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Urzędówka
Starostraa

Pszczyńskiego.

Wychodzi w każdą sobotę. Prenumerata miesięczna
1,20 zł. bez portorjum. Ogłoszenia za wiersz trzyłamowy
lub jego miejsce 0,25 zł., z obcych powiatów 0,30 zł.
Przyjmowanie ogłoszeń do środy.
Abonament przyjmuje każdy urząd pocztowy.

Nr. 34.

Za redakcję odpowiedzialny:
za część urzędową sekretarz T u 1 a j a.
Nakładem powiatu Pszczyńskiego
i drukiem firmy Alfons Lokay w Pszczynie

Pszczyna, dnia 20. sierpnia

Część

1932.

urzędowa.

Urząd Wojewódzki Śląski
Wydział Administracyjny

Katowice, dnia 3 sierpnia 1932 r.

L. Ad. R. 507/3.
Przedmiot: zarządzenie Wojewody
ŚI. w przedmiocie badania zwierząt
racicowych na stacjach kolejowych
Woj. Śl.

Zarządzenie
Wojewody Śląskiego z dnia 3. sierpnia 1932 r. — L. Ad. R. 507/3 —
uzupełniające tut. zarządzenie,z dnia 7. II. 1931 r. — L. Ad. 56/4 — ogłoszone
w Gazecie Urzędowej Woj. Śl. Nr. 6 ex 1931) w sprawie badania zwierząt
racicowych na stacjach kolejowych Województwa Śląskiego.
Na zasadzie § 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 22. III. 1928 r. (Dz.U.
R. P. Nr. 42, poz. 409) oraz za zgodą Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych (reskrypt z dnia
25. czerwca 1932 r. Nr. W XI—1/10) zarządza się jak następuje:
§ 1.

Paragraf pierwszy zarządzenia wydanego w przedmiotowej sprawie w dniu 7. II.
1932 r. — L. Ad. 56/4 (Graz. Urz. Woj. Śl. Nr. 6, ex 1931) uzupełnia się ustępem dru
gim o następującej treści:
Od przymusu badania zwalnia się pojedyncze sztuki zwierząt racicowych wysyła
nych w celach hodowlanych i użytkowych przez rolników-hodowców, lub organizacje rol
nicze do innych gospodarstw rolnych. Zwolnienie od badań odnosi się tylko do zwierząt,
pochodzących z powiatów wolnych od pryszczycy i z miejscowości nieobjętych zakazem
wywozu z powodu panujących zaraźliwych chorób zwierzęcych.
§ 2.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Urzędowej
Województwa Śląskiego.

Za Wojewodę
(—) Dr. Saloni, Wicewojewoda.
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Drugostronne zarządzenie uzupełniające podaję do wiadomości z tern, że zarządzenie
Wojewody Śląskiego z dnia 7. II. 1931 r. — L. Ad. 56/4 — ogłoszono w Urzędówce tut.
Starostwa pod nr. 7, 1931 r. strona 19.
Pszczyna, dnia 12. sierpnia 1932 r.

Starosta:
Dr. Jarosz.

Państwowe Stado Ogierów
w Drogomyślu Śląsk Ciesz.

