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§ 3.

DZIAŁ URZĘDOWY
1.

Spotrzebowaną wodę stwierdza co kwartał
urzędnik tutejszej gminy za pomocą wodomierzy.
W razie wątpliwości w dokładność wodo
mierza zostanie tenże na wniosek odnośnego
właściciela zbadany, jednakże właściciel ponosi
koszta badania, oraz koszta ewt. reparatury tegóż.

Statut

§ 4.

miejscowy dotyczący zaopatrzenia w wodą, oraz
poboru opłat wodnych w Gminie Łagiewniki.

Pobór czynszu wodnego.

Na podstawie § 6 ustawy o ustroju gmin
wiejskich z dnia 3. VII. 1891 r. tudzież artykułu
19 ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów
komunalnych w brzmieniu rozporządzenia Woje
wody Śląskiego z dnia 8. VII. 1926 r. (Dz. Ust.
SI. Nr. 17 poz. 30) oraz uchwały Rady gminnej
z dnia 7. VII. 1930 r. wydaje się następujący statut
miejscowy:
§ 1.
Gmina Łagiewniki zaopatruje swoją ludność
w miarę możności w wodę do picia, oraz do ce
lów gospodarczych i przemysłowych, o ile ci
uczynią zadość postanowieniom, ujętym w ni
niejszym statucie.
§ 2Oddawanie wody z wodociągu nastąpi tylko
po wbudowaniu wodomierza. Na cele budowlane
oddaje się wodę po udzielenia zezwolenia Za
rządu gminnego, również tylko po wbudowaniu
wodomierza i o ile w wodociągu jest dostateczna
ilość zbytecznej wody.

Opłatę wodną wymierzoną przez Zarząd
gminy uwidacznia się w nakazach płatniczych,
doręczonych płatnikom.
Opłatę należy uiścić do Kasy gminnej w prze
ciągu 5 dni po otrzymaniu nakazu płatniczego.
§ 5.
Opłata za wodę wynosi:
a) Za wodę zużytą w celach gospodarczych
w domach mieszkalnych 30 groszy za 1m3.
b) Za wodę przemysłową 40 groszy za 1 ms.
c) Za wodę zużytą do celów budowlanych 50 gr
za 1 m3.
Za wodę przemysłową w myśl lit. h. uważa
się też i tą wodę, która jest oddana w ilości po
nad 20 m3 dziennie do domów urzędniczych lub
robotniczych, wielkiego przemysłu, tworzących
część danego zakładu przemysłowego. Przy tern
ilość wody spotrzebowanej w poszczególnych do
mach urzędniczych lub robotniczych, należących
do tego samego właściciela, będzie zliczona w jedną
sumę.
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§ 6

Środki odwoławcze przeciw wymiarowi.

Przeciw wymiarowi czynszu wodnego przy
sługuje płatnikowi w ciągu 4-ch tygodni prawo
wniesienia sprzeciwu do Zarządu gminnego.
Od decyzji Zarządu gminnego przysługuje
płatnikowi w przeciągu 2-ch tygodni prawo wnie
sienia skargi w postępowaniu sporno administracyjnem do Wydziału Powiatowego.
Sprzeciw Jufa skarga nie
wiązku do uiszczenia opłaty.

wstrzymuje obo

§ 7.
Zaległe opłaty wodne ściąga się w drodze
przymusowo-administracyjnej.
§

8.

Do płacenia opłaty wodnej obowiązany jest
właściciel gruntu. Przy odstąpieniu całego gruntu
jednemu najemcy lub użytkującemu, najemca
lub użytkujący odpowiada za uiszczenie opłaty
wodnej to miejsce właściciela.
§ 9Właścicielom gruntów, oraz innym posiedzicielom wodomierzy nie wolno samym, lub przez
osoby inne, nieuprawnione do tego przez Zarząd
gminy wykonywać jakiejkolwiek naprawy lub
zmiany wodomierzy.
Natomiast obowiązani są dbać o to, by wo
domierze były przystępne i włazy mieszczące
wodomierze, wolne od wody i brudu.
W razie niezastosowania się do tego po bezskutecznem wezwaniu Zarząd gminy spowoduje
uprzystępnienie i czyszczenie włazów na koszt
właściciela gruntu.
Urzędnikom i robotnikom Urzędu gminnego
należy dozwolić przyłączenie i wyłączenie wodo
mierzy, tudzież odczytanie i badanie tychże.
§

nienia przewodu domowego. Każda posesja gos
podarczo samodzielna musi posiadać osobne po
łączenie do wodociągu ulicznego.
§ 11.
Wodomierze.

