Łódź,

dnia . 19

wr~eśnia

1935 r.
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W z'wiązku z· powyższenl' ogłasza się o za8caleni'9",,-ego na wymienionym wyżeJ obszarze.
".

mknięciu postępow'ania

Za Starostę Po,viatowego:'o",
""\t-'( .."

OGŁOSZENIE

(-) Ign. K r u pa
Komisarz Ziemski.

STAROSTW A PO'VIATOWEGO
W RADOMSKU
z dnia 14 v\frześnia 1935 r. Nr. RR. IV-1/60

o

zamknięciu postępowania

scaleniowego.

Na podstawie urt. 36 ustav\ry z dnia 31. VII.
1923 1'. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
Nr. 92 z 1'. 1927, poz. 833) '\v brz,mieni:u llsialonenl rozporz. Prezyd. Rzeczp.z dn. 11. VII.
1932 1'. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz
art. 14 rozporz. Prezyd. Rzeczp. z dn. 27. X.
1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635) - poda,ję do puhliczne,j ,viadomości,.że "v" dniu
14 sierpnia 1395 r. ~tało się 'wykonalne orzeczenie tegoż Starosty z dnia 28 marca 1935 r.~
dotyczące za tv\Tierdzenia pro,jektu na obszarze scalenia ,vsi Pi erzaki, gminy ~t:d llszyn,
powiatu radOInszczańskiego.
, 'V związku z PO\vyższeril ogłaszH się o zamknięciu postępowania sealenicnveg-o nn \vy,mienionYl11 wyżeJ obszarze.
Za

Starostę PO~Niato,vego:

Komisarz Ziemski.
Kru pa

(-) Igll.

330.

PISMO OKóLNE

URZĘDU WOJEWóDŻKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 18 ,vrześnia 1935 roku Nr. RU. L 1/1/4
w sprawie nadsyłania operatów zniesienia
służebności w związku z wymiarem opłat
z,a prace likwidacyjne.
Do Panów Starostów Powiatowych Woje:.
wództwa Łódzkiego.

V\T związku z '\vejściem '\v życie rozporzą
dzjenia J\Iinistra Rolnictwa i Reform Rolnych
z dnia 6 czer,vca 1935 r. (poz,. 290 dz. ust.)
tudzież mając na uwadze jaknajszybs~y
wYlni,ar opłat za znoszenie
służeb~ości,
Urząd Wo,jewódzki z,arządza, ażeby operaty
zniesienia służebności spra,'1 zapoczątkow'a
nych v'1 trybie przymusowym i zakończo
nych 'w drodze umowne,j hyły nadsyłane
TJ rzędowi W o,jewódzkiemu niezwłocznie (>0
u.pra,vomocnieniu się orzeezeni'a I instanc,ji
() zahvierdzeniil umow;y.
Za \Voj-ewodę:

329.

(-) J.

OGŁOSZENIE

Or ło

w' s

ki

Naczelnik Wydziału.

STAROSTWA POWIA TOlVEGO
W RADOMSKU

331.

z dnia 14 ,vrześrii'a 1935 r. Nr. RR. IV-1I3·t .

o

zamknięciu postępowania

scaleniowego.

Na podsta'\vi.e art. 36 ustawy z dnia 31. vn,
1923 r. o scalaniu gruntów' (Dz. U. R. P.
Nr. 92 z r. 1927, poz. 833) 'v brzmieniu ustalonem rozporz. Prezyd. Rzeczp. z dn. 11. ,VII.
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, ploz. 622) oraz
art. 14 rozparz. Prezyd. Rzeczp. z dn. 1.7. X.
1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635) - poda,ię do puhliczne,j wiadomości, że w dniu 13
, marca 1935 r. 'Upra'\'1omocniło się orzeczenie
tegoż Starosty z dnia 16 lutthgo 1935 r., dotyczące zah'1ierdzenia projektu na obszarze
scaleni'a w'si Prusicko, gminy Brzeźnica, 'po''1iatn radOlnszczańskiego.

Pl8MO OKóLNE
,URZĘDU WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 16 września 1935 r. Nr. P. VI 16/72

'v sprawie cofnięcia koncesji na mpcy art. 41
p. a znowelizowanego prawa przemysłowego.
Do wszystkich Panów starostów WoJewódz-

twa

Łó,dzkiego.

Mieszkaniec m. Łodzi' Efr~im Bajn otrzymał w roku 1928 od Zarządu Miejskiego
m. Łodzi, Jako władzy przemysłowej I instancJi, ~oncesję na prowadzenie przemysłu
insi:ala'cy,j elektrycznych dla siły i światła
o niskiem napięciu. W listopadzie, 1934 r.

Łódzki Dziennik Wojewódzki.

