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57.
OBWIESZCZENIE

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi - Wydział Przemysłu - podaje do wiadomości, że stosownie do art. 1 i 3 ustawy z dn. 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymuSOwyhl
wykupie maszyn nieczynnych (DURP nr 31, p~z. 285) ,oraz
zarządzenia Prezesa Centralnego Urz~du Drob?eJ .~~tworczo
ści z dn. 3 sierpnia 1950 r. w sprawIe orgamzacJI I sposobu
rejestracji (Monitor Polski nr A-88, poz. 1110):
1) maszyny przemysłowe i u~ządz<:nia technic~ne~ st~nowi~
ce własność lub będące w posIadamu albo dZIerzemu oso o
fizycznych lub prawnych - bez wz~.du na ~o, czy są wykorzystywane w produkcji, czy też c?wIlowo meczynne - .należy zgłosić do rejestracji w WydzIale Przemysłu P.rezydlUlYl
Rady Narodowej· m. Łodzi, ul. Roosevelta 15, I pIętro, pokój 2, w kolejności i terminach następvjących:
a) maszyny i urządzenia przemysłu· włókienniczego i przemysłu odzieżowego do dn. 31 sierpnia 1950 r.;
....
mysłu

przemysłu 'budowy maszyn i konstrukcji, prześrodków transportowych, przemysłu lekkiego metalo-

wego, przemysłu precyzyj nego i optycznego, przemysłu elektrotechnicznego, przemysłu drzewnego, przemysłu instrumentów
muzycznych - od dn. 1 do 9 września 1950 r.;
przemysłu

c)

wydobywania surowców mineralnych,
przemysłu materiałów budowlanych, przemysłu porc.elany i fajansu, przemysłu szklanego, przemysłu chemicznego, przemysłu gumowego, przemysłu papierniczego, przemysłu poligraficznego, przemysłu skórno-obuwniczego - od dn. 11 do 18
września 1950 r.; .
przemysłu

d)
żywczego

-

przetworów rolnych,
od dn. 19 do 23 września 1950

e)
przemysłu różnego wyżej
. od dn. 25 do 30 września 1950 r.

nie

przemysłu

OGŁOSZENIA

na wypadek

W SRRAWIE
NA

PRZECHODZĄCYCH

Zarządzenie.
Ogłoszenia.

DZIAŁ NIEURZĘDOWY

Ogłoszenia

o zagubionych dokumentach.

Za zmianę stopnia wykorzystania maszyny uważa się unieruchomienie lub zmniej szenie stopnia wykorzystania prze~ czas
co najmniej jednego miesiąca.

URZĘDOWY

l .. OBWIESZCZENIA

b)

I

ubezpieczeń

WŁASNOŚć PAŃSTWA

63
64

OKÓLNIKI

ZARZĄDZENIA

PRZEDSIĘBIORSTW

Likwidacja stowarzyszenia pn. "Towarzystwo Dobroczynności Domów Tabea Watten".

58

Wypłaty zasiłków z tytułu
choroby i macierzyństwa.
Zmiany organizacyjne ..

spo-

r.~

wymienionego-

Maszyny i urządzenia, nabyte lub wyprodukowane po wskazanych .wyżej terminach, należy zgłosić do rejestracji w terminie 60 dni od dnia wej ścia w posiadanie lub wyprodukowania maszyny.
Rejestracji dokonuje się przez złożenie wypełnionej deklaracji w 4 egzemplarzach, p'O które należy.się zwrócić do Wydziału Przemysłu;
jedna deklaracja może obejmować tylko
lTIaszyny, służące do celów jednego rodzaju pr~emysłu.
2) Zmiany okoliczności faktycznych, które nastąpią po za·
rei}'
e. trow. ~ni~~ maszy. n. i u~ządZ. eń technicznyc~, należy zgła
SZa najMfitie WydzIałOWI Przemysłu PrezydIUm Rady N al'
ei6n. Łodzi w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

