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187
Okólnik

Wojewody Tarnopolskiego Nr. 75 z dnia 18 kwietnia 
1929, L. AD. 922/29 do Panów Starostów Powiatowych 
Województwa Tarnopolskiego w sprawie handlu okrę

żnego bydłem i końmi.

Rozporządzenie Prezydenta R. P. z dnia 22 sier
pnia 1927 o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych 
(Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 673) jakoteż odnośne roz
porządzenie wykonawcze z dnia 9 stycznia 1928 Dz. 
U. R. P. Nr. 19, poz. 167 nie przewidują stałego za
kazu handlu domokrążnego zwierzętami domowemi, 
natomiast jednak wprowadzić go można jedynie od 
wypadku do wypadku w razie stwierdzenia pryszczycy 
lub księgosuszu.

Na mocy tych postanowień uchylono obwieszcze
niem tut. Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 lipca 1928 
L. RW. 2090 — „Tarnopolski Dziennik Wojewódzki" 
Nr. 10 z dnia 1 sierpnia 1928, str. 2 — zakaz handlu 
domokrążnego zwierzętami domowemi, obowiązujący 
do tego czasu w myśl obwieszczenia z dnia 19 lutego 
1923 L. 5737723.

Ze względów formalnych uchyla się obecnie :oz 
porządzenie z dn. 3 grudnia 1921 L. VI. 11691/21 — 
„Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego" 
Nr. 2 z dn. 1 grudnia 1921, sti. 9 — dotyczące handlu 
zwierzętami domowemi, przyczem zauważa się jednak, 
że należy stosować ściśle postanowienia Działu III. 
prawa przemysłowego o przemyśle okrężnym.

Zarazem zarządzam na mocy art. 16 punktu d. 
wspomnianego rozporządzenia Prezydenta Rz. P. z dnia 
22 sierpnia 1927, zaopatrzenie przedsiębiorstw handlu 
zwierzętami w urządzenia umożliwiające oczyszczanie 
i odkażanie (stajnie handlowe).

Wojewoda: Moszyński.

188

Pismo okólne
Wojewody Tarnopolskiego z dnia 24 kwietnia 1929, 
L. AD. 1361/29 do Panów Starostów Powiatowych 
Województwa Tarnopolskiego w sprawie prolongaty 

terminu płatności rat pożyczek na odbudowę.

Reskryptem z dnia 30 listopada 1928 L. dz. VIII. 
4084/28 wystosowanym Jo Państwowego Banku Rol
nego w Warszawie prolongowało Minist. Robót Publi
cznych do 1 grudnia 1929 termin płatności tych po
życzek, udzielonych na podstawie ustawy z 6 maja 
1924 Dz. U Rz. P. Nr. 49 poz. 492, których pier
wotnie termin płatności I. raty przypadał na dzień 1 
grudnia 1928 a co do których wnioski o umorzenie 
(ponad 50°/o wzgl. 70%) zostały skierowane bądź to 
do Ministerstwa Robót Publicznych, bądź też są jeszcze 
w rozpatrzeniu.

Zarazem Ministerstwo oznajmiło reskryptem z dn. 
4 stycznia 1929 L. VIII. 4896/ 28, że nachodzące z koki 
zgodnie z postanowieniem art, 12 ustawy z 6 maja 
1924, Dz. U. R. P. Nr. 49, poz. 492 dalsze terminy 
spłat I. rat pożyczek udzielunych na odbudnwę, nie 
będą prolongowane, zaznaczając równocześnie, że na 
dzień 1 grudnia 1929 przypada również termin zwrotu
I. raty pozyczek, udzielonych na odbudowę w r. 1926 
i że powyższy termin spłaty będzie musiał być bez
względne dotrzymany.

W końcu zawiadomiło Ministerstwo reskryptem 
z dnia 23 stycznia 1929 L. 287/Od., że Państwowy 
Bank Rolny według pisma z dnia 9 stycznia 1929 Nr. 
51/FA. polecił swym Oddziałem rozciągnąć prolongatę 
do 1 grudnia 1929 i na ten rodzaj pożyczek, co do 
których umorzenia kompetencja należy do Urzędów 
Wojewódzkich (do 50 wzgl, 70%).

O powyższem zechce Pan Starosta zawiadomić 
interesowanych.

Wojewoda: Moszyński.
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189
Obwieszczenie

Wojewody Tarnopolskiego z dnia 25 kwietnia 1929 r. 
L. Pr. 644/29 w sprawie uruchomienia Oddziału dla 
spraw inwalidów wojennych przy Urzędzie Wojewódz
kim w Tarnopolu i Urzędów dla spraw inwalidów wo 
jennych przy Starostwach powiatowych w Czortkowie, 

Tarnopolu i Złoczowie.
W związku z przejęciem przez Ministerstwo Pra

cy i Opieki Społecznej wojskowych agend inwalidzkich 
uruchomiony został na podstawie zarządzenia tego Mi
nisterstwa w Wydziale Samorządowym, Pracy i Opieki 
Społecznej Tarnopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 0 - 
sobny „Oddział dla spraw inwalidów wojennych".

Równocześnie uruchomiono przy Starostwach po
wiatowych w Czortkowie, Tarnopolu i Złoczowie „U- 
rzędy dla spraw inwalidów wojennych".

Do zakresu działania Wojewódzkiego Oddziału 
i Urzędów dla spraw inwalidów wojennych przy wspo
mnianych trzech Starostwach należeć będą wszystkie 
agendy zaopatrzenia inwalidów wojennych, które za
łatwiane były dotychczas w II-giej instancji przez Do
wództwo Okręgu Korpusu Nr. VI. we Lwowie wzglę
dnie w I szej instancji przez poszczególne Powiatowe 
Komendy Uzupełnień z wyjątkiem przyznawania, wy
mierzania i wypłaty zaopatrzenia pieniężnego należą
cych do Ministerstwa Skarbu i jego organów.

Przy Wojewódzkim Oddziele zorganizowana zo
stanie również Inwalidzka Komisja Odwoławcza zaś 
przy 3-ch Urzędach powiatowych utworzone zostaną 
Komisje rewizyjno-lekarskie I. instancji.

Teren działalności Urzędów dla spraw inwalidów 
wojennych przy Starostwach powiatowych- obejmuje 
powiaty:

I. Urząd dla spraw inwalidów wojennych przy 
Starostwie powiatowem w Tarnopolu:

6 powiatow, t. j. Tarnopol, Trembowla, Skałat, 
Zbaraż, Brzeżany i Podhajce.

II. Urząd dla spraw inwalidów wojennych przy 
Starostwie powiatowem w Czortkowie: 5 powiatów, 
t. j. Borszczów, Czortków, Kopyczyńce, Zaleszczyki 
i Buczacz.

III Urząd dla spraw inwalidów wojennych przy 
Starostwie powiat, w Złoczowie: 6 powiatów, t. j. Ka
mionka Strumiłowa, Radziechów, Brody, Przemyślany, 
Zborów i Złoczów.

Podając powyższe do publicznej wiadomości wy
jaśniam, że wszelkie podania wzgl. prośby inwalidów 
wojennych, kierowane dotychczas do władz wojsko-, 
t. j. Powiatowych Komend Uzupełnień (I instancja) 
i Szefostwa Sanitarnego przy D. O. K. (II. instancja) 
winny być odtąd przesyłane Urzędom dla spraw in
walidów wojennych przy Starostwach powiatowych 
(I. instancja) w Tarnopolu, Czortkowie lub Złoczowie, 
zależnie od przynależności do danego okręgu, wzglę
dnie Urzędowi Woiewódzkiemu, Oddział dla spiaw 
inwalidów wojennych w Tarnopolu (II instancja).

Wojewoda- Moszyński.

190

Obwieszczenie
Wojewody Tarnopolskiego z dnia 24 kwietnia 1929, 
L. AD. 1700/29 w sprawie podania M. H. Machdera
0 zezwolenie na zmianę nazwiska na „Weingarten".

Manes Hersz 2-im. Machder, urodzony w Busku 
dnia 6 października 1893, zamieszkały we Wiedniu, 
wniósł prośbę o zezwolenie na zmianę rodowego na
zwiska „Machder" na nazwisko „WEINGARTEN".

Powyższą prośbę podaję do powszechnej wiado
mości z nadmienieniem, ze w myśl art. 4 ustawy z dn. 
24 października 1919 Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 478 
wolno przeciw jej uwzględnieniu zgłosić sprzeciw, 
który podać należy do Tarnopolskiego Urzędu Woje
wódzkiego w ciągu dni 90 od dnia ogłoszenia w Mo
nitorze Polskim.

