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z dnia 15 lutego 1950 r.

w sprawie miejsc postoju dla zarobkowych pojazdów
mechanicznych i konnych.
. Zmieniając częściowo rozporz·ądzenie z dnia 10 marca
1949 r .. we wskazanej. sprawie (Dziennik Wojewódzki
Łodzi nr 7, poz. 68) - znoszę postój dla dorożek samochoOWych i konnych na ul. Moniuszki przy ul. Piotrkowskiej
(pkt. 30 załącznika nr 1 do wskazanego rozporządzenia). .
Rozporządzenie
niniej sze wchodzi w życie z dniem

i'

ogłoszenia.

Prezydent Miasta: w/z Edmund Bugajski Wiceprezydent
OBWIESZCZENIA:

41
OBWIESZCZE,NIE

o przymusowym trzebieniu ogierów nieuzna.nych.
Za:::'ząd

Miejski w Łodzi Wydział Weterynarii
hrzypomina, że w myśl postanowień ustawy o nadzorze nad
odow.l ą koni (Dz. U. Ę. P. nr 23, poz. '154) używać do rozPł?~u wolno tylko ogiery uznane przez wojewódzkie komlS Je kwalifikacyjne.
W szystkie ogiery nieuznane orze~zeni~m wojewódzkiej komisji kwalifikacyjnej winny być
rzebIone, w przeciwnym bowiem wypadku - na mocy art. 6
Pd' 2 wspomnianej ustawy podlegają konfiskacie bez. odszkooWania.
Trzebieniu przez grodzkich lekarzy weterynaryjnych
należy poddać: wszystkie ogiery urodzone w r. 1947 i stark~~' które nie zostały uznane dla obszaru m. Łodzi przez
Omisję kwalifikacyjną w 1949 r.
Jako ostateczny termin wyznacza się dzień 15 marca
l .950 r.
Łódź, dnia 11 lutego 1950 r.
'Zarząd Miejski w Łodzi
III.

-

IV. OKÓLNIKI PREZYDENTA m .. ŁODZI:
powierzanie robót i dostaw.
w sprawie druków i stempli.
sprawozdania pokontrolne.
V. PISMA OKÓLNE PREZYDENTA m. ŁODZI:
zmiany organizacyjnę.
kwestionariusze opałowe.
NIEURZĘDOWY:
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OGŁO

S ZENIE

pZ~rząd Miejski W Łodzi - Wydział Administracyjny _
p odaJe do publicznej wiadomości w trybie art. 25 § 1 rozUrządzenia Prezydenta R. P. ,z dnia 24.9. 1934 r. (Dz.
z . R. P. nr. 86, poz. 776) i art. 4 ust., 1 pkt. 4 dekretu
nidn . 7. 4. 1948 r. (Dz.U. R. P. nr 20, :eoz. 138) w brzmieu art. 1 ustawy z dnia 30. 12. 1949 r. (Dz. U. R. P. nr 65,
P oz. 527):

w sprawie przedsiębiorstw przejętych na

własność Państwa.

Ogłoszenia

ROZPORZĄDZENIE

II.

-

DZIAŁ
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wywłaszczenia

40-47

o zagubionych dokumentach.

I. że w lokalu Wydziału (Łódź, ul. Piotrkowska 104, pokój 318 ) odbędą się rozprawy co do wywłaszczenia nastę:-.
pujących nieruchomości położonych w Łodzi: 1) w dniu'
29 mal~ca 1950 r. o godz. 9 rano ' - odnośnie nier.położ. przy,
ul. Rymarskiej nr nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ~O, 22;
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 i 44, wł. spadkob. Ignacego Ubysza, Michała i Apolonii małż. Zientalskich, Ostrowskich. Grabowskiego. Win~ent"'O'o i Serafinv małż. Kurzawińskich~
Łucji Dębińskiej, Zygmunta i Olgi małż. Mło
teckich, Romana i Zofii małż. Stasiak, Stanisława i J ózefy
małż. Kominiak, Jana Urbaniaka, Henryka i Stefanii Mordzanowskich, Józefa i Stefanii małż. Barasińskich, Wincentego i Marii małż. Bartosik oraz ich ewent. następców
prawnych (nr spr. XX. A. 1-2/35/49). 2) w dniu 31 marca
1950 r~ 6 godz. 9 rano - odnośnie nier. położ. przy ul. Patriotycznej nr nr 1, 4, 6, 9, 10, 11 13, 14, 15, 20, 22, 28, Bro~
warne~ .nr 8 (Zamulnej), Miłej nr 3 (Chilońskiej), KsawerowskleJ nr 3, Strzelców nr 1 « Pl ",.żowej ). H-go Listopada
nr 4 (Wirowej) i Rudzkiej nr 85, wł. Tow. Zachęty do
Hodowli Koni w Polsce. Stanisława Sęka, Aleksandry Młv
narczyk-Krotow,J ana Krowirandy, Gitli vel Gustawy Sil ...
berberg, Mariana Lubeckiego, Kazimiery Sobczańskiej. Marii J adwig.i Miechowicz, Antoniego Emila Kotlarskiego,
Alfreda Binek~.. Franciszka Wła(łvsł~w::l. La~otv, Le"na
Aleksandra. Jajte, Stefanii Woźni akowskiej , Zofii Wcisło,
Anny ~owalskiei. Ludwika i Emmy małż. Fogelsang, Anny
DOWg~lłło: Woiciecha i Felicji małż. Bassa, Nowaka, AdamaJ ~na l MlChaliny małż. Walas oraz ich ewent. następ.
cow prawnych (nr spr. XX. A. 1~2/34/49.

II. że WyWłaszczenie \VYŻ2j ,-,,'ymier..iG21yc:l ni2ruchomości
polega na odjęciu z dniem 9 maia 1945 r. prawa własności
na rzecz Gminy Miejskiej Łódź na cele użyteczności publicznej,

. III. że strony i osoby interesowane mogą bądź s:t~wić
się osobiście na rozprawy przedkładając dokumenty stwierdzające ich prawa bądź 'złożyć na piśmie' swe żądania,

wnioski i zarzuty, najpóźniej do dnia poprzedzającego.,
dzień rozprawy pod rygorem zastosowania postanowień
art. 47 ust. 2 rozporządzenia o postępowaniu administracYjnym .
Łódź, dnia 20 lutego 1950 r.
Zarząd Miejski w Łodzi
IV.

OKÓLNIKI PREZYDENTA m. ŁODZI:

43
Ok ó l n i k nr 7.
P r z e d m i o t: Powierzanie dostaw i robót.
Zdarzają się przypadki, iż niektóre agendy miejskie przy'
powierzaniu dostaw wypłacają z góry kontrahentowi na.
leżność za dostawę albo udzielają na jej poczet wysokich
zaliczek.
Wyjaśniam, iż praktyka tego rodzaju nie posiada uza..
sadnienia prawnego. Udzielenie bowiem zaliczki przed od-
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biorem jest dopuszczalne tylko za odpowiednim zabezpieczeniem. Jedynie przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa
pod zarządem państwowym, przedsiębiorstwa samorządowe,
przedsięhIorstwa, państwowo-spółdz~elcze i
~entrale
spół
dzielczo-państwowe są wolne od obowiążku składania zabeż
pieczenia, ale i one nie mają prawa żądać zapłaty całej
ceny kupna z góry.
,
Ponadto udzielenie zaliczki jest zabronione, gdy robota jest
wykonywana przy użyciu podstawo~ych surowców lub materiałów, należących do zamawiającego.
Łódź, dnia 10 lutego 1950 r.
Prezydent Miasta: Marian Minor
O t r z y m uj ą: wszystkie agendy miejskie.

