
l.ÓDZKI DZIEllIK WOJEWÓDZKI 
(organ urzędowy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi) 

DLA OBSZARU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Łódź, 15 września 1950 Nr 19 Poz. ll4-121 

TREśC: 

DZIAŁ UllZĘDOWY 

Poz. 
114 -

I. ZARZĄDZENIA 

z dnia 19 sierpnia 1950 r. Przewodniczącego Głównej 
Komisji do spraw upaństwowienia , przedsiębiorstw 

0 ogłoszeniu 25 i 26 wykazu przedsiębiorstvv, które 
przechodzą, wzgl. podlegają-- przejęciu na własnoś~ 

Państwa. 

II. OGŁOSZENIA O SPORZĄDZENIU PROTOKÓ
ŁÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH 

115 _ 1) z dnia 6 września 1950 r. Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej w Łodzi (Nr KO. I.-2/52-50). 
2) z dnia 9 września 1950 r. (Nr 8099 /50) Zakładów 
Przemy;:;łu J3awełnianeg-o w Pabianicach. 
3) z dnia 11 września 1950 r. (Nr 15152/50/NR) 
Państwowych ł,ódzkich Zakładów Graficznych. 

Ul. ORZECZENIA 

116 _ z dnia 24 sierpnia 1950 r. Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Łodzi (Nr Zw. VII-1-2/50/1510) 

0 podziale rzeki Mrogi, Piasecznicy i jej dopływów 
na obwody rybackie. 

DZ I AL URZĘDOWY 

114. 

ZARZĄDZENIE 

. Przewodniczącego Głównej Komisji do spraw upaństwowie
nia przedsiębiorstw w Warszawie 

z dnia 19 sierpnia 1950 r. 

c• ogłoszeniu 25 i 26 wykazu przedsiębiorstw, które przecho
dzą względnie podlegają przejęciu n.a własność Państwa. 

N a podstawie § 24 rozp. Rady Ministrów z dnia 30. 1. 
1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu 
przedsiębiorstw na własność Państwa (DURP nr 16, poz. 62) 

w brzmieniu rozp. Rady Ministrów z d:nia 12. 5. 1949 r. 
(DURP nr, 29, poz. 312) zarządzam ogłoszenie 25 wykazu 
przedsiębiorstw, przechodzących na własność Państwa na pod
stawie art. 2 ustawy z dnia 3. 1. 1946 r. (DURP nr 3, poz. 
17) i 26 wykazu przedsiębiorstw podlegających przejęciu na 
własność Państwa na podstawie art. 3 ustawy wyżej cyto

wanej. 

Przedsiębiorstwa objęte tym wykazem przechodzą na wła3-
ność Państwa w całości wraz z nieruchomym i ruchomym ma
jątkiem i wszelkimi prawami. 

Niedokładności w kreśleniu nazwy lub przedmiotu przed
siębiorstw? wymienionych w tym wykazie, nie mają znacze
nia, jeżeli z całości ogłoszenia wynika, o jakie przedsiębior

stwa chodzi. 

Spółdzielnie albo z.wiązki spółdzielni niogą zgłosić do Głów
nej Komisji do spraw upańśtwowienia przedsiębiorstw w War
szawie (gmach przy Placu 3 Krzyży nr 5, pokój nr 472) swo
je prawa do -przedsiębiorstw, objętych wykazem, a właściciele 
tych przedsiębiorstw mogą zgłosić do tej samej Komisji za
rzuty, że przedsiębiorstwo nie przechodzi na własność Pań
stwa. 

W imieniu instytucji, które w związku z wojną, rozpoczę
tą w dniu 1 września 1939 r. zostały rozwiązane i utraciły 

f aktyćzną możność działania, mogą zgłaszać ich prawa woje
wódzkie rady narodowe, a w imeiniu spółdzielni centralny 
zwi,zek spółdzielczy. 

Poz. 
117 

118 

119 -

120 

IV. PISMA OKÓLNE PREZYDIUM WOJEWÓDZ-
KIEJ RADY NARODOWEJ W ŁODZI 

z dnia 24 sierpnia 1950 r. (Nr AC. IV-3/12) o poszu
kiwaniu ob. Szymona Magrowicza. 
z dnia 17 sierpnia 1950 r. (Nr Z.S. IV. Zak-3j./5 /50-
bi) o rejestracji pokąsań przez zwierzęta oraz szcze-
pień. przeciw wściekliźnie. ' 
z dnia 24 sierpnia 1950 r. (Nr Z.S. IV Zak. 1/43-50) 
o opóźnieniach 1v zgłaszaniu przypadków chorób za
kaźnych. 
z dnia 9 \Vrześnia 1950 r. Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Łodzi (Nr AC. II.-0/23-50) 
o zmianach dotychczasowych przepisów, dotyczących 

aktów stanu cywilnego i czynności urzędów stanu 
cywilnego. 

V. REGULAMINY 
121 - z dnia 1 września 1950 r. (Nr OOrg. II-3/25-50) Pre

zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi o re
gulaminie służbowym dla pracownika dyżurnego Pre:~. 
WRN w Łodzi. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

Ogłoszeni.a drobne. 

Prawa lub zarzuty winny być zgłoszone w 30-dniowym ter
minie od daty ogłoszenia wykazu i poparte w miarę· potrzeby 
dowodami. Uprawnienia przysługujące na podstawie wymie·
nionego rozp. Rady Ministrów z dnia 30. 1. 1947 r. w brzmie
niu rozp. Rady Ministrów z dnia 12. 5. 1949 r. właścicielowi 
przedsiębiorstwa, przysługują w razie jego nieobecności krew
nym w linii prostej (zstępnym i wstępnym), również dzie
ciom nieślubnym, rodzei1stwu, dzieciim rodzeństwa, małżonko
wi, osobom sprawującym zarząd przedsiębiorstwa nieobecnego 
właściciela oraz udziałowcom i akcjonariuszom spółek hanrł
lowych. 

Zastępca Pr~ewodniczącego Głównej Komis.ii 
do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw 

dr J. T o p i ń s k i 

Załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Głównej Ko
misji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Warszawie 
z dnia 19 sierpnia 1950 r. 

Wykaz Nr 25 (art. 2 ustawy): 

1. Stolarnia Mechaniczna - Zygmunt Hirschorn w Kon
stantynowie, ul. Dolna 13 -- stolarnia meblowa, właści
ciel Zygmunt Hirschorn, 

2. Pralnia Mechaniczna Ferdynand Schultz - Józef ów 
k/Tomaszowa, gm. Golesze - pranie na sucho, właściciel 
Ferdynad Schultz, 

3. Schneider Gerhard - Pończoszarnia,, Aleksandrów, ul. 
Armii Czerwonej 22 - pończoszarnia, ·właściciel Schnei
der Gerhard, 

4. Kachel u. Offenfabrik (Fabryka Kafli i Pieców) Jan 
Szokulski, Tomaszów Maz., ul. Słowackiego 37 /39 - wy
rób kafli i pieców, właściciel Jan Szkulski. 

