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dwóch stale zatrudnionych czeladników ponad~,'
5 - po jednym uczniu.
Za stale zatrudnionego czeladnika uważa się
takiego, 'który przynajmniej_przez 250, a w.za.;. ,
I.
wodach sęzonowychprzez 150 dni roboczyoh
w roku' zatrudniouy jest' w danym warsztade
58.
'rzemieśh:ticzym.: ' '.,. ,, "
~ .. ",{ .~;
. ..<
"
Dla
zastąpienia'
ucznia,
konc~ącego
naukę,
ROZPORZl\DZENIE
moinci przyjąc nowego już na 3 miesiące przed
W~jEWODY ŁóDZKIEGO'
,terminem ukończenia nauki.·
,
J
z dnia 1.5 lutegO 1938. r.' Nr. P. /Vn/~2/28/38 r.
W§ 4 skreśla' się słowa: '"postanowieniami
'
o zmianie rozporządzenia z dnia 241ułego 1933 r. .statutów cechowych".
§ 5 skreśla się.
ustal~jącego stosunek liczbowy 'uczniów rzemieślniczych do zatrudnionych czeladników
§ 2.
w warsztatach rzemieślniczych (Łódzki Dzien-'
Rozporzą.gzenie niniejsze wchodzi VI ż'ycie
nik ,Wojewódzki Nr. 5 z 1. marca 1933 roku
z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku W ojepoz. 67).
wódzkim.
Wojewoda:
Na podstawie art. .132 ust. 2 p. 2 i art. 148
(-) Al. H'a u~e~Nowak.
ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7. VI. 1927r. o prawie przemysłowym
(Dz.U. R~P. Nr. 53; poz. 468) w brzm.jeniu,zmie~
nionym ustawą z dn. 10. III. 1934 r. (Dz. U. ,R.P.
-;
5~,~
Nr. 40; poz. 350) zarządzam, co następuje:

Dział.. urzędowy ~

liczbę

ZARZĄDZENIE

§ 1.
W rozporządzeniu Wojewody Łódzkiego z dn.
24 lutego 1933 r. ustalającym sto$unek liczbowy
.uczniów' rzemieślniczych do' z~trudnionych czeladników w warsztatach-rzemieślniczych. (Ł.ódz~
ki Dziennik Wojewódzki Nr. 5 z dnia 1 marca
1933 r. poz: 67):,
.
, '. '
.
W § 1 skreśla się sło'wa: "od rodzaju rzerriiosła i",' a po słowie 1,czeladników" dodaje się, 'słowa: "oraz od wielkości' i spos.obu prowadzenia
warsztatu".' '. . '
, ";
.

WOJ~WODY ŁóDZKIEGO
,z dnia 18 lutego 1938 roku N:f.RW L 6(1

" o ~walcżaniupryszczycy.
W związku z obecnym stanem pryszczycy
w Państwie ościennym jak również z uwagi na
stwie,rdzEmie pryszczyey w województwie. poznańskim oraz w powiecie wieluński:r.r1) kaliskim,
sięrądzkim i tureckin1 województwa łódzkiego,
d'
2
na 'pos,tawleart , 9,4,1 i '4f. Rozpt>rządzenia
Prezydenta Rzec~,.'(TPOSP'
ol,iteJ' .z dnia, 22. "VII., 1927
J ,
,roku o zwalczaniu zaraźliWych chor.ób zwierzę§ 2,otrzymuje następującebrzmi€nie:Cych (Dz. p. R.,P. Nr. ,77, poz. 673)., przepisów
"Stosunek liczbowy uczniów do osób kierują- §§ 132,,153-169' Rozporządzenia Ministra Rolnicych nauką rzemiosla oraź do liczby czel~dni-' ctwa z dnia 9.' I.19~8rQku .{Dz~ U. R; P.-Nr. 19,
, kó.w zatrudnionych w watsztatach 'rzemieslni-Poz~ 167), zmien~onego 'R0zp<?rządzeniem Miniczy~h u~talam W sposób następujący:
/
straRoliiictwa' i ,Reform Rolnych z, dnia .20 .. VI.
Na. osobę u.prawnioną do kształcenia i trzy- 1936 r. (D2!.·U.R: P. Nr. 50, poz. 360) oraz prze.. ",
,
pisów §§'20 i22 Rozporżądze,nia Ministra Rolni;.,
mania uczniów przypada Juczeń.
ctwa z dnia 12: 'VI. 1928 roku (Dz.U. R. P. Nr. 6~, /
Na każdego stale zatrudnionego, czeladnika poz. 597) w brzmieniu ustalonym Rozporządze
do liczbY'5 przypada· 1 'uqzen, a/na ,~ażd~ch niem'~inist~~ Rolni~twa i Refórpi Rolnych

<,

z dnia 20. ,X. 1932 roku w' spra~ie nadzoru wete-;
rynaryjnego (Dz. U. R.P. Nr. i11t poz. 922) zarządzam, ,co następuj~:
§ 1.

, W celu zwalczania pryszczycy i niedopuszcze'nia do' dalszego jejrqzwlekania na obszarze wo- '
, jewództwa- łódzkiego" ustanavriam okręg ,zapowietrzony oraz~ okręg zagrożopy pryszczycą.

Mleko należy uznać za 'dostatecznie' wyjało
wione:
a) po nagrzaniu na ogniu aż do zagotowania,
. b) po nagrzaniu do 85 st. C. parą wQdną,
c) po nagrzaniu do 70 st. C. jutrzymaniu
w tym ,stopniu nagrzania w przeciągu pół
godzi~y.

§ 8.

Wprowadzanie (wpędzanie, wwożenie) zwieI. Okrę". zapowietrzony.\
rzątrącicowjch do' okręgu zapowietrzon;ego"
, § 2.
, j a k o też przeprowadzanie (przepędzanie, ,prze\., "
"
"'.
, wożenie) takich zwierząt przez ten okręg jest
Do oktęgu zapowietrzonego prysz,czYcą włą- zakazane.
~~, czaro.: mjejscbwość Smolarnia gminy Skrz-ynki,
.
" "
'!'~Dalachów~.,g~iri~ Rudniki, ~ustkowie Madeły,
Na w~rowadze~ezwlerząt taclCowyc~ rze~gm~~ . ..~i"~~:" ;tło:~~]8:'-u wieluńsk,iego; mają-. nych moze zezwohc St~rosta podwarunkl:~, ze
~.'. ".- .' :gtn1ttr:$!"~,:m:ajątek" Woleń gminy : zwierzęta będą ~ost~wlane wprost do rzeznl na
~Błaszkl, mleJscoVlOSĆ.;JazWi:nY,gn;liny~,Ostró'Y Ka-. wozach lub koleJą.
liski powiatu kaliskiego; miei~ów6$ć.~z~Ów. .'
Na wprowadzanie zwierząt hodowlanych
Jakubice gminy Bartochów, InieJs'cowoś6"';'::P§\ij. j użytkowych 'vi rązie .koniecznych potrzeb gogminy Barczew, miejscowość ŁeszCzyn 'gtri~:ily . ~arczych'rrióZe ~zw()lićtxlkb Ur~ąd.·Woje
Złoczew, powiatu sieradzkiego; kol. Rzymsko:woozki. .
Rudunek, gminy Dobra, powiatu tureckiego.
II. Okręg zagrożony.
§ 3.
okręgu zapowietrzonego przy dro·ga.ęhpublicznych, przejazdach i przejściach na~
leży umieścić w, miejscach widocznych tablice
~ ~yraźnym i' trwałym napisem: "Pryszczyca ~

Na granicy

pk!~'~~~ZGny,

§ 9.
U stanawiam okręg zagrożony pryszczycą, do
którego wcielam: cały obszar powiatu wieluń
skiego, sieradzkiego,' kaliskiego i tureckiego;,

Wprowadzan~e' (wpędza

.

.:tije,':WWóZ~e'i ~:(zepro~adzanie zwierntr,ac,ico\vych ' - zakazane".'
'§4',
prowadzące i przechodzące wzdłuż graokręgu zapowietrzonego winny być zam-

Drogi,

nicy

knięte

dla przeprowadzania zwierząt racico-

, wyeh.
§ -5,
Wywożenie z okręgu zapowietrzonego, jak
równiei załadowywanie zwierząt racicowych na
stacjach kolejowych w', okręgu, ząpowietrzonym
jest zakazane.'
§ 6.

§ 10 .

.

, , W 'obrębie okręgu zagrożonego pryszczycą zakazuję

poza

puszczania z:wj,erząt 'racicowych samopas
zagrody.'

obręb

§ 11.
Wypędzanie zwierząt racicowychj}a wspólne
pastwiska lub pojenie ich we wspólnych ~odo
poj ach uzależniam od uprzedniego uzyskanla ze. zwolenia Urzędu Wojewódzkiego.
.

I

Wszystkie zwietzęta racicowe (bydło rogate,.
owce, kozy, świnie) w okręgu zapowietrzonym
muszą być trzymane w oborze względnie chlewie; na' wyjątki (prace' w 'polu lub .wypuszcza.nle ni-pastwisko) zezwolić 'może starosta.
§ 7.

Mleko wolno ." wywozić z okręgu zapowietrzonego ~opieropb dostatecznym' wyjałowieniu.
Starosta może zezwolić na wywóz mleka: niewyJałowionego do takich mleczarń, w których wy" jalóWienię mleka jest' zapewni(}~~.

§ 12.

Wywóz (wyprowadzanie, wypędzanie,' wynoszenie) zwierząt racicowych poza' obszar okręgu
zagrożonego jest wzbroniony.~a wywóz· .zwierząt racicowych z okręgu zagrozonego moze zezwolić właściwy Starosta ,pod warunkiem, że
zwierzęta'" przeznaczQne są na bezpośredni ubój
w jednej z rzeźni położonych na terenie,
województwa łódzkiego, posiadających bezpośreąniopołączenie torem kolejowym. Wywóz (wyprowadzanie, wypędzanie, wynoszenie) zwierząt racicowych z okręgów zagro,żonY)h na obszar' innych województw jes~
wzbroniony, a w wyjąt~owych wypadkach może być uskuteczniony za. zezwoleniem Wojewody
po uprzednim uzYskaniu, zgody właściwego W()jewody, na teren którego mają być przewiezionezwierzęta racicowe.

Nr. 4

60
wyjątku

,§ 13.',

może.' ;z;ezwo1ić

tylko

Urząd

Woje-

' wódzki.

N a wywóz zwierząt racicowych' pochodzących
'§ 16.
z okręgu zagrożonego za wyjątkiem obszarów
gmin, w których jest ustanowiony pkręg zapo. Zakazuję wywozu zagranicę zwierząt raciwietrzony, 'celem natychmiastowego uboju'
cowych
zeałego ,obszar1J. powiatów: wieluńskie
w rzeźniach znajdujących się .na terenie okręgu
go,
sieradzkiego,
kaliskiego' i tureckiego.
zagrożonego ?"ezwala się pod warunkiem, . że: .
a) w <świadectwach miejsca po·chodzenia wymieniona będzie, nazwarz:eźni i miejscowości 'do której zwierzę ma być dostarczone, ce'lem natych~iastowego uboju; ,
'"b) takie zwierzęta racicowe, dostarczońe hę'
dą na ~zczelnych środkach przewozowych
(samochód, wóz itp.), oraz na koszt strony
pod konwojem osoby wyznaczonej w tym
,celu przez właściwą gminę· do oznaczonej
w . świa~ectwie miej sca pochodzenia. rzeź
ni, -która'pokwitujre odbiór i stwierdzi za- .
bicie zwierząt.'

~

17.

Dostawa i odbiór mleka z

ł,llleczarni

publicz,nych.

1) Mleczarnie 'otrzymujące ,mleko z różnych
gospodarstw (public~e), położone w miejsco-w~ści zapowietrząnej, okręgu zapowietrzonym
lub zagrożonym '. pryszczycą, o ile . nie odpowiadają 'wymogom' przepisc>w § 18 Rozporządzenia
Miri"fstraRolnictwa z 'pnia 12. VI. -1928 roku (Dz. '
U.-R. P. Nr. 65, poz. 597) podlegają zamknięciu.

2) Do wnętrza mleczarni (hal) ani też ri:a poNa wywóz zwierząt racicowych, celem uboju
w rzeźniach z gmin,w których ustanowiony jest mosty mleczarni (o He istnieją) nie '<VolnQ pod
okręg zapowietrzony Starosta zezwoli, jeśli wed- żadnym pozorem wchodzić osobom postronnym
ług opin!i powiatowego lekarza weterynarYJ:q.e- (obcym) a zwłąszcza osobom· dostarczającym
go, nIe Jest to połączone z niebezpieczeńst~em .względńie odbierająCYilł'·m,leko...~ t-ym celup~,',
roz:wleczenia . pryszc~cy pod warunkiem, .ze :mosty\wz~lędnie .wejści'a' ,do mleczarni należy
. zWIerzęta takie będą uprzednio na koszt Skarbu -ądpowiedniozabezpi~czyć (np. przez ustawienie'
Państwa' pod konwojem osoby wyznaczonej
bariery) orazunlleścić na widocznym miejscu
w tym celu przez właś~iwą gminę na koszt stro.. tablice, z wyraźnym i' czytelnym napisem:
ny przewiezione do najbliższ,ej rzeźni.
"Wstęp do. mleczarni i na pomost -(o ile ten
istnieje) osobom obcym policyjnie wzbroniony".
§ 14.
3), Bańki (naczynia) dostawiane z mlekiem
Przepisy ogólne.
do mleczarn publiczI?-ych mają byc przez osoby,
, VY. miejscowości zapowietrzonej, okręgu za- które je dostawiły, stawiane na pomostach"mlepOWIetrzonym i zagrożonym pryszczycą ~§'2 i 9) czarń, a gdzie takich nie ma, w wejściach
(drzwiach) mleczarni, po czym personel mlezakazuję:
czarni nje stykając sIę z osobami dostarczający
a) odbywania targów, jar11}arkówna zwie- :gli: rhleko",wihien zabra~ je:zpom9Stów względ:
rzęta racicowe;
,
nie wejść ·i 'Wnieść do .wnętrza mleczarni.
b) prowadzenia handlu' domokrążnego. zwie4) l\,ll~ko wYda'Yane Z ml~czarni musi być
rzętami racicowymi oraz handlu domobezwarunkowo
uprzednio dostatecznie wyjało-
krążnego drobiem;'
,
,wione wsposób ustalony w przepisach § 7 ni~
,c) urządzania publicznych pokazów zwie- ' niejszego zarządzenia.,
rząt racicowych, spędów zwierząt racicowych i t. p.
5) Użytkowanie . na karmę' niewyjałowionego
mleka
dla zwierząt racicowych posiadacza mled) oddawania .mleka niedostatecznie wyjało. wionego z mleczarń otrzymuj ących mleko czarni jest wzbronione.
z różnych gospodarstw do zagród, w któ6) Biłńki (n,aczyńia) przed wydaniem z mlerych znajdują się zwie~zęta racicowe, jak
czarni. muszą być, tak z zewnątrz jak i'wewrównież zużytkowania na karmę dla wła
snych· zwierząt racicowych we własnym nątrz należycie oczyszczone, a następnie odkażo
ne przez:
gospodarstwie mleka niewyj ałowionego;
a) włożenie na przeciąg 2 minut do naczynia
e) wydawania świadectw miejsca pochodzez wrzącą wodą lub do gorącego 3% roznia dla zwierząt racicowych, co do których nie uzyskano uprz.ednio zez,wolenia
c~ynu sody (3 kg. na 100 litrów wody),
wymaganego na ,ich wyprowadze~e lub
przy czym winny być one całkowicie wraz
wywóz.
'
z nakrywk~mi zanurzone w płynie 'albo
§ 15.
b) dokł~dne wyszorowanie powierzch~i' zewI

Na wywózzwier~ąt racicowych hodowlanych
i użytkowyc? z okręgu zagrożonego w drodze

\

, I

"

' :

nętrmej iwewnętrzn.ej

płynem

<

jak i· nakrywek
wymienionym pod lit. a. '
.

Nr.

4

, Łódzki OziennikWojewódżki.Poz.5960i 61

Oczyszczone i odkaźO'ne w" pO'Wyższy sposób
(naczynia)' winien persO'nel mleczarni
ustawić na pomoście względnie u wejścia dO'
mleczarni i to \IV ten spO'sób, by nie mogły się
O'ne zetknąć z bańkami (naczyniami) dostawia. nymi 'do mleczarni z mlekiem.
.
:
,-

bańki

7) 'PO'mO'st względnie wejściadomlecząrrii
jak również miejsce postoju wozów mleczar . .
~kich mu~zą być codziennie pr?ed rozpoczę~iem
l natychmiast po ukończeniu czynności związa
nych ,:l, przyjmowaniem i wydawaniem mleka,
dokładnie, oC'zyszczone i odkażone prze~ obfite
zlanie mlekiem :wapiennym lub przez pO'sypanie
sprO'szkO'~anym niegaszO'~ym wapnem.
8) Wnętrze mleczarni jak również wszelkie
z ~którymi mlekO' niewyja,,~wiO'lle mj.ało sty~ność należy po każdorazo~
wym.i~ ,~Y,ci:4-4qkładnie O'czyścić przez wyszo~~~~..x~cy'm ~lo "r9zczynem sody.
.,,' ".;'7'
,
,.,'
'~, t ' , "
, ,9)
raz~e ni:stosó~a'$ię' d:Opowyzszych
pr~epI~ow, . po~t?wa :wła~, ,/ądrn!nistracji
o~o,IneJ moze dla SCIsł?go wykQlłania'tych prze- +
pISOW' (2-8 wyznaczyc na, koszt mleczarni oSobę
.dO' stałegO' nadzO'rO'wania. 'Osoba ta ma być stale
opecną w mleczarni przez czas dostawy i odbio.r1;l mleka z mleczarni oraz dopilnować,należyte
gO' wyko1).ywania powyższych środków ochronnvch.,
' "
narzędzia i, sprzęty,

.w,

F",

\./

.

:

.§ 18.

W:i.ru:i

naruszenia przepi~w niniejszego zarz~dzenIa karani będą' na zasadzie postanowień
~rt.98:-108· pOWo1r~negO' na wstępie Rozporzą:~epia Pręzydel).taR. P. z dnia 22. VIII. 1927, r.
(Dz.,U;:\>R~P~ :1,.'lf. 7;7, poz,. 67'3).". aresz.tem··do f;L'
tyg~dnl.ltłb grzy~ą ~o:_; tysiąca., ,~otych. ;~KarY '
areszt~ l grzywny' mog~ być 'W?':nierzaneJączl1ie.
I ~

61

.•=,,=
...=
..~~------~--~

~--~----~,.~.~.~."~

§ 19.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie nie~
~Włocznie. Jednocześnie traci moc obowiązu
Jącą Zarządzenie WO'jewO'dy Łódzkiego z dnia: 3

h~tego 1938 r.Nr. RW. I. 6/1· ogłoszone w Łódz
kIm Dzienniku Wojewódzkim Nr. 3 z dnia 15. II.
~938'roku poz. 40.

zwalczaniu zaraźliwych ,chorób zwierzęcych
(Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 673), przepisów §§ 153
i 163 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z,dnia
9~ I. 1928 r. (Dz. U. R.P. Nr. 19, poz. 167) zarzą
dzam co następuje:·

'o

\

§ 1.

Zarządzenie WojeWody Łódzkiego z dnia 18
lutego 1938 r. Nr. RW. L 611 o zwalczaniu pryszczycy ulega następującym zmianom:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
DO' okręgu zapowietrzonego pryszczycą
wcielam: miejscowO'śĆ SmO'larnia gminy
Skrzynki, Dalachów gminy, Rudniki, Pustkowie Madeły gmi,ny. Kamionka, wieś
Dzietrzkowice gminy Dzietrzkówice powiatu wieluńikiego; majątek Garbów gminy
·Staw, majątek Woleń gmillYBłaszki, miej$CO'WOŚĆ Jaźwiny, gm. Ostrów Kaliski, powiatu kaliskiegO'; miejscowość BaszkówJ akubice gminy Bartochów, miejscowość
Psuj gminy Barczew, miejscowość Łe,szczyn, gminy Złoczew, pOW. sieradzkie'go; kO'L RZYPlsko-Rud:unek, gminy Dopra,
'koL' Rzymskp A .gminy Dobra, po\!". tu" reckiego;wieś' Magdasz gminy Koniecpol,'
kol. Rogów,' gm. Prz~rąb, powiatu radomszczańskiego.

2) § 9 otrzymuje brzmienie:
Ustanawiam O'kręg zagrożony pryszczycą,
do którego wciela~:
a) cały obszar powiatu wieluńskiegO', sieradzkiego, kaliskiego, tureckiego i radomszczańskiego;

"b)~ąły ,?b~ar

.

gmin' R}czno, GprzKo~iCe,
Kamlens'k, Kleszczow, pOWIatu plOtrkowskiego~'
'
§ 2.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie nie~
zwłocznie i obowiązuje aż do odwołania.