Do każdego połączenia wodociągowego gmina
wbuduje wodomierz w miejscu odpowiedniem.
Wodomierze dostarcza Zarząd gminy za zwrotem
kosztów własnych. Obowiązek utrzymania tychże
ciąży na właścicielach posiadłości.
§ 12
Przepisy niniejszego statutu stosują się rów
nież do już istniejących połączeń. Zarząd gminy
władny jest żądać od właścicieli gruntów zasto
sowania istniejących przed wejściem w życie ni
niejszego "statutu połączeń, do przepisów niniej
szego statutu.
Koszta

§ 14.
Niniejszy statut
1. kwietnia 1930 r.

Odgałęzienie od głównego wodociągu aż
do wodomierza pozostaje własnością właściciela
domu.
Do części rur wodociągowych od ulicy aż
do wodomierza nie wolno doprawiać żadnego
odgałęzienia ani odpływu.
Poza wodomierzem należy wprawić kurek
odpływowy w odpowiedniem miejscu do opróż

wchodzi

w życie z dniem

Dotychczasowy statut miejscowy dotyczący
zaopatrzenia w wodę oraz ordynacja w sprawie
poboru należytości za dostarczoną wodę z wodo
ciągu gminy 'Łagiewniki z dnia 23. września 1924 r.
1 wszelkie inne umowy w sprawie dostarczania
wody, tracą moc obowiązującą.
Łagiewniki, dnia 7. lipca 1930 r.
Zarząd gminy:

Przyłączenie posesji do wodociągu.

Zezwolenia udziela się tylko pod warunkiem,
że przyłączenie wodociągowe wraz z wodocią
giem domowym zostanie wykonane prawidłowo
i wogóle według tych samych zasad, jakie obo
wiązują odnośnie do przepisów o przyłączeniach
do Państwowych Zakładów Wodociągowych. Przy
łączenie z głównej sieci wodociągowej do wodo
mierzy i wbudowanie wodomierza może być usku
tecznione tylko przez Urząd gminny na koszt właś
ciciela gruntu.

gminy ponosi właściciel posiadłości.

§ 13.
Działający wbrew niniejszym postanowie
niom ulegną karze w myśl art. 50 do 53 ustawy
0 tymczasowem uregulowaniu finansów komunal
nych w brzmieniu rozporządzenia Wojewody Ślą
skiego z dnia 8. VII. 1926 r. (Dz. U. SI. Nr. 17
poz. 30), o ile według obowiązujących ustaw nie
podlegają wyższemu wymiarowi kary.

10.

Żądający włączenia swej posiadłości do gmin
nego wodociągu winien Zarządowi gminy przed
łożyć pisemny wniosek* wraz z potrzebnemi ry
sunkami, planem położenia danej posesji i pla
nem instalacji wodnej, mającej być przeprowa
dzonej.
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(—) Rybarz, Knura Stan.
Rada gminna:

(—) Segieth Tomasz, Kozubek, Sklarek, Schramm,
Piechota, Rak B.
Do uchwały z dnia dzisiejszego.
Łagiewniki, dnia 7. lipca 1930 r.
Kom. Naczelnik Gminy.

(—) Rybarz.

Uchwała.
Statut gminy Łagiewniki z dnia 7. lipca 1930 r.
w przedmiocie zaopatrzenia w wodę oraz poboru
opłat wodnych, zatwierdza się na podstawie § 6
ordynacji dla gmin wiejskich z dnia 3. VII. 1891 r.
(zb. u. str. 233)
Świętochłowice, dnia 11. VII. 1930 r.
Komisaryczny Wydział Powiatowy

(—)

Szaliński, Sobel, Brzoska, Tkocz, Grzesik,
Szymonek, Sieja.
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Za

zgodność:

Świętochłowice, dnia 12. VII. 1930 r.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego
z p.

(—)

Dr. Kochanek.

Ogłoszono.
Łagiewniki, dnia 18-go lipca 1930 r.
Kom. Naczelnik Gminy.