Wykaz Nr 26 (art. 3 ustawy): 

-1. Tartak Parowy i Stolarnia S-cy Szlamy Ja błońskiego 
i Józefa Żeligowskiego - Sieradz, ul. Legionów 64 -
tartak i stolarnia, właściciele Szlama Jabłoński i Józef 
Żeligowski. 

Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji 
do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw 

. dr J. T o p i ń s k i 
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115. 
OGŁOSZENIA 

Prezydium Wo,jewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 
Wydział Komunikacyjny 

z dnia 6 września 1950 r. (Nr KO. I-2/52/50). 

1) Na podstawie § 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przeJ
mowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (DURP nr 10 
poz. 62) oraz zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 
18 sierpnia 1950 r. ogłasza się, że sporządzony zostanie 
w Łęczycy w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (Wy
dział Komunikacyjny), ul. Sienkiewicza 31 w dnin 29 wrześ
nia 1950 · r. o godz. 11 protokół zdawczo-odbiorczy przedsię
biorstwa firmy: Magazyny „Kroncheima", Łęczyca, ul. Sta
lina 23, przejętego na własność Państwa orzeczeniem Mini
stra Przemysłu i Handlu Nr 22 z dnia 12. 2. 1948 r. ogło
szonym w Monitorze Polskim nr 44 z dnia 30. 4. 1948 r., 
poz. 222, 1. p. 362. 

Miejsce zamieszkania właściciela nieznane. 
Wzywa się właścicieli powyższego przedsiębiorstwa oraz 

właścicieli składników majątkowych, znajdujących się w po
wyższym. przedsiębiorstwie do stawienia się w czasie i miej
scu wyznaczonym do sporządzenia protokółu zdawczo-odbior
czego. 

Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia pt·otokółu 
zdawczo-odbiorczego. 

Za Prezydium Rady Narodowej: Kazimierz Kucner 
Zastępc.a Przewodniczącego 

Pabianickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Pabianicach 

2) N a podstawie § 73 rozporząd~enia Rady Ministró_w 
z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowama 
przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa 
(DURP nr 16, poz. 62) oraz zarządzeń Ministra Prze~1ys~u 
Lekkiego z dnia 7. 7., 20. 7. i 27. 7. 1950 ~· ogłasza się, .ze 
sporządzone zostaną, protokóły zdawczo-odb1,o,rcze ,następuJą
cych przedsiębiorstw, przejętych na własnosc Panstwa: 

1. Tkalnia Mechaniczna Adolf · Eichma_nn, Pabian~ce, ul. 
Gen. żukowa 2, właściciel Adolf Eic?m.ann: . meznany 
z miejsca zamieszkania - dnia 2 pazdz1ermka 1950 t'. 

o godz. 10, 

2. Tkalnia Mechaniczna R. Werner, Pabianice, ul. Ponia
towskiego 15 - wyroby tekstylne, właściciel R. Wernee, 
nieznany z mi ei sca zamieszkania - dni a 2 października 
1950 r. o godz. 12, 

3. Tkalnia Mechaniczna J. Rosenberg, Pabianice, ul. Kap
liczna 13 - produkcja tkanin, właściciel J. Rosenberg, 
nieznany z miejsca zamieszkania - dnia 5 października 
1950 r. o godz. 10, 

4. Tkalnia Mechaniczna Ramisch, Pabianice, ul. 7 Listopa
da 3 - wyrób tkanin, właściciel A. Ramisch, nieznany 
z miejsca zamieszkania - dnia 5 października 1950 r. 
o godz. 12, 

5. Tkalnia Mechaniczna J. Kruschel, Pabianice, ul. Trębac
ka 4 - produkcja tkanin, właściciel J. Kruschel, niezna
ny z miejsca zamieszkania - dnia 7 października 1950 r. 
o godz. 10, 

6. Tkalnia Mechaniczna M. Schultz, Pabianice, ul. Polna 
nr 18 - produkcja tkanin, właściciel M. Schultz, nie
znany z miejsca zamieszkania - dnia 7 października 
1950 r. o godz. 12. 

7. Tkalnia Mechaniczna R. Z1stel, Pabianice, ul. Polna 13 -
produkcja tkanin, właściciel R. Zistel, nieznany z miejsca 
zamieszkania - dnia 9 października 1950 r. o godz. 10, 

8 .. Tkalnia M:echaniczna Fryderyk Breitkreuz, Pabianice, 
ul. Gen. Żukowa 61 -- produkcja tkanin, właściciel Fry
deryk Breitkreuz, nieznany z miejsca zamieszkania ·
dnia 9 października 1950 r. o godz. 12, 

9. Tkalnig Mechaniczna Steinecker, Pabianice, ul. Kamien
na 9 -- produkcja wyrobów tekstylnych, właściciel B. 
Steinecker, nieznany z m1eJsca zamieszkania - dnia 
11 października 1950 r. o godz. 10, 

10. Tkalnia Mechaniczna Beer i Gutgold, Pabianice, ul. Bocz
na 5 - wyroby bawełniane, właściciele Beer i Gutgold, 
nieznani z miejsca zamieszkania - dnia 11 października 
1950 r. o godz. 12, 

11. Tkalnia Mechaniczna Hemmer, Pabianice, ul. Łąko
wa 4 - produkcja tkanin, właściciel Rudolf Hemmer, 
nieznany z miejsca zamieszkania - dnia 13 październi
ka 1950 r. o godz. 10, 

12. Tkalnia Mechaniczna „R. Engelhorn i Ska", Pabianice, 
ul. Legionów 10 - wyrób materiałów tekstylnych, właści
ciele R. Engelhorn i Ska, nieznani z miejsca zamieszka
nia - dnia 13 października 1950 r. o godz. 12, 

13. Tkalnia Mechaniczna W. Hetttich, Pabianice, ul. Ostat
nia 11 - wyrób materiałów tekstylnych, właściciel W. 
Hettich, nieznany z miejsca zamieszkania - dnia 16 paź
dziernika 1950 r. o godz. 10, 

14. Tkalnia Mechaniczna L. J akobi, · Pabianice, ul. Konopnic
ka 42 - wyrób materiałów tekstylnych, właściciel L. Ja
kobi, zamieszkały w Pabianicach, bliższy adres niezna
ny -- dnia 16 października 1950 r. o godz. 12, 

15. Tkalnia Mechaniczna Herman Schindel, Pabianice, ui. 
· N owy świat 8 - wyrób materiałów tekstylnych, właści

ciel Herman Schindel, nieznany z miejsca zamieszkania-. 
dnia 19 października 1950 r. o godz. 10, 

16. Tkalnia Mechaniczna Adolf Ha.nke, Pabianice, ul. Tka:::
ka 7 - wyrób materiałów tekstylnych, właściciel Adolf 
Hauke, nieznany z miejsca zamieszkania - dnia 19 pai
dziernika 1950 r. o godz. 12, 