WO'jewpda:
w/z. (-) Wendorff
Wicewojewoda.

Wojew0<:la:

"f/z. (--) Wendorff
Wicewoje~oda.

60.

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY LÓDZKmGO

61.
ZARZĄDZENIE

. BTAROSTY POWIATOWEGO LASKIEGO
z dnia 18 lutego 1938- roku Nr. APH. 1/49/37
o ustalenium~symalnej taryfy kominiarskiej.

Na~ podstawie art. 131 i 43 Rozp. Prez. R. P.
z
dp:ia
7. VI. 1937 roku o prawie przemysłO'wym
RW. L 6/ł.. (Dz. Ust.
R. P ..' Nr. 53, poz. 468) w.. brzmieniu
~:slJrawłe zmiany zarządzenia ,Wojewody' Łódz ustpwy z dnia 10. III. 1934 r. (I?z. U. R. F. Nr. 40,
kleg(),z~dnia 18 lutego 1938 roku Nr.\RW. I. 6/1. poz: 350) po wysłuchaniu opinii Zarządów Gminnych i: Miejskich oraz Izby Przemysłowo-Han
,
o 'Zwalczaniu pryszczycy.
dlowej w Łodzi ~ ustalam następują<;ą. taryfę
d .~'~' podstawie' art. 41 RO'zporządzenia IPr~zy maksymalną opłat kom,iniarskich' za, cz~nności
~:n :,a RzeCZYPospolitej z dnia 22. VIIL 1927. r. • kominiarskie na terenie pO'wiatu łaskiego.

'Z?n

ia 24 lutego 1938' roku Nn.

62

Łódzki

3
4

5
6

7
8
9

10

l~""

Za jednorazowe czyszczenie przewodu kominowego
w budynkach parterowych
Za każde następne piętro domu dolicza się do taryfy
określonej pod p. 1
Za jednorazowe czyszczenie przewodu kominowego
z dwoma rozgałęzieniami
Za jednorazowe czyszczenie przewodu kominowego,
którego czyszczenie odbywa się przez wchodzenie
,'
" '
do wnętrza
Za jednorazowe czyszczenie przewodu kominowego
,w domach czynszą·wych z centralnym ogrzewaniem
w dqmach do wysokości, 2 pięter .
.', ,
'
Za jednorazowe 'czyszczenie przewodu kominowego
lokalnego centralnego ogrzewania
Jak w,p. 5 w domach wyższych ponad 2 piętra
Za jednorazowe CZY1Szczenie przewodu koniinowego
,w piekarniach
.
Za jednorazowe czyszczenie przewodu kominowego
w zakładach przemysło;wych
Za czyszczenie przewodu kominowego zbigrowego centralnego ogrzewania w domach instytucyjużyteczn.
publiczno (w. szpita~a~h, ochronkach,-h9tel~h'i t~p.),
Za l-:-raz. czyszc~enie komina ,fa!bryc#lego~ " ,',~ , ," .,' .,- '
Za: jeą.n()r~zowei"wYpal€nie 'sądzy i usunięćie gruzu
Za wykonanie prac kominiarskic;h w budynkach pan..
stwowych i samorządowych, służących do pomieszczeń władz i urzędów państwowych, cywilnych
,i wojskowych oraz, w budynkach administrowanych
przez! władze wojskowe i Fundusz' Kwateru~oWy
Wojskowy, a' z których roboty, te są opłacane przeż "
Pańs.two ustalonymi opłatami w wysokości 75%
ustalonych składek.
!

11
12
13

•
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0,12

łerenie ł

Na
innych

0,05
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0,05

.ff

0,15-

u

0,40

If

2~09

,.,

~

'.'

2,00
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3,00
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§ 2.

4~

Nr.

y

Na terenie
miast

[

porz.

2

Gr· '

Treść,

Nr.

1

l:)zientilltWoj'ewódzki. PO&

,

,""" ," .

Za prace kominiarskie ,nie objęte ,pqwyższą . '-'Do 'zakładów' priemysłoWYch zalicza się (za
pobierane opłaty według dobrowol-. wyjątkiem' kuźni) 'Piekarnie, wędzarnie, jadłonel umOwy.
dajnie, farbiarnie, olejarnie, pralnie i t. p.
§ 8.
§ 7.

taryfą będą

Wykonywujący pracę kominiarską obowiąza
są mieć przy sobie koncesję· oraz taryfę i na

: Do' ob~wi'ązku kominiarzy należy czyszczenie
przewodówkO'minowych, wypalanie sadzy oraz
podczas czyszczenia wybięrarue sadzy i opadłegO'
§ 4.
w dół -komina' 'rumowiska, o ile są odpowiednie
otwory' (drzwiczki) . Materiał do wypalania wiInkasować należności za prace .-kominiarskie
. nien dostąrczyć właściciel lub dzierżawca pose,..
może osobiście koncesjonowa~y kominiarz lub sji. .
"
'upoważniona przez niego osopa po każdórazo§ 8.
wymV{ykonaniu pracy komi:q.iarskiej.
'
Prace kominiarskie winien wykonywaq, kon§ 5.
cesjonowany kominiarz 'bądź sam, bądź przy,po-Wycierużywan'yc1;lprzewodów kominowych: mocy 'dokładnie przez ~iebie' kontrolowanycli'powinien odbywać się w budynka~h mieszkalnych mocnik6w.
','
,,~,
raz/ na 6 tygodni, w zakładach pr21em:ysłowy~h '
Uc~iowie 'przemy~owi mogą wykonywać
raz na, 2 tygodnie., Na żądanie -tvłaściciela lub . prace kominia17skie~tylko -w obecności i pod bezdzier21a-wcy. ppsesji",kominiarz jest obowiązany ,posredni.,m .nad~rem ',uprawnionego przemy..
niezwłocznie 'dokonać czyszczenie przewodu ko- sł()wca ~kominiarsldego lub jegowykwalifiko~
mińowego. ' .
vanego. PQlnocnikaT'
.
ni

żądanie okazyV(.'ać

je

strońOllL

'

§ 9.
'Właściciel lub dzierza,wca posesji obowiązany
jest udostępnić kominiarzowi wykonanie, prac
kominiarskich, dostarczyć drabiny oraz ws~azać
miej sce ." składania sadzy i rumowiska.

§ 10.

otwartej obwodu rybackiego jezioro Mąkolno na
strudze bez nazwy Nr. 1!2w dorzeczu rzek1: No.;.,
teci, ustalonego orzeczeniem W ojewody Łódz
kiego z dnia 30 listopada 1936 r. (Łódz. Dz. Woj.
z dnia 15. XI-1937 r. Nr. 25, poz. 402). Przez .zatwierdZenie statutu orzeczono równocześnie
o utworzeniu z wymienionego obwodu rybackiego' obwodu·własnego spółki.

Uniemożliwienie koncesjonowanemu kominiarzowi wykonywania prac kominiarskich nie
zwalnia, właściciela lub dzierżawcę ppsesji od
uiszczenia opłat, które będą pobiet:ąhe przez kominiarza w takiej wysokośGi, j ak za dokonaną

Za

Wojewodę:

(-) J. Orłowski
N aczelnik Wydziału

pracę·

§ 11.

63.

Winni .przekroczenia taryfy karani będą
w myśl postanowień' działu VII wyżej cytowanego rozporządzenia.
§'12.

..

,~~fl!..u;nn ~ -:~ri.ienld.tłi"'treirla wykonywania prac

'~mmlarskłch katani bęiją 'w-;myŚ'1 § >.,33 ustęp. 2
rozp. Prez. R. P. z dnia11.',VłI:"f9B2r~ku prawa
o wykroczeniach (Dz. Ust: R .. P. ~b66;'\poz. 572).

OGŁOSZENIE.

URZ~DU

WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 19 lutego 1938 r. Nr. ItR. V-3a134/37
o zatwierdzeniu statutu Spółki Rybackiej Jeziorowej Mikorzyn-Wąsosze.

PodaJe ~ię. do wiadomości, że decyzją Urzędu
W ojewódzkiego Łódzkiego z dnia 19 lutego 1938.."
)::oku'1fr. RR. V-3a/34/37, wydaną 'na'mocyart:>~39
i.,4Q rikhi~y'o rybbłowstwie:zdriia 7tnarca 1932
roku (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 357), został za" Taryfa'~iniejsza obowiązuje od dnia i marca twierdzony statut spó~ki rybackiej jeziorowej
1~38 ,roku .. '
.'
'11
••
Mikorzyn-Wąsosze, obejmującej obszar wody
2,. dniem wejścia W życie (niniejszej taryfy otwartej obwodu rybackiego jezioro Mikorzyń
, traci moc obowiązUjącą ogłoszenie Starosty Po- skie ha strudze bez nazwy Nr. 2 w dorzeczu ,rzewiatowego Łaslti.ego z dnia 5. X.1934 r. Nr~·APH. ki Warty, ustalonego orzeczeniem 'Wojewody
1/~/S4 .0,' taryfie" opłat ,za .czynności korpinjarski~. Łódzkiego z dnia 27 maja 1936 roku w sprawie
podziału 'na obwody rybackie wód otwartych
\ § 14.
w dorzeczu rzeki Warty (Łódzki Dz. Woj. Nr. 14,
"
.'
". :" .. ,'.
'.
. .'
.PQz. 215). ,Przez zatwierdzenie statutu ·orzeczo, J~~~::~Ul1eJ~z~ w~~c~;ru.e,~;Il'~r\ł~za 'n~<J;'~hyn,ocze~nię o utworzeniu z wymienionego
przeplsow
~zc. ~. em,.""",a KB;
.!WOJ.'N
.~~... ~:1
:~d
. . ,'.'."'.; '~.'
. :.'; dJ:
. . ki.e. ~~.,. ·ol3w:OdU'·włagn~gb
spółki.
'.
l '
z dnła 8. II..ObWLe
1934...t.Z{lN';r.
o'podanlU>:'
. "
"
'S:

do- wiadomości zarządzenia' M:inistra .. Spraw Wewnętrznych z dnia 22. I. 1934 roku ogłoszonego
w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 3,
poz. 23. '
Starosta Powiatowy:

Za Wojewodę' '
.
(-) J. O rł o'w ski'
Naczelnik Wydziału

'.

·w/z. (-) R.'Zieliński,
.:Wicestarosta.
'

64.

.

OGŁOSZENIE'

\-.--

URZ~DU

WOJEWÓDZKIEGO 'ŁODZK.IEGO
III.
z dnia 19 lutego 1938 r.Nr. RR: . . V...3a/9/36
62.
o zatwierdzeniu statlltuSpółki Rybackiej Jezio'OPŁOS~NIE
"
/ rowej ,.jeziora Sżczekawa.
URi~DU WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO'·Podaje.sję do wiadomości, że decyzją Urzędu
'z ,dniąJ9 lu~ego 1938r. Nr. RR~ V...3a/10/3B. '
'Wojewódzkieg:oŁ.ódzkiego z dnia 19 lutego 1938
.
.
"
roku Nr. RR. V,,3a/9/38, wydaną na mocy art. 39,
o zatwierdzeniu statutu SpółkLRybackieJ
i 4O-Ustawy o rybołówstwie z dnia 7 marca 1932
Jeziorowej jeziora, Mąkolno., "
roku' (D?,:., U.R.P. Nr. 35, poz, 357), został ,za.;.
.'. '- . Podaje siędowiadomoścl, że decyzjąUriędu, twierdzony statut spółki rybackiej jeziorowęj,
'Woj eW9dzkiego Łód.zkiego z dnia 19' lutegó '1938' jeziora.szczekawa, obęjmującej obszar wody,
l'Qku. Nr. RR. V -3a/10/38, wydaną na mocy: art: ; otwartej Qbwodu rybacl)iego jezioro Szezekawa
~ :i 40, ustawy o rybołówstwie z dnia ,,7, rnar(!'a' na strudze bez. nazwy Nt. 1/3 w dorzeczu rzeki
1932 r9ku (Dz. U. B.. P. Nr. 35, poz. 3&7)~ został Noteci, ustalonęgo orzeczeniem Wojewody Łódz7a~~r~zony statut spółki rybackiejjeziorow&j.kiego z,p.nia 30 listopada 1936 r~ ,(Łód4k. Dz. Woj.
J~r,~ M~kolno,." ob~jm.~jącej obs'zai ~ódy ,z ·-dnia l5~ )(1. 1937 roku Nr. 25, poz. 402). Przez'
'.'
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Łódzki

zatwierdzenie statutu orzeczono równocześnie
o utworzeniu z wymienionegO' obwodu własnego

67.

spółki.

Za

Nr. 4

Dziennik Wojewódzki. Poz. 64, 65,.66, 67,68, 69

(-) J. Orłowski
Naczelnik Wydziału

65.
OGŁOSZENIE

WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 19 lutego 1938 r. Nr. RR. V-3a/12/38
o zatwierdzeniu s.tatutu Spółki Rybackiej Jeziorowej obwodu rybackiego Mostkowieckie doły
potorfowe w dorzeczu rzeki Noteci.
Podaje się do wiadomości, że decyzją Urzędu
W ojewódzkiego Łódzkiego z dnia 19 lutego 1938
roku Nr. RR-V-3a/12/38, wydaną na mqcy .art. 39
i 40 ustawy o rybołówstwie z dnia 7 marca 1932
roku (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz,. 357), został za-twierdzony statut spółki rybackiej jeziorowej
obwodu rybackiego Mostkowieckie doły potorfowe ,w dorzeczu rzeki Noteci, obejmującego
obszar wody otwartej dołów potorfowych, poło
żonych na północ od jezIora. MOsrt$owskiego
i ustalonego orzeczeniem Wojewody Łódzkiego
z. dnia 30 listopada 1936 toku (Łódz.. Dz. Woj.
z dnia 15. ·XI. 1937 roku Nr: 25, poz. 402). Przez
zatwierdzenie statutu spółki orzeczono równocześnie o utworzeniu z wymienionego obwodu
rybackiego obwodu własnego spółki.,

OGŁOSZENIE
WOJEWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 19 lutego 1938 r. Nr. RR. V-3a/11!38
o zatwierdzeniu statutu Spółki Rybackiej
Jeziorowej jeziora Szklinice.
Podaje się do wiadomości, że decyzją Urzędu
W ojewódzkiego Łódzkiego z dnia 19 lutego. 1938
roku Nr. RR. V -3a/1l/38, wydaną na mocy art. 39
i 40 ustawy o rybołówstwie z dnia 7 marca 1932
roku (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 357, został zatwierdzony statut Spółki rybackiej jeziorowej jeziora
Szklinice, obejmującej .obszar wody otwartej
obwodu rybackiego jezioJ;'o Szklinice na strudze
bez nazwy Nr. 1/4 w dor~eczu rzeki Noteci, ustalonego orzeczeniem Wojewody Łódzkiego z dnia
30 listu pada 1936 r.(Łódz. Dz. Woj. z dnia 15. XI.
1937 roku Nr. 25, poz. 402). Przez zatwierdzenie
statutu orzeczono równocześnie o utworzeniu
z wymienionego obwodu rybackiego obwodu
URZ~DU

Wojewodę:

URZ~DU

l

własnego spółki."

Za

Wojewodę:

(-) J. Orłowski
Naczelnik Wydziału
68.
l

OGŁOSZENIE

URZ~DU

'WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z
dnia
14
lutego 1938r. L. SA.II.
5/3/36
,
! o sprostowaniu błędu w ogłoszeniu Wojewody
Łódzkiego z dnia 10. XI. 1937 r. L. SA. II. 5/3/36
Za Wojewodę:
. (-) J. Orłow,ski o zatwierdzeniu uchwał Rad Powiatowych ~ódz
kiej i Sieradzkiej w sprawie przystąpienia do
Naczelnik Wydziału
,. Związku Elektryfikacyjnego Międzykom1inalne
66.
go Przemysłowego Okręgu Łódzkiego (Łódzki
l.)zieJluik Woj. Nr. 25 z d. 15. XI. 1937 r. poz. 392).
OGŁOSZENIE
tJRZ~DU WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
Na podsta.wie § 5 Rozporz. Rady Ministrów
z
dnia
5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników woz dnia 19 lutego 1938 r. Nr. RR. V-3a(13/38
jewódzkich (D. U.R. P. Nr. 72, poz.. 648) UI."ząd
o zatwierdzeniu statutu Spółki Rybackiej
\Vojewódzki prostuje błąd w' Łódzk. Dzienniku
J'eziorowej 'jeziora Mostkowskiego.
;Vojew. Nr. 25 z dnia 15. XI. 1937 r. str. 459
Podaje się do wiadomości, żę decyzją Urzędu w wierszu 9-Ip. od góry, zamiast daty H20. VII.
'
Wojewódzkiego Łódzkiego z dnia 19 lutego 1938 1937 r." powinno być ,,15. II. 1937 r.".
roku Nr. RR. V. 3a/13/38, wydaną na mocy art. 39
Za Wojewodę:
i 40 ustawy o rybołówstwie z dnia 7 marca 1932
(-)' J. Jel1in,ek
roku (Dz. U. R. P . Nr. 35, poz.. 357), zostałz,a
Naczelnik Wydziału.
twierdzony statut spółki rybackiej' jeziorowej
69.
jeziora Mostkowskiego, obejmującej obszar wody otwartej obwodu rybackiego jezioro MostkoOGŁOSZENIE
wskie na strudze bez nazwy Nr. l/l w dorzeczu
URZ~DU
WOJEWóDZKIEGO
ŁODZKIEGO
rzeki Noteci, ustalonego orzeczeniem Wojewody
Łódzkiego z dnia 30 listopada 1936 r. (Łódz. Dz.
z dnia 21 lutego 1938 roku
Woj. z dnia 15. XI-1937 roku Nr. 25, poz. 402). o sprostowaniu błędu w ogłoszeniu Wojewody
. Przez zatwierdzenie statutu orzeczono równoczeŁódzkiego z dnia. 24 stycznia f938 roku. L. SA.
śnie, o utworzeniu z wymienionego obwodu ryn.
5/6/37 (Łódzki DzieJń:likWoj. Nr. 2, poz. 18)
backiego obwodu własnego spółki.
w '-sprawie przystąpienia do Zw. Elektryfik.
Za Wojewodę:
Międz,ykom. Prze.ni. Okręgu Łódzkiego.
(-) J. Orłowski.
. N a podstawie art. 5 Rozporz. Rady Ministrów
Naczelnik Wydziału z .dnia 5. VII. -28 r: w sprawie dzienników wojei

Nr. 4

Ł6dzki

Dziennik Wojew6dzki. Poz. 69, 70

wódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, pO'Z. 648) Urząd
Wojewódzki prO'stuje błąd w tytule O'głoszenia
Wojewody Łódzkiego z dnia 24 stycznia 1938 r.
L. SA. II. 5/6/37 zamiast: "o zatwierdzeniu
Uchwały Rady Miejskiej ;Sieradzkiej w sprawie
przystąpienia do Związku Elektryfik. Między
kom. Przemysł. Okręgu Łódzkiego - powinno
być: "o zatwierdzeniu uchwały Rady Miejskiej
w Zduńskiej Woli w sprawie przystąpienia do
Związku Elektryfik. Międzyk. Przemysł. Okręgu
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3.

