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Dziennik Wojew6dzki.
1

Dział urzędowy.

-4. Opocznie - dla pow. koneckiego,
skiego i rawskiego.
·

.

ŁODZKIEGO

z dnia 14 marca 1939 roku Nr. OO. II.-1/35
e wprowadzeniu w życie podziału referatów rolllictwa i reform rolnych, melioracyjnych i ochrony lasów - w starostwach województwa łódzkiego.
Na podstawie par. 40 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30-go
czerwca 1930 r. w sprawie wewnętrznej organi2acji starostw oraz trybu ich urzędowania (Dz.
U. R. P. Nr. 55, poz. 464) i zgodnie z zarządze
niem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z
dnia 17. II. 1939 r. Nr. Org. I. 2/16 w sprawie
zmiany granic województw, ustanawiającym podział województwa łódzkiego na referaty starostw, - zarządzam co następuje:
I. Referaty rolnictwa i reform rolnych poswe siedziby „urzędowe w Starostwach
Powiatowych w:

siadają

1. Końskich, 2.. Łasku, 3. Łęczycy w1atu kutnowskiego i łęczyckiego;

4. Łowiczu, 5. Łodzi pow. - dla
21iń~kiego i ł6dzki~go z m. Łódź.

dla

po~

powiatu brze-

e. Opocznie, 7. Piotrkowie, 8. Rawie Maz.,
9. Radomsku, 10. Skierniewicach i 12. Wieluniu.
Il. Referaty melioracyjne posiadają swe siedziby. ur:Zędowe w Starostwach Powiatowych w:

1. Kutnie dla pow. kutnowskiego,

łęczyckiego

łowickiego;

2. Łodzi pow. dla pow.
kiego i m. Łodzi;

brzezińskiego, łódz-

~

3. Opocznie -. dla pow. opoczyńskiego i ko-

necltiego,
Piotrkowie -

5. Radomsku -

6. Sieradzu -

sieradz-

3. Piotrkowie - dla pow. piotrkowskiego i ra-

ZARZĄDZENIE

4~

łaskiego,

s

domszczańskiego;

104.

i

Nr.

2. Sieradzu - dla powiatu
kiego i wieluńskiego;

I.

WOJEWODY

Poz. 104, 105

dla pow. piotrkowskiego;
dla pow.

radomszczańskiego;

dla pow. sieradzldego i

łaskie

opoczyń-

IV. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 1 kwietnia 1939 r. i. z dniem tym tracą
moc obowiązującą wszelkie dotychczasowe zarządzenia wydane w niniejszej dziedzinie.

Wojewoda:
w/z. (-) J. Je Il i nek
Wicewojewoda.
105.
ZARZĄDZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO
~

~'CZYCKIEGO

dn:ia 6. III. 1939 r. Nr. Wet. 0/1

zarządzenia Starosty Powiatowego Łę
czyckiego z dnia 21. II. 1939 r. Nr. Wet. 0/1
o zwalczaniu pryszczycy.

o zmianie

N a podstawie zarządzenia Wojewody Łódz
kiego z dnia 11. VII. 1938 r. Nr. RW. I. 6/1 wydanego na pdostawie rozporządzenia Min. Roln.
i Reform Rolnych z dnia 17. VI. r. b. o zezwoleniu wojewodom na upoważnienie Starostów do
wydawania z,arządz.eń i orz.eczeń, zastrzeżonych
wojewodom w sprawach dotyczących zwalcza~
nia pryszcizycy (Łódzki Dziennik Wojewódzki
Nr. 4 i 9, poz. 56 i 184/38) zarządzam co nastę
puje:
§ 1.
Zarządzenie Staros,ty Powiatowego Łęczyc
kiego z dnia 21. II. 1939 r. Nr. Wet. 0/1 o zwalczaniu pryszczycy w powiecie łęczyckim ulega następującym zmianom:

§ 1 otrzymuje brznrlenie:
U st.anawfam ókręgi zapowietrzone i włączam
w nie następuj.ące zagrody względnie miejscowości:

z gminy Piątek: kol. Janków A zagroda W aUrbanka.

wrzyńca

go;

§ 8 otnymuje brznrlenie:

7. Skierniewicach - dla pow. ·rawskiego
skierniewickiego;
8. Wieluniu - dla pow. wieluńskiego.

Do okręgu zagrożonego pryszczycą wci~lam
następujące miejscowości:

. III. Referaty ochrony lasów posiadają swe
siedziby urzędowe w Starostwach Powiatowych
w:
1. Lodzi pow . .:.._ dla pow. br:zez.ińskiego,
łódzkiego, łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego, Skierniewickiego i m. Łodzi;

z gminy Piątek: kol. Janków A.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie niezwłocznie i obowiązuJe aż do odwołania.
Starosta Powiatowy:
(-) St. Ce br owski.

--·-

_~N_r._._s_ _ _ _ ____:Ł6=::dz:;:ki~.::.D::,:z~ie=n~ri~ik~W~.~ojewódzki.

n.

Poz. 106,· 10'?, 108; 109
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y:r:ząd Woj-ewódzki "'fZywa osoby, roszczące
sobie prawa
wspo~ianego mienia opuszczonego, oraz w1erzyc1eh, by zgłosili swe roszczenia
n~leżycie. uzasadnio!ł~ do Sądu Okręgowego w
P10trkow1e w termm1e 6-miesięcznym od daty
_ogłoszenia w niniejszym dzienniku wojewódz„
kim.
Za Wojewodę:

?:o

106.
OGŁOSZENIE

URZ~DU

WOJEWóDZKIEGO ŁODZKIEGO
z dnia 11 marca 1939 r. OA. I. 18/29
o wszczęciu postępowania likwidacyjnego odnośnie mienia opuszczonego.
. Na podstawi,e art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2~go
lipca 1937 r. o likwidacji mienia opuszczonego
(J?z.
R. P„Nr. 52, poz. 405) Urząd Wojewódzki
Łodzk1 podaJe ~o publicznej wiadomości, że Sąd
Okręgowy w Piotrkowie postanowieniem z dnia
2.8. I.. 1939. r. Nr. C? ..34/39 wsz.czął postępowanie
hkw1dacyJne o~nosme opuszczonego mienia, pozostałe~o po meobecnym Janie Margasińskim,
składaJącego się z z jednej czwartej części niepodzielnej osady mieszczańskiej ogólnej przestr~eni o~o~o .2 morgów w 3 kawałkach, położo
neJ w m1esc1e Koniecpolu, new. radomszczań
skiego w miejsco\vościach a) w miejscowości
„Stanki" - około 150 prętów, b) w miejscowości
„Kopce" - około 75 prętbw, c) w miejscowości
„Pod Wąsaczem" - około 1 morgi 75 prętów.
Urząd Wojewódzki w,zywa osoby, roszczące
sobie prawa do wspomnianego mienia opuszczonego, oraz wierzycieli, by zgłosili swe roszczenia
należycie uzasadnione do Sądu Okręgowego. w
Piotrkowie w terminie 6-miesięcznym od daty
ogłoszenia w niniejszym Dz:ienniku Wojewódzkim.
Równocześnie zaznacza się, że jeżeli nieobecny, którego mienie ma być zlikwidowane,
nie zgłosi się w powyżej wskazanym 6-miesięcz
nym terminie, moż,e nastąpić uznanie go za zmar-

(-) · A. Ty m i fi n i e c k i
N ae:zelnik Wy.działu.

U:·

108.
OGŁOSZENIE

STAROSTWA POWIATOWEGO

z dnia 3 marca 1939 r. Nr. RR. I. i/20-Łd./39
o wdtożeniu postępowania scaleniowego we. wsi
Remiszewice.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca
1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 .r.
Nr. 92, :poz. 883) w brzmieniu ustalonym rozporządzemem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622)
oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lutego 1938 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego z dnia
22 g:udnia 1~36 r., dotyczące wdrożenia postępo
wania scalemowego i ustaleniu obszaru scalenia
na gruntach wsi Remiszewice, położonej w gmi~
nie Czarnocin, powiecie łódzkim.

Za

łego.

Za

inż.

Woj 1ewodę:

(-)A. Tymianiecki

Nac:zelnik

ŁóDZKIEGO

Starostę:

Tad eu sz Gór n i ek i
Komisarz Ziemski.

Wydziału.

109.
OGŁOSZENIE

107.

STAROSTY POWIATOWEGO

OGŁOSZENIE

URzinu

z dnia 7 marca 1939 r. Nr. RR. 1-1/33-45

WOJEWóDZ~IEGO ŁÓDZKIEGO

z dnia 11 marca 1939 r. Nr, OA. I. 18/57
o wszczęciu postępowania likwidacyjnego odnośnie mienia opuszczonego.

N a podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2-go
lipca 1937 r. o likwidacji mienia opuszczonego
(Dz. U. R.-P. Nr. 52, poz. 405) Urząd Wojewódzki
Łódzk:ii podaje do publiC'znej wiadomości, że Sąd
Okręgowy w Piokkowie postanowieniem z dnia
13. II. 1939 r. Nr. Co. 24/39 wszczął postępowanie
likwidacyjne odnośnie opuszc:wnego mienia, pozostałego po zmarłym Fiszlu Jakubowiczu, a
mianowicie co do wier,zytelności hipotecznej w
kwocie 70 rb. 40 kop. z O/o i kosztami zabe,zpieczenia, zabezpieczonej pod Nr. 1 działu IV wykazu
hipotecmego nieruchomości w Sulejowie, oznaczonej Nr. hip. 44, Nr. polic. 116.