44
O k ó l n i k nr 8.

P r z e d m i o t: Druki i stemple.

m.
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łowi Gospodarczemu. Wydział Gospodarczy 1" egz. zatrzy_muje u siebie dla kontroli zgodności wykonania" zamówienia,
a drugi przesyła ze swym ,zamówieniem do drukarni.
Starostwa grodzkie f obwodowe urzędy stan u cywilnego
zamawiają druki wg' powyższych zasad, lecz przez właściwe
rzeczowe wydziały,. których zadaniem jest grupowanie zamówień dla wszystkich starostw i urzędów stanu cywilnego
j.ednocześnie, i kierowanie ich następnie do Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem Biura Prezydialnego - Oddział Organizacyjny.
Przedsiębiorstwa miejskie mogą zamawiać druki bezpośrednio w drukarniach, lecz zawsze po .uzyskaniu aprobaty
wzorów' druków przez Biuro Prezydialne Oddział Organizacyjny.
Z otrzymanych z drukarni lub wykonanych we własnym
zakresie druków należy przed oddaniem ich do użytku służ
bowego 2- egzemplarze przesłać Biuru Prezydialnemu - Oddział Organizacyjn~ dla ewidencji i kontroli.

4. Tekst stempli.
A. Stemple urzędowe agend miejskich stosownie do celów, dla których służą, dz,ielą się na:
a) stemple nagłówkowe,
b) stemple do podpisywania korespondencji i
c) stemple do innych celów.
B. Stempel nagłówkowy posiada następującą treść:
a) Stempel wydziału (biura):
Zarząd Miejski w Łodzi
nazwa Wydziału (Biura)
nazwa Oddziału
L. (cecha Wydziału, Biura)
1. Treśe druków.
b) stempel starostw grodzkich:
Treść
druków, przeznaczonych do użytku służbowego
Starostwo Grodzkie
w agendach .miejskich winna być ściśle dostosowana do wy(nazwa dzielnicy) -Łódzkie
trtagań obowiązujących przepisów, na których opiera się zanazwa Oddziału
łatwienie.
Niejednokrotnie przepisy podają w formie zaL. (cecha starostwa)
łączników wzory druków załatwień.
W takich przypadkach
c) stempe-l nagłówkowy zakładów, instytucyj, ekspozytur lub urządzeń, podległych wydziałom (biurom,
należy bezwzględnie wzory te w Iormie niezmienionej stostarostwom grodzkim):
sować.
Zarząd Miejski w Łodzi (starostwo)
W przypadkach braku wzorów druków załatwień, jako
(pełna nazwa zakł., inst~, eksp. lub urządz.)
załączników do obowiązujących przepisów, druki załatwień
L. (cecha wydziału, biura, starostwa)
należy opracować we własnym zakresie na podstawie:
d)
stempel
nagłówkowy' przedsiębiorstw wydzielonych:
a) przepisów, do wykonywania: których one służą, oraz
N azwa przedsiębiorstwa
. b) ~asad postępowania administracyjnego,
nazwa Wydziału
mając zawsze na uwadze ujęcie ich w prostej i prz.ejrzystej
nazwa oddziału lub równorzędnej
komórki organizacyjnej
formie jasnym i zrozumiałym stylem.
L. (cecha przedsiębiorstwa)
Wytyczne te odnoszą się w równYm stopniu do treści
druków wewnętrznych.
C. Stemple do podpisywania korespondencji winny zawierać: tytuł służbowy oraz 'imię i nazwisko. N ap:rzykład :
2. Stosowanie druków.
"Naczelnik Wydziału
Załatwienia, polWtarzające się wielokrotnie, winny być
(podpis)
ujęte w formę druków.
Zastępowanie drukami pism, spomgr Jan Sędziwy".
rządzanych oddzielnie dla każdej sprawy, winno uwzględniać
Do podpisywania korespondencji za przełożonych przeznausprawnienie przez to pracy, a więc większą jej wydajność
czone są stemple z przyimkiem, "za" i tytułem' służbowym
przy zachowaniu wszystkich wymogów, stawianych przez
przełożonego na początku oraz imieniem, nazwiskiem i tyobowiązujące przepisy.
tułem :służbowym podpisującego. Naprz.:
Warunkiem dopuszczenia druków do stosowania. w agen"Za Naczelnika WydZiału
dach miejskich jest zaaprobowanie ich przez Biuro Prezy- .
(podpis)
dialne - Oddzi~ł Organizacyjny - bez względu na to, czy
Józef Narewski
są one opracowane we własnym zakresie, czy też stanowią
Kierownik Oddziału".
kopię wzorów, będących załącznikami przepisów władz cenDo
podpisywania
korespondencji w zastępstwie służą
tralnych.
stemple ze skrótem "wiz." po tytule zastępowanego. W dole
posiadają imię i nazwisko oraz tytuł służbowy zastępującego.
3. Zamawianie druków.
Druki mogą być - po uzyskaniu aprobaty Biura Prezy~
Naprzykład:
"Naczelnik Wydziału
dialnego - wykonywane przez poszczególne agendy we .wła
w/z. (podpis)
snym zakresie na powielaczach lub zamawiane w drukarmach.
Halina Kowalska
Wnioski o zaaprobowanie wzorów druków, które mają być
Kierownik Oddziału"
wykonane własnymi środkami agendy, nale-ży- przesyłać do
Tytuły naukowe umieszcza się w skrócie (np. mgr, dr)
Biura Prezydialnego Oddział Organizacyjny, załączając
przed imieniem.
2 egz. projektu druku. Oddział Organizacyjny po! zaapr~
D,. Stemple do innych celów mogą posiadać tekst różny,
bowaniu zwróci agendzie 1 egzemplarz wzoru druku, poczym
zależnie od potrzeb.
Mogą więc zawiera:ć formę odręcznego
agenda może przystąpić do wykonania druków.
załatwiania, typową decyzję w skrócie, adnotację itp.
Zamówienia na druki, które mają być wykonane w drukarni, należy adresować do' Wydziału Gospodarczego za po5. ZamawTanie stempli.
.
Zamówienia na wykonanie stempli należy kierować, do
średnictwem Biura Prezydialnego Oddział Organizacyjny.
Wydziału Gospodarcz.ego za pośrednictWem Biura Prezy·
Zamówienie winno podawać nakład, format druków oraz
dialnego Oddział Organizacyjny. W zamówieniu nalety
• wskazywać pokrycie budżetowe. Do zamówienia należy zawskazać .pokrycie budżetowe oraz załączyć wzory stempli
łączyć po 3 .egz. wzorów druków, z których 1 egz. włącza do
w 3 ,egzemplarzach.
.akt Oddział Organizacyjny, a pozostałe 2 przesyła WydziaDotychczas stosowany przez agendy miejskie sposób zamawiania druków i stempli wykazuje, iż niektóre agendy
miejskie nie zmiją przepisów obowiązujących w tym przedmiocie i wskutek tego popełniają wiele błędów, utrudniając
pracę Biuru Prezydialnemu i Wydziałowi Gospodarczemu.
Stan taki powoduje opóźnienie wykonania zamówień i przez
to wpływa ujemnie na tryb załatwiania spraw.
Mając na uwadze konieczność usunięcia tych' niedomagań oraz znormalizowania druków załatwień, ustalam dla
wszystkich agend miejskich następujące z.asady w przedmi:ocie sporządzania i zamawiania druków i stempli :
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Przedsiębiorstwa miejskie nie mają obowiązku wskazywanie pokrycia budżetowego oraz mogą zamawiać stemple
bez pośrednictwa Wydziału Gospodarczego, lecz zawsze po
uzyskaniu aprobaty Biura Prezydialnego Oddz. Organizacyjny.
Odciski otrzymanych stempli należy przed ich użyciem
przesłać do Biura Prezydialnego Oddział Organizacyjnydlaewidencji i kontroli.
Ostrzegam, iż, pracownicy, zamawiający druki i stemple
niezgodnie z powyższymi zasadami, będą ponosili koszty wykonania zamówień oraz pociągani do odpowiedzialności służ
bowęj.

