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Łódzki

Dziennik WoJewóclzki Poz. l, 2, 3, 4, 5

DZIAŁ URZĘDOWY.

plowej
ceny..

od

Nr.!

zadeklarowanej

na

przetargu

Starosta PowiatO'wy
(-) S. Nożyński,
i

1.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia 29 grudnia 1934 r.
o sprostowaniu błędu 'powstałego przy ogło
szeniu w Łódzkim DZIenniku Wojewódzkim
Nr. 23 z dnia 15. XII. 1934 r. pozycje 2"5-281
i 286.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie
dzienników woje'w'ódzkich (Dz. U. R. P. Nr.,
72, poz. 648) prostuję obwieszczenia o kolejności osób, O'bowi~zanych dO' -dostarczenia
samochodów i motocykli: starosty grodzkiego łódzkiego i starostów powiatO'wych: brzezińskiegO', kaliskiego, kO'lskiego, konińskiego,
laskiego, łęczyckiegtO' i tureckiego (poz. 275281 i 286) odnO'śnie klauzuli reklamacyjnej
w tym sensie, że wejście w życie wymienionych list kolejności nas,tępuje z dniem 1 strcznia 19.35 roku, zgodnie z § 8 Rozporządzenia
Min. Spr. Wewn. i. Min. Spr. Wojsk. z dnia
29/VI1. 30 r. \\rydanego W porozumieniu ~ Ministrami Skarbu i 'RO'bót Publ. o O'bowlązku
dostarczania jako środków przewozowych na
rzecz wO'jska w czasie pokoju, samąchO'dó'Y'
motocykli i rowerów, a nie z dniem O'głoszenIa
tych list w Łódzkim Dzienniku W ojewódzkim.
Wojewoda
w z. (-) A. PoJocki
Wicewojewoda. '

3.
OGŁOSZENIE

STARO~TWA

PUW. PIOTRKOWSKIEGO

z dnia 17. XII. 1934 r. Nr. R. 9/61
o wdrożeniu postępowania scaleniowego..
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31-go
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (~z. ~,L R. p,
z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmIenIU ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy'pospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. ~.
NI". 67, poz. 622) oraz art. 14 rozpor'~~dzerua
z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U. R. P.
Nr. 85, poz. 635) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 9 grudnia 1934 r. uprawO'mocniło się orzeczenie tegoż Starostwa' z dnia
15 listopada 1934 r., doty<;zące wdrożenia postępowania scaleniowego., i usta)enia oh~zarl!
scalenia na gruntach WSI Karhn" połozonej
w gminie Szydłów', powiecie piotrKowskim.
Za StarO'stę PO'wiatowego
(7) Wodziński

Komisarz Ziemski.
I".

OGŁOSZENIE

STAROSTWA POW. PIOTRKOWSKIEGO

z dnia 19. Xn.1934 r. Nr. R. 9/59
o wdrożeniu postępowania scalen~ego.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31-go
lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
2.
Z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustaOBWIESZCZENIE
lonem roz,porządzeniem Prezydenta RzeczySTAROSTY POWIAT. TURECKIEGO
pospolitej ,z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. p,
"l'a'
12.
XII.
1934
r.
Nr.
BG.'
12/1
Nr. 6'7, poz. 622) oraz art. 14 rozpO'rządzenia
Z dn
z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. p,
o publicznym przetargu broni myśliwskiej Nr. 85, poz. 635) podajęqO' publicznej wiadoskonfiskowanej.
,mości że w dniu 9 grudnia .1~4 r. uprawoNiniejszem podaję dO' wiadomości, że mocniło się orzeczenie, tegoż Starostwa z dnia
dnia 22 stycznia 1935 roku, o godz. 10 przed 17 listopada 1934 r., dotyczące wdrożenia popołudniem, O'dbędzie się -w lO'kalu Starost~a __ stępowania scalenioweg? i uS,ta!enia. ob~zar~
Powi~toweg~ w Turku,. pla'c Mars,z.ałka PIł- scalen~a. nł,l gruntach WSI. M?nlk.ow, połO'z,,?neJ
sudskle~o Nr. ~3, I 'plętro, pokO'J N,r. 11, w gn;t.lI!.l~ ,.:ŁękB::W~' 1?'?,"o/le~le plotrk.o~sklm.
sprzedaz z publIcznego przetargu bronI my.
'Za 'StarO'§tę 'PO'wiatowegO'
.
śliwskiej zdatnej do użyt~u, ładunków, oraz
(~) W D d z i ń S k i
szmelcu. pows!~łeg~ z hronl.
. ,
Komisarz Ziemski.
, Do hcytaC]I, ktO'ra rozpocznIe SIę od sumy
szacunkoweJ' (oddzielnie każk~ sztuka), będą·
----- ,.
dopuszczone osoby, posiadające pozwolenia
~.
f 4'
na prawo pO'siadaniabroni: myśliwskiej,
WYKAZ
względnie pozwolenia na kupno, oraz kupcy osób poszu~iwanych -- odwoła~yc~ ~szuki:
posiadający koncesję na handel brO'nią·
wań, za.gub1onych ozn~ sołtysow I pIeczęcI
Do kupna szmelcu mO'gą przystąpićhan- urzędowych i unieważnienie znaku rejestra ..
dlający zelazem.
cyjnego.
, Materjały przeznaczone na licytację ohej- (Do użytku powj.atowyeh władz adminisłrarzeć mozna w dniu licytacji o, godz. 9-ej rano
. cJoi ogólnej województwa łódzkiego).
w Starostwie.
.
Utrzymujący się przyp,rzetargu obOlWią1. Na skutek pisma:ók61negoUrzędu Wotany będzie uiścić 1,1°/0 tytułem opłaty stem- .tewódik:iegO' w ,Białymstoku z .dnia 9. XI.
I

Łódzki

Nr. 1

Dziennik, Wojewódzki. Poz.·5

3.

1934 r. L. Z. O. 299/27/34. proszę o zarzą wyzeJ wymienionym, które ogłoszone zosta..
dzenie poszukiwań za Henrykiem Ignatowi- ły w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr.
czem, synem AntoniegO' i Stefanji, ur. dnia 14 z 1934 r. pod poz. L. 1.
18. IX. 1918 r. w Starosielcach, pow. biało
stocki.
6. Na skutek pisma okólnego. Urzędu Wo.Jewódzkiego
w Brześciu n/B. z dnia 3. XII .
.Wymieniony w roku 1920 został o.ddany
przez matkę do. ochro.ny Misji Amerykań 1934 r. L. S. D. P. zawiadamiam, że sołtys
skieJ w Białymsto.ku, skad został wywiezio.- p:rom~dy Perebrody, gminy stolińskieJ w
ny do Warszawy i wszelki ślad .Po. nim za- .dniu 17. X. r. b. zagubił pieczęć z napisem
"Sołtys wsi Perebrody, gminy stolińskiej,
ginął.
powiatu
stolińskiego" ..
Wymienio.nego poszuku,je matka Stefanja
Proszę o wydanie dalszych stosownych
Ig'natowiczowa, zam. w Starosielcach : przy
zarządzeń zapobiegawczych~ a w razie odnaul. Marszałka Piłsudskiego Nr; 15.
ł~"
lezienia tej pieczęci odesłania jej' do Stai W razie pozytywnego. wynikuposzu 'iwań
rostwa
Powiatowego w Stolinie z' powoła
pro.szę zawiadomić . Q tern tut. Urząd Wojeniem
się
na teg.oż pismo z dnia 24. XL 1934 r.
wódzki z poWołaniem się na L. AA. II. 9/76.
i

2. 'Na skutek pisma okólnegoUrz.ędu Wo',jewódzkiege w Warszawie z dnia 28. XI. 1934
roku L. AA. II. 14/48 komunikuję, że w dniu
5. V. 1933 r. ',vydalił się w niewiadomym kie.runku zamieszkały we wsi Hipolitów- Nowy, 'gm.. Guzów, pow. hłoński, Andrzej Wiśnie:wski, urodz. 21. X. 1903 r., syn Ignacego i MarJanny z Figatów.
'Wymie:niony z~ra~za ?bjawy ch~rohy
umysłoweJ. RysopIS Je·go .Test następuJący:
wzrost 161 cm., włosy hlond, oczy szare, nos
proporcjonalny, usta mierne, twarz pociągła.
{]brany był w palto czarne z fokowym kołnierit(Iri, czapkę barankową, spodnie siwe,
marynarkę czarną, oh ut y w trepy drewniane '
lub kamasze. I
U rząd Wojewódzki prosi o . 'zarządzenie .
poszukiwania wymienionego i zawiadomienieoPo.zytywnym wynikuhezpośrednio Starosty Powiatowego Błońskiego w GrodziskuMaz., z powołaniem się na L. BB. 18 z 21. XI. "
1934 r.

