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DZIAŁ URZĘDOWY!
320.
Nr. R. W. I. 1/20/38.
ZARZĄDZENIE
Wojewody Śląskiego
z dnia 30 września 1938 r.
o zwalczaniu pryszczycy na obszarze Wojewódz
twa Śląskiego.
Z uwagi na obecny stan pryszczycy w państ
wach ościennych oraz na obszarze Województwa
Śląskiego, na podstawie postanowień art. 41 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
22. VIII. 1927 o zwalczaniu zaraźliwych chorób
zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr 77 poz. 673) zmienio
nego ustawą z dnia 16. IV. 1938 (Dz. U. R. P.
Nr 27 poz. 245) oraz wydanych na ich podstawie
rozporządzeń wykonawczych, zarządzam co na
stępuje:

§ i.
Uchylam zarządzenie moje z dnia 25 marca
1938 r. Nr R. W. 1/1/20/38 w sprawie zamknięcia
ruchu osobowego i kołowego na granicy polskoniemieckiej i polsko-czechosłowackiej (Gazeta
Urzędowa Województwa Śląskiego Nr 12 z dnia
31. III. 1938) — w całości oraz § 1 i 2 zarządzenia
mego z dnia 20. V. 1938 Nr R. W. 1/1/20/38 o zwal
czaniu pryszczycy na obszarze Województwa Ślą
skiego (Gazeta Urzędowa Wojew. Śląskiego Nr 20
z dnia 30. V. 1938).
§ 2Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia w Gazecie Urzędowej Województwa
Śląskiego.
Wojewoda Śląski
w z.:
(—) Dr Sa leni,
Wicewojewoda.
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321.
Nr R. W. I. 1/20/38.

ZARZĄDZENIE
POLICYJNO-WETERYNARYJNE
Wojewody Śląskiego
z dnia 3 października 1938 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Ślą
skiego z dnia 30. VII. 1938 o zwalczania prysz
czycy w Województwie Śląskim.
Na podstawie postanowień art. 41 rozporzą
dzenia Prezydenła Rzeczypospolitej z dnia 22.
VIII. 1927 o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwie
rzęcych (Dz. U. R. P. Nr 77 poz. 673) zmienionego
ustawą z dnia 16. IV. 1938 (Dz. U. R. P. Nr 27
poz. 245) oraz wydanych na ich podstawie rozpo
rządzeń wykonawczych, zarządzam co następuje:
§ 1.
Zarządzenie policyjno-weterynaryjne Woje
wody Śląskiego z dnia 30 lipca 1938 w sprawie
zwalczania pryszczycy w Województwie Śląskim
(Gazeta Urzędowa Wojew. Śląskiego Nr 30 z 5.
VIII. 1938) ulega następującym zmianom:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Do Okręgu zapowietrzonego pryszczycą
wcielam zagrody zapowietrzone oraz najbliższe
sąsiednie w następujących miejscowościach:
a) w powiecie bielskim: Zbytków, Zabłocie, Stru
mień, Drogomyśl, Chybie, Zarzecze, Bąków,
Czechowice, Kamienica, Jaworze, Świętoszówka, Zabrzeg, Rudzica, Mnich, Łazy, Stare Biel
sko, Bronów, Jasienica, Bystra, Ligota, Frelichów, Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dol
ne, Wapienica, Komorowice, Grodziec, Bielowicko, Wieszczęta, Mikuszowice, Mazańcowice,
Roztropice, Bielsko miasto,
b) w powiecie cieszyńskim : Bładnice, Cieszyn-Bobrek, Brzezówka, Cisownica, Dzięgielów, Go
dziszów, Goleszów, Górki Wielkie, Gumna,
Harbutowice, Haźlach, Hermanice, Iskrzyczyn,
Istebnna, Kaczyce, Kisielów, Kiczyce, Kończyce
Wielkie, Kończyce Male, Kowale, Kostkowice,
Kozakowice Górne, Kozakowice Dolne, Łączka.
Marklowice Górne, Międzyświeć, Ochaby,
Ogrodzona, Pastwiska, Pierściec, Pogórze, Po
gwizdów, Puńców, Pruchna, Simoradz, Sko
czów, Ustroń, Wisla, Wiślica, Zamarski, Ze
brzydowice,
c) w powiecie świętochłowickim: Chropaczów,
Chorzów m., Ruda Śląska, Dąbrówka Wielka,
Piekary Śląskie, Brzeziny Śląskie,
d) w powiecie lublinieckim: Babienica, Lubsza Śl.,
Psary Śl., Woźniki, Boronów, Kamienica, Pia
sek, Strzebin, Dyrdy.
e) w powiecie rybnickim: Pszów, Bujaków, Rowień, Piece, Żory, Wielopole, Baranowice, Ja
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strzębie Górne i Dolne, Godów, Raszczyce, Kokoszyce, Ruptawa, Żytna, Radlin, Wilchwy,
Rogoźna, Jejkowice, Świerklany Górne i Dol
ne, Wilcza Górna i Dolna, Gierałtowice, Palowice, Rydułtowy, Przyszowice, Syrynia, Po
pielów, Knurów, Chwałowice, Rój, Paniówki,
Kornowac, Kleszczów, Osiny, Folwarki, Wo
dzisław, Książenice, Kamień n/O., Czyżowice,
Bełsznica, Odra, Kamień p. R., Leszczyny, Chudów, Jastrzębie Zdrój, Brzezie, Bluszczów, Lu
bomia, Cisówka, Buków, Połomia, Pogrzebień,
f) w powiecie katowickim: Katowice II, Brzezin
ka, Nowa Wieś, Bytków, Makoszowy, Bielszowice, Halemba, Bańgów, Kochłowice, Przełajka, Kończyce, Michałkowice, Mysłowice, Sie
mianowice, Kłodnica,
g) w powiecie tamogórskim: Radzionków, Nakło.
Kozłowa Góra, Orzech, Tarnowice Stare, Repty Stare, Piekary Rudne, Rybna, Świerklaniec,
Chechło Nowe,
h) w powiecie pszczyńskim: Bieruń Stary, Borowawieś, Bijasowice, Bzie, Czarków, Dziećkowice, Góra, Goczałkowice, Gilowice, Kryry,
Kobielice, Lędziny, Mizerów, Międzyrzecze, Mi
kołów, Orzesze, Kosztowy, Ornontowice, Paniowy, Pielgrzymowice, Poręba, Radostowice,
Mokre, Łaziska Dolne, Śmiłowice, Tychy, Urbanowice, Wisła Wielka, Wola, Warszowice,
Wyry, Zgoń.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Do okręgu zagrożonego pryszczycą wcielani
pozostałe zagrody w miejscowościach zapowie
trzonych“.
§ 3.
Zarządzenie niniejsze wchodzi natychmiast
w życie i obowiązuje aż do odwołania. Równo
cześnie uchylam zarządzenie moje z dnia 30. VII.
1938 r. R. W. 1/1/20/38 o zwalczaniu pryszczycy
w Województwie Śląskim (Gaz. Urzędowa Wojew.
Śląskiego Nr 30 z dnia 5. VIII. 1938).
§ 4.
Nieprzestrzeganie niniejszego, jak również za
rządzeń wydanych w wyżej wyszczególnionych
okręgach zapowietrzonych i zagrożonych prysz
czycą, przez PP. Starostów karane będzie na pod
stawie rozdziału VII, powołanego na wstępie roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
22. VIII. 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 77 poz. 673) zmie
nionego ustawą z dnia 16. IV. 1938 (Dz. U. R. P.
Nr 27 poz. 245).
Wojewoda.

w z.
(—) Dr Saloni
Wicewojewoda.
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322.
DYREKCJA POLICJI
w Katowicach.
Nr Wet. 12/336. Katowice, dnia 11 październ. 1938.

