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Ogłoszenia o' za~ubiony~h dokumentach ..

18) ul. Pohidniowa.-:- strona nieparzysta od Nr 1 do .49,
strona parzysta od Nr 2 do 56,
l. O:sWIESZCZENIĄ
19) 'ul. Północna,-' strona nieparzysta 'od Nr 1 do' 33,
65.
~O). ul .. 'Prochnika '~ stronanieparzysta. od Nr 1. do 11,
stronaparzy~ta?d Nr 2 do 14, .
"OBWIESZCZENIE
>
,
21)
ul.
Sienkiewicza-strona
nieparzystaod
Nr
1do 43,.,
P~zydium 'R.ady·N~rodewei ,m.\~i~, WY<lzialB.rtdowstrona parzysta od Nr 2 do .36,
nietwe;.,...;.. podajedoogólJH~j·~do.mośei, 'że:ąa. terenie Łodzi
utworzony zosta,ł:Q.Qwy' KOMisariat, Mi1icj~. Obywa.telskiej
22 ~ ul. Składowa -- strona nieparzysta A>d Nr l' do 25,
śtr():n11 parzysta ,od Nr 2 'do. 28, .
'
,
z. siedzibą przy ul. Jaracza21,kt6ry oznaczon6numerem l.
Komisariat 'ten powstał z :pOdtjałuVlIIor:az części: lI'k6-'
'28)" ul.. Solna -:-- cała~ tj. strona nieparzysta od Nr 1 do'it,
misariatu,l\j~ O..
,
'.
' .
strona parzysta od Nr 2 do' i4,
,
Granice I ;'komisariatu stanowią ulice: Al. Kościuszki od
24) uL Dr Ster1,inga.-.::- stronanieparzysta od Nr Ido ai~
Andrzeja, Struga do Zacho'dniej, Zachodnia, Ogrodowa, Pół...
25) ,ul. Andrzeja' Struga. - strona nieparzysta od Nr. l
n9cna do DrbSterlinga. ' Dr. St. erlinga, Plaą Dąbrowskiego,
do 7,
przedłużenie
r. Sterli:Q.ga<ło Składowej, przedłu~nieTar
gowej, '.' !,ra:r:gÓwa, . paszyńskiego <;lo ~iotrkowskieJ,,4Ddtz:eją
26) ul. Targowa ---" str(ma nieparzys~a od Nr 1 a do 1/8,
Strug:a do ~ł. Kośdu~ki.', " , , ' , ." •. . .' ." '. ,~. ; ~ .. , ,
"'27) 'ul.' Traugutta --.:... cała, tj. strona nieparzysta: od Nr 1
W 'ten sposobdo obsząr-q'itti\\i<>utWofż.~~o. tkoi;nisaciatu, 'do 31., strona p'arzysta od Nr2 do 18,
,
,
M. ,O. wchOthą póseliJje znajdlljące się przy ,ni~ej, wymieni 028) ul. Węglowa ~ ~trona nieparzystaod Nr l do' 5,
nychuIicach :
.' ,'.
.
'strona parzysta-od Nr2 do 10,
1;) ,liI. .A~ii ~udowej' ~ cała, tj. strona nieparzysta, od'
29) ul. Pułk. Dra Więckowskiego - . strona nieparzysta
Nt, l de 31)'strona parzy~a' od Nr 2 do' 44,
. od Nr·. f do p, ,strona 'parzysta od Nr 2 do 14,
,
'2): tii."'Ignace~' ,P~~zyńskiego~ strona parzy~ta: od.
~()j Plac Wolności - ' cąły, tj. od Nr l do 15,
lir .~ d9 58. "
. I, '
, ' . "', .
31) UL'Wschodnia·....,... strona. 'niepę.rzystaodNr ! ,..do 69.
3) Pla~ Dąbrowskiego -:-" st;rona zachodnia, _'
,
strona' parzysta '<Xł-, Nr' 10 do .76,
, ,~) ul. St4~a-J~ra~za '-l-: 'strona niep'ąrzys~ od .Nr '1
do ,49., stronAPa:rzy~ ,od Nr' 2 do 60"
'
32) ul. Zachodnia -.:.. strona parzy~ta .od Nr 14 do '74. '
'6) ~. Kamie1n;xa'~,' ~ltj. s~rona nieparzystaod Nr 1
Dotychczasowy komisariat l oznaczorio numerem' XII~'
~.2;l.. strona ,parzyąta Qtł ,Nr 2 do 22"
'
'a dotychcz8:Sowy komisariat XIII -':"numerem XVI.
6}ut J(ili:ńskiego ~ stron8i niepa!,zysta od Nr 1· do' 91,
W związku z powyż"z~ wszyscyvVł8.śeieiele~ użytkown1ey
stron.a ,parZysta od Nr.2do80, '.
oraz ośoby zarządzające nier,uchom()ŚCiamiznajdującymi 'się
7). Aleja', K~usż1ti ~ strona pai'~taod1<Nr 2~do 86,
w obrębie wyżej wyurleniony~h,:komisaria.t6w :M. o. obomq..