Wojewoda: Moszyński.

191
Obwieszczenie

Wojewody Tarnopolskiego z dnia 24 kwietnia 1929, 
L. AD. 3448/29 w sprawie podania I. Lilienfelda o ze

zwolenie na zmianę nazwiska na „Liljano".

Izak Lilienfeld, urodzony w Bukareszcie dnia 31 
stycznia 1897 i tam zamieszkały wniósł prośbę o ze
zwolenie na zmianę rodowego nazwiska „Lilienfeld" 
na nazwisko „LILJANO".

Powyższą prośbę podaję do powszechnej wiado
mość' z nadmienieniem, że w myśl art, 4 ustawy z 24 
października 1919 Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 478 wolno 
przeciw jej uwzględnieniu zgłosić sprzeciw, który po
dać należy do Tarnopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w ciągu dni 90 od dnia ogłoszenia w Monitorze 
Palskim.

Wojewoda: Moszyński.

192
Obwieszczenie

Wojewody Tarnopolskiego z dnia 24 kwietnia 1929, 
L. AD. 3910/29 w sprawie podania F. Teitelbauma 

o zezwolenie na zmianę nazwiska na „Liebman".

Fische) Teitelbaum, urodzony w Uścieczku dnia
1 sierpnia 1888, zamieszkały w Czortkowie, wniósł 
prośbę o zezwolenie na zmianę rodowego nazwiska 
„Teitelbaum" na nazwisko „LIEBMAN".

Powyższą prośbę podaję do powszechnej wiado
mości z nadmienienitm, że w myśl ar. 4 ustawy z dnia 
24 października 1919 Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 478 
wolno przeciw jej uwzględnieniu zgłosić do Tarnopol
skiego Urzędu Wojewódzkiego sprzeciw, który podać 
należy w ciągu dni 90 od dnia ogłoszenia w Monito
rze Polskim.

Wojewoda: Moszyński.
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193
Ogłoszenie

Wojewody Tarnopolskiego z dnia 13 kwietnia 1929, 
L. AD. 3610/29 o unieważnieniu poświadczenia oby

watelstwa polskiego.

Decyzją z dnia 29 stycznia 1929 roku L. AD. 
14444/28 unieważniłem pośwadczenie obywatelstwa, 
wystawione przez Starostę powiatowego w Brodach 
dnia 2 sierpnia 1927 r. 20606 dla Buzi Ostersetzer r. 
Lieberman, urodzonej dnia 3 sierpnia w 1903 roku 
w Podkamieniu, powiat Brody, córki Leiby Ostersetzer 
i Cipy Lieberman.

Wojewoda: Moszyński.

194
Ogłoszenie

Wojewody Tarnopolskiego z dnia 29 marca 1929, 
L. SO. 2932/29, dotyczące przestrogi przed osobnikami 

wyłudzającymi wsparcia.
1) Antoni Iwuć, syn Macieja i Anny, urodzony 

w 1904 r. w Małym Możejkowie, gm. Lebiedzkiej 
pow. lidzkiego, wojew. nowogródzkie,

2) Nowicki Longin Józef, syn Józefa i Józefy, 
ur. 1893 r. w Warszawie, przynależny do gminy Su
chedniów, wojew. Kieleckie,

3) Seweryn Władysław (umysłowo chory), syn 
Antoniego i Juljanny, ur. w 1906 r., przynależny do 
wsi Poręba Górna, gm. Rzeźusin, pow. miechowski, 
wojew. kieleckie,

4) Powroźnik Stanisław, przynależny do miasta 
Zawiercia, wojew. kieleckie,

5) Jan Lubaś. lat 38, syn Jana i Marji oraz
6) Juda Marjanna, córka Stanisława i Rozalji, ur. 

w r. 1873, przynależni do miasta Sosnowca, wojew. 
kieleckie,

7) Jan Kowalski, syn Stanisława i Józefy, ur. 21 
maja 1876 r. w Zagrodzie gm. Korzecka, wojew. 
kieleckie,

8) Antoni Saar, syn Jakóba i Marjanny, ur. w r. 
1888, przynależny do miasta Łodzi,

9) Józef Lizoniak, syn Tomasza i Katarzyny, ur. 
12 listopada 1892 w Łodzi, stały mieszkaniec wsi 
Smaszłów, gm. Błaszki, wojew. łódzkie,

10) Tomasz Kropa, syn Mateusza i Anny, ze wsi 
Powidgace,

11) Jan Grydz, syn Jana, ze wsi Utkuny, mie
szkaniec gminy Dziewieniska, wojew. wileńskie,

12) Romuald Kiścien, mieszkaniec gminy Solok, 
wojew. wileńskie,

13) Wasyl Nesturczuk, lat 14, mieszkaniec wsi 
Nowosiółki, gm. prużańskiej, wojew. poleskie,

14) Olga Cierebiej, córka Łukasza, lat 26, mie
szkanka wsi Łokono, gm. Jeziory, pow. grodzieński, 
wojew. białostockie,

15) Józef Marecki, syn Jana i Jadwigi, ur. w 1894 
r., przynależny do gminy Latoszyn, wojew. krakowskie,

16) Józef C2 aiowski, syn Józefa i Marji, lat 20, 
ur. w Morawskiej Ostrawie, przynależny do Jakówki, 
pow. Wieliczka,

17) Edward Jurkowski, syn Katarzyny, ur. 4 lutego 
1902 r. w Zagórzu, pow. Będzin, wojew. kieleckie, 
przynależny do gm. Minogi, pow. Olkusz, zamieszkały 
w Ciężkowicach,

18) Stanisław Sroka, lat 51, ur. w Błędowej Ty
czyńskiej, pow. Rzeszów, (wyłudza wsparcia na rachu
nek miasta Rzeszowa),

19) Bo'esław Adamski, syn Jana i Anieli z Nie- 
bocka, pow. Brzozów,

20) Jakób Majka, lat 52, syn Jana i Marji z Bart- 
kówki, pow. Brzozów,

21) Agnieszka Miśkiewicz, lat 39, córka Doroty 
z Zakrzowa pow. Tarnobrzeg,

22) Józef Szuszka, syn Andrzeja i Julji, ur. w 1887 
r. z Rzeszowa,

23) Józef Pawnyk, lat 49, ze Skwarzawy Starej, 
pow. Żółkiew,

24) Tomasz Świder, syn Józefa i Agaty, ur. 
w r. 1892,

25) Jan Lachcik, syn Jakóba i Józefy, ur. w 1899 
r., ze wsi Bratkowic. pow. Rzeszów,

26) Karol Chabka, syn Tomasza i Jadwig., ur. 
w r. 1890 z Kuźminy, pow. Rzeszów,

27) Stefan Mazurkiewicz, ur. w r. 1886 z Zamar- 
stynowa, pow. lwowski,

28) Sabina Mandziak, córka Iwana lat 30, przy
należna do Wysocka wyższego, pow. Turka,

29) Rudolf Barasiuk, syn Michała i Katarzyny, 
ur. w r. 1896 w Kołomyji, mieszkaniec miasta Stani
sławowa,

30) Mozes Jakób Griischlag z Rozdołu, syn Wolfa 
i Hudi, urodzony 22 sierpnia 1913 r., przynależny do 
gminy Rozdół pow. Zydaczów,

31) Helena Kordasz, lat 34, urodzona i zamie
szkała we Lwowie, przynależna do gminy Ruzdwiany. 
pow. Trembowla i

32) Eljasz Fedyna (inwalida wojenny) syn Teodora 
i Justyby, urodzony w 1871 r. w Narajowie, zamie
szkały w Brzeżanach, włóczą się po kraju i wyłudzają 
pod rozmaitymi pozorami, wsparcia na rachunek gmin 
przynależności względnie zamieszkania.

Celem zapobieżenia dalszym nadużyciom z ich 
strony zechcą Panowie Starostowie wydać w tej sprawie 
stosowne zarządzenie.

Ewentualnie udzielone wsparcia nie będą przez 
podane gminy zwracane.