17. Tkalnia ·Mechaniczna Bracia J erke, Pabianice, ul. Toruń
ska 6/8 - produkcja tkanin, właściciele Bracia J erke, 
nieznani z miejsca zamieszkania - dnia 21 października 
1950 r. o godz. 9, 

18. Tkalnia Mechaniczna Hettich, Pabianice, ul. Daszyńskie
go 3 - produkcja tkanin, właściciel Rudolf Hettich, nie
znany z miejsca zamieszkania - dnia 21 października 
1950 r. o godz. 11, 

19. Fabryka Wyrobów Włókienniczych A. M. Zylbersztajn
i Ska, Pabianice, ul. Traugutta 17 /19 i Pułaskiego 20 -
wyrób materiałów włókienniczych, właściciele Abran1 
Matys Zylbersztajn, Eliasz Zylbersztajn, Szlama Zylber
sztajn, nieznani z miejsca zamieszkania - dnia 26 paź
dziernika 1950 r. o godz. 10, 

20. Tkalnia Mechaniczna Marian Biber, Pabianice, ul. Ki
lińskiego 37 - produkcja tkanin, właściciel Marcin Bi
ber, nieznany z miejsca zamieszkania - dnia 26 paź
dziernika 1950 r. o godz. 12, 

21. Tkalnia Mechaniczna T. Klatt, Pabianice, ul. Bugaj 7 -
produkcja tkanin, właściciel T. Klatt, nieznany z miejsca 
zamieszkania - dnia 28 października 1950 r. o godz. n, 

22. Tkalnia Meehaniczna Heinemann, Pabianice, ul. Curie
Skłodowskiej G - produkcja tkanin, właściciel K. Hei
nemann, nieznany z miejsca zamieszkania -- dnia 28 paź
dziernika 1950 r. o godz. 11, 

23. Fabryka Wyrobów Włókienniczych i środkó\v Opatrun
kowych „A. Jankowski i Ska", Pabianice, ul. Żymierskie
go 11 - produkcja środków opatrunkowych, właściciele 
A. Jankowski i Sk{t, ·nieznani z miejsca zamieszkania -
dnia 30 października 1950 r. o godz. 9, 

24. Tkalnia lVIechaniczna Rudolf .Ewert1 Pabianice, ul. Ęa
gatela 12 -· ·wyrób materiałów tekstylnych, właściciel 
Rudolf Ewert, nieznany z miejsca zamieszkania - dnia 
10 listopada 1950 r. o godz. 10, 

25. Tkalnia Mechaniczna „Gryf", Pabianice, ul. Ostatnia 6 -
wyrób materiałów tekstylnych, właściciel Reinhold W'.1-
demann, nieznany z miejsca zamieszkania - dnia 10 li
stopada 1950 r. o godz. 12, 

26. Spółka Akcyjna Pabianickich Fabryk Wyrobów Ba»Nelnia
nych „Krusche i Ender", Pabianice - przędzalnia i tkal
nia sztucznego włókna oraz tkanin technicznych, miejsc~ 
zamieszkania akcjonariuszów nieznane - dnia 20 listo
pada 1950 r. o godz. 9, 
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:27. Pabianickie Zakłady Włókiennnicze dawniej R. Kindler, 
Spółk& Akcyjna, Pabianice - przędzalnia i tkalnia, miej
sce zamieszkania akcjonariuszów nieznane - dnia 27 11-
stopada 1950 r. o godz. 9. 

Powyższe protokóły. będą sporządzone w biurze Pabianic
kich Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Pabianicach przy 
ul. Armii Czerwonej nr 3. 

Wzywa się właścicieli powyższych przedsiębiorstw oraz 
właścicieli skłdników majątkowych znajdujących się w po
wyższych przedsiębiorstwach do stawienia się w czasie i miej
scu wyznaczonym do sporządzeni aprotokółu zdawczo-odbior·· 
,czego. 

Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia protokółn 
zdawczo-odbiorczego. 

Pabianickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego 
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione 

w Pabianicach 

Państwowe Łódzkie Zakłady Graficzne w Łodzi 

z dnia 11 września 1950 r. (Nr 15152/50/NR). 

3) N a podstawie § 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
'30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przej
mowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (DURP nr 16 
poz. 62) oraz zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnfa 
14 sierpnia 1950 r. ogłasza się ,że zostanie sporządzony pro
tokół zdawczo-odbiorczy przedsiębiorstwa pTZejętego na włas
ność Państwa: 

Zakład Drukarsko-Introligatorski M. Nowicki, Zgierz, ul. 
Szczęśliwa nr 23 - dnia 2 października 1950 r. o godz. 11) 
w siedzibie przedsiębiorstwa. 

Miejsce zamieszkania właścicieli tego przedsiębiorstwa nie„ 
·znane. 

Wzywa się właścicieli tego przedsiębiorstwa oraz właścicieli 
składników m3:jątkowych, znajdujących się w powyższym 
przedsiębiorstwie do st~wienia się w czasie i miejscu wyzna
~zonym do sporządzema protokółu zdawczo-odbiorczego. 

Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia protokółn 
zdawczo-odbiorczego. 

Łódzkie Zakłady Graficzne 
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione 

Łódź. ul. Narutowicza 54 

116. 
ORZECZENIE 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 

z dnia 24 sierpnia 1950 r. za Nr VII-1-2/50 

w sprawie podziału rzeki Mrogi, Piasecznicy i jej dopływów 
na obwody rybackie. . 

3) N a podstawie § 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
o rybołówstwie (DURP nr 35, poz. 357) w brzmieniu ustalo
nym art. 67 rozp. Prezydenta Rzplitej z dnia 28 grudnia 
1934 r. (DURP nr 110, poz. 976), rozp. Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych z dnia 25 marca 1935 r. o ogłaszaniu, 
0 tworzeniu i zmianach obwodów rybackich (DURP nr 24, 
poz. 165), oraz na podstawie art. 35 i 37 ustawy z dnia 20 
marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy pań
stwowej (DURP nr 14, poz. 130) z dniem 1 września 1950 r. 
ustala się na rzece Mrodze i Piasecznicy następujące obwody 
rybackie: 

Obwód rybacki rzeki Mrogi Nr 1/1: 

Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki Mrogi od źródeł 
do dolnej krawędzi mostu na szosie Brzeziny-Koluszki. Ob
wód ten położny jest na terenie gminy Lipiny i Gałkówek 
_powiatu brzezińskiego. 

Obwód rybacki rzeki Mrogi Nr 1/2: 

Obwód ten obejmuje bieg rzeki Mrogi od dolnej krawędzi 
mostu na szosie Brzeziny--Koluszki do dolnej krawędzi śluzy 
przy młynie w Bronowicach. Obwód ten położony jest na te
renie gminy Gałkówek i Długie powiatu brzezińskiego. 

