lódź,

dnia 15 czerwca 1939· r-

Łódzki

Dziennik Wojewódzki
N~
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'TREŚĆ
Poz. 260

I. ROZPORZĄDZENIA.
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Lódzkiego z dnia 14 grudnia 19i38 roku - o wykonaniu w powiecie
Pysznej i Oleśnicy, odwodnienia „Bagien Starzenickich"
regulacji
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Dziennik W C>Jewódzki.

Nr. 11

Poz. 260

Dział urzędowy.

krywane koszty budowy, kosz.t zarządu, kontroli,
k.olaudacji i wszelkich innych czynności urzędo
'Wych, związanych z wykonaniem budowy.

I.

§ 4.

260.
ROZPORZĄDZENIE

WOJEWODY

ŁÓDZKIEGO

z dnia 14 grudnia 1938 r.
o wykonaniu w powiecie wieluńskim regulacji
rzek Pysznej i Oleśnicy, odwodnienia „Bagien
Starzenickich" i regulacji kanału KopydłówKrzyworzeka.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 26-go paź
dziernika 192,l r. o popieraniu publicznych przedsiębiorstw melioracyjnych (Dz. u: R. P. Nr. 91,
poz. 671) w brzmieniu ustawy z. ·dn. 23. czerwca
1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 524), zmieniają
~ej niektóre postanowienia ustawy z dnia 26 paź
dziernika 1921 r., Rozporządzenia Ministrów: Robót Publicznych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych
o;raz Rolnictwa z dnia 21· listopada 1927 r. o statutach i rozporządzeniach, dotyczących publicznych przedsiębiorstw melioracyjnych (Dz. U.
R. P. Nr .. 122, poz. 950), oraz po wysłuchaniu
opinii .Rady Wojewódzkiej· .z dnia 24 marca 1938
r_o~u postanawiam co następuje:
§ 1.

Do

powyższego

funduszu

mają się

przyczy-

niać:.

a)

Państwowy

Fundusz Melioracyjny na podstawie art. 5 pkt. 2 lit. b) ustawy z dnia
26 października 1921 roku. (Dz. U. R. P.
Nr. 91, poz. 671) zasiłkiem w wysokości
50:0/o sumy kosztorysowej, zatwierdzonej
przez · Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych;
b) powiatowe związki samorządowe i miasta
wydzielone z powiatów województwa
łódzkiego bezw.zrotnym zasiłkiem w wysokości 30~ I o kosztów;
·
,c) zawiązana na podstawie przepisów ustawy wodnej, spółka wodna udziałem w wy:sokości 20010 kosztów budowy, które to
200/o kosztów do czasu zorganizowania
spółki wodnej będą zaliczkowo pokrywały
powiatowe związki ·samorządowe- i miasta
wydzielone z powiatów.
·
§ 5
Będące_ w toku wykonania roboty będą prowadzone w .miarę wpływów zasiłków z kredytów, przeznaczonych przez Skarb Panstwa na
Państwowy Fundusz Melioracyjny oraz zasił
ków związków samorządowych i udziałów spół
ki wodnej.·
Wysokości i terminy płatności zasiłków
związków samorządowych i. miast wydzielonych
· z powiatów ustalać. będzie- Wojewoda. Łódzki
przy współudziale wydziału wojewódzkiego.
Wysokość i terminy płatności udziału spółki
wodnej ustalać. J::>ędzie· Wojewoda .Łódzki~.

-~:Regulacje rzek Pysznej i Oleśnicy, odwodnienie „Bagiefi Starzenick1ch" i regulacja kanału
Kopydł9y.r-Ę:rzyworzeka. mają być wykonane· na
podstawie projektów- i ·kosztorysów, zatwierdzonych przez Ministra 4lolnictwa i Reform Rolnych zarządzeniami z dnia 23 marca 1933 reku
Nr. M. VIII-173/1, z dnia 6 sięrpnia 1934 roku
Nr. M. VIII~l 73/2/34, z dnia 31 maja 1935 roku
N"t. M. X-56/1/34, z 18 maja 193·6 r'oku Nr. M.
§ 6.
YIII-180/i/34, z 14 lutego 1938 roku Nr. M.
VIII-180/1/37, z: 10. czerwca 1938 roku Nr. M~
Ozna«~zone przez Wojewodę zasiłki, przypaVIII-173/1 i z 5 1istopada 1938 roku Nr. M. dające od związków samorządowych, będą wstaVIlI-1_80/1/34_ i określonych na 1,335,000 złotych. wiane do . odnośnych budż,etów tych związków
.Suma~ .kQ&Ztorysc)wa w razie. zachodzących ~hi- · corocznie .
ź.ek na ceny materiałów i robocizny ulegnie od§ 7.
po;viednie:tnu. ztnniej szeniu.

Utrzymanie urządz,eń i budowli· regulacyjnych oraz zarząd gruntami wywłaszczonymi . ':Roboty objęte·po-wyższymi ·projektami zosta:- lub uzyskanymi .wskutek robót regulacyjnych
ną wykonane jako przedsiębiorstwo Powiatowe- jest óbowiązkiem s:półki wodnej ..
go Zw:iązku Samorządow~go w Wieluniu przy
W tym ·celu zostanie utworzony fundusz konpomocy Państwowego Funduszu Melioracyjnego, serwacyjny, do którego wpływać będą:.
zasiłków powiatowy:ch. związków samo(ządo'."
a) datki członków spółki wodnej,·
wych i miast wydzielonych z powiatów pod ,
b) datki·· zainteresowanych . związków samowzględem admińistracji samorządowęj, oraz urządowych,
działów ·spółki wodnej.
· c) dochody z grzywien z.godnie z art. 250
,ustawy wodnej,
§ 3.
d) odszkodowania i .dochodY: z gruntów, staDla pokrycia kosztów wykonywanych robót
nowiących własność przedsiębiorstwa.
tworzy się fundusz budowy w wysokości zatwierWysokość udziałów spółki wodnej i związdzonej sumy kosztorysowej, z którego będą po- . ków samorządowych w funduszu konserwacyj§ 2.

Łódzki Dzien,iik Wojewódzki. Poz. 260,
określi Wojewoda Łódzki
działu wojewódzkiego.

nym

przy ud:zfale wy-

§ 8.
Zarząd funduszem budowy i funduszem konserwacyjnym obejmie Wojewoda Łódzki.
Roboty mogą byc wykonane prz:ez osoby i instytucje prywatne, organa spółki wodnej, organa państwowe i sam9rządowe, na które zgodzi
się Wojewoda.

32'7.

261. 262. 263

uchwałę Rady Miejskiej m. Pabianic z dnia 12-go
kwietnia 1939 r. pkt. 15.porządku dziennego i Zarządu Związku Elektryfikacyjnego M!ędz~ko
munalnego Przemysłowego Okręgu Łodzk1ego
z dnia 19 kwietnia 1939 r. w sprawie przystąpie
nia m. Pabianic do Związku Elektryfikacyjnego
Międzykomunalnego
Przemysłowego
O~ręgu
Łódzkiego oraz przyjęcia statutu tego ·związku.

Wojewoda:

(-) H. J ó z e w s k i.

§ 9.

n.

Kontrolę techniczną i finansową. będzie wykonywał Wojewoda Łódzki, a kolaudacje Woje-

262.

woda Łódzki wspólnie z delegatami: zainteresowanego samorżądu i spółki wodnej.

OGŁOSZENIE

WOJEWODY

§ 10.
Wypłata zasiłków i
nastąpić tylko w razie

rat kolaudacyjnych może
niepodniesienia zarzutów
ze strony Wojewody ŁódzMego, lub Ministerstwa Rolnictwa .i Reform Rolnych.

§ 11.
Rozporządzenie

z dniem ogłoszenia
wódzkim. ·

mmeJsze wchodzi w życie
Łódzkim Dzienniku Woje-

w

Wojewoda:
(-) H. J ó z e w s k i.
Rozporządzenie

niniejsze zatwierdza

się:

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
(-) Jul. Poniatowski
za

Ministra Skarbu: (-) T. Grodyński
Podsekretarz Stanu

za

Ministra Spraw Wewnętrznych:
(~) N akoniecznikow-Klukowski
Podsekretarz Stanu.

o przeciętnej opłacie w szpitalach umówionych
dla osób uprawnionych do korzystania z· pań
stwowej pomocy lek8l'skiej.
N a podstjwie § 8 rozporządzenia Rady Mini- ·
strów z dnia 28. I. 1934 r. o państwowej pomocy
lekarskiej dla funkcjonariuszów państwowych
(Dz. U. R. P. Nr. 10/81/34), podaje do wiadomośCi, że przeciętna opłata dzienna w. szpitalach
woj-ewództwa łódzkiego wynosi od· 1 ·k~i~~nia
1939 r. aż do odwołania na klasie HI~ej 4,80 zł.
(cztery 80/100), a na klasie II-ej 7,20 zł. (siedeffi.
20/100).
Jednocześnie obwieszczenie Wojewody Łódz 7
kiego z dnia 4 lipca 1936 r. Nr. Z. A. II-0/19/36
o przeciętnej opłacie w szpitaJach umówionych
dla osób uprawnionych do korzystania z pań;..
stwowej pomocy lekarskiej, ogłoszone w Łódz
kim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 15, z dnia 15-go
lipca 1936 roku, poz. 237 traci moc obowiązującą.

Wojewoda:

w/z.(-) J. Jellinek
Wicewojewoda.

OGŁOSZĘNIE

. m.

ŁÓDZKIEGO

263.

z dnia 30 maja 1939 r. Nr. SA. 'II. 5/ll/39

•

OKÓLNIK Nr. 9
WOJEWODY ŁóD~KIEGO ..

o zatwierdzeniu uchwały Rady Miejskiej m. Pabianie i Zarządu Związku Elektryfikacyjnego
Międzykomunalnego

Przemysłowego

·

z dnia 14. IV. 1939 r. Nr. ZS. II-0/0/39 ··

261.
WOJEWODY

ŁÓDZKIEGO

Okręgu

z dnia 31 maja 1939 r. Nr ..OA. I-12a/6
w sp:rawie. przystąpienia do Związku o orzecznictwie Najwyższego Trybunału Admi, Elektryfikacyjnego Międzykomunalnego Prze-. nistracyjnego w dziedzinie scalenia gruntów.
Łódzkiego

mysłowego Okręgu Łódzkiego.

Na zasadzie uchwały Wydziału Wojewódzkiego z dnia 17 maj a 1939 r. zgodnie z postanowieniem art. 9 i 21 rozporządzenia Prezydenta
R. P. z dnia 28. III. 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 39,
poz. 386) o związkach między komunalnych oraz
§§ 14 i 27 rozp. M. S. Wewn. z dnia 22. VII. 1929
roku (Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 469) zatwierdzam

'l'eza:
Po myśli cz. 5 art. '34 ustawy scaleniowej
(Dz. U. R. P. poz. 833/27 r.) uczę_stnicy scaleJ:!i'ą,
którzy na zebraniu przewidzianym w cz. 2 art.
33 tejż,e ustawy, wyrazili zgodę na przyjęcię
przeznaczonych dla nich nowych działek, nie
mają prawa ·zaskarżenia projektu scalenia.

328

Łódzki Dziennik Wojewódzki.

Wyrok N aj wyższego Trybunału Administracyjnego z 21. II. 1939 r. L. Rej. 6189/37.
Powyższe udzielam do wiadomości wszystkim Panom Starostom Województwa Łódzkiego.
WoJewoda:
w/z. (-) J. Je I li nek
Wicewojewoda.
!V.
264.

Nr. 11

PolZ. 263, 264, 265, 266, 267

o postępowaniu karno - administracyjnym (Dz.
Ust. R. P. poz. 365) wyjaśnia, że o ile vt pokarno - administracyjnym zajdą
stępowaniu
wypadki, które by odpowiadały warunkom
wskazanym w art. 19. ustp. 2 powołanego Rozporządzenia ---' to o przesłuchanie świadków wzglę
dnie obwinionych należy zwracać się do właści.;.
wych Starostów Powiatowych w· mieś.cie Łodzi
do Starosty Grodzkiego Łódzkiego, nie zaś do
Zarządu Miejskiego.
Zarząd Miejski w Łodzi możnaby w tych
sprawach zatrudnić jedynie tylko w wypadkach
o wykroczenia przemysłowe, gdyż Zarząd Miejski w Łodzi jest władzą przemysłową I instancji.

PISMO OKÓLNE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Za

Wojewodę:

(-) A. Tym i a n ie ck i
Naczelnik Wydziału.

z dnia 31 maja 1939 r. Nr. OO. II-1/71
o załatwianiu korespondencji urzędowej powia-

towych władz administracji ogólnej z władzami
i urzędami wyższymi administr~cji państwowej.

Do wszystkich Panów Starostów województwa
łódzkiego.