, 8) ul. Legióhó't\1 ':.-' $trona niep~rzysta od Nr 1 do ·1\', zani 'są w'terminie 'do> dnia 15 wrześni. 1950r~ qo zmiany
tabliczek ·z . umieśz~niem na zmienionych, tabliezkach ,n'owej"
strona parzysta .od': Nr2do 8 , ' ,
numeracji komisariatów M. O., nazwy ulicy orazwłaściw~o
~} ul. 22 _ Lip(!a -..,; śtroria .nieparzysta od "Nr l',d() 5,
numeru' p0l'Z!łdkowęgo posesji.·
",
,
'
strona par~ysta' od Nr, 2~o 6, ,':
'
.
Powyaążmian,ę··ua1eży wprowadz~ również na.' pie~ ,
1&) 'Ul. MC'ńliusJ}ti -- cal:i, tj. strona nieparzysta od Nr 1 . kach
domowych i w książkach tne1dunkO'Wyeh.
"~
do 11, strona parzysta od N;r 2 do 10,
"
J edriOcześili'e .przyp'omina się właścicielom. uZytkowPikOm
, 'llY,ui. Na:ru~ez.a --'-<$t~na" Diepa~ysta,~;l.Nr 1 do'51, . oraz' osobom żarządtająeym nierttchomościami" na, obszarze
~'9Q .parzy.~ ą4 ){~ ,2 .~ ,60, ;
, " .'
m. Łodzi, że na' podstawie art. 9"ust~ (3) ··rozporządzenia ~
·,12) u1.N~«f~a"";'.~~,niep~ta'~JNrl;d~18, zydenta Rz€czypospolitejz dn. 24. lO. 1934' r. o ~
drona pe.~;~d:~Nł72~iAA,1" ,,' '.' .. r " . " - C , ; '.' ' nazw miejseowości iol?iekt6w fizjograficznych or~o nUDl~.·
,,: 13) \1ł•. :Mariana Nowotki~' smma'nił~y$tlr od Nt' ·1' racji nieruchomości (DZ_ U.R.P. Nr 94, poz. 860) wbrzmieuiu
dekretu z dn.t2.8<i-7+1~48:-r. (\D~' .U.R.P. Nr 36, poz. 251)i § $
~~~".~~~,Jl~y$~ ~::~,~,:,*,;~~' ' . ' ;' ': ',. "
rozp.Ministra. Administracj.i -. Publieżnejz dn. 3t,.1.:1950·]I'.
,.fUł' ;ul.'Q""'Ców ·&tal~u . ~i~~~, njeparzy.· .'~
ViI sprawienuVleraeji nieruchomości (Dz.U~'R~P. Nl' 3, poz.2S)
H.,·l· '4~ ,$, ..tronap~ys~,o~ :.N.:.ę",~,;łJ.'
.' '.
, k~żda posesja winna ,posiadać w' miejscU' 'WidOcmlym na. głóW""'
'15) ',UL 'OgrOdó_,.-,a~~pat~",:~, Nt'2 do 14, 'n~ l.>udynku· nieruchOmości. ,zabudOw.a.nej. lub'
murach. p.. ,
~tałych. po. zburzonym czy s~diPku, lub, ,~ż. 'na'
.16) 1lł~, PiO,tt'k~~a ~,;~tr9nł':,'Jliłlp.~~ta,:'.,,.~p: ~~o,952
~u l:nezabudowaoogo ~r- tabli~t.z ~
I~:ll'-'!S.~ ~4~'ł\{~,-e, W 98, '/
'. .
~' ,
na/niej· Wyraźnym numerem pori44kowym.~eru_chQł'lloAei, ,Wfa..',
, ' kiW)- .nazwą l,JLiey i, ż ~enienięm odpOWiedni-ego, komis~
'At.,'':. ':1.,.7~.
:'
··ul~.,
,1?.i.t~.
'.'.~
. "'.'.' ',·, .' ir.:.,'.,. ęa. . .ła.
:tj
. ". .~
.. , .na
.........
~"1
.80' 'lS;J~~
ód 'Nr'''2;''do
14.'llt~1S-~,.od
". ;'(~, .. ' ~', :.
I ,riatG,M.' O . :
" ' . ", '.
.
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Tabliczka winna być sporządzona z blachy, drzewa lub in- i
Wydziały",mające'włas~e komórki kadr, przejmą całokształt
ńego trwałego materiału i utrzymana stale w należytym sta-I' spraw: personalnych ws~ystkich pracowników z wyjątkiem:
nie, zapewniającym jej widOczność i móżnośćodćzytania na- "
)
'~
,
a ' kierowników wydziafOw i ich zastępców,
'pisu. Dotychczasowe. tablic.zki "tn~ą być utrzymane, jeżeli
napis, na nich jest wyraźny.
,"
'
,b)'
działów i -sekcji,
c)
~,
~ oddziałów I i ~ II instancji,
W razie wątpliwości co do właściwego numeru porządkowe-,
-$0 należy się zwracać do Wytlziału Budownictwa- Oddziału
d)'
"
,referatów I,i II instanoji,
Planowania Miasta (ul. ~;Piotrkowska 17, lewa oficyna, I wej.
e) wizytatorÓw;
ście, 2 piętro).
f) ,i,nspektor?w ·i podinspektorów I i II instancji,
,
Niewykonanie p'owyzszego obowiązku p"odlega w trybie adg) dyrektorów i wicedyrektorów szpitali i, szkół śre-dnich,
ministracyjnym ~arze grzywńy QO 25.000 zł z mocy art. ,11
h) _innyc~ pracowników od V st. ~ł. tabeli admh~istracyjnej
pow~anego na wstępie rozporżądzenia Prezydenta Rzplitej.
