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WYKAZY,

380. Wykaz cnorób zarazliwych' zwierzęcych na obszarze wojew6dztwa ł6dzkiego w m-cu sierpniu 1935 r. 454
381. . Wykaz poborowych rocznika 1913, uchylających się od 'poboru na terenie powiatu brzezi6skiego
455
382. Wykaz zmiankoszŁ6w utrzymania za miesiąc wrzesień 1935r.
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'V. PUBLIKACJE INNYCH

WŁADZ •

Ogłoszenie Wydziału Powiatowego w Łasku z dnia 12 patdziernika1935 r. Nr. B. VI-10/7/35- o wszczę-

ciu postępowani B; scaleniowego w os. ,Szczerc6w
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384. \ Ogłoszenie Kurator;um Okręgu SZKolnego Warszawskirgo z dnia 7 września 1935 t. Nr. 1-22774/35
' • 458
o zamknięciu prywatnejs;ekoły religijne; w Łodzi

DZIAŁ NIEURZĘDOWY:
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o prawie

369., Pismo okólne Urzędu W ojęwódzkiego Łód,zkiego z dnia 8 paźdżiernika 1935 r. Nr. OC. l. 11/31 .
o sposobie pobierania opłat ąŁemplowych' zflgranicą ód aktów nadania obywatelstwa polskiego.
370. Pismo okólne Urzędu Wojewódzk ego Łódzkiego z dnia 12 września 1935 r. Nr. POB. IV-t/537/35 .
.
.
.
.
.
.
.
.
'.
.
•
.
.
o n eściąganiu drobnych zapomóg
371. Pismo okólne Wojewody Łódzkiego z dnia 25 września. 1935 r .Nr. POB. 1. 7/149 :- o nadzorze i kon.
"
•
•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.'
troli zakładów opieki otwartej
312, Pismo okólne Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego z dnia 25 października 1935 r. Nr. RW. 1.22/46 .
•
.
.
.
w sprawie zaopatrywania się w \surowice. szczepionki i produkty biologiczne'
373. Pismo okólne Urzędu Wojewódzkiego łódzkiego z dnia 14 października 1935r. Nr. RW. I. 9/2 . .'
"
.•.......
w sprawie zwalczania pomoru. świń
374. PismQ. okólne Urzędu Wojewódzkiego ~ódzkiego z dnia 17 paiddernika 1935 r Nr. RW. IV. 4/12 ..w sprawie ~ransportów zwierzęcych zWłocb do Polski
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
375. Pismo okólne Urzędu. Wojewódzkiego łódzkiego z dnia 22 paźd,ziemika19J5 r Nr. RW. V. l/52 w.sprawie terminu ważności b'adania zwierząt rzeźnycbprzed ubojem .
.
.
•
.
.
.'
376. Pismo okólne Utzędu Wojewód~kiego Łódzkiego z dnia 9 października 1935 r. Nr. R. U. 111-2/1 w sprawie aljenacji grunt6w włościańskich. j związanym' z tą aljenacją. stwierdzaniem fachowości
rolniczeinabywców
'~
:
. '.' .
.
.
.
,
.
.
.
.
•
.
.'.
377. Pismo okólne Urzędu Wojewódzkiego ódzkiego z dnia 11 października 1935 r. Nr ~.U •. Vj2/1/2/35w sprawie stosowania art. 54 dekretu Prezydenta Rze,czypospolitej z dnia 30. IX. 1935 r. zmieniają
cego rozporządzenie z 24 X. 1934 r. okonwersii. i uporządkowaniu długów rolniczych. przy sprawach
prowadzonych, w trybie' ustawy z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P.poz. ,308)' ;nowelizowanej
ustawą z dnia 28's.narca 1933. \ r,(D.· U. R. P. poz. 278) o uregulowaniu ,prawa własności gruntów.
oddanych w drodze parcelacji w 'posiadanie nabywców
.
•
•
.
.
.
.
.
.
•
378. Pismo okólne Urzędit Wojewódzkiego tódzł(iegoz dnia 11 patdziernika 1935 'I. Nr. P. VI-O/U •
. -,
.
.
.
,
w sprawie wykonywania robót instalacyjnych poza miejscem siedziby
379. Pismo okólne Urzędu :Wofewddzkiegoł6dzkief!O z dnia 21 października 1935 r. N,. P. VI-Oj12 w sprawjezawieszenia wykonania,:tanądzenia z dniCl28. VI. 1932 r. Nr P. VI-0/9. dotyczącego półrocznych
sprawozdań z Idziałalności. władz przemysłowych
•

.,.. 383.
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Orzeczenie W o;ewody Łódzki~g\) - w sprawie podziału na obwody rybackie wód otwartych dorzecza
rzeki Noteci
.
•
.
•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•
.
.
ObWieszczenie Starostwa Pow~atowego Ła'lłkiego z dnia 16' października 193-5 rqku Nr. BG. 12)31 "
.
.
.
•
.
.
•.
o licytacji skonfiskow811e;broni. ..' . . .
Obwieszczenie Starostwa' Powiatowego Sieradzkiego z dnia 17 października 1935 roku L. Bg 12/15 .......
o licytacji skonfiskowanej broni.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•
.
.
.
Ogłoszenie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego z dnia 14 października 1935 r. Nr. P. lX-l{16 -- o nadaniu uprawnienia rządowego na zakład elektryczny
.
.....•..
Ogłoszenie Starostwa Powiatowego Piotrkowskiego z dnia 12 września 1935 r. Nr. RR. IV. 1/66 o wdrożeniu postępowariia scaleniowego we wsi Cisza

Poz. J63
"

ORZECZENIE,

458
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Łódzki DziennikWojewód,zki., Po,z. 363, 364, 365

DZIAŁ URZĘDOWY.
363.

Nr. 27

Właściwą powiatową w"ładz,ą adminis,tracji
'ogólnej dla ~bwodu rybackiego rzeki Noteci
Nr. 2 "V granicach ustalonych orzeczeniem ninie.rszenl .test Starosta Powiatowy W" Kole.

ORZECZENIE
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia 6 k",Tietnia 1935 r.

Wojewoda:
(-). Aleksander H a u k e - N

w'sprawi~ podziału na obwody ryba~kie wód

OBWIESZĆZENIE

OWo

a k.

364.

ofwartyeh'dorzeczarzeki Noteci.
STAROSTY POWIAT. LASKIEGO
Od orzeczenia Woje"wody Łódzkiego z dn~a z dnia 16 października 1935 r. Nr. BG. 121'31
5-go nlaja 1934 r. Nr. RR. V. 3/9 w spraWie
podziału wód otwartych dorzecza rzeki, No..
o licytacji Sk{)Bfiskowanej, br~ni.
teci na ohvlody rybackie (Łódzki Dz~ennik
Niniejszem podaję do ,wiadomości, że dnia
Wo.j. Nr. 11' poz. 131) odwołała się p. Elżbieta 16 listopada r. b. ogooz. 10-ej 'Odbędzie się
Borodziczowa z K'Orzecznika, pO'-\l',iatu kol- p Starostwie Porwiartowem w ŁaS'ku sprzedaż
skiegO',w" piśmie z dnia 29, paźdz,ier~ika, z publicznego przetargu' bro.ni myśliwskiej
wnosząc o wyłączenie ż obwodu rybackiego zdatnej do użytku OIra'z szmelcu po.wstałego
rzeki Noteci Nr. 2 jeziora Korzecznik całkob
..
. dl ,. z ro.ni.
.
Du licytacji, która ro.zpocznie się od sumy
'\\-icie leżącego w granicach JeJ, pOS'la OSC!
gruntowej i nie mającego połączeńia z innemi, ; szacunkoweJ .oddzielpie każąa sztulta) bę(!ą
naturalnemi łożyskami wody, prz;ydatnego dopuszczo.ne osoby, . posaadaJącepozw:olerua
dla przepływ-u ryb.
. na kupno broni myśliwskieJ oraz ~up,cy\ pOlNa podstawie arii:. 90 rozporządzenia Pre- siadaJący ko~ces.je 'na handel broruą.
zydenta R. P. z dnia 22 marca 1928 r. o. postęDo kupna szmelcu mogą przystąpić han"
powaniu adminis,tracyjnem (Dz. U. R. P .. N.r. dlujący żelazem i szmelcem.
36, poz. 341) o.raz art. 19 i 20 ustwwy z drua'MaterJały p~~acz;one na licytację ohej'( marca 1932 r. o ryho.łówstwie (Dz. U. ~. P. 'rzeć, moźna'w'dnit;tl,ł'cytacji &,godz:.9-ej rano
Nr. 35, poz. 357) w brzmieniu, usta}.olIlem a~~ . w Starostwie. .
67 rozporządreJ1.ia Prezydenta Rzecz:ypospoh.
UtrzymuJący się prz,y przetargu, obowią
tej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. zany będzie uiścić 1~t.0/o tytUłem opłaty stemNr. 110, poz. 9(6) uwzględniam; w'yżej po~o.. płowej od zadeklaro.wanej przy przetargu
lane odwołanie i postanawiam co. nasrtępuJe:
ceny.
1. jezioro Korzecznik wyłączam. z obwodu
Starosta powiat.:
ryhackiego jako .Wiodę padpadającą pod "PO'(-..;.) J. R o s i c k i.
stanOW'ienia art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy"o rybo...
Kierownik.
Starostwa.
, łóws,iwie;
r

.' 2. ustanawiam obwód rybacki rzeki No..
teci Nr. 2, który obejmuje obszar hiegu ka ..
nału łą:cz,ącego jezioro Prz,edeckie z jeizior'em
Długie,amianowrcie p.rzestrzeń kanału od
granicy własności Sk~.rbu Pańsiw,a na '~p'ły..

wie jeziora Przedecikiego., oznaczoneJ kopcem granicznym, znajdującym się na prawym' hrzegukanału, do dalsżej krawędrzti
mostu drogowego~znajdującego się na kan81-,
le nieco powyżej jego. u.iścia do jezio.raDłu
gie, n~' drodze z Lucy:nowa do Brdowa. '~o
wymienionego obwodu włączam przyleg'aJą
,do niegO' na OJl,isanej przestrzeni' torf,owi ..
ska, posiadające stałe lub okresowo powtarzające· się połą.czenia z kanalem prz;ydatne
dla przepływu ryb. ~
i
Obwód ten leży vV obrębie nadb~zreżnych
~minPrzedecz, powiatu włocławskiego, oraz
Klodawa i Izbica, pOiW"iatu kolskiego.
Od orzeczenia niniejsze'go SłllŻY" odwołanie
(lo Ministerstwa Rolnietwa i Reform Rolnych
za pośrednictwem Urzędu Wojew6d~kieg'o
Łódzkiego w ciągu czternastu dni o.d daty
ogloszenia orzeczenia we właściwych gm i ..
nach nadbrzeżnych.

ce

!

365.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIAT. SiERADZKIEGO
z dnia 17 października 1935 r. L. Bg. 12/15
o \Iicytacji skonfiskowanej broni.

Podaję <:lo ~~adomości, ~e dnia 15 liSłtQ~"
da tą35r. O> god,zinie 11-ej rano odbędzie SIę
w.lokalu Starostwa PowiatoW1ego. w Sieradzu
, sprzdaż z publiczneg.O! przetargu in plus bI'?"""
nł.myśliwskie,j zdatnej dd użytk~, ł~d.up~~0'
oraz sz,melcu pOwstałego z' brom ,J;uezdatn,eJ
do UŻytku.
' . ;.,,'
Do licytacji" ktÓrra roo.p,ocznie się. od sumy
.szacunko1Wej (oddzielnieltaż,)a s,Zltuk~) hędą
dorpuszczane os?by. l?ośiadaiące p:~z~ol~~
naprawo posIadanIa hrom1 myshwsikieł'
w,z,gIędnie . pozwoleI?-ia, na kup~o. takoweJ"
.oraz kupcy, posiadający koncesję na handel
bronią. Poz,a tern' dO' kppna sz;m.elcu przystą
.pić. mogą handluJący żelazem i szmelcem.
Broń .i szmelc obejr'zeć można w dniu licytacjrod ~odz. 8.30 'rano. lTtrz,ymujący się
prźy przet.argu oboIWiązany będzie uiścić'

--:-N_r_.,_2_7______Ł_o..:.-'d,...:.zki:::...:.:.::·_D..:..:....;z:::,=-=ie=-=n=lli=:·k 'Wojewódzki.
1~1% 'Opłaty stemplowej od zadeklarowanej
'na przetargu ceny.
'
Staros-ta powiat.:
wz. (-)E. E j e h h l a t
Wicestarosta.

----366.

,URZĘDU

Poz. 365, 366, 367, 368
36,.
OGŁOSZENIE

STAROSTWA POW. PIOTRKOWSKIEGO
z dnia 1~. IX. 1935 r. Nr. RR. IV. 1/66
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we
wsi Cisza.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31-go
Q scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu usta,.lonem rozporządzeniem Prezydenfa Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 193'2 r. (Dz. U. -R. P.
Nr. 85, poz. 635) podaje do publicznej wiad~
mości,. że w dniu t września 1935 r. uprawomocniło Slię orzecze'ui'e z dnia 19 lipca 1935 r.,
dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach wsi Cis,z.a, położO'neJ w gminie Kluki;
powiecie pioirkowski:m.
Za Starostę Powiatowego:
(-) J. W I()f d z i ń sk i
Komi!sarz Ziemski.

lipea 1923 r.

OGŁOSZENIE

ŁóDZKIEGO

WOJEW9DZKIEGO

z dnia 14. X. 1935 r. Nr. P. IX-1/1.6
o nadaniu uprawnienia' rząd~wego na zakład
elektryczny.
N a podstawie zarz,ądzenia Ministerstwa
Przemysłu i Handlu z dnia 8. X. 1935 ';t'. L. E.
VIII-125/7/35 i stQsolW11ie do § 11' Rozporzą...
dzenia MiniSltrazdnia 31. X. 1934 r. w sp,rawie uprawnień rządowych na wytwarzanie,
przetwarzanJie, przesyłanie lub rorozielanie
,energji elektrycznej (Dz. U. R. P. Nr. 104,
poz. 928), Urząd Wojewódzki podaje do puhliczne.t "\viadomości, że wpłynęło podanie
Elektrowni Zgierskiej, Sp. Akc. z dnia 24. IX.
1935 r. o nadanile uprawp.ienia rządowegO'
w myśl art. 1. Dstawy~lekt~ycznej z dnia'
21. III. 1922 r. (Dz. U. R: P. Nr. 17, poz. 98
z 1935 r.) na zakład elektryczny prze,myslo","'o-rozdzielczy.
Powyższy zakład ma służyć do prz,etwarzania, przesyłania i rozdzielanlia ,energji
elę:ktq~,~j 'W. .cęl, \1 .. zbytu zawodowe~(), pa
ob'sz~,ra~"g:ni~n;(: Brll$ i Rąbien, oraz miast:
AleksandróW i lC,oifistantynó~v w pow; łódz.
kim. Prąd ma hyć zmienny, si'eć napo"wietrzna lub podziemna.
Czas trwania
upraw"nienia miałby wynosić 40 lat. .
Odnośne ogłoszenie o ,vpłynię<{iu podania
zostało'umiesz,czonew Nr. 227 Monitora Polskiego z dnia 3~" X. 1935 r.
Dla osób zainteresowanych 'w POw"yższej
sprawie są wyłożone do prze.trzenia w godzinach urzędowych w U rzędżie Wojewódzkim Łód'zkim (WydziałPrzemYMowy- pokóJ iN r. 4) przy ulicy Ogrodowej Nr. 15 ;..wszystkie odnośne .akta" . jak treść podania,
pr.oJekt uprawnienia oraz' załączniki.
. Zł;"ł"Zllty, zastrzeżenia i żądania, dotyczące
p~oJ~ktu, uadaniauprawnicnia wyżej wymlenlonęj Spółce" Akcyjnej można zgłaszać
dO'. Urzędu, WoJewódzkiego ŁódzkiegO' (Wy-'
d.zlał Przemys1łpwy) ,w ·terminie jednomie-,

36H.

l

r

l

Slęcznvm.

od dnl~og,łosze.nfa nirijej-sz,ego.