W związku ,z zarządzeniem Wojewody Łódz
kiego z dnia 28. IV. 1939 r. Nr. 00. II. 1/71, ogło
szonym w piśmie okólnym w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 9, poz. 231 z 15 maja 1932 r.
- wyjaśniam,· ż,~ korespondencja w sprawach
opinij o kandydatach do służby pań~twowej ma
być załatwianą w dotychczasowym trybie w
myśl zarządzenia Urzędu Wojewódzkiego Łódz
kiego z dnia 12. VII. 1937 roku Nr. OA. I.
4-a/o/2/pf (Okólnik Nr. 7 N GL. 4841/27/p/36 pf.
z 19. VI. 1937 r. M. S. W.).
Wojewoda:

266.

PISMO. OKóLNE
URZ)J:DU WOJEWÓDZKIEGO

ŁÓDZKIEGO

z dnia 10 czerwca 1939 roku '.L. SPB. III. 'J /6/39
o udzielenie exequatur Konsulowi. Generalnemu
Wielkiej Brytanii.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej udzielił exequatur Panu Frankowi Savery - jako konsulowi generalnemu Wielkiej Brytanii na obszar
Rzeczypospolitej Polskiej z siedzipą W· .Warszawie.
O tym Urząd Wojewódzki zawiadamia z prośbą o udzielenie Konsulowi Generalnemu wszelopieki w wykonywaniu jego
kiej pomocy
funkcji.
Za

w /z. (-) J. J e 11 i n e k
Wicewojewoda.

Wojewodę:

(---) Dr. St. Wron a
Naczelnik Wydziału.
267.

265.

PISMO OKÓLNE
URZ)J:DU WOJEWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 31 maja 1939 r. Nr. OA. I-1/78
o przesłuchiyvani~ obwinionych i świadków
w postępowaniu karno-administracyjnym.
Do wszystkich Panów Starostów województwa
łódzkiego.

Wobec stwierdzenia, że niektóre powiatowe
administracji ogólnej Województwa
władze
Łódzkiego. skierowują do Zarządu Miejskiego w
Łodzi akta postępowania karno~administracyj
nego w. celu przesłuchania świadków względnie
obwinionych Urząd Wojewódzki, opierając się
na art. 19 ustp. 2 Rozporz.ądzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22/IIL 1928 r.

PISMO OKóLNE
ŁÓDZKIEGO
WOJEWóDZKIEGO
URZ)J:DU
z dnia 30 maja 193'9 roku Nr. RW. V. 1/23
o

wyj1aśnieniach

Rozp(\Tządzenia

Wojewody
1938 roku w spra•
wile urządzenia i utrzymywania rzeźni
publicznych.

Łódzkiego

d'o
z dnia 23

września

Do wszystkich . Starostw Powiatowych i Zarzą
. dów miast wydzielonych wojew. łódzkiego.
W roku ubiegłym Wojewoda Łódzki wydał
23 września Ro'.?porządzenie w sprawie urządze
nia i utrzymywania rzeźni publicznych (Łódzki
Dziennik Wojewódzki z dnia 1 października 1938
roku Nr. 20, poz. 370).
W -celu jednolitego traktowania tych przepisów Urząd Wojewódzki z,wraca uwagę, że prze~

Łódzki

Nr 11

Dziennik Wojewódzki.

pisy. Rozporz. Wojewody Łódzkiego, o których mowa na wstępie mają na celu podniesienie pod wzgiędem sanitarno - weterynaryjnym
i technicznym istniejących oraz nowopowstają
cych rzeźni publicznych na terenie województwa.
Urządzanie i utrzymywanie rzeźni publicznych na odpowiednim poziomie należy do obowiązku samorządu terytarialnego, a to na zasadzie przepisów podanych w: zasadniczej ustawie
sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 roku (Dz. Praw.
Nr. 63, poz. 371, .art. 3. pkt. 12., art. 7.), Rozporządzeniu Prezydenta R.P. z dnia 22 sierpnia
1927 roku o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, znowelizowanego ustawą z dnia 16 marca 1938 roku (Dz. U.R.P. Nr. 77, ex 27 r., art. 94
lit. b„ ustęp końcowy art. 94., art. 95 i 96 (Dz.
U.R.P. Nr. 27. ex 38 r., poz. 245); w ustawie z dn.
29 rnarca 1933 roku o rzeźniach z prawen:i wyłączności (Dz. U.R.P. Nr. 32, poz. 280). Do powyższych przepisów samorz.ądy i inni właśdciele
rzeźni publicznych winny się ·stosować, na co
niniejszym zwraca się uwagę.
Jednocześnie do poszczególnych paragrafów
wymienionego na wstępie Rozporządzenia W ojewody podaje się następujące wyjaśnienia do
wiadomości i zastosowania się, a mianowicie:

Poz. 267

329

W razie dokonywania uboju w porze nocnej
lub wieczornej hale winny być oświetlone wystarczającym jasnym światłem sztucznym.
Do§ 8.

W razie zastosowania malowania ścian w po'."
mieszczeniach rzeźni~ farbą olejną nie należy
używać farb koloru czarnego, czerwonego i- wogóle ciemnego, a tylko koloru jasno-popielatego,
lub jasno-kremowego.
Do§ 9.
Ilość wody potrzebnej w rzeźni należy obliczać w stosunku co najmniej 300 litrów na jedną
ubijaną sztukę. W każdej rzeźni publicznej_ woda dostarczana do rzeźni wgma być zbadana
przynajmniej raz do roku w jednym z zakładów
wymienionych w § 3. (1) Rozporządzenia Ministra Opieki Społ. i Ministra Spraw Wewn. z dnia

27 sierpnia 19i36 roku o wodzie do picia i potrzeb
gospodarczych (Dz. U.R.P. Nr. 79, poz.. 562).

Przesłaniem wody do zbadania do prac. rozp.
winien się zająć kierownik rzeźni.
Wynik analizy wody winien być przechowany w aktach kancelarii rzeźni i w razie potrzeby okazywany organom kontrolującym rzeźnie.
W razie stwierdzenia niezdatności do użytku wody, dostarczanej do rzeźni, o ile wyniki badania
Do§ 2.
wykażą, że woda nie odpowiada warunkom § 2.
Należy mieć na względzie przepisy o prawie
wymienionych wyżej przepisów, zarząd gminny
budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U.R.P. miejski na wniosek kierownika rzeźni winien
Nr. 34. r. 39. poz. 216) o przygotowaniu w czasie jak najrychlej uzyskać w Starostwie decyzję co
pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazo- do warunków dopuszczenia wody do użytku
wej podane w Dz. U.R.P. Nr. 32, ex 38 r., poz. w rzeźni. Jednocześnie Zarząd Gminy winien
278 i w Dz. U.R.P. Nr. 31. r. 39., poz. 207.
zbadać przy pomocy zaangażowanego przez się
fachowca przyczynę niezdatności wody dostarDo§ 3.
czonej do rzeźni i przyczynę tę usunąć. W tym
celu ~ażdorazowy budżet rzeźni winien przewiW rzeźniach, w których nie ma technicznej dywać' kredyt potrzebny na koszty analizy womożliwości urządzenia osobnego pomieszczenia
dy, remont i oczyszczanie studni itp.
w halach ubojowych dla ogłuszania i wykrwaW rzeźniach publicznych stanowiących wła
wiania zwierząt, tak winien rozplanować kiesność prywatną kto ponosi koszty analizy wody
rownik rzeźni< ubój w hali, przy którym ubój
i doprowadzenia studni do porządku winno to
i wykrwawianie zwierząt odbywać się będzie
być omówione w umowach z właśc1cl.elami rzeź
w jednej nawie łtali ubojowej, a oprawianie
porozumieniu się
w innej nawie, przy czym do hali ubojowej mo- ni, względnie po wzajemnym
Zarządu Gminnego (Wydziału Powiatowego)
że być wprowadzone od .razu ty le zwierząt w ma(patrz uzasadnienie pr:awskach, ile jednocześnie może być poddane ubo- z właścicielem rzeźni
ne na wstępie i przepisy o przymusowym po;:;tę
jowi.
powaniu administracyjnym Dz. U.R.P. Nr. 36,
W większych rzeźniach z dużym ubojem wi- z 1928 roku, poz. 342).
nien być wyznaczony t. zw. halmistrz, który
utrzymuje ład i porządek w czasie uboju na hali. Do§ 11.
\

Do§ 4.

Liczba haków do wieszania ubitych

zwierząt

i narządów wewnętrznych powinna być uzależ

niona od pojemności hali ubojowej z uwzględ
nieniem dostatecznej odległości między zawieszonymi na hakach tuszami tak, by takowe nie
dotykały się wzajemnie. Dla zapewnienia dostatecznego oświetlenia hal ubojowych światłem
dziennym okna winny być odpowiedniej wiek

kości ~

celowo

rozmieszczone~

Sposób oczyszczania ścieków rzeźnianych
w razie budowy nowej rzeźni, lub przebudowy
istni~ącej winien być przewidziany w planach
budowy (przebudowy) rzeźni.
W corocznych budżetach rzeźni winien być
przewidziany. kredyt na normalną konserwację
tych urządzeń.
W każdej rzeźni winien być pewien zapas
wapna niegaszonego_ i chlorowanego · dla periodycznego zlewania. zbiorników odpadków i ście
ków rzeźnianych, sz·cz·ególnie w porze letnieJ.

Ł6dzki Dziennik Wojewódzki.

no§ i2.
Ze zwierzętami chorymi lub podejrzanymi
chorobę zaraźliwą, doprowadzanym.i do rzeźni
należy postępować w myśl obowiązujących przeo

pisów weterynaryjnych o zwalczaniu
wych chorób zwierzęcych.

zaraźli

Dó § 13.
Do umywalni znajdujących się w pomieszczeniach przeznacMnych dla -personelu lekarskoweterynaryjnego i pomocniczego w miarę moż
ności winna być doprowadzona ciepła woda.

Poz.

Nr. 11

267, 268

243), prawa o wykroczeniach (rozporządzenie
Prezydenta Rzplitej z dnia 11. lipca 1932 roku
w Dz. U.R.P. Nr. 60, poz. 572) w razie naruszenia ich czynem w postanowieniach karnych tych
rozporządzeń przewidzianych.
no§ 17. ·

w razie urządzenia przy rzeźni zakładów do
przeróbki odpadków poubojowych, pornieszczenia te winny być tak urządzone, by nie zanieczysrezały powietrza najbliższego otoczenia.
Do§ 20.

Do§ 16.
Regulamin wewnętrzny rzezm w1men być
szczegółowo opracowany i winien między innymJ określać dni i godziny uboju zwierząt w zależności od pory roku, ilości ubijanych zwierząt
i potrzeb aprowizacyjnych. Art. 10. i art. 11.
ustawy z dnia 18 grudnia 1919 roku (Dz. U.R.P.
Nr. 94. z 33 roku poz. 734) o czasie pracy w przemyśle i handlu, zakazuje pracy w niedziele
i święta zgodnie z art. 16. prawa przemysłowego
(Dz. U.R.P. Nr. 53, za 27 r., poz. 468). W regulaminie rzeźni należy sprecyzować obowiązki
osób pracujących w rzeźni i przebywających
w takowej, w szczególności zaś regulamin winien .przewidywać zakaz przebywania w rzeźni
·osób postronnych. Zakaz ten winien być wy'wieszony na dużych tablicach na zewnątrz i w
·wewnątrz rzeźni. Następnie regulamin winien
przewidywać obowiązek noszenia przez osoby
zatrudnione w rzeźni przy uboju czystych kitli
i nieprzemakalnych fartuchów. Należy także
nie pominąć w regulaminie i sposobu racjonalnego zdejmowania i plombowania skór w myśl
instrukcji Min. Roln. i Reform Rolnych przesła
nej w swoim czasie do Starostw dla wszystkich
rzeźni. Również należy w regulaminie przewi„
dzieć stosowne obchodzenie się robotników i rzeźników prać.ujących w rzeźni ze zwierzętami,
które należy zabezpieczyć od zbędnego dręcze
nia i. znęcania się. W końcu regulamin rzeźni
winien przewidywać kary za naruszenie postanowień regulaminu. Kary winny być wymierza„
ne przez przełożonych gmin miejskich w myśl
pisma 'okólnego Urzędu Wojewódzkiego Łódz
kiego z dnia 31. maja 1938 r. Nr. OC. II.-1/38,
ogłoszonego w Łódzkim Dzienniku W ojewódzkirn z dnia 15 czerwca 1938 roku Nr. 11., poz.
239, oraz Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego
z dnia 21. lipca 1938 r. Nr. OC. II.-1/38, ogłoszo
nego w.Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim z dn.
1. sierpnia 1938 r. Nr. 14, poz. 294, co nie wyklu- ,
cza surowszego ukarania w myśl przepisów o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz. tJ.R.P.
~r. 18, ejt 38 ,r., poz. 132) ustawy o uboju zwierząt gospodarsktch (Dz. U.R.P. Nr. 29, poz. 237
ex 1936 r.); rozporządzenie Prezydenta R. P.
z dnia 22. sierpnia 1927 roku o zwalczaniu zaraz
zwie~zęcych (Dz. U.R.P. Nr. 27, za 38 r., poz. 245)
i rozpodądzenie Prezydenta R. P. z dnia 22. marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywnoścd
i przedmiotami użytku (Dz. U.R.P. Nr. 36, poz.