ŁASKIEGO

o

zamknięciu postępowiania

scaleniowego we
wsi Branica Kalinowska:
·

Na podstawie art. 36 ustawy z• dnia· 31 lipca
1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r.
Nr. 92, poz. 883) w brzmieniu ustalOnym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
11 lipca 1932•r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622)
oraz art: 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 kwietnia 1938 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiat~)wego
Łaskiego z dnia 19 marca 1938 r., dotyczące zatwierdzenia projektu na obszarze scalenia wsi
Branica Kalinowąka, gminy Zapolice, powiatu
łaskiego.
W związku

z

powyższym ogłasza się

o zam-

140

Łódzki

Dziennik Wojewódzki. Poz. 109, 110, 111, 112, 113, 114

Nr~

5

~~~--~~~~-

knięciu postępowania scaleniowego
wyżej obszarze.

na wymie-

nicmym

Starosta:
w/z.(-) R. Zieliński
Wicestarosta.
110.
OGŁOSZENIE

STAROSTWA POWIATOWEGO ŁASKIEGO
z dnia 7 marca 1939 r. Nr. RR. I-1/32-5
o zamknięciu postępowania scaleniowego we wsi
Wola Łaska.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31 lipca
1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1927 r.
Nr. 92, poz. 883) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622)
oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnfa 27 października 1933. r. (Dz. U.
R. P. Nr. 85, poz. 635) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 .września 1938" r. uprawomocniło s:Lę orzeczenie Starosty Powiatowego
Łaskiego z dnia 6 września 1938 r., dotyczące zatwierdzenia projektu na obszarze scalenia wsi
Wola Łaska:, gminy Łask, pówiatu łaskiego.
W związku z powyższym ogłasza się o zamknięciu postępowania scaleniowego na wymienionym wyżej obszarze.
Za -Starostę:
(-) F. Ro ze n gar t
Komisarz Ziemski.

wspólnot gruntowych - podaje się do publicznej wiadomości, że prawomocnym orzeczeniem
Btarosty Powiatowego Wieluńskiego z dnia 1-go
marca 1939 roku, wdrożony został podział gruntów wspólnych wsi Parcice, gminy Czastary,
powiatu wieluńskiego, otr,zymanych z podziału
pastwiska t. z,w. „Radostowskie" o obszarze około 43 ha na mocy orz:eczenia Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej w Łodzi z dnia 31 lipca 1935 r.,
utrzymane.go w mocy orzieczeniem Głównej Komisji Ziemskiej w Warszawie z dn. 27. II. 1936 r.,
oraz wspólnoty, zapisanej w tabeli likwidacyjnej
wsi Parcice, gminy Czastary, powiatu wieluń
skiego pod Nr. 85 o obszarze około 5 ha.
Starosta Powiatowy:
(-) Mgr. A. C h o c z y ń s k i
Kierownik Starostwa.
113.
OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO
Ł~CZYCKIEGO

z dnia 8 marca 1939 roku Nr. BG. 3/1
o licytacji bormaszyn i szmelcu.

W dniu 13 kwietnia 1939 r. o godzinie 10 odw Starostwie Powiatowym Łęczyc
kim, pokój Nr. 11 publiczna licytacja skonfiskowanych }Jorrpaszyn dentystycznych (nożnych
·wiertaczek), instrumentów dentystycznych oraz
111.
szmelcu, powstałego z broni niezdatnej do
OGŁOSZENIE
użytku.
·
STAROSTY POWIATOWEGO
Do licytacji dopuszczeni będą lekarze-denWIELUŃSKIEGO
tyści. Poza tym do kupna szmelcu przystąpić
z dnia 6 marca 1939 r. Nr. RR. II-2/5
mogą handlujący żelazem i szmelcem.
o podziale wspólnot gruntowych.
Bormaszyny i szmelc obejrzeć można w dniu
licytacji
o godzinie 9 rano w lokalu Starostwa
.Na mocy art. 25 ustawy z dnia 4 maja 1938
roku (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 290) o uporządko w Łęczycy.
Starosta Powiatowy:
waniu wspólnot gruntowych - podaje się do publicznej wiadomości, .że orzeczeniem Starosty
(-) St.Ce br owski.
Powiatowego Wieluńskiego z dnia 6 mąrca 1939
roku, wdrożony został podziął wspólnot wsi
Augustynów, gminy Lututów, powiatu wieluń
III.
ski:ego, oddanych za służebności, na mocy orze"114.
czenia Starosty Powi:atowego Wieluńskiego
z dnia 2. X. 1937 roku, w sprawie umownego
OKÓLNIK nr.. 2
zniesienia służebności osad tabelowych Nr. Nr.
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
1~4 i 6-33 włącznie wsi Augustynów, o obsza. z dnia 27 lutego 1939 r. Nr. OA. I. 12/3
rze 22,0946 ha.
o orzecznictwie Najwyższego Trybunału AdmiStarosta Powiatowy:
(-) Mgr. A. q h o c z y ń s k i nistracyjnego w przedmiocie zarządzeń władz
budowlanych.
Kierownik Starostwa.
112.
Do wszystkich Panów Starostów Powiatowych
w Łodzi, Brzezinach, Sieradzu, Łęczycy i Łasku,
OGŁOSZENIE
Panów Przewodniczących Wydziałów PowiatoSTAROSTY POWIATOWEGO
wych oraz do Zarządów gmin miejskich wydzieWIELUŃSKIEGO
lonych.
· dnia 2. marca 1939 r. Nr. RR. II-2/2
o podziale wspólnot gruntowych.
Teza wraz z uzasadnieniem.
Na mocy art. 25 ustawy z dnia 4 maja 1938 r.
Władza budowlana, wydając na podstawie
l.ó~. U. R.
Nr. 33, poz. 290) o uporządkowaniu art. 377 i 380 prawa budowlanego zarządzenie,

r.

będzie. się

Nr. S

· Łódzki Dziennik Wojewódzki.

mające

na celu ochronę bezpieczeństwa pubHcznego, powinna to zarządzenie kierować bezpośrednio do wiadomych jej (jednego lub więcej)
właścicieli danej nieruchomości, względnie do
osoby, która ich reprezentuje.
Przy tym władza budowlana nie ma obowiązku dociekania stosunku prawnego innych
osób do danej nieruchomości, gdyż w takim razie
musiałaby wdawać się w rozstrzygnięcie sporów
prywatna-prawnych, do których są powołane
wyłącznie sądy i odwlekać przez to zarządzenie,
cZięsto niecierpiące z.włoki ze stanowiska: bezpiec~eństwa publicznego, do czasu ustalenia stosunku prawnego odnośnych osób pomiędzy sobą, co
byłoby niezgodne z duchem prz episów policyjnobudowlanych.
(Wyroki N aj wyższego Trybunału Administracyjnego z dnia 3. XI. 1933 r. L; Rej. 1674/31
i z dnia 5. I. 1939 r. L. Rej. 6466/37).
Powyższe podaję do wiadomości.
·Wojewoda:
w/z.(-) J. Jellinek
Wicewojewoda.
1

IV.
115.
PISMO OKÓLNE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 27 lutego 1939 roku Nr. OC. II-4/28
o~ wypełnianiu orzecz.eń i nakazów karnych .
ołówkiem atraqientowym.
Do wszystkich Panów Starostów oraz Przełożom
nych gmin miejskich i wiejskich na obszarze

województwa łódzkiego.
Celem ułatwienia pod względem technicznym załatwiania spraw karnych i zapobieżenia
wypełnianiu nieraz kilkakrotnie druków karnych w tych samych sprawach, zezwalam na pisanie orz'eczeń i nakazów karnych ołówkiem
atramentowym przez kalkę - pod warunkiem
jednak, że odnośne załatwienia będą sporządza
ne pismem czytelnym, na co specjalny kładę nacisk ze względu na charakter wspomnianych
spraw oraz. celem zapobieżenia nieporozumieniom, jakie mogłyby powstać wskutek nieprzestrzegania tego naka•uU.
Wojewoda:

w/z.(-) J. Jellinek
Wicewojewoda.
116.
PISMO OKÓLNE
URZ~DU WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO

z dnial3 marca_1939 roku Nr. OO. I-6/4·
o U Targach Meblowych.
Do wszystkich Panów Starostów, Panów Przewodniczących Wydziałów Powiatowych oraz Zarządów gminnych województwa łódzkiego.
Pan Minister Przemysłu i Handlu łldzielił
Zarządowi Miejskiemu w Nowem n/Wisłą-Poro.

14f

Poz. 114, 115, 116, 111

zezwolenia na urządzenie imprezy gospodarczej: „II Targi Meblowe w Nowem" w czasie od 25 czerwca do 9 ltpca 1939 r.
-Mając na uwadze wartości gospodarcze wspomnianej imprezy- Urz.ąd Wojewódzki prosi Pa.nów o udzielenie Zarządowi Miejskiemu: „Komitet II Targów Meblowych w Nowem n/Wisłą"
swego poparcia w kierunku propagandowym
przez wydanie zarządzeń, mających na celu rozmieszczanie w gmachach swych urzędów afiszów propagandowych II Targów Meblowych.
Za

Wojewodę:

(-) A.Tymianiecki
N acz.elnik Wyd:a.iału.
117.

PISMO OKÓLNE
URZ~DU WOJEWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO

.

z dnia 28 lutego 1939 roku L. OO. II. 1/37
o wyjaśnieniu okólnika nr. 3 Wojewody Łódz·
kiego z dnia 30. IV. 1938 r. Nr. OA. II. 5/45
w sprawie odciążenia Policji Państwowej od
kontrolowania szyldów przedsiębiorstw przemy·
słowy eh.

Do wszystkich Panów Starostów województwa
łódzkiego, oraz Zarządu Miejskiego w Łodzi
i Pana Komendanta Wojew. P. P.
