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25ei Sahlung in Ißapicrmarf erfolgt Umred)ntmg nach hem ©olbumrechnungsfahe am ^ahtungstage.
Mnnabme non SBefanntmarbungen bis fpäteftens SOtittroocf) nadjmittags 1 ff hr.

3(Hgcmcine nintlidte iöefotmtamdpmfleii.

ber !öie^I)«nbelöfoiitroUbüc^er.
Der ,ßerr UUłiniiler für Sanbmlttfchaft, Domänen nnb g-orften tjat burd) (Srlnp worn 26. gebntar 1926 

— V 48 — in 91-häubenmg ber 9Soiid)tiften it her bie git hr u ng von 93ief)hanbclßtontroflbüchirn in ben §§ 
2o biß 24 her viel)fciid)eiipolizeilid)en Vinorbitnng vom 1. fDfni 1912 jum 9Kehfeud)engefeh (93. 91.93. ®.) nnb 
ber 9lntoeifung bcß 91egleiterlaffcß vom 28. fDiorj 1912 — I A lil e 3392 — ju § 20 biefer 9lnorbtntng 
folgenbeß belli mini:

I. Die 9k'flimmungen 311 § 20 ( 93 . 91.93. ®.) in qeuanutem 9Kgleitcrlaß vom 28. ÜJi'ärj 1920 Werben 
bat)in geänbert, bof; eß ber gühruug mehrerer KontroHbiid)er ui du beboif, fonbern bie 93iel)hänbler am Orte 
ihrer föaitbelßniebcrlaffitng cm ipatiptfontiollbud) führen, in baß fie fämtlid)e8 93iel), baß ihren .fianbelßbetrieb 
burct)läuft, na di bcn 9$orfd)riftcn ber #§ 20 nnb 21 93. 91.93.® eintragen. Dabei taim baß .fpauptgefd)äftß- 
bud) alß Kontroli hucl) im Sinne bcß § 20 93. 91. 93. ®. nugefebcn iverben, fofern eß ade in beiu Diu ft er für 
ein Kontrollbud) (9lulage jtt § 20) vorgefd)riebencit 9lngnben auflveift.

2: 93ei Dranßporten auf ber (Sifeubatju ober auf Schiffen finb ben Senbungen jcbod) an Stelle ber 
Dranßporttoutrollbüd)cr ©egleitfdjeine initjugeben, bie folgenfce 91 ngaben enihalten tnüffen:

a) Ułanie nnb ©ol)nort beß 93crfenbet8,
b) Ułanie nnb 9Bot)uort bcß Empfätigerß,
c) Datum beß 9Ibgangeß ber Seubuug,
d) Kennzeichen ber Di ere nach UJ/aßgabe bcß § 21 93. 91. 9x ®.

Uiferbe nnb fHinber, außgenommen !Halber biß ju 3 SUłonaten, finb hiernach unter 9Ingabe beß ®r» 
fd)lcehtß, ber garbe, ber 9lbjeid)en, beß 9lllerß nnb ber befonbercn Keimzfid)en einjutragen Kälber nnb 
Schiveinc (bmien in einzelnen 93often und) Stiicf^aIjl nnb 9llter eingetragen iverben. Diefelbe poftenWeife 
Eintragung in bei Uiiuberu juläffig, lvenn bie Uiinber mit haltbaren Kennzeichen (Dl)rntnrfc, £iaiitbraiib, 
£")ornbratib, .ßaarfehnitt) vcrfchcu nnb lvenn biefe Kennzeichen in betu 93egleilfd)eitt eingetragen finb.

3. Dranßporte mitteiß Kraftwagen finb, foiveit fie fiel) nicl)t innerhalb beß Ortcß ber gewerblichen 
Utiebcrlaffung beß ,'pänblerß bewegen, ben Eifrubahntraußporlen gleich ju bel)anbeln.

4. 93ei Eifenbahn« nnb Scl)iffßtraiißßorteii ohne 93egleiter finb bie 93egleitfd)eiue ben gradjlbriefen 
nujuhefteu.

5. Den 93tel)l)änblern ift unbenommen, bei Eifenbal)ntraiieporten it it 93egleitern anflelle ber 93cgleit= 
fcheine, namentlich bittet) il)re ftänbigeit Dranßportfüt)rcr, Ułcbcntontrottbticher mitjufül)ren ober mitfitl)rcn jit laffett.

