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Poz. ···201 f '202 .

Załącznik do zarządzenia
•
Starosty powiatowego Kaliskiego

REGULAMIN
przewozu osób między sta~ją kolej.owwą Op
t atówek a Liskowem w okresIe ·trwama. ys awy
ZARZWZENIE"Praca i Kultura Wsi", t. j. od dnia 8 czerwca
STAROSTY POWIATOWEGO KALISKIEGO
do dnia 4 lipca 1937 roku.
z dnicr 7 czerwca 1937 roku
1) Pojazdy mechaniczne, posiadające ponad
o czasowym ogranic~niu ruchu pojazdów 6 miejsc dla' podróżnych używane do wyżej
mechanicznych na drodze Opałówek - . Lisków . wymienionego przewozu osób; w.inne być zaopow. kaliskiego.
patrzone niezależnie od tablic i dowodu rejestracyjnego w karty kontroli opłat na Państw.
Na podstawie § 54 Rozp. Min. Komunikacji Fundusz .Drogowy,zez\Valające na wykonywąi Min Spr,aw. Wewnętrznych w porozumieniu nie wspomnianych prze'WOzów~.
~.
z Min. Spraw Wojskowych z dnia 15/1 .. 1933 roku
2) Pobieranie (przez wykony\VuJąeych te
o ruchu pojazdów mechariicznych na ,drogach przewozY) jakichkolwiek opłat od pasażerów za
publicznych (Dz. U~ R. P. Nr. 9. poz. 55) ze przewóz ich z Opatówka do Liskowa lub odwrotwzględu na bezpieczeństwo ruchu,. j konieczność
nie wspomnianymi pojazdami mechanicznymi
ograniczenia tegoż na drodze Opatówek _ .. Li- .jest wzbronione" g(jyż lihleżuośćza przewóz bę
sków w okresie trwania wystawy "P~aca i Kul- dzie wypłacana według· odnośnej taryfy. przez
tura Wsi" we ,wsi Lisków, pow. kaliskiego, za;. Komitet Wystawy, który wynajmuje pojazdy
rządzam co następuje:
te w całości.
/
3) Do wspomnianych przewozów mogą ·być
fi
§ 1.
.
dopuszczone
tylko te pojazdy mechaniczne, któPrzewóz towarów na drodz~ Opatówek
re
odpowiadają
postanowieniąm §§: 4,5, 7, 9
Lisków bez specjalnego zezwolenia Kierownictwa, Ruchu Komitetn Wystawy, mającego sie- Rozporz.M~. Komunikacji i Min. Spraw 'Wew.
wporo~ieniu z Min~Spraw Wojskowych
dzibę we wsi Lisków, na tej drodze jest wzbro.
z
dnia 15/1·1933. r. o ruchu pojazdów mechaniony
nicżnych na ,drogach publicznych (nz. U. R. P.
, § 2.
Nro-.. 9.. poz.-55)~.· a autobusy posiadające ponadto
201.

PrzeJ'azd prze.z Lisków .wszelkich poJazdów' 'wyP08azeilię wrmJ:~~i~~w,~§..4Rozp.~in.Ko
mechanicznych ·bez .zezwolen!a Kierownictwa ~ml1nikącjti·Mm."SJ;jraw"Wewnętrznych w poRuchu. Komitetu Wystawy jest wzbroniony.
rozumiEmhi "ż Min.· Spraw Wojskowych z dnia
5/VIII-1932 r. b ruchu autobusów na <;l.rogach
Pojazdy mechanicz!e3~sobowe, zdążające na pu.blicznych ( Dz. U. Nr. 100, poz. 844).
'.
. .
ł
'
k'
h·
Z uwagi na regulo:wanie .. l'Uchll na .drodze
wystawę, mają SIę zg'aszac·na rancowyc po- niię~y. Q'patówkiem a Liskowem przez specjałsterunkflch przed wjażdem doLiskowa: - przy ne organa kontrolne'. orazie względu na ogranira~piestacjikolejowejOpatówek lub na
ek
wschodnim skraju Liskowa, .. gdzie otrzymają czortą .szybkąść jaz<;iy, nadwozia ni _ tórych--po.wskazówki co do ruchu w rejonie wystawy.
ja:zdów mechanicznych' mogą być otwarte., Siedzenia w tych po~azdach winny ,b.yć ,miękkie
§,4.
silnie un;l,ocowamę· i. poąiadające. odstępy około
Przewóz z Opatówka do Liskowa i z Liskowa·\ 45 cm. ,PojazdYJe,wiriny posiadać odpowiednie
do Opatówka osób ,zwiedzających wystawę po... ; scho<tY;:~;~Q~a1ie nast~e, czy: tęż dos~~iane
winien odbywać się _z . zachowaniem .postanQ- uńlo~lIWlaJące wygodne 1 bezpIeczne· WYSIadawień regulaminuzałąc.zonego do niniejszego 'nie ;i,wsiadanie pasażerów. . '
.
zarządzenia.
",4) Wszyst~ie wymienione w p. 1 niniejszego
§ 5
regulaminu .pojazdy mechahiczne .Winny posia-,
.
dać na nadwoziu' napiSy i numery .ustalop.ego
Winni niestosowania 'się do postanowień ni.. przez. Komitet WystawY wzoru, nad szybą .px~
niejszego żarządzenia i dołączonego do I tegoż kierowcą n~pis Opatówek --:- LiSkówł apónadto
regulaminu będą karani' w myśl przepisów roz- na drzwiach obok kierowcy napis podaj'ący dodziału IV ustawy z dnia 7/X-1921 r. o przepisach ~uszczalną ilość pasażerów wymienioną w
porządkowych na drog'ach fPublicz~ch (Dz U. wśpomnianych w p. 1· niniejszego regulaminu
R. P. Nr. 89, poz. 656) wbJ;"zmieniu rozporządz. kartacłJ. ,kontroli opłat.
,Prezydenta Rzplitej z dnia" 14/II-1928 roku
5) Obsługa wsp~mnianych pojazdów mecha(Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 151)
.
nkznych winna być zawsze umyta,ogolona
. § 6.
i czysto ubrana i możliwie jednolicie..
Zarządzenie niniejsze obowią.~uje od dnia
6) Ruch wszystkich pdjazd6w~9J1YWU"
ę~cze.rwca 1937 roku. do dni~· 4 lipca ·1937 roku jącyc~. przewóz..osób. z Opató:Wka,~"ao:Liskowa
względnie do dnia· ukończenia Wystawy w Li- i odwrotnie będzie regulowani:'ptt~z Kierowskowie "Praca i Kultura Wsi". ,
nictwo Ruchu wyznaczone: przeżKomitet Wy;.

St

arosta

P'

.staWy.

'.,.

