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połączienie

z nią posz.ozególnych lokali, odbiór
audycyj radiowych we wszystkich lokalach
mieszkalnych danej nieruchomości.

§ 2.
Instalacje antenowe wspólne mogą być 2 rodzai: antena zbiorowa (kilka typów) i antena
centralna.
Anlteny zbiorowe składają się z szeregu anten
pojedyńceych, z:ałożonych na wspólnym urzą
dzeniu wisporczym. Mogą· one być rozmaitych
typów: promieniowe, zygzakowe, szeregowe itp.
Anteny centralne stanowią instalację, skła
dającą się z pojedyńczej anteny, połączonej bezpośrednio lub pośrednio z więcej niż j•ednym
odbiornikiem za pomocą odpowiednich do tego

WOJEWODY Ł·óDZKIEGO
z dnia 12. kw'ietnia 1939 roku L. OA. I. 9/d/6
o zewnętrznych antenach radiowych.
N a podstawie postanowień art. 108. pkt. 2. rozporządzenia Prezydenta R. P. z dnia 19. I. 1928 r.
o organizacji i zakresie dziiałania władz administracji ogólnej (Dz. Ust. R. p .. Nr 80/1936 roku,
poz. 555) zarZiądzam co następuje:
urządzeń.
§ 1.
§ 3.
Właściciele (dzterżawcy i zarządcy) nieruAnteny centralne win~ być zainstalowane
cho:tności, w których znajduje się przynajmniej
10 lokali mieszkalnych, winni urządzić insta- w tych nieruchomościach, których budowa zolację antenową wspólną, umożliwiającą przez . stanie rozpoczęta po 1. lip ca 1939 r. i w których
1
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na każdy lokal mieszkalny wypada mni~j niż
~O m 2 powierzchni tej nieruchomości, wliczając
JUŻ w to powierzchnię, zajętą pod budynki.
§ 4.
Obowiązek
urządzenia
mieści w sobie konieczność

anteny zbiorowej
wykonania doprowadZienia antenowego do lokalu mieszkalnego.
§ 5.

Poza wymogami, wynikającymi z przepisów
specjalny,ch, instalacje antenowe:
1) nie mogą s~peoić wyglądu budynków,
ulic i placów publicznych,
2) powinny posiadać we wszystkich swych
częściach dostateczną wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmo. sforyczne,
3) nie mogą utrudniać dostępu do kominów
i swobodnego poruszania się po dachach ,
budynków,
4) odgałęzienia instalacyj antenowych nie
mogą być przeprowadzane ponad torami
kolejowymi, ulicami, drogami, placami
publicznymi i liniami elektrycznymi prą
du słabego i silnego itp.
5) powinny być wykonane tak, by:
a) umożliwiały korzystającym z nich należyty odbiór audycyj radiowych,
b) nie zakłócały funkcjonowania urzą
d~eń radio-odbiorczych lub nadawczych w sąsiednich nieruchomościach,
c) powinny być zabezpieoz,one od wyła
dowań atmosferycznych za pomocą
uziemionego odgromnika.
Przy .antenach centralnych odgromnik winien być umies,zczony przed
wejściem głównego doprowadzenia an;_
tenowego :do budynku. Konstrukcje
wsporcze instalacyj antenowych winny być uziemione za pomocą przewodu
uziemiającego o przekroju co najmniej
25 mm2 (miedziany) albo 50 mm 2 (że
lazny ocynkowany).
§ 6.
Instalacje antenowe powinny być wykonane
ściśle vvedług norm technicznych, podanych w
dołącz.onym załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 7.
Instalacje antenowe winny być zawsze utrzymywane w należytym stanie, z:godnym z ich
celem. Obowiązek ten ciąży na osobach, wymienion;ych w § 1.
§ a.
Do chwili założenia instalacyj antenowych
w~pólnych, anteny zewnętrzne poszozegóinych
os?b .nie mogą być usuwane przez osoby, wym1emone w § 1, chyba, że ilość lub rozmieszczenie tych anten uniemożliwiałyby całkowicie
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założenie instalacyj antenowych wspólnych. W
tych wypadkach czas założenia instalacyj antenowych wspólnych i spowodowana tym przerwa
w odbiorze audycyj nie może przekraczać 3 dni.
Po zainstalowaniu instalacyj antenowych
wspólnych, anteny pojedyńcze winny być usunięte pr:zJez: os:oby, wymienione w"§ 1.

§ 9.

Postanowienia nmieJszego rozporządzenia
nie mają zastosowania do anten nadawczych,
których właściciel.ami są amatorzy, zarejestrowani w Ministerstwie Poczt i Telegrafow, mający upoważnienie na posiadani·e i eksploatację
radiostacyj nadawczych.
§ 10.
postanowień

Winni naruszenia

mmeJszego
karze grzywny do zło
tych 500.- lub aresztu do 2 tygodni albo obu
tym karom łącznie.
Do śdgania tego rodzaju wykroczeń właściwe
są powiatowe władze administracji ogólnej. Odwołanie się do sądu, na podstawie art. 112.
ust. 4. roZiporz. Prezydenta R. P. z dnia 19. stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania
władz administracji ogólnej (Dz,. .U st. R. P.
Nr. 80/1936 r., poz. 555), nie wstrzymuje wykonania kary grzywny.
rozporządzęnia ulegną

§ 11
Rozporządzenie niniejsze wchodzi
chwilą jego ogłoszenia w Łódzkim

w życie z
Dzienniku

Wojewódzkim.
Instalacj,e antenowe wspólne winny być urzą
dzone do dnia 1. lipca l939 r. z tym, że termin
ten w pewnych, zasługujących na· specjalne
uwz.ględni_enie, wypadkach może być przedłużo
ny przez władzę, nie dłużej jednak niż do dnia
1 grudnia 1939 voku.
Wojewoda:
(-) H. Józewski.
Załącznik

rozporządzenia por~ądkowego Wojewody
Łódzkiego z dnii:a 12. kwietnia 1939 roku L. OA.

do

I. 9/d/6 o zewnętrznych antenach radiowych .•

Wyciąg

z przepisów na instalacje antenowe, opracowanych przez Stowarzysz,enie Elektryków
PolsJdt!h.
I.

Wstęp.

Określenia.

1. Antena odbiorcza j,est to zespół przewodów (lub eTeIT).entów równoważnych jak pręty,
siatki, kule itp.), których zadaniem jest odbiór
fal elektromagnetycznych. Zespół ten składa
się zazwyczaj -z dwóch części: 1) górnej, do której należą przewody napowietrzne i doprowadzenie i 2) dolnej, która stanowi uziemienie lub
przeciwwagę wraz z doprowadzeniem.
1
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2. Instalacja antenowa jest to antena wraz
z urządzeniami dodatkowymi, jak podwieszają
ce, wsponcz;e, odgflomowe, przieciwzakłócenio
we itp.
3. Promień antenowy jest to przewodnik
rozpięty pom:Uędzy punktami wsporczymi.
W

wielu przypadkach promi1eń jest zastąpiony
przewodnikiem pionowym lub układem prz.ewodników w kształcie stożka, kuli, koszyka itp.

4. Doprowadzenie antenowe j·est to przewodnik łączący promień względnie układ równoważny z odbiorn1kiem radiowym. Doprowadzenie ekranowane jest to doprowadzenie w osłonie
met~lo~ej, której zadaniem jest zmniejszenie
zakłooen.

5. Pr~ewód uziemiający jest to przewód łą
czący

odbiornik z uziemiaczem.

6. Uziemienie stanowi w praktycie zespół uziemiaczy wraz z przewodami wyprowadzonymi
n~d powierzchnię ziemi.
7. Przewód odgromowy jest to przewód łą
czący urządzenie wsporcze anteny z uziemieniem piorunochronowym.
·

8. Przeciwwaga jest to
zastępujący

elektrycznie

układ prz1ewodników
bezpośrednie
uzie-

mienie.
9. Antena zewnętrzna (napowietrzna) jest to
antena, której część górna (promień z doprowadzeniem względnie część równoważna)
znajduje się na zewnątrz· budynku.
10. Antena wewnętrzna jest to antena,
której część górna nie wychodzi na zewnątrz
budynku.
11. Antena :zJbiorowa składa się z sz.eregu
anten pojiedyńczych założonych na· wspólnym
.urządzeniu wsporczym.
12. Antena centralna (wspólna) jest to instalacja składająca się z pojedyńczej anteny połą
czonej pośrednio lub bezpośrednio z więcej niż
jednym odbiornikiem.
13. Antena zastępcŻa jest to sieć prz.ewodów
silnq - lub słaboprądowych wykorzystywanych
równocześnie jako antena odbiorcza.
14. Antena nieczynna jest to antena , z
której nie można korzystać bez wykonania dodatkowych połączeń,. np. antena odłączona od
przełącznika antenowego i tr.wale połączona z
uziemieniem, a w antenach centralnych - uniemożliwienie korzystania z gniazd odbiorczych
przez ich zaplombowan~e.
15. Odsadzka jest fo urządzenie, które zapoz budynkiem.

błega zetkn1ęciu się_anteny

16. Odgromnik jest to przyrząd przeznaczony
do, usuwania niebezpiecznych napięć atmosferycznych, powstałych w antenie w czasie gdy
ona jest nieuziemiona.

Nr. 7

17. Przełącznik antenowy jest
umożliwiający szybkie połączenie

to przyrząd
górnej części
anteny z uziemi1eniem przy jednoczesnym odłą
czeniu jej od odbiornika.
18. Skuteczność anteny jest to zdolność od-

bi·erania prz'ez
nych.

nią

II.

energii fal elektromagnetycz-

Pr zepisy budowy.
1

A. Ogólne
Uwagi ogólne.

~asa dy.

1. Projektowanie i zakładanie instalacji an·tenowej, ·szczególniej w miastach powinno być
iNykonywane przez odpowiednich fachowcÓ\V.
2. N a powietrzny.eh anten nie wolno mocować

do stojaków i słupów podtrzymujących
przewody urząd~eń elektrycznych prądu silnego, jak również do publicz.nych urządze11 teletechnicznych.
3. Anteny powinny być tak zakładane, aby
skuteczność sąsiednich instalacji antenowych
n1e zmniejszyła się z powodu założenia nowej
anteny poniżej normy podanej w p-cie „Ocena
skuteczności antenowej".
4. Anteny zawieszane nad dachami ni:e powinny uniemożliwiać dostępu do kominów
(przewodów dymowych i wentylacyjnych) ani
utrudniać ich oczyszczania i wykonywania robót
na dacha:eh. \Vysokość zawieszenia promienia
anteny nad miejscami dostępu do kominów,
wentylatorów, świetlików, stojaków telefonieznych itp. obiektów, wymagających częstego dostępu powinn.a być nie mniejsza niż 2 (dwa)
metry.

5. Nie zaleca się instalować anten nad dachami z pokryciem łatwopalnym (słoma, trzcina).
Mater'.iały.

1. N a promienie i doprowadzenie antenowe
wsz elkie materiały, które wykazują odpowiednią odporność na wp~w~
atmosferyczne, dóstateczną wytrzymałosc i
trwałość mechaniczną ora21 wystarczającą przewodność 1elektryczną.
W przypadku stosowania linek brązowych lub z twardej miede:i, ich
wytrzymałość .mechaniczna na rozerwanie nie
powinna· być mniejsza niż 40 kg./mm 2 •
mogą być użyte

1

2. Należy unikać wszelkich łączeń, ktbre
osłabiają wytrzymałość mechaniczną przewodów oraz łączenia ze sbbą różnych metali, wywołujących komzję, np. aluminium - miedź.
Izolator'y i zawiesizienia anteny.
1. Do izolowania prcimi:enia ~nteny należy
izolatory porcelanowe lub szklane, jajkowe lub siodełkowe, pracujące na ściskanie,
w liczbie nie mniejszej niż 2 w szeregu w każ
dym punkcie izolowania. Doz.walone jest stosowan1e innych typów izolatorów, równoważ
ny.eh pod względem elektrycznym i mechaniczstosować

.Nr. 1

tódzki Dziennik Wojew6<,izki.

nym wyżej wymienionym 2 izolatorom jajkowym.
2. Do łączenia poszczególnych izolatorów ze
jak również do łączenia izolatorów z urzą
dzeniem wsporczym, możha stosować wszelkie
materiały odporne na wpływy atmosferyczne,
przy czym wytrzymałość tych łączeń na zerwanie powinna być większa od wytrzymałości promienia anteny.
Uwaga. Stosowanie mało trwałych materiałów do powyżiszych oelów jak sznurek konopny
itp. jest wzbronione.
·
sobą,

Rozpiętość.

nie

Odległość między urządzeniami wsporczymi
może przekraczać w miastach 60 m.

Doprowadzeni:e ant enowe.
1

1.

Odległość

Poz.

i41
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UWAGA. Skuteczność anteny z~leży przede wszystkim od kształtu i wymiarow geometrycznych, własności elektrycznych, sposobu zainstalowania oraz warw1ków lokalnych. Przedmioty takie jak konstrukcje żelazne, mury, drzewa itp., znajdujące się w bezpośrednim sąsiedz
twie anteny, zmniejszają jej skuteczność.
B.

Konstrukcje wsporcze.

Wymagania ogólne.
1. Promienie an ten owe można zakładać na
stojakach drewnianych lub metalowych: Stojaki te muszą być sztywno umocowane, 21upełnie
proste i 'ustawione pionowo. W miarę możności
należy unikać stojaków drewnianych (tyczek
masztowych) .

doprowadzenia antenowego od
dachów i przedmiotów stałych (np: drzewa) - nie może być mniejsza niż 20 cm. o ile
nie jest ono ekranowane.

2. Konstrukcje wsporcze do wszelkich murowanych części budynku powinny być umocowane na cement.

2. Instalowanie doprowadzeń antenowych w
wentylacy]ny:ch jest dozwolone tylko
w wyjątkowych wypadkach.

3. Metalowe konstrukcje na dachach, służące
za wsporniki antenowe, powinny być uziemiane według przepisów PNE/22. Do metalowych
konstrukcji dachowych z,aliczają się np rury
wsporcze, słupy kratowe, maszty flagowe, wieżyczki itp. W konstrukcjach złożonych, jak np.
kratownicach, powinna być zape~niona dobra
przewodność elektryczna między poszczególnymi jej częściami.

ścian,

kanałach

3. Wewnątrz budynków instalację antenową
zaleca się wykonywać za pomocą przewodów
ekranowanych wielkiej częstotliwości.
4. Jeżeli doprowadzenie antenowe jest przeprowadzone dokoła gzymsu gmachu, to odsadz-;ka powinna być tak. umocowana, aby można ją
było łatwo przysuwać.

5. Doprowadzenie antenowe dołączane 'do
promienia nie powinno zwiększać jego obciąże
nia poza granice wytrzymałości promienia i uriządzenia podwieszającego.

6. Doprowadzenie zewnętrzne zaleca się ze
estetycznych prowadzić od strony
podwór:za.
Ocena. skuteczności anteny.
względów

1. Skuteczność anteny zbiorowej.
a) Każda antena, wchodz,ąca w skład zbiorowej instalacji ant1enowej, powinna być tak. wykonana, aby jej wysokość skuteczna, mierzona jako stosunek napięcia użytecznego w punkcie
odbiornzym do :o.atęż.enia pola w miejscu zawieszenia promienia, względnie części równoważ
n.ej, była w zasadzie nie mniejsza niż 2 metry.
b) Przy budowaniu zbiorowej instalacji antenowej należy dążyć w miarę możności do tego,
aby każda poszczególna antena była dostosowana do rodzaju odbiornika, dla którego j1ęst przeznaczona.

4. Do kominów dymowych nie wolno moco-

wać stojaków drewnianych, a zakładanie mnych

stojaków dozwolone jest ty 1ko pod warunk•em,
ż.e statyczność komina nie będzie przez : o csła
bioną ani naruszona.
5. Nie wolno mocować stojaków do kcminó\rv
fabrycznych.
6. Stojaki drewniane winny być wykonane
z drzewa nie łupiącego się skośnie i odpow1ed ·
nio zabezpieczone od wpływów atmosferycznych. Stojaki metalowe powinny być przed założ.eniem zabezpieczone od rdzy przez pomalowanie farbą ochronną.
7. St.oj aki izolowane o wysokości ponad 3 metry powinny być zaopatrzone w przewód odgromowy, według przepisów PNE/22. Przewód ten
pow1nien być dokładnie uziemiony.
8. Stojaki mocowane do konstrukcji dachowej
nie powinny naruszać jej wytrzymałości.

9. Przy obliczaniu .stojaków uwzględnić naleparcie wiatru na stojaki i antenę o sile 125
kg/m. kw. - a) dla anten pojedyńczych o wysokości ponad 3 metry oraz odstępie podpór ponad 50 metrów, b) dla wszelkich stojaków an2. Skuteczność anteny· centralnej.
. Skuteczność anteny C·entralnej, oddanej do ten zbiorowych, c) dla anten pionowych o wysokości ponad 4 metry. Poza tym należy wziąć
~tku radioabonentów, powinna być taka, aby
JeJ wysokość skuteczna, mierzona jako stosunek pod uwagę obciążenia dodatkowe, spowodowane
przez naciąg oraz sadź i parcie wiatru, działają·
n~pięcia użytecznego w dowolnym punkcie odb10rczym do natężenia pola w miejscu zainsrtalo- eego jako siła w kierunku ziemi, o wielkości 0,3
wania części zewnętrznej była nie mniejsza niż 2 ·kg. na m. b. przewodu lub linki albo drutu podmetry
wieszającego.
Dla anten pionowych z pojemży
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nością końcową. należy przyjąć obciążenie przez.
sadź i parcie wLatru w kierunku pionowym, li-

cząc 5 g. na cm kw.
należy wykonać

stwem.
Odciągacze

rzutu poziomego. Obliczenia

z trzykrotny m

bezpieczeń

i zakotwienia .

1. W razie stosowania odciągaczy, odległość
od podstawy stojaka w płaszczyźnie
poziomej, powinna wynosić oo najmniej 1/3 wysokości stojaka.
2. Dla 1stojaków żelaznych odciążki powinny
być wykonane z linki sta1owej. Dla stojaków
drewnianyc h dopuszczaln e jest stosowanie odci,ążek z drutu żelaznego ocynkowan ego. W obu
przypadkac h średnica odciążki nie. może być
mniej.sza od 3 mm. Dla linek stalowych średni
ca pojedyńczego drutu nie może być mniejsza
zakotwień

niż

0,8 mm.

3. Zakotwieni a 1 odci'ągaczy lub linek podtrzymujących anteny (zawiesz·ek) do budynku powinny być tak wykonane, aby wytrzymywały
spodziewan e obdążenie.
4. Zakotwieni e odciągaczy lub linek podtrzymujących antenę w gzymsach,
żłobkach oraz
rynnach jest. wzbronione .
5. W razie mocowania anteny do drzewa należy uwzględnić wahania drzewa spowodowa ne
wiatrem. Anten umocowany ch do kominów nie
wolno przymocowywać drugim końcem do drzewa.
Uszczelnien ia dachu.
Wszelkie przejścia pod pokrycie dachu, w
szczególności konstrukcji wspor:czych, zakotwień
i doprowadzeń antenowych , powinny być zabezpfeczone przed zaciekaniem .
.
C. Urz.ądzenia odgrcomowe i uziemienia.
Urządzenia pr:Zeciwprzepięciowe.

1. Antena w żadnym wypadku nie może być
w sensie „Wskazówe k co do ochrony
budowli od elektryczny ch wyładowań atmosferycznych" (PNE/22) za urządzenie piorunoohronowe dla budynku.
2. Urządzenie radiioodbiorcze powinno być zabezpieczon e od wyładowań atmosferycz~nych ·za
pomocą odgromnik a grzebykow ego z przerwą
iskr.ową o długośd najwyżej 0,4 mm. Odgromnik
ten powinien być załącZiony równolegle do urzą
dzenia odbiorcz.ego i może stanowić część skła
dową przełącznika antenowego .
3. Ponadto, dla zabezpiecze nia urządzenia odbiorczego antena może być dodatkowo zaopatrzona w odgromnik pr~eciwprzepięciowy, działający już przy napięciu 250 v. w postaci iskiernika próżni·owego lub rurki z gazem szlaohetnym (np. neonem). .
.
. . ·, .
.
Odgromnik i nalezy w miar~ mozno~ci ur;i1~
szczać na ziewnątrz budynku i zabezp1eC'zac Je
od wpływów atmosferwc znych.
4. Jeżeli odgromnik i znajdują się wewnątrz
budynku, należy umieściić je możliwi'e blisko
uważana

:Poz. 147
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wejścia doprowadz, enia antenowego oraz, w dostatecznej odległości -od przedmiotó w łatwopal
nych, celem uniknięcia pożaru.

5. J,eżeli przed wejściem do pudynku w doprowadzen iu anteny są· włączone transforma tory, lmndensato ry itp., to równolegle do tych
urządz.eń należy także załącza·ć odgromniki .
6. Prn:y doprowadz eniach ,ekranowan ych nale-

ży załączyć

odgromnik również między ekran,
a uziemienie, o ile nie Jest on połączony trwale
z ziemią.

