sody.
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12. Do obsługi zwierząt racicowych w zapo
wietrzonej zagrodzie wolno używać jedynie osób,
które nie mają styczności z obcymi zwierzętami
racicowymi.
Dla ułatwienia oczyszczenia i odkażenia osób
tych wskazanym jest zaopatrzenie ich w fartuchy
i płaszcze do prania oraz w obuwie gumowe.
13. Osoby przed opuszczeniem obór jak rów
nież zagrody winny poddawać się należytemu
oczyszczeniu i odkażeniu.
W tym celu przy wejściu dozwolonym do za
grody oraz przy wejściach do obory winny być
wygotowane naczynia z wodnym rozczynem sody,
mydło, szczotki, woda, ręczniki i szmaty nasycone
ługiem sodowym.
§2.

Okręg zapowietrzony pryszczycą.
1. Dookoła zagrody zapowietrzonej pryszczy
cą ustanawia się okręg zapowietrzony, który obej
muje całą kolonię Maciejkowice.
2. Na granicy wspomnianego okręgu przy
drogach publicznych, przejazdach, przejściach win
ny być umieszczone w miejscach widocznych
rrwałe tablice z wyraźnym napisem:
„Pryszczyca“ — Okręg zapowietrzony — wpro
wadzanie i przeprowadzanie zwierząt racicowych
zakazane“.
3. Drogi prowadzące i przechodzące wzdłuż
granicy okręgu zapowietrzonego winny być zam
knięte dla przeprowadzenia zwierząt racicowych.
4. Wyprowadzanie (wywożenie, wynoszenie)
zwierząt racicowych poza okręg zapowietrzony
oraz wprowadzanie (wwożenie, wnoszenie) do te
go okręgu lub przeprowadzanie przez ten okręg
jest zakazane.
Na wprowadzanie zwierząt racicowych rzeź
nych zezwala się pod warunkiem, że zwierzęta
będą dostawione wprost do rzeźni (miejsca uboju)
na szczelnych wozach, samochodach i poudane
ubojowi w przeciągu 24 godzin, oraz że wozy te,
furmani i konie, samochody, przed opuszczeniem
okręgu zapowietrzonego zostaną należycie oczysz
czone i odkażone.
Pozatym wywóz i przywóz zwierząt racico
wych może nastąpić jedynie za zezwoleniem Urzę
du Wojewódzkiego Śląskiego lub Dyrekcji Policji
przy zachowaniu odnośnych przepisów.
5. W okręgu zapowietrzonym zezwa'a się na
używanie zwierząt zdrowych do robót polnych
oraz na wyprowadzanie zwierząt racicowych
(krów, owiec, koz, świń) na pastwiska pod warun
kiem, że pastwisko znajduje się w obrębie okręgu,
że zwierzęta te będą prowadzone i trzymane na
pastwisku na powrozach (łańcuchach), oraz że
drogi używane przez te zwerzęta będą czasowo
zamknięte dla innych zwierząt racicowych i osób
postronnych.
6. Ws puszczanie psów, kotów i drobiu poza
obręb zagród w okręgu zapowietrzonym jest
wzbronione.
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7. Mleko wolno wywozić z okręgu zapowie
trzonego dopiero po dostatecznym wyjałowieniu
w sposób wskazany w § 1 ust. 7 p. b) niniejszego
zarządzenia.
Na wywóz mleka nie wyjałowionego może
Dyrekcja Policji zezwolić jedynie do mleczarń,
w których wyjałowienie mleka jest zapewnione.
§ 3.
W okręgu zapowietrzonym obowiązują pozatym przepisy wymienione w § 2 zarządzenia Dy
rekcji Policji z dnia 17 ma,a 1938 r. Nr Wet.
l/12c/6 w sprawie zwalczania pryszczycy w mie
ście Chorzowie.
§ 4.
Zarządzenie niniejsze wchodzi natychmiast
w życie.
§ 5.
Przekroczenia zarządzenia niniejszego karane
będą na zasadzie postanowień rozdz. VII. rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22.
VIII. 1927 (Dz. U. R. P. Nr 77, poz. 673) o zwal
czaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, zmienio
nego ustawą z dnia 25. II. 1932 (Dz. U. R. P. Nr 26,
poz. 229) i z dnia 16. IV. 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr
27, poz. 245).
Dyrektor Policji:
(—) Szaliński.
162.

