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DZIAŁ URZĘDOWY.
1.
ZARZĄDZENIE

WOJEWODY

ŁóDZKIEGO

z dnia 11 stycznia 1934 r, Nr. RW. I. 1/1
o z,walczaniu zarazy płucnej bydła rogatego
na ohs~arze województwa łódzkiego.
Wobec stwierdzenia zamzy płucnej bydła
rogatego w pow. łęczyckim i łódzkim zar1zą
dzam na podstawie art. 39 ruzporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
22 sierpnia 192? r. o zwalczaniu chorób zara-·
źliwych zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr. ?7,
poz. 6?3) i podaję do publicznej wiadomości,
co następuje:
I. Jako okręg zapowietrzo11y określam:
maj. Mętlew, gm .. Tum, pow. łęczyckiego oraz
osiem gospodarstw wiejskich wsi Mętlew,
które powstały na ziemiach serwitutowych
ma,j. Mętlew.
W okręgu zapowietrzonym na podstawie
§§ 94, 104, 105, 10? i 111-115 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r .,
z Ministrami:
wydanego w porozumieniu
Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Komunikacji w sprawie wykonania rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób
zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 16?) i
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych z dnia 15 listopada 1932 roku o zwalczaniu chorób zaraźliwych zwierzęcych (Dz.
U. R. P. Nr.?, poz. 45 z 1933 r.) zarządzam, co
następuje:

1) Wszystko bydło rogate winno być zbadane i zależnie od po~ytywnych wyników
dochodzeń uznane za podejrzane o zarażenie
się;

2) Ubój z,wierząt chorych i podejrzanych
o zarazę płucną winien odbywać się w zapowietrzonej1 zagrodzie lub za zezwoleniem
właściwego Starosty w rzeźni lub miejscu
uboju przy zastosowaniu środków ostroż
ności, wskazanych przez pow. lek. wet. Mięso
z chorych zwierząt dopuszcza ,się do obrotu
po zb~daniu przez lek. wet. i po zupełnem
ostudzeniu. Zmienione chorobowe części sztuk
chorych winny być zniszczone. Skóry zwierząt chorych i podejrzanych o chorobę mogą
być dopuszczone do obrotu po ich odkażeniu;
3) Wstęp do obór (pomieszczeń, w których znajdują się, chore i podejrzane zwierzęta) osobom obcym jest wzbroniony. Wywożenie lub wynoszenie siana, słomy, innej
paszy i ściOłki poza obręb zapowietrzonej zagrody jest zakaz1ane. Nawóz z zapowietrzonego pomies;zczenia może być wy-Wieziony po
odkażeniu. Odkażenie jest zbędne, jeżeli nawóz zostanie niezwłocznie głęboko zaorany

lub ułożony w kopice na własnem polu;
4) Wyprowadzenie (wypędzanie, wywoże1ie)) bydła rogatego z okręgu zapowietrzone~o jest zakazane;
5) Na granicy okręgu zapowietrzonego
wzy drogach publicznych, przejazdach i
Hzejściach winny być umieszczone w miejscach widocznych tablice z napisem „Zaraza
rpłucna";

6) Drogi przechodzące przez okręg zapo:wietrzony winny być zamknięte dla przepro:wadzania bydła rogatego;
?) Odbywanie targów i przetargów, pokazów i t. p. w okręgu zapowietrzonym jest
zabronione;
8) Wprowadzanie (wpędzanie i wwożenie)
bydła rogatego do okręgu zapowietrzonego,
jako też przeprowadzanie przez ten okręg
.jest zakazane.
II. Jako okręg zagrożony określam: obszar gminy Tum i majątki Leśmierz, Tymienica, Boczki i Cedrowice, gminy Leśmierz,
pow. łęczyckiego oraz m. Konstantynów, powiatu łódzkiego. Z okręgu zagrożonego zakazuję wyprowadzania (wypędzania, wywożenia) bydła rogatego. Wyprowadzanie bydła na natychmiastową rzeź uzależniam od
każdorazowego zezwolenia właściwego Starosty powiatowego pod warunkami określo
nemi w § 102' Rozporząd.zenia Ministra Rolnictwa z dna 9. I. 1928 r. Wprowadzanie bydła rogatego do okręgu zagrożonego uzależ
niam od zezwolenia właściwego Starosty powiatowego.
W okręgach zagrożonych na podstawie
§ 119 powołanego Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa zarz,ądzam niezwłoczne przystą
pienie do badania i rejestracji całego pogło
wia bydła rogatego. W m. Konstantynowie,
pow. łódzkiego całe pogłowie bydła rogatego
ma być niezwłocznie zakolczykowane, również podlega zakolczykowaniu bydło opasowe w majątkach pow. łódzkiego i łęczyc
ki.ego.
Zakazuję odbywania targów i jarmarków
na bydło rogate oraz snędów i pokazów na
terenie okręgów zagrożonych.
Winni przekroczenia niniejszego zarzą
dzenia będą karani na podstawie art. 98 Rozporządzenia Prezydenta R. P. z dnia 22. VIII.
192? roku o zwalczaniu zaraźliwych chorób
zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr. 7?, poz,. 6'73)
administracyjnie areszfom do 6 tygodni lub
g·rzywną do tysiąca złotych. Kary aresztu
i grzywny mogą być wy~ierzane łącznie.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem og·łosizenia w Łódzkim Dzienniku
Wo_jewódzkim.

Wojewoda
w z. (-) A. Potocki
Wicewojewoda.

2.
OGŁOSZENIE

WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 9 stycznia 1934 r. za· Nr. ZA. II-2/1/34
o taksie dla położnych.

Na podstawie art. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2?. X. 1933 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r.
o położnych (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 628)
ustalam taksę dla ----ołożnych, według której
w braku dobrowolnej uinowy położna jest
obowiązana. przyjąć wynagrodzenie:
1) za czynności przy porodzie normalnym, trwającym: nie dłużej niż 24

3)

4)
5)

godziny, do których to czynności
wlieza się opiekę nad matką i dzieckiem w czasie dzesięciodniowym .
za czynności przy porodzie, trwają
cym ponad 24 ~odziny, lecz nieprze-·
kraczaj1 ącym 36 godzin, do .których
to czynności wlicza się opiekę nad
matką i dzieckiem w czasie dziesię.
ciodniowym
trwa,ją~
za czynności przy porodzie,
cym ponad 36 godzin do 48 godzin,
do których to czynności wlicza się
opiekę nad matką i dzieckiem w
.
czasie dziesięciodniowym
za asystę pr'zy operacjach .
za wizytę lub na Zlecenie lekarza
za zabieg w mieszkaniu pacjentki .

40 zł.

50 zł.

60 zł.
10 zł.

5 zł.

· U w a g a: za czynności wymienione w
punktach 4 i 5 od godzfoy 22-ej do 6-ej rano
opłaty oblicza się podwójnie.
Za Wojewodę
(-)Dr. med. Stanisław Skalski

Naczelnik Wydz. Zdrowia Publicznego.

.3.
WYKAZ
chorób zaraźliwych zwierzęcych na terenie
wo,iewództwa łódzkiego w miesiącu grudniu
1933 roku.
Zaraza płucna:
pow. łęczycki„ gm. Tum, f. Mętlew.
pow. łódzki, m. Konstantynów.
Zaraza bydła i dziczyzny:
pow. koniński, gm. Tuliszków, Gadów.
gm. Dłusk, Ksawerów.
gm. Piorunów, Chylin.
"
pow. turecki, gm.· Goszczanów, Goszczanów.
Wścieklizna:

pow. brzeziński, gm. Bratoszewice, Tymian-

ka.

pow. brzeziński, gm. Bratoszewice,
nice.

gm. Niesułków, Warszewice
miasto Tomaszów Maz.
"
pow. kaliski, gm. Ceków, Ceków:
gm. Godziesze, Godziesze.
„
pow. kolski, gm. Sompolno, Mostki.
gm. Brudzew, Kwiatków Nowy.
,,
pow. łęczycki, gm. Dalików. Złotniki.
pow. łódzki, gm. Chojny, Zarzew.
pow. piotrkowski, gm 'Voźniki, Emil.ranów.
gm. Woźniki, Hucisko.
"
„
pow. sieradzki, gm. Zadzim, Grabina.
pow. turecki, gm. Grzybki, w. Cielce.
miasto Uniejów.
,.
"
pow. wieluński, gm Radoszewice, Dolina
Czernicka.
miasto Łódź.
pow.