Sposób ogrodzenia terenu rzeźni należy dodo wymogów przepisów rozporządze
nia Min. Spraw Wewn. z dnia 16. marca 1938 r.
(Dz. U.R.P. Nr. 21, poz. 182). Pożądanym jest
zadrzewianie terenu wolnego przy rzeźni orzechem włoskim, którego zapachu nie lubią muchy -i inne owady.
stosować

Do§ 22. .
Zarządy Gminne i Wydziały Powiatowe winny obmyśleć, wyszukać i uzyskać źródła pokrycia kosztów przebudowy i modernizacji rzeźni
i wewnętrznych urządzeń takowej. W pierwszym rzędzie na cel powyższy winny być zuży
wane dochody otrzymywane z opłat za korzystanie .z urządzeń rzeźni (patrz art. 19/3) w Dz.
U.R.P. Nr. 18. ex 38 r., poz. 132).

Za

Wiojewodę:

(-)

w~ Bobiński

Kierownik Oddz. Weterynarii.

268.
URZ~DU

PISMO OKÓLNE
WOJEWóDZKIEGO ŁÓDZKIEGO

z dnia 5 czerwca 1939 r. Nr. KD. II·2e/l-8
o umieszczaniu napisów reklamowych
na znakach drogowych.
Do Panów Przewodniczących Wydziałów Powiatowych i Prezydentów Miast Wydzielonych ·
Województwa Łódzkiego.
Stwierdzonym zostało w ostatnich czasach, że
łla znakach drogowych, a spe·cj alnie na znakach
~akazu i ograniczenia ruchu, umieszczane są rysunki i napisy reklamowe zmniejszające wyrazistość, a nawet charakter znaku.
Urząd Wojewódzki przypomina, że w myśl
instrukcji Nr. K2 o znakach drogowych i urzą
dzeniach ostrzegawczo-zabezpieczających na drogach publicznych, .umieszczanie na znakach drogowych napisów. reklamowych, może być dopuszczone w wyjątkowych wypadkach i tylko Za
zezwoleniem Ministerstwa Komunikacji na wniósek Urzędu Wojewódzkiego. Z.ezwolenia takie
wydawane będą wówczas, gdy ogłoszenia rekla-
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mowe tak co do treści rysunku jak i kolorów
jakiemi są wykonane, uznane zostaną za niesprzeciwiające się wymaganiom międzynarodo
wej konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowy,ch.
Urząd Wojewódzki prosi o wydanie zarzą-.
dzeń, mających na ~celu ścisłe przestrzeganie instrukcji Nr. K2, w wypadkach zaś wymienionych na wstępie niniejsż.ego, aby wszelkie napisy reklamowe na znakach drogowych zostały
usunięte w terminie do 25 czerwca 1939 r.

Z.a

Wojewodę:

(-) inz. A. G r a p ó w
p. o. Kier. Oddziału Drogowego.

Nr.

270

11

stacji kolejowej, ul. ~zewskiej, Piwnej,
Garncarskiej, Stodolnej, Bol. Limanowskiego, 1 Maja.
3) Ogrodzenia drewniane ze sztachet lub desek heblowanych grubości nie mniejszej od
2,5 cm. oraz jednakowej szerokości ale nie
większej jak 12 cm przybijanych w odstępach co 4 cm. na słupach drewnianych lub betonowych bez podmurówki. Wysokość ogrodzenia 1,50 m. Części drewniane winny być
malowane olejno kolorem jasno-brązowym.
Ogrodzenie jako typ III mają zastosowanie
do pozostałych i nie wymienionych w punkcie 2 ulic miasta Opoczna z przedmieściem
Gorzałkowem włącznie.

4) Ogrodzenia przedogródków to jest pnestrze-

Vl.
270.
OGŁOSZENIE

ZARZĄDU

·MIEJSKIEGO W OPOCZNIE

z dnia 22 kwietnia 1939 roku
ą

wykonywaniu

ogrodzeń

na terenie m. Opoczna.

Na podstawie art. 385 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej .z dnia 16 lutego 1928 roku o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U.
R. P. Nr. 23; poz. 202) oraz w myśl§ 5 rozporzą
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych .z dnia 16
marca ig,33 roku o sposobie odgradzania posiadłości i działek (Dz. U.R.P. Nr. 21, poz. 182)
w brzmieniu rozporządzenia z dnia 30 czerwca
1938 roku (Dz. U.RP. Nr. 46, poz. 373) Zarząd
Miej ski jako władza budowlana ustala co następuje:
· ·
Ogrodzenia na terenie miasta winny być
wykonane:

ni między domem, a chodnikiem nie szerszy1ch niż 5 m. mają być wykonane jak typy
I, II lub III zależnie od ulicy, jednak wysokość ich nie może przekraczać 1 m.

sąsiadów winny być przewiewne i dostosowane do typu ogrodzenia
od ulicy. Ogrodzenia te mają być wysokości do 2,5 m.

5) Ogrodzenia od

6) Wykonywanie ogrodzeń niezgodnie Ż niniejszym zarządzeniem jest dopuszczalne jedynie na podstawie -specjalnie wydanego poz-wolenia Zarządu Miejskiego w formie de,cyzji.
7) Doprowadz,enie ogrodzeń istniejących do
stanu wymaganego niniejszym zarządze
niem obowiązuje w ostatecznym terminie do
dnia 16 marca 1943 roku, jednak terminy dostosowania poszczególnych ogrodzeń wyznaczy Zarząd Miejski zależnie od stanu ogrodzenia.
ogrodzeń nadających się do
utrzymania wyłącznie farbą olejną i wskazanym wyżej kolorem winno być przeprowadzone w bieżącym sezonie budowlanym.

8) Malowanie

z siatki drucianej lub żelaznej
w ramy żelazne w słupach żelaznych,
9) Ogrodzenia, na których wykonanie lub przelub betonowych, na podmurówce ·murowarobienie zostały· już wydane prz,ez Zarząd
nej wysokiej· 0,30 - 0,60 m. Wysokość caMiejski decyzje niezgodnie z, niniejszym,
łego ogrodzenia wiącznie z podmurówką
a roboty te nie zostały dotąd ·wykonane obewinna wynosić 1,60 mtr. Części żelazne niecnie winny być wykonane zgodnie z niniejcynkowane winny być malowane olejno
szymi przepisami.
w· kolorze jasno-stalowym,. Ogrodzenie wyżej opisane jako typ I obówiązuje w śród
10) Winni niestosowania się do zarządz.enia ni„
mieściu w dzielnicach o zabudowaniu zwarniejszego .zgodnie z art. ·399 cytowanego roztym, oraz przy ul. Prez. Mościckiego, ulicy
porządzenia
o prawie budowlanym w
Piotrkowskiej do Urzędu Skarbowego.
brzmieniu ustawy z dnia 14 lipca 1936 roku
(Dz. U.R.P. Nr. 56, poz. 405) podlegają ka2) Ogrodzenia drewniane ze sztachet ·heblowarz,e do 3-ch miesięcy lub grzywny do 3.000
nych w odstępach co 4 cm. na słupach muzłotych.
rowanych lub betonowych i na podmurówce wysokiej Q,30-0,60 m. Ogrodzenie łącznej
11) Prz,episy niniejsze wchodz.ą w życie z dniem
wysokości z podmurówką - winno posiadać
ogłoszenia.
Wysokość 1,60 m. Częśti ·drewniane ogrodzenia winny być malowane olejno kolorem
Burmistrz m. Opoczna:

1) Ogrodzenia
ujętej

zgniło-zielonym.

obowiązuje na uliUrz~u Skarbowego do

Ogrodzenie jako typ II

cy Piotrkowskiej od

(-)I. Zakrzewski.

Nr. ·11
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271.·
OGŁOSZENIE

WYDZIAŁU

POWIATOWEGO W

ŁODZI

z dnia 1 czerwca 1939 roku L. O. 1059/39

o podatku drogowym.
Wydział Powiatowy w Łodzi ogłasza niniejszym uchwalony przez Łódzką Radę Powiatową
w dniu 21 marca 1939 roku i zatwierdzony reskryptami U rzędu Wojewódzkiego Łódzkiego
z dnia 27 maja 1939 r. L. S. F. I. 4/6/39 j Min.
Spr. Wewnętrznych z dnia 19 maj a 1939 roku
Nr. SP. 72/60/2.

STATUT
o podatku drogowym.
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o tymczasowym uregulowaniu
finansów komunalnych w brzmieniu, nadanym
art. 5 pkt. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 roku
(Dz. U.R.P. Nr. 59, poz. 455), pobrany będzie
w roku budżetowym 1939/40 na obszarze Łódz
kiego Powiatowego Związku Samorządowego
podatek drogowy.
§ 1.

N a pokrycie wydatków, związanych z utrzymaniem i budową dróg samorządowych pobrany
będzie w roku budżetowym 1939/40 podatek drogowy w kwocie zł. 381.331,25, powiększonej dla
stworzenia rezerwy koniecznej z uwagi na nieściągalność wymierzonych kwot w 100-0/o, do sumy brutto zł. 413.760,32.
§ 2.

Podatek drogowy pobrany

będzie

w wysoko-

ści:

„ 1) 100°/o wymiaru państwowego podatku
gruntowego, obliczonego bez oddzielnego dodatku i ulg, przewidzianych w art. 7 i 8 dekretu
Prezydenta Rzplitej z dnia 4 listopada 1936 roku
o zmianie przepisów o państwowym podatku
gruntowym (Dz. U.R.P. Nr. 85, poz. 593);

2) 150/o ceny świadectw przemysłowych i kart
rejestracyjnych, przewidzianych w ustawie z dn.
15 lipca 1925 roku o państwowym podatku przemysłoWYm (Dz. U.R.P. Nr. 46, poz. 339 z 1936 r.),
wykupionych w 1939 roku;
3) 3,50/o podstawy wymiaru państwowego podatku od nieruchomości ustalonej w myśl przepisu dekretu Prezydenta Rzplitej z dnia 14 stycznia 1936 roku o podatku od nieruchomości:- (Dz.
U.R.P. Nr. 3, poz. 14), lub 3,50/o podstawy idealnego wymiaru podatku od nieruchomości czasowo zwolnionych· od podatku od nieruchomości.
§ 3.
Wymiar i pobór podatku drogowego uslmtecznia Wydział Powiatowy.

O wymierzonym podatku drogoWYm zostanie
zawiadomiony .wezwaniem płatniczym.

płatnik

Podatek drogowy
tach półrocznych w
padzie.

płatny jest w równych ramiesiącu kwietniu i listo-

§ 5.
Odwołania przeciwko wymiarowi podatku
drogowego wnosić należy w terminie i trybie
przewidzianym w art. 48 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o tymczasoWYm uregulowaniu
finansów komunalnych (Dz. U st. z 1936 roku
Nr. 62, poz. 454), co jednak nie wstrzymuje obowiązku uiszczenia podatku.

§ 6.

Nie uiszczony w terminie przepisanym podatek ściągnięty będzie w drodze przymusowej
z doliczeniem odsetek według postanowień ustawy z dnia 18 mą.rea 1935 roku (Dz. Ust. Nr. 8,
poz. 88 z 1936 roku), wraz z doliczeniem kosztów
.egzekucyjnych według postanowień ustawy z dn.
3L lipca 1924 r. (Dz. Ust. R.P. Nr. 73, poz. 721),
zmienionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 roku (Dz. Ust.
R. P. Nr. 46, poz. 401).
W czasie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. (Dz. URP.
Nr. 62, poz. 580), zmienionego częściowo rozporządzeniami Rady Ministrów z tll!ia 2 stycznia
1933 roku (Dz. U.R.P. Nr. 4, poz. 24), z dnia 28
stycznia 1934 roku (Dz. U.R.P. Nr. 10, poz. 78)
i z dnia 15 maja 1937 roku (Dz. U.R.P. Nr. 43,
poz. 340) - koszty egzekucyjne pobierane będą
według przepisów tego rozporządzenia.
§· 7.

Wykroczenia przeciwko przepisom niniejszego statutu podlegają karze porządkowej do wysokości 345,90 zł., o ile wykroczenie nie jest karalne według art. 62 - 66 ustawy o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych.
§ 8.

Statut niniejszy wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez władzę nadzorczą oraz ogłosze
niu przez WydziałPowiatowy w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim z mocą obowiązującą od dn.
1-go kwietni? 1939 roku do dnia 31 marca 1940
roku.
Przewodniczący

Wydz. Powiat.

(-) Fr. D e n y s
Starosta

-334.

