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§

DZIAŁ URZĘDOWY
1.

Rozporządzenie
Ministra Pracy i Opieki Społecznej
z dnia 15 czerwca 1930 r.
w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo
zatrudnionym robotnikom hut; „Laura"'.. „Silesia“,
„Bismark i Falva“, „Królewska i Laura“, „Hubertus“,
„Hohenlohe“, „Pokój“, „Marta“, „Baildon“, i Królewska
Na podstawie art 3-go z dnia 18 lipca 1924 r.
0 zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R.
P. Nr. 67, poz. 650) na wniosek Zarządu Głównego
Funduszu Bezrobocia, zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przyznaje się w okresie od dnia 1 czerwca do
dnia 31. lipca 1930 r. prawo do zasiłków na wypa
dek bezrobocia robotnikom, położonych na terenie
działania Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobocia
w Katowicach hut: „Laura“, „Silesia“, „Bismark i Fal
va“, „Królewska i Laura“, „Hubertus“, „Hohenlohe“,
„Pokój“, „Marta“, „Baildon“ i „Królewska“, których
zarobek tygodniowy nie przekracza, z powodu ogra
niczenia produkcji, pełnego umówionego zarobku za
1 bądź 2 dni pracy.
Wysokość zasiłku dla tej kategorji robotników
stosownie do ustępu 2-go art. 3-go ustawy z dnia
18. lipca 1924 r. określi Zarząd Główny Funduszu
Bezrobocia.

2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
Minister Pracy i Opieki Społecznej
( ) A. Prystor.
(Dz. U. R. P. z dnia 28 czerwca 1930 r. Nr. 47
poz. 395).
2.

Obwieszczenie.
Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Oświecenia
Publicznego reskryptem z dnia 21 VI. 1930 r. L. O. P.
8429 unieważnił zgubioną przez Julję Mendrochównę
wychowawczynię ochronki w Świętochłowicach, le
gitymację urzędniczą Nr. O. P. 8533.
Powyższe podaję do publicznej wiadomości.
Świętochłowice, dnia 9. lipca 1930 r.
Starosta
(—) Szaliński m. p.
3.

Dot: Urlopowania naczelnika
gminy Godula.
Naczelnikowi gminy Godula udzieliłem
urlopu wypoczynkowego na czas od 21. lipca
do 23 sierpnia 1930 r.
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Zastępstwo obejmuje od 21 — 26 lipca
br. ławnik p. Popenda, a od 26 lipca do 23
sierpnia br. ławnik p. Andrzejewski.
Świętochłowice, dnia 15. lipca 1930 r.
Starosta i Przewodniczący Wydziału Powiatowego
(—) Szaliński
4.

Obwieszczenie.
W związku z przeprowadzeniem regulacji
strumyka Bytomki zamykam z dniem dzisiej
szym dla wszelkiego ruchu kołowego ulicę
Fogta i Szpitalną aż do odwołania.
Przejazd w kierunku Łagiewnik i odwro
tnie nastąpić może ulicą Cmentarną, Piaskową,
Wolności, Wodną, Długą i Polną.
Świętochłowice, dnia 15. VII. 1930 r.
Naczelnik urzędu okręgowego
(—) W. Polak
5.

Stosownie do § 395 rozp. Min. Rolnictwa
z dnia 9. I. 1928 r. o zwalczaniu zaraźliwych
chorób zwierzęcych podaję do publicznej wia
domości, że w zagrodzie Kunzego i Szwetra
w Chebziu cholera drobiu wygasła
Świętochłowice, dnia 3. lipca 1930 r.
Starosta
w z.
(—) Korol
6.

Obwieszczenie.
Zaraza pomoru świń w zagrodzie Michała
Kojdy w Wielkich Hajdukach ul. Kalina 17
wygasła, co niniejszem podaję stosownie do
§ 389 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
z dnia 9. 1. 1928 r. o zwalczania zaraźliwych
chorób zwierzęcych do publicznej wiadomości.
Świętochłowice, dnia 1. lipca 1930 r.
Starosta
(—) Szaliński m. p.

Nr. 29.