Obwód rybacki rzeki Mrogi Nr 1/3: 

Obwód ten obejmuje bieg rzeki 'l\frogi od dolnej krawędzi 
śluzy przy młynie w Bronowicach do mostu na szosie Brzezi
ny~Rogów. Obwód ten położny jest na terenie gminy Gał
kówek i Mroga Dolna powiatu brzezińskiego. 

Obwód rybacki rzeki IV!rogi Nr 1/4: 

Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki Mrogi od mostu na 
szosie Brzeziny-Rogów do mostu na drodze Wola Cyruso
wa-Teresin. Obwód ten położony jest na terenie gminy Mro
ga Dolna powiatu brzezir1skiego i gminy Słupia powiatu 
skierniewickiego. 

Obwód rybacki rzeki Mrogi Nr 1/5: 

Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki Mrogi od mostu na 
drodze Wola Cyrusowa-Teresin do lewobrzegowej granicy 
wsi Warchołów. Obwód ten położony jest na terenie gminy 
Mroga Dolna, Dmosin i Bratoszewice powiatu brzezińskiego. 

Obwód rybacki rzeki Mrogi Nr 2: 

Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki Mrożycy od źródeł 
do ujścia jej do rzeki Mrogi. Obwód ten położony jest na 
terenie gminy Brzeziny, Lipiny, Niesułków, Dmosin i Brato
szewice powiatu brzezińskiego i gminy Lubianków powiatu 
łowickiego. 

Obwód rybacki rzeki Piasecznicy Nr 1 : 

Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki Piasecznicy od źró
deł do dolnej krawędzi śluzy w państwowym gospodarstwie 
rybnym Ujazd. Obwód ten położony jest na terenie gminy 
Budziszewice powiatu Rawska-Maz. i na terenie gminy Cias
ny i Łazisko powiatu brzezińskiego. 

Obwód rybacki rzeki Piasecznicy Ni· 2: 

Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki Piasecznicy od dol
nej granicy państwowego gospodarstwa rybnego Ujazd do 
miejsca, gdzie bieg rzeki Piasecznica przecina granica powia
tu Brzeziny-Rawa Maz. Obwód ten położony jest na tere
nie gminy Łazisko i miasta Tomaszów powiatu brzezińskiego. 

Obwód rybacki rzeki Piasecznicy Nr 3: 

Obwód ten obejmuej obszar biegu rzeki Bieliny vel Czarnej 
od dolnej granicy państwowego gospodarstwa rybnego Buków 
do ujścia jej do rzeki Piasezcznicy. Obwód ten położony jest 
na terenie gminy Łaznów, Będków i Łazisko powiatu brze
zińskiego. 

Do poszczególnych obwodów rybackich wymienionych powy-
żej włącza się ponadto niewymienione a przylegające do nich 
odnogi, łachy, zatoki, rozlewiska rzeki powstałe ze spiętrze
nia tych rzek i stare rzeczyska mające z poszczególnymi ob
wodami stałe lub okresowo powstające połączenia przydatn~ 
dla przepływu ryb. 

Ustalenie wyżej wymienionych obwodów rybackich w ozna
czonych granicach nastąpiło z uwagi na ich samwystarczal
ność pod względem przyrodzonych warunków hodowlanych 
i dostateczność do prowadzenia samodzielnego gospodarstwa 
rybnego, stosownie do postanowień ustawy o rybołówstwie 
z dnia 7 marca 1932 r., a w szczególnofoi art. 19 i 20 
z tnvzględnieniem postanowień pkt. 3 art. 75 rozporządzenia 
Prezydenta Rzplitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu 
administracyjnym (DURP nr 36, poz. 34). 

Właściwą powiatową władzą administracji ogólnej dla ob
wodów rybackich rzeki J_\:1rogi Nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2 
i i·zeki Pi::tsecznicy Nr 1. 2. 3 jest Prezydium Powiatowej Ra
dy Narodowej w Brzezinach. 

Odwołanie od niniejszego orzeczenia mogą z1interesowani 
wnosić do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych za po
śreclnictwerrt Prezydi urn W oj ewódzkiej Rady N a rodowej w Ło
dzi w ciągu dni 14 licząc od dnia ogłoszenia niniejszego orze
czenia w właściwych gminach w sposób w miejscu praktyko
wany. 

Za. Prezydium Rady Narodowe.i: f'ranciszek Grochalski 
Przewodniczący 

117. 

PISMO OKÓLNE 

Prezydium Wojewódzkiej Rady NaI·odowej w Łodzi 

z dnia 24 sierpnia 1950 r. (Nr AC. IV-3/12) 

o poszukiwaniach. 

Prezydia Powiatowych i Miejskich Rad N arodo
wych na terenie województwa łódzkiego. 

V-1 związku z pismem Konsulatu Generalnego Polskiego 
w Paryżu z dnia 13. VII. br. za Nr 391/I/18/EM Prezydium 
W oj ewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi poleca· przeprowadze
ni;:: poszukiwań osoby Szymona lVIagrowicza, urodzonego dnh 
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12. XI. 1894 r. w Łasku. Wymieniony zamieszkhvał we Fran
sji, skąd powrócił do kraju w lipcu 1938 r. 

Władze francuskie poszukują Szymona Magrowi'·::za celem 
udzielenia, mu odszkodowania, należy więc podać adres jeg'J 
lub kogokolwiek z jego rodziny. 

Odpowiedzi o wyniku poszukiwań należy nadesłać do Pre
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi - Wydział 
Społeczno-Administracyjny - w terminie do dnia 15. IX. br. 

Za Prezydium Rady Narodowej: Zenon Kryński 
Zastępca Przewodniczącego 

118. 
PISMO OKÓLNE 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 

·z dnia 12 sierpnia 1950 r. (Nr Z.S. IV. Zak. 3 j.-50/Bi) 

o obowiązku dGkładne.i rejestracji pokąsań przez zwie:o.·zęta 
oraz szczepień przeciwko wściekliźnie. 

Prezydia Powiatowych Rad Narodowych - Wy-· 
działy Zdrowia, Prezydia Miejskich Rad N a1·0-

dowych - Wydziały Zdrowia - na terenie wo
jewództwa łódzkiego. 

Stosownie do zarządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 
26. VII. br. (Nr II/20/1/1364/E/50) Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej - Wydział Zdrowia - przypomina 
Ob. Ob. Lekarzom Powiatowym i Miejskim o obowiązku do
kładnej rejestracji pokąsań, ponieważ rejestracja pokąsał\ 
przez zwierzęta oraz szczepień przeciwko wściekliźnie wyka
zała za rok ubiegły, że o wiele więcej zanotowano szczepieó. 
przeciwko wściekliźnie aniżeli pokąsań, co przemawiałoby za 
nadużyciem tych szczepień, pomimo, iż nie są one zupełnie 
obojętne dla ustroju, lub za niedostateczną rejestracją pok1-
sań. Jednocześnie Prezydium Wojew. R. N. - Wydział Zdro
wia -· przesyła przepisy dotyczące wskazań do szczepień prze·
ciw wściekliźnie. 