Obwód rybacki rzeki Wolbórki Nr. 3.
, Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki Wolbórki od śluzy młyna wodnego Remiszewice do
północnej granicy gruntów maj. Drzazgowa WolA wraz· ze stawem młyńskim przy młynie Gro'bła. Opisany obwód rybacki leży w obrębie gminy Będków, powiatu brzezińskiego.
4.
'
Łódzk."
Obwód rybacki rzeki Wolbórki Nr..4.
, Za Wojewodę:
'Obwód ten obejmuje obszar bie'gu rzeki Wol'(-) J. Jellinek bórki od północnej granicy gruntów maj. DrzazNaczelnik Wy.działu. gowa WO'la do kopca położonego na lewym brzegu rzeki W olbórki przy południowej granicy
gruntów Drzazgowa Wola wrAZ ze stawem młyń
IV.
skim przy młynie Drzazgowa Wola. Opisany obwód rybacki leży w obrębie gt;l,liny Będków po70..
wiatu brzezińskiego. .
,
ORZECZENIE
,WOJEWODY ŁóDZKIEGO
5.
i dnia 14 stycznia 1938 r. Nr. RR. V-3a/191j37
Obwód rybacki rzeki Wolbórki Nr. 5.
w sprawie podziału lewobrzeżnych dopływów
Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki
rzeki Pilicy na obwody rybackie. '
Wolbórki od kopca położonego na lewym ~rzegu
N
d
.
t 19'· 2'0
rzeki W olbórki przy południowej granicy grun. a po stawIe ar . , c l c ustawy o rybołów- . t'
D
W l . d południoweJ' granicy
stwIe z dnia 7 marca 1932 roku w brzmieniu
ow rzazgowa" o a o
maj. Lubiatów na prawym brzegu rzeki wraz
art. 67 Rozporządzenia Prezydenta RzeczyposPO-\ ze stawem młyńskim przy młynie Lubiatów. Do
- litej z dnia 28 grudnia 19;34 roku (Dz, U. R. P. obwodu tego włącza się prawobrzeżne stare
Nr. 110, ,poz. 976) i rozporządzenia Ministra Rol- rzeczysko Wolbórki od rozwidlenia przy wsi Cenictwa i Reform Rolnych z dnia: 25 marca 1935 r.
. .
() ogłaszaniu orzeczeń o tworzeniu i zmianach niawy do połączenia z rzeką WolbórkąpowyzeJ
obwodów rybackich (Dz. U.R. P. Nr. 24, poz. młyna 'Lubiató~.v. Opisany obwód rybacki leży
165,) znnen.iam.' poqział lewobrzeżnych dopły- w obrębie gminy Bogusławice,c pow. piotrkow-,
c
c
skiego i gminy Będków, pow. brzęzińskiego.
w,ow rzek l PIlicy na terenie Województwa Łódzk~ego na. obwody rybaekie dokonany orzecze6.-n.lle~ W'OJ,ewody !Łódzkiego z dnia 9 stycznia
Obw6d rybacki rzeki Wolbórki Nr. 6.
1~35 :t"o~'r:rr. RR.. V-3/4, ogłoszonym W ŁOdz.:. , "Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki Wolklm DZIenniku WOJewódzkim z- dn. 15 kwietnia \ oorki od, południowej granicy maj: Lubiatów na
1935 roku Nr. 8, pO'Z. lWi zamIast obwodów prawym brzegu rzeki do śluzy młyna wodnegO'
utworzonych wymienionym orzeczeniem usta- Nieborów wraz ze stawkami młyńskimi przy
lam z dniem 1 kwietnia 1938 roku następujące młynach Bogusławice, Krzykowice, Zawada
obwody rybackie na lewobrzeżnych dopływach i Nieborów. Do ObWO'du tego włącza się dolny
rzeki Pilicy:
'
bieg rzeki Moszczanki od jej ujścia ~o rzeki W~lRZEKA WOLBÓRKA.
bórki do śluzy młyna Kafar. OpIsany obwod
rybacki- leży w obrębie gminy Bogusławice~. powiatu piotrkowskiego i gminy Łazisko pOwIatu
Obwo'd
1. \
rybacki rzeki WoIbórki Nr. l.
brzezińskiego.
Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki
Wolbórki od mostu na drodze ze wsi Czarnocin
RZEKA LUCIĄ.ŻA. '
~o wsi Zamość i do dolnej krawędzi mostu kole7.
Jowego na linii Piotrków-Koluszki. Do tego
Obwód rybacki rzeki Luciąży Nr. l.
obwodu, włącza się dolny bieg rzeki Miazgi dO'
Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki, Luurządzeń piętrzących młyna Kotlinki wraz ze
ciąży oddolnej krawędzi mostu na drodze Przestąwem młyńskim przy młynie Praszka.
rąb-Masło wice do śluzy młyna wodnego Cieśle
Opisany obwód rybacki leży w obrębie gmi- wraz ze stawem młyńskim przy tym młynie.
ny Czarnocin i Brójce powiatu łódzkiego oraz Opisany obwód rybacki ~eży w obrębie glniny
gminy Będków powiatu brzezińskiego.
Przerąb, powiatu radomszczańskiego i gminy Rę
czno pO'wiatu piotrkO'wskiegO'.
'c

"<A

2.

Obwód rybacki rzeki Wolbórki N:r.2. .
Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki Wol~ó~~i od dolnej krawędzi nl0stu kolęjowegona
lUlll Piotrków-Koluszki do śluzy młyna wod~
nego Remiszewice . wraz ze stawem młyńskim
przy tym ';młynie. Opisany obwód rybacki leży
W obr~bie gminy CzarnQcin, powiatu· łódzki~go.

8.
Obwód rybacki' rzeki Luciąży Nr. 2.
Obwód ten obejmuje obszar 'brzegu rzeki LuCiąży od śluzy· młyna Cieśle do mostu na drodze
Bęczkowice-Gnibowiec. Opisany obwód ryba..
cki leży w obrębie gm. Ręczno, pow. piotrkow-

skiego.

ŁódzkiDzienttikWojewó~ld. " P9~.1(); "
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Nr.

--------------------~~-------

4

przy młynach Ea~kl·Stare Kłudzice i Nowe Kłu
dzice~" Opisany,opw,9d rybacki leży' w obrębie
gminyŁ·ęczno, pow;. piqt~kowskiego.
'16
(,
.. .

9.
Obwód rybacki rzeki Ludąży Nr. 3.
Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki Luciąży od mostu na drodze Bęczkowice-,-Grabo
wiec do mostu na drodze Trz.epnica:~Pocieszna
Górka. Opisany obwód rybacki leży w obrębie
gminy Ręczno, pow. piotrkowskiego.'
.

Ob~ód- ryb~ckirieki, L:uciąży N~. 10.

Obwód ten obejmuje obszar biegu rzeki Lu-

ciąży od śluzy rnłynawodnego w Nowych Kłu~

10.
dzicach do ujścia jej do 'rzeki Pilicy wraz ze
Obwód rybacki' rzeku Luciąży Nr. 4.
stawami,mły~kiniiprzy młynach Prz;ygłów
.Ob.wód ten obejmuje .obszar biegu rzeki Lu- i_ ,Murowaniec. ,Opisany' obwód rybacki leży
w_ ob~ębie gminy'ŁęcZhQ, pow. piotrkowskiego:
ci~ży od ~ostu na dro~ze Trzepnica-~ocieszna
Gorka dC1 sluzy młyna wodnego BorOWiec wraz.
. 'RZEKA PRUDKA
ze stawem młyńskim przy ~ tym młynie. 'Opisany
óbwód rybacki leży w obrębie gminy Ręczno,.
lewobrzeżny dopły~ rzeki Luciąży.
powiatu piotrkowskiego.
.

17.

11.

Obwód ry1racki rzeki Prudki.
Obwód, ten obejmuje obszarY biegu rzeki
Prudki ,do ś!luzy młyna Gorzkowice do dolnej,
krawędzi mostu 'na szosie Sz.czepanowice-Gorzkowice, wraz. ze stawem młyńskim przy młynie
Bujnice. Opisany obwód rybacki leży w obrę
bie gmmy Gorzkowice, 'powiatu piotrkowskiego.

Obwód ry})ackirz~ki Lud'ży Nr.' 5.
Obwód ten obejmuje obszar 'biegu rzeki Luciąży od śluzy młyna wodnego.Borowiecdo ślu
zy młyna: Wodnego Trzciniec: wraz ze stawem
młyńskim przy młynach Łęgoń, Kuźnice i Trzciniec.' Opisany obwód rybacki leży w obrębie
gmin Ręczno i Rozprza, pow. piotrkowskiego. -

RZ.EKA WIERZEJA"VE,L 'RAKÓWKA:
lewobrzezny dopłyV;:rzeI.d~ Strawy, -iewobrzeż, , ,,'
"l1egódopły\iv'u
LuciąŻy.

12.

Obw'ód
rybacki rzeki Ludąży Nr.G.
,
..
. Obwód tęn; obe~uje obszar biegu rzeki Luciąży o,d., ujścia;lewobrzewe~(Y dopływu rzeki
ujścia lewobrzeżnego dopływu rzeki', Pr-udki
wraz z dolnym biegiem. tego dopływu aż do dolnej krawędzi n10stu na. szosie, SzczepanowiceGorzkowice': ,Do obwodu. tego należą" również
rozlewiska przy młynach Grobla i Wilkoszewice.
Opisany obwód rybacki leży w obrębie gmin
Rózprza i Gorzkowice,
pow. piotrkowskiego.
.
,

"

)

"

rzeki

\

18.
Obwód rybacki rzekiWierzeji (vel Bakówki).
Obwód ten obejmuje ,obszar biegu rzeki
Wi~rzeji ,(również R,akówką zwanej), od, drogi
'Piotrków~Meszcze: do ujścia jej do rzeki Strawy: 'Do obwodu tego należy staw (jeziorko)
BUgaj.,Opisąny obwód. rybacki leży w obrębie
gminylJszczyn,
powiatu piotrkowskiego. .
•
13.
Ustalenie' wyżej 'wymięnionych obwQdów ry-:
Ob\vódryba~ki rzeki Luci:ąży Nł. 7.
backich w oznaczol'lych granicach ,.nastąpiło
Obwód ten obejmuje obsz;ar b~egu rzeki Lu~ z uwagL na ich sa1nowystarczalriość, pod wzglę
ciąży od ujścia' lewobrzeżnego'dopływu ,rzeki
dem ,przy:rodzonych:", w.atunk6W' hodowlanych
Prudki do SluZ;y młyna woonego /Stara WieS idośtateczność do prowadzenia samodzielnego
,wraz .~e stawem inłyńskim"przy tym młynie. gospodarst'Ya'rybJ~ckiego, 'st~ownie do postano,'Opisany obwód- rybacki leży 'w" obtębie gminy wień ustawy z dn. 7 marca 1932 r. o rybołów
Rozprza, powiatu' piotrkowskiego.
stwie, a w szczególności art. 19 i 20, z uwzględ
nieniem posta~owień pkt; 3 art. 75 rotporządze
14.
nia' Prezydenta ·Rzeczypospolitej z dnia '22, marObwód rybacki rzeki Luciąży Nr, 8.
ca 19'28, roku o postępowaniu adm.ini~tracyjnym.
Obwód' ten obejmuje obszar biegu rzeki LuOdwołania od niniejszego orzeczenia mogą
ciąży od śluzy młyna wodnego\,Stara Wieś, do
zainteresowani wnosić do Ministerstwa Rolnidolnejkrawędzi mostu na drodze Milejów...:- 'cWa j Reform Rolny~J;1 za pośrednictwem Urzę
Lubień ze śtawami młyńskimi przy młynach
du, WojewódzkiegoŁódzki~go wciągu czterna'Szymanów i Turlej. Do obwodu tego włącza II stu p,ni.od dnia. ogłoszenia niniejszego Qrzeczenia
się dolny bieg lewóbrzeżnegQ' dopływu strugi
we wł;).sciwych gminach.
., Właściwą powiatową" władzą administracji
N:iedyszyny aż do górnej krawędzi mostu kolejoweg(J,.na H!lii Radomsko-Piptrków. Opisany ogólnej dla obwodów rybackich rzeki Wolbórki
obwód rybacki leży w obrębie gminy Rozprza, Nr. 1, 2, jest Starosta Powiatowy Łódzki, dla
. Krzyżanów i "Ręczno, powiatu piotrkowskiego.
ob~odów rybackich rzeki Lu~iąży Nr . .1, 2, 3, 4,
'; ,l&.
'
/
~:;5~" 6;,7, 8!~, "10.: rze:ki Prudki. i rzeki ~ietzeji vel
'c,
~
Rakowkl J~st starosta/Po~lat().wy PIotrkowski,
"
Ob~~ry a~sl ~zekl Lucią~y Nr. ~', '","dla .oJjwodów rybacki<;h r2:ekiWolbórki Nr. B,
Obw~ten obejmUJe obszar ~Iegu rzękJ. Lu-, r '4 ,536;,~eąt Starosta Powiatowy Brzeziński
ciąży od dolnej krawędzi mostu n'a' drodze Mile"r
' . '
'
•
jów~Lubięń. QO śluzy młyna., wodnego, w N 0WOJe,woda: '
.
wych Kłudzicach wraz~ zestawaru rńły*,śkin:ri
,(~)' A.l. :ij.au,!te"'~ow ak.
'

>

"rh ' . ',' ..,' '. . . '

<

..
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żym zbIorem ości. Zebranie 'z terenu całej Poiski ości pozwoli na przeprowadzenie odpowiedńich badat1.

V.'

71. ,
POSTANOWIENIE
,
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24.lutego 193,8 r.1\rr .. SF. I. ~9/2/38
o u~rawomocnleniu się Planu Oddłużenia gm.
ZeIów, pow. Laskiego.
Na mocy art: 1 (2) ustawy z dnia 29. -III. 1937
roku o zakończeniu akcji oddłużenia związków
samorządowych (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 151)
iw myśl art. 20, (l) Rozporządzenia Prezydenta
Rzplitej z dni~ 24. X. 1934 r. o poprawie gospodarki i, finansów ,związków samorządowych
w brzmieniu Dekretu Pr. Rz. z dnia 14, XI 1935
r~ku, (D~. U.R. P. Nr. 82, poz. 506) uznaję,że,
wobec nl~wniesieniR we właąciwym czasie przez
~~5q~;', ~,e:r~owane sprzeciwów, ogł(>szony
w, ŁódZkIm 'Dzienniku Wojewódzkim Nr. S'z dn.
15.. I:V. 1937 rok~ Plan,.Oddłuże~a g:qlil1ywiejSklej o Upra\Vllleniacl1 'fina;nSOwYch' rrtia'st - .
Zelów stał się prawómocny- i ,stanowi', układ,
obowiązujący strony, jak układ w sąd~ll1 postępowaniu układowym.

z powyższym i w nawiązaniu do
VI zarząązenia Ministerstwa z dnia 5-go
lutego 1935 r.Nr. Z. Ryb. VI-VI-:7/2--35 w sprawie
konfiskaty narzędzi rybackich i ryb, Ministerstwo prosi o wydanie zarządzenia aby Star~
stwa przesyłały wszelkie skonfiskowane ości rybackie (bez drzewca i opakowania) przesyłką
zwyczajną kolejową pod adresem:
Muzeum
Etnograficzne Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie, ulica Zamkowa 11, za zaliczeniem,
(t. j. na koszt odbiorcy).
W

związku

ustępu

Pożądane jest, aby każda przesyłka ości była
zaopatrzona w kartkę wskazują.cą) gdzie (wieś,
gmina, powiat), kiedy i komu została skonfiskowana.

73.

PISl\IO OKÓLNE
U~łtDU WÓJ;EWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO

z dnia' 15 lutego 38 r. Nr. RM. 1-0/4/38

Wojewoda:

(-) A 1. Ha u k e -No w ak.

/,'.~

,

J

VI.

w sprawie wyjaśnienia niektórych postanowień
ustawy wodnej w związku z załatwieniem spraw
dotyczących zabezpieczenia odpływów.
Do wszystkich Panów Starostów woj.

łódzkiego.

, ~adsyłane do Urzędu Wojewódzkiego wtrybie odwoławczym sprawy odpływów \\r wię
,kszości wypadków nie zawierają dostat.ecznych
dariych -do:rązstrzygnięcia zarzutów odwołania
i wydania, o~atecz;nego orzeczenia. PoszGzególne Starostwa PowIatowe przy załatwianiu tych
. spraw stosują niejednolitą praktykę, powołując
w decyzj ach niej ednokrotnie błędnie różne przeŁódzkiego.
pisy ustawy wodnej. Zachodzą wypadki' powo,'UrządWojewodzki podaje w odpisie do wia- ł~wania w deCyzjach jedynie art., 187 lub 249
, ~on'1ości i zastosowania zarządzenie Minister- ustawy, względnie obu tych przepisów razem.
stwa Rolnictwa i Reform Rolnych z 31: I. 1938 r.
Decyzje takie nie odpowiadają wymogom
,Nr.Z. Ryb. 1II-4/11-37.
'
art. 75 rozporządzenia Prezydenta R. P. o. postępowaniu administracyjnym" ponieważ brak
Za-Wojewodę:
im prawnego uzasadnienia i kwalifikują się
one do uchylenia. Powołanie tylko tych
(-) A. T Y m i a n i e c k i
przepisów w' decyzjach jest niewystarczaNaczelnik Wydziału.
jące, ponieważ cytowany art. 187 jest przepisem ,formalnoprawnym, określającym "wła
, Odpis.
ściwość . władz," wobec czego nie może, być
MINlSTERSTWb ROLNICTWA
podstawą do t:lałożenia, na. str?ny jakich, . :1 REFORM,ROLNYCH
kolwiek obowiązków, względnie nadanie im
Warszawa, db. 31 stycznia 1938 r.
Nr. Z. Ryb. lU.4jl1.37
uprawnień, o ile obowiązki te i uprawnienia nie
SJ)rawa: skonfiskowane OŚCI
są przewidziane w ustawie, natomiast art. 249,
"rybackie. \
,
dają<e możność _ingerowania władzy we wszyst-'
.. ,Pismep1 Z dnia 18 listóp~a .,1937r. zwróciło' kich ~padkach, ,gdy zostaną przekr~czone' po-,
stan<?Wlenia ustawy wodnej, wymaga, ażeby
SIę, Muzeum Etnograficzne.Unjwersy;tetu Stefa~
ll~~~atorego w Wilnie z prośbą o spowodowanie przy jego stosowaniu został konkretnie wskazanadsyłania '9 ści " rybackich skonfiskowanych ny przepis (art.), który w danym wypadku zoW 1nyślprzepisów ust~wy o rybołówstwie z 1932 stał. pogwałcony_ (np.' niedopełnienie przez stroro~.'.lVriędzy innymi Muzeum Uniwersytetu nę obowiązku wynikającego z art. 17 lub, art. 77
St ;Batorego nadmienia ż~. rozporządza już'du- względnie te? niedozwolone uży~~owaniewctdY
72.
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UR~Dfj' WOi.EWOD,ZKJEGO
ŁóDZIQEOO.
i,'
~.<
~"
~l', , (....... ~.
z dnia 23 lutego''l93{łlJ'~o1t~ 'N:r.~0A.l~Hi/1;7.~
o skonfiskowa~ch. ości~ch ryb-ackich. ' .~) .
Do wszystkich Starostw Wojew6dztwa'
.
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Udzki I)zienni1C WoJew6dz1d. Poz. 73
przewidziane art. 22 i tó d.). Poza tym nie zawsze trafnie powoływane· są art~ art. 17, 22, 77,
252 i inne.
.
Stan ten jest z jednej strony wynikiem trudności jakie nasuwają się przy interpretacji po- .
szczególnych przepisów ustawy wodnej, z drugiej zaś strony nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, że dochodzenia w tych sprawach przeprowadzone są za pośrednictwem Zarządów
Gminnych, funkcjonariusze których nie mają
należytego przygotowania i znajomości postanowień ustawy wodnej.
Z tych przeto względów sprawy z reguły muszą być przez Urząd Wojewódzki zwracane Starostwom do uzupełnienia, co powoduje znaczne
Dpóźnienie w załatwianiu oraz nagromadzenie
tych spraw w instancji odwoławczej.
Dążąc do usunięcia niedomagań, ujednoliceniapostępDwania w tych sprawach Urząd Wojewódzki wyj aśnia:
L Obowiązek uporządkowania uszkodzDnych i zanieczyszczonych odpływów naturalnych (strumyki, łożyska, strugi, rowy, wyżłobio
ne przez. wodę i t. d.) należy w myśl art. 17
ustawy wodnej do właściciela gruntów przyle- .
głych, przez które dany Ddpływ przechodzi, .za
wyjątkiem wypadków wymienionych, niżej pod
p. III. Dla wydania decyzji zobowiązującej wła
ściciela gruntu do oczyszczenia i uporządkowa
nia odpływu niezbędnym jest stwierdzenie
w czasie dochodzenia następujących DltolicznDści:

1) że dany odpływ .jest Ddpływem natural-

nym oraz,
2) że zmiana kierunku, zanieczyszcz.enia lub
.)lszkodżenia odpływu

powoduje szkody

dla osób trzeCich.
Ustalona wyżej zasada nie będzie miała zastosowania do wód, utrzymywanie których jest
uregulowane pp. 1, 2, i 3 ust. 1 art. 77 ustawy
wodnej, natomiast może mieć zastosowanie przy
nałożeniuobowiąz:t{u utrzymywania odpływów
. naturalnych p. 4 tegoż artykułu.
II. KDnserwacja i utrzymywanie odpływów
sztucznych (rowy, ścieki, smugi i t. d. sztuczni~wykopane) należy do przedsiębiorcy lub do
właściciela urządzeń., które służą do specj alnego
użytkDwania wDdy bądź dO' zabezpieczenia dróg,
.
mostów, budyn~ów i t. d.
Zasada ta wynika z postanowień pp, 4, 5 i 6
ustępu 1 art. 77 ustawy wodnej. Wyjątkiem Dd
tej zasady będą wypadki wymienione w ust. 3.
W czasie dochodzenia należy ustalić:
1) od jak dawna rów istnieje,
2) przez kogo został wykopany,
3) czy zanieczyszczenie, uszkodzenie względ
nię zmiana kierunku odpływu wyrządza
.szkody osobom trzecim.
III. Wreszcie,· gdy .uszkodzenie zanieczyszczenia lub zmiana kierunku odpływu sztucz-

nego lub naturalnego zostały spowodowane na
skutek niedozwolonego sposobu użytkowania
wody (np. częściowe lub całkowite zasypanie
odpływu, pojenie i przepędzanie bydła w miejscu niedozwólonym i t. d.) do naprawy i przy·
wrócenia do stanu pierwotnego odpływu, będą
zobowiązane te osoby lub instytucje, z winy
których' uszkodz,enie to nastąpiło (art. art. 22,
i 249). Ważnym będzie w tym wypadku ustalenie VI czasie dochodzenia następujących'okoliczności:

1) kto

odpływ uszkodził,

2) rozmiary uszkodzenia,
3) osoby lub instytucje powołane do stałej

konserwacji i,
4) że uszkodzenie odpływu naraŻa na straty
osoby trzecie.
,
Obowiązek utrzymania wody płynącej polega, w rozumieniu ustawy wodnej, na zachowa·
niu stanu wytworzonego z natury lub sztucznie,
'względnie na przywróceniu stanu istniejącego
uprzedni9 przez czas dłuższy i ogranicza się do
utrzymania wolnego odpływu. Obowiązany do
utrzymania odpływu, odpowiada za utrzymanie
łożyska w stanie normalnym, a tym samym obowiązany on" jest niedopuszczać do zamulenia i zarośnięcia łożyska, usuwać obsuniętą z brzegów
ziemię, usuwa.ć tworzące się w łożysku przymuliska i odsypiska. N atomiast od obowiązanego
d? .utr~y~ania nie można żąd~ć wprowadzenia
nIeIstnIejących dotąd w łozysku inowacyj,
względnie przywrócenia' stanu od dawna już
. nieistniejącego, bowiem prace te nie są wymienione wart. 78 ustawy wodl1ej, który wylicza
obowiązek zobowiązanych do utrzymywania wody i podpadają raczej od pojęcia regulacji, o których mowa wart. art . .100-112· cytowanej
ustawy.
Przyj~cie wYmienionych zasad za podstawę
.w czasie dochodzenia umożliwi w każdym. wypadku powołanie właściwych przepisów prawnych oraz przyczyni się do szybkiego załatwie
nia sprawy.
Wreszcie nadmienić należy, że skargi indywidualne lub zbiorowe w. sprawach wodnych,
winno Starostwo rozpatrywać na podstawie
opinii inżyniera lub technika melioracyjnego
z wyłączeniem techników drogowych· i innych.
W sprawach drobnych jak utrudnianie przepły
wu, zasypywanie sztucznie kopanych· rowów,
zmiana kierunku i t. p. wystarczy, jeżeli rzeczoznawca ·techniczny: technik melioracyjny samorządowy lub kierownik referatu melioracyjnego
po zapoznaniu się z aktami sprawy i po zbadaniu tej sprawy w terenie w obecności zainteresowanych lub wójta gminy poda Starostwom pisemne sprawozdanie i wnioski rzeczowe z konie ..
nym szkicem· graficznym.
Starosta na podstawie tycl;t. wniosków może
wydae orzeczenie.
Urząd Wojew~dzki zaznacza, że poczynił starania o zapewnieniu środków finansowych, na
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DziennikWojewódzki•.

pokrycie kosztów postępowania komisyjnego;
o wy~iku tych starań zostaną pp. Starostowie
pOwiadomieni w swoim czasie.
Za

Wojewodę:

(-) J. Orłowski
Noczelnik Wydziału.

•
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kroczenia ustawy wodnej najczęściej' przekazywały mylnie na rachunek Skarbu Państwa.
Celem ujednostajnienia postępowania w omawianej sprawie Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych po porozumieniu' się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem
Skarbu wydaje następujące zarządzenia:
. 1) grzywny za przekroczenia przepisów usta-

wy wodnej należy wpłacać do kasy wła
ściwego urzędu skarbowego bezpośrednio
lub za pośrednictwem urzędów poczto-

74.
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wych - przy pomocy blankietu nadawczego P. K. O. - na konto czekowe tej
kasy,

URZ~DU WOJEWÓDZKJIEGO ŁóDZKI.EGO

z dnia 11 lutego 1938 roku Nr. M. 1-1/2/38
w sprawie grzywny za przekroczenia ustawy'
wodnej.

2) kasy urzędów skarbowych przychodowe

Do wszystkich Starostw na terenie Województwa Łódzkiego.
~rze:dru~ O~ólnika Nr. 15 z 11 II. 38 r. Urząd
~oJewodzkI podaje do wiadomości i zastosowanIa.
Za Wojewodę:

3) starostwa

dowody kasowe na uiszczenie wspomnianych grzywien odsyłają do właściwego
starostwa przy wykazach szczegółowych
łącznie z innymi grzywnami,
zatrzymują dowody przychodowe we właściwych aktach karno-admini.stracyjnych natomiast wykazy szczegóło
we odsyłają do właściwych urzędów wojewódzkich po uprzednim odnotowaniu
na tych wykazach, na jaki fundusz
grzywny te przypadają,
-

(-) J. Orłowski
Naczelnik Wydz.
Przedruk .

.MINISTERSTWO ROlNICTWA
I REFORM ROLNYCH

Nr. M.

l.l/2~.

W usuwa, dnia 11 lutego 1938

W .prawł~ grzywny za przekro.
c ••ma ustawy wodnej.

OKÓLNIK Nr. 15.
Do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
~godnie z postanowieniami karnymi, zawartymI w ustawIe wodnej z dnia 19 września 1922
roku w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem
Ministra Robót Publicznych z dnia 13 kwietnia
1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 574), władze
admil!istracji ogólnej: nakładają w szeregu wyp~dkow grzywny z tytułu przekroczeń przepisow wspomnianej ustawy lub też z powodu niezastosowania się interesowanych do wydawanych przez władze wodne zarządzeń i orzeczeń,
opartych na przepisach tej ustawy.

. !?ochód z tego źródła stosownie do. postano250 i art. 260 ust. 3 ustawy wodnej po~lnien wpływać do funduszów samorządu woJewódzkiego na cele popierani~ budowli wodnych na terenie województwa, o ile specjalne
ustawy nie przekazują grzywien tych fundus~om konserwacyjnym poszczególnych przedsIębiorstw melioracyjnych.
. , Wobec niezorganizowania samor?ądu wojeWodzkiego na przeważnej części obszaru RzeCZYpospolitej oraz mylnej interpretacji stosunku
a;rt. 56 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospohtej o postępowaniu karno-administracyjnym
~o wyżej przytoczonego art. 250 ustawy wodnej,
Jako przepisu dla tej dziedziny specjalnego,
władze administracji ogólnej grzywny "za przęw~en. art~

4)

Urząd Wojewódzki po
zaksięgowaniu
księdze
przychodów budżetowych
uiszczeń z tytułu wymierzonych grzywien
każdomiesięcznie na podstawie otrzymanych ze starostw wykazów szczegóło
wych zarządzi przelanie pobranych

w

grzywien za przekroczenia ustawy wodnej na właściwe rachunki i fundusze
zgodnie ze wskazówkami starostw, zamieszczonymi na wykazach szczegóło
wych, a mianowicie:
a) na fundusz specjalny Urzędu Wojewódzkiego p. t. "Fundusz popierania
budowli wodnych", zgodnie z art. 250
ustawy wodnej! z wyjątkiem obszaru
województwa poznańskiego i pomorskiego,
b) do kas starostw krajowych na obszarzewojewództwa poznańskiego r p(j.
morskiego na cele popierania buclnwli
wodnych zgodnie z art. 250 i 260 }lst. 3
ustawy wodnej i
ci) ha fundusz budowlany lub konserwa··
cyjny publicznych przedsiębiorstw
melioracyjnych, o ile ustawy specjalne ustanawiają powyższe przeznaczenia .grzywien, co przewiduje zresztą
art. 250 ustawy wodnej.
Powyższe zarządzenie obowiązuje do czasu
utworzenia jednolitych wojewódzkich związ
ków samorządowych na obszarze całego Pań
stwa.
Aby umożliwić urzędom wojewódzkim przelewanie. pobranych grzywien na właściwe cele
i fundusze starostwa obowiązane są podawać
w .rejestrach karnych oraz na wykazach szcze-

Łódżki
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gółowych dokładny tytuł funduszu, na który
grzywna dana przypada, względnie przeznaczenie. \V konkretnym wypadku w odniesieniu do
punktu 4 lity a i b należy podawać "popieranie
budow li wodnych", a w odniesieniu do p. 4 litera c - wymienić "fundusz konserwacyjny (budowlany) publ. przedsiębiorstwa melioracyjnego w .... ".
(-) Inż. P. Kakaszewski
Główny Inspektor Melioracyjny.
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WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKlEGO
z dnia 4 lutego 1938 r. Nr. P. VII-0/3/38 .
w sprawie ustalenia zakresu uprawnień
kuśnierzy i krawców.

URZ~DU

Do Panów Starostó\v <Powiatowych Województwa Łódzkiego i Zarządu m! Łodzi.
Niżej umieszczony przedruk Okólnika Nr. 64
z dnia 17. XII. 1937 roku Urząd Wojewódzki
podaje do wiadomości i zastosowania.
. Za

Wojewodę:

(-)

Inż.

E. Głog,owski
N aczelnik Wydziału.
Przedruk.

MINISTERSTWO

PRZEMYSŁU

i HANDLU

łNr. PR. 11.1/176.
u~talenia
kuśoieny i

W sprawie

Nr..,·4

DziennikWojew6dzki. Poz. 74, 75,76

Warszawa, dn. 17. XII. 1937 r

zakresu uprawnień
krawców

OKÓLNIK Nr. 64.
Do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
W związku z wątp"liwościami, jakie nasunęło
ustalenie zakresu uprawnień krawców i kuśnie
rzy Ministerstwo Przemy~łu i Handlu na podstawie materiałów i wniosków dostarczonych
przez. Związek Izb Rzemieślniczych R. P. wyjaśnia, co następuje:
1) do zakresu krawiectwa należy szycie
i okryć z materiałów... włókienniczych,
przy czym podszycie spodu futrzanego _oraz naszycie kołnierza lub naszyć z futra, wykonanych przez kuśnierza może być wykonane przez
krawca, jako praca potrzebna do zupełnego wykończenia własnego wyrobu;
ubrań

2) do zakresu kuśnierstwa należy dobieranie, krajanie i zestawianie skór oraz. szycie
~ nich całości futrzanych, kołnierzy i mankietów futrzanych do wierzchów z materiałów
włókienniczych, wykonanych przez krawców
z, ewentualnym ich naszyciem.
Z powyższego wynika, że zamówienia na
odzież, sporządzaną z materiałów włókienni
czych i futra przyjmować mogą zarówno krawcy, jak i kuśnierze," z tym, że czynności

przygotowawcze, . polegające na odpowiednim
sporządzeniu części tekstylnych powinny być
przez kuśnierzy przekazywane krawcom, a sporządzanie części futrzanych powinny być przez
krawców przekazywane kuśnierzom; czynności
ostateczp.e polegające na połączeniu części futrzanych z częściami tekstylnymi, wykonywać
mogą tak krawcy jak i kuśnierze.
N atomiast krawcy nie mogą podejmować się
wykonania okryć futrzanych, w których, część
teKstylna posiada znaczenie drugorzędne (futra
noszone włosem na wierzch z podszewką tekstylną), a kuśnierze nie mogą przyjmować na
siebie robót, w których części futrzane mają
charakter dodatkowy lub zdobniczy (okrycia
z materiałów włókienniczych z kołnierzem lub
naszyciami futrzanymi).
VII.
76.

WYKAZ
osób poszukiwanych, zagubionej pieczęci i odwo~
(Do użytku powiatowych
władz administracji ogólnej województwa ł~dzkiego) .
łanych poszukiwań.

1. Nr. OC. II. 20/66. Dnia 15. IX. 1937 r. Posterunek P. P. w Błędowie, pow. grójeckiego
przesłał do gminy Błędowo chłopca w· wieku
około 3 lat, celem zaopiekowania się nim.. Chło
piec został przyprowadzony na posternek Policji przez Wa~eriana GrudzińskiegoI, zawodowego włóczęgę, mieszkańca m. Łodzi, który zeznał, że chłopca pozostawiła kobieta na szosie
pod Warką, nazywając go "Zdzisio".
Rysopis porzuconego chłopca: wzrost 88 cm.,
twarz owalna, oczy piwne, włosy krótkie, jasne,
jak len, nos mały szeroki, zadarty do góry, uszy
przylegające, w górnej szczęce brak 2 zębów,
dobrze odZywiony, mało' mówiący, ubrany
w niebieską suldertkę, majtki niebieskie pluszowe. Chłopczyk tymczasowo przebywa u J ana Wróbla w Błędowie.
Przeprowadzone doch()dzenie celem odszukania matki dały wynik negatywny. Przesłu
chany Grudziński nie mógł wskazać ani nazwiska, ani pochodzehia matki chłopczyka.
Podając powyższe do wiadomści Urząd
Wojewódzki prosi o wydanie zarządzeń celem
ustalenia nazwiska oraz pochodzenia rodziców
chłopca - a w razie wyniku pozytywnego o zawiadomienie Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego.
.
2. Nr. OC. II. 20;13. Zaginął Józef Chrobak,
zamieszkały we wsi Anielin, gm. Studzianna,
pow. opociyńskiego, syn Ignacego i Konstancji
z Niedziałowskich, ur. w roku 1921. Wymieniony wydalił się w dniu 16 lipca 1937 r. z domu
swego chleboda,..wcyWojciecha Białasa w Rosz-

kowej Woli, gm. Góra, pow. rawskiego i dotychczas nie wrócił.
.
Rysopis posz1:lkiwanego:wzrost średni, wło
sy blond, twarz okrągła, oczy niebieskie.
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Dziennik. Wojewódzki.

Urząd Wojewódzki prosi o. zarządzenie poszukiwania za zaginionym i zawiadomienie StaTostw.a w Opocznie w razie ujawnienia miejsca
jego pobytu.
.

Poz. 76, 77
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dziona została pieCzęć urzędowa z' napisem '"Zarząd Gminny w Leśmierzu". L. dz. SG. 9/5-39.
77.

3. Nr. OC. II. 20/1L Uprasza się o zarządze
nie ustalenia miejsca pobytu Koruniak Joanny,
vel Janiny vel Katarzyny, córki Michała i Helen,y, ur. w 1912 lub 1915 r. w Chomiakówce,
gm. J agielnica, pow. czortkowskiego, która' opuściła Czortków, udając: się w niewiadomym kierunku.
Wymieniona pozostawiła' w Czortkowie bez
opieki swoje nieślubne dziecko.
O pozytywnym wyniku dochodzeń naljeży
powiadomić bezpośrednio Starostwo Powiatowe
w Czortkowie.
4. Nr. OC. II. 20/14. Stefania Wrzos, córka
Józefa i Julianny ze Zmudów, lat 28, panna, zamieszakała w Wincentowie, gm. Secemin, pow.
włoszczowskiego, wydaliła się w dniu 28 czerwca 1936 r. z domu rodziców i dotychczas nie
wróciła.

Rysopis poszukiwanej: wzrost średni, włosy
ciemno.;blond, oczy siwe; cechy szczególnie: niewyraźną. mowa i jedna stopa krzywa.
Urząd Wojewódźki prosi o zarządzenie. poszukiwań i zawiadomienie Starostwa w Włosz
-ezowie w razie ujawnięnia miejsca pobytu poszukiwanej.
.,
.
.. 5. Nr. OC. II. 20/12. Uprasza się b zarządze
nIe ustalenia miejsca zamieszkiwania lub pobytu Marii B1ichars~iej, c. Wojciecha i Wiktorii,
ur. ~n. 18. III. 1900 r. w grom. Duliby, gm. JaZł?WICe, pow. Buczacz, która wyjechała w niewladomym kierunku z Czortkówa;/ pozostawiając bez opieki swoje nieślubne dziecko.
O pozytywnym wyniku dochodzeń należy powiadomić bezpośrednio Starostwo Powiatowe
w Czortkowie.
~ .6. Nr. OC. II. 20/80. Poszukiwania Józefa
Kaczmarzyńskiego~ zarządzone w Łódzkim

Dzienniku Wojewódzkim Nr. 26 z dnia 15. X.
1935 roku pod poz. 355 odwołuje się.
. 7. Nr. OC. II. 20/7. Poszukiwania Mariana
Banaka zarządzone w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 28 z dnia 31. XII. 1937 roku pod
poz. 480, Jdwołuje się.
'8. Nr. OC. II. 20/79. Poszukiwania Stanisła
wa Maja, zarządzone w Łódzkim Dzienniku
Wojewódzkim Nr. 27 z dnia 15 XII. 1937 roku
pod poz. 457 odwołuje się.
Urząd Wojewódzki odZygmunta' Rybaka, zaDzienniku Wojewódzkim
Nr. 22 z dnia 1 X. 1937 roku pod poz. 351.

9. Nr; OC .. II. 20/66.

wołuje poszukiwania
rządżone w Łódzkim

10. Zarząd Gminny w Leśmierzu, P'Owiatu Łę~
czy'cki~go ogłasza, że w dniu 4 lutego r. b. skra-

SPRAWY FARMACEUTYCZNE.

KOMUNIKATY.
1. Urząd Wojewódzki zamierza w najbliższym
czasie zorganizować w Łodzi kurs OPLG. dla
farmaceutów. W związku z tym 'Osoby, które
jeszcze nie uko~czyły teg'O kursu i nie posiadają
świadectw z ich ukóńczenia winny w terminie
do 15 marca b. r. nadesłać do Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Zdrowia - pisemne zgłosze
nie. O terminie r'Ozpoczęcia kursu i czasie jego
trwania zainteresowani będą powiadomieni we
właściwym czasie .
II~ Przy zapisywaniu leków z tytułu Państwo
wej Pomocy lekarskiej na· preparaty galenowe, bez podania firmy wytwarzającej, apteki
wydają często preparaty według własnego uznania tej lub innej firmy~ Dla uporządkowania
tego stanu rzeczy należy z aptek wydawać preparaty własneg'O wyrobu (PPTF.). Przykład:
Piperazin, Syr. Kali sulfoguajacol.~ Syrup. Iodotanie. comp., Sy:}'up. Kreos'Oti lact comp. i t. p.
Przy zapisywaniu przez lekarzy Jec'Orolu, Creosoloanu, Famel, Hemogen rozumie się loco,
czyli Syrup. Jodotanic. comp., Syrup. Kreosoti
lactici comp., T-ra ferri mangan. pept.
Jeżeli lekarz. zapisuje specyfiki, sur'Owice,
organo-preparaty i leki w got'Owych 9pakowanhich, znajdujące się w różnych wielkościach,
bez 'Oznaczenia tych wielkości, należy zawsze
wydawać najmniejsze opakowanie.

Przy retaksacji zauważono, że mimo zapisania przez umówionego lekarza jakiegoś leku
nieobjętego lek'Ospisem z zaznaczeniem "na koszt
pacjenta", apteki nieraz podają je w rachunkach. Pozycje te z reguły są wykreślane z rachunku.
III. Zarządzeniem Ministerstwa Opieki Społe
cznej z dn. 8. II. 1933 r. Nr. 2F 11/73/1 i 'Okólnikiem Urzędu Wojewódzkiego z dn. 20; II. 1933 r.
Nr. ZB. I-0/l/33 p'Olecono, aby apteki w terminie
naj dalej rocznym uzupełniły bibliotekę apteczną księgozbiorem według wykazu załączonego
do w. w. zarządzenia. Stwierdzono, że są apteki, które dotychczas biblio~ek swych nie skomplet'Owały. W związku z tym ostrzega się, iżw
razie stwierdzenia na przyszłość w aptekach
braku podręczników i pomocy naukowych, wymaganych przepisami, właściciele aptek lub
odpowiedzialni ich. kierownicy będą pociągani
do odpowiedzialności. Równocześnie przypomina się Q konieczności prenumerowania jednego przynajmniej czasopisma ~awod'Owego oraz.
,posiadanie kalendarza farmaceutycznego.
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IV. W sprawie wydawania z aptek leków,
przypomina się o następujących przepisach:
Przy wydawaniu lekarstw na recepty i udzielaniu zwykłych lub ustawowych opustów należy zawsze na sygnaturach podawać cenę przypadającą według taksy urzędowej przy równo..
czesnym podaniu ceny pobralJ.ej za lekarstwo.
N a każdej sygnaturze należy zawsze podawać
oprócz kopii recepty: datę, nazwisko chorego
.
i lekarza, sposób użycia i cenę.
Do środków przeznaczonych dla zastrzyków,
przygotowanych w aptece lub znajdujących się
w formie ampułek w oryginalnych opakowaniach należy zawsze dodawać sygnaturę koloru
niebieskiego.
N a wszystkich receptach i sygnaturach winno być· odnotowane: kto sporządzał lekarstwo
i kto lekarstwo wydał.
Przy ekspedycji, t. zw. odręcznej leków na
naczyniach i torębkach lub pudełkach winna
być oznaczona firma apteki, nazwa wydawanych
leków i pobrana cena. Konieczna jest zmiana
etykiet przy ekspedycji odręcznej na naczyniach przynoszonych przez klientelę, przy tym
ekspedycja winna odbywać się z zachowaniem
warunków higieny i estetyki. Nie jest wskazane wydawanie maści w łubianych pudełecz
kach.
• miejscu winna
V. W aptekach na widocznym
znajdować się spluwaczka z płynem dezynfek~
cyjnym codzień zmienianym. Niedopuszczalne
jest palenie tytoniu w izbie ekspedycyjnej przez
personel jak i publiczność.
Inspektor Farmaceutyczny:
(-) M g r. A. M a r c i n k o w sk i.
VIII.
78.
OGŁOSZENIE

ZARZĄDU

MIEJSKIEGO ·W ŁODZI
z dnia 22/11. 1938 r. Nr. I. Og. 16/19-38
o regulaminie porządkowym.
Regulamin porządkowy,
zatwierdzony postanowieniem Tymczasowego
Prezydenta Miasta Nr. 1322fM. z dn. 7. II. 1938 r.
Na zasadźie §§ 14 i 21 Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 26 maja 1931 roku U. W.
8/1. o urządzeniu i utrzymaniu rzeźni i targowisk (Łódzki Dziennik Wojęwódzki Nr. 13,
poz. 136) i § 13 Rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o po. stępowaniu przymusowym w administracji
(Dz; U. R. P. Nr. 36, poz. 342 z roku '1928) Zarząd Miejski VI Łodzi wydaje następujący regulamin.
§ 1.
Administracja Rzeźni Miejskiej Nr. 2 prze:"
znacza do użytku osób, trudniących się ubojem

4

zwierząt gospodarskich w tejże Rzeźni,. dwa 10ka1e,z· których każdy przeznaczony jest na poczekalnię i miejsce do spożywania posiłków.