Za Wojewodę: Athenstfidt 
Radca Wojewódzki.
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195
O głoszenie

Wojewody Tarnopolskiego z dnia 13 kwietnia 1929, 
L, DRP./I-2339 w sprawie pozbawienia inż. Włodzi
mierza Rojeckiego prawa wykonywania zawodu mier

niczego przysięgłego.
P. Wojewoda Lwowski zarządzeniem z dnia 29 

stycznia 1929 r. L. DRP./I-60/29 pozbawił p. inż. Wło
dzimierza Rojeckiego z Komarna prawa wykonywania 
zawodu i używania tytułu mierniczego przysięgłego 
na przeciąg lat trzech z powodu naruszenia przepisów 
art. 12 rozporządzenia P. Ministra Robót Publicznych 
z dnia 28 marca 1928 (Dz. U. R. P. Nr. 46 poz. 454) 
w kierunku prawidłowego terminowego i sumiennego 
wykonywania czynności mierniczego przysięgłego.

Za Wojewodę: Inż. Burgielski 
Dyrektor Robót Publicznych.

196
O głoszenie

Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Tarnopolu z dnia 
6 kwietnia 1929 L. dz. 1291/R.

Okręgowy Urząd Ziemski w Tarnopolu podaje 
do publicznej wiadomości, że Urząd ten orzeczeniem 
z dnia 25 lutego 1929 r. postanowił: ustalić obszar 
scalenia z części jednostki administracyjnej gminy kat. 
Wolica, powiatu Podhajeckiego w skład którego wejdą 
grunty włościańskie obj. whl. 1 do 132, 135—255, 257, 
258, 260—269, 271—334, 336—357 o obszarze około 
315 ha; gminne obj. whl. 134 i 335 w obszarze około 
7 ha; szkolne obj. whl. 256 o obszarze około 1 ha; 
erekcjonalne obj. whl. 133 o obszarze 15 ha; prowa
dzonych w księgach gruntowych gminy kat. Wolica, 
Sądu powiatowego w Podhajcach, dworskie majątku 
Wolica obj. whl. 182 ks. gr. Sądu Ókręgowego w Brze
żanach oraz 259 i 270 Sądu powiatowego w Podhajcach 
o obszarze około 135 ha, w skład którego nie wchodzą 
parcele leśne, oraz części gruntów gminy kat. Hołhocze, 
należących do włościan gminy Wolica, położonych przy 
granicy tej gminy, a mianowicie: pgr. lk. 4399 whl. 
411, pgr. lk. 4400/1, 4400/2, 4400/11, obj. whl 213 
pgr. lk. 4400/3, 4400/12 obj. whl. 212 pgr. lk. 4400/4, 
4400/10, obj. whl. 206, pgr. lk. 4400/5 obj, whl. 198, 
pgr. lk. 4400/6, 4400/9 obj. whl. 199 pgr. lk. 4400/7 
obj. whl. 337, pgr. lk. 4400/8 obj whl. 205 pgr. lk. 
4402, 4^03 obj. whl. 286, pgr. lk. 4404/ 1, obj. whl. 
1258, pgr. lk 4404/2 obj. whl, 28, pgr. lk. 1404/3 
obj. whl. 351 pgr. lk. 4405 obj. whl. 202, pgr. lk. 
4406 oLj. whl. 362 pgr. lk. 4407 obj. whl. 306; pgr. 
lk. 4408 obj. whl. 204, pgr. lk. 4411 obj. whl. 129 
pgr. lk 4412 obj. whl. 210 pgr. Ik. 4415 obj. whl. 84 
! gr. lk. 4417/1, 4417/2 obj. whl. 364 pgr. lk. 4418/1, 
4418/2 obp whl. 292 pgr. lk. 4419/1, 4419/2, ooj whl 
336 pgr. lk. 4120/1, 4420/2 obj. whl. 338 pgr. lkat. 
4414/1, 4414/2 obj. whl. 307 ks. gr. dla gminy kat. 
Hołhocze, przy Sądzie powiatowym w Podhajcach o 
obszarze około 14 ha — razem około 487 ha, a po

nadto części gruntów sąsiedniej gminy Wierzbów nie
zbędne dla wyprostowania granicy, a mianowicie Marji 
Dobrzańskiej objętych whl. 377, Warwary Danyło 
i Mikołaja Petro, Anny i Paraszki Bordun obj. whl. 
1380, Hanuśki i Katarzyny Głucho obj. whl. 1052, 
Anny Taćki Budnych obj. 947 Naści liki i Piotra De- 
hidów obj. whl. 64, Jaśków i Suszy obj. 795 i 198 
Mikołaja Krepko obj. 930, Kucharskich obj. whl. 866, 
Iwana Jurkiewicza obj. whl. 1260, gminy Wierzbów 
obj. whl. 491, Teodora i Tymki Petruszczaków obj. 
whl. 1049, Hanki Szymków obj. whl. 1405, Paraszki 
Kataryniak obj. whl. 225, Teodorów obj. whl. 338 
i Raczijów obj, whl. 1012 ks. gr. gminy kat. Wierzbów 
Sądu powiatowego w Podhajcach, położonych w gra
nicach: od południa i wschodu grunty gminy Hołhocze, 
od północy i zachodu gmina Wierzbów i las majątku 
Wolica. Orzeczenie to uprawomocniło się z dniem 
21 marca 1929 r.

Prezes: W. Krzyżanowski. 

197

O głoszenie
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na mierniczych 
przysięgłych we Lwowie z dnia 12 kwietnia 1929.

L. 173/29.

Przepisane na mocy art. 4 ustawy o mierniczych 
przysięgłych z 15/7 1925 Dz. U. R. P. Nr. 97 poz. 682 
egzaminy kandydatów praktykujących na obszarze 
Województw: Kieleckiego, Krakowskiego, Lubelskiego, 
Lwowskiego, Stanisławowskiego, Tarnopolskiego i Wo
łyńskiego odbędą się w terminie wiosennym 1929 r. 
w dniach 20/4, 25/4, 27/4, od 4/5 do 11/5, 16/5 
i 18/5 1929 r. w lokalu Katedry Geodezji I. Politechniki 
Lwowskiej.

Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej: 
Inż. Hillbricht.

198
Orzeczenie

Wojewody Tarnopolskiego z dnia 19 marca 1929 r., 
L. RW. 367/29 o uznaniu lasu za ochronny.
Na podstawie art. 19 p. a., art. 20 p. a. i art. 21 i 26 

rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 
1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 57 poz. 504) uznaję za las ochronny 
las położony na parć. leś. gm. kat. Nakwasza;

lk. 1077 na pow. 1 5466 ha
„ 1078 „ 0'2662 ,
„ 1079 „ 15-8144 .
„ 1100 „ 2 0375 .

Razem na pow. 19 6647 ha 
przyczem zbraniam w tym lesie dokonywania wyrębu 
zrębami czystemi, karczowania pni i korzeni, a także 
pasania inwentarza i zbierania ściółki, dobywania 
kamieni lub innego użytkowania ubocznego.

Za Wojewodę: J. Clem nołoński
Naczelnik Wydziału.
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Obwieszczenie
Wydz;ału Powiatowego w Brodach z dnia 19 marca 

marca 1929, L. 4623/29.

Podaję do powszechnej wiadomości, że Tymcza
sowa Rada Powiatowa na posiedzeniu w dniu 25 lu
tego 1929 uchwaliła, na zasadzie postanowień Art. 2 
ust. 1 ustawy o finansach komunalnych z dnia 11 VIII 
1923 Dz. U  R. P. Nr. 94 poz. 747 i Art. 14 ustawy 
z dnia 15 VI 1923 Dz. U. R. P. Nr. 65 poz. 505 przy 
uwzględnieniu postanowień art. 3 ust. 1 Ustawy o fi
nansach komunalnych pobór w roku 1929 komunalne
go dodatku do państwowego podatku od nieruchomo
ści (Rozp. Prezydenta Rzeczyposp. z 12 III 1928, Dz. 
U. R. P. Nr. 31, poz. 292, art. 1) na rzecz Powiato
wego Związku Komunalnego w Brodach w wysokości 
50°/o państwowego podatku od nieruchomości.

Komisarz rządowy: 
Starosta: Dr. Siokało.

2 0 0

Obwieszczenie
Rządowego Komisarza Wyborczego Wydziału Kondy- 
cjonujących Magistrów Farmacji Małopolski Wschodniej 
we Lwowie z dnia 12 kwietnia 1929, L. ZF 1088/29 

w przedmiocie wyborów do Wydziału.