Za Prezydium R.N.: w /z. Kier. Wydz.: dr Jerzy Zański 
Insp. San.-Epidem. 

Wskazania do szczepień ludzi przeciwko wściekliźnie 

Wszystkie zwierzęta ssące tak domowe jak i dziko żyjące 
(wilki, lisy, szczury, myszy itp.) mogą chorować na wściek
liznę. Zarazek wścieklizny może znajdować się w ślinie zwie
rzęci?. w ·okresie do 14 dni przed wystąpieniem objawów cho
roby. 

I. W skazania do szczepień ludzi. Szczepić riależy w przy
p~dkach: 

1) pokąsania przez zwierzęta uznane za wściekłe lub podej
rzane o wściekliznę, tj. takie, które padły, zostały zabite na
wet bez objawów chrobowych lub zaginęły; 

2) zawalania skóry uszkodzonej śliną zwierząt wyżej wy
mienionych; 

3) za\valania śliną nawet nieuszkodzonych śluzówek; 
4) kontaktu małych dzieci z psem, kotem itp. nawet w bra-

ku widocznych uszkodzeń skóry; · 

5) skaleczeń przy sekcji zwierząt wściekłych i podejrzanych 
o wściekliznę; · 

6) pokąsań przez człowieka chorego na wodowstręt lub za
walania skaleczeń śliną chorego. 

U w a g a : Jakkolwiek przypadki zarażenia się \Vodowstrę
tem człowieka od człowieka są wyjątkowo rzadkie, jednak do
świadczalnie wykazano obecność zarazka w. ślinie chorego 
człowieka. 

IL Obserwacja psa, kota i innych zwierząt domowych. Je
żeli znany pies po ukąszeniu człowieka nie zdradza objawó;v 
chorobowych, nie wolno go zabijać (badanie mózgu nie wyklu
cza wścieklizny), natomiast należy go uwiązać lub zamknąc 
i obserwować w ciągu 15 dni (o ile jest możliwe, należy zwró
cić się do lekarza). O ile po wyżej wymienionym terminie 
obserwacji zwierzę pozostanie zdrowe, wykluczamy możność 
zakażenia się wścieklizną od niego. Przy obserwacji koniecz
n::i, jest absolutna pewnśoć tożksamości psa; w tych sprawach 
zwłaszcza zeznania dzieci należy traktować z wielką ostroż
nością. 

III. W niektórych przypadkach w czasie trwania obserwa
cji wskazanym jest rozpoczęcie szczepień osób pokąsanych,· 
mianowicie: 1) przy pokąsaniach w głowę, szyję, 2) przy 
pokąsaniach w inne części ciała w przypadkach psa niepew
nego pochodzenia: pies przybłąkany, przygodnie nabyty, po
kąsany przez zwierzę wściekłe itp. W wyżej wymienionych 
przypadkach wskazanym jest kilkakrotne szczepienie (3-5-
10 razy) zależnie od umiejscowienia, jakości rany itp" O ile 
pod koniec obserwacji i po ukończeniu jej pies pozostaje 
zdrów, szczepienia powinny być przerwane. 

IV. W razie powtórnego pokąsania człowieka, po upływie 
dwóch miesięcy od ukończenia szczepień przeciw wodowstn;
towi należy przeprowadzić ponowne szczepienia według zasad 
ogólnych. Przy pokąsaniu w twarz powtórne szczepienie 
wskazane jest nawet w wypadku pokąsania w okresie dwóci1 
miesięcy. 

V. Nie ma wskazań do szczepienia osób, które spoŻy\vały 
mięso lub mleko zwierząt chorych na wściekliznę. 

119. 
PISMO OKÓLNE 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 

z dnia 24 sierpnia 1950 r. (Nr Z.S. IV. Zak.-1/43-50) 

ci opóźnieniach w zgłaszaniu przypadków chc:rób zakaźnych 
i podejrzeń o nie. _ 

Prezydia Powiatowych Rad Narodowych w wo
jewództwie, Prezydia Miejskich Rad Narodowych 
w Piotrkowie, Tomaszowie Maz., Pabianicach 
i Zgierzu. 

Ministerstwo Zdrowia - Departament Sanitarno-Epidern .. 
w piśmie Nr II/25/c/1606/k/os z dnia 27 lipca 1950 r. zwra~ 
ca uwagę na niedopuszczalne, stwierdzone w szeregu wypad
ków, opóźnienia w zgłoszeniu przypadków chorob zakaźnych 
i podejrzeń o nie - do właściwych terytorialnie władz (Pre·· 
zydia Powiatowych, Miejskich Rad Narodowych -'-- Wydziały 
Zdrowia). Opóźnia to akcję zwalczania chroby w miejscu 
jej wystąpienia. Szczególnie szkodliwe jest postępowanie~sze
regu szpitali (od dz. zakaźne), które opóźniają zgłasżanie przy
padków, zgłaszając chorych tylko raz na tydzień w końcu ty-
godnia. ' 

W związku z tym stanem, Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej - Wydział Zdrowia - zarządza, co następuje: 

1) wszystkie osoby obowiązane (na zasadzie art. 6 i 4 usta
wy [DURP nr 27, poz. 198]) winny zgłaszać przypadak za
chorowania tego samego dnia - lub,. jeżeli stwierdzenie za
chorowania nastąpiło w późnych godzinach, następnego dnia 
do godziny 12; 

:::: ) zarządy szpitali winny codziennie do god.z. 14 przez goń
ca - jeśli szpital znajduje się w miejscowości, będącej sie
dzibą lekarza powiatowego, względnie po~ztą lub telefonogra
mem - jeśli szpital jest poza miastem pow. - wysyłać spra
wozdanie dzienne ze stanu obłożenia chorych zakaźnych na 
oddz. zakaźnym .- wg trzech zasadniczych pozycji: 

a) od godz. 14 dnia poprzedniego - przybyli, 
b) od godz. 14 dnia poprzedniego - ubyli, 
c) od gcdz. 14 dnia poprzedniego - pozostają w leczeniu, 
Uwag a : vV zgłoszeniach-meldunkach należy podawa1: 

wypełnione następujące rubryki: nazwisko i imię, wiek, do
kładny adres i rozpoznanie. 

W wypadkach hospitalizacji wskazującej na zaistnienie og
ni.ska epidemicznego, zarząd szpitala winien zakomunikować 
o tym lekarzowi powiatowemu ,natychmiast i niezależnie od 
wysyłanego codziennie meldunku. 

W niedziele i święta, jeśli nie ma hospitalizacji o charak
terze epidemicznym, wysyłanie meldunku nie obowiązuje 
i przesuwa się go do godz. 9 rano następnego dnia. 