6. Die 9ltigaben in ben 93egleitfd)cinen ober ben Ułebentoutrollbitchern finb nach etwaiger 93ervod- 
ftänbigung, gegebettenfallß and) 93erid)tigung in bie $ai!ptfoiitrollbüd)er 311 übertragen.

Die Eintragungen in baß .ßauptlontrollbud) hoben fofort nad) liebergang ber Diere in ben unmittel
baren 9Kfit5 31t erfolgen. Sofern bie Diere burd) einen 93eauftragten übernommen Werben, finb fie fpäteftenß 
fofort nach beut Eintreffen int ®el)öft beß .ßäublerß ober nad) Seenbiguńg beß Saubtraußportcß einzutragen.

7. Einer 9lufbeivahrung ber 9)eglcitfd)eiiie bebavi eß nicht,
8. Ebenfo bebarf eß einer polizcilidjen 9lbftenipcluug ber 93egleitfd)eiite nicht.
9. 93 ei nt .ftaitbcl mit 93ieh, ber ohne vorgäugige 93efteßung entWcber außerhalb beß ®emeinbebezirlß 

ber gewerblichen Ułteberlafjting beß .frä’tblerß ober ol)ne 9fegrititbimg einer fold)en ftattfiubct (£)aufiert)anbel, 
S 17, Ziffer 6 beß 93iehfeud)engefefjeß), ift baß .ftauptfontroilbud) ober ein Ułebenlontroflbitch nnbefchabet ber 
^cftimmitngrn in bicfetti Erlaffe regelmäßig mitzuführen.

10. 9lbgefel)ett von norftcl)enben 91 en bent tigert bleibett bie 9>xorfd)riften in ben §§ 20 biß 24 93. 91. 
®. in Kraft.

Oppeln, ben 8. UUfärz 1926. Der Uiegterungßpräftbent.
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Prowadzenie książek kontroli handlu bydła.
Pan minister rolnictwa, domen i lasów przepisał rozporządzeniem z dnia 26 lutego 1926 r. 

— V 48 — zmieniając przepisy o prowadzeniu książek' kontroli handlu bydła w §§ 20 aż do 24 
zarządzeniu policyjnego o zarazie bydlęcej z dnia 1 maja 1912 r. do ustawy o zarazie bydlęcej 
(V. A. V. O.) i instrukcyi rozporządzenia z dnia 28 marca 1912 r. — I A III e 3392 — do § tegoż 
zarządzenia następująca:

1. Zmienia się przepisy do § 20 V. A. V. O. w wymienionym rozporządzeniu z dnia 28 
marca 1920 r. w ten sposób, że nie potrzeba prowadzić kilku książek kontroli lecz handlerze bydła 
prowadzą w miejscowości, gdzie utrzymuję swój skład, jednę główną książkę kontroli, do której 
wpisują podług przepisów §§ 20 i 21 V. A. V. O. całe bydło, którem handlują. Przytem główna 
książka interesu może być uważaną za książkę kontroli, w myśl § 20 V. A. V. O., jeżeli zawiera 
wszystkie dane przepisy w" wzorze dla książki kontroli (dodatek do § 20).

2. W razie przesyłek koleją lub okrętami trzeba jednakowoż do przesyłek dołączyć zamiast 
transportowych książek kontroli listy konwojowe zawierające następujące podania:

a) nazwisko i miejsce zamieszkania wysyłającego,
b) nazwisko i miejsce zamieszkania odbiorcy,
c) datę odejścia przesyłki,
d) oznaki zwierząt podług § 21 V. A. V. G.

A zatem należy wpisać koni i rogaciznę z wyjątkiem cieląt aż do 3 miesiące starych z 
podaniem płci, koloru, znaków, wieku i szczególnych oznak; cielęta i świnie można wpisać w jednej 
sumie podług wieku i sztuk. Takie same zapisanie dozwolone jest u bydła rogatego, jeżeli bydło 
rogate jest zaopatrzone w trwałe odznaki (cechę ucha, wpalenie w skórę, wpalenie w róg, podcięcie 
włosa) i jeżeli te odznaki są wpisane do listu konwojowego.