Wobec niewłaściwego tłumaczenia treści
okólnika nr 3 Wojewody Łódzkiego z dnia 30. IV.
1938 r. Nr. OA. II. 5/115 o odciążeniu Policji Pań
stwowej od kontrolowania szyldów przedsię
biorstw prz.emysłowych, polegającego na tym, że
kontrola oznaczania przedsiębiorstw prz.emysło„
wych na zewnątrz należy wyłącznie do organów
kontrolnych władz i urzędów skarbowych - Urz.ąd Wojewódzki wyjaśnia co następuje:
Aczkolwiek kontrola oznacz,enia przedsię
biorstw na zewnątrz w odpowiedni sposób, w ramach przepisów prawnych, wskazanych w powołanym na wstępie okólniku nr 3 Wojewody Łódz.
kiego należy w płaszczyźnie przepisów podatku
przemysłowego do organów kontrolnych władz
i urzędów skarbowych, to jednak w świetle art.
33, 126, 131 i i. prawa przemysłowego (Dz. U.
R. P. Nr. 40, poz. 356 .z dnia 10. III. 1934 r.) nadzór nad przestrzeganiem wykonania i stosowania przepisów tego prawa należy do władz przemysłowych, które w odpowiedni i -właściwy sobie sposób mają prawo i obowiązek kontrolowania oznaczania w odpowiedni sposób nazewnątrz
przedsiębiorstw przemystowych przez prowadzą
cych przemysł - bezpośrednio lub za pośrednic
twem podległych sobie organów - lub też za
pośrednictwem organów policji Państwowej o ile
··chodzi o względy bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. '
'
Należy za tym, celem uniknięcia dwutoro„
. wości działalności władz i urzędów kontrolnych

t4i

ł..6d7.k:i Dziennik Wojewódzki.

zwrócić uwagę na · właściwość rzeczową
nynnośei - i odpowiednio ją wykonywać.

Za

tych

Woje.wodę:

(-) A. T y m i a n i e ck i
Naczelnik Wydziału.

:V.
118.

WYKAZ
(do użytku powiatowych
h
poszukiwanyc
bsób
władz administracji ogólnej woj. łódzkiego).
1. Nr. OA. L 15/16. Szymon Zbralewicz, syn
Jakuba, urodzony dnia 7. VIII. 1883 r. we wsi
Drozdy, gminy Poczapów, wojew. nowogrodzkie go, zamieszkały w Łunińcu, w 1932 r. wyjechał
w niewiadomym ki:erunku, poz:ostawiając bez
środków do życia żonę i uórkę.
Ostatnio miał zamieszkiwać w folwarku
Rudnia, gffi:ny. Derewna, pow. słonimskiego.
twarz
Rysopis poszukiwaneg o: wzrost średni,
1
owalna, oczy czarne, szatyn.
Podając powyższe do wiadomości, uprasza się
o zarządzenie poszukiwania i zawiadomieni e
Starostwa Powiato:wego w Łunińcu w razie ujawnienia miejsca pobytu poszukiwaneg o.

Nt. 5

Poz. 117, 118, 119

uprawnieni do :zapisywania recept .na środki lecznicze do leczenia jamy ustnej i zębów, objęte
farmakopeą polską i szczególnymi prz.episami.

Na··środki odurzające lekarze-dentyści mogą wystaw:Lać tylko zapotrzebowa nia do stosowania
we własnej praktyce prze.z siebie samych (chorym dawać nie wolno). Zapotrżebowanie na
środki odurzające oprócz nazwy i oznaczenia
ilości powinno zawierać:

a)· własnoręczny podpis lekiarza-denty sty
jego wyraźną odbitkę (pieczątkę),
b) adres lekarza-denty sty,
c) datę wystawienia zapotrzebowa nia i
. d) „do stosowania we własnej praktyce".
Na zapotrzebowa nia nie odpowiadające tym
warunkom, wydawać z aptek środków odurzających nie wolno.
II.

Podaje się do wiadomości aptek, że Ministerstwo Opieki Społecznej, decyzją z dnia 10. XII.
1938 r. Nr. ZF. 32/1-8 zarządziło wycofanie z obiegu eteru do narkozy firmy „Syntheza" serii 0105,
gdyż, jak stwierdziło badanie, przeprowadzo ne
w P. Z. H., zawiera ort nie dopuszczalne zanieczyszczenia i wobec tego nie nadaje się do· narkozy. W związku z tym apteki, które serie tego
eteru posiadają, winne baczyć, aby nie był z
apteki wydany a zapas należy firmie zwrócić.
III.
Ministerstwa Opieki
reskryptu
N a podstawie
2. Nr. OA. I. 15/13. Dnia 25. I. 1939 r. do
r. Nr. ZF. 20/5-9
1939
II.
16.
dnia
z
Społecznej
zgłosiła
Starostwa Powiatowego w Augustowie
że kapsułki pa.zawiadamia,
Woj·ewódzki
rząd
U
44,
lat
Franciszka,
córka
otkowska,
J
się Regina
zam. w Augustowie na przedmieściu Borki n, pierowe, produkowane przez fabrykę wyrobów
która oświadczyła, że w 1923 r. porzucił ją jej papierowych w Złoczewie, wojew. Tarnopolskiego, zgłoszone do Urzędu Patentowego R. P., do
Stanisław, syn Feliksa, lat 55, ur. w os.
mąż Borki, pow. augustowskieg o i wydalił się w nie- celów aptecznych nie nadają się.
wiadomym kierunku, pozostawiając ją bez: środ
IV.
ków do życia. W roku 1923 Stanisława JotkowW Nr. 7 Dziennika Woj·ewódzkiego z dnia
skiego widziano na terenie województwa pole15. IV. 1938 r. Urząd Wojewódzki na zarz.ądzenie
skiego.
Ministerstwa Opieki Społecznej polecił aptekom
Podając powyższe do wiadomości, Urząd Wojewódzki prosi o zarządzenie poszukiwań za Sta- zaopatrzen~a się w podręcznik dra St. Weilla p. t.
,,Chemia organiczna środków leczniczych". Tymnisławem J otkowskim i w razie pozytywnego
czasem ustalono, że zaledwie kilka aptek na teStaro~
e
zawiadomieni
bezpośrednie
o
wyniku
stwa Powiatowego w Augustowie z powołaniem renie województwa nabyło ten podręcznik. Biorąc pod uwagę znaozenie tak cennego podręcz
pismo z dnia 28. I. 1939 r. Nr. B/16.
się
w każdej aptece i opierając się na piśmie
nika
Rysopis poszukiwaneg o: wzrost średni, twarz
Ministerstwa Opieki Społ.ecznej z dnia
okólnym
owalna, oczy szare, wfosy czarne.
2 marca 1939 roku Urząd Wojewódzki zaleca nabyć w· terminie dwumiesięc;Znym przez wszyst.„
~ie apteki typu normalnego, wspomniany wyżej
119.
podręcznik prof. Weilla dla uzupełnienia podapteki bibliotecznej i ·zawiadomić Urząd
ręcznej
KOMUNIKAT Y.
Wojewódzki o jego nabyciu przy równoc.zesnym
Sprawy farmaceutyczne.
powiadomieni u, czy biblioteka apteczna należy
cie jest skompletowan a w podręczniki i pomoce
I.
naukowe obowiązujące.
W Dziooniku Urzędowym R. P. Nr. 7 z dnia
3L I. 1939'r.;· poz. 41, ogłoszone zostało rozporzą
V.
dzenfo Ministra Opieki Społecznej z dnia 16. I.
Stwierdzono, że w sprzedaży znajdują się nie19.39 r. o stosowaniu leków przez lekarzy-denty do obrotu specyfiki farmaceutyczrejesłrowane
.stów. W myśl·tego rozporządzenia lekarze-deninnymi:
między
ne,
są
zawodu,
tyści mający prawo wykonywania

na

1

~N_r_._5~~~~~~~Ł_ódzki~'~D_z_i~enn~ikWajew6_d_zk~i_._P_o_z_._1_19~,_1_2_1_'~~~~~~~1~49_··__
1. Enurin firmy Barcikowskiego
2. Pancretan firmy Barcikowskiego,
3. Pigułk1i kissingen firmy Barcikowskiego,
4. Hepartan firmy „Synerga",
5. Zioła Breyera Nr. 5, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 11,
Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 16 i t. d.,
6. Uniwersa! proszki firmy Trawkowskiej,
7. Collafer firmy Trawkowskiej,
8. Zambur firmy Trawkowskiej,
9. Nervobalsam firmy Trawkowskiej,
10. Zębolin firmy Trawkowskiej,
11. Antihemor firmy Trawkowskiej,
12. Mentopinol firmy Trawkowskiej.
Ponadto jajeczka i czopki z germatolem firmy Wasilewskiego. Vaginalia firmy Krogulec- kiego i innych, które nie są żadnymi przepisami
dopuszczone do obiegu.
Wyszczególnione wyżej środki, jeżeli znajdują
się w aptekach, winny być niezwłocznie wycofane z aptek, gdyż będą wraz z innymi nie do,zwolonymi środkami leczniczymi konfiskowane;
winni zaś przechowywania i sprz,edaży pociąga
ni na ogólnych zasadach do odpowiedzialności.

Mgr. A. M a r ci n ko ws k i
Inspektor farmaceutyczny.

b)

części

.osią ul. żwirki
Młynarskiej i Ka-

miasta ograniczonej

i Wigury, Kresowej,

plicznej,
c) części miasta ograniczonej osią ul. Karolewskiej, ul. Anny oraz linią regulacyjną,
oddzielaj cą tereny, przemaczone na cele
mieszk~niowe, uprawy rolnej i użytecz
nośd publicznej w prawomocnym ogólnym planie zabudowania na wschód ód osi
ul. Anny, granicą miasta wzdłuż terenów
wsi J'utrzkowice oraz osią ul. Krakowskiej.

,

Zainteresowani mogą zaznajamia.ć się w Oddziale Pomiarów i Regulacji Miasta~ ul. Gdań
ska Nr. 7, w terminie od dnia 16. III. do dnia
22. III. r. b. włącznie w godzinach od 10 do 12
z wyjątkiem niedziel i świąt.
W terminie od dnia 22. III. do dnia 28. III. r. b.
włącznie zainteresowani mogą zgłas~ać wnioski
do Zarządu Miejskiego w Pabianicach w sprawie wyżej wym1enionego planu zabudowania.
Prezydent Miasta:

(-) B. F u ty m a.

VI.
121.
OGŁOSZENIE
ZARZĄDU

MIEJSKIEGO W PABIANICACH

z dnia 1 marca 1939 roku.
w sprawie planu zabudowania.

Dział nieurzędowy.
WYCIĄG

ZE STATUTU

Komunalnej Kasy Oszczędności m. Sulejowa
w Sulejowie

Zarząd Miejski w Pabianicach w uzupełnie
uchwalony przęz Radę Miejską w dniu 24 lipca
niu ogłoszenia z dnia 23. IV. 1938 r. za Nr. IV.
1937 roku.
Pom. 36/13 o pr_zystąpi•eniu do sporządzenia
szczegółowego planu zabudowania, który będzie
I. ORGANIZACJA KASY.
jednocześnie ogólnym planem zabudowania m.
A.
Pabianic, ·z.godnie z art. 26 Rozporządzenia Prezydenta Rzeezypospolit.ej z dnia 16 lutego 1928 r.
Firma, siedziba, terytorialny zakres działania,
o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli cel Kasy, odpowiedzialność związku założyciel
(Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202) w brzmieniu usta- skiego za zobowiązania Kasy oraz przepisy
wy z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 56, ogólne.
poz. 405) podaje do publicznej wiadomości, że
§ 1.
z treścią mającego być sporządzonym,projektem
szczegófoweg.o planu zabudowania:
Statutem niniejszym rządzi się Komunalna
a) części m. ·Pabianic, ogranićzonej granicą Kasa Oszczędności miasta Sulejowa w Sulejomiasta wzdłuż terenów wsi Rypułtowice, wie, założona pod powyższą firmą przez gminę
wschodnią granicą gruntów, stanowiących
Sulejowa w roku 1929, a działająca do dnia wejścia w życie statutu niniejszego pod tą samą
własność sukcesorów Kraja, północną linią regulacyjną ul. Legionów, linią regula- nazwą na zasadzie statutu zatwierdzonego przez
Wojewodę Łódzkiego dnia 25 marca 1929 r. za
cyjną na wschód od ul. Północnej, stanowiącą granicę terenów, przeznaczonych na
L. III. 1626 a opublikowanego w Łódzkim D~!en
cele mieszkaniowe i uprawy rolnej w pra- niku Wojewódzkim z dnia 15 maja 1929 r. Nr. 11
womocnym ogólnym planie. zabudowania str. 380.
m. Pabianic, ul. żwirki i Wigury, osią ul.
§ 3.
Konstantynowskiej, osią ul. Legionów,
Terytorialny zakres działania Kasy Osżczęd
oraz linią regulacyjną, oddzielającą tereny; przeznaczone na cele mieszkaniowe i ności obejmuje, jeżeli chodzi o obowiązek przyjuprawy rolnej w prą.womocnym ogólnym mowania wkładów oszc~ędnościowych, obszar
planie zabudowania na zacl:iód od osi ul. gminy miasta Sulejowa, oraz obszar, na którym
działają oddziały lub zbiornice Kasy.
,
Konstantynowskiej,

utrzymani~ dzle11n~g~

kulturalne.

I

.

średnio

gr
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28,60

Komisji:

85,00
2109,00
454,00

96,00

(-)Dr. St. Kowalewski
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"

"

"

"

1323,00
1444,00
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4,89
17,33
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46,00

0,85 zniżka

454,00

1323,00
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10,00
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200,00
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8,86
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Ceny

średnio

384,00
28,60
200,00
8,40
72,50
180,00

38,50
45,00
8,83

29,20
43,20

~t

Ceny ~-1,
IV. tyg.
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32,00
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2000,00

w

168,28
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15,78
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17,33
3,73
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238,88
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4,17
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238,88
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10,83
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Koszt
dzienny

luty 1939·. r.

w mies.. 1 uty m 1939 r.

4,08 X 100

1323,00
1450,00
96,00
85,00
2109,00
454,00

18,08
22,42
10,00
150,00
62,50

1130,50
37,50

46,60
137,00

7,46
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46,00
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124,60
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2~22
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1,94

gr

Kosżt
dzienny

18,08
22,42

1/3012 przejazdy

6;15 kg
0,16 "
0,04 "

0,01 •

0,04 •

0,10 u
0,25 "
0,11 "
0,10 •

1,5 szt.
0,15 kg

0,065 ff
0,75 litr.
0,07 kg

1,50 "

0,05

44,40
8.83
341,50

38,90

"

0,05 "

0,25

29,00
44,20

' Ceny

osób za

Ceny ·'
w III tyg.
J!r
.

zlożo~~J-~_-4-eh

w' mies. styczniu 1939 r.

1,23 kg.

I.

dziennie ·

artykułów

Ilość

rodziny pr_aeo-wniczej,

Gazeta
.
.
.
.
.
Wpis w ę_zkole państwowej od I do IV kl.
Zeszyty. szkolne .
.
.
Fryzjer
.
Teatr (kino)
Odzież, bielizna i obuwie.
Velour
2,25 mtr.
Kamgarn
4,50 •
Madapplam .
.
. 60,00 "
~
Kreton
.
.
. 21,00 " .
Kamasze chromowe czarne
3 pary
Zelówki męskie •
.
3 „

Potr~eby

Mieszkanie jednoizbowe
Tramwaj
.
.

Mieszkanie i przejazdy.

.
.

i pranie.

kamienny :
.
Nafta
.
.
.
.
Mydło zwyczajne żółte śred. gat.

Węgiel

Opał, światło

Artykułr:; spQtywcse.
Chleb pytlowy· ~
· •. .
.
.
Mąką pszenna
.
. . . • _ .· •.
Kasza jęczmienna śred. gat. grubsza ·
Groch polny okrągły . . .
•
Ziemniaki •
•
.
.
•
Masło niesolone kuchenne
.
„
Mleko niezbierane
..
.
..
Kiełbasa zwyczajna wieprzowa
•
Jaj~ kurze
.
.
"
.
Ryz
•
.
.
•
Słonina
~
•
.
.
•
Mięso wołowe śred. gat.· z kośćmi .
Cukier (faryna) .
• . . '
•
Sól
.
.
.
.
.
Kawa zbożowa. .
..
Herbata
.
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§ 5.
Siedzibą

Kasy jest miasto Sulejów.„
§ 6.

Kasa używa pieczęci owalnej, zawierającej
herb miasta Sulejowa.
W otoku herbu mieści się nazwa Kasy," ustalona w § 1 statutu niniejszego.
§ 7.

Zadaniem Kasy jest rozwijanie w najszerszych warstwach ludności zmysłu oszczędnościo
wego, ułatwianie gromadz1enia oszczędności, gospodarowanie nimi w sposób zapewniający cał
kowicie bezpieczeństwo 'złożonego kapitału i
słuszne odsetki, oraz popieranie produkcji przez
udzielanie kredytu najszerszym warstwom spo-
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Dyrektor .zarządzający i jego zastępca· powinni być stale zatrudnieni w Kasie i posiadać kwalifikacje, przewidziane w § 10 ust. (2) rozporzą
dzenia Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrz
nych i Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 r.
o komunalnych kasach oszczędności (Dz. U. R. P.
Nr. 25, poz. 173).
Dyrektora zarządzającego, jego zastępcę oraz
członka Dyrekcji powołuje i odwołuje Rada Kasy. Wybór i odwołanie dyrektora zarządzające
go podlega zatwierdzeniu przez Władzę N adzorczą.

§ 22.
Dokumenty, mocą których Kasa zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich oraz pełnomoc
nictwa, upoważniające do zaciągania takich zobowiązań i do działania w imieniu Kasy, powin.:.
ny
być zaopatrzone pieczęcią Kasy i podpisane
łecznym.
prnez dwie osoby, wchodzące w skład Dyrekcji
§ 8.
·lub przez osoby, upoważnione do podpisywania
Gmina miasta Sulejowa jako związ:ek zało za Kasę, koniecznym jest jednak zawsze podpis '
dyrektora zarządzającego lub podpis jego zażycielski Kasy, ponosi wobec osób trzecich odpostępcy w przypadkach, określonych w § 21 ust.
wiedzialność jako poręczyciel za wszelkie zobo3 statutu niniejszego.
wiązania Kasy.
§ 9.
Komisja Rewizyjna.
Kapitał zakładowy Kasy wynosi 30.000 zł.
§ 24.
§ 10.
Gmina miasta Sulejowa sprawuje kontrolę
nad Kasą za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
Ogłoszenia Kasy powinny być wywieszane na
widok publiczny przez co najmniej 14 dni w loKomisja Rewizyjna jest organem kolegialkalu Kasy, jej oddziałów, zbiornic, kantorów wy- nym, składającym się z trzech członków oraz z
miany i zakładów zastawniczych (lombardów) trzech zastępców, wybieranych przez Radę Miejoraz w lokalu urzędowyin gminy miasta Sule- ską na jeden rok spośród lub spoza grona osób,
wchodzących w skład organów ustrojowych
jowa.
B.
gminy miasta Sulejowa.
Organa Kasy i ich kompetencje.