3) Prezydia Powiatowych Rad Narodowych (miejskich} 
bezzwłocznie przekażą powyższe zarządzenia osobom zainte
resowanym i zarz.ądom szpitali. 

Mi.nisterstwo Zdrowia - Departament Sanitarno-Epidem. 
w wyżej wymienionym piśmie ustanawia powyższe zasady 
zgłaszania jako wykładnie art. 5 ustawy z dnia 21 lutego· 
1935 r. o zapobiegariiu chorobom zakaźnym i o ich zwalcza
niu. Winni wykroczeń będą. pociągani do surowej odpo-wie· 
dzialności karno-admińistracyjnej. 
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W wypadku zaniedbania przez szpital wysłania codziennego 
meldunku odpowiada Ob. Dyrektor szpitala. . 

Wykonywanie niniejszego zarządzenia będzie kontrolowane 
pł'.żez organa ·terenowe Prezydium Wojewódzkiej Rady N a
rodow:ej. 

. Za Pre~ydium ·W,RN: w/z .. Kier. Wydz.: dr .Jerzy Z,a.iiski 
Inspektor San.-Epidem. 

120. 
PISMO OKÓLNE 

·Prezydium. Rady Narodowe.i m. Łodzi 
o·.·z~ianach dotychczasowych przepisów. dotyczących aktów 

stanu cywilnegd. i c~ynniści urzędów stanu cywilnego 
. Prezydium Wojew. Rady Nar. ·w Łodzi udziela za.łączone 

w. przedruku pismo Prezydium Rady Ministrów, Zespół II 
Biuro Społectzno-Admi'nistrac. z dnia 30. 8. 1950 r. Nr SA. 
3 /I;:IV /656 /5-0) do ·wiadomości ze szczególnym pole.ceniem do
pil,nowania, . aby ur~:ędy stanu cywilnego w czasie do dnia 
30::9. br. dokładnie· z,apoznały się z ustawowo obowiązujący
in1 ·od dnia. L 10. 1950 r. zmianami w przepisach, dotyczących, 
któro zostały wymienione" w powołanym pismie. 
· Jednocześn.ie Prezydium W oj ewód:zkiej Rady Narodowej 

zWTaca uwagę Ob.· 0b. Urzędnikom Stanu Cywilnego i ich 
zastępcom. oraz personelowi zartudnionemu w tut. Urzędzie 
Stanu: Gy\Vilnego na: :konieczność stosowania, poczynając od 
dnia 1. 10. 1950 r., , nowych norm prawnych, zawartych 
~-'Ustawach ogłos'zonych w Dzienniku Ustaw R. P. nr 34 
z 1950 r., przy załatwianiu konkretnych spraw, wchodzących 
w ·:zakres ich: czyrnibśei. 

Za Pre~ydium R.acły Narodowej: Zenon Kryński 
Z-ca Przew. Pr. W.1t.N. 

P;~zydi'l.1m' Rady Ministrów 
'-. . , . Zespół _II 

Bfiit'if Spqł.ecz~o-Admil11stracyjne 
Nr SA'.'3/I-IV/656/50. 

Pr ze d.r uk. 

Prezydia W oj e,wódzkich Rad Narodowych ( wszyst
kjJ~) oraz .Prezydia Rad N a.rodowych w m. st. 
War:szawie i m. Łodzi - Wydziały Społ.-Adm. 

Z dniem 1 październik.a 1950 r. wchodzą w życie kodeks ro
dzinny· i przepisy ~prowadzające kodeks rodzinny, ogłoszone 
vi Dz.i U.KP., z dnia 22 sierpnia 1950 r. Nr 31 pod poz. 308 
i 309,, które żawierają postanowienia, dotyczące zagadnień 
z ukr.esu :rajestracji stanu cywilnego. 

'Preiydifrm: Rady'· Ministrów zwraca uwagę na niżej wy
szczególnione postanowienia, uzupełniające, wzgl. zm1emaJą
ce ,przepisy dotychczasowe, o ile chodzi o cz,ynności urzędów 
stanu cywilnego. 

I. Kodeks rodzinny: . 

1) Art. 2 ustala właściwości urzędów stanu cywiln'0go do 
zawierania małżeństw i składania przez osoby, wst~pujące 
w zwłązek małżeński zapewnień o nieistnieniu okol1iczności, 
wyłączających zawarcie małź(eństwa, 

2) Art. 4 prze-widuje zawieranie małżeństw w formie uro-
cz~stej,, . „ · 

3) Art. 5 dotycz,y zawierania małżeństw w razie niebezpie
c~eń~.t;wa,,zagrf;\~.f;l-ją~egp bezpośrednio życiu jednej z osób in-
teres<:}wan,yc~ · i . , • . , 

4) Art. 8 dop1Ji:;>.~c~.ą; za ze,z,woleniem sądu zawieranie mał-
żępJ~·tw mi,ę(l.:i!iYr P.OM.fi:p.ow;atymi w linii prostej, , 

5) Art. 9 .m-r-zewidillj:ę zawieranie za zezwoleniem sądu mał
żeństw przez osoby, dotknięte chorobą psychiczną lub niedo
rozwojem psychicznym, 

6) Art. 17 zawiera przepis o powinowactwie, w_ynikającym 
z małżeństwa, 

7) Art. 33 ustala termin trzymiesięczny od orzeczenia roz
wodu do złożenia przez kobietę roz,wiedzioną urzędnikowi sta.;. 
nu cywilnego oświadczenia o powrocie do nazwiska, które no
siła przed, z.ąw#rciem małżeństwa (w razie niezłożenia takie
go oświadczenia· kobieta rozwiedziona nosi nazwisko byłego 
męża), 

8) Art. 36, 37 i 38 okreiślają, jakie nazwiska przysługują. 
dzieciom oraz jakie mogą nastąpić zmiany nazwisk dzieci 
przed osiągnięciem pełnoletności. W myśl art. 36 dziecko, 
którego ojciec nie jest znany, nosi nazwisko matki nierodo.:. 
we, lecz nazwisko, które matka nosiła w czasie urodzenia 
dziecka, 

9) Art. 44 ustala zasadę, że uznanie dziecka może nastą
pić tylko przed. urzędnikiem stanu cywilnego albo przed wła
dzą opiekuńczą, 

10) Art. 45 przewiduje możliwość uznania dziecka nieuro
dzonego, jeżeli zostało już poczęte, 
11) Art. 46 określa przypadki unieważnienia uznanfa 

dziecka, 
12) Art. 65 wprowadza nowe zasady, dotycz.ące przysposo

bienia. 

II. Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny: 

W art. IX są wymienione artykuły prawa o aktach stanu 
cywilnego, które zostały uzupełnione lub zmienione: 

l) Art. 24 został uzupełniony prz.episem, według którego 
urzędnik stanu cywilnego nie jest uprawniony do swobodnej 
oceny stanu faktycznego, jeżeli jego ustalenie należy do wła
ściwości sądu lub innej władzy (np. uznania za zmarłego), 

2) W art. 27 została ustalona włfl,ściwość urzędu stanu cy+.·. 
wilnego do wpisywania aktów, sporządz.onych za granici:11 
w zależności od .miejsca zamieszkania osoby, której akt do"'. 
tyczy, 

3) Art. 31 ust. (2) otrzymał nowe brzmienie, różniące się 
od poprzedniego tym, że wymienia się w nim tylko podstawy, 
na jakich mogą być dokonywane wzmianki (z pominięciem 
aktów notarialnych), bez wyszczególnienia przypadków, po~ 
wodujących wpis wzmiaki do ksiąg, 

4) W art. 36 wprowadzono zmiany natury formalnej, 
5) Art. 39 wprowadza nowy rodzaj wyciągów uproszczo

nych aktów wrodzeń z pominięciem danych, dotyczących imion 
i nazwisk rodziców, 

6) Art. 47 prze\viduje, że sąd w przypadkach wniesienia 
zażalenia na czynności urzędnika stanu cywilnego winien< 
wysłuchać opinii władzy nadzorczej oraz przesłać jej odpis; 
swego postanowienia, . 

7) Art. 60 został uzupełniony nowym ustępem, według któ
rego zgłoszenie urodzenia może być w pewnych przypadkacla 
dokonane w miejscu zamieszkania osoby, zobowiązanej d0 
zgłoszenia, 

8) Art. 62 otrzymał nowe brzmienie, które ustala zasadę, 
że jeżeli rodzice dziecka nie są małżeńshvem, dane dotyczące 
osoby ojca wpisuje się do aktu tylko w przypadku uznania 
lub ustalenia ojcostwa przez sąd (kodeks rodzinny nie prze
widuje zrównania dziecka), 

9) W art. 63 wprowadzono zmiany w tym kierunku, że 
:vładza. opiekuńcza nadaje dziecku nieznanych rodziców imię 
I nazwisko oraz orzeka o sporząd:r;eniu aktu urodzenia, 

lO) Art. 68 przewiduje skuki, jakie pociąga za sobą zawar
cie mał24lilństwa przez rodziców dziecka przed i po sporządze
niu aktu urodzenia, 

11) Art. 69 ust. (1) dotyczy sporządzenia. aktów uznania 
i nadania dziecku żony przez małżonków nazwiska męża. 

(Ustępy (2), (3) i (4) tego artykułu dotyczą przysposo
bienia: Szczególnie jest waż;ny przepis ust. ( 8), w myśl któ.,., 
rego w razie przysposobienia dziecka przez męża matki +-':

w ~dp~sach skróconych i w wyciągach aktu urodzenia przy„·· 
sp.os~b1~:m~go należy dane, dotyczące przyspasabiających, wy-
nnemac Jako dane, dotyczące rodziców, . 

12) Art. 70 zawiera zmian~ natury redakcyjnej, 
13) Art. 71-74 zawierają przepisy, dotyczące małżeństwa 

osób wojskowych, zezwolen n.a :zawieranie małżeństw przed·· 
niewłaściwymi urzędami stanu cywilnego, wydawania odpiT 
sów skróconych aktów. urodzeń z adnotacją, że w akcie nia 
ma przypisku o pozostawaniu osoby, której akt dotyczy, 
w związku małżeńskim ora.z kwestii dowodów ustania po„ 
przedniego małżeństwa. - · 

W myśl art. 12 ust. ( 4) cudzoziemcy obowiązani są złoży~ 
urzędnikowi stanu cywilnego dowód zdolności do zawarcia· 
.małżeństwa według ich prawa. ojczystego, wzgl. zwolnienie 
od złożenia takiego dm,vodu wydane przez sąd. · 

Z uwagi na to, że do wydania wspomnianych . zwolnień są 
powołane tylko sądy, przepisy § 100 ust. (4), (5) i (6) roz
porządzenia wykonawczego z ·dn. 24. ll. 1945 r. (Dz. U.R.P. 
nr 54, poz. 304) przestaną z dn. 1 października 1950 r. 
obowiązywać. 

14) Po -art. 74 zostały dodane art. 74 1, 74 2' i 74 3. 
Art. 74 l uprawnia urzędnika stanu cywilnego do zwró

cenia się .do sądu o rozstrzygnięcie, czy mał~eństwo może 
być zawarte ze względu na uprawdopodobnienie okoliczności, 
wyłączające jego zawarcie, 

Art. 7 4 2 dotyczy osób, kt.óre mogą być świadkami przy 
zawieraniu małżeństw, 
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Art. 7 4 3 dotyczy czynności,. związanych z zawieraniem 
małżeństw i nakłada na urzędników stanu cywilnego obowią
zek wyjaśnienia małżonkom społecznego znaczenia i wagi 
małżeństwa w Państwie Ludowym oraz praw i obowiązków 
małżonków, 

15) Art. 77 przedłuża. termin zgłaszania zgonów do trzech 
dni, o ile zgon nie nastąpił z choroby zakaźnej, 

16) Art. 80 ust. (2) został uzupełnio:r~y w ten sposób, że nie 
podlegają opłacie wypisy z aktów stanu cywilnego wydane 
dla celów u:tz.ędowych, sądów i władz polskich oraz sądów 
i władz obcych, jeżeli umowy międzynarodowe przewidują 
wydawanie. wypisów bezpłatnie. 

17) vV art. 58, 78 i 79 zastąpiono wyraz „okręg" wyrazem 
„obwód". 

Prezydium Rady Ministrów ·prosi o wydanie personelowi . 
zatrudnionemu w urzędach stanu cywilnego polecenia dokład
nego zapoznania się z wyżej wymienionymi zmianami prze
pisów, dotyczących zakresu działania tych urzędów oraz do
pilnowania za pośrednictwem podległych sobie organów, aby 
nowe przepisy, poczynając od dnia 1 październik.a 1950 r., 
miały zastosowanie przy załatwianiu konkretnych spraw. 
W załączeniu przesyła się wzór wyciągu uproszczonego aktu 
urodzenia. 

Dyrektor Biura: N. Broniatowski 
Za zgodność: J. Wójcikiewicz. Kier. Rej. 

Zał. 1. 

(Godło państwowe) 
Rzeczpospolita Polska 
Województwo ---------------------·------------------
Powiat --·······-······························ 
Urząd Stanu Cywilnego 
Nr ....... ::::::::::::::;::~:.::::::::~~---_-_:·.:······-·············-···-

WY CIĄG ARTU URODZENIA 

Zaświadczam, że ... ·-----------------------.---····--·----. ·-· -----------···········-----
-q.rodził ............... się w···-··-···------------·---~-----·-····--·--·· dnia ...................... . 
····------------------------·-·-····-·-· tysiąc--------------~-----------·---------------·----·-·-·---------·----------------···· 

1 r. 