W celu uporządkowania ewidencji stempli i druków agendy
miejskie pr~eślą do dnia 1 marca 1950 roku Biuru Prezydialnemu - Oddział Organiz.acyjny :.- wszystkie używane
druki w 2 egzemplarzach oraz odciski wszystkich posiadanych
stempli w 1 egzemplarzu.
'Odpowiedzialnymi z·a ścisłe przestrzeganie niniejszego
Qkólł1\jka czynię przede wszystki~ Ob. Ob. Naczelników,
Starostów Grodzkich i Dyrektorów.
Okólnik niniejszy wchodzi w życie z dniem 20 lutego
1950 roku.
Jednocześnie tracą moc obowiązującą okólniki nry 22 i 61
!: 1946 r., nr 76 z 1947 r. i nr 37 z 1948 r. oraz pisma
()kólne n~ 125 z 1946 r. i nr 118 z 1947 roku.
Łódź, dnia 17 lutego 1950 r.
Prezydent Miasta: Marian Minor
O t r z y m u ją: wszystkie agendy miejskie.

45
O k ó I n i k nr 9.

P r z e d m i o t: Sprawozdania pokontrolne.
Biuro Kontroli przeprowadza w ciągu roku w szeregu
agend miejskich kontrolę generalną, sporządzając obszerne
Sprawozdania, zawierające .ogólną ocenę i szczegółowy opis
działalności
poszczególnych
jednostek
organizacyjnych,
Wchodzących w skład kontrolowanej agendy.
Ponadto sprawozdania Biura Kontroli zawierają
szereg wniosków,
zmierzających do 'usprawnienia dZiałalności' skontrolowanej
agendy i usunięcia zauważonych w toku kontroli niedomagań i dlatego posiadają między innymi również i dla kierownictwa skontrolowanej .agendy wartość informacyjną i dydaktyczną.

Z uwagi na to sprawozdania Biur~ Kontroli są przesy-

łane wraz

z ewent. zarządzeniami pokontrolnymi, kieroWnictwu skontrolowanych agend, w celu wykorzystania materiału w nich zawartego dla usprawnienia pracy i usunię
e,a wszelkich braków.
Stwierdzono jednak, iż niektórzy kierownicy agend nie doeeniają wartości nadsyłanych im sprawozdań pokontrolnyc~
ograniczając się zazwyczaj do wydania jednemu z pracowmków polecenia opracowania odpowiedzi na zarządzenia ~oko~
trolne, samo Zaś sprawozdanie z kontroli bezzapoznama SIę
z Jego .treścią, kierują do akt.
Oceniając sp~awozdania pokontrolne jako. materiał, któ!Y
lnoże ułatwić
bieżącą pracę kierownikom agend,' dać 1m
Pełniejszy obraz działalności podległego aparatu z uwypukleniem zaniedbań i niedomagań oraz wskazać sposoby uspraWnienia pracy, polecam ob. ob. kierownikom agend miejskich, by dokładnie zapoznawali się.· z treścią sprawozdań
Biura Kontroli oraz aby odpowiednie ustępy tych sprawozdań omawiali na konferencjach szkoleniowych z ogółem
pracowników, a także odpowiednio wykorzystywali je przy
l;)Posobności instruowania poszczególnych pracowriików.
Łódź, dnia 17 lutego 1950 r.
Prezydent Miasta: Marian Minor
O t r z y m u ją: wszystkie agendy miejskie.

V, PISMA OKÓLNE PREZYDENTA m. ŁODZI:
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P i s m o o k ó I n e nr 2.
p r z e d m i ot: Zmiany organizacyjne. ,
Ył miesią~u grudniu 1949 r. Prezy~lium Zarządu Miej'Skiego dokonało następujących zmian w' strukturze organ i.~acyjnej agend miejskich: .