7. W przypadku, gdy doprowadz enia antenosą umiHszczone w kanałach wentylacyj nych,
należy irustalować odgromnik i na przejfoiu z kanału wentylacyj nego do mieszkania .
we

Przełącznik

antenowy.

1. Oprócz odgromnik a ma być zastosowany przełącznik antenowy, umieszczon y na
zewnątrz lub wewnątrz budynku, w miejscu
łatwo dostępnym, jak najbliżej miejsca wprowadzenia anteny do mieszkania .
2. Przy dop.rowadzieniach ekranowan ych, w
pr~ypad!ku gdy ekrau nie jest trwale uziemiony,
należy przewidzieć przełącznik, który służy do
uziemienia ekranu i odł.ączania go od odbiornika.
3. W insta1acji anteny centralnej należy przewidzi!eć jeden prz1ełącznik, jak w punkcie 1.
pr zed wzmacniac zem, a przy instalacji bez
wzmacnian ia - przed transforma torem rozdzielczym. Poszczegól ne odbiorniki załączone do anteny centralnej zabezpiecza się na wypa-de~ burzy przez wyjęcie wtyczki z gniazda doprowadzenia antenowego . ·
4. Przełącznik antenowy powinien odpowiadać następującym wymaganio m:
a) części przełącznika powinny być tak wykonane, żeby były odporne na mechaniczne naprę~enia przy częstym przełączaniu,
b) ruchoma część przełącznika powinna dawać w obydwu położeniach dostateczni e
dobry styk,
·
c) odległość styków dopr,owadz enia antenowego i doprowadz enia do odbiornika powinna wynosić co najmniej 10 mm.,
d) rączka prz:ełącznika powinna być izolowana względem części metalowyc h połączo
nych z anteną,
e) zaciski do przyłączania przewodów powinny być tak wykonane, aby można było
przyłączać przewody .o przekroju co najmniej 4 mm. kw.,
f) przełącznik antenowy: nie może być zespolony z urządzeniem prądu silnego.
1

5. Przy antenach wewnętrznych i zastępczych
stosowanie przełączników antenowyc h j·est zby-·
te czne.
U rządz:en:ia uziemiaj ąee.
l. Jako uziemienie można stosować czynne
przewody wodociągowe. W braku takich prze1
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wadów należy zastosować sztuc.zny uziemiacz,

nistra Rolnictwa i Reform Rolnych z 17 lutego
1939 roku Nr. Org. I-2/4 zarządzam co następuje:
25 mm. długości około 2 metrów, albo zakopać
I. Szczegółowy podział czynności Wydziału
pionowo blachę mredzianą lub ocynkowaną że Rolnictwa i Reform Rolnych ulega następują
lazną o powierzchni olwło 0,5 m. kw. Przedmio-, cym zmianom:
ty te należy zakopać na takiej głębokości, aby
a) p. 9 szczegółowego podziału czynności odsię znajdowały stale w wilgotnej ziemi. Z uziedziału Rolnictwa w grupie spraw „Sprawy wymiaczem musi być połączony przez spawanie twórczości roślinnej" - 1zostaje uzupełniony nomiedziany wym punktem „9-a" o treści następującej:
w~ględinie nitowanie przewodnik
o przekroju co najmniej 3 mm. kw. lub żelazny
9-a Sprawy nadzoru nad wykonaniem przepidrut ocynowany o przekroju co najmniej 10 mm.
o regulowaniu gospodarki cukrowej i. burasów
kw. Przewód ten powinien wystawać nad po„
(dekr. Prezydenta Rzplitej z, dnia 3 grudczanej
wierzchnię ziemi co najmniej na 1,5 metra dla
Dz. U st. z 1938 roku Nr. 83,
1~35 roku nia
połączenia z przewodem uziemiającym. Stosoz dnia 3 grudnia
wykonawcze
rozporz.
567,
poz.
wanie do t1ego celu linki antenowej jest wzbro659 i zarządze
poz.
98,
Nr.
Ust.
Dz.
roku
1938
nione.
nie Ministerstwa z dnia 24 listopada 1938 roku
2. Wszelkie połączenia przewodu uziemiają Nr. E. P. R. I-1/7), a w szczególności:
cego z r,urami wodociągowymi1, lub z prziewoda- a) sprawozdanie ścisłości danych zawartych
mi uz'iemiaczy nad powierzchnią ziemi muszą
w zawiadomieniach cukrowni o zakontraktobyć wykonane za pomocą zadsków zapewniają
waniu buraków i potwieridzanie . tych zacych dobry i trwały styk albo też spawane.
świadczeń (art. 6 wspomn. dekretu Prezyd.,
3. Przewód prowadzący od prz.ełącznika an te§ 4 i 7 rozp. wyk.),
nowego i .odgromnika do uziemiacza, powinien b) przyjmowanie deklaracji cukrowni o pokrybyć krótki, prosty i ułożony możliwie pionowo:
ciu zapasu wyznac~onego na dany okres kampanijny ookf.em pozakontyng1entowym z poD. Skrzyżowa~a i zbliżenia.
przednich okresów kampanijnych (§ 9 ust. 2),
Odległości między antenami w miejscach
c) orziekanie o skr.eślaniu konrtyngentu wewnę
trznego, dla któ:vego cukrownie nie posiadaskrzyżowania.
dają pokrycia w cukrze produkcji danego
Ze względu na możliwości zwarć odległość
okresu·(§ 12 ust. 3),
między antenami w miejscach skrzyżowania pod) kontrola prowadzonych przez cukrownie
.
winna wynosić co najmniej 1 metr.
ksiąg, kartotek Lub wykazów plantatorów,
Skrzyżowania i zibliżienia z siecią prądu silu których cukrownia zakontraktowała buranego.
ki, oraz kontrola ks1ąg kontyngentów (§ ~6
Skr,zyżowania tt:p.ten na obiektach stałych
i 17),
1
z siecią prądu si1lneg 0 zarówno wysokiego i nigromadzenie nadsyłanych przez cukrownie
e)
skiego napięcia są wzbronione.
wykazów przerobu buraków i produkcji cuSkrzyżowania i 1 zbliżenia do przewodów prą
kru oraz miesięcznych wykaz.ów obrotu cudu słabego.
,
krem (§ 18),
1. Przeprowadzenie anteny równolegle w od1
f) inne ~prawy związane Z wykonywaniem nadległości mnrejszej niż 5 m. jest niedopuszczalne.
zoru nad przestr~ganiem wspomnianych popr;zednio przepisów oraz sprawy specjalni~
2. Jeżeli przy zerwaniu. anteny lub doprowazlecone ·przez Ministef!stwo Rolnic.twa i Redzenia jest możliwy styk Z1 przewodami teletechnicznymi, należy zastosować przewody antenoform Rolnych;
we izolowane w odzieży odpornej na wpływy b) szczegółowy podz.iał czynności oddziału ,
,~tmos:feryczne.
Rolnictwa w grupie spraw: „Sprawy wytwórcz;ości 1zwierzęcej" otrzymuje nowy punkt „10"
treśd następufąoej:
o
II.
10) Sprawy Nadzoru nad wykonywaniem
148.
przepisów w sprawie ureg:ulowania obrotu zwierzętami gospodar.skimi i drobiem oraz nad obroZARZĄDZENIE
tem hurtowym mięsa (rozp. Prezydenta Rzpłitej
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 27 października 1933 roku - Dz. Ust. z ro1938 Nr. 102, poz. 678 i rozporządzenia wyku
z dnia 4 kwietnia 1939 roku Nr. OO. II-1/26
~onawo~e z dnia 26 lutego 1936 roku - Dz. Ust.
o zmianile szczegółowego podziału czynności Nr. 19, poz. 160 i 161 i z dnia 26 sierpnia 1936 r. wykazu akt w Wydziale Rolnictwa i Reform Dz. Ust. Nr. 71, poz. 513 i zarządzenie MinisterRolnych Urz,ędu Wojewódzkiego Łódzkiego. · stwa z dnia 18 października 1938 roku Nr. E. R.
III-1/24), a w sz,czególności:
Na podstawie § 37 Rozparz. Min. Spraw We- a) nadzór nad działalnością okręgowych targownętrznych z dnia 13 sierpnia 1931 roku o orgawiskowych roomisyj nadzorczych,
nizacji Urzędów Wqj'ewódzkioh oraz trybu za- ·
powoływanie członków•tychże komisyj i odb)
łatwiania spraw w tych Urzędach (Dz. U. R. P.
tych członków,
woływanie
MiNr. 76, poz.. 611) i zgodnie z zarządzreniem

nip. wbić w ziemię rurę żelazną o średnicy około

1
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komisyj przed

zarządzenie

Ministra Skarbu Zr dnia 31 grudnia
1938 roku, które przesyła się w odpisie.

d) zatwierdzanie budżetów tychże komisyj,
VII. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie
e) inne sprawy związane z nadzorem nad wy- . niezwłocznie.
konywan~em wspomnianych przepisów i spraWojewoda:
wy· specjalnie zlecone przez Ministerstwo
(-) H.~ózewski.
Roinictwa r Reform Rolnych.
II. Wykaz akt Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych ulega następującym zmianom:
a) wykaz akt oddziału Rolnictwa w grupi,e: „III
Sprawy wytwórczości roślinnej" w p. 9-a
otrzymuje odpowi,ednie podteczki dla każdej
cukrowni,
_ b) wykaz akt oddziału Rolnictwa w grupie: „IV.
Sprawy wytwór,czości ,21wierzęeej" otrzymuje
nowy punkt 10 o treści następującej:
„10. Sprawy obrotu zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz nad obrotem hurtowym
mięsa.
W tej samej grupie spraw wykazu
akt p. 10 Różne - otrzymuje brzmienie:
„p. Jl Różne".
III. W podziale aprobaty WydziaŁu Rolnictwa i Reform Rolnych - ~prawy organizacji
personalnej okręgowych Komisyj targowiskowych nadzorczych, zastrzegam do aprobaty Wojewody - a Naczelnikowi Wydziału Rolnictw 1
i Reform Rolnych zlecam zatwierdzan.e planów
zakontraktowania buraków.
Odpowiednie zmiany i uzupełnienia naw zarządzeniu Wojewody łódz
kiego z dnia 22 grudnia 1938 r. Nr. OA. II-5/98
o· wprowadzenju w życie szczegółowego podziału
czynności i wykazu akt w Urzędzie Wojewódzkim Łódzkim (Łbdzki Dzien. Wojewódzki Nr. 26,
poz. 537 z 30 grudnia 1938 roku).
IV.

leży wprowadzić

149.
ZARZĄDZENIE

STAROSTY GRODZKIEGO

ŁóDZKIEGO

z dnia 1 marca 1939 · roku
o określeniu czasu handlu otwarcia zakładów
handlowych i innych miejsc zawodowej sprzedaży oraz zakładów fryzjerskich, kalotechnicznych
·
i fotograficznych.

N a zasadzie art. 10 Rozporządzenia Pre1zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku
o godzinach handlu i godzinach otwarcia zakła
dów handlowych i niektórych prz:emysłowych
(Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 364) w brzmieniu ustawy z dnia 23 marca 1929 roku (Dz. U. R. P. Nr.
23, poz. 236), zmieniającej art. 9 powołanego
Rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej i na podstawie Dekr.etu Prezydenta
Rzplitej z dnia 10 grudnia 1935 roku (Dz. U st.
R. P. Nr. 90, poz. 575), zmieniającego art. 8 powołanego na wstępie Rozporządzenia Prezydenta Rzplitej rz dnia 2.2 marca 1928 roku w porozumieniu z Inspektorem Pracy III Okręgu i po
wysłuchaniu opinii Prezydenta Miasta i Rady
Przybocznej oraz Izby Przemysłowo-Handlowej
i Izby Rzemieślniczej, jak również opinii przedstawicieli stron zainteresowanych ustalam czas
sprzedaży towarów i otwarcia sklepów, wszelkich innych miejsc :zawodowej sprzedaży oraz
zakładów fryzjerskich, kalotechnicznych i fotograficznych na terienie m. Łodzi w sposób następujący:
·

V. W konkretnych przypadkach, w których
zajdzie potrzeba powołania powiatowych władz
administracji ogólnej do współdziałania w speł
nianiu nadzoru nad wykonywaniem przepisów
w sprawie uregulowania obrotu z;wierzętami go§ 1. Sklepy i wszelkie inne miejsca zawodospodarskimi i drobiem oraz nad obrotem hurto·- - wej spr:aedaży z wyjątkiem zakładów wymienio""
wym mięsa, .sprawy te będą załatwiane aż do dal- nych w §§ 2-7 nin1ejszego zarządzenia, mogą
szych zarządzeń prze.z ·te referaty starostw, być otwar,te wyłącznie w dni powszednie od goprzez którie dotychczas były załatwiane.
dziny 9-ej do godz. 19-ej, w soboty zaś i ąni
przedświąteczne do godz. 21-ej.
Panowie Starostowie zechcą wydać w tej
spra".Vie' właści,we zarządzenia.
§ 2. Jatki z mięsem, wędliniarnie i sklepy spożywcze z wyjątkiem sklepów, w których odbyVI. 1. W zakresie spraw gospodarki cukro- wa się wyłączna lub przeważająca sprzedaż nawej i buraczanej związanej z aprowizacją od- pojów alkoholowych, mogą być otwarte wyłączr:
dział rolnictwa winien współdziałać z oddziałem
nie w dni powszedn1e od godz. 7-ej do 19-ej.
aprowi!zacyjnym.
W soboty 1· dni przedświąteczne wymienione
. 2. Zgodnie ·z rozporządzeniem Ministra Rol- sklepy mogą być otwarte do godz. 21-ej .
nictwa i Reform Rolnych z dnia 3 grudnia 193~
§ 3. Jadłodajnie posiadające świadectwa przeroku (Dz,. Ust. Nr. 98, poz. 659) urzędnicy Kon- mysłowe I kategorii mogą być otwarte we wszytroli Skarbowej są powołani do współdziałania stkie dni w tygodniu od godz. 10-ej do godz. 2-ej
z władzami administracji ogólnej (urzędami wo- doby następnej. Posiadające zaś świadectwa II
j,ewódzkimi) w wykonywaniu nadzoru nad prze- kategorii - od godz. 8-ej rano do 24.
strzeganiem przez cukrowni,e przepisów o regulowaniu ·gospodarki· cukrowej i buraczanej.
§ 4. Jadłodajnie posiadające świadectwa prze..:
Szczegółowy zakres tergo współdziałania określą mysłowe III kategorii jak: cukiernie, kawiarnie,
~
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r1estauracje, paszteciarnie, piwiarnie, mleczarnie,
winiarnie i inne t. p. mogą być otwarte we wszystkie dni w tygodniu od godz. 7-ej do 23-ej.

§ 5. Jadłodajnie, ni:e posiadające świadectw
przemysłowych I, ILlub III kategorii, mogą być
otwarte we wszystkie dni w tygodniu od godz.
7-ej do godz. 22-ej.
§ 6. M1eczarnie :ąatomiast, w których jest dokonywana sprzedaż nabiału do spożycia tylko na
zewnątrz lokaLu mogą być otwarte w niedzielę
i dni świąteczne od godz. 7-ej do godz. 10-ej.
§ 7. W budkach i kioskach, w których odbywa się sprzedaż do spożycfa na miejścu wody sodowej, wód mineralnych, napojów chłodzących,
słodyczy 1 owoców, a nie są sprzedawane żadne
inne towary, ~prztedaż może się odbywać we
wszystkie dni w tygodniu w ,okresie od dnia 1
kwiietnia do 30 września włącznie od godz. 9-ej
do godz. 23-ej w okresie zaś od dnia 1 paździer
n:ika do 31 marca włąoznie od godz. 9-ej do godzin,y 21-ej.

§ 8. Sprzedaż uliczna gazet, czasopism oraz
wyrobów tytoniowych, może się odbywać od
godz. 7..,ej do 23-ej. Prziez sprzedaż uliczną rozumieć należy sprzedaż dokonywaną na ulicach
i placach z ruchomych miejsc sprzedaży, jak:
kosze, stoliki, skrzynki i t.p. Spr;zedaż w kioskach ulicznych przedmiotów wymienionych w
niniejszym par. uważać należy za sprzedaż uliczną, jeżeli w tych samych kioskachnie są sprzedawane żadne inne to\\{ary.
§ 9. Sprzedaż uliczna wszelkich towarów
z wyjątkiem przedmiotów ~ymienionych w § 8
niniejszego zarządzenia, może się odbywać wy. łącznie w tych godzinach, kiedy te same towary
są sprzedawane w sklepach.
§ 10. Zakłady fryzj erskie i kalotechniczne
mogą być otwarte wyłącznie w '·dni powszednie,
z wyjątkiem dni przedświątecznych~, od - godz.
9-ej do 19-ej. W soboty i dni przedświąteczne
zakłady te mogą być otwarte od godz. 9-ej do
21-ej.
·
§ 11. Zakłady fotograficzne mogą być otwarte wyłącznie w dni powszednie od godz. 9-ej ·do
godz. 19-ej, a w soboty i d!!i przedświąteczne do
godz. 21-ej.
§ 12. W czasie od 18 do 23 grudnia włącznie
oraz w czasie od Wielkiego Poniedziałku do
Wielkiego Piątku włącznie w dni ·powszednie
Eklepy i inne miejsca zawodowej sprzedaży wymienione w § 1, 2 i 10 oraz zakłady fotograficzne mogą być otwarte do godz.. 21-ej.
§ 13. W niedzielę prz,ypadającą w czasie od
dnia 18 do 23 grudnia włącznie oraz w niedzielę
Palmową dozwolone jest wykonywanie handlu
od godz. 13-ej do 18-·ej.
·
.§ 14. W Wigilię Bożego Narodzenia oraz w
W:ielką Sobotę sklepy 1 ·wszelkie miejsca zawodo:-~ej_ sprz,edaży oraz zakłady fotograficzne, fryz- .
Jerskie i kalotechniczne mogą być otwarte naj-·
wyżej do godz. 18-ej.
1

0
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§ 15. Sprzedaży towarów w sklepach połą
czonych z jadłodajniami, z zakładami fryzjerskimi, kalotechnicznymi lub z przedsiębiorstwa
mi nie podlegającymi mocy niniejszego zarzą
dzenia, wolno dokonywać tylko w godzinach
określonych dla samodzielnych sklepów tej samej gałęzi handlu. W innych godzinach miejsce sprzedaży towarów musi być w tych sklepach i :zakładach zamknięte, towary zaś muszą
być uniedostępnione. W godzinach, kiedy sklepy są zamknięte, w jadłodajniach dozwolone jest
wydawanie towarów do spożycia na .miejscu.
§ 16. Zarządzenie niniejsze nie stosuje się
do bufetów kolęj owych, kolejowych zakładów
fryzjerskich i wszelkiich innych miejsc zawodowej sprzedaży, znajdujących ·się w obrębie
dworców kolejowych.
§ 17. Zarządzenie niniejsze nie narusza w ni~
czym ustaw ochronnych w ,zakriesie zatrudnien,ia pracowników najemnych, w szczególności
ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu,
oraz ustawy o przedmiocie pracy młododanych
i kobiet.

§ 18. Winni pnekroczenia niniejszego zarzą
dzenia ulegną karze, przewidzianej w art. 16
Rozponządzenia Prezydenta Rzplitej z \dnia 22
marca 1928 roku, grzywny do 2.000 złotych i aresztu do 6-ciu tygodni, stosowanej w drodze postępowania karno - administracyjnego.
~ara
grzywny w razie niemożności śeiągnięcia zostanie zamieniona na karę aresztu zastępczego do
4-ch tygodni. W razie powtórzenia przekroczenia niniejszego zarząd~enia w ciągu roku, licząc
od dnia poprzedni<E~go ukarania, stosowana bę
dzie kara bezwzględnego aresztu.
§ 19. Zarządzenie niniejsze wchodzi w zycie
z dniem jego ogłosz:enia w Łódzkim Dzienniku
Wojewódzkim, a Jednoczieśnie traci moc obowią
zującą zarządzenie Starosty Grodzkiego Łódzkie
go z dn. 9. II. 1929 r. w sprawie określenia czasu
handlu, ogłoszone w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 4/29, poz. 6.
Starosta Grodzki

Łódzki:

(-) Dr. H. Mostowski.

III.
150.
'OGŁOSZENIE

WOJEWODY

ŁÓDZKIEGO

z dnia 31 ma~ca 1939 roku L. SA. II. 5/7 /38

o zatwierdzeniu uchwały Rady Miejskiej m. Wielunia i Zarządu Związku Elektryfikacyjnego
Międzykomunalnego

Przemysłowego

Okręgu

Łódzkiego

w sprawie przystąpienia do Związku
Elektryfi.k. Międzyk: Przem. Okr. Łódzkiego.