Urząd Wojewódzki Śląski
Wydział Prezydialny.
Nr Pr. 1/16/3. Katowice, dnia 7 czerwca 1938 t.
Do
Panów Starostów (wszystkich),
„ Dyr. Policji w Katowicach, Chorzo
wie i Bielsku
w sprawie datków z okazji złotych godów mał
żeńskich.
Urząd Wojewódzki zawiadamia, że odtąd Pan
Prezydent Rzeczypospolitej przyznawać będzie
w związku ze złotymi, względnie diamentowymi
godami małżeńskimi, zamiast daru pieniężnego —
srebrny medal pamiątkowy z dyplomem, który
Urząd Wojewódzki będzie przesyłał P. P. Staro
stom z prośbą o doręczenie jubilatom.
Przy opimowaniu odnośnych podań jubilatów
należy zwracać uwagę na: 1) nienaganną prze
szłość jubilatów, 2) lojalny stosunek do Państwa
i 3) ewent. zasługi na polu pracy społecznej.
Przedkładanie świadectw ubóstwa zbędne.
Za Wojewodę:
(—) Dr Kostka
NaczelniK Wydziału.
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163.
Urząd Wojewódzki Śląski
Wydział Pracy i Opieki.
Nr P. O. 56/4 op. Katowice, dn. 2 czerwca 1938 r.

OGŁOSZENIE
w sprawie wyłudzania wsparć przez Pawlaka St.
Pawlak Stanisław, syn Józefa i Franciszki,
urodź. 4. IV. 1895 r. w Niesłusz, zam. ostatnio
w Grudziądzu, podróżuje od pewnego czasu po
większych miastach i pod pretekstem poszukiwa
nia pracy, wyłudza zapomogi na podróż do miejsca
zamieszkania.
Urząd Wojewódzki podaje powyższe do wia
domości, celem nie udzielenia Pawlakowi żadnych
zapomóg, gdyż Zarząd Miejski w Grudziądzu za
pomóg takich zwracać w przyszłości nie będzie.
Za Wojewodę :
(—) Stoch, referendarz.
164
Urząd Wojewódzki Śląski
Wydz. Roln. i Ref. !?oln.
w Katowicach.
Nr R. W. VIII/4/1/38.

STAN
zaraźliwych chorób zwierzęcych w Województwie
Śląskim
w czasie od 15 do 31 maja 1938 r.
Pryszczyca.
Pow. Cieszyn — miejscowości: Kostkowice 5 (4),
Krasna 1, Gumna 1 (1), Kaczyce 2 (2), Zamarski 1 (1), Pruchna 1 (1), Brzezówka 1 (1),
Bobrek-Cieszyn 1 (1).
„ Katowice — Michałkowice 4 (3), Kochłowice
3 (3), Makoszowy 5 (5).
„ Lubliniec — Woźniki 1, Lubliniec 3 (1), Sa
dów 24, Koszęcin 4, Lisów 2, Drapacz 1,
Droniowiczki 6 (2), Dralin 7, Hadra 4 (2),
Lisowice 1, Steblów 1, Wierzbie 13 (7), Dyr
dy 2 (2), Łagiewniki Wielkie 2 (1),
„ Tarnowskie Góry — Opatowice 1, Świer
klaniec 1, Kozłowa Góra 2, Radzionków 7
(2), Pniowiec 1 (1),
„ Bielsko — Kasienica 1, Zbytków 3 (2), Zabłocie 2 (2), Strumień 1 (1), Drogomyśl 1 (1).
„ Chorzów — Maciejkowice 1 (1).
„ Pszczyna — Paniowy 3 (1), Gardawice 2 (1),
Zawiść 2, Wisła Wielka 14 (12), Studzionka
3 (3), Łąka 16 (16), Mokre 4 (4), Golasowice
4 (4), Mikołów 1 (1), Pawłowice 11 (10),
Pniówek 2 (2), Kryry 1 (1), Krzyżowice 1 (1),
Pielgrzymowice l (1).
„ Rybnik — Bełsznica 8 (3), Pstrążna 3 (2),
Kamień n/O. 5 (l), Czuchów 5. Brzezie 5 (4),
Folwarki 1, Rogów 1, Pszów 2 (1), Dębieńsko Stare 2, Dębieńsko Wielkie 3, Czerwionka 1, Żytna 1, Buków 15 (5), Bujaków 3 (2),
Leszczyny 5 (1), Kokoszyce 1, Jedłownik 1,
Odra 4, Sumina 3, Dzimierz 9 (2), Łyski 2 (1),
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Chudów 1, Jankowice 1, Bełk 1, Gotartowice 3, Szczygłowice 2, Lubomia 21 (19), No
wa Wieś 1, Szczejkowice 2, Krzyżków 2 (2),
Syrynia 2 (2), Kobyla 3 (3), Rydułtowy 2 (2),
Bogunice 2 (2), Rowica 1 (1), Ligota Twor
kowska 1 (1), Olza 1 (l), Łaziska 4 (4), Ja
strzębie Zdrój 1 (1), Stanowice 1 (1), Niedobczyce 2 (2).
razem: powiatów 8, miejscowości 91, za
gród 316 (167).
Świerzb koni:
Pow. Świętochłowice — miejscowości: Ruda Šl. 1,
„ Pszczyna — Góra 1, Paniowy 1,
„ Lubliniec — Woźniki 1 (1),
„ Katowice — Mysłowice 1,
„ Rybnik — Dębieńsko Wielkie 2 (2).
razem: powiatów 5, miejsc. 6, zagród 7 (3).
Wścieklizna psów.
Pow. Rybnik — miejscowości: Rój 1*),
„ Katowice — Kończyce 1 *) Kochłowice 1 (l),
„ Lubliniec — Głąby 1*),
„ Cieszyn — Brenna 1*),
„ Pszczyna — Kobiór 1 (l),
razem powiatów 5, miejsc. 6, zagród 2 (2).
*) psy bezpańskie.
Nosacizna.
Pow. Chorzów — miejscowość: Chorzów 1 (1),
razem: powiatów 1, miejsc. 1, zagród 1 (l).
Różyca świń:
Pow. Świętochłowice — miejscowości: Święto
chłowice 1 (l), Piekary Śląskie 1 (1),
„ Cieszyn — Pogwizdów 1 (l); Wisła 1 (1),
„ Tarnogórski — Nakło 1 (1),
„ Bielsko — Mazańcowice 1 (l), Jaworze 1 (l),
Jasienica 1 (1),
„ Katowice — Katowice 2 (l), Bielszowice 1
(1), Siemianowice l (1), Michałkowice 1 (1).
razem: powiat. 5, miejsc. 12, zagród 13 (12).
Za Wojewodę:
(—) B. Młodzianowski,
Naczelnik Wydziału.
165.
Urząd Wojewódzki śląski
Wydział Przemysłu i Handlu.
Nr PH. 154.
Katowice, dnia 10 czerwca 1938 r.