URZĘDU
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Łódzki Dziennik Wojewódzki.

Nr. 1

Ziewa-

brzeziński,

Pomór i zaraza świń:
pow. brzeziński, gm. Dmosin, Grodzisk.
gm. Popin, Lesz.czyny.
miasto Tomaszów Maz.
pow. kali~ki. gm. Marchwacz, kol. Smulki.
gm. Marchwacz, kol. Agnieszkó;.
"
pow. kolski, ,gm. Koło. Nagórna.
gm. Kłodawa, Rysiny.
"
"
gm. Chełmno, Skobielice.
gm. Krzykosy, Barłogi.
gm. Krzykosy, Cho,jny.
gm. Sompolno, ŁuczY'v-no.
gm. Krzykosy, Tarnówka Grzegorzew.
pow. kolski, gm. Krzvkosy, Kiełczewek
gm. Czołowo, f. Stellitvszki.
..
pow. łaski, e:m. Górka Pabj .. Porszewice.
pow. łęczycki, gm. Gostków, Powodów IT.
gm. Gostków, f. Gostków.
„
"
gm. Poddębice, Bałdrzychów.
g-m. Poddębice, Golice.
gm. Piaskowice, f. Piaskowice
gm. Roe.-oźno, ł. Bądków.
"
"
gm, Poddębice, Praga.
"
pow. ra·domszczański, gm. Brzeźnica, kol
Dworszowice.
pow. sieradzki, gm. Zadzim, Zadzim .
. pow. turecki, gm. Kościelnica, Orzeszków.
gm. Wichertów. Boleszczyn.
"
"
gm. Malanów, f. Malanów.

i~łzy:

pow. kolski, gm. Brudzew, Brudzew.

'·

WYKAZ
osób poszukiwanych oraz zagubionej lub
skradzionej broni palnej.
(Do użytku powiatowych władz administradi ogólnej).
1) Urząd Wojewódzki Warszawski pis~
mem okólnem z dnia 20. X. 1933 r. L. P. O.
III. 6/14 zawiadamia, że Feliks Łachmański,
zamieszkały we wsi Dunaj, gminy Słupsk,
powiatu Mławskiego 19 sierpnia 1933 r. wy,jechał w niewiadomym kierunku; pozosfa.„
wiwsz:y he z środków do życia chorą żonę
1

Łódzki

Nr. 1

Dziennik Wojewódzki poz. 4, 5

Ewę

z 4-giem małych dzieci; według oświad
czenia żony - Łachmański do czasu opuszczenia rodziny, pracował w charakterz,e ekonoma w ma]ątku Dunaj i wyjechał z kochanlią Heleną Spionkowską.

Wobec pe>wyższego Urząd Wojewódzki
prosi o zarządzenie poszukiwania miejsca zamieszkania ł achmańskiego i w razie ustalenia mie1sca pobytu - wezwania go do zao-piekowania się rodziną.
2) W uzupełnieniu wykazu osóh poszukiwanych, ogłoszonego w Łódzkim Dzienniku
Wojewódzkim Nr. 23 z 1933 roĘu, poz. 314,
pkt. 1 - na skutek pisma U rzędu W ojewódzkiego Krakowskiego z dnia 16. XI. 1933 roku
L. B. N. II. 5/h/33 dodatkowo zawiadamia się,
że poszukiwany umysłowo chory Jan Gawlas
u~odził się w 1891 r. w Krakowie.
3) Ogłoszone w Łódzkim Dzienniku W ojewódzkim Nr. 21 z 1933 r., poz. 277, pkt. 5
zarządzenie poszukiwania za Janem Palczewskim odwołuJe się.
4) Urząd· Wojewódzki Warszawski L. ZO.
I-7/15 podaje do wiadomości, że położna Czesława Sobocińska, zamieszkała w osadzie
Skępo, pow. lipnowskiego, wyrokiem Sądu
Ok'.ręgowego we Włocławku z. dnia 7. XI. 1933
roku z art. 230 § 2 K. K. została skazana na
2 lata więzienia, uiszczenie ·osiemdziesięciu
złotych opłat sądowych, utratę praw publicz.nych i obywatelskich praw honorowych oraz
prawa wykonywania zawodu na przeciąg lat
dwóch. Kara pozbawienia wolności zawieszona została na przeciąg lat trzech.

5) Urzad Wojewódzki Tarnopolski donosi, że w roku 1932 Władysławowi Paprockiemu, s.frażnikowi lasowemu, zamieszk. w Firlejówce, skradziono dubeltówkę znaku ,„M.
D. 1". Prz,eprowadzone w tym kierunku dochodzenia nie ustaliły sprawcy kradzieży.
6) Urząd- Wojewódzki Tarnopolski (Nr.
BB 2) donosi, że dniia 19 października 1933 r.
skradziono strzelbę dubeltówkę kaL 16 Nr.
666 inżynierowi Zygmuntowi Riegerowi z
Krogulca, powiat Kopyczyńce.
'·
7). Urząd Wojewódzki Tarnopolski dono~
si, że ks. Jan Brzeziński, gr. ~at. proboszcz w
Przewłocznej dnia 4. V. 1933 r. zagubił posiadany browning kal. 6.35, Nr. 94174.
8) Urząd Wojewódzki Wołyński (Nr.
BPP.-3/33) donosi, że Glińskiemu Justynowi,
zam. w Kołkach, powiatu łuckiego, została
skradziona dubeltówka kal. 12, Nr. 220272 i
pistolet „Browning F. N.", kal. 6,35, · Nr.
857682.
- 9) U rząd W o_jewódz.ki Wołyński (Nr.
BPP.-5133) zawiadamia, że Czesław Makul-

ski, technik Sejmiku Powiatowego, zamieszkały w m. Sarnach, w dniu 23. XI. 1933 roku
w drodze do wsi Załuże, gminy Lubikowickiej, zagubił rewolwer Browning kal. 6,35,
Nr. 965023, na który posiadał pozwolenie ze
Starostwa Powiatowego Sarneńskiego.
10) Urząd Wojewódzki Wołyński (Nr.
BPP.-5/33) zawiadamia, że Niezgodziński
Władysław, technik kolejowy, podpor. rezerwy, zamieszkały w Równem (Dom. kol.
Nr. 76) zagubił rewolwer s. „Browning" llelg.
k. 6,35, L. 747304, rzekomo podczas ćwiczeń
wojskowych w .lesie "Kozi-Gaj:", przy wsi
Cerkówce, ·pow. kowelskiego.
11) Urząd Wojewódzki Wołyński (Nr.
BPP.-5/33) donosi, że Szadurski Stanisław,
zamieszk. w Koszyszczach, gm. Kołki w dniu
1.4. VII. 1933 r. zagubił pistolet Brownin,
kal. 7,65, Nr. 4244.