·,Na zasadzie uchwały Wydziału Wojewódzk1ego z dnia 28 marca 1939 roku, zgodnie z postanow~eniaml art. 9 i 21 rozp. Prez. Rzplitej

Łódzki

182

Dziennik Wojewódzki.

z dnia 28 marca 1928 roku (Dz. U. R. P. Nr. 39,
poz. 386) o związkach międzykomunalnych, oraz
§§ 14 i 27 rozp. M. S. Wewn. z dnia 22 lipca 1929
roku (Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 469), zatwierdzam
uchwałę Rady .Miejskiej m. Wi€lunia z dnia 11
kwietnia 1938 roku Nr. 13 i Zarz.ądu Zw. Elektr.
Międz. Przem. Okr. Łódzk. z dnia 13 czerwca
1938 roku w sprawie przystąpienia gminy miasta Wielunia do Związku Elektryfikac. Między
komunalnego Przemysłowego Okręgu Łódzkiego
oraz przyjęcia statutu tego Związku.
Wojewoda:
(-) H. Józewski.
151.
OGŁOSZENIE

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dni~ 31 marca 1939 roku L. s.A. II. 5/11/38
o zatwierdzeniu uchwał Rady Miejskiej m. Sieradza i Zarządu Związku Elektryfikacyjnego
Międzykomunalnego
Przemysłowego
Okręgu
Łódzkiego w sprawie przystąpienia do ·Związku
Elektr. ·Mrędzyk. Przem. Okręgu Łódzkiego.

Na \zasadzie uchwały Wydziału Wojewódzkiego z dnia 28 mar1ca 1939 roku, .zgodnie z postanowieniami art. 9 i 21 rozp. Pr.ezydenta R. P. z dn.
28 marca 1938 roku (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 386)
o związkach międzykomunalnych, oraz§§ 14 i 27
rozp. M. S. W ewn. z dnia 22 lipca 1929 r. (Dz.
U. R: P. Nr. 60, poz. 469) zatwierdzam uchwały
Rady Miejski1ej m. Si,eradza .z dnia 8 sierpnia
1938 roku z dnia 27 paźdz.iernika 1938 roku i Zarządu Związku Elektr. Międz. Przem. Okr. Łódz
ki€go z dnia 14 lipca 1938 roku w sprawie przystąpienia Gminy m. Sieradza do Związku Elektryfikaqyjnego Między komunalnego Przemysło
wego Okręgu Łódzki€go oraz przyjęcia statutv
tego Związku.
Wojewoda:
(-) H. J ó ze wski.
1

152.
OGŁOSZENIE

WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia 31 marca 1939 roku L. ·SA. 5/2/39
o zatwierdzeniu uchwał Rady Miejskiej w Bła
szkach i ;Rady Powiatowej Kaliskiej oraz Zarzą
du Związku Elektr. Międzyk. Przemysł. Okr.
Łódzk. w sprawie wystąpienia z Związku Elektryfikacyjnego Międzykomunalnego Przemysłowego Okręgu Łódzkiego.
Na .zasadzie uchwały Wydziału Wojewódzkiego z dnia 28 marca 1939 roku zgodnie z postanowieniami art. 24 r.ozp. Prezydenta R. P. z dnfa
28 marca 1928 roku (D~. U. R. P. Nr. 39, poz.
386) o związkach międzykomunalnych oraz § 30
ro:op. M. Spr. Wewn. :z dnia 22 lipca 1929 roku
(Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 469) zatwi1erdzam uchwałę Rady Miejskiej m. Błaszek z dnia 28 kwietnia 1938 roku r Rady Powiatowej w Kaliszu
z dnia 2.4 maja 1938 roku oraz uchwałę Zarządu
„Zempołu" z dnia 16 grudni.a 1937 roku, dotyczą-

Poz. 150, 151, 152, 153, 154
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ce ustąptenia obu wymienionych związków samorządowych 2le ·związku Elektryfikacyjnego
Międz1ykomunalnego
Przemysfowego Okręgu
Łódzkiego.
Wojewoda:
(-) H. J ó ze wski.
153.
OGŁOSZENIE

URZ~DU

WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 31 marca 1939 roku Nr. OA. I. 18/65
o wszczęciu postępowania likwidacyjnego odnoś
nie mienia opuszczonego.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1937 roku o Likwidacji mienia opuszczonego
(Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 405) Urząd Wojewódż
ki Łódtzki podaje do publicznej wiadomości, że
Sąd Okręgowy w Piotrkowie postanowieniem
z dn. 28. I. 39 r. Nr. Co. 670/38 wszczął postępowa
nie likwidacyjne odnośnte opuszczonego mienia,
pozosta~ego po zmarłym Wincentym Komorze,
składającego się z 2 działek gruntu, położonych
we wsi Parchliny, gm. Chabielice, pow. Piotrkowskiego, z których powierzchnia jednej wynosi 23 m. szer. i 22 m. dług., powierzchnia zaś
d!rug~ej 12 m. szer. i 25 m. diługośd.
Urząd Wojewódzki wzywa- osoby, roszczące
sobie prawa do wspomnianego mienia opuszczonego, oraz wierzycieli, by zgłosili swe roszczenia
należycie uzasadnione do Sądu Okręgowego
w Piotrkowie w terminie 6-miestęcznym od daty ogłoszenia w n~niej.s~ym Dzienniku Wojewódzkim.
Za Wojewodę:
·(-)Al. Tymianiecki
Naczelnik Wydziału.
154.

un2:tnU

OGŁOSZENIE

V'."'OJEWóDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 marca 1939 mku Nr. OA. I. 18/40
o wszczęciu postępowania likwidacyjnego
odnośnie mienia opuszczonego.
N a podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dn~a 2
.ltpea 1937 roku o likwidacji mienia opuszczonego
(Dz.. U. R. ·p, Nr. 52, poz. 405) Urząd Wojewódzki Łódzki podaje do publicznej wiadomości, że
Sąd Okręgowy w Piot~kowie postanowieniem
z ·dn. 6 marca 1939 r. Nr. Co. 498/38 wszczął postępowanie likwidacyjne odnośnie opuszczonego
mienia, pozostałego po nteobecnym Walentym
Śliwińskim, ,składającego stę z praw spadkowych, prizysługujących wymienionemu po ojcu
· Antonim do osady Nr. 4 tabeli likwidacyjnej
w Chruście, gm. Kamieńsk, pow. piotrkowskiego.
Urząd Wojewódzki wzywa osoby, roszczące
sobte prawa do wspomnianego mienia opuszczonego, oraz wierzycieli, by zgłosili swe roszc.zenia należycie uzasadnione co Sądu Okręgowego
w Piotrkowi:e w terminie 6-miesięcznym od daty ogłoszenia w niniejszym Dzienniku Wojewódll.ikim.
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Łódzki

Dziennik Wojewódzki.
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Równocześnie zaznacza się, że jeżeli ni·eobecny, którego mienie ma być zlikwidowane, nie
zgłosi s1ę w powyżej wskazanym 6-miesięcznym
termin~e, może nastąpić uznanie go za zmarłego.

Za

Wojewodę:

(-) Al. T y m i a n i e c k i
Naczelnik Wydz.iału.
155.

R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że orizeczente Starosty Powiatowego
Łaskiego z dnia 9 września 1939 roku, dotyczące
wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru sc·a1enia, na gruntach wsi Wypychów
i _Podlesie, z.ostało utrzymane .w mocy orzeczemem W oj-ewody Łódzkiego z dnia 30 listopada
1938 roku Nr. RU. I-1/5/53/łs, które jest ostateczne w administracyjnym toku instancyj i jako takie podlega wykonaniu.

URZtDU WOJEWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 14 kwietnia 1939 r. Nr. KB. III-la/w/27-1
o przetargu nieograniczonym tlla budowę stanu
surowego gmachu Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi.
Urząd Wojewódzki Łódzki ogłasza przetarg
na budowę w stanie surowym gmachu Urzędu
Wojewódzkiego Łódzkiego w Łodzi na Placu Dą
browskiego.
Przetarg odbędzie. się w dniu 9 maj a 1939 r.
o godzinie 11-ej w siedzibie Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi.
Ofurty pisemne ,~ zalakowanych kopertach
z napisem: „Oferta na budowę w stanie surowym gmachu Urzędu Woj,ewódzkiego w Łodzi·
do przetar1gu, mającego się odbyć w dniu 9-go
maja 1939 r.", należy składać do godziny 11-tej
wyznaczonego dnia przetargu w Oddziale Budowlanym Urzędu Wojewódzki.ego w Łodzi, ulica
Ogrodowa Nr. 15, pokój 47.
Do oferty nal·eży dołączyć dowód wpłaoenia
wadium w wysokośd 310/o oferowanej sumy.
Urziąd Woj.ewódzki zastrzega Siobie prawo czę..:
ścioweg~ wykorzystania oferty oraz wyboru dostawcy bez wzg1ędu na oferowaną cenę, a także
prawo unieważnienia przetargu.
Warunki przetargu i formularz1e ofertowe
oraz wzór umowy można otrzymać w Urzędzie
Wojewódzkim (pokój Nr. 51) po wpłaceniu zł. 3
za komplet.
Za Wojewodę:
(--) inż. J. B a j k i e w i c z
Naczelnik Wydziału Kom.-Bud.

(-) L. Ro ze n gar t
Komisarz. Źiemski.
157~

OGŁOSZENIE

STAROSTWA POWIATOWEGO

STAROSTWA POWIATOWEGO ŁASKIEGO
z dnia 27 marca 1939 roku Nr. RR. I-1/49-53
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi
Wypychów i Podlesie.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca
1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym
rozp~rządzeniem Prezydenta Rzieczypospoli tej
z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U . .R. P. Nr. 97,
poz. 622) oraz art. 14 rozpor.ządzenia Prezydenta RzpHtej z dnia 27 paźdz:ternika 1933 r. (Dz~ U.

ŁASKIEGO

z dnia 31 marca 1939 roku Nr. RR. I-1/54-51
wdrożeniu postępowania

o

Dąbrowa

scaleniowego we wsi
Rusiecka.

Na podstawle art. 18 ustawy z dnia 31 lipca
1923 Doku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym
rozporządzen1em P:riezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67,
poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta
Rzplitej z dnia 27 października 1933 roku (Dz. U.
R. P. Nr .. 85, poz,._ 635), podaje do publieznej wiadomości, że w dniu 7 ·października 1938 r. uprawomocn]o się orzeczenie Starosty Łaskiego z dn.
15 września 1938 roku, dotyczące wdrożenia postępowania sealenioweg.o i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Dąbrowa Rusiecka, gminy Dąbrowa Rusiecka, powiatu ła.sk:.:go.
Za

Starostę:

(-) L. Rozengart
Komisarz Ziemski.
158.
OGŁOSZENIE

STAROSTWA POWIATOWEGO LASKIEGO

z dnia 31 marca 1939 roku Nr. RR. I-1/53-56

156.
OGŁOSZENIE

Starostę:

Za

OGŁOSZENIE

o

wdrożeniu postępnwania

scaleniowego we wsi.
Branica Rembies:wwska.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca
1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym
r ozpomądzeniem Prezydent.a Rzeczypospolitej
z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67,
poz. 622) oraz art. 14 rozporządz'enia ·Prezydenta
Rzplitej z dnia 27 października 1933 roku (Dz.
U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publiicznej
wiadomośc2, 'Że w dniu 8 grudnia 1938 roku uprawomocniło się orzeazeniie ·Starosty Powiatoweg~
Łaskiego z dnia 19 listopada 1939 roku, dotyczą
ce wdrożenia postępowania scaleniowego i usta-

Łódzki Dziennik Wojewódzki. Poz. 158f 159, 160, 16,1, 162

184

lenfa obszaru s:ealenia, na gruntach wsi Branicy Rembieszowsk:iej i części gruntów hipotecznych Kolonii Branicy AB., położonych w gminie
Zapolice, powiatu łaskiego.
Za

Starostę:

Nr. 7

:nLa wsi żar, gminy K1uki, powiatu piotrkowskiego.
W związku z powyższym ogłasza się o zamkni!ędu postępowania s9a1eniowego na wymienionym wyżej obszarzie.

(-) L. Rozengart
Komisarz Ziemski.

Za

Starostę:

(-) Z. W od zi ń ski
Komisarz Ziemski.

159.
OGŁOSZENIE

161.

STAROSTWA POWIA1,0WEGO

·
STAROSTWA POWIATOWEGO
SIERADZKIEGO
OGŁOSZENIE

RADOMSZCZAŃSKIEGO

z dnia 30

o

mar~a

1939 roku Nr. RR I-1/91

zamkn~ęciu postępowania

scaleniowego we wsi

Ostrołęka.

Na podstawie art. 36 usfawy z dnia 31 lipca
1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 883) w brzmieniu ustalonem
rozporiZJądz1 en1em Prezydenta Rzplitej z dnia 11
lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622)
oraz art. 14 rozporządz,enia Prezydenta RzeczypoĘipolitej z. dnia 27 października 1933 roku (Dz.
U .R P.,Nr. 85, poz. 635) - podajie do publicznej
wiądomoś·ci,.że w dniu 18 grudnia 1938 roku stało t-1ię wykonalne orzeazenie Starosty Powiatowego w Radomsku z dnia 10 września 1938 roku,
dotyczące zatwierdz:enia projektu na obszarze
scalenia wsi Ostrołęka, gminy Zamoście, powiatu .radomszczańskiego.
W .związku z powyższym ogłiasza się o zamknięciu postępowania scaleniowego na wymienionym wyżej obszarzie.
Za

z dnia; 25 marca 1939 r. Nr. HR. I-1/59
o wdrożeniu postępowania scaleni'owego we wsi

Zapusta-Wielka i

Zapusta-Mała.

, Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 1ipca
1923 r. o scalaniu gmntiów (Dz. U. R. P. z r. 1927
Nr. 92, poz. 833) w br.3mieniu ustalonym rozporządzentem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. -P. Nr. 67, poz. 622)
oraz art. 14 riozporz.ąd~enia P~ezydenta Rz;eozypospolitiej ,z dnia 27 październilka 1933 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wi,adomości, że w dniu 16 październjika 1938 r. stało
się wykonalne orzeczenie tegoż Sta:rosty z dnia
28 października 1937 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru
scalenia, na gruntach wsi Zapusta-Wiel~a i Zapusta-Mała, gminy\ Charłupia, po~iatu sieradz~i,ego.

Za Starostę:

Starostę:

inż. C z e s ł a w N ow a k o w s k i

(--) St. ś 1 i w i ń s k i
Komisarz Ziemski.

Komisarz Ziemski.
162.

160.
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

STAROSTWA POWIATOWEGO
PIOTRKOWSKIEGO

STAROSTWA POWIATOWEGO
SIERADZKIEGO

z dnia 25 marca 1939 roku Nr.· RR. f-1/73

z dnia 25 maiica 1939 r. Nr. RR. I-1/64

o zamknięciu postępowania scaleniowego we wsi
I

Żar,

Na podstawie art. 36 ustiawy z dnia 31 lipca
1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 883) w brzmieniu us talonem
rczporządz1eniem Prezydenta Rzplitej z dnia 11
1ipca 1932 roku (Dz. 'U. R. P. Nr. 67, poz. 622)
craz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypcsp0Iit1ej z dnia 27 października 1933 i+. (Dz. U.
R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje do publicznej wi:aclomośici, że w dniu 5 styeznia 1939 r. uprawomocniło 'się orzeczenie Starosty Powiatowego
Protr!<:owskiego z dnia 26 sierpnia 1938 r., dotyczące zatwi.erdzenia projektu na obszarze scale-'
1

o

wd,rożeniu postępowania

scaleni.owego we wsi
Chajew.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca
1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927
Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
11 li:pca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622)
oraz avt 14 rozporząd~enia Prezydenta RzeczypospoEtiej iz dnia 27 październik:a 1933 r. (Dz. U.
R. P. Nr_. 85, poz. 635), podaje do pubHcznej
wiadomości, że w dniu 11 marca 1939 r. stało się
wykonalne orzeczenie tegoż Starosty z. dnia 6-go
paździi2Tnika !938 r., dotycząe:e wdroż.enia postę
powania scaleniowego i _ustalenila obszaru scal~-

ł.ódzki l)żiennHt · Wojewoctzki.

·Nr: 7

nia, na ·grunfach wsi Chajew, gminy
powiatu si:eradzkiego.
Za

inż.

Brzeźnio,

scalenia, na gruntach wsi Stawek, gminy Starzenice, powiatu wieluńskiego .
. Za

Starostę:

.C z e s

Starostę:

(-) Mgr. R. Boj ars ki
Komisarz Ziemski.

'

ł

185

Poz. 162; 163. 164, 165, 166.

a w N ow a k o w s k i
Komisarz Ziemski.

165.
OGŁOSZENIE

STAROSTWA POWIATOWEGO

163.

WIELUŃSKIEGO

OGŁOSZENIE

STAROSTWA POWIATOWEGO
WIELUŃSKIEGO

z dnia 25 marca 1939 r. Nr. RR. I. 1/35/57
o

wdrożeniu postępowania

scaleniowego we wsi

Małyszyn.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca
1923 r. o scalan~u gnuntów (Dz. U. R. P. z r. 1927
Nr„ 92, poz. 833). w brzmieniu ustalonym- rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej ż dnia
11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622)
oraz art. 14 rozporząd~enia Priezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 85, poz,. 635), podaje do ·pubHcznej wiadomośd, że w dniu 27 lipca 1938 r. uprawomocniło się orzecz1eni1e Starosty Wieluńskiego z dnia
5 Hpca 1938 r., dotyczące wdrożenia postępowa
nia scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia,
na gruntach wsi Małyszyn, gminy Starz,enice,
powiatu wiie1uńsk~ego.
Za

z dnia 24 mar ca 1939 r. Nr. RR. I. 1/35/53' ·
1

o

wdrożeniu postępowania

scaleniowego ·

we wsi Osowa.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3llip·ca
1923 r. o scalaniu gmntów (Dz. U. R. P. i r. 1927
Nr. 92, poz,. 833) w brzmieniu ustalonym rozpo11ządzeni1ei:n

Prezydenta·· Rz-eczypospolitej. z dnia

11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P.- Nr. 67~ poz. 622)
oraz.art. 14 ropor.ządzenia Prezydenta RzeczypospoHtej z dnia 27 października 1933 r. (Dz .. U.
R. P.-Nr. 85, poz. 635), podaJe do publicznej wiadomości, że w dniu 3 styc:zmia 1938 r. uprawomocniło s1ę orz:eczenie Starosty Wieluńskiego
z dnia 6 grudnia 1937 r., dotyczące wdrożenia
postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru
scalenia, na gruntach wsi Osowa, gminy Galewice, powiatu wieluńskiego. ·

Za

Starostę:

(-) Mgr. R. Boj ars ki
Komisarz Ziemski.

Star'ostę:

166.

(-) Mgr. R. B o j a r s k i
Komisarz Ziemski.

OGŁOSZENIE .. , .
STAROSTWA POWIATOWEGO
WIELUŃSKIE.GO

164.
OGŁOSZENIE

STAROSTWA POWIATOWEGO
WIELUŃSKIEGO

z dnia 24 marca 1939 r. Nr. RR. I. 1/35/5,8
o

wdrożeniu postępowania

scaleniowego
we wsi Stawek.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca
1923 r. o scalaniu g:runt,ów (Dz. U. R. P. z r. 1927
Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem

Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 11 Hpca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622)
oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rz,eczypospoHtej z: dnia 27 października 1933 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dnfo 11 sierpnia 1938 r. uprawomocniło- się orzec.zenie Starosty Wieluńskiego
z dni:a 11 lip:ca 1938 r., dotyczą,ce wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru

z dnia 24 marca 1939 r. Nr. RR. I. 1/35/23
o

wdrożeniu postępowania-.

we wsi

Biała

scaleniowego
cz. U.

Na podstawie ~fr,t. 18 ustawy z dn~a ~i.l,lpca
1923 r. o scalą.niu gruntów (Dz. U. R.. P. z-~· 1Q27
Nr. 92, poz. 833) w b~zmteniu u~talony~ to~pq
rządz1eniem Prezydenta Rzecrzypospolitej- z. d,nia
11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz .. '622)
o razi art. 14 rozporząd~enia Prezy,de:p. ta .. ~?eC~f
pospoHtej z dnia 27 pazdzieTnika lB33 r,. CQz. u.
R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do· pul;>licznei,.wi:Ęt
l.l,praw.odomości, że w dniu 16 marca 19.38
momiło . się órzeezenie Starosty :. Wie'fuńSk{ggp
z dnia 21 lutego 1938 r,,. ;dotyc~,ą~, ~di:óże~.la
postępowa1i.ia scaleni1owego i ustalenia obszaru
scalenia, na gruntach ws.i Biała lit. B, gminy Natamice, powiatu wieluńskiego.

r.

Za

Starostę:

(-) Mgr. R. B o j a r s ki
Komisarz Ziemski.

1B6

Łódzki bziennik W6jewódzki.
167.
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

STAROSTWA POWIATOWEGO

STAROSTWA POWIATOWEGO

z dnia 24 marca 1939 r. Nr. RR. I. 1/35/54
wdrożeniu postępowania

scaleniowego
we wsi Korytko.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca
1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927
Nr. 92, .poz.· 833) w brzmieniu ustalonym rozporz;ądzemem Prezydenta RzeczypospoUtej z dnia
11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622)
oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paździ,ernika 1933 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje da" publicznej wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 1938 r. uprawomoc~:iło się orzeczienie Starosty Wieluńskiego
z dma 12 marca 1938 r ., dotyozące wdrożenia
postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru
scalenia, na gruntach wsi Korytko, gminy Naramice, powiatu wteluńskiego.
Za

1

169.