ZARZĄDZENIF
POLICYJNO-WETERYNARYJNE
Dyrektora Policji w Katowicach
w sprawie zwalczania pryszczycy w Halembie,
Michałkowicach i Szopienicach.
W uzupełnieniu wydanych przepisów w spra
wie zwalczania pryszczycy zarządzam aż do od
wołania co następuje:
I. Zagrody zapowietrzone.
Za zapowietrzone uznaje się następujące za
grody:
w Halembie: Szczygła Romana, ul. Bielszowicka
nr 12,
w Szopienicach: Figla Franciszka, ulica Lepianki,
w Michałkowicach: Probostwo, Tomakowej Mar
ty, ul. Marsz. Piłsudskiego nr 19 i Korugi Pio
tra, ul. Krótka 2.
II. Okręgi zapowietrzone.
W Flalembie nie ulega okręg zapowietrzony
pryszczycą zmianie, natomiast w Szopienicach i
Michałkowicach stanowią zagrody nawiedzone
pryszczycą okręgi zapowietrzone.
III. Okręgi zagrożone.
Do okręgu zagrożonego wciela się pozostałe
zagrody miejscowości nawiedzonych pryszczycą.
IV. Przepisy ogólne.
Do zagród i okręgów zapowietrzonych i za
grożonych mają zastosowanie przepisy zarządze
nia policyjno - weterynaryjnego z dnia 7 czerwca
1938 r., ogłoszone w Gazecie Uizędowej Wojew.
Śląskiego Nr 23 poz. 17.
W Michałkowicach zabrania się wypasania
zwierząt racicowych na wspólnym pastwisku na
tz. „łąkach“.
Dyrektor Policii:
w z.:
(—) K u t z n e r,
Wicedyrektor.
323.
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będzie się przegląd ogierów przez Komisję Kwali
fikacyjną według poniżej podanego planu:
1. Do przeglądu mają być doprowadzone wszyst
kie ogiery ur. w r. 1935 i sta-sze.
2. Zaświadczenie wydane niektórym właścicielom
przez powiatowego lekarza weterynaryjnego,
że ogier nie może być wytrzebiony, nie zwal
nia właściciela od obowiązku doprowadzenia
ogiera do przeglądu.
3. Zwolnieni są od doprowadzenia przed Komisję
Kwalifikacyjną właściciele, których ogiery mają
stałe miejsce postoju w Katowicach.
4. Za niedoprowadzenie ogiera przed Komisję
Kwalifikacyjną, właściciel ukarany będzie grzy
wną do 20,— zł.
5. Właściciele ogierów powinni przedstawić Ko
misji Kwalifikacyjnej wszystkie dokumenty do
tyczące ogiera: dowód tożsamości, świadectwo
pochodzenia, poprzednio wydane świadectwo
uznania, zaświadczenie pow. lekarza wetery
naryjnego, na podstawie którego właściciel
zwolniony został na rok 1938 od opłaty.
6. Właścicielom ogierów uznanych przez Komisję
Kwalifikacyjną wydane będą bezpłatnie świa
dectwa uznania.
7. Pokrywanie cudzych klaczy dozwolone jest
tylko ogierami uznanymi i na obszarze jaki
będzie wyznaczony w wydanym świadectwie
uznania.
8. Ogiery, które nie zostały uznane, podlegają
opłacie po 50,— zł rocznie i nie wolno niemi
stanowić cudzych klaczy.
9. Stanowienie cudzych klaczy ogierem nieposiadającym świadectwa uznania, karane będzie
grzywną do 300,— zł.
Winni dopuszczenia możliwości pokrycia cu
dzych klaczy ogierem nieuznanym karany będzie
grzywną do 20,— zł.

1.
2.
3.
4.

ŚLĄSKA IZBA ROLNICZA
w Katowicach

5.

OBWIESZCZENIE
PRZEGLĄD OGIERÓW.
Na zasadzie Ustawy z dnia 13 marca 1934 r.
o nadzorze nad hodowlą koni (Dz. U. R. P. Nr 32
poz. 284) oraz Dz. Ust. R. P. Nr 52, poz. 339 od

6.

PLAN PRZEGLĄDU OGIERÓW:
Dla wszystkich gmin pow. bielskiego i m. Biel
ska dnia 17 października 1938 o godz. 10-tej na
targowicy przy rzeźni miejskiej.
Dla wszystkich gmin pow. cieszyńskiego dnia
17 paźdz.ermka 1938 o godz. 14-tej w Skoczo
wie na targowicy.
Dla wszystkich gmin pow. pszczyńskiego dnia
18 października 1938 o godz. 10-tej w Pszczynie
na targowicy.
Dla wszystkich gmin pow. rybnickiego dnia
19 października 1938 o godz. 10-+ej w Rybniku
na targowicy.
Dla wszystkich gmin pow. świętochłowickiego
oraz m. Chorzowa dnia 21 października 1938
o godzinie 9-tej w Chorzowie na targowicy
przy ul. Katowickiej.
Dla wszystkich gmin pow. katowickiego dnia
21 października 1938 o godzinie 14-tej w Kato
wicach na placu między parkiem Kościuszki
a ogródkami działkowymi.
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7. Dla wszystkich gmin pow. lublinieckiego dnia
24 października 1938 o godz. 10-tej w Lublińcu
na targowicy.
8. Dla wszystkich gmin pow. tarnogórskiego dnia
24 października 1938 o godz. 13-tej w Tarnow
skich Górach na targowicy przy ul. Sienkie
wicza.
(—) Leon Smółka
Prezes ŚląsKiej Izby Rolniczej.
324.

REGULAMIN
dotyczący udzielania pożyczek budowlanych ze
Śląskiego Funduszu Gospodarczego.
§ 1.
Z kwot, leżących na rachunku bieżącym Ślą
skiego Funduszu Gospodarczego w Oddziale Ban
ku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach, przy
znaje pożyczki śląska Rada Wojewódzka.
§2.
Z pożyczek budowlanych, udzielanych z po
wyższego Funduszu, mogą korzystać:
a) związki samorządowe,
b) spółdzielnie mieszkaniowe, których statut nie
przewiduje przejścia nieruchomości na wła
sność pojedynczych członków,
c) osoby fizyczne, prawne i spółdzielnie budo
wla no-mieszkaniowe.
Spółdzielnie wymienione pod b) i c) muszą
należeć do Związków Rewizyjnych, posiadających
prawo dokonywania rewizyj.

§3.
Pożyczki budowlane będą udzielane w zasa
dzie na budowę domów murowanych, krytych
ogniotrwałe.
Pożyczki mogą być udzielane na okres lat
25 i 42:
1) pożyczki, udzielane do wysokości zł 5.000,—
winny być spłacane w 25 latach w ratach ka
pitałowych półrocznych zdołu,
2) pożyczki, udzielane w kwotach ponad 5.000,—
zł winny być spłacane w 42 latach w ratach
kapitałowych półrocznych zdołu.
3) Na budowę domów drewnianych, krytych
ogniotrwałe, mogą być udzielane pożyczki
tylko w wyjątkowych przypadkach na czas
nie dłuższy jak 15 lat.
Powyższe czasokresy mogą ulec redukcji
w drodze uchwały Śląskiej Rady Wojewódzkiej
w przypadkach:
1) kiedy sposób budowy domu nie dozwala
na zastosowanie tych czasokresów z uwagi na
ewentualne straty Skarbu Śląskiego,
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2) kiedy właściciel nadania górniczego
w związku z postanowieniami art. 102 prawa gór
niczego wyraża wprawdzie zgodę na budowę do
mu, lecz odpowiedzialność za ewentualne straty
z powodu szkodliwego działania górnictwa ogra
nicza na pewien zgóry określony czas.
Dwuroczny okres ulgowy wolny od opłaty
kapitału pożyczki i odsetek będzie przyznany tyl
ko pożyczkom, udzielonym osadnikom.
Jednoroczny okres ulgowy wolny tylko od
spłaty kapitału pożyczki będzie przyznawany je
dynie pożyczkom, udzielonym na okres 42 lat.
§ 4.
Oprocentowanie pożyczek, udzielonych ze
Śląskiego Funduszu Gospodarczego, wynosić bę
dzie:
a) dla spółdzielni mieszkaniowych oraz instytu
cji społecznych najwyżej 3%,
b) dla innych osób prawnych oraz osób fizycz
nych najwyżej 4% w stosunku rocznym, łą
cznie z należnościami Banku Gospodarstwa
Krajowego, przewidzianymi w umowie.
§ 5.
Raty kapitałowe będą płatne w ratach pół
rocznych z dołu, odsetki płatne zgóry w ratach
półrocznych, z tym, że pierwsza rata procentowa
będzie potrącona przy realizacji pożyczki za wy
jątkiem pożyczek, udzielanym osadnikom (§ 3
ustęp przedostatni).
6.
Normy kredytowe będą ustalane rokrocznie
przez Śląską Radę Wojewódzką z końcem każde
go roku kalendarzowego w planie akcji budowlano-mieszkaniowej na rok następny, ogłoszo
nym w Gazecie U-zędowej Województwa Ślą
skiego (art. 19 e ustawy z 15. XI. 1936 r. zmie
niające ustawę z 8. II. 1928 r o Śląskim Fun
duszu Gospodarczym Dz. U. śl. Nr 13, poz. 23).
§

