
LÓDZKI DZIElllK WOJEWÓDZKI 
(organ urzędowy 1 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w l..odzi) 

DLA OBSZARU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

ł.ódź, 15 sierpnia 195.0 Nr 17 Poz. 104~ IIO 

TRESC: 

DZIAŁ URZĘDOWY: 

Poz. I. OBWIESZCZENIA: . 

Poz. 
107 - z dnia 8 sierpnia 1950 r. (Nr AC. II-0/20/50) 

· 104 - Prezydium W ojęwódzkiej Rady . Narodowej w Łod1.i 
z dnia 5 sierpnia 1950 r. (Nr AA. III-1/231, 232, 
2G1/7/19/126-50 o wyznaczeniu terminów rozpraw 
wywłaszczeni owych. 

o przesyłaniu do urzędów stanu c"Ywilnego zawiado
mień, celem, dokonania we właściwych księgach 
wzmianek dodatkowych i przypisków. 

108 -. z dnia 8 sierpnia 1950 .r. (Nr· AC. II-0/19/50) -
o usprawnieniu działalności urzędników stanu cywil. 
n ego. II. OGŁOSZENIA: 

105 Zgierskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego, ul. D4-
browskiego 35, z dnia 1 sierpnia 1950 r. (Nr 6156-
1-50 o sporządzeniu protokółu zd~wczo-odbiorczegcl° 
przedsiębiorstwa przejętego na własność Państwa~· 

III. PISMA OKÓLNE PREZYDIUM WOJEW. R. N. 
W ŁODZI: 

106 - z dnia 16 lipca 1950 r. (N1~ AC. II-0/15 - o skreśle
leniu wzmianki dodatkowej odnośnie zmiany imienia 
i nazwiska. 

D ZIA t URZĘDOWY 
104. 

OBWIESZCZENIE 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 

z dnia 5 sierpnia 1950 r. 
(Nr AA. III.-1/231, 232/261/7/19/126) 1 

o wyznaczeniu terminów rozpraw wYWłas.zet:eniowych 

Zawiadamia się na podstaw1e art. 4 ust. 1 pkt. 4 dekretu 
z dnia 'ii kwietnia 1948 r. (Dz. U.R.P. nr 20, poz. 138 z 1949 
roku, Dz. U.R.P. nr 65, poz. 527) o wywłaszczeniu majątków 
zajętych w czasie wojny 1939-1945· r. oraz art. 46 Rozporz. 
Prezydenta R. P. nr 36, poz. 341 z dnia 22 mare.a 1928 r. 
o postępowaniu administracyjnym, że: 

1) dnia 29 sierpnia 1950 r. o .godz. 10 rano w siedzihi.e 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie-Maz. 
odbędzie się rozprawa wywłaszczeniowa nieruchomości poło
żonych w osadzie Cekanów II niżej wymienionych właścicieli : 
a) 1. Karola i Marii małż. Kempa - działka o' pow. 500. 
n1 kw. , · ·. · ~ 

2. Gezelle Emilii - działka o pow. 858 m kw. 
3. Perzanowskiego (imię niewiadome) - działka o pow. 

491 ''.. kw. ' . 
4. Krzysztaszyka · (imię niewiadome) - działka o pow. 

428 m kw. 
5. Sców Walaszczyka Józefa - działka o pow. 1455 mkw·. 
6. Sców Franciszka i Marianny małż. Porczyk - działka 

o pow. 3025 m kw. · 
7. Sców Rębskiego Józefa - działkk o pow. 268Ł m kw. 
8. Sców Króla Stanisława - działka· o pow. 2612 m kw. 
9. Sców Kaczmarka Pa\vła - działka o pow. 1877 m kw. 

10. Sców Karbownika Józefa - działka o pow. 915 m kw~ 
11. Sców Skorppińskiego Jakuba __: działka o pow. 200~3 

mkw. 
12. Dudy Jana i Sców Antoniny Duda działka o pow, 

1828 m, kw. · 
13. Józefa Marii niałż. Tychmanowicz działka o pow~ 

1384 mkw. 
14. Józefa Józefy małż. Morawskich - działka o pow. 