Do kazdego pisma .zawIerającego zarzuty,
zastrzeżenia lub żądania należy dołączyć Q1dpis tegQlż p t s m a . ,
Zaznacza się, że pOI upływie wyż.e.i określo
nego ter,minu, t. i.pO' 14 listopada. r. b. żadne
0hgłoszQlne za,fzuty, zastrzeżenia i żądania nie
ędą r~p,atrywane.
.
.
f

~ WO.rewodę:
(~) Inż. J.

447

P i a sk o w s k i
Naczelnik Wydziału.

OKóLNIK Nr. 32
WOJEWODY LóDZKIEGO
z dnia 16. ,X. 1935 f. Nr. OA. II-4/19
Q pra"wie do opieki trwałej - orzecznictwo
Najwyższego Trybunału Adminisir.
Do PP. Przewodniczących \Vydziałów Powiatowych oraz Prezydentów miast wydzielonych.
TEZA: Roczny pohyt w gminie, dający w
postanowienia art. 8 ustawy z 16. VIII.
1923 r . .()ł opiece społecznej (Dz.. U. R. P. Nr.
92, poz, 726) p:rawo do opiaki trwałej w gminie pobytu lic.zy się od daty faktycznego roz.PQlczęcia pobytu w danej gminie nie zaś
od daty wymeldowania "T gminie .poprzednieg.o pohytu.
W związku z tern fakt wymeldowania w
JedneJ gIilinie jako' dowód czasu pobytu na
terenie innej gm.iny traci SiWą moc dowodu,
iie ()isoba interesowana wydaliła się z gminy
pop'rzednieg:o pobytu fa.ktyc~ie w ihnym
czasie.
'
Charakter trwałOIŚci rocznej nieobecności
w danej gminie w rozumieniu art. 9 powoła
ne.T u:stawy nie naruszają, a temsamem utraty prawa do opieki w tejze gminie nie powodu.tą fakrty powrotu interesOwanej osoby do
teigminy bez zamiaru pornownego 'OS redlenia
się w niej, ani też fakty ~otrż.ymania w tejże
gminie dora.źnego zasiłku.
,
Orzecz:enie Najwyższego Tryhunału Administracy.jnego z 24 września 1935 r. L. Rej.
myśl

2833/33.

Powyższe

w~.

.

•

udzielam do

wiadomości. urzędo-

'
, Wojewoda:
•
wz. (-) A.Potocki
Wicewojewoda.

Łódzki

44S

Dziennik Wojewódzki.. P 02. 369, 370 '

369.
PISMO OKóLNE
URZĘDU WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 8. X. 1935 r. Nr. OC. L 11/3'7
o sposobie pobierania opłat stemplowych za~
granicą od aktów nadania obywatelstwa polskiego. .

Do wszystkich Panów Starostów Powiafowych Województwa Łódzkiego.
W Dzienniku Urzędo,vym Mini,stershva
Spraw Wewnętrznych z dnia 10. VIII. 1935 r.
Nr. 25, poz. :144 ukazał silę okólnik M.in..
Spraw' Wewnętrznych Nr. 46 z dnia 8. VIII.
1935 r. L.AC. 16-4-8 o sposohie pobierania
apłat stemplow.ych za~ranicą od aktów na~
dania obywatelstw'a polskiego, z treścią którego zechcą Panowie Starosto,vie szczegóło-

' 'TO

zapoznać się·

W . szczególności zechcą Pano"\vie Starosto"\vie zwrócić uwagę na pOlSfauawienia pow.ofanegoo}{ólnika Min. Spraw Wewnętrznych,
że uiszczenie opłaty stemploweJ od poświadczenia obywatelstwa (art. 11 rozporządzenia
ministerjiilnego z dnia 7 czerwca 1920 r. Dz. U. R. P. Nr. 52, ppz. 320) od poświadczeń,
wydanych na podstawie art. 15 porwołanego
l'ozporządzenia .oraz od aktu uZn..ania obywa~
telsiwa (p'. 19 instrukcji z dnia 8 sierpnia
1920 r. Nr. AP. 2778/5) należy równ~e'ż uwidaczniać na odipOlWiedniem świadectwie.
\
Za 'Vojewodę:
(-) AleksandeT T y m i a n i ee k i
Naczelnik Wydziału.
3'70.'

Nr. 27

Zarządy gmin 'powiatu bocheńskiego i waclowickiego -~ do wysokości 10 zł.
Zarządy miast Szezakowy, .Jaworzn~
Chrzanowa (pow. chrzanowski), Dąhrowy,
:tabna, Szczucina (porw. dąbro,vski), Gorlice
i Biecza (pow. gorlicki), . Jasło, Brzostek i
gmin Żmigród Now-y, IC'ołaczyce, Jodłowa
(pow. Jasielskiego), miast Wieliczki i Skawiny (pow. krakowskiego), Dobrz,yc, Joroano-\'\Ta i Myślenic (pow. myślenicki'ego), Nowego
Targu i Nowego Sączu (po"\v. Iiowosądeckiego i pOlW. nowotarskiego), Sędziszowa, Pilzna
i Ropczyc (POW'. rorpczyck.iego) , Tuchowa
(pow'. tarnows~iego) - do ,vysokości '10 zł.
Zarząd MieJski w Trzebin~ - do wysokości 5 zł.
'
Zarząd ·~tf:le.jski w Dębicy ~ .do wysokości
3.50 zł.
WoJewództwo, Poleskie.

Zarząd ~1iejski'w Pińsku-do wysokości 10 zł.

K· I
.Wo.iewódzfwo le eckie.
Wydziały Po,viatowe w Opaiowie i Zawierciu - dO' wysokości 10 zł.
Zarzącl , MieJski w JędrzeJowie! i\ Zarząd
gminny w Imielnie - do wysokości 10 zł.
Zqrząd gm~nny ''\T Zlotnikach - do wysokości 3 zł.
Wydział Po,viatowy w Opocznie - dO' ,vysokości 5 zł.
.
Zarząd Miejski w Zawiercia - do wyso... ·
kości 5 zł.
'
"
Zarząd Miejski m. Zawichost i Zarządy
gmin Dwikozy, Lipnik, Łomów, S amborzec ,
Osiek _ do wysokości 10 zł.
Za.rząd gminy TursklO-Wielkie do wysokości 3 ił., Zarząd' gminy Połaniec·-:- do'
''\Tvsokości 2 zł.

W oJe:wódzfwo W,a1'SZłłwskie. '
Za:rząd Miejski w Radziejo'wie i Żyraooo
,v~e - do wy,soikości 10 zł.
z dnia 12. IX. 1935 r. Nr. POB. IV 1/53'7/35
Województwo Lubelskie~
. o nieściąganiu d'robnych zapomÓg.
Wydział Powiatowy w Krasnyms~taw"ie i
DowszystkichPauów Przewodniczą'Cych. 'zarządy miast i gmin wie,jskich: Czajki, FajWydziałów·Powiaiowych oraz PP.. Prezyden8ław1ce~ Gorzków, Izbica, Krasnystarw. Lo,..
tów miast wydzielonych Województwa,
piennik, Siennica.. Różana, Rudnik, RybczeŁódzkiego.
wice. Turohin, Wysokie, Zakrzew, żółkiew
W z.wią.zkGZ piSiDlem okólnem Ministe.r- ka, ramogó~a, :pl. Krasnegostawu (powiat
stwa Opieki Spolec'ZJ1lej z dnia 19. XII. 1932 r. Krasnystaw) - do wysokości 10' zł. .
Nr. ,2724/0-0r.g. w sprawie oznaczonej w
WydzialPowiatowy w Zamościu i Zarządy
przedmiocie, U rząd W ojewódzki podaje do miast i gmin wiejskich: ID. Za~ościa,
wiadomości!, że niżej wymieniońe Wydziały; m. Szczehrzes,z,yna, gm. Krasnobroo, Łabunie, '
Pow-iatowe i Zarządy (Rady) glpinne powzię Mokre. Nielisz, Radecz.nica, .Skierbiesz6w,
Jy uchwałyonieściąganiu drohnych zapOl-- gm. SuchO'Woła,· Suł6w, Te res z\poJ. , " Stary-Zamóg pieniężnych od gmin zohmviąnmycb do mość, Wysokie (powiat Zam.ość) - do ,vyso1f~ałej opiekiwzgL osób fizycZ!D.ych, zobo.. kości 10 zł.
'wIązanych ,00 zwrotu tego rodzaju należności.
Zarząd m. Si.edlce -'- do wysokości 10 zł.
W?jewództwo Krakowskie.
Wydziały· Powiatowe w Garwolinie, w LuZarząd Miejsk.i' w Krakowie postanowił hartofwte i Sokołowie i w Radzyniu - do wyzaniechać rewindykacji drobnych zapomóg do
sokości 10 z,ł.
wysokości 10zł. wypłflcanych po 1·sŁycznia1934r. •
Zarządy miast i gmin wiejskich: gm. BiaWydział Po"viatowy w' Brzesku i 'v żywcu ła, gm. BrZ1ozoiWy Kąrt, .Tabłoń, Kąkolewnica,
- d.o wysokości 10 zł.
Komarówka PodL. Milanów,. Misie, Siemień,

,
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lJRZĘDU ,WOJEWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO'
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_N_,_._2_'-l._ _ _ _ _Ł_ód
__2;:.. ,.k_i_D_z_i_en_n-.:';t_'k 'Wojew69zki.. Poz. 310, 371,' 372
SucĄowula, Szóstka. Tłuściec,' Wohyń, Zahajki, Żerocin, m. Mię~zyrz.eca, m. Radzynia
(pow. Radzyńskl), oraz gm. SokołOlwa i gmin
wiejskich w Chruszczewcu',w Czerwonce,
w Jabłonnie, w Bielanach gm. Kowiesy,w
.Lask{)wicit(~4 gm. Korczew n/Bugiem, W Ko.sowie: ,~ Przywuzkach gm. Kudelcz)rn, w 01*
s zewie, w Repkach,w S ahniach , ,~ Sterdyni
i w Wyrozęhach· - do wysoko>ści 10 zł
Za. Wo,jewodę:'
. (-), J !l fi i s z e w s k i
p. o. Naczelnik Wydział~ Pracy i Opieki.

"

371 ..
PISMO OKóLN,E
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia 25 września 1935 r. Nr. POB. 1. 7/149
o nadzorze i kontroli zakładów opieki otwar.
tej.
'00 .wszystkich Zakładów opiekuńczych dla
d.zIieci typu otwartego (ochronki, przedszkola.; dziecińce, i t. p.) ,na tereńie Województwa
Łódzkieg~

.

J

•

Niniejszem komunikuję, 'że .zgodnie 'z wyMinisterstwa Opieki" Społecznej
wszystkie zakłady opiekuńcze dla dzJeci typu otwartego jak ochronki, przedszkola, dzieciń'ce i t. p. instytucje opieki społecznej, pro,~adzące ~loż~ianie - podlegają nadzorowi
J,~o.ntflOll; .po . myśli/RoZporządzenia- PrezydentaR~litęj z' dnia 22 kwietnia
1927 r. (Dz. Ust. Nr~.40, poz. 354) li obowiąza
ne są przedstawiać władzom a~injstrlicyj
nym roczne. srawOłZdania z'srw~j działalności,
zgodnie z Rozp. Min. Pracy i Opieki Społecz
nei z dnia 25. II. 1930 r. o raehunkowości zakładów O'piekllńczych.(Dz.. U. R. P. Nr. 23,
poz.210).
. "
,
\
W związku z powyższem proszę o lladesła.;
nie hezpośredąio następu,j.ących informacyj:
1) nazwa i dokładny adres zakładu;
2) nawa inStytucji biorącej prawną Od~
wiedZii·alność zaprowadzenie zakładu;
3) il~~ć dzieci w' .zakladzre: w' 1IlieSiąc~ch
ZImowych i letnich, oraz za,kres pN)!W'a:..
dzoneJ akcji;
"
.
4) nazwisko, kierł>wnika zakładu i jego
kwalifikacje;
.
5) na Jakiej podstaWi~ prawnej zakład
opiera swoją \ działalność (koncesja
wła~z. szkol~Yc.h, zezwolenie wł~dzy
admll~lstracYJneJ, regulamin. zatwierdzony przez właściwą w-ładzę administracyjną i t. p.);
6) czy zakład' pasiada'regulamin wewnę
trzny zakładu lub regulamin prowadzonych zajęć;
7) czy i w Jaki sposóbpr.owadzoną jest ra-. chunkowość zakładu - przez klogo;
8) ~zy poza dożywianiem dzieci, uczęszcza
Jące do zakładu, otrzymują poro,oc jeszcz~ w inneJ,formie i jakiej.
jaśnieniem
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Do. odpowiedzi swej, którą należynooesłać
U rzędo.wiWojew'oozkiemu w terminie dni' 30
zechce zarząd instytucji dołączyć odpis d0.kumentów 'wyszczególnionych w punkcie 5
oraz odpis' posiadanego. i stosowanego regulaminu. Ponadto nadesłać należy odręczny
szkic Io.kalu. w· którem mieści się zakład.
Dla. liłatwienia załącza się do zwrotu siosow"ny formularz .
.Terlnin osta,teczny: 5. XI. 35 r.
Wo,ie,voda:
'v' z. (-) A. Potocki
Wicewojew-oda.
3'2'2.

PISMO OKóLNE

.URZĘDU WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dn. 25 października 1935 r., Nr. RW .. I. 22/46
w sprawie zaopatrywania się w surowice,
szczepionki i produkty biologiczne.'
Do Panów star~tów Powiatowych, Panów
Prwwodniczących Wydziałów Powiatowych
i ,Zarządów miast wydzielonych Województwa Ł~zkiego,. Łódzkiej I~y Rolniczej.
Przedruk.
MIN1STERSTWO ROLNICTW A
I REFORM ROLNYCH
,Nr. W, X. 9{10

Ministerstw'{f kOlnunik.uje~ że produkcja:
.a) surowic: przeciwpomorowej, przeciw..
różycO'w~L prze'ciwwąglikowe,j. przeciw sep.tycenlJi i pr'zeci;w' cholerze drohiu~
1:» szczepionek:
różycowej, cholery drohiu, wąglikoweJ, szelestnicowej,
c) preparatów rozpoznawczych: tuberkuliny i! malleiny 'w Wydziale Weterynaryjnym
P. I. N. G. \V. W" Puławach ,jest obecnie przeznaczona tylko dla: 1) cel6w urzędawych i
2) celów zaleconych przez Państwo.
I. Dla celów urzędo~'Yeh środki wyżej
\vymieiuorl.e Inog'ą hyć wyda\vane'·w następuj ącyspo.sób:
.
al Surowica' przec.iwpOmorow~, i przeciw
septycemji świń wydaw-ana będzie dla celów
urzędowych wyłącznie z depozytu Ministerstwa na zapotrzehowahnie Urzędów Wojewódzkich, śkie1"Owane do Ministerstwa. :Ra.chunki za t~ surowlc~ re9?I~je Ministerstwo.
h) Suro~C8 przeclwrozyco~a dla lekarzy
~~eterynaryJnych·, doik.onYWUJących odpra"~ weterynaryjne świń, wywożonych zagra11lcę, ,wyda'wana będzie w myśl okólnika
Nr. W. III. 10. Bf14 z dnia 16. IV. 1934 roku
i uzupełnień do ·niego.
c) Surowicaprzeeiwróźycowa dla celów
nrzędO';vych i~nych, niż szczepienia śWiń
wywożonych

zagranicę,

wydawana hęd~ie

'wyłącznie z depozytu ~finisterstwa na zapotrzebowanie lj rzęd6w Wo,.jewoozkich, skiero,vane do Ministerstwa. Racllunki za tę surowicę reguluje ~finisterstwo.
d) .Malleina l;?otrzehna dla lekarzy

w'eterynarYJnych panshvowych w"ydawana hędzie

_4_5_0~r_--'---_ _ _ _Ł_o_'"d_z_k_"i_D_,_z_ie_ll_n_ik---,,_Wo,iewódzki.'- Po~ •. 312. "373, 374