§ 7.
Pożyczki budowlane powinny być zasadniczo
zabezpieczone na I miejscu hipoteki nieruchomo
ści, na której jest prowadzona budowa.
Dopuszczalne jest udzielenie pożyczek za za
bezpieczeniem na dalszym miejscu hipotecznym
po pożyczkach, udzielonych z funduszów rządo
wych albo państwowych instytucyj kredytowych
oraz z funduszów Skarbu Śląskiego jakoteż po
innych ciężarach, których spłata byłaby utrudnio
na, z tym jednak, że udzielona pożyczka budowla
na łącznie z poprzedzającymi obciążeniami nie
będzie przekraczała granic, określonych w myśl
§ 6 niniejszego regulaminu.
Zabezpieczenie pożyczek po hipotekach Ban
ku Gospodarstwa Krajowego i Państwowego Ban
ku Rolnego — ze względu r.a wyjątkowe upraw
nienia tych Banków w dochodzeniu swych wie
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rzytelności hipotecznych — winno uzyskać apro
batę Śląskiej Rady Wojewódzkiej.
Pożyczki na budowę osiedli, kolonii lub blo
ków dla pracowników fizycznych lub umysło
wych oraz na budowę domów mieszkalnych, na
parcelach, zakupionych przy parcelacji przed ich
przewłaszczeniem w księdze wieczystej, mogą
być również udzielone i za innym zabezpiecze
niem, aniżeli hipotecznym, o ile Śląska Rada Wo
jewódzka uzna dane zabezpieczenie za wystar
czające.
§ 8.
Pożyczki będą udzielane na budowę, przebu
dowę, dobudowę domów mieszkalnych oraz na
remont główny domów mieszkalnych, wybudowa
nych przed 1 stycznia 1919 r.
§ 9.
Podania o pożyczki budowlane, zawierające
określenie wysokości i celu pożyczki oraz szcze
gółowy opis nieruchomości, na której istnieje
wzgl. ma być wniesiona budowa, winny być wno
szone do Śląskiej Rady Wojewódzkiej przez Od
dział Banku Gospodarstwa Krajowego w Kato
wicach.
§ 10.

Do podania należy dołączyć następujące do
kumenty:
a) najnowszy wierzytelny wyciąg z księgi wie
czystej (wyciąg hipoteczny) z podaniem wpi
sów działu I, II, III względnie karty A, B, C,
b) najnowszy wyciąg z księgi posiadłości grun
towej (arkusz posiadłości gruntowej), stwier
dzający powierzchnię gruntu i zawierający
opis parcel,
c) odbitkę (kopję) mapy katastralnej,
d) plan budowy, zatwierdzony przez władze bu
dowlane i zawierający plan orientacyjny, po
łożenie nieruchomości oraz plan sytuacji pro
jektowanych budynków w obrębie nierucho
mości, wszystkie rzuty poziome, charaktery
styczne przekroje i elewacje budynków,
e) szczegółowy kosztorys budowy,
f) uwierzytelniony odpis pisemnej zgody wła
ściciela nadania górniczego na budowę domu,
g) uwierzytelniony odpis opinii właściwego okrę
gowego urzędu górniczego w związku z po
stanowieniami art. 102 prawa górniczego,
h) oświadczenie wierzycieli hipotecznych na
ewentualne ustąpienie pierwszeństwa hipo
tecznego dla pożyczki ze Skarbu Śląskiego.
Prócz wyżej wymienionych dokumentów
winny związki komunalne przedłożyć:
i) budżet na okres bieżący,
j) sprawozdanie z wykonania budżetu za okres
ubiegły,
k) zatwierdzone przez władze nadzorcze uchwa
ły powołanych do tego organów samorządu,
postanawiające zaciągnięcie pożyczki,
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1) zobowiązanie corocznego wstawiania do bud
żetu sum, potrzebnych na amortyzację kapi
tału i oprocentowania.
Spółdzielnia zaś:
ł) statut,
m) wyciąg z rejestru spółdzielni,
n) wykaz członków z podaniem ich zawodu, wy
sokości udziałów, które mają płacić członko
wie oraz uskutecznionych wpłat na udziały,
o) powziętą zgodnie ze statutem, uwierzytelnio
ną uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
p) dowód należenia do związku rewizyjnego,
posiadającego prawo dokonywania rewizji.
r) bilans za ostatni rok gospodarczy.
Prócz powyższych dokumentów winien pe
tent po zawiadomieniu go o przyznaniu pożyczki
i doprowadzeniu budowy w stanie surowym pod
dach złożyć zaliczkę na koszty oszacowania, któ
rej wysokość określi Bank orazi deklarację, że
w razie niedojścia do skutku pożyczki, nie będzie
rościł sobie żadnych pretensji do zwrotu zaliczki.
§ 11.
Jeżeli budujący nie może przedłożyć na razie
któregokolwiek z wymienionych w poprzednim
paragrafie dokumentów, ale sprawa jest dosta
tecznie wyjaśniona, pożyczka może być przyznana
warunkowo.
§ 12.
Przed przedłożeniem podania o pożyczkę Ślą
skiej Radzie Wojewódzkiej bada Bank wniesione
podania o kredyt budowlany pod względem pra
wnym i technicznym.
Pod względem prawnym bada Bank:
a) wysokość obciążenia nieruchomości hipoteka
mi wierzycieli,
b) czy istnieje zgoda właściciela pola górniczego
w związku z jego odpowiedzialnością, za
ewentualne szkody górnicze i opinia właści
wego urzędu górniczego w rejonach, w któ
rych istnieją nadania górnicze,
c) treść zastrzeżenia właściciela nadania górni
czego co do dalszej swobodnej odbudowy
górniczej pod terenami, które już zostały
uprzednio podkopane.
Jeśli według opinii właściwego urzędu
górniczego grożą przyszłej budowie szkody
z powodu ujemnego oddziaływania górnictwa,
Bank sporządzi równocześnie z wnioskiem o
przyznanie pożyczki wniosek na Śląską Radę
Wojewódzką o przejęcie przez Skarb Śląski
odpowiedzialności za szkody górnicze z ró
wnoczesnym dostosowaniem okresu amorty
zacyjnego pożyczki do terminu, od którego
ma być rozpoczęta odbudowa górnicza, przy
czym właściciel nadania górniczego winien
się zobowiązać w formie aktu notarialnego,
że nie rozpocznie odbudowy górniczej przed
upływem okresu amortyzacji pożyczki;
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d) czy konsens budowlany, zaskarżony przez
właściciela nadania górniczego, stał się pra
womocny.
Jeżeli konsens budowlany został zaskarżony
przez właściciela nadania górniczego, prośba o
pożyczkę nie może być przez Bank rozpatrywana,
a podanie o pożyczkę winno być przez Bank pe
tentowi zwrócone.
Jeżeli właściciel nadania górniczego nie wy
raził zgody na pokrycie ewentualnych szkód z od
budowy górniczej i nie zaskarżył konsensu bu
dowlanego — lub opinia właściwego urzędu gór
niczego jest tego rodzaju, że nie wyklucza strat
dla Skarbu Śląskiego — w przyoadku udzielenia
petentowi pożyczki, Bank sporządzi równocześnie
z wnioskiem o przyznanie pożyczki wniosek na
Śląską Radę Wojewódzką o przejęcie przez Skarb
Śląski odpowiedzialności za ewentualne szkody.
Pod względem technicznym winien Bank
stwierdzić:
a) przybliżony całkowity koszt mającej się sfi
nansować budowy,
b) przypuszczalną wartość techniczną placu
wraz z finansowanym budynkiem po wykoń
czeniu budowy domu,
c) przypuszczalny roczny dochód finansowanego
budynku,
d) czy plany budowy i kosztorysy zostały wy
konane z uwzględnieniem wskazówek właści
ciela nadania górniczego i odnośnego okręgo
wego urzędu górniczego.
Po ukończeniu badania przedkłada Bank po
dania wraz z oszacowaniem technicznym oraz
wszystkimi załącznikami Śląskiemu Urzędowi
Wojewódzkiemu (Wydział Skarbowy).
Wnioski pożyczkowe bez załączników, wy
maganych w postanowieniach § 11, lub bez do
statecznego wyjaśnienia w razie braku którego
kolwiek z załączników, przewidzianego w § 12,
nie mogą być przez Bank rozpatrywane i winny
być przez Bank po terminie, zakreślonym do wno
szenia podań o pożyczki, petentom zwrócone.
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§ 15.
Wypłata pożyczki następuje zasadniczo
w 2 ratach, a mianowicie: pierwsza rata w wy
sokości 35% sumy pożyczki po dokonaniu zabez
pieczenia hipotecznego, po wypełnieniu wszyst
kich warunków promesy oraz po zbadaniu przez
oceniciela Banku na miejscu budowy, że petent
wykonał roboty budowlane, wynoszące przynaj
mniej 40%- kosztorysu, co z reguły winno odpo
wiadać doprowadzeniu budowy w stanie suro
wym pod dach.
Na prośbę budującego Bank Gospodarstwa
Krajowego może wypłacać zaliczki na Il-gą ratę
pożyczki, jednakże tylko po.
a) stwierdzeniu postępu budowy drogą lustracji
na miejscu na koszt budującego,
b) stwierdzeniu, że wypłacić się mająca zaliczka
wraz z wypłaconą 1-szą ratą pozostaje w ta
kim stosunku do wartości wykonanej budo
wy, jak przyznana pożyczka do całej warto
ści wybudować się mającego domu.
Realizacja pożyczki następuje przez wypła
cenie kredytobiorcy I-szej raty, przy czym pozo
stałą niewypłaconą część pożyczki zapisuje Bank
na rachunek pożyczkobiorcy, zawinkulowany na
rzecz Skarbu Śląskiego, z którego to rachunku
Bank będzie wypłacał zaliczki i drugą ratę po
życzki.