Uchwałę rady gminnej Lipiny w sprawie za
ciągnięcia pożyczki w wysokości 365.000,— zł na
budowę szkoły;
Dodatek do statutu w przedmiocie ustano
wienia emerytalnego urzędników gminy i urzędu
okręgowego Ruda.
Statut opłat kanalizacyjnych gminy Łagie
wniki.
Dodatek do statutu stosunków prawnych
urzędników gminy Wielkie Hajduki;
Dodatek do statutu w sprawie uregulowania
należytości za podróże służbowe urzędników
i funkcjonarjuszy gminy Świętochłowice.
Uchwałę Rady gminnej Świętochłowice w spra
wie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 250 000 zł
na budowę szkoły.
Statut dot. opłat wodnych gminy Łagiewniki.
Na zastępcę naczelnika urzędu okręgowego
w Chropaczowie zatwierdzono ławnika Dymka
z Chropaczowa, zaś na zastępcę naczelnika urzę
du okręgowego Lipiny ławnika Jana Lorca z Lipin.
Zezwolenia udzielono:
Hucie Bismarka na urządzenie zakładu roz
dzielczego i budowę tokarni rur wiertniczych;
Firmom ‘„Termak“ w Katowicach i Müller
w Szarleju na postawienie kotła parowego, oraz
Janowi i Marji Salbertom z Łagiewnik na budo
wę' rzeźni.
W miejsce dyrektora Balzera, który urząd
deputowanego powiatowego złożył z powodu wy
prowadzenia się do Katowic, wybrano na deputo
wanego powiatowego naczelnika urzędu okręgo
wego Piotra Szymonka z Brzezin SI.
W końcu załatwiono kilka spraw personal
nych.
Powiatowa Komisja do badania cen w Świę
tochłowicach na posiedzeniu z dnia 16 VII 1930 r.
ustaliła następujące ceny orjentacyjne w detalu;
Mąka i pieczywo:
Mąka żytnia 70%
chleb
»
70%
pozostałe pozycje oraz

1 kg
1 „

38 gr
38 *

Nabiał:
Mięso i wyroby mięsne:
Towary koionjaine:
porównaj cennik z dnia 9. VII. 30. (Gazeta
Powiatowa Nr. 22 str. 174% który to cennik co do
mięsa i wyrobów mięsnych zmienia się i to:
Słonina II gat.
kg
1,40 zł
oraz Słonina wędzona V2 kg
2,00 zł
w składach.

« KOMUNIKATY .
Zachowywanie i dołączanie do akt
kopert od podań.
7.
Na ostatniem posiedzeniu Komisarycznego
Wydziału i Sejmiku Powiatowego, które się od
było dnia 11. lipca 193 r. zatwierdzono:

W związku z postanowieniem art. 40 rozp. Pre
zydenta Rzplitej z dn. 22. marca i928 r. o postępo
waniu administracyjnem (Dz. U. poz, 341), które usta-
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nawia dla obliczania terminów zasadę, iż termin uwa
ża się za zachowany, jeżeli przed jego upływem na
dano pismo w polskim urzędzie pocztowem lub telegraficzym“,- zachodzi konieczność zachowywania
i dołączenia do akt kopert pism nadesłanych przez
osoby interesowane pocztą do władz i urzędów, aby
w razie wątpliwości, czy obowiązujący osobę intere
sowaną termin ustawowy, bądź wyznaczony przez
władzę został zachowany, roztrzygnąć tę wątpliwość
na podstawie tych kopert, jako dowód stwierdzających
czas nadania na pocztę.
Wyjaśniając powyższą kwestję w okólniku Nr.
75 z dnia 26 maja 1930 r., Ministerstwo Spraw Wew
nętrznych oparło konieczność a nawet obowiązek
władzy przechowywania tych kopert, jako dowodów,
na następujących przesłankach:
1. zachowanie terminu decyduje o skuteczności
prawnej dokonywanych przez stronę czynności, dla
tego też ustalenie czasu nadania pisma na pocztę
posiada istotne znaczenie w postępowaniu administracyjnem tak dla samej strony, jak i dla władzy,
która w zależności od zachowania terminu lub nie
zachowania go jest obowiązaną podanie jako waż
nie wniesione rozpatrzeć, bądź jako spóźnione odrzu
cić (art. 93 postępowania administracyjnego);
2. nie można wymagać, aby osoby interesowane
celem zabezpieczenia sobie możności udowod nienia
iż termin zachowano, były zmuszone posługiwać się
kosztowniejszym środkiem wysyłki, jak np. lista
mi poleconemi i t p. skoro przechowana koperta
listu zwykłego wobec odciśnięcia na" niej stempla
z datą nadania dostatecznie udowadnia, kiedy pismo
nadano;
3. ponieważ wreszcie wątpliwości co do zacho
wania terminu władza z reguły roztrzyga tylko na
podstawie akt sprawy znajdujących się w urzędzie
bez wzywania stron do przedstawienia dodatkowych
dowodów, zwłaszcza że obowiązek stwierdzenia, kie
dy pismo na pocztę nadano, raczy ciąży na władzy
powołanej do załatwienia sprawy, gdyż w myśl art,
86 i 97 postępowania administracyjnego ona to win
na z urzędu badać, czy termin dokonania czynności
został przez stronę zachowany.
Przechowywanie kopert i dołączanie ich do akt
jest bezwzględnie konieczne w wszystkich wypadkach
wnoszenia odwołań i próśb o wznowienie postępo
wania z uwagi na 14-dniowy (dwutygodniowy) termin
(art. 83. i 96 ust. 1 post. adm.), jak również w wypadkach
prośbo przywrócenie terminu z uwagi na zawity termin
7-dn.(art, 41 ust. 1 i 4 post admin.). Pozatem jednak
wskazane jest zachowywanie kopert także od innych
pism, ponieważ poszczególne ustawy administracyj
ne materjalne przewidują terminy prekluzyjne dla
dopełnienia przez osobę interesowanę różnych czyn
ności w postępowaniu administracyjnem (np. art, 64
ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym), a nie
zawsze w chwili nadejścia pisma da się ustalić czy
nie zajdzie potrzeba ustalenia daty nadania go na
pocztę.
W każdym razie decydowanie o dopuszczalności
zniszczenia koperty w konkretnym wypadku, o ile
pochodzą one od osób interesowanych, nie może
stanowić funkcję urzędników kancelarji, jako nie po
siadających po temu dostatecznej znajomości przepi
sów prawa, lecz winno należeć do urzędnika referu
jącego, który załatwiając sprawę ponosi odpowie
dzialność za jej załatwienie wogóle a więc za ewentu
alne niewłaściwe zniszczenie koperty.