,wzwyz.
'
'
_
Złośliwe usuwanie, niszczenie lub ..uszkadzanie tabliczek pod~'
lega w 'trybie administracyjnym 'karze aresztu do miesiąca
W stosunku do tych p'r~cowników zastrzegam sobie dó swo- '
lub grzywny do 50.000 zł z' mocy art. 10 tegoż ~ozporządzenia.
jej kompetencji angażowanie, mianowanie t przenoszenie 'awan- '
sowanie i zwalnianie.
.
,
Łódź, dnia' 1 września ',1950 r.'
W,szystkie
przedsiębiorstwł1
łącznie " z MHD 'Art. 'Prżem.
Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi . , S'
.
d
"
,
'
'l
poz. prowa zą sa~odzielnie sprawy personalne opierając,
się na układach zbiorowych z wyłączeniem:
.
.
II. OKÓLNIKI
, 8.) dyrektorów i wicedyrektorów, co do których zastrzegam
"66~
~obie~o swojej kompetencji an~ażowanie, mianowanie, 'prze.
nO$zenie, awansowanie i zwal~ianie;\
'
_,
o k ó l-n i k nr 31
:
b)· naczelników wydziałów, kierownikÓw działó~, sekcji i od-: '
p t z e d ID. i o t: Zmianp org~nizacyjne.
działów" ' których ,anga,żowanie, mianowanie. przenoszenie;
Podaje się do. wiadomości,1 że Prezydium ,Rady Nar.odowej
awansowartleizwa,lnianie może 'nastą.pić P'O uprzednim wyram: Łodzi uchwałą nr l41/50 z dn. 21.8. 195() r.postanowiło
ż,eniu zgody przez Wydział Kadr i Szk~lenia Prezydium Rady
wyłączyć z dn. 1. 9. 1950 r. Oddział Płac i Świadczeń z Wy- , Narodowej.
- ,
dzia1ll Ogólnego i wezwać Wydział Finąnsowy doprzejęeia
_ Acz~lwiek poszczególne wydziały i przedsiębi~rstwa, .v;"raz tym ~ dniem czynności tego "oddziału 'w ramach' organizacji,
ustalonej instrukcją Ministra. FiRansów z' dn. 18.,7. 1950 r. mach /pozo~tawione.i i~ autonomiLsame, prowadzić będą 'povi sprawie tymczasoweg.o podziałll fankcji w wydziałach i re- Hlvkp.personalna w stosunku do określo.u.ej "kategorii pracown{ków, to jednak Wydziałowi Kadr i Szkolenia., jako odpo.
feratach, finansowych pr,ezydiów rad, narodowych.
'
wiedzialnemu :Przed rrezydi1fm Rady' Narodowej m. Łod~i za
W związku z powyższym uchyla się okólnik nr 15 z dnia całość {ejżp. polityki. PTzysługuje prawo ingerencii w, każdym
?Oczerwca br: w części dotyczącej Oddziału Płac i !świa.dczeń. ~ypadku,kiedy wymagać tego, będą względy polityczne, pla;.
nowania i i n n e . . . -:.
'
, ;;
,
Łódi, 'dnia 26 sierpnia 1950, r.
Za, Prezydium Rady Narodowej: Marian Minor
, 'Ewidenc;p.: Osobową pracowiUków" wyłączonych\ spodkompe- '
,
PrzeWOdniczący Prezydium
tenc,ii wydziałów i przedsiębiorstw prowadzić 'będzie WYĄział
O t r,z y ID u ją: wszystkie jednostki organizacyjne 'Pre- Kadr i Szkolenia.
zydium Rady Narodowej"
" Sptawy:- urlopowe prowadzić będą wYdziały, mające własne
ko;Jnórki kadr z wyjątkiem urlop'ów kierówników wydziałów
i ich. zastępców w .iedn6~tkach administracyjnych, tudziet
67.
dyrę15torów i wicedyrektorów przedsięDi<;>rstw.
. ,
Ok ó 1 n ł k nr 32,
, Prze.i~ci~' prowidzepia ,spraw perspnalnych, przez wydz,iałY
p" i e d m i o t: Organiza~ja1sprawpersonalD9ch.
'wyinieniol1e na wstępie {Jocl ą ga; za Bobą w' kensekwencji c~ł
W związku z uchw~łą Rady Ministrów' ź ,dnia 'lO_czerwca 'Kowita oduowiedzialność 'kierownikó-w tyćh W'Ydzi~ów za '}lo1'950 r. (instrukcja' nr 8) w' sprawieorganizac:1iwewnętrznej
lityke kJldr, 'jak równiet ~aśCisłe przestrzeganie 'ws~eg~
i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych (Monitor rol~
rodzaju' prze.pisów i zarząd~eń Władz.
ski nr A'-70, poz. 814) tworzy się w następujących wydziałach
Kierownic'y 'tyeh. ,'wvQziałów,"są' upowa1)uieni ~o nąkła
PrezydiwriRady NarodoweJ' m. Łodzi odrębne:. komórki kadr 'danie. kar ,porządkowych ,w stosunku" do pracQwników nie
i szkolenia:
.