Łódzki

Dziennik Wojewódzki.
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§ 4.

-

WYDZIAŁU POWiATOWEGO

~~FZYCKIEfłP

z dnia 1 czerwca 1939 roku Nr. I. 0.-5-19/39
w przedmiocie podatku drogowego, pobieranego
na rzecz Łęczyckiego Powiatowego Związku
Samorządowego.

O wymierzonym podatkti drogowym zostanie
płatnik zawiadomiony" wezwaniem płatniczym.
_ Podatek drogowy płatny jest w równych ratach półrocznych w ~iesiącu kwietniu i listopadzie.
§ 5.

Odwołania przeciwko wymi~rowi podat~u
Podaję do wiadomości powszechnej, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych reskryptem z dn. qrogowegó wnosić należy w terminie i trybie,
13 maja i939 roku Nr. S.F. 72/57/~ zatwierdziło przewidzianym w art. 48 ust. z dnia 11 sierpnia
statut o poborze podatku drogowego na rzecz 1923 roku o tymczasowym uregulowaniu fin.an.:.
Łęczyckiego Powiatowego Związku Samorządo · sów komunalnych (Dz. U.R.P. z 1936 r. Nr. 62,
·
wego uchwalonego przez Radę Powiatową na po- poz. 454).
siedzeniu w dniu 21marca1939 roku, w następu
§ 6.
jącym brzmieniu:

STATUT·
o poda*u ąrogowy~ na rz~cz
Powiatowego Związ~u

Łęczyckiego

Samorządowego.

§ 1.
Na pokryoie wydatków, związanych z utrzymaniem i budową dróg samorządowych pobrany
będzie w roku budżetowym 1939/401 podatek drogowy w kwocie złotych 470.000.

Nieuiszczony w przepisanym terminie podatek ściągnięty będzie w ··drodze przymusowej
z doliczeniem odsetek według postanowięń ustawy z dnia 18 marca 1935 r. (Dz. U.R.P. z 1936 r.
Nr. 8, poz. 88) ·oraz z doliczeniem kosztów egzekucyjnych według postanowień ustawy z dnia
31 lipca 1924 toku (Dz. U.R.P. Nr. 73, poz. 721)
zmienionej rozp. Prezydenta Rzplitej z dnia 17
maja 1927 roku (Dz. U.R.P. Nr. 46, poz. 401).

W czasie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 roku (pz.
U.R.P. Nr. 62, poz. 580) zmienionego częśCiow~go
rozporządzenia ~ady Ministrów z dnia 2 stycz§ 2.
- nia 1933 roku Dz. U.R.P., Nr. 4, poz. 24) z dnia 28
Podatek drogowy pobrany będzie w wysoko- stycznia 1934 r. Dz. U.R.P. Nr. 78, z dnia 15 maja
ści:
1937 r. (Dz. U. R. P. Nr. 43, poz. 340) - koszty
1) 100-0/o wymiaru państwowego podatku egzekucyjne pobierane będą według przepisów
gruntowego, obliczonego bez oddzielnego dodat- tego rozporządzenia.
ku i ulg, przewidzianych w art. 7 i 8 Dekretu
Prezydenta Rzplitej z dnia 4 listopada 1936 roku
§ 7.
o zmianie przepisów o państwowym -podatku
gruntowym (Dz. U.R.P. Nr. 85, poz. 593).
Wykroczenia przeciwko przepisom niniejszego
statUtu podlegają karze porządkowej_ do wy2) 200/o ceny świadectw przemysłowych i kart
sokości
345,90 z.ł., o ile wykroczenie nie jest karejestracyjnych, przewidzianych w ustawie z dn.
rane
według
art. 62-66 ust. o tymczasowym ure15 lipca 1925 roku o państwowym podatku przegulowaniu
finansów
kornunalnyoh.
mysłowym (Dz. U.RP. z r. 1936 Nr. 46, poz. 339),
wykupywanych na rok 1939.
§ 8.
3) 5l/o podstawy wymiaru państwowego podatku od nieruchomości ustalonej w myśl przeStatut niniejszy wchodzi w życie po zatwierpisów dekretu Prezydenta Rzplitej z dnia 14 dzeniu go przez Władzę Nadzorczą po ogłosze
stycznia 1936 roku o podatku od nieruchomości niu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim z mo(Dz. U.R.P. ·Nr. 3, poz. 14) lub 5~/o podstawy cą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1939 roku
idealnego wymiaru podatku od nieruchomości do dnia 31marca1940 roku.
·
czasowo Ziwolnionych od podatku od nierucho11

mości.

. Przewodniczący Rady Powiatowej

§ 3.
Wymiar i pobór podatku drogowego uskutecznia Wydział Pawia towy w Łęczycy.

Starosta:
(-) St. C e b r o w s k i.

Łódzki

D1ZienDik Wojewódzki.

Dział nieu11.zędow17.
OGŁOSZENIE

;

podaniu do
~ - I

wiadom~ci wyciągu

. .

~ ' .

'

WYC~G

Komunalnej Kasy

~' .

- .

.

~··

ze statutu.
~·.

'

~

E

ZE STATUTU

Oszczęd~ości

pow.

w Łęczycy~

łęczyckiego

·

·uchwalonego przez Radę Powiatową w Łęczycy
w dniu 5 listopada 193? roku zatwierdzonego de-cyzją ·związku Koµiurtalnych Kas ·oszczędności
w Warszawie z dnia 7 grudnia 1Q37 r. Nr~ 64/S/37
związku z przepisami art. 7 89 rozporządze
:nia Prezydenta Rzplitej z dnia 24 p'aździernika
.1934 roku o komunalnych kas·ach oszczędności
(Dz. Ust. R. P. Nr. 95, poz. 8~0) oraz na podsta·wie § 4 ustęp (1) pun]:{t 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 roku, wydanego
·w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
.nych o związkach· komunalnych kas oszczędności
(Dz. Ust. R.P. Nr. 56, poz. 410) w brzmieniu ust?-1onym § 52 rozporządzenia Ministrów: Skarbu,
-Spraw W ewnętrżnych i Sprawiedliwości z·· dnia
16 marca 1937 ·roku o k . k. o. (Dz. Ust. R.P.
:Nr. 25; poz. 173).
Na oryginale.decyzji Związku Komunalnych
Kas Oszczędności ·w Warszawie, zatwierdzającej
.statut, figµrują podpisy: Prez.ęsa Związku Zyg:munta Chudzyń:;kiego i Dyrektora Związku J ó~efa Rożkowskiego.
· ·

w

r

I.

Organiz~cja

Kas:y.

A.

-

Firma, siedziba, terytorialny zakres działania,
.cel Kasy, odpowiedzialność z.wiązlni zało±yciel
~kiego za zobowiązania· Kasy or aż przepisy Ogól-

ne.

§ 5.
Kasy jest miasto

działają oddziały

Łęczycą..

§ 6.

z· dnia ~O czerwca 1939 roku.
'O

wego oraz obszar, na którym
lub zbiornice Kasy.
Siedzib~

KOMUNALNEJ KASY OSZCZI:;DNOśCI
POWIATU ŁI:;CZYCKIECO
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Kasa używa pieczęci owapiej, zawierającej
herb Łęczyc~iego. Powiatowego Związku Samorządowego.' . . ·, „
. '
'. ' ' . '
<

'. Vf ·otóim herbu mieści się nazwa Kasy, ustalqna w § l statutu ni}liejszego. ·
.~
·
Do czasu ustalenia herbu Łęczyckiego Powiatowego Związku S~morządowego Kasa ·uży.wa
pi~częci bez herbu. ·
·
·
§ 7.
Zadaniem Kasy jest rozwijanie w najszerszych warstwach ludności zmysłu oszczędnoś
ciowego, ułatwianie gromadzenia oszczędności,
~ospodarowanie nimi w sposób zapewniający
całkowicie bezpieczeństwo

.złożonego

kapitału

i słuszne odsetld, or~z popie~anie ":i;>rodµkcji prze~
udzielan~e

kredytu

najszer~zym

·

łecznym.

warstwom spo.

§ 8.
Łęczycki Powiatowy Związek Samorządowy,
jako Związek ?ałożycielski Kasy, ponosi wobec
osób trzecich odpowiedzialpość jako poręczyciel
z~ wszelkie zobowiązania Kasy.

§ 9.
Kapitał zakładowy

Kasy wynosi 55.000

zJ.

§ 10.
Ogłoszenia Kasy powinny być wywies.zane na
widok publiczny przez co najmniej ·14 dni w lokalu Kasy, jej oddziałów, zbiornic, kantorów
wymiany i zakładów zastawniczych (lombardów) oraz w lokalu urzędowym Łęczyckiego Powiatowego Związku Samorządowego.

B.
§ 1. ust. 1.

Organa Kasy i ich kompetencje.
Statutem niniejszym rządzi się Komunalna
§ 13.
Xasa Oszczędności powiatu łęczyckiego w Łęczy
Organami Kasy są:
cy założona pod powyższą firmą przez. Łęczycki
1)
Radą Kasy jako organ stanowiący,
Powiatowy Związek Samorządowy w Łęczycy
w roku 1928, a działająca do dnia wejścia w ży- - 2) ·Dyrekcja Kasy jako organ zarządzający i wycie Statutu niniejszego pod tą samą nazwą na za. konawczy,
•
sadzie Statutu zatwierdzonego przez Wojewodę 3) Komisja Rewizyjna jako organ kontrolujący.
Łódzkiego dn. 31października1928 r. L. III. 4384,
a opublikowanego w Łódzkim Dzienniku WojeRada Kasy.
wódzkim z dnia 15 grudnia 1928 roku Nr. 21,
§ 14 ust. 1.
dział IL
.
Rada Kasy jest ciałem kolegialnym, składa
§ 3.
jącym się z przewodniczącego i sześciu człon
Terytorialny zakres działania Kasy Oszczęd ków wybieranych na lat 3 przez Radę Powiatową. Równocześnie z wyborem członków Rady
ności obejmuje, jeżeli chodzi o obowiązek przyjmowania wkładów oszczędnościowych, obszar Kasy Rada Powiatowa wybiera na okres 3.-letnL
po jednym zastępcy każdego członka Rady.
Łęczyckiego Powiatowego Związku Samorządo-
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Łódzk:i!

Dyrekcja Kasy.
§ 20 ust. 1, 2, 3, 4.

Dyrekcja Kasy jest organem kolegialnym,
z trzech członków.
W skład Dyrekcji wchodzi dyrektor zarzą
dzający, jego zastępca oraz 1 członek Dyrekcji.
Dyrektor zarządzający-i jego zastępca powinni być stale zatrudnieni w Kasie i posiadać kwalifikacje, przewidziane w § 10 ust. (2) rozporzą
dzenia Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych
i Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 r. o komunaln;1Ch 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 zatwierdz·eniu przez Władzę N adzorskładającym się

czą.

2) przyjmowanie na imienne książeczki wkład
kowe lokat, w.. szczególnośc1 lokat instytucyj
finansowych i· ubezpieczeniowych,
3) otwieranie i prowadzenie rachunków
cych o saldach kredytowych,

Dokumenty, mocą których Kasa zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich oraz pełnomo
cnictwa, upoważniające do zaciągania takich zobowiązań i do działania w imieniu Kasy, powinny być zaopatrzone pieczęcią Kasy i podpisane
przez dwie osoby, wchodzące w skład Dyrekcji
lub przez osoby, upoważnione do podpisywania
za Kasę; koniecznym jest jednak zawsze podpis
dyrektora zarządzającego lub podpis jego zastęp
określonych

w § 21 vst. 3 sta-

Komisja Rewizyjna.

§ 24 ust. 1 i 2.
Łęczycki Powiatowy Związek Samorządowy
sprawuje kontrolę nad Kasą za pośrednictwem
Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna jest organem. kole5ialnym, składającym się z pięciu członków oraz
z trzech zastępców, wybieranych przez Radę Powiatową na jeden rok spośród lub spoza grona
osób, wchodzących w skład organów ustrojowych Łęczyckiego Powiatowego Związku Samorządowego.

II.

Zakres

działania

kasy

oszczędności.

bieżą

4) udzielanie pożyczek za zabezpieczeniem hipotecznym,
5) udzielanie pożyczek wekslowych i na skrypty dłużne z podpisami na wekslu lub na
skrypcie co najmniej trzech osób majątko
wo odpowiedzialnych, przy czym warunek
ten nie dotyczy pożyczek udzielanych oso~
bom prawa publicznego,
6) udzielanie pożyczek pod zastaw:
a) książeczek oszczędnościowych,
wionych przez komunalne kasy

wysta-

oszcz.ęd...
ności, Pocztową Kasę OsZJczędności, ban-·
ki państwowe i komunalne i Galicyjską
Kasę Oszczędności,

§ 22.

cy w przypadkach,
tutu niniejszego.