m.
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1. Wyodrębniło z Wydziału Kwaterunkowego Oddział Gospodarki Mieszkaniowej i przekształciło go.w Wydział Gospodarki Mieszkaniowej,
który składa się z Oddziałów:
Ogólnego i Planowania (uchwała nr 766/49).
2. Przemianowało Biuro Planowania Ekonomicznego na
Biuro Planowania GospOdarczego rozszerzając jego zakres
działania i tworząc nowe Oddziały: a) Planów Wieloletnich,
b) Przedsiębiorstw Miejskich oraz c) Ogólny w miejsce do-.
tychczasowego Referatu Ogólnego.
(Uchwała nr 789/49).
3. Przemianowało "Miejską Bibliotekę Publiczną"
na
"Miejską
Bibliotekę. im.
L. Waryńskiego"
(uchwała
nr 752/49).
4. Zlikwidowało Komisję Odbudowy, działająca przy Wy- .
dziale Budownictwa, przekazując jej czynności:
a) Wydziałowi Budownictwa w zakresie przydziału budynków niewykończonych względnie uszkodzonych wskutek
działań wojennych,
b) Wydziałowi Planowania Przestrzennego
w zakresie
wyznaczania terenów pod budowle dla instytucji państwo
wych, spółdzielczych i instytucyj prawa publicznego. uchwała nr 833/49).
5. W wykonaniu zarządzenia Ministrów:, Handlu We~nętrznego. ~ ~dmin'istracji Publicznej· utworzyło przedsię
bIOrstwo mIeJskIe p. n. "Miejski H.andel DetaUczny Artykułami Spożywczymi".
Przedsiębiorstwo to posiada odrębną
osobowość prawną. (Uchwała nr 790/49).
6. Zreorganizowało .Zarząd
Ni:eruchomości
Miejskich
w kierunku decentralizacji, polegającej na utworzeniu Biur
Dzielnicowych, którym zostały podporządkowane bezpośrednio Biura Rejonowe w Dyrekcji utworzono w miejsce
dotychczasowych oddziałów wydziały.
(Uchwała nr
782/49) .
7. w Wydziale Płac i Świadczeń utworzyło nowe Oddziały:
a) Układów Zbiorowych, b) Księgowości oraz c) Ogólny
w miejsce dotychczasowego Referatu Ogólnego likwidując
przy tym Oddział Ubezpieczeń. (Uchwała 789/49).
8. W· Wydziale Plantacyj utworzyło 2 nowe Oddziały: a)
Budowy i Utrzymania oraz b) Gospodarczy, wprowadzając
przy tym podział .okręgów na rejony. (Uchwała nr 816j49).
9. W Wydz.iale Komunikacji zlikwidowało w zwiążku z utworz~niem Miej~kiego Przedsiębiorstwa Drogowego oraz MiejSkICh Zakładow Przemysłu Mineralnego trzy Oddziały: a)
Rachunkowo-Gospodarczy, b) Mostowo-Wodny i c) Produkcji
oraz utworzyło nowy Oddział Studiów i Projektów. (Uchwała
754/49).
10. W Wyddale Zdrowia utworzyło nowy Oddział Opieki
nad Matką i Dzieckiem w związku z przejęciem przez Wy~zJał 0I?l~ki nad d~iećmi do lat trzech, oraz kobietami' cię.
zarnymI l matkamI karmiącymi. (Uchwała nr 814/49).
Łódź, dnia 9 stycznia 1950 r.
Za Prezydenta Miasta: mgr Adam Ginsberi
Dyrektor Zarządu Miejskiego
O t r z y m u ją: wszystkie agendy miejskie.

47
P i s m o ok óIn e
P r z e d m i o t: Kwestionariusze

nr 6.

.opałowe.

W celu uzyskania dla agend miej skich opału na okres zi;..
mowy 19pO/51 r. zachodzi konieczność przedłożenia dokładnych
wykazów pomieszczeń posiadających urządzenia ogrzewalne.
W związku z tym polecam wszystkim agendom miej skim
sporządzenie wspomnianych na wstępie wykazów w formie
kwestionariuszy opałowych j przesłanie ich· Wydziałowi Gospodarczemu w terminie do dnia 20 marca 1950 r.
Kwestionariusze, wydaje i wszelkich informacji odnośnie
ich wypełnienia udziela Wydział Gospodarczy - Ref. Opałowy, ul. Legionów nr 10, front 3 piętro, pokój nr 351.
Nadmieniam, iż niezłożenie wykazów w ustalonym terminie
może spowodować odmowę przydziału opału.

O wszelkich zmianach w zajmowaniu przez agendy pojak: powiększenie lub zmniejszenie lokalu, otwarcie
nowych. placówek, zmiana adresów itp. należy bezzwłocznie
powiadamiać na piśmie Wydział Gospodarczy-Ref. Opałowy.
mieszczeń

.

Ot r zymu

ją:

Łódź, dnia 18 lutego 1950 r.
Prezydent Miasta: Marian Minor
wszystkie agendy miej skie.

DZIENNIK 'URZ:ĘjDOWY m. ŁODZI
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D Z lA LN'I E,UR
OGŁOSZENIA

W SPRAWIE

Z'ĘD

OW Y

PRZEDSIĘBIORSTW

PRZEJĘTYCH NA WŁASNOŚĆ PAIQ'STWA
OGŁOSZENIE

N a podstawie § 73 rozp. Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na 'własność Państwa (Dz. U. R. P. nr 16,
poz. 62) oraz zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dn.
30 stycznia 1950 r., ogłasza się, że sporządzone zostaną protokóły zdawczo-odbiorcz.e następujących przedsiębiorstw, przejętych na własność Państwa:
1. Fabryka Tasiem i Ozdób Wojskowych Łódź, ul. święto
krzyska 11/13.
Przedmiot działania: Pasmanteria i ozdoby wojskowe. Imię i .nazwisko oraz miejsce zamieszkama
właściciela nieznane. Data, godzina i miejsce sporządze
nia protokółu zdawczo-odb.: 1 czerwca 1950 r. o godz. lO-ej
w Łodzi ul. Srebrzyńska nr 42.

2. Mechaniczna Fabryka Tasiemek i Wstążek Falzmann
i Berg w Łodzi 'ul. Trębacka nr 2. Przedmiot działania: Pasmanteria. Imię i nazwisko oraz (miejsce zamieszkania wła
ściciela nieznane). Leon Fogel. Data. gOrlzi"a i mieisce
sporządzenia protokółu
zdawczo-odb.: 1 czerwca 1950 r.
o godz. ID-ej w Łodzi ul. Srebrz.yńska nr 42.
.3. Tkalnia, J edw~biu w Łodzi, ul. Letnia nr 13. Przedmiot działania:
Wyrób wstążek i podsz.ewek.
Imię
nazwisko oraz miejsce zamieszkania właściciela Anna
Nisner i S-ka - miejsce z.am. - nieznane. Data, godzina
i mjejs~{\ sporza:dzenia protokółu zd'awcżo-odb.: 1 czerwca
1950 roku o godz. lO-lej w Łodzi ul. Srebrzyńska 42.
Wzywa się właścicieli powyższych przedsiębiorstw, oraz.
właścicieli składników majątkowych znajdujących się w powyzszym przedsiębiorstwie do stawienia się w czasie i m.iejscu wyznaczony'm do sporządzenia protokółu zdawczo-odbIOrczego.
'Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia p;otokółu
zdawczo-odbiorczego.
Łódź, 20 lutego 1950 r.
P,aństwowe Zjednoczone Zakła,dy Przemysłu Pasmanteryjnego
Łódź-Północ, ul. Srebrzyńska nr 42
OGŁOSZENIE

N a pod~tawie' § 73 rozp. Rady Ministró~ ż dnia 30 .stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowama przy przeJmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz; U. R. P.
nr 16, poż.' 62) orazl zarządzenia Mini.stra ~r~emysłu i. H!lndIu z dnia 10 lipca 1948 r. w spraWIe obJęCIa przedsIęblOr
stW2. f-my "Standard Nobel S. A. w likwidacji - Warszawa - skład naftowy w Kutnie - Centrala Produktów Naf-towych Ekspozytura Okręgowa w Łodzi przy ul. Gdańskiej
nr 70 ogłasza, że 'zostanie sporządzony protokół zdawczoodbiorczy firmy skład naftowy "Standard Nobel S. A."
w Warszawie ~ miejsce pobytu właścicieli nie~nane w dniu 18 marca 1950 r. o godz. ll-ej w biurze tegoż składu
naftowego w Kutnie przy 'ul. Łęczyckiej nr 6.
Wzywa się właścicieli powyższego prz.edsiębiorstwa. oraz
właścicieli składników majątkowych znajdujących się w powyższym przedsiębiorstwie do stawienia się w czasie i miej
scu wyznaczonym do sporządzenia protokółu zdawczo;..odbior '.
czego.
Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia protokółu
zdawczo-odbiorczego.
Łódź, dnia 20 lutego 1950 r.
Cen.trala Produktów Naftowych EkspuzyturaOkręgrowa
w Łodzi ul. Gdańska 70
OGŁOSZENIE

N a podstawie § 73 roz.p. Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa - (Dz. U. R. P
nr 16, poz. 62) oraz zarządz.eń Ministra Przemysłu i Han-'
cllu jednego z dnia 8 października 1948 roku i dwóch z dnia
'" 9 kwietnia 1949 roku nr W. P. R. 1/145/48 ogłasza się, że
sporządzone zostaną protokóły z.dawczo-iodbiorcze następu
. jących przedsiębiorstw, przejętych na własność Państwa:

Str.