1354 mkw. 
15. Rębskiego Franciszka - działka o pow. 2851 m kw. : 
16. Sców Jekiela 'Szepsa. - "działki o pow. 1888 i 2185 mkw. 
17. Sców Grzegorza i Zofii małż. Kwapisz - działka o pow. 

1875 m kw. 
18. Zarządu Miasta Tomaszów-Maz., ul. Gołębia - działki 

o pow. 821 i 998 m kw. 

109 z dnia 8 sierpnia 1950 r. (Nr AC. II-0/19/50 -
o nieodrywaniu od pracy urzędników stanu cywilne
go oraz. nadsyłanie danych co do ich kwalifikacyj. · 

IV. KOMUNIKATY: 
110 - Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomunikacji w Ło

dzi z dnia 13 lipca 1950 r. (Nr 412) - o uruchomie
niu agencyj pocztowo-telekomunikacyjnych. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY: 

Ogłoszenia drobne. 

b) w kol. Czekanów vel Cehanów nr IX niżej wymienionych 
właśdciefi : 

l. Waldek (imię nie:inane) - działka o pow. 38 m kw. 
2. Majewskiego Stanisława - działka o pow. 110 m kw. 
3. Antoniego i Stanisławy małż. Barszczyk działka 

o pow. 113 m kw. ~ 
4. · Stanisława i Józefy małż. Osuchowscy działka 

o pow. 162 m kw. 
5. Błocha Ludwika - działka o pow. 173 m kw. 
6. Pietrzaka Antoniego - działka o pow. 183 m kw. 
7. Kotlickiego Władysława - działka o pow. 369 m kw. 
8. Dębickiego Zygmunta - działka o pow. 334 m kw. 
9. Właściciel niewiadomy - działka o pow. 831 m. kw. 

10. Pietruszka Antoniego - działka o pow. 417 m kw. 
11. Stanisławskiego Antoniego - działka o po.w. 1411 mkw. 
12. Marcijanika Władysława - działka o pow .. 312 m kw. 
13. Przybysza Antoniego - działka o pow. 242 m kw. 
14. Stefaniak Franciszki - działka o pow. 256 m kw. 
15. Kazimierza i Teodozji małż. Osińskich - działka o pow. 

501 mkw. 
16. Pinczewskiej Stanisławy - działka o pow. 517 m k:w. 
17. Pinczewskiego Wacława __: działka o pow. 870 m kw. 
18. Grunty opuszczone (po-żydowskie) - działki o pow. 1758 
4196· m kw. 
19. Wolskiego (imię nieustalone)-działka o pow„32 m kw. 
20. Zarządu Miejskiego w Tomaszowie-Maz.-działka o pow. 

wierzchni· 2370 m kw. 
21. Piekue Jana - działka o pow. 1417 m kw. 
22. Przykuckiego Józefa - działka o P'OW. 1417 m kw. 
23. Sujki (imię· nieustalone) - działka o pow. 1826 m kw. 
24. Kowalskiej Teofili· - działka o. pow. 892 m kw. 
25. Czechowicza Ignacego - działka o pow. 1352 m kw. 
26. Zarządu Miejskiego w Tomaszowie-Maz., ul. Koszyko-

wa - d~iałki o pow. 47, 19 483 i 634 m kw. · 

2) dnia 31 sierpnia 195.Q. r. w lokalu Prezydium Powia
towej Rady Narodowej w· Łasku odbędzie się rozprawa w 
przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości położonej .w Ruścu, 
gm. Dąbrowa-E,usiecka i stanowiącej własność: Suchera Beł
życkiego, Szmula Gerszona, Najmana i Pinkusa-Alje Gold-
berga nieznanych z ;miejsca pobytu. · 

3) dnia 2 września 1950 r. o godz. 10 w siedzibie Prezy
. dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi przy ul. Ogro
dowej nr 15, pokój nr 242a odbędzie się rozprawa w pTzed