Nr. 11

Dziennik Woj.ewódzki.

wartościowych, posiadających
bezpieczeństwo prawne {pup i 1 ar n e)
i akcji Banku Polskiego do wysokości
75°/o wartości giełdowej lub targowej, nie
wyżej jednak ich wartoś.ci imiennej,

b) papierów

7) udzielanie kredytów w rachunkach bieżą
cych, .zabezpieczonych. hipotecznie, papierami wartościowymi., bądź też w inny sposób,
ustalony w regulaminie, o którym mowa
w § 37 statutu.
8) dyskontowanie weksli, posiadających charakter krótkoterminowy i pochodzących
z obrotu gospodarczego oraz zaopatrzonych
co najmniej w dwa podpisy osób odpowiedzialny,ch majątkowo,
'
9) dyskontowanie nie wcześniej, jak na sześć
miesięcy prz:ed terminem płatności wypo-.
wiedzianych · lub wylosowanych papierów
pr.qcentowych, wymienionych wyżej w 6 §.
niniejszego, oraz kuponów od tych papierów,

10)

załatwianie na zlecenie i rachunek osób
trzecich inkasa weksli i innych dokumentów,

11) kupno i sprzedaż na rachunek osób trzecich
papierów wartośdowych, przy czym kupna
dokonywa się po złożeniu potrzebnej gotówKasa uprawniona jest do wykonywania tylko .
ki, a sprzedaży po dostarczeniu papierów
tych czynności, które są wymienione w statucie
wartościowych,
niniejszym' lub na któr~zyskała zezwolenie Ministra Skarbu.
12) kupno i sprzedaż na rachunek 'Nłasny papierów, o stałym oprocentowaniu, posiadają
§ 33.
cych bezpieczeństwo prawne (pupilarne)
akcji Banku Polskiego oraz akcji i udziałów
Do zakresu czynności Kasy należy:
banków komunalny ch,
1) przyjmowanie - w ramach przepisów zawartych w §§ 38 - 54 statutu niniejszego - · 13) redyskontowanie posiadanych przez Kas~
weksli w państwowych i komunalnych inna książeczki oszczędnościowe terminowych
stytucjach finansowych, oraz w Banku Poli bezterminowy,ch wkładów oszczędnościo
skim,
wych,
§ 32.

1

Lód~ Dziennik Wojewódzki:
14) zastawianie własnych papierów wartościo

wych i
nych,

własnych

wierzytelności

hipotecz-

·

15) zaciągan:Le pożyczek po uzyskaniu zezwole-

nia

Władzy-Nadzorczej,

16) umieszcżanie
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SPROSTOWANIE

Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi.
W związku z ogłoszeniem licytacyjnym Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi· z dn. 1 czerwca r. b. str. 316 nr. 10 „Dziennika Wojewódzkiego" prostuje się omyłkę, jaka zakradła się do te„
goż ·ogłoszenia, a mianowicie: Licytacja nieruchomości nr hip. 897-ca, przy ulicy Brzozowej
wyznaczona została na dzień 29-go sierpnia 1939
roku, a nie 30 sierpnia 1939 r., jak omyłkowo wydrukowano. Termin licytacji 30 sierpnia 1939 r.
obejmuje nieruchomości od nr hip. 1054-k, przy
ul. Łomżyńskiej do nr. hip. 2143, przy ul. Nawrot - włą~znie, co jednocze.śnie nadmienia się.

wolnej gotówki:
a) w bankach państwowych i komunalnych,
w Banku Polskim, w Pocztowej Kasie
Oszczędności, tudzież w Galicyjskiej Kasie Oszczędności oraz w komunalnych
kasach oszczędności za zgodą Związku
Kas OsZ:czędności,
b) w biletach i bonach skarbowych oraz
w asygnatach Banku Gosppdarstwa Krajowego,
Dyrekcja Tow. Kredytowego
17) nabywanie i budowanie nieruchomości za
m. Łodzi.
zezwoleniem Władzy Nadzorczej dla włas
nego użytku z funduszu zasobowego
OBWIESZCZENIE.
_i o szczególnym przeznaczeniu .oraz z. funduszu emerytalnego,
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w PioI
trkowie
obwieszcza, że po śmierci niżej wymie18) p.abywanie nieruchomości w postępowaniu
egzekucyjnym w poszukiwaniu pretensji Ka- . nionych .osób toczy ·się postęp0wanie spad.koweąa mianowicie po· zmarłych:
··
sy, oraz sprzedaż tych nieruchomości,
19) dokonywanie przekazów i przelewów krajo- 1) Tomaszu Rudzkim, właścicielu Części dóbr
wych oraz wystawianie przekazów i akredyKletnia lit. B (Ts.), pow. radomszczańskiego.
tyw na instytucje kredytowe, w których komunalnym kasom oszczędności wolno loko- 2') Janie Ławaczu, więrzycielu sumy 4500 złotych z procentami i kaucją 450 zł., zabezpie:wac fundusze, w granicach posiadanych
czonej na działce gruntu 2 morgi 159 prętów
prz.ez klienta w Kasie funduszów,
kw, wchodzącej do składu osady Budziszewi20) przyjmowanie na· przechowanie papierów
ce Nr. lo, pow. rawskiego.
wartościowych i innych walorów,
3) Władysławie vel Władysławie Ezechieli Ka21) wynajmowanie schowków w skarbcu lub
weckiej, współwłaścicielce Części dóbr Kieszafach bezpieczeństwa,
drzyn lit. A, pow. częstochowskiego.
22) nabywanie wierzytelności: hipotecznych,· zabezpiecz.onych w sposób określony w § 34 4) Walentym Ozorii Koleczko vel Koleczko,
·właścicielu reszty nieruchomości w Piotrkostatutu niniejszego, oraz pozbywanie włas
wi: Nr. 1121, pow. piotrkowskiego.
nych wierzytelności hipotecznych.
5) Edwardzie Białkowskim, wierzycieł.u kaucji
III~ MaJątek i fundusze Kasy.
w kwocie 300.000 złotych w. złocie, zabezpieczonej na dobrach Widzów, powiatu radom§ ·55.
Majątek

Kasy stanowią wszystkie należące do
niej, jako osoby prawnej, nieruchomości, ruchomości oraz fundusze i prawa.
Majątek Kasy tworzy całość odrębną od ma·jątku Łęczyckiego Powiatowego Związku Samorządowego.

VII.

Władza

nadzorcza.

§ 71 ust. 1 i 2.

Nadzór państwowy . nad Kasą sprawuje Minister Skarbu działający w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
W granicach zleconych w rozporządz,eniu Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 roku, wydanym w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o
Związkach Komunalnych
Kas
Osz_czędności (Dz. U.R.P. Nr. 56, poz„ 410) bezpośredni nadzór nad Kasą sprawuje Związek
Kas Oszczędności.

szczańskiego.

6) Stanisławie Grzywaczu,

właścicielu niepodzielnej połowy osady Łęczno Nr. I, powiatu
piotrkowskiego.
7) Katarzynie z Barwińskich Malinowskiej,
współwłaścicielce działka gruntu Nr. 9 obejmującej .3 dziesięciny 1522 sążni, ·wchodzące;:.
go do składu kolonii Janków Nr. 3, powią-tu
brzezińskiego.
·
.
8) Feliksie.._ Książku, właścicielu działki gruntu
Nr. 20 przestrzeni 5 dziesięcin 300 sążni kw.,
wchodzącej do składu folwarkl.ł Wołka ~
kawska,· pow. piotrkowskiego.
Termin do regulacji powyższych postępowań
spadkowych wyznaczony został na <1zień 23 września 19i39 roku w kancelarii Wydziału· Hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie, · w którrym to dniu osoby zainteresowane winny się
stawić i zgłosić swoje prawa osobiście lub przez.
pełnomocników pod skutkami prekluzji.

Ł6dzk] Dżiellnik

238

OBWIESZCZENIE.
. Wydział · , Hipoteczny

Sądu

Okręgowego

w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wy·

rym to dniu osoby zainteresowane winny się staprawa osobiście lub przez
skutkami prekluzji.

mienionych osób toczy się postępowanie spad.a mianowicie po zmarłych:

Pisarz hipoteczny:
(~) B o gum ił Wł o d e k.

1) Ro.manie Szlęku ·vel Szleńku, właścicielu 5
~órg 100 prętów kw., wchodzą~ych do skła
du dóbr Sucha Wola, , pow. radomszczań
2) Władysławie Bujaczu, współwłaścicielu osa-

·dy ·Dobryszyce

Nr. XX, powiatu radom-

·szczańskiego,

3) · Ludwice Chaskieliewicz, współwłaścicielce 2
mói;g, gruntu, wchodzących do składu nieru. cłiomosę._i_ „Działek gruntu w dobrach Kamieńsko litTs.", pow. piotrkowskiego i współ
właśctcielce nieruchomości w dobrach Bartodzieje Nr. X, pow. radoms.zczańskiego.
··rerfe,in·do regulacji powyższych postępowań
wyznaczony został na· dzień 21 gru·driia„1939 roku w kancelarii Wydżiału Hipotecz- .
nego Sądu Okręgowego w Piotrkowie, w którym
tq :-tj.niu_ osoby -zainteresowane winny się stawić
.i--zgłosj(swoj-e prawa osobiście ·lub .przez pełno
mocników pod tkutkarrii prekluzji.
sp~dkowych·

· Pisarz hipoteczny:
(-) Al. Chrościcki.

OBWIESZCZENIE.
Wydział

Flipoteozny Sądu Okręgowego
w Piotrkowie obwieszcza, ż.e po śmierci ·niżej
wymienionych osób toczy się postępowanie spad·kowe, a miaµowkie po zmarłych:
. l) Ludwiku Kowalczyku, synu Piotra, właści

cielu 1/6 nieJ?·odzielnej części działka gruntu,
zawie:rającego przestrzeni 741/2 sążni kwadr.
wchodzącego do składu nieruchomości pod
nazwą „Działka ziemi w dobrach Rędziny AB.
. :Nr. I", pów. częstochowskiego;
Jarząbku, właścicielu działki
,gruntu Nr. 6 .przestrzeni 2 dziesięciny 2381
:sążni kw., w1chodzącej do składu Kolonii Dobrzelów ·Nr. I, pow .. p19trkowskiego;

2) Franciszku

3) Cha,imie Perelu, właścicielu kaucji w sumie
3000 zł. zapisanej do Nr. 12 działu IV wykaz~ hipotecznego .Osady Nr; 1 w kolonii Karolinów,· pow.· piotrkowskiego;

4) Mariannie Władysławie vel Wł~dysławie Ró-~yckim, wierzycielu ·siiiny 1100 zł. i 1000 zł.
zabezpie~_zon:ych na ·Części ·folwarku Uszczyn
Witów !ft. A,· zwana Miasto Ogród Poniatów,
pow. piotrkowskiego.
·

Termin do.regulacji

powyższych postępowań

,-spaqkoW:ytih W'yz.bacz.óny zc;>stał·· na dzień ·21-go
grudnia -1939- :roku w ·kailcelarH Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgow~o w Piotrkowie, w któ-

11

wić i zgłosić swoje
pełnomocników pod

~owe,

sk~ego.

Nr.

Wojewódzki.

OGŁOSZENIE

Więzienie w Piotrkowie zakupi w drodze nieograniczonego przetargu na czas od dnia 1 lipca
1939 roku do dnia 30 września 1939 roku nastę
pujące arty kuły żywnościowe:
1) bułek 200 kg.; 2) boczku wieprzowego
250 kg.; 3) buraków 2.000 kg.; 4) cebuli 160 kg.;
5) cukru kryształu 750 kg.; 6) cykorii 25 kg . ;
7) · Fasoli kolorowej jednolitej .900 kg._; 8) Gło
wizny wieprzowej 500 kg.; 9) grochu polnego
lub Folgiera 1.600 kg.; 10) herbaty 4 kg.; 11) jaj
230 szt.; 12) jęczmienia 300 kg.; 13) kaszy jęcz
miennej 1.800 kg.; 14) kaszy krakowskiej 40 kg.;
15) kartofli jadalnych 90.000 kg.; 16) liści laurowych 2 kg.; 17) mąki żytniej pyt!. 650/o 800 kg.;
18) rnąki pszennej 650/o 2.300 kg.; 19) masła
25 kg.; 20) marchwi 4.000 kg.; 21) mięsa woło
wego 150 kg.; 22) mleka 1.200 litrów; 23) octu 50
litrów; 24) pietruszki 90 kg.; 25) pieprzu 9 kg.;
26) pęczaku 2.000 kg.; 27) · słoniny grzbietowej
2.000 kg.; 28) soli szarej 1.600 kg.; 29) sody jadalnej 4 kg.; 30) żyta jednolitego suchego 20.000
kilogramów.
Artykuły winny być dostarczone w pierwszej
jakości.