3) W przypadku zamierzonego zbycia lub oddania w użyt
kowanie zarejestrowanych maszyn należy złożyć Wydziałowi
Przemysłu Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi podanie z~
wskazaniem osoby nowonahywcy lub przyszłego użytkowni"ka
oraz sposobu wykorzystania maszyn. przez te osoby.
4) Nie podlegają rejestracji maszyny i urządzenia techniczne:
a) przekazane przez Państwo do dyspozycji przedsiębior
stwom i instytucjom państwowym,
b) stanowiące własność jednost~k spółdzielczych,
c) znajdujące się w Dosiadaniu przedsiębiorśtw pod zarzą
dem państwowym., .
d) wyprodukowane przez przedsiębiorstwo dla ich dalszego
zbycia,
'e) stanowiące własność rzemieślnika i 'wykorzystywane we
własnym czynnym zakładzie· rzemieślniczym,
f) stanowiące własność osób fizycznych i nadająCE; się do
wykorzystania wyłącznie dla celów gospodarstwa domowego.
5) Vlinni niedopełnieniiJ, obo\łiązku rej estracj i bq,dź zgła
szający do rejestracji dane niezgodne z prawdą, z mocy art. 3
na wstępie cvtowanej ustawy, podlegają karze aresztu do

trzech miesięcy i grzywni8 do 150.000 zł albo jednej z tych
kar, wymierzonych w postępowaniu administracyjnym.
Łódź, dnia 21 sierpnia 1950
Prezydium Rady NarGdowej m.

II.

1'.

Łodzi

OGŁOSZENIA

58.
DRUGIE

OGŁOSZENn~

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi - Wydziału Społecznc
Administracyjnego - z dn. 4. 8. 1950 r. w sprawie doręczeńia
decyzji o likwidacji stowarzyszenia pn. "Towarzystwo Dobró:'
czynności Domów Tabea-Watten" .
Na zasadzie art. 24 ust. 2 rozporządzenia 'prezydentaR. P.
z dn. 22 3. 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (DURP
nr 36, poz. 341) zawiadamia się Zar.ząd Stowarzyszenia pn.
"Towarzystwo Dobroczynności Domów T abea-Watten" , którego siedziba jest obecnie nieznana, iż w Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi - Wydział Społeczno-Administracyjny, pokój 309 - jest do odebrania decyzja o likwidacji stowarzyszenia z dn. 29. 7. 1950 r. nr 5. S. 1-3/12/50.
W wypadku niezgłoszenia się po odbiór wymienionej decyzji uważać się będzie ją za doręczoną w dniu drugiego ogło
szenia W Dzienniku Urzędowym Prezydium Rady Narodowej
m. Łodzi.
Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi

Nr

D~IENNIK URZĘDOWY PREZYDIUM RADY NARODOWEJ W ŁODZI

6/poz. 59-61

III .. OKÓLNIKI

59.
O k ó l n i k

nr

27

P r z e d m i o t: uttvorzenie nowego komisariatu M. O.
Z dniem 28 lipca 1950 r. został utworzony na terenie Łodzi
nowy Komisariat Milicji Obywatelskiej z siedzibą przy ul.
J aracza 21, który oznaczono numerem I.
Komisariat ten powstał z podziału VIII oraz części II Ko·
misariatu M. O.
Granice I komisariatu stanowią ulice: Aleje Kościuszki od
Andrzejv. Struga do Zachodniej, Zachodnia, Ogrodowa, Pół
nocna do ul. Dra Sterlinga, Dra Sterlinga, Plac Dąbrowskie
gOI Narutowicza do Składowej, Składowa/ 'rargowa, ~Daszyń
skiego do Piotrkowskiej; Andrzeja Struga do Alei Kościuszki.
Dotychczasowy Komisariat I oznaczono numerem XIII, a
dotychczasowy Komisariat XIII ,.- numerem XVI.
W związku z powyższym zarządzam:
1. Zainteresowane jednostki administracyjne winny wyda~
zmiany tabliczek na posesj ach z oznaczeniem komisariatu oraz wszelkie inne zarządzenia porządko
we, wyplyw'ające z dokonanych zmian.
zarządzenia dotyczące

