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. Pierwszy Marszałek Polski JÓzef·Piłsudski zmarł
dnia 12 maja o godz,20 lnin. 45w paJac,u BelwederskUn w Warszawie. Ostatniego,namaszczenia Olejami

Swiętemiudzielil k$.' WładysłaW Korniłowicz.

Cierpienie MarszałkaPiłsudslrlęgo ,:t"Ozwijało się
:o,d kilku' miesię'cy,~:. '
Weżwatiy

z Wiednia profesor Wenckebach.·oraz
dr. Antoni Stefal1owski~o z p o~n a li ,raka z()łą~
i··wątroby., ,',
" , o .
'' :
'
".'
..
. S~ą opiekę Jekarsk,ąwykonywałi::pód:.':~erownic.twe~ gen. dr, ',St~isław~ .R~~ppęrla ppłk. dr.
JStefan,'Moz~()W~kif ~jr,.d,r; Henryk: \ Cianciara i mjr,
.dr, Felicjąn Tukal'1owicz'~ ",
, . Gwaltow#e' tK>g~rszeni~. ,n~tąpił() wdn.u l1n1ąja ' "
Vi . postaci . ~il~gQ." krwotoku ~dkQ,,"ego, . ~6ry
spowodował '. o~łab~enie .sercą,a na$tęp~eżgon. .' ,
I

'I

.

•

,

'..'

.

,

't,

I

• /

"

. : .' . .

", :',

"

.

j'

I

J

•

",

:.

.' I. ~

J.

,

•

,

,

, .

Orędzie ~rezydenta Rzec.zypospolitei

DO ,UIlUJATELI ,RZECZYfOSfOLITEJ
Marszałek. Józef Piłsudski życie zakończyt
-' Wielkim trudem Swego życia budował siłę w Na- .
.rodzie, geJljuszem .umysłu, twardym wysiłkiem woli
Państwo wsk~zesit Prowadził je ku odrodzeniu mocy
własnej, ku wy:zwoleniu sił, na których przyszłe losy

Polski' się oprą. Za' ogrom Jego pracy. danem Mu
było oglądać Państwo na~ze jako twór żywy, do
życia zdalny, d~życia przygotowany, a Armję naszą sławą zwycięskich sztandarów okrytą .
T en największy na przestrzeni całej naszej hist~rji Człowiek zgłębi dziejów minionych moc Swego
Ducha czerpał, Ci nadludzkie m wytężeniem. myśli
drogi przyszłe odgadywat
Nie .Siebie tam już wid-ział, bo dawno 'odczuwał,
'"
że siły -Jego fizy.czne ostatnie posunięcia znaczą .
Szukał i do samodzielnej. pracy zaprawiał ludzi, na któ~
rych ciężar odpowiedzialności, skol~i miałby spo.cząć .
Przekazał Narodowi dziedzictwo myśli o honor
i potęgę Państwa dbałej~
Ten Jego Testament, nam żyjącym przekazany,
przyjąć i udźwignąć mamy.
'Ni~ch żałoba i~ól pogłębią w nas zr9zttmienie
, naszej '-całego Narodu - odpowiedzialności przed
Jego Duchem i· przed
przyszłemi pokoleniami~
.
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. .
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29. V. 1928 r. op~zekazaniu woje,V'od~:
W Warsza:w"ie, Łodzi, Kielcach, LuhliIlie..i
Białymstoku -; decyzyj, w'ymienionych''\V
art. ~. Roz~orządzenia Prezy~enta ~~pl~~
z dnIa 1: V1. ~9~7, r. w sprą~Vl~ granIc ~fn
na terenle h.. Kroleshva Kongresowego, z '
llionych przez h.' władze okupacyjńe~:,mieckie i austrjacko-węgierskie (Dz, U, R
. "',P.
Nr. 90, poz. (86) stwierdzam niniejszem, iż
w oihr'ęb granic mialsta Łodzi zmienionych
rozporządzeniem h. cesarsko - niemiecki~o.
prezydenta policji z dnia 18. VIII. 1.915 roku
'weszły następujące grunty miejscowości
gmin:
::
1).B.rus, nA,wiatuŁódzkieO'o:

o . stwierdzeniu i ustaleniu granic miasta
Łodzi.
.
, .\'" związku z postanowieniami art. 2 Hoz..
"'porządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia
\ ," VI 1927
...
t
. '~~ .. '.
r, W" Sprtnvle granIc gIllln na ere~ ·;ni.e b. Królestw'a Kongresowego., z,mienio.ł"'"
e
':Q.ych przez b. władze okupacyjne nieUliecwieś Rokicie Nowe: 1.29 ~g. 134 pr. ~.·.~a,::{d,e i austrjaeko-'\v-ęgierskie (Dz. U. R. P. Nr. '~y 'w'łościtlńskie: Nr. 1 - 9 nlg. 163 pr.; Nr~2
'l>!; PQZ•. 455) ,.:- opierając się na treści proto- ,/ - ltmg. 92pr.~N~ł\ 36',-:,'bII1g, '29?p:1'~~·Nr.: 3
~~~#hf;J$.jWisji Lilniit~qjll,~fz dnia 2~ V. 1935 I 9, :rp:g. l~Z'·p:r., !Nr.,4i .~ 6 .mg) TQ. pr~".:Nr.·.:'.5'·,-.roku na podstaWIe par. i Rozporządzenia ~ mg. 275 pr'., Nr. 6 - 3 mg. 122 pr., Nr. t Ministerstwa Spraw We·wnęt'rz.nych z dnia 3 mg. 88 pr., Nr. 8 - 3 mg. 186 'pr., Nr.. 9 _

_N-I.r_._1_O_ _ _ _ _ _ _·_-_Ł_o_'dzki! Dzi~n:Q.ikWojewódzki.
J Ulg. 276 pr., Nr. 4 - 9 mg. 167 pr., Nr. 3014 mg. 287 pr., Nr. 34 -- 11 mg. 271 pr., Nr. 35,
Nr. 36 i Nr. 37 - 19 mg. 209 pr., Nr. 33 13 Ing. 59 pr. i Nr. 46 - 127 pr.;
wieś Rokicie WóJtostwo: 102 mg. 102 pr.
-- osady włościańskie: Nr. f - 43 mg. 158
pr., Nr. 2 - 15 mg. 4 pr., Nr. :5 - 22 mg. 95
pl'. i Nr. 4 - 21 mg. 148 pr.;

wieś Rokicie stare: osady włO'ściańskie:
Nr. 39 - 225 pr., Nr. 24"~ 5 mg. 35 pr., Nr.
25 - 5 mg. 72 pr., Nr. 26 - 10 mg~ 163 pr.,
Nr. 28 - 10 mg. 150 pr., N-r. 27 - 10 mg. 241
pr., Nr. 29 - 11 mg. 17 pr., Nr. 30 - 11 mg.
123 pr., Nr. 31 - 5 mg. 196 pr., Nr. 32 - 5 mg.
226 pr., ' Nr. 35 ~ 11 mg. 295 p'r., Nr. 36 11 mg. 262 pr., Nr. 33 - 6 mg. 76 pr., Nr. 34
- 6 mg. 82 pr., Nr. 37 - 7 mg., 30 pr., Nr. 38
8 mg~ 227 pr., Nr. 43 - 1 mg. 224 pr., Nr. 44
- 275 pr., Nr. 46 - 45 pr., Nr. 54 - 1 mg.
292 pr. i Nr. 55 - 26 mg': 225 pr.; razem 160
Ing. 245 pr. oraz część grunt.ów- maj. Brus II
i III, rep. hip. Nr. 1681l1 , 16814 "\v ilości około
20 ha. Ogółem przeto włączo'lio do m. ŁO'dzi
2
11 g"m. Bnis okO'ło 239 ha 8068 m •

2) Radogoszcz, powiatu

Łódzkiego:

wieś ż~bieniec: 324 mg. 144 pr.: z osady

Nr. 4 - 31 mg. 281 pr., Nr. 7 - 3 mg. 203 pr.,
Nr. 8 - 9 mg. 177 pr.,; Nr. 9 - 14 mg. 237 pr.,
Nr. 10 - 16 mg. 16 pr., Nr. 11 - 16 mg. 218
pr., Nr. 13 - 9 mg~ 222 pr., - Nr. 20 - 14
lng. 280 pr., Nr. 28 ~ 1.9 mg. 219 pr., Nr. 373 mg. 46 pr., Nr. 38':---:- 6 mg. H)2 pr., Nr. 44 36 mg. 38 pr., ~r. 45 - 29 mg. 165 pr.~ Nr. 46
- 24 mg. 156 pr., Nr. 4'7 ---.: 14 mg. 291 pr'.,
Nr. 48 - 20rilg. 8 pr.; N r. 49 - 12 mg. 252 pr.,
Nr. 51 - 5 mg. 225 pr. i Nr. 52 - 34 mg.,
J3 pr.;
wieś Radogoszcz: 133 mg. 283 pr.: z osady Nr. 1 - 10 mg. 272 pr., Nt. 2 -"lO mg.

216 pr., Nr. 3 - 10 mg.;55 pr., Nr. 4 - 9
265 pr., Nr. 5 - 6 mg. 280 pr., Nr. 6 - 8
124- pr., Nr~ 7 ~ 8 mg. 190 pr., Nr~ 8 - 8
72 pr., Nr. 9 -"- 7 mg. 80 pr., Nr. 10 - 10
62 pr., Nr. 11 -' 6 mg. 208 'pr., Nr. 12 - 7
-136 pr., Nr. 13 -"- 9 mg~ 137 pr., Nr. 14 - 6
219 pr., Nr. 15 - 6 mg. 96 pr., Nr. 16 - 1
108 pr. i Nr. 23 - 4 mg. 183 'pr.;
cała wieś Bałuty Nowe:

składająca

mg.
mg.
mg.
\mg.
mg.
mg.
mg.
~ię

z 6 osad od Nr. 1 dO' Nr. 6,0 obszarze ogólnym
16 mg. 101 pr.;

cala wieś Baluty Stare: "składająca

się

z osady Nr. 1 - 17 mg. 99 pr., Nr. 2 - 16 mg.'
299 pr., Nr. 3 ~ 17 mg. 82 pr., Nr. 4 - 3 mg.
2:33 pr., Nr. 5 - 3 mg. 206 pr., Nr. 6 - 3 mg.
219 pr., Nr. 7 - 2 mg. "212 pr., Nr~ 8 - 3 mg.
170 pr.~ Nr. 9 - '1 mg. 62 pr., Nr. 10 - 1 mg.
. 62 p,r., Nr. 11 - 1 nlg. 93 pr., Nr. 12 - 1 ingo
52 -pr., Nr. 13 - 2 mg. 207 pr., Nr.1 14 - 1/mg.
101 pr., Nr. 15 - 2-38 pr., Nr. 16 - 1 mg. 13
pr., Nr., 17 -- 15 pr., Nr. 18,.- 14, pr., Nr. 19-

Poz. 151

195

j64 pr., Nr. 20 -'- 256 pr., Nr. 21 - 1 mg.,
Nr. 22 - 240 pr., Nr. 23 - 14 mg., Nr. 24 2 mg.82 p:r;., Nr. 25 - 1 mg. 150 pr., Nr. 267 Tilg. 10 pr., Nr. 27 - 10 Ing. 44 pr., Nr. 282 mg. 265- pr.; ogółenl przeto włączonO' 107
Ing. 288 pr.;

Baluty - kolonja: 80 mg. 136 pr.: z osady
Nr. 1 - 23 mg. 164 pr., Nr. 2 - 7 mg. 232 pr.,
Nr. 3 - 7 mg. 196 pr., Nr. 4 - 4 mg. 60 pr.,
Nr. 5 - 4 mg. 88 pr., Nr. 6 - 25 mg. 173 pr.,
Nr. 7 - 3 mg. 11 pr., Nr. 8 - 4 mg. 112 pr.
oraz grunta folw'arczne: część folw'arku Radogoszcz A, B i C rep. hipot. Nr. 96 - około
213 ha 7500 mtr. 2 ; część folwarku Juljanów A rep. hip. Nr. 140-H, około 138 ha 4900
11ltr.2 ; folw.Marysin I rep. hip. Nr. 85-g około ,58 ha 1600 mtr. 2 , Marysin II rep. hip.
Nr. 85-d ~ okO'ło 50 ha 4000 mtr. 2 ; działy
z maj. Baluty Nowe rep. hip. Nr. 2 - O'koło
105 ha 700 mtr. 2 ; O'sada w maJ. Radogoszcz
Nr. 29, rep. hip. Nr. 103'88, osady w kol .. Baluty-Nowe, rep. hip. Nr. 2 - około 93 ha 6000
Intr. 2 •
Ogółem przeto w-łączO'no do m. Łodzi
z gminy Radogoszcz około 1062 ha 7274 mtr. 2 •
3) Nowosolna, powiatu

Łódzkiego:

, wieś Antoniew Stoki: 84 mg'. 117 pr.: z osady Nr. 1 - 21 mg. 92 pr., Nr. 2 - 10 mg. 23
pr., Nr. 3 - 10 mg. 224 pr., Nr. 4 - 12 mg.,
Nr. 5 -24 mg. 133 pr., Nr. 6 - 5 mg. 133 pr.,
Nr. '7 - 112 pr;;, ogółem przeto 'włączono do
In. Łodzi z gminy Nowosolna okO'ło 47 ha
2474 mtr. 2 •
4) Chojny, powiatu

Łódzkiego:

Część wsi Widzew - około 14 ing. 209
pr.: z osady Nr. 16 - 1 mg. 53 pr., Nr. 17 1 mg. 28 pr., Nr. 18 - 1 mg. 7 pr., Nr. 19 1, mg'. 18 pr., Nr. 20 - 271 pr., Nr. 21 -269
pr., Nr. 22 -;- 250 pr., Nr. 23 - 236 pr., Nr. 24
- 217 pr., Nr. 25 - 210 pr., Nr. 26 - 200 pr.,
Nr. 27 - 175 pr., Nr. 28 - 196 pr., Nr. 29 163 pr., Nr. 30 - 145 pr., Nr. 1 -:- 143 pr.,
Nr. 2 - 117 pr., Nr. 3 - 114 pr. i Nr., 4 97 pr.;
wieś Zarzew: z osady Nr. 24 - O'koło 1,9
mg. 153 pr., Nr. 23 - ,19 mg'. 227 pr., Nr. 22
- 20 mg. 08 pr.," Nr. 21 - 20 mg. 80 pr.,
Nr. 20 - 20 lng. 152 pr., Nr. 19 - 20 mg. 145
pr., Nr. 18 -'- 18 mg. 268 pr., Nr. 17 - 20 mg.
200 pr., Nr. 16 -19 mg. 272 pr., Nr. 15 20 mg. 38 pr., ,Nr. 14 - 20 mg. 101 pr., Nr. 13
- 20 mg. 158 pr., Nr. 12 - 20 nil!. 210 pr.,
Nr. 11 - 17 mg. 94 pr., Nr. 10 - 13 mg. 290
pr., Nr. 9 - 8 nlg. 177 pr., Nr. 8 - 6 mg. 87
pr. i Nr. 25 - 1 mg. 85 pr., razem 309 mg.
45 pr.;
Część ws,i Dąhrowa: 186 mg. 100 pr.:
z osady Nr. i '- 47 mg. 202 pr., Nr. 37 - 18
mg. 100 pr., Nr. 23 - 25 mę;. 29 pr .. Nr. 29 ~
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Ł6dzki Dziennik

Woje:w6dzk:i

Nr. 10

'POI:. 1St

Brus, pozostawiając po .lewej stronie
grunta wsi Retkinia.
Od p. k granica miejska idzie ~zdłuż
granicy maj. Brus do p. 1, a od 1 do m granic.zy z gruntami wsi Brus:.
\
Od p. m do północne'go brzegu Szosy
Konsfantynowskiej, w p. B grunta miasta
1!;raniczą ~ gruntami maj., Brus.
Od p. B ~rallica biegnie w kierunku
w'schodnio-północnym hrze,giem Szosy Konstantyriowskiej do
n prz,y; ul. Krańcowei,
skąd granica" odchylając się od szosy ku północy, idzie zachodnim brzegiem ul. Krańcowe;t do p. o,mając po lewej stronie grunta
ma.t. Brus.
.
Od p. o do p. p grunta in. Łodzi gr'aniezą
Ogółem przeto włączo~o, do m. Lodzi
, g'runtami wsi Brus.
2
z gminy Chojny około 572 ha 3-123 l!ltr. •
Od p. g do p. p granica miasta. idzie w'
Ogółem zatem włączono w obręb mia,sta kięrunku, zatwierdzonym przez władze rOLodzi obszar o powierzchni około 1922 ha syjsk\e plr~,y rOZlszerzani u miasta w J 906 r.
932 m 2 •
Odp. p granica idzie zachodnIm hrzeIriem
W twiązku z powy~szem opIerając się na ul. Krańcowe:r do p. r przy zbiegu ul. Bieprotokule Komisji Limita.cyfnej z dnia 2. V" guno,vej, ~kąd skręca na wschód i idzie pół.
1935 roku oraz,- na dołączOInym do tegoż pro:,,' nocna stroną ul. Biegunowej do p. s na gratokułu planie miasta Łodzi, ustalam granice' nicy la~sów miejskich.
miasta Łodzi jak następuje:
.;
Od p. s granica idzie dawną ~.ranica
Granica m.Łodzi od p. A. biegnie' od mie.tską na granicy las6w miejskich do p. t
prz.ecięci'a kolei ohwoo,ó",Tej z Szosą Pablaprz,y ul. Siennej, tuż ,przy ure'gul()łWanej
nicką, w kierunku północno~zachodnim, idąc
rz,ece Bałutce.
'
południowo-zachodnim brzegiem terenu koÓd p. P do p.' t grunta mięjs-kie graniczą
lei ohwodowej do punktu a. Po lewej siro- z gruntami dóbr Brus.
nie pozosta ią grunta 'h. "'\-v'siRokicie NOi\ve.
obecniem. Rudy-Pabjanickie,j, a do punktu b
Od p. t, do którego dochodzą grunta koL
za przetazderrl kolejowym, pozostają grunta Cyganka, granica biegnie nrawym brzegiem
wsi Rokicie Stare.
ureg-ulowanego strumyka Bałutki do nunktu
Od p. b grani ca odchodzi od kolei ohwo- u, skąd granica idzie W" kiel11nku· p'ółnocno
dOlW'e.t '\'" kierunku zachodnim, mając po le- wscho:dnim nadal prawym brzegiem ure~u
we.t stronie grunta wsi Rokicie Stare j do- lowanegp strumyka' 'Bałutki do plantu kolei
chodzi do granicy wsi '\tVó.ttostwo Rokicie Warszawa-Kalisz wp'- w.
.
w p. c, stad granica, skrę~a ląC ku północy,
Od p.w dO' p. :x: granica idzie zachod~im
dochodzi do południowego brzegu uregulb- "hrze~dem terenu kolejorwego, przecinając
w'ane.t rzeki Ja sień ·w p. d, od p. b do p. d ul. LimanowskiegQ.
linja g-ranicz,ua miasta idz-ie w kierunku, zaW, p. xlinjagr'aniczna przechodzi przez
twierdzonym przez władze rosyjskie przy plant kolej,owy i idZIe w kierunkuwschodrozszerzaniu miasta w 1906 roku.
nim do ul. Brukowe.t do p. y. na·stęunie skręOd p. d do e granica idzie lewym brze- cana północ i lewa stroną 'nI. BrukoweJ do- .
e;iem uregulowanej rzeki Tasień, majac PO ehodzi do ul. 'Pojezięrskie.t do p. c. od które...,
lew·e.t ,stronie ('grunta wsi Wó,jtostw·oRokicie. go zawraca w kierunku WSChoo'iUim. i, ~~e"
Od P'.' e lewym brzegiem liregulowanej północną stroną do p. al, dakU' ·zaś,.m~eazą
rzeki' Jasień ~do ujścia st;rugi Karol'ewki w do p.hl •
.'
'"
.'
"
p. f, skąd granica 'w kierunk:upółnocnym'
,Od p. t do ht'~runta m~ Ło(lzi' graniczą
idzie prawym brzegiem uregulowanej s,trugj z gruntami. wsi Żabieniec.:
Kar'Olewki do terenll kolei. a 'dalej prawym
'
d
i
hrzegiem stare{!'o koryta do p.'f! f)rzy uliev
Odp. hl p:o lin.tic ' ~',Cgranica i z.ie półKątneJ .. Stąd dochodzi od rzeki Karole,vki nocną stroną ,drogip.ohieJ i dalej ul. św. Te~ w kierunku z,achodnim i doehodzi do grun-:- re'sy do S~08Y Zgier'S~iej. :
tów wsi Retkinia, w p. h.
';
Od p. hl dp ~ Z ~untami m. Łodzi graniOd D. e do p. h leżą po lewej stronie grun.. czą grunta wsi Radogoszcz, a od c1 do 'C ta ,vsi Rokicie Siarę.
.
grunt.a h. osady karczęmilej Ra,dogosacz.
Od p. h grani~ idzie w kierunku północOd p~ C, ~rll::iil:cłłt bie;g,Oie vi k'ieru»ku p6ł. .
nym do p. i przy ul. Wileńskiej,' a od 'J). ido nocnym,' zachodiil'ą stroną szosy· ZgierskieJ
łl. k w kierunku zachodnim do g'runtó,.v \ma~' ,do p~ dl i e 1 , przy zbiegu z ul •.' Sowińskiego. ,
29 mg. 195 p·r., Nr. 32 - 16 mg. 114 pr., Nr. 22
' - 18 m.g. 112 pr., Nr. 21 -17 mg. 10 pl'., Nr.
20 ---:- 8mg~ 281 pr. i Nr. 1.1- 3 mg. 27 pr.; ,
Część wsi Chojny: 248 mg. 123 "f)r.: z osa-:d"y N r. ,2 3/2 4 - 13 mg. 20,5 pr., N r. 21/ 22 19 mg. 178 pr., NI.'. 13 - 21 mg. 3? pr., Nr. 51
- 21 mg. 65 pr., Nr. 9/tO - ' 20 mg. 69 pr.,
Nr. 471M3 -1'7 mg. 242 pr., Nr. 2/3 - 16 mg.
159 pr., Nr. 19/2() - 15 mf,r. 149 pr., Nr. 617 14 Ulg. 135 pr., Nr. 8 - 12 mg. 191 pr., Nr. 1
- 21 mg. 65 pr., Nr. 52/53 - 21 mg. 65 pr.,
Nr. 39/40 - 21 mg. 65 pr., Nr. 49/50 - 4 mg.
194 pr., drogi 6 mg. 206 pr. oraz gruntów:.
loIw. Chojny AB, rep. hip. 131 _ około
2
147• h a 6000 mtr..

.rątku

p.

z
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Od p. c do d t z· gruntalui m. Łodzi granig'runta b. osadyka:rcżemJJej Radogos.z.ez,
a. od dl do e l część folwarku Juljan6w.
Od p,.' e1 granic'a ,przechodzi pr'z~ez szosę,
Zgierską i idzie' w kierunku "wBch(i)dnim pół
nocną' stroną ul. gen. Sowińskiego do p. f1
przy ul. ŁagieWDickiej .
Od p. e 1 ' do :fi grunta \m.' Łodzi graniczą
z grłlntami kol. Ra dOlgós,z cz.
Od p. P granica ·idzie w' kiel'unku połud
niowym, wschodni, stroną, ul. Łagiewnickiej
do p. g\ skąd ul. Sniadecltich skręca w kierunku ,v-schodnim i idzie do,p. ,'ht, przecinając tor kolei Widzew-Kutno.
Od p. fi do hl grunta m. Łodzi '\graniczą