. . miocie. wywłaszczenia nieruchomości położonej w 0!3. Głowno. 
pow. Łowicz przy ul. Bielawskiej nr .3, należącej do Benja
mina Dawidow~cza, ·niezna;nego, z .. miejsca: pQbytu. 
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4) _dnia 5 wrzesma 1950 r. o godz. 9 w lokalu Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Wieluniu odbędzie się roz
prawa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości położonych 
w mieście Praszka i stanowiących własność: 

1. Lajzerowicz Szlama - działka o pow. 616 m kw. 
2. Scy Helfgota Wolfa - działka o pow. 336 m kw. 
3. Scy Kochalskiego Szczepana działka o pow. 541 

mkw. 
4. Szczupak Froim - działka o pow. 410 m kw. 
5. S-cy Jurczyńskiego Aleksandra - działka o pow. 243 

.mkw. 
6. Dodatko Felicja - działka o pow. 280 m kw. 
7. Małolepszy Marcin - działka o pow. 187 m kw. 
8. Olesiński Moszek - działka o pow. 205 m kw. 
9. Komosiński Feliks - działka o pow. 112 m kw. 

5) dnia 12 września 1950 r. o godz. 9 w lokalu Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Wieluniu odbędzie się roz
prawa w przedmiocie wywłaszczenia -nieruchomości położonej 
w m. Wieluniu przy ul. Krakowskie-,Przedmieście nr 54 
o pow. 2316 m kw. i stanowiącej własność: Hersza Moszko
wicza w 42 / 44 części i 2 / 44 części rodziny Fiszkal, niezna
nych z miejsca pobytu. 

Interesowani mogą stawić się bądź osobiście, bądź złożyć 
n;;>, piśmie swe żądania, wnioski lub zarzuty najpóźni~ ·do 
dnia. poprzedzającego dzień rozprawy, a to pod rygorem 
przewidzianym w art. 47 ust. 2 Rozp. Prezydetna R. P. o po
stępowaniu administracyjnym. 

Za Prezydium Rady Narodowej: Edmund Lewandowski 
KierGwnik Wydziału 

105. 
OGŁOSZENIE 

Zgierskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego 
Przedsiębiorstwa Państwowego Wyodrębnionego 

w Zgierzu, ul. Dąbrowskiego 35 
z dnia 1 sierpnia 1950 r. (Nr 6156/1/5.D) 

o sporządzeniu protokółu zdawczo-odbiorczego 

N a podstawie § 73 rozporządzenia Rady Ministró~ z dnia 
30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przeJ
mowaniu przedsiębiorstwa na własność Państwa (Dz.. U.R.P. 
nr 16, poz. 62) oraz zarządzenia Ministra Przemysłu i Han
dlu z dnia 8 października 1948 r. ogłasza się, że sporządzony 
zostanie protokół zdawczo-odbiorczy następującej nieruchomo
ści przejętej na własność Pai1stwa: 

Budynek zajmowany przez stołówkę i świetlicę w Ozorko
wie przy ul. Żymierskiego początkowy numer 23, zmieniony 
na 33, obecnie 37 /39. 

Protokół sporządzony zostanie dnia 30 sienmia 1950 r. 
o godz. 12 w siedzibie przejmującego przedsiębiorstwa. 

Wzywa się właścicieli powyższego' przedsębiorstwa oraz 
właścicieli składników majątkowych znajdujących się w po
wyższych przedsiębiorstwach do stawienia się w czasie i miej
scu wyznaczonym do sporządzenia protokółu zdawczo-odbior
czego. 

Niestawiennictwo nie wstrzymuje ~porządzenia protokóhi 
zdawczo-odbiorczego. 

Zgierskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego 
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione 

Zgierz. ul. Dąbrowskiego 35 

106. 
PISMO OKÓLNE 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 
o skreśleniu wzmianki dodatkowej jeśli uczyniono ją 

z pogwałceniem ustawodawstw:a krajowego 
Ob ob. Urzędnicy Stanu Cywilnego 
na terenie województwa łódzkiego. 