':'

'. '

oWIatowy:
..,
Bez zezw()lenia>i:Ki~rownićtwaRuchu nie
(~).,~, O s t a sz e w ski. - .woln~ tyin· pój«~oml opuszczać Wyznaczonye~

Terytorialnie zakres działania Związku obejim miejsc postoju, czy tE~ż . wogóle, wyjeżdżać
z Opa~ówka, LiskQwa lub z drogi łączącej te muje 8 (osiem) powiatów, mianowicie: brzeziń
.ski, łaski, łęczycki, łódzki, kolski, sieradzki,. tumiejscowości pod:jakimkolwiek pozorem.
7) Przemęczoną obsługę. pojazdów, czy też recki i wieluński oraz óbszary, których władze
na wypadek choroby tejże whiienwłaściciel . samorządowe zgłoszą·akces i zostaną przyjęte do
pojazdu natychmiast zmienie inną odpowiednią .Zempołu" .
obsługą.
.
, Wojewoda:
8) Wymienione w 'p. 1 niniejszego regUla(-) Al. Hauke-Nowak
minu .pojaZdy winny być w razie uszkodzenia
tychże na:jdalej wciągu 12 godzin od powstania'
·203.
uszkodzenia zamienione' innymi tegósamego
PlSMO OKÓLNE
rodzaju illiożliwie .tej~e, pojemności pojazdami
URZ~DU WOJEWóDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
nadającymi się według 'uznania Kierovvnicfwa
z dnia 26 maja 1937 r. Nr. RU.'IV/1/1/1
Ruchu pojazdami zdatnymi· do utrzymywania
o'kwaUfikowanlu
nabywców' przy parcelacji
komurdkaeji.
.
rządowej.
9) Obsługa poj:azdó:w winna być . uprzejmą
w stosunku do. pasażerów· i Kierownictwa Ru- 'Do Panów Starostów Powiatowych województwa łódzkiego.,
chu, stosować się be~względnia do przepisów
niniejszego regulaminu i obowiązujących prze- MINISTERSTWO ROLNI~TWA
Warszawa,. dnia 5 maja 1937~r.
i REFORM ROLNYCH
pisów o ruchu na drOgach publicznyCh' oraz WyNr. P. XXłII.f61523/37.
konywać zlecenia Kierownictwa Ruchu awszel- .
Przedruk.
:' kwalifikowanie nabyw.
kie ewentualne proś~ i zażalenia kierować- pi- Sp.rawa
ców przy parcelacji rządowej.
semnie do Komitetu Wystawy w Liskowie.
W ślad za pismem z dnia 17. III r. b. Nr. P.
·
10) Pojazdy .winny. byc. utrzymywane przez
XXII.
/6/523/37 Ministerstwo Rolnictwa i Reform
obsługę czysto i w należytym stanie tecihńicz..
Rolnych wyjaśnia, Że zastrzeżenia co do nabynym...
.
........
'..
. .. .
11) Zabiera.nie d<iwyn:iieniortych W p. 1 ni- wania działek rolniczych i pgrodniczo-warzyw· njejszego regulaminu pojazdów' pasażerów nie niczych przez zawodowych wojskowych,praWYp1aczahych przez K:ierownictwo Ruchu' do cbwn°.ków państwowych i komunalnych oraz
państw-owych i komunalnych instytucji nie do:, przewozu jest wzbronione.
.
12) Obsługa pOjazd.ow i 'podróżni winni sto- tyczą członków ich. rodzin, o ···ile członkowie ci
odpowiadają wS2elkim wymaganiom, stawianym'
sować się do postanowień regulaminu przewozu
nabywcom
prz~ parcelacji· rządowej, wynikają
· os9b i ich bagażu autobusami· i dorożkami samo.' chodowymi, załączonego do Rożp: }Vfin. Komuni- cym? ustawy o wykonaniU' reformy rolnej i pokacji i Min. Spraw W1ihlrnętrznych w porozu- woła»egozarządzenia z dnia 17. III.' r. b.,
mieniu z Min. Spraw WOjskoW'ycp z dnia a w szczególności o ile ich. główne zajęcie i pod..
s~aw~ utrzymania 'stanowi produkcja :rolnicza
13/VIH-1932 r. (Dz. 1J~Nr~ 104, poz. 868) ~
lub
warzywniczO-ogrodnieza.
' .
. Obsługa pojazdów jestlobo~iązana w uprzejZa
Dyrektora
:Qeparlamentu
mej formie pouczać podróżnych o ich,obowiąz
k~ch wynikających z powyższych przepisów.
(-) K. Smoleński
-.-'Naczelnik Wydziału
202.
Powyższe podaję do wiadomości i stosowania.
OG~OSZENIE
.
Za Wojewodę:,
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
(-)
M. Grą bczewski
z dnia' L czerwca 1937 r. Nr~SA~ 11-5/3/36
Kierownik Oddziału
.o zar.vierdzeniu .'ucIJwł;łłY Rady Związku EleUrzą~eń Rolnych
tryfiIątcyjn~go .Mi_zrkomunalnego' Przemysłowego ę~,Łódzkiego' "Zernpoł" uT sprawie
204.
znllany.s~atutu Związku.
,
I.

Z~odnie z.~chwałą _W,ydzi~fu W<>jewÓdzki~go

Ogłoszenie

Zarządu

Łodzi

MieJskiego w

z: dnIa 20~aJa 1937 r. napodstawi~art. 9 rozp.
z dnia 31 m~ja 1937 r. Nr. 14. poz. 134'
PrezydentaR.P.z dn. 28. In. 1928'r.(Dz.U. R.
,P.Nr~ 39 poz'~386) .. o zwiążkachmiędzykómunal~~ ó wezwaniu osób po odbiór nakazów
płatniczych I orzeczeń karnych
nych l § 14 Roip. Min. Sprąw We\Vl:l,~drk24. VI.
1929 r~ (Dz.. U. R. P.Nr. 60, poz. 469)" z:lfWierN~ podStawie arŁ..·151·Ordjrnacjj· Podatkowej
diamucbwałęRidy Zwią~ku El:ektryfikariyjrie(Dz. U. R.P .. z 1936r~' Nr"14, poz. 134) Ząrząd
gO,.~~o~~,~~eg9.·Priemysłowego 'Okręgu Miejski \V%ywa .niżejwymienionych do zgłosze
Łódzkl~~ ,,~~;połuw--~*.dnia23.~nl~: 1~7 r. nia się w biurze Wydziału Podatkowego przy
,w ..sp:aWIEł- Zlll~Y . §~!?:s~t,utu,~tfrierdŻdnego ulicy Zawadzkiej ~ (frorrt II piętro, pok. 12) ce;,dnu:".,O. VI. 19atJ:roltut'ogłoszonegp w' ~ódZkim lem odbioru pi~, nadesłanych przez
Dzienniku Wojewó<i:zki.~ Nr. 14 z:cii1i~: l. VII. ,
2.Unąd. Skarbowy w .Łodzi:
,1936 roku. .
. ' '. . , ' '.. '.' . '
.
Zawiadomienia . na' państwowy podatek dochostatutu - otrzymJ1je brzmieni~ następu dowy na 1935 i 1936 x. ,
\
''lee:'..,':,'
. Nr. ~11t. rej. odw. /36 .Ejbuszyc BencjonLajn,

,15

, '.•.,,-,1,Sle~~,Zwi~u·
jest miłisto Łódź.
. J,.
.

1~, Listopada'

al,

.

. . .

236

tóqzki

Dzienńik

Wojewódzki.. ··Poz.. "f2~205'

Nr. 22/9 rej. odw. ./35 Goldband Moszek, NowomiC'jska 4,
Nr. ll111·rej. odw. /36 Hercberg Majer, Gdań. ska 2 1.
.
nakazy płatnicze na państwowy podatek dochodowy na 1935 i 1936 r. ,
Nr. ks bier.