KOMUNIKAT
w sprawie wskaźnika drożyźnianego.
Komisja Paryte tyczna do ustalenia wskaźnika
drożyźnianego ustaliła na posiedzeniu w dniu
5 czerwca 1938 r. następujące zmiany w kosztach
utrzymania rodziny robotniczej od dnia 1 maja
1938 r. do dnia 31 maja 1938 r.
A. Suma kosztów wyżywienia, oświetlenia, opału
i mieszkania:
w dniu 30 kwietnia 1938 r.
119,12 zł.
w dniu 31 maja 1938 r.
. 118.03 zł.
różnica
czyli zniżka 0,92%.

1 09 zł.

Wojew. Śląskiego

Nr 22

B. Suma kosztów odzieży, bielizny i obuwia:
bez zmian (21,02 zł.)
C. Łączne koszta utrzymania (A i B):
w dniu 30 kwietnia 1938 r.
140,14 zł.
w dniu 31 maja 1938 r.
. 139,05 zł.
różnica
czyli zniżka 0,78%.

1,09 zł.

A. Suma kosztów wyżywienia, oświetlenia, opału
i mieszkania:
g „Si S? «3S
«s—

cx

Przedmiot
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» .
.UD
mm CT im
"C3
53^=3
es
£3_: o
ea'ggcà o
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îæ:
ca mm
mm
63
mm

1 Chleb żytni 65°/0 47 kg
0,34 15,98
2 Mąka żytnia65°/0
0,34
1,36
4 „
3 Krupy, grysik,
kasza, strączk.
0,59
6,49
U „
4 Kartofle. .
70 „
5,60
0,08
5 Warzywa . . .
15 „
5,55
0,37
6 \1 Ołów. 20°/o doki. 2,5 „
3,50
1,40
7 Wieprzowina .
0,90
0,5 „
1,80
8 Słonina wędź.
3,00
2,00
1,5 „
9 Margaryna . .
2,80
4,20
1,5 „
10 Masło
5,40
3,60
1,5 „
11 Smalec wieprz.
2,00
3,00
1,5 „
12 Śledzie solone .
10 szt 0,10
1,00
13 Wątłusz (zastęp.
wołowinę) . .
1,00
1,5 kg
14 Owoce suszone
3,10
9,30
3 „
15 Ser krowi .
1,75 „
0,80
1,40
16 Mleko niezbier.
28 litr. 0,28
7,84
17 Cukier .
3,5 kg
1,00
3.50
18 Jaja................
10 szt. 0,07
0,70
19 Węgiel kamień.
2 ctr. 1,40
2,80
20 Gaz do kuchni.
15 m3 0,40
6.00
21 Gaz do oświetl.
7,5 „
0,40
3,00
22 Elektryczność . 2,5 kwg. 0,58
1,45
23 Mieszkanie
2 pokoje
z kuchnią
26,15
Razem
119,12

0,34
0,34

15,98
1,40

0,b0
0,08
0,37
1,40
1,80
2,00
2,60
3,00
2.00
0,10

6,49
6.30
4,20
3,50
0,90
3,00
3,90
4,50
3,00
1,00

3,10
0,80
0,28
1,00
0,07
1,40
0,40
0,40
0,58

1,00
9,30
1,40
7,84
3,50
0,70
2,80
6,00
3,00
1,45
26,15
112,03

A. Suma kosztów wyżywienia, oświetlenia, opału
i mieszkania:
w dniu 30 kwietnia 1938 r.
119,12 zł.
w dniu 31 maja 1938 r.......................... 118.03 zł.
różnica
czyli zniżka 0,92%.