WIELUŃSKIEGO

WIELUŃSKIEGO

o

Nr.

Poz. 161, 168, 169, 17Ó

z dnia 24 marca 1939 r. Nr. RR. I. 1/35/38

o wdroż~niu postępowania scaleniowego
we wsi Chotów.
Na podsta.wi.e art. 18 ustawy z dnia 31 lipca
1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927
Nr. 92, poz. 833) w hr;zmi;eniu ustalonym rozporządlzemem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622),
oraz a:t .. 14 ro~porZ:ąd~enia Prezydenta RzeczypaspohteJ z drna 27 pazdzternika 1933 r, (Dz. U.
R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, żre w dniu· 3 Hstopada 1936 r. zostało
utrzymane w mocy orz1e czenie Starosty Powiatowego Wieluńskiego z dnia 30 czerwca 1936 r.,
doty1 czące wd11o:henia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi
·
Chatów, powiatu wieluńskiego.
1

· Za

Starostę:

Starostę:

(-) Mgr. R. B o j a r s k i
Komisarz Ziemski.

(-) Mgr. R. Boj ars ki

168.

170.'

Komisar.z Ziemski.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

STAROSTWA POWIATOWEGO

STAROSTWA POWIATOWEGO

WIELUŃSKIEGO

WIELUŃSKIEGO

z dnia 24 marca 1939 r. Nr. RR. I. 1/35/46

z dnia 24 marca 1939 r. Nr. RR. I. 1/35/36

o

wdrożeniu postępowania

we wsi

scaleniowego

Masłowice.

Na podstiitwie ,art. 18 ustawy z dnia 31 lipca
1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927
Nr„ 92, poz. 833) w b~zmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta -Rzeczypospolitej z dnia
11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622)
or.aiz a-rt. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolttej z dnia 27 października 1933 · r. (Dz. U.
R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości., że w dniu 23 grudnia 1936 r. zostało
utrzymane w mocy ,orzjeczenie Starosty Wieluń
skiego z dnia 2 października 1936 r ., dotyczące
wdrożenia postępowania scalenioweg10 i ustalenia obszaru :scalenia na gruntach wsi Masłowice,
gminy Starzenice 1 powiatu wieluńskiego.
Za

Starostę:

(-) Mgr. R. B o j a r s k i
Komisarz Zi,emski.

o

wdrożeniu postępowania

scaleniowego

we wsi Ruda.
. N a podstawie art. 18 ustawy z. dnia 31 lipca
1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927
Nr. 92, poz. 833) w br.zmi:eniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
11 ltpca 1932 r. (Dz. U. ą P. Nr. 67, poz. 622)
oraz art. 14 rozporządzenia Prez.yden.ta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 85, poz. 635)_, podaje do publicznej wiadomośd, że w dniu 16 Ujpiea 1938 r. zostało utrzymane w mocy or.zecz.eniie Starrosty Powiatowego
Wieluńskteg.o z. dnia 19 wr4eśnia 1936 r., dotycz,ąoe ~drozema postępowania sca1eniowego i
ust ale ma obszaru scalenia, na gruntach wsi
Ruda, powiatu wi:eluńskiego.
Za

Starostę:

(-) Mgr. R. B o j a r s k i
Komisarz Ziemski.

Nr.

Lódzki Dziennik Wojew6dzki.

7

IV.
171.
URZ~DU

PISMO OKÓLNE
WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO

Poz. 1'11, 172, .173, 114

·187

udzielenia Mu odpowiedniej pomocy i poparcia
w wylmnywaniu jego funkcji.
Za Wojewodę:
(-) Dr. St.Wron a
Naczelnik Wydziału.

z dnia 30 kwietnia 1939 r. Nr. OO. I-5/52
o nabywaniu wydawnictwa „An,aliza roJ>ót budowlanych" przez urzędników samorządu terytorialnego.
Do Panów Przewodniczących Wydziałów Powiatowych oraz Zarządów Gminnych województwa
łódzkiego.
Zarządzeniem z dnia 8. III. 1939 r. Nr. GB.
9/11/38 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wy-

raziiłJo zgodę,

aby udostępnienie nabywania ratami wydawnictwa p. t. „AnaHza robót budowlanych" - dotyczyło równteż urzędników samorządu terytorialnego.
Udostępnienie to będzi1e polegało na tym, że
należność za wydawnictwo 18 zł. --; może być
rozłożona na 6 równych rat mi;esięcznych. ·
. Odpowiedzialność za wyegzekwowanie ratalnej należności ponosi ta jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, która przyznała
swemu pracownikowi wydaniie „Analizy robót
budowlanych" na raty.
Ogólną kontrolę nad wyegzekwowaniem peł
nej należności Ministerstwo Spraw Wewnętrz
nych powierzyło Ur:zędowi Wojewódzkiemu.
Zapotrz,ebowania, chcących nabyć wspomniane wydawnictwo, z odpowiednim st wierdzeniem
przyznania swemu procowniikowi wydania
„Analizy robót budowlanych" na raty, należy
przesyłać do Urzędu Wojewódzktego łódzkiego
- Oddz. Budż. Gospod. - w terminie do dnia
15 maja 1939 roku.
·

173.

PISMO OKÓLNE
WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 5 kwietnia 1939 roku Nr. SPB. III. 7/4/39
w sprawie udzielenia exequatur Panu Mario
Fernandez de Soto Konsulowi Generalnemu
Kolumbii.
URZ~DU

Do Panów Starostów województwa łódzkiego.
Pan -Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 3 grudnia 1938 r. udzielił
Panu Mario Fernandez de Soto exequatur jako
Konsulowi Generalnemu Kolumbii na obszar
Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w W arszawiJe.
O tern Urząd Wojewódzki zawiadamia z prośbą o udzi elenie Mu odpowtedniej pomocy w
wykonywaniu jego funkcji.
·
1

Za Wojewodę:
(-) Dr. St.Wron a
Naczelnik Wydziału.

V.
174.

1

Wojewod~:

Za

(-) A. T y m i a n ie c k i
N~czelnik Wydziału.··

172.

PISMO OKÓLNE
URZ~DU WOJEWóDZKIEGO ŁÓDZKIEGO

z dnia 5 kwiętnia 1939 r. L. SPB. III. 7/2/39
w sprawie udzielenia exequatur p. Johnowi
K. Dawisowi Konsulowi Generalnemu Stanów
Zjednoczony~h A. P.
Do wszystkich Panów Starostów województwa
łódzkiego.

Pan Prezydent Rzplitej Polskiej pos.tanowiez dnia 18. II. 1939 r. udzielił exequatur
Panu Johnowi K. Dawtsowi ja.kio Kor1sulowi Generalnemu Stanów Zjednoozrniych A. P. na obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w W arsza wie. O tym 1zawiadamia się z poleceniem
n~em

WYKAZ
osoby poszukiwanej i zaginionej tabliczki
rowerowej
(do · uytku powiat. władz administr. ogólnej
województwa- łódzkiego).
1. Nr. OA. I-15/26. Urząd Wojewódzki prosi
o zarząd3enie pos:ziukiwani'.a Józefa Grudnia, syna Jana i Katarzyny z domu Lis, ur. 11 marca
1913 r. we wst Kuchary, gm. Czarkowa. Poszuki,wany głuchoniemy, wzrostu średni1ego, twarzy
pociągłej, cilemny blondyn, wyjechał w dniu 25
października 1938 ·r. wozem z końmi z osady WiśHcy pow. Pincziowskiego i dotychczas nie powrócił.

O pozytywnym wyniku poszukiwań należy
Starostwo Powiatowe

powiadomi1ć bezpośrednio
w Pińczowi1e.

2. Nr. OA. I. 19/4. W zarządz1e Gminy 01kuslm-Siew1erskiej w Strz:emieszycach zginęła
dnia 10 wrz.eśnia 1938 roku jedna tabliczka rowerowa seria S Nr. 08694.
Wobec powyższego Urząd Wojewódzki prosi
o zarządzenie. inwtgilacji i w razie ujawnienia
mweru zaopatrzonego tą tabliczką stwierdzenia
skąd dany osobnik tabliczkę tę uzyskał.
O pozytywnym wyniku inwigilacji należy
bezpośrednto powiadomić Urząd Woj·ewódzki
Kielecki z. powołaniem się na pismo z dnia
13. III. 1939 r. Nr. K. RR. 4/2/39.

•

kośćmi

światło

•
gat. z
·

.
.

2,25 mtr.
. 4,50 n
. 60,00 "
. 21,00 "
3 pary
3

bielizna i obuwie.

Velour
Kamgarn
.
Madapolatn .
Kreton
.
.
Kamasze chromowe czarne
Zelówki męskie

Odzież,

.
Gazeta
.
•
.
.
Wpis w szkole państwowei· od I do IV kl.
Zes~yty szkolne •
Fryzjer
.
Teatr (kino)

.

Potrzeby kulturalne.

i pranie.
Węgiel kamienny
.
.
.'
Nafta
•
.
.
.
Mydło zwyczajne żółte śred. gat.
Mieszkanie-- i przejazdy.
Mieszka,nie jednoizbowe ·
Tramwaj

.Opal,

Cukier (faryna) , •
Sól
.
Kawa zbożowa.
Herbab

Ryż'
Słonina
.
.
Mięso wołowe śred.

Artykuły spożywcze.
Chleb pytlowy
Mąką pszenna
.
.
.
.
Kasza jęc7mienna śred. gat. gruhsza
Groc:h polny okrągły
Ziemniaki •
.
.
Masło, niesolone kuchenne
Mleko niezbierane
I).ielbasa zwyczajna wieprzowa
J~ia kurze

Nazwa artykułu

I

złożonej

1323,00
1450,00
96,00
85,00
2109,00
454,00

18,08
22,42
10,00
150,00
62,50

1130,50
37,50

46,00
46,60
137,50

29,20
43,30
38470
44,65
8,86 .'
381,00
28,60
200,00
9,45
72,50
180,00
125,75
100,00
32,00
144,00
2000,00

gr

(-)Dr. St. Kowalewski

0,02

_il4,90

18,08
2~,42
2,20
5,00
4,17
168,30
8,15
' 17,88
15,78
4,89
17,33
3,73
67,76
168,30
238.88
474,92

37,68
37,50

·238,88
28,29
7,46
5,48

~f'"v

35,92
10,83
1,94
2.23
13,29
24,77
21,45
14,00
14,18
10,87
18,00
. 31,44
11,00
3,20
5,76
20,00

gr

Koszt
dzienny

,

I

I

I

.r

I
~r

1323,00
1450,00
96,00
85,00
2109,00
454,00

18,08,
22,42
10,00
150,00
62,50

1130,50
37,50

46,00
46,60
137,00

~000,00

.

V tyg. .

I

I

I

ł

I

1323,00
1450,00
96,00
85,00
2109,00
454,00

18,08
22,42
10,00
150,00
62,50.

1130,50
37,50

46,00
46,60
137,00

30,00
. 43,85
38,90
47,15
9,38
377,00
28,60
200,00
8,00
78,30 '
180,00
123,80
100,00
32,00
144,00
2000,00

gr

średnio

marcu 1939 r.
Ceny

30,00
44,00
39,50
48.,20
9,50
377,00
28,,60
200,00
8,00
78,30
180,00
123,80
100,00
32,00
144,00

w

Ceny

I

I

I

I

I

I

I

67,76
168,28
238,86
474,90

3,73

168,28
8,15
17,88
15,78
4,89
17,33

18,08
22,42
2,20
5,00
4,17

37,68
37,50

238,85
28,29
7,46
5,48

36,90
10,96
1,95
2,36
14,07
24,51
21,45
14;00
12,00
11,75
18,00
30,95
11,00
3,20
5,76
20,00

~r

dzienny

Koszt

marzec 1939 r.

0,02 X 100 = O, OO (b ez zmian
. )
474192

1323,00
1450,00
96,00
85,00
2109,00
454,00

18,08
22,42
10,00
150,00
62,50

1130,50
37,50

46,00.
46,60
137,00

100,00
32,00
144,00
2000,00

123~80

180,00

7ą,3o

30,00
43;70
38,30
46,10
9,25
377,00
28,60
200.00
8,00

Ceny

w IV tyg.
gr

miesiąc

w mies.

z 4-ch osób za

mies. lutym 1939 r.
Ceny

średnio

w

Komisji:

1

I

Przewodniczący

"
"
"
"

"

rocznie

1/30
0,22 egz.
1/30
2/30

1130
2 przejazdy

6,15 kg
0,16 "
0,04 "

1,23 kg.
0,25 "
0,05 "
0,05 "
1,50 "
0,065"
0,75 litr.
0,07 kg
1,5 szt.
0,15 kg
0,10 "
0,25
0,11 "
0,10
0~04 "
0,01 „

dziennie

Ilość
artykułów

Koszt utrzymania dziennego rodziny praeo\\'niczej,

"'C

1~,

1a

f

......

IO

l

~

t::s;"'

iN

\Q..

!<>

i~

r-.
\n>

!o

!~

t::s;"'

1-·

li:s
li:s

l·O
IN
i;·

i

i-....

i::s;"'

:N

!O.

I~

: r"'

I

j

I

I

I
I

I

II

ł

1:

I~

loo
! Ol>
\1

~Nr„

7

Łódzki

Dziennik.Wojewódzki. f>oz. 176

VI.

11

176.

nakazy

OBWIESZCZENIE
ZARZĄDU MIEJSKIEGO W

z dnia 12 kwietnia 1939 roku.
o odbiorze pism.

N a podstawi·e art. 151 Ordynacji Podatkowej
(Dz. U. R. P. z 1936 TOku Nr. 14, poz. 134) Zarząd Mi'ejski wzywa niżej wymi·enionych do
zgłoszenia się w biurze Wydziału· Podatkowego
· przy ul. Zawadzkiej 1 (front, II piętro, pok. 14)
celem odbioru pism, nadesłanych prztez Ur,zędy
Skarbowe:
Urząd

Skarbowy w

Łodzi:

orzeczenia karne:
Nr. rej. kar;

Bl/38

Frenkiel· Wolf, Gdańska 24
Frenkiel Wolf, Gdańska 24
Fijałka Salomon, Piramowicza 5
Dawidowi.cz Szajndla, Zachodnia 24
Gorlicki Icek Josek, Zawadzka 17
Warszawiak Her.sz H., Północna 4
Birenholc ~endel, Zgierska 43
Bok Mojż·esz, Browarna 7
Zylbering JoSrek, Mielczarskiego 5
Zylbering Josek, Mi.elcza.rskiego 5
Keselman Regina, Franciszkańska 10
żółty Szlama, Zgiersk-a 10
Aronowicz Mosz•ek, Nowomiejska 28
Litwin Iizaak, Nowomiejska 4
Knebel Szmul, Zawadzka 37
Edelist Mos1ZJek Dawid, Nowomiejska 20
Goldberg Leon, 11-go Listopada 32

:30/38

21/38
221/38
230/38
271/38
334/38
376/38
387/38
388/38
432/38
431/38
490/38
512/38
513/38
517/38
519/38

8 U rząd Skarbowy w
nakazy

płatnicze

mysłowy

na

Łodzi.

państwowy

podatek prze-

od obr:otu za rok 193·s i 1937: _.,

Nr. ks. bier.

81
86
2932
2432
4001
3922
1295
2890
1482
2079
2079

Beeher Beniamin, Piłisudski·ego 12
Be1efe1d Szmul, śr.ódmiejska 29
Bykat Ida Aria, Zgiierska 76 ·
Grynoch Sura Rywka, Sterlinga 12
Huber Chana, Pomorska 17
Munk Hersz., Pomorska 73
Munk Hersz, Sienkiewicz.a 6
Rachwalski Pinkus, Anstadta 5'
Rajwiczer Jakub; Pomorska 7
Zelwer Szaj a, Pomorska 7
Zelwer Szaja, Pomorska 7

1183
3128
24
2808
324
2851
3048
3570

1244

2336
3587 ·

3554
3561
3329 ·/
3743

14
2282
2936
1883
1814
3585
2638

3085
· 1876
1129
3801
3802
2383

196

nakazy płatnicze na różnicę podatku dochodowego za rok 1938:
Nr. rej. wym.
416 Słoniowski Jakub, Wodny-Rynek 2

469

Dziworski

Czesław,

Nawr·ot 8

Nr. rej. kar.

Nr ..rej,, kar.

Szenicer Pinkus,

621
3531
741
860
856
1295
1332
1338
3536
1577
1663
2077

Kozi.rbg Helena, KHińskiego 105
Masslich R. i Ska, Piotrkowska ~102a
Ajtner Stefan, Kilińskiego 84
Bor.nsztejn Icek, Kilińskiego 87
Cyranek Irena, Kiliński€go 121
Drzewiecka Helena, Nowy świat 11
Kró1 Zofia, RokicińSika 53
Kasprzak Franc. i Ska, Kilińskiegó 158
Kukieła Zofia, Główna 34
Fiszier Regina, Kiliński·ego !ł4
Gliksman Mariem, Główna 6
Gebauer Maria, Rokicińska 27
Haber B-cia f. „Kryµica", Kilińskiego 125
Chwaliński Józef, Targowa 16
Chrabelski Klemens, Wysoka 29
Landau J akul?, Targowti 33
Leśniewicz Kornelia, Nawrot 55
Lewandowska Stanisława, Kilińskiego 118
Makowska Stanisława, Nawrot 98
Mołodkiewiozówna Janina, Przejazd 33
Nowiński Jan, Pr21ędzalniana 37
Sławiński Wincenlty, KHińskiego 126
Tebus Marta, Piotrkowska 124
W aga Mordka, żydowska 24
Wegner J ó21ef, Kilińskiego 113
Wasiela Władysław, Dowborczyków 26
Ujma Karol, Ta11gowa 57
Lewandowski K., Iwański L., Kilińskie
go 122
Adelfang Bluma, Piotrkowska 116
Schweikert Elza, Nawrot 20
Hellman Gustaw, Targowa 57
Radke Adela, Nawrot 32
Płoszajski Julian, Główna 32
Rozenber.g Rywka, Główna 55
Zajdel August, Pomorska 59
Ueberman S. W. i Ska, Rokicińska 28.
Ra.binowicz Bluma, Targowa 36
~ole.oz.ko Józefa, Nawrot 17
Brzeziński Henryk, Legionów 17
Pe-Ka-Be sp. z ogr. odp., Piotrkowska 158
Tugeman f. w., Piotrkowska 122
J akubowiciz Mieczysław, Zawadzka 6

orzeczenia karne:

orze.czenie karne:
105/38

na państwowy podatek przeod obrotu za. lata: 1935, 1936 i 1937:

Nr. ks. bier.

505

2

Skarbowy.

płatnicze

mysłowy
ŁODZI

Urząd

189

Południowa

20.

234/38
209/38

Dziworski
Słoniowski

Cz1esław,

Nawrot 8
Jakób, Wodny-Rynek 2

Łódzki

190

Nr. 7

Dziennik Wojew6azki. .Poz. 116, 177

c) Przed ogrodami, sadam1, parkami. i zieoraz posesjami niezabudowanym1 ogroNr·. H/3-Zod. 13/38 „Pe-Ka-Be", Piotrkowska 158 dzenia :z siatki o wysokości 1.70 m.
Nr. II/3-Zod. 13/38 Josek M. Rozenbaum, Roki- .
d) Prned ogródkami frontowymi, ogrodzenia
cińska 28
siatkowe względnie sztachetki o wysokości 1.25
metra.
13 Urząd Skarbowy w Ło~zi.
3. W razie gdy ogrodzeni:e wykonane jest
nakaz,y płatnicze na państwowy podatek docho- z podmur1 ówką, wysokość podmurówki nie może
dowy 11/a rok 1938:
przekraczać 1 m. Podmurówka i farne murowane
części ogrodzenia powinny być wykon~ne z kaNr. ks. bier.
mi1enia w stanie naturalnym lub obrob10nym po
99 Bajn Josel Chaim, Zgierska 5
kami'eniarsku, z betonu zacieranego na mokro
4568 Urbaniak Mari:anna, Bnzeska 29
i w ogóle z kamienia sz:tucznego albo z cegły
4516 Łukawiec Abram, Północna 4
trwał.ej.
4442 Blajwajs Majer, żydowska 27
Podmurówka i mne mur.owane częsc1 ogro4543 Rapaport Lajb, żydow.ska 25
dZ!enia z cegły powinny być wykonane z trwałej
4040 Sznell Henryk, Smugowa 25
cegły lub otynkowane, albo wyłożone kamieniem
1164 Grosman Eliasz, Północna 22
naturalnym, łupanym, bądź obrobionym po ka4606 SZJulc Icek Efroim, Północna 4
mieniarsku, albo licówką.
1891. Kukułka Weronika, Brze ska 6
Malowanie podmurówki i innych części. m~
Po upływie czterech tygodni od daty ukaza- rowanych ogrodzenia, wykonanych ~· ~amie.ma
nia się niniejsz,ego obw1eszoz,enia w Łódzkim naturalnego, lub wyłożonych trwałą hcowką Jest
Dzienniku Wojewódzkim doręczenia uważa się zabronione.
za usikutec.znione.
4. Ogrodzenie z dr:zJewa powinno być wykoze sztachet heblowanych i pomalowane
naine
Prezydent Miasta.
o1ejno lub inną· trwałą farbą na kolor jasno(-) J a n K w a p i ń s k i. szary.
5. Boczne odgrodzenia pomiędzy działkami
powinny być wykonan e w jednak?wej wysoko-.
177.
ści i mogą być pomalowane carbohneum.
6. Nad 1ogro~eniem może być zastooowane
OGŁOSZENIE
z drutu kolczastego, umies:zczone
zabezpieczenie
ZARZĄDU MIEJSKIEGO M. PABIANIC
nie niżej, niż na wysokości 2.00 m. ponad pozioz dnia 20 marca 1939 roku
mem chodnika.

zawiadomienia o odbiorze pism:

leńcami

1
,

1

1

o spo$obie odgradzania

pos~adłości

i

działek.

