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U rzędówka
Starostraa Pszczyńskiego.

Wychodzi w każdą sobotę. Prenumerata miesięczna £ 
1,— zł. bez portorjum. Ogłoszenia za wiersz trzyłamowy ! 
lub jego miejsce 0,20 zł., z obcych powiatów 0,25 zł. g 

Przyjmowanie ogłoszeń do środy.
Abonament przymuje każdy urząd pocztowy. I

Za redakcję odpowiedzialny: 
za część urzędową starszy sekretarz Michalski.

Nakładem powiatu Pszczyńskiego 
drukiem firmy Alfons Lokay w Pszczynie.

Nr. 22. Pszczyna, dnia 2. lipca 1927.

Część urzędowa.

Na mocy § 84 ordynacji gmin wiejskich zostali zamianowany Szczepan Mai orny, 
pod mistrz ciesielski, kom. naczelnikiem gminy Imielin, oraz Józef Synowiec, Klemens 
Kostka, i Szczepan Urbańczyk komisarycznymi ławnikami gminy Imielin. —

Pszczyna, dnia 27. czerwca 1927 r.
Starosta.

Na podstawie § 84 ordynacji gmin wiejskich zamianowani zostali:
1) Franciszek Tomanek, komisarycznym naczelnikiem gminy Smardzewice,
2) Emil Wróbel, komisarycznym ławnikiem gminy Smardzewice,
3) Paweł Nowak, „ „ „

Pszczyna, dnia 23. czerwca 1927 r.
Starosta.

Na podstawie § 84 ordynacji gmin wiejskich zamianowani zostali:
1) Augustyn Huj, kom. naczelnikiem gminy Wilkowyje,
2) Albin Spyra, „ ławnikiem „ „
3) Paweł Cipa „ „ » „

Pszczyna, dnia 23. czerwca 1927 r.
Starosta.

Na podstawie §84 ordynacji gmin wiejskich zostali zamianowani Franciszek Przełosny 
i Józef Gruenman, komisarycznym ławnikami gminy Zazdrość. —

Pszczyna, dnia 23. czerwca 1927 r.
Starosta.
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Na zasadzie § 3 ustawy z dnia 4. 8. 1914 r. (Dz. U. E, str. 339) w brzmieniu 
rozp. wykon, z dnia 29. X. 1914 r. (Dz. U. E. str. 456) łącznie z rozp. wykon, z dnia 
4. 8. 1914 r., ustala się następujące ceny maksymalne aż do odwołania.

Vi

I

i

kilograma wołowiny I gatunku , 1,50 7/i
„ II » 1.30

wieprzowiny I gatunku .... 1.50
,» II „■ .... 1.30 n

cielęciny I gatunku ..... 1,50
n U ' * 1.10
V słoniny surowej I gat. ponad 4 cm grubości 1,90 rr

?? „ n II !) do 4 „ „ 1,80 M
kiełbasy krakowskiej gotowanej . 1,90 rr

wątrobianki I gatunku .... 1.90
„ n „................................ 1.40 rr

salcesonu I gatunku .... 1.70
II ,,................................ 1,30 rr

M kiełbasy z czosnkiem ..... 1,60 rr

n kiełbasy polskiej • 1.40

Vs kg-
grysik pszenny
mąka pszenna grysikowa

„ pszenna wyborowa gładka 
„ 6*0%

„ żytnia 70% 
cukier faryna 
% kg chleba razowego

1 bułka 38 gr. 
Wypiek chleba za
ziemniaki 5 kg 

„ 50 kg
cebula zagraniczna

0,60 
0,57 
0,55 
0,50 
0,41 
0,74 
0.31

z 70% mąki żytniej 0,38
0,40 
0,05 
0,04
1,15 

10,50 
0,50

65%

Vj k8

rzewień (rab arb a) 
szpinak 0,40-
sałata w główkach 0,05-
kalarepa wiązka 5 sztuk
jaja wiejskie sztuka 
jaja wyborowe na targu 
masło deserowe na targu 

„ wiejskie „ „
„ do gotowania na targu

ser krowi suchy 
słoma wiązka 20 funtowa
siano wiązka 10 funtowa
koniczyna wiązka 10 funtowa 
regras wiązka 
sieczka 50 kg

0,40 zł. 
-0,50 „ 
-0,10 ,. 
0,35 »
0,14 zł. 
0,15 „ 
3,00 „ 
2,50 ., 
2.30 ,, 
0,50 „ 
0,90 „ 
0.70 
0,90 „ 
0,90 „ 
0,00 „

Przekroczenie cen maksymalnych będzie na podstawie § 9 ustawy z dnia 8. maja 
1918 r. (Dz. U. Ez. str. 395) karane aresztem i grzywną pieniężną. Oprócz tego zosta
nie odebrane uprawnienie do wykonania handln w myśl ustawy z dnia 27. XI. 1919 r. 
(Dz.U.Rz.str. 1909).