Jako Komisarz wyborczy mianowany przez Mini
sterstwo Spraw Wewnętrznych Departament V Służby 
Zdrowia dekretem z dnia 25 stycznia 1929 L. ZF. 186/29 
rozpisuję wybory do Wydziału kondycjonujących Ma
gistrów Farmacji w obrębie działalności Gremjum Ap
tekarzy Małopolski Wschodniej we Lwowie.

Lista uprawnionych do głosowania począwszy od 
dnia 20  kwietnia do dnia 10  m ija włącznie będzie wy
łożona w mojem biurze (Lwów—Gmach Województwa 
Lwowskiego II piętro, drzwi Nr. 137 a.), a równocześnie 
odpis tej listy będzie wyłożonym w biurze Związku 
Związku Zawodowego Farmaceuiów Piacowników Od
dział Lwów, ul. Mikołaja 15 II p.

W powyżej wymienionym czasie, każdy upraw- 
niory do głosowania, może w godzinach urzędowych 
listę przeglądnąć i w razie stwierdzenia braku swego 
nazwiska, zgłosić ustnie lub pisemnie swoje żądanie 
wpisania go na listę, po przedłożeniu odpowiednich 
dowodów uprawnienia do głosowania.

Reklamacje po terminie 10 maja nie będą 
uwzględnione. Każdemu uprawnionemu do głosowania 
będą przesłane pocztą kariy głosowania. K a r t y  t e  
w y p e ł n i o n e  w m y ś l  p o u c z e n i a  pomieszczone
go na kuponie karty głosowania, n a l e ż y  n a d e s ł a ć  
p o d  m o i m  a d r e s e m  n a j d a l e j  d o  d n i a  20 
m a j a  1929 r.

Skrutynium odbędzie się w niedzielę dnia 26 
m a j a  1929 o godzinie 11 w mojem biurze.

Rządowy Komisarz W yborczy: 
St. Jezierski 

Kierownik Oddziału Farmac.

2 0 1

Komunikat
Wojewody Tarnopolskiego z 24 kwietnia 1929 w spra
wie powołania Komisji do rozpoznawania skarg na 

nakazy inspektorów pracy.
Na zasadzie ari. 25 Rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z 14 lipca 1927 r. o inspekcji pracy 
(Dz, Ust. Rz. P. Nr. 67 poz. 590), tudzież § 2 Rozpo
rządzenia Rady Ministrów z 28 kwietnia 1928 r. (Dz. 
Ust Rz. P. Nr. 52 poz. 497) powołano tut. zarządze
niem z 4 czerwca 1928 r. L. Pr. 2614/28 Komisję przy 
Wojewodzie Tarnopolskim do rozpoznawania skarg na 
nakazy inspektorów pracy i w tym celu wyznaczono 
na okres trzech lat:

jako przewodniczącego tej Komisji w zastępstw:e 
Wojewody, Naczelnika Wydziału Ludwika Osieckiego,

jako członków Komisji:
1) z działu administracji przemysłowej Naczelnika Wy

działu Dra Kazimierza W ysoczańskiego,
2) z działu administracji rolniczej Naczelnika Wydziału

Józefa Ciemnołońskiego,
3) z działu administracji robót publicznych Dyrektora

Robót Publicznych inż. Władysława Burgielskiego,
4) z działu administracji sanitarnej Naczelnika Wydzia

łu Dra Bolesława Salaka,
jako zastępców członków: 

ad 1) Radcę Wojewódzkiego Jacka Bieniawsklego, 
ad 2) Inspektora lasów inż. Mieczysława Gałeckiego, 
ad 3) Radcę budownictwa inż. Mieczysława Artychow- 

skiego,
ad 4) Inspektora lekarskiego Dra Henryka Feita.

W skład Komisji wchodzi nadto Okręgowy In
spektor Pracy we Lwowie, który na swego zastępcę 
wyznaczył Inspektora Pracy 42 Obwodu inż. Stanisła
wa Zwolińskiego we Lwowie.

Z powodu przejścia Inspektora lasów inż. Mie
czysława Gałeckiego w stan spoczynku, wyznaczam 
równocześnie w jego miejsce na zastępcę członka Ko
misji z działu adnrnistracji rolniczej na pozostały okres 
bieżącego trzechlecia InsDektora rolnictwa w Urzędzie 
Wojewódzkim w Tarnopolu inż. Lesława Lamparsklego.

Właściwość Komisji oraz jej każdorazowy skład 
w zależności od rodzaju spraw unormowane są szcze
gółowo w powołanym na wstępie art. 25 Rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 14 lipca 1927 r. 
oraz w przepisach cytowanego wyżej Rozporządzenia 
Radv Ministrów z 2 kwietnia 1928 r.

W ojewoda: Moszyński.
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Komunikat
z dnia 28 marca 1929, L. Z. P. 984/29 o nadaniu kon
cesji na prowadzenie apteki publicznej w Pomorzanach.

Urząd Wojewódzki w Tarnopolu nadał Mr. farm. 
Nussenbaumowi Aronowi Izraelowi koncesji na samo
dzielne prowadzenie apteki publicznej w Pomorzanach 
nabytej drogą kuDna od Mr. Rosenberga Maurycego 
w Zgierzu.

Wojewoda: Moszyński.

203

Komunikat
0 warunkach uzyskania pożyczek na meljoracje w Pań

stwowym Banku Rolnym

Państwowy Bank Rolny udziela długoterminowych 
pożyczek amortyzacyjnych w złotych 7%  obligacjach 
meljoracyjnych na następujące meljoracje szczegółowe: 
odwadnianie, nawadnianie wszelkich gruntów, meljo
racje łąk, pastwisk, torfowisk i piasków, zakładanie
1 przebudowa stawów rybnych, oraz uprawa wikliny.

Z pożyczek mogą korzystać Spółki Wodne i gminy 
wiejskie na podstawie samych skryptów dłużnych, 
następnie wszelkie inne osoby prawne oraz fizyczne 
na podstawie skryptów dłużnych przy dodatkowem 
zabezpieczeniu hipotecznem. Wysokość pożyczek może 
sięgać pełnej sumy kosztorysu zamierzonych me.joracyj, 
pod warunkiem uprzedniego zaaprobowania projektów 
technicznych przez Bank, ponadto zaś — w odniesieniu 
do pożyczek, udzielanych za zabezpieczeniem hipo
tecznem — z zastrzeżeniem całkowitego w tej formie 
zabezpieczenia wedle szacunku przez Bank ustalonego.

Wypłata pożyczek następuje w gotówce przy 
realizacji obligacyj przez Bank na rachunek pożyczko
biorców, po każdorazowo obowiązującym kursie, który 
obecnie ustalony został na 83,5% wartości nominalnej. 
Biorąc pod uwagę zasadnicze oprocentowanie obligacyj 
na 7%  i uwzględniając 16,5% jako różnicę na kursie 
przy realizacji, pożyczki meljoracyjne kalkulują się na 
8,38% rocznie z dodatkiem zaś administracyjnym na 
9,13% rocznie od gotówki faktycznie otrzymanej pizy 
wypłacie.

Na razie do 1 lipca 1929 r. dłużnicy z tytułu 
pożyczek na niżej wymienione meljoracje korzystają 
i: obniżenia oprocentowania, która zamiast 7%  wyno
sić będzie :

1) przy nawadnianiu i odwadnianiu 5%  rocznie,
2) przy meljoracjach łąk, pastwisk i torfowisk 4%  

rocznie, oraz
3) meljoracjach piasków i uprawy wikliny 3%  

rocznie.
W przyszłości powyższe obniżenie oprorentowaria 

zależne jest od przekazania Bankowi odpowiednich sum 
na ten cel przez Ministerstwo Rolnictwa, wobec czego,

/ w razie n ieprzekazania tych sum  B ankow i, op rocento-  
nie p ożyczek  w  OKresie po 1 lipca 1929 r. b ęd zie  
w yn osić  za sa d n iczo  7%  rocznie.

Okres spłaty pożyczek wynosi lat 15 z tern, że 
spłata kapitału pożyczkowego rozpoczyna się od 6 -go 
półrocza kalendarzowego po dniu wydania pierwszej 
części pożyczki, wobec czego pierwsze 5 półroczy 
stanowią okres ulgowy w którym dłużnicy opłacają 
tylko procenty i dodatek na administrację w obecnej 
wysokości 3/4%  od nominalnej wartości sumy pożycz
kowej. Zgodnie z planem umorzenia kwota na amor
tyzację łącznie z oprocentowaniem wynosi od 6 -go 
półrocza począwszy 6,23% półrocznie, raty zaś płatne 
są zawsze w dniu 1 kwietnia i 1 października każdego 
roku. Spłata pożyczek może nastąpić bądź w gotówce, 
bądź — pod warunkiem zapłaty w terminie — w ob
ligacjach podług nominalnej ich wartości. Przy sptacie 
więc obligacjami pożyczkobioroy za każdą sumę złotych 
spłaconej pożyczki zapłacą tylko tyle, ile zapłacili za 
o ńigacje na tę sumę opiewające.