Zarząd Miejski m. Pabiantc podaje do wiadomośct ogó1nej, jjż Rozporządz,eniiem Min.
Spraw W:ewnętrznych z dnia 16 marica 1938 r.
(D~. U. R. P. z dnia 31 marca 1938 r. Nr. 21,

poz. 182) i z dnia 30 czerwca 1938 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 45, poz. 373), na podstawiie art. 408 pkt. 13
oraz art. 416 ust. 2 nozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolifej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U.
R. P. Nr. 23, poz. 202) w brzmteniu ustawy z
dnia 14 l'ipica 193ff r. (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 405)
zarządzone zostało co następuje o .sposobie odgradzania posiadłości i działek.
i.· Poszczególne posiadłości ii działki powinny być odgraniczone od ulic, dróg publicznych,
placów pubUcznych i działek sąsiednich ogrodzeni!em przew1ewnym.
Ogrodzenia pełne mogą być wykonane za
każdorazowym ze11woleniem Zarządu Milejskiego.

ustala się na.
a) Przed posesjami fabrycznymi, magazy~a:
mi, składami, ogrodz;nia pełne o wysokosc1
2.50 m. 1z okienkami gornymi.
b) Przed pos~sj ami mi'eszka1nymi bez ogrodów front owych ogrodzienia przewiewne o wysokości 2 m.
2. Rodzaj i

srtępująco:

1

wysolrnści ogrodzeń

7. Metalowe

częśd

ogrodzenia

należy

grafi-

tować lub ma1ować w ba·rwa,ch ciemnych, jak

lmlor grafitu, ciemno-granatowy, ciemno- zielony itp. o ilie te częśoi ni1~ są wy~onane .z m~talu
rnierdzewiejącego, albo ich pow1e.rzchme m~ sa
utrwalone prz.ez złocente w ogmu lub w inny
odpowiedni sp.osób.
8. Bramy i furtki w ogro~zeniach p~~inny
być otw~erane w ki1erunku m'eruchomosc1 lub
działek.

9. Zabrania się budowania ogrodz,eń w sposób "zagrażający hezpi1eczeństwu życia i zdro~a
1udZktego łub zwierząt domoyvych.. W. szc~egol
ności zabrania się pokrywama pow1erzchm murowanych części ogrodzeń - bitym szkłem.
10. Istniejące ogrodzenia oraz nowe ?~rodze
nia powinny być dostosowane do przep1sow powyższych do 1 listopada 1939 r.
Rozporządlz.ente niniejsze wchodzi w życie
.
z dniem iogłoszenia.
Uwaga: Zarząd Miejski rzwraca uwagę zamteresowańym

właś~iicie1om

nLerrucho~ości,

iż

przy,stąpieniem do wy kion:ywama . ogrodzeń w myśl n~niejszego ogłoszierna, nalezy we

pr·z'ed

interesie zasi~ąć ·Opinii w Wy~ziale
Technioznym, ul. Gdanska Nr. 7, w godzmach

własnym

urzędowych.

Pr1ezyden:t Miasta:
(-) B. Futyma.

Nr 1

Łódzki Dziennik Wojewódzki.

178.
OGŁOSZENIE

ZARZĄDU

MIEJSKIEGO m. ZDUNSKIEJ
WOLI
zi dnia 29 marca 1939 roku
o spos(obie budowy ogrodzeń.
Zarząd Miejskim. Zduńskiej-Woli na podstawie § 5 raz~porządzienia Min. Spraw. Wewn. z dn.
16 marca 1938 roku o sposobie odgradzania posiadłości i działek (Dz. Ustaw Nr. 21, poz .. 182)
w brzmieniu rozipor:ządzenia z dnia 30 .kwietnia
1938 roku (Dz. Ustaw Nr. 46, poz. 373) ustala:
1) Płioty od strony ulic niżej wymienionych winny być budowane; a) ze sztachet (balasków)
o grub. 5 cm. w odstępach ~5 cm heblowane, b) z siatki żelaznej lub c) z desek heblowanych z tych ostatnich wi!nny być budowa~ne z otworami u wierzchu ·o wysokości otworu 25-30 cent.
Wysokość. wszystkich ogrodŻeil. ustala się
na 1,80 mtr. i winny być malowane olejno na
kolor: s:zJaro stalowy, zielony (khaki) lub inny nierażący, dotyczy ulic: Piłsudskiego, Zło- .
tnickiego, Szadkowskiej, Juliusza, Kościelnej,
Rynku, Stęszyck~ej, S:Leradzkiej, Złotej, BelwedeDski•ej, Piwnej, Ko1ejowej, Słowackiego,
Pomorskiej, Przemy.słowej, Żeromskiego,
Składowej, Kruczej, Królewskiej, Kilińskie
go, Miokiiewircza, Dolnej, Ogrodowej, Targo·wicy i prz:y ległych ulic do niej.
2) Istniejące lub w pr:zyszfośei p1owstające przedogród'ki winny być ogrodzone płotem szta1 do
chetowym lub siatkowym o ~sokości
1
1,25 mtr. również malowane na korol jak
w p. 1.
3) Na peryferiach miasta dopus'ze:zalna jest budowa Dgr·odzeń: slitachetowe, siatkowe lub
sz;dzelne 1z desek heblowanych z otworami
u wierzchu jak w punkcie 1 o wysokości 1,80
mtr„ malowane na kolor jak w p. 1, dopuszczalne malowanie farbą klejową.
Wyżej opisany sposób budowy ogrodzeń
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim
Dzienniku Wojewódzkim.
Burmistrz:
(-)Szaniawski.
179.
O~ŁOSZENIE
ZARZĄDU

MIEJSKIEGO M. SIERADZA
z dnia 21 marca 1939 roku
o sposobie odgradzania posiadłości i dziiałek.
N a podstawie § 5 Ro~porz. Min. Spr. Wewn.
z dnia 16 marca 1938 roku o sposobie odgrad.zania posiadłości i działek (Dz. Ust. R. P. Nr. 21,
poz. 182), Zarząd Miej.ski w Sieradzu ustala:
1) Pr.z:y ul. P.O.W., Tar<takowej, Legionów; K?ś
ciuszki, Sienkiewicza wraz .z dalszym ciągiem
do Tizeki Zegliny (droga Państwowa Nr. 16),
Warckiej i trakcie Starowarckim, Warszawskiej, Toruńskiej, Pułaskiego, żwirki i Wigu-

Poz. 178 i79 18Ó

191

ry, Rycerskiej i Ogrodowej, Dominikański:ej,
od frontu winny być wykonane z, siatki
metalowej, względnie ze s:zJtachet drewnianych oheblowanych, przybijanych w odstę
pach 4-5 cm. przy placach niezabudowanych
o wysokości 1,60 mtr„ zaś pnzed domami cofniętym~,· od ulicy oddzielonymi ogródkami
ustala się ogrodzenia jak ·wyżrej, lecz. do wysokości 1,25 mtr.
Powyższe ogrodzenia muszą być pomalowane farbą olejną na kolor jasno-stalowy,
względnie metalowe ozęści ocynkowane;
2) pr::z:y ulicach Kioliegiackiej, Krakowskie Przedmieście, Polnej, Targowej (Rzeźnia:q:ej), Podrzecze z przecznicami, Wierzbowej z prz.ecz,..
nicami, Olendry Duże, Stiodolnianej, Olendry Małe, Parkowej, żabiej, Wodnej, Rybnej,
Sukienniaz;ej, Pradze winny być wykonane
ze sztachet drewnianych oheblowanych, przybijanych w odstępach 4-5 cm., o wysokości
1.80 mtr. przy placach niezabudowanych, zaś
przed domami, oofniętymi od ulicy oddzielonymi ogródkami,, ustala się ogrodzenia jak
wyżej, tj. ze sztachet o wysokości 1,25 mtr.
Powyższe ogrodzenia powinny być malowane
farbą olejną na kolor jasno-stalowy;
3) w przypadkach zasługujących na uwiz.ględ
n1enie, Zarząd Miejski może zezwolić na odstępstwa co do rodzaju wysokości i sposobu
budowy ogrodzenia i malowania ogrodzeń,
oraz na odgrodzenie w formie żyw.oplotu;
4) ogrodzenia pom1ęd:zJy poszczególnymi posiadłościami i działkami powinny być przewiewne i o wysokości zbliżonej do wysokości ogrodlzeń od frontu, ustalonej w danej dzielnicy;
5) ustawienie przepisowe ogrodzenia od frontu
nastąpić winno po linii wskazanej i ustalonej
przez organ nadJ:zjoru budowlanego Zarządu
Miej,skiego.
Wyżej opisany sposób odgradzania posiadłoś
ci i działek wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Burmistrz m. Sieradza:
(-) Fr. B o r s u k.
płoty

180.
OGŁOSZENIE

ZARZĄDU

MIEJSKIEGO M. WARTY.
ZJ dnia 16 marca 1939 roku
o ustaleniu sposobu budowy, zarysu, koloru i wysokości ogrodzeń od ulic na terenie m. "Warty.
Zariząd Miejski miasta Warty na podstawie
§ 5 Ro21p. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
16 marca 1938 roku o sposobie odgradzania posiadłości i działek (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 182)
ninrejszym ustala następujący sposób budowy,
2lacysu, ko1oru i wysokości ogrodzeń od strony
ulic i dróg na· terenie miasta W arty:
1) W1szystkie ogrod:zJenia (płoty) od strony ulic:
S:ziadkowskiej, Toruńskiej, 3-go Maja, Wani,
kpt. Skarżyńskiego, Sieradzkiej, Jagielloń
sktej, św-Jań.sldej, Krótkiej, Prefekturalnej
(za wyjątkiem ogródków przed domami) mu-

Łódzki Dziennik Wójew6-dzki. Poi. -180,·
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szą być

przewiewne ,~e sztachet heblowanych
i przybijanych w odstępa-ch 4-5 cm., wysokości 1,80 mtr., poma1owane trwałą' farbą
olejną na kolor szaro-stalowy.
Górna linia
płotów winna być pozioma.
2) Wszystkie ogr·odzenia fro~towe od str_ony
pozostałych bocznych ulic miasta (za wyją
tk;iem ogrodzeń ogródków prz1ed domami)
winny być wysoki e od 1,50 do 1,80 mtr. i wykonane równ'ireż pr~ewiewnie ze s1ztacheit pomalowanych farbą klejową w kolorze szarostalowym. W tym wypadku każdy pr:zystę
pujący do budowy nowego płotu lub zmieniający istniejący płot, musi się zwrócić do Zarządu Miejskiego m. W arty po wskazówki,
odnośnie wysokości ogrodz:enia.
3) W szystk1e ie grodzenia ogrodów prZ'ed domami
na Gałym terenie miasta winny być otoczone
siatką drucianą z żelaznymi słupkami o wys1okości 1,25 mtr. SŁupki żelazne muszą być
pomalowane farbą olejną na kolor szaro-stalowy.
Wyżej ustalony sposób budowy, zarysu, koloru i wysokości ogr1 odz:eń wchodzi w życie z dniem
ogłosZJenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim. ·
1

Burmistrz:
(-) C. Kub ac ki.
181.
OGŁOSZENIE

ZARZĄDU

MIEJSKIEGO M. SZADKU '

z dnia 22 marca 1939 roku
o· s_posobie ogradzania i odgraniczania posiadłoś
ci i działek, znajdujących się na terenie miasta
· Szadku.
Na podstawie § 5 Roz1porządzenia Ministra
Spraw .WeWlnętrznyich z dnia 16 marca 1938 r.
o sposobie odgradzania posiadłości i działek (Dz.
Ust. R. P. Nr. 21, poz. 182) Zarząd Miejski
w Szadku na tereniie miasta ustala następujący
sposób budowy, zariys i kolor 1 ogrodzeń i odgraniozeń posiadłości.

1) W śródmieściu, to jest przy ul. Sieradzkiej,
Dolnej, Ogrodowej, Poprzecznej, Kościelnej,
Prusinowskiej, WHamowsktej, Uniejowskiej,
Aleii· 3-go Maja, Kilińskiego, Pr1zatowskiej,
placu Marszałka J. Piłsudsktego, Warszawskiej, Senatorskiej, Widawskiej, Piotrkowskiej, Łaski1ej, Opłotki i trakcie Prusinowskim, płoty powi:nny być budowane przewiewne ze sztachet drewnianych, heblowanych
o wysokości: 1 mtr. 70 cm. w odstępach 4-5
cm i malowane farbą olejną. na kólor szarostaliowy. Górna część płotu powinna być
równa.
2) Na przedmteściach i koloniach o charakterze
rolni.czym, to jest: przedm. Bobownia, Gli-·
nfanki, kol.- Grabowiny, Krucica, Szosa-Unie=
jowska, Osiny, Strugaj droga ·stod.o1niana
i trakt Łobudzki, ustala się budowę, zarys

i8t, -1s2

Nr. 1

i kolor malowania -płotów jak w pkt. 1 z tą
ognod21enia w mi1ejscowościach opi; , sanych w pkt. 2 mogą być malowal'le farbą
klejową.
'
3) Niezabudowane place budowlane za zgodą
Zarządu Mi,ejskiego mogą być odgra~iczane
od ultcy prowizorycznym pełnym ogrodzeniem z drzewa do wysokośd 1 mtr. 70 cm.
4) OgiI'odZ1enia pomiędzy posz1czególnymi posiadłościami i działkami powinny być przewiewne.
5) Bramy i furtki w ogrodzeniach powinny być
otwierane w kierunku _nieruchomości, oraz ,
budowane i malowane jak w pkt. 1 i 2.
6) Wyżej opisany sposób budowy, zarys i kolor
malowania ogrodzeń i· odigran kzeń, obowią
zuje z dniem ogłos2'lenia w Łódzkim Dzien:niku Wojewódzkim.
Burmistrz miasta Szadku:
r.óżnicą, że

1

(-) T.

Glądała.

182.
OGŁOSZENIE

ZARZĄDU MIEJSKIEGO M. ZŁOCZEWA
.z dnia 27 marca 1939 roku

o sposobie budowy, zarysu, koloru oraz wysokości ogrodzeń od strony ulic, placów i dróg na terenie miasta Złoczewa.
Na podstawie§ 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrmych z; dnia 16 marca 1938
roku (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 182) Rada Miejska uchwala:
Płoty w śródmieściu pr:zy ulicach:
1) Limanowsktego, Pierackiego, żwirki i Wigury, Mar,szałka J. Piłisudski1eg,o, Sienkiewicz.a,
Kilińskiego, Kościelnej, Prź1echodiniej, Opłot

kach tylko do ul. 3-go Maja, 3-go Maja i 11-go
Listopada wiącmie do posesji świ1ercz,yńskie
go .i Ko~ucha Henocha, winny być wykonywane pri:zjewiewne ,:ie sztaiohet drewnianych
lub z desek o jednakowej szerokości i oheblowainy1ch . ..;.__Odstęp szitachet lub desek winien
wyniosić. 4-5 cm., zaś wysokość płotków przy
wyżej wymiienionych ulicach ustala się 2 metry. Linia górna wszystkich płotów winna
być pozioma,
2) przy uHcach: OgrodoweJ, 11-go Listopada (od
posesji- świerczyń:skiego i Kożucha do koń
ca), Opłotki (od ul. .3-g:o Maja w kierunku
rzeźni m'iejskiej), oraz: wsiach (należących do
miasta): Stara-Huta, Złoczrewska-Wi,eś, Zło
czew - Poduchowny, Garbierka, Lesiak, Cegielnia, kolonia Złoc~ew Nr: I,· kolonia Zło
cZJew Nr. II, kol. ZłoCZieW Nr. III i kol. Zło
czew Nr.· ·IV ustala się·· ploty również przewiewne z•e sztachet drewnianych w odstę
pach +.-:-5 cm, oheb1owanych. ?Wysokość pło
tów winna-wynosić 1,50 mtr., przy·ezym s.ztachety win;~y wynosić 1,25 mtr. wysokości i od
dołu winna być przybita li:stwa z desek pozio-
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stawiać sz:tachety.
na być pozioma.
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25 cm., na której·

należy

Górna linia płotów win.
Pfoty przy wszystkich wy~ej wymienionych
ulicach, ornz wsiach i kioloniach winny być pomalowane farbą olejną na kolor szaro-stalowy.
Ewentualne malowanie płotów farbą klejową, na
kolor wyżej ustalony, 12majdujących się we
wsiach i koloniach o char.akt:erze wiejskim uzależnione jest od decyzji Zarządu Miejskiego miasta Złoczewa.
Dozwolone jest również we wsiach i koloniach zastąpienie wyżej ustalonych płotów ży
wopfotami wyrównanymi i obcinanymi.
linii
poziomej.

Poz. 182, 183, 184, 185

tynowskiej, został w dniu 12 kwietnia 1939 roku
uchwalony pfZiez Radę Miejską m. Pabianic i bę
dzie wyłożony do publicznego przeglądu na okres
2 tygodni w Oddziale Pomiarów i Regulacji Miasta, ul. Gdańska Nr. 7, od dnia 17 kwietnia do
dnia 30 kwietnia r. b. włącznie w godzinach od
10 do 12 z wyjątkiem niedziel i świąt.
W powyższym okresie 1nteresowani mogą
przeglądać uchwalony plan zabudowania· i po
upływie tego okresu, w terminie następnych 2-ch
tygodni, tj. od dnia 1 maja do dnia 15 maja r. b.
włą!cznie, z1głaszać zarzuty przieciw temu planowi do· Zarządu Miej,skiego.

do

Prezydent

(-) K. Po

sił

a.

Miasta~

(-) B. F u t y ma.

Dozwolone będzie również zakładanie prz,ed
ogródkami ogrodzeń z, siatki drucianej za z;godą Zarządu Miejskiego.
U chwała powyższa będzie .realizowana stopniowo w zależności od ziniszczenia pfotów i warunków materialnych stron. Natomiast nowe
pŁoty winny być wykonywane według wymagań niniejszej uchwały.
·
·
· ZarządZienie niniejszie obowiązuje na całym
terenie miast.a z .dniem ogłoszenia w Łódzkim
Dzienniku Wojewód2'kim.
Burmistrz~
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184.
OGŁOSZENIE
ZARZĄDU_

MIEJSKIEGO
W SKIERNIEWICACH

ZJ

dnia 11 kwietnia 1939 r.

o zatwfordzeniu planu zabudowania
m. Skierniewic.
Zarząd Miejski w Skierniewicach w myśl
art. 25 i 36 rozporządz.enia Prezydenta Rzplitej
z dnia 16 }utego 1928 roku· o prawie budowlanym i zabudowaniu :os1edli (Dz. U. R. P. Nr. 23,
po~. 202),. zmienionego ustawą
dnia 14 lipca
1936 roku (Dzi. U. R. P. Nr. 56, poz. 405) podaje
do publiczn:ej wiadomości, że Pan Wojewoda
War'szawski decyzją z dnia 27 marca 1939 roku
Nr. KB. II-20-10/38 zatwierdził ogólny będący
w ezęści swojej ogólno-sz1czegółowym, plan zabudowania miasta Skierniewice w granicach
wielkości obszaru określonego w ogłoszeniach
o jego uchwaleniu oraz wykazanych graficznie.
Powyższy plan zabudowania przechowywany
jest w Biurze Zarządu Miejskiego i może być
przeglądany przez zainteresowanych we wtorki,
środy i piątki każdego tygodnia, za wyjątkiem
świąt, w godz. 10-12, po uprzednim zgłoszeniu
się do inżyniera miejskiego.

z

183.
OGŁOSZENIE

ZARZĄDU

MJEJSKIEGO m. PABIANIC

z dnia 13 mar:ca 1939 roku'
o uchwaleniu

szcz.egółowego

planu zabudowania.