24

1. Łódzka
Kilińskiego

Odlewnia ze,laz3: "Ferrum" Sp. z o. o. - Łódi, ul.
nr 121, przemysł metalowy, właściciele Edmund
Bauer i Alfons Weidman,miejsce zamieszkania nieznane.
2. Firmy: "Przemysł BawełnIany - Adam Osser - Spół
ka Akcyjna', - przędzalnia bawełny, Łódź, ul. Kilińskiego
222, miej sce zamieszkania właścicieli nieznane' i
3. Firmy: "Fil ter - Mann" - Berlin, przemysł metalowy, miejsce' ~amieszkania właścicieli nieznane.
Protokóły zdawczo-odbiorcze zostaną sporządzone w biurach Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Łodzi, ul. Piotrkowska nr 183 w dniu 15 marca 1950 r. o godz. 12-ej.
W zywa się właścicieli poszczególnych przedsiębiorstw oraz
właścicieli składników_ majątkowych znajdujących się w powyższych przedsiębiorstwach,
do stawienia
się w cz.asie
i miejscll wyznaczol}YID do sporządz.enia protokółu zdawczoodbiorczego.
Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia protokółu
zda wczo-odbi orczego.
Łódź, dnia 21 lutego 1950 r.
Wytwórnie Sprzętu Mechanicznego
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione

Łódź

ul. Piotrkowska 183

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu prz.edsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R.
P. nr 16, poz. 62) oraz zarządzenia Ministra Przemysłu'
i Handlu z dnia 27. 12. 1948 r. ogłasza się, że sporządzone
zostaną protokóły
zdawczo-odbiorcze następujących przedsiębiorstw przej ętych na własność Państwa:
1) Fabryka Chemic~na - Willi Anders - Łódź, ul. Rem'17 w lokalu przedsiębiorstw:a dnia 23 marca
1950 .r. ,o godz. 9-tej. Właściciel przedsięb10lrstwa nieznany
z miejsca pobytu.
bielińskiego

2) Fabryka, Produktów Chemicznych "Hola" - Łódź-Te~
fiłów, ul. KarKllewska 4 w lolkalu przedsiębiorstwa dnia
29 marc,a 1950 r. o godz. 9-tej. Właściciel prz.edsiębiorstwa
niJeznany z miejsca pobytu3) B-.cia Wiinsche, Fabryka Chemiczna - Łódź, uI. Dą
brt\wsklego 13 w lolkalu przied:siębiorstwa !4kwietnia 1950 r.
o godz. 9-tej. WŁaściciel prz,eds:iębiorstwa nieznariy z miejsca pobytu.
4') Mechaniczna S,tolarni.!OJ --Dar" Łódź, ul. Zgier ska 116,
w lokalu przedsiębiorstwa dnia 4 maja .1 50 r. O< godz. 9-tej.
Właiścic:iel przedsiębiorstwa nieznany z miejsca pobytu.

5) Fabryka Mebli Wyścielanych "Tows" - Łódź, ul. J~
racza 3 i Gdańska 77, w Lokalu prz.edSiębiorstwa dnia
11 maja, 1950 r. o godz. 9-tej. Właściciel p~zedsiębiorstwa
nieznany z miejsca pobytu.
Wzywa się .właścicieli powyższych przedsiębiorstw oraz

właścici~li

składnik~w.

majątkowych,

znajdujących

prz.edsłęb1o["stwiach do stawienia się, w
wyznaczonym do sporządzenia protolkółu

w po:wyzszych
i miejscu,

się

czasie
zdaw-

cZlo-odbio!rczegoo
NiestawiJenllJictwo nie wstrzymuje spórządzenia protokółu
zdawcziQ-odbiJorczego.
Łódź, dnia 23 lutego 1950 r.
WOjewódzk,a Dyrekcja Państwowego Prze:ptysłu
Miejscowego w Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska nr 51
0

OGŁOSZENIA

DROBNE

ZAGUBIENIE DOKUMENTÓW
Na podstawie zgłoszenia
dzione) dokumenty:

unieważnia się

wydane przez RKU.

zagubione (skra-

Łódź- Miasto

1. Jaworski Eugeniusz wieś Janów,Gmina Dmosin, ,pow.
Brzeziny, kartę rej. wojsk.
2. Krakowiak Edmund, Łódź, Podróżnica 42,książ. wojsk.
3. Lipski Stefan, Łódź, J aracza 34, książ. wojsk., legit.
członk. PZPR., indeks, legit. stud., wyd. przez U niwersytet Łódzki.

Nr 5

~ Roj~owski_Adam, ,Łó4tfrusą2p, ~s~~,ż~", ~oj~k .. !."
.",
"5: Siawłowskt' 'E,ugenlu·sz;: \ł!ód~;·h}~łoą~imie't.~ka} '~~;":( l<SląZ.
~Ó;jslt , ' , , " ;,' l .
:";,,,;~;.,";}< :q~.,(
'.'~' '- ",:L; d~;,'
"6' Wózn1~k: StrtnlsUi~" <t!,Ó~Źł') :.11t~~iiit;~7; '~m.łż··.~!~ł~k.
ZawalslHEugeriius~, wleslartó\v,'Gfuinś: :t),~~~~n~, pow.
Brzeziny, kartę rej. wojE;k.
<','
l,"

·;.l

l,

(.': ~

';,,\.:.;

'. ;

•i

,

_>s~J~.,':'! ';
}ftzei' Za~~MiejSki' "'~'. Łod~i

t<~~:·,'v,,:~~.>~.~"t'i~.'-·-:

wyda:ne I,

,

.,~;:·:~:~i~of~k~;~si~~··.Ll~~;,~zt;ą~Ii~~f:,ł:d;'~f:~(:rwsz.
9. Garus Józ,ef, Łódź, Ogrodowa 24, zasw. nr 1594 na prowadz. sam()chodu.'
." ....
,
"". '.
,1'0;.' Gratt1ek'Ałł1:oni','łJód:&,. Wt@jska ,P61skie~di':88~degi.t;l.lgłużb.
(emeryt.).
," .',
. ". .', '. ,.,,: "
n~j Karpik" Zygmtint!I'ŁódźNiżls,za"'10,:!!iti~w~')iHetwst. teJ.

mieśIn.