W związku z zapytaniem jednego z Urzędów Stanu Cy
wilnego w sprawie unieważnienia w aktach urodzenia maT
ginesowych wzmianek, umieszcznych w czasie okupacji nie
mieckiej na podstawie decyzji władz niemieckich o zmianie 
imienia i nazwiska oraz w związku z pismem Prez. Rady 
Ministrów - Biuro Społeczno~Administracyjne - z dnia 
26 czerwca 1950 r. (Nr SA. 3/1-4-16/50) Prezydium Woje·
wódzkiej Rady Narodowej wyjaśnia, że stosownie do posta
nowienia art. 43 regulaminu, stanowiącego załącznik do Kon
wencji Haskiej z dnia 18 października 1907 r. (Dz .. U.R.P. 

nr 21, poz. 161 z 1927 r.), władze okupacyjne winny prz~
strzegać na okupowanym tenmie przepisów ustawodawstwa 
krajowego. 

Jeżeli wzmianka dodatkowa o zmianie imienia i nazwiska 
została dokonana na akcie urodzenia na zrządzenie władz oku
pacyjnych z pogwałceniem przepisów ustawodawstwa polskie
go, okręgowa władza nadzorcza może na wniosek strony za
rządzić jej skreślenie na podstawie art. 51 ust. (3) prawa 
o aktach stanu ·cywilnego (Dz. U.R.P. nr 48, poz. 272 z 19·.!5 
roku). 

Nadmienia się, że w czasie okupacji niemieckiej miała moc 
ustwa z dnia 22 marca 1929 r. o zmianie nazwisk hańbiących, 
ośmieszających lub nielicujących z ,godnością, człowieka (Dz. 
U.R.P. nr 3, poz. 16 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych do tej ustawy z dnia 15 listopada 1930 r. 
(Dz. U.R.P. nr 8, poz. 702). 

Za Prezydium Rady Narodowej: Edmund Lewandowski 
Kierownik Wydziału 

107. 
PISMO OKÓLNE 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowe.i w Łodzi 
ci przesyłaniu do urzędów stanu cywilnego zawiadomień ce· 
Iem dokonania we właściwych księgach wzmianek dodatko-

wych i przypisków 

Ob. Ob. Przewodniczą.cy Prezydiów Powiatowycł1 
Rad Narodowych, Przewodniczący Rad N arodo
wych w miastach wydzielonych oraz Urzędnicy 
Stanu Cywilnego na terenie województwa łódz
kiego. 

Niektóre urzędy stanu cywilnego przesyłJ:tją zawiadomieni 
mające na celu dokonanie w księgach stanu cywilnego wzmia
nek dodatkowych lub przypisków nie do właściwych urzędów 
stanu cywilnego, lecz bezpośrednio do parafii, w których są 
przechowywane ksigi metrykalne. 
ęPonadto zdarzają. się wypadki bezpośredniego kierowania 

do parafii przez Prezydia Rad Narodowych zawiadomień, 
względnie odpisów orzeczeń, dotyczących zmiany imion i naz
wisk. 

Tego rodzaju postępwanie jest niezgodne z art. XVII prz2-
pisów wprowadzających prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. 
U.R.P. nr 48, poz. 273 z 1945 r.), według którego zawiado
mienia, mające na cel u umieszczenie wzmianki na maTgine. 
sie aktu lub przypisku _pod jego tekstem, należy przesyłać 
urzędowi stanu cywilnego, w którego księgach metrykalnych 
figuruje dany akt dla dokonania wpisu w księdze uzupełnia
jącej, o ile pierwopis odnośnej księgi stanu cywilnego (me
trykalnej) względnie jej odpis zrobiony w myśl zarządzenia 
Ministni, Administracji Publicznej o przekazaniu ksiąg me
tykalnych urzędom stanu cywilnego (Dz. U.M.A.P. nr 38, 
poz. 268 i 277 z 1949 r.) znajduje się w posiadaniu osoby 
duchownej; po czym powyższy urząd stanu cywilnego po do
konaniu wpisu w księdze uzupełniającej winien przesłać 
uwierzytelniony odpis wpisanej treści tejże osobie duchownej. 