. OGŁOSZENIA *
8.

Arthur Aflnoch
Budowniczy

Świętochłowice ul. Wolności 1
-----------

Tel. Król. Huta 540

-----------
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Wykonanie wszelkich

robót

nad= i podziemnych, betonom
wych

i żelazo=betonowych,-

ogniotrwałych,
kotłów,

obmurowanie

i
Kamieniołomy
Miast Małopolskich
Sp. z o.o. w Krakowie
Telefon 3440,1322

a

Łomy Porfirowe w Miękini
Wszelkiego rodzaju materjaly drogowe
jakoteż drobny tłuczeń do betonów

Łomy dolomitowe w Libiążu:
Kamień

łamany i ciosany do

budowli.

Łomy andezytowe w Kluszkowcach
pod Czorsztynem
Wszelkiego rodzaju materiały drogowe.
Kamień łamany i ciosany do budowli.
*=d®c=-

Biura

Centralnego

Zarządu:

Kraków, ul. Mikołajska 6/1 piętro
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Towarzystwo Ubezpieczeń

M, SCHENDZIELORZ i SKA

PRZEZORNOŚĆ SA.

WARSZTAT MECHANICZNY

WIEKIE HAJDUK!
UL. KRAKOWSKA 127.
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w

Warszawie,

Płac
załóż,

TELEFON NR. 1353.

w

Małachowskiego

Nr. 4,

roku 18U2.

Zawiera ubezpieczenia od ognia, kradzieży
z włamaniem i transportów oraz na życie i od
nieszczęśliwych wypadków, na warunkach
liberalnych, odpowiadającym ostatnim wy------- mogom techniki asekuracyjnej.-------- Towarzystwo Ubezpieczeń „Przezorność“ S. A.
jest obecne zrzeszone z najpotężniejszą
wszechświatową instytucją ubezpieczeniową.
THE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY
„LIMITED“ HOLBORN LONDON E. C. 1.zr. 1848
WYKONUJE
WSZELKIE PRACE

w zakres Ślusarstwa
WCHODZĄCE,

ORAZ

Oddział Towarzystw a,Przezorność* S, A. w Kato
wicach na Q, Śl. Katowice, Marsz. Piłsudskiego 25
Telefon nr. S02

REPARACJE

WSZELKICH MASZYN I APARATÓW,

,

.

Kupcy 'Prszem ysloivcy
ogłaszajcie się iylUo

m »„Gazecie Iłomiatomej"*i
Dom Prxemysiowo-H^mdlcmy

CAnn01>0£” KRO£. HUTA
-

Właściciel: Inżynier Piotr

i racz.

Telefony: Nr. 390, 239, 249 / Biura, główne składnice, warsztaty ulica Katowicka Nr. 65.
Stacja benzynowa ulica Sienkiewicza Mr. 10.
Oddział I.

Węgiel — koks hutniczy — benzol — benzyna — wszelkie gatunki
olejów amerykańskich i krajowych
smary.
Oddział II. Artykuły techniczne akcesorja-samochodowe-masywy-opony
i dętki
wszelkich typów i rozmiarów.
Oddział III. Warsztaty mechaniczne dla gazomierzy, manometrów i samochodów.
Stacja benzynowa, garaże, szkoła szoferska
|
— — — — —

Odbito w drukarni Konrad'a Leksan'a, Świętochłowice, ul. Bytomska Nr. 23 — Telefon Nr. 11-10.