1,09 zł.

B. Suma kosztów odzieży, bielizny i obuwia:
bez zmiany (zł 21,02)
C. Łączne koszta utrzymania (A i B):
w dniu 30 kwietnia 1938 r.
140,14 zł.
w dniu 31 maja 1938 r.
. 139,05 zł.
różnica
czyli zniżka 0,78%.
Za Wojewodę:
(-—) Dr. Kulczycki Juljan,
Radca.

1,09 zł.
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DYREKCJA POLICJI
w Katowicach.
Nr Wet. 12/97.
Katowice, dnia 31 maja 1938 r.

OGŁOSZENIE
w sprawie stwierdzenia wścieklizny psa w Kochłowicach.
Dyrekcja Policji w Katowicach podaje do pu
blicznej wiadomości, że u psa p. Kołodzieja Fran
ciszka z Kochłowic przy ulicy Mośnioka 2 stwier
dzono urzędowo wściekliznę.
W związku z tym obowiązują zarządzenia
kontumacyjne ogłoszone w „Gazecie Urzędowej“
Nr 9 z dnia 8 marca 1938 r. poz. 62.
Za Dyrektora Policji:
Inż. J. Buchta, Pow. lek. wet.
167.
DYREKCJA POLICJI
w Chorzowie. Chorzów, dnia 3 czerwca 1938 r.

OGŁOSZENIE
w sprawie stwierdzenia pryszczycy w Maciejkowicach.
Stosownie do postanowień § 139 rozporządze
nia Ministra Rolnictwa z dnia 9. I. 1928 r. o zwal
czaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U.
R. P. Nr 19, poz. 167) zmienionego rozporządze
niem Min. Roln. i Ref. Roi. z dnia 20. 6. 1936 r. (Dz.
U. R. P. Nr 50, poz. 360) podaje się do publicznej
wiadomości, że w dworze Z. F. Z. A. w Maciejkowicach (m. Chorzów) stwierdzono urzędowo
pryszczycę.
Dyrektor Policji:
(—) Szaliński.
168.
WYDZIAŁ POWIATOWY
Powiatu Pszczyńskiego.