z p;runtami folwarku Marysin Nr. HL ,
Od p. pl granica idzie \vKierunku połud
niowym, ponown,r~ przecinając teren koJei
Widz,e,v-Kutno do' p.it,'·a od i 1 p'ółnocną
stroną drogi w kierunku wschodnim do
p .. k l przy moście kolejowym.
,
, ' Od p. h~ do ki grunta 'ni. Łodżi graniczą
z 'gruntami Iolw. Ma':rysiri. Nr .JII;
, .
Od p. k 1 gra1;lieabiegnie w ,kierunKu pO'.
łudnio-wym do p. 1\ 'a od p.li granica idzie
na zachód do .drogi . Rogowskiej w punkcię
czą

p. m l •

'

,

Od p. k 1 do mt. z gruntami m. Łodzi graniczą 'grunta wsi Doły.
Od p. m l granica idzie w kierunku połud.
niowym wschodnią stroną drogi Rogowskie.t
,przy cmentarzu żydO'wskim do p'. :n1 •
Od P'. n 1 w ·ki'ercmku w~hodnim północną,
stroną, drogi polnej' do p'. '0\ sk.ąd miedzą w
kierunku południowym do p. pl przy' szosie
Brzezińskie.i.· ,
Od p. pl granica'. idzie, ,>\7 kierunku
wschodnim p6łnocną sfraną, sz.Osy, BrzezińskieJ do p. ri.
"
.
,"
Od p. m 1 do p. }"1 gTUnta m. Łodzi grani.,
czą z. gruntami wsi Doły.,
,
· Od ,p. r granica fdzie w kierunku' połtid
ni owym i przecinając szosę'Brzezińską daleJ
od' "p.sl granica w tYniże kierunku idzie
wschodnimbrze'giem ,drogi do p.' fI przy (u1. .
Stokow-~k~'e.f. , "
I,
"
:
'
· Od p.r do t l grunta m. Łodzi granicz'E!
z gruntami w-si Anfoniew Sikawa., '
'Odp. tl'gTa:nlcalidzie',vkłerunku polnd..,
niowym "rschodnią stroną' ,drogi"do ul. ,Pomorskiej w p. u\
.,...
· Od p. ni do p.' u i granica miasta idzie vi
kierunku, zatwietdzonyru przez władze rD~
syjskie w 1906 roku.
',
.
. Odp. Ul granica idzie p6łnoc:ną' stroną
ul. Pomol'skiej~ przecinając teren. kolei i dn- ehodzi do' D. w:t, skąd skręca w' stronę połlI,d
,niQ'wą pO' linjacnw\ Xl i y\ przecina.tąc plODownie te.re'n kolejowy f ulice A~toniewską,
Słonimsk~,' Tomaszewska i. Pograniczną; dD-'
ehotlząc do grctnicy wsi Widzew.. '
"
Od J). F; do y1. g1'll:nta m. Ło,dzi, g:raniczą
z gruntami w·si' Antowew Stokowski.
.
I "

191
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Od p. Y t granica idzie na południe dO' pDbrzegu ulicy No,vogrodzkiej
wp. Z1.
.
Od p. r.;l granica hiep,'nie południową stro- .
ną ul. Nowogr.odzkiej do wschodniej stron"
ul. Granicznej do p. a 2 , skąd skręca w stronę
południową i wschod;nią str:oną ulicy Granicznej dochodzi do plantu, ~ol. FahrycznoŁódzkiej w p. b 2 •
Od 'p.. h 2 granica idzie północuą stroną
terenu kot Fahryc'zno-Lódzkiej, przecinając
c 2 granicę wsi,'Widzew i dochodzi do'
skrzyżowania kol. Fahryczno-Łódzkiej z kole,ią Obwooo'\vą w p. d2 przy przejeździe kolejowym.
'
. Od p~ y"l do c 2 ~runta m. Łodzi graniczą
z gruntami wsi Widzew, przyczem część granicy od p. y1 do h~ i'dzie w kierunku, zahvierdzonym przez władze rosyjskie w 1906 rO'ku.
Od p. d 2 g-ranica idzie południową' stroną
terenu' kol. Ohwodowe;j, przeci;na ,vp. e 2
g-ranicę :wnsi Widzew i przecinając ul. Rakici:ńską d()~'h.od7ti dO' wschodnieJ strony ulicy
Granicznej do p. D.
"
\ Od p.e' do e 2 grunta ~. Łodzi graniczą
zgr'Untami wsi AntOOliew Stokowski, a dalej
do "D" z gruntami ,vsi Widzew.
Od p. "D" granica biegnie wschO'dnią
stronią ul. Granicznej d.o p. f2 przy ul. ~1i
Ijonowej.
Od p. e 2 do
grunta m~ Łodzi graniczą
z gruntami wsi Widzew.
. Od p. f2 granica i.dzie południową st~oną
uL MiljonoweJ ,w kierunku zachodnim do g2
przy terenie kol. Obwodowej.
, Granica od p. D do g2 idzie 'v kierunku,'
OZllaczonym ,p,rzez władze rosy jskie w 1906
łudniowego

w'..,..

f:

da

.

\

Od p. 'gł graniCa idzie wschodnią s'troną:
kól. ObwodoweJ do p. h 2 ~
.
Od f2 d.O' h 2 grunta m. Łodzi graniczą
z· gruntami wsi· Zarzew.
Od p. h- ~ranica idzie wschodnią stroną
terenu kol. ,ObwodoweJ do p. i 2 , mając po
lewef stronie grunta wsi Dąbrowa.
Od p. i 2 granica idzle wschodnią ~strona
kol. Ohwo,dowej do p. k 2 , mając po le,vej
stronie grunta wsi Kow'alszczyzna. . ,
Od p. k'2 ~I'anica idzie południową stroną
ter:enu kot Obwodowe.t do p., 12 przy ulicy
RzgowskieJ, mając po lewej stronie grunta
Jułjanów.
Od p. }2 g:ranica

W\Si

idzie południową stroną
koL Obwodowej do p. m 2 , mając po le'wej
stronie grunta kolonistów, pochodzące z b.
Ina.T. Chojny.
Od p. m 2 j!ranica idz,ie pDłudnio,vą stroną
terenu kolei do początkowego p."A", mając
po. l€f'wej stronie' grunta m. Rudy-PabjanickieJ.
Wojewoda:
(-) Aleksander H aU,k e - Nowak.

I
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OBWIESZCZENIE
WOJEWóDZKIEGO
z dnia 4 maia 1935 Nr. KB. V-12/56-1/35

OKóLNIK Nr. 23"
WOJEWODY
,
, ŁóDZKIEGO

URZĘDU

o nadaniu tytułu oraz prawa wykonywania
zawodu Dlierniczego przysięgłego.
Na zasadzie art. 8 ustawy o mi(erniezyeh
z dnia 15 . lipca 1925 Dz~ U. Nr.
46/1928: poz. 454, został nadany decyzj ą z
dnia 18 kwietnia 1935 Nr. KB. V-12/56-1I35,
tytuł i prawu wyk()nywania zawodu mierniczego przysięgłego p. Tadeuszowi Wołoszyń
skiemu z siedzibą urzędo.wą '\7" Kaliszu, ulica
Piaskowa 7.
'
Wymieniany zło.żył pr~ysięgę służbową
w Starostwie Powiatawem w..Kaliszu w dniu
24 kwietnia .1935 r.
przysięgłych

Nr.. 10

, z dnia 2 maja 1935 r.
o wykonaniu ustawy o zarobkowym przewozie osób po,jazdamimechanicznemi wobrębie' gminy miejskiej.
Do wszystkich Panów Starostów Powiato..
wych oraz Pana Starosty' Grodzkiego .Łódz
kie~o. Panów Prezydentów miast wvdzielonych 'na ,obszarze Województwa Łódzkiego.

Z dniem 6 maja·1935 r. będą mogły wykozarobkowy' przewóz ·asób pajazdami
rnechanipznemi ~, C?brębie gminy miejskię,j
tylkO" ' te "osoby, .ktore hędą pasiadały konce~d'e. wydane, na podstawie ustawy z (In.
2~, 111.-1933 r. (Dz~ tJ. R~ P. Nr./32. poz. 2(3),
o ile zgodnie z art. 8tei ustawy nie są zwolnione od przymusu kO'ncesyjnegO'.
Za Wojewodę:
Ro.zporządzenie wykonawcze da t'e.t llstA(-) Inż. St. p D r c z ń s ki
"vy zostało oe-łoszone w Dz; Usta-w R. P.
Kierawnik Oddziału
Nr. 29; Po.z. 220 z r. 1935.
Budowlanego.
W' związku z po'wyższem p'raszę o przystapienie do. udzielania konce~vT. l)l'zvezpm
należy przestrzegać poniże,t podańer instrl1k153.
. eii, wydanej przez Ministel'shvo Ko.nlllnika"
cii zarz,adzeniemz dn. 25. IV.-1935 r. L. Dz.
OBWIESZCZENIE
156-1It
.do poszczególnych postanowień' rozSTAROSTY GRODZKIEGO ŁóDZKIEGO
po.rządzenia w sprawie wykonania rzeczonej
z dnia 6. IV. 1935 r. "
ustawy.
1) do § '1 •
. Sto.so'\TIlie do postanowień art. 8 § 2 prawa
.Po\viatow'e władze Administrac.ti Op:ólo postępowaniu wyWłaszczeniQiwe~ (Dz. U.
R. P. Nr. 86, poz. 776 z ~934 r.) podaję do neT. fi ,\\7" Ło:dzi Starasta Grodzki, 'po.'winnv o
wiadomaści
zainteresowanych."' właścicieli udzieleniu luh odmó\rV'ieniu ze:ody na w'vcla..
nie koncesJi komunIkować Zarządowi Gminieruchomości na terenie m. Łodzi, że na
,vniosek Biura Praj"ektóvv i Stud,jów· Polskirh ny miejskiej' 'rV"ciągt,l 14 dnI ad dnia ofrzy. Kolei Państwowych' w Warszawie' zezwoli- Hwnia un'lotvWowanego wniosku Zarzadu
G?liny !11ie}skiej.'
.
łem decyzjąz dnia 6. IV. 1935r. Nr. AA. 6/35.
2)
dó
§
2~
na podsta;wie art. 6, powołanego Prawa Kie,.;
ra'rV'nikowi ParUi Pomiarowej-Biura Projek- .
Przed 'wydaniem koncesJi po'winny bYć'
tów· i Stud,jów P. K. P. technikawi" Wacławo 'zhadane kwaliifkacie, osobiste, facho\ve i fi\vi Michale o.raz podległemu muper§onelowi nansawe ubiega.tącego się o koncesję. Kwa. pomiarovvemu i robotnikom 'rV' ilości ogólnej lifikac.,re ,osobiste \v razie, 'wątplhvości, po20 osób na dokanywanie w· ciągu 1935 r. w ,vinny być spra\rV'dzane nrzez po\viat-o\va wła..
granicach m. Łodzi na gr~ntach obcych prac, dzę administracti ogólne,T. Za posiadające
pomiarowych, niezbędnych dla sprawdzania k",rB lifikac te farho'rV'e należy uważać te osonI~oTektu
przebudowyw.ęzła kolejowęga
by,które ,bądź kierują .lub 'kieraw'ały samoł,ódzkiego.
.",'
dzielni~ ,przedsiębiorst:wem p,rzew''Ozowem
Od ·wspomnianej decyzji mojej, udziela- samachO"dow·em, badź pracu Tą lub nracowa.ły
,~r taki~h przedsit<biorshvach "rV" służbie ru~
JąceJ zez'wolenia, służby zainteresowanym
ehu. .Osoby. które maja poz,wQlenia. na prowłaścicielom nierllchmnOH('j orhvnłnńl A rlo
U rzędu W óje\vótlzkiega Łód*kie~o, które, / "vadzenie PO).Ta.z.dÓ\V mechanicznych, .pl'zezna('zonvehdo użytku publićznego, należy' ,V'
Dodać należy do StaroshrV'a GrodzkIego Łódz
kiego \\1 ciągu t·ł dni, licząc ad dnia następ zasadzie u,vaża'ć za posiadaJące '\7"ymagane
J.nvalifikac.te,osabiste i faello,ve.
"'
nep;o po niniejszem ogłoszeniu.
W
stosunku
do
osób
nrawnych,
ubiegaWniesienie o(hvolania . nie wstrzymuje
:jących się Q koncesję, nale.ży żądać,. aby po'wykonania.
'.
siadały kier'OrwTIikó·w prz:edsiębió·rshv n ódpo,~Tjednlch . kwalifikacja.ch osobistych i-fu.,.
Starosta Grodzki Łódzki:
chaiWvch.
.
(-) Dr. Stan. W r' o.n a.
. Za"posiadaTące kw.alifik~eje fina:O:sowe
należy ,lHrV'aża6' osoby, posialdające hąd.ź po-

y

I

I

nywać

r...:. .;.--=-.lO-,.-_. _ _---,-_ _--:-.Ł_··_ód_zkiDz~e~nik Wojewódzki.

---.:N::....::.·

jazdy mechaniczne w O'dpo.wiedniej ilości i
bądź o.dpowiednie
środkI finanso.we na ich nabycie oraz śrO'dki
finanso.we, potrzebne na prowadzenie' zamierz.onegO' przedsięwzięcia.
,
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rnentu' ko.ncesyjnego, Nr. rejestracyjny poj-azdu i termin ważno.ści koncesji danego pojazdu.
Zaświadczenia takie powinny być umieszczane
każdym pojeździe w miejscu widocznem.
') do §-4.
6) do § ?
(a)- OSOb'01fil, posiadającym pojazdy wyTaryfa opłat dla dorO'żek sanlochodO'wych
łącznie używ-ane, należy wydawać koncesje powinna być ułożona w sposób prosty i jasna czas niezbędny dO' żużycia posiadanego ny. Taryfa powinna być zasadniczo. jedna
taboru, nie dłuższy jednak niż na O'kres dla calego miasta. Można przewidzieć dwie
2-ch lat.
' . '
różne staw'ki taryfowe, mianowicie: jedną;
(b) Osobom, posiadająćymoprócz, uży- o.bowiązującą w ciągu dnia, i drugą, o.bowią
w'anychrównież i- nowe pojazdy, nale~y wy- zu.rącą
ciągu no.cy. Jest pożądane, aby
dawać koncesje na c'Zas poniżej okre,ślony. nie hyło. dopłat za bagaż. VV taryfie po.~i,nna
dla pojazdów wyłącznie nowych (c). . ;
być przewidziana o.płata za o.czekiwanie na
W Q1bu Po.wyższych w'ypadkach (il i b) na- pasażera.' Ponadto należy dążyć, aby w tych
leży ,jednak zastrz,ec w dQlkumencie ko.nce- miastach, w których opłata za przejazd nie
syjnym wymianę używanych P?jazdów, na jest pobierana na podstaw-ie licznika (taksozadeklarO'wane no.we, w termInach zgory metru)', wszystkie do.rożki samochodo.we '\v
ustalonych, stoso.wnie do wyników badania ciągu trzech lat były zaopatrzone w liczniki
technicznego pO'jazdów., Terminy te nie mo- (taksQmetry).
gą przekroczyć. daty 1 kwiet?1ia ~ 93'7 rok.u.
?) do I 8.
Ocena stanu technicznego. pOJazdo.w nalezy
" Przed wydaniem dokumentu koncesyjnedo U rzędu Wojewódzkiego.
W tym celu równo.cześni~ z rozpoczęciem go władza powinna sprawdzić, czy koncesjopO'stępQlwanią ,ko.n.ces~j~e~o llale~y zwtó~ić narjusz ubezpieczył się O'd odpowiedzialsię do Urzędu WOJewodzkIego O' :Info;macJe, ności' cywilneJ za szko.dy, jakie mogą powstać ,vskutek wykonY'",Tania' przewo.z6w.
dotyczące stanu technicznego, pO'Jazdo'\\T llł e chanicznych zgłoszonych' w pO'daniu O' kon8) do § 1?
cesję.
'
Potwierdzenie zgłoszenia wykonywania
tJ rząd W o.jewódzki przy podawaniu żą
danych ,info.nnacyj zaznaczy jednocześnie przewo.zów, niewymagających koncesji poo.kres przydatnQlści. techni~znej' danego ,pO'- ,-\Tinno być wydane według wzo.ru, ustalonejazdu, co będzie stanOowić podstawę do. usta- go '\v załączniku, w tylu 'egzemplarzach, ile
ienia czasu trwania koncesji, względnIe ter- jest zgłO'szonych pojazdów.
minu wymiany pO'jazdu na nowy po.d wzglę
dem techn:tcz:riym. '
Należy prowadzić wykazy udzielo.nych
(c) Czas irw"aniakoncesyj dla o.sób, p.o-' koncesyj. ,w wykazach winny być umiesiadających pojazdy wyłącznie nowe, nalesz,czone następujące dane: Nr. kolejny kon~
żyustala6 na lat. 4 dla autobusów o p.ojem;.