Nr. 21

<na zapotrzebowanie lJ rzędów 'Vojewódz373•
.kieh, skierowane ·bezpośrednio .do Dzialn .
PISMO O'KóLNE
Mikrohiologicznego Wyrdziału \VeterynaryjURZĘDU WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
llego, Oddział P. I. N.G. W. 'w Bydgoszczy.
Rachunki za t.ę rnalleinę reguluje .Yinisterstwo· .z dni'a·14 paźdiiernika 1935 r. Nr. RW. L 9/2
Zapotrz,ebo\\ranie lekarzy "weterynaryjw spr~wi~ zwalczania pomoru. świń.
nyeh. czy to pailstw'owych, czy upoważnio
nvch do odpra,vy koni, wyw'hżonych zagra- Do Panów sta~ostów Powiatowych Wojenieę, ez")" też lekarzyweterynaryjnychrz.eź
nianych.· na. malleinę, przeznaczoną do

lnalleinizacji koni eksporioVv'ych lub koni
rzeźnych, ,v-inny być zahvierdzane przez
(i rzędy W oje,,,ródzkie. 1\lalleina ta będzie
"vvdawana i wys)"lana tylko za z,alic.zeniem
1}ocL'JtoWe111~ na rac:hunek zama-\viając-ego lekarza weterynaryj-nego.
e) We
v.rszystkich innych wypadka:.bh
I

~rodki.

biologiczne dla' celów urzęd.owych
nHJgą ~apotrzehowY:'vać tyl~o ·U ~zędv Woj e-

\vodzkle. Rachunki za te srodkI będą regulowane przez Urzędy 'Vojewódzkie.
P-rodukty biologiczne, przeznaczone dla
ceł,ów urzędo,"Tyclt~ hędą zaopatrzone '\'\1. napi."s: "wyłącznie do szcz,epień llI'zędo,v-YdI~~.
II. Dla celów zaleconych przez Państwo'
sur:owice wymienione \v pkt. a) i szczepionki
wymienione 'v pkt. h) oraz tuberkulina'mogą być wydaw:ane na zapotrzebowanie samorZą:du teryiorjalnego. gospodarczego oraz
organizacy'j rolniezo-hodowlanych, poś,viad-:
ezone przez .'właści,ve~o/ powjai'o"wegO' leka~
rza w"eterynary.Tnego i tylkó za zalicze,niem
pocztowem.
Realizację zap'Ofrzeho,vań' dla celó"r zaleconych prz·ez Państwo In~tytut będzie us:k.utec1Jniał w miarę możności, gdyż Instytut posiada -ograniczone· tylko zapasy tych produk. .
f6w hiologicznych.

Produkty "biologiczne,
celów zaleconych przez,

przeznaczone dla'

Państwo, hędą zaopatrzone "\;T napis: ,,-\ryłąezn{e dla samorz,ą
du te:rytorjalnego, ~ospodarczego oraz orgalJizacyj rolnic~o-hodorW:lanych".

Cena dla tych produktów

biologicznych

ustalona została w. ,tej wysokości, ,jak dla produktów, przeznaczonych dla celów urzędowych.
:.. Należy zaznaczyć, że Instytut w' Puławach,
po wyczerpaniu ohecnego za-p·as<u, nie będzie
wyrabią.ł suro,~icy prz,eciwpo·mormve.j powikłane,j septycemją. N atomiast, gdyby zachodziła potrzeba zastosowania szczepień
.jednocześnie surowicą pfzeciwpomorową i
. przeciw septyeemji, winny hyć zapotrzebo~'waneobie te slll''Owice ()ddZJielnięw odpowiednie .t ilości.
:
Główny Ins.pektor W ete!rynę.r ji :
.
(-)M ar c.z e ,\1' s ki
Lek. wet. i m,g. praw.
PoWyższe podaJę do 'wiado!mości i ,stosoI

~

'",~ania.

~a Wo,je-v.rodę:
(-) Orłow"ski
Na.czelnik Wydziału Rolnictwa

i Reform Rolnych.

wództwa Łódzkiego i Zarządu. miasta Łodzi.
W ślad pisma tut. z dnia 29 kwietnia 1935 r ~
Nr. RW. L 9/1 na. podMa-wie zarządzenia Mi-

nisterstwa Rolnictwa i. Reform Rolnych
z dnia 5 zaźdz.iernika 1935 roku Nr. W. XI.

4/62 ,v-y.raśnjam, co ,następuJe:

1) Sz.ezepienia świń surowicą przeciwpo-

morową należy wykonywaćnatycbmiasf po

rozpoznaniu pomoru p,rzez powi~iowego le~
;1\!"arza weterynaryjnego, nie czekając na V\ryniki badania próhekwysyłanych do pracowni rozpoznawcz.yeh. Zasadą' winno być o ile możliwe - ograniczenie. dOIDjinimum
strat· z powodu .padnięcia świń prz·ez sZlyhkie,
zdec'ydowane i eelow"e zastosowanie szczepień snro'\vicą przeciwp-omorową ...
2) Podkreślam, aby porwiato"wi lekarze "reierynary'jniza-\,\Tsz:e mieli Ido dyspozycji sul'o,\"ricę przec:tw'pomorow:ą i na punkty pomoru przyjeżdżali nie inaczej,. j.ak z tą surowi.eą., p.owyż~ze Wf ~zezególności dotyczy ,tych
obszarów ipowiatQ~,' na ~t9"'Ych plan zwalrzania pomoru przewiduje "\vyb:iianie:. Połą
czone ze szczepienimn.
3) Ponieważ'dotychczas . akcja sp{)łeczn~go
zwalc'zania pomp,ru nie' dała prawie żadnych
,v-yników, . należy dążyć. za wtsz,elką 'een.ę do
rozsze:rzeniia te,i 8Jkcjti, przyczem pov.riatowi
lekarze weterYnaryjni winni" dołożyć wszelkich sta:r:ań, aby. przeż -stałą p:rorpagandę.
uświadamianie i zachęcanie ludności spowodo"v-ać 'rozsizerzenie się szczepień społecz
nych.
/
Za ,Woje,vodę:
,(-) W. Bóbiński
W oje"r6dzki Inspektor Weterynarji.

374.

:'. PISMO oKÓLNE'
lJRZĘDU"WOJEWó~~KIEGO ŁóDZKIEGO

,z dn. 17:października 1935 r. Nr~ RW. IV. 4/12
w sprawietransporiów zw;ierzęcyell z Włoch

do ~()łskt '
Do,' Panów Starostów Powiatowych i,Zarzą
dów mias,t wydzielonych Województwa
Łódzkiego.

W wykonaniu 'ari'o 1 Konwencji WeterynaryJneJ 'l'olsko-WtOlskiej z dnia 22 lipca
1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 535 z 1931 r.)
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych
p.]lsmem . z' dnia 10 paidziernika1935 roku
Nr.W. III. 22.B/15 zawiadomiło, że stacją

Łódzki Dziennik Wojewódzki.. Poz". 374. 375, 3'16

Nr. 21

wejściową polską dla prz;y,wozu z Włoch
zwierząt i przedmiotów, o ktoryeh mowa w

K:OOl.wencji ~ jest 'stac,ja graniczna ZehrZlYdowiee.
Powyższe podaję do wiado~ości.
Za Wojewodę:
,(-) W. B o b ~ ń s ki
Wojewódzki Inspektor Weterynarji.
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\v·j,'ześnia 1935 r. Nr. Agr. XVI/3/450135 oraz
MinistershvaSprawiedliwości z dnia 3 lipca

1935 roku Nr. LC. 1114/1/1/35 \v sprawie
aktÓ\I\r notĘłrjalnych D aI,jenacji t. zw. gruntÓ\V i osad ,vłościańskieh obszaru b. Króle.s~
hva Kongresowego, oraz treść pisma Ministcl-st,\Ta Rolnichva i Re,form, Rolnvch z dnia
28 wrzeŚnia 1935 roku Nr. Agr. XVI/3/450/35
\v· sprawie a1jen~lcji gruntów wlościańskich,
do wiadomości i stosorwan ia, U rząd W oje\vódzki prosi Panó,,,r Starostów
i.wrócenie
bacznej u\vagi na' to~ 'aby Zarz.ądy GIninne
ni~ ,vyda\vały nieoględnie zaświadczeń o facho\vQści' rolniczej.
'
ZaSwiadcz,enia o fachowości rolniczej. zdanienl U rzędu W o.rew"ódzkiego, winny być
w yda-wane, jedynie takim kandydatom do
nabycia gruntu ",r.łościańskiego,
którzy
posiadają bądź teoretyczne przyg'otoi\v-anie
(ukończenies.zkołyrolniczej), oraz należytą
praktykę, hądź też posiadają
praktyczne
przygoto,vanie zdobyte przez dłuższą' pracę
na w"łasnym warsztacie rolnym (",Tłaściciele
gospodarstw) \v-zględnie p'rzez dłuższą pracę
na cud'zynl warsZltacie rolnym (służba rolna
lub dz.eci właścicieli warsztatów rolnych). O
ile chodzi o kandydatów do nahvcia wvmienionych gruntó-w', to również ważnym .molnentem będzie czy rolnichvo jest ich głów
nem zajęciem. z którego dochody są podstawą ,utrzymania. oraz 'czy osoba ubiegająca
się o zaświa.dczenie nie naleiy do kate{!orji
ludzi. upra~viających za-wodo'\vo handel i
speku 1ac.rę ziemią.
U rzędom Gminnym należy udzielić stosownych 'wy,iaśnień z nadmienieniem, że ~T razie
jakichkolwiek \v-ątpliwości przy ocenie kwa:"
Hfikacy.rnabywcy gr,un tów włościańskich
,vinni się zwracać d() Starostw'a o decyzję.

°

375.
URZĘDU

. PISMO OKóLNE
WOJEWóDZKIEGO ŁÓDZKIEG.O

'''''z dn. 22 października 1935

w sprawlie

.1'.

Nr. RW. V. 1/52

terminu. ważności .bada,ia zwie..
przed ubojem.
Do Panów starostów Powiatowych, Panów
rząt rzeźnych

PrzewDdniczących WydzIałów'Powiatowych
'j Zarządów miasti wydzielonych Wojewódz-

"

" twa

Łódzkiego.

l

Przedruk.
MINISTERSTWO ROLNICTWA
I REFORM· ROLNYCH

Warszawa, do, 12. X. 1935 r.

Nr. VI. I. lil6
Termin ważności bad~ia zwierząt rzeinych przed uboiem.

W ślad' za pismem z .dnia 17 nlaja 1933 r.
W. 1.1/G/3 w sprawie wykonania" noweli

N.r~

d.0 ~ozporZą~~e!-'tiaP~z:ya.e~ta

Rz.ęczyp~po

lIteJ o bad~;nlU' z'wrerząt rz.eźnych l mIęsa,
M!inistersiwowyjania W uzupełnieniu uw~g
d.o art. 10~ że hadania . z:wierzląlt rzeźnych
prz~edubo,jem należy uważać za ,.vażne~ o ile
dokónane zostało w 'ciągu 24 godzin poprzedzających ubój. W razie późniejszego dokonana uho1ju, posiadacz winien z:wierzę zgło
sić do ponownego; badania przed uboJem.
'Główny InspektorWeie·rynarji:
.
(--) M air c z elws ki
Lek. wet. i mg. praw.
Powyższe podaJę do wiadomości i zastosowania.
. Za WoJewodę:
(-)W. Bobiński"
W oJew óo zki Inspektor Weterynarji.

3?6.
URZĘDU

PISMO OKóLNE'
WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO

z dnia 9 października 1935 r.' Nr. RU. III-2ft
w sprawie aljenacJip-untów włościańskich,

i związanym z, tą aIJenacją, .stwierdzaniem
, ,,
fachowośti rDlnicze.i n~hywców.
Do Panó,," starostów Powi~towych WojewództwaŁódzkiego.·'

. Podaj ąc .'\IV załącz,eni tl treść· pisma Ministe:rsfwaRolnictwa' i Refqrm Rolnych z dnia 28

Za Wojewodę:
(-) M. Grą b c z e 'v s ki
KierownikOddziałri. Urządzeń' Rolnych

Przedruk.
~NISTERSTWO

ROLNICTWA
I REFORM ROLNYCH

Waraził •• ,

dnia 28

września

1935 r.

Agr•. XVl!3/450/35
Sprawa:' alienac;a gruntów
włościańskich..

<

OD

Urzędu

Wojewódzkiego

Wydział·, Rolnictwa .i Reform Rolnych

w

Łodzi.

·W zw':iązku z pismenl Urzędu 'Vojewódz.ldego z dnia 15. IV. 1935 r. Nr. RU. VIII-2/18
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych
przesyła do ,v-iadomości odpis pisma Mini,sterstwa Sprawiedliwośc z dnia 3.' 'VII. 1935
roku N. L C~ 1114/1/1/35, ,vyjaśniającego notar.Tllsz01n zakres mocy ohovdązującej' prze-
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Łódzki

Dziennik ··Wojewódzki..

~. 3'16
,

Nr. 27·'

,

pisó'w"prawa z dnia 11/23 czerwca 1891 ro~u . z dnia'1.3 nlarca1931 r. ow-yg8Śnięciu mocy
(ros. zbiór pr. i rozp. 1891 r. po~. 821) i us~a prawnej, przepisów wyjątk()!W"y~h, zwią~:

nych z pochodzenielll, narod{)w~~cią, języ;..,
kiem,rasą lub religją (Dz. U~ poz. 214) powo- \
lane przepisy prawa z 1891 roku utrac;iły
lnoc, o ile ograniczaj ą nabycie t. zw. gruntów
, Jednoeześnie Ministerstwo Rolnictwa i Re- i osa.d w"łościańskich ze' w.zględu na. przynaform Rolnych dodatk~wo wyjaśnia, ~g~ni.e leżność stano,V"ą osoby nabywcy; przepisy
ze ~danowiskiem Ministerstwa Sprawledh- pmvyżsźe jednak zawierają równiez ograni,v-ości, że postanowieni'e art. 1§2 p. 1 prze- . czenia, ze ',V"zględll na kwalifikacje zawodo'we
pisó-w' ""prowadzających, prawo O sądowem nabywcy' pomienionych gruntów i osad;
Postęi10\Vaniu egzekucyjnem (rmporz, Preograhicżenia te zachowały swą moc, nie są
zydenta RzeczypospoHtej z dnia 2'7. X. 1932 bowiem sprzeczne z zasadami prawodaw'stwa
, rbku - Dz. U. Nr. 93, poz. 804) uchyliło prze- polskiego (art. '99 Konstyfucji z dnia 1'7-go
pisy, dotyczące zajęci(l i sprzedaży majątku marca 1921.. r. oraz art.~81 p. 2 ustawy kon·wł().~ciańskiego,
a powołane w uwradze do stytucyjnej'z dnia 2:; kwietnia 1935 roku),
"art'. 1545uBtawy postęp. cyw. (z 1864 l.) oraz 'v szczególności ustaw'odawstwaagrarnego
?,.atVII,do u. p. c., tylko \\7 ich zakresie pro- (Tvmczasowe rozporządzenie Rady ~ini
ceduralnvm. W Oibee teg.o art. 13 powołan~go strów z dnia 1 ,,,Trześnia 1.919 r. normUjące
praw'a z '1891 r., ograniczający możność na- -przenoszenIe ''\vlasności nieruchomości zi~m
bycia z licytacji grunfó"T i osad ,,,,łości~ń skich' (Dz. U. poz. 428) ; aczkolwiek rozl?~
skich, zatem posiadający charakter 'materJa]- rządzenie powyższe wyłącza (a~t. -2 p: a) me·n.o-pra'\vny, a nie proceduralny, zachował lla- ruchom oś Cli włościańskie (t.1lStykalne)! wy - .
dal moc obowiązującą, lecz tylko V\T tym. sen- łączenie to, z uwa.gi ,na ogólną ząsadę, ograsie, że uczestniczyć ,\\7 Jic"y'tac.ti i nabywać. tą nicza,jącą ''Y'olny, obrót ziemią, ~ależy ,r?z,!drogą t, zw. grunty i osady 'włościańskie mo- mieć w tym sensie, ze dogruntow włosclan
gą tylko 'rolnicy; .natomiast inne ograniczenia·
skich stosują się przepisy szczególne,między
co· do; -osób ucz,ęstńików, przewidzialle w tylU inneml prawo ':(: 1891 roku.
.
.
"artykule zostały uchylone z uwagi na pos·taW tym s,tani:e' rzeczy ustalenie k,valifikanow-ienia usfawyz dnia 13. III. 1931 ro]pl
(Dz., U. Nr. 31, poz.: 2~4).1
cy.T '. z.awodoJVych .. n~ywcy: . gruntów, ,i osad,
t Z\v. :włosciańsikic:ą ha ~tze'~~ Krole~t~~
Kongresowegv obecnie' niezbędne jest we
Dyrektor Departainentu
wszystkich. przypad:kac.h sporząd~nia aktów
(--) L. Kra w' u l ski.
nabycia .tych gruntów.
1 Złlłąc~nik.
Wobec rożhieżności praktyki notarjąlnej
Pr.zedruk.
przy $porządzaniu aJ.dów aljenacji .gruntówMINISTERSTWO SPRA WIEOiJWOŚCI
.i osad tzw. włościańskich l,la ohszar7..e
NI'~~~l.' C. 1~14fl/1f31) f,
Wauuws, dnia 3 lip:ca 1915 t.
b. Kr6lestwa Korngresaweg() Ministerstwo
W.prawie aktów. l)etarjalnych b alieS-ptaw.iedliwoŚel wyjaśuia~
noiarj,us,ze
nacji t. zw. grantów i olad włościańskich
obszaru b, Królestwa KongresQwego,
przy' sporządzaniu. powyuzyc;haktów ODOwią'zani są ustalać, ż,e )labywca posiada' kwaDo
lifikacje za.w:od owe , mians>wicie,'
Jest roI.
nikiem, że .tednak przedstawieni'e .zaś,,,,iad
Pana Prezesa S~nApelacyjDego .
czenia właściwego komisarza memskiego
" w Warszawie i Lublinie, (jak to. wymagał art. '7 ~ prawa z· 1891 r., :mó,~iąc o komisarzu do spra,v włościańskich *~
Pana Prezesa SąduOkl'ęgowego
nie ,Test konieczne poaz przypadkami, nastrę...
cza.rąeemi pow'ażne 'wątpliwości' co do .zawo":'
w .Grodnie i Kaliszu,
du nabywcy, że natOlID,i~st dla ustalenIa pow-yżs'zych kwalifikacyJ zawodowych WY8~.
Izby 'Notarjalnej
cz.a zaświadczenie' właściwegó ur'zędugn,un
w Warszawie i' Lublinie. nęgo
lub złożenie przez nahywcęod]JOWied;..
W myśl art. ~prawa z dnja 11i23 czerwca nich ś,·viadectw - .tak np. ukoĄ~zęnia. szkoły
1891 r. (ros. zhiGI' pr. i ·rQiZp. :1891 r. poz. 821) rolniczeJ i wreszcie, że w'~kcie notarJalnym
nabyciegruntó'\V' i osad 'w:łościańskich. na pow-iJiien być wym.ieniony. dok~ent, który
obszarze b. Królestwa Kongresowego dozwo- był. przez nabywcę n?~a:rJus'~~1 okaz~ny,
lone było włościanom i mieszczanom ~ rolni- przyczem. ~,aświadczenle KomIsarza Ziemkom, wymienionym w tabelach likwidacyj- skieg"o .Oihecnie starosty wohecart. 14' rOtZp6nych oraz ich' ZiStępnym tudzież osobom, rz,ądzenia Prezyden~a Rzplitej ~ z dniJl: 27-go
uznawanym za włościan lub mieszczan-rol- paidziel"nika. 1933 'r. (Dz. U. poz. 6~5) lub
ników czyli V\iedług art. 4 tego pra,va OlSO;' ,
*) Trdttego artykUłu. jak
również' artykułu 11,
oom, które trudnią się rolnictwem lub innejako art. 93 i 97 ~ w Zbiorze ust. wlośe, Bromi robotami, mającemibezpośredni 2'wiązek podalledow'&kiti!o i Kaczkowskiego' nie, odpowiada treści orygiz gospodarsf:wenl rolnem. Wobec u~ta\\7y nąlnego.·~ekstu.
łającego "''Ytyczne

postępowa~lla

szów . przy sporządzaniu aktowo
J2;runtów' i osad' w'ł'Ościańskich.

n?'tarJ~:

alJenacJl

*e

I

*e .

N

'Yf

~~r~.~~~~.~

urzędu

Łód.dti
Dziennik,', ,',W01·ewóddci. .' Poz. 376•.377
________________
~~----~~

p;minnegą

pózostaią

W"

U rzęd II Wojewódzkiego' lub nabywcy działki
zastosuje jednocześnie przepisy tegoż arty-

aktach no-

tarjusza.

kułu.

WYilłŚnieni,a powyższe, . zak~mt.miko~a~e
I~hom Notarjalnym w WarszaWle l LubhlłJl~,
przes'yła się Panu Prezesowi do wiadomoścl.

Z\vracając

Ministra

Dyreketor Departamentu.

3?7.

W tYll1 celu ,Urzędy Wojewódzkie wjnny
.leszcze przed. wystąpieniem do Sądu przeprowadzać szacunek poszczególnych działek
według norm, ohowiązujących przy parcelacji rządowej (art. 54 ust. (5) p. (5). Jedynie
w' przypadkach, gdy ,vnioski o ohnitżenie
reszty ceny byłyhy niecelowe (np. w razie,
gdyby na działki miały być przeniesione
\ obCiążenia hipoteczne, nie podlegające obniżeniu,
'\vysokości pokrywającej lub przekraczającej resztę ceny art. 54 ust. (5)
p. 2) - Urzędy Wojewódzkie mogą wstrzymywać się ze stawianiem rzeczonychwnio-

PISMO OKóLNEURZĘDU WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO.
z dn. 11 paźdz. 1935 ~. Nr. RU. V/2/1/2/35
w sprawie stosowania art. 5'4 dekretu' Prezy..
denta Rzeczypospolitej z (dnia. 30. IX. 1935' r.
zmieniającego rozporządzenie z

Dowszysfkich Panów starostów WoJewódziwa Łódzkiego.
, ).
PoDiż$zy.

,przedruk

·zar~aumiaMinister

'&tWl\ Rólnietwa i :Ręłorm Rolnych podaję'do
",,~iadomości

i s to6Owania.

ZaWoiewodę:
(~)

M. G rą b c z e w s k i

KierO'Wnik Oddziału lJrządzeń Rolnych.

Przedruk.
MOOSTERSTWO ROLNICTWA
I REFORM .ROLNY.CH
Nr... P•. XXI-t/2UA{15

Sptaw~: r.g~l~c;.,.rce":c:ii pry.

wabie;. a DOW,.,. do dekretu
oddłutcółowelt°' \

Warszaw,. doi. S. X. ł935. r.

uwagę,

nie i \v miarę możności \vystępow"ać z wnioskieIn o zasiosow"a.nie art. 54 pOlWołanego rozporządzenia z 24. X. 1934 r. odrazuw podaniach o przyznanie nahY'veom llrawa własności (uregulO'\v-anie' stal~l\ hipotecznego).

(-) .L u t o's t ań ki

24. X. 1934 1'.
o konwersji li uporządkowaniu długów rolniczych, przy sprawach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 18 marca 1932 r: (Oz. U.
R. P. poz. 308) znowelizowanej ustawą z dnia
28 marca. 1933 r. (Dz. U~·R. P. poz.2i?'8) .0 ure.
gul,owaniu pl'a~a 'własności gruntów, odda.nych w drodze parcelacji' w posiadanie nabywców.
"

na powy:hszy przepis

l\łinistersiwo Rolnictw'a i Retorm Rolnych '.
zaznacza, że U rzędy Wojewódzkie winnJ:
z reguły "wykorzystywać dane im uprawnie-'

\

za

453'

"r

skó-w.'

.

Ministerstwo zauważa przytem, że obecnie
reszta ceny, ulega ohniżeniu również i' ''\1"
tych przy-padkach, ę;dy ,vierzycielami z tytułu tej reszty są osoby, wymienione wart. 6
ust. (1) pkt. 3), 7), 8), 9) i 10) powołanego,
rozporządzenia z dnia 24~ X. 1934 r., a więc
mi:ędzy innami przedsiębiorstwa bankowe,
(art. 54 U&l. (8). Pońadto, jeżeli na działki
-ril'zeniesiono długi hipoteczne, ciążące na
rozparcelowanej nieruchomości, to obciąża
nie z tytułu reszty ceny i tych długów 8p1'!()wa4za~się do poziomu warto.sci idealnej' czę
śct działki. za którą zapłata jeszcze nie na-,
staoiła, a to bez względu na: wysokość dłu
gów hipotecznych (art. 54 ustęp (5) pkt. 1),
2) i 3). Nie dotyczy to tylko uprzywilejowanyeh wierzytelności Skarhu "Państwa i wsze}...
. kich w'ierzytelności instytucyj kredytu dłu
goterminowego. W ten sposób ()hecnie wysokość dług6w, ciążących na rozparcelowaneJ ni e ruch om-ości, naog§ł nie stoi na .przeszkodzie do podeJmowania sądowego posię'"
powania re~ulacji parcelacji. WyJątki m'~
gą ,zachodzić tylko w' tych przypadkach, gdy
tranzakcje między sprzedawcami i nahywcami dziąłek' nastąpiły poza okresem 28. IV.
1924- 1. VII. 1932"1".. gdyż wtedy reszta reny" a więc i· długa, przeniesione na działkę,
nie ulegaJą obniżce {am. 54 ustęp (1). WobeC
powyższego Ministerstwoocz,ekuje rozwija..
, "nia akcji regulacji parcelacji prywatnej W'
możliwie szerokim zakresie i szybkiem tempie.
'

.
. W ~numerze 71' Dzienniką Ustawogłoszony
został pod poz. 449 dekret Prezydenta RzeczypOlSpolitej z dnia 30. IX. 1935 r. w sprawie
zmiany rozporządzenia z 24: X. 193. r. o kOlll~
wersJi i uporządkowaniu ~ugów rolniczych.
Dekret ten nowelizuje mięazy innemi art. 54,
' powołanego rozporządzenia:, dotyczący' obniżaniareszty"ceny kupna nieruchotnoścfziem"skich. : Ustęp (7) wymieniOlllego art. 54'w nowem brzmieniu stanowi, że w przypadkach,
gdy. sąd w po6tępo!Wsniu, przewid.zianem w
ustawach o uregulowaniu prawa :własności
gruntów, oddanych w 'posiadanie nabywców
w drodze parcelacji nieruchomości ziem- .
&kich, uwzględnia. wniosek .o uregulOwaniu
'stanu .hipoteczne~o lub o p rzyzn a.n,i e prawa
własności działek, wówozas na "W11iosek

Dyrekt~r 1Jepariamentu
(-) L. Krawulski.

Łódzki ,Dziennik 'WoJewódiki.
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'Poz. 318, 379, 380

Nr. 27

.3'?8.
PISMO OKóLNE

,

URZĘDU ~OJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO

~;~lnia'17 października 1935 r. Nr. P. VI-O/ii

\v ~~~awie wyko~y~~nia' ro~ót
.'

,"

}nsta.lacyjny;ch poza DueJscem sIedzIby.

Do: wszystkich PanówSiarosfów Wojew6dz.tW(ł" Łódzkiego

;:' ,

Jako'

i Pana Prezydenta m. 'Łodzi,

władzy

prziem. I 'instancji.

'

PO,y. koniński, Solanki.
PO,y. radomszczański, Okolowice, Wikłów.

Niektóre władze przemysłowe na obszarze
sóbie' p9dle:glyin, żądają hel konces.ionarju- PO\V. tUl"eck~ Mile,jów-.
sźy',! ~\'ykonywll:jącyehroboty i'nstala.eyjne VIII. Nosacizną..
pnia,' tt1ie,jscenl swej siedziby" . ponow'nego po,v. kolski, Buga,j. '
,
.
lJżvs,kania koncesJi 'tia fe roboty.
"
pOW". l-1'iotrkJ01,vski, Belzatka: StO,bnica;
":Żądanie tych,' 'władzprżemysłow'-ych ide pO"T. rado~lnszczański, ,Zakrze'w,
Kohiele
z'ha.hłu.Te ,podstawy "T .przepisach' prawa
, Wielkie, Fryszerka.
przemysłow'ego, które nie zahrania kone~
pO''''" wjeluński, Radomina.
~.fOiiHi,r.jusżDm , 'w:ykonywania ,robót instąhl~ m. Łodz.
I,
'cyjnych ,poza miejscem ich siedziby, a ,vięe
i,C3zWala teIn sarrlem" na prow'adzenie rohót XI. otręt konL
histą.lacyjnych
na,
obszarze'
całego Pańshva. , po,,\, .. brzeziński, Gozdóvv Stary,
.
:.".,
.
'.
.
,:W,·, powyiJszych "wypadkach ingerencja XIII. Świerzb zwierząt .jednokopyt.
'władz państwowych powinna ograniezyć;się
,
, ',,', ,
tylko do kont:l'1oli upra,,\lnienia przemysJ.o- pO'N. brzeziń'slki, 'Br~ez.inY. ,
p01"r.
koniński,
MoHlieą'"
Siąszyce,
'
Stanig,ła:"
'\te~ó.:
'
,vów.
:Wyjaśnienie nInIeJsze podaje się do ,viaWścieklizna psów 'ikot9~.:
(}omości i stosowania. ' '
po,v. kaliski, Godziesze, Nieszkodna.
Za Woie,yodę:
po~v. koniński, Ladorlldź:. Sług()!~in, Wilcz)"1l.
(-) .IIlz . .T. P.ias,ko'\T sk i: ' 'pow'. łaskii, Szclercó-w, id ze\v, Chociąnowi, , ce, Luhośnia.
',
',.'
Naczelnik Wydziału. ' ,
pD'V. radomszczański, :,' Czerka'\viz.na,
Jas~.'!

xv.

'V

"

kółki.

.,::

sli'eradi'ki,. Kije, Sieradz, ' Bobrowrniki,
IWonie:,
.
, PISMO,OKóL'NE,
pow. turecki, Poprężniki, Brodnia, Brzeg,
;' Ś\\rip.icę. ~
.
',URZĘDU WOJEWóDZKIEGO ł:.ÓDZKIE~O
J
, Po-\·v. \vieluńśki, Krasze",vią7~' Dzietrz;~~wi~e.,
, :z.dni;~21 paździ,ernika 1935-r .. Nr. P. VI-O/12
'=;'"

379.

'w~ !~prawie zawies~eitia wykonania zarządze
lii",' Z dnia 28. VI. 1932 r. Nr. P. VI-0I9, doty,czą~ego półrocznych sprawozdań z działał.:' -,,;, , nąści władz. przemysłowych
lo

,

'

'Do' :'wszysłkich Panów Starostów Powił.to
'wych 'Województwa Łódzk,iego i Zarządu
Miejskiego' w ,Łodzi, Jako władzy' przemysłoweJ I insłan,c,ji.
" Urząd Wojewódzki z.awies~a z dniem dżi
sie:jszym wykonani,e zarządzenia' z d.nią 28
CZetfWca 19~2 r. Nr. P. VI-O/9 ,v, sprawienaidsyłallia półrocznych sprrawoz.dań· z 'dżiałal
noś,ci
przemY'~łow"e,j
Starostwa (Zarządv..
Miejskiego,). '

.