§ 2.

Jeden lokal przeznaczony jest na poczekaii miejsce spożywania posiłków dla rzeźni
ków chrześcijan, a drugi -dla rzeźników ży
dów.
§ s.

nię

Zainteresowane .osoby obowiązane są do ści
słego przestrzegania podziału lokali według
właściwego ich przeznaczenia.
§ 4.
Każdy z poszczególnych lokali składa się
z trzech izb, a mianowicie:
.a) z kuchni, służącej do wyłącznego użytku
dzierżawcy tej kuchni i obsługi tejże;
wstęp do kuchni osobom postronnym jest
wzbroniony;
b) z pomieszczenia dla cz,eladi1ików i robotników, służącego do wyłącznego uży
tku robotników, zatrudnionych przy
uboju zwierząt;
c) z pomieszczenia dla mistrzów rzeźni-.
czych, służącego do wyłącznego użytku
. właścicieli zwierząt rzeźnych.
Interesanci, korzystający z lokali poczekalni
i miejsc spożywania posiłków, obowiązani są korzystać z wyżej wymienionych izb, zgodnie z ich
przeznaczeniem.
§ 5.

Poczekalnie i miejsca spożywania posiłków
czynne są codziennie z· wyjątkiem niedziel
i świąt ustawowych od godziny 7 do 17, w soboty zaś od 7 do 13. Podczas nocnych ubojów
czynna będzie poczekalnia· d~a rzeźników żydów
od godziny 0.30 do godziny 5.
Przebywanie w poczekalni i· miejscach spożywania posiłków poza godzinami wymienionymi jest wzbronione.
§ 6.
Wzbronione jest:
a) zanieczyszczanie lokali poczekalni i mIeJSC
'spożywania posiłków, jak również prowadzących do nich korytarzy, klatek
schodowych i t. p.;
b) robienie jakichkolwiek napisów, znaków,
zacięć na ścianach, oknach, drzwiach it.p.
oraz wszelkie niszczenie budynków, urzą
dzeń i mebli lokali;
c) uprawianie w lokalach jakichkolwiek
gier hazardowych;
d) przynosz~nie· i picie napojów alkoholowych oraz wchodzenie do lokali lub przebywanie w nich w stanie nietrzeźwym;
e) wchodzenie i przebywanie w lokalach·
w zanieczyszczonej odzieży i obuwiu;

Łódzki

f) przynoszenie i przetrzymywanie w loka-

lach produktów uboju;
.
,
g) hałaśliwe zachowywanie się, wywoł;ywa
nie awantur, bójek i naruszanie spokoju
publicznego;
h) usuwanie ze SClan i niszczenie ogłoszeń
i obwieszczeń.
§ 7.
Winni naruszenia postanowień .porządko
wych' niniejszego regulamjnu będą karani
w drodze administracyjnej grzywną do trzystu
złotych lub aresztem do sześciu tygodni. Kary
g:zywny i aresztu mogą być wymierzane łącz
nIe. Ntezależnie od tego kierownik rzeźni upra~niony jest w wypadkach niecierpiących zwło
kI do bezpośredniego stosowania wobec opornych środków przymusowych na podstawie
a.rt..13.. ro~orządzenia Prezydenta Rzeczypospohte] z dtrna 22. marca ·1938 roku o po.stępowaniu
przymusowym w administracji (Dz. U. R. P.
Nr. 36, 'poz. 342).
'
§ 8.
Regulamin nInIejszy wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wo- '
jewódzkim. ,
.
, Tymczasowy, Prezydent Miasta:
w/z. (-) Kaz. Kozłowski
Tymcz. Vłiceprezydent Miasta.

. 79.
OBWIESZCZENIE
ZARZl}DU MIEJSKIEGO W .ŁODZI "
z dnia 18 lutego 1938 r. Nr. L, Og. 16/18-30.

, Dla ułatwienia wpłacenia podatku będą rozzawiadomienia płatnicze.
W razie nieotrzymania takiego zawiadomieni~, płatnicy winni się zgłosić po nie do WydZIałU Podatkowego Zarządu Miejskiego w terminie .od dnia 1 do 15 kwietnia, . względnie
w ciągu miesiąca po nabyciu psa jeśli to nastąpi
po 1 kwietnia.
Odwołania przeciwko wymiarowi podatku
należy wnosić do dnia 14 kwietnia 1938 roku,
z wyjątkiem płatników nie umieszczonych w liście wyłożonej do przeglądu, którzy mają prawo
odwołania się w przeciągu 14 dni od dnia dorę
czenia: zawiadomienia płatniczego.
syłane

1

Tymczasowy Prezydent Miasta:
w/z. (-) K a z. K o z ł o w 's ki
Tymcz. Wiceprezydent Miasta.
80.

OBWIESZCZENIE
ZARZĄDU MIEJSKIEGO W ŁODZI

z dnia 12

~utego

1938. r. Nr. I. Og. 16/12-30.

w 'sprawie statutu o podatku od psów.
Zarząd Miejski w Łodzi podaje do publicznej wiadomości Statut o podatku od psów na
rzecz Gminy Miejskiej Łódź, zatwierdzony reskryptęm Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Nr. S. F. 42/6/4 z dnia 28 stycznia 1938 r., zakomunikowanym pismem Urzędu Wojewódzkiego
Łódzkiego L. SF. f. 4/14/37 z dnia 3 lutego 1938
roku, wprowadzony postanowieniem Tymczasowe~o Prezydenta MiastaŁodzi 'Nr. 485/R. z dnia
4 lIstopada 1937 r., z uwzględnieniem zaleconych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz
nych poprawek, przyjętych postanowieniem
Nr. 524/R. z dnia 7 lutego 1938 r.

do przeglądu listy płatników
podatku od psów.
! Zarząd
Miejski w Łodzi zawiadamia, że
Tymczasowy Prezydent Miasta:
zgodnie z postanowieniem § 9 statutu o poborze
podatku od psów i przepisów wyko.nawczych do
w/z. (-) K a z. K o z ł o w s k i
tego statutu, ogłoszonych w Dzienniku Zarządu
Tymcz. Wiceprezydent Miasta.
~Iiejskiego. w Łodzi Nr. 2 z 15 lutego 1938 r.
l w Łódzkim pzienniku Wojewódzkim Nr. 4
STATUT
z ~ marca 193.8 r. lista płatników tego podatku
ze wskazaniem ilości psów, podlegających opo- .o podatku od psów na rzecz Gminy Miejskiej
datkowaniu i przypadających kwot podatko, Łódź.
wych będzie wyłożona od dnia 1 marca do 31-go
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
marca do przeglądu w biurze Wydziału Podatkowego. Zarządu Miejskiego w Łodzi, ul Za- 11 sierpnia 1923 roku o tymczasowym uregulo~
waniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P.
wadzka 1, II piętro, pok. 11.
z 1936 roku nr· 62, poz. 454) _. pobiera się na
Podatek jest płatny w2 równych ratach pół rzecz Gminy Miejskiej Łódź podatek od psów.
rocznych w kwietniu, i listopadzie.·
Płatnicy nabywający psy" podlegające opo§ 1.
datkowaniu po 1 kwietnia, a przed 30 czerwca
Przedmiotem opodatkowania są psy, utrzywinni pierwszą ratę podatku wpłacić w ciągu
mywane na ter€niemiasta Łodzi.
miesiąca po dniu nabycia.
W wypadku nabycia psa w drugim półroczu
§,2.
:podatek wynoszący 500/0 stawki rocznej, płatny
" Jest jednorazowo w ciągu miesiąca po dniu naDo uiszczenia podatku obowiązani są posia,bycia..
.
'.
.
"
dacze psów.
.
o

wyłożeniu
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Za posiadacza psa, utrzymywanego w mieLutomierską od Zgierskiej do Stodolnianej,
szkaniu prywatnym, uważa się lokatora głów Stodolnianą, Zachodnią od Stodolnianej do
nego, inną zaś osobę ty lko w tym wypadku, Ogrodowej, Ogrodową od Zachodniej do Gdań
gdy osoba ta posiada samodzielne źródło docho- skiej, Gdańską od Ogrodowej do Radwańskiej,
dowe.
Radwańską
od Gdańskiej do Piotrkowskiej,
"Za posiadacza psa, utrzymywanego w inBrzeźną, Sienkiewicza od Brzeźnej do Abra- "
nych lokalach, uważa się osobę fizyczną lub mowskiego, Abramowskiego, Kilińskiego od
prawną, zajmującą dany lokal.
- Abramowskiego do Franciszkańskiej, FranciszZa posiadacza psa, utrzymywanego do strze- kańską od Kilińskiego do Brzezińskiej, Brzeżenia obiektów gospodarczych, uważa się właś
zińską od Franciszkańskiej do Placu 'Kościel
ciciela względnie użytkownika tych obiektów. nego i Placem Kościelnym.
Drugą strefę stanowi dalszy teren miasta,
§ 3.
otaczający strefę pierwszą i objęty ulicami:
Od podatku. wolne są:
Lotniczą, Limanowskiego od Lotniczej do
a) szczenięta, liczące mniej niż osiem tygod- Piwnej, Piwną, Drewnowską od Piwnej do Leś
nej, granicą posesji fabrycznej i cmentarzy od
ni, o ile p~zebywają łącznie z matką;
b) pierwszy pies łańcuchowy do pilnowania Drewnowskiej do Ogrodowej, Ogrodową od tej
gospodarstwa, o ile trzymany jest w dzień granicy do Cmentarnej, Cmentarną od Ogrodona .uwięzi poza obrębem lokali mieszkal- wej do Jerzego, Jerzego, 11 . . go Listopada od
nych przy specjalnej budzie lub innym Jerzego do generała Żeligowskiego, generała"
Żeligowskiego,
św. Andrzeja
od generała
niemieszkalnym pomieszczeniu;
Żeligowskiego do Towarowej, Towarową od
c) psy, będące w posiadaniu władz państwo św. Andrzeja do Kątnej, Kątną od Towawych i samorządowych oraz należące do rowej do W ólczańskiej, W ólczańską od Kątnej
funkcjonariuszów wymienionych władz, do Pabianickiej, Pabianicką od Wólczańskiej do
o ile psy te są odpowiednio wykwalifi- Leonarda, Leonarda, Rz.gowską od Leonarda do
kowane i utrzymywane wyłącznie dla N owozarzewskiej, N owozarzewską, Kilińskiego
celów służbowych;
.
od N owozarzewskiej do Emilii, Emilii od Kiliń
d) psy, będące w posiadaniu osób, przeby- skiego do Przędzalnianej, Przędzalnianą od
wających w m. Łodzi czasowo
jednak Emilii do Przejazdu, Przejazdem od Przędzal
nie dłużej, niż cztery tygodnie, lub też nianej do Zagajnikowej 'I Zagajnikową od Przeprzebywających
w m. Łodzi czasowo jazdu do Pomorskiej, Trębacką od Pomorskiej
dłużej,ale zamieszkałych stale w obrębie
do Źródłowej, Źródłową od Trębackiej do Chło
innego związku samorządowego, w któ- dnej, Chłodną od Źródłowej do Marysińskiej,
rym podatek od psów jest wprowadzony; Marysińską od Chłodnej do Dworskiej, Dwore) psy, stanowiące przedmiot handlu w ską· od Marysińskiej do Łagiewn~ckiej, Łagiew
przedsiębiorstwie sprzedaży psów - o ile
nicką od Dworskiej do Dolnej i Dolną. '
przedsiębiorstwo posiada
odpowiednie
Trz~cią strefę stanowi teren, otaczający streświadectwo przemysłowe;
. fę drugą - do granic miasta.
f) psy, należące do przedstawicieli państw
Ulice, odcinki ulic i place graniczne nal~żą
obcych, nie będących obywatelami Pań po obu stronach do tej strefy, przy ~tórej wymieniono je wyżej jako granice.
stwa Polskiego;
g) psy-przewodniki· osób, dotkniętych ka§ 5.
lectwem lub zupełnym niedołęstwem - ,
Podatek
płatny
jest
w 2 równych ratach pół
nie więcej, niż jeden na jedną osobę·
rocznych: w kwietniu i listopadzie.
Zarządowi Miejskiemu przysługuje prawo
Płatnicy, nabywający psy, podl~gające op 0w wyjątkowych wypadkach czynienia ulg, datkowaniu,po 1 kwietnia, a przed 30 czerwwzględnie zupełnego zwolnienia od opodatkoca - winni· pierwszą ratę podatku wpłacić" w
wania.
ciągu miesiąca po dniu nabycia.
W wypadku nabycia psa w drugim półro
§ 4.
czu - podatek, wynoszący 500/0 stawki rocznej,
Podatek wynosi rocznie w zależności od stre- płatny jest jednorazowo w ciągu miesiąca po
dniu nabycia. /
fy miasta, w której pies jest utrzymywany:
Zmiana strefy W ciągu roku podatkowego
a) od pierwszego psa oraz od drugiego psa
(§ 4 niniejszego statutu) nie wpływa na wyłańcuchowego:
miar podatku.
w 'strefie pierwszej po zł 25."I
w strefie drugiej
po zł 15.§
6.
w strefie trzeciej
po zł 8.Obowiązek' podatkowY powstaje z dniem nah) od następnych psów:
bycia psa względnie osiągnięcia przez psa 8 tyw strefie pierwszej po zł 50.godni - gaśnie z końcem roku, w którym na- "
w strefie drugiej
po zł 30.stąpiło pozbycie się psa.
.
w strefie trzeciej
po zł 16.~
Płatnicy, ". pozbywając;y się psów wciągu
Do pierwszęj strefy podatkowej zalicza się
pierwszego półrocza nie są obowiązani do uisz- teren, objęty ulicami:
j
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czenia drugiej raty podatku, o ile o pozbyciu
Podatkowy Zarządą Miej\ skiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 lipca danego roku podatkowego.
.
Rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

uregulowaniu finansów komunalnych
R. P. z 1936 roku nr 62, poz. 454). '

powiadomią Wydział

§ 7.

Wymiar podatku uskutecznia Zarząd Miejski na podstawie danych, zebranych drogą urzę
d?wą lub zgłoszonych przez płatników w sposob, wskazany w Przepisach ,wykonawczych do
statutu niniejszego.
Zarządowi Miejskiemu przysługuje prawo
uskutecznienia wymiaru uzupełniającego, gdy
wymiar pierwotny uskuteczniony został z winy
płatnika w wysokości niewłaściwej.
§ 8.
.·Ce~em. kontroli podatku właściciele i odpoWle?Zlalnl zarządzający nieru~homości obowiązanI są:
o'

o

..

a) dostarc'zyć Zarządowi Miejskiernu coroczny wykaz osób,które w'dnlu 1 stycznia posiadały psy. na terenie ich ni~ru
chomości;

b) powiadamiać Zarz.ąd Miej ski w ciągu
miesiąca o każdym fakcie nabycia psa
przez osoby W wykazie corocznym niewymienione Of2łZ o powiększeniu się iloś
ciJ?Sów u osób W wykazie wymienionych;
c) na indywidualne wezwania Zarządu Miejskiego udzielać informacyj o osobach. posiądających psy na terenie ich nierucho':'
mości;
.
o

d)

wywiesić na widocznym miejscu dostarczony przez Zarząd Miejski wyciąg ze
statutu niniejszego i ,przepisów wykonawczych.

§ 9.

I

Zawiadomienie o wymiarze podatku nastę
puje przez wyłożenie w biurz~ Wydziału Po,datkowego Zarządu Miejskiego listy płatników
ze wskazaniem ilości psów, podlegających opodatkowaniu i przypadających kwot podatkowych oraz przez publiczne, ogłoszenie o wyłoże
niu z oznaczeniem w nim terminów płatności
podatku i środków prawnych.
Dla ułatwienia wpłącania poda1;ku Zarząd
Miejski roześle zawiadomienia płatnicze.
W razie nieotrzymania takiego zawiadomienia płatnicy winni zgłosić się po nie do Wydziału Podatkowego Zarządu Miejskiego w terminie od 1 do 15 kwietnia, wzgl~dnie w ~eiągu
miesiąca po nabyciu psa, jeśli to nastąpiło po
l kwietnia.
§ 10.
Odwołania podlegają' przepisom art. 48 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o tymczasowym
o

(Dz. U.

§ 11.

o

o
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Njeuiszczony we włhściwym terminie podatek ściągnięty będzie w drodze przymusowej
z doliczeniem odsetek za zwłokę zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1935 r. (Dz. U. R. P. z 1936
roku nr 8, poz. 88) oraz kosztów egzekucyjnych
według postanowień ustawy z dnia 31 lipca
1924 r. (Dz. U. R. P. nr 73, poz. 721), zmienionej CZęSClOWO rozporządzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 roku (Dz.
tJ. R. P. Nr. 46, poz. 401).
.W czasie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 roku o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych
(Dz. U. R. P. nr 62, poz. 580), zmienionego czę
ściowo rozporządzenIami Rady Ministrów z dn.
2 stycznia 1933 r. (Dz. U. R. P. nr 4, poz. 24),
z dnia 28 stycznia ,1934 r: (Di. U, R. P. nr 10,
poz. 78) i z dnia fp maja 1~37 r. (Dz. U. R. P.
'nr 43, poz. 340) - koszty egzekucyjne' pobierane będą według przepisów tego rozporządze
nia.
Każda kwota wpłacona po terminie płatności
dobrowolnie bądź w drodze przymusowej, zarachowana zostanie w części na podatek i w
części na' odsetki, przypadające bd kwoty, zarachowanej na podatek .
o

§ 12.

Wykroczenia przeciwko przepisom statutu
niniejszego oraz postanowieniom wydanych na
jego podstawie Przepisów wykonawczych pod-'
legają karze do wysokości zł 345,90, o ile nie
będą mieć zastosowania przepisy art. art. 62-66
ustawy o tymczasowym uregulowaniu finansów
komunalnych.
o

§ 13.

Przepisy wykonawcze do 'niniejszego statutu
wyda Zarząd Miej ski.
§ 14.

Statut niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 1938 roku po zatwierdzeniu go przez władzę
nadzorczą i ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku
Wojewódzkim oraz Dzienniku Zarządu Miejskiego w Łodzi.
Od dnia 1 stycznia 1938 roku traci moc obowiązującą statut o podatku od psów na rz~cz
Kasy Miejskiej m. Łodżi, uchwalony przez Radę
Miejską w dniu 21 marca 1929 roku.

. Łódzki
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Dzięnnik
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Wojewódzki. Poz. 81

81.

Nr. 4

Miejskiego do dnia 15 lipca - tracą prawo nieuiszczenia drugiej raty podatku za dany rok
podatkowy.

OBWIESZCZENIE
ZARZl\DU MIEJSKIEGO w ŁODZI
z dnia 12 lutego .19~..8 r. nr Og. 16/II-38

do § 7 statutu:

o przepisach wykonawczych do statutu ~ .podatku od psów.
Zarząd Miejski w Łodz.i podaje do publicznej
wiadomości, że Tymczasowy Prezydent miasta
Łodzi postanowieniem nr 1195/M, z dnia 20 paź
dziernika 1937 roku, działając na podstawie art.
~art; 72, 73 i 44 ustawy z dnia 23 marca 1933 roku
o częściowej zmianie ustroju samorządu tery-

torialnego (Dz. U. R. P. nr 35, poz. 294) w zastępstwie Magistratu zatwierdził w następują
cym brzmieniu Przepisy Wykonawcze do Statutu o podatku od· psów na rzecz Gminy Miejskiej
w Łodzi
Tymczasowy Prezydent Miasta:
w/z. (-) Kazimierz Kozłowski
Tymcz. Wiceprezydent Miasta.