--·-··-------··---·-·-----··-------------, dnia .................... 1 .. __ . _. _ ... r. 
Urzędpik Stanu Cywilnego 

121. 
REGULAMIN 

Prezydium Wojewódz~iej Rady Narodowej w Łodzi 

z dnia 1 września 1950 r. (Nr OOrg. II-3/25/50) 

dfa pracownika dyżurnego Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej' w Łodzi. 

1. D-0 obowiązków pracownika. dyżurnego należy: 
a) przyjmowanie korespondencyj, telefonogramów i telefo

nów dla Prezypium Rady N arodoweJ w Łodzi. 
b) nadawanie telefonogramów, \VychodŻących z Prezydium 

Rady Narodowej, 
c) udzielanie interesantom informacyj przez skierowywa

nie ich do odpowiednich komórek Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej, 

d) uaktualnienie adresów pracowników Prez. Wojew. Rady 
N arod. w_ ten sposób, że kierownicy wydziałów przesyłają od
powiednio zaktualizowane zmiany swego personelu pracowni
czego, 

e) kierownicy ~ydziałów zawiadamiają dyżurnego pracow
nika o odbyć się mających konferencjach po godzinach urzę
dowych, 

f) pracownik dyżurny zwraca uwagę, aby pracownicy Prez. 
Rady Narodowej nie wprowadzali· obcych osób do biur Prez. 
Rady Narodowej, , 

g) pracownik dyżurny dopilnowuje, aby drzwi weJscrnwe 
zewnętrzne od ulicy i do ogrodu były pozamykane, 

h) garaż.e Prez. Rady Narod. mają stale utrzymywać dyżm·) 
i) pracownicy Prez. Rady N arod., chcący pracować po go

dzinach urzędowych w biurach Rady Narodowej,· winni po
siadać zezwolenie właściwego kierownika wydziału na wyko
nywanie pracy w swym wydziale. Zezwalenie to winien pra
cownik okazać dużyrującemu. ·Obecność w biurach poza go
dzi.nami urzędwymi wpisuje się d'o księgi u dyżurnego, za
znaczając godzinę przyjścia i wyjścia oraz numer klucza, 

j) udzielanie aparatu telefonicznego do rozmów obcyrp. jest 
wzbronione, wyjątek stanowi nagły wypadek w nocy, 

k) kto uzyskał możność telefonowania z ap•aratu służbowe
go, winien legitymować się pracownikowi dyżurnemu, 

. 1) o ileby zostały przywiezione lub złożone druki, to o tym 
winien pracownik dyżurny powiadomić kierownika kancela1·ii 
głównej, który wyda odpowiednie dyspozycje, 

ł) jeśl~by się zdarzyło, że pracownik Prez. Wojew. Rady 
Narodowej za pomniał jakiej Ś· rzeczy w biurze i zgłasza się 
po ·nią po godzinach urzędowych, to pracownik dyżurny wi
nien iść z nim po tę rzecz i wiedzieć, co pracownik ów zal)rał, 

m) prywatne rozmowy z aparatów służbowych praocoWłii
ków Rady Narodowej są wzbronione, 

n) prywatnej korespondencji do pracowników dyżurny nie 
jest obowiązany przyjmować. 

2. Dyżury trwają: I. - od godz. 6 do 14, II. - od gtul.:i. 
14 do 22, III. - od godz. 22 do 6. 

Pracownik dyżurny, pełniąc służbę, podlega uprawnieniom 
i dyscyplinom pracowników państwowych. 

3. Pracownik dyżurny winien zgłosić się do pracy 10 minut 
wcześniej. 

4. J;>o użytku dyżurnego służą : 
a) lista dyżurnych~ woźnych i wszyst.kiClh 'pracownlików 

z adresami, 
b) wiadomości (lista) o miejscu pobytu przewodniczącęgo, 

wzgl, zastępców Prezydium Wojew. Rady Narodowej, 
c) · książka doręczeń, 
d) materiały pisarskie, 
e) spis najważniejszych instytucyj i numerów telefonów 

(spis abonentów). Pracownik dyżurny podczas pełnienia· dy
żuru ma do swej dyspozycji woźnego. 

5-. Po skończnym dyżurze, dyżurny przekazuje swemu na
stępcy to wszystko, co w czasie pełnienia dyżuru otrzymał 

. (korespondencję, telegramy, telefonogramy itp.). 
6. Kierownik kaneclarii głównej o godz. 8 odbiera od dy

żurnego całą pocztę i przekazuje ją tam, gdzie należy wg 
adresów i właściwości rzeczowej. 

Za, Prezydium Rady Narodowej: Franciszek Grochalski 
Przewodniczący 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Zagubione dokumenty 

Na podstawie zgłoszenia unieważnia się zagabione (skra
dzione) dokumenty: 

Karkocha Stanisław - wieś Wygnanów, gm. Janków, pow. 
Opoczno - dowód tożsamości konia Seria, C. Nr 47229'1 wy~ 
dany przez Starostwo Powiatowe w Opo-cznie. . 

Sobieszek Józef - wieś Rogoźno, gm, Domaniewice - kar
tę rejestracyjną wydaną przez RKU Skiei·niewice. 

Adres Redakcji: { Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi ul. Ogrodowa 15. 

Adres Administracji: 

·Administracja przyjmuje ogłoszenia instytucji społecznych, u:!ytecznołcl pub11czneJ 
Jak - ogłoszenia konstytuujących się instytucyj - aprawozdanla zamknięć rachunko• 
wych, wyniki kwest ulicznych Itp. - ogłoszenia o zagubionych, skradzionych doku• 

· roentach osobistych oraz rzeczy o charakterze urzędowym (pieczęci). 
Opłat a za o gł o sz en I a : I) ogłoszenie o zmianie nazwiska - ryczałt 1200 zł wraz 
s egz. dowodowym 2) ogłoszenie o zagubieniu dokumentów - ryczałt 300 zł wras 
a egz. dowodowym S) ogłoszenia drobne do 100 wyrazów - SO zł za wyraz 4) ogło• 
azenia większe l·stronne do 160 wierszy - 8000 zł 5) ogłoszenia większe 11• •tronu 
do 120 wierszy - 7000 zł. 6) ogłoszenia większe 1/t strony do BO wierny - MOO 1ł 
7) ogłoszenia większe 1/• strony do 40 wierszy - 3000 zł 8) ogłoszt'nła większe 1/1 
atronu do 2\1 ,wierszu - 2000 zł 9) ogłoszenia tabelaryczne: o· 60°/o droiej. Nale:l· 

ność za druk ogłoszel1 poblMa 1lę zgórg przy zamawiania. 

Cena zł 80.-

Druk ŁZG. Zakł. Gł. zam. t4 l6-VIII-50 r. 
11. IX. - 21. IX. 50 r. Nakł. 1100 egz. D-l-20400 

Tel. 254-50, wew. 57 

ODBIORCA: Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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