Organizujące się i już zorganizowane Spółki 
Wodne, oraz osoby fizyczne i prawne mogą się ubiegać
0 przyznanie im przejściowego kredytu krótkotermi
nowego, na warunkach, które w każdym wypadku będą 
ustalone przez Bank, a to na sporządzenie planów
1 kosztorysów zamierzonych meljoracyj i na roboty 
wykonawcze do czasu uzyskania pożyczki w obligcjach 
meljoracyjnych.

Fomularze i druki na podania i załączniki, oraz 
szczegółowych informacyj w kwestji organizacji Spółek 
Wodnych wedle wymogów Banku i w sprawie projek
tów technicznych, dostarcza, względnie udziela intere
sowanym pocztą albo osobiście w godzinach urzędo
wych Państwowy bank Rolny, Oddział we Lwowie, 
ul. Piłsudskiego L. 25, dokąd nadsyłać należy podania 
o pożyczki na meljoracje, wykonywane na terenie 
Województw Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarno
polskiego.

Państwowy Bank Rolny Oddział we Lwowie po
daje również do wiadomości, że przy każdorazowych 
wpłatach, kierowanych do Państwowego Banku Rolnego, 
należy podawać dokładnie na odwrotnej stronie odcinka 
czy to P. K. O. czy przekazu pocztowego, jakiej po
życzki dana wpłata dotyczy, czy pożyczki skryptowej, 
czy wekslowej, czy służy na spłatę rat pożyczek lub 
na jaki inny cel. O ile jest wiadomem Nr. skryptu lub 
wekslu należy go podać, o ile zaś Numer skryptu lub 
wekslu nie jest wiadomym, należy powołać się na 
Numer ostatniego listu Banku.

Za omyłki mogące powstać wskutek nie podania 
dokładnego celu wpłaty lub nie powołania się na 
Numer listu Banku, Państwowy Bank Rolny nie przyj
muje żadnej odpowiedzialności.
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Najwyższy Trybunał administracyjny 

L. Rej. 1554/27.

W inueniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Najwyższy Trybunał Administracyjny w składzie 

Przewodniczącego Prezesa Dr. Moraczewskiego i Sę
dziów: Dr. Bernaczka, Dr. Rybarzewskiego, Waśkow- 
skiego, Żeleńskiego, tudzież przy udziale członka Sek 
retarjatu Prawniczego Łuszczkiewicza, jako protokolan
ta, w sprawie skargi Zakładu ubezpieczenia od wypad
ków we Lwowie na orzeczenie Ministerstwa Pracy i O- 
pieki Społecznej z dnia 11 stycznia 1927 r. L. 3756/U. 
11/26 w przedmiocie ubezpieczenia od wypadków Ja- 
kóba Webera w Chorostkowie, po przeprowadzonej 
dnia 28 grudnia 1928 r. rozprawie, a to po wysłucha
niu sprawozdania sędziego-referenta, jakoteż wywodów 
zastępcy pozwanej władzy urzędnika VI. st. sł. w Mi
nisterstwie Pracy i Opieki Społecznej W.cza, oddala 
skargę, jako nieuzasadnioną.

POWODY:
Na podstawie relacji Urzędu Gminnego w Cho

rostkowie wymierzył Zakład ubezpieczenia od wypad
ków we Lwowie orzeczeniami z 16 stycznia 1925 Cha- 
imowi Weberowi, warsztat stolarski w Chorostkowie, 
za czas od 1 stycznia 1923 do 31 grudnia 1924 opła
tę za ubezpieczenie od wypadków, zatrudnionego w 
tern przedsiębiorstwie jako ucznia syna Webera Jakóba, 
urodzonego w r. 1910.

Na skutek rekursu Chaima Webera Urząd Wo
jewódzki w Tarnopolu orzeczeniem z 11 grudnia 1925 
L. S. O. D. 63107 zmienił decyzję Zakładu ubezpie
czenia o tyle, iż przyjął za podstawę do wymiaru o- 
płat ubezpieczeniowych zamiast 150 dni 70 dni pracy 
w półroczu.

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej uwzględ
niając dalszy rekurs Webera uchyliło orzeczeniem z 
dnia 11 stycznia 1927 r. L. 3756/U. 11/26 decyzję U- 
rzędu Wojewódzkiego jako ustawowo nieuzasadnioną 
i zwolniło Webera od obowiązku uiszczenia opłat u- 
bezpieczeniowych za czas od 1 stycznia 1923 do 31 
grudnia 1924 r.

Na to orzeczenie wniósł Zakład ubezpieczenia od 
wypadków skargę do Najwyższego Trybunału Admini
stracyjnego, który rozważył co nastęDuje:

§ 1 ustawy o ubezpieczeniu od wypadków w 
brzmieniu, ustalonem ustawą z 7 lipca 1921 r. Dz. u. 
p. 413 poddaje ubezpieczeniu wszystkich robotników
1 wszystkich urzędników, bez względu na rodzaj ich 
zajęcia, zatrudnionych w wyszczególnionych w tym 
przepisie przedsiębiorstwach i gospodarstwach. Ustęp
2  tegoż § 1 głosi, że za robotników i urzędników w 
rozumieniu tej ustawy mają być uważani także ucz
niowie woiontarjusze, praktykanci i inne osoby, które 
z powodu nieukończenia jeszcze wykształcenia nie po
bierają żadnego lub pobierają niższe wynagrodzenie 
oraz krewni i powinowaci przedsiębiorcy, zajęci w 
przedsiębiorstwie chociażby bezpłatnie z wyjątkiem

małżonka, wreszcie więźniowie, zatrudnieni w przed
siębiorstwie podlegającem obowiązkowi ubezpieczenia.

Pozwana władza ustaliła w zaskarżonem orzecze
niu, że przeprowadzone docnodzenia wykazują, iż syn 
Webera Jakób jest uczniem IV klasowej szkoły w Cho
rostkowie i nie był zatrudniony w przedsiębiorstwie 
ojca w spornym okresie czasu i nie pomagał ojcu w 
wykonaniu przedsiębiorstwa wzgl. w ceiu wyuczenia 
się stolarstwa, lecz pomoc jego była doraźna, oparta 
na zwykłych stosunkach rodzinnych. Wobec powyższe
go syn Webera nie może być, zdaniem pozwanej wła
dzy, uważany ani za „ucznia, wolontarjusza, względ
nie praktykanta" przedsiębiorstwa ani też za krewne
go, zatrudnioego w przedsiębiorstwie ojca w rozumie
niu § 1 cyt. ustawy o ubezpieczeniu od wypadków.

Skarżący Zakład podnosi w skardze, że ustawa 
uzależnia obowiązek ubezpieczenia od wypadków tyl
ko od momentu zajęcia w przedsiębiorstwie, podlega
jącem ubezpieczeniu, bez względu na rodzaj tego za
jęcia i na stosunki rodzinne, zwalniając od ubezpie
czenia jedynie małżomta przedsiębiorcy. Wobec tego 
jest zdaniem skarżącego Zakładu obojętnem, czy kre
wny lub powinowaty jest stale, perjodyczuie lub spo
radycznie zajęty w przedsiębiorstwie. Syn Webera po
magał ojcu w pracy w godzinach wolnych od zajęć 
w szkole i w czasie tej czynności podlegał obowiąz
kowi ubezpieczenia od wypadków.

W odpowiedzi na skargę pozwana władza nie 
zwalcza zapatrywania skarżącego Zakładu, że istotnem 
kryterjum obowiązkowego ubezpieczenia od wypadków 
jest zatrudnienie w przedsiębiorstwie, podlegającem te
mu obowiązkowi, podnosi jednak, że w rozumieniu 
§ 1 cyt. ustawy zatrudnienie to musi się1 opierać na 
stosunku służbowym, roboczym lub nauki w przed
siębiorstwie, co w niniejszym wypadku nie zachodziło.

Najwyższy Trybunał Administracyjny przychylił 
się do zapatrywania pozwanej władzy.