(—)

Rybarz.

2.
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nistracyjne ściągnięte będą w drodze przymuso
wej w myśl rozporządzenia z dnia 15-go listopa
da 1899 r. w sprawie przymusowego ściągania
należności pieniężnych w drodze administracyj
nej. (Zbiór Ustaw str. 545).
.

Statut
w przedmiocie poboru opłat za używanie
kanalizacji gminy Łagiewniki.

Na podstawie artykułu 19 ustawy z dnia 14 go
kwietnia 1924 r. o tymczasowem uregulowaniu
finansów komunalnych w brzmieniu rozporządze
nia Wojewody Śląskiego z dnia 8. lipca 1926 r.
(Dz. Ust SI. Nr. 17 poz. 30) wydaje się w myśl
uchwały Rady gminnej z dnia 20. czerwca 1930 r.
następujący statut:
§

1.

Za używanie urządzeń kanalizacyjnych gmi
ny Łagiewniki pobiera się opłatę kanalizacyjną
według następujących zasad:
Celem opłaty jest pokrycie podstawowych
kosztów amortyzacji oraz rocznego utrzymania
kanalizacji plus 25% kosztów administracyjnych.
Będą one pobierane od właścicieli względnie
dzierżawców domów, połączonych z urządzeniem
kanalizacyjnem oraz od lokatorów mieszkań, skła
dów, ubikacji przemysłowych i handlowych w do
mach przyłączonych do zakładu kanalizayjnego.
§ 2.
Opłatę wymierzoną uwidacznia się w naka
zach płatniczych, doręczonych płatnikom. Opłaty
uiszcza się w 4 ch równych ratach kwartalnych,
z których pierwsza winna być wpłacona najpó
źniej do 15-go kwietnia, druga do 15-go lipca,
trzecia do 15 go października, a ostatnia do 15-go
stycznia odnośnego roku rachunkowego.
Zarząd gminny może wymierzone kwoty w po
jedyńczych wypadkach w całości albo w części
odpisać, o ile przymusowe ściągnięcie tychże
zagrozi egzystencji gospodarczej płatnika.
§ 3.
Przeciw ustaleniu opłaty może płatnik wnieść
sprzeciw do Urzędu gminnego w ciągu 4-ch ty
godni, licząc od dnia następnego doręczenia na
kazu płatniczego.
Od decyzji Zarządu gminnego służy płatni
kowi prawo wniesienia powództwa w postępowa
niu adm. spornem do Wydziału Powiatowego
w Świętochłowicach w terminie 14 dniowym od
dnia następnego doręczenia decyzji. Wniesienie
środka prawnego nie wstrzymuje obowiązku ter
minowego uiszczenia wymierzonej opłaty Zale
głości wraz z odsetkami za zwłokę i koszta admi

§ 4.

Zarząd Gminny może żądać od płatników
w myśl artykułu 34 ustawy z dnia 14. kwietnia
1924 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów
komunalnych w brzmieniu rozporządzenia Woje
wody Śląskiego z dnia 8. VII. 1926 r. (Dz. Ust. Si.
Nr. 17 poz. 30) odpowiedzi na ściśle określone pyta
nia. W razie wątpliwości co do udzielonych od
powiedzi, może Zarząd Gminy żądać od stron
lub zastępców przedłożenia dowodów.
§ 5.
Opłatę kanalizacyjną nakłada się:
a) na właścicieli wzgl.
chomości, oraz

dzierżawców nieru

b) na lokatorów.
Opłata ta wynosi w stosunku rocznym:
A.
Od właścicieli wzgl. dzierżawców domów
przyłączonych do zakładu kanalizacyjnego 3% od
płaconego przez lokatorów rocznego czynszu
mieszkalnego. Do czynszu płaconego przez lo
katorów dolicza się wartość czynszu ubikacyj,
zajmowanych przez właściciela.
B.
Od lokatorów, mieszkań, składów, warszta
tów, ubikacyj przemysłowych i handlowych we
dług następujących skali:
Od jednej ubikacji mieszkalnej
3,50 zł
„ dwóch ubikacyj mieszkalnych
7,00 zł
„ trzech
„
„
10,00 zł
„ czterech „
„
12,00 zł
„ pięciu
15,00 zł
„ sześciu „
„
18,00 zł
„ siedmiu „
„
20,00 zł
„ każdej dalszej ubikacji
2,00 zł więcej.
Kuchnię uważa się jako ubikację mieszkalną.
C.
Od składów do 20 nr powierzchni
za każde dalsze rozpoczęte 10 m2
od warsztatu rzeźnickiego
od rzeźni
od piekarni
od wszystkich innych warsztatów
od lokali gościnnych i restauracyjnych
do 20 m2 powierzchni
ponad 20 m2 do 50 m2
ponad 50 m2