7. .Nowonabywcy psów obowiązani są w cią
miesiąca od daty nabycia zawiadomić o tym
WydżiałPodatkowy Zarządu Miejskiego, podając dQkładną datę nabycia oraz nazwisko, imię
i adres poprzedniego posiadacza psa .'
gu

do § 8 statutu:
8. Coroczne wykazy posiadaczy psów winny
Podatkowym Zarządu
a stycznia na specjalnie
w tym celu dostarczonych formularzach. W wypadku opóźnionego dostarczenia - formularzy
przez Wydział Podatkow~ wypełnienie i złoże
nie winno 'nastąpić w specjalnie wskazan;ym
terminie.

być składane w Wydziale
Miejskiego między 1 15

9. Za niezłozenie wykazu w terminie, za podanie 'w złożonym wykazie danych niezgodnych
PRZEPISY WYKONAWCZE
ze stąnem faktycz:owm, za odmowę udzielenia
do statutu o podatku od psów na rzecz Gminy infornlacyj na indywidualne wezwania oraz za
, niewywieszenie wyc,iągu ze statutu i przepisów
Miejskiej Łódź
wykonawczych --,- odpowiedzialność ponoszą
z dnia 12 lutego 1938 roku.
właściciele lub zarządzający danej nieruchoN a zasadzie § 13 statutu o podatku od psów mości.
na rzecz Gminy Miejskiej Łódź z dnia 12 lutego
10. Przez indywidualne wezwania rozumie
1938 roku Zarząd Miejski wydaje następujące się równiez wezwania us'tne, uskuteczniane
przepisy wy~onawcze:
przez specjalnie dęlegowanych do zbierania informacyj pracowników Zarządu Miejskiego.
do § .3 statutu:
1. Szczenięta, liczące mnIeJ niż 8 tygodni,
do § 9 statutu:
podlegają podatkowi z dniem, w którym nastą
piła zmiana pierwotnego posiadacza.
11. Listy płatników podatku od psów wy2. Funkcjonariusze władz 'państwowych i 'sa- kłada 'Się do publicznego przeglądu w czasie od
dnia 1 do 31 marca każdego. roku. Nie?:ależnie
morządowych,
utrzymujący psy odpowiednio
wykwalifikowane wyłącznie dla celów służbo od tego oąobJ\ zainteresowane mogą w każdym
wych, winni to udowodnić Zarządowi Miejskie- czasie zasięgac w Wydziale' Podatkowym Zarzą
mu odpowiednim zaświadczeniem .właściwych du Miejskiego informacyj w sprawie opodatkowania psów..
władz.
3.' Posiadacze psów, przebywający w. m. Ło
do § 10 statutu:
dzi czasowo, a opłacający od swych psów podatek na rzecz innego związku komunalnego, win12. Zawiadomienie o wymiarz~ podatku
ni fakt ten. udow:odnić Zarządowi Miejskiemu. uważ? się za dokonane w ostatnim dniu wyło
żenia listy płatników do publicznego przeglądu.
do § 5 statutu:
4. Nowonabywcy psów winni 'wpłacać przy- Odwołania przeciwko wymiarowi mogą być
składane w ciągu dni czternastu, licząc od dnia
padający od nich podatek bez -Bpecjalnego we..,
następnego po ostatnim dniu wyłożenia listy
zwania ze strony Zarządu Miejskiego.
płatników.
5. Płatnicy, którzy uiścili pierwszą ratę podatku, mogą na żądanie. ptrz~mać bezpłatnie
13; Dla płatników, nie wykazanych w liście,
znaczek metalowy dla psów. Dla psów wol- wyłożonej do przeglądu, o",?owiązuje faktyczny
nych od podatku znaczki. mogą być wydane za termin doręczenia zawjadomienia płatniczego.
opłatą w wysokości po gr 50. Zaopatrzenie psa
Przepisy . niniejsze wchodzą w życie równow znaczek nie zwalnia posiadacza od obowiąz
ku ścisłego przestrzegania przepisów sanitarno- cześnie ze statutem o podatku ha rzecz Gminy
'Miejskiej Łódź i podlegają. ogłoszeniu w Łódz
policyjnych.
kim Dzienniku Wojewódzkim oraz Dzienniku
do § 6. statutu:
Zarządu Miejskiego w Łodzi.
6. Płatnicy, ~tórzy o fakcie pozbycia się psa
w pierwszym półroczu nie zawiadomią Zarządu
I

#
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82.
OGł.OSZENIE
WYDZIAŁU

POWIATOWEGO

w SIERADZU

. z dnia 14 lutego 1938 roku L. Bud. 4/1
o wyłożeniu uchwalonego plańu zabudowania
do powszechnego przeglądu~'

Na pOdstawie ~art. 30 rozporządzenia Prezy~enta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym
I zabudowaniu osiedli z dnia 16 lutegO' 1928 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202) w brzmieniu ustawYz dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 56,
po~. 405) Wydział Powiatowy w Sieradzu podaJe ~o publicznej wiadomości, że sporządzony
w f!1ysl ogłoszenia z dnia 2 kwietnia 1936 roku
umIes~czonegą, w Nr. 78 Monitora Polskiego
~czegqowy,pl~ zabudowania części majątku
!lrszn17e, poł~zonego' w gminie Zd.-Wola, powI.atu sIerad~klego, na~eżącego do Teodozjusza
WIerzchleyskIego, obeJmującego. obszar 127 ha
9687 m. 2 ~ granicąch: z północy -, grunty wsi
Kars~ice i grunty P. K. P., z wschodu'-grunty WSI Karsznice i wsi Marzenin, z południa, _
g:U?ty. kol. Swędzieniejewice i -maj. Swędz,ie
nIeJe~lCe, z zachodu -:- maj. Swędzieniejewice,
w druu 18 s;tycznia 1938 roku został uchwalony
prze~ WydzIał Powiatowy i będzie wyłożony do
p~bhcznego przeglądu na okres czterech, tygodnI w refe~acie budowlanym Wydziału PO'wiatoego w SIeradzu, ul. Warcka Nr. 14, tj. od dnia
marca 1938 do 30 marca 1938 r. w godzinach
?d ~O :d? 12 codziennie z wyjątkiem niedziel
I dnI sWlątecznych.

7

Po ,upływie' powyższego okresu, tj. od driia
?1 marca 1938, r. do dnia 14 kwietnia 1938 r.
.1nte~esowani Il19gą wnosić przeciw' temu plano:WI zarz~ty na ręce Przewodniczącego WydZIału PowIatowego w Sieradzu.

z .art. 25 cytowanego rozporządzenLa do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia
szczegółowego planu zabudowania według art.
9 lit. "c" i "d" cytowanego rozporządzenia, a
czyniącego zadość art. 11 powyższęgo rozporządzenia, obejmującego część wsi Teofilów,
gminy Radogoszcz,powiatu łódzkiego o po~
wierzchni 5 ha 9:179 m 2 , graniczącego od południa z szosą Łódź-Aleksandrów, od północy
z ulicą Wersalską, od wschodu z rozparcelO'wanymi gruntami Henryka Klinka, od zachodu
z gruntami majątku Kały AB.
Z treścią mającego być sporządzonym projektu szczegółowego planu zabudowania części
wsi Teofilów, zainteresowani mogą zaznajamiać
się w Wydziale Powiatowyrp - Oddział Budowlano-Regulacyjny, Łódź, ul. PiotrkDwska Nr., 91,
w okresie .od dnia 10 marca 1938 r~ do dnia 24-go
marca 1938'r.w godzjnach od 10-13 codziennie z wyjątkiem niedziel J świąt. W okresie .od
dnia 25 marca 1938 r., do dnia 10 kwietnia 1938
roku zainteresowani mogą z.głąszać ,wnioski,
dotyczące wymienionego wyżej szczegółowego
planuzabudDwania.
Przewodniczący Wydziału

PDwiatDwego:
(-) Fr. D e n y s
KierDwnik Starostwa.

Dział nieurzędowy .
KDnin, dnia 17 lutego .19~8 r.
Nr 226/38 .

I

Przewodniczący Wydziału Powiatowego:

(-)

M gr. K. Ł a z a r s k i
Starosta Powiatowy.

83.
OGŁOSZENIE

W:vnZIAŁU

POWIATOWEGO w ŁODZI
z dnia 15 lutego 1938 roku L. Bd. 139/37/38
o przystąpieniu do sporządzenia szczegółowego
planu zabudowania części 'wsi Teofilów, gminy
Radogoszcz, powiatu łódzkiego.

OGŁOSZENIE.

Państwowy Zarz.ąd Wodny w Koninie, na
podstawie zarządzenia U rzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu z dn. 7. II. 1938 r. Nr. KW. III-l~2/2
1938 roku, ogłasza niniejszym przetarg na dostawę materiałów faszynowych do regulacji
rzeki Warty, na następujących warunkach:
Zapotrzebowanie faszyny lasowej wynosi
26.000 m 3 0raz 260.000 sztuk kołków faszyno,wych. '
"
Wymienione ilości mają być dostarczone na
brzeg rzeki Warty .w ,punktach wskazanych
przez Państwowy Zarząd Wodny w Koninie, do
następujących miejscowDści i wpadanych ilDściach:

km 55 (pod Koninem) -

20.000 m 3

fasż.

las.

i 200.000 kołków,
Morzysławiem) - 4.000 m S fasze
kołków,
km. O (ujście Prosny pod Pyzdrami) 2.000 :m 3 fasze las. i 20.000 kołków.

km 59 (pod

las. i 40.000

Wydział Powiatowy w myśl art. 21 lit. ,;d"
Prezydenta Rzplitej z,,-dnia 16.
Jakość faszyny i kołków, materiał z jąkiego
II. 1928 r. o prawi-e budowlanym i zabudowaniu, mają być wyrobione, sposób wiązania, zestawieosiedli (Dz. Ust. R. P. Nr. 23, poz. 202) w brzmie- nia i odbioru opisany jest w "Szczegółowych
niu zmienionym ustawą z dnia 14: VII. 1936 r. warunkach dostawy materiałów faszynowych,
(Dz. Ust. R. P. ~r. 56, P?z .. 405) p~aję zgodnie do robót'%p.nyqh -i regulacyjnych", za~wier...
ii

rozporządzenia

?8 '
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dzonych rozp. Ministra Komunikacji z dnia 20 czalne. Ofertę' zaopatruje się na końcu własno
lutego 1937 r. Nr. Z-I-21/11/37.' Oferować ręcznym podpisem. Oferty należy składać
w zalakowanych i nieprzejrzystych kopermożna dostawę całej ilości materiałów faszynowych lub ich część, na wszystkie place wska- tach. N a kopertach należy umieścić napis:
zane przez Państwowy Zarząd W odny w Ko- "Oferta przetargowa na dostawę materiałów
ninie, lub też na jedęn z nich. Dostawa może faszynowych P. Z. W.". W razie przysła
nia ofe!'ty pocztą, należy kopertę z ofer L.!
być rozpoczęta natychmiast po podpisaniu umowy i ukończona ma być w całości do dnia l-go włożyć do drugiej koperty, ·opatrzonej adresem
czerwca 1938 r. Oferty należy składać w kance- Państwowego Zarządu Wodnego w Koninie. Na
larii Państwowego Zarządu Wodnego w Koni- kopertach nie należy umieszczać. ani nazwiska
Państwowy
Zarząd
nie do dnia 5 marca 1938 r. Otwarcie ofert na- ani adresu nadawcy.
Wodny w Koninie zastrzega sobie prawo przestąpi dnia 5 marca 1938 r. o godz. 12 przez Koprowadzenia dodatkowego przetargu ustnego,
misję Przetargową. Do oferty winien być do~
w wypadku przewidzianym w p. 2 §, 29 rozp.
łączony dowód złożenia wadium, w wysokości
5% ceny oferowanej, w formie przewidzianej Rady Ministrów z dnia 29. I. 1937 r. (Dz U. R. P.
w okólniku Ministerstwa Komunikacji z dnia Nr. 13, poz. 92). Wynik przetargu i wnioski
15. V. 1937 r. Nr. 25(! (Dziennik Urzędowy Mi- Komisji przetargowej podlegają zatwierdzeniu
. nisterstwa Komunikacji z dnia 17. XI. 1937 r. przez Urząd Wojewódzki - Wydział KomuniNr. 54). Wadia w gotówce winny być wpłacone kacyjno-Budowlany w Poznaniu. W ciągu 3-ch
do Kasy Skarbowej w Koninie, zaś papiery dni, licząc od dnia powzięcia decyzji i przyjęciu
wartościowe dołączone do ofert. Złożona oferta oferty, Państwowy Zarząd W odny w Koninie
zawiadomi oferenta o wyborze jego oferty, wzyobowiązuje oferenta" pod rygorem utratywadium, do chwili zatwierdzenia wniosków Ko- wając go równocześY,l.ie do stawienia się woznamisji przetargówej przez Urząd 'Wojewódzki czonym czasie i miejscu do podpisania umowy.
w Poznaniu. Składanie ofert, ich zamiana i cof- Termin spisania i podpisania .umowy nie może
przekraczać 28 dni, licząc od daty. doręczenia
nięcie jest dopuszczalne przed terminem rozpoczęcia przetargu.
Komisji przetargowejsłu wezwania. Oferenci, którzy nie utrzymają się
przy przetargu, zostaną zawiadomieni i _wadia
ży 'prawo 'wyboru dostawcy, bez względu na
zostaną im zwrócone.'
<;enę.· Oferta powinna zawierać:
Wszelkich bliższych informacyj, związanych
1) Imię i nazwisko oraz dokładny a.dres ofe:" z niniejszym ogłoszeniem, udziela Państwowy
renta i datę sporządzenia oferty.
Zarząd W od~y w Koninie codziennie, w godzinach od lO-eJ do 13-ej.
2) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze
wskazanymi w wezwaniu do składania
Kierownik Zarządu:
ofert, warunkami dostawy materiałów
(-) Inż. Wł. 1) u n i n,.
faszynowych, ustalonymi przez Ministerstwo Komunikacji z dnia 20. II, 1937 r.
WYCIĄG
Nr. Z-1-21/11/37.
ze statutu. Komunalnej Kasy Oszczędności
3) Wyszczególnienie cen i sum w cyfrach
Powiatu Tureckiego w..a'urku,
i wyrazach, jako też wskazanie cen\jednostkowych materiałów faszynowych.
uchwa~ónegoprzez 'Radę Powiatową w Tut4) Oświadczenie, że oferent uważa się za ku w dniu 13 sierpnia 1937 roku, zatwierdzonego
, --związanego z ofertą do terminu. ważności decyzją Związku' Komunalnych Kas Oszczęd-.
oferty, wskazanego w wezwaniu do skła ności w Warszawie.z dnia 18 listopada 1937 r.
dania ofert, pod rygorem utraty wadium Nr. 38/S/37 w związku z przepisami art. 7 i 39
i że pod tymże rygorem zobowiązuje się" rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
w razie utrzymania się przy ,przetargu, z dnia 24 października 1934 roku o komunalnych
podpisać umowę oraz złożyć zabezpieczekasach oszczędności (Dz. Ust. R. P. Nr. 95, poz.
nie należytego jej wykonania.
860) oraz na 'podstawie § 4 ustęp (1) punkt l
rozporządzenia Ministra' Skarbu z dnia 8 lipca
5} Ilość oferowanego materiału~
1936 roku, wydanego w porozumieniu z·- Mini6) Miejsce dostawy.
strem' Spraw Wewnętrznych Q Związkach Ko7) Oświadczenie, że godzi się na ewentualne munalnych Kas Oszczędności (Dz. Ust. R. P.
'zwiększenie lub zmniejszenie oferowanej
56, poz. 410) w brzmieniu ustalonym w § 52 rozilości materiału do 50% ,_ gdyby zwiększe ,porządzenia Ministrów:·, Skarbu, Spraw Wewnie lub zmniejszenie -kredytów tego wy- nętrznych i Sprawiedliwości z dnia 16' marca,
magało, bez żądania odszkodowania- Z te1937r. o K.K; O. (Dz. Ust.R. P. Nr 25, poz. 173).
go tytułu.
'
,
Na' oryg'inale decyzji Związku Komunalnych
8} Dowód złożenia
wadium.
Kas Oszczędności w Warszawie, zatwierdzającej,
,
statut, figurują podpisy:, Prezesa Związku, ZygOfertę należy napisać jednym ciągiem, nie
zostawiając miejsc niewypełnionych.
Wyskro- niunta·Chudzyńskiegoh' DyrektóraZwiązku, Jóbywania i. poprawki w ofertach są niedopusz- zefa Rozkowskiego.
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I.

ORGANIZACJA' KASY.
A.
Firnla, siedziba, terytórialny zakres działania,
cel Kasy, odpowiedzialność związku założyciel- ,
skiego za zobowiązania Kasy oraz
przepisy ogólne.
§ 1 ust. l'
. Statutem niniejszym rządzi się Komunalna
Kasa Oszczędności powiatu tureckiego \w Turku,
założona pod powyższą
firmą przez Turecki
Powiatowy Związek Samorządowy w Turku
W roku 1928, a działająca do dnia wejścia w ży
cie statut~ niniejszego pod tą .samą nazwą na
zasadzie statutu zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego, dnia 17 stycznia ,,1929' roku za
L. III. 1459, a opublikowanego w Łódzkim
ń?ienniku Wojewódzkim z dnia 1 września
1929 roku N:t.'18.
§ 3.

,T~ryt~rial~y .z~kr~s qziałania Kasy Oszczęd
nOSCI 0l?eJmuJe, J;zeh chodziO~)bowiązek przyjmowanIa . wkładow oszczędnosciowych, obszar
Tureckiego ,Powiatowego Związku Samorządo
wego oraz obszar, na którym działają oddziały
lub zbiornic~ Kasy.

Organa

Ka~y 'i

ich kompetencje.

§ 13 .
Organami Kasy są:
1) Rada Kasy jako organ stanowiący,;
2) Dyrekcja Kasy jako organ zarządzający
i wykonawczy,
3) Komisja Rewizyjna jako organ kontrolujący.

. Rada Kasy.
§ 14 ust, 1. '
Rada Kasy jest ciałem kolegialnym, składa
jącym się z przewodniczącego i sześciu człon
ków wybieranych na Iat3 przez Radę Powiatową. Równocześnie 'z wyborem ~złonkówRady
Rada Powiatowa wybiera na okres 3-Ietni po
jednym zastępcy każdego członka Rady.
- Dyrekcja Kasy.
§ 20 ustępy: 1, 2, 3 i 4.
Dyrekcja Kasy jest organem kolegialnym,

§ 5.
Siedzibą Kasy jest miasto Turek.

§ 6.
Kasa uży\va' pieczęci owalnej, żaw~enljącej
herb TureCkiego Powiatowego Związku Samorządowego.
.
W otoku herbu mieści 'się nazw; Kasy, usta~
l.na w § l statutu niniejszego:
,
Do czasu ustalenia herbu /Tiu:eckiego Powiatowego Związku Samorządowego Kas~ 'używa
pieczęci 'bez herbu.
.

§ 7.
Zadaniem Kasy jest rozwijanie w najszer-

szyćh warstwa.ch ludności zmysłu oszszędno'
ściowego, ułatwianie grom,adzenia oszczęd~ości,

gospodarowanie nimi w sposób

zapewniający·

całkowicie' bezpieczeństwo złożonego' kapitału
i słuszne odsetki, oraz popieranie produkcji

przez, udzielanie kredytu
stw0!ll społecznym.

w lokalu Kasy, jej oddziałów, zbiornic, ,kant 0rów wymiany i zakładów zastawniczych (lombardów) oraz w lokalu urzędowym Tureckiego
Powiatowego Związku Samorządowego.
. B.

naj szerszym ,war-

§ .8.
Turecki Powiatowy Związek Samorządowy,
jako Związek założycielski Kasy, ponosi wobec
osób trzecich odpowiedzialność jakoporęczycjel
za wszelkie zobowiązania Kasy.

składającym się z trzech członków.
W skład Dyrekcji wchodzi dyrektor zarzą
dzający, jego zastępca oraz jeden członek Dy-

rekcji.
Dyrektor zarządzając~ i jego zastępca po'winni być stale zatrudnieni w Kasie i posiadać
kwalifikacje przewidziane w § 10 ust. (2) roż..;
porządzenia ,Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych .~ 'Sprawiedliwości z dnia 16 marca
1937 roku, o komunalnych kasach oszczędności
(Dz. U. R. P. Nr. 25,-poz. 17.3).
. Dyrektora 'zarządzającego, Jego zastępcę
oraz członka Dyrekcji pOwołuje -i odwołuje Rada Kasy. Wybór i odwołanie Dyrektorazarzą
dzającego pod!ega zatwierdzeniu przez władzę
nadzorczą·

§ 22.