46. Wernik Zofia, Łódź, Nawrot 32, kartę rzemieśln.

12: ~~~~;'s1ij Mif~B;aw;' ~6ą~; f'óg-';ko~ki;;gij;,';~~a~#.
, l"

pierWsz:'t~j~'!Wdjsk

,~,<":",, 'U·'.~

wydane przez Ubezpieczalnię Społeczną w ŁOdzi
47. Bojanowski Stanisław, Łódz, Zachodnia 33, tymcz. legit.

,;,<:<,.~

13.. l{ozłowski lVIieczysł,~\Ył Ł6q~" Półp.pcp.,a ,gfiza~~.':,'~ięrws,z.

't4~ na
~~~k:~i~
Ęą~~n~,~9'dź,~~d'ró~ni<;~:
jij~~PP?<~;,;~~t.)I
prowadz. samoch. ' .
.
,

członk.

48. Burdyka Władysław,Łódź, żeromskiego 77, legit. członk.
' 49. Grabiec Władysław, Łódz, Kraszewskiego 36, tymcz. legit.
członk.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

lp,,' ,ząśWr 'r,pięrws~.

~?!{ u bisi~k "Ta,d~usz, ~pd'~t., '~~ib~r~~~~"

,i",.:rej.,Wc;>jsk."
,',:'",.':,:,:;,;
,
'
16. Łuka~iak Zdzisław, Łódź, Napiórkowskiego:!1g,;"zaśw.'
;""p.ierws~. rej .. wojsk."
, ,"',
v:
.
17~Ma:rki~wicz<M-arian, Łódi:;: RQkidńska~30;. zasw;:\pi'erwsz.
rej. wojsk.
.'
I.

tl~/ 1~f~&~~~~~,;.i~,ąr~flr~';i"~ed.~1,,,;r~Jr~~l}~kIil;1::llł1~i%.· ~J?~,~F~~~'
reJ .." ::WQJsk~!".";i)': ,,"'.';". .1

! , •.

20.

";';;,<1.,(",;;: ,;,"l!,:':'C;" ':

;

Pawłowski Wiesław, Łódź", .O&pphW:łl{: l7'",~1"'.,,~~lęrwsz.

i9.

irej.~ojsk. . , . ;
Pierzchałka Ryszard, Łódź,

Pomorska 10,

zaśw:l fii'~'rwsz.

,~t 'Metalowego,,-;-;-,:,·'Oddział w',Łodzi.~
".
21. Rybak Włodzimierz, Łódz, Wysoka 38, ,zaśw. -'pierwsz.
'.l;ej'. wojskII;"
l,f'l~~
·22. iStępni ewska Zófia~ :Łódź;'Kmńskieg-o'7,' pokWi t.nT'· 202 57
i

Grzybowska Marta, Łódź, Sienkiewicza 6, legit. członk.
Linka Kazimierz, Łódź, Zgierska 14, tym cz. legit. członk.
N est Chaim, Łódź, Piotrkowska 82, legit. członk.
,
Niewiadomslm Helena, Łódź, Uprawna 8, legit. członk.
Piasny Władysław, Łódź, Al. Kościuszki 8, legit. członk.
Piec Maksymilia, Łódz, Józefa 13, tymcz. leg. człoIik.
Rak Stanisław, Łódź, Kilińskiego 131, legit. członk.
RapaIska Pelagia, Łódź, Barona 4, legit. członk.
Różańska Aleksandra, Łódź, Batorego 32, tymcz. legit.
członk.

,(

:rej.,'wojąk,·;i .··Jegit~.FczłQnk.,,'; ZWiZaw~:;;Prae:~.,P.rzemys.łu

40. Polski Czerwony Krzyż - Biuro Spedyc.
Transportowe, Łódź, Piótrkowska 256, dow. rej. samoch; marki
"Chevrolet" nr A-27715.
41. Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Łódź, Piotrkowska 31, dow. rej. samoch.ciężar. marki "Citroen"
nr H~26615.
42. Skowroński Władysław, Łódz, Abramowskiego 31, dow.
rej. samoch. marki "Mercedes-Benz" nr T-25419.
43: Spółdzielnia Uczniowska przy S-im Gimnazjum i Liceum - Tow. Przyjaciół Dzieci -Łódź, Sienkiewicza 46,
dow. rejo" motoc. marki "BSA" nr rej. L ...2592.
44. Szymańska-Pokrzywińska Genowefa, Łódź, Południowa 8,
kartę rzemieśln ..
45. Trzeciecki Romuald,Łódź~ Daszyńskiego 15" kartę rze-

,

59. Sobolewski Florian, Łódz, Felsztyńskiego 31, tymcz. legit.
członk.

60. Słomczyńska Krystyna, Zgierz, p/Łodzią, Zielona 11,
tymcz. legit. członk.
61. Stefan Kazimierz, Łódź. Pl. Kościelny 6, tymcz. legit.
członk.

62. Strzelczyk Bronisław, Łódź, Nowotki 3, legit. członk.
63 .. Szymcz.ak Józefa, Łódź, Obrońców Stalingradu 104, tymcz.
na sumę zł 1.600.- wyd. przez Dyr.' 'Targ()wi~k';Miejlegit. członk.
skich',~w ŁOG!ZL'
,<;;.
\
. (
23; ;'Urbacłf' Wikf.ot:/ 1Łódź; ;PibtTk(,)'\\rska'~lOl~:zawÓdV)j;)rawo ; 64. Szymczak Krystyna, Łódź, Obrońców Stalingradu 104,
tymcż. legit; członk.
: jazdy) . ';; ,,;,;,"', ..... . " . '" '.. . : , , : . ,; '.c; ,,'t / : ' i .
24'. Za\Valski Tad'eu~ż, 't6dź, .... )\tapi6rk~~skiE~go . 50;~ .... zaśw. : 65. Woźny Marian, Łódz, Kapliczna 16, tymcz. legit. członk.
""j5:,.,.• PiE~rwsz: ,'r~j~ wpjsk ; ; . ".,i', , '(!, ' l ' : ' , ' ":'/ .. '.
~ 66. Zawieja Walenty, Łódź, świerczewskiego 16 tymcz.
legit. czło~k.
'
~'. Zi~łeckiAn:t~n~, Łódź, 01owia#a 1?;~' ,~rD;lc~ą~;;doJf6a toi- ;
"sa,rp.ogci.; 'i legit ... człortk. . z.vy.., Z~~., .p',r,ac i ;; ~r~ęw,v.ych ,'- ,
".;O&~Zfał'w'Łddzt·
. ',,'"
....•..... , ." " , , "
. i wydane J)rzez inne urzędy, instytucje, przedsiębiorstwa itp.
67. Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Włókieu
2'6. :żei'o "Rysiai'd~ Łódź;' NQ'r<>tli1;' \t~;z~~:yi~,dIC~~ ~riięrwsz.
,niczego, 'Łódź, Plac Zwyctęstwa 2, dwie tab!. rej. wraz
rej. wojsk.
.1.
,
;
z dowod. rej. samochodu marki "DKW" nr A-60882,
wyd. przez Urząd Wojewódzki w Katowicach.
"w,~afieprze~ Starost~d' .Gro'dz~ie"Śró(fmie~k()-Łód~kie