629' Herszman Szlama; Mielczarskiego 21,
551) Czapnik Izrael, 11 Listopada 24,
6274 Baum Chawa, Ogrodowa 3.
1461 Hermanowski Ignacy, 11 Listopada 37a,
1566 Inzelsztajn lcek, 11 Listopada 29~
,
6332 Orbach Rywka Frajda, Gdańska 24~
630:; .Lewkowicz Szmul" Gdańska 9 (ob. Piotr.
kawska 88)
zawiadomienie o 'orzeczeniu urzędu na odwołanie'
Nr 4 z dnia 21. 4. 1937 r. Świerkowski Fajwel,
Drewnowska 22.
8 Urząd Skarbowy w Łodzi:
nakazy płatnicze na państwowy podatek· przemysłowy na 1936 r.
'
Nr. ks. Mer.

Nr. 12

3901 Krant Izrael Lajb, Piłsudskiego 58,
1601 Leibel Chaw~, Cegielniana 14,
2084 Perłowicz Zelig, Cegielniana 22,
2243 Rak· Fela, Cegielniana 32,
2383 Rozenblat' Eliasz, Cegielniana 15,
'2386 Rozenblat Tobiasz~ Cegielniana 15,
2418 Rozenfeld Szlama, Południowa 21,
2472 Russ Jakób, KaJnienna 7,
2516' Segał Rachmii, KilińskiegQ 40,
48 Tłusty Izrael Ojzer, Cegielniana 28,
3430 Wegner Helmut, Więrzbowa 40,
3048 We~ner Szymon, .Kilińskiego 43,
, 399'ł Winer W ol f, Południowa 151
3771 Zabner Fela F'ajga,. Pic>trkowska 18,
842 Gliksman Mojżesz, Piramowicza 2,
3714 Lezner Gucia, Zachodnia 64.
2174 Pruszynowski Wolf, P.O.W. 1,
3916· Bornsztajn Mojżesz, P.O.W 15,
2121 Margulies Awner, Pl. Dąbrowskiego 1,
2748 Rozenstern Moszek, Cegielniana' 3,
2287 Nosowski Aleksandęr, Trębacka 16,
3786 Sztrosberg Icek, Piłsudskiego 57,
3924 Birencwajg Abram. Śródmiejska 29,
3662· Przygoda Mordka,: Piotrkowska 36,
389'2 Gutgold Fiszel, Cegi~lniana 4,
2488 Rzeszewski Chaim,P.O.W. 1)
3'122 Wojdy-sławski' Chi!, Pl. Dąbrowskiego 2.

1216 Joffe Fajwel, Brzezińska 20,
2881 Wajntraub Hinda" Brzezińska 13,
494 Edelsztajn Hinda. Fajga, Południowa 2,
215') Poznańska Dora, Północna 9,
2191 Rabinowicz Moszek,Pl. Wolności 11,
. 3270 Helfand Alter, Kamienna 18,
I
Po upływie czterech tygodni od daty ukaza905 Orundman Mirla, Pl. Wolności 11,
324R Garfinkiel Chaja Rywka, Kilińskiego 100; nia się niniejszego ogłoszenia w Łódzkini Dzienniku Wojewódzkim'doręczenia uważa się za
, 333 Bude Rajzla, Główna 62, .
,
uskutecznione.
.
284 Brand Frania Frandla, ~omorska 53,
3239 Biderman Szlama, Zgierska 54;
Tymczasowy Prezydent Miasta:
107;) Hofman Leib Chaim, Piłsudskiego 33,
3251' Ignatowicz Maria, Pograniczna 16,
(-) Mikołaj GO,dlewski.
3281 Rozencwajg Perec, Solna 11,
2374 Rozenperl Elia Mordka, Południowa 34,
205.
323q Świderski Szaja, Kilińskiego 17,
.
OGŁOSZENIE
325'". Kutas Symcha, Piotrkowska 6.
Z~RZl\nU MmJSKIE'GO'W ŁODZI
9 Urząd Skarbowy w Łodzi:
~ dnia '29 maja 1937 roku
obwieszczenie o licytacji Borensztęin Berek Pod- o opłatach za leczenie) i utrzymanie chorych
,dębie pow. Tuszyn.
w szpitalach i ~anatoriach :miejskich•.
nakazy płatnicze na państwowy podatek dochodowy na 1~35 i 1936r.
.
PodaJ~ do ogólnej wiadomości, że decyzję
Nr. ks. Mer.
moją Nr. 867JM. z dnia 7 kwietnia 1937 roku w
24 Abeskaus Salomon, Piotrkowska 36,
sprąwie opłat za lec~enie i utrzymanie chorych
290 Borówka Zelman, Kilińskiego 47; .
w szpItalach i sanatoriach miejskich Urząd Wo, 364 Buchwajc Mira, Cegielnlłna 38,
jewódzki Łódzki reskryptem L. S. F. I. 4/2-37
3915 Cytron Lajb, Piotrkowska 20,
z dnia 21 maja 1937 roku zatwierdził.
,.
36811 F:uks Alter Iser, , Narutowicza 26,
Zatem zgodnie z ~rt.'35 rozp. Prezydenta Rze3792 Gad Bluma, Południowa 7,
czypospolitej' z dnia 22 marca 1928 roku o zakła
837 Gliksman Jdesa, Piłsudskiego 57.'
dach leczniczych (Dz .U; R. P. Nr. 38; poz. 382)
90.) Goldman Machel, Piotrkowska .22,
w dni 14 po ogłoszeniu niniejszego w Łódzkim
3689 Gomolińska Mariem,! Narutowicza 44,
Dzienniku -Wojewódzkim vJ szpitą.lach i sanato-,
1006/ Grynberg Izaak, Pił~udskiego 45:
riach miejskich ..obowiązywać będą następujące
1032 Gulder Szymon, P.io~kowska' 50,
opłaty:
3921' Heller ,Chaja, .Piłsudskiego 51:
a) za chorego chirurgicznego zł. 5.50' dziennie,
3529' Herman Lajb, ,Piłsudskiego 54,
b)
za chorego wewnętrznego zł. 4.50Q,zlenrue,
3634 IngberDwojra, Kamienna ,12, "
,c)
za
choręgo skórno-weneryczne." zł!, 4.50
1364, Kaufman IdeI, Cegielniana 29.
dziennie,'
, .
1390 Kinrus Mordka, Narutowicza,18,
d) za chorego płucnego w sanatoriach i szpita...
1394K~rszenbetg ,Chaja, Narutowicza 12, .
la,ch ,zł. 5.- dziennie.
'
.
,
_
1435 Kluczkowski Icharie, Piłsudskiego 57,
Tymczasowy.Prezydent Miasta:
3810 Knopf Szamsia, Cegielniana 0,
3638 Kochański Izaak.' Piotrk~wska. 42,
't~) Mikoł·ajGo dlewski.
I