25,00
10,00
35,00
50,00
30,00
25,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł

20,00 zł
40,00 zł
60,00 zł

O ile właściciel wzgl. dzierżawca domu sam
użytkuje wymienione pod lit. C. ubikacje ustala
się przez specjalną Komisję, wybraną przez Radę
gminną, wartość czynszu odnośnych ubikacyj i do
licza się tąże do płaconego przez lokatorów czyn
szu. Osiągnięta w ten sposób kwota będzie pod
stawą do wymiaru opłaty kanalizcyjnej w myśl
lit. A.
Opłatę od nowych przyłączeń do zakładu
kanalizacyjnego pobierać się będzie od dnia 1.
następnego miesiąca po pokonanem przyłączeniu.
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Za

§ 6.
Za uiszczenie opłaty kanalizacyjnej, przewi
dzianej w § 5 lit. A odpowiada właściciel wzgl.
dzierżawca nieruchomości, zaś za opłatę, prze
widzianą w § 5 lit. B i C, lokator odnośnych
ubikacyj. O ile lokator wynajmuje swoje mie
szkanie w całości lub po większej części sublo
katorowi, to lokator i sublokator odpowiadają
solidarnie za opłatę kanalizacyjną.

Świętochłowice, dnia 12. lipca 1930 r.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego
zp.

(—)

i

na

Ogłoszono.
Kom. Naczelnik Gminy

(—)

§ 9.
Niezastosowanie się do przepisów, objętych
niniejszym statutem pociąga za sobą grzywnę
do 100,
zł.
§10.
Statut niniejszy obowiązuje od dnia 1 IV.
1930 r. Równocześnie znosi się statut w przed
miocie poboru opłat za używanie kanalizacji gmi
ny Łagiewniki z dnia 5. października 1928 r.

Rybarz.
3.

11. Dodatek

właścicielach

§ 8.
Od domów, których ustępy nie są przyłą
czone do zakładu kanalizacyjnego, natomiast wo
dy ściekowe i wody, spotrzebowane w gospodar
stwach domowych ściekają do zakładu kanaliza
cyjnego, wynosi opłata połowę stawek, przewi
dzianych w § 5 lit. A. B. C. niniejszego statutu.

Dr. Kochanek.

Łagiewniki, dnia 18-go lipca 1930 r.

§ 7.
Kto jakiekolwiekbądź ubikacje, objęte statu
tem niniejszym w obrębie tutejszej gminy zajmu
je, obowiązany jest w ciągu 14 dni zgłosić to w
Urzędzie gminnym.
Obowiązek ten ciąży
i dzierżawcach realności.

zgodność:

do statutu miejscowego gminy Wielkie Hajduki
z dnia 22. czerwca 1926 r. dotyczący stosunków
prawnych, ustanowienia, mianowania i emerytury
urzędników gminnych gminy Wielkie Hajduki oraz
zaopatrzenia ich wdów i sierot.

Na mocy uchwały Rady gminnej z dnia 13.
czerwca 1930 r. postanawia się co następuje:
Art. 1.
Do art. 1 ust. 1 statutu dodaje się lit. bież. m
„m, 6 asystentów gminnych"
W ustępie 2 art. 1 skreśla się słowo „asystentów".
Art. 2.
Niniejszy dodatek wchodzi w życie z dniem
uchwalenia przez Radę gminną.
Wielkie Hajduki, dnia 13- czerwca 1930 r.
Naczelnik gminy

(—)

(pieczęć)

Grzesik.

Łagiewniki, dnia 20. czerwca 1930 r.
Rada

Zarząd Gminy:

(—)

Uchwsh:

gminna:

Rybarz, Knura Stan.