Bronisława, Łódź, Wojska Polskiego 83, legit.
~1,~Ge~ti-łtiap~ro'ąnicz~ ..~; ,J?~~'ed's~'\,~"P,ańst~.'; ";:,':$~ółd~~" : 68. Gromek
członk. Zw'. Zawod. Prac. ~amorz. Teryt. i U żyt. Publ.'Łódź,. Moniusz.ki la:~ .'.do.w:~.j;ei.. 'iainóch.mar~j,"Skoda-'
Oddział w Łodzi.
.
.
'
Tudor" nrH:2713b. .
69. Guślanica Jan, Pabianice, Zaradzyńska 8, legit. członk.
28.; G.ertne'r Leonarq, Łódź, Strzelców KaniQwskich 49, kartę
Zw. Zawod. Prac. BudowI. Ceram. i Pokrewnych Zawo:rzemi~śln,., nr' 4.237.
'. '. :" .
..
dów nr' 6828/81462.
21). G,Iowinkowski Tadeusz,Łódź,. ,Ż.eron'lskiego40,kal'tę rze70. Guślanica Julianna, Pabianice, Zaradzyńsk~ 8, leglt.
mieśln;nr 4322.
członk. Zw. Zawod. Prac. BudowI. Ceram. i Pokrewnych
30.Goldbiu~, lIilel" Lódź~ Strzelców >Kaniowskich 55,>ikartę
Zawodów nr 683/81462.
1i.zemj,eśl~ ..
71. Janiak Antoni, Łódź, Inflancka 9, legit. członk. Zw. Za31. Kosiński Jerzy" Łódź, Fabryczna 2, pozw. na!prowadz.
wodo Prac. Samorz. Teryt. i U ży.t. Pub I. Oddział
•..•• ·poj azdti . konnego.
w Łodzi;
a~~uKostrzewski Zdzisław,'Ł6«;łź~ iStaling-radika'B,'kaHę rze72; J óźwiak Karol, Łódź, Pogonowskiego 43, kartę rzemie€ln .
. ,) miesln;
",
';c!,'
".,
,...
. . '... "
wyd. przez Izbę Rzemieślniczą za nr 1441.
73. Kośmider Barbara, Łódź, Daszyńskiego 5, indeks, legit.
33. Krygier;.Jetzy; 'Lódź,Piotrkowska' 259~' ;aów.' :h~j .sainoch.
Bratniej Pomocy oraz legit. wyd. prz.ez Uniwersytet
marki "Hansa" nr 25694.
Łódzki.
'84~ Łódzkie "Zakłady'Wyrobów"Pa;pieroWych; "'Łódź';' Pi6tt74. Miszczyk Stanisław,< Łódź,. Szczytowa 1, za św. pierwsz.
,kowska',2-28;łdow~) krej ~" Po3B:oo.u k()rinE!gb'n:r,~ 269iof49;
rej. wojsk. wyd. prz.ez Zarząd Gminy w Studziannej
35. Małek L.ongin, Łódź, N apiórkowskiego 15, kattę~rze:..
pow. Opoczno.
3'6,·)n~eślii .. '" ' . !
l' ,:'j~'.(, , : .... ".,~'.,; , ',.
..
75. Olas Józef, Łódź, Wojska Polskiego 188, zaśw. pierwsz.
'·,·l\1Iikula' J.au,,: . E6dt, .. ś1ąslmL,,%2; kartę rzemIes1n.
rej. wojsk. wyd. prze,z Zarząd Gminy w Wierzchach,
37. Palusiak Władysław, Łódź, Al. l-go Maja 53,. zaświadcz.
.pow. Sieradz.
. '
uprawniające do kontrolowania zakładów przemysłowych
76., Ponichter Henryk; Łódź, Wólczańsl\a 137, pozw. na pro",:
na terenie m. Łodzi.
wadz. samoch. i motoc., wyd. przez Urząd 'Wojewódzki
38. Państwowe 'Przedsiębiorstwo Budowlane - Zjednoczenie
w Lublinie.
Łódzkie Łódź, Karolewska, 41,
dow. rej. ciągnika
77. Prokopowicz Janusz, Łódź,' Żucza 38, zaśw. pierwsz. rej.
marki "Case" nr A~27909 oraz przyczepy marki "Sta. wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Przemyślu.
rachowice" nr rej. 25120.
78. Sienkowski Marian, Łódź, Więckowskiego 35, zaśw.
39. Poliklinika Chorób ZawodowYch, Łódź, Narutowicza 95,
pierwsz. rej. wojsk. wy&' przez Zarząd Gminy w Ko..
dow. rej. samoch. marki "Skoda" nr A-27924.
złowie.
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79. Sowa Stanisław, Łódi, Częstochowska 6, zaśw. pierwsz. ',.82~, Szkoda; Henry~a,:bódź; Chmielna, 6, legit. człohk. Zw.
'rej. wojsk. wyd. prze~ Zarząd Gminy Rosprza, pow.
Zawod. Prac. Spółdzielczych -'Oddział w Łodzi:
Piotrków Tryb.
83. rWalasJązef, Łódź, ,Radziecka 108, zaśw. pie'rwsz~ rej.
wojsk;. ,wyp.przez ,ZI,l.I'ząd· Gminy w Kursku,po~. Mię
80. S6wa Roman, Łódź, Pl. Zwycięstwa 8, zaśw.pierwsz.
dzyrzecze.
rej. wojsk. wyd. przez Zarząd (}miny Rosprza, pow.
84.
Więckowski Michał, Łódź, PIotrkowska 121, legit. członk.
Piotrków Tryb.
wyd. przez, Zw. Zawod. Kolejarzy w Łodzi za nr 121326.
81. )Stachurski Jerzy, Łódź, Kosynierów Gdyńskich 26, zaśw.
85. Wójcik Tadeusz,Ł6dź, ,Przędzalniana 80, zaśw~ pierwsz.
pierwsz. rej. wojsk. wyd. przez Zarząd Gminy w Starej. wojsk,' wyd. przez' Zarząd Gmtny w Czerniewicach,
pow~,Rawa Mazow.,
'
rych Bugaszewicach, pow. Wałbrzych.
27; Lewandowska

Łódź-Miasto

Wydane przez RKU.

1. Sudykowski Tadeusz, Łódź, Abramowskiego 26, książ.
wojsk.
2. Zantar Henryk, Łódź, Stalina 29, książ. wojsk. i legit.
członk. PZPR.
Wydane przez Zarząd Miejski w Łodżi '(
3. Dytberner Janusz, ŁÓdź, żeromskiego 39, tasw. pierwsz;
rej. wojsk.
'
4. Psiurska Krystyna, Łódź, Więckowskiego 2~, legit.
: służb.
"
5. Sarnecki Ryszard, Łódź, Pl. Barlickiego 9, zaśw. pierwsz.
rej,wojsk.
6. Zalewski Zygmunt, Łódź, Obywatelska 119, pozw. na
pro,,:,adz. samoch. k~t~ lIla za nr 0013/48.
I

Wydane przez Starostwo Grodzkie Sródtniejsko-Łódzkie