L. IV. 11-.

7. Na skutek pisma okólnego Urzędu Wo,jewódzkiego w Brześciu n/B. z dnia 22. XI.
1934 r. L. -8. S. 9 zawiadamiam, że sołtys wsi
Grywa, gminy Wielko-Ohz,yrskiej, Po.wiatu
koszyrskiego. zagubił swą 'QIznakę, służhową
metalową z napisem "RzoczpoS'połita Polska
- sołtys'~.·
.
Prosz~ Q wy.~anie dalszych stosownych
zarządzen zapoblega,vczych, a w razie ewentualnego odnalezienia tej oznaki odesłania
tejże, do Starostwa w Kamieniu Koszyrskim"
w' ktorym to wypadku należv równieŻpbrwia
domić tut. Urząd'Wojewódz'ki z powołari.iem
się na L. AA. II. 11/23.
.
., '

8. Na skutek pisma okólnego UrzęduWo.rewódzkiego w Lublinie z dnia '6. XII. 1934 r. '
L. S.A. I. 6/57 zawiadamiam,' że siołtys gra-'
mady Kisielew.'g-miny, Sarnaki, 'powiatu sie~
dleekiego zagubił oznakę sołtysowską~ W o~
hec powyższego. upr~szal)1 Panó~. o wydąnie
stosarwnych z-arządz,eń z,apóbiegawczych, oraz
3. Na skutek. pisma okóhieg;o.UrzęduWó~ polecenie odesłania oznaki w razie ewentu,jewódzkiego w Warszawie z dnia 15~XI. 1934' alnego odnalezienia ,·teiże do Star'Ostwa .Poroku L. ,AA. II. 14/28' odwołu Te się ·tutejsze wiatowe~o w Siedlcach, .- w kt6rym to wyza. rządzenie, ogłoszone 'w Łódzkim Dzienniku padku należy również powiadomić tut. U rzad
Wo:jewódzkim Nr. 21, poz. 246. pkt. 2'w spra- WOTewódzki z POwołalliem się na L. AA.II.
wie po~zukiwania zaginionej Stanisławy Au- . 11/26.'
,
gusfynlakowej,. alhQrwiem wyżej wymieniona została odnaleziona na terenie gminy Pass~ .
9. Na skuteK l'lisma okólnego U'i'zędu W 0powiatu hłoń,skiegto.
.iewódzkie~o w Brześciu n/B. z dnia 22. XI.
1934 r. L. S. S. G.z,awia-clamiam. że sołtys gro4. Wobec 1ljawnieni.a 'miejsca pobytu,
Grze,gorza Sawosza odwołuje się niniejszem IlIady Przyłuki W i;elkie, gm. Kobryń zagutut. zarządzenia,vydane celem ustalenia bił oznakę służbową.
'Pros,zę o wydanie ,stosownych zarzadzeń
mie.tsca jego pobytu" które olgłoszone były
w' Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr: 19 zapobiegawczych,' oraz polecenie odesłania'
z 1?34 ~., poz. 22~, Jl~t.3. Wyżej wymięnio oznaki, w razie ewentualnego odznalezienia
ny b:ow~em ~mysbnlsma Urzędu 'V o,jewódz- do Starostwa PowiatowegO' w Kohryniu. w
kie!!o w, Nowogródku z dnia 1~. 'XI. 1934 r. którym to 'wypadku naleźy równie'ż nowiaL:~P. ~451b/1:3 -p'lzebvwa o.hecnie we wsI- dornić tut. tJ rzad W ojewódźki ż powołaniem '
'
Ciestewska, , gm. 'Nowa-Mysz,p:ow< harano- się,ila L. AA'.II.11/24
wickiego.
'
,
,
,
10. Urząd W ojew6dzki'Łódzki unieważ5. Wol>~c odszukania 'Romana ,Powązki nia znaki rei . ŁD. ,392, za~uhione przez Ube,zzgodnie z pismetn'Utzędu Wojewódzkieg-o pieczalnię Społeczną W' 'ŁodzI" ul. ~ólczań ..
w Łucku z dnia 27. XI. 1934 r.L. AO. 1. 2/h ska 225.
y
odwołuje, się zarządzone poszukiwania za

Łódzkiptteńliik WojewÓdtki.

4,

Od PowY1Jszejopłaty wolne są: .
1) ogiery, które nie ukończyły 3-ch lat,licząc od dnia '1, stycznia tegO' roku, w którym się koń urod~ił;

6.
OGŁOSZENIE

WYDZIAŁU

POWIATOWEGO W ŁODZI
z ania 22. XII. 1934 r. Nr. IX-4/34
o wyłożeniu do publicznego przegląduszcze
gółowego planu zabudowania,cz,ęści maj. Marysin nI.
, Na pDdstawie art. 30rozporządz~nia Pre.;.
zydenta Rzeczypospolitej D prawie hudoiWlanem i zabudowaniu osiedli z dnia 16. II. 1928
rDku (Dz. U. R.P. Nr. 23, poz,. '202) - Wydział PDwi.atowy podaje do publicznej wiadomości,

że sporządzony'

w

Nr. 1

Poz. 6, 7 '

2) ogiery, które pl,"zed dniem lstycznfa
1935 r. uk'ończyly15 lat;
3) niżej wymienione ogiery, które
późniejIiiż w dniu 1 lutego 1915 r.:
a) . przeszły na. własność Państwa,

nie

b) padły,
.'
c) przeszły do uŻ'ywania w celach naukowych i leczniczych w. zakładach i iń
stytucjach ńaukowych,
d) przeszły d,o kopalń,
e) uczestniczyły
wyścigach, konkursach i innych próoochkonr, z wyjąt
kiem wYstaw i pokazów,. pod warunkiem, że ich posiadacze mają poświad
czenie Ministerstwa Rolnictwa, stwierdza,jące uczesfnictwo ogierów
tych
próbach,
f) nabyły wady organiczne, wskutek któ-'
ry~h nie' mogą być poddane kastracji
z uwagi na niebezrpieczeństwo .. utraty
życia,
.
'
. g)'zosiały. wykastrowane.

myśl, ogłoszenia

z dnia 2-go lipca 1934 r., umieszczonego w
numerze 12 Łódzkiego Dziennika Wojewódzkiego, szczegółowy plan zabudowania cz,ęści
maJątku Marysin III, 'ohejmującej ohszar
33,59 ha, stanDwiącej własność gminYm. ŁD
dzi i części majątku Marysin II, obejmującej
obszar 632fm.2 , st.anowiącej własnO'ść Adolfa
Pfeiffera, położone,j w gminie Radogoszcz został w dni1l23 października 1934 r. uchwalony przez, Wydział Powiatowy i, będzie wyłożony~() 'publicznegO' przeg·lądu na 'Okres
~zterech tygodni w Wydziale' PO'wiatowym,
ul. Piotrkowska', Nr., 100 ·(Odd'ział. Budowlano-Re~ulacyjny)o:d dnia' 5-go stycznia dO'
dnia5 Ago lute'goi 19~5 roku, w ~odzinach od. '
9-el dO' 13-ej codziennie z wyjąfkiem niedziel
i dni świątecznych.
W powyższym okJ,"esie interesowani mogą
przegladać ',. uchwalony plan zabudowania:,
po upływie' zaś te~o okresu,,· to znaczy 'od
dnia 20-go lutego do dnia 10-go marca 1935 r.
m,og-a wnosić przeciw temu .planowi, zarzuty
do' WydziałliBowiatowego w ŁodZi.
.

w

w

Okoliczności wymienione 'w punktach 2·
i 3 lit.- f, muęz,ą być stwierdzone na podstawie:
świadectwa,
~ydanego przez. miejskiego
Dk~ęgowego l~karza weterynaryJnego' m. ŁD
dZI., ,
Opłaty:pobierane będą przez Kasę.MieJ
ską, Plac Wolności 14, począwszy' ód dnia'
6 lutego 19:;5 r.
.., .
Z'arząd m.Łodzi wzyw-a przetoposiad~czy,
:.Przewoclnicząey Wydziału Powiatowego
ogierów,'
podlegających, o-płacie, aby'wcza-Starosta
_.
. sie do driia,
1 lutetro 1935 roku włącznie ze:ło
1429/V
(-) W. M a k o w s 'k i.
sili te ogiery w Oddziale Podatkowym (Plac
Wolności 2, pokój 10).
' ;.
7~
Zarząd ,m. Łodzi oznajmia jednocześnie,
OBWIESZCZENIE
że:. '
,
. . '
ZARZĄD
~ l)' kto vi przepisan'ym,. terminie, to jest do
': , u ,MIEJSKIEGO W ŁODZI
dnia i lutego 1935 r., nie zgłosi ogiera, podle- .
~aJącego opłacie, ulegnie karze pieniężnej
z dnia' 24. XII. 1934r. L. 10?/34. I. D.
o' Qpłafach, .ód9gierów,nieposiadających do 100 złotych lub karze zastępczej aresztu
" :'
. świadectw uznania.
'
,: do 3 ,dni (art. 6usta-wy);
,
,

'

Zarząd m. Łodzi podaje dO' wiadomości,
że na ,podstawie uetawy z dnia' 23 marca 1929
roku o· opłatach od Dgierów,: hieposiadających ś,wiadectw uznania (Dz. U. R.P. Nr. 24,
poz. 2~7),. Draz .ust~,WY'?: dni~' 21. ~arca 1931 r~
o'· ,'zl!llanl~' nłektorych.~rzep~~ow u~ta,!y
z, dnIa ~3 m~rca .1 929 r. ??płata~h, o~ Ogl~
row, nleposl~daJący~h" SWla~~ctw . l1~na~la
(D,z~.
R.P/. Nr. 39, poz. 339), hędZIe poblera:tla' w.1935 rQ'ku - opłata'na' rzecz Państwa'
od· . o~ier~w~ .~iepośiadająeych·:świadectW'
uznan,la. (l.lcencJI).,
- ,. '
.
.

p.

Opłata wynOSl złoiY9h·

50.- od ogtera.

2) posiadacze ogierów.
pooleA"ł,\jących
opłacie, obowiązani są do dnht1 kwietnia
1935 roku ~nieść do Kasy ~iejskiej opłatę
w .WYSD~ogCl zł. 50'-r,j~ą()g,lera;
\
- 3) ·opłaty. nieuisżcione,d:o, dnia 1 kwietnia1?35 ~.~ hędą, ~,zg:odnlez 'ohowiązująeeai
przeplsańll,.śCiąe;nięte przymusowo '.Z doli- - .
czeniem kar za zwłokę Draz kDsztów egzekucyjnych.
.
., .
.
.; Komisarz ll.ządowy
Łodz'{
(- . ) .I:nz.
• W'
"~ d· z lĄ.. ,1'
. .. W
/ O,J e' w

m.

f

-- . "

,;, .
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8.