ces ji, naz,wa i adres przedsiębio.rstwa, rodzaj
ności do 25 mieJsc dla podróżnych oraz dla
pr~edsiębiorstwa (autob., taks.), ilo.ść pojazdorożek i na lat 6 dla autohusów Q pojemdów, termin wygaśnięcia koncesji i terminy
no.ści więcej niż, 25, miejsc dla podróżnych.
wynliany po.jazdów na nowe.
PO'nieważ termin przymusu koncesyjnego
4) dol 5. '
, ro.zpoczyna się z dnie.m 6 maja 1935 r., przeOpis techniczny pojażd6,w, jakie~i ubie- to. prO'szę O' wydanie stosol'\vnych zarządzeń,
gający się o koncesję pragnie wykonyWać
mających na crłu: niedopuszczenie do przerprzewO'z,y, 'powinien 'za:wierać tylkq .ich z<:- "Ty komunikacJi miejskiej. ,Jeżeli postępo
sadnicze. cechy cha:rakterystyczne. mIano.WI- wanie koncesyjne nie mogłO'by być ukońc~o
cie: markę pojazdu, ilość miejsc dla pasaże- ne przed dniem 6maja r~ b., ,vówczas należy
rów i rodzaj podwozia. , " .
.
"
wydawać tymczasowe koncesje krótkoter, Mężczyźni, ,ubiegający się D kGncesję, minDwe najwyżej do. końca lipca 1935 roku
powinni wym~enić "': podaniu swój st~sun~k j to. - wedłu~ uznania- tylko tym ubiedo służby wOJsko:weJ O'raz p o?ac . ~r. ks~ą: ga,jącym się- o konces.Tę, którzy w dniu ogło
żeczki wo.jskO'węJ 'Oraz datę l mleJ,sce Jej szenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia
w:ydania., '
wykona,vczego z· 6 kwietnia 1935 roku upra5) do § 6.
wiali zarobkowy przewóz w ohrębie dariej
Koncesje wydaje się prz-ez :"'Ystawien,ie gminy miejskiej.
dokumentu koncesyjnego, w ktorym nalezy
W tych wypadkach nie należy pobierać
wymienie dane, ustalone w
rozporząd~e opłat za- czyn~ościurzędowe.
nia. ·Ponadto władza, wydająca konceSJę,
, Wojewoda:
powinna "'-ydać kDnqesjonarjusz'Owi. za.(-) Aleksander H a u k e - N D '\\~ a k.
świBldczenia, z8JWie raj ące imię, naZWIsko.
(firmę) i adres koncesjo.narjusza, Nr. doku~ O'dpowiednim stanie.

w

"r

§.?
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Załącznik do Nr".DR-t56 l/i
_··················imłfi·i·u·ż;isk;;·Cfii:Q;ij"·········

Papier pisarski. celulozowy, s~tVDO
waDY, o gr~a~urft 120, for.at M.

........

Zgło$zęnie złożone dn .....~ ....
························adrei:(słeciżii;aj············

..........•.

m

..... h

..........

t 93: .... .1'.

..'

Po~ wi~~d~enie' otrzymałem dn ...........~.1?3 _... r.
······························tPQiiPiij·····,··········· ............ .

i'GLOSZENIE,
do Zarzą'du Gminy Miejskiej
w ....~............ _._~~_'_.. _.~ .......~ .......::......... :,'..........

·Spr.w

Stosownie do'§ 17 rozporządzenia Ministrów Komunikacji, f
'Wewnętrznych z dp, 6 kwietnia 1935! r. o wydaniukb~esyj nazarobkowr pn;ewóz
osób pojazdami mechatli 7znemi'w obrębie. gminy miejskiej (Dz. U. R. p~ Nr.\ 29,
',
poz. 226), zgłaszani, ,co 'następuje,:,
1. .............. :........................"............................:.......................~..................................._... ___ ....._._._............................. _
(imię,

.

nazwisko

j'

adres właściciel~. pqjazdu),

,

2. wykonuje .przewóz osób ....:.......... ;: ............,...........~ ........ ··'·············"·~·,· .. ······7······~·····L.~ .......•...................
~,'.

.

(~dz!,-j przeW02U)'

,

.

3. przewozy powyższe wykonywape :są 'samochodami:(~utobu8~ł},~z!U"ejestrowa.,"
.

'.;

nemi w· Utzędzie,
~ojeW:ódzkim ...... ~......~ ......\....... ,.'...'... :....•.;.......... pod· : Nr...........".. ~~ ........ _._ ...... ~ __
.
.

'

,

~

··_····.:;~··:··········~···rp'OdPb~·;'"~ciel.:pojaziiii5 . ·....... ~._ ........... _._.

.....................;......................~ .. dn •................................. ;....~.~ ........'.... 193.... ~. r ..
-----····,·-·······.····· .... -r·· ..····,.·····-..••••••---..

'(perforacja intr~ligat orska)

•.•••_~---_•••.- . _ . _....-._...~._.~_••.;. •••••••• _-

.' ZARZĄD GMINY MIEJSKIEJ
w ...............,.............................. ,.
Nr., .................... ~.~.................... ,

~,POTWIERDzENm
I

I

zgłoszenia' prziewozu osób pojazd.amimecha'lic~nemi, 'nie: wymagającego koncesji"
, wydan.estos~woi~ dO§!i17. rozporządzenia ot dri.~. IV. 1935 r~'(Dz. U. R. P. Nr;29,
poz. 226)· ..;.... ,...,.,. __.....~ ...................._.~................ ,.~..~~~......_.. _.:, ..............:... _..:....... ,..............•..~...... ~~.........................__.
I
. ,
(i91ię i n,azwisko właści~i~la poluduj
r'
' . .,; '. "'';' \ ,:.. ,:

W ...........................•.•.....•...................•...........•.•; ...........•..... ~ ........ ~~ ..:.•.......• ":-... "..•.••........ ~,.... ~ .•.• UpraWnlOąy;',::: te~i':'po
. " .
,
(adrestśle~iba firmy)
. l:
\ . '.
. ' ,:.....
"." ",./,","

wykonywania prze~9złl ,niewYtQagającego konce~ji .... ,........~.:, .....:... :.~ .:.....~.~:~~: . l:h.:~:::~~.>l:.~~·'..· ..··.·_·

. samochodami Ołobowe~i . . .
'.
autobusatni'"

f ,tir

.'
rel; ....········ ..··.:u.'u......,..

~a. podstawie art8\usta~y ':z~·,dn. 22.

..
~

"" ,{r~~~'~ł . . " . ' ,
~ ~ ,.,..~.:r~~~1·'7~·~..·'ć.U.. ,~.,.--•••••••••••••-

J . . . . . . . , . _ . . . . . . . . . . . . . . . . : •••• ; ••• . . . ••

fI,I. 1933 r. o

z~robkq,!J~ 'przewo2:ie osób

pojaz~mi ·~~cnaniczIilemi. w 6.brębie grnh;1YlD'iejskiej (Dz"~'''':~':l'~i, Nr. 32, poz. 273).
I

Potwierdz~nie niniejs:ł!e' powin':lo byp' .umieszczqn\e:·~~\~,~ojetdzie ':'na wid~ez.

nem miejscu.,
, \~·":"~"~~··~··~.!.i':·;~·~~~··J:~~~~\··~,,\~"ij~j··;····_·· ............. ~.......,..~ .. ~._- .
,11

_......................... ~ ................... dn ..... ,.. J•••••••••••••••••••••.•••• ~.: •••••••••••••••• l 93.~~~~";'1;'.' .'

" •

,

l,

'

Łód-zlcl D,ziennik Wojew6dzki. Poz. 155" 156, 157

Nr., 16'

:155•.

PISMO OK(JLNE
,
WOJEWODY Ł()DZKIEGO .
z dnia 13 maja 1935 r. Nr. 'OA/ 1I-5, '42 '
o rozporządzeniu Ministra Spraw'Wewnętrz
nych, znoszącem Ekspozytury ,Starostwa
Grodzkiego" w \Łodzi.,
Do wszrstkich Panów Starostów.
\ W oJewództw:a Łódzkiego.
Rozporządze~ie Mini~tra Spraw' Wewnętrz,:.
nych z dnia 13 kwietnia 193·5, P.' o zniesie,niu
ekspqrzytur Starostwa Grodzkiego w Łodzi.
- Na podstawie. art. 70 Rozporządzen'iaPre
zydenta Rzeczypospolitej '" z , dnia' 19 stycznia
1928 r. o organizacji i zakresie <iziałania władz
administracji og-ólnej (Dz.: U. ,R. P. Nr:-, 11,
poz. 8~) zarządzam' c<? nast~pllje:
,,
§ 1.,
,Utworzone ro.zporząd,zeniem,MlDistra$p~aw
Wewnętrznych' z' ':~nia 17.Hpca192ę'r'.(Mon.
Pol, Nr. 168, poz. 324), dWIt:~ekspozytury' Sta-'
rostwa Grodzkiego w,~tXłzi znosi się. I \' ,
'
I

J

,

.§

2.

,';

, Rozporząd~'enie "niniejsze' 'wchtid:zi w' życie
z dniem 'ogfoszenia~,
,
(-) Marja~ ZyndraWr-Kościałkowski
, 'Minister Spraw ,W~wnęirznych.

Pow~ższe podaję

do wiadom,ości
'" W o j'ew:od al I~
wiz (--:-} A~ P o t o c k i
wicewo,jbwoda.
I

. 156.'

, ,'PISMGOKÓLNE

.' ,

lTRZĘDU WOJ~WóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
zdn:ia,2. m'ąJa 1935r. ~. SPB. III-o/14
() ustanowieniu'e:wiaencji centr8IneJ zgłoszeń
zmi~y ~i~jsca zamieszk~nia'
,

Do Panów Sfarpstów Województwa' Lódz...
'"
l

!ąego.,

','

W z.wiązk,u z

"';,

"

pism,em z, dnia20.X.1932~.

L. ,AA. ,;II-4b/62,UrządWo.ljewódzki

Ł6dzki
t1Słanawia ,.dla,nadsYłalłia zgł;o-gz,eń 'zmiany.
nliejseaza.tJ;li~szkania tel"m,iri 10 stycznia i 10,

lipca kaMego:·roJtu;!

t

~tx .Wojewodę:,

'
.
(~),'l:. 'B!~X'kO'W i
W"z. NączęIn~;~' 'W jdz. Społ..

cz
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granicą na zhyt przewlekłe załatwianie
przez Panów Starostów ż natury s,wef pilnych spraw obywateli polskich zagranicą
oraz na brak od Panów informacyj o sianie
sprawy napOllaglenia polskich placówek zagranicznych.
Celem zapobieżenia na przyszłość tego
rodzaju uchybieniom U rząd Wojewódzki
zarządza CD następuje:

Panow'ie StaroStowie spowodują, aby podlegli urzędnicy ni ez:wł oczni e i szczegółpwo
zapoznali, się z postanowieniami okólnika
Nr. 66 Mjnisterstwa Spraw Wewnętrznych
Z dnia 25 kwietnia 1931 roku (Dz. U rz., ' ~1in.
Spr.Węwn. Nr. 14,poz. 142), w'szczególności
z, postanowieniami -:zawartemi w części IV.
"Prżepisy ogólne", ,egoż okólnika, oraz zwró~~ą uwagę na,' zarz,ądzen, ia Ministerstwa Spraw
. Wewnętrznych, jakim, Ministers,hvo dałq
"ryraz w, adresowanerodo Panów piśmie
. okólnem z dnia 16 maja 1934 r. (Dz. Urz.
Min. Spr. Wewn. Nr. 14, poz. 142), w, szczególnoś,ci wllstępie ostatnim ,tegoż pisma
okólnego.
,
'
Panowie Star9stowie dopilnują, by w
sprawach niew'ymagających przeprowadzenic:t dochodzeń, jeśli sprawy te mogą być załatwiOne na podstawie .materjałów, znajdu.tących się w ur~ędzie, odpowiedzi ostatecznfe zlałatwiając~ sprawę były lldzięlane Konsulatolll możliwie niezwłocznie, a najpóźniej
'v ciągu '7 dni od daty wpływu pisma konsularnego do Starostwa.
,
W sprawach, wymagających przeprowadzenia korespondencji z urzędami stanu cy1-vilnego, z zarządami gminnemi (np. wydobycie metryk i t. 'P.) ostateczne załatwienia
, ,vinnybYG przesyłane Konsulatom najpóź
niej p,rzed up~ywem miesiąca od daty ,-vpły
,\TU ''Pisma konsularnegO' do ,Starostw"a. .
.W sprawa(;h, zWIązanych z wysta'wieniem
świadectw zdolności do zawarcia małżeństw'
zagranicą, odnośne świadectwa winny być
bez, żadnej zwłoki przedkładane Urzędowi
W ojewódzkiemu do legalizaćji przekazania
odnośnym Konsulatom.
.
. . W wy.p,adku niemooności dO'trzymania powyższych terminów załatwień, odnośne Kon~ułaty' należy .powiadamiać Ol stanie s.prawy, .
hy um;ożli'wićKo:,\sulatom odpo,wiedni'e inform,Q,:vanie osób ititeresowanych przebyw"~
I

~Iących zagranicą.

, PaQ.owie Starostowie zarządzą, aby sprawy konsularne przy załatwianiu były skrupulatnie bad,ane pod względem celOIwości po, 1St."
,
trzehy
przeprowadzania dochodzeń i kores,PISMO,OK6LN.Ę""
,",' "',
pondencji
z iUllyrni' urzędami admi'nistraURZĘDU W,OJEWÓDZKIĘG(J, ŁóDZKIEGO
r,yjnymi, prtęz co ~niknie się zbędnych ko-'
'z dnhi6 :rp:ąja ,1935r. L.OC.,
'101i5~, , respondencyj, a . sprawa uzyska na szybszem
~ szybkPścł kOfres,pondenc.ii w\ spra-wach!'~on-' ~ała~wieniu,.:
"
-~-:-;/..

"

,I

. "-,,o

.

' ,

"',

I

.

polit. '

I

,

"'"

v.

"

' , ' ; i\

"sul,arnych.,

,

",', "

Do wsz.ystkichPan6w' starostów Wtije-\v64i;.

\

,

twa:

Łódzkiege~

,

,',

.

Dot!rz~d.llWbJe,~.dzkiego CLoc'hodzą. czę-

.ste, złltżalenia i 'skargi lConslilat6w R. P. ;za-,

Za

Wojewodę:

(-)!leksander T ym i a n'i'~ c ki
Naczelnp<. Wydziału Ogólnego.
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Łódzki' Dziennik Wojewódzki.PoZi 1.58, 159" 160
158.

URZĘDU

. Nr. 10

\

PISMO OKóLNE
WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO

z dnia 30 kwietnia 1935 r. Nr. R'V.VnI. 3/12
o przesyłaniu materjału patologicznego d~
Weterynaryjnej Pracowni Rozpoznawczej
w BydgoszCz,y.
.
Do wszystkich Panów Starostów Powiatowych Województwa Łódzkiego i ,Zarządu
miasta Łodzi.
Na skutek zi;lmow'lenia Urzędu Wojewódzkiego Weterynaryjna. Pracownia RozPOzuEt"vCza w Bydgoszczy nadeśle dO' dyspozyc.ji po.wiatowych lekarzy weterYnaryj;,
nych skrzynki do przesyłania materjału patologicznegO' ze zwierząt padłych· lub. zabitych. z powodu- zaraźliwych chorób zwierzę
cych.
Każdy ko.mplet skł~da się z jednego futerału drewnianego, kształtu skrzynki pros'tokątne.L mieszczą~egO' w sobIe: .1) dwa
słoiki szklane, przez1'ocz,yste, o poJemności
60 cem., zamykane nakrętką gwintowaną
z blachy' cynkow'ej i uszczelnione krążkiem
z para-gumy, odpornej na sterylizację mo.krą
pod ciśnieniem, 2) dwie pochewki metalowe
(z blachy cynkow'ej) na wymieniO'ne słoiki i
3) cztery szkiełka przedmiotOowe, owini,ęte:
w papier woskowy, względnie w celofon ;
pośrodku jednej ż większyehśeian bocznych
futerału jest 'wypalo.ny napis: "MIN. ROL.
i R. R.".
.
JediIoe'ześnie pro.szę o zarządl:enie, aby
przydzielone dO' StarO'stwa skrzynki włączo
ne zostały dO' inwentarza, na.d którym ma
pieczę 'pO'wiatowy lekarz weterynaryjny. :