§ 13.
Organami Kasy są:
1) Rada Kasy jako organ stanowiący,
2) Dyrekcja Kasy jako organ zarządzający
i wykonawczy,
3) Komisja Rewizyjna jako organ kontrolujący.

Rada Kasy.

§ 14.
Rada Kasy jest ciałem kolegialnym, składa
z_ przewodniczącego i sześciu człon
ków wybieranych na lat .3 przez Radę Miejską.
Równoczieśnie z wyborem ·czło'nków Rady Kasy, Rada Miejska wybiera na okres 3-letni po
Jednym zastępcy każdego członka Rady.
jącym się

. Dyrekcja Kasy.
§ 20.

Dyrekcja Kasy jest organem kolegialnym,
składającym się z trzech członków.
W skład Dyrekcji wchodzi dyrektor zarzą
dzający, jego zastępca oraz 1 członek Dyrekcji.

II.

ZAKRES

DZIAŁANIA

KASY

oszcz:r:;DNOśCI.

§ 32.

Kasa uprawniona jest do wykonywania tylko
tych czynności, które są wymienione w statucie
niniejszym lub na które uzyskała zezwolenie Ministra Skarbu.
§ 33.
Do zakresu czynności Kasy należy:
1) przyjmowanie - w ramach przepisów zawartych w §§ 38-54 statutu niniejszego - na
książeczki oszczędnościowe terminowych i bezterminowych wkładów oszczędnościowych;
2) - przyjmowanie na imienne książeczki
wkładkowe lokat, w szczególności lokat instytucyj finansowych i ubezpieczeniowych;
3) otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących o saldach kredytowych;
4;) udzielanie pożycze~ za zabezpieczeniem hipotecznym;
5) udzielanie pożyczek wekslowych i na
skrypty dłużne z podpisami na wekslu lub
skrypcie co najmniej trzech osób majątkowo odpowiedzialnych, przy czym warunek te.n nie do-
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tyczy pożyczek udzielanych osobom prawa publicznego;
6) udzielanie

pożyczek

pod zastaw:

a) książeczek oszczędnościowych, wystawiooszczędnościowe,
Pocztową Kasę Oszczędności, bąnki państwowe
i komunalne i Galicyjską Kasę Oszc~ędności;

nych przez komunalne kasy
h) papierów

wartościowych, posiadających

bezpieczeństwo

prawne (pupilarne) i akcji Banku Polskiego do wysokości 750/o war~ości giełdo
wej lub targowej, nie wyżej jednak ich wartości
imiennej;
rt) Udzielanie kredytów w rachunkach bieżą
cych, zabezpieczonych hipotecznie, papierami
wartościawymi, bądź też w inny sposób, ustalony w regulaminie, o którym mowa w § 37 statutu;
·
8) .dyskontowanie weksli, posiadających cha-

rakter krótkoterminowy i pochodzący z obrotu
gospodarczego oraz zaopatrzonych co najmniej
w dwa podpisy osób odpowiedzialnych mająt
kowo;
9) dyskontowanie, nie wcześniej jak na sześć
miesięcy

przed terminem płatności, wypowiedzianych lub wylosowanych papierów procentowych, wymienionych wyżej w p. 6 § ninieJszego,
<;>raz kuponów od tych papierów;
10) załatwianie na zlecenie i rachunek osób
trzecich inkasa weksli i innych dokumentów;

11) kupno i sprzedaż na rachunek osob trzecich papierów wartościowych, przy czym kupna
dokonywa się po złożeniu potrzebnej gbtówki,
a sprzedaży po dostarczeniu papierów wartościo
wych;
. 12) kupno i sprzedaż na rachunek własny papierów o stałym oprocentowaniu, posiadających
bezpieczeństwo prawne (pupilarne), akcyj Banku Polskiego oraz akcyj i udziałów banków komunalnych;

13) redyskontowanie posiadanych pr~ez Kasę
weksli. w państwowych i komunalnych .instytucjach finansowych, oraz w Banku Polskim;

17) nabywanie i budowanie nieruchomości za
z·ezwoleniem Władzy Nadzorczej dla własnego
użytku z funduszu zasobowego i o szczególnym
przezna~zeniu oraz z funduszu emerytalnego;
18) nabywanie nieruchomości w postępowa
niu eg1zekucyjnym, w poszukiwaniu pretensyj
Kasy oraz sprzedaż tych nieruchomości;
19) dokonywanie przekazów i przelewów krajowych oraz wystawianie przekazów i akredytyw na instytucje kredytowe, w których komunalnym kasom osZJezędności wolno lokować fundusze, w granicach posiadanych przez klienta w
Kasie funduszów;
20) przyjmowanie na przechowanie papierów wartościowych i innych walorów;
21) wynajmowanie schowków w skarbcu lub
w szafach bezpieczeństwa;
22) nabywanie wierzytelności hipotecznych,
zabezpieczonych w sposób określony w § 34 statutu niniejszego, oraz pozbywanie własnych wierzytelności hipotecznych.

VII.

WŁADZA

NADZORCZA.

§ 71.

Nadzór państwowy nad Kasą sprawuje Minister ,Skarbu działający w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
W granicach zleconych w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 r., wydanym
w porozumieniu z Ministrem Spraw W ewnętrz
nych o Związkach Komunalnych Kas Oszczęd
ności (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 410) bezpośredni
nadzór nad Kasą sprawujie Związek Kas
Oszczędnośsi. ·

OBWIESZCZENIE .
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w
Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczy się postępowanie spadkowe, a mianowcie:

1) Tomaszu Rudzkim, właścicielu części dóbr
Kletnia lit. B, pow. radomszczańskiego.

2) Janie Ławoczu, wierzycielu sumy 4.500 zł.
14) zastawianie własnych papie,rów warto- z 0/ 00/o i kaucją 450 zł., zabezpieczonej na dzi~łce
ściowych i własnych wierzytelności hipotecz- · gruntu 2 morgi 159 prętów kw., wchodząceJ do
nych;
składu osady Budziszewice .Nr. 10, pow. rawskiego.
15) zaciąganie pożyczek po uzyskaniu zezwolenia Władzy Nadzorczej;
3) Władysławie vel Władysławie E·zechieli
Kaweckiej, współwłaśctcieke częś<Ci dóbr Kie16) umieszczanie ~olnej gotówki:
.
drzyn lit. A, pow. częstochowskiego.
a) w bankach państwowych i komunalnych,
4) Walentym Ozorii Koleczko vel Koleczko,
w Baliku Polskim, w Pocztowej Kasie Oszczęd
właścicielu reszty nieruchomości w Piotrkowie
ności tudzież w Galicyjskiej Kasie Oszczędności
oraz' w komunalnych· kasach oszczędności za Nr. 1121, pow. piotrkowskiego.
zgodą· Związku Kas Oszczędności;
5) Edwardzie Białkowskim, wierzycielu kaub) w biletach· i bonach skarbowych oraz w cji w kwocie 300.000 złotych w złocie, zabezpieasygnatach kasowych Banku Gospodarstwa Kra- czonej na dobrach Widzów, pow. radomszczań
skiego.
jowego;
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6) Stanisławie Grzywaczu, właścicielu niepodzielnej połowy .osady Łęczno Nr. I, powiatu
piotr kowskie,go.
7) Katarzynie z Barwińskich Malinowskiej,
współwłaścicielce działka gruntu Nr. 9, obejmującego 3 dziesięciny 1.522 sążni, wchodzącego do
składu kolonii Janków Nr. 3, pow brzezińskiego.

8) Feliksie Książku, właścicielu działki gruntu Nr. 20, prz,estrzeni 5 dziesięcin. 300 sążni kw.,
wchodzącej do składu folwarku Wólka Łękaw
ska, pow. piotrkowskiego.
Termin do regulacji powyższych postępowań
spadkowych wyznaczony został· na dzień 23-go
września 1939 roku w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa osobiście lub przez
pełnomocników pod skutkami prekluzji.
OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w
Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczy się postępowanie spadkowe, a mianowicie po zmarłych:

1) Janie Hochmanie vel Jan Komalew Hofman, właścidel działki gruntu Nr. 13, przestrzeni 5 dziesięcin 299 sążni kw., wchodzącej do
składu kolonii Stara Wieś Nr. III, pow piotr~
kowskiego.
2) Jerzym Rogowskim, właścicielu sum: 2.250
zł., 2.900 zł., 1.500 zł., 130 ·zł., 500 zł., 3.750 zł., zabeizpieczonych na kolonii Wojska Nr. II - 2.900
złotych, 400 zł., 250 zł., 2.500 zł., l.900 zł„ -4.200 zł.,
2.100 zł., zabezpieczonych na kolonii Wojska
Nr. III, 850 zł., 1.300 zł., 2.000 zł., 1.850 zł., 300 zł.,
2.350 zł., 750 zł., ;zabezpieczonych na kolonii Wojska Nr. IV, pow. rawskiego.
3) Adelmie-Wilhelminie vel Adelma z Fleszów Kozubskiej, właśdcieke części dóbr Nieznanice lit. {B), pow. radomszc~ańskiego.
Termin do regulacji powyższych postępowań
spadkowych wyznaczony został na dzień 23-go
czerwca 1939 roku w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane w~nny się
stawić i z.głosić swoje prawa osobiście lub przez
pełnomocników pod skutkami prekluzji.
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dzy ulicami ,Tkacką i Mostową bez Nr. pol„