Dokumenty, mocą których Kasa zaciąga zo,wobec osób trzecich oraz pełnomoc
nictwa, upoważniające do zaciągania takich zo- ,
bowiązań i do działania w imieniu Kasy) powinny być zaopatrzone pieczęcią Kasy i podpisane
przez dwie, osoby, wchodzące w skład Dyrekcji
lub przez osoby, upoważnione do podpisywania
za Kasę; koniecznym jest jednak .zawsze podpis
dyrektora zarządzającego lub podpis jego zastępcy w przypadkach, określonych w § 21 ust. 3 .
statutu niniejszego.
bowiązania

Komisja Rewizyjna .
Kapitał

.§ 9.
zakładowy Kasy wynosi 70.000

zło

tych.
§ 10.
Ogłoszenia Kasy powinny być wywieszane
na wid.ok publiczny przez co najmniej 14 dni

§ 24, ust. 1 i 2.
Turecki Powiatowy Związ~k Samorz'ądowy
sprawuje kontrolę nad Kasą za pośrednictwem
Komisji Rewizyjnej.
."Komisja' Rewizyjna· jest organem kolegialnym, składającym s~ę z pięciu członków or~ ,',
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z trzech zastępców, wybieranych przez Radę
Powiatową na jeden rok spośród lub spoza grona osób, wchodzących w skład organów ustrojowych Tureckiego Powiatowego, Związku Samorządowego.

,~

DZIAŁANIA
OSZCZ~pNOŚCI.

II. ZAKRES

KASY

§ 32.
,
Kasa upra~iona jest do wykonywania tylko ,tych czynności, które wymienione są w statucie 'niniejszym lub na które uzyskała ze..;
zwolenie Ministra Skarbu.
§ 33.
Do zakresu czynności Kasy należy:
1) przyjmowanie - w ramach przepisów zawartych w §§ 38-54 statutu niniejszego - na
k,siążeczki oszczędnościowe terminowych i bezterminowych wkładów oszczędnościowych;
2) przyjmowanie 'na imienne książeczki
wkładkowe lokat, 'w szczególności lokat instytucyj finansowych i ubezpieczeniowych;
3) otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących o saldach kredytowych;
,
4) ,udzielanie pozyczek za zabezpieczeniem
hipotecznym;
5) udzielanie pożyczek wekslowych i na
skrypty dłużne z podpisami 'na wekslu lub skrypcie co najmniej trzech osób majątkowo odpowiedzialnych, przy cZym warunek ten nie dotyczy pożyczek udzielanych osobom 'prawa publicznego;
6) udzielanie pożyczek pod zastaw:
a) książeczek oszczędnościowych, wystawionych przez komunalne kasy oszczędności
Pocztową Kasę Oszczędności, banki pań
stwowe i komunalne i Galicyjską Kasę
Oszczędności;
,
b) papierów wartościowych 'posiadającyc,h
bezpieczeństwo prawne (pupilarne) i ak:cjiBanku Polskiego do wysokości 750/0
'wartości .giełdowej lub targowej, nie wyżej jednak ich wartości imiennej;
7) udzielanie kredytów w rachunkach bieżących, zabezpieczonych hipotecznie, papierami
wartościowymi, bądź też w inny sposób, ustalony w regulaminie, o którym mowa w § 37 statutu;
8) dyskontowanie weksli posiadających charakter krótkoterminowy i pochodzących z, obrotu gospodarczego oraz zaopatrzonych co najmniej w dwa podpisy osób odpQwiedzialnych
i

majątkowo;

9) dyskontowanie, nie wcześniej jak na sześć
przed terminem płatności, wypowiedzianych lub wylosowanych papierów procentowych wymienionych wyżej wp. 6 § niniejsze'go, oraz kuponów od tych papierów;
10) załatwianie na zlecenie i rachunek osób
tr~ecich inkasa weksli i ińnych dokumentów;
11) kupno i sprzedaż na rachunek osób trzecich ,papierów wartosciowych, prz,y czym kupna
dokonywa, się po złożeniu potrzebnej gotówki,.
a spr.zedaży po d'Ostarczeniu papierów wartdś
ciowych;
miesięcy
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12) kupno i sprzedaż na rachunek własny
papierów o stałym oprocentowaniu, posiadają
cych 'bezpieczeństwo prawne (pupilarne) akcyj
Banku Po.lskiego oraz akcyj i udziałów banków
komunalnych;
13) redyskontDwanie posiadanych przez Kasę weksli w państwswych i komunalnych instytucjach finansOWyCh oraz w Banku Polskim;
14) zastawianie własnych papierów wartościowych i własnych wierzytelności hipotecznych;
15) zaciąganie pożyczek po uzyskaniu zezwolenia Władzy N adzo.rczej ;
16) umieszczanie wolnej gotówki:
a) w b,~nkach państwowych i komunalnych,
w Banku Polskim, w Pocztowej Kasie
Oszczędności, tudzież w Galicyjskiej Kasie Oszczędności oraz w komunalnych
kasach oszczędno.ści za zgodą Związku
Kas Oszczędności; ,
b) w biletach i bonach skarbowych o.raz
w asygnatach kasowych, Banku Gospodarstwa Krajowego.;
17) nabywanie i budowanie nieruchomości
, za zezwoleniem Władzy Nadzorczej dla' własne
go użytku z funduszu zasobowego i o'szczególnym przeznaczeniu oraz ,z funduszu emerytalnego;
18) nabywanie nieruchomości w postępo.wa
niu egzekucyjnym w poszukiwaniu pretensyj
, Kasy oraz sprzedaż tychnieruchomo.ści;
19) dokonywanie przekazów i przelewów
krajowych oraz wystawianie' przekazów i akredytyw na instytucje kredytowe, w których' komunalnym kaso.m oszczędności wolno lokować
fundusze, w granicach posiadanych przez klienta w Kasie funduszó\y;
20) przyjmowanie, na przechowanie 'papierów' wartośc.1owych i inn~ch walorów;
21) wyn~fmowanie s~hC:Wków w s;karbcu lub
w szafach' bezpieczeństwa;
,
, 22) ,nabywanie wierzytelności hipotecznych,
zabezpie~C!zonych w sposób określony w § 34 statutu niniejszego oraz pozbywanie własnych wierzytelności hipotecznych

III. MAJl\TEK I FUNDUSZE KASY.
§ 55.
Majątek Kasy stanowią wszystkie należące
do. niej, jako osoby prawnej, nieruchomości, ruchomości oraz fundusze i prawa.
J.yIajątek Kasy tworzy całość odrębną od .majątku Tureckiego Powiatowego Związku Samorządowego i jest osobno administrowany.

VII.

WŁADZA
§~

NADZORCZA:

71, ust. 1 i 2.

N adzói państwowy Bad Kasą sprawuje Minister Skarbu działający w porozumieniu z Ministrem Spraw WeWnętrznych.
'
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. W granicach zleconych . VI rozporządzeniu
- Ministra Skarbu z dnia 8 ~lpca 1936 r., wyda, nym w porozumieniu z, Ministrem Spraw Wewnętrznych o Związkach Komunalnych Kas
Oszczędności (Dz. U. R. P. Nr. 56, po~. 410). bez,pośredni nadzór nad Kasą sprawuJe ZWIązek
Kas Osz.czędności.
. t;

glądane w kancelarii Wydziału
Okręgowego w Kaliszu.

Cywilnego

Sądu

Kalis7, dnia 12 lutego 1938 r.
Nr. III. Km. 965/37.
Komornik:
(-) Z. Kostro.
Nr. Co, 13/37 r.
OGŁOSZENIE.

OBWIESZCZENIE.

W sprawie

przymu~o~eg?

.~kupu części

nieruchomości

Nowa WIes Clerunska pod nazKomornik Sądu Grodikiego wKali~zu, re~. wą "Kolonia Zacisze", położ<?ne~ w gI?inie. KalII. Zygmunt Kostro} mający kancelanę swo~ą zimierz Biskupi, pow. konin~~n,. zapIsanej na
w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego .13, na z!łsadzle rzecz adwokata Stefana Demblnsklego w Poznaart. 1146 U. P. C., obwieszcza, ze w dnIU 3*go niu _ Urząd Wojewódzki w Łodzi z~ożył do
czerwca 1938 roku od godz. 10l"ej w sali Wydz. depozytu pierwszą ratę tymczasowo obhczo~ego
Cyw. Sądu Okręg. w Kaliszu sprzedawane ?ędą wynagrodzenia za przymusowo wykupIoną
dwie nieruchomości, a mianowicie: 1) nleru- . część nieruchomości i to:
.
.
chomości położone we wsi Pólko,. gm. Tyniec,
a) w gotówce zł. 4.828,.50; b~ ~ obhgacJac~
pochodząca ze składu "folw.ark Tyniec Nr. 28" 30/0 Państwowej Renty ZIemskIej z kuponamI
pow. kaliskiego, zawierająca ogólnej przestrze- płatnymi 1. VI. 1937 r. zł. 18.900.- oraz drug.ą
ni 2 ha 2394 metr. kw., czyli 4 mórg, czyli 2 dzie- ratę (resztę): a) w gotówce zł.1,~93.45~
oblIsięciny 120 sążni. Na nieruchomości znajdują się gacjach -30/0 Państwowej Renty ZIemskIeJ. z kuzabudowania: a) dom mieszkalny, budówany ponami płatnymi 1. XII-. 1937 r. zł. 6.300.-:-.
W myśl art. 10 rozp. Prez. R. P. z dnIa 28.
z 3 bali, otynkowany, kryty słomą, b) obora murowana z cegły, kryta dachówką, c) stodoła XII. 1927 r. (Dz. U. R. P. r. 1928, po.Z. 22) wzyz bali, kryta słomą i ustęp z desek, kryty pap~. wa się wszystkich uprawnionych do. zaspoko.jePoza tym na nieruchomości znajduje się studnIa nia swych roszczeń z tego wynagrodzenia,. pr~y
z kfęgów cementowych i ogród warzywny, czym termin dO'p~zi~u tego~ wrnagrodzenla
w którym znajduje się 59 okien inspektowych wyznacza się na dZlen 13 kWIetnIa 1938 roku
i 3 drzewa Owocowe. Nieruchomość jest otO'- godzil'la 13 w sali tutejszego. Sąd~..
'
Wierzyciele szukający zaspokOJenIa zwynaczona częściowo sztachetami drewnianymi. Na
powyższej osadzie ciąaą długi w sumie 5023 fr. grodzenia roszczeń w hipotece nieujawniO'nych,
szwaje.,' ka:ucją na 503 fr. szwajc. i.zabezpiecze- winni się zgłosić n"ajpóźniej w terminie wyżej
nie na Zł. 4.472 Vi złocie, 2) nieruchomość poło.;. 6znaczonym pod rygorem, że w razie niezgłosze
żona we wsi Pólko A., gm. Tyniec, pow. kali-, nia ro'zdział wynagrodzenia nastąpi wedle stanu
skiego, pochodząca z majątku zięmskiego "Pól-' ujawnionego w hipotece z pominięciem innych
ko A.", oznacz. Nr. 1, zawierająca prz,estrzeni roszczeń, a roszczenia oparte na prawie publicz615 sążni, czyli 150 pr. lub 279~ mtr. ziemi, sta- nym stracą uprzywilejowane pierwszeństwo
nowiąca łąkę - bez zabudowan, W dz. III. wyk: i znaleźć będą mogły zaspokojeni~ tylko z reszhip. pod poz. 6 zapisano, że przez drogę do łąkI. ty wynagrodzenia, jaka pozostanIe po" zaspoko-:
służy prawo przejścia, przejazdu i przepę:dz,a- jeniu wierzycieli hipoteczny:ch.
niar bydła dla właścicieli majątku Pólko A i PolSąd Grodzki:
kO' B. Nieruchomość we wsi Pólko A., gm.Tyniec jest obciążona długiem w sumie zł. 4.472
(- F. S ó b c z y ń s ki.
i podatkami na zł. 223.06, obie nieruchomości Kleczew, dnia 14 lutego 1938 roku.
posiadają księgi hipoteczne, przechowujące się zl. 3838/V.
Vi Wydziale Hipotecznym przy Sądzie Okręgo
wymw Kaliszu. Prawo obu własności zapisane
SPRAWOZDANm.
jest czystym wpisem na imię Mikołaja i Anton!zbiórki Komitetu Budowy Kaplicy ~więtej Teresy
ny małż. Szymczak. Nieruchomości w zastawIe ze we
wsi Wola Niechcicka Nowa,. gmmy Rozprza.
ani dzierżawie nie znajdują się i oddalone są od
powiatu piotrkowskiego.
po'w .:m. Kalisza o 3 klm. i sprzedane zO'staną na
Komitet Budowy Kaplicy pod'aje do publicznej
żądanie Marcina i Marii małż. Kasprzak.wiad!omdści spraw~zdanie:

v:;

Nieruchomość l-sza została oszacowana na
zł. 16.000 i 2-ga na zł. 1250, lecz licytację, będą

cą w drugim terminie rozpoczyna się od 2/3 sumy' szacunkowęj, t. j. dla l .. szej nieruch. od złoM
tych 10.666.67 i dla 2*ej od złotych 833.33, przyczym'do,przetargu dopuszczone będą O'soby, które złoża vadium w kwocie 100/0 sumy 8zacunko...
wej tu Jest dla l-szej nieruch~ 'zł. 1.600 i dla 2-iej
nieruchomości zł. 125.

Atda tyczące się sprzedaży mogą być prze-

I. Przychód ze sprzedaży cegiełek na. budowę. Kaplicy, oraz ze złożonych dobrowolnych ofIar - OfIarodawców za okres czasu od dnia 1 lutego 1937 roku do
dnia 25 stycznia 1938 r: wyniósł ogólną sumę złotych:
2654.50 gr.

II. Z tej sumy rozchodowano: na zCilkup wapna, na plany budowy, - na· zakup drrewa budulcowego na litografowanie cegiełek, - na zakup cegły, -:- za
przetaTcie drzewa, na roboty przyrozpoczę~jbudo-"
wie - na kamienie pod fundamenty. łasowame wapna
i t. 'P. Ogółem rozchód wyniósł:
zł.-..265-3.80 gr.
W kasie pozostade:

zł.

{).70 gr.

Łodzki DŹiitnnik'Wojewódzki .

A u&?styniak Józef, ze wsi Wierzbie,
:

bIsty.

:

zgubił

'

dowóq 050536-1-1

.Nr. 4

zamJeszkały w

Franciszek,
Gozdek
nowskiego 37, rocznik
wojskową, wydaną

w

1899,

Piotr~owie.

Piotrkowie, ul. limaskradziono książeczkę
368-3-3

tureckiego,
Juliusz, -~ótznik 1909-:---s-yn-Rom~na:-tódi,
A dryszek Józ'ef, rocznik 19:JQ, Jeziorsko, pow.
w Kaliszu.
G owalewski
Pogonowsldego 31.
587-1-1
zgubił książeczkę wojskową. wyd~ną

Abram Lajb,
A jdelman
osobisty z
wydane w

zgubił książeczkę

Lutomierska34, zgubił dowód
obywatelstwa polskiego,
2553-1-1

poświadczeniem
Łodzi.

.Bauer Cezary,

rocznik 1907, z' Radogoszcza,~gubił
w Łodzi.
bezpł. 1-1

kartę wojskową, wydaną

--':-"'-,-------.

B.ergier ,Cylka,
wydany

----------~----"--_.

ośobisły,

Łódź, Ło:r.żyńska
w Łodzi.

20/22,
.'

zg-ubiła

------

doWód
2561-1.1

daną

w

wojskową. WY-c
2596-1~1

Łodzi.

Józef, zamieszkały we wsi
G~, awroński
Szydłów, pow. Piotrkowskiego, zgubił

Kamoćin gm.
karŁęrzemie

ślniczą, wydaną przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie z 1936 r, za Nr. APH. 4/35.
529-1-1

Lajb,rocznik 1907, syn Jankla,
Goldberg
w
Targowa 67, skradziono

Łodzi.
skową, wydaną, w

zamieszkały

książeczkę

wo;2572-1-1

Ł'Jdzi.

GrzyboNicz Roman, rocznik 1912, syn Jana, zgubił
Rudolf, Łódź, Wólczańska 247/9, zgu"bił dowód
Busse
osobisty, wydany w Łodzi.
.2566-1-1
książeczkę wojskową, wydaną w Łodzi
2568-1-1
Władysław. syn Franciszka, rocznik 1892,
Kazimierz,. zgubił legitymację P. F. P. Pracy
B·rodowicz
G uziński
w Andrzejowie. zgubił książeczkę wojskową, wydaną
2583-1-1
w Łodzi, Nr. 1516/37.
w Łodzi.
_____ ~~.z.Pł. 1-1
raczyk Ignacy, Zgierz, Sienkiewicza 53, zgubił kartę
Baum Izrael, Łęczyca, Więzienna Nr. 19, zgubił klau- G rz~mieślniczą, wydaną w Brzezinach. oraz 2 blanco

zulę wykonalności ze sądu Grodzkiego w Łęczycy za
Nr .. A 1577/32 z dnia 12-go listopada 1932, wraz ze załączonym czekiem przeciwko Zacheuszowi Wojciechowskiemu o zł. 500 z,% i kosztami.
2540-3.2

KQwale.gin.
Biskup Stanisław, wieś
dowód osobisty.
luńskiego zgubił

dany przez

gminę

Praszka.

Praszka, pow. wie·
Nr. Ob. 2/16, wy.
589-1-1

2582-3-1
weksle po złotych 500,
endeles Benjamin, rocznik 1913, zgubił zaświadczenie
woiskowe. wydane przez P. K. U. Kalisz. zl. 295-1-1

H
Tomasz. syn Stanisława, rocznik 1910, wieś KaH ojka
szewice. gm. Kluki, zgubił książe<;zkę wojskową,
i dowód osobisty, wydany w Piotrkowie.

569-1-1

aszcżura Józef, rocznik 1908, Kościelnica, .gm Orzeszków
zgubił książeczkę wojskową, wydaną w Kalisl.U.
.
. '
484·3~3

Mojsze Bine,m, rocznik. 1917..syn Sz~ja-Bera: za:
J
B iałe~
mieszkały Brzezmy k/ŁodZ1, zgubtł dowod osobIsty 1

metrykę

urodzenia, wydane w Brzezinach.

2599.1-1

Szmul, w
.Chaim Majer, Łęczyca, Poznańska 20, zgubił
j abłoński
samochodu Nr. A,
C habański
kartę rzemieślniczą, wydaną przez Starostwo PowiaŁęczycy,

Pa;ęcznie,

45426,

zgubił

znak rejestracyjny
2345-3-3

za Nr. A. p, H, St80/II Nr. rej, 1288.
an Franciszek, rocznik 1906, Racławice, zgubił lcsią2270·3-3
żeczkę wojskową, wydaną w Kaliszu.
598-1-1
isżek Jakób, :tamies~k.ały w Sulejowie, ul. Konecka,
C zgubił rewolwer systemu browning FN cal. .7.65,
udalewicz Wolf, Brzezit;ly, zgubił dowód osobisty, wy... dany w Brzezinach.
. \
2559-1-1
Nr. 399785.
/
557-3~1
abłoń.ski Leopold. t('CZłlikl~.'
.. Kaliska 28, zgupił zaomaniewski Konrad, :wł. folwarku Zapole, gm. Brzeźnio,
2569-1-1
. pow. Sieradzki, skradziono kartę łowiecką Nr ..53183, . . świadczellle wojskowe, wydane w Łodzi.
pozwolenie na broń Nr. B A 14/17/0 wydane dnia 23/VI
·asiński Józef Łódź, Pomorska 117, zgubił Ś~ia~~two
1937 roku przez Starostwo Powiatowe Sieradzkie i dowód
SZkolne Szkoły Powszechnej.
2562-1-1
osobisty..'
533-1-1
anowski. Jankiel Aron, syn Józefa, rocznik 1901. w Ło
irma N. Fuks. i Synowie, w Łodzi, OrewolJwska 7. zgidzi, zgubił książeczkę wojskową, wydaną, w Łodzi.
nął znak rejestracyjny samochodu Nr. A 45558 ..
2542-1-1
,
2529-3-2
otok. Janusz. zgubił legitymację szkolną, wydaną przez
irma Perla i Francus W K!;\liszu, P. O. W. 19, zginął
szkołę_ I. Kacenelsona.
F. 1.1
tylny numer rejestracyjny samochodu Nr. 45696
.2536-3-2
oń czak Józefa, zgubił dowód osobisty, wydany przez
Zarząd Gminy Kuźnica Grabowska.
594-1-1
rajnd, Rachmi1.syn Abrama Icka. zamieszkały,'Zelow,
Kilińskiego 4, zgubił dowód osobisty, wydany w ZeKryska Stanisław, syn Józefa, rocznik 1901, Ł6dź. zgu2592/1
lo w i e . ·
bił. ksiązeczkę wojskową, wydaną w Łodzi. 2595.)-1
---'-------------i;ałkowski Bolesław, rocznik, 1900, syn Bolesława,
Michał, syn Icka Majera i Anny. zamieszkały
F Łódź, Niemcewicza 13 zgubił książeczkę woiskową. Kempiński
Łódź, Gdańska 92, zgubił dowód osobisty wydany
wydaną w Tomas'1.owie-Mazowieckim.12577-1-1
2601-1-1
w Łodzi.
'---"erhard Fogiel. rocznik 1913,. . . zamieszkały w Skrzynce'
arolak Ignacy. zamieszkały we wsi Borowiec, gm. Rogm.Ostrowite, pow. konińskiego, zgubił zaświadczenie
góźnia, zgubił świadectwo i ksiąteczkę czeladniczą,
wojskowe, wydane w Inowrocławiu.
583-1-1
wydane przez Izbę Rzemieślni~zą w Łodzi.
2338-3-3

'towew

J

J

D

F

F

F

J

J

J

K

·
K

G

K

Zarząd Dóbr, Lasów; i Gospodarstw Rybnych
G łówny
łowiec, wł. Jan Zaremba~poczta Kamińsk, zgubił

K lupa Józef,
zamieszkały w Brzezinach, pow. Wieluński
dowód
wydany przez
Gminny

Py:dowód toisamości samochodu osobowego, marki "Buick"
Nr. rejestr. ŁD Nr, 80661, wydany w Radomsku. 2600-1.1
. Gapys Stanisł~w, zgubił świadectwo ukoń<:zeuia S~koły
.
PowszechneJ Nr. 11, w Łodzi,
2567-1.1

zgubił

Praszka

osobisŁy,

Zarząd

'

aliski S,. M. w Koninie. zgubił odpis,.
cesji Nr. 120 na przewóz towarów
Wr. A 45277 i Nr. A 45289.