36.' 2494. Fantulis Michał, Zachodnia 16
37. 1420. Goldherg Markel, 11 Listopada 3
38. 1863~ Szwarc Józef, 11 Listopada 49
ZARZĄDU MIEJSKIEGO W ŁODZI
39. 1391. Cieślicki J., 11 Listopada 74
z dnia 24. XII. 1934 r. L. 103/34. L D.
40. 5'74. Chęciński Metes, 11 Listopada 47
41. 167f. Garncarski Szmul, Zawadzka 31
o· wezwaniu osób po odbiór nakazów płatni
42. 1491.. Łęczycki J akób, Zgierska 8
c~ych, nadesłanych przez 2 Urząd Skarbowy
43. 989. Bruski Abram, Drewnowska 26
w Łodzi na pańs.twowy podatek dochodowy
44. 1613. Bergman Rajza, Al 1 Maja 41
za rok 1914.
45. 483. Dudęlczyk EsteTa, Al. 1 Maja 37
Za'rząd Miejski w Łodzi na zasadzie ari.
46. 1870. Tron Mendel, Podrz'eczna 31
155 Ordynacji Podatkow~j (Dz. U. R. P. Nr.
47. 1326. Wiecznik Icek, Nowomiejska 6
39 z 1934 r .. poz~ 346) wzywa niżej wymienio48. 1636. Cudkowicz Icek, Nowomiejska 4
49. 1783. Mest Tauba, Nowomiejska 22
nych do zgłoszenia się w biurze Oddziału Podatkowego (Plac Wolności 2, pokój 1) celem
50. 1606. Ajlenberg Majer, Lipowa 3
51. 1161. Lewkowicz Sara Rywka, 11 Listoodbioru nadesłanych przez 2 Urząd Skarbopada 44
wy w Łodzi nakazów płat~iczych na państ
wowy podatek dochodowy za rOK 1934:
52. 839. Szafir Hersz, 11 Listopada 58
53. 2912. Groskopf Szlama, Nowomiejska 4
1. 3591. Stopnicki Chaim, A1.1-g-o Maja 41
54. 2055. Kaufman Berek, Lipowa· 5
2. 3542. Euast Eljasz, ~Iielczarski~go 6
55.
2339. Kreczman Hersz, Ogrodowa 9
3. 3465. Lewkowicz Alter Chaim, Miel56. 2232. Klaczkin Adam, 11 Listopada 112
czar'Skiee;o 7
.
57. 2381. Szczercowster Nuta, 11 Listopada
4. 3097. Tarmu Szmul Ber. Za'w'adzka 33
Nr. 59
5. 1003. Dymant 'SzyJa, Al. 1-e;o Ma ia 91
58. 1871. Tuski Arje, 11 Listopada 43
6. 3-135. Działowski Ahram. Zawadzka 17
59. 55. Flaks Bernard, Mielczarskiego 24
7. 3035. Warszawska MarrB. Gda.ńska 23
60. 813. Rydzyński Szlama, Nowomiejska
8. 1773. Lipszyc Moszek. Gdańska 17
Nr. 18 '
9;2872. Beha~en Łaja. Podrzeczna 29
10. 3276. Te:ąenbaum Boru ch , Zachodnia 21
61. 700. Makowski Józef, Podrzeczna 15
t1. 1423. Gom,oliński Chawa. Gdańska 12
62. 201. Rachalewska Marja, Gdańskę, 17
12. 2078.' Szę]nwald Frarda. Gdańska 5
63. 31t. Blausztajn SzyJa, Poclrzeczna 4
,13.2939. ,Liberman Józ.efa, Zawaclz:ka 23
64. 748. Petrykowski Fiszel~ Pod.rzeezna
ił., 2061'.' Markiewicz 'Mordka Hersz, ZaNr. 19
r:! 21 00'
~ąd~ka3b3 'M
l'
Gd
k
65. 388. Gincburg' Ida, L~szno 1
t,J.
" ,00. 'vwtit}e;:en ąum,oązer,7' ańs Jl&.L:. 2899.
Dobrysz Mo jsze Majer, 11 ListoNr. 10
.
"
uu
pada 46
16. 3t02.' witjs Moszek, 11 T~istopada' 63 '
Rotentag'
Bela, Gdańska 8
11. 205i.. Grynherg F., 11 Listonada 24
67. 782.
Białostocki Chaskiel, 1t Listopa1s-. ,t854. Szrejmer Mordka, 11 Listopada' 29 , 68. 2875.
da 28
19:.488. EnszfaJn Ahram, 1t Listopada 44
00. 11'?lł. Majersdorf Szlama, 11 Listopada
69. 325. Cukier Berek, Gdańska 5
70. 1703. Grynbaum Fajwel, Ogrodowa 10
Nr."
21.1269. Switaczowa Józefa, Mielczarskie-'. 71. 2397. Kliger Ida, l1 Listopada 28
go 32
\
72. 2625. Lapides W olf, 11 Listopada 40
73,. 2547. Chuwen ,Szmarje, 11 Listopada 30
'22. 2785.' 'Witelson Icek, N owomietska 4
74. 3067. Herszkowicz Rafał, 11 List{Jpada
.23. 2795~ Zelichowski Dawid. Po'drz;eczna ~
Nr. 4924. 2180. Pu:ta iewski A,jzyk,' Drewnnw':ska
Nr. 30
. 75. 2629. Leder Gers~on, 11 Li;;topada 45
25. 2960. Josk:owicz Sz.arndla, Ogrodowa 9
76. 27~5. Szyulzynger Salomon, Al. 1 MaJa
Nr. 73
26. 1865. Szwarc, Perla Nowomiejska 4
27. 1321.Willinger Ah~am Zelman. Nowo71. 3160. Gldsztajn Szymon, Zachodnia 34
miejska 6
,
'78. 2567. I-Ierszberg Mowsze Luzer, AL i-go
Maja 47
28. 807. Ruhinowicz, J::hawa, Żeromskiego
Nr. 4
79. 3237. Rotenberg Izrael, Mielezarskieg~
Nr. 10
29~ 199. Rozencwa,jg Szulim; 11 Listopada
Nr. 30
;,'.
80. 2493. Englard Złota, Cmentarna 1
''JO. ~1441'. "'He'rszberg S~yja~~owomie.rska 18 81. 2908. ,F,iszer N acha, Żeromskiego 1
82.3177. HorowiczJakób,Gdańs~a 15.
~. 11'J2~, Krymalowskf Pohnj,' NO'\Tomiej83. 1143. Kwiatkowski Franciszek, Ogrodosk-a 18·wa 26
; -,z,. 1644. ~ Da'ncigerSzmul, Nowomie.tska 18
,:J,l"" 9,66. ~1':ea$e~an" Fajga", Nowo~jejska '8ł. 2652~ LitwinSzaja, M.ieiczarski~g,ó 24 '
1,~~.~2
.
85.
Król Kaziniierz, Ogrodowa 25
.~ {citi.' Z;roąkow$:ą, AJlI!a, L.~Zfl:9 1
86~ :,6S'. LichteW'ziąjn Rachela, Ogrod():wa
OGŁOSZENIE'
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Łódzki. DZiennik

6

Wojew6dZk.i.:Poz.: 8~ ·9, . 10, 11

87. 3552. Granatsz.tńjn Szmul, Zawadzka 15
89.. 767. Przedmojska Stanisława, Mielczarskiego 23
90. 304. Berliner Adolf, 11 Listopada 42
91. 3036. Welfrajd' ]ochyt" Lipowa·3
..
92. 1697. Grochorwska Pesa, 11 Listopada 58
93. 801. Rozenman Abram, Gdańska 16
94. 3481.· Granek Sy:p1cha, Zawadzka 2
95. 3490. Milaws~a Łoba, Zawadzka ~9
%.3663. Halpern Efroim, Zawadzka 49
97. 3460.. SzajnfarberMQszek, Zawadzka 23
98. 3762. Lf,pszyc Brajna, Nowomiejska 6 .
99. 3551. Granbaum Josek, N owomiejs~a 34
100. 3678. Gdańska Pola, Nowomiejska 8
101..3361. Rozencwajg Zehllan, Nowomiejska 18
'
102. 3781. Berkenstadt Jakób, Nowomiejska
Nr~ 18
103, 3657.· Hochglehen Pinkus, Zawadzka 23
104. 3687. Janowski Gedalje, Drewnowska
Nr. 18/20 ' .
, .
105. 645. Kruk Abram, Jerzego 20
106. 3656. Ickowicz Symche,. Podrzeczna 31
oraz ,wez~ań 1 Urzędu Skal>bowego w Łodzi:
Nr. II. Zz. 529/1933 r. z dnia 20. X. 19341'oku,
adresowanego,' do Rozenherga" Bruno, przy
ul. Piotrkowskiej 103 w sp'rawie obrotu za
1933 r. i Nr. IV. 65/103/34 z dnia 12. XII. 34 r.,
adresowanego do'. p~ Dalig8r:\: Eugenjusza,
Pioirkc>wska 223, w sprawie odwołax;tia p~ze
ciwkowymiarow'i podatku od lokali za rok
1932.
~o ~pł~i.e .dwóch· tygodni. od dnia, uka-

zanl~ Sl~ nInIejSzego ~głoszenla dpręczenie
uwaza SIę za uskutecznIone. "

.Komis~~z' Rząd~wy

·m.: Łodzi'
.
,

.
. (-~.) Inż.W. W o Jew odz k l.

Częstochowskiego.

Termin do regulacji pO'w'yższych, postę
powań spadkowych wyznaczony został 'na
dzień 5 lipca. 1935 roku w kancela:rji Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w
Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane . winny się stawić osobiście lub
przez swych" p,ełnomocników i ,zgłosić swoje
prawa: pod skutkami prekluzji.
*~--

10.

II OBwiESZCZENIE.

"

Nr. 1105.
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego
w Pioirkowię obwieszcza, że po śmierci niżej
w,ymienionychosób toczy się ,postępowanie
spadkowe, a mianowicie , po zmarłych:

1} Stani,sławie Bijaku, ,synu Tomas'za,
",Ti~rzydelu ostrzeżenia na, sumę 2000 (dwa
tYSIące) złotych z 13/0°/6 i kosztami 80.złotych

40 groszy, zapisanego na, hipot~ce'd6br Kieł. czygłów lit. A i Wistki,powiatu Wi.eluńskiego.

tatnlm, roszu, N. r; .48,:81P,'OWlćttuCzęstQChow,," skiego (rep.hip,·:N'r. 92 ).
",~.
'~'.
.: <3) Stefanie" .Ciszewskim:; "synuWacłaJ.~:
współwłaścicielu placu. Nr. '113 'i)vprzestrzenf
'f',

Nr.

870.

Wydział HipO'teczny Sądu OkręgowegO'
w Piotrkowie ohwi'eszcza,. że po śinierci niżej
wymienionych osób ,toczy się ,postępowanie
spądkowe, a mianowide, po .zmarłych:·
1. Marjannie zSitarków Borsowej, córce
Bonawentury, wierzycielce" sumy 700· rubH,
zabezpiec~onej na h1potece dóhr 'Kłopoczyn, .
pow. 'Rawskiego~
2. I~ku~Herszu Zajd~nbandzie,' synu Szo;.., ,
ela, wi,erzyci~lusumy 1500 ~H: ż proc?n!a-'
. mi i kaucją 1000 rubli, zabezpieczon~ na
hipotece d6hr Wola..:ByKoiVska, 'po!W~Piotr":
kowskiego. . '
. ' . " .'
, 3. Heleri.ie z/Wite~ki'ch Ręspolłd~k, .córce
Felicjana~ wlaścicielce :': potowy. współwłas
ności młyna Lechow!l" zawrierającego ,obsza..
ru 2't morgów 242 pręty kw.., iwchod~ce~?
do składu realności "Dwa młyny Lechowli , .
pow. Częę,tochowskie~(i). . ,', . ,
. '" .