Na podstawie art. 30 Rozporz,ądzenia Prezydenta Rzpiitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli z dn. 16. II. 1928 r. (Dz. U. R.. P.
Nr. 23, poz. 202) w brz:mieniu zmienionym uśta
wą z dnia 14 lipca 1936 roku (Dz·. U. R.·P. Nr. 56,
poz. 405), Zarząd Miejski podajie do publicznej
wiadomośd, że sporząd!zony w myśl ogłoszenia,
umiesziez.onego w Nr. 5 Łódzkiego Dziennika Wo„ jewódzkiego z dnia 15 · marca 1939 róku, oraz.
w Nr. 9 Gazety Pabianickiej z: dnia 4 marca 1939
roku, szcz,egółowy plan zabudowania części miasta Pabianic ograniczonej granicą miasta wzdłuż
terenów wsi Rypułtowice, wschodnią granicą
gruntów stanowiących własność Sukcesorów
Kraja, północną linią regulacyjn,ą, ul. Legionów,
linią regulacyjąią na wschód od-ul. Północnej,
stanowiącą granicę terenów prz:eznaczonych na
cele mieszkaniowe i uprawy rolnej w prawomocnym ogólnym planie zabudowania m. Pabianic
ul. żwirki i Wigury, osią ul. Ko:ąstanitynowskiej,
osią ul. Legionów, oraz linią regulacyjną oddzie, łającą tereny przeznaczone na ciele mieszkaniowe
i uprawy rolnej w prawomocnym .ogólny~ pla:
nie zabudowania na zachód od osi ul. Konstan-

Burmistrz Miasta:
(-) Fr. F i li p s k i.

185..
OGŁOSZENIE
ZARZĄDU

GMINNEGO CZASTARY

z dnia 1 kwietnia 1939 r. Nr. 6-4/39
Zarząd

go,

Gminy Czastary, powiatu wieluńskie
oo następuje:

ogłasza

N a zasadzie Rozpor,ządzenia Prezydenta Rz,2czypospolitej o organizacji \ ustalaniu statutów
gmfnnych kas wi ejskich pożyczkowo-oszczędno
ściowych z dnia 30 grudnia 1924 roku (Dz. U.
1

Łódzki
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Dziennik Wojewódzki.

R. P. Nr. 118 z 1924 r. poz. 1069) i Rozporządze
nia MiiniJstra Spraw Wewnętrznych, wydanego
w porozumieniu .z Ministerstwem Skarbu z dnia
15 mavca 1925 roku o statude normalnym gminnych kas pożyazk1owo-;0szic:zędrności:owych (Dz.
U. R. P. Nr. 35, poz. 239) została założona gminna kasa poży:ozkowo~osz1czędnościowa z si:edzibą
w Czastarach.
a) Kapitał
· złotych 2.000.

zakładowy

kasy ustalono w sumie

b) Kas:a może zaciągać
dwudziestokrotnej wysolmści
wego i zasobowego kasy.

zobowi'ązania do
kapitału zakłado

Wójt gminy Czastary:
(-) Ig n a cy D w o r a k.

186.
OGŁOSZENIE
WYDZIAŁU

POWIATOWEGO W

ŁODZI

z dnia 12 kwietnia 1939 roku L. BD. P. 172/37

o

przystąpieniu

do sporządzenia szczegółowego
planu zabudowan,ia.
'

N a podstawie art. 9 c i d, 21-d, i 25 ,rozporzą
dzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 16 lutego 1928
roku o pr,awie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R P. ·Nr. 23, poz. 202) w brzmieniu
zmienionym ustawą z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz.
U. R. P. Nr. 56, po2'J. 405), Wydział Powiatowy
podaje do wiador:µości publicznej o pr,zystąpie
niu do sporządz,enia swzegółowego planu zabudowania części gruntów wsi Andrzej ów, gminy
Nowosolna, powiatu rodzkiego, obejmującego ter:eny ograniczone od strony północno-wschodniej
gruntami P.K.P.-, .od strony południowo-wschod
niej gruntami W. Hethiga, od strony południo
wo-zachodniej drogą do wsi Wiśniowa Góra i od
strony północno-zachodniej drogą do wsi Olechów o powierzchni 14 ha 5070 mtr. kw.
Z treścią mającego być sporządzonym projektem planu :zabudowania zainteresowani mogą się
za:zn.ajamiać w Wydziale Powiatowym, Oddział
Budowlano-Regulacyjny w Łodzi, przy ulicy
Piotrkow:skiej Nr. 91, w okresie od dnia 15-go do
22-go kwietnia 1939 roku, w "godzinach od 9-ej
do 13-ej codziennie za wyjątkiem dni świątecz
nych.
W okresie od dnia 23 kwietnia do 30 kwietnia
1939 roku zainteresowani mogą składać wnioski,
dotyczące wymienionego wyżej planu zabudowania.
Starosta:
(-) Fr. D e n y s
Przewodniczący Wydz. Pow.

Poz. 185, 186,

i~r.

187
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187.
OGŁOSZENIE

WYDZIAŁU

POWIATOWEGO W

ŁODZI

z dnia 5 kwietnia 1939 roku Nr. 0.-1045/38
o opłatach za badani~ zwierząt rz.eźnych i mięsa
na terenie powiatu łódzkiego.
STATUT
o opłatach za badaniie zwierząt rzeźnych i mięsa.
(Uchwalony . przez Łódzką RRdę· Powiatową
w dniu 3 października 1938 roku - pos. II, punkt
15, uchwała Nr. 151 - p~zyjęty przez Urząd Wojewódzki Łódzki do wiadomości pismami· z dnia
31 października 1938 roku i 5 grudnia 1938 roku
L. SF. I-4/5/38 i ostatecznie przyjęty pirz:e.z Radę
Powiatową w <lniu 21 marca 1939 roku).
§ 1.
W celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzpliitej .z dnia 22 marca 1928 roku o badaniu
zwierząt rzeźnych i mięsa (Dzi. V. R. P. Nr. 60,
poz. 454/33 r.), zm1enionego ustawą z dnia 1-go
marca 1938 rioku (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz,. 132),
Wydział Powiatowy w Łodzi wyznacza lekarzy'
weteryna,ryjnych i oglądaczy mięsa (art. 9 punkt
b) 'na terenie powiatu łódzkie.go.
§ 2.
Za czynności, związane z prz·eprowadzeniem
urzędowego badania zwierząt r.zeźnych i mięsa
w powiecie łódzkim, pobiera się na rZAecz. Łódz
k~ego Powiatowego Związku Samorządowego
zg,odnie z art. 19 wyżej wymienionego rozporzą
dzrenia specjalne opłaty~ któr•e ustala Rada Powiatowa na wniosek Wydziału Powiatowego.
§ 3.
Za przeprowadlzieniie badania zwierząt r:zeź
nych i mięsa w obwodach wiejskich na rzecz
Łódzkrego Powiatowego Związku Samorządowe
go pobiera się następujące opłaty:
po

zł.

od sztuki

a) bydło rogate
3,00
b )' trzoda chlewna
3,00
c) cielęta, owce i kozy
0,80
d) prosięta do 20 kg i ubój domowy 1,00
e) za badanie mięsa pochodzącego z potajemnenego uboju, pobiera się poczwórną opłatę wysz~Clzegó1nioną w punktach a,· b. c, d.
W rzeźniach obwodowych: w Andrz·ejowie,
oraz w miejsktej w Tuszynie pobiera się nastę
pujące opłaty:

a) za badanie zwierząt rzeźnych, poddanych
ubojowi mechanicznemu.:
1) za krowę ·
zł. 1,00
2) za świnię
zł. 1,50
3) za cielę ·
zł. 0,50
b) za badanie zwierząt rŹleźnych, ubitych sposobem rytualnym:
1) za krowę
zł. 1,50
2) za cielę
zł. 0,75
·.W Chojnach pob:era się opłaty w powyższej
wysokości, wyznaczone dla uboju mechanicznego.

Nr. 7

Łódzki

Dziennik WoJewódzki.

§ 4.
1) Za badanie w obwodach wiejskich.

mięsa

pochodzącego

z uboju z konieczno.ści, a dokonanego przez posiadaeza, który ma zamiar mięso
sprzedać osobom trzecim, będą pobierane od posiadaczy mięsa opłaty za badanie w wysokości
normalnych diet, przysługujących lekal'lzowi weterynaryjnemu samor:ządowemu. ·
2) Od opłat ,za badanie mięsa w ogólności
zwolnieni są posiadacze (nie będący rZ1eźnikami),
którzy badania zażądają, ale z.e zwierząt pochodzących z własny1ch gospodarstw i poddanych
ubojowi z konieczności. Mięso takie może być
użyte tylko we własnym gospodarstwie.

§ 5.
N a pobrane opłaty będą wydawanie priziez lekarzy weterynaryjnych i oglądaczy mięsa pokwitowania, według opracowanego przez Wydział Powiatowy wzoru.
§ 6.

Poz. 187, 188, 189

zmienionym ustawą z dnia 14 lipca 1936 roku
(Dz. U.R.P. Nr. 56, poz. 405), Wydział Powiatowy podaje do publicznej wiadomośd o przystą
pieniu do spor1ządzenia szczegółowego planu zabudowania części gruntów wsi Widzew, gminy
Chojny, powi'atu łódzkiego, obejmujący tereny
zawarte pomiędzy północną granicą wsi Zarzew,
zachodnią granicą gruntu W. S. Czesnych, osią
ul. Hoktcińskiej i wschodnią granicą gruntu Geringa o powierZ:chni 26 ha.
Z treścią mającego być sporządzonym projektem planu zabudowania zainteresowani mogą
się zaznajamiać w Wydziale Powiatowym w Ło
dzi - Oddział Budowlano-Regulacyjny w Ło
dzi, ul. Piotrkowska Nr. 91, w okresie od dnia
15 kwietnia 1939 roku do dnia 22 kwietni'a r.b.
w godzinach od 9-·ej do 13-ej codziennie, za wyjątkiem niedziel i dni świątecznych.
W okresie od dnia 23 kwietnia r.b. do dnia
1 maja r. b. z:ainteresowani mogą składać wnioski, tycz,ące wymienionego wyżej planu zabudowani,a.
Stariosta:

<1Lekarze weterynaryjni i oglądacze mięsa po
zbadan1u mięsa obowiązani są, zależni:e od wyniku u~zędowego badania, oznaczyć je odciskami pieczęci. Mięsa nie oznaczonego piec1zęcią
okrągłą lub w ogóle nie oznacwnego nie wolno
sprzedawać na ter.enie powiatu łódzkiego.
§ 7.
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(-) Fr. D e n y s
PrŹewodniczący Wydz. Pow.
189.
OGŁOSZENIE

WYDZIAŁU

POWIATOWEGO W

ŁASKU

Winni wykrocZień przeciwko postanowieniom
z dnia 7 kwietnia 1939 r. Nr. B. VI-0/4/39
nin:iiejszego statutu podlegają karz:e porządkowej
do wysokości 345,9 zł., o ile wykroczenie nie jest. o sposobie budowy, :larysu, koloru i wysokości
ogrodzeń od strony ulic, dróg i placów.
karalne według art. 62-66 ustawy o tymczasowym uregu1owaniu finansów komunalnych i art.
W myśl postanowień § 5 rozporządzenia Mi-·
31-38 rozpo~ządzenia, Priezydenta Rzplitej z, dn.
nistra
Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca
22 marca 1928 roku o badaniu zwierząt rzeźnych
1938
roku
o sposobie odgradzania posiadłości i
i mięsa (Dz. U."R. P. Nr. 60, poz. 454/33 roku),
dziaJjek
(Dz.
U. R. P. Nr. 21, poz. 182) w brzmiezmienionego ustawą z dnia 1 marca 1938 roku
niu
rozporządzenia z dnia 30 c~erwca 1938- roku
(Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 132).
(Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 373), Wydział Powiatowy Łaski, jalw władza poliicyjno-budowlana
§ 8.
określona w airt. 389 roz1porządZJenia Pr€;zydenta
z. dnia 16 Lutego 1928 r. o praRzeczypospobtiej
Statut niniejszy obowiązuje po zatwierdzeniu
go prrz1e:z władiz1e nadJz:0rcz,e i po podaniu do pub- wie budowlanym~ zabudowaniu osiedli (Dz. U.
R .P. Nr. 23, poz. 202), ustala, że każda nieruchoHcznej wiadomości.
mość w niżej· wymienionych miejscowościach na
Starosta:
terenie powiatu łask1ego, jeżeH posiada przedogródek lub jest niezabudowa;na - musi być
(-) Fr. D e ny s
odgranicz.ona
od uHcy, drogi lub pla.ou publiczPrzewodniczący Wydz. Pow.
nego ogrodzen:ilem prizewiewnym, a mianowicie:
I. Miasto Łask:
188.
a) Nieruchomości przy ulicach Warszawskiej,
Kościusz1ki, plac Dąbrowskiego, plac 11 ListoOGŁOSZENIE
pada, Piłsudskiego, Batorego, Żeromskiego, Gen.
WYDZIAŁU POWIATOWEGO W ŁODZI
OrHcz-Dreszera i Narutow1cza winny być odz dnia 7 kwietnia 1939 roku L. BD. OG. 41/38 dzielone od uUcy parkanem z siatki drucianej
o przystąpieniu do sporządzenia sz.czegółowego na słupkach żelaznych, pomalowanych należy
cie ol1ejrno na ko Lor: jasno-szary, o wysókośctl
planu zabudowania.
2 mt,r. licząc od poziomu chodntka, wpusz:c·zone
Na podstawie art. 9-c i d, 21-d i 25 mzporzą w betonowy fundament i ustawione w linii red~enfa Prezydenta Riiplitej z dnia 16 lutegó 1928- gulacyjnej ulicy. Odstęp między słupkami ma
roku o prawie budowlanym i zabudowaniu osi'e- wynosić 2,5 mtr. Pnestrzeń pomiędzy po- .
dli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202) w brzmieniu wterzchą.tą chodnika od spodu siatki ma być za-
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stawiona ·betonowym krawężnikiem zieleńco
wym na wysokości 10 cm. ponad chodnikiem.
b) Parkany na ulicach: Dworskiej, Poprzecznej, Senatorski:ej, Górnej, Dzikiej, Szerokiej,
Łąlmwej, Wąskiej, Zielonej, Tylnej i Widawskiej witnny być ·o podstawie szczeln:ej na 1 mtr.
lioziąc od poziomu chodnika i 1 mtr. sztachet od
góry, malowane należycie ,olejno na kolor jasnoszary, z sztachet o szerokości 8 cm. heblowanych w odl1egłiościach 5 cm., zakończone listwą,
u góry wąską, a u dołu szeroką.
c) Parkany na uliJcach: Krótkiej i Kilińskie
go na odcinku od ul. Nar.utowioza do skrętu do
Widawy, oraz ulicy Polnej winny być drewniane na 1 mtr. sz:cz1elne, licząc od poziomu chodnika, u góry siatka 1 mtr. wysoka, malowane należycie olejno na foolor jasno-szary.
d) Na uliicy P. O. W. parkany winny być na
słupach betonowych z siatką na wysokości
1,50 mtr., licząc od poziomu chodnika, słupy
ustawione co 3 mtr., malowane należycie olejno
na kolor seledynowy.

Nr. 7

Poz. 189

odstęp między

sztachetami 5 cm. Całość malowana na olejno w kolorze jasno-szarym.
Górne zakończenie sz:tachet poziome, dolna
zaś prn2strz1eń między chodnikiem a spodem '
szfachet zakończ.ona d_eską o szerokości 15 cm.
IV.

Osada

Wi~awa

i Szczerców:

a) Wszystkie nieruchrotności w obrębie admigranic tych osad, od strony wszystkich ulic, drióg i· placów publicznych muszą być
odgmodzo:ne parkanami ze sztachet umocnionych
na żerdiziach i .słupach. Całkowita wysokość
parkanów 11cź,ąc ~od poziomu chodnika wynosić
ma 1,70 m. Słupy ustawione W odległości co
3.00 m sztachety heblowane o szcerokości 8 cm.,
odstęp' między sztachetami 5 cm. Całość malowana olejno w kolorze jasno-szarym. Górne
zakończenie sztachet pozi!Ome, dolna zaś przestrz,eń między chodnikiem a E'•podem sztachet
zakończona deską o s:zJerokośd 15 cm.
Wszelkie zami·erzane odstępstwa od powyż
szych przepisów uzgadniane być muszą, je~e~i
chodzi o teren m. Łasku -,- z Zarządem MieJII. Osada Zelów:
sbm - na terenie osad: Zelów, Lutomiersk,
-Widawa i Szoze11ców z Wydział·em Powiatowym.
a) Nieruchomości przy ulicach: Kośduszki,
Nj;niejsze prz episy obowiązują z ~nie:r;i o~ło
Sienkiewicza, Mar.sz. śmigłego Rydza i Kiliń
skiego mus,zą być odg;rodwne od ulicy parkana- sz,enia ich w Łódzkim Dzieniniku W0Jewodzk1m.
mi1 z siatki drucianej, naciągniętej na słupy że
Przewodniezący Wydziału Powiatowego:
lazme w odstępach co 2,5 mtr ., wpus'.zczonych
Starosta:
w fundament betonowy lub murowany i otynkowany. Wusokość fundamentu 0,50 m." nad po(-) W i k t o r N o w a k o w s k i
ziom chodnika - wysokość siatki 1,50 m. nad
Kierownik Starostwa.
fundament. Siatka i słupki malowane należy
cie olejno na, kolor jasno-szary.
b) Nieruchomośd przy pozostałych ulicach,
dmgach lub placach publicznych, muszą być odgrodzone parkanami ze sztachet umocnionych na
żerdziach i słupach. Całkowita wysokość parkanów, hc,z:,ąc od poziomu chodni:ka wynosić ma
O.BWIESZCZENIE.
1,70 m. Słupy ustawione w odl'egłoci co 3.00 m.,
sztachety heblowane o szerokości 8 cm., odstęp
Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Ła
między sztachetami 5 cm. ·Całość malowana
~.ku ·obwieszcza, że na żądanie Urzędu Wojeolej no w kolorze jasno-szarym. Górne zakoń wódz:ki:ego Łódzkiego wywołuje się do pier-.
czenie sztachet poziome, dolna zaś pr:zestrzeń wi aritrkowęj regulacj r hipotecznej niżej wyszcze-.
międtzy chodnikami a sipodem sztachet zakoń
gól,ni'one grunty ukazmve .scalonych wsi, w terczona deską o szeroklości 15 cm.
minach następujących:
ni~1tracyjnym

1

Dział .nieurzę~o\Vy.

1

III.

Osada Lutomiersk:

na dzień 18 lipca 1939 roku:
1) grunty ukazowe scalonej wsi Chociw,
gminy Chociw o obszarze 28 ha 0725 m. kw.
łącmie z przestr,z:enią 4 ~a 2429 1:1· kw„, poch?dzącą z gruntów wsi Łaz1ow, podz12lon2 ·:::>h2cme
na 9 gospadar,st:w ro1nych,

a) Nieruchomosd prŻy ulicach: 3-go ~Maja,
i Dąbrowskiego, muszą być odgrodzone od uEcy parkanami z siatki drucianej naciągniętej na slupy żelazne w odstępach co
2,5 mtr., wpuszczonych w fundament betonowy
2) · grunty ukaizowe ~1calonej wsi Klęcz, gmi- ·
lub murowany i otynkowany. Wys.okość fundamentu 0,50 m. nad poziom chodnika - wysokość . ny Chociw o ob~izarze 155 ha 1945 m. kw., posiatki 1 50 m. nad fundament. Siatka i słupki dtielcne obecnie na 22 gospódarstwa rolne i na
malowa~ie należyde olejno na kolor jasno-szary. prz~estrzeń znajdującą się pod s.z1osą,
b) W1eruchlomoś6 ,przy pózostałych ulicach,
3) grunty ukazowe scalonej wsi Łazów, gmidrrogacli. lub placach publicznych muszą być od- ny Chociw o obszarz.e 158 ha 6834 m. kw., pogrodzcne parkanami ze sztachet, _umodniony~~ dzielone obecni'e na· 34 gospodars,twa rolne i na
na żerdziach i słupach. Całkowita wysokosc pneskzeń z.najdującą się pod swsą,
parka;nów, Jicz,ąc od poziomu chodnika wynosić
4) grunty ukaiowe scalonej wsi' Ruda, gmima 1,70 m; Słupy ·ustawione w odle~łości co
3.00 flł., sztachety heb1owane o szerokosci 8 cm., riy Choeiw ,o· obs:zarze ~59 ha 8021 m. kw.; po'-

Koś:ciuszkii

Nr.