2. Urząd Ewidencji Ludności zorganizuje w jak najkrótszym terminie nowy rejon meldunkowy, którego zakres działanif!. pod względem terytorialnym obejmie I Komisariat M.O.
i rejon ten oznaczy numerem I, dotychczasowy Rejon Meldun..
kowy nr 1 oznaczy numerem 13, a Rejon Meldunkowy nr 13numerem 16.
.
3. Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej ŁódŹ-Śródmie
ście utworzy w porozumieniu z Wydziałem Zdrowia nową poradniQ dlf!. matki 1 dziecka i oznaczy ją numerem I i nowy
dozór sanitarny jako I Dozór. Jeżeli zajdzie istotna potrzeba
utworzenia nowego rejonowego szkolnego gabinetu lekarskiego,
to winien on być oznaczony jako I Gabinet, w przeciwnym zaś
wypadku jeden z istniejących pięciu gabinetów, położony
w obrębie nowego komisariatu, a oznaczony cyfrą z dodatkiem litery a), należy oznaczyć jako I Gabinet.
4. Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Północ
zmieni ll'Llmerację poradni dla matki i dziecka, rejonawego
szkolnego gabinetu lekarskiego' oraz dozoru sanitarnego, oznaczonych cyfrą ,,1", na cyfrę ,,13'\ Prezydium zaś Dzielnicowej
Rady Narodowej Łódź-Południe zmieni numer .takich samych
instytucji, oznaczonych cyfrą ,,13", na cyfrę ,,16".
5. Zarząd Nieruchomości Miejskich zorganizuje nowe biuro
rejonowe, którego zakres działania pod względem terytorialnym obejmie teren I Komisariatu M. O., i biuro ta aznaczy
numerem I, dotychczasowe Biuro Rejonowe nr I aznaczy numerem XIII, a Biuro Rejonowe nr Xln - numerem. XVI.

Str. 32

c~ątka", Łódź, Piotr~owska 83, tel. 136-72; do czasu przerobIenia należy używać stempli dotychczasowych;
b) szyldy i tablice należy przekazać do zamiany Oddziało-'
wi Gospodarczemu Wydziału Ogólnego, który ze względów
oszczędnościowych zarządzi tam, gdzie to będzie możliwe zastąpienie litery "w" literą "m" z kropką;
,
c) druków z nazwą "Prezydium Rady Narodowej w Łodzi"
będących już w użyciu należy nadal używać do wyczerpania.
z odpowiednimi poprawkami w tekście.
Oddziały O'rganizacyjny i Gospodarczy Wydziału Ogólnego
wprowadzą odpowiednie zmiany do projektów druków, które
wpłynęły do aprobaty lub do wykonania.
Dziennik Urzędowy Prezydium Rady Narodowej w Łodzi
otrzymuje nazwę: "Dziennik Urzędowy Prezydium Rady N arodowej m. Łodzi".
Łódź, dn:ia 15 sierpnia 1950 r.
Za. Prezydium Rady Narodowej: Edmund Bugajski
Zastępca PrzeWOdniczącego Prezydium
O t r z y m uj ą: jednostki organizacyjne Prezydium R.N.
oraz Prezydia Dzielnicowych R.N.

61.
O k ó 1 n i k

P r z e d m i o t:

Wypłaty z,asiłków

nr
z

wypadek choroby i

29
tytułu ubezpieczeń

na

macierzyństwa.