,

OKOLNIK
Dotyczy rozdziału ogierów państwowych na okres kopulacyjny 1933.
Podania hodowców i instytucji hodowlanych o ogiery państwowe tak w dzierżawę
jak i na stacje kopulacyjne na rok 1933 winny być składane wprost do Państwowego
Stada ogierów w Drogomyślu pow. Bielsko, a mianowicie: Z obszaru Województwa
Śląskiego oraz zachodniej Małopolski. —
Opłata stemplowa na odnośnych podaniach wynosi 5 zł. —
Wszyscy bez wyjątku reflektanci na ogiery państwowe nie bacząc na to, że mieli
ogiera w minionym okresie kopulacyjnym, winni składać te podania w terminie do 1. paździer
nika b.r.
Wszystkie podania złożone po tym terminie będą uwzględnione tylko wyjątkowo
o ile Stado będzie rozporządzać wolnymi ogierami. —
Podania winny zawierać: Imię i nazwisko ubiegającego się o ogiera, miejscowość,
poczta i stację kolejową. —
W podaniu winno być określone:
1. ) Ozy hodowca życzy sobie otrzymać stację czy dzierżawę,
2. ) Ilość klaczy do pokrycia swoich i okolicznych.
3. ) Ogólną charakterystykę klaczy (pół krwi, uszlachetnione arabem, robocze, cięższe i t.p.)
4. ) Jakiej rasy ogiera hodowca pragnie otrzymać (jeżeli możliwe , wymienić nazwę i
numer ogiera),
5. ) Czy hodowca życzy sobie zatrzymać nadal ogiera, jakiego posiadał w minionym
okresie kopulacyjnym. —
UWAGA: W dzierżawę poszczególnemu hodowcy lub instytucjom może być wy
dany zasadniczo tylko jeden ogier. — Ministerstwo Rolnictwa nie będzie czyniło pod tym
względem żadnych wyjątków, jeżeli hodowca potrzebuje dwóch lub więcej ogierów musi
czynić podanie o stację nie zaś o dzierżawę. —
0 ostatecznym ustaleniu listy stacji i dzierżaw i zatwierdzenie jej przez Ministerstwo
Rolnictwa, powiadomi tut. Kierownictwo interesowanych hodowców poczem najpóźniej do
dnia 15 grudnia b.r. muszą hodowcy zawiadomić tut. Zarząd, że ogiery przyjmują. —
Hodowcy którzy do dnia 15 grudnia b. r. nie zawiadomią Stado, że przyznane im
ogiery przyjmują — temsamem zrzekają się ich i nie mogą rościć sobie pretensji, jeżeli
Ministerstwo Rolnictwa rozdzieli te ogiery między innych hodowców. —

(—) Kajetan Kajetanowicz
Kierownik Państwowego Stada ogierów w Drogomyślu.
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Marja Lorencowa zamieszkała w Katowicach ul. Sienkiewicza 23, zamierza wy
budować dom mieszkalny na realności swej (parcela Nr. 368/33) poza zabudowanym ob
wodem gminy miejskiej Mikołów.
Wniosek jej o zezwolenie na osiedlenie się zostanie w najbliższych dniach ogło
szony w gminie miejskiej Pszczyna i Mikołów.
Pszczyna, dnia 19. sierpnia 1932 r.

Przewc Jniczący Wydziału Powiatowego.
Dr. Jarosz.
Franciszek Pasieka zamieszkały w Mikołowie zamierza wybudować dom miesz
kalny na realności swej poza zabudowanym obwodem gminy miejskiej Mikołów
Wniosek jego o zezwolenie na osiedlenie się zostanie w najbliższych dniach ogło
szony w gminie miejskiej Pszczyna i Mikołów.
Pszczyna, dnia 18. sierpnia 1932 r.

Przewodniczący Wydziału Powiatowego:
Dr. Jarosz.
Antoni Lukaszczyk zamieszkały w Mikołowie zamierza wybudować dom miesz
kalny na realności swej (parcela Nr. 328/35) poza zabudowanym obwodem gminy miejskiej
Mikołów.
Wniosek jego o zezwolenie na osiedlenie się zostanie w najbliższych dniach ogło
szony w gminie miejskiej Mikołów i Pszczyna.
Pszczyna, dnia 19. sierpnia 1932 r.

Przewodniczący Wydziału Powiatowego.
Dr. Jarosz.
Pisulski Franciszek zamieszkały w Katowicach ul. św. Jacka 11 zamierza wy
budować dom mieszkalny na realności swej (parcela Nr. 29) poza zabudowanym obwo
dem gminy Piotrowice.
Wniosek jego o zezwolenie na osiedlenie się zostanie w najbliższych dniach ogło
szony w gminie Piotrowice.
Pszczyna, dnia 11. sierpnia 1932 r.

Przewodniczący Wydziału Powiatowego.
Dr. Jarosz.
Z powodu remontu odcinka szosy Kobiór—Murek i w Tychach od km. 16,—16.3
zamyka się wspomniany odcinek szosy dla wszelkiego ruchu kołowego na przeciąg 4 ty
godni, począwszy od dnia 17 sierpnia 1932 r.
Objazd jest przez szosę gminną w Tychach (obok Urzędu gminnego i przez szosę
Mikołów — Tychy.
Pszczyna, dnia 16. sierpnia 1932 r.