§ 16.
Opis i ocena, sporządzone przez rzeczozna
wcę Banku, winny zawierać:
a) stwierdzenie sytuacji budynku, uwidocznio
nej w zatwierdzonych planach, z faktyczną
sytuacją budynku w naturze,
b) całkowity koszt budowy, ustalony na podsta
wie rzeczywistej kubatury budynku, pomno
żonej przez właściwą cenę jednostkową (m8),
c) koszt robót wykonanych i pozostałych do
wykończenia budynku,
d) czas, w jakim budowa może być wykończona,
e) wartość techniczną całej nieruchomości obec
ną i przyszłą,
f)
wartość
finansowa (na podstawie przewidy
§ 13.
wanego dochodu) po wykończeniu budowy,
Pożyczki w kwotach mniejszych jak zł 1,000
g) czasokres trwałości budynku w stanie zda
nie będą udzielane.
tnym do użytkowania.
§ 14.
Elaboraty techniczne rzeczoznawców winny
O przyznaniu pożyczki przez śląska Radę być sporządzane na drukowanych formularzach
Wojewódzką Bank zawiadamia pożyczkobiorców bankowych, uwzględniających wszystkie wymie
z tym, że wydanie formalnej promesy następnie nione informacje. Szczegółowy układ i treść for
dopiero po otrzymaniu przez Bank zawiadomię- , mularzy, jakoteż instrukcje techniczne, normujące
nia od pożyczkobiorcy o zaistnieniu warunków do sposób wykonywania czynności szacunkowych
wpłaty I-szej raty i przeprowadzeniu przez Bank ustala Oddział Banku Gospodarstwa Krajowego
opisu i oceny nieruchomości na miejscu budowy. w Katowicach wyłącznie w swoim zakresie.
O ile oceniciel Banku przed przystąpieniem
Bank uprawniony jest do wydania promesy
z ważnością do 6-ciu miesięcy, a przedłużenie do opisu i oszacowania nieruchomości na miejscu
tego terminu może nastąpić za aprobatą Śląskiej budowy nie jest w możności ustalić granicy par
celi, na której buduje się dom, a zachodzi obawa
Rady Wojewódzkiej.
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wbudowania się w obcy grunt w rozumieniu
par. 912 Kcn., par. 418 Kca., Bank zażąda od
pożyczkobiorcy ustalenia granicy parceli przez
odnośny urząd katastralny.
§ 17.
Przed wypłatą pierwszej raty pożyczki wi
nien petent przedłożyć:
a) pierwszy wypis skryptu dłużnego, sporządzo
nego przed notariuszem wg wzoru, załączo
nego przy promesie,
b) pełny wierzytelny wyciąg z księgi wieczy
stej (wyciąg hipoteczny) na dowód zabezpie
czenia pożyczki na hiootekę nieruchomości,
nadto osoby prawne:
c) najnowszy wyciąg z rejestru Spółdzielni wzgl.
z rejestru handlowego,
d) pokwitowanie w formie notarialnej odbioru
waluty pożyczki,
e) polisę ubezpieczeniową.
§ 18.
Wypłata drugiej raty pożyczki może nastąpić:
a) po całkowitym ukończeniu budowy domu
wraz z tynkami zewnętrznymi zgodnie z pla
nem i kosztorysem, co sprawdza Bank drogą
lustracji na miejscu,
b) po przedłożeniu zezwolenia na zamieszkanie,
wydanego przez właściwą władzę budowlaną,
c) po stwierdzeniu przez Bank, że przez wypłatę
drugiej raty nie zostaną naruszone normy
kredytowania, ustalone w myśl § 6 regula
minu.
W przypadkach stwierdzenia przez Bank
przed wypłatą pierwszej lub drugiej raty po
życzki, że pożyczkobiorca buduje lub wybudował
dom niezgodnie z planem budowy lub kosztory
sem, wskutek czego dom przedstawia mniejszą
wartość i że policja budowlana wyraziła zgodę
na zmianę planu budowy, Bank ograniczy stosun
kowo wysokość przyznanej pożyczki.
O ile stwierdzony zostanie brak tynków ze
wnętrznych, Bank zatrzyma z drugiej raty po
życzki tytułem kaucji sumę, odpowiadającą kosz
tom wykonania tynków.
W przypadku stwierdzenia przez oeeniciela
Ba lku podczas opisu i oszacowania nieruchomości
na miejscu Dudowy, że pożyczkobiorca wykonał
już budowę domu ponad 40% kosztorysu, Bank
może wypłacić pożyczkobiorcy tytułem pierwszej
raty pożyczki taką kwotę, która pozostaje do
wartości wykonanej budowy w takim stosunku,
jak przyznana pożyczka do całej wartości kosz
torysu.
§ 19.
Po całkowitym ukończeniu domu zgodnie
z planem i kosztorysem pożyczkobiorca przepro
wadzi naniesienie tego domu na odbitkę (kopię)
z mapy katastralnej oraz przeprowadzi ten dom
przez kataster i księgę gruntową.
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W tym celu zatrzyma Bank przy wypłacie
II raty pożyczki kaucję w odpowiedniej wysokości
oraz zażąda od pożyczkobiorcy odpowiedniej de
klaracji.
§ 20.
Niezależnie od opisu i oceny nieruchomości
przed wypłatą I raty pożyczki i lustracji technicz
nej przed wypłatą reszty pożyczki może Oddział
Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach
przeprowadzać kontrolę techniczną finansowanych
budów:
1. na prośbę pożyczkobiorcy, celem uzyskania
zaliczki na poczet drugiej raty pożyczki,
2. w razie zawiadomienia Banku przez pożyczko
biorcę lub osoby trzeciej, że pożyczkobiorca
odstąpił podczas budowy od kosztorysu, który
był podstawą przyznania pożyczki.
Protokół lustracji budowy winien zawierać:
a) opis stanu zaawansowania budowy z podaniem
faktycznej kubatury i procentowym określe
niem stanu wykończenia,
b) koszt robót wykonanych,
c) szczegółowy opis i koszt robót pozostałych
do wykonania,
d) postęp i tempo budowy,
e) obecną wartość techniczną całej nierucho
mości,
f) cenę sprzedażną nieruchomości w stanie obec
nym.
O ile w trakcie finansowym pierwotny projekt
budowy ulegnie przeróbce, zmieniającej zasadni
czo kubaturę buaynku oraz rozkład i ilość mie
szkań bądź izb mieszkalnych, wówczas delego
wany oceniciel Banku winien zamiast normalnego
sprawozdania technicznego sporządzić przeszaco
wanie nieruchomości w formie kompletnej nowej
oceny. W powyższych przypadkach wypłata kre
dytu winna być uzależniona od przedłużenia przez
klienta zamiennych planów budynku, zatwierdzonnych przez właściwa władzę budowlaną.
§ 21.