Według § 1 cyt. ustawy obowiązek ubezpieczenia 
obejmuje zasadniczo tylko robotników i urzędników 
przedsiębiorstwa, podlegającego obowiązkowi ubezpie
czenia od wypadków oraz osoby, pobierające w takiem 
przedsiębiorstwie wykształcenia zawodowe, jak uczniów, 
wolontarjuszy, praktykantów i t. p. Postanowienie te
go § „oraz krewni i powinowaci przedsiębiorcy, zajęci 
w przeds;ębiorstwie, chociażby bezpłatnie, z wyjątkiem" 
nie może być inaczej rozumiane jak tylko, że stosu
nek pokrewieństwa i powinowactwa do przedsiębiorcy 
oraz ewentualny brak zapłaty wzgl, wynagrodzenia są 
bez prawnego znaczenia dla obowiązku ubezpieczenia, 
oczywiście o ile osoby te temu obowiązkowi w myśl 
ustawy podlegają, a więc należą do kategorji robotni
ków lub urzędników przedsiębiorstwa albo uczniów, 
wolontarjuszy, praktykantów i t. p. Brak bowiem wszel
kiej podstawy do przyjęcia, że zamiarem ustawodawcy 
było utworzenie z krewnych i powinowatych przedsię
biorcy odrębnej kategorji osób, podlegających ubez
pieczeniu od wypadków na innych zasadach jak 10 - 
botnicy, urzędnicy i t. d. tego samego przedsiębior
stwa, zwłaszcza, że ani stosunek pokrewieństwa do 
przedsiębiorcy, ani ewentualny brak wynagrodzenia nie 
wyklucza istnienia stosunku roboczego, służbowego 
lub nauki.
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Uznać zatem należy, że odnośnie obowiązku . u- 
bezpieczenia od wypadków ustawa nie robi żadnej róż
nicy między zajęciem krewnych i powinowatych przed
siębiorcy w przedsiębiorstwie, a zatrudnieniem osób 
nie pozostających w takim stosunku do przedsiębiorcy 
(z wyjątkiem małżonka), a w konsekwencji, że krewni 
i powinowaci przedsiębiorcy podlegają obowiązkowi 
ubezpieczenia tylko wówczas, gdy są zajęci w przed
siębiorstwie, podlegającem obowiązkowi ubezpieczenia 
swych pracowników, jako robotnicy, urzędnicy, u- 
czniowie, wolontarjusze, praktykanci i t. p. choćby 
bezpłatnie, a więc gdy zajęcie ich w przedsię
biorstwie opiera się na stosunku obowiązkowym do 
przedsiębiorcy, a w szczególności na umowie o pracę.

Zajęcie krewnych i powinowatych w przedsię
biorstwie, nie posiadające choćby ogólnych cech zajęcia ro
botnika, urzędnika i t. d., a więc nie będące wykonywaniem 
pewnych czynności jako umownego obowiązku, nie uzasa
dnia w myśl § 1 ustawy o ubezpieczeniu od wypadków o- 
bowiązku ubezpieczenia.

Doraźna pomoc nieletniego syna w przedsiębior
stwie ojca jak w niniejszym wypadku, oparta na 
zwykłym stosunku rodzinnym, nie podpada pod poję
cie zajęcia wzgl. zatrudnienia ani w rozumieniu ustawy 
ubezpieczeniowej, ani nawet w powszechnem tego sło
wa znaczeniu.

Skargę należało zatem oddalić.
W kwestji reklamowanego przez skarżący Zakład 

ubezpieczenia od wypadków zwolnienia od opłaty od 
skarg: Najwyższy Trybunał Administracyjny odsyła
skarżącego do wyroku Najwyższego Trybunału Admi
nistracyjnego z 13 grudnia 1927 r. L. Rej. 919/25.

Warszawa, dnia 28 grudnia 1928 r.
Podpisy: Dr. Moraczewski, Dr. Rybarzewski, Dr. 

Bernaczek, Waśkowski, Żeleński.

205

O głoszenie
o zagubieniu pieczęci urzędowej.

Naczelnik gminy w Kamiennej górze Piotr Zuk 
zgubił względnie skradziono mu w dniu 2 0  lutego 
1929 w Rawie Ruskiej pieczęć urzędową okrągłą z na
pisem „Urząd gminny Kamienna Góra, powiat Rawa 
Ruska". Pieczęć tę unieważnia się.

206
WYKAZ

panujących zaraźliwych chorób zwierzęcych za czas 
od 1 do 15 kwietnia 1929 r.

1. Nosacizna (Malleus)
Pow. Złoczów: Remizowce,

„ Podhajce: U wsie.
2. Szelestnica (Gangi aena emphysematosa)

Pow. Zbaraż: Medyn,
„ Trembowla :Ostrowczyk,
„ Podhajce: Korżowa.

3, Różyca świń (Erysipelas suum)
Pow. Brody: Smólno,

Pow. Brzeżany: Sarańczuki,
„ Złoczów: Lackie małe.

4, Wścieklizna (Rabies)
Pow. B rody: Brody, Smólno,

„ Buczacz: Kujdanów, Leśniów,
„ Czortków: Zwiniacz,
„ Kamionka s tr .: Adamy, Busk,
„ Kopyczyńce: Kopyczyńce, Myszkowicy,
„ Podhajce: Białokrynica, Podhajce, Zarwanica,
„ Trembowla: Budzanów, Iwanówka, Mogielnica, 

Strusów, Trembowla, Wierzbowiec,
„ Tarnopol: Borki wielkie,
„ Zbaraż: Czahary zał.,
„ Zborów: Olejów, Podbereżce,
„ Złoczów: Olesko.

RUCH SŁUŻBOWY.

207

Roili iłużbow y di o b s ia n e  Wojew. Tarnopolskiego.
Etat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Wojewoda Tarnopolski przeniósł ze względów 
służbowych prowizorycznego lekarza powiatowego 
w VIII st. sł. Dra Józeta Zawadzkiego ze Starostwa 
powiatowego w Tarnopolu do Starostwa powiatowego 
w Zbarażu,

rozwiązał z dniem 30 kwietnia 1929 stosunek 
służbowy z kontraktowym zastępcą lekarza powiatowego 
w Zbarażu D rem Władysławem Jasińskim.

Etat Ministerstwa Skarbu.
Prezes Izby Skarbowej Lwowskiej zamianował 

z dniem 1 marca 1929 praktykanta kancelaryjnego XII 
st. sł. Subera Piotra w Urzędzie Skarbowym Podatków 
i Opłat w Zbaiaźu, kancelistą XII st. s ł ,

przypuścił do służby przygotowawczej dla kan
dydatów na stanowisko urzędników rachunkowo-kaso- 
wych II kat. w XI st. sł. Dobrzańskiego Włodzimierza 
i przeznaczył go do Kasy Skarbowej w Skałacie,

przyjął w charakterze pomocniczego woźnego 
w XVI st. sł. Słukę Andrzeja i przeznaczył go do Kasy 
Skarbowej w Brodach,

przeniósł w stan spoczynku z dniem 31 marca 
1929 naczelnika Kasy w VII st. sł. Huczyńskiego Leona 
z Kasy Skarbowej w Brodach, adjunkta kancel. IX st. 
sł. Friedmanna Emila z Urzędu Katastralnego w Bor- 
szczowie, rewidenta kontroli skarbowej IX st. st. To
maszewskiego Stanisława z rejonu Wicyń, woźnego 
XIII st. sł. Bigusa Szymona z Kasy Skarbowej w Czort
kowie, woźnego XIII sł. sł. Dębickiego Michała z Urzę
du Skarbowego Podatków i Opłat w Przemyślanach, 

zwolnił na zasadzie art. 116 ust. o państw, sł. cyw. 
z dniem 31 marca 1929 adjunkta kanc. IX st. sł. Hus- 
sakowskiego Michała z Urzędu Skarbowego Podatków 
i Opłat w Zaleszczykach, rejestratora X st. sł. Zoell- 
nerową Antoninę z Urzędu Skarbowego Akcyz i Mo
nopol w Brodach, rejestratora X st. sł. Olszańską Ele
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onorę z Urzędu Skarbowego Podatków i Opłat w Zło
czowie, sekwestratora IX sł. sł. Gretkierewicza Włady
sława z Urzędu Skaroowego Podatków i Opłat w Ska
lacie, rewidenta kontroli skarbowej XI sł. sł. Berezę 
Ignacego z rejonu Jwanów górny, woźnego XIII st. sł. 
Sotnika Kuźmę z Urzędu Skarbowego Akcyz i Mono
poli w Tarnopolu.