I OBWIESZCZENIE.

6

l

342 sążnie kw. i, połowy plaCu Nr. 17, która
to połowa placu obejmuje 171 sążni kw.
z. osady w dohrach Błeszno Nr. III, powiatu

9.

. 2), And~~eju .Kukul~,syńlf }ana,·/wlaści..
cieluniepodzięlnej poło'W'"'y" 'plflcU, ozriaczone~? na plariie Nr. 1, ob~jmuiącego powierz;..
chnl~ 143 5 sążni kw. z ni,er~'cllÓll1ości naOs~

Nr~

4:.•. J?zefie, .Racz~sk~,~, ,syn~' Totn~sza,
wlasclClelu' nIepodZIelnej poł'Owy dzIałka
gruntu 'o przestrzen,i'7 'dziesięcin:; 1649 sążni
kw. w dobl'ach "Sacin lit. lA.'';· pow. Rawskiego.
'
, . .,' " .
tTermin .do 'regulacji \po~iszych postę
spadkowych, J'v-.yznaczo>ny został n~
dzień 1S,śtYGznia J9~5 .r~ w',kancelarji Wydziału' Hipqtecznego Sądu, .Okręgowego w
Piotr,kowie, . w k~órym to dniu. osoby .zai,n~e
resowane winny się stawić osobiście lUb
przeż swych' .pełnomo~(ków i zgłosi~' swoje
prawa:' pod skutkami preklu~j~ ..
powań

11.
'OGŁOSZ~TI"" .

Nr. 194.'

.I!t.li' J;1.&e

Wydział Hipóteczny, Sądu .1GrOdżki~go

w Piotrkowie ,obwieszcza,

·że.na··dzień· 4~o

kwietnia 1935 roku wyznacZ'ony1został termin pi,etwiastkowej regulacji ,hipotek dla:

,~"t) ~Jllerrichomo,sciir m. ,B,ełch~~owie'~ 'p'ri;

uHcy Polnej; zawierającej przestrzeni 3916
metrów kwadratowych w g'ranicachszezeg-Ó:...

łowo 'liwidoCziiiooycll xia:p'l~'.~: spÓ~~

Ł6dzki"Dżien1ńkWoie_w~ó_dZ
....·__
1O.__·,._p_o_z._ll~._1_2_ _ _ _ _ _ _ _7_

Nr. 1

nyni w 19-32 roku za Nr. MOlI przez Mierniczego przysięgłego Z. Gilęwski,ego, a należą
?e.t do M.~je,ra Ż~chowskiego,. Zelika Adlera
l Szlam.y Gnatka , .
'"
;
2) części 'Osady włości'ańskiej we '''Isi Barkowicach, gminy Łęczno, powiatu Piotrkowskiego o ·przestrzeni .. 7. (s1edmiu) mórg 254%
pręta ziemi, zapisanej w tabeli likw.·pod· Nr.
14, a należącej . do J6zefy Kazimierskiej.
W terminie powyższym osoby interesowane winny zgłosić swo,je prawa pod skutkami prekluzji:.
.
.

w połówkach - 2000 kg., mięsa wołowego 240 kg., mięsa siekanego (mieszane) - 105
kg., boczku wędzonego, surowego __ 650 kg.,
mąki zyt niej razowej 94% - 28.000 kg., mąki żytniej pytlowej 60 % - 5300 kg., mąki
pszenneJ 60 la/n - 3000 kg., grochu "Viktorja"
- 5000 kg., kaszy'perłowej - 10.000 k:~.,' kaszy jęczmiennej' - 10.000 kg., pęczaku10~OOO kg., kaszy gryczanej - 50 kg., kaszy
manny - 60 kg., ryżu "Burma~' - 120 kg.,
makaronu W' rurkach - 150 'kg., cebuli400 kg., pietruszki - 20 kg., cukru - 1000
kg., soli kuchennej, białej -'- 2500 kg., liści
Pisarz' Hipote,czny
bobkowych - 5 kg., pieprzu - '10 kg., ziela
(-) J. S o c h a n ow ski. , angielskiego ~ 5 kg., kawy . bnieszanka
"Bohma") - 800 kg., octu winnego - 500 kg.,
masła solonego - 25 kg., jaJ - 3000 sztuk,
:t2;
mleka pełnotłustego - 3000 litrów.
l,
Nr. 196.
Oferowane produkty muszą być pierwI, OGŁOSZENIE-.
szeJ Jakości._ .
Wydział Hipoteczny przy Sądzie G rod z,Dostawa produktów odbywać się będzie
kim w Pi'otrkowie obwi'esz cza, że otwarte partjami miesięcznemi według ilości "każd:o
zostf:lły postępowania spadkowe' po zmar.. razowo zapotrzebownej przez ZarządyWięłych: ,
.
z·jeń .
. 1) Stefanji Sempławskiej, córce .Wiktora,
Produkty przyjmowane będą komisyjnie
K~jdzińskiego, współwłaścicielce nierncho-z tern, że w razie nieprzyjęćia, - dostawca
mości w Piotrkowie, oznaczonej ,Nr. Nr. poli~ obowiązany jest w przeciągu trzech dni wycyjnym'127, a hipotecznym 163;
mienić dostarczone artykuły na inne.
2) Marjanie Janiszewskim, synu Juljana,
Oferty na wszystkie wymienione artvku~
właścicielu niepodzłelnej poloWy nierucho~ ły lub części ich, należy składać w' kancelarji
mOści 'w PiotrkOWIe, oznaczonej Nr. Nr. po:- więzienia w Łodzi, ul. Kopernika 29, do dnia
Hcyjnym 519~e, a hipotecznym 7~;
14 sty~znia 1935 roku do goąziny tO-ej' rano
3} Aleksandrze. Raffke, synu Aleksandra, w zapieczętowanych kopertach z napisem:
wierzycielu sum: 400 złotych, 400 złotych i' .;,Oferta. na dostawę artykułów ży\vności02200 złotych z o/ł/(j i kosztami. zabezpieczo.;. , ,vych"·.
nych na osadzie we wsi Wielka Wieś, ozna-'
Do' oferty należy 'dołączyć kwit Kas.y
czonej Nr. Nr. tabeli 12, a hipotecznym 158 $karboweJna złożone wadjum w wyąokosci
i 4) Magdalenie z Mielniewicz6w Depta, 5 °/~ od oferowaneJ sumy, oraz próbki zaofe*
córce. Adama, współwłaścicielce, nieruchQ-' . rowanych artykułów.
"
.
mośclw Piotrkowie, oznaczonej 'Nr. Nr. poOferty nieodpo'Wiadające warunkom przelicy,jnyln 713, a hipotecznym 630. .,'
. targu lub złożone po terminie rozpatrywane
Termin zamknięcia tych postępowań ·spad- nie będą.
kowychwyznaczony liostał na dzie'ń 5 lipca
Zarząd Więzienia zastrzega sobie prawo
1935 roku, w którymio terminie osoby zainteresowa~e 'Winny zgłosić swoje pr'awa pod zmnieJszenia względnie .zwiększenia iląści
dostarczyć się maJących artykułów żywnoś
skutkamI prekluzji.
ciowych, w zależności od zaludnienia wię
Pisar~; Hipoteczny
zień.
C-l J. SochanowskL
Naczelnik Więzienia

'-"

(-) K. M a j e w' s ki
Podkomisarz Str. Więziennej.

-DZIAŁ. NIEURZĘDOWY.
, OGŁOSZENIĘ'
Naczelnik Więzienia w Łodzi pl~~y

ni. Ko-

perniką 29 ogłasz.a przetarg nieograniczony
'dostawę niżej wymienionych, artykułów
żywnościowych ,dla więzień łódzkich w c za-

na

sie·:dodnia 15 kwietnia 1935 roku:
. Słoniny świe'żoprzys:olonej , grubej,
grzbietowej - 3000 kg., mięsa wieprzoweS:Q

OGŁOSZENIE.

Do reJestru suółdzielni Sadu Okrę~owego
w Łodzi Nr. 142/Sp. wciągnięto dnia 5 listopada 1934 roku przy firmie' "Spółdzielczy
BarikPr.zemysłowców Łódzkich z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi" nastęnujacy .
wpis: Albert Zucker z zarządu ustąpił. Na
członka zarządu powołany został" Ludwik
Ranke ..
195'71

Ł6<WtiDaiennikWojew6dzki.

8

Nr. 4753

DyrBkeja

eg~ ..

Towarzystwa KrBdyto\VBIO mlastilludzl

podaje do powszechnej wiadomości, że niżej wyszc~ególnione nieruchomości w· Łodzi połotone, oboiążone po*ycz~
kiuni Towarzystwa. za niezapłacone raty wraz z zaległościami, wystawione' zostały na sprzedat przez publiczne Ueya:;
• tacie,' odbywać się ma;ąceo godz. U-e; z rana prze(i niżej wymienionymi notarjuszami przy' Wydz'iale Hipotecznym
Sądu .OkręfZowego w todzio
Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne znajdują się w księgach hipOtecznych odpowiednich nieruchomości,
oraz w Biurze Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi. i tamże przeglądane być mogą.
W razie gdyby dzień wyznaC%ony dla sprzedaży był świątecznym, sprzedaż odb,pzie się dnia. następnego.
Nr. Nr.
hipoteczny
nieru-chomo-

. Licytacja
rozpocznie
Vadjum ' się
od lumy

Przy ulicy,

ści

Zł ..