Oferty z dołączeniem kwitów na wpłacone do
j{asy I Urzędu Skarbowego w Piotrkowie na rachunek sum depozytowych tutejszego więzienia
wadium w wysokości 3~0/o wartości zaoferowanej dostawy, należycie opieczętowane i zalakowane z napisem: „Oferta na dostawę artykułów
żywnościowych", należy przesłać do dnia 27-go
czerwca 1939 roku, godziny 12-ej do więzienia
w Piotrkowie, po czym nastąpi komisyjne otwarde ofert.
Oferenci winni posiadać świadectwa przemysłowe.
·
· W razie ńieosiągnięcia odpow.iedniego rezul:..
tatu, przewodnicz.ący może wezwać oferentów
do przetargu ustnego. Oferenci mogą być obecni
przy otwarciu ofert. .Więzienie niezależnie
od zaoferowanych cen, zastrzega sobie prawo
wyboru oferenta oraz zwiększenie lub zmniej~zenie dostawy.
Informacji o szczegółowych warunkach dostawy i przetargu udziela kierownik działu gospodarczego więzienia w Piotrko wie w. godzinach
urzędowych.

Piotrków, dnia 12 czerwca 1939 r.
Naczelnik Więzienia:
(-).Fr. Gielnfews:ki.

tódzki ·:Dziennik Woj.ew6dzki.

Nr.·H

l OGLOSZENlA DROBNE I
Jan, zgubił legitymację uczniowską kl. IIJ.
A damski
Gimnazjum Paó.stw. Żeromskiego w Łodzt 6408-1.-1

A drianowski Ferdynand,
rocznik 1921. syn
Konopnickiej 16,

Władysława.
zgubił kartę re-

zamieszkały Łódź.
jestracyjną wydaną w Łodzi,

6506-1-1

so~owskiemu Władysławowi. Lódź, Pojezieraka -41. akra.;.

aziono rewolwer systemu
Nr·, 346378.
·

.,Mauser''

kal. 6.3S,
6404·1-1

srandwajman .Szulim. Lódt; Kilil'iskiego 77, ·z~ubil zna'k
rejestracyjny samochodu ciężarówki A 48762. 6406-1-1

Leon, rocznik. 1888,· syn Ludwika, Ruda PaTobiasz
rocznik 1891, syn Dawida RajB uczyński·
bianicka, zgubił książeczkę wojskow" wydan" w Ło
A urbach
zla, Łódź, Śródmiejska 23, zgubił książeczkę wojsko- dzi.
· 6468;.1.:1
Laj2~r.

wą wydaną

w

Łodzi

szynie.

i dowód osobisty wydany w Działo
6504- l;. t

A ngersztein
Edward.
znak rejestracyjny

Łódź,

Al. Kościuszki 85, zgubił
samochodu .Qsobowego A 48921.
6393-1-1

ugustyniakowi Józefowi Franciszkowi. rocznik 1916,
Dąbrowa Wiewiórowska. skradziono zaświadczenie
wojskowe kat. E i dowód osobisty , w:ydany przez
Urząd Gm. Brudzice.
30-1-1

A

Braum .Szm'ut. Łódź, Wolborska 12, ·zgubił weksel złotych
100,- płatny 4 V, 39 r, wyst, Sztajnbaum Jankel,
tyro Holender Szapsa, zamieszkały w Łod·zi Nad ł.ódką
16.
6123-3-3

B

lausztają
zł.

Aron · Josek, Ogrodowa 3, zgubił protest na
738.- wyst. Besserman Juda, Nowomiejska 3.
.
6333-3·2

Eugenia, Pabianice, iw.
Bestek
osobisty wydany w Łodzi.

Jana 3,

zgubiła

dowód
6430-1-1

semsz Robert. rocznik 1900, syn Augusta, tódź. Piottkowska · 2ó9. zgubił ksi"żeczkę · wojskowi\ . Wydaną
w Łodzi,
·
6480-to.l
Chłopski Izrael Lejb, rocznik 1893, syn Hersala,
książeczkę. wojskową wydan14 w Opocznie. zl.

Bocian Menasze, rocznik ·1902, syn Szymona Hersza.
Ruda Pabianicka, Zeromskiego 12. ?.gubił'. książeczkę
wojskową wydaną w Poznaniu.
6437-1-1
Władysław, zgubił zaświadczenie z Komisji
BarRnow:,ki
Poborowej Nr 10/II wydane dnia 3/V 35 r. w Łodzi.

6443-1-1
ilskiemu Marcelemu. rocznik 1908, syn Romana, spaliła
się książeczka wojskowa wydana w Łomży. 6486-1-1

B

Moszek Mnyl, syn Moszka Emanuela, rocznik
B.lumenfeld
1895, 2gubił książeczkę wojskową i kartę mobilizacyjną

B

wydaue

W'

Radomsku.

'

133-1-1

abiś .Stanisław, rocznik 1897, Rasżkowa"'.'Wola, zgubił
ksiąieczkę wojskową wydaną w Skierniewicach.

944/V .

Cichoń

Stefan, rocznik 1500, syn Tomasza, ł.ód.t, ·Sęddoska 13, zgubił książeczkę wojskow" wyda'llą w
Jarocinie.
6483-1-l
Jan Zbigniew, Łódź,
C hędzelewski
zgubił dowód osobisty wydany w

Al. Kotciuszki 67,
6445-1-1

Łodzi.

cel Władysław. syn Jana, rocznik 1896, z Sulejowa
Górna, zgubił książeczkę wojskowĄ wydaną w Końskich.
142'-1-t
Łódt,

Edward,
Nawrot 100,
Czachowski
mobilizacyjnĄ wydaną w Częstochowie.

zgubił

kartę

6488-1-1

Józef, syn Piótra, zamieszkałego wiei Raków,
C ieślak·
gm. Uszczyn. zgubił książeczkę wojskow' wydanĄ w

131-1-1

Piotrkowie,
saumac Josef, Łódź, :śródmiejska 10, skradziono dowód
osobisty wydany w Łodzi.
6436-1-1

zgubij

Moszek Lajb, syn Joska Pinkusa, rocznik
D obrzyński
1903. zamieszkały w Łodzi, Żeromskiego 13, zQubił ksią
żeczkę wojskową wydaną

w

ł.odzi.

6496-1-1

oom Agenturowo-Handlowy Hugo F6rater,· t6dt, Dę
. bowa 10, zgubił dowód rejestracyjny i potwierdz•nie
zgłoszenia na motocykl M .46174.
6495;;;1-l

D o6piał
szew
'W

Józef. rocznik 1907, syn Walentego, wie• Krte·
Rz"dowy, zgubił książeczkę w-0jakOWfł w-ydanlł
Kutnie.
·
135-1-1

oowkan Alfred, Chojny. ul. Kiepury 18, ztiubłł dyplotn
czeladniczy wydany przez ',Cech Rzdn,• Wędliniarski
w Łodzi.
6432-1-1
Dzikowski Stefan, Łódt, Drewnowska 54.
rejeatracyjny samochodu A 48999.
.

zgubił

znak
6472-1·1

114-l-1

Englard Froim Jakób, Łódź, f>iotrkow•ka 60, z~bił dowód osobisty wydany w Łodzi,
· ·
6484-1-1

Lajbuś, syn Jankla, rocznik 18'5, Łódź, DrewBiderman
nowska 11 zgubił zaświadczenie wojskowe wydane

frydman Juda Lajb, rocznik 1905, syn Hila, Łódt, Zgierska 66, zgubił ksi„żeczkę woiskoW!l wydanĄ w Budzisławiu,
·'
'6485-1-1

w

Łodzi,

6440-:1-1

resler Judka. zamieszkały w· Lodzi, Południowa 3, zgu- bił dowód osobisty wydany w Łodzi.
·6450-1-1

b

Stefan, rocznik 1894, :syn ·Tomuza,. Udt,
G. arczarek
Pabianicka 28•. zsrubił ksiąteczkę wofłkow1' wydan"
w

Lodzi,

·

'499--1·1

Nr. 11
Józefowi, wieś Bolki, gm. Kuźnica Grabowska, skradziono weksle na zł. 1000.- wystawione
przez małż. Stanisława i Pelagię Kobielów, zamieszkałych
w Grzybie, gm. ·Klonowa. 2 weksle po zł. 500,- wystawione przez Tomasza Gołdyna ze wsi Mielcuchy, gm.
Kuźnica Grab. i 2 weksle na 125 i 50.- wystawione
przez małż. Władysława i Franciszkę Pacynów. zam. wieś
Klon, gm.. Kuźnica Grabowska, pow. Wieluńskiego.
109-1-1
.
Gołdynowi

Glowińs~i Hersz. ł.ódź, Abramowskiego 38, zgubił legi:
łymacyę szkolną kl. V. B. Publ. Szkoły Powszechney
,

-

Nr. -160.

G

-Gołębiowski Stanisław, rocznik 1913, wieś Struża, zgubił książeczkę wojskową i kartę mobilizacyjną wyda-

G

·---------- -------Binków, zgubił
w Piotrkowie.
150-1-1

niewaszewski Józef, rocznik 1905,
książeczkę wojskową wydaną

órski

G

wieś

rocznik 1913, syn Stanisława, zgubił
132·1-1
wojskową wydaną w Lodzi.

Czesław,

książectkę

Kaz1mierz,
G6rek
Chmielna 11,

rocznik

zgubił

1896,

książeczkę

w Lodzi.

Gryglewski Józef,

wieś

Pawła, · ł..ódź
wojskową wydaną
bezpł. 1-1

syn

Karkoszki Nr. 7, gm. Dobryszyce,
wydaną przez 36 p. p.
101-1-1

zgubił książeczkę wojskową

w Radomsku.

ersztonowi Lewek, Stryków, Kościuszki 12, skradziono
13 weksli protestowanych na sumę Zł. 3.600.- 2 weksle
. po zł. 203.50, wysł. E. Figlarz, Łowicz, ul. Stani&ławskiego
Nr. 1, zlec. Benet Szmul. Zgierz, 2 weksle a zł. 203.50 i 153,__. wystawca M. Bieberstein i M. Goldach,· Łódź.
Piotrkowska '19, zł, 92.- 50 wyst. Józef Klajman Stryków
zł, 203.- 50, wystawca Zac Hirsz, Łódź, Piotrkowska 59,
zlec. Abram Sztyłerman, Łód.i. zł. 508.- wyst. Aron Rafzbaum, Tomaszów-Mazow., zł. 1.828.- wystawca A. Krywio, Lódź, Narutowicza 79, zlec, Henryk Tasma, Lódź,
i 2 weksle po zł. 100.- wystawca Fuks, Łódź, zlec. L,
6492-3.-1
W ajnsztajn, Zgierz!

G

liksman Dawid, zgubił książeczkę oszczędnościową.
Kom. Kas. Oszcz. w Radomsku Nr. 4.829 na zł. 42
125-1-1
. gr. 70

G

·Grabińska

Abrama,

Jakób, rocznik 1907. syn
l hudesman
Kościuszki 10, zgubił ksią~eczkę

wojskową

Łódź, Al.
wydaną

6514-1-1

w Lodzi.

agielle Stefanowi, rocznik 1913, syn ·Marcina, zamieszkałego w Łodzi, Zawis~y 5, skradziono książeczkę
6446-1-1
wojskową wydaną w Kutnie.

J

Antoniego zgubił

Janicki Franciszek, rocznikz ·1914. syn
książeczkę
w Łodzi.

kartą

wcfskową

mobilizacyjną

wydaną

6459-1--1

151-1-.1

ne w Radomsku.
-----·

Hochman Abram, zgubił legitymację uczniowską 6-kJ.
Pryw; Szkoły Ppwszechnej w Łodzi. Pomorska 46/48.
6519-1-1
.

6518-1-1

dlus Adam, Sieradz, P.O.W. 25 zgubił książeczkę woj, . skową z kartą· mobilfzacyjną, rocznik 1911 wydane
152-1-1
·
w Kutnie.

----~.

Herszkowicz Chil Majer, Łódź, Jakuba 6, zgubił świa
dectwo przemysłowe kat. VIII. wydane przez 13 Urz.
6422-1-1
Skarbowy w Łodzi.

Janina, maj. Osiek.
wód osobisty i świadectwo
1933 r.

k/Łowicza, zgubiła dotożsamości i<onia urodz.

130-3·1

Rafał, zgubił legitymację uczniowską, Szkoły
Łodzi.

Grynbnm
Powszechnei przy I Oimnazjum Zyd. w

Łódź,

Wolności 2. zgubił poz~olenie
łowiecltą wydaną przez Starostwo

-Plac
ersek Józef,
·
na
J
Powiatowe w Lasku.
broń

i kartę

6398-1-1

Łódź, Piwna 1.8. zgubił świadectwo
ukończenia Szkoły Powszechnej Nr. 36, w Łodzi,

urczyk H~nryk.