N a podst~w.ie ~chwały Prezydium Komitetu Ekonomicznego ~ady Mmlst.row z dnia 20 marca 1950 r., ogłoszonej w
M~mtor~e P?lsknTI ~r A~42, poz. 485, wprowadza się, poczynaJąc oa dma 15 s'wr'pma 1950 Y., nowy tryb postępowania
p.rzy ~ypłacie zasiłków pieniężnych na wypadek choroby i maclerzynstwa.
.
Obliczanie i wypłata zasiłków. pieniężnych (chorobowych
domowych, szpitalnych, połogowych, pogrzebowych oraz po~
k~rmow~ch dla pracownic), które dotychczas wypłacała UbezpIeczalma Społeczna, przejęło zgodnie z wyżej przytoczona
uchwałą Prezydium Rady Narodowej.
.
Z uwagi na to, że pracownicy Prezydium Rady Narodowe'
otr~y~1Uj,ą. wynagrodzenie m.iesięc~ne z góry, omawiane wyże.i
zasIłkr me będą wypłacane mdywldualnie, z wyjątkiem zasltków pogrzebowych i pokarmowych.
W wypadkach choroby (połogu) k~żdy z pracowników otrzv:uywać będzie 'YynagroQienie wg zasad dotychczas obowiąz~
J~cych z tym zastrzeżeni~, że po uznaniu przez lekarza UbezpIecza1ni. Społecznej za niezdolnego do prac:y bądź też po za~r~estam~ pracy na. sk.utek połogu obowiązany jest złożyć zasWIadczeme o zwolmemu z pracy (wzór nr 1 lub nr 2). O ile
poród nastąpił w zakładzie, należy złożyć zaświadczenie lekarza zakładu bądź też ś,,;iadectwo urodzenia dziecka, wydane
pr-zez Urząd Stanu CYWIlnego. Jezeli się poród odbył w do6. Tworzenie instytucji wymienionych w p. 2, 3 i 5 winno
mI!ł, wystarcza zaświadczenie położnej.
Zaświadczenie taki,'>
być połączone z j ak największą oszczędnością etatów i zasadnależy, skła,dać bezp~średnio w Wydziale Ogólnym (Referat
niczo oparte na wyzyskaniu nadwyżki personelu, jaka si~
UbezPlecze~)" a OdpISY w referatach personalnych włas
utworzy wskutek zmniejszenia pracy w dotychczasowych innych :vs:dzlałow celem dołączenia do raportu nieobecności.
s tytucj ach równoległy ch.
ZaSIłkI pokarmowe będzie asygnował Referat Ubezpieczeń.
O wykonaniu powyższych zarządzeń należy zawiadomić WyPrawo do otrzymaniai tego rodzaju zasiłku przysługiwać bę
dział Ogólny w terminie do 15 września br.
dzie ubezpieczone.1 pracowni?y p~zez okres 12 tygodni, licząc
Łódź . dnia 11 sierpnia 1950 r.
od następneg~ ~llla p~ zak?nczemu u~lopu połogowego (a żo
nom pracaw?:kow, kto;re m,e zarobkuJ ą - po trzech miesią
Za Prezydium Rady Narodowej: Edmund Bugajski
cach od chwIlI urodzema dZIecka). Wypłata nastąpi w pierwZastępca Przewodniczącego Prezydium
szym wypadku nie wcześniej niż po sześciu tygodniach po
O t l' Z Y m u ją: jednostki organizacyjne Prezydium R.N.
złożeniu zaświadczenia (wzór nr 2), w drugim po złożeniu
oraz Prezydia Dzielnicowych R.N.
zaświadczenia stwierp.zającego. że zainteresowana osoba karmi dziecko własną piersią.
Wydziały, które mają w Ubezpieczalni Społecznej subkon60.
ta, winny wydelegować do tej instytucji (Wydział Świadczell
O k ó l n i k nr 28
. Chorobowych) swoich pracownikó.w celem odebrania potrzebnych druków jak również instrukcji, omawiającej tryb postę
P r z e d m i o t: Prezydium Rady Narodowej w Łodzi
:p o;vanil? przy wypłacie .zasiłków pieniężnych w podanych wyzmiana nazwy.
zeJ wypadkach. WydZIały te będą same załatwiały czynnoPodaję do wiadomości, że stosownie do pisma Prezydium
ści, związane z wypłatą omawianych zasiłków.
Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia br. (Nr O. 1/554/50)
Okólnik niniejszy dotyczy wszystkich pracowników Prezvnazwa: Prezydium Rady Narodowej w Łodzi została zmieniod}um Rady Narodowej z wyjątkiem pracowników przedsię
na na: "Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi".
blOrstw, które ustalony powyżej tryb wypłacania prowadza
N ową. nazwę wprowadza się z dniem wydania niniej ~zego
we własnym zakresie, jako samodzielne zakłady pracy.
~
okólnika.
Łódź, dnia 15 sierpnia 1950 r .
.Stemple nagłówkowe" druki i szyldy należy przystosować
Za Prezydium Rady NarodQ.wej: Edmund Bugajsld
do bl'~mienianowej nazwy w spasób następujący:
zastępca Przewodniczącego Prezydium
a) stemple nagłówkowe każda jednostka organizacyjna odO t r. z y m u ją: wszystkie jednostki organizacyjne. Prezyda do przerobienia (zamiany litery "w" na literę "m" z kropdiumR.N •.
ką) bezpośrednio firmie: Zakład Grawersko-Pieczętarski "Pie-
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DZIENNIK