;.
OGŁOSZENIE

WYDZIAŁU HIPOTECZNEGO
przy Sądzie Grodzkim m. Piotrkowa

z dnia 4 stycznia 1934 roku
o uregulowaniu hipoteki pierwiastkowej.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim m. Piotrkowa obwieszcza, że na dzień
16 kwietnia 1934 roku wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla:
1) dwóch plaęów, położonych w m. Sulej~wie, powiatu piortrkowskiego, przy ulicy
Piotrkowskiej, oznacz.onych literami A i B
na planie sporządzonym w 1927 r. za Nr. 1d
przez mierniczego przysięgłe~o Z. Gilewskiego, zawierających przestrzeni: plac lit. A ~
2284 (dwa tysiące dwieście osilemdziesiąt
cztery) metrów kw., a plac lit. B - 2225 (dwa
tysiące dwieście dwadzieścia pięć) metrów
kw., należących do Ignacego Zakrzewskiego;
2) dl~ placu. położonego w m. Piotrkowie,
zaw1eraJącego przestrzeni 59L95 metrów kw.
w granicach szczegółowo uwidocznionych na
planie sporządzonym w 1933 r. za Nr. 772/V
przez mierniczego przysięgłego Z. Gilewskiego, należącego do Antoniego i Juljanny mał
żonków Krogulskich;
•3) d~a .P~acu "! i::iotrkowie przy ulicy
W1erze1skieJ, zaw1era1ącego przestrzeni 2166
(dwa tysiące sto sześćdziesiąt- sześć) metrów
kw. w granicach sz.czegółowo uwidoczni onych na planie sporząd~onym w 1929 roku
za ~ r. 587~2 przez 1!'1-iernicz.ego p·~zysiędego .
Z. Gilewskte,go, nafozącego do Jakoha i Wandy małfonkow Gad ula;
i 4) nieruchomości w mieście Bełchatowie
oznaczoneJ Nr. 9, składa.rące,j się z działk~
gruntu, położonego między nieruchomościa
mi: paraf,jalną z ,jednej i Osieckiego z drugiej strony, zawieraJącego przestrzeni około
trzech czwartych częśd morga, stanowiącej
własność Oskara-Bernarda Rossala. ·

Nr.:t

5

_Wloznacz;onym terminie' ·osoby ·zairitere-~ ników, pod zag~oźenienf '''preklrlzji z art.
SÓWaiie ,winny z,gł'osic. SW"O je .prawa· z·: kance-. 154...;....:160 Ust. Hipot. 1818 roku.··
larji Wydziału Hipote·czriego przy ·Sądzie·
· Pisarz HipoteGzny.
Grodzkim w Piotrkowie pod skutkami pre. . (~) J. S:o Ć_h a.n owski. kluzji.
·
fisarl,: Hipbl:ecz:ny·
(.: .: . :) J. Soch a n owski.
.

'·

OGŁOSZENIE

6.

l OGtóSZENlE
.

WYDZIAŁU

..,HIPOTECZNEGO
pny.Sądzie. ·Grodzkim -.Jił~ .Piotrkowa
; z·dni~ 4 styc~nia.J934 r()kU
.. o· p~tęp()wanju. _ępadkowem.

. 'w)r4~iaf. Hipoteczny· ..przy Sąd.zie Grodzkim :Jl1: Piotrkowa.· obwieszcza, ,iż toczą się
postępowanie spadkowe po ·zmaclych .:
H-Teresie -~ Pennigów Fuchs, współwła•
ścicielce nieruchomości w· Bełchatowie ·Nr.Nr.
policyjnym -9Lt7/S5, a hipotecznym 41.
''.2)-Michałe.· KCŁ~ko~7"~kiili, _s)rylti ;stanisława,
Wierzycielu sumy 200 fu.h. Z OAf'fo i, Kosztami,
zabezpieczonej' na' nieruchomości w Bełcha
~owie, .· oznaczt:mej, N:r .. _Nr .. ,policyjnym 91.
t7/85,. a.hipotecznyip. 41. :
·
. 3} Leonie Nowakowskim, synu Felicjana,
a) sumy 7000 zt w zlocie z 0/oO/o
I ka uc~ą 7~· zł.: w ~locie, z~bezpieczonej na
nieruclfomości w· Pfotrkowie Nr. Nr. policyjny 22-d·''(ros~·d)~ .a hipoteczny 526 i b) sumy 5000 złotych; Vf ..;złoc;ie z. .0I0,0 fo i kaucją 500
zł. w złocie, zabezpieczonej na nieruchomości
w Piotrkowie <Nr. Nr-.. policyjny: 92/115 i
150/1'77;: a hipiotecz.ny -134~! · · ·• :
·
~1erz:ycielu:,

. 4) .. J?zefie;K~~pa~· sYiu'Fr~ńCiszlła,. współ

własc1~ielu .· _ ·meruchoJriości w Pi:ot.rkowie
ozna~i;o,,~ef.'l\łr~"Nr.:poli~yjnym 198, obecni~
189, ~„h.1po:~ecz11y:m ~9. < · ·
, !5) · M:irjanni~:- ,Kiµp9~ej,. córce .Piotra
We.issa~ współ~łaś.ciGielce . nieruchomości w
m. Pio(r~pwe~ .• oznaczone.f :Nr. Nr>policyjnym 198, obecnie 1_89, a hipotecznym 239.
6) Chaimie...Szynwni~ · ·. 2~~h ihifon ·starowińskim, synu Samnela-MaJera;. współwłaści
cielu nie\l"uchomąści w m. Piotrkowie Nr. Nr
P!>lic)i;fny 84, hipotecziły 147, oraz wierzy~
Cielu ~Ulliy 1650 ~ola:rÓW z· O/o.''fO i ewikcją 170
d:ol~'r_ow, · . zabezpieczonej na· teJze nieruchor

a

TYMCZASOWEGO ZARZĄDU m. ŁODZI
z dnia 11 stycznia. ·1934 r. ,
o· wyłożeniu dó przeglądu publicznego. planu
~hudpwan1a _fragmentu m. ·ŁodZI. ··
Powołując się na ogłoszenie .z dnia 8-go
września 1931 r:oku, umies·zczone w numerze

208 na str.. 3 „Monitora Polskiego" z dnia
10 września 1931 roku, Tymczasowy Zarząd
m. Łodzi, zgodnie z art. 30 rozporządzenia
Prezydenta Rzplitej z dnia 16 lutego 1928 r.
o prawie budowlanem i zahudowaniu osiedli
(Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia
1934 roku uchwalony został przez p. Komisarz.a Rządowego m. Łodzi, działającego na
podstawie ust. 3 art. 73, ust. (1) lit. (a) art. 44,
ust. (I) lit. z art. 43 ustawy z dnia 23 marca
1933 roku o częściowej zmi1anie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. Ust. R. P. Nr. 35,
poz. 294) w zastępstwie Magist~atu i Rady
Miejskiej, w myśl art. 29 punkt a cytowanego
rozporządzenia, szczegółowy plan zabudowania części miasta, zawartej pomiędzy ulicami: Zgierską; gen. Sowińskiego, Łagiewnicką i
Trelenherga (obecnie dr. H. Trenknera) przedłużoną do ul. Zgierskiej, i że plan ten, po,.;
cząwszy od dnia opublikowania ninJejszego
ogłoszenia w ciągu 4-ch tygodni będzie wyłożony codziennie, z wyjątkiem niedziel i dni
świątecznych, do przeglądu publicznego w
godzinach od 10-ej do 12-ej w Oddziale Re-.
gulacji Miasta, Plac Wolności 14, pokój 47,
III piętro. We wskazanym wyżej okresie
osoby zainteresowane mają prawo - w myś]
art. 31 rzeczone~o rozporządzenia - zaznaja„
miać się z treścią tego planu, po upł:ywie zaś
tego okresu w ciągu następnych dwóch ty-godni wnosić. przeciw temu planowi zarzuty
do Wydziału Budownictwa Zarządu m. Łodzi.
Komisarz ·Rządowy
(-) Inż. W. W o j ew ó d z ki.

8.

mos~~

, i ?') Julji-Matyldzie;; J(o,smalskiej, córce
Jozefa. łiaHka, „ ~społwłaś~icielce .nierucho-mt>~C{i"~. ~· PiQtrkowie;· ozU:ac~onej _Nr. Nr.
pohc~.r~rni 75.1,·Jl' ~ipt)tecznyin 847.. ·. ·
r .reru:ti1f.ząmknię~i1 a.'ty~h,;p<>stępo~ań ,s.padko'f.y~h .: W:Y~aczony .Z()Stal na dzien 16 upca
t 934 róku\ ~ ~~t9ryD?-}o _-dn~u oso~'Y za_ipforeso~an~ w.~nny. ~t~w~~ ·. s~ę, . w-: kancełilrJI Wyd~~ał~;. H~potec~negą ·. Pl,"ZY Sądzie Grodzkim
m. Piotrkowa, osobiście ·1uh przez pełD.omoc.:

OGŁOSZENIE

UBEZPIECZALNI SPOŁECZNEJ W KUTNIE
o rozpoczęciu nbezpiecmlni.
Podaje się· do wiadomości ubezpieczony~h~
z dniem 1. I. 1934 roku powstała Ubezpieczalnia Społeczna w Kutnie, powołana do ży
cia rozporządzeniem Pana Ministra Opieki
Społecznej z dnia 30. XII. 1933 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 103/33 poz. 819) i rozpoczęła swą działal
że

ność.