3. Z przesyłkami samochodowemi należy się obchodzić jak z przesyłkami kolejowemi o ile 
się takowych nie przesyła w obrębie miejscowości przemysłowego osiedlenia się liandlerza.

4. W razie przesłania koleją żelazną i okrętem bez konwojenta listy konwojowe należy 
przymocować do listów frachtowych.

5. Handlerze bydła mogą przy przesyłkach koleją żelazną z konwojentami wziążć ze sobą 
zamiast listów konwojowych poboczne książki kontroli zwłaszcza przez swych stałych przewod
niczących transportu.

6. Szczegóły w listach konwojowych albo w pobocznych książkach kontroli trzeba po ewen- 
tualnem uzupełnieniu a w danym razie po poprawieniu przepisać w główne książki kontroli.

Wpisania do głównej książki kontroli mają natychmiast po przejściu zwierzęcia w bezpo
średnie posiadanie nastąpić. Jeżeli się odbiera zwierzęta przez pełnomocnika, trzeba je wpisać 
zaraz po przybyciu na podwórze liandlerza albo po skończeniu transportu ze wsi.

7. Listów konwojowych nie potrzeba przechowywać.
8. Policyjne .stemplowanie listów konwojowych również nie jest potrzebne.
9. W razie handl u bydłem, który się dzieje bez poprzedzającego obstał u nku albo po za 

obwodem gminnym przemysłowego osiedlenia się liandlerza albo bez takowego osiedlenia się 
(handlu domokrążnego § 17 cyfra 6 ustawy o zarazie bydlęcej), należy zawsze mieć przy sobie główną 
książkę kontroli albo poboczną książkę kontoli nienaruszając przepisów niniejszegz rozporządzenia.

10. Przepisy §§ 20 aż do 24 V. A. V. G. pozostają ważne z wyjątkiem powyższych zmian.
Oppeln, dnia 8 marca 1926 r. Prezydent rejencyjny.

Die ungetoöfynlid) milbe ©äitterung Iäjjt cine balbigc ©nttbidelung ber ©lütenfä^en bei Sßeiben 
unb afelftrönet)ern ermatten. (&8 empfiehlt fid) bat)er, erneut vor beni 21 bfdjtteiben biefer ©liitenläjjdjen ju
toanien, ba8 uidjt nur ba8 9lu8fct)cit unb ©)arp8ium ber ©durne unb @trdnd)cr fdjćibigt, fonbern auct) beit 
©ienen bic ,£)anptnut)rung8quelle ber erften griH)ling8tract)t entjie^t.

Die unbefugte Śntnabmc folclfer ©tiitenjineige i ft nart) § 24 9tr. 2, §30 9fr. 5 unb §§ 18 fig. bc8 
gelb- unb gorflpoIigeigefc^e8 gegebenenfalls fogar nad) § 242 be8 9ieid)8ftrafgefe^bud)e8 uetfolgbar. 21 ud) 
i ft an bieleń Drten batitber l)inau8 ber ©erlebt mit biefen ßmeigeu polizeilichen ©rfctjräntuiigeii unterworfen.

(£8 bebatf aber oor aUem ber bereitwilligen fOfitWirtuug ber ©eoöllerung um biefer Unfitte ju fteuern.
Oppeln, ben 9. Warg 1926. Der 9{egiernng8präfibcnt.

Z powodu nadzwyczaj łagodnego powietrza można się spodziewać rychłego rozkwitnięcia 
się wierzby i leszczyny. Poleca się zatem, ponownie ostrzegać przed odcinaniem tych kocianek 
kwitnących, ponieważ to nietylko szkodzi wyglądowi i rośnięciu drzew i krzewów, lecz również 
odbiera poszczołom główne źródło wyżywienia dla pierwszego zbioru wiosennego.

Nieuprawnione odrywanie takich rozkwitniętych gałązek może być karane podług § 24 
No. 2, § 30 No. 5 i §§ 18 nast. policyjnej ustawy polnej i leśnej, w danym razie nawet podług 
§ 242 kodeksu karnego Rzeszy. Ponadto w wiolu miejscach handel tein! gałązkami podlega poli
cyjnym ograniczeniom.

Przedewszystkiem niezbędne jest ochocze współdziałanie ludności, aby zapobiedz temu 
złemu zwyczajowi.