Nadto skrzynki 'zmaterjałem patolO'gicznym przed wysyłką każdorazowo' winny być
opako,vane w czysty papi,er pakowy, a odpisy odnośnych pism (dtukNr. 14)- "Wysyłka
Preparatów do Weterynaryne.r Pracowni
Ro.zpoznawczej" należy dołączać do właści,\Tych skrzynek.
'
Za Wojewodę:
(-) W. Bobiński
Wojew'ódzki Inspęktor Weterynarji.

.' Z pOI~yiszlego wyn'ik~, . że zaświadcz~nia
lekarza weterynaryjnego, iż o.dnośne organa·
-nadają się dó wyr'obu prepAratów organoter8Jpeutycznych. (§ 6 wymienionegO' rOZfporzą
dzenia) mogą pyć wydawane jedynie 'uprawnionym wytwórniom lub o:sohom upoważnio
nym lłrzez nie. .
Mihisterstwo prosi o powiadomienie o. powyższeril właściwych władz oraz polecenie
dopilnowania, aby wzmiankowanych O'rganów nie otrzymywały z rzeźni instytucje luh
osoby nieuprawnione.
Główny Inspektor Weterynarji
(-) M a, r 'c z e w s ki
• Lek~, wet. .i mg. praw.

.

PISMO OKóLNE
WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
',z dnia 1 maja 193.5 roku Nr. RW. V. 1/28

'URZĘDU

o wydawaniu \z ;rzeźni organów zwierzęcych
preparatów organoterapeuty;cznych.

do~yrobu

Do Panów Starostów,. Przewodniczących Wydziałów Powiatowych, i Zarządów miast wydzielonych Województwa Łódzkiego.

Powyższe podaję' dO' wiadomości i ścisłe

go zastO'sowania.

Za

Woj.ewodę:

'•
s ki'
WO'fewódzki Inspektor We-terynarji.

(..-:-) W. B o h i

ń

160.
MINISTERSTWO ROLNICTWA
I REFORM ROLNYCH
Nr, W. III. 16. B/li

Warszawa"dnia 18 kwietnia 1935 r.

Przewóz 'tranzytowy. pl'odukt6w
pocąodl:enia zwienęc;ego,

pir Z e d ru k.

Rozporządzenie Ministrą. Rolnictwa i Reform RO'lnych z dnia 8 sierpnia 1934 r. (Dz.
U. R. P. Nr. '75, .poz. '(05) postanawia w § 2
ust. .ostatnim, że świadectwo miejsca pochodzęn.ia powinno posiadać tekst w językupol-'
skim lub· francuskim, a w razie, braku takiego tekstu --- .uwierzytelnione tłumaczenie na
. język polski Juhfrancuski. Poętanowięnie
to pOIwóduje częstokroć ,trudności manipuła...
159.
cyjne dla Interesantów.
MINISTERSTWO ROLNICTWA
, W celu poczynienia ułatwień dla. tranzyI REFORM ROLNYCH
Warszawa, dnia t8 'kwietnia 1915 r.
Nr. W. XV. 2/2.
tu. Minis.terstwoROIlnictwa i Reform Rolnych
Wydawani~ z rzeźni
organów
w porozun;tieniu z. Ministerę,iwein, .' Skarbu i
zwierzęcych do wyrobu prepai Prze druk.
Ministerstwem Komunikacji prosj. o WY9. a nie
ratów organoterapeutycźuych
zarządzeń, aby urzędy, dokonywujące odpraW ślad za' pismem swem; z dnia :> marca wy' tranzytowej p rod:ukt ów ,pochodzenia
1931 rO'ku Nr. 526W. III. w sprawie wymie- zwi'erzęcego żądały' tr~ierzytelnionych\. tłu
nionej w nagłówku MinisterstwO' .zaznacz:a, maczeń tylko wówczas, 'gdy odnośne świa ...
że w myśl § 2 rozporządzenia Ministra Opie- dectwa są }'VYstawione, w jęz:yku/niezrozu
ki Społecznej z dnia 10 czerwca 1933 róku' miałym. W każdym razie jest wskazane
(Dz. U. R. 'P. Nr. 44, poz. 344)wyróh prepa- przyjmorwanie . ·ęwiadectw wystawionych w
ratów organO'term,jutycznych moża hyć do- języku angielskin;l i hiszpańskim.
konywany tylko \V" -wytwórniach, które uzy. w"z.'GłÓwny Inspektor Weterynarji
skały na to zezwolenie Ministra Opieki Spolecznej.
' (
j,
(..,....) Leon Wal t er. .
t

Nr. 10

Łódzki -Dziennik' Wojewódzki Poz.

. PISMb OKótNE
URZĘDU WOJEWóDZKIEGO ŁóDZK~EGO
z dnia 1 Inaja. 1935 r. Nr. RW. IV. 4/5

162.

PISMO OKóLNE
'YOJEWOD'Y ŁóDZKIEGO
z dnia 1 maja 1935 r. Nr. RL. I. 0/7

o prze'wozie tI'anzytowym produktów PO'chO'-

.
dzenia zwierzęcegO'.
DO' Panów .starostów Powiatowych i Zurz,!dów luiastwydzielonych W O'Jewództwa
Łódzkiego.

Powyższe podaję do ,viadomości
l ualnego żastosowania.

i e,ven-

160:..:..'....:1:...:6:...:1~,. . :1::.. .::6.=2___________2_0_3___.

() usprawnieniu PO'stępowania w spruwie
zwalniania zalesionych gruntów od podatków.
.

Do wszystkich 'Panów Starostów Powiatewych Województwa Łódzkiego.

Doszło do mojej wiadomości, że 'v niektórych Starostwach· Po:wiatoV\Tych sprawy
(-) W. B o b i ń s ki
uzna,vania sztucznie zalesionych grunfóv\T,
W o,jewódzki Inspekt-or Weterynarji. które nie były poprzednio gruntami leśnemi,
za· podlegające zwolnieniu od państwo'wygh
161.
podatków grunto'-wych i opartych na nich
danin samorządo'''Tych na podsta,vie art. 8
PISMO O'KóLNE
URZĘDU WOJEWóDZKIEGO .ŁóDZKIEGO Rozporządzenia Prezydenta R7eczypospoli te j
z dnia 24. VI. 1927 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r.
z dnia :2 maja 1935 rok:u Nr. RW. IV. 4/6
Nr. 111, poz. 932) są załahviane zbyt po,voli
.0' wywO'zie bydła rogategO' zagranicę.
i .bez należytej sprężystości.
Do Panów Starostów Powiatowych i Zarzą ..
Zdarzają się także wypadki, że podania
dówmiast wydzielonych W O'jewództwa
o zwolnienie od podatków' zalesionych grunŁódzkiego. .
,
tów nieleśnych,wpły,vające do 'właściwych
terytorjalnie Starostw Po,viatowych, są odlVIinisterstwo Rolnictwa' i Reform RoIsyłane do U rzędó,v Skarbo'\I~ych, które ta11 y,ch pismem z clnia26 k,'vietnia 1935 roku
Nr.W.eXI. 17/24 zakomuniko,valo, że obecnie kich podań nie mogą załat,vić bez odpow-iedniego orzeczenia Starosty Po,viato,vego. Poz powodu zarazy płucneJ bydła rogatego
takie są trakto,vane 'v niektórych Sta(pleuro..pneumonia contagiosa hO'vum)zam~ dania
rostwach Po,viato,vych nie,vłaściwie, według
knięte są dla wywozu bydła:
dosłownej treści pisma petentó,v, którzy czę
1) Do Austr,ji (dla wywoz~ i tranzytu)
stokroć nie orjentu.iąsię w procedurze zawszystkie powiaty województwa:: łódzkiego:' łafwiana,'fego rodza iu spra,v i proszą wprost
pomorskiego, poznańskiego i warsza.wskiego. o zwolnienie od podatkó,v zalesionych grun2) Do Belgji, Francji i Szwecji wszystkie tó,v, zamiast starać się przedtem ,ve w'łaści
·powiaty.'
wem Starostwie Po"wiafo,vem o uzyskanie
. 3)' Do Jugosławji (dla wywozu i· tranzy- odpowiedniego orzeczenia dla nrzedsia,,,,ietu) ,vszystkie powiaty.
nia go ,vłaśchvym ,vładzom skarho"vym, któ4) Do Niemiec (tranzytu) bydła: ,vsz:yst- re na podstawie takich orzeczeń m01!łyhv
Ide powiaty woje'wództwa białostockiego, zale'sione sztacznie grunty nieleśne zwalniać
kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, pomor- odno9.atków na określony przecią~ czasu.
skiego. poznallskiego i warsza,v-skiego. .'
Ten tryb postępo"vania 'v ,vysokim stop5) Do Runlllnji (dla wywozu i tranzytu) niu utrud.nia korzystanie z upra,vnień, "vynibydła, owiec i świń: wszystkie po,viaty 'VIQkaJących z przytoczonych wyżej przepisó'''T
.Tewództwa łódzki'e:g~o, pomorskiegO'.• poznań prawnych, zniechęca ,vłaścicieli nieużytkóV\T
skiego, warsza.,vsklego, m. śt. Warszawy do ich zalesiania i odbi.ja się nader u,jemnie
z tern, że możliwy jest wywóz owiec i świń na akcji zalesiania nieużytkó,v, których obz obszarów za~rożonych za specjalnem
sz.ar w W orew6dztwie Łódzkiem ,test hardzo
uprzedniem uzyskaniem :zgody Ru~uńskie duży, i kt6re często ,vyrządza.ią szkody
~·o MinisfersfwaRolnictwa w drodze przez przez zasypywanie piaskiem pól upra,vnvch.
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych.
PO:nieważ akcia zalesiania nieużytkó'''T
6) . Do inny,ch krajów powiaty: :Płock, Jest bardzo doniosłeJ ,va~i, z drugiej zaś
Rypin, Lipno., Ni'eszawa woje.w·ó~ztwa war- strony ludność ourzysługujących jeJ praszawskiego i Inowrocław wOIJewodztwa po- ,,,Tach z tytułu zalesiania nieużytkó,v jest
znańskiego oraz Lubawa województwa postale informoWcina, przeto proszę Panów
morskie~'O.
Star'osfów Po,viatoiwych
,vydanie 'Zarz.BO dalszych zmianach Urzą.d Wojewódzki dzeń, aby podania ,"v ,vyże.t ',vymienionvch
hędzie . pow"iadamiał Panów' Starostów (Zaspra,vach były kierowane do odnośnych ko~
rządy miast wrdzielonych).
misarzy Ochrony Lasó,v do zalahvienia bez
zbędnej zw-łoki i w sposób / taknajbardziej
Za. Wojewodę:
celowy i idący na rękę zainteresoV\Tanym
, (+-) W. B oh i ń sk i
,vłaścicielom zalesionych nieużytkó'''T (grunWoJe,vódzki Inspektor Weterynarji; tów nieleśnych) bez odsyłania podań do innych nrzęd6w, o ile sprawa w"yma:ga nprzed-

Za. Woje'wodę:

°
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załatwienia

niego

w Starostwie

Powiato-

Wojewoda:
(-) Aleksander H a u k e - N
.MINiSTERSTWO KOMUNIKACJI
BIURO POMIAROWE
N~.

PM. IV -

D W

a k.

163.

Wanuwa, dnia t7kw 1 eŁnia f935 r.

, Odpis.

110/1/35.

Do Pana Wojewody
w

Łodzi.

~finisterstwo. Komunikacji
zawiadamia
niniejszem, że w b. r. zamierza przeprowadzić prace niwelacji precyzyjnej na nastę
pujących linjach:
a) Łódź - Koluszki- .L- Piotrków - Czę
stochowa, w"z:dłuż toru koL.
. ,h) Koluszki-OpocznO', '\Tzdłuż toru kol.,
c) Łódź---Łęczyca-Krośniewice, wzdłuż

szosy,
d) lJódź - Sieradz -Kalisz - Stawiszyn
-- Pleszew , wzdłuż szosy,
e) Częstochowa-Wieluń-Kępno, "fzdłuż
szosy. '"
Uprasza się zawhidomi6 D powyższelll od~
"nośn~ Starostwa, Zarządy Drogowe, Organa
Po.licji Państwowej oraz Urzędy Gminne w
celu ułatwienia czynnościurzęd.owych delegowanym dO' tych prac urzędnikom Ministerstwa Komunikacji.
Kierownik Bi ura:
(....:...) Inż. P le s n e r, podpułkownik.

PISMO OKóLNE
WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 4 maja 1935 r. Nr. KB. V. 5/3-1'35,
w sprawie wykonania precyzyjnej niwelacji
. na terenie Województwa.
Do Panów St~tów Powiatowych, Starosty
Grodzkiego w Łodzi, Przewodniezących Wy ..
działów Powiato·wych,Kierowników· laną ..
dów Drogowych, ~omisarzy Po1i~jiPaństw.,
.Prezydentów miast wydzielonych,. Komisa..
r~ Rządowego w Łodzi, Burm:istrzów i W Ój..l. tów nł:i terenie W ojewódz.twa Łódzkiego.
URZĘDU

Powyższy o.dpis Zarządzenia Ministerstwa KomunikacJi podaję do. wi.adomości.
prosząc D ścisłe jego przestrzeganie. ,
'
Za Woje'wodę:
(-) Inż. Fr. S z c z y g i e ł
,Naczelnik Wydz~ału.

--164.

Warszawa, do. Ul kwietnia "985 r.

Nr. DR-20bV-1/1.

. sprawy.

Opłaty

oa

P.F. D.' za pojazdy koooe.

\'.

Przed ruk.

\

Do

munikacji zawiadamia, że ze względu na
to· ust.. t rozporządzenia
z dnIa 12 maJa ,1933 r'o.ku (Dz. U. R. P ..Nr. 52,
poz. 39'7), opłaty p:rzewidziane art. 8 ustawy
D P. F. D.(Dz. U. R.P. z 19~3 roku Nr. 45,
poz.. 352), mogą być wymierzane tylko za
po,jaz:dy\ konne przedsiębiorstw, zgłoszornych
u w'ładz,y przemysłowej I instancji.
Stosownie więc dO. powyższego., D ile Zo.sianie wykryte na· terenie. województwa istnienie po.,jaz,dów konnych, używan·y.ch do zarobkowego przew'ozu . towarów poza obsl-a-'
rem JedneJ gminy,-a należących do przedsię~
hiorsłw nie zgtos z onych u władzy przemysło
'\TeJ" to należy pr'zedewszystkiem porozumieć się z odnośneIni władzami przemysło
,\Terui I· instancji, wymienio'nemi,w art. ,131
rozporządzenia, Prezydenta .1;lzeczypospolitej
z dnia '7 czerwca 192'7 r. o pr3iwie przemysło
"",cem (Dz,. U. R. P.Nr. 53, po.Z. 468), w brzmie . .
niu ustitlonem ustawą z dllia 10 marca 1934
rDku (Dz. U. R.P. Nr. 40, po~. 350) celem poeią~nięcia winnych do odpowiedzialności na
p:odstawie art. 126 powyższego. praw.a i celem
zarejestrowania tych przedsIębio.rstw, a do -piero następnie wymierzać opłaty. od tyc.h
pojazdów konnych. , .'
. (-) Inż. ,Antoni Ł a g u n a
. '. Naczelnik, Wydziału.
post~nowieni.a §

Zgodne z Q,ryginałerii'
(-) St. R u l i c z,',

. PISMO OKóLNE
WOJEWóDZKIEGO
ŁóDZJIEGO
,
z dnia 19 kwietnia 1935 r. Nr. KD. .VI-Ots-1
o opłafaeh na rzecz Państwowego FUBduzu
Drogowego.
Do Wydziałów Powiatowych i .Zarządów
Miejski",h' mi8~t wy~elony~h.
.
.
.
.
Powyższe podaję' do wiadomości.
URZĘDU

'

,

"

~

'\

Za w,~jewodę:
(.::-) Inż. Fr. S z c z y g i e ł
Naczelnik Wydziału.

1'5.

,

OGŁOSZENIE

,

WYDZIAŁU
POWIAT~
w' :JłRZEZlNAidłt.
,
'.
,;, :1' ; •. ,
z dnia 8. V. 1935r. Nr.. ~~.411'!/35

o' przystąpie:ąiu do spo~.ia/płauów za.
,
. dOw8ńia.
.

MINIStERSTWO KQMU"'IIKACJl
DEPARTAMENT VII.
Określenie

Nr. 10

Dziennik. Wojewódzki.. Poz., 162, 163, 164, 165

PaułiWojewody

I

we Lwo,wie~
Odpowiadając na sprawozdanie z dnia
12 marca r. h. Nr. KD-64/44, Ministerstwo Ko-

W myśl art. 25 Rmporządzenia Prezyd.