Przed wypłatą pierwszej raty pożyczki winna
być przedłożona polisa asekuracyjna na dowód
ubezpieczenia nieruchomości od ognia w jednym
z krajowych Towarzystw ubezpieczeniowych we
dług listy, zatwierdzonej przez Ministra Skarbu,
przy czym winna być na polisie uczyniona
wzmianka (adnotacja), podpisana przez Zarząd
danego towarzystwa, że w razie Pogorzeli
1. Towarzystwo przedłoży Bankowi ocenę wy
sokości szkody z tym, że Bank względnie
S!"arb Śląski będzie uprawniony w zakreślo
nym przez Zakład terminie wnieść sprzeciw
przeciw niskiemu szacunkowi szkody,
2. będzie wypłacone na pokrycie tejże pożyczki
przypadające z tego tytułu wynagrodzenie do
wysokości udzielonej pożyczki wraz z przynależnościami. Cesja pretensji z tytułu ubez
pieczenia nie może być cofnięta bez zgody
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Banku i zachowuje swą moc także w razie
sprzedaży ubezpieczonych obiektów osobom
trzecim. Rozwiązanie ani wypowiedzenie
umowy nie może nastąpić bez zgody Banku.
§ 22.
Skrypt dłużny (§ 18 regulaminu) winien za
wierać:
a) wysokość sumy pożyczkowej, opiewającej na
złote w złocie, sposób i termin jej spłaty, wy
sokość odsetek oraz wysokość odsetek zwłoki,
b) zobowiązanie ze strony pożyczającego do
zwrotu pożyczki oraz do zaintabulowania jej
wraz z rygorami nna hipotece nieruchomości,
na której prowadzona jest budowa, a nadto
wpisanie hipoteki zabezpieczającej w wyso
kości 20°/o pożyczonego kapitału, przeznaczo
nej na zabezpieczenie odsetek nieuprzywilejowanych, odsetek zwłoki oraz kosztów sądo
wych za prowadzenie sprawy i kosztów egze
kucyjnych, jakie mogą powstać w razie poszu
kiwania kapitału na drodze sądowej,
c) miejsce płatności, wysokość spłat rat kapita
łowych i procentowych,
d) postanowienie co do przysługującego dłużni
kowi prawa wcześniejszej spłaty kapitału po
życzkowego, czy to w całości, czy też w czę
ści w terminach płatności rai kapitałowych,
z tym, że w razie częściowego umorzenia po
życzki ponad plan spłaty, wysokość rat amor
tyzacyjnych reszty kapitału pozostanie nie
zmieniona i że, w razie spłacenia części lub
całej pożyczki przed terminem płatności raty
kapitałowej, dłużnik będzie miał prawo żądać
jedynie zbonihkowanie odsetek od spłaconego
ponad plan umorzenia kapitału,
e) postanowienie, że zaleganie z jedną ratą kapi
tałową lub odsetkową pociągnie za sobą utra
tę prawa spłacenia pożyczki ratami i jednora
zową wymagalność całego długu w kapitale,
procentach i wszelkich należnościach a nadto,
że wierzycielowi służy prawo bezzwłoczne
go rozwiązania stosunku pożyczkowego i
ściągnięcia w drodze egzekucji wypożyczone
go kapitału wraz z należnościami w następu
jących przypadkach:
1. gdyby dłużnik któregokolwiek obowiązku,
przyjętego w skrypcie dłużnym, nie wykonał,
2. gdyby bez zgody wierzyciela nieruchomość
została sprzedana, wypuszczona w dzierżawę,
w zastaw lub administrację poręczającą,
3. gdyby bez zgody wierzyciela dochody z nie
ruchomości zostały odstąpione dłużej niż na
jeden rok,
4. gdyby stwierdzonym zostało, że zamierzona
budowa nie została wykonana względnie, że
suma wypłacona na poczet pożyczki została
przez dłużnika zużyta na inny cel niż wska
zana w skrypcie dłużnym,
5. gdyby przeciwko dłużnikowi została wdrożo
na egzekucja z nieruchomości,
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6. gdyby dłużnik popadł w konkurs,
następnie w stosunku do spółdzielni:
7. gdyby spółdzielnia uchwaliła likwidację,
8. zobowiązania płacenia od zaległej raty wraz
z określonymi w § 4 regulaminu pożyczko
wego odsetkami, dalszych odsetek za zwłokę,
9. oświadczenie, że dłużnik zgadza się na potrą
cenie ze sumy pożyczki kosztów lustracji
technicznych nieruchomości, nadto że zobo
wiązuje się do zwrotu kosztów upomnień
o zapłatę zaległych rat kapitałowych i pro
centowych, kosztów związanych z wyjazdami
w toku postępowania egzekucyjnego, wzgl.
innych kosztów z udzieleniem, wypłatą i ścią
ganiem pożyczki związanych,
10. oświadczenie dłużnika, że poddaje się natych
miastowej egzekucji ze skryptu dłużnego po
myśli art. 527 K. P. C., a w przypadkach, gdy
dłużnikiem jest kobieta zamężna, również mę
ża dłużniczki na ścierpienie egzekucji w od
niesieniu do majątku żony,
11. oświadczenie, że Bankowi wolno będzie na
koszt dłużnika dokonywać technicznych lu
stracji budowy, celem przekonania się o postę
pie i faktycznym stanie robót,
12. obowiązek regularnego opłacania wszelkich
podatków i premii asekuracyjnej,
13) zobowiązanie ubezpieczenia dokonane] budo
wy od ognia w jednym z krajowych Towa
rzystw ubezpieczeniowych, wskazanych przez
Bank Gospodarstwa Krajowego z tym, że
w razie 'niezapłacenia którejkolwiek premii,
przysługiwać będzie Skarbowi Śląskiemu,
względnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego
prawo uiszczenia zaległych premii w zastęp
stwie dłużnika, a następnie ściąganie od niego
wydatkowanej na ten cel kwoty z należnymi
odsetkami,
14) upoważnienie Skarbu Sląjskiego, względnie
Banku Gospodarstwa Krajowego, aby w ra
zie spalenia się budynku pod hipotekę odda
nego, mógł podnieść imieniem dłużnika wy
nagrodzenie asekuracyjne do wysokości
udzielonej pożyczki wraz z innymi należno
ściami,
15) zgodę na wypłatę waluty pożyczkowej w ra
tach, których wysokość będzie przez wierzy
ciela jednostronnie ustalona.
§ 23.
Wszelkie spłaty mają być uiszczone przez
dłużnika w Oddziałe Banku Gospodarstwa Krajo
wego w Katowicach.
W razie niezapłacenia przez dłużnika zapa
dłej raty kapitałowej wraz z odsetkami, wysto
suje Bank po upływie 15 dni od terminu zapadło
ści wezwanie o zapłatę zaległej raty z przypom
nieniem, że dłużnik jest obowiązany płacić od za
ległej raty dalsze odsetki tyt. kary za zwłokę
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i z zagrożeniem utraty prawa spłacania pożyczki
ratami i ściągnięcia całego długu w kapitale i od
setkach oraz odsetkach zwłoki i wszelkich innych
należności w drodze przymusowej.
Podobne wezwanie wystosowuje Oddział Ban
ku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach pono
wnie po upływie dalszych 30 dni.
§ 24.
W razie gdy i ponowne upomnienie pozostaje
bezskuteczne, przystępuje Oddział Banku Gospo
darstwa Krajowego w Katowicach po uchybieniu
przez dłużnika terminu płatności następnej kolej
nej raty kapitałowej bądź procentowej do przy
musowego ściągnięcia całej pretensji, przesyłając
sporządzony w tym celu wykaz zaległości wraz
z potrzebnymi dokumentami Oddziałowi Prokura
tora Generalnej w Katowicach za pośrednictwem
Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego, Wydział Skar
bowy.
§ 25.
Po otrzymaniu zawiadomienia o sprzedaży
nieruchomości na licytacji, o odsprzedaży nabytej
nieruchomości z wolnej ręki wzgl. o umorzeniu
pożyczki dłużnikowi, sporządza Oddział Banku
Gospodarstwa Krajowego w Katowicach dokładne
obliczenie niepokrytych pretensji do dłużnika
i przedkłada je Śląskiej Radzie Wojewódzkie].
§ 26.
Bank może na prośbę pożyczkobiorcy rozło
żyć na raty na przeciąg 6 miesięcy zaległe raty
amortyzacyjne (ratę kapitałową łącznie z ratą
odsetkową) z tym, że pożyczkobiorca uiści od
zaległości należne odsetki zwłoki.
§ 27.
W przyp idku przeniesienia przez dłużnika
własności obciążonej nieruchomości na osoby
trzecie, może Śląska Rada Wojewódzka na wnio
sek Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego
w Katowicach wyrazić swą zgodę na pozostawie
nie hipotek pod warunkiem:
a) przejęcia w formie notarialnej przez nowonabywcę osobistej (solidarnej) odpowiedzialno
ści za pożyczkę na warunkach, wyszczegól
nionych w skrypcie dłużnym, zeznanym przez
poprzedniego dłużnika i poddania się z tego
aktu natychmiastowej egzekucji do całego
swojego majątku,
b) przedłożenia wypisu aktu notarialnego, okre
ślonego w punkcie a) niniejszego paragrafu,
c) wyciągu z księgi wieczystej (gruntowej) po
przeprowadzeniu zmiany własności,
d) polisy ubezpieczeniowej, opiewającej na nowonabywcę z cesją odszkodowania pogorzelowego na rzecz Oddziału Banku Gospodar
stwa Krajowego w Katowicach, działającego
imieniem Skarbu Śląskiego,
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e) spłacenie wszelkich zaległości w kapitale,
odsetkach, kosztach lustracji budowy i i in
nych,
f) spłacenie ewentualnej części kapitału, gdyby
się okazało przy sposobności lustracji w tym
celu zarządzonej, że pożyczka nie znajduje
w tym czasie pokrycia w myśl zasad par. 6
niniejszego regulaminu.
§ 28.
Na prośbę dłużnika może Śląska Rada Woje
wódzka zgodzić się na wniosek Oddziału Banku
Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na bezciężarowe wydzielenie części nieruchomości pod
waiunkiem:
a) przedłożenia przez petenta planu sytuacyjne
go, pomiarowego całej nieruchomości, sporzą
dzonego przez mierniczego przysięgłego z na
niesieniem konturów wszelkich budynków,
znajdujących się na nieruchomości ze spe
cjalnym oznaczeniem budynku finansowanego
i sytuacji powstałej przez uwzględnienie czę
ści nieruchomości, mającej się wydzielić,
b) ^spłacenia ewentualnie odpowiedniej części ka
pitału pożyczkowego w przypadku, gdyby
przez zwolnienie części nieruchomości regu
laminowe zabezpieczenie pożyczki miało być
naruszone,
c) opłacenie kosztów ewentualnego badania nie
ruchomości na miejscu przez oceniciela
Banku.
Śląska Rada Wojewódzka:
Przewodniczący
(—) Dr. Grażyński,
Wojewoda Śląski.
325.
Urząd Wojewódzki Śląski
Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych
w Katowicach.
Nr R. W. VIII/4/1/38.
WYKAZ DWUTYGODNIOWY
zaraźliwych chorób zwierzęcych w Województwie
Śląskim
w czasie od 15 — 30. IX. 1S38 r.
Pryszczyca.
Pow. Świętochłowice — miejscow.: Cho
rzów m. 1, Ruda Śl. 1, Chropaczów 1, Dą
brówka Wielka 2, Brzeziny Śl. 8 (6), Piekary
Śląskie 18 (8),
Pow. Lubliniec — miejscowości: Woźniki 5,
Dyrdy 1, Babienica 3, Boronów 12 (2), Lub
sza Śl. 8 (3), Psary Śl. 4, Ligota Wożnicka 1,
Strzebiń 2, Piasek 2.
Pow. Cieszyn — miejscowość: Bładnice 2, Brzezóuka 1, Cieszyn-Bobrek 7 (2), Cisownica
23, Dzięgielów 1, Godziszów 16, Goleszów
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16, Górki Wielkie 11 (1), Gumna 2, Haźlach
4 (2), Hermanice 2, Iskrzyczyn 13 (2), Iste
bna 2, Kaczyce 9, Kisielów 3 (1), Kiczyce 1
(1), Kończyce Wielkie 17 (6), Kończyce Małe
21 (6), Kostkowice 3, Kowale 18 (1), Kozakowice Górne 16 (l), Kozakowice Dolne 2
(l), Łączka 6, Marklowice Górne 2, Międzyświeć 2, Ochaby 21 (4), Ogrodzona 7, Past
wiska 11, Pierściec 2, Pogórze 4 (1), Pogwi
zdów 7 (1), Puńców 26, Pruchna 14 (2), Simoradz 5 (1), Skoczów 6, Ustroń 6 (2), Wi
sła 6 (1), Wiślica 6 (1), Wilamowice 1 (1),
Zamarski 2, Zebrzydowice 12 (3).
Pow. Katowice — miejscowości: Katowice 1,
Mysłowice 1, Siemianowice 1, Kłodnica 7 (5),
Brzezinka 2, Nowa Wieś 3, Makoszowy 11,
Bielszowice 9, Bytków 7, Halemba 6 (3),
Bańgów 6 (1), Kochłowice 4 (2), Przełajka 3,
Kończyce 1, Michałkowice 1, Szopienice 1
(1),