Etat Ministerstwa Sprawiedliwości.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej postanowieniem 

z dnia 11 kwietnia 1929 r. zamianował:
Sędziego Sądu Okręgowego w Tarnopolu Dra 

Jana Kocha — Prezesem Sądu Okręgowego w Czort
kowie ;

Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Tarnopolu Sta
nisława Tytusa Lindnera — Prezesem tegoż Sądu 
Okręgowego;

Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Złoczowie 
Wincentego Marjana Ziarkiewicza — Prezesem tegoż 
Sądu Okręgowego.

Etat Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
I mianowani:
a) Naczelnicy urzędów pocztowych III kl. w VIII 

st. sł. naczelnikami urzędów III kl. w VII st. s ł . : August 
Guźkowski, Podhajce; Józef Zintz, Kopyczyńce; Zyg
munt Dzięciołowski, Borszczów; Michał Rybak. Skałat; 
Jan Borzemski, Przemyślany i Michał Kawałkowski, 
Kamionka Strumiłowa.

b) St. oficjał poczt, w służbie technicznej: Woj
ciech Tarnawski naczelnikiem Zarządu Technicznego 
w VII st. sł. w Tarnopolu.

c) St, oficjałowie pocztowi I kl. starszymi kontro
lerami w VII st. s ł.: Konstanty Smereczyński, Jagiel- 
n ica; Jan Kołodkiewicz, Czortków; Tofan Bazyli, Brody 
i Mordche Fnchs, Tarnopol.

II przeniesieni:
Kontroler Michał Mielnik z Tartakowa do Zbaraża, 

asystenci Władysław Markowicz z Łopatyna do Koło- 
myji i Marjan Życzyński ze Skały n/Zbr. do Rudek, 
praktykant Janina Tchórzewska z Kopyczyniec do 
Śniatyna.
III przeniesieni na em eryturę:

St. oficj. p. I kl. Jan Egner, Czortków; st. asysent 
Marja Łopata, Tarnopol; asystent Franciszek Wierzbicki, 
Kopyczyńce.

IV zwolnieni:
Zrezygnowali: praktykant Henryk Vogel, Trem- 

oowla i Adela Rzepa, kontr, kierowniczka urzędu poczt., 
Uście zielone.

B. DZIAŁ NIEURZĘDOWY.

Państwowy Zarząd Wodny w Kamionce Strumiłowej 

L. 356.

O głoszenie przetargu.
Państwowy Zarząd Wodny w Kamionce Strumi

łowej rozpisuje publiczne przetargi ofertowe na dostawę 
materjałów faszynowych, potrzebnych do regulacji Bugu 
od Buska do ujścia Raty oraz od ujścia Raty do ujścia 
Waręzanki.

Wspomniane przetargi zostaną przeprowadzone 
w Państwowym Zarządzie Wodnym w Kamionce Stru
miłowej a mianowicie:

1) dnia 7 m aja 1929 r. o godzinie 10 przed 
południem dla przestrzeni od Buska do ujścia Raty. 
Przedmiot dostawy: 3.000 m3 faszyn Iasowych

100.000  sztuk kołków faszynowych
2) dnia 7 m aja 1929 r. o godzinie 12-tej w po

łudnie dla przestrzeni od ujścia Paty do ujścia Wa
ręzanki.
Przedmiot dostawy: 2500 m3 faszjn Iasowych

8000 sztuk kołków faszynowych
Wszystkie wyżej podane ilości materjałów mogą 

być w miarę potrzeby zwiększone o 50%  (pięćdziesiąt 
od sta) lub zmniejszone o 2 0 %  (dwadzieścia od sta), 
jednakowoż dostawca nie będzie miał prawa żądać 
wyższej ceny za materjały dostarczone w zwiększonej 
ilości, ani rościć sobie pretensji w razie zmniejszenia 
dostawy.

Oferty pisemne, wolne od stempla, sporządzone 
ściśle wedle wymogów określonych w „Przepisacn 
tymczasowych o oddawaniu państwowych dostaw" 
wedle rozporządzenia Ministerstwa Roból Publicznych 
z dnia 31 lipca 1926 L. IH-396/26 i zaopatrzone w do
wód złożenia przez oferenta w Kasie Skarbowej wadjum 
w wysokości 5%  (pięć od sta) oferowanej wartości 
dostawy (które to wadjum w razie przyjęcia oferty 
zostanie zatrzymane jako kaucja) należy składać łub 
przesyłać pocztą na ręce p. Kierownika Państwowego 
Zarządu Wodnego w Kamionce Strumiłowej w zapie
czętowanych i zalakowanych kopertach z napisem: 
Oferta do przetargu na dostawę materjałów faszyno
wych do regulacji rzeki Bugu od Buska do ujścia 
Raty, oraz od ujścia Raty do ujścia Waręzanki.

Terminy przedkładania ofert upływają w podanym 
dniu i godzinie.

Oferty nieodpowiadające powyższym warunkom 
lub złożone po upływie podanych terminów nie będą 
rozpatrywane.

Szczegółowe i ogółowe warunki dostawy mogą 
być przejrzane w godzinach urzędowych w Państwo
wym Zarządzie Wodnym w Kamionce Strumiłowej, 
gdzie też można otrzymać wzory ofert.

O ile Komisja przetargowa uzna za siosowne, 
może po sprawdzeniu ofert przeprowadzić dodatkowy 
przetarg ustny między wybranymi przez siebie oferen
tami.
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Urzędowi Wojewódzkiemu (Okręgowej Dyrekcji 
Robót Publicznych) we Lwowie zastrzega się dowolny 
wybór oferty, niezależnie od wysokości oferowanej 
sumy, względnie nieprzyjęcie żadnej oferty.

Kanronka Strumiłowa, dnia 22 kwietnia 1929 r.

Kierownik Zarządu: Inż. Zgorlaklewicz.

Urząd gminny Barysz, powiat Buczacz rozpisuje 
niniejszem

KONKURS
na stanowisko lekarza miejskiego, od zaraz, z uposa
żeniem według XII. grupy i wolna praktyka, po roku 
stabilizacja.

Podania przyjmuje Urząd gminny w Baryszu 
do dnia 15 rnaja 1929. Podania nieuwzgiędnione zo
staną bez odpowiedzi. Pierwszeństwo mają lekarze 
z większą praktyką.

Powiatowa Kasa chorych w Kopyczyńcach.

L. dz. 578/29. Kopyczyńce, dnia 5 kwietnia 1929.

O głoszenie
W myśl reskr. Okręg. Urzędu Ubezpieczeń we 

Lwowie z dnia 4 kwietnia b. r. L. 3872/29 uzupełnia
jąc dotychczasowe ogłoszenie wyniku wyborów do 
L 1042/28 w Tarnopolskim Dzienniku Wojewódzkim 
w N-rze 2 z dnia 15 stycznia b. r. poz. 49, podaje 
się do publiczuej wiadomości wykaz uznanych przez 
Główną Komisję wyborczą za wybranych delegatów 
do Rady Pow, Kasy chorych w Kopyczyńcach, a to:

Mandaty z grupy pracodawców:
1. Solecki Jan, właściciel dóbr z Mszańca,, 2. Dr. 

Gelber Izrael, adwokat w Kopyczyńcach, 3. Świrski 
Czesław, dyr. dóbr Husiatyn-Probużna, 4. hr. Siemieński- 
Lewicki, właśc. dóbr, Ordynat Chorostków, 5. Roler 
Herman, prywatny w Kopyczyńcach, 6 . hr. Choiński- 
Dzieduszycki, właśc. dóbr w Jab łonowie, 7. Chmielow
ski Maksymiljan, dzierżawca w Żabińcach, 8 . Mieczy- 
chowski Kazimierz, dzierżawca Łózki ad Kociubińce, 
9. Kimmelman Emil, właśc. dóbr Liczkowce, 10. Plon 
Jonasz, fabryka wódek w Chorostkowie, 11. Dr. Bych 
Mikołaj, adwokat w Kopyczyńcach. 12. Bogucki Ale
ksander, właść. dóbr w Kluwińcach, 13. Horodyski An- 
rzej Feliks, właść dóbr w Kociubińcach, 14. Kiermisz 
Mozes, szynkarz w Probużnej, 15. Muszyński Mieczy
sław, właść. dóbr Rudki ad Suchostaw.