Rzplitejz dnia 16hltsgo 1928r. ot prawie budowlanemi zabudowa'Jliti osiedli (Dz.U.R.P.
Nr. 23, poz. 202) '~ :'Yydział, . Powiatowy w
Brzezinach.. p.o.~aj,e qo'publiczne j .wiad<?,mośCi
o p.rz;ystąplenlu ·.
sporządzenIa ogolnych
plallów ' za.łnidOlw.aa~a. ·każdego~. niżej wymienionych osiedli, oddZielnie, a mianowicie:

.ao

LGdŻki'D&immik Wojewódzki.

Poz. 165~ 166. 167

205
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a) m. Głowna; powiatu brzezińskiego; woJewództwa łódzkiego w g"ranicach' administracyjnych, zajmującego powierzchni 738
ha. \
b) tereny majątku Bratoszew-icena południe od szosy Warszawskiej i na zachód
od rzeki Mrożycy. Tereny ·te oddzielone kli,,:
nem' terenó,v- rolnych od z,akładóvv przemysłowych "Glowno" izóluje się pase'm 300 m.
szerokości od tranzytu' Łódź-Wars.za,v-a. Powierzchnia ich wynosi 51,50. ha.
c) parceli osady Bratosz.ewice Nr. 1, leżą
cej za torem kolejowym, graniczącej: od pO'łudnia i wschodu z torem kolejowym, od pół
nocy z· kolonją Zabrzeżnia "A" i od zachodu
wsią Wyskoki n powierzchni 89 ha.
d) parcele Zabrzeżni, leżące za torem ,"kolejowym po. obu stronach drogi do Antoniewa Q powierzchni 57,4'7 ha.
.
e) ~olonja Zabrzeżnia "A" o powierz.chni
5',21 h.a.;,·
,
'.,
,
f) miejsc:owośćWarchałów ,,~iB" .folwark
Q powierzch'ni 36 ha.
'.

Z treścici' projektów'wyżej ,v-ymienionych
planów zahudowań interesow'ani mo,gą 'zazna:.jOlnićsię w .70arządzie m. C;łowna w Zarządzie Gminy Bratoszewice i w Wyd'liak
Powiatowym w Brzezinach w godzinach od
,9 rano dOi 15 c09,zienniez wyjątkiem nJedziel
i dni świątecz;nych w okresie od dnia 1 czerw"ca 1935 roku do dnia 15 czerwca 1935 r. .

trów kw. z Osady Lisjeniec Nr. 19, pow. Czę
stochowskiego,;
4) Blaieju Bieda vel Hajda,sie, synu An(lrze.1a, ,vłaśf'icielu nierp ...hnmo~cl 'v rlohrarh
Błeszno Nr. 3, powiatu Częstochowskiego;
5) Wojciechu Kr~pi'e, wrlascicielu niepodzielnej połowy reszty działka Nr. 1, zawieraj ącego powierzchni 11 dziesięcin 2358 sąż
ni kw. z K'Olonji Zawada Nr. I, p01Viatu Czę
stochowskiegO';
6) Józefie z MarjańskichW ęglarskiei
vdaścicielce niepodz,ielne.i połowy 7 mór!! 12K
prętó-\v- kw. ~runtu z Dóbr Krępa, po,viatu
Radomskowskiego;
, "
7) Sta~isławie- Juljanie ZiółkO'wskim, wła
ścicielu osady Brygidka, powiatu .Radomskowskiego' i wierzycielu kaucji 165.000 zło-'
tych, zabezpieczonej na dobrach Lipieze, po~viatu Ra,clomskqowskiego i
8)W ojciechu Wochniaku, właścicielu' niepO'dzielnej połowy 9 mórg 180 prętów gruntu ~chodzących do składu dóbr Lesiew lit. A,
pO~\Tiatll Ra-wskiego.
TerIJ}in do regulacji powyższychpostępo
w'ań spadkowych wyznaCzO'ny został na
dzień 30 listopada 1935 roku w kancelar,ii
Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowe~o 'v
\Piotrko~V'ie, w kt6rym to dniu O'soby zainteresowane winny się stawić i zgłosić sw:oJe
prawa osobiście lub przez sV\7ych pełnomoc'llików pod skutkami prekluzji.
'

W terminach od dnia 15 cze~ca 1935 l'
dodnia t'lipoo 193'5 roku interesowani mogą
z,głaszać do' Wydziału Powiatowe~o 'w Brze~dnachi Zarz,ądu ~m. Gło<wna whioski, do.tyczące wyżeJ wymienionych projektów, planów zabudoMT.ania.
'

16,.

WYOAWNICTWA.
Polskie Prawo Sanitarne.

Przewodniczący Wydziału .,po'wiatowego
(:-) Tadeusz Re l n d'}
Starosta PowiatoW;Y.

. 166.
OBWIESZ~ZENIE.

W ydzial Hipoteczny Sądu: Okręgowego w
Piotrkowie, obwieszcza, że po śmierci, nizej
wymienionych osóh, toczy siępostę-powanie
spadkowe, 'a miano;wicie po.zmarłycn:
.
1) ,Michale Filocłla, synu Pjotra,wJaści
cielu działka g'runtu przestrzeni 5 dziesięcin
385· sążni kw. ,z Dóhr Biesfrz:yków Mały Lit.
A. B. C.
E. F.powiatu RadoIIlskowskiego;
2} Piotrze Gziku, synu Łukasza, ""fłaścicie
lu działka gruntu o przestrzeni 7. i pół mórg
z Osady Młynek I'o,wiaiu Radomszczaflskie1!o~,
.
'.

p.

3) ,'Zygmuncie Adamczyku; 'synu' Stefana,
właścicielu placu 'Nr.. 5'7 przestrzeni2?48 me-

!

Z·· zaporm~,gi Ministerstwa Opieki, S.połecz
ne,j w opracowaniu radcy Ministerstwa Opieki Społecznej Kazimierza Prokla i Naczelnika' Wydziału 'Dra J ózefi Kowalczewskiegor,
nakładem Polskie:go To,varzystw,a Higjenicznego wydany zo~tał zbfórhprzepisów pra,v-nych p~ L "Polskie PrawO' ~anitarne".
,Zbiór t~n o eb.tętości przeszłe\ póHora ty'stron druku zawiera 'Obowiązujące
ustawy" ' rozporządzenia, okólniki i pisma
okólne z zakresu prawa sanitarnego polskiego, wydane przed dniem 1 mar,ca r. b., 'vbrzmieniu~ w jakiem zostały og-łoszone 'v
Dzienniku Ustaw R. P. z uwzględnieniem
zmian tekstu, dokonanych przez późniejszą
ustawę lub rozporządzenie.
siąca

złotych 20 (dwudziestu)
,w PoIskie;m Towarzystwie
Higjenicznem w Warszawie, ul. Karowa 31
lub Samorządowym Instytucie Wydawniczynl ..:.-. Warszawa, uL ŚwiętoKr~yska 13.

Zbió,r w cenie

można zamawiać
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ukazania się niniejszegO' wezwania,zgłosil
do Sądu Grodzkiego w Turku, Oddział
Cywilny i przedsia,,\,ił weksle, w przeciwnyJn
ho"yieln razie,. weksle te zostaną uznane za
llmorzone. ,
,
m. Turek, dnia ,maja 1935 r.
·.
vv/z. Sek:r:etarz Sądu
(~) L. Grabowski.

.DZIAŁ NIEURZĘDOWY.

się

Sprawa Nr. C. 339/35 r.

WEZWANIE.

Sąd Grodzki 'W' Turku, Oddział Cywilny,
na zasadzie art. 94 Prawa Wekslowego, wzywa każdO'razow'ego pO'siadacza weksli skradziO'nych w miesiącu marcu 1933 r. Frani
Neumanowej, zamieszkałej w Turku, ul. KaWEZWANIE.
liska 40 przez niewykrytych sprawców:
Sygnatura' C. ~62/35 r.
I. na sumę 200 zł.,' wystawiony w dni 11
Sąd Grodzki w Turku,' Oddział Cywilny na za2 sierpnia 1932 r.w Turku przez Genię 'Ber- sadzie art. 94 Prawa Weksloweg'o, wzyw'a każdora
zowego posiadacza weksla .zagubionego na sumę 600
kO'w"iczow'ą,zamieszk. w Turku, Dobrska 10;
złotych, który byłnadahy w Krotoszynie listem pona zlecenie Frani Neumanowej, płatnego w leconym
dnia 7 listopada 1934 r.', przez Ludwika
dniu 6 lutego 1933 r. i protesto"yanego wsku- . Mintę z Krotoszyna, Rynek do Firmy Jakób Lando
tek~niez,apłacenia w dniu 6 lutego 1933 r. za
w Łodzi, z wystawienia Ludomira Kłobskiego - CzeNr. 398 przez p. O'. notarjusza w Turku pów Woj ew. Łódzkie, PQW. Turecki, dnia 8 września
1934 r., a płatnego w dniu 1 grudnia 1934 r. na zleIzerta.
cenie rolnika Jana Kr:zesiaka zr Krotoszyna, u· LudoII. na sumę 33 zł., wysta"yiO'ny "y Turku mira Kłobskiego w Czepowie' z idosami: Jan Krzew dniu 4 października 1932 r. przez Wilhel:.. siek Krotoszyl1, Marja Krżesiek, Krotoszyn i Ludwik.
Minta Krotoszyn. aby w ciągu dni 60, od, daty ukazama Krugera, zamieszko we "ysi i gminie KO'-, nia się niniejszego wezwania, zgłosił się do Sądu
"yale-Pańskie, na zlecenie Frani Neuma:rroGrodzkiego w Turku, Oddział Cywilny i przedstawił
wej, płatnego w dniu 31 grudnia '1932 r~ z ży weksel, w przeciwnym bowiem razie, weksel ten zorem -Samuela Gersona w Turku i protestowa- stanie uz.nany za umorzony.
m. Turek dnia 12 kwietnia 193:j roku.
nego wskutek niezapłacenia w dniu 3 stycznia 1933 r. za Nr. 24 przez p. O. nO'tarjusza
" w/z. Sekretarz Sądu:
"y Turktu Izerta, aby w ci,ągu dńi 60, od daty
(-) L. G l' a b o w ski.

OBWIESZCZEIIIE,
Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego Ill;. Kalisza w myśl § 82 Ustawy niniejszem zawiadamia, że niżej
wymienione nieruchomości w Kaliszu, Sieradzu, Kleczewie i Kłodawie, obciążone pożyczkami Towarzystwa za zaległe
raty, będą sprzedawane przez publiczną licytację przed niżej wymienionymi Notarjuszami .w Kaliszu, Sieradzu,
Słupcy i Kole.
.
.
Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipotecznych f mogą być przej.
rzane w kancelarji hipotecznej przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu ,i . kancelarjach hipotecznych w Kaliszu, Siera.dzu,
·Słupcy i Kole.
,
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie.
62

Nr.
hipoteczny

MiejscoWOŚĆ

Nazw.a ulicy

Nieruchomość
obciążona potyczką Towarzy- Zale~łość oprócz
$twa, z której 0'0 o Q i. kosztów
wynosić będzie
część nieumorzo-

na w terminie w terminie Hcytacji
licytacji wynosić
będzie
Zł.
Zł.
gr.
gr.

I

101. 102 i 103 Kalisz
917
40
940
·674
407

Marjańska

"
"
"

49,683
16.300
6 Sierpnia daw. Warszawska 44.7(0
Kochanowskiego 12,000
38,566
Piaskowa
20,000
Wodna

Piaskowa

I

"
"

r

-

Licytacja
Wadjum rozpocz(kaucja) nie się W Kancelarji
od sumy
Zł.

Zł.

38
00
00
00
86
00

7,842
1,898
' 4,656
1,422
' 5,103
2,521

00
45
45
53
90
07

9.000
2.500
5,500
1,800
6,000
3,300

"

Ogrodowa

10,000

00

1.055

00

1,400

Sier.:adz
"

Kaliska
Rynek

,40.300
25,000

09
50

4,600
3,200

00
00

3,904
2,537

Klecze,w

Słupecka

14.89 0

00

2.485 ' 60

3,300

90

1.700
.,

\

Kłodawa

191

Kramska

10,200 . 00

1.167

\

I

1

60.450{

Juljan~m Łempickim

'-

779

.

15.000{

I

289
441

Mikołaja Żułkwy
15 lipca
Karola Wyganowskiego
16 "
Jerzego Mełelskiego
17 t'
Zbigniewa Dulęby
17
Karola Wyganow&kiego
18 "
Karola Wyganowskiego
19' fi
W kancelarji Wydziału
Hipotecznego przy Sądzie
Grodzkim w Kaliszu
29
"
przed Notariuszem
Ludwikiem Kleindinstem
,
W kancelarjach Wydziałów Hipotecznych przy Są·
dach Grodzkich w Sie- 22 "
37,500 . radzu przed Notarjuszem 22
"

90.450
. 25,450
. 67,500
18,000
59,250
30,000

~

1688

Noł-arjusza

J

Data
godzinie
11-ej
przed poł.
1935 r.
O

w Słupcy przed Notarju-

..

ckim

"

22,200{ szem Apolinarym SzeluŁa 24
w Kole przed Notarju15.300{ ·szem Wac:ławemWiele31

.

l
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DRUGIE

OGŁOSZENIE.

, 'Zarząd firmy Bacon-Export Gniezno SP?ł..
ka,Akcjjn{tw Łodzi,zawi~d,ąmia, :PP. AkcJC?narjuszów, że dnia 21 maJa 1935 r. o godzInię 16-ej ppoL odbędzie się' w lokalll Zarządu
\.v Łodzi przy, ul. Żwirki Nr. ' 19
'

łudniu odbędzie się w lokalu Zarządu w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 210
"

ZWYCZAlNE

WALNE

ZGROMADZENIE

Akc.jona~juszów Spółki z następuJącym podziennym:
1. otwarcie zebrania i 'wybór prżewodni

rządkiem

cz,ącego;

zwYCZAJNE' WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARJUSZóW
z następ~ją~ym porządkiem' dziennym:
1) zaga:jenie j wybór przewodniczącegO',
2) spra".vozdanie Zarządu i KO'misji Rewizyjne.r za 19:?4 r~, 3) zatwierdzenie bilansu· oraz
rachunku~trat izysków za 1934 r.;; 4) podział
zysku, 5) zatwierdzenIe, budżetu na 1935 r.,
6) wybór cilO'nków Zą.rządu na miejsce ustę
pujących, 7) ,wyhó~ 5 cz;łonków Komisji Re\\lizyjnej, 8) ustalenie wynagrOldzenia dla
członków' Komisji. Rewizyjnej, 9) w'olne
,vni oski.
.,. '
, Pp. AkcjQnar,rus'ze, pr'agnący uczestniczyc
'v 'Walnem Zgromadzeniu,. winni najpóźniej
na ,'1 dni przed Zgromadzenięmzlożyć w hi lIrze Zarządu swoje akcje.
i

2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania i bilansu za 1934 r. i udzielenie
Zarządowi pokw-itowania; .
'
3. ustalenie "vynagr'Odzenia dla władz
Spółki;

4. wybory;'
5. wolne 'vnioski.
Akcjonarjusze pragnący wziąć udział ,,~
Zebraniu, winni złO'żyć w Zarządzie Spółkl
na ? dni przed Zgromadzeniem s\.voje akcje.

'DROBNE

-

17

OGŁOSZEłłlA

Qgloszenie_

Na zasadzie § 10 Statutu Stowarzyszenia Domu Miło
sierdzia\ Warszawskiego EwanJ:!elicko-AuJ:!sburgskieJ:!o Kon'
systorza odbędzie się TEGOROCZNE WALNE ZEBRANIE w piątek, dnia 31 maja 1935 r. o godzinie 17-ej
w lokalu Domu Djakonis w Łodzi, przy ul. Północnej 42.
DRUGIE OGŁOSZENIE.
p o r z ą d e k d z ie n n y: J. Wybór przewodniczą
cego walnego zebrania. 2, Odczytanie sprawozdania ra~
Zarząd ',Zakładów ';przelllysJowych 'Karola chunkowo-kasowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Eisetia Spółka Akcyjna w todzi zawiadą,mia 3. Zatwierdzenie budżetu na rok 1935/36. 4. Sprawozdanie
Sekretarza Zarządu.S. Wybór członków na miejPp. Akćjon~rjusz.6w, ~e dnia)~1 maja '1935 r. roczne'
sce l fa ustępujące; części' członków Zarządu według Statutu.
() godzinie 16-ej ppof. odhędzie się w lokalu '6. Wybót Komisji Rewizyjnej. 7. Sprawa budowlana.