Przewodniczący Wydziału Powiatowego.
(—) Dr. Jarosz.
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Związek Drogowy Podlesie — Piotrowice — Murcki ogłasza niniejszem

publiczny przetarg ofertowy
nieograniczony na sprzedaż domu szosowego (rogatka) wraz z parcelą położoną przy,
szosie związkowej w gminie Murcki i to za gotówkę. Oferta, która winna zawierać imię,
nazwisko, dokładny adres, oświadczenie zgodności na warunki stosunku umownego oraz
oferowaną cenę w walucie państwowej należy składać na ręce przewodniczącego Związku
Drogowego p. Roberta Jurczyka w Podlesiu w okresie czasu do 14-go września 1932r.
godz. 12-tej.
Do oferty należy dołączyć pokwitowanie Kasy Gminnej w Podlesiu złożenia wadjum
w wysokości 10% oferowanej ceny.
Warunki przetargu przeglądać można w godzinach służbowych w Urzędzi Gminnym
w Podlesiu.
Podlesie, dnia 13-go sierpnia 1932 r.

Przewodniczący Związku Drogowego
Podlesie — Piotrowice — Murcki.
J a r c z y k.

Obwieszczenie.
Dnia 4. września 1932 r. o godz. 16-tej (czwartej po pot.) wydzierżawia się
w Urzędzie Gminnym w Imieliniu w drodze przetargu

polowanie okręgu 11 I-go gminy Imielin
o obszarze 416,7 ha najlepszemu ofiarującemu Zastrzega się wolny wybór oferenta.
Warunki są wyłożone od dnia 21. sierpnia do 3. września 1932 r. w Urzędzie Gminnym
do publicznego wglądu.
Imielin, dnia 5. sierpnia 1932 r.

Przewodniczący Spółki Łowieckiej.
(Malorny)
Naczelnik gminy.

,LN-13/26

UCHWAŁA.

Postępowanie upadłościowe nad majątkiem Firmy Pszczyński Dom Żelaza Sp. z ogr. odp
w Pszczynie znosi się niniejszem po odbycia terminu końcowego.
Pszczyna, dnia 20 lipca 1932 r.

Sąd G rod z ki.
Zgubioną książeczkę wojskową wystawioną przez P. K. U. w Pszczynie dnia 25. czerwca 1932
na nazwisko Franciszek Kowalik z Jankowie, jak i kartę rowerową i legitymację bezrobotnych
opiewające na to samo nazwisko unieważnia się.
Jankowie e, dnia 18. sierpnia 1932 r.

(—) Kowalik Franciszek.
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Śląska Stacja Ochrony Roślin w Cieszynie donosi, iż od 15. października do końca
listopada b. r. firma „Avenarius“ w Cieszynie w porozumieniu z Śląską Stacją Ochrony
Roślin przeprowadza pod kierownictwem fachowca zimowe opryskiwanie drzew owoco
wych środkami o wad o-bójczerni posługując się własnemi aparatami (opryskiwaczami).
Województwo Śląskie jest w bardzo silnym stopniu nawiedzona przez szkodniki,
jak np. korówkę wełnistą (mszycę krwistą) i tarczówkę śliwową, które zagrażają naszym
sadom.
Tylko energiczna i zbiorowa walka w całej gminie może położyć kres
niszczycielskiej robocie tych bardzo groźnych szkodników.
Zgłoszenia należy kierować najspieszniej do Śląskiej Stacji Ochrony Roślin w
Cieszynie.
Opłata za opryskiwanie drzew owocowych wynosi za drzewo średniej wielkości
35 gr„ większe i starsze drzewa, szczególnie jabłonie do 50 gr„ śliwy średnie i wielkie
30 gr„ mniejsze drzewka odpowiednio taniej, drzewka kilkuletnie od 10 gr.
Opryskiwania przeprowadzone będą przez fachowca odpowiednim rozczynem
Neodendriny.
Koszta podróży zostaną odpowiednio podzielone między zamawiających, w obrębie
całej gminy.
L. G. 1839.
Pszczyna, dnia 17. sierpnia 1932 r.
Dotyczy: opryskiwanie
drzew owocowych.
. Do

P. P, Burmistrzów i Naczelników Gmin
w Powiecie.
Powyższe ogłoszenie Śląskiej Stacji Ochrony Roślin w Cieszynie, należy ogłosić w
gminie a przedewszystkiem właścicielom sadów drzew owocowych.
Starosta: Dr. Jaros z.
L. G. 1673.