Nadmienia się, iż zgodnie z punktem 115 instrukcji z 1949 
roku (Dz. U.M.A.P. nr 5, poz. 24) w myśl cytowanego art. 
XVII przepisów wprowadzających prawo o aktach stanu cy
wilnego do księgi uzupełniającej wpisuje się treść wzmianek 
dodatkowych i przypisków tylko w tych przypadkach, jeżeli 
pierwopis odnośnej księgi metrykalnej względnie jej odpis 
znajduje się w posiadaniu osoby duchownej. 

Za Prezydium Rady Narodowej: Franciszek Grochalski 
Przewodn. Pr. W.R~N. 

108. 

PISMO OKÓLNE 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lodzi 

z dnia 8 sierpnia 1950 r. (Nr AC. ff.10 /19 /1950) 
o usprawnieniu działalności urzędów stanu cywilnego 

Ob. Ob. Urzędnicy Urzędów Stanu Cywilnego 
ha terenie województwa łódzkiego. 

Pomimo wydanych od. chwili zorganizowania urzędów sta~ 
nu cywilnego na zasadach, przewidzianych w prawie o ak
tach stanu cywilnego (Dz. U. nr 48, poz. 272 z 1945 r.) oraz 
w rozp. wykonawczym z dnia 24 listopada 1945 r. (Dz. U. 
nr 54, poz. 304) zarządzeń i wyjaśnień, mających na cel u 
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usprawnienie działalności urzędów stanu cywilnego i pod·
ciągnięcie pracy tychże urzędów do właściwego poziomu, da
je si~ zauważyć w niektórych urzędach stanu cywilnego za
sadmcze braki organizacyjne, które obniżają znaczenie i po
wagę rejestracji stanu cywilnego oraz odbijają się ujemni~ 
na interesie stron. 

Stwierdzone zostały przypadki nieopanowania przez urżęd
ników stanu cywilnego przepisów obowiązujących, dotyczą-
cych zwłaszcza zawierania małżeństw. · 
Jedną z najbardziej ujemnych cech urzęd9wania w szeregu 

Ul'Zędów jest nieodpowiednie podejście do interesanta, które 
wyraża się w niewłaściwym jegq traktowaniu, przewlekłym 
załatwianiu spraw, nie liczeniu się z jego czasem i nie udzie
laniu wyczerpujących wyjaśnień, co wszystko razem powo
duje niezadowolenie ludności i słuszne narzekania. · . 

Tego rodzaju stan rzeczy nie może nadal istnieć, gdy± 
urzędnik stanu cywilnego winien tak obsłużyć interesanta, 
a?y nie potrzebował on tracić czasu na ponowne zgłaszani0 , I 
się w teJ samej sprawie wzgl., o ile załatwienie sprawy jest 
uzależnione od uprzedniego dokonania przez interesanta innej 
czynności lub przedstawienia dokumentu, winien on być o tym. 
dokładnie poinformowany. 

W związku z tym Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro
dowej poleca: 

1. gruntowne zapoznanie się z obowiązującymi przepisami, 
dotyczącymi spraw rejestracji stanu cywilnego, .przedruka
wanymi w wydawnictwie Przepisy z zakresu Prawa Admini·· 
st racyj n ego, w zeszytach 9 i 9a, _jak: 

Dekret z dnia 25 września 1945 r. Prawa o aktach stanu 
cywilnego (Dz. U.R.P. nr 48, poŻ. 272), 

Rozp. Ministrów Adm. Publ. i Spra.wiedl. z dnia 24 listo
pada 1945 r. w sprawie wykonywania prawa o aktach stan.J 
cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. 
U. nr 54, poz. 304), 

Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. Prawo rodzinne (Dz. U. 
nr 6, poz. 52), 

Dekret z dnia 14 maja 1946 r. Prawo opiekuńcze (Dz. U. 
nr 20, poz. 135) itd., a między innymi z Dekretem z dnia 
25 wrześni~ 1945 r. o prawie małżeńskim (Dz. U. nr 48, 
poz. 270), Jako dotyczącym zawierania małżeństw; 