Zarząd:v.w Lodz-i przy.' 11,1. Żwirki .19
8 Wnioski.
W razie nieprzybycia w powyżej wymienionym terminie
przewidzianej w statucie liczby członków, następne
,-ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
prawomocne zebranie odbędzie się bez względu na ilość
obecnych członków tegoż dnia w tymże lokalu o godz .. l8-ej.
AKCJO~ARJtJSZÓW
Prezes: Sup. Generalny D. Ju l j u s z B u r s c h e.
z następując:rm porządkiem dziennym':
Sekretarz: Ks. Rektor B. L o f f l e r.
,1) zagajenie i wybórp.:rze\,v()dniczącego,
uszel Zysholc, Łódź, Stodolniana' 3. zgubił przepustkę,
na prawo jazdy wozem po ulicach centralnych miasta
2)'s,IHawozdanie, ,Zarządu i Rady Nadzorczej '~:a 1934 r.,,;3) zatwierdzenie\ bilansu ()raz Łodzi" wydaną przez Starostwo Grodzkie Łódzkie. 280-1-1
jbuszyc. Dawid, rocznik 1910, syn Berka, zamieszkały
rachunku, strat i zysków za 1.934 r., 4) podział
w Łodzi. Wierzbowa 16. zgubił książeczkę wojskową,
zysku,. 5) zahvierdzenie ,budżetu na· 1935 r., wydaną
prLez PKD. Piotrków.
505-1-1
6) wybór członków' Za:cządu' na miejsce ustę
sz Jakób, rocznik/1902. syn Eljasza, zamieszkały w Ło
pująeych, 7) wybór 5' członków Rady Naddzi. Północna 8, zJ:!ubił książeczkę wojskową. wydaną
7.orczej; 8) us.talenie, wyn8Jgrodzenia dla przez PKU. Łódź-m.
273-1-1
członk6w' '"Rady, Na.dzOlrezej~.
9) wolne
lbrecht Stanisław, ~ocznik 1910•.syn Jana. za~iesz~ały
\vn:ióski.
' .
'
,.,'
w Łodzi. ŻeromskIego 77. zgubIł kartę mobIlIzaCYJną.
,
28t-t-l
.. ' P-p. Akcjonarjusze, pra'gnąey (uczestD:iczyć wydaną przez PKU. War·szawa-m. U.
łachltt
Tadeusz..
zamieszkały
w
Wojciechowie~
zgubił
'\,v Walnem Zgromadzeniu, 'wi'nni na:,jp6źniej
książeczkę WOJskową. wydaną przez PKU. PIOtrków.
ną " dni pr'zedZgromadzeriiem złozyć w biuOB 3/66-1-1
',,1'ze Zarządu s\.vo,je akcje. '
resIer
Jakób
Lajb,
rocznik
1911.
syn
Neecha.
zamiesż
1243,y
kały w Łodzi, BrzeZińska 16. zgubił książeczkę wojskową. wydaną pn:ez PKU. Łódź-m.
268-1-1
rył' EIjukim. syn Majen, rocznik 1901, zamieszkały
Zarząd
'.. w Łodzi, przy ul. Pomorskie; Nr. 3, zgubił książeczkę,
ManuJaktu:ry" Baweł~~an~j
, I
wojskową wydaną przez PKU. Łódź. ,
254-1-!
.GAMPE' i'ALBRECHT
attnicka Helena, Pabjanice, Le~!jonów 6Sa, zgubiła dowód osobisty, wydany I>rzez Zarząd Gminy Myszków.
Spółk Akcyjna
,
224-3-1
irencwajg Herman, Łódź, Kilińskiego 16., zgubił znak
zawia.damia .pp. Akcjonarjuszó,v, że 'w' 'dniu
rejestracyjny pojazdu konnego Nr. 1161, ,wydany przez
. 29-go 'nlaja 1935 rO'ku o godzinie 5-ejpo po- 'Zarząd Miejski w Łodzi.
231-1-1
i
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Stanisław. rocznik 1896, syn Konstantego. zaB arczyński
mieszkały w Łodzi. Miediiana 22, zgubił książeczkę

wojskową, wydaną

przez P KU.

Łódź-m.

l

235-1-[

arC~YńSki Jan. wieś Dąbrówka- Wielka, gmina Lućmierz. .

B

zgubił dyplom czeladniczy, wydany przez Cech Piekarzy w Otorkowie za Nr. 3/1905' r.
275-3-,1
Baumsztain Panłyl, rocznik 1906, zgubiłksiążeezkę wojskową. wydaną przez PKU. Łó~ź-m.
,
bzpł.-l-t
iechanowski Lajb, zamieszkały w', Konstantynowie.
Łódzka 7. zgubił weksel na 'zł. 50.-, płatny 27. 4.35.
wystawca Teofd Lajman. Konstantynów.
295-1-1
. Czarnecka Stanisława. Ł6dź. Al. Kc.ściuszki 93. zgubiła
2.>9-3-1'
,
dow6d osobisty. wydany w Łodzi.
Chwaliński Michf.lł. Wilkucice B. zgubił 4 blanco-weksJe
3 po zł. lCOO.- z wystawienia Anny Staroń i l na
zł. 300.- z wystawienia własnego.
278·1-1
zerednikow Aleksander. Łódź. Wa-rszawska6. zgubił
pozwolenie na broń. wyd. przez Starostwo lJrodzkie,
Łódzkie.
169-3~3
~ CUdkiewicz.)za;ndla. Łódź, KiJińskiego 64. zgubiła śwjadecł.wo 'przemysłowe, wydane na r. 1935.
128·3.3
ytbernerowiAlfonsowi. synowi Karola. rocznik 1900.
powiaŁ Lęczy••• gmina Rogoźno~ młyn Kotowice. ękradziono ksiąte'cz.kę wojskową. wydaną przez PKU. Łódźpowiat,
262-1erdo~ Kl~mens. roezńik 1906, syn Stani~awa. zan1ienD kały w Pabianicach. S-to-Krzyska 21. 19ubił :zaswiad..
czenie wojskowe. wydane przez PKU. Łask.
274-1-'
Dr. Tadeusż Pawłowski. zgubił dowód rejestracyjny na
. motocykl 1; przyczepką LD. ,84353 oraz pozwoleni~
na prowad~enie potazdu l1Hchanicznego Nr., 1730. 507-3-1

C

C
I

'

D

Nr.,łO

Dziennik' Wojewód.tki,

Głowacki Bol~$ław, tódt. Piotrkowska 293. zgubił pozwolenie na

Łódzkie.

broń.

wydane przez Starostwo Grodzkie

1'8-3~3

Glazer Chana. Łódź. Andrzeja 7. zgubiła świadectwo
' przemysłowe. kategoria Ul. na tok 1935. I
196-3-2
Guzy Jcchok. Nowomiejska 21. zgubił dowód osobisły.
wYd.ny W ł..od#.
,'"
, 2 0 2..3-2
Gó.n~aczyk "f'tilerjd.ll. Łódź. Stefana 27. zgubił tylny znak
rt:Jestr~cYJny. samochodu, tD, 85638, wydany przez
VrządWo;ewód,tki Łódzki.,
''
209-3-2
- Horn' c.. zamieszłt.tływ Br%~macb;; Krótka 3.' zgubił
dowód toisamości poja~du lJłie'ćhaotcznego. wydany
przez Starpst,wo PowiatQw •.Bfzeą6skie~
105-3-3
Jakóbczak Antoni"" Szc~ypifl)fno. 'zgubił książeczkę wojsąowąwydaną puei t"i<:U. KaUsz.,
'449-,.1

Jabłońsk'i' Józef. Konstan.ty,nóW, ut. ł.ód~ka Nr~ l. ~fubił

. dyplom, mistrzowski 'zawodu ślll$Qrskiego , wydany
przez Cech KdWali i ŚltisarTY K~nst..tynowie 24'1-3-1
Kjeszkow:~ka J6z.efa. wdowa p,o' ś_ 'J)'Stani~tawi~ Kleszkowtkldl. zatluQszkała w Ł()dzł.~ 'pt~k:owska, 199. zltubiła kwilY kaucyjne i konceSYJne od taks-6wek 8umoc:hodowy<.h Nrl Nr, SU. 5. 30. 31. 101. 210., j~6.
209-1-1
Kupis Józef. 'rocznik 19U1. zgubił ksiąieczkęwojsktąwą.
wydaną przez PKU. Tomasz6w-Maz.
b~,~"'l .. l
Ku dra:, Józef. roćzp.ik . . 904. syli Stanisława. zariHeszftały
Ło.dti. Rzgowska 14. zgubił ksiąteczkę wojskową,
wydaną przez PKU. Łód,ź-,owiat. ;
296;'1-1
Kepler Eryk. f>iękna 51. zgotuł dQwód osobisty. wydany
, w Łodzi
,
".'
26~..3-1

w

w

ralize Haskiel Hersz. rocznik 1907. syn Laibusia.zaDołiński' Józef, zgubił dowód osobisty, wydany przez
miestkały w Łod2'i. H Listopad. 30. ~ubił książeczkę
Zarząd Gminy Karszęw.
"
110-3-3 wojskową. wydaną przez P~U.' L6<:{i-tn,. r.
242-1-l
Dr. Swięciński Bernard Józef, Ł6dź. Wysoka 19•. , ~gubił
Kosiorkowi'FtanCis~kowi.rocznilC l~91.synJdna. zazezw()teniena wykonywanie praktyki lekarśkiej. wymteszkały we wsi Go.j, gminy Gałkówek~;sk..adzion.o ksiądane przez' Ur~_d Wojewódzki Łódzki.,
, ,244·,3-1
tecz,k ę ' WOjskOWą,' .'Wy,d, QI1"Pt'z,',ez P~U.,tódt-po", " 2"19, l-l
psztein Zy~mą.Q.. rocznik 1894. zamleszkaiy\w Radomsku,
Kmf;,'ecik llłnac.v., roc~nłk. '2902;, $y'n' Tom. ~."sza.·.,Z., ..i~Bzka, i.y
ul. Przedborska 10,. zgubił ksiąteczkę wojskową, 4~2~1·1
'
15
k
Irma' K
.. t,. Buhle w Ło, dzi. zgubiła1'H'zepustkę na
'fil Łodzi. Ltmanowskl,ego 193. zgublł k81łlt~L ę wOlrskową. wydaną przez· PKU. Sieradz.,'
287-1-1
wolny przejazd ulicami centralnemim. Łodzi. po godz. .
19-ei. wydaną przez' Starostwo LJrodzkie Łódzkie. 240-1-1' Komunikacji Autobusowej Kallst-5łeradz-Łódt., aginęla
książka kontrolna. rozkład
jazdy i zaświadczenie
'Gorgot 19nący. 'rocznik 1891. syn Andrzeja. zgubił kartę
koncesyjnę Nr. 14 satllocbociu LO. ,~16<ll:l-. w,dane,r.te~
powołaDia.
OB 3/61.1·1
Urząd Woiewódzki Łódzki.
i 6-~.2
aj Stanisław, J"'c~nik 1905. syn J6zefa. zaOlieuką.ły
Kielner Jłldutiga. Spólna 14, z<1u,bita' dowód'bsobi~hi.
we wsi Gorzałów. zgubił ksiąteczkę wojskową. wydaną
,. .,.
I ! i I n
przez PKU w KaU,zu.
300-1- \
wydany w Łodzi,
, [
l~,2-3-3
rachocińSki WłncentY.i rocznik 1892. syn Wincentego •. KOfluch Josek-Hersz. Północna .12. żgtibł.ł dowód:o~biKoło, zgubił ksiąteczkę WOjskową. wydaną przez PKU.
: sty. wVdla., w Lodzi. '"
.~,
104-3-3
Konin.
452-I.-l
KlimczakównaAlftedct>t tłódi. Gat-b~'·ł:ł.izg1łbd'aświaraś Marja, wieś, S.tareniiasto. zgubił:aksiązęczkę wkła-'
'dectwo ukońtzaaia 7 'od41a,ałowei -ltkDły pow~zecbnej
dową. wyd.u" przez.K. K. O. pow. konińskiego. 290-2-1
Nr. 62 w .Łodzi.
;.
45l-1-1
uterman Alter. rocznik 1.&89. zgubił kshize,czkę' wojew.k Utka, s~nDl:widil!, :.:amieszkał, ~ Łodzi. Śródskową wydaą,";,pnezPKLl. Łódź-miasto. '1~29/V-l'd,
miej8,~a 23~ ,zgubiłzaświaacunie Ci) , rejestracjt ro.cznik
1914. wid~u\,w Łodzi.
',.
293...1-_1
roncki ,Aleksy, rocznik 1909, zgubił książeczkę woj.
'
skową, wydaną PKU, lask.,
J 272iV-J-f
Lilker
Wilhelm.
rocznik
1899.
syu,
Jakóba.
•
zamieszkały
'
.
.
'wŁodzi; Piotrkowska 17. zgubiLłc:si_że~kę wojSkową,
Go1dkr anc Jankiel. Rogów. zgubił kartę rzepiieślniczą, "wydaXlą przez PKU. l'6dź-m.
.'
"
233-1-1
wydaną pr~ez Starostwo Powiatowe Brz~zińskie: dnia
13. XII. 1928. Nr. 37201g. rej. 1080 na prow~dzen,ierz~-. Lisiec'ki J.an. rocznik 1897. synS~ani~ława. zami~szkał;f
'miosła ,piekarskiego.
270-3-( .
. w lodu.l\owo-Polska 22~. 19ubd, kSI,żąc". woitko.,4.
wvd~ną przezPKU.Łódź.m. 1.,
. ' ( '. ' i '."2.1'..1
ra
Grins~tajn Dawid. roczu.1880. syu MaJF • zgubił kśiąteczkę L'issak Ruchel. Słupca.Rynelc~;. ~:pbił"dp~6d;osobisty.
WOJskofą. wydaną przez PKU. :a.;ódź-m
bzpł,-1-1," wydany w Słupty.
, . , ' , :< ,~,.' 195 3-2
ołębiowska Słefa~ja, Łódź, ~acho~ni. 6.. 7. zgubiła legi'
','
."'";..:;JI:......:~~ t ' .-""
tymacię Z, U,• P. U. w ŁodZI.,
. ,'. , i "
l, 58 .. t, _, 1
Łódzkiemu Tow.Elektrycznemu. zg~~~' e! racYJn~
.
samochodu ŁD. 81867. wvdany,prz. .~tłt~,Wo,ewódzlu
()ł~sztain Szata. Tuszyn. zgubił 2 weksle zł,' 50.- płaŁódzki
'
"
',.',
154-3-3
agl!nowski Walerian; ~~_tt ~'890~: ~TtfG~zeg~na~ utny 15. V#35 r.' wystawca Walenty Słowiński. zł. 50.płatny 23. V. 35 r. wystawca H. Ryn~ewicz.żyro;D. ~y~.
mieszkały w ,lodzi. Pt.ptr,ko~~ 10.' zgubił kSląłecdtę
kiewicz.·
,
24J..l r l, wojskową, 'Wydaną p~ P!«J, łi.6tlf..rn.
.
503-'-1
ibel Fran~iszek. zam.ieszkały ,w Łodzi •. ; Nowo .. Zarzew·
Mał~lepszv RomAri. l:,ąc.tałk i885~z8dtięatkały w Kaliszu.
ska 34. zf",bił 6 kwitów Kasy Gł6wńe; m-,. Łodzi,. na
Szeroka :28. tguhił ksiąte4!zkęw o jsko.wa" wyda.,ą,
ogólną sumę z. 225.'- wplaconą :tytułem opłat koncesyjprZez PKU. Kalisz. .
'
441';'1-1',
~ych taksówki samochod~wej Nr. 188.
., ,
,225-J~1
M,otyc~i HE'nl'yk. ;rocUl~~/1~09,· zgubił książeczkę woJ-"
uteatag , Kopel. rocznik 1908. sYn ,Chail11a' Icka.zg.ul'J1ł
S",OiW~ z kattą mobdtzaeyjną. wydaną prZez PKU.
ksiązeczkęwojskową.wydanąprzez,P~U.Kutnó,238~1-1
Łódź.' .. / \
.'
".
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Łódzki, D~ie~ik

'Nr. tO

Aleksander Otton, . zgubił .tylny numer samochodu
,·U:ller
rzedecki Abram.
M
83612, rejestrowany w WojewódzP
marki. "Fiat",
, cepty
66.-.
twie LcWzkim.
.
, 1273/V.. 3.. 1
ŁO.

zł.

VII[ 35 r.

4.

,1& at'YczyńsldTadeusz, syn Luc,jalta. rocznik 1908; Łódi.

M'aUBowski

Łódź. Abramowskiego 29. zgubił 2 akpłatny 21. VII. 35 r, i zł. 60.- "płatny

otok Zendeł, Łódź. Cegielniana 17,
bisty. wydany w Łodzi.

P

~'T1 Srebrżyńsk~ 89. zgubił książeczkę wojskową. wydaną
przez PKU. tódź U.'
.
' . ' 261-1-1

209

Wojewódzki.

zgubił

256-1-1
dowód oso286-3-1

pastwiński Franciszek.' rocznik 1895. syn Rocha, zamieszkały w Łodzi, Piękoa 43. zgubił książeczkę woł8'ko.ą.
wydaną przez PKU. Ł6:1ź-m.
29t-1-1

Rokicinv. zgubił ksią
przez PKU. TomaszówMazowiecki.
248-1-l , Radzickiem'u Berkowi. syn Moszka. r, t903. Łódź, Zóra, wia. 9, skradziono książeczkę woiskową; wydaną przez
ajdeckiemuEugen;uuowi, roczniJc 191 I.• ,syn. l'1ichała,
PKU. Łowicz. dowód tożsamości konia Nr. 346860. Seria D
. . zamieszkałp.mu.w Łodzi. Pocztowa t3. skradziono ksią i dowód, rejestracji dorożki Nr. 338 .,dany przez Zarząd
,*eczkęWo;skową. wydaną przez PKU. Ł6dź~m,
226 .. 1·1
Miejski Łódzki.
•
255-1-1
teczkę

Bolesław. ~ocznik 1899.

wojskową,

wydaną

M

'M'··~uła

y'el'M.ikulski

Władysław.

R

ozenblum Eljokum.· rocznik 1908. zgubił książeczkę
wojskową. wydaną prze'. PKU. Łódź-m. II. 1230lV -1-1
zepkowicz Salomoo. ro~znik 19JO. zgubił książeczkę
, wC'jskową. wydaną przez PKU. Kalisz.
ł277/V-l-1

rócznik 1893. syn Jó-

zefa.zatnieszkały w Łod.Li. Ciesielska 30, zgubtł ksią'teczkę wol.kową. wydaną przez PKU Lódż.
227 .. 1-1

,

,

.

,:

wojsko,.,.,

R

I

-a'l'k~wski,'·Adam,

zgubił książeczkę

syn Antoniego.
"

"M