Pow. Pszczyna — miejscowości: Bieruń Sta
ry 2, Borowa Wieś 6 (1), Brzeźce 2 (2), Bijasowice 2 (1), Bzie Dolne 13 (5), Bzie Zameckie 3, Dziećkowice 10, Golasowice 1 (1),
Góra 2, Grzawa 1, Goczałkowice 3, Jarząbkowice 6, Krzyżowice 2, Kobielice 4 (1), Lę
dziny 12, Mizerów 3, Międzyrzecze 2, Mi
kołów 2, Orzesze 2, Kosztowy 8, Ornonto
wice 2, Paniowy 6 (1), Pielgrzymowice 2,
Poręba 3, Radostowice 8, Mokre 1, Łaziska
Dolne 1, Łaziska Średnie 1 (1), Śmiłowice 8,
'Tychy 1, Urbanowice 13, Wisła Mała 3, Wi
sła Wielka 9, Wola 2, Warszowice 4, Wyry
3 (1), Zgoń 3.
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Pow. Bielsko — miejscowości: Zbytków 12 (10),
Strumień 34 (3), Drogomyśl 20, Chybie 8 (4),
Zarzecze 25 (1), Bąków 14 (4), Czechowice
36 (12), Kamienica 4, Jaworze 11 (2), Świętoszówka 15 (2), Zabrzeg 4 (2), Rudzica 17,
Mnich 10 (3), Łazy 12, Stare Bielsko 5 (1),
Bronów 8 (6), Jasienica 60 (1), Bystra 5 (2),
Ligota 40 (15), Frelichów 15 (2), Międzyrze
cze Górne 78 (9), Międzyrzecze Dolne 44
(12), Wapienica 3 (1), Komorowice 7 (1),
Grodziec 10, Bielowicko 5 (1), Wieszczęta 6.
Mikuszowice 1, Mazańcowice 17 (7), Roztropice 7 (3), Iłownica 1 (1), Landek 1 (1),
Zabłocie 26, Bielsko Miasto 3.
razem: powiatów 8, miejscowości 206, za
gród 1554 (262).
Szelestnica:
Pow. Bielsko — miejscowość: Czechowice 1,
razem: powiat. 1, miejscowości 1, zagród 1.
Świerzb zwierząt jeduokopytowych:
Pow. Cieszyn — miejscowość Zebrzydowice 1
Kaczyce 1,
razem: powiat. 1, miejscowości 2, zagród 2.
Wścieklizna psów i kotów.
Pow. Lubliniec — miejscowość: Boronów 1,
„ Pszczyna — Tychy 1 (1),
razem: pow. 2, miejscowości 2, zagród 2 (1).
Pomór świń:
Pow. Bielsko — miejscowość: Jasienica 2,
„ Rybnik — Odra 1, (1),
razem : pow. 2, miejscowości 2, zagród 3 (1)
Zaraza trzody chlewnej:
Pow. Cieszyn — rmejsc.: Cieszyn-Bobrek 1 (1),
razem: pow. 1, miejscowości 1, zagród 1 (1).