Nr. 24

Poz. 331

409

Zarząd ~Iiejski w ł../odzi prawomocną' decy-

kiln Łódzkim przy ul. Ogrodowej Nr, 15, róg
nazwanemu omawianą kon- Zachodniej (pokój Nr. 47).
cesję na mocy art. 41-a znoweli:lJowanego
Oferty pisemne, odpowiadające- pozycjOIn
pra,va przemysło,vego i, r6wnocześnie wezwał go do' zw-rotu . 'tejże koncesji. Te- kosztorysu ślepego V\Traz z poopisanemi wago ostatniego polecenia wyżej 'wymien~o runkami przetargo,"vemi i podpisanym vvzolly nie 'wykonał, tłumacząc się tern, że rem umo,vy. należy składać lub przesyłać
,v-spomni,aną k;onces,ję zagubił, a na do,vód pocztą ~o Urz·ędu Wojevvódzkiego 'w ł. . odzi
tego załączył ogłoszeni:e 'v Dzienniku Za- 'v kopertach podw"ó,jnych, z których vverządu m. Łodzi o zagubieniu.
,vnętrzna ,vinna' być zalakuwana pieczęci'ą
-, W z"viązku z tern Urząd Wojewódz:ki firmo,,,Tą i zaopatrzona napisenl: "Oferta do
zawiadami\a :eanóvv Starositów' Ol' powyższem ,
przetargu nlającego się -odbyć dnia 1 pai prosi -o niewydawanie wryżej naz:wanenlU
ździernika 1935 r. na roboty mala~'skie i bruodnośne,j koncesji.
karskie
gmachu Sądu Okręgowego 'v łA)
. Za 'Vojewodę:
dzi". '
(-) Inż. J. P i a s k o 'w s k i
Dow"ód wpłacenia do Kasy Skarbowej do
Naczelnik Wydziału.
depozytu Urzędu 'Voje"ródzkiego wadjUJll
V\7 wysokości 5'J/o oferoV\ranej sumy 'w got6w"ce lub w papierach procentowych, mających
wartość pupilarną, a ustalonych ObwieszczeDZIAŁ NIEURZĘDOWY.
niem :Milllistra Skarbu z dn. 15 marca 1932 r.
(Mon. Polski Nr. 76, poz. 108 z r. 1932) powiKOMUNIKAT.
nien być złoż·ony 'v Urzędzie \Voje,vódzkim
'v odclzielne,j kopercie z odpowiednim napiPoda,ię do 'wiadomości, że zgodnie z po8ianowieniem nrt. 36 Ustaw-y z dni'a 8 lipca sem przed rozpoczęcienl przetargu.
1935 r. "Ordynacja Wyhorcza do Senatu" ~
Jako ,vad,rum służyć mogą i inne zabezpie(Dz. Ust. R. P. Nr. 47, poz. 320) każdy deleczeni1a, przlewidziane okólniki/em Ministergat do 'Vo,jewódzkiego Kolegjum Wyhorez,estwa Skarbu z dn. 10. IX. 1927 r. Nr.
go 'v Łodz,i może vv ciągu 7 dni, po ogłosze
niu przez Generalnego Komils,arza Wybor- DO p /2584/III.
czego w Monitorze Polskim vvyniku wyTermin składania ofert uply\\7Cl o godz.
borów do Senatu,w'nleść do Sądu Najwyż 11-ej dnia 1 październik~ 1935 r. bezpośred
szego protest przeciwko vvyborom do Senatu ilio prz,ed rozpoczęciem odnośneJ rozpr~vvy
za mojem pośrednictwem.
ofertovve.i przez Prze'wodniczącego Komisji
Protest może być ,vniesiony na piśmie lub Przetargowej.
ustnie do protokółu na ręce moje w KanceOferty nieodpovviadające ,v-YlnienionYIll
łar,ji W oje:wódzkiego Kolegjum Wyhorczego
"1 Łodzi, ul. OgrOld.o'wa Nr. '15, pokój Nr. 15. powyże.t w-arunkom lub zloż·one po termiilie
nie będą rozpatrywane.
Prże"\vodniczący
zją cornął ,vyżej

,,7

'V o,tevvódzkiego Kolegjum .W yhorczego
w ŁcKłzi':
(-) Dr. Antoni T o
URZĄD

.

ID

WOJEWóDZKI
ogłasza '

a s z e 'v ski.

ŁóDZKI

P,R Z E T A R G

na roboty mal~~kie i brukarskie w gmachu
SądU. Okręgowego w Łodzi.
Przetarg odbędzie się dnia 1 paMziernika
1935 r .. o godz. 11-ej 'v Urzędzie Wojew'Ódz-

Wcirunki przetargu, kosztorys ślepy i ,vzór
umo-wy otrzymać można 'v U rzędz're W oje,vódzki~ (pokój Nr. 45) po przeclsta\vieniu
pokw,:iio"\vania Kasy Skarho,v-e,L stwierdza:rąoego 'wpłacenie do P. K. O. na konto 30.400
kw'oty3 zł. na Dz. I § 7 budżetu dochodow"ego
Nlinistersh\Ta Spra"v 'Ve,vnętrznych.
Za Wo je,vodę :

(-) Inż.