J

6502-1-1

Tadeusz, rocznik 1910,
Janczyk
Piotrkowie. .
gm. Kamieńsk; zf!ubił

syn Ignacego, więś Piaski.
wojskową

książeczkę

wydaną

120-1-1

w

aroch Władysław, Rembów, gm. Brzeźnio,. zgubił dowód
osobisty wydany przez Zarząd Gm. ·Brzeźnio. 115-1'."'1

J

arzębski Maksymilian, zgubił zaświadczenie wojskowe,
Komisję Poborową w Radomsku.

J wydane przez
K

125-1-1

ozłowski Leon, rocznik 1896, syn Ludwika z Bogusławic, zgubił książeczkę wojskową i kartę mobiliza-

cyjną

157-1-1

wydane w Piotrkowie.
zgubił

książeczkę wojskową

Boruch,
Koselman Szulim
w Radomsku.
dowód
Marianna,
. ilówna
K
miasta Radomska.
przez
wydaną

zgubiła

Zarząd

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

ane Izrael Chaim, rocznik 1916,
zgubił zaświadczenie wojskowe

K

Łodzi.

·

125-1-1

osobisty wydany
125·1-1

----------Pomorska 26,
kat, A wydane w
6426-1-1

Łódź,

-~-----------~---~-~-.--~~

Poddębice, Piłsudskiego 32, 2 gubił doNr. 460917/97, wydany w Poddębicach.
6427-1·1
.
'

Karol,
K oziński
wód osobisty

6457-1-1

oldberg Chaim, rocznik 1895, syn Mendla, Łódź, Targowa 6'1. zgubił książeczkę wojs\ę.ową wydaną w Lobezpł. 1-1
'
dzi•

G

riinberg Uszer Lemel, Łódź, skradziono dowód oso.
bisty wydany w Łodzi i wyrok zasądzony na zł.
6397-1-1
52.- na Wieczników

G

Józef Ignacy, rocznik 1899, syn Józefa, lódt,
Pasterska 4, zgubił zaświadczenie wojskowe, kat. E
6444-1-1
wydane w Łodzi.

K

ałużny

ozłowski Symcha Majer, syn Mendla, rocznik 1913, zamieszkały. Łódź. Magistracka 24, zgubił książeczkę
\Ą ojskową i Hrtę mobilizacyjną wyd&ne w Łodzi;

K

6452-1-1

Majer, ro.cznik
Walerian, rocznik 1908, syn Adama. ŁócłZ,
Klajnman
Gutkowski
wof1kowe o relestracji
Chojny, Po1tępowa 8 a zgubił . książeczkę wc;jskową

..·

wydaną w

Lodd.

6467-1-1

w todzi.

1920, zgubił 7.aświadczenie
dowód osobisty wydany

i

6481-1-1

Nr. 11

Kadysz

Łó<faki

Rozenbaum,

Ozorków,

książeczkę wojskową, wydaną

Kościuszki

Lubiński

Aron, rocznik 1889, syn Abrama Józefa, Łódź
P. Q. W. 28, zgubił książeczkę wojskową wydan"
w Łodzi.
6441-1-1

zgubił

13,

w Kutnie.

136-1-1

Królowi Bolesławowi, rocznik 1906, syn Feliksa, I:;ódt,
Lokatorska 16. skradziono książeczkę wojskową i
kartę mobilizacyj,ną wydane w Koninie.
6498-1-1

przemysłowe
Urząd Skarbowy.

przemysłowe

zamieszkały.
książeczkę wojskową

rocznik 1910.

zgubił

6451-1-1

Kasryla, ·Łódi,
dowód
200.osobisty wydane w
płatne 25/IX 1939 r. wyst. Waksberg, zlec. Birger, Łódt,
Południowa 42 i blanco weksel na zł. 200.- i podpisem
6460-1-1
Eizner, zlec. H. Kalisz. Łódź.
Szulim, rocznik
K owalski
Sienkiewicza 53,

1894, syn

zgubił książeczkę wojskową,
Łodzi oraz weksle na złotych

1

K

Wła.:!ysława, Łódź, Brzezińska
larówkę Nr, 142582.
.

arolak

94,

zgubiła.

do6465-1-1

6503-t ...t

w Andrzejowie„ zgubił
dowód kolejowy wydany przez Dyrekcję Kolei Pal\stwowych w W-wie oraz legitymację Państwowego Gimn.
· 6403·1-l
St. Zeromskiego w Łodzi.

L.

6524-1-1

Łodzi. Gdańska
wydaną w Łowiczu.

węglem

rok.

zgubił legitymację uczniowską kl. 4,
Szkoły Powszechnej przy I Gimnazjum

Chaim. syn Majera,
Knobel
w
22,

10, zgubił świadectwo
kat. VII wydane prżez 13
6505-1-1

1939.

R~gowska 61, zgubił świadectwo
L ewkowicz Lejba,na Łódf.,
prowadzenie budlei z
na 1939 ·

K PrywatnejMarian,
Zyd.

Łódź, Północna

L ichten1Ztain Icek.
z r.

Kon Joel Ber, rocznik 1915. syn Sztama Joska, zamieszkałego w Alek1androwie k/Łodzi. Parzęczewska 15.
zgubił książeczkę wojskową wydaną w Lodzi.
6521-1-1
empićski

341

Dziennik Wojewódzki.

udziński Mirosław, zamieszkały

•

„

Borensztajn, rocznik 1906. syn leka Majera, zguL ajbal
bił książeczkę wojskową wydaną w lodzi.. d. ~;ł3/V
Paweł, por. 111. 31 p. S. K. w
L inka
gitymację służbową Nr. 24.
.

Zygmunt,
L enduszko
dzenie zgłoszenia

A 48-604.

6401·1-1

Lindner Edward.

K

ling Mateusz, rocznik :1907, syn Jana. zamieszkały,
Zabieniec, Lipowa 51, zgubił książeczkę wojskową
wydaną w Łodzi.
6508-1-1

K

ling Henryk, rocznik 1911, syn Jana
K
. bieniec, Lipowa 51,

zamieszkały Ża

zgubił książeczkę wojskową,

wy6508-1-1

daną w Łodzi,

Kośpion Stanisław,

Sródmiejska 79,
w

rocznik 1893,

wolskową wydaną

6501-1-1
Stanisław,

Kaniewski
niewice, Szkolna. 4;

rocznik 1901, syn Jana, Skierwojskow_. wyw Skierniewicach.
·
6402-1-1

Kolski Kisryl

Josyf,

Łódź, Wólczańska
wydaną w Łodzi.

z.gubił książeczkq_

rocznik 1907. syn Syna Fojgla,
65, zgubił książeczkę wojskowłl
6471.-1-1

Kowalskiemu Stanisławowi, zamieszkałemu w Łodzi,
· · przy ul. Srebrzyńskiej 85, sIFradziono dowód osobisty
wydany przez Zarząd Miejski Łódź, legitymację kolejową
Krzyża· Niepodległości z Mieczami wydaną przez Komitet
K.rzy:ia i Medalu Niepodległości w Warszawie. Pozwo~
lenie na broń wydane przez Starostwo Grodzkie Łódzkie.
6414-1-1
Karol
L iszewski
Zródlana 23,

rocznik 1902, syn . Andrzeja, Tuszyn,·
i kartę mobi6428-1-1

zgubił książeczkę wojskową
lizacyjną wydaną w _Łodzi.

LisLutomierska
Zdzistaw, rocŻnik 1912, syn Józefa,
6,

I

zgubił książeczkę

w

Łodzi.

L

Ł

Kilińskiego

82.

z~ubłł

144-1·1

w .Sieradzu.

inkowska Dwojra Pelta, Łódź, •Żeromskiego 44, zgubiła
dowód osobisty wydany w Łodzi.
6500„1·1
opaciński

Stefan, Łódź. Kopernika 32,
jestracyjny samochodu A 45660.

Józef, Łódź, Piotrkowska "13,
Łęczycki
zagraniczny wydany przez Starostwo

zgubił

znak re·
6516-l·l

zgubił

dzi.

paszport
Grodzkie w lo6171-3-2

Łysogórski Ignacy, adwokat, w lasku, Warszawska .11.
zgubił rewolwer F D kal. 6.35 Nr. 2S667.
64-3-3

rocznik 1888, syn Wawrzynca, Łódź

zgubił książeczkę

Łodzi.

daną

zgubił le64~6-1-1

Łódź, Targowa. t, zgubił potwierze Starostwa samochodu •• Opel''

ksiąieczkę wofskową wydaną

wiatosińskiemu Kazimierzowi. rocznik 1910. syn Adama, Łódź, skradziono książeczkę wojskową z kartą
mob. wydane w Łodzi i kartę powołania na ćwiczenia
wydane w Łęczycy, oraz legitymację nauczycielską wydaną przez Inspektorat Szkolny w. Łodzi.
6417 1~1

Łodzi,

wieś

wojskową

Marian, Łódź, Wy.soka 21,
Marecki
bisty wydany w lodzi.
.

zgubił

dowód. oso6434-1-1

Marczak Nachman, zamieszkały w Zduńskiej-Woli, .Sie;.
radzka 13. zgubił książeczkę wojskową wydaną w
Sieradzu.
6396-1„1.
Musldłowski

Konrad,

twierdzenie

wt'

p, o.
15•. zgubił pona motocykl M 46112.
·
6494„1„1

Łódź,

zgłeszenia

Irena, Zduńska Wola, Juliusza 33, zgubiła
M asłowska
dowód osobisty wydany przez Zarząd Miejski w

Zduńskiej

Woli.

Majer Martyn, rocznik 1889,

126-1-1
syn Jana, . Andrespo~. :zguw lodzi. 6515·1 ... l

bił książeczkę wojskową wydaną.

Miiller Fryda i Lidia z Andrespola, zgubiły dowfJdy oso·
biste wydane przez Zarząd Gminny Gałkówek.
156-1-1
i

Cyganka,
wydaną

6438·1-1

Niewiadomski Hieronim z Moszczenicy k/Piotrkowa.;
Tryb, zgubił ksiązeczkę wojskow, i kartę: mobilizacyjną wydane w Piolrkowie
103-1-1

r

Łódzki

Rodal
.Maryla.
przez Gimnazjum .,Aha" w

rocznik· 1899,.
N.ofnieszewski.
mobilizacyjne wydane w
Stanisław,

zgubiła

zgubił zaświadcze
ł.asku.
Ził, 932/V

Stanisław, rocznik 1899, syn Jana,
teczkę wojskową wydaną w Łodzi.

Nowak
-

Nr.. l1

Dziennik Wojewódzki.

legitymację uczniowską wydaną
Łodzi.
6415-1-1

Ryszak
Alma, zgubi!a
90150; wyst, przez Bank

zgubił ksią
bezpł. 1-1

książeczkę oszczędniościową Nr
Przemysłowców Łódzkich

6511-3-1

O

renbuch Noech, ł..ódż, Stary-Rynek 3, zgubił protest
n.a zł. 65.- wyst. Zysman T. zlec. Milcbman J.
. 6395-1-1

Rajcbert Ezra, zamieszkały Zgierz. Dąbrowskiego 6, zgubił legitymację szkolną

Tow Szkół Żyd. w ł.odzi.

II

Męskiej

SzJtołv

Prywatnej

6482-1-t

zginął· przedni

Janowi w Piotrkowie,
Oberfeldowi
reiestracyjny samochodu A 49515.

znak
6314-3-2

Leon, Łódź, Piwna 10, zgubił
Siech
szenia na motocykle M 45.860.

pucman Jan, Łódt. Bandurskiego 14.• zgubił dowód 'osobisty wydany w ł.odzi.
_
6394-1-1
Eugenia, ł.6dt, Srebrzy6ska 23, zgubiła dowód
. reiss
P
osobisty wydany w todai.
6420-1-1
<;egielniana -36 _a:
P. wojskoweMo;nes,
kat. A. roczmk 1906, wydany w
ajew~ki

Łódź.

• suski Wacław, rocznik 1911. ·syn Piotra, ł.6dt, .Główna
19. zgubił książeczkę wojskową i kartę mobilizacyjną
wydane w Toruniu.
-~525-1-1

·zgubił. zaśw.
Łodzi.

6509-.1-1
Izaak, ł.ódt, Śródmiejska 25. zgubił dowód
P-ltyc
bisty Nr. 6.253 wydany przez Starostwo w

potwierdzenie -zgło·
6491-1-1

oso-

Końskich.

. 6424-1-1

purman Jankiel Lajb,. Łódi, Kilińskiego 46, zgubił dowód osobisty Nr. 584 wydany przez -.Magistrat m. Rypina. _
6423-1-1

5tefański Stanisław. wieś Reducz, gm. Ręczno, pow.
Piotrkowski, zgubił dowód osobisty wydany przez-. Za'."
rząd Gm. Ręczno.
137-1.;.t

Józef, rocznik 1906,
Szewczyk
Zduny. gm. Zdui\ska Wola,

wydaną

svn

wieś

Franciszka.

zgubił książeczkę wojskową

143-1-1

w Sieradzu,

Skrzynecki Stanisław,
bisty wydany przez

Niekłam Duży, zgubił
Zarząd

Gminny

dow6d oso-

Odrowąż.