Pow. Rybnik — miejscowości : Pszów 2, Chudów 30 (2), Odra 17, Leszczyny 3, Ryduł
towy 3, Lubomia 1, Rówień 3, JastrzębieZdrój 2, Przyszowice 17 (5), Piece 3, Brze
zie 1, Wielopole 2, Marklowice 1 (1), Dam
Różyca świń:
no wice 2, Rogów 6 (5), Raszczyce 7, Kokoszyce 1, Ruptawa 2 (1), Jastrzębie Dolne i Pow. Bielsko — miejsc.: Stare Bielsko 1, Ka
Górne 5, Radlin 4, Wilchwy 1, Rogoźna 17
mienica 1, Jaworze 1 (1),
(3), Świerklany Górne 11 (4), Gierałtowice.
„ Cieszyn — Puńców 2 (2), Zebrzydowice
13 (3), Połomia 1, Syrynia 5, Wilcza Dolna
1 (1),
1 Górna 3, Popielów 2, Knurów 4, Pogrze„ Lubliniec — Strzebin 1 (1), Woźniki 1 (1)
bień 1, Chwalowice 2 (1), Rój 9 (1), Godów l,
„ Katowice — Szopienice 1,
Paniówki 13, Kleszczów 7, Osiny 2, Folwar
„ Tarnowskie Góry — Rybna 1 (1),
ki 2, Świerklany Dolne 4 (2), Buków 2, Wo
razem: powiatów 5, miejsc 9, zagród 10 (7).
dzisław 1, Książenice 2, Bujaków 7 (5), Ka
mień n/O. 1, Bluszczów 7 (6), Skrzeczkowice
Cholera di obiu:
3 (3), Kamień p. R. 3 (1), Czyżowice 2,
Bełsznica 7 (2), Żory 1, Cisówka 1, Żytna Pow. Świętochłowice — miejscowość: Ru
da Śl. 1 (1).
2 (1),
razem: pow. 1, miejscowości 1, zagród 1 (1).
Pow, Ta r no ws kie Góry — miejscowości:
Za Wojewodę:
Radzionków 4 (1), Bobrowniki 2, Piekary
Rudne 37 (1), Nakło 18 (1), Kozłowa Góra 8
(—) Lek. wet. Wójcicki,
(1), Orzech 16 (4), Tarnowice Stare 3 (2).
Inspektor Weterynarii
Repty Stare 7 (1), Rybna 28 (8), Świerkla
niec 5 (3), Chechło Nowe I, Repeckie 2 (2).
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326.
DYREKCJA POLICJI
w Chorzowie.
Nr Wet. 13 ex 38.

OGŁOSZENIE
w sprawie wygaśnięcia pryszczycy w Chorzowie I.
Stosownie do postanowień § 179 i 181 rozpo
rządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia
1928 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzę
cych (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 167), zmienionego
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rol
nych z dnia 20. 6. 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 50, poz.
360) podaje się do publicznej wiadomości, że
pryszczycę we dworze Kowalczyka Tomasza
w Chorzowie I uznano urzędowo za wygasłą.
Równocześnie uchyla się wydane w tej spra
wie zarządzenie policyjno-weterynaryjne Nr Wet.
1/12/33 z dnia 8. 9. 1938 r. (Gazeta Urzędowa Woj.
Śl. Nr 35, poz. 284).
Dyrektor Policji:
w z.:
(—) DrBrudniak
Wicedyrektor.

DZIAŁ NIEURZĘDOWY
CZASOPISMA NADESŁANE.
Nr 6—7 „ORĘDOWNIKA SAMORZĄDU“
organu Związku Gmin Województwa Śląskiego zawiera
nastęnujące artykuły: Stan i potrzeby gmin śląskich. —
Przegląd 30 bieżących ustaw, rozporządzeń, zarządzeń,
okólników i wyjaśnień władz itp. — Ze Związku Gmin
Województwa Śląskiego. — Przegląd orzecznictwa.

Nr 8—9 „ORĘDOWNIKA SAMORZĄDU“
organu Związku Gmin Województwa Śląskiego zawiera
następujące artykuły: Egzekucja danin komunalnych. — •
Lista wierzycieli. — Popieranie rozwoju spółdzielczości
przez samorząd terytorialny. — Przegląd 30 bieżących
ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, okólników i wyjaśnień
władz itp. — Ze Związku Gmin Województwa Śląskiego.
Zamierzenia ustawodawcze. — Przegląd orzecznictwa. —
Przegląd wydawnictw.
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21 października br. do godz. 10-tej w zamkniętych
kopertach.
Do oferty dołączyć wadium w wysokości 5°/«
oferowanej kwoty, w gotówce lub uznanych papie
rach wartościowych.
Wydział Powiatowy zastrzega sobie wolny
wybór oferentów, rozdział robót pomiędzy oferen
tów, względnie unieważnienie przetargu bez po
dania powodów. Przy równych ofertach pierw
szeństwo przysługuje subskrybentom Pożyczki
Narodowej.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego:
(—) Mierzwa

Starosta.