Zastępstwo gminne:

Zowisło, Felix, Schramm, Kozubek, Segieth,
Piechota, Rak B

Uchwałę rady gminnej w Wielkich Hajdu
kach dotycz, dodatku do statutu miejscowego
w przedmiocie stosunków prawnych, mianowania
i emerytowania urzędników gminnych oraz zao
patrzenia ich wdów i sierot zatwierdza się na
podstawie § _ ustawy o ustroju gmin wiejskich
z dnia 3- VII. 1891 r. (zb. ust. pr. str. 233).

Do uchwały z dnia dzisiejszego.

Świętochłowice, dnia 11. lipca 1930 r.
Komisaryczny Wydział Powiatowy

Łagiewniki, dnia 20. czerwca 1930 r.
(—)
Kom. Naczelnik Gminy

(—)

Szaliński, Sobel, Brzoska, Tkocz, Grzesik,
Szymonek, Sieja.

Rybarz.
Ogłoszono:

Uchwala
Statut gminy Łagiewniki w przedmiocie po
boru opłat kanalizacyjnych z dnia 20. czerwca
1930 r., zatwierdza się na podstawie § 55 łącznie
z § 27 ustawy o tymczasowem uregulowaniu fi
nansów komunalnych, w brzmieniu rozporządze
nia Wojewody Śląskiego z dnia 8-go lipca 1926 r.
(Dz. U. SI. Nr. 17 poz. 30 .
Świętochłowice, dnia 11. VII. 1930 r.
Komisaryczny Wydział Powiatowy

(—)

Szaliński, Sobel, Brzoska, Tkocz, Grzesik,
Szymonek, Sieja.

Wielkie Hajduki, dnia 17. lipca 1930 r.
Naczelnik gminy

mp. Grzesik.

4.

I. Dodatek
do statutu gminy Świętochłowice w przedmiocie uregu
lowania należytości za podróże służbowe urzędników
i funkcjonariuszy z dnia 14. września 1927 r.
Na mocy uchwały Radygminnej zdnialö. VI. 1930r.
wydaje się następujący dodatek do powyższego statutu

Nr. 30.

6.

§ IW § 2 skreśla się zdanie w punkcie pierwszym
tegoż paragrafu, a w miejsce to stawia się następu
jące zdanie:
„do wszystkich miejscowości, w których miejsce
urzędowania oddalone jest ponad 2 kim, od miejsca
urzędowania w tut. miejscowości.“
§

Do
treści:
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§

4

dodaje

2.

się

nowy ustęp następującej

Uchwala.
Na podstawie § 57 ust. 6 ordynacji powiato
wej z dnia 13.
II. 1872 r. (zb. ust. str. 661) Ko
misaryczny Wydział Powiatowy wyznacza jako
zastępcę naczelnika urzędu okręgowego w Chropaczowie Antoniego Dymka, ławnika gminy Chropaczów.
Świętochłowice, dnia 11. VII 1930 r.

Do urzędników i funkcjonarjuszy wymienionych
w § 2 pkt. 1 a i b należy stosować również § 15.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17. września
1927 r.
§ 3.
Dodatek niniejszy obowiązuje z dniem ogłoszenia.
Świętochłowice, dnia 20 czerwca 1930 r.
Naczelnik gminy
w z.
(—) W. Polak.

Komisaryczny Wydział Powiatowy
(—)

Szaliński, Sobel, Tkocz, Brzoska, Grzesik,
Szymonek, Sieja.
O g ł oszono:
Chropaczów, dnia 18. lipca 1930 r.
Naczelnik Urzędu Okręgowego
(—)

J. Przybyła.

Uchwala.

7.

Uchwałę rady gminnej w Świętochłowicach
dotycz. I doda ku do statutu w przedmiocie uregu
lowania nnkżytości za podróże urzędników i funkcjonarjuszów gminnych zatwiei dza się na podstawie
§ 6 ustawy o ustroju gmin wiejskich z dnia 3. VII.
1891 r. (zb. ust. pr. str J i3.)

Obwieszczenie.

Świętochłowice, dn a 11. VII. 1930 r.
Komisaryczny VJydzia# Powiatowy
(—)
Szalińsk', Sobel, Brzóska, Tkocz, Grzesik,
Sżymunek, Sieja.
Ogłoszono!
Świętochłowice, dnia 19. lipca 1930 r.
Naczelnik gminy
w z.
( ) W. Polak.