.
wyłączony~h~ spod' 'ich' :kompetencji, odnośnie zaś do pracow" nIków etatoWych, - zgodnie'z p:~li\tailowieniaml :us-ą.w~, o pąń.:.
1. w Wydziale FinansoWym,
,2.'
, , / ; OŚ'W.iaty,
stwowe:i'S'hiwi~ cywilnej. /Na'kładani~ kar, pojoządkowYel1 na
3.
, , ' Budownictwa,:,
pozóstałych pracowników jednostek adfnints~racyjnych oraz
4. '
"
Zdrowia,
'dyrektorów
i wicedyrektorów IpT7;edsiębiorstw zas~rzegam' so.Qddział Kadr i Szkolenia
5.
,"
Gospod. Koniu,n.
biedo swojej kompeten,cji.
'
.
6. ' "
'Gospod. Mieszk.
" - W przedmiocie przenoszenia pracowników etatowych 'VI stat;l,
',7.
"
Handlu, '
,
i:'
, spoczynku" ou,z orzekania, w postępo~aniu -,dyscyplinaru-YID
8,.'
",
Przemysłu,
wydane zostaną,oddzielne zarządzenia.
"9. w Miejskiej Komisji Planow~ia Goępodarczego, -- ' ReUtrzym'~ję w mocy p-os,tanOwięnia, ok61n,ika nr 18 z .~ia.
ferat Kadr i Szkolenia.
12 lipca' 1950 r. o :odpowiedziamośc.i za Wyk,onanie, przepisOW
'Wydział' Kadr i 'Szkoleni,a przekaże wymienionY.ffi wydzia- . ustawy . ozab~piec~eniusocj~tyC1'nej dyscypliny pracy."
ł4»ll całokształt spraw personalnych tych" wydziałów, w riiźej
WYdzfałymające swoje komórki-organizac~ne w,dzi.eln~.
podailej .'kolejności:
"
'
c6w1ch radach narodo'Vy;ch p()dejmować mogą decyz-j,e,w Bpra·
1., Wydział Zdrowia,
wach, personalnych, bn :przek~zanych,-,,--po' uprze~ni.' ~,
, 2.,
"
Oświaty,
tdeniu'~ prezydiapti tychże, rad.' , , ':" ,,!:.
'
,,', , ' , , ;
" ,8., Miejska Komisja Planowftllia Gospodarczego,"
Kierownicy
wydział6w
iprzedsiębipt~
Ob~ąi!arił,
są~Ż8'~,
':Y4/Wydział FinansowY,~
'."" "
'
kazywać,:WydżiałoWi; Kadr iSzkolenia;-w: ,;odpisaCh wszelkie
l'
, łk
'," . ,Gospoda~kiK()munalne,j~
.
zarządzenia władz :'fladrzędnych' Qot~ą~es:praw"person:alnyeh.-·
•'6.' , "j,'
Goś]>odarkiMieszkaniowej~
, . Ł:ódź,.dni:a,26sieJ,'pnis.'1950' l'i ';
."
rj~,""",~ \ 'Budow,nicl;:w~'
',Z.: P;rezydium, Rady .N'a~od0U7el;,'MarhtDMiDor
:'" ~. ~ :~ " ",,' 'B~,dlh~;, .;.,
" ··PrzewodDic~ąc9 :PrezJJd!tu~
9~
"Przemysłu
\

(

'

,

' I •

I

J

o>

)

- _ . - " ".

:';~'" ~~godnie~i~" 't~~inó;:'przez

"
f

:0 .fi·~y rit~ti j.ą)'{·'j~no~~r- orgą.ń~~ćY1n:e,'Pte~Ydiuin '·R~Ń.
kierownika Wydział~ '~adi:,
oraz .prezydia dzielnicowych ran 'niitOdówycQ,. ,. '., .,' . ,.? ,"
'i Szkolenia z ki.eroWhikami zainteresowanych· wydziałów.
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za-

. n.północilo-Ł§dzIcie Zakłady P~zemysłu Pasmant.,- Przęd- ,
, słęb .. P-a.ństw. ~yodr., w Łodzi, Srebrzyńska42, ogłaszają,ze
,w dn. 16 grudnIa 1950 r. o godz. 8 w lokalu zakładów zostaną,~sporząd~on.e protokoły .zdawczO-odbio.rcze pdedsiębiorstw-:
~ 1) -:,Ifred gngel,
Łódź, ul. Pomorska 72,
Fabryka TasIem l Sznurowadeł' i
, 2), "Gum~te~til", Łó~ź, ul. Srebrzyńska 42, (K~pernika .55),:
Wyrob Taslem Bawełmanych i G"qmowych właściciele Adolf'
Hubner i inni.