,

~,

Łódzki

Nr. 12

Dziennik Wojewódzki. Poz. 206
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wym_atania na ulicę' śmIeci i zmiotków ze sklepów, balkonów i parapetów okiennych. jak również wyrzucanie lub wylewanie odpadków i nieZABZ4DU M:IEJShJ.EG9 W KALISZU
czystości· z okien i balkonów.
z dnia 20 maja 1937 r.'Nr. O-f-1/37
. o szczegółÓwych przepisach sanitarno- porząd- .
§. ~.
kowyeh, obowiązujących na terenie miasta KaW szystkie ulice, place i drogi w obrębie osielisza.,
dla, 'vVraz z chodnikami i rynsztokami lub rowydanych na podstawie § 9 Rozporz. Mini- wamI, należy utrzymywać w porządku i czystra Opieki Społecznej z dnia. 26 września 1935 r. stości
o utrzyma:aiu porządku i czyst0ści w miejscach
St-iranne ich zamiatanie" powinno się oabypubl~eznych i niektórych miejscach prywatnych
wać raz dziennie przed godziną 7-mą, po uprzed(Dz.U.R.P. Nr. 76, poz. 476) i uchwalonych przez nim śkr~u wodą (latem) w t8.kim stopniu,
Radę j"J.[iejską m.Kalisza w dniu 28 stycznia 1937· aby nie dopuścić do wznoszenia się kurzu.
roku na, zasadzie posta.nowienia art. 43 lit. h W ciągu dnia powinny być. usuwane z ulic i dróg
ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o cześciowej zmia- .'wszelkie odpadki, śmiecie i nieczystości.
nie t:troju terytorialhE-,go (Dz. U. R.P. Nr. 35
Poza tym obfite zraszanie ulic i chodników
poz. ?94).
pOWllJnO się odbywać trzy razy w ciągu dnia
o godz. 6-eJ? 12-ej i 18-ej, a w dni suche i sło
§ 1.
,
Właściciele lub dzierżawcy albo upoważnieni _ neczne nawet częściej, w celu zapobieżenia wznozarządcy. nieruchomości mit:szkalnych i' parcel szeni8~ się kurzu.
M .ejsca stałego postoju dorożek, platform,
niezabudowanych. mają obowiązek czuwać, aby
parceJe te i nieruchoml.)ści, a w szczególności wozów i t., p. na ulicach i placach powinny być
podw6rza, urządzenia podwórzowe, ustępy ogól- codzit.::nnie zmywane wodą.
Za.rząd Miejski ma prawo stosować ulgi i wyne, b:amy, klatki schodowe, strychy, dojścia do
suter\.n i pIwnic i t. p., były utrzymywane w po- łączenia odnośnie wykonania przepisów niniejrządk.,. i czystości .i odpowiadały postanowie- szego paragrafu· względem właścicieli tych nieniom ninieJszych przepisów; przy tym powinni ruchomości przy nieurządzonych ulicach, które
położ~ne są w obrębie przyłączonych do miasta
zaop~trzyć dozO!rCów nieruchomośct w niezbędne
przed. nioty do utrzymywania porządku,' jak: terenów.
miotłv • szczotki, ścierki, wiadra, łopaty, łomyitp.
§ 5~
§ 2.
Wlasciciele nieruchomości niezabudowanych
Dozorcy domów, parcel nieza.budowpnych, lub osoby,I{tórym poruczony został zarząd odplaców, plantacyj, hal, targowisk i t. p. prywat- nośnych-nieruchomości, zobowiązani są, w myśl
nych, państwowych lub mieJskich, mają obo- §§ 1 l 2 niniejszych przepisów do utrzymywania
czystości i· porządku na tych placach oraz na
wiązc:y utrzymywać W czystości i porządku
.urządzenia wymienione w § 1.
l;)rzyległych jezdniach i chodnikach.
Również do obowiązków tych dozorców na§ 6.
leży oczyszczanie chodników i połowy' ulicy
Powier~chnia dziedzińców i podwórzy miesz(jezdEi) wraz z rynszto.i{alni (rowami) na 'prze- kalnych lub przeznaczonych na cele handlowe
strzeni , odpowiadającej długości frontu nieru- i przemysłowe, powinna być równa bez wybochomcści, oraz zbieranie i usuwanje zmiotków.
jów i dziur i posiadać odpowiedni spadek dla
G'_,zie nIema stałych dozorców, wszystkie ich spływu wody.
obowiązki tiążą na właścicielach nieruchomości
Podwórza hal targowych, targowisk, zalub esobB:ch, którym poruczony został zarząd jazdów oraz wszelkich innych zakładów publiczodno,śnych nieruchomości.
nych, powinny odpoWiadać warunkom, wyma§ ~.
ganyJ-n przez przepisy o urządzeniu i utrzymyZabrania się zanieczysz,czan~e jezd~i, chodni- wanilL tych przedsIęhior.,tw.
ków 1 trawników, skwerów, fontan, sadzawek,
§ 7.
W obrębie. każdej nieruchomośc':mieszkalnęj
placów nieżabudowanych i wszelkich kątów i zakamarków. Wszelkie drobne odpadki na ulica(!h, powirien być: a) śmietnik, b) ustęp, c) urządze
placach, w parkach i ogro<;lach publicznych, na- nie d~ trzepania odzieży pościeli i. t. p. P,onadto
w klatkach schodowych. na każdym piętrze' poleży ~kładać w koszach do śmieci.
winns. być' spluwaczka, napełniona wodą. Śmiet
R~,wnież zabrania się zanieczyszczania ulic,
dziedzińców, podwórzy, ogólnych klatek scho- nik pod względem wykonania,.materiału i przy- .
dowych, .strychów, ogó~nych- korytarzy i wszel- stosowania do sposobu usuwania śmieci, ma od-;
kich i.lrząd~ń podwórzowych śnrieciami, odpad- powiadać wymaganiom przepisów obowiązu.,.)'
kami domowymi, pomyJami, plwQciną i wydali- jących.· .
nami, stawiania w ogólnych klatkach schodoŚmietnik' powinien być mocno i szczM.nie zbuwych i korytarzach naczyń ze śt.niE:'Ciami lub po- dowany oraz zaopatrzony w ruchomą pokrywę,
myjami oraz sprzętów domowych, - zanieczysz- szczeJnie zamykającą otwór do wrzucania śmieci.
czanip. podłóg, ścian i urządzeń· w ustępach, ogól- Otwo't ten powinien być tak umieszczony,aby
nych, - trzepanie oraz -wietrzenie garderoby, zsypy:wa~e' śmieci do zbiornika nie wymagało
mebli, dywanów i t. p. w oknach i na balkonach, wysiłku.
206.
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. SnLietnik powinien być ustawiony w miejscu
Zlew poWinien być codziennie przepłókiwany
.a jadnocześnie najbardziej oddalo- czystą wodą, a. jego krata oczyszczana z zatrzynyril od okien lokali mieszkalnych i od zakładów mująf'ych się na niej części stałych.
przetwarzających produkty spożywcze. ,
. .
Do śmietników tych mogą być składane od§ 9.
padk~ domowe i zmiotki !tylko w stanie stałym
U stępy oraz urządzenia do 'zbierania i odpro(suche)~ Zabrania się składania i rozrzucania wadzania nieczystości,znajdujące się, na pod\Vóśmieci poza zbiornikiem.
rzach i dziedzińcach nieruchomości mieszkalŚmietniki powinny być opróżnjane' w godzi- nych lub przeznaczonych na cele handlowe
nach: od godz. 22 do godz. 6-ej rano.
i przemysłowe, powinny odpowiadać wymagaŚmiecie powinny być usuwane po napełnie- niom obowiązujących przepisów budowlanych.
niu zbiorników do 2/3 pojemności.
Ustępy podwórzoWe powinny być zamykane.
Wszelkie zbiorniki· do śmieci powinny być po
J eden przedział ustęł;)u, powinien być zareopróżnieniu czysto wymiecione.
zerw\" wany do użytku ogólnego; klucz od niego
Ruchome zbiorniki metalowe (puszki bla- powUlien znajdować się u dozorcy domu i ma
szane), zastępujące stałe śmietniki, powinny być być wydawany bezpłatnie na żądanie. Na
myte po opróżnieniu, które rea następować przy- drzwiach tęgo przedziału należy umieścić napis:
;,Klu.::7, u dozorcy"
najm!1 iej raz na tydzień.
Woży służące do wywożenia śmieci, powinny
U~tępy powinny być raz dziennie zmywane
po obu stronach posiadać tabliczki z napisem wodą.
.
"Wóz do śmieci". Zabrania się wypełniania wozu
U~.tępy na- nieruchomościach skanalizowaśmieciami powyżel. odeskowania.
nych powinny być połączone z kanałami, a .na .
Wóz do śmieci nie może służyć doprzewoże- nieru('homo.ściach nieskanalizowanych powinny
nia produktów żywności~wych (nabiału,' ja- posiadać doły kloaczne szczelnie zamknięte, aby
rzyn i t. p.) i o zdatności wozu orzeka Zarząd nieczlstości i gazy nie wydostawały się naMiejski.
zewnatrz.
Śmiecie i odpadki domowe mogą być wyw;ożone .i składane tylko do miejskich dołów komG~y zawartość zbiorników' ustępowych' dojpostowych za nową rzeźnią (wylot ulicy P.O.W.) dzie· do ·2/3 ,pojemności, nalezy je wywieść przy
Za zezwolenietr:l zarządu gminy, udzielonYlJl i pomocy Miejskiego Przedsiębiorstwa Asenizana prośbę właściciela nieruchomości, śmieci, gruz cyjnego. Tabor asenizacyjny winien być' zaąpa
i Z'iemia .mogą być wywożone na tę nierucho- tąony w samoczynny beczkowóz do wywożenia
moś~ dlazasYPyw8I,l~a, dołów (np. glinianek). fekal); lub beczkowozy o hermetycznych zaśmiecie muszą 'być układane warstwami gtu- mknirciach z pi~cykiem do spalania gazów.
bości około l m., pr,~esypywanemi ,warstwami
O zdatności taboru asenizacyjnego o.rzeka Zagruzu i ziemi grubości około 0,20 m. Gdyby rządlVIiejski.
"
wskutek
niedostatec:l:nego
przesypywania
Tabor asenizacyjny winien być zaopatrzony
warstw smieci warstwami gruzu i ziemi, oko- w taŁliczki. z napisem: "MIEJSKI TABOR ASEliczni mieszkańcy byli narażeni na nieprzyjemne NIZACYJNY. - BECZKOWÓZ Nr........ - POwyziewy, zarządgminv może 'cofnąć swe ze- - JEMNOść .... Itr.",. oraz pieczęć Komisji Sanizwolenie..
,~,
tarnel o zdatńości beczkowozu.
'
Jeśli śmieci z ruchomych zbiorników metaW7.bronione jest skła<;lanie 'wywożoI}ych nielowych (puszek blaszanych) będą zsypywane do czystości wpoblizu zabudowań mieszkalnych 1
specj..tlnych wozów, które posiadają urządzenia w miejscach; u~zęszczanych prze~ publiczność
zapewniające bezpylne ich przesypywanie, ust:.;' lub do kanałow rzecznych.
,
'Nieczystości z doł6w kloacznych mogą być
wanie śmieci, może odbywać się w każcfef porze
dnia· To samo dotyczy, takiego systemu usuwa- wywożone wyłącznie w porze nocnej i nad ra,.
nia śmieci, przy którym wypełnione śmieciami nem ~
ruch orne zbiornikI metalowe, będą wywożone
a) w miesiącach letńlCh (od 1. IV. do 30. IX.)
dla opróżnienia poza obręb zabudowań miesz- od godz. 23 do5 rano
kalnych, a na ich miejsce będą wstawiane czyste
'
, b ) w mies .. zimowych (od 1. X. do 30. III.)
zbiorr.iki próżne.
od godz. 22 do 6 rano.
:§ 8.
§i.0.
W' nieruchomościach miesz~alnych skanalizo. Urządzenia do trżepania garderoby,pościeli,
wany, h,' nieczystości płynne (odpadki kuchenne dywanów i t. p. powinny być ustawione na pod'i pOll'.yje) powinny być odprowadzane do kana-' wórzachmożliwie naj dalej od okien lokali miesz.łąw," natomiast w nieruchomościach mieszkal- kalnych. Polewanie kwiatów na balkonach
~<;h nieskanalizowanych~, powinny się znajdo- i oknach winno odbywać się do godz.8-ej i od 22.
, -'ć ,. na podwórzach zlewy żeliwne, zelazne albo
~r&Wn..i.aDS.,.cobite blachą cynkową lub ocynkoTrzepanie garderoby, pośCieli i t <p.,nl:oże odwah~~trzone u spodu w kratę. Odpływ bywać się tylko w godz~nach' latem/od 7~ej do
z P~~u.powinien być odprowadzony do l1-ej,.zimą od ,B-ej do 12-ej;., .',
~Jlłtneg(j ~a na pomyje lub 'gnojówkę,
§, :I l.'~ "
.łJbO· d.o. d~ł~ ltłoa~nego. Za~r~a się lewańia.
Podwórza nieruchOIil~Ci, 'bramy, sienie, ogól.pomYJ l zuzytej ~dy bezposrednio na podwórzę. :tle kl~~ki scł,loo!lWe, dojścia do suteren i piwnic,
dostępnym,