5.

W siad za ogłoszeniem w Gazecie Powiato
wej M> 45 z uh. r. ogłaszam, że z dniem 30. bm.
odwołałem ze stanowiska trychinoskopisty Adolfa
Brema w Rudzie.
Świętochłowice, dnia 18 lipca 1930 r.
Przewodniczący Wydziału Powi atowego
(—) Szaliński.

8.

Obwieszczenie.
Z dniem 1 VII. 1930 r. złożył urząd badania
mięsa w Chropaczowie Alek ander Musioł. W je
go miejsce powołałem z dniem 1. VIII. hr. bada
cza mięsa Adolfa Brema.
Świętochłowice, dnia 18 lipca 1930 r.

Uchwala.

Przewodniczący Wydziału Powiatowego
(—) Szaliński.

Na podstawie § 57 ust. 6 ordynacji powia
towej z dnia 13. XII. 1872 r. (zb. ust. str. 661)
Komisaryczny Wydział Powiatowy wyznacza jako
zastępcę naczelnika urzędu okręgowego w Lipinach, Jan Lortza, ławnika gminy Lipiny.

9.

Świętochłowice, dnia 11. VII. 1930 r.
Komisaryczny Wydział Powiatowy
(—)

Szaliński, Sobel, Brzoska, Tkocz, Grzesik,
Szymonek, Sieja.
Ogłoszono.
Lipiny, dnia 17. lipca 1930 r.
Naczelnik Urzędu Okręgowego
(—) Fr. Lazar.

Obwieszczenie.
Zaraza pomoru świń w zagrodzie Franciszka
Kowalskiego w Rudzie przy ul. Sobieskiego 32
wygasła, co niniejszem podaję stosownie do § 369
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9. I.
1928 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzę
cych do publicznej wiadomości.
Świętochłowice, dnia 12 lipca 1930 r.
Starosta
(—) Szaliński m. p.

Gazeta Powiatowa z dnia 26. lipca 1930 r.

Struna 186.

Nr. 30.

- KOMUNIKATY .
10.
Wydział Powiatowy Świętochłowice.
Na posiedzeniu Kom. Wydziału i Sejmiku
Powiatowego, które się odbyło dnia 21 lipca 1930
zatwierdzono uchwałę Rady Gminnej Lipiny w
sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 250000 zł
na nadbudowę szkoły. Następnie uchwalono na
Wniosek Powiatowej Kasy Oszczędności pokrycie
z funduszu rezerwowego różnicy pomiędzy nor
malnym procentem pobieranym od pożyczek dla
nadbudowy a procentem w wysokości 4 od sta
od kwoty 500 000 zł, którą to kwotę Powiatowa
Kasa Oszczędności przeznacza na pożyczki na
nadbudowy i dobudowy domów mieszkalnych po
łożonych w powiecie świętochłowlckim.
Powiatowa Komisja do badania cen w Świę
tochłowicach na posiedzeniu z dnia 23. lipca br.
ustaliła następujące ceny orjentacyjne w detalu :
Mąka i pieczywo:
Mąka żytnia
chleb żytni

70%
70%

1 kg
1 kg

39 groszy
39 groszy

pozostałe pozycje jak w cenniku z dnia 9. VII. br.
(Gazeta Powiatowa Nr. 28 str. 174).

R. OSADNIK

I
poleca się do wykonania
wszelkich druków dla urzę
dów komunalnych i pań
stwowych jak i P. T.
prywatnej klijenteli.

. OGŁOSZENIA -

Skład ielana i galanteryjny

Narzędzia wszelkiego rodzaju. Okucie
budowlane i gwoździe.
Piece żelazne.
Łóżka metalowe. Naczynia emaljowane
i aluminjowe. Artykuły kuchenne. Wózki
dziecinne. Porcelana, szkło, fajans, kry 
ształy krajowe i zagraniczne. Torebki
damskie, portmonetki, portfele i teki
skórzane.
Walizy podróżne, fibrowe
i skórzane. Necessery i manicure. Ga
lanterja metalowa i nakrycia stołowe.

Król. Huta, ul. Wolności 3
Tel. Nr. 14-93.

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