OGŁOSZENIE
Na podstawie § 8 ustęp 9 rozporządzenia wy
konawczego II. z dnia 7 czerwca 1924 r. (Dz. Ust.
Š1. nr 14, poz. 56) do ustawy o tymczasowym
uregulowaniu finansów komunalnych w Woje
wództwie Śląskim z dnia 14 kwietnia 1924 r. usta
lono na rok 1938/39 następujący klucz rozdziału
udziałów gmin wiejskich powiatu pszczyńskiego
w dodatku komunalnym do państwowego podatku
od spożycia, zużycia i produkcji:
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%
%
Gm<na
Gmina
1,59 Łaziska Średnie
Bieruń Nowy
2,88
0,63 Miedźna
Bijasowice
0,81
Bojszowy
0,53 Międzyrzecze
0,49
Bojszowy Nowe
0,45 Mizerów
0,54
109 Mokre
Borowawieś
1,95
Borynia
0,63 Murcki
2,46
0,48 Ornontowice
Brzeźce
2,43
0,32 Orzesze
Bzie Dolne
4,52
Bzie Górne
0,60 Panewmk
2,80
Bzie Zameckie
0,50 Paniowy
0,89
Chełm
2,62 Paprocany
0,70
Cielmice
0,83 Pawłowice
1,16
Cwiklice
1,07 Piasek
1,24
0,87 Pielgrzymowice
Czarków
1,28
Czarnuchowice
0,18 Pniówek
0,24
Dziećkowice
1,06 Podlesie
3,77
Frýdek
0,46 Poręba
0,58
Gać
0,23 Radostowice
0,55
Gardawice
1,08 Rudołtowice
0,80
Gilowice
0,33 Rudziczka
0,31
Goczałkowice Zdrój 1,81 Ściernie
0,41
Golasowice
0,71 śmardzowice
0 27
Goławiec
0,53 Śmiłowice
0,61
Góra
0,74 Stara Kuźnia
1,16
Górki
0,35 Starawieś
1,76
Gostyń
1,41 Studzienice
0,58
Grzawa
0,34 Studzionka
1,45
0,64 Suszec
Hołdunów
1,13
Imielin
4,15 Świerczyniec
0,50
Jankowice
1,06 Szeroka
0,92
Jaroszowice
0,64 Urbanowice
1,06
Jarząbkowice
0,54 Warszowice
0,75
Jedlina
0,96 Wesoła
1,29
Kobielice
0,68
0,80 Wilkowyje
Kobiór
2,03 Wisła Mała
0,67
Kopciowice
0,54 Wisła Wielka
1,03
Kosztowy
1,72 Wola
0,74
Krasowy
1,39 Woszczyce
0,52
Królówka
0,19 Wyry
2,49
Kryry
0,85 Zarzecze
0,68
Krzyżowice
0,76 Zawada
0,78
Lędziny
2,70 Zawadka
0,22
Łąka
1,69 Zawiść
0,82
Łaziska Dolne
1,44 Zazdrość
0,45
Łaziska Górne
4,53 Zgoń
0,56
Pszczyna, dnia 2 czerwca 1938 r.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego:
(—) Dr Olszewski.
169.
OGŁOSZENIE
w sprawie unieważnienia pieczęci służbowej.
W dniu 2 czerwca 1938 r. zgubiłem pieczęć
okrągłą z napisem: „Zarząd Gminy Mikołeska po
wiat Tarnowskie Góry“. Powyższą pieczęć unie
ważniam. Równocześnie przestrzegam przed przyj
mowaniem dokumentów itp. zaopatrzonych w od
cisk tejże pieczęci.
Naczelnik gminy Mikołeska.
(—) S z o 11 y s i k.
359
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DZIAŁ Ni EU RZĘDOWY
PRZETARGI.
Urząd Gminy Lasowice powiat tarnogórski
ogłasza
PRZETARG PUBLICZNY
na roboty wykończeniowe
1) zduńskie,
2) malarskie i lakiernicze
przy budowie szkoły powszechnej w Lasowicach.
Oferty wraz z ogólnymi warunkami budowy,
które stanowią integralną część umowy, podpisane
przez oferenta, należy wnosić na oryginalnych for
mularzach do Wojewódzkiego Urzędu Budowni
ctwa do dnia 15 czerwca 1938 r. godziny 10-tej,
po czym nastąpi otwarcie ofert.
Warunki i potrzebne formularze ofertowe mo
żna nabyć w godzinach urzędowych w Wojewódz
kim Urzędzie Budownictwa w Tarnowskich-Górach (gmach Sądu Grodzkiego, pokój 36) to jest
cd godziny 8-mej do 15-tej.
Urząd Gminny zastrzega sobie dowolny wy
bór oferenta, możność unieważnienia przetargu bez
podania powodów, oraz przydział robót pomię
dzy kilku oferentów.
Do oferty należy dołączyć kwit na złożone
wadium w wysokości 5% oferowanej kwoty w go
tówce lub w papierach wartościowych według roz
porządzenia Ministerstwa Skarbu, oraz dyplom Ko
mitetu Obywatelskiego na subskrybowaną Po
życzkę Narodową.
Oferenci wykazujący się zaświadczeniem o po
pieraniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
mają pierwszeństwo przy równej wysokości ofert.
Przedsiębiorca przyjmujący roboty, zobowią
zuje się nie cedować przedmiotowych wierzytel
ności bez wyraźnej, pisemnej zgody Urzędu
Gminnego.
Oferty na niewłaściwych formularzach i nie
odpowiadające powyższym warunkom, nie będą
rozpatrywane.
Naczelnik gminy:
(—) Wolny.
360
Urząd Wojewódzki Śląski ogłasza
PRZETARG PUBLICZNY
na wykonanie w Śląskim Szpitalu w Cieszynie:
1) instalacji centralnego ogrzewania w pawi
lonie V,
2) instalacji elektrycznej przewodów napo
wietrznych,
3) dostawy 1 maszyny pralniczej wywrotowej
na 75 kg bielizny,
4) dostawy i montażu żelaznego pieca kuchen
nego.
Oferty wraz z ogólnymi i szczegółowymi wa
runkami technicznymi, które będą stanowić inte
gralną część umowy podpisanej przez oferenta
należy wnosić na oryginalnych formularzach
w Urzędzie Wojewódzkim Śląskim Wydział Ko
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munikacyjno - Budowlany, pokój 805 do dnia
1 lipca 1938 r. godz. 11, po czym nastąoi otwarcie
ofert. Warunki i potrzebne formularze ofertowe
można nabyć w godzinach urzędowych w Urzędzie
Wojewódzkim Śląskim, pokój nr 805.
Urząd Wojewódzki Śląski zastrzega sobie
wolny wybór oferenta, możność unieważnienia
przetargu bez podania powodów, oraz podział ro
bót między kilku oferentów.
Do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie
kwit kasy skarbowej na złożone wadium w wyso
kości 5°/o przy ofercie do 100.000 zł, 4°/o p-zy
ofercie do 500.000 zł, lub 3°/o przy ofercie ponad
500.000 zł w gotówce lub papierach wartościowych
wg rozporządzenia Ministerstwa Skarbu, dyplom
Komitetu Obywatelskiego o subskrybowaniu Po
życzki Narodowej, oraz wyciąg z rejestru handlo
wego.
Oferenci wykazujący się zaświadczeniem o
popieraniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
mają pierwszeństwo przy równej wysokości ofert.
Przedsiębiorca przyjmujący roboty zobowią
zuje się nie cedować przedmiotowych należytości
bez pisemnej zgody Urzędu Wojew. Śląskiego.
Oferty na niewłaściwych formularzach i nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą
rozpatrywane.
Za W oje wodę :
(—) Pr Kaufman
Naczelnik Wydziału Kom. - Budowlanego
Urząd Wojewódzki Śląski ogłasza
ponowny
PRZETARG PUBLICZNY
na wykonanie robót malarsko - lakierniczych
w Państwowym Gimnazjum w Żorach.
Oferty wraz z ogólnymi i szczegółowymi wa
runkami technicznymi, które będą stanowić inte
gralną część umowy, podpisanej przez oferenta,
należy wnosić na oryginalnych formularzach w
Urzędzie Wojewódzkim śląskim. Wydział Komu
nikacyjno - Budow'any, pokój nr 805, do dnia
20 czerwca 1938 r. godz. 11, po czym nastąpi
otwarcie ofert. Warunki i potrzebne formularze
ofertowe można nabyć w godzinach urzędowych
w Urzędzie Wojewódzkim Śląskim, pokój nr 805.
Urząd Wojewódzki Śląski zastrzega sobie wol
ny wybór oferenta, możność unieważnienia prze
targu bez podania powodów oraz podział robót
między kilku oferentów.
Do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie
kwit kasy skarbowej na złożone wadium w wy
sokości 5°/o przy ofercie do 100.000 zł., 4% przy
ofercie do 500.000 zł lub 3% przy ofercie ponad
500.000 zł w gotówce lub papierach wartościowych
według rozporządzenia Ministerstwa Skarbu, dy
plom Komitetu Obywatelskiego o subskrybowaniu
Pożyczki Narodowej oraz wyciąg z rejestru han
dlowego.
Oferenci wykazujący się zaświadczeniem o
popieraniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
mają pierwszeństwo przy równej wysokości ofert.