Łódzki

7

dzielone o becn:Ue na 49 gospodarstw rolnych, na
grunty gromadzki~e, pr1z·eznaczone na grz,ebowisko, plac sportowy, plac pod s:zkołę i na plac pod
remizę strażacką -oraz, na grun:ty. wspólne, skła
dające się z: 65 działek o łącznej powieT'z:chni
173 ha 5402 m. kw. i .na prz1 estrz:eń znajdującą
srę pod rzeką Wtdawką,
5) g:mnty uka'zowe scalonej wsi Kurówek,
gminy Dąbnowa Rusiecka o obszarze 76 ha
2861 m. kw., podzielone na 18 gospodarstw rolnych,
6) grunty ukaz.owe scalonej wsi Ochle, gmł

ny Dąbrowa Rus:Uecka o ohszarz1e 257 ha
6863 m. kw. łączn.i1e z przestrzenią 2 ha
2181 m. kw., pochodzącą 1Z gruntów wsi Kurówek, podzielone na 50 gospodarntw rolnych
or'az na plac Straży Pożarnej i na· plac pod kapliczkę,

na

dzień

19 lipca 1939 roku:

grunty ukazowe scalonej wsi Wolagminy .Dąbrowa Rus:itecka o obszarze
38 ha 3980 m. kw., podzielone na 6 gospodarstw
rolnych,
7)

Wiąizowa,

8) grunty ukazowe scalonej wsi Grabica,
gminy Sędziiejowice o obszarze 256 ha 1189 metr'Ów kw., podzielone na 39 gospodarstw r·olnych,
na trzy posesje gromadzkie pod nazwą „sołtysówka", „osada s zko1na" i ,.kopa1nia piasku",
oraz na prizie,strzeń, .znajdującą się pod szosą,
1

9) grunty ukaz.owe scalonej wsi Osiny i
Salomea, gmi1ny Sędziejowice o obszarze 99 ha
8400 m. kw., podzielone: wieś Osiny na 19 gospodairstw rolnych a wieś Salomea na 5 gospodarstw rolny1ch,
10) grunty ukazowe scalonej wsi Wola Wężykowa, gmrny Sędzi,ejowic·e o obszarze 32 ha
9381 ~ m. kw., łącznie z1 przestrzenią 6 ha
2284 m. kw., pochodzącą z gruntów wsi Grahica,
podzielone na 13 gospodarstw rolnych oraz na
pr.zestrZ1eń znajdującą się pod szosą, wynoszącą
6174 m. k w.,
11) grunty ukaZiówe ,scalonej wsi Czołczyn,
gminy Lutomie~sk o obszarze 382 ha 1034 m. kw.,
podzielone na 69 gospodarstw rolnych oraz, na
plac pod szkołę,. plac pod ·remfaę · Straży Pożar:.. ·
nej i plao pod dom ludowy,
12) grunty ukazowe scalonej wsi Zieleńcice, gminy Pruszków o obszarze 140 ha 3921 metrów kw„ podzielone na 25 gospodarstw rolnych
i na kopalnię piaisku,
·
rl3),_ gru;n~y ukazowe scal onej wsi świeirczów, gm. Wi!dawa o obszarze 324 ha 8368 m. kw.,
podzielone na 41 gospodarstw rolnych oraz na
1

nieruchomość szkolną, działkę sołtysa, kopalnię

piasku i na staw gfiomadzki,
na

dzień

20

l~pca
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1939 roku:

14) grunty ukazowe scalonej wsi Zakurowie,
gminy Dąbrowa Rusiecka o obszarze 147 ha

3522 m. kw. łącznie z przestrzenią 10 ha
4118 m. kw., pochodzącą z gruntów wsi Kamyk,
podJziie1one na 20 gospodarstw rolnych,
15) grunty ukaZiowe scalonej wsi Sobiepany,
gminy Sędz.tejowice o obszarze 134 ha 3913 metr.ów kw., podzielone na 19 gospodarstw rolnych
oriaz na działkę ziemi szikolnej i na plac Straży
Poża.rinej,

na

dzień

21 lipca 1939 roku:

16) grunty ukazowe scalonej wsi Brzeski, gm.
Sędziejowice

o obszar.ze 171 ha 7123 m. kw., podzielone na 31 gospodarstw rolnych oraZJ na
d:oiałkę zwaną „kopalnia piasku" i „grzebowisko" i na plac szkolny,

17) grunty ukawwe scalonej wsi Brzyków,
gminy Widawa o obszarz'e 448 ha 822 m. kw:, podzielone na 64 gospodarstwa rolne oraz na
dwie działki1 g~untu, należące do Gromady wsi
Br,zyków i na pnzestrzie_ń, znajdującą się pod
szosą,

18) gnJJnty ukaziowe · sca.lonej wsi Jawor,
gmtny Wygi·ełzów o obszarze 135 ha 6669 metów
kw., podzielone na 25 gospodarstw rolnych oraz
na grunta wspó1ne, składające się z 13 działek
ziemi1,
19) grunty ukazowe sca1onej

wsi Patoki,

gm~ny Wygi1ełtzów o obs.zarz:e 390 ha 3711 m. kw.,
1

podzielone na 53 gospodarstwa rolne ora·z na
grunt Gromady ws1 Patoki i pr:zestrzeń, zinajdującą ~ię pod traktem· Wieluń-Piotrków i na
działkę wspólną o powierzchni 6248 m. kw.,
na dzień 22 lipca 1939 roku:
20) grunty ukazowe scalonej wsi Zapolice,
gminy ZapoHce o obszarze 171 ha 9737 m. kw.,
podzielone na 35 gospodarstw rolnych oraz na
grunty użyteczności publi:c~nej i na przestrzeń
~najdującą się pod sz;osami,
21) grunty uka~owe scalonej wsi Dobra,
gminy P1rruszków o i0bszar,ze 150 ha 8282 m. kw., ·
· 1one :na 41 gospod,arst w ro ln
po d'zie
· yc h oraz na
g:mmty użytecziności pubHcznej iJ na przestrzeń,
znajdującą się pod d:r.ogą i na przestrzeń
7565 m. kw., znajdującą się pod szosą,
22) grunty ukazowe scalonej wsi Sięganów,
gminy Pruszików ·o obszarze 221 ha 1815 m. kw.,
podzielone na 39 gospodarstw rolnych oraz, na
place strażacki, szkolny, na grzebowisko, ko.;
pa1nię piasku i na p~z:estrzeń 2 ha 0287 m. kw.;
znajdującą się pod szosą.
Osoby interesowane wininy zgłosić się w terminach p:owyżs:zych do kancelarii: Wydziału
Hipotecizinego w Łasku z prawami swoimi, pod
skutkami p~ekluzji.
Łask, dnia 4 kwietnia 1939 r.

Pisar;z Hiipoteczny:
(-)Jan Niewiadomski.
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Nr. 1

OBWIESZCZENIE.

OBWIESZCZENIE.

Wydział Hipotiecz.ny Sądu , O~rę~ow~.g~
w Piotrkowi'e obwieszcza, że po sm1erc1 mzeJ
wymienionych osób toczy się postępowanie spadkowe, a mianowiieie po zmarłych:

Wyd~iał Hipoteczm.y Sądu Okręgowego w
Piotrkowie obwi:eswza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczy się pos1tępowanie spadkowe, a mianowkie: po :zmarłych:

1) Adamie Dudku, właścicielu niepodzielnej
pOOlowy działka grunitu Nr. 1 obejmującego przestrzeni 127 sążni kw., czyli 1742 łokci, wchodz1ą
cegó, do składu folwarku - Sabinów lit. Ts (B)
pow. częstochowskiego.

1) Józefie Kiosmali, synu Antoniego, właści
cielu 20 mórg 104 prętów kw. gruntu, wchodrzą
cych do składu osady młynar1skiej w dobrach
Borowa, pow. piotrkowskiego.
2) Stefani!e-Mateuszu Kamockim, współwłaś
ckielu dóbr Modmewek, pow. piotrkowski~go.

Rochu Cechowiczu, właścicielu dwóch
dzfa~ek gruntu Nr. Nr. 67 i 68, pm~estrneni działika Nr. 67 4 dziesięciny 240 sążni kw.,
działka Nr. 68 - 1 dlziesięcina 751 sążni kwadr.,
wchodzących do składu folwarku Stara Brzeź
nica lit. A., pow. radomszczańskiego.

piotr~ow:skiego.

3) Konstaincji Łączikowskiej vel Łącz.yk, wła
ścideke placu Nr. 3 przestrzeni1 1201 m:tr. kw.,
wchodzącego do składlu dóbr Kletnia l'it. C {U)
powiatu radomszczańskiego.

4) Feliksie vel Brunonie-Feliksie Krus:che,
wierzycielu sumy 2000 dolarów U.S.A. z O/o i kaucją 200 dlolar:ów U.S.A. zabezpieczonych na dobrach Rokseyoe, pow. piotrkowskiego.

4) 'Deofilu Bednarsldm, właścicielu dwóch
dzia!ków gruntu łącmej prZJestTizeni 5 morgów,
wchodzących do składu Części dóbr Dupice vel
Duo'idze lit. A., pow. radomszczańskiego.

5) Mtchale Gożdziku, właścidelu działki
gruntu Nr. 11 px.zestr.zeni 6 dziesięcin 24 sążnie
kw., wchod:zjącej do składu kolonii Wola Bilska
Ht. A., pow. pfotrkowski,ego.

2)

3) Michale Kunickim, wfaśdcielu działki
gruntu Nr. 12 przestrzeni 7 ha 5073 mtr. kw.,
wchodzącej do składu lmlonii Koło Nr. I, pow.

5) A1eksand:rze Mrelcz.arku, współwłaścicielu
6) Kazimierzu vel Ka2imierzu Macieju Miplacu obejmującego 2400 łokci kw., wchodzące chalskiim, wierzycielu sumy 3712 złotych 82 gr.
go do składu dóbr Wielka Wieś, pow. piotrkow- z O/o iJ koszitami 327 u. 80 gr., zabez;pieczonej na
skiego.
,kolonii Grabówka Nr. III, pow. częstochow
skiego.
6) .. Antonim Białk:owskim, właścicielu dóbr
Termin do regulacji< powyższych postępowań
J anas~ów, pow. rad!omsziczańskiego.
spadkowych wyzinaozony został na dzień 26 paź
7) Wacławie Maksalonie, właścicielu ostrze- dziernika 1939 :voku w-kanoelar'ii Wydziału Hipotiecmego Sądu Okręgowego w Protrkowi1e, w któżenia na ogólną sumę 1400 Złotych z. procentami
i kosztami, zapisanego na hipotece dóbr W do win rym ~o dm.tu osoby zainteresowane winny się
staw1ć i zgłosić sw.oje prawa osobiście lub przez
A., pow. piot~lwwskiego.
peł!nomoontków pod tkutkami prekluzji.
8) Łukas~u Młynarczyku, właścicielu dział

ki giruntu Nr. 8 przestrzeni 2 dzieś. 1350 sążni
kw., wchodziącej do składu kol. Chorzenice Nr. 1,
pow. radomszczańskiego.

OBWIESZCZENIE.

9) Wojciechu Kulasku, właśddelu działki
Wydział Hipotiecz:ny Sądu Okręgowego w Piogruntu Nr. 11 przestrzeni 7 ha 3446 mtr. kw., trkowie obwieszcza, że po śmi•erci niżej wymiewchodząoej do skład/u kolonii Koło Nr. I, pow. · nionych osób toczy się postępowanie spadkowe,
piotr1mwskiego.
a mianowicie po zmarłych:
10) Antonim Borku,. właścicielu 2-ch d~łek
gruntu, oznaczonych Nr. 8, ,zawierających 9 morgów 1ziemi ornej i 1 morgę łąki „Kleśne", wchodzących do składu folwarku Antoniów, pow. radomsz1czańsk'iego.

'.Der.min do regulacji powyższych posrtępowań
spadJkowydł wyiznaczony został na dzień 21 lipca 1939 roku w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie, w którym
to dniu osoby zaiJnter,e:sowane winny się stawić
i ~głosić swoje prawa osobiście lub przez pełno
D'lo~nrków pod skutkami prekluzji.

1) Janie vel Janie-JacenJtym Mincbergu, wła
2 dziesięciny
składu dóbr
Strziemi:eiszno, pow. ,rawski1ego.

ścicielu dtoiałka łąki pr:zestuzeni
1813 sążni kw., wchodzącego do

2) Jacentym Rudzkim, . właścicielu działek
gruntu Nr. 18 i 18a prziestrzeni 8 ha 25 mtr. kw.,
wchodzących do składu kolonii Wojska Nr. III,
pow. rawski!ego.
3) Tekli Dziurdiz1owej, właścicielce działek
gruntu Nr. Nr. 27 i 27a prz.estrzeni 8 ha 4598
mtm. kw., wchodzących do składu kolonii Wojska Nr. IV, pow. rawskiego.

Nr. 7
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4) J ó2lefie Gąsi:eniec, właścicielce niepodzielnej połowy dziafok gruntu Nr. Nr. 7 i 7a przestrzeni 10 ha 3699 mfr. kw., wchodzących do
składu kolonii Wojska Nr. II, ·pow. rawskiego.
5) Walentym Ziembie,

spodariczego więzienia w Piotrkowie w
nach urzędowych.
1

Naczelnik

niepodzielnej połowy dz:iałek gruntu Nr. Nr. 9 i 9a przestr~ni 6 ha 4 mtr. kw., wchodzących do składu
kolonii Wojska Nr. II, pow. rawskiego.

1

godzi~

Piotrków, dnia 6 kwi etnia 1939 r.

właścicielu

Termin do regulacji powyższych postępowań
spadkowych wyznaczony wstał na dzień 26 paź
dziernika 1939 roku w kanoelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie,
w kt órym to dniu osoby zainteresowane winny
się stawić i zgłosić swoje prawa osobiście lub
pTZ.ez pełnomocników pod skutkami prekluzji.
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Więzienia:

(-) Fr. G i e 1 n i e w s k i.

OBWIESZCZENIE
GRQDZKIEGO W Ł~CZYCY
z dnia 31 marca 1939 r. w spr. Nr. CO 1/38.
Sąd Grodzki w Łęczycy na zasadzie art. 10
ro~orządJz.enia
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 28 grudnia 1927 r. (Dz. 1J. R. P.
poz. 22/28 o uregulowaniu ciężarów i wierzytelności ciążących na przymusowo wykupionych
nieruchomościach zi emskirch zawiadamia, że
U rząd Wojewódzki Łódz!ki złożył do depozytu
do dy:spozycji Sądu Grodzkiego w Łęczycy, obligacje 3°/o państwowej renty ziemskiej na sumę
nominalną 13.100 złotych w złocie or.az. gotówką
3.263 .zł. 24 gr., stanowiące pierwszą ratę wynagrodzenia za przymusowe wykupione na rzecz
Skarbu Państwa grunty z nieruchomości ziemskiej Ner, położonej w gmiinie Gostków, powiatu
łęczyckiego, należącej do Jana Radosz ewskiego,
zam. w maj. Ner, gm. Gostków.
Wier:zyciele posZJukujący zaspokojenia roszczeń w hipotece nieujaW1Ilionych wi1nni je zgło
sić najpóźniej w ciągu tygodni trzech od dnia
zamieszcz1m!'ia niniejszego obwieszozenia w
Dzienniku W ojewódzktm pod rygor·em, że w ra,zi,e niezgfoszenia, podział wynagrodzenia nastąpi według stanu ujawiniionego w hipotece z
pominięci.Iem roszczeń iin:nych, a roszczenia oparte na ·prawie publicznym stracą uprzywiJejowane pierwszeństwo i 2'Jna1eźć będą mogły zaspokojeni!e tylko 1~ res.Zlty wynagrodzenia jaka
pozostanie po zaspokojeniu wierzycieli hipotecmy,ch.
SĄ.DU

1

OGŁOSZENIE.

Więzienie

w Piotrkowie zakupi w drodze nieograniczonego pr:zetargu na czas od dnia 26 kwietnia 1939 roku do dnia 31 lipca 1939 roku:

1

żyta jednolitego .suchego 20.000 kg., grochu
polnego Folgiera 2.000 ~g.,· kartofli jadalnych
raf. 120,000 kg., sZJczieciny letniówki półtwardej
15 kg., szczeciny 100 mm pełnej 20 kg., w tym
250/o białej szlifowanej, a 750/o płowej, włosia
koiiskiego 200 kg., w tym 100 kg. gat. I sznyt.
poznański i 100 kg. miejscowego włosia.
Artykuły

być

winny

dostarczone w pierw-

szej jakości.
Oferty z dołączeniem kwitów na wpłacone do
Kasy I Urzędu Skarbowego w Piotrkowie na
rachunek sum crepoz~towych tut. więzienia wadium w wysokośd 3D/o wartości zaoferowanej
dostawy, należycie opier0zętowane i zalakowane
z napisem: „Oferta na dostawę artykułów zywnościowych i szcZJeciny" należy przesłać do dnia
26 kwietnia 1939 roku, godziny 12-ej do więzie
nia w Piotrkowie, po czym nastąpi komisyjne
otwarcie ofert.
Oferenci winni

posiadać świadectwa

przemy-

słowe.

W razie nieosiągnięcia odpowiedniego rezultatur Przewodnicząoy może wezwać oferentów
do przetargu ustneg 0. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Więzienie niezależnie od
zaoferowanych cen, zastrzega sobie prawo wyboru oforenta ora:z ZJwiększenie lub zmniejszienie dostawy.
1

Informacyj o szczegółowych warunkach. dostawy i prz,etargu udziela Kierownik Działu .Go-

Sędzia:

(-)

Berłowski.

OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Gmdzkim
w Rawjie Mai20wi:eckiej obwieszcza, że na dzień
29 lipca 1939 rokJu została wywołana do pierwiastkowej regulacji hipoteki, na ządanie Warszawskiego Ur:2'Jędu Wojew:ódzlkiego, nierucho:tność „Osada pokarc:zemna Aleksandrówka", położona w granicach g:mntów Rawy Ma~owiec
kiej, o obszarze 7548 m 2 , należąca do Władysła
wy Srebr.eyńskiej.
W oznaczonym terminie osoby interesowane
wim:ny z.głosić swoje prawa do powyższej nieruchomości w kancelarji hipotecznej pod skutkami pr,ekluzji'.
Rawa Maz., dnia 6 kwietnia 1939 r.

Pisarz Hipoteczny:
(-)Ignacy Hermanowski.

Łódzki
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OGLOSZENIA DROBNE
Adamowskiemu Stanisławowi. wieś Krzętów, gm. Malu. szyn skradziono dowód osobisty wydany przez Zarząd Gminny w Małuszynie za Nr. 186/32
416-1-1

A damski Jan.Gimnazjum Stefana7, Zeromskiego
Łódź, Łączna

zgubił

legitymację uczw Łodzi.

niowską,

5853-1-1

Burski Józef. syn Józefa. rocznik 1892. w Łodzi, Rysownicza 43, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Łodzi.
5916-1-1

Helena, w Łodzi. Drewnowska 75.
Brzezióska
tymczasowe
pracy wydane w
zaświadczenie

zgubiła
Łodzi.

5904-1-1
Jan, rocznik 1898,
B rzeziński
skową wydaną w Łasku,

zgubił

książeczkę

wojzl. 546/V-l-1

zgubił

Stefan, rocznik 1911.
Buchwald
skową wydaną w Radomsku.

książeczkę

woj2li1-1

Antoni, rocznik 1899. w 'Pabian.icach zgubił
Bednarek
książeczkę wojskową wydaną w Łasku.
bezpł. 1-1
Mendel, w
Bezbroda
osobisty wydany w

Łodzi, 'Pomorska
Łodzi.
·

73,

Urząd

Drogosz Henryk, syn Michała, rocznik 1909, w Łodzi
Pomorska 61/63, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Częstochowie.
5912-1-1

D ębski
dzi.
wydaną

Eugeniusz. syn Joachima, rocznik 1913, w ł.o
Łagiewnicka 78. zgubił książeczkę wojskową
w Łodzi.
bezpł. 1-1

Dębski Mieczysław,
dzi, Wileńska 44,
daną w Kaliszu.

Józef,
D omański
kowska 102 a
w Warszawie.

syn Andrzeja, rocznik 1912. w
zgubił

książeczkę

Ło

wojskową

wy5902-1-1

rocznik 1905, syn Zenona, Łódź, Piotrzgubił książeczkę wojsko wą wydaną
5854-1-1

Engel M. i En!;!el H. w Łodzi. Brzozowa 6,
znak rejestracyjny samochodu Nr. A 48966.

z~uhiono

5901-1-1

Eibuszytz Zysman, syn Berka, rocznik 1902, w Łodzi.
Wierzbowa 16, zgubił książeczkę wojskową wydaną •
w Łodzi.
5918-1-1

zgubił

dowód
5884-1-1

Izrael Icek, w Lodzi, 11 Listopada 71, zgubif świa
B l~m
dectwo przemysłowe kat. li l na handel resztkami manufaktury wydane przez Il

Stanisław, rocznik 1889,, syn Franciszka,
Łódź, Felsztyńskiego 25, zgubił książeczkę wołskową wydaną w Łodzi.
5851-1-1

Chojnacki

SkaTbowy w

Łodzi.

5887~1-1

filipiak Tomasz Edward, syn Tomasza, rocznik 1903,
w Łodzi, Zeligowskiego 47, zgubił książeczkę wojsko:wą wydaną w Łodzi.
5919-1-1
Łajba, zgubił ksiązł. 500/V-1-1

fuks Jakób, rocznik 1907, syn Arona
żeczkę .wojskową wydaną w Łodzi.

Andrzej, w Łodzi, Konopnkka 19, zgubił prawo
syn Mendla, rocznik 1886, w Łodzi, CmenFajntarnaPinkus,
Bartula
jazdy samochodami wydane przez Urząd Wcjewódzki
1, zgubił książeczkę woj~kową wydaną w Ło
Pomorski.

5861-1-1

dzi.

5869-1-1

·
/

Brzeziński

Abram, syn Icka, rocznik 1897, w Łodzi,
Magistracka 29, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Kaliszu,
5879-1-1
cacewicz Mieczysław, syn Slanisława,
w Zgierzu, Limanowskiego 3, zgubił
skową wydaną w Łodzi.