Zawadzkiej

48..G
70-b
251-a
252
271·k

200.550
35.550
Cegielnianej
40.200
Piotrkowskiej
41.100
Śródmiejskiej
360.000
..
Cmentarne; .
33.000
U-go Listopada·
13.500
. .PomQrskiej
5.250
..
129.750
PomorskieJ
..
23.400
II.
..
Puste;
29.700
3·960
• 13.650:
Piotrkowskiej
1.820
. .
4.8QO
Wólczańskiei
640 .
52.2QG
... p iotrkowsklel
.6.960
11.550
Radwdlkie; ..
t.54P
135.000
Piotrkowskie;
18.000
Karola
37.950
5.060
Piotrkowskiej
30.000
4.000
6-go Sierpnia
15.750
2.100
~8 P. ~trz. Kaniowskich
8480
63.600
Kopernika
- 1&.400
123.000
Zamenhoffa
1.380
10.350
Wodn,e;
60.300
8.040
Przędzalnianej
13.950
1.860
NQwO ZarzewsJdej
5.250
700
Abra~owskiego
48.150
6.500
S.kładowej
64.500
S 600
i'
Dowborczyk6w
225.000
30.000
Gł6wnej
38.100
5.080
Narutowie,.'·
7,200
960
Rzg.ow~kiej
75.000
10.00Q
59.400
7.920 .
"
10.50Q': . . 78/15().
Cłęszy.tJ.kiei
'176.050 .
1.6.14Q\
Kraku.-

;

328
334
368.

395
S76:'f
."

639
660';A'

705
'712-c

728
795-a-b
806·j
82t-h
825.dd
914-b
1020-a
1050-c-a
1075-p
1113-c
1124-rol. b
12"l3
1384-a
4104

.

.

43Z7
~0.1

~.4.
.,

(

.

f
"

.

t6di. da. 5 grudnia .1934 r.

..

Dnia

I

A. Rżewskim
S. Tułeckim
R. Wodzinskim
J. Zaborowskim
S. 'Baranowskim

~

18. lU. 1935 r.
II

"
"

19. III; 1935 r.

K~ ··Ok$Zą-Strzel'·c.Ki~

.

.

a.

Witkowskińl

J.

~aborowskiDl

II'

! .

"
Ił.

.H •. Klesem :
A. RżewskiIń
..

20. III. 1'9350 r.
.n

K, . Okszą·Strż~l~c~bo - . .
\-

,

.

S. T ułeckiAl.
B.~ .Witkowkim

Ił

.

,. ,

I

"

'

.-

..

2l.lIl; 1935;r. '
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Nr. 1

Udzlti Dziennik 'Wojewódzki

OGŁOSZENIE

O 'PRZETARGU.

O~tO~I(nIA DROBnI.

Naczelnik Więzienia podaje do publicznej wiadomości, iż w Więz,ieniu w Łęczycy
odbędzie się w dniu 15 stycznia 1935 roku
piBmi~enny nieograniczony przetarg na jednorazową

9

zamieszkały

Dawid. rocznik 1905. syn Chaima.
A bramant
w Łodzi. Limanowskiego 24. zagubił książeczkę woj-

dostawę artykułów żywnościowych,

skową

i

kartę

,mobilizacyjną.

wydane

przez

PKU.

\
223l-.-1
a mianowicie: mąki żytniej razowej 9()0/Q do Łódź-m.
ron Josek Sonabend ze Strykowa. urodzony w roku 1906.
15.000 kg., mąki żytniej pytlowej 650/0 3.000
kg., mąki pszennej 60 o/f) 2.000 kg., kaszy A, ~agubił poświadczenie o wydaleniu z woiska. wydane
2268-1-1
w roku 1933 przez PKU. Łódź-pow.'
,jęcz,rą.fennej 65 °/0 1.000 kg., fa~oli białej do
lembik
Abram
Ber,
Łask.
zgubił
karłęrzemieślni/czą
6~OOO kg.,grochou Vi·ktorja d'O 7.500 kg., cuprowadzenie rzemiosła kamaszniczego. wydaną
hu kryształu 500 kg., kawy mieszanki 400 przeznaStarostwo
Powiatowe Łaskie.,
2202-3-2
kg., b'Oczkuwędzonego od, 200 do 300 kg.,
ldelszta;n ŁUler. Pabianice; zagubił kartę rzemieślni
kiełbasy wędzonej od 200 kg. do 300 kg.,
czą. wydaną przez Starostwo Powiatowe Łaskie za':
mięsa wieprzowego od 400 do 500kgn mięsa
Nr. 130611Il w dn. '-7. XI 1928 r.
1104-3-3.
wołowego 500 kg., słoniny 1.500 kg., śledzi
itter Diua. Łódź. Zgierska 28. zgubiła dowód osobisty. .
d'O 10 be'czek, jaj 2.500 sztuk; octu 200 litrów,
1966-3-2.
wydany w Łodzi.
pieprzu '3 kg., liści b'Obkowych 2 kg., grzyrowar SS-rów K, Ausładta w Łodzi. zagubił dowód rebów suszonych 30 kg..
jestracyj6y samocltodu ŁD. 8l844. wydany w Łodzi.
. Dostawa za~upionych artykułów żywnOś
1877-3-3
clowych i regulowanie należności za nie odFranciszka. Łódź. Niska 6, zagub. dowód osobisty,
będzie się według wąrunków podanych w za-' B arł~s
.
1917':3-3
wydany w Łodzi.
w,nrtej umowie. Produkty przyjmowane hę
dą k'Omisyjnie. Do oferty winien- być załą Branic Zyskind. Łódż. Brzezińska 13. zagubił kartę rzemieślniczą, wydaną przez Zarząd Miejski w Łodzi.
Czony kwit kasy Urzędu Skarbowego na zło
1925-3-3
żone. wadjum,'które wynosi 3 % wartości za;.
enedykt
Josek,
rocznik
1897.
syn
Józefa,
zamieszkały
'Oferowanej dostawy. Oferty opieGzętowane B w Łodzi, Młynarska 2. zagubił książeczkę wojskową.
z napis,em "Oferta na dostawę artykułów wydaną przez PKU. Łódz-m.
2259-t-l
żywnościowych "z dołączenie,m próbek win':
irenbaum Ojzer, roc~nik 1905. syn Moszka. zamieszkały
ny być ztożone dO' dnia 15 stycznia 1935 roku
. w Łodzi. Pomorska Nr. 33, zagubił książeczkę woj2257-1-1
do godz. li-ej wkancelarji Więzienia w Łę skową, wydaną,przez PKU. Łódź-m.
czy~~ -rv.którymto dniu o' godzinie 12-ej naerliński Juda Łajb. rocznik 1906. syn Chaima, ząmiesz
siąpi kofnisyjne o~warcie ofert. O szczegó- B kały w Łodzi. zagubił książeczkę wojskową. wydaną
2249·1-1
łowych warunkach' przetargu i doątawy 080· przez PKU, Łódź-m,
hl ząinteres'owanemogą .inforInowac się· u B UCzyńskiemu Kazi"łierzowi, rocznik 1906. synowi Józefa.
zamieszkałemu w Lodzi, Przp.jazd 39. skradziono ksią
Nacze~nika Więzienia. Ofertyzł,ozone nie.
przepISOWO' rozpatrywane .nie będą. Komisja żeczkę wojskową, wydaną przez PKU. Warszawa. 2241-1-1
przetargowa zastrzega s,'Obie prawo wyboru" Czarnota Stefan, rocznik 1909. zamieszkały w Skierniewicach. ul. Mazowiecka 6. zagubH ksiĄteczkę woj'Oferenta względnie zarządzenia ustnegO' prze- skową.
wydaaą przez PKU. Skiernięwice.
2256-1-1
targll ;O'raz ew,entualneg'O zwiększenia il'Ości
zechowicz Władysław. rocznik 1910. syn Antoniego, zaza;ku'Pu- niektórych artykułów.

A

A

B
B

B

,

C

'gubił książeczkę woiskową. wydaną

Naczeln,ik Więzi.enia
(-) P a d e r 'e w s ki.

e

J{OMUNIKAT Nr. 18

C

dniach 2 ~ ,,16 grudnia 1934 r. ną. podstaWIe ze,z,volenIa Pana, Starosty Grodzkiego
Ł6dzkie~o z dniu 2ł;, ,Xl. ub. roku L. dz;
T_~;~12~!3.4 odbyły. się zhiórki Rady Szkolnej
MIeJskI'eJ. w ~odzl na dożywianie' dzieci publicznych szkol powszech'Q.ych.
O!I'ólny dochód brutto z· imprezy wyniósł
zł. 4.507 Trr. 20. Po odliczeniu wydatków w
SUlIlle zł. 520 gr. 01 czysty dochód W" Wysokości zł. 3987 gr. 19 przekazany został . na fundus~d()~iania '. Rady SzkolneJ MieTskie,j
w Komunalne.t Kasie Oszczędności m. Łodzi.
. Łódź, dnia 29. XII. 1934 r.

C
C·

tU

R'ady SzkolneJ Miejskiej w Łodzi.

Yi.

Przewodniczący

(--) Dr. St. S k a lS,k i.'

,

\

przez PKU. Łód7-p,
. bpł -1-1

ybart Kazimierz. wieś Honoratka, zagubił książeczkę
wojskową i kartę mobilizacyjną. wydane przez PKU.
Konin.
2159-1-1
iszewska Józ€ła, wieś Krzuc, gminy Lask, zagubiła dowód osobisty. wydany"" Łasku.
2234-3-1
erecki Edmund. rocznik 1891. syn Daniela, zamieszkały
wieś Sliwniki-Nowe. zagubił ksiązeczkę wojskową,
wydabą przez PKU.-Kutno.·
2214-1-1
zerny Bronisław. Łódź. Piotrkowska 176. zagubił świa
dectwo6-klasowej szkoły powszechnej Nr. 16 w Łodzi.
2~83-1-t

erecki Ryszard. Młynarska 20. zagubił' kwit kauCYirly
na\zł.37.50. wyda~y przez Zarząd Mieiski w Łodzi za
1949-3-3
Nr. 5713ct;
zerwiński Aleksander. Łódź. Szosa-Brzezińska 8. zatluC bIł rewolwer syst. "Browning" cal. 6.35. Nr. 1004474.
l 924.3':3

C

syn Józefa 'i Anieli. rocznik 1902. zaDubiela Wojcie,ch.
we wsi Mikotalewice. -gminy Grzybki za-

'mieszkały

~ubił

książeczkę

wojskową.

wyda,ną

przez PKU. Kalisz
2153-1-t

i d~wó~ tożsamości konia. seria A. Nr. 427184.