Nr 22

Gazeta Urzędowa

Przedsiębiorca przyjmujący roboty zobowią
zuje się nie cedować przedmiotowych należytości
bez pisemnej zgody Urzędu Wojew. Śląskiego.
Oferty na niewłaściwych formularzach i nieodpowiadające powyższym warunkom, me nędą
rozpatrywane.
Za Wojewodę:
(—) Dr Kaufman
Naczelnik Wydziału Komunik.-Budowl.
Urząd gminny Lyski pow. Rybnik ogłasza
PRZETARG PUBLICZNY
na roboty a) zduńskie, b) malarskie przy budowie
szkoły powszechnej w Lyskach.
Otwarcie ofert nastąpi 17 czerwca 1938 r.
o godz. 10-tei w Wojew. Urzędzie Budownictwa
w Rybniku, gdzie nabyć można także podkładki
ofertowe za zwrotem kosztów własnych.
369
Naczelnik gminy:
(—) T. Kupiec.
Wojewódzki Zarząd Wodny
w Pszczynie.
Nr 15/a/16.
Pszczyna, dnia 1 czerwca 1938 r.
Wojewódzki Zarząd Wodny w Pszczynie
ogłasza
PRZETARG PUBLICZNY
na dostawę:
oflisów.................................................... 44,22nP
drzewa miękkiego okrągłego w ilości 22,12 m3
„
„
tartego „
„
107,03 m3
„
twardego okrągłego „
„
12,06 m3
do budowy mostu prowizorycznego na rzece
Wiśle w Zarzeczu.
Oferty wraz z ogólnymi i szczegółowymi wa
runkami technicznymi, które będą stanowić inte
gralną część umowy podpisanej przez oferenta,
należy wnosić na oryginalnych formularzach
w Wojewódzkim Zarządzie Wodnym w Pszczynie
do dnia 25. czerwca b. r. godz. 11, po czym na
stąpi komisyjne otwarcie ofert.
Potrzebne formularze ofertowe nabywać mo
żna za opłatą zł 3,00 w Wojewódzkim Zarządzie
Wodnym w godzinach urzędowych.
Wojewódzki Zarząd Wodny zastrzega sobie
wolny wybór oferenta, możność unieważnienia
przetargu bez podania powodów, oraz podział do
stawy między kilku oferentów.
Do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie
kwit kasy skarbowej na złożone wadium w wyso
kości 5°/o oferowanej kwoty, w gotówce lub pa
pierach wartościowych, zgodnie z rozporządze
niem Min. Skarbu, wyciąg z rejestru handlowego
oraz dyplom Komitetu Obywatelskiego o subskry
bowaniu Pożyczki Narodowej.
Podkładki ofertowe wraz z załącznikami win
ny być złożone w zalakowanej kopercie z napisem
„Przetarg na dcsławę drzewa“.
Przedsiębiorca przyjmujący roboty zobowią
zuje się nie cedować przedmiotowych należytości
bez pisemnej zgody Wojewódzkiego Zarządu Wo
dnego w Pszczynie.