71-1-1
pacewicz Edward z Wolborza,
sko~" wydaną w Piotrkowie.

zgubił

książeczkę

woj-

112-1-1

Lean, rocznik 1885, syn Michała.
P.ardel
domszezaóaka 17,

zgubił książeczkę

dai11i w Kol11kich.

Przedbórz, Rawy41-1-1

esaes Moszek .z Opoczna, Berka Josełewicza 45, zgubił _dowód osobisty wydanv w Opocznie.
6'2~2·1

P

Prywatnej

Łódt, S~e.nkiewicz~. zgubił' legitymacj.ę

Szkoły

Powszechnej Niem. Stow. Szkolnego
6479-1-1

ptułny Gab;iel, rocznik 1918, . syn Moszka. zamieszkały
· w Łodzi, Sterlinga 9, zgubił dowód -Osobisty oraz dowód rejestracji_ wojskowej wydane w Łodzi.
6449-1-1
piątkows}t~ Fr~nc~szek, syn., Józefa, Lódź, Strzelców
zg~bił ~cstążeczkę WOJskową wydaną w Lodzi.

a.

Kan.

Eryk Edward. rocznik 1915. syli Adolfa Gustawa,

zamieazkałęgo, ł..ódź, Zamenhoffa
woj1kow~ wydaną w Łodzi.

.

bezpł.

·

1-1

Ślusarczyk Józef, z B,kowej-Góry. gm. Masłowice, zgubił książeczkę wojskową wydaną

w Radomsku. ·

148-1-1

schreer Joachim. rocznik 1913, syn Juliusza, Łódź, Narutowicza 48, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Łodzi,
•
6439-1-1

Struszczak
Szkoły

Zenon, zgubił świadectwo z V kl. ·PubI.
Powszechnej Nr. 55 w ł.opzi.
6458-1·1

spalono legitymację szkolną, Symiatyddej Frajdy, uczen6435-:1-1
nicy Gimnazjum ,,Wiedza" w Lodzi.
rocznik 1906, syn NN, Lódź. ul. Pół
zgubił książeczkę wojskową wydaną w Ło

Menasze
San,.:lacz
nocna 14,
dzi, .

6464-1-1

6475-1-1

pencina Wacław Architekt, Piotrków-Tryb. AI. 3_ Maja
Nr. 14 w dniu 29/IV, 39-. r, w Piotrkowie-Tryb. zgubił pistolet F-my ,,Fortuna" kaliber 6.35 Nr. 7449. 91-3-2
Rłes

daną w -Kutnie.

wojskową

poc.ztar Jerzy. Piotrków, Narutowicza 36, zgubił dowód
osobisty wydany przez Zarz'd Gminny Międzyrzec, pow.
129-1-J
Równe. ·

puppe Zygmunt,

Roman, rocznik 1905, syn . Stanisława, ł.odt,
S zafrański
Limanowskiego 99', zgubił ksiąteczkę wojskoy·ą wy-

17.

zgubił książeczkę

6433.1-1 _

ł.ódź, Zydowska 30.
rzemieślniczą wydaną przez Starostwo

komski Abram Icek.
S
. ·
Opocznie.

zgubił kartę

Grodzkie w

6476-1-1

5zulimowicz Sura Maria, Łódź, Pierackiego 7, zgubiła
dowód osobisty wydany w Łodzi.
64'17-1-1

Ryba.~ .Mari~n. rocznik 1910, syn Stanisława zg~bił. za.;
. łwładczen1e wołskowe kat, C wydane w Lodzi •

Szczurowski Stanisław, Radog_oszcz, Bema 2, ~zgubił po,
twierdzenie zgłoszenia ua~;motocylcl M 46343.

.6512-1„1

6470-1-1

Łódzki

Nr. 11
Karola Zgierz,
Schilter
mochodu Nr. 45164.

zgubiła

Dziennik Wojewódzki.

rejestracyjny sa-

znak

6191-3-2

Zofia, Łódt, Piotrkowska 111, zgubiła
paszport :zagraniczny wydany przez Star. Grodzkie
6351-3 2
w Łodzi.

S

uchosłow·Kipnis

Józef, Łódź. 11 Listopada
Sankiewicz
we
100.na
złotych

płatny

33, zgubił weksel
39 r. z własnym
6453-1-1

wrześniu

podpisem.

Zygmuntowi, Aleksandrów,
St.rugalskiemu
do'Wód osobisty wydany w Aleksandrowie,
Ubezpiecza1ni Społecznej w

Wiśniewski Bronisław. rocznik

w

skową wydaną

Karol, Aleksandrów, zniszczył dowód
S,. liwka
przez spalenie wydany w Aleksandrowie. .
Józef, rocznik 1907, zgubił
Tencer
skowe, kat. E wydane w Łodzi,

wnuk Józef. rocznik ł900. syn
oraz odcinek zameldowania,

o~obisty

August, rocznik 1898, syn Jakuba. z.gubił
W ildeman
6455-1-1
kartę mobilizacyjną wydaną w Łodzi.

6473-1-1
woj-

6463-1-1
.

ralerman Ela zgubiła legitymację
przez Gimnazjum Aha w Łodzi.

ticzniowską

Kazimierza, gm. Brąs.
mobilizacyhlll
6429-1-t

wojskową i kartę

zgubił książeczkę

878/V

zaświadczenie

weidemeier Edyta Wanda, Łódt, Rembielińskiego 39,
zgubiła paszport zagraniczny wydany przez Star.
6489-3-1
Grodzkie w Łodzi.

wydaną

6416-1-1

Turner Chil Majer, ł.ódt, Północna 25, zgubił kartę rzemieślniczą Nr.· 1344, wydaną przez Starostwo Pow.
,
Radomszczańskie oraz dyplom czeladniczy wydany przez
6469-1-1
Cech Piekarzy z Radomska.

ł.ódt, Łagiewnicka 3'7 a. zgubiła świa
ukończenia 6 kl. Publ. Szkoły Powszechnej
-6487-1-1
Łodzi.

Irena,
W estfal
dectwo
Nr. 30 w

Berelc, rocznik 1907,
Wiener
kowska 56,
zgubił

syn Kop la,

książeczkę

Dawid Hersz,
Truskolaski
wydaną w Radomsku.

zgubił

książeczkę

znak re6490-1-1
wojskową

wydaną
6520-1~1

zgubiono dowód totsamości konia, Seria A Nr. 313669
wystawiony na nazwisko właściciela Szturnogi Józefa.
zamieszkałego w Tomaszowie-Mazow. Hrubska 10.

47-1-1

125-1-1

Teodorczyk Wawrzyniec, rocznik _1905, zgubił książeczkę
134·1-1
wojskową wydaną w Sieradzu.

Wolf Gerszkowicz,

Lódt, Piotr.

wojskową

w Łodzi.

Tenenblum Hil, L6dź. Narutowicza 16, zgubił
jestracyjny od motocykla M 46343.

legity-

wagner Alfons, Łódź. Sierakowskiego 26, zgubił p~
twierdzenie zgłoszenia wydane przez Zarząd Miejakł
6431-1-1
Wydz, Przem. w Łodzi.

1912. zgubił ksią!eczkę wo)zł.

6413.;.t:.1

Wojciechowski Józef, rocznik 1902, syn Stanisława,
Koluszki, zgubił zaświadczenie karty mobilizacyjnej
Mt 9-1"".t
.
wydane w Lodzi.

shadzio,no

Łasku.

Włocławku.

wydan-

6401-1-1

6399-1-1

Schnabel Ryszard,wrocznik

wojskową.

Eugeniusz, ł..ódt, Sanocka 22, zgubił
W ilczek
mację szkolną Gimnazjum Państw. Nr. III,

legitymację
Łodzi ł legitymację tramwa-

jową.

ł..ódt,

1899. syn Józefa,

Zórawia 14, zgubił ·książeczkę

rocznik 1899, syn Szyji; zgubił
zł. 899/V
w Łodzi.

lcsiąteczkę wojskową wydarią

1914, syn
Zaborski Leon. rocznik
i
żeczkę wojskową
jazdy dorożką wydane

Piotra,

kartę mobilizacyjną
w Łodzi.

wasilew.ski Leszek, zgubił świadectwo Ukończenia 6 kl.
Publ. Szkoły Powszechnej, im. Adama Mickiewicza
6474-1-1
w ł..odzi.
Michał z Gortatowic, zgubił pozwolenie
W ielan
broń wydane przez Starostwo Rawsko Mazow.

na

ksią

oraz prawo
6454-1-1

zaks Abram, rocznik 1910, syn Wolfa Icka, zamieszkały
Łódź. Zydowska 20, zgubił książeczkę wojskową wy-

6405-1-t

daną. w Łodzi.

wajnbergowa Gryna i syn Józef, Łódź, Południowa 39.
zgubili dowody osobiste wydane w Łodzi. 6478-1-1

zgubił

zYlberberg Wigdor Boj.pisz, rocznik .1905~ syn-. M<>szk.e.
Lajba, Łódt, Nowomiejska 4, zgubił książeczkę woj6409-1-t
.
skową wydaną w Łodzi,
zgubiona została legitymacja Nr. 7/M wydana prze.z Za~
rząd Miejs~i w Łodzi, p. Ławnikowi Janowi Miła
czewskiemu. Legitymację tę niniejszym się unieważnia.

.

19/3-1-·t

116-3-2
Ruda-Pabianicka, Szkolna 2, ZiUbił
6493-1-1
znak rejestr. s;Lmochodu A 48'767.

Zieliński Czesław,

wajnberg Chaskiel i S".'ka, •tódź, Cegielniana 3, . zgubił
kwit zaliczeniowy na zł. 150.- wydany przez Spółkę
Lubelską w Łodzi, Piotrkowska 64, na okaziciela C Aron6462-l-1
brot. Lublin.

Łódź,

Piotrkowska 265„
Joel,
ZiJberszpic
rejestra~yjny s~ochQdu,. ~ 4;6482•. -

ziuJ>ił. znak

6442.-1-1

Łódzki

uczeń klasy III B, zgubił legitymację szkolną wydaną za Nr. 235, przez Prywatne
Gi.mlll}tjum Męskie Zgromadzenia Kupców m. Łodzi,

Z biaranowski Leszek.

651'•1·1

Z

ylberman Pinkus Dawid, rocznik 1906. syn Abrama,
.. zą.mieazkałego w Wierzbnikach, wojew. Kieleckie, zguhłl książeczkę wofskową wydaną w Wierzbnikach.
6448-1-1
dowód tożsamości
Z. gubiono
wystawiony na naY-wisko

·

zamieszkałego

w.

GO$łomia,

Nr. 11

Dziennik Wojewódzki. Poz.

konia, seria E Nr. 643272
Litwina Jana,
gm, Góra, pow. Rawski.
153-1-1
właściciela

dowód tożsamości konia, seria E Nr. 37767
Z gubiono
wystawiony na nazwisko właściciela Kurana Stefana,

zamieszkałego wieś

Z

ostała

przez
nazwisko
się.

Zator, gm. Korabiewice.

zgubiona legitymacja

124-1-1

Nr. 4012813. wystawiona

Ubezpieczalnię Społeczną w
Korpińska Adela. Legitymację

Pabianicach na
tę

unieważnia

123-1„1

Została
zgubiona
przez

legitymacja ' Nr. 4000657, wystawiona
Społeczn4 w Pabianicach na
nazwisko Dudek Kunegunda. . Legitymację tę unieważnia
się.
.
123-1-1
Ubezpieczalnię

zgubiono dowód tożsamości konia ser. A Nr. 261332 wystawiony na nazwisko właściciela Bieleckiego Antoniego
zamieszkałego w Czerniewicach.
155-1-1

zł. 4.50, rocznie 'zł. 18.- wraz z przesyłką pocztową.
Konto w P. K. O. Nr. 602355 l.ódzlli Dzienaiłl Wojewódzlli, l.ódi

Prenumerata wynosi a kwartalnie

Adres RedalccJI I Admin.:
.

Urząd

Wojewódzki, Łódź, Ogrodowa 15. tel. 158-50. Administracja czynna od
Cena pojedyńczego egzemplarza 75 gr.

gą~z,

10-12

Administracja przyjmuje ogłoszenia instytucyj społecznych i użyteczności publicznej, od osób zaś prywatnych tylko
takie, które wynikają ze stosunku do ·władz rządowych i wymienionych instytucyj, - Ceny ogłoszeń: 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 nleotrzJmanla poszczeg61nrcll 1umer6w ,Dziennika WoJewidzklego naleir ·wnosił do

mleJscowrcll urzedOw poc1towrc11

niezwłocznie

po otrzrmanlu nastepnego lcoleJnego numeru

Zakłady G'rafiaa•

J. K. Baranewskiedo w

----_..

......Pi•trkow1k.
---------------------......
_________
111, tel. 138-68. 11/39.

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

ł..ecki,