' '
•
.I!I. ~akłady ~Przem. Ba~ełn~ im. Feliks.a ,Dzie'rtYński,egoJ
Panstw:. P~ds'lęb. Wyodr.,·w Łodzi, ul. Piotrkowska' 293,
'ogłaszaJą'\że ~n;30 wrze'śnia '1950 r., o godz. 9 w gabinecie
dyre~torE'."admm.-handlowego zakładów (Piotrkówska 282) zostame sporządzo~y protpkół zdawczo-.odbiorczy przedsięoior
stwP. "Prz.ędzalma Bawełny S.' Danz:iger i Spółka", Łótłi,
K~na6~.
.
,.
7

. nT.,. Zakład,y

Przem. Bawetn., im. Władyshi~Bytomslde.i;
Panstw. Wyodr.~ Łódz, Wodna 23, ogłaszają, że dn.
~o wr,zesn.la 1950, r. o godz. 10 w lOkalU. zaldadów zl>Stanie spor~ądz?ny prQ.t~koł zdawczo-~biorczy Fabryki Wyrobów, Wł~
k',enmczych HIrszberg i Birnbaum . Sp. Akc. w' Łodzi, : W 00- '
na 23.
. , '
",. .
Przedsl~b ..

I

V. Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Juliana ltiarchlewskiego w Łodzi ogła~ją,że w lokalu zakładów: Ogro,dow.a17"w.dn. 30 ~śni'~ 1~50 ~. zostaną,sporządZonepro
, tOkoły. zdaw~o-pdbIorcze nasitłpujących przedsiębiorstw:
1 r--Fabryki \Wyrobów 'Bawełnianych Sender' ~el Aleksander Gutman ,-Łódź, ul.Pogonowskiego 5/7 (właśc. Send~r
Gutman),
....
'.
.

.2) Tkalni M;chanic~ej Schiitz i Hampel - Łód~,
~2LIpca 80 (własc. Herman Schiitz .i Rudolf Hampel),
3) Tkalni Mechanicznej K. Schefer, O. Storzbe~her i Ska-' ,
ł.-ódź, lil. śródmi~jska 35 (właśc. Karol Schefer i Otto Storz..hecher),
.
'"

ul.

4 )Pr~ęd~alni .Odpadkowej Gustaw, Schreer !.- Łódź, ul. N arutowicza 44 (właśc. Juliusz Schreer),
•

.

,

OGŁOSZENIE

przedsiębiorstwa

~~hmstra Handlu Wewnętrznego jest Centrala,
Przedsiębiorstwo Państwowo-Spółdzielcze.. w War-

L Zakła~y Prze~ysłu W clnianego im. LudJVika "\Varyńskie
go,. Pr~edsIęb. P3.;llstw. Wyodr.;- Łódź, Wólczańska 215, ogła
s~~Ją, ze~ ~n. 28, h,stop~da ~950 'r. o godz. 10 W . lokalu dyrek-:CJI zakładow, Łodz, Wolczanska 215,' zostaną sporządzone Pl'Q-tokoły zdawczo-odbiorcze następujących przed~iębio!stw:
1) firmy DIOSIT, Zak;łady Chemiczne, Oskar 'Schweikert '
Ł~dź, uL Wólczańska 21~ - artylmły chemiczne,
.... '
2) /irmy A. Hercberg i Weiss,'Łódź, ul.Wólczańska 265,
.Przęaz.alnia.\
'
'

__

OGŁOSZENIA o SPOR~ĄDZĘNIU 'PROTOKOŁOW,
ZDĄ WCZO-ODBIORCZYCH~
"

wymienionego

',Nr 7/poz. 68 69

Ogrodnicza,
szawie, ul. Piękna nr 66 -a.
•
.
~~p!>dstawie :wyżej wyfnienionego rozporządzenia Rady
MmIstrow_ oraz tegoż rozporzą4zenia zmienionego rozporzą.
. dzeniem R.ady.lv.1:inistrów z dn. 16. 4. 1948 r. (DURP nr 25,
poz. 176), takze na·podstawierozporządzenia Rady.Ministrów
z dn. 12. 5. 1949 r. (DURPnr 29, poz. 212) i zarządzeń l.\H•.
nistra Przemysłu Lekkiego 'Z dn. 31. 12. 1949 r., 17. 5. 1950 r.
- i'
20. ,7. 1950 r.:
.

wszystkie' organa administracyjneJ' in.
stytucje i zakładyb. --Zarządu Miejskiego oraz b. starostw
grodzkich, które się stały organam~ prezydiów odnośnych. rad
narodowych na terenie m. Łodzi, mają obecnie charakter organów władzy \ państwowej,
przedsiębiorstwa byłego samo·
,rządu -stały .. się przedsiębiorstwami . państwowymi." W myśl
art~ 39 tejże ustawy- pracownicy samorządowi, k~órzy przeszli do służby.w organach prezydiów ra4 narodowych, mają
charakter-praco;wników -państwowych.
'.