6

W myśl ~s:taJeru,. za~arteg~ w zą.łączni~u
wymienion,ego: .·.·.:w:yżej _'. : :tozpor1ządzenia
Okręg Ubezpieczalni ohej1Iluje pąwiaty kutnowski, łęczycki,· łoWicki ··i kolski, zaś siedzihll: 'Uhezpiecmlni stanowi- miasto Kutno.
Ubezpieczeni w byłych Kasa Chorych w
ł,odzi (pow. łęczycki), Kaliszu (pow. kolski),
Płocku (pow. kutnowski) j. Żyrardowie (pow.
ło:wi~k.i)_ sta.tą si.ę> - jeźeli ustawa o µbez,rtie~zenm społecz.nem z dni·a 28. ·JIL 19'~ r. (Dz.
U. R. P. Nr. 51,· poz. 396), nie $łan.owi irnacze.j
do

7 ,uhez,;R:ię~wl):ymi w Ube~pie(!~ah1i. Społ~z-

nej w

Ktttnie~

.· . . . ·.. · .

. · ··.·. · ·.

·. . :

Za:kre~; działania Ubezpieczalni oraz p:rawa i obowiązki ubezpieczonych nor-muje wy-

mieniona

wyżej

ustawa.;

Komisarz Uhezpiec~alni:
(:-) Mgr. Czesław Mańkowski.
p. o. Dyrektora
(-) F. e I i k s K u c h a r s k i.

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.

z··ł.•...•.5. . 6..5.~. k. tó·.·.J'·. f1. ;.·m· .·.o.żną····.· ~glą. -~d.,a. ć. dni
. · ·.·. ·µ.··li~
.... - cji
w .Ill;leJ~cu. spri;edazy. Spr~w:a N~n. Sę-.
w··.·-

fl'.a Chlehowskietnu.,

dzie1iow1ce

La·sk~·:dnia

Komo~~k, ~

(---r s k. op iński.

Do akt Nr. Km. 1342/1933 r.

OBW"IE&ZCZENIE.
Konfornik Sądu Groclzkiegó w Łasku, zaw Lasku przy ul.. DWorskiej Nr. 1,
na zasadzie. ,art~ 602 J\. P. C.., ogłasza, że w
dniu 23 stycznia 1934 r. w Marzeninie i w
Zieleńdcach, ·gm, Pruszków, Odbędzie się publiczna licytacja ruchomości,' a mianowicie:
100 mtr.. żyta ~·. słomą, ·;-· k0ni, -2 jałówek, 1 '. bryczka, fłorW'e·ru, · . fuzji, karety
dwuosobowej, ·mebli~. 50 tn~ ·żyta, 10 m~ owsa,
maciory, . 4 pfo~iąt, 2 cielłtk6w ~ 2 jałówek,
bryczki, 10 m. siana, oraz n;iehli, oszacowanych na łącZ,llą .sumę zt 7415, które można
oglądać ••w· «;lniu licytacji w miejscu. sprzeda-·
ży, w. cza.sie wytęj 'e>z;n.aczonym.
Łasic, dni~ ·•S:stycznia 19)* r.
Sprawa Pańs:tw.' ·B-ku R.c>ll'legb p-ko WłQ..
mieszkały

dzim. Sulimierskiemu i JózefowiF·raszre.

OGŁOSZENIE

Nae'Zelnika więzienia w -Sieradzu o przetargu
na artykuły spożyweze.
~ r l"!liniejs~y~

~aje. .się" d()

1'~'.5··~r.

30.···x1L

pnb:liez.nej

_Komornik:
(~)
~"

,,

: .j

} /

wiadomości, że w <łniu.22 stycznia 1~4 roku
o godz. 12 w więzieniu w Sieradzu odbędzie
się przefarg na kupno 2000 kg. słoniny, 20.000
kg. żyta, 2000 kg. mąki pszennej, 100 kg. ka-

-~

.

.

S Jco pi fisk i.

"

'

l

Do a:kt Nr~ Km.' 579/580/191'.J t.
.OBWIESZCZENIE.·.
Komornik. Sądu Groddd~go w ł..-asku~ za~
szy perłowej, 100 kg. kaszy krakowskiej, 100 mieszkały w ł.asku przy uLDworskieJ Nr. l,
kg. manny,. 50 kg. herbaty, 5Q kg. piieprzu, 100 na zasadzie ~a~..602 J;(. P~.C.. ogłaszt\, że w
kg. esencji octowej, 5'00 kg. kawy zbożowej dniu 25 ..styczi:.iia 1934. r.t: ·o. ·godz. 1~12 w

i S beczek śledzi ~,Jarmuty"~
·
Dostawcy reflektujący na powyższą d°"'
stawę, winni złożyć oferty w powyższym
terminie w kopertach zapieczętowanych, po·
dając ceny produktf>w za 100 kg. netto looo
magazyny więzierute.

Sieradz, dnia 11 stycznia 1934 r.
Naczelnik Więzienia:
(-) Br. G e n i us z.

'

. •

.

.

.Komornik~
„

\

•

. . .

Sprawa.' 'f.; Ko.l~{lna,

<~rs 'koprń ~ki.
p 7ko.· .J.;Jonasikowi.
Do akt Nr. 10it9'J.ł r.

OGŁOSZENIE.

OGŁOSZĘNIE.

Komornik Sądu Grodżkiego w ł..iasku, zam.
Łasku przy uL DworskieJ . 1, na zasadzie
art. 602 ·K. P .. C.. ogł1as:za, że w dniu 23 ·stycznia ·1934 r. w -Zelowie odbędzie się sprzedaż
z. pr~efa.r_gu Pl!hlic.roego ruch. OJllO~ci, nale~ą
cycll do· Ludwika Chlebowskiego t składaJą
cych .się z maszyny do. szycia, kozetki, stołu,
komody i 2 foteli, oszacowanych na sumę

r

w Łas;ku, tih Ko.ściuszki 10,: pdbędzfo się publiczna· ueytacja ruchomości~ .a. mianowicie:
kredensu . pokojowego i zegam. mebląwepo,.
oszacowanych na .łączną !8lllnę ~t HOO~ kto re
można, oglądać w dniu 'łic:ytacji · w miejscu
sprzedaźy, w czasie W'fZei. oz11aezonytn..
Łask, dnia ~ '_~~y~znia 1934 .r.
.. .

Do akt Nr. 1691/ 1<)33 r.

w

-

Komornik

..

·sąd
. u··.·'.·.·.c_·. r~d.z
...-. k.:.ie···g·.~: 'V. t_

.':

sk. .u; .'.a.„

.

mieszkały W'·. i~ką,. p~zx ..' u.l~cy·: D.węrs.kiej-.
Nr. 1,,na, zasa.~~1e_'art. 600.K. P.C. ogias,~że
w dniu.·.· '-~•··$~f~:ia .·1914· ·. · 'w Utracie~- .'gin. ,
ŁBJSk, .Ocµ>ę:d~1e się sprieditż .z. J>'&etarg~f publiczneg~ ~~hotn()śei, Młeż"ących tfo· ~a.D.i
„. ·.·.·

Al·.·

r;

sła~.a :Szf~!JY: ~. ~kład~jącyc~< ~i~ /~. ~e~li~: f~- -~
tep1an11: .1 i~n~, ,(}Szacowanyen na ,~mę ·zł ?:M~ ·.

Łódzki

Nr. 1

Dziennik Wojewódzki: _____________________ ,_____________________ ?. __ _

które można oglądać w dniu licytacji na
miejscu sprzedaży.
Sprawa Fisiela Bornszfaj.na przeciwko
Stanisławowi Szubie.
Łask,

dnia 1O stycznia 1934 r.
Komornik:
(-) skop iński.
Do akt Nr. Km. 1717/33.