Wojew. Śląskiego

241

Oferty na niewłaściwych formularzach i nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą
rozpatrywane.
Kierownsk Zarządu Wodnego:
Inż. Józef Pietruszewicz.

OBWIESZCZENIA SĄDOWE
II. Co. 98/38.
WYWOŁANIE.
Małżonkowie Edward i Zofia Furczykowie z
Murcków oraz Franciszek Furczyk z Goczałkowic
Zdroju wnieśli o wywołanie i wykluczenie upraw
nionych z praw wynikających z ostrzeżeń wpisa
nych w księdze gruntowej nieruchomości Rudołtowice wykaz liczba 6 i 461 w dziale III o mają
cych się wpisać hipotekach a to na rzecz Anny
Czaderskiej z Rudołtowic w sumie 190 Mkn. i Ma
cieja Wagstyla z Rudołtowic w sumie 166,98 Mkn.
Uprawnionych do powyższych ostrzeżeń wzy
wa się, aby najpóźniej w terminie
dnia 30 lipca 1938 r. o godzinie 10-ej
zgłosili się w Sądzie Grodzkim w Pszczynie, po
kój 18 i prawa swe wykazali, bo w przeciwnym
razie zostaną wykluczeni z powyższych praw.
Pszczyna, dnia 2 czerwca 1938 r.
69-p
Sąd Grodzki w Pszczynie.
II. Co. 70/38.
WYWOŁANIE.
Małżonkowie Jan i Zofia z Janoszów Janiko
wie, Józef i Jadwiga z Hujów Biolikowie, Andrzej
i Anna Hantulikowie, Maria z Janików Śmiłowska
wdowa, chałupnik Franciszek Janik II wszyscy
z Cielmic, oraz Robert i Helena z Malików Kostkowie z Wielkich Hajduk wnieśli o wywołanie li
stów hipotecznych, wydanych przez Sąd Grodzki
w Pszczynie odnośnie do hipotek zapisanych w
księdze gruntowej Cielmice wykaz 9 w dziale III
pod liczbą bieżącą wpisu 6 i 7 a przeniesionych
do współobciążenia na nieruchomości Cielmice,
wykaz 1. 1, 236, 237, 115, 123 we wysokości 900 Mkn.
na rzecz Marii Janik małoletniej z Cielmic i 3.395
Mkn. dla wymownika Wawrzyńca Janika z Cieimic a po jego śmierci dla jego małoletnich dzieci
Józefa, Marii i Pawła Janika z Cielmic po równych
częściach.
Posiadaczy wyżej opisanych dokumentów
wzywa się, aby najpóźniej w terminie
dnia 30 lipca 1938 r. o godzinie 10-ej
zgłosili się w Sądzie Grodzkim w Pszczynie, po
kój 18 i listy hipoteczne przedłożyli, bo w prze
ciwnym razie listy te zostaną pozbawione mocy
prawnej.
Pszczyna, dnia 27 maja 1938 r.
63-p
Sąd Grodzki w Pszczynie.
Sygn. I. T. 4/38. Edykt amortyzacyjny.
Na wniosek Anny Felder, zamieszkałej w Cie
szynie, ul. Kählera 2, zarządza się postępowanie
celem umorzenia książeczki oszczędnościowej Nr
984, opiewającej na 6838,96 zł, a wystawionej przez
Komunalną Kasę Oszczędności miasta Cieszyna na
nazwisko Anr.y Felder, która miała zaginąć i wzy
wa się posiadaczy tej książeczki oszczędnościowe],
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aby zgłosili swe prawa do jednego roku od daty
tego edyktu.
W przeciwnym razie uzna Sąd po upływie
tego terminu tę książeczkę oszczędności jako po
zbawioną znaczenia.
68-p
Sąd Okręgowy w Cieszynie Wydział I Cywilny
dnia 9 kwietnia 1938 r.
EDYKT LICYTACYJNY.
Dnia 16 lipca 1938 r. o godz. 11% przed poł.
odbędzie się w Sądzie Grodzkim w Strumieniu,
biuro Nr 10, licytacja połowy realności lwh 116
gm. kat. Iłownica, składającej się z parcel o obsza
rze 1 ha 15 a 11 m2, budynku Nr 52, stodoły, stajni
i szopy.
Cena szacunkowa wynosi zł 1438,85, najniższa
oferta wynosi zł 959,24, wadium wynos, zł 143,39
Prawa, któreby niedopuszczalność tej licytacji
uzasadniały, należy zgłosić najpóźniej w dniu licy
tacyjnym przed rozpoczęciem licytacji, w prze
ciwnym razie nie mogłyby być podniesione prze
ciw nabywcy licytacyjnemu.
Zresztą wskazuje się na edykt licytacyjny
przybity na tablicy sądowej.
73-p
Jan Jaszowski,
Komornik Sądu grodzkiego w Skoczowie.
Ogłoszenie licytacji nieruchomości.
II. Km. 88/34.
Ponieważ w ogłoszeniu licytacji nieruchomości
do sygn. II Km 88/34 Komornika Sądu grodzkiego