Cukerman
w

Abram

uczeń

rocznik

1909,
książeczkę woj5922-1-1

Litman, syn Szaji, rocznik 1911,
19, zgubił książeczkę wojsko5929-1-1

Łodzi, Drewnowska
wą wydaną w Łodzi.

Łodzi, Zawadzka 37, zguŁodzi.
~882~1-l

Eslera Dwojraf w
Cederbaum
dowód osobisty wydany w
biła

Fiszbuch Ludwik. w todzi, Nawrot 35, z~ubił rewolwer
syst. browning, kal. 6.35 Nr, 551436.
5868-1-1
Jerzy,
klasy I Prywatnego
G likskiego
Zgromadzenia Kupców m.

w

Łagiewnicka
Łodzi.

1887, syn

zgubił książeczkę

Franciszka.

Łódź,

wojskową wydaną

5899-1-1

Mę

zgubił

legitymację szkolną wydaną w roku szkolnym 1938/9 za Nr.
59.
5927-1-1

Goł.-!brat
Icek Moszek, rocznik 1911, z Bolesławca, MaRynek,
dowód osobisty wydany przez Zały

zgubił

rząd Gminny Bolesławiec i zaświadczenie wojskowe kat.

E. wydane w Wieluniu.

Gugulski

445-1-1

Czesław, fOcznik 1903, wieś i gmina Brudzice.

zgubił k11iążeczkę

wojskową

domsko.

C· hojnacki Leon, 65,rocznik

Gimnazjum

Łodzi.

Goldber~ Judel. rocznik 1906.w
żeczkę wojskową wydaną

wydaną

/
w

Łodzi,

Łodzi.

·Pinczów-Ra466-1-1
zgubił

ksią-

F. 612-1-1

Łódzki
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Bronisław, syn Romana, rocznik 1914, w
G ruszczyński
Łodzi, Granitowa 4, zgubił zaświadczenie wojskowe

wydane w Włocławku.

·

-~-~---------·

5859-1-1

Izra-

ksiażeczkę

w

5888-1-1

·-----·---------

Nucie Herszowi. rocznik 1895, syn
Gutmacherowi
ela,
11-go Listopada 41, skradziono

Łódź,
wojskową wydaną

Łodzi, Pabianicka 55
zgubił potwierzgłoszenia samochodu Nr. silnika 771852/76.

Erwin, w
Konig
dzenie

Łodzi.

5866-1-1

w. Łodzi, Skarbowa 6.
Graysnow Aleksy,sam.
Nr. A 47879.

z~ubH

Stanisław, w Łodzi,
G ębalski
dect~o Szkoły Powszechnej

zgubił

~kontroli opłat

Kątna

56,

kartę

5848-l-1

Nr. 69.

świa

5863-1-1

August, w Aleksandrowie, Piotrkowska 43, spalono
Kelm
dowód osobisty wydany w Aleksandrowie.
1-1
bezpł

Chuna Hersz.
KozienickiKamienna
16,
Łódź,

dowód osobisty wydany

rocznik

1910,

zgubił książeczkę
w Łodzi.

syn Moszka,
wojskową i
bezpł. 1-1

w Łodzi, Konopnicka 13, zgubił
rejestracyjny i dowód tożsamości samochodu
Nr. T 45181.
5860-1-1

K asprzak
dowód

Władysław,

Ło

Pinkus, syn Abrama, rocznik 1916, w
H ajwentreger
dzi, Rybna 9,
wojskowe wyz~ubił

dane

H

zaświadczenie

w Radości.

5858-1-1

ołyst Jadwiga. w Rogowie,
zgubiła
niowską, Gimnazjum w Koluszk-ach,

legitymację

ucz.;
5872-1-1

Mojżesz, w Łodzi. Cegielniana
Kałmanowicz
dowód osobisty wydany w Łodzi.

58'11-1-1
zgubił

Edward, w Zs?ierzu, Limanowskiego 19,
Kadoch
weksel protestowany
200.- wyst. Nudelman
zł.

M.
5732-3-2

w Częstochowie żyro M. lckowicz i .S-ka.

Łodzi,

Wileńska

Aleksander, w
21,
Hermut
zwolenie na
wydane przez Starostwo
broń

Łódzkie,

zgubił

35,

zgubił

zeGrodzkie
5914-1-1

orosiewiczowa Jadwiga, z Kamińska, zgubiła legitymację nauczycielską Nr. 1247/1. wystawiona przez
Insp. Szkolny Piotrkowski.
478-1-1

H

Łodzi, Łagiewnicka 27, skradziono
kartę Rzemieślniczą wydaną w Tomaszowie-Mazow.

Kimelfeld Izrael, w

5873-1-1

yv
Kaczmarek Józef, s~~ Wa~erii, rocznik w1908,
lodzi.
zgubił kartę mob1hzacy1ną

lodzi

wydaną

hezpł.

esse Waldemar, syn Emila, rocznik 1900, w ązork'owie'
zgubił książeczkę wojskową wydaną w Kutme.
5844-1-1

J

syn Józefa,
K ostyrka Tadeusz,
70,
Radwańska

wojskową

w Krakowie.
aniszewski Stanisław, syn Leonarda, rocznik 1898, w
Łodzi, Lotnicza 6, zgubił książeczką wojskową wydaną
w Łodzi.
5856-1-1

J

arosiński Alojzy, rocznik 1901. syn Michała, Łódź,
Przejazd 23, zgubił książeczkę· wojskową wydaną w
Łodzi.
5867-1-1

J

Czesław,

Łodzi,
wydl:iną w Łodzi.

J

Władysław, rocznik
wojskową wydaną w Łasku.

atkowski

1912.

zgubił książeczkę
zł. 547/V-1-1

syn Maurycego, rocznik 1901,
zgubił

książeczkę

wojskową

5908-1-1

Szulem, syn
K uczyński
w Łodzi. Cegielniana
w

wydanll
5881-1-1

Henryk
K onorski
w
Legionów 25,

wydaną

Łodzi,

rocznik 1906, w

zgubił książeczkę

1-1

Szlamy Szymona, rocznik 1914.
5(), zgubił książeczkę wojskową

Łodzi.

5910-1-1

.Szymon, zgubił rewolwer.
L ude
6,35. Nr. 633.

systemu Smok, kaliber
zł. 536/V-l-1

zgubił

Jan, Pabianice, Boczna 6.
dowód osoK ochaniak
Pabianic.
bisty wydany przez Magistrat
IP,

zł.

·

545/V-1-1

Anast~zy, rocznik 1890, syn . Jó~efa •. zguK ołaczkowski
bił książeczkę wo1skową wydaną w .5k1ern1ew~cach.

.

33-1-1

Kupersztajn Lajb, syn Chai Symy,
w Łodzi, spalono ksią·
w
5926-1-1
żeczkę wojskową wydaną

Kaśniku.

Szołe. syn Jakuba, rocznik 1912. ·w Ozorkowie,
Piłsudskiego 39, zgubił ksiąźeczkę wojskową wydaną

Kriger

w Kutnie.

· 5930-1-1

Korek Marianna. wieś Wójcin, spalił się dowód ośobisty.
Nr. 439 wydany przez Zarząd Gminny Dzietrzkowice.
490-1-1

Łodzi,

Mordka, w
Piotrkowska 60,
L ichtfeld
wód osobisty wydany w Łodzi.
Łódź,

zgubił

do5892-1-1

zgubił

Kamienna 6,
Lasman Beniamin, Gimnazjum
Kacelensona w
cję uczniowską

.

Hudesa, w
Lewkowiczówna
dowód rejestracyjny
biła

5852-1-1

Łodzi. Cegielniana
pielęgniarski.

Łodzi,

w Łodzi.

wydane Y'I Łodzi.

Stanisława,

35. zgu·
5857-1-1

zgubił

Abram, w
Piramowicza 4·,
L ipszyc
jazdy wszelkiemi pojazdami mechanicznymi

Le:mard, syn
Majewski
dzi, ks. Brzuski 8,

legityma-

Łodzi.

prawo
wydane
5924-1-1

rocznik 1919, w Ło
wojskowe
5913-1-1

zgubił zaświadczenie

Łódzki
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Maciejewski Jan, osada i gm. Lututów, zgubił legitymację o odznaczeniu Medalem Niepodległości wydaną
przez Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości w Warszawie w 1938 r.
·
34-1-1
ikulski Jan, w. Łodzi, Kilińskiego 84,
jestracyjny samochodu Nr. A 46457,

zgubił

M

znak re5923-1-1

ortkowicz Mojżesz. rocznik 1904, w Tomaszowie-Mazowiec_kim zgubił książeczkę wojskową.
19„1-1

M

Adam, syn
MajchrzakNawrot
98,
Łodzi,

daną

w

Maksymilian~.
zgubił

rocznik 1906, w
wojskową wy5891-1-1

książeczkę

Łodzi,

Nr. 7
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ielkiemu Karolowi, emer. kier. PubL Szkoły Powszechnej w Łodzi. skradziono le~itymację wydaną
przez Izbę Skarbową Grodzką w Warszawie.
5895-1-1

M

podębski

zgubił

Zenon, w Lodzi. Ogrodowa 28,

mację uczniowską szkoły Pows~echnej

legity-

Nr. 36.
5920-1-1

P aszkiewicz
Wróblew

Józef, zamieszkały wieś Józefów,
zgubił książeczkę wojskową wydaną w

gm.
Sie28-1-1

radzu,

Czesław, syn Antoniego, ·rocznik 1908, w Łodzi,
Paluch
Limanowskiego 47, zgubił zaświadczenie wojskowe

wydane w

Łodzi.

peter Erwin,
zgłoszenia

bezpł.

1-1

Łódi, Południowa 52, zf!ubił potwierdzenie
samochodu osobowego Nr. silnika 156513.
5855-1-1

przytulskiemu Antoniemu, Zgierz, Narutowicza 8, skra. dziano pozwolenie na broń wydane przez Starostwo
Powiatowe w Łodzi.
5865-1-1
Łodzi

M

or~ensztern Chil, Maf er, w Łodzi. Ce~ielniana 38, zl!ubtł

dowód osobisty wydany w

Łodzt,

5909-1-1

iński Mendel. Łódź, Mielczarskiego 19,
. M osobisty wydany w Łodzi.

zgubił

dowód
5897-1-1

Łódź,

ielkie Matyldzie,
Limanowskiego 117. skradziono
M
„ dowód osobisty wydany w Lodzi.
5894-1-1

Chana, w
Mielczarskiego 7, skradziono
P olanka
dowód osobisty wydany przez Starostwo Grodzkie
Łódzkie.

• 5875-1-1

Józef, Pabianice,
Rendecki
kaliber 7,65.

zgubił

rewolwer Nr. 92066.
zł. 478/V-l-1

Rajchelt Antoni,

rocznik 1903, zgubił w
książeczkę wojs~ową ,wydaną w Łasku.

Pabianicach
5889-1-1

Ro-zencwajg
A. J. i Syn, w
Zachodnia 63,
znak rejestracyjny samochodu Nr. A 45367. 5886-1-1
Łodzi,

acielewski Stanisław, w Łodzi.
zgubił dowód wydany w Łodzi.

M

Zeligowskiego 32
5846-1-1

orawski Franciszek. rocznik 1887, syn Józefa, Łódź,
Wólczań'ska 230, zgubił książeczkę wojskową wydaną v· Łodzi.
5850-1-1

M

Maliniecki
Izrael Mordka,
1895, w

syn Moszka
11, zgubił

Chila,

rocznik
woj5819-1-1

Łodzi, Młynarska
skową wydaną w Łodzi,

książeczkę

athes Elly, w Łodzi. Gdańska 114,
osobisty wystawiony na ·nazwisko
pin.
·

zgubiła

M

Stanisław, wieś
żeczkę, wojskową i dowód

alinowski

M

dowód
panieńskie Kem5925-1-1

Białaczów,

osobisty.

zgubił

ksią

26-1-1

Nowacki Aleksander, syn Michała, rocznik 189Ś, w Ło
dzi·, Piękna 18. zgubił _książeczkę wojskową wydaną
w Lodzi.
5862-1-1
Sp. Ak c. w LCJdzi, Kilińskiego 222,
O sser Adam,
znak rejestracyjny samochodu Nr.. .A 46376.
biła

zgu-

5911-1-1
Michał, syn ,Ąnto~iego, rocznik. 1900, w Łodzi,
O smałek
Brzozowa 17, zgubił książeczkę wo1skową wydaną

w

Płocku,

Sender, Pabianice, M.
Pawłowicz
zgubił dowód osobisty wydany w

zgubił

Franciszek, w Zgierzu, Pierackiego 18, zgubił
Ratajczak
dowód osobisty wydany w Krotoszynie.
5876-1-1

Rozenblum Josef, 65rocznik
1911, syn
a, skradziono
Łódź, Gdańska
kartę mobilizacyjną

i dowód

Pinkusa Eliasza.

książeczkę wojskową
osobisty wydane w Łodzi.

5740-1-1

Rozenberg Aha. syn Szulema, rocznik
żeczkę wojskową wydaną

1911,
w Radomiu.

zgubił ksią-

5878-1-1

Raczek Stefan, syn Józefa, rocznik 1903. w Karznicach.
zgubił książe·czkę wojskową wydaną w Sosnowcu.
5928-1-1
Pejsach, syn Chaima,
Rozenblat
Sródmiejska 71,
w Opatowie.

·

Łodzi,
wojskową wydaną

rocznik 1911, w

zgubił książeczkę

5931-1-1

R ufenach

Paweł, w. Wierzeje, gm. Uszczyn, zgubił pozwolenie na broń wydane przez Starostwo Piotrkowskie oraz dowód osobisty wydany przez Zarząd Gminny
U szczyn.
501-3-1

5917-1-1

skradziono dowód tożsamości konia, Seria B Nr. 85079
wystawiony na nazwisko właściciela. Antoniego Krasania zam. wieś Bujnice, gm. Gorzkowice.
23-1-1

Skłodowskiej-C. 20,
Pabianicach.
zł. 548/V-1-l

5tasiak Alfons, .w Ł~dzi, Rz1;!~wska 181, zgubił prawo
jazdy wszelkiemi pojazdami mechanicznymi,
,
5905-1-1

Nr. 7

Łódzki
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Skurski Jerzy, w Łodzi. Radwańska 52, zgubił . legitymację szkolną, Gimnazjum Reymonta w Łodzi.
5905-1-1

wozik

Izrael Majer, w Łodzi. Nowomiejska 22. zgubił
Syna
dowód osobisty wydany w Łodzi.
5847-1·1

Wojtczakowi Stanisławowi, rocznik 1912, synowi Sta·
nisława, kol. Romanów, gm. Biała skradziono ksią:ieczkę wojskową wydaną w Łodzi.
16-1-1

Bolesław, w Łodzi. AI. Un.ii 18,
Strzelecki
rewolwer F N belgijski cal. 6,35.

rocznik 1894,
Szymczakowi gm.Leonowi,
Mazew •. skradziono
Kołkowie,

skową wydaną

skradziono
5921-1 ... t

zamieszkały

w.
woj9-1-1

książeczkę

w Kutnie

·

5as Mieczysław, syn Franciszka, rocznik 1906, w Łodzi,
Granitowa 11, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Łodzi.
·
5890-1-1
Sowińskiego

Józefowi, Radogoszcz,
Stellzigowi
dziono rewolwer kat 685, Nr. 32942.

S

52, skra5898-1-1

zymański

Stefan, Łódź, Zamenhofa 18, zgubił pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych za
Nr. 5512 wydane w Łodzi.
5900-1-1

Władysław,

ze wsi Borki, gm. Przerąb zgubił
wojskowe kat. C wydane w Radomsku.
488-1-1

zaśw.

Wodzicka Anna, zgubiła legitymację nauczycielską
Nr. 1288 wydaną przez Inspektorat Szkolny ł..ódzki.
zł. 534/V-1-1
wojciechowski Hieronim, syn. Józefa, rocznik 1914, w
Łodzi, Wapienna 49, zgubił książeczkę wojskową i
kartę mob. wydane w Łodzi.
5907-1-1

wściubiakowa Jadwiga, Gorzkowice.
mację nauczycie]s1"ą. wydaną przez

w Piotrkowie.
Stanisław, rocznik 1913,
W ojtania
20, zgubił kartę wojskową kat.

zgubiła legityInspektorat Szk.
18-1·1

Łódź, Skierniewicka
E wydaną w Łodzi.
bet.pł. 1-1

zawłowski Jan. syn Stefana, rocznik 1900. zgubił ksią
żećzkę wojskową. kartę mobilizacyjną i odcinki zameldowania wydane w Łodzi.
bezpł. 1-1

Wąsikowski Cezary, w Łodzi, Piotrkowska 106, zgubił
kartę kontrol opłat samochodu Nr. A 46695.

Łodzi, Płocka

walencki Stanisław, syn Franciszka, rocznik 1909,. w
Łodzi, ul. Kątna 58, zgubił książeczkę woiskow" i
kartę mob, wydaną w Medlinie.
5877-1-1

S

sieradzki Jan, syn Józefa, rocznik 1898. w
22,

zgubił książeczkę wojskową ·wydaną

w

Łodzi.

5864-1·1
Tamara, w Łodzi. Złota
Szosland
bisty wydany w Kaliszu.

9, zgubił

dowód oso5880-1-1

5845-1-1

Zarem
ba
na

Władysław

broń

Mosiek Abe, zgubił dowód osobisty za Nr. 13
S mietański
z dnia 28. IV. 1933 r. ·wydany przez Magistrat m,

Szadku.

5893-1-1

Jan, syn Piotra, rocznik 1915, w Łodzi.
S,lipek
kowskiego 114, skradziono

Napióri do-

ze Szczercowa, zgubił pozwolenie
wydane przez Starostwo Powiatowe w Łasku
20-1-1

dowód
Zgubiono
wystawiony na
w Łodzi.

tożsamości

nazwisko

konia

seria

właścic\ela

F Nr. 136.S69
Arona Hersza
5885-1-1

książeczkę wojskową

wód osobisty wydane w Sieradzu'

5883-1-1

Szulim, rocznik 1906, syn Hersza, Łódź, PoTajchman
morska 70, zgubił zaświadczenie .wojskowe wydane
w

Łodzi.

-Urbaniak Henryk Bolcerów,
wą

ziołek

Nuchym, syn Chaima Tałka, rocznik 1889. w
Chojnach, zgubił ksiąteczkę wojskową wydaną w Ło1dzi.
5874-1-1

5896-1-1
zgubił

książeczkę

wojsko-

i kartę mobilizacyjną wydaną w Skierniewicach.

Z

ajączkowski Tadeusz, w Łodzi, Kraszewskiego 12, zgubił prawo jazdy wszelkiemi pojazdami mechanicznymi
wydane w Łodzi.
·
5903·1-1

27-1-1
Wikiński Moszek Jakub, syn Majera, rocznik 1889.
w Łodzi, Sródmiejska 19. zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
bezpł. 1-1
Walicki Władysław, rocznik 1899, z gm. Sędziejowice.
zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łasku.
25/1-1-1
wie~zorek Weronika. Vf: Kopeć, pow. Wieluński. zgu-

biła dowód osobisty wydany przez
Skrzynki za Nr. 52/32.

Zarząd Gminny

460-1-1

zaświadczenie konia wystawione
Zgubiono
właściciela Posikowskiei!o Czesława, w

skiego 77.

Z

na nazwisko

Łodzi, Kiłiń·

5870-1-1

ginęło świadectwo szkolne z proj!. J. Radwa:Osk;ego
w Łodzi, na imię Bąka Feliksa, Hipoteczna 16.

5906-1-1

legitymację Nr. 1268503 wyatawiona przez
Ubezpieczalnię Społeczną w Pabianicach na nazwisko
Bibrowskiego Mieczysława legitymację tę unieważnia

Zgubiono
Dr.

się.

2-1
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legitymację Nr. 9J89447 wystawiona przez
Ubezpieczalnię Społec:aną na nazwisko
Bruckner

zgubiono
Edward.

legitymację tę unieważnia się.

17-1-1

legitymację Nr. 4.210.926, wystawiona przez
Ubezpieczalnię Społeczną w Tomaszowie-Mazowiec-

Z gubiono

kim na nazwisko Szwarc Szlama.

Zgubiono

legitymację, Nr.
pieczalnię Społeczn, w

451-1-1

4197.504 wyst. przez UbezTomaszowie Mazowieckim na
nazwisko Fajer Aron Icek.
475-1-1

7

zg~biof!O 2

dowody tożsamości. koni ser. E ~r. 683997
i seria A Nr. 267700 wystawione na nazwisko właś
ciciela Sikory. Władysława zam. wieś .Dąbrowa, gm. Kieł
czygłów.
24~ 1-1
tożsamości

dowód
Z gubiono
wystawione na
Drogosza z

nazwisko

konia

ser.

B

właściciela

Działoszyna,

Nr. 159549
Władysława

4-1-1

zgubiono dowód tożsamości konia seria E Nr. 697971
wystawiony na nazwisko właściciela W ereckiego Walentego z Antoniówki, gm. Kleszczów.
15-1-1
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