ó.
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powinny być codziennie oczyszczane (zamiata- 'winny dokonać tego najpóźniej w terinin~ch,
ne) po uprzednim skropieniu wodą.
okre~lonych przez Zarząd Miejski.
Bramy, sien~e i ogólne kl~t~i, schodowe muszą
§ 16.
b yć przynajmniej raz na tydzlen myte.
Przepisy niniejsze _obowiązują na całym ob§ 12.
szarze m. Kalisza i wchodzą w życie z dniem
Utrzymywane w obrębie zabudowań osiedla ogłos7enia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Równocześnie tracą moc obowiązującą dotychkonie~ bydło lub nierogacizną powinny być
umieszczone w pomieszczeniach, specj alnie' do czasowe przepisy sanitarno-porządkowe z dnia
tego celu przystosowanych i odpowiadaJących 27 mdrca 1934 r., wydane na podstawie § 14 rozporządzenia ,Naczelnego N adzw. Komisarza do
wymaganiom przepisów obowiązującyc11. .
spraw walki z epidemiami z dnia 10 czerwca
W pomieszczeniaGh, przeznaczonych na .po- 19211' (Dz. U. R. P. Nr. 55 poz. 346).
byt koni, bydła lub nierogacizny, powinny być
Powyższe. szczegółowe Przepisy Sanitarnostosowane urząd~enia lub środki, uniemożiiwia .Porz~dkowe zostały zatwierdzone reskryptem
jące wylęganie się much orazV,Vydzielanie się
Wojewody Łódzkiego z drPa 13 maja 193 tj roku .
przykrych gazów.
Nr. ZA. VII-0-2-37.
Nieczystości z' tych pomieszczeń. powinny być
Prezydentm. Kalisza
gromadzone w gnojowiskach, które mają odpQwiadaćwymaganiom obowiązujących przepisów
p. o. (-) M. S i w i k
budowlanych.
Wiceprezydent
Zawartość gnojowisk musi być usuwana na .
pola uprawne lub plantacje, albo na tereny na
207.
ten cel przeznaczone, zgodnie z ust. 7 § 9 niniejOBWIESZCZENIE.
szych przepisów.
.
'Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w
§ 13.
Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wy, Padlina zwierząt powinna,być USuwana przez mienionych osób toc~ się postępowa,nie spadmiejskiego rakarza' (czyściciela) z terenu gminy kowe, a mianowicie po zmarłych:
miasta. Kalisza w ciągu 12-tu godzin Qd chwili
1) Danielu Rozenbaumie jako: a) właści
padnięcia. O usunięciu padliny ~wiadamia racielu ostrzeżenia na sumę 3.000.- złotych i 0/O
karza, właściciel zwierzęcia, a rakarz - miejskie- i kosztami zapisanego na części dóbr Nieznago le,kar:za weterynarii.
nice lit. A pow. Radomskowskiego, b) wierzy- .
cielu . sumy 11939.- złotych z 010 i· kosztami
§ 14.
w ~wocie 565 złotych oraz reszty kaucji zabezWlnny przekroczenia przepisów niniejszych pieczonych na części dóbr Nieznanice lit. A pow.
podlega karze aresztu. do .a.-ch, miesięcy, i gr'4YW- tiadomskowskiego, c) właścicielu reszty dóbr
ny do 3.000 zł. lub jednej ż tych kar, jeżeli za Lasy dóbr 'Zdrowa pow. Radomskowskiego,
czyn ten nie grozi kara surowsza' w myśl posta- d) wierzycielu kaucji w sumie 3.800 dolarów
zabezpieczonej na osadzie Kletnia Nr. xtx pow.
nowi'.;ń art. 22 ustawy ż dnia 21 lutego 1~35 r~
(Dz. U', R. P. Nr. 27 :poz~ 198) o zapobieganiu cho-_ Radomskowskiego, e) właścici~lu osady Krzywda pow. Radomskowskiego, f) współwłaści
roboM. zakaźnym i ich zwalczaniu.
,cielu
reszty dóbr Kletnia lit. C pow, RadomOprócz tego, o ile polecenie urzędu sanitarneskoyvskiego,
g) współwłaścicielu reszty dóbr
go co do usunięcia śmieci lub odpadków z nieKletnia lit. A pow. Radomskowbkiego, h) właś ..
ruchomości, jak również ,codo oczyszczania docicieludziałki gruntu Nr ... 1 przestrzeni 1 mórg
łów kloacznych oraz' zbiornikow na pomyje
252,7
pr. kw. wchodzącej do Składu osady Kleti wody zużyte nie zostaną wykonane w ciągu
nia
Nr.
XVIII, i) właścicielu osady Kletnia'
3-ch dni, wywiezienie·· i .oczyszczenie" będzie doNr.
XVI
pow. Radomskowskiego i j) właści
konane .pr~musowo przez' Zarząd Miejski na
cielu
działki
gl;'untu Nr. 1 przestrzeni 3 morgi
koszt właściciela nieruchomości.
100 pr.. kw. wchodzącej do' osady Kletnia
Ucr. .ybienia,które kwalifikować ,się będą, jako Nr. XVII pow. Radomskowskiego;
niew~/konanie obowiązków słu~żbowych, wyni-'"
2) Antonim ,vel Stanisławie Starzews~im
kających ·żestosunku prawno-publicznego, w jawłaścicielu działka gruntu przestrzeni 8.314 m. 2
kim pozostają osoby, które uchybień .tych się do- wchodzącego do składu części, folwarku Uszczyn
puściły (dozorcy ,j' administratorzy nierucho~
Witów lit. A zwana Miasto' Ogród .poruatów
moścl państwowych, samorządowych i t. p.), ka- pow.. Piotrkowskiego; - .
•
rane 'uędą w myśl odnośnych przepisów dyscy3) Karolu Waleckim właścicielu działka
plina.,nych•.
'gruntu przestrzeni 3 morgi z osady Kaczka
§ 15.
Rawskiego;
Jeśli dla wyk~ywania·)owyżS.iych postano4) Franciszku Olczyku właścicielu działka
Wień ko:pięc.zne będzie' przeprowadzenie jakich- , Nr. 64 przestrzeni 1 ha 6:796 m. 2 ze składu Ko~plwi{;;'k robgt technicztiich, względnie. wprowa- loniJ. Grabica i LuboniaNr. IX pow. Piotrkowdze~ie no\Vych utżądzeń, osobY' zobowiązane po.- skiego;· '