w Bielsku Ii-go rewiru uskutecznionym w „Gaze
cie Urzędowej Woj. Śląskiego“ z daty, Katowice,
dnia 7 czerwca 1938 r. zaszła omyłka o tyle, że
podaro termin licytacji na 10 lipca 1938 r. zamiast
na 14 lipca 1938 r., przeto prostując tęże omyłkę,
podaje Komornik Sądu Grodzkiego w Bielsku
Ii-go rewiru do publicznej wiadomości, że dnia
14-go lipca 1938 r. o godz. 10-jej w Sądzie Grodz
kim w Bielsku, sala Nr 17/1. p., odbędzie się sprze
daż nieruchomości objętej lwh. 289 Bielsko, Ży
wieckie Przedmieście, składającej się z fabryki dla
wyrobu maszyn i odlewnia żelaza położonej w
Bielsku przy ul. Paderewskiego Nr 15 wraz z grun
tami o łącznej powierzchni 4369 m2, stanowiącej
własność Adolfa Menzla.
Nieruchomość ta została oszacowana na kwotę
132.997 zł., zaś cena wywołania wynosi 66.498,50
złotych.
Przystępujący do przetargu winien złożyć rę
kojmię (wadium) w kwocie 13.300,— zł. i przedło
żyć zezwolenie Š1. Wojewody na nabycie tej nie
ruchomości.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licy
tacją wolno oglądać nieruchomość w dni powsze
dnie od godziny 8-ej, do 18-ej, akta zaś postępo
wania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie
Grodzkim w Bielsku.
70-h
Bielsko, dnia 10 czerwca 1938 r.
Komornik Sądu Grodzkiego w Bielsku Rew. II
przy ul. Sienkiewicza 9.
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ZGUBIONE DOKUMENTY
Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową,
wystawioną przez P.K.U. Tarnowskie Góry na nazwisko
Kaniowitz Paweł, rocznik 1908, zamieszkały Chorzów,
ul. Chrobrego 13.
347
Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową
wystawioną przez P. K. U. Pszczyna na nazwisko
Myszor Jan, rocznik 1906, zamieszkały Piasek, ulica
Pszczyńska.
346
Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową,
wystawioną przez P. K. U. Pszczyna na nazwisko
Szendzielorz Karol, rocznik 1911, zamieszkały Przegędza
pow. Rybnik.
353
Unieważnia się zgubioną legitymację szkolną wy
stawioną przez Państwową Wyższą Szkołę Gospod.
Wiejskiego Cieszyn na nazwisko Mroczyński Roman.
341
Unieważnia się zgubiony dowód osobisty wysta
wiony przez Magistrat Katowice na nazwisko Wapienik
Jan zam. Katowice, ul. Powstańców 10.
343
Unieważnia się zgubioną legTymację urzędową Nr
4560 p. wystawioną przez Inspektorat Szkolny Tarnow
skie Góry na nazwisko Sylwester Antoni zam. Radzion
ków.
354
Unieważnia się zgubiony dowód osobisty
wysta
wimy przez Urząd Gminny Makoszowy na nazwisko
Małkowski Antoni, zam. Chorzów 2, Miechowiecka 18.
357
Unieważnia się zgubioną kartę „Mob“ wystawioną
przez P K. U. Będzin na nazwisko Duäa Jan, rocznik
1896, zamieszkały DąbrówkaMała,Młyńska
30.
355
Unieważnia się zgubione świadectwo szkolne, wy
stawione przez Śląski Instytut Rzemieślmczc-Przemysłowy Katowice na nazwisko Broił Karol, zam. NowaWieś, ul. 3-go Maja Nr 92.
361
Unieważnia się zgubiony dowód tożsamości samo
chodu Nr A. 77 461 wystawiony przez Urząd Wojewódzki
Śląski na firme Bracia Deutsch, zam. Bielsko.
356
Unieważniam zgubiony dowód tożsamości konia
seria E nr 271 295 na nazwisko Osadnik Teodor, Blusz
czów, pow. Rybnik.
344
Unieważnia się zgubiony dowód tożsamości konia
Seria D Nr 197 325 wystawiony na Jana Malinę zam.
w Dąbrówce Wielkiej, ulica Kościuszki nr 78.
345
Unieważnia się zgubione dowody tożsamości koni:
Seria B. 10592 i Seria E. 656 238 wystawione na nazwi
sko Aiusioi Wilhelm w Wesołej powiat Pszczyna. 358
Unieważnia się zgubiony dowód tożsamości konia
Seria E. Nr 195.604 na nazwisko Hajduk Klara, Bielszowice, ul. Zabrska Nr 110, powat Katowice.
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