oznaczonego Nr. hip. 483b) ros. lit. rep. hip.
Nr. 3754, stanowiącej własność: Moszka-Lajba
Salamonowicza, Judesy-Basi Turkeltaub, Sury
vel Sary Kronsteinowej, Estery-Małki Fratkin,
Hersza Salamonowic?a, Abrama-Bajnisza Salamonowicza, Mendla-Wolfa Salamonowicza, oraz
Jakuba-Janasa, Broni, Jerzego, Flory, Henryki
i· Ruty rodzeństwa Salamonowicz.
Nieruchomość ta składa się z niezabudowa'!"
nego placu o powierzchni 1215 sążni kwadr., czyli
5530 mtr. kw.,
·
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się. Zostanie sprzedana w całości w drodze
działów. Znajduje się w sekwestrze sądowym.
Posiada urządzoną księgę hipoteczną, przechowywaną w Wydziale Hipotecznym prży Sądzie
Okręgowym w Łodzi.
Obciążona jest: 1 kaucją na kwotę marek
600.000.- i 2) hipoteką prawną na kwotę
26.000.- franków francuskich.
Sprzedaż, jako w pterwszym terminie rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 20.000.a zamierzający wziąć udział w licytacji obowią
zany jest złożyć wadium w kwocie zł. 2.000.-.
Aktia egzekucyjne mogą być przeglądane w
kancelarii Komornika, a na jeden tydzień przed
sprzedażą w kancelarii I Wydziału Cywilnego
Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komornik:
(-)Leon

Wąsowski.

OGŁOSZENIE.
Więzienie w Piotrkowie zakupi w drodze nieograniczonego przetargu na czas od dnia 1 kwietnia 1939 roku do dnia 30 c,zerwca 1939 roku:

1) żyta jednolitego suchego 20.000 kg., 2) ję
czmienia 400 kg., 3) grochu polnego Folgiera
2000 kg., 4) kaszy jęczmiennej 1.500 kg., 5) pę
czaku 2000 kg., 6) mąki żytn. pytl. 650/o 800 kg.,
7) mąki pszennej 6~/o 2300 kg., 8) kartofli jadalnych raf. 120.000 kg., 9) mięsa wołowego 200
kg., 10) słoniny grzbietowej 2.000 kg., 11) gło
wizny wieprzowej 600 kg., 12) boczku wieprzowego 300 kg., 13) mle;ka pełnotłustego 1300 litrów, 14) masła świeżego 23 kg., 15) jaj 100 szt.,
16) bułek 250 kg., 17) cukru kryształu 700 kg.,
18) soli szar.ej 1.500 kg., 19) pieprzu 10 kg., 20) liSygnatura XVII Km. 154/38. ści laurowych 2 kg., 21) cykorii 80 kg., 22) her·
baty 3 kg., 23) octu 50 kg., 24) marchwi 4.000 kg.,
OBWIESZCZENIE.
, 25) buraków 2.000 kg., 26) drzewa 2.000 kg.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, rewiru
, Artykuły winny być dostarczone w pierwszej
17-go Leon Wąsowski, zam. i urzędujący w Ło jakości.
·
dzi przy ul. Ceg1elnianej Nr. 55 .,..-- obwieszcza,
Oferty z dołączeniem kwitów na wpłacone do
że w dniu 30 maja 1939 r. od godziny 10-ej rano
Kasy I Urzędu Skarpowego w Piotrkowie na
odbędzie się w sali posiedz1eń Sądu Okręgowego
w Łodz,i Pl. Dąbrowskiego Nr. 5 - na żądanie rachunek sum depozytowych tut. więzienia waSary Kronstein i inn. sprzedaż z publicznej licy- dium w wysokości 3P/o wartości zaoferowanej
tacji nieruchomości, położonej w Łodzi pornię- dostawy, należycie opieczętowane i zalakowanę

Łódzki
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z napisem: „Ofetta na dostawę artykułów żyw~
nościowych" należy przesłać do dnia 3 kwietnia
1939 roku, godziny 12-ej do więzienia w Piotrkowie, po· czym nastąpi komisyjne otwarcie ofert ..
Oferenci winni posiadać świadectwa przemysłowe.

W razie nieosiągnięcia odpowiedniego rezultatu, Prz.ewodniczący może wez.wać oferentów
do przetargu ustnego. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Więzienie niezależnie
od zaoferowanych cen, zastrzega sobie prawo

wyboru oferenta oraz zwiększenie lub zmniejsz,enie dostawy.
Informacyj o szczegółowych warunkach dostawy i pr·zetargu udziela Kierownik Działu Gospodarcz.ego więzienia w Piotrkowie w godzinach urzędowych.
Piotrków, dn. 14 marca 1939 r.
Więz,ienia:

Naczelnik.

_(-) Fr. G i e I n i e w s k L

OGLOSZENIA DROBNE
Abramowicz Estera, w Łodzi. Śródmiejska 11, zgubiła
świadectwo o wykonywaniu praktyki lekarsko-dentystycznej.
Adamkiewicz Jan, w Łodzi, ul. Profesorska, zgubił świa
dectwo dla palacza wydane przez Stowarżyszenie
Dozoru Kotłów w Łodzi.
5511-1-1
Bocheńska

Apolonia, w

Łodzi,

Zgierska 11, skradziono
B-ku Przemysłowego

Cholewa
w

Mordka Dawid. syn Szymona, rocznik 1894

Łodzi, Południowa
wydaną w Busku.

C

25.

zgubił

książeczkę wojskową

5584-1-1

wikła Czesław,

rocznik 1912, syn Antoniego, zamiegm. Łazisko zgubił książeczkę
wojskową wydaną w Łodzi oraz dowód osobisty wydany
przez Zarząd Gminy Łazisko.
443-1-1
szkały

w

Ujeździe,

książeczkę oszczędnościową Społ.

Łódzk.

z o. o. Nr, 71.791.

5252-3-3

Zarząd

owody osobiste, wydane przez
Gminy DzietrzD
kowice za Nr. 266. z dnia 28/lV 38 r. na
Antoni Cielek i Nr. 549 z dnia 30/IV. 30 r. na imię Anna

Brynska Eugenia, w Majątku Potaźnia poczta Pabianice, .
zgubiła dowód osobisty wydany w Jeziorsku, pow.
Piasta zostały zniszczone przez spalenie.
Turecki.
5568-1-1
Berneman Lajzer Icek, syn Chaima lraela, rocznik 1888,
w Łodzi, Zgierska 44, zgubił książeczkę wojskową
wydaną w Łodzi.
5537-1-1

imię

439-1-1

Qąbrowski

Franciszek, rocznik 1893 w Łodzi. Często
chowska 12, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Włocławku,
bezp. 1-1

ielawski Zalma Hersz w Łodzi, Wólczańska 27, zgubił
dowód osobisty wydany w Łodzi.
5542-1-1 ·. Dąbrowicz Jan. w Łodzi. zgubił książeczkę wojskową,
dowód osobisty, prawo jazdy Nr. 351 i legitymację
wydaną przez Związek Powstańców Sląskich,
5546-1-1
uzyn Szyja Gerson, syn Eliezera Mejrera, w Łodzi,
. rocznik 1889, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Łodzi.
5547-1-1
ngler Marianna, w Łodzi, Napiórkowskiego 93, zgubiła
dowód osobisty wydany w lodzi.
5538-1-1
Bochenska Apolonia, w Łodzi, Zgierska 11, skradziono
dowód osobisty wydany w Łodzi.
5550-1-1
fidler Elza, w Antoniewie Stoki, ul. Telefoniczna 52. zg11biłalegitymację szkolną. Gimnazjum Niemieckiego w Łodzi.
5594-1-1
Boms Josek Ajzyk, w Zgierzu, zgubił książeczkę woj~
skową wydaną w Łodzi.
bezpł. 1-1
f-ma Grambor Gustaw, w Łodzi, Andrzeja 22, zgubiła
znak rejestracyjny samochodu Nr. A 45449.
5577-1-1
Berliner Majlecb, syn Dawida. rocznik 1892, w Łodzi•
Kilińskiego 4, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Łodzi.
5522-1-1
fridman Lajb Wolf, w Łodzi, Wolborska 35, zgubił znak
.rejestracyjny samochodu Nr. !A 45437.
5575-1-1
Bobiński Feliks, w Łodzi,, Wysoka 21, zgubił dowód
, osobisty wydany w Łodzi.
5528-1-1
ajlewicz Sewek. w Łodzi, S~enkiewicza 67, skradziono
legitymację szkolną, wydaną przez Gimnazjum Sposadek Walenty, syn Grzegorza. rocznik 1903, w Łodzi,
łeczne.
5513-1-1
Antoniewska Nr. 42. zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
5578-1-l
filip S!efan, syn Fra~cisz~a, rocznik 1?14, .w Ł.odzi, Kihńsktego 258, zgubił książeczkę woiskową 1 dowód
erholc Izrael Icek, syn Zeliga, rocznik 1906 w Łodzi,
osobisty .wydane w Łodzi.
.
bezpł. 1-1
Północna 14, zgubił książeczkę wojskową i wydąg
z ksiąg ludności
5597-1-1
fryt Antoni, syn Wincentego, rocznik 1899, w Zelowie.
zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łasku,
Chleb Izrael, syn Berka, rocznik 1893, w Łodzi. ul. Lwow5527-1-1
ska 9, zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
, ,
5705-1-1
'firma „Limanowska" w Łodzi, Limanowskiego 11 I.
,Czupryńsk~ Marj·a~. v; Łodzi, ul. Kilińskiego 236. zgubił
zgubiono dowód rejestracyjny samochodu Nr. A 48441
znak reJestracyJny samochódu Nr, A 47677. 5566-1-1
5529-1-1
B

B

E

F

B

Pinchos, w Łodzi, Stary
Grosman
wód osobisty wydany w Łodzi.

Rynek 10, zgubił do5580-1-1

wieś Widzów, gm. Konary zgubił ksią
żeczkę wojskową wydaną w Radomsku,
467-1-1

G rzybowski Józef,

Hajn Ojzer, w Łodzi,
Goldsztajn
dowód osobisty wydany w

Śródmiejska 62, zgubił
5595 1-1

Łodzi.

łobq.cki

Józef, w Łodzi. Limanowskiego 71, zgubił
dowód osobisty wydany w Łodzi.
· bezpł. 1-1

K

zgubiła

Janina, w Lublinie,
t}'mczasowy
K azakiewicz
dowód rejestracyjny o wykonywaniu praktyki pielę
gniarskiej.

5556-1-1

siętak

Zygmunt, w .Łodzi, Spółkowa 12, zgubił świa
dectwo szkolne, Szkoły Powszechnej Nr. 21;
5585-1-1