D·, zi~wiór, Marianna. 'zamiesżkała

w Głownie. k/Lawic.za.
blanco-wE1ksel na Zł. 100.- z wystawieni
.Agui.~zki ,Qol~s~awa ,mali! Dziewiór.
.
221.8-.1-:
zagubiła

Łódzki

10
Wolf,
Domb
w Loazi.

Dziennik Wojewódzki
zamieszkały

rocznik 1901. syn Abrama.

M~gistraćka 20, zagubił książeczkę wojskową,
wydanąprzezPKU. Łódź-m.
2244-1-1

Nr. 1
Ł6dź"

Rywka ..
NaM1towicza
K onosobisty
•. wydany w

zagubiła

22,

Łodzi.

dow6cł

1972-3-2

Załme. Łódź, Północna
rzemieślniczą, wydaną

zagubił' kartę

11,
Kuszer Szlama
zagubionyczek'K. K O. m.
.przez Starostwo Powiatowe
Dniaserja10 A,grudnia
Nr. 26448 na
150.-,
15 lutego
..
"
.2212-3-2,
1935 r. wystawiony przez A. Sztajnsznajdera co ninieiPiotrkowska 214.
Bzem
K. Wajssman.
2233-t-l
K r.onenberg Józef,
VII
rok 1934. 1867-3-3'
irma
koncesyj.ne
F" i
wejt~mari
Jos
Majer.'
Łódź.
Przejazd
14. zagubił dowód
85616 oraz
K
został

Łodzi'

sumę zł.

Opoc~yńskie.

płatny

ŁÓ,dź,
decłwo przemysłowe kał.

unieważniam

"Pęd", Łódź, zagubiła zaświadczenie
książeczkę kontrolną autobusuŁD
żeczkę kontrolną autobusu ŁO 82870,

kSIą

. 2275-3-1
irma . "As~, zagubiła książeczkę kontrolną autobusu
ŁO 83957, wydaną przez Urząd Wojewódzki Łódzki.
"
2253-3-1
ajnkuchen' Murdka Urys:, syn Leweka, zamieszkały
w Łodzi, Śródmiejska 24. zagubił książeczkę woiskową.
wydaną przez ,PKU, Łódź.m~
2246-1-1
oerster Karol, Dębowa 10, zagubił tylny znak rejestrą
cyjny samochodu ŁD 85073, wydany przez. Urząd
Wojewódiki Łódzki. .
'
2227 -3-1

F

-.
F
F

Łódź, Gdańska

F renkiel Sura, wydane
zgłoszenia,

.przez

zagubiła potwierdzenie
Zarząd Miejski w Łodzi.

14,

1873-3-3
Piotrkowska 214, zagubił świadectwo
VII, na rok 1934.
1868-3-3
ahler Karol,' Pabjanice. zagubił kartę rzemieślniczą. wydaną przez Starostwo Powiatowe Łaskie.
1948-3-3
rynberg -Salomon, zagubił świadectwo ukończenia 7-klasowei Prywatnej Szkoły Powszechne; Nr. 5 L Pasternaka w Łodzi. wydane dnia 30 czerwca 1928.r. 2240-1-1
rynszpan Zelik. Łask. ul.: W ąska Nr. 5 •. zagubił po'. . twierdzenie . zgłoszenia wydane przez Starostwo Powiatowe w Łasku.
l858-3-3
Łódź,
przemysłowe .kat.

uks Haskiel.

F
G
G

G
G

ry~berg. Szmul. Pabjanice. ~amkowa .16. zag. kartę. rze-

mleślmczą. na prowadzeme rzemiOsła
wydaną przez Starostwo Powiatowe w,"Łasku.

1928 r. ·Nr. rej. 838/111 L. 185221II.

'

z~gubiłświa

n~

szewckiego.
dnia 26. IX.
. 22Ul-3-2

osobisty. wydany w

Łodzi.

1914-3-3
(

och August.' Aleja' Kościuszlei, 90192, zagubił ,dowód.
'osobisty. wydany w Łodzi.
2236-3-1

K
Kubisiowi

Romanowi.~ocznik .912,synpwi ~iotra. ~a
Sanocka 29. skradZiono kSIą
przez PKU. Łódź-m:
2230-1-t
e mpińska Helena •. zagubiła legitym.ację na zniżkę" kole.jową. wydaną przez Kom. WOJew. P. P. w ŁodZI.
za Nr. K/120.
. \,
' !
2229~1-1
utas Abram Mordka. '. zamieszkały' w Stry kowie, zagubił
dowody tożsamości koni Ser; D, Nr; Nr. 7613,,6 i 955260
prawo kursowania dorożką oraz książeczkę w,ojskową wydaną przez PKU. Tomas,zów Mazowiecki.
22,5-l-1
mieszkałemu w ŁodZI,
żeczkę wojskową. wydaną

K.

K

stefanówi. zamieszkałemu w ł,.odii, Gra~
Kowalskiemu
nitowa 14116, skradziono pozwolenie na broń. wydane.

przez Starostwo Grodzkie Łódzkie •. blanco-weksel na
zł. 200.- wystawiony przez Brpnisławę' i Józefa' małż.
Kanciuckich, postan.owienie Sądu Grodzkiego w Łodzi,
za Nr C.20947/34 w sprawie małż. Sadowiak oraz zaświad
czenie. Zarządu Inspekcii Budowlanej Ol. Łodzi. 2269-3-1
apu'sta Jan. r~czriik 1899. syn Mikołaja. ~agubił ksią
żeczkę wojskową wydaną przez P K U Końskie. 1991-1-1

K

g Eljasz. r~cznik~911:zagt.tbił ś~iad~c~wo re- .'
K ronzilber
,estracH wydane przez Magistrat m.
1438jV.-l-1
·
rysłenk?> Kla,11d;us;, z~gubił .pas1:port nanse11;owski, wyK ;dany .przez Starostwo Powiatowe w
2181-2-1 '
Łodzi.

Słupcy.

roczlli~ .1904. syn Antoniego.
K kolni'lii. -zgubił pozwolenteua broń Nr. 60731. kartę'
G','rabowskfemu Wacławowi
w
gminy. Babice. .skrałowiecką Nr.' ·.·164636. i· dowód osobisty.' wydany' przez

rę'sk~ . ~iodzimierzl "zamie~zkał~:w Ką~ach!' gmi~y,' 50-'

zamieszkały
Mirosławicach,
dzioiloksiążeczkę wolskową; wydaną
c

prz,ez PKU. Łódź- ' St;uo~two ,Powiatowe,Wielu:ńsJ,dę..
'
'.
' 2166-3-1
.
2218-1-1
Antoni.· zamieszkały 'w· Kłob'ucku,:ul. Wały 39.
·o.rzelański ,Stanisław•. 1897, syn 'Józefa. zamieszkały L eśkiewicz
'zagubił książeczkę 'wojskową. wydartą przez P.' K. U.
w Widzewie. zagubił książe~zkę wojskową' wydaną
Częstochowa.
i
.
••
.
.
...•
2271-1-1
. 'przez PKU'. Łódź-pow. ."
' , . '. '
2217-1-1
ubasińskLJaJ;l. rocznik. 1890.syl) Lud'Y'iką., zaJJlleszkaOl
elblurn Chil Majer. ,rocznik 1899. syn Wig dora Szmula,
"ly W ŁQdzi. Głowackiego 8, ~zagubił książeczkę woj-",
, 'zamieszkały w Łodzi. Narutowicza 36. zagubił ksią
skową. wydaną przeZ. PKU. ~ w RadóJllsKuó,
2224-1~1
żeczkę wojskową. wydanąprzeż PKU. Kutno.
2277-1-1
ejzetowicz Dawid. rocznik .1900. syn Pinkusa •. zamie~z
ilbrechtOtto.rocznik· 1906. syn Henryka zamieszkały
kały w Łodzi; Zawiszy' 13. ~ ,'Zagubił książeczkę wojw Łodzi, Pomorska., 95. zagubił książeczkę wojskową,
skową • .wydaną przęz P. K. U. Końskie.
2220-1-1
wydaną przez PKU. Grodzisk, zaświadczenie tożsamości.
wydane w' Lodzi oraz .wyciąg i ksiąg ludności., wydane
ew'ińska Franciszka.Łódź.Wólczańska 97. z~gubiła tylny
w Ż.yrardo".,ię.
.
2243-1-1
znak rejestracyjny samochodu cięz.arowego lO 8118t
".
"
2266-3- t
a.iduk Wincenty,: rocznik 190J. syn Józefa, zamieszkały wydany w Łodzi.. . '
we wsi Gadka-Stara. zagubił książeczkę wojskową.
ange Edmund. ut~ąci~ pr~ez. ~paJe!1ie dyplom. czeladniwydanąpTzez PKU.Łódi-pow.
2219-1-1
czy Cechu RzeżnlCZO- W ędbOlarsklego w Ł~dZ1. 1942-3-3
ersdikowicz Da\Vid. Zduńska- Wola, zagubił dowód
~tte' Peter, Ł6d~~, targo~a2. zag~biła d~w'ód ~sobi,ty.
osobisty. wydany w Zduńskiej-Woli.
2282.3-1
, wyd. przez Magis~rat~. RU,dy Pabjanickie; 1312!~,~~-.3
Hałupski Emil, zgubiłkarfę ubezpieczeniową Z; UP. U.
Nr. 170797.
,.,.
,1980-3-~
aślanka Aron. Ł.ód,ź,. I3rzezińska 25. zagubił świadectwo ,
,1985.-3-:2 ,
. pr~emysłowe, ka~; VII,!. na rok ,1934. .
eziorski Kazimie.rz, s,:n .Wac.ła~a, zami~szkały' w Łod~i
Jana, 10, zagubił zaswladczente o: reJestracJI rOCZnIk
-Matusz~wski Franciszek,· Limanowskiego' 1460 zagubił
1916, wydane w Łodzi.
2270-1-1
, , c:łowód osobisty,!. wydany w Łodzi.
1859-3-3
utnicki Stanisław. Łódź. Wierzbowa 13, zagubił 7~wit6w
arkowicz Abram Majer, ~Lututowie. zagubił potwier,,:,:
Kasy Gł6wnej m. Łodzi na opłaty koncesyjne taks6wki
, dl,~n.ie- zgłoszenia, Nr. ~ej. P. H II a 66a128. 1885,.3-3 ,
NI'. 197, INr. książki przychoc;lowej 14858,. .20U17, 5415.
16897. 17873.25023. 14717 każdY'~wit'na zł. 37,50. 2250-1-1
,anczak J6hfa; zagubiła le~itymacjęna zniż~ę kolejow.ą ,
, ,wydaną przez Ko~", .W,oJew. P. P.-w Ł9dZl. 22Sl:1,:,1'
UJ. erozalski Stanisław. zamieszkały w gminie Radogoszcz •
.l"- zagubił pozwolenie na broń. wydane puez Starostwo
i ~lino'wski Kazimierz. i rocznik 1.896. . syn Mieczysława.
PQwiatowe· Łódzkie.
2260-3-1
zamieszkały Sadowa 1, 1.~agub1łks~ążeezkę .WOJskową,
on Chana: z~gubiła dow6d osobisty •.. wydany przez
wydaną przez PKU. Łódź-m.
2223-1·1
. StarostwoPoW'iatowe Kolskie za Nr. '1136,25. 2252-3-1
ucznik Hersz., ł..ęczyca; zał!uhiłksiązeczkę kontrolną
'imfelFeliks.roczn.ikł898. syn Gustawa. zagubił ksią
samochodu ŁD 8p22. wydaną przez Urząd Wołe
żeczkę wojskową. wydaną przezPKU.ł.6dź·~.I. 2150-1-1
wódzki Łódzki.·
'2245"3·1
powiat.
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'Łódzki' Dzlenrlik"'Wojewódzki_.______----1_1_