140-p

Urząd gminny w Jaworzynce powiat Cieszyn
ogłasza niniejszym

NIEOGRANICZONY PRZETARG
na wykonanie robót stanu surowego budynku mie
szkalnego przy szkole powszechnej w Jaworzynce.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października
1938 r. o godz. 12-tej w kancelarii Wojewódzkiego
Urzędu Budownictwa w Cieszynie.
Podkładki kosztorysowe wydaje Urząd gmin
ny w Jaworzynce i Wojewódzki Urząd Budow
nictwa w Cieszynie, ul. Stalmacha 34/11 p., gdzie
można również przeglądać plany.
918
Przełożony gminy.
I

OBWIESZCZENIA SĄDOWE

Sygn. P. 55/38.
Ogłoszenie ubezwłasnowolnienia.
Gertruda Müller, b. nauczycielka, urodzona
dnia 10. IV. 1903 w Cieszynie, obywatelka polska,
przynależna do Cieszyna, zam. w Czeskim Cie
szynie przy ul. Młyńskiej Nr 14, została uchwałą
sądu powiatowego w Czeskim Cieszynie z dnia
4. IV. 1938 L. 41/37/7 ubezwłasnowolniona całko
wicie z powodu choroby umysłu.
Kuratorką ustanawia się Adolfinę Müller, wdo
wę, zamieszkała w Czeskim Cieszynie, ul. Młyń
ska Nr 14.
139-p
Sąd Grodzki w Cieszynie Oddział I,
dnia 26 kwietnia 1938 r.

Wydział Powiatowy Tarrowskie-Góry ogła
sza

PRZE i ARG OFERTOWY
na roboty bruharskfc na 1) drodze wojew. Ostrożnica- Bizja, 2) ulicy Wiktora w Radzionkowie
i 3) ulicy Powstańców w Kozłowej Górze.
Podkładki ofertowe i bliższe wyjaśnienia mo
żna otrzymać w Powiatowym Zarządzie Drogo
wym w Tarnowskich Górach.
Oferty należy składać do Powiatowego Za
rządu Drogowego w Tarnowskich Górach do dnia

ZGUBIONE

DOKUMENTY

Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową
wystawioną przez P. K. U. Chorzów na nazwisko
Porwolik Franciszek, rocznik 1897, Chorzów, Ks. Gałeczki 76.
910
Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową
wystawioną przez P. K. U. Katowice na nazwisko
Górecki Edward, rocznik 1907, zamieszkały Siemiano
wice, ul. Katowicka Nr 11.
901
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Unieważnia się zgubione zaświadczenie wojskowe
wystawione przez P. K. U. C h o r z ó w na nazwisko
Lorek Alojzy, rocznik 1907, zamieszkały Orzegów, ul.
Wolności Nr 1.
902

Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową
wystawioną przez P. K. U. R y b n i k na nazwisko
Kwaśniok Piotr, rocznik 1891, zamieszkały Wodzisław,
pow. Rybnik.
920

Unieważnia się skradzioną książeczkę wojskową
i kartę „Mob“ wystawioną przez P. K. U. Chorzów
na nazwisko Szary Leonard, rocznik 1914, zamieszkały
Godula, ul. Szkolna 5.
904

Unieważnia się zgubioną książeczkę inwalidzką
wystawioną przez Starostwo Inowrocław na nazwisko
Maćkowiak Antoni, Katowice, Mikołowska 33.
922

Unieważnia się zgubione prawo jazdy Nr C. 494
wystawione przez Urząd Wojewódzki Śląski na nazwi
sko Czwiertnia Władysław, Katowice, Piłsudskiego 61.
906
Unieważnia się skradzioną legitymację szkolną wy
stawioną przez Szkolę Rzemieślniczą Nowy Bytom na
nazwisko Gisder Feliks zam. Chorzów II, 11 listopada 30.
907
Unieważnia się zgubioną legitymację urzędową wy
stawioną przez Inspektorat Szkolny Katowice na na
zwisko Ryżewska Stefania, Katowice, Katowicka 4. 908
Unieważnia
się zgubioną książeczkę wojskowa
wystawioną przez P. K. U. Katowice oraz dowód
osobisty na nazwisko Nowak Franciszek, rocznik 1907
zamieszkały Siemianowice, Damrota 5.
914
Unieważnia
się zgubioną książeczkę wojskową
wystawioną przez P. K. U. Będzin na nazwisko
Krupiński Bolesław, rocznik 1893, zamieszkały Ryduł
towy, ul. Raciborska 11.
911
Unieważnia
się zgubioną książeczkę wojskową
wystawioną przez P. K. U. Tarn. Góry na nazwisko
Wysocki Jerzy, rocznik 1903, zamieszkały Lubsza, pow.
Lubliniec.
912
Unieważnia
się zgubioną książeczkę wojskowa
wystawioną przez P. K. U. Katowice, na nazwisko
Passoń Antoni, rocznik 1905, zamieszkały Siemianowice,
Trafalczyka 1.
915
Unieważnia się zgubiony dowód rejestracyjny sa
mochodu Nr 75240 wystawiony przez Urząd Wojewódzki
Śląski na Firmę Małopolski Związek Mleczarski, zam.
Katowice, ul. Słowackiego 39.
916
Unieważnia się skradziony dowód osobisty wysta
wiony przez Magistrat Katowice na nazwisko Lazarowicz Roman, inż., zam. Katowice, ul. Oblatów Nr P 2.
913
Unieważnia się zgubioną książeczkę inwalidzką oraz
orzeczenie ustalające rentę inwalidzką na nazwisko
Janecko Konstanty, zam. Bielszowice, Czarnoleska 16.
917
Unieważnia się zgubioną książeczkę wojskową
wystawioną przez P. K. U. Katowice na nazwisko
Wilk Piotr, rocznik 1900, Kocbłowice, Piaskowa 6. 927

Unieważnia się zgubioną książeczkę inwalidzką
wystawioną przez Starostwo Katowice oraz dowód oso
bisty wystawiony przez Magistrat Katowice na nazwisko
Kruczek Ludwik, rocznik 1898.
925
Unieważnia się zgubioną legitymację szkolną nr 125
wystawioną przez Państwowe Gimnazjum Piekary Š1.
na nazwisko Wandzikówna Elżbieta, zam. Radzionków,
ul. Kopalniana Nr 53.
926
Unieważnia się zgubione świadectwo szkolne wy
stawione przez Kierownictwo Szkoły Powszechnej Kato
wice na nazwisko Siedlaczek Jerzy, zam. Katowice II.
Krakowska 86.
923
Unieważnia się zgubione świadectwo szkolne wy
stawione przez 7mio klas. Żydowską Szkołę Powszechną
Prywatną Bielsko na nazwisko Hirschhorn Lola, zam.
Bielsko, ul. Kazimierza Wielkiego 13.
921
—t

OGŁOSZENIE.

Gwarectwo „HRABIA RENARD“
Reprezentant Gwarectwa „Hrabia Renard“ ma
zaszczyt uprzejmie prosić PP. Udziałowców
(Gwarków) na

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Udziałowców (Gwarków)
które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bro
nisława Pierackiego Nr 11 w biurze Towarzystwa
Akcyjnego Zakładów Hutniczych „Huta Bankowa“
w sobotę dnia 12 listopada 1938 r. o godzinie 16
z następującym porządkiem dziennym: 1) Sprawo
zdanie Reprezentanta z działalności Gwarectwa
za czas od dnia 1 lipca 1937 r. do dnia 30 czerwca
1938 r.; przedłożenie bilansu oraz rachunku zy
sków i strat na dzień 30 czerwca 1938 r.; 2) Spra
wozdanie Komisji Rewizyjnej; 3) Sprawozdanie
Rady Nadzorczej, dotyczące zatwierdzenia spra
wozdania Reprezentanta, bilansu oraz rachunku
zysków i strat i użycia pozostałości z rachunku
zysków i strat. Udzielenie pokwitowania organom
Gwarectwa z wykonania przez nie obowiązków;
4) Wybór członków Komisji Rewizyjnej; 5) Za
twierdzenie pełnomocników powołanych przez Re
prezentanta; 6) Sprawy różne.
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