2. praca w urzędach stanu cywilnego winna być tak zor
ganizowana, aby osoby, zobowiązane do zgłoszenia urodzefi 
i zgonów mogły dokonywać tych zgłoszeń nie tylko w godzi
nach, przezmtczonych na przyjmowanie interesantów lecz; 
również poza tymi godzinami, przy czym przepis pkt. 10 
Instr. dla Urz. St. Cyw. (Dz. Urz. M. A. P, nr 5, poz, 24 
z 19i9 r), dotyczący wykonywania czynności urzędowych wi-
nien być bezwzględnie przestrzegany_;_ ' 

3: w więk~zych urzędach., w których jest ustanowionych 
dwoch ll:1b wi~c~j zastępców ~rzędników stanu cywilnego, je
d~n z mch. wimen dokon~wac czynności urzędowych wyłącz
me w ~odzmach popołud,mowych, aby umożliwić dokonywanie 
zgłoszen przez osoby, ktore ze względu na wykonywanie pra
cy zawod~wej w godzinach przedpłudniowych, nie mogą w 
tych godzmach wydalać się z zakładów pracy; 

_4. po ceremonii zawi~r~ni~ małżeństw urzędnik stanu cy
wilnego w s::"ym przemowiemu .Po zakończeniu czynności urzQ
?ow~ch, ~w.iązany~h, z za"':a~cięm ~ałżeńst":'a (pkt. 83 cyt. „ 
mst,r ·), ':imen złozyc nowozencom me tylko zyczenia i zazna
czyc domosłe dla, ~,ich osobiście skutki małżeństwa, lecz jed
nocze.sme podkr~shc znaczenie instytucji małżeństwa z punk-
tu widzema panstwowego i społecznego oraz wskazać ciążą-
ce .na n;ałżonkach -obowiązki, jako obywatelach Polski Ludo
we~, ktora: kroczy drogą postępu i sprawiedliwości społecz
neJ. 

_W dalsz?i1:' ciągu swego przemówienia urzędnik stanu cy
wilnego. wimen również podkreślić obowiązki nowożeńców 
wobec ich przysz.łe?o potomstwa, które należy wychowywać 
w duchu prawdziwie demokratycznym na obywateli świado-
mych zadań Polski Socjalistycznej. . . 

W związku z nadaniem ceremonii małżeństwa powyższego 
charakteru, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej za
zna~za; z cały~ !1aciskiem,. że pokój, w którym są zawierane 
małzenstwa, wmien odpowiadac warunkom, wyszczególnionym 
w pkt. 83 cyt. Instr.; 

. 5. urzędn_i~Y st~nu. cywilnego z uwagi na częste stykanie 
s1.ę .z ludno~c~ą, wmm. przyczyniać §ię do popularyzacji wśród 
nieJ przepisow o reJestracji stanu cywilnego. 

109. 

PISMO OKÓLNE 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łcdzi 
z dnia 8 sierpnia 1950 r. (Nr AC. II-0/19 /1950) 

w sprawie nieodrywania od pracy urzędników stanu cywil-
nego -oraz nadsyłania danych co do ich kwalifikacji 

Ob. Ob. Przewodniczący Powiatowych Rad N aro
dowych oraz Przewodniczący Rad Narodowych 
miast · w~dzielonych na terenie województwa 
łódzkiego. 

Zdarzają się wypadki odrywania od pracy urzędników sta
nu cywilnego nawet na kilka dni wskutek powierzania im 
prac z innego zakresu, połączonych z wyjazdami w teren, 
co powoduje unieruchomienie urzędu, powstanie zaległości 
i wywołuje słuszne skargi interesantów, którzy nie mogą za
łatwić swych spraw w urzędzie, z powodu jego unierucho
mienia. 

W związku z powyższym Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej poleca wydanie odpowiednich zarządzeń podległym_ 
władzom, ażeby nie powierzano urzędnikom stanu cywilnego 
i ich zastępcom prac, powodujących przerwę w ich czynno-, 
ściach związanych z 'rejestracją stanu cywilnego. . 