pow.

L6dz1d Dziennik Wojewódzki.

24()

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

5) Tomaszu Robercie właścicielu osady Ra..
ków Nr. VI pow. Piotrkowskiego;
_
6) Janie Michale Bogusławsk~ właś~icielu
osady Lutobc;>ry Nr. I pow. RawskIego;
,
7) Paulinie Geislerowej właścicielce niepodzielnej połowy reszty dQbr 1Nyczerpy Dolne
i niepodzielnej p<;>łowy części dóbr Wyczerpy
Dolne pow. Częstochowskiego;
. 8) Antonine Buchowieckiej wierzycielce sumy 11,000 rubli zf)/o j ' kaucją 1.100 rubli zabezpieczonej na dobrach Czerniewice pow. Rawskiego;
9) Teofili z Jackowskich Karlińskiej właś
cicielce niepodzielnej połowy osady Bartodzieje
Nr. VII pow. Radomskowskiego~
10) Antonim Szychowskim współwłaścicielu
placu przestrzeni 150 prętów kw. z dóbr Starzycka Fabryka Sukna i Kortów pow. Brzezińskiego;
,
11) Marcelim Maksymowiczu właścicielu
działka gruntu Nr. 23 przestrzeni 4 dziesięcipy
.240 sążni kw. wchodzącego do! składu kol./Kociszew Nr. III pow. Piotrkowskiego; ,
12) Ryszardzie Janie Turobojskim, synu
Władysława właścicielu dóbr Szczukocice lit.
AB.pow. Piotrkowskiego.
Termin do regulacji powyższych postępowań
spadkowych wyznaczony zo,~tał na dzień
23 gtudnia 1937, roku w kancelarii Wydziału
Hipotecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie;
w którym to dniu osoby zainteresowane ,winny
się stawić i zgłosić swoje 'prawa osobiście lub
przez swych pełnomocników pod skutkami prekluiji."
'

Dział, nieurzędowy .
OBWIESZCZENIE
Centralnej Komisji
Oszczędnościowo.Oddłuże~owej dla SamC)rządu
przy Minisąaze, Skarbu w WaX'sza,!ie.

Pana

Przewodniczącego'

Na podstawie ~§ 8ilO.rozporządzenia,Prezesa
Rady Ministrów z dnia 26 marca 1935, r. 'w sprawie organizacji' i trybu postępowania, Centralnej
Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu w brzmieniu rozporządzenia Ministra

Póz.