Za Wo',ie,""odę:
(-)Ińz .

pOW".

XVI:.

Wści~klizna

.l.P'i ask ° "V s k i

Naczelnik 'Vyelz,iału.

psow' i

;kotów. '
pO\\T.brzez.iński, WołkOlw~a, J6z.efów, Katą.
rzynÓ'\T, Kaletnik!i. .
po,\r. kaliski, Sulislawice .
po,v.kolski, ,Augustynowo, Grabina ,p:uża,
Bl'lldzyń, Zbó.ino~ ŚWięto8ławic~.

pO'V'. koniński, GłÓwfe'\:v.
łaski,Luhóśnia.
pow. łęc:ż,ycki, śładkÓ'w' Podleśn;y,

"

pOf\<V.

szczki,

śladków Rozlazły.

o

Wyt:tzy..

.~

PO'Y. pioirkmvski, '
sli'ny , Zuchtrnrice, Wło
dzimierz" Gałkowice S ta)t'e , Nagórz,yce.
pow'. radoinsz.ezański,
Za.lesiczki,
Dobry-

szyce.

pOW'.

'

t u reeki,Poprężniki:

XVII. P0l!lór
'

,prócz

świń.

pOIW'.

koniński, Słup,ea. '

pOW'.

łaski, Mierzącz'ka Duża.

I

pO"T. 'łęc.zycki, Sułkorwice, Młyn-Golice,
sze',y, Antonimv, Ktery.
\
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'XVIII. lara,za ,świń.
'po,\;. 'hrrezi:6:ski, Rogów.
l}OW. kolski, Głębokie, Tarnówka~' Dęhowice.

': 7., Czerski Aleksander, syn Stanisława i
Ann,y, Uf. 16. IX. 1913 r., Słotwiny, gm. ,Dłu
gie~'

Zapisany do list poh. za Nr.402fI.
8. Dłużnowski 'Dawid-Majer, syn Izraela i
l~. konińs:ki,GenOlwefa Piorunowska~ Czą· Bajli, ur,. 21. VII. 1913 r., m. Tomaszów-Maz.
. stków, Międ~ylesie.
Zapisany do list poh. za Nr. 1309/III.
pow. łaski, Szlądko"vice, GrahOW'ie, Zo.
9. Dukat Bronisław-Antoni, syn Antoriiego
.fjÓ"Wka. r,
,
i Ewy, ur. 5. II. 1913 r., m. Tomasżów-Maz.
-pow. łęczycki, "'bomaniewek~. Topola Król, Zapisany do list pob. za: Nr. 1311/111.
, Woźniki. ,Zawad~; Łuhno, Idaikowice,
10.' Dębicki Bolesła,,,--Florjan, syn Zdzisła
Roohówek, 1J)rwalew"~ rz,esz,ków.
w'a i Jadwigi, Uf. 27. III. 1913 r., in. Toma'po"r. radomszczański, Slllotrys zów , Jankoszów'-Maz. Zapis8nydo list poh. za Nr.
wice.'
.
1312/111.
.
pow. sieradzki, Licha,v.ą, Podryhrrice.
11. Fajgenhlat ,Hersz~ syn Zacharjasza i
pow. turecki; Orzeszków.
Marjem, ur. 7. VJI. -1913 r., m. Brzeziny. ZapisaI;ly do list pob. za Nr. 222/1.
. XIX. PO~lór powikłany "~azą. \ \
12. Florczak Władysław, syn Tomasza i
po~r. brzeziński, Naddna, Dmosin, Bo~nia.
ur. 25. III. 1913 r.~ Kiełmina, gm.
,Antoniny,
pow. kolski, Kupinin, Umień, Cuto·w·Q, Tury.
Dobra..
Zapisany
do list pob. za Nr. 560/11.
pow. piotrkowski, ,Ba'rkow'ice, Sulejów;·
13.
F'rajlich
Grojnem,
syn Ahrama i MaJki,
pow. radomszczański, Gajęcice Stare. .
ur. 12. 1.1913 r., m: Tomaszów-Maz. Zapisa- ł
pOW'. turecki, Tollów.
, :ąy do lIst pob. za Nr. 1324/111.
,
.
XX.. Różyca świń.
t~~ Fiszer Karol-Szymon, syn Alfreda i Karoliny, ur. 1ł. 1.1913 r., m. Tomaszów-Maz.
pOW'. kolski, Kupinin.
'
Zapisany do list poh. za' Nr. 1326/111.
pow. koniński, Nowy Krzymów.
15..' Grosicki Zygmunt, syn Wawrzyńca i
-pOW". piotrkpwjSki, maj.' Łękiński~ ',·,Krzyżą"
Katarzyny,ur. 13. \VI. 1913 r., m. 'Brzeziny.
nów. Glina.
", , ,.'
,
"pow.' radomszcz,ański .. Radzięchowice,Mako Zapisany do list pob. za Nr. 225/1.
wi'ska, Kotfin, Kocierzorwy, Strzałków.
16. Grynfeld Jegoszczna, syn Chaima-Icka
parw. sieradZki, Gorzuchy,. Kapusta, Brąsz,e i Itty, ur. 14. VI. 1913,1'., m. Brzeziny. Zarpi, wice., Bronisławów, Pruchna~ Włocin.
,sany do list pob. za Nr. 229/1. ,
-po""v'.
hlrec'ki;,Sie,(~lł.ą:tk.6rw-; Świnice.
17. Gartner Erwin. . Emil, syn Reinhold.a i
. ,
/ , .r;:. ":".. ',«!./ "
'
'./",:'
Marty-Alhertyny, ur. 15. VIII. 1913 r~,m. ,To'XXI. -Cholem· drobiu.
'
lnaszów-Maz. ZapisaQY do list pob. za Nr.
pow. hrzeziński" Swędów. ."
1344/111.
pow. piotrko'-\TISki, Bogusławice.
18,_ Gruzeł Mieczysła'~l-Bronisław, syn An'PO~T. turecki, S iedlątkó w , Psary.
drzeja i Małgorzaty, ur. 4. IX. 1913 r., m. TopO'W. wiełuński, Osilek.
maszów-Maz. Zapisany do lisi poh. za Nr~
1348/111.
381.
19.. Hartel Bertoid, syn Teodora· i BertyWYKAZ
Lidji, ur. 13. V. 1913 r., ni. Brzeziny. Zapisa-,
ny do list P9b. za Nr. 234/1.
poborowych rocz:ęika 191'~ uchylaj~ych się
20. Horn Hersz, syn Ela i Idesy, lJ~. 1. II.
od pobo~ iJł~ terenie powiatu brzezlńskiego. 1913 r.,' m. Brzeziny. Zapisany do lisiy poh.
1. ". B~sławski. K.· a1"ol,i syn 'Adolfa'fMarjan- za Nr. 235/1.
"
.'
:
, ny, urodzony' 1. V. 1913 r., Grójce, '~m.' Lu'2t. HeIideles Ahram-Moszek, syn Jakóba j
biank.ów, pow. Łowicz. Zapisany Q() list po- Gury-Rywki, 'ur. 11. V. 1913 r., m. Tomaszówborowych za' Nr. 1l01I.
, ' M a z . Zapisany do list poh. za Nr. 1360/IV.
, 2.' Buchboltz ·Gusiavt, ~nG"ustawai ·Au2,2. Kopania Józef, syn Wo.Tciechai Zofji,
'relji, ur. ,1'7.;!II. 1913 r." mardzew, gm. Do.. ' ,ur. 17. t 191:5 r., m. Brzeziny. Zapisany dą.
hra. Zapjsąnyd,.olisf pob. za <Nr.' ,5.55/II.
list poh. za Nr." 246/1. '
3., BłfiSi;czyk lan~ syn Józefa 'i Micllaliny, . 23.' Kac Jankiel, syn Lajba i Frymety, ur. '
ur. 17. VIII. 1913 'r., R~wlca; gm.. Mikołajew. 14. IX. '1913 P., ,m. GłownQ. Zapisany do ,list
Zapisany do list ·PClh.· za Nr.9'7:i/II. .
h
N ""59/11'
J
'.
'F
. ki po. za: r.,· .
· ł ko. J' f
B
4. ,l(~ ec 1 'oze, syn alta ,\1 . rancls,z,
24.. K'ossowski. Kazimierz, syn Józefa i He. ur~ 2.' III. .1913. r., ID. Tomaszów.. Maz~ Zapi-, l'
.
15· I 19'1'2:
17: h l·
Mr
'.; .sany do liSt pob. za: Nr. !296/IfI. :
eny, ur.
. . , ' J r.,n.'O y lU, gm.
oga..
'f.> 5. Chlęhowski Edwa,rd .'i Roman,. syn: ToDolna. ,.zapisany do list pob. za Nr. 1~6/III.
;'t'masZai Eleonory, ur. 12. VIII. 1913r.,Zaho25~ Korb IdVęł-Moszek, syn Szlamy i Chaji. ',>t-ów, gm. Łazisko. Zapisail;y, do list }Job. za Liby, ur. 19. ,'. 1913 r., Jeżów, gm.. Popień.
Nr. 853/II. " ,
' Z a p i s a n y do list poh. za Nr. 1171/111.
. ,6." Chńłak lzl'~,; syn Emanuelll i Estery, '.26. KĄecht Icchek-Majer, ' syn Dawida ,i
u.r~ ~ ...llt 1913 r., m.'Tornąszów-Maz. Zapi- IIeny, ur~ 26. XII. 1913, r., m ..TomtlSzó~-~Łlz..
sanY,'I~~ listj)ob. za Nr. 13()2/III.
Zapisany do list poh. za Nr. 1399/111.
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Nr. 27

27. Kaczmarski Hieronim, syn Antoniego i
, 47. Szczerba Jan, syn Józef a i Rozalji, ur.
ur. 1.:X. 1913 1'., Ul. Tomaszów": 29. VIII. 1913 1'., m.· GłO'wno. Zapisany do
Maz. Zapisany do list pob. za Nr. 1417/111.
list PO'h. za ,Nr. 773/11.
28. Lachnlan Mordka, syn Hersza-Borucha
. 48. ,Sztajnfeld Szmul, syn Abrama-Berka i
i Cha,fi-Sury, ur. 16. III. 1913 r., m. Brzeziny. Hty, ur. 29. III. 1913 r.; nl. Skierniewice. ZaZapisany do list pob. za Nr. 268/1.
pisany do list pob. za Nr. 1202/111.
29. Liberman Mo~zek~Nuchenl, syn Chai49. Sender Juda-Jankiel,. syn ~'foszka i
llla-Zeleka i Łaji~ ur. 23. IV. 1913 r., m. Brze- Esiery-Gołdy, ur. 19. VIII. 1913 r., m. Stryziny. Zapisany do list pob. za Nr. 269/I.
ków. Zapisany do list pob.za Nr. 1254/111.
30. Lajzerowicz Binem, syn Abrama i· Jen50. Sender Izrael, syn Ajzyka-Wolfa i Chaty, ur. 11. VIII. 1913 r., Ul. Tomaszów-Maz. ny..:Łaji, ur. 19. IV. 1913 ri, m. Stryków'. ZaZapisany do list pob. za Nr. 1430/III.
pisany dO' list pO'b. za Nr. 1256/JV.
51. Skowroński Stefan, svnMurcina i Mnł
31. Lajblang. Lajhuś, syn Ieka i Gnendli,
ur. 12~ I. 1913 r., lU. Tomaszów-Ma,z., Zapi- gorzaty, ur. 25. IX. 1913 r.,' m. StrykÓw. Zapisany do list pob. zaNr. 1259/I11.
sany do list pob. za Nr. 1431)111.
52. Sander WitO'ld-Fryderyk, syn Jana i
syn
32. ' MaehczyńskiMarjan- Wincenty,
Józefa i Pelagji, ur. 5. IV. 1913 r., m. ,Brzezi- Stanisławy, ur. 23. IX. 1913 r., Kamienna, gm.
SkarżyskO'-Kam., pow'. Konecki. Zapisany do
ny. Zapisany do list pob. za Nr. 279/1.
list
poh. za Nr. 15411IV.
33. !tfajeroholc Ahranl- Wigdor, syn Icka i
Studziński \\T acław, syn Bronisława i
53.
Sury, ur. 17. X" 1913 r., Jeźów', gm., Popień.
Stanisławy,
ur. 23. III. 1913 "r., m,. TO'lnaszówZapisany do list pob. za Nr. 1184/111.
~Maz. Zapisany do list PO'b. za Nr. 1551/IV.
34. Michalski ]ózef-Wacła"T, syn Antonie54. Woźniak Zygmunt, syn Józefa i Jadwigo i Antoniny, lIr. 21. 1. t 913 r., In. Tomaszów- gi, ur. 17. I. 1913 r., m. Brzeziny. Zapisany
~{az. Zapisany do list pob. za Nr. 1462/111.
do list PO'h. za Nr. 336/1. .'
35. Morus Zygnlullt, syn Władysława i
55. Waj strop Abram-Moszek, syn Bendefa
Franciszki, ur. 26. VII. 1913 r., m. Tomaszów- i DwO'jry, ur. 23. VI. J913 r., In. Brzeziny. ZaMuz. Zapilsany do list pob. za Nr. 1463/111.
pisany dO' list _pob. za Nr. 242/1.
36. Nowak Józef, syn Stanisława i Zofji,
56. Winier HerS'z, syn Joela i Eli, ur. 6. X.
ur. 7. XII. 1913 re" w. vViesiołów, ,gm. Dmosin. 1913 r., m. Brzeziny. ~a:pisany do list pob.
Zapisany do list pob. ,za Nr. 514/11.
za Nr. 343/1.
\
57. Wald Abraln-Elja, syn Jankla i Laj37. Niciński Zygnulllt, syn N.. N. i Marjal}ny, ur. 27. V. 1913 r., KoluszkI, gIn. Gałko by-Ajdli, ur. 15. I. 1913 r., m, Brzeziny. ZapIsany do list pob. za Nr. 344/1.
wek. ' Zapisany do list pob. ża Nr. 688/11.
38. Niewiadomski Jan,·Franciszek, syn ,Pio58. Wilgu8zewski ZenO'n-Waw'rzyniec, syn
tra: i Marjanny, ur. 16. II. 1913 r., w. Dąbro Wawrzyńca i Anny, ur. 14. V. 1913 r., m. Towa, gm. Łazisko. Zapisany do list pob. za Nr. maszów-Maz. Zapisany do liist poborow·ych
887/11.
za Nr. 15971IV.
, 39. Najberger Moszek-Lajbuś, syn Berka i
syn
59. Zakrzewski Stanisław-Bolesław,
Perli, ur. 27. I. 1913 r., m. Tomaszów-Maz. Za- Stanisława i Franciszki, ur. 27.. VI. 1913 r.,
pisany dO' list PO'b. za Nr. 1469/111.'
,w. ,Osiny, gm. DmO'sin. Zapisany do list pob.
40. Piestrzeniewicz Jan, syn Jana i WerO'- za Nr. 546/11.
niki, ur. 2. VIII. 1913 r~, Orzełki, gm. Brato60. Zdz'iarski Bronisław, syn I..udwika:i Teszewice. Zapisany' do list pob. za Nr. 165/1. kli, ur. 4. VII. 1913 r., w. Popielowy, gm. Łaz
41,. Pokorski Stefan, s:yn Jana i Józefy, ur. nów. Zapisany d.olistpO'b. za Nr. 966/11.
4. II. 1913 r., Andrespol, gm. Gałkówek. Za61. ZaborO'wski Maciej- Józef, syn Franciszpisany dO' list poh. za Nr. 700/11.
'
ka
i Marjanny, ur. 24. II. 1913 r., m. Toma42. PląskO'wski Stanisław, syn Franc~zka i
szów-Maz.
Zapisany do listpob. .za Nr.
Stefanji,ur.19. X. 1913 l'., m. Głowno. Za1604/IV.
,
pisany dO' list pob. za Nr. 765/11.
62!
żółtowski
J
akób,
f'yn Dawida i Ry~ki,
'43. Poznań'ski Pinkus- JoeI, syn Mos.zka-Fiszela i Chany-Es,tery, ur~ 23. X. 1913 r., ur. 31. X. 1913 r.,m. TO'maszów-Maz. Zapumm.' GłO'wnO'. Zapisany do list .poh. za· Nr. ny dO' list pob. za Nr. 1614/IV.
766/1 I.
~
Brzeziny Łódzkie, dn. 8. X. 1935 r.
44. Pietrzyk Grzegorz, syn, GI'zegO'rza i
W wypadku odnalezienia któregO'kO'lwiek z
Mar,janny, ur. 10. VII. 1913 r., m. TO'maszówMaz. Zapisany dO' list PO'b. za Nr. 1509/111.
P~szllkiwany~h. '. należy· :eoro~unlieć s, ię bezpO'45. Piesch Hans-Rudolf, syn Rudolfa-Adol- średniO' ze Starostwem POwlatO'Wem w Brzefa i Elfrydy-Heleny, ur. 3. IX. 1913 r., m. To- zinach.
maszów·-Maz. Zapisany do list poborO'wych
Za Starostę POiwiato"vego:
za Nr. 1511/IV.
(-) J. R u k a
46. Strusiński Józef, syn Stani\,.ława i Ma:rjanny, ur. 5. III. 1913 r., m. Głowno. ZapiReferendarz.
sany dO' list pub. za Nr. 772/11 ..
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'( -) Dr. Skalski
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l
"