Praca' w agendach b.' samorządu' terytorialnego' w poiównaniu z pracą w instytuc~ach państwowych nosiła odn:iienny
charakter," "jako oparta. na innych podstawach, regulujących
stosunek pracownika. do pracodawcy, do wykonywanej, p;racy,
do odpowiedzialności za pracę itp.,' w związku z czym poję-'
cia metod pracy i właściwego ,do. niej stosunku odbiegały od
pojęć ustaJQnych :w tej dziedzinie. w instytucjach państwo
wych, nierzadko wytWarzaj~c zjawi$ks·'i --sytuacje, me mie.
szcząc'e się w' ustaloriych normatyWnych ramach przyznawanych samorządom. Powaga Państwa wymaga 'staranności,
dokładności, terminowości i zgodności ,z pTzepisami i zarzą
dzeniami władz przy załatwianiusprą'W przez >instytucje 'pllń-:
stwowe,. wymaga również, ażeby sprawy, wnoszone przez interesantów załatwiać jak najszybciej i nie ,zostawiać ich bez
odpowiedzi.· Zasady 'organizacji igospodai'ki 'państwowej nie
-d~puszczaj ążadnych przekro(}zeń' budżetowych nie akceptowa1!,Ych uprzednio;. żadnego ma.rnotrawstwa czasu i d9bra publicznego, żadnego tworzenia w terenie nowych instytucji; ani
rozsze~n~a VI j8.kikolwieksposób ram organizacji prezydiów
rad ,narodowych ustalonej - uchw~aIhi Rady Ministrów,
w związku zc~yrri wYmaga się odpowiedniej postawy pracow.
-nika. państwowego' -yv:obec ,!ykonywanej przez siebie pracy.
Nie' hamuje ·to oezywiście . działalności racjonalizatorskiej,
którą. na terenie Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi prowadzi się w dalszym. Ciągu przewidzianym trybem,ześrodko
wując się W stosunku 'dó wyn~lazków technicznych w za14adOWych komisjach usprawnień i wynalazk6w 'iw Wydziale
Gospodarki Ko~u~alriej,. awstosmiku.do uspTa'W'nień in~ych - w Komisji PrejektówUspraw:ni~ia 'Adinil).istracjVPu:blicznej, funkcjónująj:!ej" przy. Wydziale .Og61pym..
',.'
. Z uwagi na to, iż personel tWcirzącycp. się obecnie organów
Prezydium Rady Narodowej' m. Łodzi oraz prezydiów dzielnicoWych rad narodowych składa się .w przeważnej . części.
z byłych pracowników samorządu, Prezydium Rady' N arodo~
wej uznało za stosowne wezwa.ć tych pracowników d'~' zapoznac: .
-nia się z obowi~zującymi~ustawami, d~tyczą~ymi sl'ą,żby, pFaW~
Qbowi~zków.\ i; qdpowiedzialności pracownikó~ państwowych,
oraz do'. 'Q-zgodnienia metQ<l i zasad pTacy na każdyin' odcinku
z ogólną polityką .i konkretnymi wymaganiami i. za~ządzeniami, włą.dz.
. '
Łódź, dnia 7 wrZe§nia1950, r.
Za Prezydium Rady Narodoutej: Marian Minor ,
Przewodniczący Prezydium
O t l'
~ u ją: \jednostki organizaćyjne prezydium :Rady ,Nat:odowej oraz prezydia dzielnicowych rad narodowych •

In.

.

~ZIENNIKURZĘ,DOWY PRE~YDItJM RADY NARODOWJ:;J W ŁODZI

Str. '87

5) Tkalni Mechanicznej i Ręcznej Otto Wiedemann nI. Prusa 18 (właśc. Otto Wiedemann) , -

Łód;t

.

'

6) Tkalni Mechanicznej Zarobkowej. A. B. Krahl _. Ł6dź,
-(właśc. Artur Bruno J{rahl) ,
.'
7) Tkalni l\1echanicznej Karol Szerc - Łódź, ~l. MaHnowa 15 (właśc. Karol Szerc).,
.
.
"

/' -ul. Malinowa 15

,Na. po~tawie § 7,3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
:SO., 1. ,1947,~. w 'sp.rawie trybu postępowania przy, przejmowa~
niuprzedsiębi.orstw na. własność Państwa (DURP nr 15, PQ~·
62)' Zgodnie; .orzeczeniem·, Ministra Pr~m~s~· i Handlu
,8), Tkalni Mechanicznej Reinhold Steinke - , Łódź, Obqr~r"\'44'Lp. 41, z r dnit :14.7. 1948; ;r• ..ogłosz()nYW, :wl\;Ionitorze ~;n~cka 25.(Właśc. Rein'h.0ld Steil!-ke), . ,'"
.
". , "Polskim nr A-§5 z dn. 9;.8. 1948 r., poz. 47S'w sprawie prze-.
9) Tk
M h'
,
jęeia,na'.własnośe
pań.śtwa
miej ,wymienionejfir.my.,oraz za.•. ' , a b l i ecanicznej R.udolf·Sehmidt..,- ,Lódź, ul. \
.
11 ... ..:11 't'l1\,.
. ..
np. 1 (właśc.~ Rudolf Schmidt),,~azeni~>żMinistra,<a","", u,~n~}VP,~pt~nego z dn.,.",7~.7. f950r.
.' \
, .
' .