Nt. 12

2Ó7

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

Skarbu i Ministra Spraw 'Wewnętrznych z dnia
31 lipca 1936 r. (Dz. U. ,R.P. Nr. 63, poz. 460) podaję do wiadomośCi, że w dniu 25 czerwca 1937 r.
o godzinie 10 przedpołudniem odbędzie się w
gmachu Ministerstwa Skarbu w Warszawie posied~enie Centralnej Komisji Oszczędnościowo
Oddłużeniowej 'dla Samorządu,na którym sto~
sownie do przepisu art. 20 rozporządzenia, Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października
1934 f W brzmieniu dekretu 'Prezydenta Rzeczy..
pospclitej z dnia 14 p.stopada, 1935 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 8?, poz. 506)zost~ie ustalony nowy plan
oddłużenia:

Gminy miasta PABIANICE.
Strony mogą osobiście albo przez; pełnomocni
ków składać wyjaśnienia na posiedzeniu.
W~lrszawa,

dnia 20 maja 1937 r.
Przewodniczący:

(-') Dr. Maurycy J aroszyński
w/z. Sekretarza Generalnego:
(-) Stanisław Zakrzewski

POSTANOWIENm.
Komisja, Oszczędnościowo-Oddłużeniowa dla
przy Urzędzie, Wojewódzkim Łódz
kim na posiedz;eniu w" :driiu: 31tn.aja·,1931·roku
stwierdziła; ,'w 'myśl art. 20 (1) Rozporządzenia
Prezydenta Rzplitejz dnia 24. X. 1934 r. (Dz. U.'
R. P. }'fr. 94 poz. 846) w brzmieniu dekretu Prez.
RZp1i+ej z dnia 14. XI. 1935 r. (Dz. U. R. P.Nr. 82
poz. 506), że, wobec" nie wniesienia we właści
wym terminie sprzeciwów przez strony interesowane, ogłoszone,w. Nr. 8 ł"ódzkiego Dziennika
Wojewódzkiego z dnia 15. IV. 1937 r. plany 9d'dłużenia miast: Błaszek, Sieradza} Turku i Zło
czewa stały się prawomocn~ -i stańowią Układy,
obowiązujące strony, jak, układy w· sądowym
samorządu

J

postępowaniu, ~dowy~

'Ł0dź,

dnia 2 cze'fwca 1937 r.
Przewodniczący

Komisji:
(-) Z. Chudzyński

Sekretarz Komisji:
(~) K:. T o kar s k i

OGLOSZENIA·,DROBN'E
-

Aleksatld.er Sapir,zaąlieszkały w Łodzi. przy ulicy Ab,..
dne;a 7-oj ~bił prawo jazdy za Nr. 9522.
469-3 .. 3,

I

Ab~. Ł6dź. Franciszk~ńska 12, r~Z1lik l?O7
A"bra~ow.icz
skradZIono kSIążeczkę wofskową, wydaną., w Łodzi.
.' , "

, , ' /' " ; . ' , " " , '

648-1- t

'Łó&ki, DZiennik

Nr. ,12
BileckrMichał. unieważnia

1136~ wydaną przez Bank

książeczkę wkładkową

Nr.
Gospodarstwa Krajowego.
623-3-1

Wojewódzki. '

241

Krygier MichliA rocznik 1900. w Łodzi.
wojskow, wydaną W Lodzi.

..

zgubił książeczkę
bezpł. 1-1

\łl

ról Estera. w Łodzi. zgubiła legitymację s~kolną wyarankiewicz Icek Manela, rocznik 1899 syn Judki i
, daną przez .Gimnazjum Hohsteinowej.
622-1-1
Brandli., zam. w Łodzi. przy ulicy Śr6dmiejskie; 39-60.
zgubił kartę zwolnienia wydaną w Sosnowcu oraz 'dow6d
osobisty wydany w Sosnowcu.
"
611·1-1
Kubiak Wa wrzyniec. zamieszkały VI' Choinach. pow.
,
'
,
,
"
Chojna~ki J~tl: syn Bro~i$"ława. w Łodzi. rocz~ik 1910
Ł6dz_ki. ul. Pogodna 5. z~ubił -pozwolenie na brońzgubd kSlązeczkę, wOJskową wydaną w ŁodzI.
- - wydane przez Starostwo Powiatowe, w lodzi.
479..~3
bezpł. l-l

B

K

'Cetter Jak6b. w Łodzi. rocznik 1894, zgubił ksłązeczkę
woiskową, wydaną 'w Łodzi.
636..1-1

Lasman
Aron. w
dami. wydane przez

Drżeżak vel Rzeżak Lewek Icek. rocznik 1884 w Łodzi,
zgubił ksiąteczkę' wojskową i, dow6dosobisty wy-'

dane' w

Płocku.'

639~1-1

Drabkin Miriatn, w Lodzi,W61czańska'37. zgubiła paszport zagraniczny wydany przez Starostwo Grodzkie
ł..6dzkiew roku 1931.,
547-3-2 '_
Dońng

Hugo, Choiny. zgubił dow6d osobisty i pozwolenie na broń kr6tką. wydane w powiecie ł6dzkim. '
520..3..3

Ditrych Antoni, Nawrot 52,' zgubił dow6d rejestracyjny
samochodu ŁO 860'32 .. wypany w Łodzi.
561-3-2
'Oomagalski Leon. rocznik 1902.zamieszkały w todzi.
przy ulicy Pomorskiej 90. zgubił książeczkę wojskow,,;
wydaną w Sieradzu.
•
607-1.1

Łodzi. ,zgubił prawo jazdy samochoUrząd Wojew6dzki Łódzki.

,

618-3.1
koncesję

J6zefowi. skradziono
Maikowskiemu
wyrob6w tytoniowych. wydane przez
daż·

cyzy i M. P.w Łodzi.

na sprzeAk625-1.1

Urząd

Józefie. skradziono świadectwo Przemysłowe
Maikowskiei
na sprzedaż słodyczy i owoców wydane pnez Za-

rząd Miejski W Łodzi i świadectwo Przemysłowe wydane
w 6-Uri:ędzie skarbowym oraz zezwolenie na kiosk. wydane przez Starostwo Grodzkie ŁódJkie.
626.1-1

.

' iiller
Oswald, w
M
cyjny
81909, wydany

Ł6dzki.

ŁD

Łodzi. zgubił

przedni znak rejestraprzez Urząd Wojewódzki
631-3-1

Miiller Juliusz. w Kaliszu, zgubił tylny znak l'eJS'2el~!a3, ,cyjny ŁO 83677
;,-

Ejbeszyc Natan, ,zamieszkały w Łodzi.' zgubił prawo
jazdy samochodami Nr. 9940, wydano przez Urząd
Wojew6dzki.
638-3-1

Maiewski Stanisław. rocznik 1897, ,syn J6zefa, zgubił
książeczkę wojskową oraz dow6d osobisty, wydany
w Koninie..
,123-3-2

Fiszel Klar, rocznik 1904. w Łodzi. zgubił ~$iążeczkę
woJskową i dowód osobisty wydany w Łodzi. 621.1.1

Jan. w Majkowie. zgubił
Mazurek
samochodu to 81627:

Finkel ,Samuel, w Ło,dzł, zgubił legitymację szkolną; wydatU\ pt'z~zgim~ziunt Nr. 202.
,612-1.1

rocznik 1'913
Moszek
skową wydaną w Radomsku.