' .' ,

.

Rabe Ad"lf. rocznik '1897. zgubił książiczkę wojskową.
wydaną przez PKU. Łask.
2J3·1-1
ojewski Franciszek, rocznik 1906, syn Jan.ił, zgubił
ksitlźeczkę wojskową; wydaną przez PKU.Płock. 234-1-1
. Rzepecki' St~niąław. rocznik 1899, syo Józefa. zamieszkały wieś Syski. gmina Grabica, zgubił książeczkę in.waUdzką ,i książeczkę wojskową., wydaną przez PKU.
Piotrków
' 236-1- t

OR 3\61-1.1

'M'otylski
.r,1.ieczysław.' rocznik 1907; zgubił iaś~iadcze~ie
wojskowe kat "Ell. wydane przez

R

Komisję POborow,ą

w Piotrkowie za Nr. U)75\28

. . ' OB ;3/59-1.. 1

zowski Stefan, Chojny. D.olna 6,
Mro,bisty.
,wydany w
.
.'
Łodzi.

zgubił, dowód oSQ-,
,.' , i
t51 ..~'3

'M'.iIutaja
,Godeł!.. Sule j 6w.z,tubił,' d~W?~'~r~jęri.. r~,fay
&amoehodu Lu. 8020$. : '. ; .
y~6\3.j
i

Lajzer. rocznik 1900. syn Idela. zamieszkały
Rotkopf
wP abjaoicach.. ul. Batorego 2 zgubił ksi'ążeczkę

' , ' ! "

'M', ,.łlł~r
Etna. K*UO. M"iłrowslka 9;.a.' zpbiłlir<prawojazclY
samoóbOd$U,: .aa Idrogach, pub)icz~ch Rzeczypospo-

wojskowa, wydaną' przez PKU. Łask. oraz dowód osobisty,
wydany 'IN: Pabianicach.
289-1-1
utkowski Jan, Zgierz. Sierakowskiego 37. zgubił dyplom
czeladniczy, wydany przez Cech Piekarzy w Zgierzu.
179..3-2
adwański
Wincenty, Koluszki, zgubił przedni znak
R próbny. samochodu ŁO 78 pa,
506.. 3-1
alomonowiez Lajb, rocznik 1886 zgubił książeczkę wojS sk4Jwą~ wydaną przez P. K. U. Kalisz.
083/60-1-1

litej Polskiej,' wydane priez Urtąą JlołewódzkiŁódzki.
,
430·3-2

R

Wacław. Łódź. Tramwajowa 11. zgubił prawo
N', 'awrot
'jazdy samo~bodem Nr. 1796 i dowód oSIJbisty wy-

'4.11,

w

Łodzi.

'.' '

,,

298-3-1

'Nowicki Czesław •• t,oeztlik. 19l6. zgubił' kartę rejestra, cyj04' w,daną w Łodzi.
,
1276/V.":I-1

Now~kAndtżej. ro~ztlik 1887, 'syn Szczepana, zamiesz:/ "kilty ..' Ozorkowie. 'zgubił ksiąieczkę WQt,s.kową. wydaną p~»!, P~U.K\lb:iOf Nr. ew. 1576.,
281·~-1

Kazimierz, rocznik 1908. syn Antoniego, zaS zumiński
mieszkały w Kaliszu. \11. Staszyca 45, zgubił zaświad
czenie wojskowe kat. E., wydane przez
w Turku.

'gminy NowoloIna. zgubił
NaJsnan. Moszek. wieś Sikawa, kat.
tv i IIL wydane p.rzez

Komisję

Pobo ową
443·1-1

"Siuda Franciszek. rocz,nik 1913. zgubił książeczkę wojskową.wydaną przez PKU. Konio.
444-1-1
,
zymański Marjan. zgubił prawo jazdy l'lr. 5256, wydane
icie;.ewslca'Jąlłanoa, Ogrodowa 24•. zguDił.do~6d ~s,o- ' S w' Łodzi.
1274jV-' .. 1
Waty, wydany' w ł,.odzi.,
"
, " ,,203·3..2
zymański Marjan. rocznik 1910. zg:ubił książeczkę wojS skową, wydaną prz~z PKU. Łódź.
1275N-l-1
,',Olejni.k St~sł~w ~ 1'~czn~k '19Q7., ,fgubił,' zaświadczenie
amson Schorr, rocznik 1907. zllubił książeczkę wojsko, 'wo~*OW(?~, kat. ",,~',
' '
OB 3/65~ :!.
t234/V-l-1
, wą wyjańą przez \PKU. Stanisław6w.

, ,,2

śWladac~w& p.rz.emy.słbwe

13 Ur.ząd Skarbowy w ,to.c4i.,

,

,285-3-1

N

S

'OlesióSW':\lI'acław.l\()CenU~1904.$Y1il. Janjł. zgu\łHksią

,,'

I

.~.4flwbiskową, wyąaną

prz'ez; PK U. Ł6dź-m,.

Skótecki Aron. syn Attera. rocznik 189~. Łódź., Ceglel. Diana 35, zgubił książeczkę wojskową. wydaną przez
PKU. w'Pinczowie...
263-t-l

b,pł' -1-1

O'~~tSn-ażypotu~e,ł ,w . P~bjanicac~. za~ę~y,2
', ' : łec~ 'Nr. Nr. '8ł'1865. pOlalCdów tnechanlCZI,lYc'h

tD8102b i~3~26.
'.. '
. 16a~3-3 Staliczyk Juljan,' Ko'uszki. zgubił pozwolenie na prowafeifer Wilhelm 'tęltQt' Kilb\.kiego~ 141 •. z~~bił d()'W~6,d
dzenie pojazdów- mechanicznych Nr. 3233,
266-3-1
, 'osobisty. wydaJi, wŁo4ii " , ' , .
2:21-l.l2 Szpiro Abram Zysse. syn J()$efa .Nachmana, zamieszkały
,'przy ul. Brzezińskiej 35/111, zgubił książeczkę wojskoDiekarllki Szmer., zgu b ił 'dowód osobisty. : wydany
d
PKU K
'k 896
~ w. LQ4,i.
,
lŁi5-j.a, wą, wy a~~ przez
,utno, roczni.'
"
253-)-1

P

l

I,

"""p'

,

\ ,

tzyf)yło~łcz

Stefan,

"

;.

I,

r~~Mk' t~;:j~:, Rot;o~hl:" ~gub'ił ','s~r~~~~~~d:i!!~:' !:~:k=:S:~r~;e:f::~łi.d~:::I1n:o~~~

ksiąteczkę wojskową.
.

"

' ,

'

"

.... ,

.. '

t

439-1-1

po.y.
błi j~.rQCw" J~j~9~~l1l~~_~~.ąl~u., i~
~z.' uL 'a.,as.ż vea
, ·49,; .~tw.r.n.,
.",' , :w~.ą,,""w,

228-1-1

~G.ki Piotr.roezaik

1903. 'syn Walentego, zamiesz9. zgubił kSl.· ą żeczk ę wojsko\\'ą.
~ ... , .. ,. ,:.cł'J"'ł .. l· '~all'~ "PKU. Łódź-m,
276-1-1
I::,
, ,"
.
..
,p~'A~~~ w,velLac~~ez.' róczn,~ ,190l;~, ~~,.łC,~ola·: SZ'czule.k Stefan•.syą, Jaaa,zami:szkały .w Lo~~i, Czars;t~m.'"le~tta.ly w,Cltoln.:aeli. Prync1.Pal,na. ,4'2..' ·'tg~łł'.',tcS.i,ą~
I ko., wska 5.
Zlllbłł:~~~1de __ r.eJe'Stracłl, rOCZnik
,teeuę W9-iskoW4' ,wydaDł\ przez PKU. todł-p6w. '241-1-1
1916, Wydane w ŁodZI.
2SJ.l-l

..

j ,

'·paku.a

-

W~,jcieeb~

\ł lodżi,;"

-'

.

"

'f« "<\:),'" lbły-włm.łzi.·',M.a.rysiń,
• ska

•.
d. .'prz:e~,\~u~w,\Kabszu.

.,

., ,.

, ' ,

.

:!;gJ,lbil, dow6d ,osob,isty,
.' I , . " . '
, ' .

nł,u\skiemu'" Szati'B~t.!;c~o,',c~liik 190~.

,

--~--~!~'----------~--------~~-------------

wydany S.enator Stanisław, rocznik 1995. zgubił ksiązeczkęwoj2:12jf"l;; . 'skową.,wvdal1ł\'ptz~z PKU. PiotrkóW4
. 5OI-ł.ł,

,syn., .Mo$złta~: 'Szterenszus Abram, zamieszkały w Łodzi •. Al. t Maja 50 •
~)ł6'.' *radzWito ksIążeczkę
. qnhił 'rowołwer s,stemu .. Paramont" kalibęr .635
'wojskową. wyd~"pf,zez PKU',P,łock.'
259 .. 1-1
Nr. 74861.'
144-3-2

• ' Jo..a, tódf.6.fO'; . ,,'

Łódzki DzienJ;lik . Wojewódzki.
--------------------------------------Szylke Bolesław. zamieszkały w Łodzi, Wrześnieńska 4.
Z, gubiono
wydane przez
zgubił rewolwer syst. "Browning" cal. 6,35. Nr., 4025.

2to

Nr. 10

świadectwo. przemysłowe
Ekspozyturę Urzędu

V kategorjł przem.
Skarbowego w To134-3.. 3 mllszowie Mazowieckim, Nr. 190,033, Poz. Dz. 636 1934 r.
.Merin i K. Rozenwefn, Toma,sz6wMazowiec~i.
as-Bandrowska Krystyna. Ł6d:i. Unicka 1'. zgubiła do- A.
Wschodnia H. '
'
3000-3..3
S w6d osobisty. ,!ydany w Warszawie.'
130.-3-3
giaął 1000 dołowy blankiet wekslowy.,· nięwypełniony
mulska Franciszka. Pabjanice. Tuszynska 59. zgubiła Z z podpisezp Bogumiła Gortata, dany tytułem gwarancji
dowód osobisty. wydany w Pabjanicach.
193-3-2 Stew,arzyszeBiu Spotyw<:6w .. Spójnia" w' Poddębicach
teDzel Oldze. Pabianice, Sw. Jana 6; skradziono dowód w 1929 roku. który niniejszem unieważnia się ·i ostrzega
.,
163-J,.~
osobisty, wydany przez Zarząd Miejski w· Pabjanicach. się przed nabyciem tak-owe'go.
yskind Mordka, Łódź,' Cegielniana 21, zgubił świa
164-3-3
, dectwo p.rzentysłowe kat. vnl na wyr6b swetrQw.
Szpiro Adela, Łódi, Piotrkowska 79. zgubiła paszport .
: ,
. 267':1 .. 1
zagraniczny turystyczny. wydany przez S~arosfwo
imsz
Władysław.
·'pocztyljon
U.
P.
Łódź
l.
zgubił
legiGrodzkie Warszawskie.
187-3"
tymację służbową na brOń, 'wydaną przez Starostwo
Twardowski Franciczek, rocznik 1904, syn Antoniego, Grodzkie w Łodzi.'
"
.. '
271..3.. 1
,zamieszkały w Łodzi, Rzgowska 197. zgubił ksiązeczkę
ilberbergowi
LaibusiowiJankielowi,
.YJlowi
Abra~a,
woj;skową.· wydaną przez PKU. Piotrk6w
299-1"'1
rocznik 1911, Łódź; Piłsudskiego 4, skradziono ksią
Trzeciak, Stefan.. syn Antoniego. zamieszkały we 'wsi żeczkę wojskową. wydaną prn,. PKU. Łódź.
260.1 .. 1
Anfoniew ......... , Stoki. zgubił zaświadczenie o rejestracji,
łocze'Yski ~a~ób. roczni~ 1909. ~6dź. Sr6drą.iejska 39,
rocznik 1914. wydane w gminie Ndwosolna.
502-1-1
Z zgubd kSlązeczkę wOJskową. wydaną prżez PKU.
, . " 250-1-1
Tabakszmekier Taub1e.zamieszkałel przy ul. Piłsudske Łódź-miasto.
go Nr. 26. skradziono: świadectwo przemysłowe, wyajkow.ki Ignacy, Łódź. ul. Traugutta . Nr. to. zgu~ił kwi ..
dane przez 8 Urząd Skarbowy oraz koncesję wydaną
ty Kasy Gł6wnejm. Lodzi ńa sumę d. 470.- wpła
przez I Instancję Urzędu Przemysłowego w Łodzi. 252-3-1
coną tytułem opJat kaucyjnych i k01l1cesyjaycl! .B,amochoelu
ŁOl363.taksówki Nr. 94.
'
"502-1-1
nieważnia się tgubione pełno~ocnjctwo do wszelkich
spraw podpisane przez Cecylję Irenę Walis vel Waligubiono dow6d tożsa~ości konia Sęria Ę. . Nr. 82626;
siakównę. zamieszkałą w Wieleninie, .powiatu tureckiego
wj'stawiony na nazwisko właściciela FranCiszka "agnera. tódi', ul. Żeromskiego 94:
'
,50(.:1-1
451-3-1
g1,1bioilo dowód tot&am()ści kqnia Serja A, Nr ~ 281>293
ajsbard MoszeH:, zamieszkały w Tomaszowie Mazow.
. wystawiony Da. nazwiskowłaś,(Hąiela, J6zefa .Małczaka
.. .. ul. Piekarska 11. zgubił znak rejestracyjny tylny tO
z kolonjiKarkos,. gminy, Tkac;ce,W.: . '
"
~ę..l,7t
81450. wydany przez Urząd Wojewódzki Łódzki. 251-3-1
Zgubiono dowód, tO,ż$~mośę~ ~nia_Serja' A.Nr. 415079.
Woźniak Stefan, syn Piotra. rocznik 1900. Zagajgikowa
wystawiony na $lazwisko wła~~ic1rela Stanisława Jało
48, zgubił ksiązeczkę wojskową. wydaną przez PKU. szynskie
d ż'
iny·Slłul~~a\Vieś/!··
447-1-1
Łódź-II.
237-1.1
Z(uhiOnO dwa . owady .1oź.siłmośel'~o:di ,,}i\tyj A.,Nr••, r.
alicki Tadeijsz. Konin. Kolska 29.• zgubił poz)Volenie
497733 i S12897~ 'w,ystawip.ena-1luwisko wł'"śdcielki
, n a prowadzenie pojazdów mechanicznych Nr. 3590, Hele:ny Dzięcielal< ~. gtllby, ~u1lkawi~4.·, ., ;~445wl-t
(czerwone)',·
'.' ,232-1-1
gubiono ~owód t~.tsa.mą~ci .k.9*J~ .S!rf.'· A.t Nr. 346:ł1'8 ..
ybrai~ki J6zef. Ruda-Pabianicka, Aleja Kościu~zki 3. . . wystawiony na na nazwiskQ\właścici~la J6zefa Głady- ,
zgubił- pozwolenie na broń. wydane przez Starostwo
sza, mieszkali.ca kolo ji Bąr 4lęk. ~iD,,'Pra~rąb. 450-1-1
Powiatowe Łódzkie.
184-3-2
gubiono dowód tożsamo.Uh. ofli,aer;a .,A. Nt. )3~188ł
wystawiony na nazwisko wła~icielaJaDa Kaczmarka
inter . Michal Łajb. zgubił dowód osobisśy, wydany
446:'1.. 1
w Łodzi.
. .
\.
194,·3-2, z kolonii Siostrów. gmina 'Krolc.DQiee., : ' . '
dybowic~.'J6zef. ~ocz~łktl'7., 2:,ptie~"k.ty, w gminie
erstiuk Michał•. Łódź. W6łczanska 230,· zgubi~ ś:wia
MasłowIce. zgubIł. kS1ąŻęCIk'ę Wł)i'~()Wł ,', ',~38-t-1
dectwo toźsamościdla obcokrajowców, wydane przez
Starostwo Powiatowe Kowelskie 1931 r.
161-3-3
gubiono książeczkę, wojs~ową., ,!V~.~ą ~~Z~ p;K,łJ.
w Płocku. na nazwlako ',.~'Q,DlUarcla'i .',a,aleW$lfgo.
W.inawer' Rubin. ł..6dź •. A1.t 'Maja 15. zgubił dowód rocznik 1885.,'
"
' "
'
436-t .. l
'.
149-3-3
osobisty. wydany w Łodzi.
gubiony żostał weksel na Btunę" d.,S.OOo.:-, płatny, 21 ,
rłubiono dow6d ,'psobisły oraz zaświadczenie na ,znitkę
sierpnia 1935, z wystawienia. R -Hęndlisza, tódz. WólZ kołejową. w'y"dane pl'zez Inspektora Szkolnego ł..ódz ezańska
109 na Zlecenie ·finnY;łł.;6dz~, Czesąbua i, PIZę
kiego na Imię Wacławy KozłowsJciej.
294 ..3·1
dzalnia W~łb.y:"·~p.: Ake.
288-1-t
gubiono dow6d tożsamości konia Nr. 3'15712. wysławio
ostało skradzione zaświadczsnie wojskow~. wyda.
ny na firmę S. Czerepak i K.Olicz, Browar w Kaliszu.
przez PKU.· KaHsz. na nazwitko, Miecz,ysł&wa Oę'skie.
440-1-1
go. rocznik '19'13. ,
. "
,', ,,'.a4a.. f.,.l
.Zgubiono legitymację urzędową na 5()% zniżkę kOlejową.
elik. M,endel.·'!OCZDik H)~9) syn Biuęm. ~C)!ka, zam~z
'wydaną przez 'Komendę Wojewódzką P. P. w Łodzi,
'~ały w Lodll. PołudDlowa ,11. zl\lbił zaświadc."tlU
na nazwisko Julianny Krupcz.,ńskiej.
'
246-1.. 1 wojsk~wer wydane przez PKU: Ł6dź.pow. ,.', ,2-3'Z...l:"~'
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,-Preltumerata wynosi;
4.50, rocznie
18.- wraz z
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. Cena połedyńczego egzemplarza 15 gr.' . , . .;' ..• '.. . '
,'
Admłnistracja,przyjmuieogłoszeni~''instytucyj społeczn,ych i 'uty,łecz.u,ścł pu1,lli~zl)ef, ':;~~r':'cis6b :z.aś, ,'pryWatnych tylkp
takie. kt0re wynikają z~ sto~unku do wła.dz r~ąaowych i wymie~. ioaych il1st.,tu?~j;. ',~, :~e:nY'~ ~tosze~: d.robn~.1 k,c>,tn,e
t5gro~zy z~ wyraz. natmnieJ zł. 1.50•. ..., 3 krotnr8~~J;o:=lak:,i:,tz. ~WYC~a)~~n3Q :gr~ą1,taWters~ ~dl1lle~~

,Reklamacje z p.,wOdu ,nieotrzymania poszczq6łą,ych nu.m.r6wO~łen:ftłk, Wołew6dzkiego 'nale', ~i'.
sit do mfel~~owych urz,d6W pocztowych ,nlezwłocZlł'.pO,ot"~1łń.",.U 'I't~.ł,-,nł!,O "ko"lneg~ nłllllVlf.
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