URZĘDOWY

PREZYDIUM RADY NARODOWEJ W

ŁODZI

Nr 6/poz. 62-64

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

, dzieciom nie ślubnym, rodzeństwu, dzieciom rodzeństwa, mał
żonkowi, osobom sprawującym zarząd' 'przedsiębiorstwa nieo k ó l n i k nr 30
obecnego właściciela oraz udziałowcom i akcjonariuszom spółek handlowych.
p r z e d m i ot: Zmiany órganizacyjne·.
Zastępca Przewodniczącego Głównej KomisjI"
W wykonaniu punktu 3 okólnika nr 1 z gnia 26 maja 1950
do spTaw upaństwowienia przedsiębiorstw
roku zarządzam:
Dr J. T o p i ń s k i
1. Na podstawie § 13 pkt. 1 uchwały Rady Ministrów z dn.
17 kwietnia 1950 r.
instrukcja nr 3 (Monitor Polski
Załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Głównej Kominr A-57, poz. 655) oraz zgodnie z postanowieniem § 20 Insji do. spraw upaństwowienia przedsiębiorstw w Warszawie
strukcji Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1950 r. w spraz dnia 19 sierpnia 1950 r.
wie tymczasowego podziału funkcji w wydziałach i referatach
Wyk~z nr 10 (art. 2, ustawy)
finansowych prezydiów rad narodowych były Wydział Podatkowy włącza się do Wydziału Finansowego jako terenowy
1. W. Keiser - Galwanizernia - Łódź, ul. Pogonowskiego
12 Oddział Wydziału Finansowego z dotychczasowym zakrenr 13 - galwanizernia - właściciel W~ Keiser .
sem działania.
.
2. Biedermann i Czerniakow - Metallwarenfabrik - Łódź;
2. N a podstawie wyżej powołanej uchwały Rady Ministrów
ul. Żwirki 17 - wyroby metalowe - wł. Biedermann
oraz zgodnie z postanowieniami § 23 pkt Id i 2d wyżej poi Czerniakow.
wołanej Instrukcji Ministra Finansów dotychczasowy urząd
3. Maschinenfabrik..- Brand u. Grams - Łódź, ul. Pogonowpełnomocnika rządowego do spraw podatku gruntowego na
skiego 34 - fabryka maszyn - wł. Brand iGrams.
m. Łódź przekształca się na Referat Podatków Miejskich w
Wykaz nr 11 (all't. 3 ustawy)
Oddziale Podatków Miejskich Wydziału Finansowego.
Wykonanie powyższego porucza się kierownikom odnośnYCh
1. Łódzka Farbiarnia "Wisła", J. Grzelak i Ska w Łodzi,
ul. Stanisława 2 - farbiarni dla potrzeb przemysłu włli
jednostek organizacyjnych, którzy po. ~porządz~niu prot?k?kienniczego - wł. J. Grzelak i Ska.
łów zdawczo-odbiorczych złożą w termInIe do dma 5 wrzesma
sprawozdanie o dokonanej reorganizacji.
Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji
Łódź, dnia 22 sierpnia 1950 r.
,do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw
dr J. . T o p i ń s k i
Za Prezydium Rady NarOdowej: Marian Minor
,
Przewodniczący PrezYdium
64.
O t r z y m u ją: wszystkie jednostki organizacyjne Prezydium R.N.
OGŁOSZENIA'

62.

IV. ZARZĄDZENIA I OGŁOSZENIA W SPRAWIE_~RZEl?
SlĘBIORSTW PRZECHODZĄCYCH NA WŁASNOSC PANSTWA.

63.
Zarządzeni.e

Przewodniczącego Głównej Komisji do spraw upaństwowie

nia przedsiębiorstw w Warszawie z dnia 19 sierpnia 1950 l'.
o ogłoszeniu 10 i 11 wykazu przedsiębiorstw. które przecho~
dzą względnie podlegają przejęciu na własnośc Państwa.

N a podstawie § 24 rozp. Rady Ministrów z dnia 30. 1.
1947 r. w sprawie trybu postęp'owania przy przejmowaniu
przedsiębiorstw na własność Pailstwa (Dl!RP nr 16, poz.
62) w brzmieniu rozp. Rady Ministrów zdma 1~. 5. 1949 r.
(DURP nr 29, poz. 312) zarządzam ogłoszem~, 10, wykazu przedsiębiorstw, przechodzących na własnosc Panstwa
n~, podstawie art. 2 uśtawy z dnia 3. 1. 1946 ;. (DURP :r;tr .3,
poz. 17) i 11 wykazu przedsiębiorstw podlegaJących pr~ełęcrtl
na własność Państwa na podstawie art. 3 ustawy wyzeJ cytowanej.
Przedsiębiorstwa objęte tym wykazem przechodzą na włas
ność Państwa w całości wraz znieruchomym i ruchomym
majątkiem i wszelkimi prawamL
Niedokładności w kreśleniu nazwy lub przedmiotu przedsię
biorstw, wymieniońych w tym wykazie, nie mają znaczenia,
jeżeli z całości ogłoszenia wynika, o jakie 'przedsiębiorstwa
chodzi.
Związki samorządowe, 'międzykomunalne, spółdzielcze albo
związki spółdzielni mogą zgłosić do Głównej Komisji do spraw
upaństwowienia przedsiębiorstw w Wal'szawie (gmach przy
Placu 3. Krzyży nr 5, pokój nr 472) swoje prawa do przedsiębiorstw, objętych wykazem, a właściciele tych przedsię
biorstw mogą zgłos}ć do tej samej Komisji zarzuty, ,że przedsiębiorstwo nie przechodzi na własność Państwa.
'oN imieniu związków samorządu terytorialnego i związków'
międzykomunalnych oraz wszelkich innych instytucji, które
w związku z wojną rozpoczętą w dniu 1 września 1939 roku
zostały' rozwiązane i utraciły faktyczną możność działania,
mogą zgłaszać ich prawa wojewódzkie rady, narodowe lub
urzędy wojewódzkie, a w imieniu spółdzielni centralny zwią,zek spółdzielczy.
'
Prawa lub zarzuty winny być. zgłoszone w 30-dniowym ter,minie od daty ogłoszenia wykazu i poparte w miarę potrzeby'
dowodami. Uprawnienia pTzysługujące na podstawie wymienionego rozp. Rady Ministrów z dnia 30. 1. 1947 r. w brzmieniu rozp. Rady Ministrów z dnia 12. 5. 1949 r. właści
cielowi przedsiębiorstwa przysługują w razie j~go nieobecności krewnym w Hnii prostej (zstępnym i wstępnym), równh;,~