Berek. w Aleksandrowie,
Gołynko
książeczkę wojskową wydaną

adaiczyk Szczepan. zamieszkały w Łodzi, rocznik 1908.
N
zgubił ksi"żeczkę wojsko wą. kartę mobilizacyjną wydaną w Łodzi.
' bezpl l.]

osobisty wydany, w Wołpe.

rocznik 1909. ,zgupił
w Grodnie i dow6d
619-1-1

'Wacław.
<

dowód -rejestracyjny
.
528-3-2

zgubił książeczkę

woj-

bezpł.l-1
~

-

lszewski Stanisław. rocznik 1907. w Łodzi. zgubił ksią- ,
G ajdecki Franciszek. w Łodzi.wrocznik 1908, zgubił ksht
O
_
634>-1-1
, teczkę wojskową wydaną, w Łodzi.
1-1
żeczkę woj~kową, wydaną

,

Łodzi.

bezpł.

akub M,oselsło, zgubił matrykułę, wydaną przez Tow
Szerz.Ołw~ ł Wiedzy Techn. w śród żyd6w. 629-1-1

J

\--

,

WOJskową. wydaną

zgubił książ,eczkę
'542-2.2

ołopol~wski Michał, w: ~odzi.'Z:fubił prawo ia~dy. wyd~ane przez Urząd WOlew6dzkł· Warszawski.S49... 3-2

:K.

Of,!ln Kor()tkiewi~z,Kazimierz i Fajnberg J6z~f, zgubiliK
,dow6d toż$amośclsamochodu. ŁD89612,:abecnłe tD
~_~~~.
'
~7-i3..3

Henryk.. t6dz. Czerwona 3, .:ifubił
KOSf~~
reJestr.. ł..D.82848,wydanyw ~OdZl.

tylny znak,
'849..3-3

K or-ytowski Stef~w Chojnach, skradziono
bisty, wydany,;~, Łodz~,

LubotYń. pow. Koł~

,

624-1-1

'

,roe~B",i~, ',·1906.
wGostynmie.
Jesio~ Jtikiew,wt,o,~zi.,
.

Edward. Podkie;sze. gm. Lubotyń., skradzit?D.o
Pawłowski
dowód osobisty Nr. 7137 wydany przez Zarząd gmmy

" •_

dowód oso..
637-1-1

"

Kosalski WJadysław, ,~amieszkały w:-Łódzi, zgubiłdów6d
-osobisty wydany przet, gr:nin~ BełChat6w,:, ąo~/łOc-l ..l
"

,;

Lucian, w Łodzi, zgubił świadectwo szkCitne
Pietruszewski
z ukończenia 7 klas Szkoły Powszechne; Nr. 25.
613-1-1
.Maria. zamieszkała w Lodzi. Zgierska 120, zguPawlicka
biła dowód osobisty wydany w todZi. '
'608-1-1 '
"
pilarek Piotr'ow,J·.bdZi; r~c~ik 1895. zgubił:ksiązeczkę
wojskową wydanąw~leTadzu.
632-1-1
Dogis,ChajaGitla. Andrzeja 45. zgubił ,dowód 'osobisty.
488-3-3

~ wydany w ł..odti.
ROIl1ĄI1.

Łodzi. ,zgubił
Urząd

jazdys~o

:w
I?rawo
ROisowsJ4.
'chodaml wydane przez
WOJew6dzlci.
' .otSzłajn Abram.Zdudsk'a-Wola.
zgubił kartę
R
wydat14 w
, ,
'ślniC3'l.

Łodzi.

,630-1-1
rzemie149-1 ...1

Łód~Iti DŻi~nikWojewÓ~ii.·~

,242'

.

------------------------------------.
Edward. w Łodzi. zgubił legitymację szkolną
S·"zykier
wydaną przez Polskie Gimnazjum Społeczne. 615-1-1
--

,

troynowski Jan. w Łodzi. zgubił
wydaną przez Gimnazjum Nr, 38,

S

'

legitymację

i

szkolną

,614-1-1

Łodzi, zgubił ksią
żeczkę wojskową. kartę mobftizacyjną. dowód osobisty
legitymację Korpusu Oćhrony Pogranicze,
633-1-1

Sznopar Icek Dawid. rocznik 1911. w
i

łomnicki Bronisław.

S, żeczkę

w

Łodzi.

wojsko",ą wydaną

rocznik 1901, zgubił ksią
w ,Łodzi.
. ' 635-1-1

ytner Mirla. w Łodzi. Nowomiejska 3.
.
wozu 1593 wydany w Łodzi.

S

zgubił

numer
628-1-1

Witold Karol. w Łodzi. ul. Brzezińska 82.zguS zymański
bił prawo jazdy Nr, '11182. wydane przez Urząd Wo;eW"ódzki w

Łodzi.

.•

-'

.577-3-2

Marzec Czesław. Sulejów. zgubili
Szrajber Ajdla Gitla, isamochodu
tD 82563
560-3-2
książkę tożsamości

zgubił

Tadeusz,
prawo jazdy szoferskie wyT roianowski
dane przez
Wojewódzki w
za Nr. 1294..

Urząd

Łodzi

'472-3-3 .

Trojauowski ,Tadeusz. Senat.rska 35/37 zgubił prawo
jazdy szoferskie wydane przez Urząd Wojewódzki
Łódzki za Nr, 1294.
.
627..3-1

pre"nuJUeloata wynosi I

kwartallliezł.

4.50,

Nr..t~

Wize~feld SzIam~ Icek, '~o.ćznik' 1-904_ ~ Łodzi. zgubił
kS1ążeczkę WOJskową, wydaną w ł.OOZ1,
616-1-1

W itczak

Ludwik, zamieszkały Vi Ło'dzi. 11 Listopada.
144. zgubił rewolwer syst. "Browning" kał; 635.
Nr. 1032293.·
' 4 6 8 - 3..3
Weiit" Jan, w Łodzi. zgubił, przed.ni znak rejestracyjny
samochodu tD 86146, wydany przez U rząd Wojewódzki."
56~-3.2

,

W

roński Stefan, rocznik 1905, "w Łodzi. zgubił ksią
żeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
617":1-1

między Kraszewem a stacją Andrzejów, portfel
Zgubioino
z 3 zaliczeniami kolejQwymi Nr. 10249 -::- 176
zł.

24.20 - 402 zł. 15443 -- 132 zł. weksel na 300 zł, płatny
24 lipca. wystawca D. Nowak, Żeromskiego 9 zlecenie
M. Wiślicki. Pomorska 163 zyro M, Izbicki; At. I Maja 4.
oraz inne dokumenty. Wszystkie ,dokumenty zastrzeżone
zwrócić za wynagrodzeniem Goldin • .ul. ,Piotrkowska 64
lub Posterunek Policji w Andrzejowie.
620-1-1

Zgubiono Nr.

rejestracyjny tylny tD 86079, samochodu
marki .. Chevrolet" wł. Wł. Sp. ~ Akc. , "N.
.,Eitingon i Sp." w Łodzi. ul. Sienkiewic~a 82.
543-3-2
ciężarowego

roczńie zł.

Konto w P. Ko O. Nr. 602355"ódllli DzienniK

8.-' wraz z

przesyłką pocztową.

Woje.ód~JIi, Łódź.
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