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łasku, zaw Łasku przy ulicy Dworskiej
Nr. 1, na zasadzie art. 602 K. P. C. ogłasza, że
w dniu 25 stycznia 1934 r. o godz. 10-12 w
ł.asku, ul. Kilińskiego, odbędzie się publiczna licytacja ruchomości, a mianowicie: mebli, fortepianu i inn., oszacowanych na łącz
ną sumę zł. 994, kt6re można oglądać w dniu
miejscu sprzedaży, w czasie
w
licytacji
wyżej oznaczonym.
, Łask, dnia 29/12 1933 r.
·Komornik:
(-) skop iński.
- Sp~awa Polska Poczta i Telegraf p-ko Zofji Bnezińskiej.
mieszkały

Jeneralna KomponJa

Przemvsłu

Przedznlnionego

Towarzystwa Anon. - Zakładów

ALLART, ROUSSEAU i S-ka
w Łodzi, ul. l.ątna 19

"Powiększenie kapitału drogą wkładów
"niepieniężnych (aportów) Spółki przej-

'"mowanej.
"Nominacja Komisarza dla spraw wkła
"dów niepienłężnych (aportów}.
"Zmiana statutów.
Wszyscy Akcjonarjusze są członkami
Nadzwyczajneg·o Zebrania; akcje na okaziciela mogą być złożone najpónieźniej na 5
dni przed Zebraniem, w Siedzibie Towarzystwa w Roubaix; kwity lub certyfikaty depozytowe wydane przez instytucje kredytowe lub urzędowe, zastępują akcje.

Rada

9JV.
Spółka

Akcyjna dla

„POLON" w

Przemysłu

ŁODZI,

Zarządu..

i Handlu

ul. Brzozowa 12/16

w likwidacji
wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia
swych roszczeń w terminie rocznym, zgodnie
z art. 129 prawa o spółkach akcY,jnych.
1272/V.-3-2
urzędzie pocztowym zaginął list polecony Nr 745,
Związek kredytowy. Czorłków, zawierający 3 weksle
płatne w Czortkowie: 1) Nr. 9384 płt. dnia 20. X. 1933 r.
na zł. 100, z wystawienia Majera Pohoril\e. na zlecenie

W

adr.

I.' Auerbacha. żyr. M. Kalisz 2) Nr. 9385 płt. dnia 30..-. X.
1933 r. na zł. 100 z wystawienia Izraela Auerbacha, na
zlecenie M. Pohorille, żyr. M. Kalisz, 3) Nr, 9232 płt, dnia
20. X. 1933 r. na zł. 200, z wystawienia .M. Goldhabera,
na zlecenie Mojżesza Auerbacha, żyr. M. Mizes. Wyżej
wymienione weksle unieważnia się stosownie do art. 94
prawa wekslowego. Jednocześnie wzywamy p. p. wystawców do zapłacenia za powyższe weksle tylko w kasie
komercyjnej w Brzezinach/Ł.
Kasa_ komercyfna, Brzeziny/I..
Spółka z ogr. odp.
2071-3-3

Compagnie Generale des Industries Texti-

les,~Societe Anonyme des Etablissements AllarJ,

Rousseau et Cie (anciennement Leon Allart
et Cie, Capital 40 millions de frcs.
R. C. Roubaix 6726
Francuska Spółka Akcyjna Jeneralna
Kompanja Przemysłu Przędzalnianego Towarzystwo Anonimowe Zakładów Allart,
Rousseau i S-ka (dawniej) Leon Allart i S-ka).

Pierwsze ogłoszenie.
)Vyznaczone na dzień 8 stycznia 1934 r.
qgolne Nadzwyczajne 'zebranie nie odbyło
się z powodu braku quorum, wobec czego,
zaprasza się ponownie Panów Akcjonarjusz~w na Ogólne Nadzwyczajne Zebranie,
k.tore odbędzie się w Siedzibie Towarzystwa w mieście Roubaix, 152 Grande Rue,
we wtorek 30 stycznia 1934 roku o godzinie
15, dla obradowania nad porządkiem dnia
wskaz anym dla Zebrania, które zostało zwołane na dzień 8 stycznia 1934 roku.
. z Towarzystwem Anonimowem
"F
" UZJa.
"Zakładów Piesch w Tomaszowie drogą
"przejęcia całego mają,tku Spółki przejmowanej.
1

1

DlilaDSZEnII\ DRDBnE
zagubił _książeczkę

1902,
A jke Chaim Kalme, rocznik
przez PKU. Kutno.
Szaja, rocznik 1914,
A pelowicz
o rejestracji, wydane w
wojskową, wydaną

2246-1-1

zagubił zaświadczenie

1247-1-1
Łodzi.
ukowiecki ~tefan, syn Michała, rocznik 1894, zamiesz.
kały w Pyzdrach, zagubił książeczkę wojskową, wy2154-1-1
daną przez PKU. Konin.
er Joel, zamieszkały w Łodzi, Śródm.iejska 46, rocznik
1887, syn Borucha, zagubił książeczkę wojskową, wy2257-1-1
daną przez PKU. w Sieradzu.
artela Piotr, wieś Kowale, gm. Praszka, zagubił dowód
2083-3-3
osobisty, wydany w Praszce.

B
B

B
Teodor,
Blinrewolwer
systemu

we wsi Antoniew-Stoki, zagubił
„Browning" cal. 6.35, Nr. 815638.
2005-3-3

zamieszkały

B

Michalina, Mazowiecka 20. zagubiła dowód
osobisty. wydany przez Komisariat Rządu m. Łodzi.

rzezińska

'1232/V-3-3
iałas Antoni, rewident kontroli skarbowej w Łodzi, zagubił legitymację służbową, wydaną przez Izbę Skar~
bową Łódzką-,- Wydział I. ornz legitymację członkowską
brygady kontroli skarbowej, wydaną przez iV. Wydział
2215-3-2
Izby Skarbowej Łódzkiej.

B

Łódzki

8

Józef z gminy Widawa, zagubił dowód tożsa
konia Serja A. Nr. 273997, wydany przez Rej.
2160-1-1
Insp. Koni w Sieradzu.

B

laźniak
mości

B

rożyński

Stefan, Restarzew. gm. Chociw,
weksel na zł. 200.- wystawca JóLef

zagubił blancoPonikły, który

2159-1-1

unieważniam.

B

legitymację,

ogusławska Julja, zagubiła
firmę I. K. Poznański.

wydaną

przez
2313-1-1

syn Pawła i Marjangm. Bogusławice,
wydaną przez PKU. Piotr2152-1-1

Stanisław, rocznik 1893,
C ieśliczka
ny, zamieszkały we wsi Polichno,
zagubił książeczkę

wojskową,

ków,

Aniela z Ciężkowic, gm. Żytno, zagubił dowód
2149-1-1
tożsamości konia Serja A. Nr. 336321.

udak
C
.

Władysław, zamieszkały w Łodzi - Chojny, Tuszyńska 53, rocznik 1904, zagubił książeczkę wojskową,
· 2286-1-1
wydaną przez PKU. Łódź-i-'owiat.

Cygan

wajghaft Izrael Ojzer, zamieszkały w Łodzi, Żerom
skiego 49, rocznik 1908, zagubił kartę poborową oraz
dowód osobisty, wydany przez Starostwo Kutnowskie.
2291-1-1

C

usiński Czesław, zamieszkały

D zagubił książeczkę wojskową wraz z kartą mobilizacyjną,
wydane przez PKU.

w Balicach, rocznik 1902,

Łódź-Powiat.

2273-1-1

ramsowi Henrykowi. zamieszkałemu w Kęblinach-Brze
G zinka, gm. Biała. w dniu 10 października 1933 roku
skradziono dowód tożsamości konia, Serja E. Nr. 711869.
2148-1-1
.
Rajnhold,
Grenich
wód

tożsamości

D

Władysław, Słupca, z_agubił kartę

czeniową, czerwoną,

przez

Urząd

od autobusu
Wojewódzki w Łodzi.