1,23 kg.
0,25
0,05 "
0,05 "
1,50 "
0,065 ""
0,75 litr.
{),07 kg.
1,5 szt.
0,15 kg.
0,10
0,25 "
0,11 "
0,10 "
0,04 "
0,01 "

dziennie

Ilość
artykułów

1978,00
1464-.00
109,00
86,00
20,0;)
4.50

18,70
22,42
10,00
150,00
62,50

40,00

1::ł30,00

53.10
115,80

54,00

20,00

132J~J;)

:30,50

1~5,OO

196,Ou
128,10

ta:oo

I

475,18

7o,28 '
18:3,16
218,74

12,19
18,05
17,92
4JJ5
1(j.47
3,70

183,16

18,70
22,42
2,20
5,00
4,17

44,33
40,00

218,74
33,21
8,50
4,63

I

,

1978,00
1483,00
109,00
86.00
19.95
4,50

18,70
22,42
1Q,00
150.00
62,50

1330,00
40,00

54,00
53,10
129,50

8,90
61,00
200,00
126,10
125.00
B6,50
133,80
20,00

:i3,40
51,00
6,tW
a58,OO
~ 1,:.:0
200,00

26,80
34,90

gr.

I

I

1935 r.

w· IV tyg.

wrześniu

I

w

7,54
. '1-xHi100 == 1,590/0

·86,00
19,95
4,50

' lon,OO

1978,00
\483,00

6~,50

18,70
22,42
10,00
150,00

1330,00
40,00

1~9,20

5;1,10

54,00

133,80
20,00

~i6.50

8,00
61,00
198,00
128,50
125,OQ

36H,OO
21,20
198,00

26,00
34,30
33,50
51,00
6,70

gr.

. w III Iyg.

f'

t

19,60 - "
32,03
13,7 fj
3,65
5,32
20.00

~;15

22,43
15,90
13,72
,10,95

30,26
8,15
1,74
:d,64
1),45

gr.

gr.

24,60
:i2,60
34,70
52,70
6,30
345,00
21.20
196,00
730 -

Kosz I dzien.

I

Średnio.

w sierpniu 1935 r.

Koszt utrzymania dziennego rodziny pracowniczej, złożonej z 4--ch os6b.
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183,70
225,58
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16,40
3,70

12,19
18,28
17,92

183,70

19,95
4,50

_._-

I

18;70
22,42
2,20
5,00
4,17

44,33
-40,00

33,21
8,50
5,17

~25,58

13,75
3,65
5,35
20,00

12,08
9,15
19,90
31,83

13,!J3

10,13
23,60
15,90

... ,00

1,67
q'" •

~,65

;j~,84

gr.

Koszt og61n y
dzienny

. 8n,OO

] 978,00
1483.00
. 109,00

150,00
n2,50

18,70
22,42
10,00

1330,00
40,00

54,00
53,10
129,35

36,50
133,80
20,00

l~r)~OO

127.30

19~.OO

61,QO

26,70
34,60
33,45
51,00
6,75
868,00
21,20
199,00
8,45

gr.

Średnio

t0dŚi'nzIen:m:ł; 'W'djew6dz1d: P~.....:..t_3~,8......:3,_3_'8_4_ _ _ _N_r_._2_7_
Lasku wniosków.,. dotyczących sposobu dokonania scalenia.
Wnioski' te zgłaszać luoźna ,w terminie
dwóch tv~odni Qd dnia ogłoszenia o zarzą
dzeniu scalenia, licząc teniermin w myśl
zasad, podanych wart. 25 .'wsp()mnianegorozporządzen:ia:~ -"7 w referacie budowlany.m
Wydziału POwlat~we~ w Lasku przy ul. Pił
sudskiego Nr. 22 oprócz niedzi el i św'ią.t od
godziny10-ej do godziny 13-ej.
,
. Przewodniczący Wydziału Powiato\vego:
,~z. (-)" R. Z i e) i ń s k i
Wicestarosta.

383.
OGŁOSZENIE

WYDZIAŁU

POWIATOWEGO ,w ŁASKU

z dnia '12. X. 1935 r. Nr. B. VI-10/,/35
o wszczęciu postępowania scaleniowego
w os. Szczereów.
Na nadstawie art. art.' 101' i 25 rozporzą, dzenia Prezydenta Rzeczyp'o.srpolitej o ,pra~,
\vi'e hu d o,vla nenl i zabudowaniu.. osiedli
dnia 16 lutego 1928 r. (Dz. U. R.P. Nr. 23,
poz. 202), Wydział Pow!latowy '\\T' Łasku po-:
daje do pul?licznej wiadomości, że orzeczeniem Pana Wojewody Łódzkiego z dnia 5-go
384~
października 1935 r. L. KB. IV-2/21-5 zOstało
zarządzone scalenie działek bU,dowlanych
OGŁOSZENIE
,,, Szczerco·wie· na ohsz.a.rz.e .ograniczonym:
,KURATORJUM OKRĘGU SZKOLNEGO
1) od południa - południo;wemi 'granicami
,
WARSZAWSKlEGO
parcel. Nr. 2820~ Nr. 2811. Nr. 2812, Nr. 2813,
z dnia 7. lX. 1935 r. Nr. 1-2277+/35
N'r. 281.4, Nr. 2820 ulicą ,Antoni6wką,zachod
nią granrcą parceli Nr. 2911, rzeką Widawką, "o zan1knięciu prywatnej szkoły religijnej
południowemi. granicami, parL~1 Nr. 2924,
'.
W Łodzi~ f
Nr: 2925~ Nr~ 2926, Nr. ~932, częścią, ul. Dol()rzeczeniem Kurator.tulll Okręgu Szkolnenei, "
g'o Warszawskiego z dnia 2, lipca 1935 toku
.2) oą. ~l5chod?- -:- uh~ą DOlIną l. ul. Głowac- Nr. I-1949?/35 na podsta-wie lit. c lL~t. 1 art. 4.kIego, '\iSsh~nlą granIcą pa~ceh Nr: 1088, "ustawy z dnia 11 marca 1932 roku o prywat,3) od. połnoc;y .-;-' gruntamI. osady ~zczer~ nych szkołach'. oraz zak.ładach naukowych i
.cow (we~łu~·.h~Jl oznaczoneJ na planIe), az ,wychowawcz;ych .(Dz. U.' R. P. Nr. 33, poz.
do szooy laskleJ ,
. . .,
34:;)ż, dni.e:m;:;Q wr.z~ni.. ,193,5 . roku zastaje
4) od.zach;xłu - ~ch~nHą gr~nlc~. s~y \ zamlOi~ę{d' prywatna;:;' ,ftł,;Qła:" i~ligijna,'p., n.'
elo ~asku, ~I!t,ocną ~;~~nlcą s:~y dó.,Wlda- Chawac.eles,' Joela ,Naftalego Kamieńca w
""--)1: l~achodnlą granlCą parcelI Nr. 2,ę 10, 00- Łodzi przy ulicy Cegielnianej ,28.
dZlela.Tące grunta t. zw. "Podstawek.
.
r'..
Osobonl interesowanym wmyśl art. 109
Za NaczelnIka WydZIału
cytowanego rozporządzenia przysługuje pra(-:-) Wł., D r~e w iecki
'W'o zgloszeni'a do. Wydz.iału Pow·iatowego w '
Wizytator Szkół.

z

I

I

•

.
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S ZENIE.

Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi ~odaie ,niniei.zem·· do

wi,.ao...,.cn.

,>.

te.

z. ,powodu

spełzłych pierw~zych licytacyj nitej .wymienionych nieruchoniojc:i ł6dzki,:lt,obciążon.,ch pOły.czkami. Tow.mv.&twa
'~red,towego mIasta Lodzi. ma zasadZIe § 96 Ustawy -wa - nierucbomośct te zosłałypowt6młe wystawione na licyłacie, które rozpoczną się ~d sum J,lieumorzonych :e~ęści potyczek Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi. zdodanł~
narosłych zaległości. kosztów i kar i z obowiąda. spełnienia war,uaków .licytacyjnych. wzmiankowanych w § 79

r

Ustawy Towarzystw;a. .,
.' .
, ..
.. '
'
Powtórne licytacje odbędą się przed mtął. "wymie~jonymjNotarjuszami w Wydziale Hipotecznym Sądu
. Okręgowego w Łodzi. przy ul. Pomorskiej 21. ogocłz. 11-ej przedpołq,dniem.
I . .
Zbiór obłaŚBłeń. iwatunki licytacyJne znajdują, ''Się w dokumentach Ksi4g 'Hipoteczaych odpowiednich njeru..
cbomości, oraz w Biurze D'yrekcii T-wa Kredyłowe.o m. Łodzi, przy ul. Pomorskiej 21 i tamłeprzegląćlane by~ ~og,"
,
W razie gdyby dzień, wytaaczony do .powtórn8\ ,licyłaeli hył ,świąteczny. sprzedaż ocłbęd~e słę dllła następA.go.
Nr. Nr.
, hipoteczny
meruchomo-

.p;:,
•.

przy ulicy

VadJum

ści

Zł.

2308

Senaterskrej
Cegielnianej

.f68·.a

565·

211-u
1177-a
1054-k t

'.

1111. 193 b. 793 c
J

Piotrkowskiei
6-10 Siel'pnia
Łąkowej

2582
2548

Łąkowej

.fSOs

Piastowskiego
Grabowe;

902-n
ł.6di.

dnia 29

62.060

24.680

149.832.39

14.8f!0
105.480
56.600;·

83365.48
640.923.44

60.000
140'000

390515.74

,
, f

paździerDika

..1935 r.

t 1940:,
18.720·:

Orda

Przed notarjuszem
A. Rtewskim
H. Klesem
P. Lewieckim
H. Klesem
K. 'O,kszą-Strzeleckim
H. Kłesem
Tułeckim
S~ Tułeckim

'5.

,334.247.75
848.573,2'6

H. Kle.8m .,
·:tt: Okszą..Strzeleckim

82.612.2'4
n t. 994.64

S.Tułeckim
K~ ()kną·Strzel~ckim

10.780 li '73.171.96

Zakątnej

795-x

63.009.50
209.735.42
24.1.979.47
338.980 50

40:400

ł.omt,ńskie;

753

9.860
36.900

•

P;ołrko'Wskiej
Gdań$kiej
Sieniiewićza

Licytacja
rozpocznie
si~ od sumy
,Zł. gr.

f"

U'

'\

,;

6. XlI. 1935 r.
..

Ił

"

\.ł

ł.

'"

iih. 1935 r.
XII. J9~ r.
t8. I. 1936 t.

9.

9:XIl. \935

r.

lO.Xn.1935r.
".'"

f.

,,,

fi

"

12. XII. 1935 t.
.,

tł

I,.

-Łódzki .Dzienlrlk

Nr. 27

Wojew6dzki.

459

OBWIESZCZE.IE
\

Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego m. Kalisza w' myśl § 82 Usławyniniejszemzawiadamia, że niżej
'Wymienione nieruchomości w Kaliszu, Błaszkach, Zduńskie; Woli, Sieradzu, Stawiszynie i Kleczewie obciążone po -,
życzkami Towarzvstwa za· zaległe raty, będą sprzedawane przez pnbliczD.ąlicytac;ę przed niżej wymienionymi Notariuszami W'~ Kaliszu. Zduńskiej Woli. Sietadzu i Słupcy
".
'
Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne dołączon~ zostały do odnośnych ksiąg hipotecznych i mogą być przej-·,
rzane w. kancelarii hipoteczne; przy Sądzie Okręgowym W Kaliszu i kancelarjach hipotecznych w Kaliszu, Zduńskiej
Woli.. Sieradzu i Słupcy.
.
Wadjum licytacyjne winno'

h-yć złożone

gotowiźnie.

w

Nierv.chomość
po~yczką Towarzy- Zaległość oprócz
stwa, z które; 010 % i kosztów
wynosić będzie
!część nieumorzona w terminie w terminie liC)'tacji
icytacji wynosić
obciąton/t

Nr.
hipoteczny

Miejscowość

Nazwa ulicy

będzie

o
t::::'"

.

Zł.

I gr,

----

-_.-

Zł.

I gr.

-'---'

Licytacja
Dat.a
Wadjum rozpocz~'~odzinie
(kaucja) nie się W Kancelarji Notarjusza
l1-e;
tp1"Zed poło
od sumy
1936 r.
Zł.

Zł.

18 ,Intego
Balesłala lawadzkiep
18 ,.
Mikołaja Ż ułkwy
·19
Karola .yganolskiego .
19 "
Jerzego Meteiskiego 20
"
Karola IJgaoowsklegD
20 "

101-2-3 Kalisz

Marjańska

49.050 13 6.331 50

7.200

90.450 Jerzego Meteiskiego

549/550

Mar.' PDsudskieoo

30.991 87

3.700 50

4.500

57.150

Babina

16.113 43

1 589 08

2.300

24450

Piaskowa

5.028 72

6.500

59.250

Długosza

38.511 21
41.849 28

5.113 16

6.000

66.300

Szopena

72.900 00 6.377 64

7.300

114000

Turecka

35.400 00

3,742 64

4.500

53.100 Zbigniewa Dulęby

2ł

00 6.102 84

7.000

104.850 Jerzego MeŁelskiego

21
27

403 D
674

i09lHr. 3
415
8,13

'565 i 565 A

"
"
11

"
fi

;

"
"

AL A.

"aMonY- 'Bł.~~i
..-leJ

209
, 428

Zduńska

Wola
ff

Piłsudskiej 69.900

Polna

17.400 00

2.594 34

3500

00

4.554 71

5600

Al. T~ Kołtiuszki 26.800

...
122.01 5-2 1.426 34

Opiesińska

2.000

,I,

341

Sieradz ~ynek

779

Kletzel

Rynek

:

Słupecka

IytIIOlskiegD

26.100 broła

W"
40200{ Hipotecznego
w Zd. W,oli
kancelarjiWydziału

22.500 przed Notarjuszem Antotonim Komorowskim.
W kancelarjach Wydziału
Hipoteczn~ go przy
Sądach GrQdzkicb przed
Notariuszami:
37.500 w Sieradzu przed Jul;a. ~em Łempickim

24
2ł

25.000 00

2.594 91

3.300

7.700 00

995 01

1.400

11.550 w Kaliszu przed Ludwi- 27

14.800 00

2311 66

3.300

22.200 w

\

1582/86 SławiszYD

łł

kiem

Kleindisłem

Słupcy przed
Szeluło

narym

I

26

ApoH-

28

"
"
'.'
"

•

"

.,
"
"

r- OGI. oaz Elli 'A. D R OB.E I
A ltman Pinkus.

przemysłowe.