7. Du~ki Marian, Łódź, Spiska 14, dowód rej. roweru
nr Ł-22181.
ą. :Gross Alfred, Łódź, Rzgowska 91, decyzję na miesz-,
kanie.
,
9. Nielepko Anna, Łódź, Piotrkowska 149, potwierdzenie
'zgłoszenia na prowadzenie wytwórni zabawek przy ul.
Bandurskiego 14.
10. Olczyk Janina, Łódź, Piotrkowska 132, kartę rzemieśln.
nr rej. 2319.
11. Przemysłowski Majer, Łódź, Piotrkowska 22, kartę ,rzemieśIn. nr 3668.
'12. Punkt Zbytu Samochodów Państwowych Warsztatów
Samochodowych, Łódź, Sienkiewicza 75177, tabl. rej. samoch. cięż. nr A-25598.
.
i3. Zakłady Mechaniczne im. J. Strzelczyka, Łódź, Piotr-,
kowska 217" tabl. rej. samach. cięz. marki "Dodge"
nr A-25419.
Wydane przez Ubezpieczalnię Społeczną w Łodzi .
14. Bajmholc J osek, Łódź, Kamienna 2, legit. członk.
15. Bocianowski, Jan, Łódź, Zagraniczna 35, legit. członk.
16. D ol ak ,Jan, Łódź, Ludowa 11, tymcz. legit. członk,
17. Gliwińska Urszula, Łódź, Zapolskiej 45, legit. członk.
18. Golański Kazimierz, Łódź, Zgierska 14, tymcz. Jegit.
członk. ilegit. członk. Zw. Zaw. Prac. Przemysłu Włó
kienniczego w Łodzi.
19. Grzywnowicz Janina, Łódź, 'Zv:1łynarska 57, tymcz. leglt.
członk.

20.. Hamner Hary, Łódź, Obornicka 12, legit.
21.' Jackowska Anna, Łódź, Młynarska 4,

członk.

tymcz. legit.

członk.

22. Karolewski
23.

członk.
Karpiński

Stanisław,

Henryk,

Łódź,

Łódź,

Al. l-go Maja 35, legit.

Składowa

36,

tymcz. legit.

członk.

24. Knapiński Feliks, Łódź, 22-go Lipca 13, legit. członk.
25. Kostecki Antoni, Łódź, Kątnal08, tym cz. legit. członk.
26. Kowalik Eugeniusz, Łódź, Wojska Polskiego 3, tymcz.
legit. członk.

Aniela,Ł6dź,

Limanowskiego 30;

legit.

człotik.

28. Marciniak, ~91esław:, Łódź,Topolowa 20> tymcz. legit.
członk.'
.
29. Olban Alfred~, Łódź, Iręny 103, legit. ·członk. '
30. Osiecimski Eugeniusz, Łódź, Południowa 20, legit.
członk.
'
31. Pawlak Mieczysław,' Łódź, FeJsztyńskiego 15,tymcz.
legit. członk. "
'
32. Popecki Kazimierz, Łó#, Nar:utowicza 24, tymcz. legi.~.
członk.
" , ',
'
'33. Przytula Helena,Ł6di, Plażowa 12, tymcz. Jegit. członk.
34. Stas~ak Edmund, ,Łódź, Zachodnia 41~' tymcz. leg1~.
człortk.
'
35. Wajtman Abram,Łódź, Ogrodowa 8, tymcz. legito'członk.
36. 'Winiecki Stefan," Łódź,i Armii Czerwonej' 127a,' tymcz.
legit. członk.
"
Wydane przez inne urzędy, instytucje,przedsiębiorst",a itp.
37. Andrzejczak Franclszek, Łódź, Łozowa 5,książ. wojsk.
wyd. przez ' RKU. Kutno.
38. ,;~~;:'k Władysław, Łódź, ~łynarsk! 9: ,legit.członlc.
39;'CiszewskiStani'sław;

Ł6dź~ Więckowskiego 75, 'zaśw.
pierwsz. rej. wojsk.wyd.przeZ Zarząd Gminy Pęcz
,,111ew, 'pow. Turek.-·
40. Gajdowski Jan, Łódź, Wojska Polskiego 5,zaśw. pierwsz.
rej. wojsk. wyd.· przez Zarząd Miejski w 'gm. RytWiany,
.
pow. Sandomierz. ,
41.' Gala Józef, Łódź, Limanowskiego 38, zaśw. pierwsze rej.
wojsk. wyd. przez Zarząd gm. Góra, pow. Rawa ,Maz.
42. Karolewski Eugeniusz, wieś Grunwald pow. Łódź, książ.
woj~k. "wyd. prz.ez RKU. Ł6dź-Powiatoraz tymcz. d&·
wód osob., wyd. przez Zarząd! Gm~ny Rąl:>in,. :pow.Łódź.
43. Kląbka .Jan, ~ódź,BrzoskW'iniowa'22.)egit. członk. Zw.
Zaw~ ,Prac. Saplorz. Teryt; i lnstyt. U żyt. PubL w Łodzi.
44. Klimkowski Tadeusz, Pabianice pjŁodzią, Pułaskiego 4,
.dow.Tęj. motoc. marki "BMW" nr H-3456 wyd. przez
Urząd Wojewódzki Łódzki..:',
45. Lach Baltazar, Łódź,Więckowskiego 35,zaśw. pierwsz.
rej. wojsk. wyd. przez Zarząd' Miejski w Skierniewicach.
46. Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlan~ - Zjednocze-nie Łódzkie, :Łódź, Ka'rolewska.41, dow. rej. samoch.
marki "Skoda" nr A-30966 wyd. przez tJrządWojewódzki . Łódzki.
. ,','
'
..
47. Piechura Lech Józef, Ł6dź, Nowotki 53, zaśw. pierwsz.
rej. wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w PiotrkoWie.
48. Pracz Jan" Łódź, Szczytowa la, zaśw. pie,rwsz. rej.
wojsk. Wyd. przez' Zarząd Miejski w Malborgu.
49. Rybarczyk Tadeusz, Łódź, Franciszkańska 173, zaśw.
pierw. rej. wojsk. Wyd!. przez Zarząd Miejski w Lubieniu.
,
50.. Rybarkie,wicz Jan, Łódź, Srebrzyńska 95/45, - skradziono portfel zawierający: legit. Klubu Aktorów, kartę
'
rozpoznawczą, zaśw. Wydziału Kwaterunkowego o zda'niu magazynu przy sklepie oraz ,inne dokumenty.
!

Adres Redakcji i Administracji: Zarząd Miejski UJ Łodzi, uL Piotrkowska 104, telefon 280-40, UJewnętrzny 71,
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