Oppeln, dnia 9 marca 1926 r. Prezydent rejencyjny.
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ÜlitorbituitQ.
3» (Sigäitäimg ber ?Iiiorbiiuiig vom 29 September 1925 — Amtsblatt Seite 317 — SQeutliener 

^fcigblatt Seite 159 — vnlfiiigcrc id) bic grift für bie @eltimg8bauer ber $erfd)iebung ber Dladjruljejeit in 
beii gewerblichen -SäcEereien unb Stonbitorcieu auf bie ^eit von 9 Uf)r abeitbS bis 5 Ul)r morgenS auf 
®ruub beS § 5 ber yerorbmmg ber 9lrbeit8geit in ben iBäcfereicn unb Äonbitorcien vom 23. November 1918 
— sJi(5J93I. 6. 1329 — bi8 jum 3i. ällärg 1927.

Die iflebiitgungeu ber Slnorbnimg oom 24. 3utti 19j5 bleiben befteljeu.
Oppeln, ben 24. ÜJlärj 1926. Der SfegierungSprdfibent.

Zarządzenie.
Uzupełniając zarządzenie z dnia 29 września 1925 r. gazeta urzędowa strona 317 — Bytomska 

pzeta powiatowa strona 159 — przedłużam na mocy § 5 rozporządzenia tyczącego się czasu ro
boczego w piekarniach i cukierniach z dnia 23 listopada 1918 r. — zb. ust. Rz. str. 1329 — czasokres 
ważności odłożenia czasu odpoczynku nocnego w procederowych piekarniach i cukierniach na 
czas od godziny 9 tej wieczorem aż do godziny 5 tej rano aż do 31 marca 1927 r.

Warunki zarządzenia z dnia 24 czerwca 1925 r. pozostają na dal ważne.
Oppeln, dnia 24 marca 1926 r. Prezydent rejencyjny.

91 ad) ber tßerorbmtng be§ fjireufjifdjen StaatSminifteriumS vom 26 'JJ. arg 1926 — II 6 91r. 374 
11 ?litg. 3)1. f. SB. — betraut bie gefejjticpe SDlicte vom 1. ülpril 1926 ab bis auf Weiteres 94 V. £>. ber 
teinen gricbeiiSmictc. (§§ 2 unb 3 ber SBerorbnuug beS fßreujjifcljen fütiuifterS für SßolfSivotjlfa^rt über 
bie ÜJlietjinSbilbung in ^rcufieti vom 17. Slpril 1924.)

SB on ben 94 v. Ip. ber reinen griebenSmiete finb für bie Sfofteu für laufenbe ^nftanbfe^ungSarbeiteu 
17 V. $. in Slufaß gebracht. 3m übrigen bepält bie 'Jlnorbnung beS SBolfSWol)lfat)rt§mmifter8 vom 
25 3um — 1924 II 6 91r. 2140 — («tiltigfeit.

'jleutl)cn 0.= S., ben 30 SHärj 926.
Der SBorfijücnbe beS MreiSanSfe^nffeS ber Greife SBeut^en unb DatuoWijj. 3- 9Wuf)Ie.

Według rozporządzenia pruskiego państwowego ministerstwa z dnia 26 marca 1926 r.
II 6 No. 374 II Ang. M. f. V. — wynosi prawne komorne od dnia 1 kwietnia 1926 r. aż do dal

szego zarządzenia 94 od sta czystego komornego, które się płaciło w czasach pokoju. (§§ 2 i 3 
Rozporządzenia pruskiego ministra dobrobytu społecznego, dotycząc tworzenia komornego w Prusach 
2 dnia 17 kwietnia 1924 r.)

Od tych 94 procent czystego komornego w czasach pokoju 17 od sta za koszta od bieżą
cego doprowadzenia do porządku w rachubę wzięte są. Zresztą zostanie rozporządzenie ministra 
dobrobytu społecznego z dnia 25 czerwca 1924 r. — II 6 No. 2140 — w ważności.

Bytom na G.-SI., dnia 30 marca 1926 r.
Przewodniczący wydziału powiatowego reszty powiatów Bytom na G.-SI. i Tarnowskie - Góry.

W zastępstwie: Dr. Muhle.