I

N a podstawie § 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dn.
30. 1. 1947 1"1 W sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (DURP nr 16,
.poz. 62) oraz zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dn.
20. 7. 1950 r. i zarządzenia Ministra Przemysłu Rolnego
i Spożywczego z dn. 22. 6. 1950. r.
L Zakłady
kowskiej -

Przemysłu Bawełnianego im. I Dywizji Kościusz
Przedsięb. Państw. Wyodrębn. ogłaszają, że
sporządzone zostaną protokoły zdawczo-odbiorcze następują
cych przedsiębiorstw:

1) Zakłady Przemysłu Bawełnianego Juliusza Kindermana
Sp. Akc., Łódź - dn. 30. 9. 1950 r. o godz. 10 w Łodzi, Ł~!
kowa 23/25;
2) Przemysi \Vłókienniczy Bracia M. i A. Przygórscy, Łódź,
Żer,omskiego 107 dn. 20. 10. 1950 r. o godz. 9 w Łodzi,
Łąkowa 23/25;
3) Przemysł Bawełniany Teodor Tietzen Sp. Akc., Łódź,
- dn. 20. 10. 1950 r. o godz. 11 w Łodzi. Łąkowa 23/25;
4) Mechaniczna Tkalnia S. Szerer i G. Patzak, Łódź, Pogonowskiego 34 - dn. 20. 10. 1950 r. o godz. 12 VI Łodzi,
Łąkowa 23/25;
5) Snowalnia i Krochmalnia Osnów R. Grzelik, Łódź, Wólczańska 50 dn. 20. 10. 1950 r. o godz. 13 w Łodzi, Łąko
wa 23/25.

II. Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Stefana Okrzei Przedsięb. Państw.· Wyodrębn. - Łódź, Kilińskiego 228, ogła
szają, że sporządzony zostanie protokó~ zdawczo~odbiorczy
przedsiębiorstwa: ,Manufaktura Bawełmana F. EIsenbraun
Sp. Akc., Łódź - dn. 23. 9. 1950 r. o godz. 9 w Łodzi, Kilińskiego