_

Łódź. Łagiewnicka

8, z!!ubił świadectwo
kategorja IV. na role 1935.
1725-3-1

Antosik Stanisław. rocznik 1907, syn Jana.zamiesz,!łałego
w Łodzi. Jagielońska 15/17. zgubił książeczkę woj"
!"kową. wydaną przez PKU. t,ódź-miasło Ił.
1767-ł~1
nłowieczStanisław •. Zgierz. zgubił dowód osobisty, wy'_ dany w Zgiertu. " ", '.
1078-3-2
Bartczak Jan. Kleczew. zgubił pozwolenie na prowadzeI'h
nie pojazdów mechanicznych Nr. 3845. wydane przez
~l'ządWojewódzkj 'Łódzki.
.
1684-3-2

A

.

Baranowska Bronisława, Łódź, ,Główna ~7, zgubiła dowód
1750-3-1
osobisty. wydaBy w Łodzi.

't

.'

Mojżesz, Łódź.

Al. 1 Maja 36. zgubił paszwydany .przez Starostwo Grodzkie
Łódzkie.
1676-3-2
orowski Antoni. rocznik 1901, syn Marcelego, zgubił
książeczkę wojskową i' kartę mobil.. wydane przez
PKU. Łódź-powiat. '
1755-1-1

Berkowicz
port zagraniczny,
B

Brzeziński Jan. rocznik 1904, syn Jana. zgubił książeczkę
wojskową, wydaną przez PKU. Lódź-m. OB 3/2..92-1-1

W pjciech.
Budynek
gminy Brydzew.

zamieszkały w kolonji Chrząblice.
zgubił kartę rzemieślniczą zawodu

kowalskiego, wydaną przez Starostwo Powiatowe Kolskie.
1908-3~1
,
.

-';" J:..l~l_!
~'
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B

Państwowych w

iałer .Sztama

Warszawie.

Wolf. SYn

Śródmiejska 58.

r

Moiżesza. zamieszkały

Łodzi.

"

Rogowie'. zgubił
przez Dyrekcję
11704-1-1

zgubił zaświadczenie

rocznik 1915. wydany w

Nr. 27

'l"

(

Andrzej. zamieszkały w
Bledziewski
dowód osobisty kolejowy. wydany
Kolei

D
.. ~.-!-.'- W·
· ...1:..1_.1....
. Zlt?l.l.l.łJĄ.:
.OJew~

w. ,Łodzi.

o rejestracji
.

1147-1-1

Moszka. zamieszkałv w Lodzi.
zaświadczenie o rej·estraeji
1740..1-1
rocznik 1916. wydany w Lodzi.
. syn
BilanderChaim.
Cegielniana 28,

zgubił

Moj~e.zamieazkały
zgubił kartę mobilizacyin_.

awidowicz Aron. rocznik 1895.8ya
D
w Lodzi. Piotrkowska 56.
wydaną przez PKU. Łódź-m.

1712-1.;1 . He'~OttOł syn Fryderyka. ~amieszkały wł..odzi. Koper811,a 27. zgubił zaświadczenie wojskowe o rejestracji..
1736-1- i
ering Rudolf. wieś Łobódź.gmtny Brużyca- Wielka. rocznik 1916. wydane w Łodzi.
zgubił pQzwolenie na broń. wydane przez Starostwo
HecbtLtazer
Mich_ł.
'rocznik
1888.
syn.
Leweka,
zamieszPowiatowe Łódzkie oraz dowód osobisty, wydany przez
kały w Łodzi•. ,Piotł:'kowska 309. zgubił książeczkę
Zarząd gminy Brużyca- Wielka.
.
1144·3·1
wojskową. wydaną przez ,ł'KU~ Udź.
'1691-1-1
liasz . Herszel, rocznik 1905.. syn Siamsi. zamieszkały
w Kaliszu, Markowska 8. zgubiłksiąteczkę wojskow.ą.
Hirsz Erwin Otto. rocznik 19U.syn. Emila. zgubił kąiąwydaną przez PKU, Wleluń.
1692-1-1 .
teczkę wojskową. wydaną przez PKU. Łódź-m. bzpŁl-1

D

E

1734-1-1

Jailczyk Feliks. rocznUe 1902. syn Michała. zamieszkały
w Rudzie.. Pabjanickie;. Górna 33. zgubił książeczkę
wojskową, wydaną przez PKU. L6dź-powiat,
1754·1-1,

Mydlarska. właściciel Ch.
Podrzeczna 21, zgubił
kategorJa VI na rok 1935. 1732-3-1

Janiszew.ski Czesław J6zef. rocznik ·1902.' syn ,Józefa
. i Petroneli, urodzony w Stawisz't1lie. zgubił książeczkę
\Voiskową. wydaną przez PKU. Kalisz.
1760-t-l

Fabjan, rocznik. 1908: syn Abrama Majera.
Fesztenberg
zamieszkały w, Łodzi. Zeromskiegó 15, zgubił ksią

żeczkę wojskową. wydaną prze,;
Łódzka

Wytwórnia
Firma
Grynberg i J. Wldawski,
świadectwo przemysłowe

Fortak

Władysław.

t'KU. Sieradz.

L6dź,

rocznik 1904. syn' Wojciecha. zgubił
przez PKU. Łódź-m.
1721-1-1

I

książeczkę wojskową. I wydaną
~

Fraiman Ar~n. Lódź. Śródmiejska 108. zgubił zaświad- "
czenie koncesyjne Nr. 81, samochodu LO. 86058. wydane w Łosizi.
1722-3-1

Jag,uś Ada~.roczn~k 1896, ~ami~s~kały -we wsi Wiśniowa

Góra. gmIny BróJce •. zgubił
PKU. Łó~ź-pow.

kslązeczkę

woiskową,

daną pn.~z

wy1728-1-!

Kołodzie;czak Józef. zgubił legitymację zniżkową
wydaną przez Izbę Skarbową Łódzką.

Nr.1272t
1738-3-1

,Lejba. f:.ó<łi• .spl~ 9. zgubił 3 blanco-w~ksle po
,
d,
lQO~ż ~~18_,,-~.tt~~!-Płu4o*icza. Lódt.
irmie "Spółka L.ubelska" Ł6dt. Piotrkowłka~·.· zl!:ub. , tyro Jo~ef Zabłudowi~z.;t6~.
ófu;ablttMwię"Nł-~,~.
.
przepustkę na wolay. pneh'" t'olwag4'po UUcaeb 'ee_;
'r
1724-1 ..1'
tralnych do godz; 21-ej,·· wydaną przez Starostwo Grodzkie
'Łódzkie.
1709-1-1 Kr(lkowski Jod. Łódź. Zagajnikowa 26. zgubił paszport
zagraniczny. wydany przez Starostwo Grodzkie
a;nmesser Hilary. zgubił tylny znak rejestracyjny moto-' Łódzkie.
1719-1-1
\ cvk1ll lO. 84354.
'368-3-3
limaszewski Jan, tocznik 1892, syn .E4.warda•. zamieszibigier Karol. rocznik 1907. zgubił ksiązeczkę woisko ..
kały w Lodzi. 6.;gó Sierpnia 28. ,zgubił książeczkę
wą. wydaną przez PKU. lasko
zl.1864/V-l-l
wojskową. wydańą prz,z PKU. Łódź·m.
1701 .. 1:-1
rajman Nuseni Jeleń Dawid, L6di. Boernera 9•. zgubil
'ubiak Jan, rocznik 1896',· syn Stanisława, zgubił keią..
świadectwo przemysłowe kat.I1I.. na tok 1935.. 1341-3-3
•
żęczkę wojskową. wydaJ:lą prze~ P KU. Łódi-m.
i1ipczakowi Adamowi, Łódź, R()kicińska 1 t Oa. skradzio1696~1.1
no koncesję na uliczną sprzedat papierów, świadec
Kubikowi
Antoniemu.
ro<:z-nil~:a
1904.'
'sktaozłęDokeiątwo przemysłowe. IV. kat.. konc::esje .na sprzedaż znaczków
" że~zkę ,WOjskową, wy~..ną przez PKU. ,Łask., '.10%-1.-1
stemplowych. książeczkę·rew.izyjną dla kontroli Akcyzowej. książeczkę' pokwitowań znaczków stemplowych oraz
onstaaciakowi Wiktorowi. rocznik 1910. zamieszkały
zezwolenie Starostwa Grodzkiego Łódzkiego na postawiew Jackowie, skradziono książeczkę wojskową. wyaan,
nie budki.
..
.
1328...3-3 . przez PKU. Radomsko oraz dowód osobisty. w-;dany przez
'
. ł90l-1-1
irmie Anna· Dziembor i S-ka, z~inęło śwladecłwo prze- Zarząd gminy Kruszyna.
. mysłowe kał, V. na rok 1935.
1326~3~3
i ohle Edward. Bolesława·Limanowskiego 9-2,·.zgubił ksią
GUiserAlfred,' syn Wilhelma. zamieszkały Vi Choinach.
żeczkę oszczę'dtiościo;wą Nr. 76279. Spółdzielczego·
rejestracji. rocznik BaakuPn:emysłowców,~dzldch._ Pieraekiego 15., ,1102-3-1
.
Tvlna 14. zl!ubił zaŚWiadczenie
1915. wydane W Łod~i. \
1742.1.1
>
.
t......
.. . . . . '
•....
.....
. l
rafi~owsk~.Władvsław. t8~t6di,.An4tteta .3...7. . 1OI...•·.ł!•.~
.'..... :1,
Grus,zkiewicz LaJbuś.rocznik 1903. syn Szvii. zamieszkstążeczkę wojskową. wydaną· przezPK{J. Ę~~:rn. .
kały w Łodzi. Goplańska 23. zgubił książeczkę woi,.'
..
.
.
.
'
.
:
....
"'.
.~·4,~~,V!~~pJ.~t-l
skową, wydaną przez PKU. Łódź-m.
bzpł,~t~ł
Kudanowski JÓzef, zgubił książeczkę wojsk'ową.
Ginter Izrael. rocznik 1910. syn ~Pinkusa. zamieszkały .
,
'
' . .' ' , . , 7 , "
1090/2-1-1
Stary Rynek 5. zgubił książeczkęwo;skową. wydaną ,
przez PKU. Łódź-m. . .
.)1721-.1-1
usztelakowi ~a(:iejowif' ł.ódt~· ;An'd~~ia 8. skradziono
'pozwolenica na prowa~;R!:a,łe'Pólazdu mechanicznego.
Gaczkowicz Wacła.w. ~gubił do~6d ~obisty. wydany
przez Zarząd MIeJskI w AleksandrOWie.
1694-3-1 . Nr. 2501f'wy~ane przez. \JfZąd. ,W'oiewódzki Łódzki. 1761 ..3-1

Kaban

F

F

K

F
F

K

F

n.

K

F

°

K

K

K

aszczykowi,.Bronisł~w()will Łódź. Jntyniers~~ 14. skrad:dono· :"J"ewolwer 'systemu , .. Browning" kal.. 6.35
wojskowe. wydane przez Komisję
1'164-3.. 1
Tomaszowie.Maz.
1746.. 1-1 ' Nr. 159683. I
racz:vk Marjan. Ruda-Pabjanlcka.'zgubił dowód osohł- ...
napkiew~cz ··K.~i1nierz, Przej~zd 14. zgubił· kwit
stYl wvda.nv w Rudzie-Pabianickiej. .
175t-3~1 .
C'fł~,.,na ,zł. 165.- wydany przez Kasę .Miejska. Za...
Ginzberg Szmueł. Łódi.Śr6dmie;ska 4.' zgubił dowód' rządu 'miasta .ł.odzi w r. 1932 na taksówkę t33.LD:.838t:l.·
, osobisty. wydany w Łodzi..
.
1749 3.;,1
'J~.6,: ~ 1' .

GłodoBłaże i . zamieszkały w Tomaszowie-Maz. Potna 18.

zgubił zaśw~adczellie
poborową kateg<;llia 2. Vi

G

K

i·

K.

, .

kau.

,', Nr., 27

461

Autohusowe; ••W:tór"~
" omu~ikacji
K
nie koncesyjne Nr. 1 samochodu
,

zf!inęło zaświ,adcze-

przedborski Herman' i S-ka Łódź. Sienkiewicza 8. zgubili
pr~epustkę na prawo jazdy wozem ciężarowem 'po
ulicach centralnych miasta łodzi do godz. 22-ei.. wvdana
K, o, złowski Stanisław. Łódź. Piotrkowska 145. zgubił doprzez Starostwo Grodzkie Łódzkie.
1690-\-1
1400-3-3 ( pod dębski Abr~m Lajb. rocznik t890.zamieszkałY'w Podwód osobisty. wydany w ,Łodzi.
dębicacb. zgubił książeczkę wojskową. wydaną przez
Ki;ak Jan. Łód:t. Pfotrkowska2'13. zgubił świadectwo PKU. w Kutnie. "
,,'
1699-1-1
przemysłowe kategorii III. na rok 1935.
'1398-3-3 post Karol. zamieszkały .;", Pahianicach. Warszawska 91.
ulciewski iFranciszek. rocznik 1902. Słupca. PuławBkiego
z~ubił d,ow6d osobisty. oraz zezwolenie na broń krótką.
26. zgubił książeczkę wolskową. wydaną przez PKU. '.wydane' przez Starostwo Powiatowe w Łasku w 1935 r.
Inowrocław. oraz dowód osobisty. wydany w gmin.ie
~345-3-3
Ostrcwite.
_
1074.3~3, -P'" acek Władysław., Cukrownia .. Wieluń", Zl!ubłłtyłny
znak rejestracyjny samochodu ŁD 85933.' wvdany
T.r.'ozanecki Bolesław. zgubił dowód to:żsamościmo, tocykla pr~z Urząd Woiewądzki L6d%kl. '
1066-3-3
.Ą
ŁD 84486. wydany przez Starostwo powiatowe Łódzh
ł..
Ide.
' .
,
1387.3.3
ecArtur. ód:t,Krakusa 18, zgubił tymczasowe zaświadczenie d()w. tożsamości motocykla tD 84393
.K.'amińaka Anłcnina. Łąd:t. Przędzalniana 64. zgubibi 80- oraz pozwolenie na prowadz~nie pojazdów mechanicznych.
'.
w6d osobisty. wydany w todzi. .
1654-3-2 wvdane w Łodzi.
1655·3-2
I '
. '
,
-Ro_ula Bolesław •. zgubił pozwolenie na prowadzenie
arotcz:ok ,Józef. t6d:t. Moskułska 4. zgubił dowód oso'"of~ldów mt"chanicznvch Nr~174. .
1347-3-3
.f
1682-3..2
....
bisty, wydany .w Lućmierzu.
Ryda:Yński Lafzer. Ł6dź. Główna 21. zl!ubił świadectwo
ewatowski Woll. zgubił dowód ósobisty. w~dany w Zapuemvsłowe kategorji Dl. na rok 1935.
1374-3-3
_ wierciu,'
IQ
......
.
1741.1-t
Rakowski Stanisław. rocznik 1900. syn Mateusza, zamięszkały we wsi Gatka Stara. zgubił ksiązeczkę
ucht Wilłam. Łódź, Korzeniowskiego 16. zgubił' .świa- wojskową. wydaną przez PKU. Łódź-powiat.
1735-1-1
decłwo ukończenia sZKoły powszechnej Nr~ t20
R·zezińska Bajla. Łódź. Piłsudskiego 27, zgubiła dowód
~ Łodzi.'
1713-1-1
d.obiaty. wydany w Łodzi.
.
1733-3-1
ichteQ.berg Szulem. syn, Hersza,' zamieszkały wtod~i. Rozenman Mordka, . zamieszkały w Łodzi. Zakątna 30.
Ki1i4skiego 115. zgubił, zaświadczenie o 'rejestracji.
zgubił dow6d osobisty, wydany przez Zatząd .Miejski
łocz~ik 1915. wydane w Łodzi. ;,'.
',171Q-S-1 w ł.o~zi.
..
.
.'
1716-1-1
otrowski Szmul, Le.iwel, ••,Za:wis2Y .28, ",.zgubił dowód oso- . 'Radzie;owskiemu Kazimierzowi., zamieszkałemu w Łodzi
1625 3 2
Zgier ska 85. skradziono rewolwer systemu •. Mauser··
,;;"'" bisty. wydany w ŁodZI.
,
',
. 'ł kał. 6.35. Nr. 27216.
,
1714-3-1
ŁD

83957.