K

zgubił ksią

Moszka
Gedale .Szteja, rocznik 1910, w synWarszawie
Praga.
żeczkę wojskową wydaną

454-1-1

Grosz.ang Jerzy, w Łodzi, Zaltainikowa II Nr. 33, zgubił
legitymację szkolną Gimnazjum 196.
5562-1-1
w Łodzi, Pomorska 50,
G wint Izrael Izaak, Gimnazjum
202.

zgubił

tymację szkolną,

H

Wacław,
skową wydaną

ofman

H

ajdyś Bolesław.
Rzemieślniczą

51,
Jaszczurski

rocznik 1892, zgubił
w Piotrkowie-Tryb.

175.

kwitariusz

w

książeczkę

woj-

Zduńska Wola, zgubił pozwolenie na broń
kartę łowiecką wydaną przez Starostwo Sieradzkie

JnaahnirokAntoni
1938.

470-1-1

anowski Mord.ka, w Łodzi, ul. Kościelna 5,
wód tożsamości wydany w_ Łódzi.

J

zgubił

bezpł.

do1-1

Klajnman Gerszon. syn Jakóba, rocznik 1915, w Łodzi,
Sienkiewicza 22, zgubił zaświadczenie wojskowe wydane w Białej-Krakowskiej.
5704-1-1
Knapp Alfred, w Łodzi, Kilińskiego 109, zgubił dowód
rejestracyjny samochodu Nr. A 46723.
.
5530-1-1
Kedrak Stanisław, zgubił kwity opłat koncesyjnych na
zł. 150 wydane przez Główną Kasę Zarządu Miej5521-1-1
skiego w Łodzi,
K uperberg Mordka, w Łodzi. Stary Rynek 4,
v,ód osobisty wydany w Łodzi.
Łodzi,

Towiańskiego
Łodzi.

20,

zgubił

do-

5574-1-1
zgubił

do5567-1-1

Kitzke Anna Elżbieta. wieś Babczów zgubiła dowód
osobisty wydany przez Zarząd Gminny Kobiele.
452-1-1
rzemiński Stanisław, rocznik
drzychowska, gm. Poddębice
skową wydaną w Kutnie.

K

K

ępa

Stanisława, rocznik 1905,
z~ubił książeczkę wojskowĄ

w Kutnie.

5593-1-1

Franciszek, rocznik 1910. w Czołczynku, zgubił
w Łasku.
5596„J-1

kartę mobilizacyjną wydaną
Mojżesz,

Łodzi,

zgubił

w
Pomorska 82,
K apulski
osobisty wydany· w Baranowiczach.

dowód
5579-1-1

382-1-1

Łodzi, Strzelców . Kaniowskich
samochodowy z koncesji Ł. D.
.
5539-1-1

Ignacy, w
Królak
wód osobisty wydany w

wydaną

syn
61.

legi-

5535-1-1

w Łodzi, Legionów 55, zgubił kartę
Nr. 9129 wydana w Łodzi.
5451-2-1

Bronisław,

zgubił

Stanisław,
Ł_odzi, Młynarska

Klonowicz
w

wieś Góra Bał
zgubił książeczkę woj-

1904,

w~lodzi,

A. i Lewin M,
Ogrodowa 9,
Krajsman
duplikat do-wadu rejestracyjnego samochodu
-~

Łodzi,

Południowa

i Frenkel, w
K oplowicz
znaki rejestracyjne samochodu A
amińska Szajndla Chaja,
szkolną, Gimnazjum Nr,

68,

45303.

zgubili
5582-1-1

w Łodzi, zgubiła legitymację
218.
.
5523-1-1

Marianna Leokadia, w Łodzi,
K wiatkowska
40,
dowód osobisty wydany w
zgubiła

Senatorska

Łodzi,

'

5526-1-1

Koplowicz
A. i Frenkel A. K. zgubili znak rejestracyjny
samGchodu Nr. A 45302.
5512-1-1
Abrama Wolfa, rocznik 1907, zguLipszyc Mosiek, syn wojskowe
Kategorii ,,E" wydane
bił zaświadczenie

w Łasku.

zł. 341/V

Abram Laib~ w Łodzi,
L ajzerowicz
dowód osobisty wydany w
zgubił

· 11 Listopada 20,
5592-1-1

Łodzi.

Lipszyc Izrael, zamieszkały w Wieruszowie, ul. Zamkowa
zgubił książeczkę wojskową wydaną w Katowicach.
446-1-1

Liberman
Aron, syn MorClki Joska, rocznik 1896, w
chatowie, skradziono
książeczkę

wojskową

_Beł

wydaną

5563-1-1

w Piotrkowie.

448-1-1

Krajewski Edward, syn Rocha, rocznik 1914, w Łodzi,
Profesorska t, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Piotrkowie,
5548-1-1

Stefania, w Łodzi, Ludwika 30, zgubiła legiL udwiczak
tymację szkolną. Państwowej
szkoły Przemysłowo
Handlowej w Łodzi,

5560-1·1

ubowiecki Jerzy, w Łodzi Rokicińska 32,
Leon, w Łodzi, Limanowskiego, 27, zgubił L tymację szkolną. Gimnazjum Zimowskiego
K ościelski
świadectwo szkolne, szkoły Powszechnej Nr, 88
5557-1-1
Kaczmarek Zygmunt, syn Stanisława, rocznik 1909, zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi, oraz dowód osobisty wydany przez Magistrat m. Łodzi. . zł. 376/V
Działoszyna,

Piotr z
K orkbs
Nr. 4952 wydane przez

Nr. A

5581-1~1

45881,

K

zi;tubił

zgubił prawo jazdy za
Urząd Wojewódzki Łódzki.

424-3-2

L.oranc Stanisław,

w Łodzi,

Wygodna 10,

kolejową legitymację służbową Nr. 162994.

Abram,
Lipszyc
zwolenie na

Łódzkie,

·

Inż„
broń.

zgubił legiw Łodzi.

5531-1-1

skradziono
5565-1-1

w Łodzi, Piramowicza 4, zgubił zewydane przez Starostwo Grodzkie
5540-1-1

150

Łódzki

Leizerowicz
Idei, w Lodzi, ul.
rejestracyjny samochodu Nr. A 45445.

Młynarska

Nr. 5

Dziennik Wojewódzki.

16. zgubił znak

5)49-1-1

Qlszak Zelman, w Tomaszowie-Maz. zgubił tymczasowy
dowód zastępujący książeczkę samochodową wydany
w Lodzi.
5517-1•1

Liberman Symcha Dawid, rocznik 1903, s-yn Rachmila,
- L6dź, Zgierska 35, zgubił ksillżeczkę wojskową wydani& w Piotrkowie.
5516-1-1

Icek, w
Nowomiejska 5,
O patowski
rok
Grodzkiego w
za Nr. 3320188,

Lewkowicz Marian, syn Karola, rocznik 1902, w Łodzi,
•. . zgubił książeczkę wojskową i dowód osobisty wydane
w Łodzi.
bezpł. 1-1

Qpenheim Szejwa, w Łodzi. Gdańska 8, skradziono dowód osobisty wydany w Łodzi,
5586-1-1

Lipiński

Marian, syn Józefa, rocznik 1897, w Radogoszczu Marysin 3, zgubił książeczkę wojskową wydaną w Lodzi,
5533-1-1
taziński Feliks, z Rogóina,
mieślniczą wydaną przez

gm. Chociw, zgubił kartę rzeStarostwo Powiatowe Łaskie

za Nr. 1535/11 i Nr. rej. 1458/III.

zgubił

Cielętniki.

pow. Radomszczański zgubił zaświadczenie wojskowe kat 1 C wydane w Koninie oraz dowód osobisty wydany przez Zarząd Gminy Szymanowice,
431-1-1
Antoni. rocznik 1895, zamieszkały w
Małewski
Warszawska 1 zgubił książeczkę wojskowĄ

wydaną

w Wieluniu.

459-1-1

Praszce

ajer Amalia. w Aleksandrowie. Spacerowa 96. zgubiła
dowód osobisty wydany w Aleksandrowie.

M

5564-1-1

. adaj Michał, syn Józefa, rocznikw1917,
w Brusie, zgubił
M
Sieradau. 5541-1-1

wy-

Łodzi,

.

5703-1-1

Qizerowicz Hereko, w Łod7.i, Sródmiejska 32, zgubił legitymację szkolną, I Gimnazjum Prywatne Żydowskie.
5587-1-1
pustkowski Józef, rocznik 1902, ZS?ubił książeczkę wojskową i kartę mobilizacyjną .wydane w Wieluniu.

456-1-1

465-1-1

Morgensztern Szlama, syn Chaima Dawida. rocznik 1907,
w Lodzi, Zgierska 8, skradziono książeczkę wojskową
kartę mobilizacyjną, dowód osobisty i świadectwo przemysłowe IV kat, ulgowej wydane w Łodzi.
5590-1-1
Malczewski· Bolesław, wieś

Łodzi,

Sądu

Stanisław, syn Adama, rocznik 1917, w Głownie,.
zgubił książeczkę wojskoW'ą wydaną w Brzezinach,

Perski
P

atrzykąt

bezpł.

Stefan, rocznik 1895,

Łódź, Składowa

bił kartę wojskową wydaną w Lodd.
Łodzi, ul.
Szkoły

Hersz, w
Praw
dectwo szkolne,

1-1

33 zgu-

5514-1-1

Drewnowska 16, zgubił świa
Powszechnej 114,
5532-1-1

ptasznik Abram Moszek, syn Beniamina, rocznik 1921
w Łodzi. Południowa 94, zgubił kartę rejestracyjną wydaną w Działoszycach
'
5706-1-1
Mikołaja, rocznik
zeczkę wojskową wydaną w Łodzi.

Pietruszka Antoni, syn

Raway Zanetta.

1902,

zgubił ksi-zł, 334/V

w Radogoszczu: zł!~hiła legitymację
Powszechnej przy Gimnazjum Rottert

szkolną, Szkoły

5588-1-1

książeczkę wojskową wydaną

acczak Józef, syn Szczepana. rocznik 1913, w Lodzi,
Urzędnicza 26, zgubił książeczkę wojskową i kartę
mob, wydaną w Lucku.
5544-1-1

M

Bruno, w Radomsku, Dobryszycka
Rodał
rejestracyjny samochodu Nr. A 48807.

Mojsze, syn
R-ubinek
Magistracka 1,

dane w Łodzi.

M

ałda

Antoni, w lodzi. Stara-Sikawska 11.
wód osobisty wydany w Łodzi,

Nasielski Izrael. Al~ksandrów k/Łodzi.
zgubił dowód osobisty Nr. 474/31.

zgubił

do-

5510-1-1

Pabianicka· 27,

5599-1-1

Berka,

. 5591-1-1
rocznik 1907, w Łodzi,
wojskowe wy-

zgubił zaświadczenie

5701-1-1

Wacław, syn Michała, rocznik ! 904. w Łodzi,
Rosiak
Zeromskiego 52, zgubił książeczkę wo1skową wydaną

w Kaliszu.

·

5600-1-1

472-1-1

oga Władysław, w Lodzi. Kochanowskiego 12, zgubił
książeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
bezpł. 1-1

N

kol. Gospodarz, gm. Gospodarz,
NazdrowiczznakEdward,
rejestracyjny samochodu Nr,' A 47731.
zgubił

-

zgubił znak

Majer, syn Icka Szlamy. rocznik 1909, w LoR. ozenbaum
dzi, Pogonowskiego 21, zgubił zaświadczenie wojskowe wydane w Piotrkowie:

Morensztajn Nusen Dawid, syn Ancelma, rocznik 1906.