'
.
ogmsza"'się'; ·ze sporż3dzon~'Z6S~P);"Qtókoły .zdawczo-odbiol'- pierwszych' czterech .. - ' co' ~~z. 9~ p~ośbiłych '·pi~cilt.,<;:
'eze. następującego przedsiębiorstwa przejętegO na własność
god~. 10.
J'
,
.~ ,~'
, ; f , " ..,.",:;
Państwą.:
"
I .' .
' .
;
'yI.
Zakłady . Przemysłu
Bawełnianego -im. _Sz. Ha.rna-.'
-"HjIlls .iIachb~rdt" (Wachbarth), Łódź,
Bandurskiego
~a,~ P~~ięb. {'raństw~ 'Wyodr~,.~Łod:zi,ul..· ,Kiliński.~"2 ,
:1\1' 1 1 . '
"
"Q,gł~~rul, ~~ę)V··Jolq~lJl:::"z~~łl.d9w,~ą.itą: s~~~()t:t~(tł!!~~~~..
" Sp'orządzeni~ . protokQłu, nastąpi ano 15 października 1950 r."· hstopada 1960 r; protokoły 3$ląw~bior~, ~u.ią~~
~·:.godz. 9 rano
Łodzi.:
,
prZeds~ębiorstw:·;. ',;. ';: ,.' c" , ' : . "
. ? ' , , - >'t:,(, .
<o'.

o

ul.·

w

,.,

J.-

-._,

,.

Nr 7

Str. 88: :

,1) "Sztiller, '1 Bieiszowski", Fabryka Włókiennicza w Łodzi,
ul. laracza 52/54 (wł. Matylda Biel~zowska, Stella Bielszowska, Ja.kub Borenstajn, J-erzy Bielszowski,adw. Stanisław
Dobraniecki, Jerzy Stiller, adw. Maks Stiller, Ignacy StilleI') .;,.- o godz .. 10,
,:
.",
2) 'PrzędzalpiBawełny Borenstajri, Rzec4te i Ska w Łodzi,
ul. Wierzbowa 18 (wł. Mordko Borenstajn, Izrael Rzechte
i Szapsa . Rzechte) - o godz. 10,
,
1
, ',3) Zakładów Włókienniczych Sp-~ Akc. R. Biede,rm~nn ...:...
Łódź, uL' Kilińskiego 2 (wł. Bruno Biderinan; Helmut Bide;r:
mail, .RoJf Biderman, Maria Bider;man)' . . .:. ;,. o godz~ 11 ..
'4} Jakub Lando - tkalnia '.~ Łódź, .ul. Pomorska: 75 (wł.,
Jakub Lando) ~, o godz. - 11.30, .
"
, '5) Filip lIofman - tkalnia - Łódź, Jaracza 84 (wł. Filip
,Hófman) -:- Q god~. '12,
•
,
".
6).

R;.non~t '-tkalnia- ręczna i, mechani~zna '-; Łódź;' ui.

Urzędnicza 36 (-wł. Rob~rt Bonat)- o godz. 12.30';

'7) Tkalni i ,Skręcalni' "B...cia Kreszel" - Łódź; ul. Kiliń
skiego 128 (wł. Róbert Kreszel)- , - o godz~
-13,
/
,

'8) Tkalni Mech. dawno K. Plawnek ....:..Łódź~ Morska 3 (wł.
Izrael Chaim ,Wajs..brót, 'Hed~ Pik) - o godz. 13.30. ;

,Miejsce zamieszkania właścicieli wymienionych przedsię~'
biorstw nieznane; ,
'
.'
.... Wzywa s~ę właś.cicieli powyższych przedsiębiorstw i właścf-,
, cieli skład:t\ików ..majątkowych znajdujących się w tychże
,-przedsiębiorStwach' do. stawienia się wczasie i ,miejscu wyinaczonym "do' sporządzenia protokołow zdawczo-odbiorczy~h.
Niestawiennictwo ,nie wstrzymuje sporządztmlaprotokołów
zdaw~o-odbiorczyeh.
'

'DZIAŁ NIE UR'ZĘ,D O'WY'
, OGŁ9SZENIA D~OBNE (
l'

10. Sośnicki León,~ódź, Janosika 104,'
Viendland . Marian, . Łódź, Tym,ienieek~ego 6,
12. Wymysłowski, 8t.tfan, Łódź,.: Skalna
39 ;
. .',

11.

_.

wydane 'przez' Zarząd Miejski

'II

W·

ŁQdzi

,zaświ.adczimia pierwszej r~jestracji ~ojsk~wej na
'nazwiska:'

13.
14.
1'5.
16.
17.
18.
19.
20,
21.
22.
23.

"

,

Ęednarek Jerzy, ~Łód~r Beniowskiego 24,
Bogusiak Andrzej, Łódź, SHalna 1,
Chojnacki .Leszek, .Łódź, Pszenna 8,
Częrwiński Kazimierz, Łódź, Tokarska 2..
Dziekański Ędward,' Łódź, Andrzeja. Struga .~8,
Kiciński Tadeusz, Łódź,' Dąbrowska 36,
)\'1arkowski Adam, Łódź,~eromskiego 9,
Mazurkiewicz Stefan, Łódź, Legionów' 48,
J>ińkows~i Waldemar, Łódź" Aleksandrowska ,176,
PrzybSł Sylwester, Łódź, Plac -Wolnośei 5,
Wasik:ąenryk, ŁOdź,Wśchodnla -38;, '
,

'

.