228.
III. Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Rewolucja 190?",
Łódź Senatorska 6, ogłaszają, że w lokalu dyrekcji' wymIenion~ch zakładów- spouądzone zostaną dn. 20. 9. 1950 r. protokoły zdawczo-odbiorcze następujących przedsiębiorstw:
1) Przędzalnia Bawełny Teodor Steigert Sp. Akc., Łódź,
Milionowa 35/37 - o godz., 9 ; . /
.
2) Przędzalnia Bawełny Edward Ramisch (dzierżawcy Isler
i Cygan), Łódź, Senatorska 14 - o godz. 9 min. 30 ;
3) Fabryka Wyrobów Bawełnianych Juliusz Muller Sp.
Akc. (przejściowo Wykończalnia Zachariasz Zaromb i Ska),
Łódź, Senatorska 6 o godz. 10;
'4) Tkalnia Bawełniana Edward Heise. Łódź, Senators~a :3
- o godz. 10 min. 30;
5) "R. R. Tausch" (Zarobkowa Tkalnia Mechaniczna, wła
ściciele Robert i Rajnhold bracia Tausz), Łódź, Krucza 26 .
.
o godz. 11;
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IV. Zakłady Przemysłu Baweł1:,lianego im. Płk a Leona Koczaskiego - Przedsięb. Państw. Wyodrębn~ - Łódź, Kątna
nr 39/41, ogłaszają, że sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy przedsiębiorstwa: Karolewska Manufaktura Karol Kroning Sp. Akc., Łódź, Kątna 39/41 - dn. 27. 9. 1950 r.
o godz. 10 w lokalu przejmującego przedsiębiorstwa.
V. Państwowe Zakłady Przemysłu Baweł'ilianego im. Józefa
,Stalina - Przedsięb. Państw. Wyodrębn. - Łódź,Targowa,
nr 65, ogłaszają, że w Biurze Głównym Zakładów zostaną sporządzone protokoły zdawczo-odbiorcze następujących przedsię
biorstw:
1) Farbiarnia Ernest Szweller-Schmeller S-cYt Łódź, Kiliń
ski ego 192 - dn. 30. 9. 1950 r. o godz. 10,
2) Zjednoczone Zakłady Włókiennicze I K. Scheiblera i L.
Grohmana Sp. Akc., Łódź, - dn. 14. 10. 1950 r. o godz. 9;
VI. Zjednoczenie Przemysłu Cukierniczego, Warszawa, Zamojskiego 28, ogłasza, że dn. 15. 9. 1950 r. o godz. 12
w Łodzi, ul. 28 p. Strzelców Kaniowskich 27 sporządzony zostanie pr6tokół zd'awczo-odbiorczy przedsiębiorstwa Wyrób
Cukrów "Kairo" dawniej L. Peschke i O. Martsch, dzierż.
Bronisław Selichman, Łódź, 28 p. Strzelców Kaniowskich 27.
Miejsce zamieszkania właścicieli przedsiębiorstw nieznane.
W zywai się wła~cicieli powyższych przedsiębiorstw oraz wła
ścicieli składników majątkowych znajdujących się w powyż
szych przedsiębiorstwach do stawienia się w czasie i miejsc'l
wyznaczonym do sporządzenia protokołów zdawczo-odbiorczych.
Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia protokołó\v
zdawczo-odbiorczych.
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Z a g u b i o n e d o k u'm e n t

N a podstawie zgłoszenia
dzione) dokumenty:

unieważnia się

y

zagubione (skra-

wydane przez RKU Łódź-Miasto i Powiat
i zaświadczenia woj skowe na nazwiska:
Antczak Stefan, Łódź, Piotrkowska 80,
Borowski Jerzy, Łódź, Nawrot 27,
Bubiak- Władysław. łJódź, Armii Czerwonej 51,
Głuch Marcin, Łódź. Nowotki 43,
Gogolczy;k Marian, Łódź, Piasta 41,
j achowich Tadeusz, Łódź, Gr~bskiego 63,
.l aśkiewicz Jerzy, Łódź" ...Zg:ierska 126,
Kowalski Stanisław, Łódź, Klonowa 6,
Libiszewski Franciszek, Łódź, Targowa 34,
Mikulski "Władysław, Łódź, Daszynskiego 69,
Próchnicki Marian, Łódź, Południowa 18,
Rozner Aleksander, ł-.Jódź, Kopernika 30,
legit.
Zaljasz Eugeniusz, Łódź, Jara~za 38, ks. wojsk.
Zw. Zaw. Prac. Przem. Włók.

wydane przez RKU ł.JGdź-Miasto i Powiat
i zaświadczenia wojskowe ha nazwiska:
Bilip Zenon, Łódź, Murarska 25a,
Fińko Anatol, Łódź, W ólczańska 15G,
Gostkowski Zdzisław, Łódź, Pogonowskiego 72,
J udkiewicz Beniamin, Łódź, W schodnia 57,
Majczak Tadeusz, Łódź, Porzeczkowa 19,
'Mielańczuk Roman, Ł6dź, Obr. Stalingradu 53,
Sprusiński Józef, Łódź, Obr. Stalingradu 7, ks. wojsk.
i pozw. na prowadz. samoch. kat. II nr 0210/50 wyd.
przez Prezydium R.N. w Łodzi,
W dowczak Stefan, Łódź, Armii Czerwónej 102;

8.