w Lodzi, Żeromskiego 15. zgubił książeczkę wojskow- wydaną w Radomiu.
~ 5558-1-1

S,

5525-1-1

Icek Nuchym, w Łódzi, Kilińskiego 117, zguRozencwajg
bił wycią!l z koncesji na zarobkowy przewóz towarów

samochodem Nr~ A 49085. na linii Lódź-Równa przez Lublin.
5572-1-1
Herszel, rocznik 1906, zgubił książeczkę
Rajchman
skową i kartę mobilizacy;ną wydane w Sieradzu.

woj-

471--1-1

Ignacy z Żabieńca, zgubił dowód osobisty Nr.
O lejnik
141/30 wydany przez
Widawa.
468-1-1
Mindla. w Łodzi. Łagiewnicka 22, skradziono
strowski A •. J, w Łodzi, Piotrkowska 55, zgubił dowód
Rezenberg
świadectwo Przemysłowe 4 kat. ulgowe wydane przez
· O zgłoszenia samochodu Nr. A 47631.
5509-1-1 7 Urząd skarbowy w Łodzi.
5536-1-1
Gminę

lszak Zelman, w Tomaszowie-Maz. skradziono konce.
sję Nr. 60 na przewóz towarów i dowód rejestracyjny
5537-1-1
samóchodu Nr. A 45342

O

Gode!. Zelów, zgubił welrsel
R,ozensztajn
48, wystawca Arie Krojkopf. _

in blanko zł.

5285~3-3

Nr. 5

Łódzki

Dziennik Wojewódzki.

Radke
Erna, w Chojnach, Trębacka 3. zgubiła dowód osobisty wydany w ..,hojnach.
5554-1-1

9) Cinkowska Kazimiera, Nr. leg. 3.1588'.850, 10) Bedyń
ska Antonina, Nr. leg. 3.559._300, 11) Bartczak Marianna, Nr. leg, 3.490.174, 12) Fajerman Sura, Nr. leg.
4.690.007, 13) Juśkiewicz Tadeusz, Nr. leg. 3.654. 774,
ubinsztejn Natalia, w Łodzi, Kościuszki 99, zgubiła dowód osobisty wydany w Łodzi.
5552-1-1
14) Drozdowski Zenon, Nr. leg. 3.525.133, 15) Juszczak
Stanisław, Nr. leg. 3.436.35 71, 16) Jędrzejewski Marian,
Nr. leg. 3.630.604, 17) Jankowski Henryk, Nr. leg.
yterdand Hilei, syn Herszlika, rocznik 1919, w Łodzi,
Piłsudskiego 55, zgubił dowód rejestracyjny wojskowy
3.637.443, 18) Jasińska Sabina, Nr. leg. 3.649.396, 19)
i dowód osobisty wydane w Łodzi,
5559-1-1
Dolat Marian, Nr. leg. 3.640.011, ;20) Lisiniewicz Ka„
zimiera, Nr. leg. 3.434.685, 21) Chodała Stefania, N:-.
leg. 3.507.713, 22) Lifsches Izaak, Nr. leg~ 3.2·38.748,
Raszewski Jan, Pabianice, Moniuszki 41, rocznik 1912,
zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łasku oraz do-.._ 23) Godlewicz Dawid, Nr. leg. 3.683.864, 24) Gelbart
wód osobisty wydany przez Magistrat m. Pabianic,
Dawid, Nr. leg. 3.499.771, 25) Guzik Stanisław, Nr. leg.
zł, 375/V3.548.756, 26) Galanciak Wincenty, Nr. leg. 3"455'.561,
27) Klimczak Henryk, Nr. leg. 3.522.773, 28) Krybus
tasiak Stanisław. rocznik 1888, syn Michała z Ulesia.
Jakób, Nr. leg. 3.405.0221, 29) Kalisz Edward, Nr„ leg.
gm. Rossoszyca zgubił książeczkę wojskową wydaną
3.441.816, 30) Kapitan Genowefa, Nr. leg. 3.445"381,
w Sieradzu.
453-1-1
31) Kurzynoga Edmund, Nr. leg. 3.46L970, 3·2) Kurtz
Oswald, Nr. leg. 3.449.164, 33) Kaźmierczak Regina,
Sękowski Bogusław, syn Kazimierza, rocznik 1911. w Ło
Nr. leg. 3·.626.93•2, 34) Kacprzak Janina, Nr. leg.
dzi, Pabianicka 26, skradziono książeczkę wojskową
3461.849,
35) Makowska Stefania, Nr. leg. 3.439.177,
wydaną w Zawierciu.
·
5555-1-1
36) Mrozówna Aleksandra, Nr. leg. 3.708.622•, 37) Minnich Jerzy, Nr; leg. 3•.631.2·78, 38) Michalska Helena,
Szklanowski Moszek, w Łodzi, 11-go Listopada 48. zgubi
Nr.
leg. 3.6 24.336, 39) Marszałek Eugenia, Nr. legitykoncesję Nr, 88 na prowadzenie przedsiębiorstw insta
macji 3·.584.310, 40) Łakom.icki Józef, Nr. leg. 3.457.5171,
łacyj elektrycznych wydaną przez Zarząd Miejski w Łodzi
5520-1-1
41) Milgrom Basia, Nr. leg. 3.521.746, 42 Lukasiewicz
żenia-Selma, Nr. leg. 3.458.089, 43) Ostrowski Stefan,
Nr.
leg. 3.458.157, 44) Majchrzak Stanisław, Nr. leg.
5zumacher Juma, syn Izraela Dawida, rocznik 1900
3.523.390, 45) Matu~iak - Józef, Nr. leg. 3.423.007,
w Łodzi. Pomorska 67, skradziono kshaieczkę wojskową i paszport zagraniczny wydane w Łodzi.
5583-1-1
46) Nachtigal Moszek, Nr. leg. 3.598.086, 47) Prusinowski Arkadiusz, Nr. leg. 3.574.499 48) Piotrowicz Anzapszewicz Szmul, syn Manela, rocznik 1893, w Łodzi . na, Nr. leg. 3.540„050, 49) Piątkowski Bronisław, Nr.
Drewnowska 21, zgubił książeczkę wojskową. wydaną.
leg. 1.45'2~717, 50) Patyna Józef, Nr. leg. 3.395.156,
VI Łodzi.
5702-1-1
51) Selma Pawelf, Nr. leg. 3.687.04, 5~) Sierant Jan,
Nr. leg. 3.6:08.968, 53) Rubin Szyja, Nr. leg. 3.519.393,
· Stobieckiemu Zygmuntowi Karolowi. rocznik 1907, syn
54) Rachuta Rozalia, Nr. leg. 3.392.056, 55) Rozenberg
Feliksa, Łódt, Chrabiowska 27, skradziono książeczkę
Marianna, Nr. leg. 3.477.750, 56) Radomska Małka,
wojskową. do 'ód osobisty świadectwo Państwowej Szkoły
Nr. leg. 3.446.569, 57) Zydorczyk Jadwiga, Nr. leg.
Włók. wydane w Łodzi oraz książeczkę udziałową Powsz,
3.658.061, 58) Szyffer Herman, Nr. leg. 1.219.698,
Spółdz. Spoż. w Łodzi wystawione na Imię żony Józefy
.Stobieckiej.
5515-1-1
5-9) Szewczyk Agnieszka, Nr. leg. 3.680.5-M, 60) Wajnberg Rajzla, Nr. leg. 4.977.356, 61) Włodarczyk Ewa,
Nr.
leg. 3.6·25.979, 6·2') Wałyńska Kazimiera, Nr. leg.
Szamburski Władysław, syn Antoniego, rocznik 1~99
3.507.349, 63) Witczak Helena, Nr. leg. 3.497.130,
w Chojnach, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Łodzi.
bezp.-1-1
64) Szymański Witold, Nr. leg. 3.487.038, 65) Witelson
Zygmunt. Nr. leg. 3.620.847, 66) Szerman Masza, Nr.
leg. 3.586,.572.
Szaniawski Tadeusz, syn Czesława, rocznik 1894, w Łodzi
, Staszica 13, zgubił książeczkę wojskową wydaną. w Łod11.
5707-1-1
wencke Emma, w Łodzi. Sienkiewicza 28, zgubiła
znak rejestracyjny samochodu Nr. A 45430, 5573-1-1
Śmiałkowski Wacław, w Łodzi. Spólna 14, zgubił dowód
osobisty wydany w Łodzi,
5569-1-1
Wołkowicz Józef, uczeń I kl.. Łódź, KilińskieJi!o 79, zgubił legitymację Społ. Gimnazjum na rok 1938/39.
469-1-1
LJrbach Kałma. zamieszkały w Sulmiczycach k/Radomska :zgubił zaśw.iadczenie wojskowe wydane w Raestry Ryszard. w Piotrkowie, zgubił kartę Rzem~e
domsku.
410-1-1
ślniczą z potwierdzeniem zgłoszenia wydane przez
Starostwo Powiatowe Piotrkowskie.
5543-1-1

R

1

R

S

1

1
)

1,

S

W

Ubezpieczalnia Społeczna podaje do wiadomości, iż
wymienione osoby zagubiły legitymacje ubezpieczeniowe, wydane im przez Ubezpieczalnię Społeczną.
1) Adler Estera, Nr. leg. 4.187.636, 2) Beker Ryszard,
Nr. leg. 3.45'2.458, 3) Banasiak Ignacy, Nr. leg. 3.391.392,
4) Czupryniak Maria, Nr. leg. 3.592·.843, 5) Brygiel
Chaim, Nr. leg. 2.222.975, 6) Biderman Dwojra, Nr.
leg„ 3.629.796, 7) Biderman Łaja, Nr. leg. 3.525.986,
8) Bromberg
Abram-Mojżesz,
Nr. leg. 1.228.716,
niżej

1

wajman Szmul, syn Majera, rocznik 1896, w Łodzi.
Brzezińska 32, zgubił książeczkę wojskową i dowód
osobisty wydane w Łodzi.
5551-1-1
warszawski Ma~ceii.

kartę rejestracyjną.

rocznik 1919. syn
wydana w Łodzi.

Artura zgubił
zł.

344N

zginęło świadectwo z kl. VI-ej wydane przez Gimnazjum
A. Skrzypkowskiej na imię Jadwigi Grochulskiej

w Chojnach, Mazowiecka 37.

5575-1-1

Łódzki
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Łodzi, Bazarna 9, zgubił) dowód osokartę rejestracyjną wojskową wydane w Łodzi.

Jan, w
Zawadzki
bisty i

5545-1-1

Łódź,
Łodzi.

N arufowlcza 11,
Abram,
Zaldas
bisty wydany w
Nr. 203,
Zgubiono
Zimnego
IV. na
legitymację

tożsamości

dowód
Zgubiono
wystawiony na nazwisko

konia

Ser.-~

właściciela

ka ze Strobina.

F Nr. 595025
Antoniego Zuber470-1

zgubiono pokwitowanie Nr. 6208 wydane dnia 15. II.
1939 r. na zegarek platynowy z brylancikami Nr. 1417
5589-1-1
Józef Kaczyński. Główna 2.

imię

zguoił dowód oso-

wystawioną

5598-1-1
przez D. O. K
rejestratora
zł. 310/V

Władysława. star~zego

K. R. U. Łódź, Miasto IL

'
książeczki wojskowe. 1) Bitnera Stanisława.
rocznik.1901, wystawiona przez K. R. U. Łódź. Powiat
2) Fenstera Szmula Majera, rocznik 1903, wystawiona przez
K. R. U. Piotrków, 3) Poradzińskiego Wawrzyńca, rocznik
1883, wystawiona przez K. ~. U. Łódź, Powiat.
.zginęły

zł. 4.50, rocznie zł, 18.- wraz z przesyłką pocztową.
Konto w P. K. O." Nr. 602355 l:.ódzlli Dziennill Wojewódzlłi, -~
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