1352·l-3

K

p

K
L
L

L

-,
L

:'lA' a;orkowski Czesław, rocznik 1909. svn Jana. zaqiiesz-

Rurman Berek Josek. rocznik 1902. syn Icchoka. zamie'szkały w Łodzi, Śródmiejska 4. zgubił książeczkę wojskową. wydaną przez PKU. Łódź.miasto.
1687~1-t
l6.ołid,ow.ez Ic~~. ,ocznik 1889. SYn Jakóba Majera.
Rachlewski IdeI Monika. syo Nachmana. Łódź, Śródmie;"')!f~k@ 'W,'Łed~,Młynar.ka 24. zgubił ksiązeer.kę
,ska 39, zgubił zaświadc~nie o rejetracji rocznika 1915. '
~>,,*~M~J»;ze. 'P~U.l6dś~m.
.'
,1'H t .... t
wy:clue w Łodzi..
.
.
1766.1-1
andelzyc Chil'Mai~~."'r~ci~łk 1906.'$Yn\Arona.~amie..: Ra~aumowi Aronowi. rocznik 1911. skradziono ksią"
szkały w Łodzi. Piotrkowska tO. żg\l'tiił książeczkę
. teczkę wojskową, wydaną przez PKU. ,Łódź-powiat.
~oi8ko";ą. wydaną przez PKUw Ostrowcu. , 1148-1-1
'
1700-1-1
~6a'...łuli. Abram ,Chaim. z";,.mieszkały w Tomas~owie. Romanowski Franciszek. rł 1899. zam. Pabjanice, Fa(~.&.,..
hryczna 34. zagubił dow6d osobisty. wydany przez
Mazowieckim, .zgubił kartę rzemieślniczą. wydaną Komisariat Rządu ,w Łodzi, książeczkę wojskową, wydanIl
~Qia 3O.1X. 1931r. za L, III. 17/32..
, 1909.I--t
przez PKU. Sosnowiec, legitymację Krzyża Górnośląskie-,
lA'iiller Leopold, roc~~ik 1909. zgl1bił książeCzkę woj- go I klasy. dyplom G6rnoś~kiej Wstęgi Waleczności Zaskową. wydaną przez PKU. Łód:t-pow.
1098-1-ł
sługi,.
z1.186tN~3-1
~.ł' eS8engiser Maria. Łód:t, Nowomieiska 19. zgubiła:
echwerger Jankiel. r. 1890. zgubił książeczkę wojskową
'V:i świadectwo p~zemysłowe kat. 'nI. na rok 1935.
wydaną puez PKU. Lódź.
id 1862/V-1-1
.:... _.
""
"
,'.1617.;3-2, Sołłohub Piotr, ł,6d:t. u-go Listopada 37a. zgubił paszaodel Jakób.Ł6dż,Piłsudskieg02.f, zgubiłśwlad,ctwo
port nansenowski. wydany pruz Starostwo Warszawaprzemysłowe kat. IV, wydane na rok 1935. 1.643-3-2 P r a g a . .
.
1392...3-3
,
' "
"
.,'
< .)
Szpiro Nuta. Ł,()d:t. Leszno 1. zgubił dowód osobisty, wyMi1itowski Hirsz, Ł6d:t. Piotrkowska 56,. zgub,ł ,d.o:w6d,
dany w Lod2\i.
.
1'117-3-1
,~ .' olo&i"y. wydany w Łodzi. " ,
,
. 1337.3..3, Samo;łów Włod.mi~rz. zgubił książeczkę wojskową. wy'h.Taiman M' l.ódt, Południowa 68. zgubiłk8i~kę, kotło ..
dan_ przez PKU. tódź.
.
1'165-1-1
..~ 'ł ową. zatwierd2louą przp.z Urząd Wojew6dzki Ł6dzki Ba
Zofia. ł.6d:!. Piotrkowska 70. zgubiła 2 kwity Kasy
!rmę' M.Hirsz. Nr. kotła 26638.. .
..
1385..3-3,
. Gł6wneJ miasta Łodzi, na opłaconą kaucję i koncesję
;l.TewakEliaszMa;er. rocznik '1890~ ;'81il Szlamv_Wsaie..:, łaks, 8aiJiochodo~vch Nr. 207 i 218.
,...
l'163-1-1
~., szkały w.ł.odzi. Pomor.ka 69,.zgub11ksiąteczkę wolSzmurman Chaim. rocznik 1894, syn Abrama. zamie~ową. wydaną, przez PKU. ł.6dz-m.
1689-1-1
" ukaly w Dobrej. powiatu turecksego, zgubił książeczkę
,
'
'Ż
.'
wojskową.wydanll przez PKU. Kalisz.
'
1762-1-1,
Polion MoszekJosek. tódt. ,. eromsJd.~go'u~ zgubił.
. '
Lo! . paszport zagraniczny. wydany przez St~tQStWQ Gr".,
Sobczak Stanisław. zgubił ksi"teczkę' wojskową. wydan"
~e Ł6dzki~.
..'
.
,,' .. ' . ' 1698-1-1
prZeJ: PKU. Kutno.'
1757-1-1
PQpławski Jan, rocznik 1907,· syn Sta1:tłsłaWa,. zaDdeSk6rka Wolf. rocznik 1909;' syn Idy Hersza, Łódź. Za. . szkały·w JA)dzi. Brzezfńsk~.,40. zgubił k~ą*8C"kę woj..
Mszy 3$. zgubił ksiąteczkę wojskową, wydana przez
!!"'lNą, wydaąą przez PKU. ~ułzlo.,-.
'1'l2.~t-,1
PK!} t6di-miasto~,·
"
1759-1-1
;P.styliak Józef, zamieszkały· w ŁodZi.' Sier~kow4kie.. Szal Jan.1:a'mieszkały"'w Zduńskiej Woli. Rynek 2, zgu&'1:, go 36. zgubił świadectwQpalacza kotłów par01Jtvch.
' bił kartę rzemieślniczą zawodu koszykarskiego. wydan"
~r.,566'112343. -wydane przeł' Stow-arzyszenie Dozortt~$~
Za Nr. rej. 1434' przez Starostw'o Powiatowe S~radzkie
~rowych w W.ars~wie. ,,'..
"
.' 113;~-t~t
dnia, 1'1,_ Dl. 1934 r.
1906-2;'1
'~.,wła~ Stanisław, ł..6dt. Kąłna 9. zgubił świadectwo W',ajeman Józef. Sienkiewicza 29, zgubił prawo 'jazdy.
:.,)ukol'iezeDia 5 kI. szkoły PQwuech. NI'. 65 W todzi.1703-t-l
,wydane przez Urząd WÓjewódzkił.6dzki. zL 1863/V-l-1

'!"l,kały w Łodzi. l'omorska 159. zgubił książeczkę woj~wą, wydaną 'przez PKU. Ł6dź·m.
1730-1-1
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,tożsamości konia.
Z ttu~iono,'dow,6d
'wiony na, nazwisko właściciela

Zygmunt. Łódź. Inflancka 24. ,zgqbił świa
Stanisławski
dectwo -6-kla:sowej szkoły powszechne; Nr 21. w ł.,odzi.
STIl Juliana.
S, 0bole,wski Wincenty, 'rocznik 1897.
przez PKU.
ksiąteczkę wojskową, wydaną

1909.
Sztelcnerlcek,rocznik
w
Zawadzka 37.
Łodzi.

wydane przez

ł.6dź. Żydowska 3 4 . ·

j743-~-1

,

%gubił

'zgubiono świadectwo ,palacza. 'wydane przez Stowarzy..
szenie Dozoru Kotł6w w ,Łodzi. na imię Antoniego
Chmieli68kie~'o.
'"
1745-t~ł

Łódź-miasto,
bzpł.-l-1,

syn Pinkusa.

zamieszkały

zgubił zaświadczenie

PKU.Puławy.

Nr. 400849.wysta·
Laizeia Herszberp,
.1697-1-1

zgubiono dowód, tożsamości koaia, Nr. 384376. wysławiony
, ' na nazwisko właściciela Jana Nogaja z Kalisza. 1094,;,1-1

wojskowe.
1152.. 1..1

w,-

zgubił ,legitymację służbową.
Dyrekcję Poczt i Telegrafów w Warszawie
1708-1-ł

zgubiono, dow6d tożsamości konia, serja A. Nr. 275231.
wyśtawiany na nazwisko właściciela Kircha Alberta
z kolon,iBechcice.
"
~09S.1Jt

Wacław. syn Wacława.zamieszkały w RudzieUnisławski
Pabianickiej. Łąkowa 28. zgubił zaświadczenie woj-

',Został skradziony dow6d tożsamO'Ści konia. serja A.
Nr. 438009. .,-ystawioay na aazwisko właściciela AIłtoniego Kazielski~go złe -wsi Chorz,na.
1097-1-1

TorbiarczykWalenty•
przez
daną

Nr. 5756.

2!a

skowe o rejestracji. rocznik 1915,

1723-1-.1

Antoni. Łódź. Szterlinga 9.
Wołkowski
rejestracyjny sa_chodu 1.0. 81746.

Urząd Woiew6dz~i łódzki.

zgubił, dowód
wydańy przez

'1613-,3..3
I

Winiewska Helena. zgubiła
,
kat. IV. na rok 1935.

świadectwo

Zgubiono dowód tożsamości konia. seria A. Nr. 429901.
wystawiony Da . nazwisko właściciela Adama Cbo;nac·
kiego zamieszkałego w~ wsi Wojciech6wka
1099-1 ..1

•

przemysłowe

1330-3-3

asiak Józef. rocznik 1901. syn Jana, zamieulćały
, w Łodzi. Gdańska 106. zgubił książeczkę wojskową.
wydaną przez PKU. Łódź-miasto. '
1758-1-1

W

gubiono dowód, tożsamości, konia. serja At 403697, wy;.
sławiony na ,nazwisko, właściciela Antoniego Piaseckiego z folwarku Oleśnica.
1100-1-1

Z

zgubiono 3 dowody,totsamości koni. seria A. Nr. 432984,
eygandowiWiktorowi. zamieszkałemu' w, Za, pu:śde-, '
serja A. NrJ 448122 i seria E. Nr. 683497. wysła.1'1ałej. gminy Charłupia Mała. skradziono rewolwer wione na ,nazwisko' właściciela .Michała RadoszewB~iegG
Nr; 458288,
1093-3.1
z Krempy.
! '
'
1901-t-t'

W

ajnert Alb er,t,' Ra, domsko. zg, ubl,'ł dowód koncesyjny
zaświadczenie, rejestr. 'samoch.
ŁD 86013. wydane przez Urząd Wojewódzki Ł6dzki.
,
"
';'
1659..3-2
,
gubione zosbiło świadectwo przemysłoweną rok 1935.
VIII kat, wydane przez I. Urząd Skarbowy w Łodzi
na nazwisko Zelmana Okunia. przy ul. Kopernika ,56/58.
1383-3-3

W Nr. 14 i tymczasowe

Z

przemysłowe,na rok 1935dla:za;ęć
Zgubiono świadectwowydane
przez IV U
Skarbowy
przemysłowych,

rząd

w Łodzi. na nazwisko Morducha vel Marka Lewina. Łódź.
Mielczars'kiego 17.
'
1731-1-1

gubiono dowód tożsamoŚc,i konia. seria A. Ni. 263915.
Z
, wystawiony na nazwiska
Gotliba Jesse
właściciela

z Adamowa. gminy

Gałkówek.

1726-1-1

,Z· elazo vel Ajzen Izrael Sztama. rO,cznik 1901. syn Aljasn
Moszka, z~ubił książeczkę wojs~ową. wydaną przez
PKU. Ł6dź-miasto.,
'
"171,8-1-1
do,wód
Z, gubiono
wisko

tożsamości

kunia, wystawiany na naz·
Szczygielskiego Lajbusia., ,Ł6dt.
1715-1-1

właściciela
'Lutomier~ka 13.

z'

gubiono dowód' tożsamości konia. seria D, Nr. 25068'1.
wystawiony na nazwisko właściciela B<;>łesła.wa Zie:-:
lb\skiego~
,
1693-1,.. 1
Prenumerata

'Z,
gubiono dowód tożsam.ościkonia. serja -Ą· Nr. 347202.
, : wydany na n,azwisk,o '\Vłaścicif~lki 1tiarjannę Konątan. k
cia .'
1902-1-t
'Zgubiono dowód tożsa_ś~ikooia; -Bet;' A.. Nr, 320312.
, ' wystawione na nazwisko włłiśeiciela Józefa Jakubiaka.
ze wsi Krzyzan6w.
1903-1-1
,

.

zgttbiono qow6d tożsamości konia. serja A. Nr. 402300.
wystawiony na nazwisko właściciela Florian~ Derę ..
,giewicza z Kazimierza·B.
1904-1·1

Z,

"

,

ostały spalone podczas tx>żaru, w Szczercowie dnia
9~ III. 1935 r. fna8t~pujące weksle: jeden d. 200.wystawca Anastazja Kaniecka, dwa po zł. 50.- wystawca

J6zęf Kaniecki., jeden zł. 'lQO,":"" 'wystawca Stftfanja l{ę
i jeden nazi. J 00.";'" wy$ł:awcą Piotr Adamski
oraz zobowiązatlie dłużne na zł. 15~- 'wysławione przez

pińska

Piotra Adamskiego. ;.

1905-3-1

to~samości konia. serja A. Nr. 396040.
na~wisko właściciela Michała Pawlaka.

dow6d
Zgubiono
wydane na

,

1907.1-1

zezwolenie na :przejazd rolwagą ulicą Piskdo godz. 18~J, wydane Ptz,i'StarÓBtwo Grodz'"
lc;ie Ł6dzkię ,dnia ,12. IX. '193~ r. :ł& ~~.; L. BA. 7J'J4 rej, 10. Przędzalnia Lorenc.i -Hauk. ~l. Sie1)kiewicza 'u 3:

Zgubiono

kowską

'c

!; :' ,

' '~

' .il~3-~1

"
)

i

wynosi: kwartalnie zł. 4.50. rocznie 'zł. 18;:"-' "wraz' i' prtes"lką ',pocżtf)'Wą.,

Konto w P. K. Q. Nr~ 30091 A4mlałstracja DzienaiBa Woje"ó4zliego .. 1:..-1.
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Adra. RedakoJI i Administraoji: Urzą<l Wojewódzki. Ł6dź. Og'rodowa 15, tel. 158-50. AdministracJa czynna' od godz. 9-13 ppoł..
C~na pojedyńctego egzem,plarza 75 gr.
I
Administracja przyjmuje ogłoszenia instytucyj społecznych i utytectnoścł public-znei. od osób zaś prywatnych tylko
łakię. ktere wynikają ze stosunku do władz r~ądowych, i ,wymienionych instytucyj. :- Ceny ogłoszeń,: drobne ,1 krotąe
15 groszy za wyraz" najmniej zł. 1"0, - 3 krotne 30 graszy za. wyraz. Zwyczajne: 30 groszy za wiersz milimetrowy
(szpalty redakcyJnej). I ..
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Reklamacje z powodu nieotrzymania posł:~zegc1lnych numerów,' Dziennika WoJew6ctzklego natety' wno':'
sif do miejscowych urz,dc1w pocztowych niez_łocznl. po otrZymaniu n.wstępnego kOI,Jnego ",meru..
-=r'
DrukarniaPańsłwowa w ŁQdzi"
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