Władysław,
kartę mobilizacyjną. wyd.

r. Witkowski

D
F

ŁD

82977,

ubezpiewydaną

2078-3-3

por. rezerwy lekarz, zagubił
przez PKU. Poznań. 2136-3-2

laszy,_Władysławowi z Ciężkowic, gm. Żytno, skradziono dowód tożsamości konia Ser. A. Nr. 336327. 2150-!-1

zamieszkały w

Bronowie.
konia Nr. 304507.

zagubił

do2269-1-1

Gajewski Zygmunt, zamieszkały Łódź, Franciszkańska 12,
rocznik 1902, zagubił książeczkę wojskową, wydaną
2289-1-1
przez PKU. Łódź-m.
Łódź, Wodna 23, zagubił dowód
ŁD 82821, wydany w Łodzi.

i Birobaum,
Hirszberg
rejestracyj.ay samochodu

2223-3-2

I

nż. Stiller .Alfred,
zagubił rewolwer

zamieszkały

Łodzi,

w

Miedziana 6.
2233-3-2

„Walter" Nr. 525916.

Józef. zagubił pozwole.nie na prowadzenie poJakubczak
2087-3-3
jazdów mechanicznych Nr. 7182.

J

ędrzejczak

zwolenie
Nr. 3254.

Bolesław. Łódź, Krawiecka' 20, zagubił pona prowadzenie pojazdów mechanicznych
2035-3-3

Alfred, Kilińskiego 79
Jekel
,Nr. 12747'1 i

zezwolenie na broń
Nr. 141688, wydane przei
20JV-1-1

zagubił

kartę łowiecką

Łódzkie Starostwo Grodzkie.

rocznik 1897, syn N. N., zamieszkały
Prosta 14, zagubił książeczkę wojskową.
22~1-1-1
przez PKU Skierniewice.

Stanisław,

J anik
w Chojnach,
wydaną

Dydenko Jan, zagubił dowód osobisty, wydany przez
2295-3-1
Łódzkie Starostwo Grodzkie.
aszkiewicz

Nr. 1

Dziennik Wojewódzki

zamieszkały

w Aleksandrowie, zaguBerek,
J akubowicz
dn. 10.I 1934,
150.-, Nr, 448,
weksel na
płatny w

zł

bił

W'ystawiony przez L. Djamenta, na zlecenie Alfonsa Golda.
2282-3-1

Piotr, syn Józefa.
J anczak
nik 1902,
PKU

mieszkaniec wsi Babice, rocz-

zagubił ksii:(żeczkę wojskową, wydaną· przez;
2285-1-1
Łódź-Powiat.

Józefowi skradziono dowód
Janczakowi
nia, Serja A, Nr. 263397, urodzunego
maści kasztanowata łysina.

tożsamości

kow roku 1920,
2290-1-1

zagubił książeczkę wojskową, wydaną

przez
2244-1-1

A., Narutowicza 12, zagubił 5 weksą zł. 143.-,
K lapPKU.Szmul,
Pinczew..
F iszlewicz
płatny 30/3 1934 r., wystawca Sz. Frajlich; zł. 100.-,
płatny 8/4 1934 r., wystawca D. Altman, Napiórkowkiego 3,
zł. '15.-, płatny 25/3 1934 r„ zł. 75.-, płatny 15/4 1934 r„
zł. 100,-, płatny 30/4 1934 r„ wystawca G. Wajntraub,

Kowalczyk Antoni i żona Leokadia, Braterska 1. zagu2249-1-1
bili dowody osobiste, wyd, w Łodzi.

Targowa 38, na zlecenie Wajsbrota, Narutowicza 12. Powyższe weksle unieważnia się.

K

ilipowicz Kazimiera, zagubiła świadectwo przemysłowe
kategorii IV, wydane pucz Urząd Skarbowy VII. na
2284-3-1
rok 1934.

F

Ryszard Raschig, Łódź, Sienkiewicza 70, zagi~ął
Firmie
kwit depozytowy Nr. 77, z dnia 20.9 1928 r„ wystawio-

ny przez W spółdzielczy Bank Przemysłowców Łódzkich,
50 sztuk akcyj Banku Polskiego Nr. Nr. 552571-552595,
567486-567500. 586001-586010- po zł 100.- wartości
2242-1-1
nom~nalnet każda.
Wykończalnia Jedw Ru-

„Pierwsza" Polska Farbiarnia i
Firma
Akcyjna, dawniej Artur Meister
wabi
Spółka

dzie Pabjanickiej, zagubiła książkę kotłową. kotła parowego dwupłomienicowe~o o powierzchni ogrzewalnej 75 m 2
Nr. Urzędowego Stow. Dozoru Kotłów, Warszawa 23153.
2047-3·3
Willy,
Gitzel
motocyklu

Nawrot 38, zagubił dowód rejestracyjny
2100-3-3
80476, wydany w Łodzi.

ŁD

Kazimierz, Bruss, zagubił kwit kauc-yjny
G awroński
zł. 200.-, wydany przez ŁEKD. za Nr. 1931. 2093-3-3

na

·~

siążczyk Władysław, rocznik 1901. zamieszkały w Klukach, zagubił książeczkę wojskową, wydaną przez

2255-1-1

PKU. Piotrków.

rólikowski Ludwik, zagubił zezwolenie na broń palną
Nr. 14231. wydane przez Łódzkie Starostwo Grodz2258-3-1
kie.

K

Łódź, Limanowskiego 53,
bił książeczkę wojskową, wydaną

Kiciak Jan,

Leon,
K ałowski
jestracyjny samochodowy

Pomorska 22.

K omorowski

rncznik 1896, zagu.przez PKU. Kutno.
2277-1-1

zagubił

ŁD

przedni znak re2209-3-2
80899.

Stefan. rocznik 1892, zagubił
przez PKU. Łódź-m. I.

K

zagubił

ŁD

12/V-1-1

osiński Stan"isław, zamieszkały w Marcewku, gm. Mło
dej~wo. pow. konińskiego, zagubił dowód tożsamości

2144-1-1

konia Nr 682673.

zagubił legilymację urzędniczą,
Łódzką Izbę Skarbową.

wyJózef,
K wiatkowski
2310-3-1
przez
syn Symcha Binema, zaLiberman J osek, roczniko 1914,
rejestracji, wydane w lodzi.
daną

gubił zaświadczenie

2250-1-1
Bronisław, zamieszkały

w
ul. 6-go Sierpnia 8,
Wilhelm,
L achowicz
Grunwald
tylny znak rejestracyjny samochodu
2302-3-1
83371.
dowód rejestracyjny motocyklu
Łódź,

książeczkę

wojskową. wydaną

Łęczycy,

ł..D

83651,

zagubił

2_256-3-1

_N_r_._1____________Ł_o_'dz_k_i __Q~!~~!li~-~~je~?-~~~Linke Marcin, rocznik 1892.
w

bił książeczkę wojskową
Łodzi.

zamieszkały w Łodzi, zaguoraz dowód osobisty, wydany
2263-3-1

:zagubiła kartę emigracyjną
Łodzi.

L ederman Chaja,
przez PUPP.
wydaną

Nr. 137907,
2272-3-1

Libfeld Chaim-Pinchos, rocznik 1914, zagubił· kartę rejestracyjną, wydaną przez Biuro Wojskowo-Policyjne
2288- l -1
w Łodzi.

9

Walenty,' ~rocznik 1886 ze wsi Tarnowa, gminy
Parus
Dłusk, zagubił:kartę powołania, wydaną w 1920 roku
przez PKU. Konin.

2156-1-1

rzedecki D., Kłodawa, Pl. Mar. Piłsudskiego 12, zagubił dowód_osobisty,-;'wydany przez Magistrat m. Kło
dawy,
2158-3-1

P

Markusa, zamieszkały w Łodzi,
rocznik 1888, zagubił'.,.książeczkę
przez PKU Sieradz.
2303-1-1

Wolf, syn
Pankowski
11-go Listopada 29.
wojskową, w)ldaną

Maurycy, zamieszkały w Łodzi, Żeromskiego 75,
L andau
zamieszkały w Łodzi. uL Żeromskiego 29, zazagubił rewolwer systemu mauzer, kaliber 6-35. Nr.
Pik Icek.dowód„o
rejestracji rocznika 1914.
2268-1· 1
15536
2300-3-1
achucki
Aleksander,
w
11-go
ListoL ederman H. Warszawa,
Muranowska ~3. zagubił dowód
P pada 32,
dowód osobisty, wydany przez Masamochodu
83240, wydany przez
gubił

zamieszkały

reje~tracyjny

Urząd

ŁD

Wojewódzki Łódzki.