Ponadto zaznacza się, iż przed każdym zezwoleniem na 
ustanowienie ewent. już po ustanowieniu urzędnika stanu 
cywilnego i jego. zastępcy na podstawie art. 8 ust. 2 prawa. 
o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 48, poz. 272 z 1945 r.) 
oraz przed każdorazowym przjęciem, jak i ewent. po każdo
raz~wym przyjęciu do wiadomości przez tutejsze Prezydium 
W OJ ewdzkiej Rady Narodowej o objęci u funkcji urzędniki 
stanu cywilnego i jego zastępcy na podstawie art. 8 ust. 1 
wyżej cytowanego prawa - Prezydium Wojewódzls:iej Rady 
Narodowej będzie zwracało się do Przewodniczącyt!h Powia
towych Rad Narodowych i Prezydiów Rad Narodowych miast 
wydzielonych o podanie danych personalnych urzędników 
stanu cywilnego i ich zastępców, które to dane należy .nadsy
łać ,poufnie w czterech ruorykach, a mianowicie: 1) kwalifi
kacja, 2) wyszkolenie, 3) uświadomienie społeczno-politycz
ne i 4) przydatność do należytego obsługiwania interesan
tów. 

Odnośnie dotychczas spraw•ujących funkcje i ustanowio
nych urzędników stanu cywilnego i ich zastępców Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej nuleca nadesłanie przez Pre
zydia Powiatowych Rad Narodowych oraz Prezydia Rad Na
rodowych w miastach wydzielonych powyższych danych wg 
wskazanych rubryk, co do będących na Ich terenach urzędni
ków stanu cywilnego i ich zastępców w odpowiednio sporzą
dzonym wykazie do dnia 10 września 1950 r. 

Za Prez.ydium Rady Narodowej: Franciszek Grochalski 
Przewodn. Pr. W.R.N. 

110. 

KOMUNIKAT 

Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomunikacji w Łodzi 
z dnia 13 lipca 1950' r. (Nr 412) 

o uru~homieniu agencyj pocztowo-telekomunika.cyjnych 

Z dniem 20 lipca 1950 r. uruchomiono agencje p.-t. w Jan
kach i Przerębie, pow. radomszczańskiego. 

Z dniem 1 sierpnia 1950 r. uruchomiono agencje p.-t. we 
Wrzeszczewicach, pow. łaskiego i w Woli Wiązowej, pow. ła- · 
skiego. Godziny urzędowe w dnie powszednie od godz. 8 do 15, 
w. niedziele i święta od godz. 9 do' 11. 

Do obszaru pocztowego agencji p.-t. we Wrzeszczowicach 
należą miejscowości: Anielin 1-2, Karszew wieś, Kiki, Skrzej
~ia, Stryje Paskowe, ·wrzeszczewice, Wrzeszczewiczki, Hipo
litów, Jakubów, Marianów, Mauryców, Rębów, Stanisławów. 
Adolfów, Babieniec, Chorzeszów, Elodia, Julianów, Pelagia 
i Remiszów, które jednocześnie wyłącza się z placówek p.·t. 
Bałucz, Kolumna, Kwiatkowice i Szadek. 

Godziny urzędowanie w dni powszednie ustala się Oll g. 
8 do 15, zaś w ·niedziele i święta od g. 9 do 11 . 

Za Prezydium Rady Narodowej: Franciszek Grochalski 
Przewodn. Pr. W.R.N. 

po obszaru ~ocztowego agenCji p.-t. w Woli Wiązowej na
lezą: :Wola Wiązowa, Kamyk, Annolesie, Bolesławów Dęby 
Wolskie, Nowa Wola, Nosidła, Prądzew, Porąbki,._Stanisła:.. 
wów, Salomiejów, Wincentów, Zakurowice i Ochlo, które je.:. 

I dnocześnie wyłącza się z placówek p.-t. Konopnica Rusiec 
" i Widawa. ' 
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DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

OGŁOSZENIA DROBNE 

Zagubione dokumenty 
N a podstawie zgłoszenia unieważnia się zagubione (skra

dzione) dokumenty: 
żuraw Franciszek - rocz. 1906 - wieś Hata, gm. Lutu

tów, pow. Wieluń - książeczkę wojsk. Ser. C. Nr O 576569 
wydaną y1·zez RKU Wieluń. -

Jabłoński Władysław - wieś Zubki Duż•.:" gm. Boguszyce, 
:POW. Rawa-Maz: - dowód tożsamo~ci konia Nr C. 449504 
wydany przez Zarząd Gminy Bogu!."zyce. 