.'wydane przez starostwo Grodzkie Sródmiejskó-Łódzkie:
24. ,'Wytwó~nia Sprz,ętu Komunik: - ' Zakład nr- 6, Łódź, Kop,·,
cińskiego, 56--;- dowód rej~tr., ~amoch. marki Bedeford
nr re}. A-:2528'6;
", "
. '
',wydane przez, DRN Łódź-Śródmieście:
25. Obi~dowskiFIenryk; Łódź,' Sosnowa 15 - --pra~o powo- ,
żenia nr 2685; ,
'
.
"
l,
wydan;- prze~ ~nn~ u~~ędy, instytuĆje,' i prZedsiębiorstwa: "
26.

Choiński Mieczysław, Łódź, Al. 1 Maja 19 wojsk. wyd. przez RKU Końskie,
.

zaśw.rej,.:

27. Kumowski~ Stanisław, ~Łódź,Ła:ska 1'/3 .....,.. pozwolenie na
, yrow. samoch', i motoeyklil, kat. I+IV nr 0412/49 Wyda,
no przez Wydz.. Kómu:tiikacjiPRN m. Łodzi, ' '
28. SasiakI~yqor,'Ł4dź,'Ur2!ęąnicza 5, .św. pierwszej' 'ręj .. '
wojsk. wyd""priezZarzą~L9~inr Badęcillo, POW.. Chosz..,'
ezno,..
.. • .' ;:. ',. ,,:"'.• :,

,L

Zagubione ~ok"Umenty
Na podstawie zgłoszenia unieważnia się zagubione (skra29. Wdowiak Stanisław, Łódź, Fabryczna 25, ks. wojsk. wYd.
d~i~) ldok,un1Emty:
'
przez RKU Piotrków Tryb.;
wYdane przez RK;U Łódź~Miasto i pOwiat
wydan~ przez'ubezpiecz~]nie .SpOłeczną. w Łodzi
.książeczki: i zą.świadczenia wOjskowe' na nazwiska:
tym'czasowe legitymacje' człc?nkowslde' na nazwiska:
,l. Borycki ,Wł!Ldysław, Łódz, Sądecka 47,
80: Ciupiński Marian, wieś Bedoń;' .gm" 'Gałkówek" :'
2. BU:dkie.wiczW~adysław, ,Łódt., Ąndrzeja Struga Ell.
31. Dominiak, ,Stefania, Łódź, Srebizyńs~7,
3. Dorociński Józef, Łódź, 'Narut()wicza ,41"
32. Fogt J ózeI;Łódź, teromskiego 108,.
.
4. Gaj~ler' Zbigniew, 'Łódź, Mieszczańska 2, ks. wojsk. i leJ;: ' 33. Gralak Aleksapder , Ł6dź, śvÓerczewsk~ego. c4a,.
cMonk. Zw. Zaw. Prac., Prz.em. Włókien.,
34. 'Guto'\VŚkiStanisław" Łódź, .p~ 34,' "
.,
. 5. Gajzler Zygmunt, Łódź, Wiślarska 32,
35. Kupiszewski . Zbigniew~ Łódź,Lbn'anowskiego" 111,-·
36. Podlasek cJózef, "Łódź, Zł.otnicz~. 5,
,',
'6. Gzik Jan, Łódź, Szczecińska ~O, "
37. Rychter Edward, Łódź~ ~ip()wa 39,
7,. J'ęd.z~ęrski 'Piotr, Łódź, Wojska Polskiego 74, ;
38.. ' .So.bierańska Maria, Łódź, Skierniewicka ,.,
I '
8. Olejnik :radeuszJ '~dź, -. Bagatela 12,
39. Szwaja Stefania, Łódź,' ŃO\yotki ~" .
9. Podes~wa :Francisiek, Łódź, 'Czarn~kieg~ '3,'
40, Zobnan' Heńryk, .Łódź, .Wi~ow:~ki~o' ł 8."
'v

I

;,.<

/

, , rE' n u m e r a t

w Pll o s i: rocznie - zł 1.500-. j)ółroc:tnie "':' -:zł 800• ...:..;

8

Cen, o'głoszeJi:o zagtibieniu dokUme~nSw'-r9czałt zł 300.-, inne 'dr6'bne~

":

,; :. '
h.___nłe,

l

zł SOó- za wU1:az..'

'.

"

'.. '

,Cena

,80,zł

..łos~~ ,!l&,pre.ntąller8tęyOlło8xeń*,., .•t~.mri: p~.~h

~rZJ odb~Ił, ~ię ,wMiej~ Oś~od.kulńform8I7łi.Wdt,ul. !lłatrkow.blJ)ł~.

,i. . .

.l'łrak. .fł.lG. i1Akł. GL ..;.. tam .. 1d-llr'5h. ~
• :a;. .rI. - 21.11. 60r: Nakł•. 635 egz. 1:>-1·20391
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