2227-3-2

gistrat m.

Łodzi.

zagubił
ł.odzi.

2270-3-1

awlak Marianna, Łódź, Limanowskiego 35, za~ubiła .dowód osobisty, wydany przez gminę Dalików oraz legitymację zapomogową.
2274-3-1

Józef, Łódź, 11-J!o Listopada 76, zagubił paszP
L imone
port konsularny, wydany przez Konsulat Polski w Leningradzie.
2069·3-3
L abenski Nachman Mikołaj, Tramwajowa 3, zagubił paszce
port zagrankzny, wydany przez Starostwo Grodzkie

piąskowska

Łódzkie.

_

M atławski
Serja A

2088-3-3

Bolesław, zagubił dowód tożsamości konia

Nr. 277515.

2104-3„3

Maija, zamieszkała w Piątku, zagubiła tablirejestracyjne samochodu ciężarowego ŁD 85703
2262-3-1
oraz dowód rejestracyjny, wydany w Łodzi

Sura
Przytyk
Bezrobocia.

zagubiła legitymację

Marjem,

Funduszu
2265-1-1

Aleksander,
M·- mowy,
~· Laufer, Lódź, Zachodnia 25, zagubił kwit zaliczeP awlak
14,
zezwolenie na
wydany przez
„Jelin i Rudomin" za
firmę

Nr. 12730 na zł. 240.60.

1236/V-3-3

M• A.zaliczeniowy,
Wajnman, Łódź, Piotrkowska
wydany przez

i S-ka za Nr. 2587, na zł. 324.09.
Miszczak

Alojzy,

znaniu.

·

zaświadczenie,

firmę

37, zagubił kwit
H. Przedborski
1237/V.-3-3

rocz~ik

1903, zagubił tymczasowe
wydan-: przez XV pułk Ułanów w Po13[V-1-1

Marciniec Wojciech, Mierzączka Duża, zagubił dowód
tożsamości konia Seria A. Nr. 277658.
2143-3-1
Maciaszek Wawrzyniec, zagubił dowód tożsamości konia
Serja A Nr. 402771, wydany przez; Rej. Insp. Koni
2155-1-1
w Gnieźnie,
J.a.n. ~amieszkały w P_Yz~rach, powiat
M ai~r
S1enk1ew1cza Nr. 22. zagubił ks1ązeczkę
wydaną

konin, ul.
2153-1-1

zamieszkały we wsi Piawojskową i kartę mobiliza ·

Wojciech, rocznik 1895,
Mani
ski.
cyjną.

wyd. przez PKU.

Marczewski

mieszkały
wydaną przez

Wieluń.

Władysław, rocznik
w Łodzi. zagubił
PKU. Łódź-m.

Makiewicz Feliks,
299626 ks. „N".

zagubił

2151-1-1
1886, syn Andrzeja, zaksiążeczkę

dowód

wojskową.

2241.-1-1
tożsamości

konia
2280 1-1

wieś Guzew, gm. Gospodarz,
tożsamości konia, Serja E. Nr. 714576.

Leopold,
Mattaj
dowód

zagubił

2278-1-1

Nyga Bronisław. Rzgowska 1, zagubił zaświadczenie
o rejestracji oraz koncesję samochodu ŁD 80922, wydane w Łodzi.
2231-3-2
Nowa~ Jó~ef: zamieszkały. w Ł~dzi, Po!11orska 128, _zagubił ks1ązeczkę ubezp1eczen1ową

ZUPLJ.

2253-3-1

Qlsze: Józef, zamieszkały w Łodzi, ul. Ljpowa Nr. 1.
uni~waznia czek na zł. lOJ.- Nr. 028169, wystawiony
przez firmę 11 Tabarin 11 , płatny w Banku Handlowym
w Warszawie Oddział w Łodzi, dnia 24 grudnia 1933 roku.
2298-1-1
Qlas . ~ronisław, Małopolska 42a, rocznik 1888, zagubił
ks1ąz~czkę wojskową, wydaną przez PKU. Łódź, dowód oso.b1sty, wydany przez Komisarjat ,Rządu m. Łodzi
oraz łeg1tymacłę Funduszu Bezrobocia w Łodzi. 14JV·1-1
~och, zamieszkały we wsi i gminie Sulmierzyce,
Pabich
zagubił 2 dowody tożsamości ,koni Nr. Nr. 338099

i 349417.

.

2147-1-1

zamieszkały w Łodzi, Plac
broń krótką palną,

Starostwo Grodzkie.

ozen Luzer, Łódź, zagubił weksel na
30. XII. 33 r„ wystawca Szternfeld,

R
Robakowski
w
R
R ywen,

Wacław,

zagubił

zesławski
kartę

legit,mację

P. U. P. P.
2304-1-1

zamieszkały w Bełchatowie,

nadkontygentow~.

zagubił

wydaną

przez PKU. Piotr2248-1-1

zagubił
Łaskie.

dowód osobisty. wy2276-3-1

ków,
Abram, Pabjanice,
Raichbart
dany przez Starostwo

Rajbenbach

Bałucki

wydane
2292-3-1

zł. 30.-, płatny
Łódź.
2240·1-1

Łodzi.

Abram, Gdańska 4, zagubił kartę rejestraprzez Komisję Poborową w Lodzi oraz
wydany przez III Komisarjat w Łodzi.
1293/V-1-1

cyjną, wydaną
dowód tożsamości,

wolskową.

pr.zez PKU. Konin.
zagubił książeczkę

przez

zagubił
Łódzkie

Józef, ze wsi Żar, gm. Kluki,
Sobon200.
wyst. przez Józefa

zł.
wsi Broszęcin,
nia się,

zagubił weksel na

Domagałę,

zamieszk. we
gm. Szczerców, który niniejszem unieważ
2124•3-=3

W an da, ul. Piłsudskiego 14, zagubiła
oszczędnościową Nr. 69770, wydaną przez
mysłowców Łódzkich.

Szultz

Władysław i Szmul Abram Jakób
Ś lusarski
gubili tylny znak rejestracyjny samochodu

wydany przez

Urząd

Wojewódzki

książeczkę

Bank Prze.
2237-3-2
Turek, za·
80828,
2061-3-3

ŁD.

Łódzki.

szwajdler Franciszek, Al Kościuszki 36, zagubił browning cal 6.35 Nr. 909583.
. 1240/V-3-3
scherman Izaak, Cegielniana 3, zagubił tylny znak rejP.stracyjny samochodu ŁD. 80662, wydany przez Urząd
Wojewódzki Łódzki.
2050-3-3
Staniak Czesław. Pyzdry,
samochodu ŁD, 82006.

zagubił

tylny znak rejestracyjny
2037-3-3

ziller Juljusz, Zelów, zagubił pozwolenie na broń, wyS dane przez Starostwo Powiatowe Łaskie na rok 1933,
Nr. B. A. 13/146/32, 2 weksle in blanco na zł. 500 wystawca J uljusz Sziller i weksel na zł. 150 wystawca Najman Emil, zagubione weksle unieważnia się.
2141-3-2
S

idoruk Stanisław, zagubił
kaliber 6-35 Nr, 5549.

broń

krótką palną

S

zyma:6.ska Władysława, Radogoszcz, zagubiła dowód oso
2084-3-3
bisty, wydany w Łodzi.

browning
2214-3-2

l_ódzki
1t) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dz_iennik Wojewódzki.

zagubił'~dowód

rejestracyjny
Stefan, Sulejów,
Szmigulski
82563 oraz pozwolenie na prowadzenie
samochodu
ŁD

pojazdów mechanicznych Nr, 5088, wydany przez Urząd
2229·3-2
Wojewódzki Łódzki.
zagubiła książkę

Ryfka.:Gdańska

76,
Szynder
wą, wydaną przez Urząd Śledczy

meldunko2243·1-1
w Lodzi,

obocki Dawid, zagubił Nr. ŁD 462 samochodu osobowego, · wydany przez Urząd Wojewódzki Łódzki,
2245-1-1

S

sznycer Chil LeJwi, rocznik 1903, za!!ubił książeczkę
227 -1-1
wojskową, wydaną przez PKU. Łódź-m. .
Aleksander. zamieszkały
Stange
go 34, rocznik 1908,

w Łodzi. Abramowskie-

zagubił książeczkę wojskową,

przez PKU. Łódź-miasto.

daną

wy2281-1-1

zterenberg Abus, z3.mieszkały w Łodzi, Piłsud~kiego 43,
rocznik 1908. zagubił książeczkę wojskową, wydaną
•2279-1-1
przez PKU. Łódź-miasto.