91 m 5. 'Dlärj 1926 fitib in ©tollarjoivih, RefttreiS Daniowij), baS łBohubauS jurnie mehrere 
bMrtfd)aftSge' äube bea (Betturantcn Sllejanber Snniyct niebcrgcbrannt. 91 IS (£ntflel;ung§nrfactje beS (BranbeS 
toiimu nur (Braubftiftung in gragc.

Die ©d)lcfifd)e geuerfojietdt in (BreSlau fejjt fitr bie (Ermittelung beS (BranbftifterS eine (Belohnung von
500- aRorf

QiiS. D)cr (Betrag wirb bemjenigen gugefid)crt, ber ben ©ranbftifter ermittelt, fobaj) beffeu geridjtlidje 
^eftrafung erfolgen tanu. Die Zahlung ber (Belohnung erfolgt unter 91uSfcblu& beS Rechtsweges an bie 
beteiligten burd) bie ©d)lefifdje geuerfojietat.

©d)lefifd)e gcuerfojietdt. Der ©eueralbirettor.

Die .Sperren (Muts« unb ©emeinbevoifteher beS RefttreifeS Darnowijj weife id) an, vorftehenbe 
befaiintmad)uug fofort ortsüblich befaimt 311 macht».

(Beuthen 0.«©., ben 29. Rldrj 1926 Der Panbrat.

W Stolarzowicach, w reszcie powiatu Tarnowskich-Gór, zgorzały dnia 5 marca 1926 r. dom 
!"‘eszkalny i kilka budynki gospodarcze wekturanta Aleksandra Janitzek. Nie ma wątpliwości, że 
0 bydynki podpalone zostały.

Śląskie stowarzyszenie ogniowe w Wrocławiu wyznacza dlatege za wyśledzenie podpalacza 
^nagrodzenie w wysokości od

500 marek rzeszowych. •
Wynagrodzenie to temu zapewnione będzie, który podpalacza tak wyśledzi, że jego ukaranie 

Ądowne nastąpić może. Wynagrodzenie wypłacone będzie pod wykluczeniem sądowego postę- 
0vvania przez Śląskie stowarzyszenie ogniowe.

Śląskie stowarzyszenie ogniowe. Jeneralny dyrektor.



Polecam Panom naczelnikom obwodów dóbr i gmin powyższe ogłoszenie natychmiast 
takim sposobem obwieścić, jako tam w miejscowościach zwyczaj.

Bytom na .G.-Sl., dnia 29 marca 1926 r. Naczelnik powiatu.

(Betrifft 9łut$iiitg mtb (ZBetbc won beutfrfjem (Biel) auf polmfdjem (Sebiei.
Die octennärfiolijeilicljeii Au§ftif)nmg8beftimmungeii 51t Artitel 240 bc8 ©enfer Abtominenä beftimmen 

folgenbrS:
Me Tiere, luetdje in bcm Utadjbarftaate genügt ober geloeibet lucrben follcit, finb in einem onjule» 

gcitben imb bei beii juftäubigert ßoöämtern aufjubclua^renben (Berjeidjniö befonbevS ju bejeidfnen, aiifjerbem 
b»rc§ (Einbrennen eines D. (beutfdjeS (Biel)) ober (fi (poluifcfjeä (Biel)) am Unten |>orn ober an ber Unten 
SSorbertlaue, fotoie einen gleichen £)anrfd)nitt auf ber Unten jptitterbacfe oon minbefienS 10 cm s-önd)flaben= 
%ö£)r, ber rechtzeitig ju erneuern i)l, jit teniijeidjneii.

Die UrfbmngSbeftänbe ber filauentiere, luelctje im 9tad)barflaate gennfet ober auf bie SBeibe getrieben 
loerben füllen, finb alljä^rlidf unb gloar Arbeitstiere vor (Beginn ber -$riil)jal)r§bfftetlmig, UBeibetierc oor 
(Beginn beS SBeibegangeS, burch bie beiberfeitigen juftänbigen beamteten Tierärzte geweitifd)aftlid) 311 unter» 
fucijcn. Die in ©etradjt fomntenben iüeftänbe finb oon ben juftänbigen (Beerben redjtjeitig feftjufteflen.