Nr. 1

'M·ucha 'Wacław,

rocznik 1899., syn Orżegorza, zamieszksiążeczkę woj. '2228-1-1
orberc;iak Jan. rocznik 19 10. syn Marcina. zami:eszkały
w Piotrkowie.Tryb. utPiłsudskie~o 98. ,zagubił ksią
teczkę wojskową wydaną przez P K.U. Piotrków. 2157-1-1
oskowicz Sdama w tasku,zagubił 2 ,weksle: 1) na
zł. 80 - płatny 21. 11. 1935 r., 2) na zł. 17.-" płatny
13. II. 1935 r.na zlecenie I. Se]uń~zyk, Warszawa. 2265-3-1
itecka Stanisława. F elczyńskie go 20. 'zagubiła dowód
osobisty~ wydany w Łodzi.
. . ,2237-3·1
swald Gramens, 6-go Sierpnia tO. zagubił dyplom mistrzowski. Cechu krawców V{ Łodzi za Nr. 53. 2278-3-1
pra~ko Henryk, zamiesz,kały w Li~zkowie, z~gubił ksią
żeczkę wojskową, wydanąprzez\P. K. U. w Modlinie.
2 65-1-1
tocki Bronisław, rocznik 1901. syn Wojciecha. zamieszkały w Łodzi, Lipowa 32, zagubił książeczkę wojskową, wydaną przez P. K. U. Łódź-m.
2242-1-1
roc1owi Wacławowi, Łódź, Gdanska 19, skradziono. flower 6 mim Nr. 20020.
,
1912-3-3
ludwińskiemu Icchokowi, rocznik 1908, synowi MichaP ła. zamieszkałemu w Łodzi, Zgierska 30b, skradziono
książeczkę wojskową, wyd. przez PKU, Łódź-m. 2258·1-1

Szkudlarski

wkładową

Ignacy. wieś Sikawa, , zagubił ksiąteczkę
Nr. 1921. wydaną przez K. K, O. powiatu
1938-3-3

kały 'w Łodzi, Zbożowa 7. zagubił
skową, wydaną przez P. K. U. Łódź-m.,

łódzkiego.

N

Chaim-Szlama. w Kole,
S,afjan.
czą i kartę zgłoszenia na zakład zegarmistrzowski. wy-

.

N

N
O
O

zagubił kartę, rzemieślni

daną

przez Starostwo Powiatowe w Kole.

. 2121-3-3

'Schwalbe Karol, Łódź, JanlDy 13, zgubił dyplom czeladniczy, wydany przez Cech Rzemieślników w Łasku,
w roku ·1906.
1988-3-2
otnik Grzegorz. zgubił pozwolenie na prawo prowadzeS nia pojaz.du mechanicznego. Nr. 1635, wydane przez
Urząd Wojewódzki Łódzki.
2182-3·1
adowski Jakób. Andrzejów kiŁodzL zgubił wyciąg
z karły likwidacyjnej o emeryturze. wyd~lDY przez
Izbę Skarbową Grodzką w Warszawie za Nr. 5608,na
miesięczną emeryturę ił. 145.17.
2214-1-1

S

O

Szrajbaum Jakób,
w

P

Józef. zamieszkały w Łodzi, Wesoła 11. zgubił
S yguła
dowód osobisty, wydany w Łodzi oraz książeczkę Kasy

pełka

Henryk Afeksaqper, rocznik 1912, zagubił książeczprzez PKU._ Łódź-po~. 2239-1-1

kę wojskową, wydaną

pągowski
wą,

Jan. rocznik 1902. zagubił
wydaną przez PKU Kalisz.

książeczkę

wojsko2186-1-1

Chorych w lod.zL

2247-1-1
Piotrków-Trybunalski, zgubił tylny
znak rejestracyjny samochodu ł..D. 81588, wydany
2262· 3-1
w Łodzi.
zymaoik Aleksander, rocznik 1901. syn Aleksandra.
zgubił książeczkę wojskową, wydaną przez P. K. U.
ł..ódz·m.
2281-t;..[
zp.iro Izrael. PółJlocna 12, zagubił kartę rzemieślniczą
hafciarską. wydaną przez Magistrat m. Łodzi. 1941-3-3
SOWińSki Władysław.

S

S
rocznik 191 t, synowi
Perlowi SzmulowiwAronowi, Dr.ewnowska
23, skradziono
kornicka
Łajba,

zamieszkałemu

Łodzi t

kar~ę poborową i, kattę nadkontygentową, wydane w Ło-

. dzi.

.

.

2235-1- t

pakulski Feliks. rocznik' 1894, zagubił książeczkę wojskową. wydaną przez PKU. Łódź.
,
1342/32-1-1

Rauf,ul. Rafał
Ajzyk. roc~nik 1896. ,zamieszkały, w ~aliszu,
Fabryczna 12,
wyzagubił książeczkę wojskową,

daną przez PKU. w Kaliszu.,

2140.. 1-1

Ro$iliski Jan, zagubił legitymację Nr. 1163, wydaną przez

Szkołę Podchor. Sanitarno w Warszawie na prawo
noszenia odznaki honorowej.
1437) V-1-1

R.0SińskiJan,· zagubił' dowód osobisły Nr. 586, wydany
p~zez
I

Staróltwo w Sieradzu w 1921r.

1436/V-3-1

RędZikowski
Bronisław. zgubił kwit kaucyjny na zł. 150
wyd. przez Zarząd Miejski' w ,Łodzi w lutym 1932 r.
na samochód ŁO. 85120.

, , .

.,2226-1-1

rocznik 1906, syn Dawida Lajba. za-

mieszkały
Łodzi. Legionów 48, zgubił ksłąże czkę
wojskową. wydaną przez PKU. Łódź-m.
2254-1-1

Ł4dź., Kilińskieg,140, zagubiła dowód
,Łodzi.
1929-3-2

•.
S osobisty. Fajga
wydany w
rocznik 1913.
Skomorowskiemu.Henrykówi,
z Komisji Poborowe; kat.
zaświadczenie

przez' Komisję

Poborową

w

Łodzi.

skradziono
A, wydane

urskiemu Bronisławowi w. Arturówek, gm. Radogoszcz,
,
skradziono pozwolenie na broń. wy.slane przez StarostwoGrodzkie Łódzkie.
1992-3-2
yszler Szlama Hersz, zgubił dowód osobisty Nr. 2933/29,
wydany w Łodzi.
,
2276-1-1
empelhof. S7.aja. l':1914, zag. kart~ rejestracyiną,wydaoą
przez BIUro WOJskowe w ŁodZI.
1439/V~I.1

T

T
T

"Tłusta

Piotrkowska 18. zagub". świadectwo
na prowadzenie mleczarni,
2231;.3-1
zniszczeniuksiążeczka..wojskpwa., wydana ,.przez
U legła
PKU. Kalisz •. na nazwisko Jana P ilarskieI!Q.. rocznik
1898, zamieszko w Skarszewku, pow. kaliskiego., .2161-1-1
Hena, ,

Łódź.

przemysłowe oraz koncesję
wydane w Łodzi.

'Rozenfarb' Szlama Wolf.Ł6dź. Kilitiskiego 120. zgubił
świadectwo pnemysłowe kat. IV na r. ~934. 2213-3-1
.
'"
.
"Wiśniewski Kazimierz, rocznik ,1904, syn Antoniego.
adziełews~iK~d~ierz, Łódź. Zgierska 85. 'dypl'~m mi- . .,zamieszkały w. Łodzi, Przejazd 49. zagubił ksiąteczkę
,
st\'z9~skl,wydany,przez, Cech RzeźnikQw w. Łodzi
wojskową, wydaną,pr~ez
U. Łódź-m..
2248-1-1
1963-3-3
ięcław Józef, rocznik 1902.'8yn Józefa, zamieszkały
w,Błaszkach, ul. P. O. W. 9, zgubił książeczkę wojozenblum Pin~usEljasz. Piotrkowska 1.01. zagubił paskową. wydaną przez PKU. w Kaliszu. '
..
21594.. 1
.
szport zagranIczny, wydany przez Starostwo Grodzkie
Łódzkie w 1933 r .. '
"
- 1855-3-3
/a,lczak Konstanty; Łódź. Wólczaliska 247/249. zgubił
pozwolenie na broli krótką i dubeltówkę oraz kartę
awlilt .Mikołaj, zagubił legitymację urzędniczą Nr. 177a,
łowiecką. wydane przez 'Starostwo Grodzkie Łódzkie.
wydaną przez Izbę Skarbową w Łodzi oraz zezwole'2213,3-1
niena: 1;>r.o:6. ł;łr. 130756, wydanept'zez Ekspozyturę Sta.;
rostwa w Tomaszowie Maz.
1878.3.3
a,rszawski Moszek ~endel,Łódź,.Podrzeczna 8. zgubił weksel na zł. 100. pł. 2l.··I. 35 r z wystawienia
zcżał~at. Ja.n. rocz. 1898, syn Jana, zamieszkały w Rudzie- B. Moszkowicz, Kartuzy, Pomorze.
2267:1-1
: . PabjanlckieJ, zgQbił książeczkę wojskowa:. wyd. przez
Dzienniku Wojew4dzkim Nr. 22 z dnia 1 XII.34.:na
,pKU.
Łódź-m;
J.
,
2173.1'-1
.
; ' . , '
W'. sir .. 387 w ogłoszeniu SO$nowskiego Litmana o 'Z1lSobolewski Piotr, Malczewskiego 38, zagubił 'dówód OSO- gubieniu książeczki wojskowej, wydrukowano omyłkowo
I
b~ty. wydany w Łodzi.
.
1886-3.3 "wyd, przez P. K. U, Łódź-m." winno być "wyd. przez
2280-1-1
P. K. U. Piotrków", co niniejszem prostujemy.