Pszczyna, dnia 1. Iipca 1927 r.
Starosta.

Pan Paweł Ul fig, zamieszkały w Pszczynie, został zamianowany mistrzem ko
miniarskim na okręg Pszczyna II.

Pszczyna, dnia 27. czerwca 1927 r.
Starosta.



66

Na podstawie § 84 ordynacji gmin wiejskich zamianowany został Teodor Piecha, 
komisarycznym naczelnikiem gminy Woszczyce. -- 

Pszczyna, dnia 23 czerwca 1927 r.
Starosta.

W gminie Krzeszowice i Szczakowie powiat Chrzanów stwierdzono różycę Świn. 
Pszczyna, dnia 25. czerwca 1927 r.

Starosta.

W gminie Libiąż powiat Chrzanów stwierdzono pryszczycę. —- 
Pszczyna, dnia 25. czerwca 1927 r.

Starosta.

W gminie Luszowice powiat Chrzanów sprawdzono urzędownie w dniu 11 bm. 
wściekliznę u psa samca maści czarnej z białą obwódką na szyji i białym płatkiem na 
podpiersiu niewiadomego pochodzenia.

Pszczyna, dnia 25. czerwca 1927 r.
Starosta.

W gminie Karnie wice powiat Chrzanów sprawdzono urzę downie trzy odosobniowe 
wypadki różycy u Świn.

Pszczyna, dnia 28. czerwca 1927 r.
Starosta.

Firma C. H. Dittrich w Mikołowie zamierza wybudować gniotownik, zbiornik na 
wodę i konstrukcję dachu, wszystko w żelazo — betonie na swej realności fabrycznej 
w Mikołowie.

Podając to do ogólnej wiadomości, wzywam do podniesienia zarzutów przeciw 
zamierzonej budowli. Ewentualne zarzuty należy podać albo pisemnie i to w dwóch eg
zemplarzach, albo ustnie do protokółu w Wydziale Powiatowym w Pszczynie w terminie 
dwóch tygodni od dnia po ukazaniu się niniejszego numeru „Urzędówki Starostwa 
Pszczyńskiego.“ Wyznaczony termin jest prekluzyjny dla wszystkich zarzutów z wyjątkiem 
takich, który są natury prywatno-prawnej.

Plany i opisy projektowanej budowli są wyłożone do wglądu w biurze Policji 
Miejskiej w Mikołowie.

Do roztrząsania ewentualnych zarzutów wyznacza się termin do ustnej rozprawy 
po myśli pkt. 19 przepisów wykonawczych do ustawy przemysłowej z dnia 1. maja 1904 r. na

czwartek, dnia 84. Bipca 5927 g*.
o godzinie 10-tej przedpołudniem

na sali posiedzeń Wydziału Powiatowego w Starostwie w Pszczynie, pokój nr. 7.
W razie niestawienia się przedsiębiorcy i przeciwiającego się, odbędzie się roz

prawa i bez ich udziału.
Pszczyna, dnia 27. czerwca 1927 r.

Przewodniczący Wydziału Powiatowego.
w. z. Dr. Bies s.
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Pryszczycę stwierdzono w pośród zwierząt racicowych będących własnością właś
cicieli Wójcika i Barskiego w Zawodziu przy ul. Paderewskiego 12.

Wobec tego zagrody wyżej wymienionych właścicieli tworzą ścisły obwód konte
rn acyjny po myśli § 161 przepisów wykonawczych ustawy o zakaźnych chorobach zwierzęcych.

Pszczyna, dnia 28. czerwca 1927 r.
Starosta.

Dnia 24. lipca 1927 r. o godz. 16-tej wydzierżawi się na sali p. Pyrcika w Chełmie w 
drodze publicznego przetargu [||<| _

pF*“ Polowanie gminne
najlepszemu ofiarującemu.

Warunki są do przejżenia w Urzędzie gminnem od 7-go lipca do 22-go npca iyli r. w 
godzinach urzędowych.

Chełm, dnia 28. czerwca 1927 r.
Przełożony polowania.

Naczelnik gminy
Radwański.

/