J.

B a j k i e 'v i c z

Naczelnik

'Vydzialu.

Łódzki

410

Dzieani.k:Wojew6dzk:t.

Nr. 24

OGLOSZE.NI ADRDaNE
zgubił zezwolenie n,a
broń' palną
myśliwską; wydaną przez Starostwo
Ł6dzkie.
1272-3,2

A lfred Haeusler.i Poje1!ierska45.
'
'Grodzkie
'
lfred Haeusler, Pojezierska 45.
A

zgubił
Urząd

prawo jazdy
Wojewódzki
1271-3-2
ocheński Franciszek. Ł6dź. Drewnowska 36. zgubił
B dow6d osobisty. wydany w Łodzi.
,1201-3-3
llochman Lejbuś Mendel. Ł6dź. Piotrkowska 220. zgubił
świadectwo przemysłowe kategoria VlI. wydane przez
1,2 Urząd Skarbowy w Łodzi.
,
l ?83-3-2
ederbaum Estera. Łódź. Pierackiego i. żgub dow6d
1308-3-2
osobisty. wydany w ~odzi.
zerwiński Michał. Łódź. Skrzywana 20, zgzbił dOw6d
C osobisty. wydany w Łodzi.
1315-3-2
erczyn Szołon. Baranowicze, Wileńska 47. zgubił' czek
, Nr. ,1, Seria 41 PKO. konto czekowe Nr. 81573. wysławiony nad. 300.i
'
1286-3-2
ębska Maria. Ki1ińskiego 258. zgubiła dowód osobisty.
D wydany w Łodzi.
"
1282-3-2
rtnerowi' Aulłustowi, Łódź, Legjonów 23. skradziono
dowód.o!lobisty. wydany w Łodzi oraz kwit lombardowy Nr. 199982. '
1311-3·2
isner Wolf, Łódź. Narutowicza 37. zt1ubił paszport
zagraniczny, wydany przez Słarostwo Grodzkie Łódz
kie.
• 1219-3-3
rydman Lajb Wolf. Wolborska 35.•zgubił przedni ~nak
rejestr,acyjnv samochodu ŁD. 85799. -wydany w Łodzi.
,
'
1000.3-3
woźdZińSki Euzebiusz,Śr6dmiejska 82. zgubił dOWQd
osobisty. wydany w Łodzi.
,1209-3-3
ronis Paulina. Południowa 59. zgubiła dowód osobisty.
wydąny w Łodzi.
1245-3-3
akubowicz S. Aron. Łódź. Mickiewicza 8, zgubił zezwolenie na prowadzenie \ pojazdów mechanicznvck
Nr. 3908.
12'74-3-2
akubowskiemu Rafaelowi. Andrzeja 32. rocznik
1884. skradziono ksiąteczkę wojskową wydaną przez
PKU. Chełm-Ł.. dowód qsobistv wydany przez Starostwo
w Zamościu oraz paszport zagraniczny wydany w Starostwie w Warszawie.
1266-3-2
owalski Antoni. Osiny, gm. Dmosin. zgubił legitymację
Nr. 147, wydaną przez firmę .. Norblin".
1251.3·3
omunikacja Autobusowa "Wzór". zgubiła tylny znak'
rejestracviny samochodu ŁD. 85851.
, 1241-3-3
omunikacła Autobusowa •• Wzór.... zgubiła zaświadc~enle
K koncesyjne samochodu ŁD _ 86003.
. 1242·3-3
wiatkOWSKa ,Zofia. Sieradz. zgubiła znak rejestracYJny
motocyklu ŁO 82214. wydany w todzi.
1314-3-2
Krawiecka Cyrla. Ł6dź. Śródmiejska 57. zgubiła dowód
1'2~5-3-3
osobisty. wydany w Łodzi.
~61.
Łódzki.'

szoferskie Nr.

wydane przez

C

C

D

E

E
F
G

G
J

J

K
K

K

ft

Prenumerata wynOSi: kwartalnie
KODło '" P. K. O. lir.

a,?"

I

Frumeta, l.ask, zgubiła legitymację urzędniczą.
K0'tnówna
Nr. 12100/P. wyd. puez Inspektora Szkolnego
sko-Wolskiego.
1214-3-3
asma1"1
Drewuowska lt •.
dowód
.'
, 1301.3-2
.L osobistV. wydany w
Zduń

Perła-Małka,

zgubiła

Łodzi.,

Hersz, zgubił dowód osobisty. wyd. w KrzeM ortenfeld
picach.
, .
1253-3...3
zamieszkała

Łodzi. Brzezińska' 73.
Urzą4 Skarbowy

w
Nowicka Zofia.
patent. wydany przez VII
,
.Sta~łsławowif Zgierz"
Nowakowskiemu
wolenie na
zgubiła·

Łódt

ptowad~enie

Nr. 13170.