Zastępcy z grupy pracodawców:
16. Turczaniewicz Jan, emeryt, urzędnik państw, 

w Kopyczyńcach. 17. Huworka Edmund, notarjusz 
w Kopyczyńcach, 18. Ochrenstein Simon, kupiec w Ko
pyczyńcach, 19. Paygert Józef Kalasanty, właść. dóbr 
w Sidorowie, 20. Domosławski Józef, urzędnik państw, 
w Kopyczyńcach, 21. Kohn Saul, kupiec w Kopyczyń

cach, 22. Ks. Gorczyca Jan, proboszcz w Chorostkowie, 
23. Tarnawski Włodzimierz, przemysłowiec w Husia- 
tynie, 24. Matus Jan. hurtownia tytoniu w Husiatynie,
25. Hirschklau Samuel, piekarz w Kopyczyńcach, 26. 
Dr. Cnyczij Iwan, adwokat w Husiatynie, 27. Zinz Jó
zef, urzędnik państw, w Kopyczyńcach, 28. Hochman 
Pinkas, właść. młyna w Chorostkowie, 29. Schńfer M o
zes, dzierżawca dóbr w Niżborgu, 30. Prokosz Jan, 
aptekarz w Kopyczyńcach.

Mandaty z grupy ubezpieczonych:
1. Tołkacz Mieczysław, dzierżawca w Horodnicy,

2. Horodyski Leon, administrator dóbr Tłusteńkie,
3. Inż. Smalawski Adam, kontrolor lasów dóbr Kopy
czyńce, 4. Inż. Hitzinger Gustaw, agronom Ordynacji 
Chorostków, 5. Włodkowski Edmund, nadleśniczy dóbr 
w Jabłonowie, 6 . Wojciechowski Józef, leśnik w Jabło
nowie, 7. Miłuch Karol, oficjalista w Mszańcu, 8 . Pry- 
choda Adolf, dozorca w Msiaricu, 9. Wojciechowski 
Michał, pisarz ekonomiczny w Jabłonowie, 10. Kon- 
czakowski Romuald, leśniczy dóbr w Kopyczyńcach,
11. Mikuli Henryk, zarządca dóbr w Kuciubińcach.
12. Sitarz Antoni, rachmistrz Rady Pow. w Kopyczyń
cach, 13. Pomorjański Antoni, księgowy Sojuzu w Ko
pyczyńcach, 14. Halpern Rubin, KierowniK jajczarni 
w Kopyczyńcach, 15. Fleszer Stanisław, zarządca dóbr 
Uwisła, 16. Sybilski Jan, zarządca dóbr Rudki ad Su
chostaw, 17. Świerk Wojciech, furman w Rudkach ad 
Suchostaw, 18. Tomaszewski Stanisław, zarządca dóbr 
Jabłonów, 19. Czernik Antoni, rymarz Ordynacji- Cho
rostków, 20. Morawski Jan, magazynier dobr Chorost
ków, 21. Swoboda Henryk, księgowy dóbr Chorost
ków, 22. Niedziałkowski Ryszard, kasjer dóbr Probuż- 
na-Husiatyn, 23. Zełeneckij Aleksander, dependent 
dent adwokacki w Kopyczyńcach, 24. Strzelbicki Eu- 
genjusz, zarządca dóbr Samołuskowce, 25. Freisinger 
Jakób, solicytator adwokacki w Kopyczyńcach, 26. Ko- 
tulski Władysław, oficjalista w Czarnokońcach wielkich, 
27 Bukowy Józef, dozorca w Uwiśle, 28. Broszczak 
Maciej, oficjalista w Uwiśle, 29. Morawski Juljan, ofi
cjalista w Jabłonowie, 30. Goldrosen Józef, rolnik 
i przemysłowiec w Kopyczyńcach.

Zastępcy z grupy ubezpieczonych.
1. Józefczuk Karol, fornal fol w. Probużna, 2. Wierz - 

chlejski Roman, zarządca dóbr w Tłusteńkiem, 3. Za
wadzki Stefan, połowy w Tłusteńkiem, 4. Czereśniowski 
Leopold, gumienny w Tłusteńkiem, 5. Popiel Benedykt, 
gumienny w Tłusteńkiem, 6 Szczerkowski Zenon, 
oficjalista z Horodnicy, 7. Grabowski Stefan, oficjalista 
z Horodnicy, 8 Masztaler Leon, fornal w Kluwińcach,
9. Karczewski Jan, oficjalista w Zielonym Kącie, 10. 
Włodarski M-chał, oficjalista w Czarnokońcach wlk.,
11. Zdrowiecki Michał, gumier.ny w Kociubińcach,
12. Świętonowski Kazimierz, gumienny w Czarnokoń
cach wlk., 13 Bohaczewskij Jarosław, kandydat notarj.,
14. Weber Jonasz, kUDiec w Chorostkowie, 15 Gajew
ski Stanisław, Folwark Czarnokom e w!k, 16_ Cieliński 
Józef, woźnica fol w. w Kociubińcach, 17. Żółtbbiuch 
Piotr, zarządca dóbr w Mszańcu, 18. Jankiewicz Józef, 
fornal fol w, w Horodnicach, 19 Balicki Juljan, oficja
lista z Uwisły, 20 Królikowski Jan, zarządca dóbr
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w Howiłowie, 21. Antochów Antoni, folwark Jabłonów, 
22. Świrski Bazyli, maszynista w Jabłonowie, 23. Pen- 
cak Wasyl, nauczyciel Ridnej szkoły, 24. Kozioł Fran
ciszek, folwark Jabłonów, 25. Kleiner Markus, księgowy 
w Kopyczyńcach, 26. Isakiewicz Józef, gorzelnik Ordyn. 
Chorostków, 27. Andrejków Aleksander, folwark Cho- 
rostków, 28. Kobei Łukasz, folwark Chorostków, 29. 
Kruczek Feliks, forwark Rudki, 30. Wybyrany Michał, 
fornal w Probużnie.

Za Zarząd Powiatowej Kasy Chorych: 
Dyrektor: Przewodniczący Zarządu"
FerenCf Mieczyctiowski.

Komunikat
z rozwoju Komunalnych Kas Oszczędności na obszarze 

Województwa Tarnopolskiego.
Stan wkładek oszczędności Złotowych łącznie 

z dolarowymi przeliczonem: na złote po kursie 
1 $ =  8"85 w 17 Kasach Oszczędności zrzeszonych 
w Związku Polskich Kas Oszczędności we Lwowie, a 
działających na terenie Województwa Tarnopolskiego

wynosił z dniem 28 lutego 1929 zł. 6.398.573.21 na 
16.594 ks. wkł., w marcu złoź. zł. 727.535.33 i wyd. 
376 ks., podj. zł. 466.636.01 i śc. 145 t. j. 260.899.32 
na 231 ks. wkł. Stan 31 marca 1929 zł. 6.659.472.53 
na 16.825 ks. wkł.

Unieważnienia dokumentów.
Daniel Mandryk z Załuża pow. Zbaraż unieważ- 

zgubiony dowód tożsamości konia S. A. Nr. 210662.

Procyk Jan, syn Iwana z Brykacza pow. Przemy
ślany, unieważnia skradziony dowód tożsamości konia
S. A. Nr. 126628 wydany przez Insp. koni we Lwowie.

Kaczorowski Wasyl z Kniaża pow. Złoczów, u- 
nieważnia dowód tożsamości konia S. A. Nr. 230171 
wydany przez Insp. koni w Złoczowie.

Adamowski Matwij, rocznik 1885 z Kałaharówki 
unieważnia zgubioną książeczkę wojskową, wydaną 
przez P. K. U. Tarnopol.

Adres Redakcji i Administracji: .Tarnopolski Dziennik Wojewódzki* Tarnopol, Urząd Wojewódzki, ul. 29-go
ListoDada 4. Nr. telefonu Redakcji i Administracji 23 i 125.

Cena pojedynczego egzemplarza 60 groszy.

.Tarnopolski Dziennik Wojewódzki* przyjmuje ogłoszenia instytucyj społecznych i użyteczności publicznej, od osób
zaś prywatnych tylko takie, które wynikają ze stosunku do władz rządowych i wymienionych instytucyj.

Cena ogłoszeń: drobne za wyraz 10 groszy — najmniej 1 złoty.

Z drukarni Leona Wierzbickiego w Tarnopolu, Pasaż Adlera 1. 6. — Telefon Nr, 138.