Auf * @rnnb biefer SBorfd)riften forbere id) bie (Biel)befifeer ber (liefttreife $8rutt)en unb Tarnoloiß, 
lueld)e in bief m (83irtfd)afl8jal)r (Biet) auf bie 2öeibe ober $ur Diußung auf polnifctjeS (gebiet gu bringen 
gebeuten auf, bie Tiere bis jum 30. dtpril b. 3s. beim juftänbigen ^crrn %tmtsoorffet)er anjutnelbcn. 
Die UnterfucbuugSjeiten unb Orte loerben nod) befannt gegeben loerben. ,ßu biefen unentgeltlicb etfolgenben 
llnterfud)ungeu loerben nur bie Dicre jugelaffen, iueld)e bis ju bem genannten Termine augenietbet loorbcu finb.

Der Antnelbung unterliegen and) bie Tiere, loelcbe bereits im (Borjal)re gefeiinjeidjnet loorben finb.
(Beutzen 0.»©., ben 26. 9Nötj 1926. Der Saubrat.

Tysczy się używania miemieckiego bydła 
do uprawy roli i gnania bydła na paszę w polskim obszarze.

Weterynarsko-policyjne rozporządzenia wykonawcze do artykułu 240 Onieniewskiej umowy 
przepisują co następuje:

Wszystkie bydło, które w sąsiednim państwie do uprawy roli używane albo na paszę gnane 
ma być. zapisane być musi do listy, która u kompetentnych urzędów celnych przechowana zosta
nie. Oprócz tego znamionowane będzie bydło tern, że wypalony będzie znak, litera D (niemieckie 
bydło) albo litera P (polskie bydło). Piętno wypalone będzie na lewym rogu albo na lewej 

»przedniej szponie. Także wystrzyżony być musi na lewym pośladku ten sam znak. Litery przy
najmniej 10 cm wysokie być muszą a jeżeliby zarosły sierć znowu wystrzyżona być musi, tak że 
litera odnowiona jest.

Pierwotne pozostałości bydła racicowego które w sąsiednim państwie do uprawy roli uży
wane albo na paszę gnane być mają coroczne mianowicie bydło robocze przed rozpoczęciem 
wiosennej uprawy roli, a bydło które na pastwisko gnane ma być przeo rozpoczęciem paszy 
przeż obustronnie kompetentnych weterynarzy urzędowych społem zbadane być muszą. Pozostałości 
bydła, które w rąchhbę wchodzą od kompetentnych władz zawczasu stwierdzone być muszą.

Na podstawie tych przepisów zawezwani posiadaczy bydła w reszcie powiatów Bytom na 
O.-Sl. i Tarnowskiej - Góry, którzy w tym, roku gospodarczym bydło na paszę gnać albo do 
uprawy roli w polskim państwie używać chzą, aby to bydło aż do dnia 30 kwietnia r. b. kom- j 
potentnemu Panu naczelnikowi amtowemu zameldowali. Terminy i miejsca zbadania ogłoszone I 
będą. Do tych bezpłatnych zbadań tylko to bydło dopuszczone będzie, które aż do oznaczonego 
terminu zameldowane zostało. Zameldowaniu podlegają także i re zwierzęta, które w zeszłym roku I 
znamionowane były.

Bytom na O.-Sl., dnia 26 marca 1926 r. Naczelnik powiatu.

SBegen Au8f(it)iungeii oou 9teufd)iittmigrn loirb bie (£t)miffce Slaminiej} — itaubeSgreiije gegen 
Tarnoluijj auf ber ©trecie jluifd)en ftempcjouńfj utlb Broslmoifj flit ben Durd)gang§»erfet)r uom 
9. April 1926 ab auf 14 Tage gefperrt. Die Umfahrung Innu über 5&icfd)olua erfolgen.

Seutt)en 0.-5 , ben 30, Sl/ärj 1926. Der Sanbrat.

Z powodu żwirowania na nowo zamknięta zostanie szosa, która prowadzi.z Kamienic do 
granicy krajowej ku Tarnowskich-Gór, na szlaku między Kępczowicami i Brosławicami dla ruchu 
przechodowego od dnia 9 kwietnia na przeciąg czasu od 14 dni. Objechać można przez Wieszowę'

Bytom na G.-SI., dnia 30 marca 1926 r. Naczelnik powiatu.

|iir gdjrlftkttung unb ^bfcrtipng: fianbratsamt fieutljm Srutli unb gttlag von #1. golljummi, Seuttjm ©.-§.