S

zamieszkały w
zagubił kartę

Hersz Ber,
Sandowski
ska 15, rocznik 19l1.

Piotrkowie, Wiejnadkontygentową

wydaną

przez PKU. w Piotrkowie oraz '.dowód osobisty,
wyd.,;fprzez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie. 2301·3-t
tradomski Stanisłąw, rocznik 1885, syn K:J.cpra i JulS janny, zamieszkały w Kaliszu, za~ubił książeczkę woj2157-1-1
skową, wydaną przez PKU. Kalisz.
zymczak Lucyna, kolonja Kraszew, gm. Dmosin, zaguS biła dowód tożsamości konia Nr. 4'13840, Serja D.
2306· 1-1
1klarska Syma. zam. w Łodzi, ul. Aleksandryjska 18,
S. zmzagubiła
dowód osobisty, wydany prz:ez Magistrat m

U

Nr. 1

rbański Bolesław,
Kilińskiego 151,

syn Szymona,
rocznik 1914,
o rejestracji, wydane w Łodzi.

zamieszkały w Lodzi,
zagubił zaświadczenie

2308-1-1

itkowski Leon. rocznik 1899, syn Antoniego, zamieszkały w Łodzi, ul. Sokola 18, zagubił książeczkę
2311-3-1
wojskową, wydaną w Łodzi.

W

Albert, Radomsko, zagubił przedni znak rejeW einert.
2226-3-2
82070.
stracyjny samochodu
dowód osobisty Nr. 27497,
itwer
W wydany w Łodzi.
2098-3-3
ojnarowska Jadwiga, zagubiła legitymację nauczyciel•
W ską Nr. 24J3 i.
2113-3-3
pozwolenie na prowadzenie
ójcik Wincenty,
W pojazdów mechanicznych 17043.
2041-3-3
rewolwer syst.
Lipowa 6 i,
agner Otton,
W
2053-3-3
„Browning·• cal. 7.65. Nr. 4'1321.
.
wyLeon, r. 1914,
W agner
15IV-1-1
daną przez Komisję Poborową w Łodzi.
W olniakowskiwyd PKU. rocznik 1895,
2142-1-1
koni
2 dowody
W ycech
jeden Nr. 872381. drugi Nr. niewiadomy, wyd. przez
ŁD

Stanjsław,

zagubił

zagubił

zagubił

Łódź.

zas!ubił kartę rejestracyjną,

zagubił książkę

Stanisław,

Wieluń.

wojskową,

tożsamości

Stanisław, za~ubił

Starostwo

Łowickie.

2259-3-1

zagubił

zaświadczenie.

przez
1913.
2261-1-1

wydane
Izrael.
W ajnberg
Magistrat m. Aleksandrowa. o rejestracji rocz..
iłlinger

Wmiejska

Abram Zelman, zamieszkały w
6, zagubił flower Nr. 10165.

Łedzi,

. Nowo- .
2267-3-1

1

Łodzi

2307-3-1

Staszek Zygmunt, rocznik 1912, syn Mikołaja, zamieszkały w Aleksandrowie, zagubił~ zaświadczenie wojskowe oraz dowód osobisty. wydany przez gm Puczniew
2312-3· 1
powiat Łódzki.

T

ekę czarną inicjały
w autobusie Łódź

KL. z papierami zagub. 16 gmdnia
- Tomaszów za na·grodą odesłać
2154-1-1
adres Tomaszów, Antoniego 42.
Topka Józef, zamieszkały w Łodzi, Wielińska 5 11, rocznik 1902, syn Antoniego, zagubił : książeczkę wojsko2261-1-t
wą, wydaną przez PKU. Łask.
rzcinkówna Regina z Poddębic, unieważnia blancoweksel na zł. 1.000.- wystawi lllY na zlecennie 'Jani2266-3-1
ny Winiarskiej.

T

rzaskalski Franciszek-Maksymiljan, rocznik 1907. syn
Edmunda, zamieszkały w Łodzi. Kilińskiego 133, zagub. książeczkę wojsk., wyd, przez PKU. Kutno. 2287-1-1

T

zagubiła świadectwo szkolne,
Nauczyc~elskie

wydaHele2275-3-1

Wanda,
W neilkówna
w 1929 r. przez Seminarjum
ny Cholewickiej w

Łodzi.

zamieszkały w Łodzi, ul
zagubił książeczkę wojskową, wyPołud.niowa
2296-1-1
daną przez PKU. Łódź-miasto.

1911,
W alfisz Hersz, Nr.rocznik
20.

Salomea, zagubiła dowód osobisty. wyW ojciechowska
2297-1-1
Starostwo Grodzkie.
dany przez
Łódzkie

Z

aginęła książeczka oszczędnościowa .Nr. 69843, wydana
przez Bank Przemysłowców ŁódzHch, ul. Ewangelicka

15, na

imię

Jadwigi

Koźmińskiej

oraz 2

wyciągi

stałei, ludności.

z ksiąg
2094-3-1

dowód tożsamości klac:r:y ur. 1922 roku, maści
kasztanowatej, łysej, zadnie pęciny białe, Ser. D. Nr.
2108-3-3
261177.

Z

aginął

Z

aginął

wych,
Pracy Ul

statut Rady Robotniczych Związków ZawodoŁódź, Brzezińska 7, zarejestrowany u Inspektora
1287;V-3-2
Okręgu dn. 15. XL 1920 r. Nr. 16.

wystawiony na zł. 100.- przez Sz.
U Lasmana naweksel
zlecenie Fiszla Goldkorna, zamieszkałe~o
w Łodzi. ul. Zgierska Nr. 14, płatny w dniu 15. IV. 1934.
2299-3-1

Z

arządowi Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej zaginęło
2135-3·2
świadectwo samochodowe LO 85022.

Z

arząd Gminy Dąbrowa-Zielona, unieważnia
samości konia, Ser. A. Nr, 341362.

Apolinary, rocznik 18Q3, zagubił książeczkę wojUlrichs
1292JV-1-1
skową, wyd, przez PKU. Łódź.

Z arząd
sam

nieważniam

dowód toż-·
2146-1-1

Gminy Dąbrowa Zielona, unieważnia dowód toż
2142-1-1
konia ~Ser. E. Nr. 662020

Prenumerata„wynosl: kwartalnie zł. 4.50, rocznie zł. 18.- wraz z przesyłką pocztową.
Konto w P. K. O. Nr. 30091 Administracja DzienniBa Wojewódzlliego w Łodzi.
Adres Redakcj_i i Administracji: Urząd Wojewódzki, Łódź, Ogrodowa 15, tel. 158-50. Administracja czynna od 9-2 ppoł.
Cena poJedyńczego egzemplarza 75 gr.
Administracja przyjmuje ogłoszenia instytucyj społecznych i użyteczności publicznej, od osób zaś prywatnych tylko
takie, ktere wynikają ze stosunku do władz rządowych. i wymienionych instytucyj. - Ceny ogłosień: drobne 1 krotne
15 groszy za wyraz, najmniej zł. 1,50, - 3 krotne 30 groszy za wyraz. Zwyczajne: 30 groszy za wiersz milimetrowy
(szpalty redakcyjnej).

Reklamacje z powodu nieotrzyman1a p~sztzeJ61nycll n~mar6w Dziennika Wojew6dzkiago nale!y wnosiC do miejscowych urzf1d6w pocztowych niezwłocznie po otrzymuiu nutęi>nego kolejnego numeru.
Drukarnia

Państwowa

w

Łodzi,
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