O

Poznaił.

1290-3-2
skradziono poz-

ipoi~ówmechaniczn,c~

;'

1233-3-3

chmańskie j Antoninie. Wółczańska 146. skradziono
koncesję inwalidzką Nr. 1818 i zaświadczeni~. wydaprzez Urząd Skarbowy Akeyz i Monopoli Państwo

ne
wych naprawo hańdlutytoniami.
1303..3.2
rłowski Edward. Ł6dt. Łączna 3. zgubił. pozwolenie
O na prowadzenie, pojaMu mechanicznego oraz dowód
osobisty. wydany w Łodzi.
.,~
. , 1265...3-2
lejniczak Franciszek. zgubił pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechaniczpycb Nr. 3892.
",,125'1-3..3
oznańska Rywka. Sienkiewicza 39. zgubtła paszport zaP graniczny. wyqany'· przez Starostwo' Grodzkie w Łodzi.
. 1295-3-2
ytliiłski Jan. Zamenhofa 30. zgub. dówód, oscbisty. wyP dany w w'arszawię.,. . .' .
, 1230-3-3ozenbaum,Hetsz.'Grab.6w. zgulłił z8Świad.czenie koncesvjne Nr•.68 samochod,utD• •MO. ' ,
' 998.3-3
#aierowi .Mołtesl:owi. zamieszkałemu w todzi. Si~nlcie
, wicza 18. skradziono 11 weksli a 200 zł. z wysławienia
Michała Sztajera. na zlecenie H. Sztajera i 3 wek.le
na sumę zł. 500 z wysławienia M. Klugmana. Łódź .....
Piotrkowska 14.
1293-3.2
'Szulc Aleksy. Kalisz. Małkowska 9a. zgubił karlę łowiecką i pozwolenie na' broń, wyda.e ptzez Starostwo
1285.,.3-2
Powiatowe Łaskie.
ow. Akc. teonhardt. Woelker i Girbardt. zgubiło dow6cl
rejestracyjny i Icsłążeczkę łot5aJboki samochodu ł.D.
Nr. 83047. wyąan.ą p~ez Urząd Wqiew. f.,<ubki. 1238-3-3
arszawska Jochweta. Nowomiejska 28.' zgubiła do1302-3-2
wód osobisły,wvdany. w Łodzi.'
iener Abtam. 'Łódź. Zgierska 52. zgubił świadectwo
.
przemysłowe. kat. III. wydane na rok 1935. 1226..3.3
argulewski Czesław.zł!ubił dow6d osobisty. wydany
pr'zezZal'ządgminy Choiny.
1262-3-2
,'uchowskiemu Antoniemu. Łódź, Kopernlka 47, skra;'
dżiono .rewolwer systemu M. A. B. kał. 6;35. Nr. 70760.
1229·3.:.3
gubiono dyplom cukierniczy mistrzowski. wydaDY przez
Zgromadzenie Cukiernik6w 'w Łodzi. na imię Grobel'
zL1598/V.-~3
nego Waletiau.
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zł. 4.5~. rocznie zł. 18.- wrazI z prze.yłk, pocztcnv,,"

A4_lal.tracJa Dziea.illa WoJew'ddle,o .. r,....

Adr•• Ridakojl i Admlnlatrao)l: Urząd Wojew6dzki. Łódź. Ogrodowa 15. tel. 158.50. Adml~atraą!'C'YJlDa od godz. 9-14 ppoł.
Cena pofedyńczego egzempl~rza 15-gr. =::=::!,.=,=====
Administracja. przyjmuje ogłoszenia instytucyi spol'flcZDyChi tltytecznoścl pubUcueJ. od os6b zaś prywatnych tylko
takie. kt're wynikaią ze' stosunku 49· władz rZl\dowych i wymienionych instytucyj. - Ceny .ogłoszeń: drobne·l krotne
15 groszy za wyraz: nalmnie; zł. 1.$,:>. "':'3 krotne 30' groszy za wyraz. Zwyczajue : 30 groszy za wiersz milimetrowy
(szpalty redakcy·ioet).

Reklamacje z "owodu nleotrzymaniaposzczeg61nych num.r6w tł~ann.lka WoJew6dzklego, nalely wnosl~ do mlajscowych urz,d6w pocztowych niezwłocznie' po ·ot~y",anlu nast,pnego ko'aln_go num.ru.
Drukarnia Państwowa

Vi

Vwhl. Piotrkowska 85 ' 1866/35