K

524-3-2
wyciągu

konsamochodami
2503--3..2

•

Nr. -4

"

-Łódzkt-Dziennik-Wojewódzki

------~--------------------~~----------------------~----------~---------------------

Kotek Mordka, rocznik 1907, syn Ick~ w Sieradzu. zgu-, ",bił książeczkę wojskową" wydaną w Sieradzu.
,
563'-1-1
'Kucharek Józef, zgubił zaświaączenie wojskow~, kat.
E wydane w Wieluniu.
"
566·1-1
Krówka Franciszek. rocznik 1891, syn Stanisława.- za-"
mieszkały w Złoczewie k/Sieradza. zgubił książeczkę
~ojskową, wydaną w Piotrkowie Trybunalskim'.
538-1-1

,K0lY'ałewski

Adam. Zduńska~ Wola, zgubił tylny' znak
rejestracyjny samochodu T. 45.451.2586·3-1

- Kiciński Franciszek. zamieszkały w Łodzi. przy ulicy
Ł Radwańskiej 10. zgubił książecl kę wojskową, wydaną
~ odzi.
"
2558-1-1
owabki Czesław Marian. rocznik 1912, w Kazimierz~~
Biskupim, zgubił książeczkę wojskową" wydaną
w Łodzi.
2563-1-1

K

:,&5

J6zef~ rClcznik 1904. z Głodowa, gm. Kazim.-B.
Nowak
zgubił książeczkę wojskową oraz kartę mobilizacyjną

wydane w Koninie.

O

'

576;'1-1

wczarek Józef, syn Antoniego, rocznik 1900, w todz,i,
zgubił książeczkę wojskową. wydaną w Łodzi.
,
2545·1~1

Stanisław, Ruda Pabianicka, zgubił legitymację
P ietrzak
szkolną, wydaną przez Szkołę Handlową MęSką Miej-

ską w Łodzi.

P

,

'

2590-1-1

ełczyński Edmund, syn Bogumiła, rocznik 191.1,_ w Ło
',dzi, zgubił ksiązeczkę wojskową. wydaną w Łodzi.

,_

2543-1-1

0ltex, w Łodzi, Śr6dmiejska 5, zgubiła znak rejestracyjny samochodu Nr. A 45404.
,2362-3-2
iotrowski Kazimierz. rocznik 1921. w Łodzi,zgubił
świadectwo ukończenia 5 klas szkoły powszechnei
2598.-1-1
Nr. 66. VI Łodzi, z dnia 15. VI. 1934 r.
luska Jan. Czastary, zgubił kartę rzemieślniczą Nr. 913/28
wydaną przez Starostwo Powiatowe,Wieluń:skie.
482-2-1

P

P

Kais,Prywatną,
er -Anita. zgubiła legitymację szkolną. wydaną przez, P
Szkołę Powszechną A, Rothert w Łodzi. za

Nr. 7~. ',- ~ ,

c

2554-1-1

'K.~walski ~ichał. roezD:ikl~9ł. _-s~n

,Aleksandra, Łódź'
, Rac!awlcka ~5, zgubił, kSiążeczkę wojskową. wydaną
~Łodzl.
. '_
_' _
bezpł. 1-1
Kujawowicz?wi Stanisławow~, 'i'oczni~. 1907, Łódź. i;'
karzewsktego 38. skradZiono kSlązeczkę wojskową,
~ydaną w Włocławku.
bezpł. 1-1
Kabat Zygmunt, rocznik 1912, syn Teofila. tódź, Gnieinińska 18, zgubił książeczkę wojskową, wydaną
wodzi. .
2578.):..1

Ł

----------------------------------------ustelnik Władysław, wieś Chorzemice. gm. Brudzice.

P

rocznik 1896. zgubił ,książeczkę wojskową, wydaną
w Radomsku.
'
545-1-1
utkowskiemu Józefowi. w Przatowie. skradziono rewolwer
Nr. 53815. cal. 6.35.
543-3-2
omanowskiemu Leonowi. skradziono legitymacJę słu.ż·
, bową nauczycielską na rok 1937, wydaną przez In_
zl, 293fV
spektorat Szkolny w Łodzi.

R
R

Łódż,

zgubił

Edmund,
Lipowa 19.
pozwolenie na
Re;nsz
prowadzenie pojazdów mechanicznych, wydane w

Kup~rwaser
Chana,. Zgierz, ul. Limanowskiego 5, zgu- dzi. za Nr. 8091.
biła dowód osobIsty, wydany w Zgierzu.
2546-1-1
Rutkowski
,Konówna
Regina. ~ Łodzi, zgubiła legitymację szkolną,
wydaaą przez Gimnazjum 221..
2547-1-1

Ło

2581-1-1
Gołębia 7

Stanisław, rocznik 1904; Łódż.
zgubił kartę wojskową, wydaną w Łodzi.

Lan?au :Wolf~ syn J~ska" rocznik 1897. Unieiów, zgubIł kSlą*eczkę WOJskową, wydaną w Kaliszu 2585-1-1

R

bezpł. 1-~

żanek Józef, rocznik 1896, syn Michała, Łódź, ulica
, Matejki 7, zgubił książeczkę wojskową, wydaną' w ł..o

dzi.

2570-1-1

R,pozwolenie.
ozensdein Moszek Hersz, Ogrodowa 13,
zielone
na prowadzenie pejazdów mechanicznych,
L.ewkow~ci
Stan~sław" w 'Kolumnie. zgubił potwierdz~nie
. ' -2514-1-1
hadan!a tech,mcznego samochodu, Nr. A. 41'752 i po.. , wydane w
tWlerdzeme odbIoru.
'-',
2541-3":1
R porty zagraniczne.
Dawid,
39,
2 paszwydane w
oraz bilet kolezgubił

Łodzi.

ogoziński

M~nd~l Hersz, rocznik 1897, z Zelowa zgubił książeczkę
,woJskową, wydaną

w Lasku,

599-1-1

Michalskiemu Franciszkowi, zamieszkałem~ w Huci~
Drewnianej, gm. Kob!ele, skradziono zaświadczenie
wojskowe. wydane w Radomsku.
573.1-1

M,akówczYńs~i Adam z Kuźnicy-Błońskiej, zgubił do-

• wód OSObIsty Nr. 75,
~_.,~oku 1931

wydany w

gminie

Klonowa
570.]-1

Mielczarek Andrzej, zgubił dowód osobisty Nr. 103/31,
.
. wydany p zez gxp.inę Kuźnica Grabowska.
580.:1-1
Mr6zek Bolesław, rocznik 1914,zamieszkały wieś Huta'
. W~ml·~ututów zgubił zaświadcze'nie \ro1skowe. w} dane
577-1-1
w .. le U D 1 u . , .
-- Mic~a~owicz 'Józef, zamieszkały w- Milanówku pod War.. s~awą, zgubił roczne świadectwo szkolne IV klasy
Iill lę Józefa Michałowicza, wydane prZEZ b. Szkołę
an ową, H. Cyrklera, w Łodzi. w roku 1904. 2589",:1~1

ft

Marb~us
Chaia, Łódź,
1sty, wydany w

Moniuszki 5,

Łodzi.,

zgubiła dowód oso.,.
2551-1-1

. Mądl'zabi~ł' S~~nisław. rocznik 1905 z Ka~imierza-Bisk.
zgu
~lązeczkę wojsk" wydaną w Koninie. 575.1-1
ar.nu:{ Leokatdia. w Lodzi, żgubiła dowod tożsamości
"
wy any w "odzi
,
bezpł. l-i

M

M.'ajews.kiemu
Henrykowi, rocznik 1904, synowi Ignacego,
zamle~zkałemu w R.aąogoszczu, ,skradziono ksiązeczkę
~Jskową

1

dowód OSObIsty, wydane w Łodzi. ' 2576-1-1

Mittelber{ Szlama, rocznik 1909, zgubił książeczkę woj~
skową. wydaną w Łodzł~ ,
,
,2156-2_1

ł..6dt, Goplańska

Paryżu,

zgubił

jowy do Bazylei

2575.1-1
Łódź,

zi!ubił

Szaja.
Piotrkowska 6,
dow-6,d
Rozendorn
osobisty, wydany w
,2587-1-1
PoRozental Izak.16.rocznik 1907, syn Beniamina;

łudniowa
w Suwałk,ach.

zgubił

Łodzi.

Łódź,
wojskową. wydaną

książeczkę

5588-1-1
zgubił

owiżdżał Kazimierz, rocznik 1910.
S
~skow~ wydaną w _Wieluniu.

książeczkę

585-1-1

adkowskiemu Stanisławowi. ,rocznik] 1912, skradziono
książeczkę wojskową. wydaną w ,Kaliszu.
588·1-1
erwiński Edmund, sya .Adama, rocznik 1899, w Łodzi,
zgubił książeczkę wojskową. -wydaną w Łodzi,
2597-1.1

S
S

S, ubcZyński
Sieradia,

Wacław,

rocznik 1911.

syn

Franciszka z
w Sie562-1-1

zgubił książeczkę wojskową. wydaną

radzu

_ !

MajeT Jakub.
Sender
Kamienna 7,

Łódź'
wydaną

rocznik 1913, syn': Rubina,-

zgubił

książeczkę

wojskową,

w Kaliszu.
2549-1-1
Stam~ Lucj!l' Konstantyn6w lI-go Listopada:33, zgubiła
legitymacJę szkolI'lą, wydaną przez Niemieckie Pryw.
2556.1.1
Gimnazjum w Łodzi.
tc Mordka. zgubił świadectwo szkolne z roku
Szajnh
1936-37 klasy VI. Szkoły Powszechnej Nt. 114, w

Łodzi.

.

2584-1-1

Szewczyk, Wiktoria, w ł.odzi. zgubiła dowód osobisy,
_.
2544.1-1
wydany w Łodd.

Janow~, roczn!k 1916. syno~i Franciszka ze
S hlrc~ewskiemu
WSI Adamów. skradzl0no kSIążeczkę WOJskową. 581-1-1

. . Lódzki -Dzien;ąik.·Wojewódzki'·

S

łlQpe. Ludwik, Łód;i,-

S
-

kibińśld Stan~sław~ zgubU.świ~dectwo ukończenia Szkoły

BoI. Limanowskieg9223, "'). zgUł;,ił .
dyplom czeladniczy zawodu . ślusarskiego, wydany dnia
~6: września. 1927 z cechu ślusarskiego w Łodzi, Kiliń~
slciego -123. .
o·
2365-1-1
Powszechne, Nr. 71. w

Łodz1..

·W a!nert
~bert w. Ra~om,sku, zgubił dowód rejestracyjąy
.1
z konceSJI
Nr. A 45282.
'
i . .... 2548-1'-1
wyC1ąg

-WitOński· Władysław. "Łodzi. syn

'.

. 1905,

beżpł.

1-1

Swobodzie Wilhelmowi. rocznik 1892, synowi. J6zefa.
zamieszkałemu w Łodzi, Sw. Jana 26. spaliła się ksią,
. żeczka wciskowa. wydana w Sieradzu.
2573-1-1·

rocźnik

w tadzio

bez,ł.

1-1

Zi-ednoczone"Zakłady

K. Scheiblera i'L. Grohm~na. zguznak rejestracyjny A 47649•. wydany w ł..odzi.
_ - - " '_ _ _ _--.:>'_ _ _~----_____...;..2D94-1-1
Zgubiono· dowód t;żsamośoi koiła Seria A Nr. 383532
wystawiony na nazwisko właściciela Drużbialca Wo;c
ciecha ze wsi Garzew. gm. Zbor6w. pow. Kaliskiego.
ginęła matrykuła szkolna... wydana przez .Gimnazjum.
Państwowe' im. Staszica w Zgierzu, na imię Tarczyń
skiego Kazimierza. zam,ieszkałego, Łódź. Wiążowa 12.
.
.
25S5-1-1
biły,

,.S'.perberg
Oskar~ rocznik 1904, wieś KalełIliki . syn Wł,,
dysława, zgubił książeczkę wojskową. wydaną w Lodźi.
,

Mateusza.

zgubił książeczkę wojskową. wydaną

.

2560~1-1

(2Iyne Mordćha Załma rocznik 1903 syn Jakuba Herszy
..:lo zamieszkały w Łodzi: ul. ZeromskiegoS, . zgubił ksią
żeczkę wojskową wydaną w Skierniewicach. .2557,-1'-1
.'

sa~ochodu

.Z

------~--------------,-~----

Skradziono 2 weksle : 1) zł. 100 płatny 15.4.38 & wystaw.
L. Bank, Kołomyja. zlec. "Galanteria", ,2) zł. 70.- pł.
21.1-2:~7 r. wyst•. A. Szałdajewski. zlec. A. Wieroszowski.
"'Powyższe -'weksle unieważniam. S . Lieberman, 11 Listopada 192.
2348-3-3

'~S. imełil~'ski

Mayer: .tamiesz'kały w Pabianicach. przy ul.
Warszawskiej Nr 7,. zgubił kartę rzemieślniczą. wydaną przez Starostwo Powiatowe w Łasku.
2296-3-3

_SYl!óląka

Stefania. w Łodzi. ul. Drewnowska 48. zgubiła
zł. 1500 z wyst. Władysława Sułkorskiego i
Mieczysława Juręwic~a.
.
2313-~-3
weksel

F

rachtenberg Józef, rocznik
T
. .Mielczarskiego 28.

zgubił

książeczkę
Szkoły

wód osobisty i świadectwo ukończenia
De'; Nr. 39. wydane w Łodzi.
..
\Henryk.
T·rzep~łkowski
w

Łódź
wojskową. do-

19' l, syn Mordki,

P owszech2550-1-1

syn Władysława •. ro~znik 1914,
w Łodzi;

Łodzi. zgubił kartę wojskową. wydaną

/

bezpł.

l-l

o· frąbski Michał, w Krzemieniewie. gm .. Przerąb. zgubił
książeczkę wojskową. wydaną w Radomsku.
601-1-1
-;:-------------;- - - Wo1ardowi Iza\:owi .. w Łodzi. Cegielniana 38, skradziono 2
.
weksle po 200 zł. płatne 18/3. i· 25/3 1938 r. z wyst.
M. M. FrajdEmrajcha. Nr. 439 i 440.- weksle wymienione
unieważniam.'
2532.3-2
>Wygoda Lajzęr, w Łodzi. U.go Listop~da 103, zgubił
;
~. paszport· zagraniczny, wydany przez Starostwo Grodzkie Łód-zkie.
.
2261-3-3
'olarek:JÓzef,. rocznik 1911, zgubił zaświadczenie wojskowe. wydane w Sieradzu,i dowód osobisty Nr. 220,
wydany ,przez gminę Gruszczyce. .
572-1~ 1

'.
W

'Wojciechowski Tadeusz Gustaw"roc~nik 191)-, syn Romana. zgubił książeczkę wojskową. wydaną w Piotrkowie. '.. .
.
~
.
592-1-1

Prenumerata wy,"osh kwartalnie

Lejb. syn Mordki •. rocznik 1912. . zgubił zaZelkQwicz
.świadczenie wojskowe kat. -Dwydaoe w Pio1rkowie.

'
.... .
.
zł. '29.4/V
Zginął" dowód tożsamości konia. Seria A Nr. 297878 ~y.
stawiony na nazwisko Krześniaka Władysława. zamieszkałego w Łodzi. przy ul. Błońskiej 21.
2564-1;.1
ginął dowód tożsamości konia, Seria D Nr. 274812. wystawiony na nazwisko Sobczaka. An{oniego. zamie~zlsa· łego we wsi Rszew. 'gm. Rąbień,'
2571-1-1
ginął dowód tożsAmości konia. seria, F Nr. 958893. wystawiony. na nazwi@ko wła.ściciela li. M. .Libermana,
· Spad-cy. zamieszkały Łódź. Węglowa 7."~{
2579'-1·1
·

Z
Z

r

,

Zgubiono d-o:Wód tożsam9ści konia, seria F· Nr. 541392
wystawiony na nazwisko właściciela Radońskiego
Włodzimierza. zamieszkałego we wsi Jarantów.
600-1-1
Została zgubiona legitymacja Nr. 4031471, wystawiona
przez Ubezp,· Społeczną' w Pabianicach, na nazwisko
Hampel Haskiel.,
.
590-1.1

dowód osobisty.
Zgubiono
Klonowa
roku' 1934,

Nr~16t.

wydany .wgmioie
na nazwisko WikęJózefa
z .Klusek.
567-1-1
gubiObO dowódłożsamości konia. seria A Nr. 431303.
wystawiony na nazwisko ,właś~iciela Pawła Somerfelda,zamies~ka\y :wie~};gm~~ ~wIcOna'~ "!
593-1-1
IW

Z

' ost~ła
zgubiąi:l.aF"1~_eti'i~~NI''-4010414. wystawiona
z
.przez
Pabianicach. na
nazwisko OtolIJuskiego Kazimierza.
574-1-1
Vbezplec,;'alnię SpOłeczną'w

. Zgubiono książeczkę wojskową. wydaną w Radom$ku.
. na nazwisko Grosm-aną Hersza KopIa. rocznik ~ 9()7
oraz· blankiet wekslo,wy z wystawieni~ KopIa Grosmana
441-2 ..2
· na .złotych 500 in blaako.
Zajd M.• Śródrnfejska 1. z.gubił wek~e(/protest. na zło.
tych 40.- płatny 15/XI 37 'r. ·wyst.. B.' Hamburger
W91czańska 3. zlecenie oS. R.ozen.tal. i R. Kinrus. 2552-1--.
-l

zł. 4.50. rocznie'zł. 18.-wrazz przesyłką pocztową.

Konto .: P. K. O. Nr. 602355 Łó.dzlli DziennillWojewódzlU, Ł..ó~

Adres AedakcJla Adlllln.": Urząd .Wojewódzki. Łódi. Ogrodowa 15. tei. 158-50. AdministraCJa cZYn~a .odgódz. 10-12.
Cena pojedyticzego ?gzemplarza 75 gr.
Administracja przyjmuje ogłoszenia instytucyj społecznych i użyteczności pubHcznej~ od osób zaś prywatnych ,tylko

~akie. które wynikają' ze stosunku do władz rządowych i wyrnienionych instytucyj, - '. Ceny ogłoszeń: drOBne ·1' krotne.
15 gros,zy za wyraz. najmniej zł. 1.50 -:- 3 krotne 30 groszy za wyraz.
'.
(szpalty redakcy;nej).

Zwyczajne: 30 groszy za wiersz milimetrowy
'

A.klamacJe Z powodu· nleotrz,maniaposzczeg6In,ch nUlller6w D~lenniłca Wojew6dzklego nalełJ·wlloslł ..,
IIIlej,cO""CII urzed6w pocitOW'Ch niezwłocznie po -otrz,lIIanlu naslepnego kolejnego n...eru.
Zakłady Grafteme. J.K.Baranowskiego w Łodzi, Piotrkowska 111. tel, 138-60.
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