Adres Redakcji

wydane przez Starostwo Grodzkie Śródmiejsko-Łódzkie:

wydane przez inne :urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa~

19. Barański Mieczysław, Łódź, Rzgowska 71, zaśw. pierwsz.
rej. wojsk. wyd. przez Zarząd gm. Rybno, pow. Sochaczew,
20. Ba:rtoszek Kazimierz, Łódź. 'Wysoka 6, zaśw. pierwsz. rej.
wOJ sk. wyd. przez Zarząd Miej ski w Głownie,
21. Kaźmierczak Wacław, Łódź, Piotrkowska 119, ks. wojsk.
wyd. przez R~U Skierniewice,
22. Lasota Adam, Łódź, Narutowicza 16, książ. wojsk. wyd.
przez RKU Radom,
.
23. Pawełczyk Zygmunt. Łódź, Wojska Polskiego 84, książ.
wojsk. wyd. przez RKU K::tlisz,
24'. Postawa Tadeusz, Łódź, Nowotki 13, zaśw. pierwsz. rej.
wojsk. wyd. przez Zarząd gm. w Kruszynie, pow. Radomsko;
,

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

-zł

1.500-,

półrocznie

Ce n!J o g ł o s z e ń: o zagubieniu dokumentów - ryczałt
zł 30.- za wyraz.

zł

-

zł

800.-.

300.-, inne drobne-

Cena 80 zł

Przyjmowanie zgłoszeń na prenumeratę, ogłoszeń oraz sprzedaż pojedyńczych
egzemplarzy odbywa 'iię w Miejskim Ośrodku Informacji, Łódź, ul. Piotrkowska 1048.

Druk.

PŁZG. Zakł.

GI.- zam. 1334-VIlI·50 l;

4. IX. 50 r.

wyd<.>nc przez Ubezpieczalnię SpOłeczną. w Łodzi
tymczasowe legi tymacj e członkowskie na nazwiska:
Balcerzak Maria, Łódź, Zasieczna 15,
Brewiilski Arkadiusz, Łódź, N owozarzewska lG,
Buczek Henryka, Łódź, Piotrkowska 25,
Dąbrowski Franciszek, Łódź, Przędzalniana 17,
Frydrych Wacław, Łódź, Niciarniana 5,
Kamińska Jadwiga, Łódź, Armii Czerwonej 9/11,
Łuczak Bronisław, Łódź, Doły 40,
Miniak Zdzisław, Łódź, Ogrodowa 44,
Szanda Stanisława, Łódź, J ar acz a 56,
Szyller Aleksandra, Łódź, N owa 6,
Walenczewski Wiktor, Łódź, Pabianicka 33.
wydane przez Zarząd Miejski \v Łodzi:
pierwszej rej estraej i wbj skowej na
nazwiska:
Krajewski Władysław, Łódź, Wysoka 46,
Królak Jna, Łódź, Pogonowskiego 67,
Łachut Tadeusz, Łódź, Składowa 31,
Majewski Symforion, Łódź, Limanowskiego 28,
Marko Waldemar, Łódź, Zgodna 8;
2) inne dokumenty:
Mazur Stefan, Łódź, Tylna 11, dow. rej. samoch. osob_
marki Zis nr H-26702,
Tepel .Józef, Łódź, Więckowskiego 72, prawo ja~dy na.
prowadz. poj. mechan.

1)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

zaświadczenia.

Administracji: Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, ul. Piotrkowska 104, telefon 280-40" weWD. 77
,
konto PKO nr VII-4505

Prenumerata wynosi: rocznie

24. VlII. -

zaświadczenie

16. Centr. Spółdz. Mleczarsko-Jajczarskich Okr. Oddz. w Ło
dzi, Gdańska 184, zaśw. o wykonyw. przewozów nie wymagających koncesji dla samoch, marki Bedford nr H26420, Chevrolet nr H-25315 i H-26431, Ford Canada
nr H-26810 i H-26813, Renault nr H-26422, Star nr H27045,
17. Państw. Kom. Samoch., Łódź, Skorupki 19, dowód rej.
samoch. marki Leyland nr T-26161,
18. śpiewakowski Władysła:w, Łódź, Narutowicza 54 potw.
zgłosz. i dowód rej. samoch. osobo marki Steyer' nr H26977;

książeczki

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Str. 34

wydane przez Zarząd Miejski w Łodzi:
pierwszej reJestracji wojskowej na
nazwisko: ,
14. Łukasiak Zdzisław, Łódź, Napiórkowskiego 47/49,
2) inne dokumenty:
15. Drozdowski Bolesłąw, Łódź, Abramowskiego 35, kw, kaue.
nr 152558 wyd. przez Targowiska Miejskie w Łodzi;

1)

książeczki'

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lO.
11.
12.
13.

ŁODZI

Nakł.
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