Stęsicki Edward - wieś .Magn:.rny, gE1. \Vodzicrady; pO\V. 
Łask - 1książec?kę wojskową wyda•1ą przez RKU Łask-Pa
bianice. 

Szadkowski Karol - Zgierz, TI.evrnonia 34 - książeczkę 

wojskową wydaną przez RKU Łódi.·po 1viat., legitymację Zw. 
Zaw. TPPR. 

Radziszewski Eugeniusz - PGR Dzierzbice, p-ta Kro{mie
wice, pow. Kutno - kartl; rejestrac. motoru Nr BBA 3101 
marki Viliers, Nr ramy 3107 marki Podkowa wydaną przez 
Urząd Likwidacyjny w Sochaczewie. 

Kowalczy.k Józef - wieś Wielka, pow. Wielull. - książ. 
tożsamości konia Nr 204579. 

Bandarzewska Petronela - Łowicz - kartę ewakuacyjną 
wyd. przez Pełnomocnika PKWN w Wilnie za Nr 70921/45. 

Powiatowy Związek Gminńych Spółdzielni „Samop·omoc 
Chłopska - Piotrków Tryb. - dowód rejestr. Nr H-30485 
samochodu ciężarowego marki Diamont, Nr silnika 128660, 
Nr podwozia 9670882 wydany przez b. Urząd WojewQdzki 
w Łodzi. 

Janus Kazimierz - Sokołów Stary, gm. i pow. Końskie -
książeczkę wojskową Seria D Nr O 474241 wyd. dnia 26. 4. 
1949 r. :przez RKU Końskie oraz dwie asygnaty na drzewo 
budowlane. 

Sosnowski Jan syn Adama - Rusinów, pow. Opoczno -
książeczkę wojskową wydaną przez RKU Końskię. 

Kleszczyński Józef - Zgierz, ul. Sieradzka 13 - książecz
kę wojskową. wydaną przez RKU Łódź-powiat. 

Techniczna. Obsługa Rolnictwa·- Piotrków-Tryb., ul. Kwia
towa 13 - dowód rejestracyjny Nr A-31197 ciągnika Lanz
Buldog i karta drogowa Nr O 37 - Seria 6 Al. 

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

Adres Administracji: 

Administracia przyjmute ogłoszenia instytucji społecznych, u:iytecznoścł publiczne) 
jnk - ogłoszenia konstytuujących się instytucyj - sprawozdania zamknl~ć rachunko• 
wych, wyniki kwest ulicznych itp. - ogłoszenia o zagubionych, skradzionych doku• 

mentach osobistych oraz ,rzeczy o charakterze ~rzędowym (pieczęci). 

Opłat a z a ogi os ze n i a : I) ogłoszenie o zmianie nazwiska - ryczałt 1200 zł wrat: 
z egz. dowodowym 2) ogłoszenie o zagubieniu dokumentów - ryczałt 300 zł wru 
z egz. dowodowym 3) ogłoszenia drobne do 100 wyrazów - 30 zł za wyraz 4) ogło· 
aizenia większe l·stronne do 160 wierszy - 8000 zł 5) ogłoszenia większe 3/ł strony 
do UO wierszy - 7000 zł 6) ogłoszenia większe 1/t strony do 80 wierszy - 5500 zł 
7) ogłoszenia większe 11, strony do 40 wierszy - 3000 zł 8) ogłoszenia większe 1/1 
strony do 20 wierszy - 2000 zł 9) ogłoszenia tabelaryczne: o 60°/o drożej. Nalet• 

I ność za druk ogłoszeń pobiera się zgórp przy zamawianiu. 

Cena zł 80.-

Druk ŁZO. Zakł. Gł. zam. I2!.l6-VIII-50 r. 
15. VIII. - 1. VIII. 50 r. Nakl. 1100 egz. D·l-20332 

Tel. 254-50, UJeru. 57 

ODBIORCA: Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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