W zagrodzie Jana Handzlika w Haźlachu powiat Cieszyn L. d. 4 stwierdzono
urzędowo u psa łańcuchowego własnością tegoż podejrzenie o wściekliznę. —
Pszczyna, dnia 16. sierpnia 1932 r.
Starosta. Dr. Jaros z.
L. G. 1820.

——

—-

-

-

—“

Dnia 3. sierpnia 1932 r. w Cieszynie stwierdzono u 2-ch koni nosaciznę otwartą.—
Pszczyna, dnia 16. sierpnia 1932 r.

Starosta:
(—) Dr. Jarosz.
L. G. 1565.

Pomór u świń w Bestwinie powiat Biała uznano za wygasły. —
Pszczyna, dnia 12. sierpnia 1932 r.

Starosta.
Dr. Jarosz.
L. G. 1570.

’

"

W dworze Folwarki powiat Rybnik stwierdzono urzędowo zarazę pomoru świń.
Pszczyna, dnia 12. sierpnia 1932 r.

Starosta:
Dr. Jarosz.
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W zagrodzie Agnieszki Opiłkowej z Chełmu, stwierdzono zarazę pomoru świń, zaś
w zagrodzie Józefa Stani w ćwiklicack i Ks. proboszcza w Goczałkowicach Górnych,
stwierdzono różycę świń.
Pszczyna, dnia 12. sierpnia 1932 r.

Starosta.
(—) Dr. Jarosz.
L. G. 1796.

W gminie Ogrodzonej powiat Cieszyn stwierdzono cholerę drobiu. —
Pszczyna, dnia 12. sierpnia 1932 r.

Za Starostę:
Dr. Biesa.
L. G. 1715.

W gminie Ligota powiat Chrzanów, stwierdzono u psa nieznanego pochodzenia
podejrzenie o wściekliznę,
Pszczyna, dnia 17. sierpnia 1932 r.

Starosta:
(—) Dr. Jarosz.
L. G. 1674.

W zagrodzie Pawła Kozdonia w G. Lesznej powiat Cieszyński stwierdzono podej
rzenie o pomór świń. —
Pszczyna, dnia 16. sierpnia 1932 .

Starosta:
Dr. Jarosz.
L. G. 1218/2.

Wygaśnięcie zaraz
zwierzęcych. —

Pszczyna, dnia 16. sierpnia 1932 r.

Różycę świń w zagrodach:
Masnego Ludwika w Kobielcach, Janki Józefa w Wiśle Małej, Białonia Jana w Studzionce,
Buczki Franciszka w Zazdrości, Golarza Wilhelma w Chełmie, Dziędziela Alojzego w
Pawłowicach, Byguły Walentego w Kobiórze, Kwoska Pawła w Łaziskach Górnych,
Chrostka Pawła w Kopciowicach,

zaś pomór świń w zagrodach :
Kapicy Józefa I. w Miedźnej, Wiery Franciszka II. w Jankowicach, Buchty Franciszka
w Chełmie, Bańki Alojzego w Łaziskach Średnich, Francki Jana w Mikołowie, Klasztorze
św. Józefa w Mikołowie i w Szpitalu Joanitów w Pszczynie, uznano za wygasłe.
Zarządzenia ochronne wydane w powyższych wypadkach, uchylam. —
Pszczyna, dnia 16. sierpnia 1932 r.

Starosta:
_____________ (—) Dr. Jarosz._____________
Kloc Antoni zamieszkały w Łące zamierza wybudować dom mieszkalny na real
ności swej (parcela Nr. 1341/21) poza zabudowanym obwodem gminy Łąka.
Wniosek jego o zezwolenie na osiedlenie się zostanie w najbliższych dniach ogło
szony w gminie Łąka.
Pszczyna, dnia 19. sierpnia 1932 r.

Przewodniczący Wydziału Powiatowego.
Dr. Jarosz.