R

R

W,

R

W

W,

S

:

"

P.lF.,

,

'Małllorzata, Zgierz. zagubiła ~,,:it ~aucyjny
Szepietowska
na zł. 37.50
wydany przez Zarząd MieJskI w Ło"gt' ••

pd za Nr .. 16617::.,.· . , '

1947-3-3

Wiessner Kurt. zamieszkały W . ~o~zi, .Łąkową 18, zagubił
kartę pobytu Nr. 3038. wyd. przez Starostwo Grodzkie Łódzkie
1857-3 3

·,12

Z

~ubło:oo 2 paszporty '.zagraniczne. wyda~e przezSta..
rostwo' Grodzkie .Warszawa-Północ. na ~ażw.isko

"A~rama' i. Itkilin~łzonków R6tańskich.

' ~?l3'!3-3

k. Tomllsza.

~

gu~iono

tożsamości

;"

.

,

.~.

.,

"

.

";

.'

Z
!

~kradzio~y' dó~ód <tot~PlDośqi ko~iaS~JilA,Nr.
ZoStał,
279155. wysta wiony :oa nazwisko wła,ściciela Wojteza-<

.

,

gubiono dow6d tot~ś~ konia Seria A~ Nr•. 314758.
. wYłłtiwioay fta aazwukO' wlaściciela Kopra;,'Z'ygmuała.
,,'1";., ;,., . : , : . , : '2176••• 1
'

••'

'.'

•

,.,

••

'2161':1-1

'ZgubiOnq dOwód tożsamo~~'kę)hi~' Serła;~. Nr.2'ilOO8.
'wyitawio:oy na nazwisko w~cidpla . llAecego. KowalA
skiego•. '
'.
.' . .
.' . , " . 2112·1 .. 1

2185-1-1

orłę rze~ieślai~~. .' wYcfaną: lH'zez· St~stwo
ZgUh~:~o.
PowiałolfeRac;lomszćzwkle. w dniU 16 lU'. 1932 r.

.z·. wydany dowód
konia. Seria A. Nr,' 438387.
na nazwisko Jana Siuty;,
;

. Z'fubióno dow6d o~obisty. wydany przezZatz_d .M1ełski
Kole na·nazwiskoSosz~tiskiego JÓze!~.
~2ł8-3.. 1

imię

na

,w

Abrama.Jtuzera

KsłłH.

2'152..3-1

'I.

gln~ł weksel;z.,proteStowa:ny wystawietd. ł)'W. A~r_..
Z cz\,ka.
Sosnowlęc, .Modrzejowska 23 'na:zl. IOO,s.6tay
'Z
.
gubiono dowód łotsamości' konia Sęrja A, 'Nr~ .21~45, :t5 pudZiernlka 19341". na zlecenie
•••
.
R. l. K. w Sieradzu . na ,naZWisko
'.
,
"
. K.
.. 1

,wysŁawiollY pt:~ez.
.właści~iela BrykneraG.u$~awa.
.

Z

.2183-1 .. 1

.';

,

'.

.

I

.

ostałasktadzion8 hi,itvmacja,urzędowa .Nr. 25.34. 'Wy.. ' 'datlaprzezPana Prezesa S"du Okręgowegowł..odzi.
'~ 0,-'

,

.Z· a~ładyPrzemy;dą:w~. Niechcice. zaguliUy pozwoteni~

na
. .prowaazęnie' 'g.~o'zel. nI.' rola.h:zej . w Ni~chc, i':,a:ch. wyda ..
, aeprzez {]rz~d Woiewóołzki tódzki.,
.> 2261 ..3-1
,

\.',"

.

.

',.'

l

Sz:M:Gołtł:b.r
t~1

!zgUłłiOni,,~)\v6dtot8am()śći koma.

.zg.

,na; i~i,ę ·Kaiimierza Stachlewlkiego-Spbblewskiello. Komornika Sąc;lu Groqzkłego W ł.odzi.
',.}
2272~3-1

z

W~ltsel'uDiłwai~ia Się,'

,j;,

i

,

a.

wvłta wion y na naZWIsko

Nr713"~

Ser;a,' Ell

Leoa.Jaakow.kiefo,2'184-1-r

ubiono'. ~ow6d tOb~mQści' k()~ia,. S~j .A;'Nr. 396050.
wyał.wioay. Ra. nazwiekoKiazimierza ...t-;błew:s~ie@.

...:.

.'

. '.

•

.; .'2 56-tioł

.

.

.k "

,

flubic)a~' dow6dtożsamQści kodla. Seria A, N~~~~()963O'1T.
. w1Słę.wi(lJ1y na., .nazwisko właśoiciela ks, ,$tauislilW.
Mał,ach~wskiego;, '
.'
. ".. 2155-bl

Z

' .

gubioUa dow6d. tożsamości' konia Ser'a A,. Nr. 428~.
. 'wysławioa, prze.z .R. I. K•. W Kaliszu,'na nazwiSKO
właście!,I. Zamoisk~~gq "?eli~sa.
.' '.' .' ~,
.... 2nO-l~1

. "'..dow.6d, .~. . o.b.a.'I:n.··.,ŚĆi.'k,:QDla
.•. Se.r.i.·.a.. ·.~.HI'.1286q,
:Z,·.g.Ułf~.·
"!YstawiQny prŹ.z R~ F .L w :Onłe.t~~, .. llaZ,wiskb

'Z~ubjono dQ'W{)dtotsamośĆi..kOi'lia S,e.r;a:'A.Nt; 419383,
'w,ystawiony przęź R. I ,i K. w 'GldeiAie.Da. nazwisko
właśeicłela Win~emego,KacZ1narka.,·
2168-1-1

g.ubiOno dowód~ło.łaaznośqłlct'balł~N,r. 402599;'~awi~y
na' nazwi.ko Właściciela ..lbełZQtaT8ki.eIO'P...~ka,

.' Z·

.~

l'

,'0

"

• •-

','

,",

'.

,

t.·

,

właścią~l .. Stasia,ka St~ą"."1

. 2154..

,,'.

Z

•

. . . .•

..',.'.':

"-1

'··>21...,~::"t

' ' ' ' ' f i .'

dow6a totsamóści konia. Setta' A.Nt, 418613,
Zgubiono
Wystaw.i.oD.vprze,. R.. II,. K> W\GDł.' etnie. n8!'D.a. . isko Z ostał . sktadzlo~y'. d0'W'6d :t()t8.oś~,~... s.rła: It.
Nliilka' Mi(:nała.",
. '.21!J8;.;t .. 1 . .'. Nt. 367432. wysławiony· p'rtez1ł,I. K~ "'~_Q-~hQwi.
.
.wła§ciciela
ZW,

"

I

~.

<

~

. '

•• '

j "

, " ,

'~.

~

~

'·'. ostał.',kKradz:iOny dowód ·'tożsamości. ,ko~ia :Ser.ł.'·E
·Nr.
, Z '123155. wystawiony na
parmacha
\.'

" ' . :

' . . . . ;

I..

.(

:

"

".

;

I;

,

•

na.D8ZWisko
wła;ł"ciqlela Józefa 'l'Hwaka I.''''
'
. '
,•. j i ' ,,)

.2164;;'1 .. 1
j

".

ZgUbiono dowód tożsamości konia Sui.
Nf~;3664~.
Da&wiskowł.ściciela
'wysławiony przez R. l K.,w Sieradzur >·u.~kQ
. Fran~i,tka. .
" . ' . '.• , '
:' .2117...) .. 1
. właś~loi.hiStatliłła,wa Mąja&i\ł~iegO .. ·
'~>'~(~3.1.t.
" l ' "/Nt'
. ' ~t
~ J. ~ , ił.
.Zgubiou<>: doWód. łożramoś,ci .konia· Seria 'E. Nr, 135$22,
gubiono
.aow~d
!OłS~mości
koąia.
S.,;~.
'D;'~':;fiI7~~
.. wystawien:!', ·taa D_zwisio, ,właściciela Stanisława Rywzsta:WIOlly przez. R. I,K.'·,w ł::.04zi..... 84ZW"
biAskieg~•. , . '
'"
.~'.
".
2 UIO-l.. 1
cieiełaMarkowskieło Adama.: , :~'.:
" :~'62;.1·1
gubiod.~ dwa dowody ~ osobiste, ~ydane przez Zarz~d
gubiono . dow6d tOłsamośą1:,~~, ;:Serla~, Nr. 3929ł3,
MieJski w ·Łodzi. naiinię Heleny i Jana ma.ł~onk6w
, .. wyłtawioń) na b.uWiśkO :4\ki(.<~łęclawlca. ~16&",,1 ..1
Brz()zowskicb.
".
'
~209-3.2

A.

Z.

Z
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'

•

'7

't

Z,\lbIGllO'J>ózwolenie na poaiłldanie broni ~yst.m .. Mauser",
. wyatawió11e . przez Starostwq Powiałowe 'I{olskie. 11a
unrisko E:dw41rda Lelmana. zamie.Jkał.~ we wał. Suchy..la 8
. ~minaLubotyil". pow/Kolskiego. '
:' . 2t42.ł"~

Abr,cha~, tódt. "2ydow.k'f32. 'ztubił dow6d .Oso...
Z.a.Uef·
bf,t-y:,wjdaay w·......i.,
.'
1998,.3-'',',
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