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. ROZPORZ1\DZENIE
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia 31 maja 1938 roku Nr. OC. II-1I38
~'::,uPQważntęniu przełożonych gmin miejskich
dł nałdad~llia lar w formie nakazów karnych.
"'Na . podstawie" art. "45 ust. 3· rozporządzenia'
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22
~ca., 19.28 raku o postępowaniu karno-admi-'
nistracyjnym (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 365)' zarządzam co nast~puje:
.'
§ 1.
:l!poważnia się przełożonych gmin miejskich
na terenie województwa łódzkiego do nakłada
nifl'·kar w formie nakazów karnych. a to: kary
aresztu na czas nie przekraczający ,dni dwóch
i kary pięniężnej nie wyższej niż 30 zł.
:;'1.~::'

_

' .

§ 2.,

Uprawnienia w§ 1 odnoszą się do następującyćh ~kroczeń:"
" ..

l»'przewidzianY~Ąw art. 399 i 400 rozporzą
•. /dz~nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 16 lutego 1928 r. o prawie bu;dow~anym i zabudowaniu osiedli (Dz. U.
,R. P. Nr. 23, poz. 202) w brzmieniu ustawy
z dnia :14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 56,
,····.poz. 405), - za wyjątkiem wykroczeń, popełnionych przez Kierowników robót lub
przedsiębiorców,pro,wadzących roboty bu, dowIane;
"

2) przewidzianych wart.· 98 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych
chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. 'Nr. 77,
poz. 673);
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6) przewidzianych wart. 15 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
22 marca 1928 roku o zwalczaniu jaglicy;
7) przeciwko przepisom rozporządzenia Prezy. ~denta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ,1~
marca 1928 roku O zaopatrywaniu lUdnOSCl
w wodę (Dz~ U. R. P. Nr. 32, poz. 310) oraz
rozporządzeń wydanych na jego podstawie;
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16
'marca 1928 roku o usuwaniu nieczyst()ści
i wód opadowYch '(1)z. U. R. P. Nr. 32,_
"poz. 311); .
.

8) przeciwko przepisom

9) przeciwko postanowIeniom 'ustawy ź dJ:iia 7
'października 1921 r. o przepisach porządko
wych na drogach publicznych (Dz.'U. R. P.
Nr. 89, poz. 656) w brzmieniu rozporząq;ze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 14 lutego' 192'S'I'Qku (Dz,U. R.?
Nr. 18, poz. 151), oraz, prząciwko postanowieniom przepisów wydanych na jej pódstawie;
10) przeciwko przepisom ustawy z dtrla 13' mar:"
ca 1934 roku o ochronie przed poxarami i innymi klęskami (Dz. U. R. P.Nr. 41, poz. 365),
oraz rozporządzeń. wydanych na jej podstawie;
11) "przeciwko ;przepisom 'roepol'qdzenia, Prezy..
. • denta Rzeczypospolitej z dnia 22 m.arca 1928

roku o'godzinach handlu i' godzinach otwar.,
cia zakładów handlowych i niektórych przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz.' 364)
wbrzrnieniu dekretu Prezydenta Rzeczypo ..
spolitej Polskiej z dn'ia 10 grudnia 1935 r.
'(Dż. U. R. P.Nr. 90; poz. 575), oraz przeciw:"
~o przepiędm rozporządzeń wydanych na
jego' podstawie;
. .
12) przewidzianychwart;~i :ustawy.z ,dnia 21
marca 1931 roku. o ograw:ezen,iacl.l,w spr~a..
ży,. podawaniu i 8pOżyci1.\ napojów alkoholowych, (Dz. U.R. P.Nr. 51, poz. 423);
13)rprzewidzianych wart. art. 34,.38, 39, 49, 51
i 53' rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 roku o prawie
o wykroc4eniach (Dz. U. R.P. Nr. 60,
poz. 572);

3) przewidzianych w· art. 2 lit. a), b), c), d),
· e) i'J) rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 14) przewidzianych w art. i69 lit. a), b) i' d)
oraz w art. 170 lit. a), c) i'd) ustawy z dnia
.pospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r. .
9 kwietnia 1938 roku o pOjVszechnym·oboo ochronie zwierząt (Dz. U. R. P. Nr. 42,
wiązkuwojskowym (Dz. U.R. P. Nr. 25,
poz. 417, z 1932 r.);
poz. 220) z zastrzeżeniem, że uprawnienia
4) przeciwko przepisom ustawy z dnia 211udo karania za wykroczenia, przewidziane
art. 169 lit. b) tej u~tawy,~ odnoszą się tylko
tego 1935 r. o zapobieganiu chorobom za· kaŹDym i ich zwalczaniu (Dz. U. R. P.
do wykroczeń, polegających na ,niezgłosze
Nr. 27, poz~ 198) i rozporządzeń lub zarząniu . się wbrew obowiązkowi na wezwanie
· dzeń wydanych na Jej podstawie;
właściwej władzy' gminnej.
'
5) przeciWko przepisom ustawy z dnia 19 lip-

.ca 1919. roku o przymusowym szczepieniu
ochronny:rnprzeciwko ospie (Dz. U. R. P ..
Nr. 13,,];>oz. 113, Z 1934 roku) oraz<rozporzą·dzeń wydany!!h na jej podstawie.;

Nałożenie kary w formie nakazu karnego może nastąpić tylko na podstawie doniesienia or... .
ganów gminnych, organó\V Policji Państwowej'
i innych władż lub organ6w urzędowych, opar..
tego· na iCh własnYll) spostrzeżeniu. ,
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roku o zwalczaniu chorob:"roślin oraz o tępieniu
chwastów i szkodników roślin (Dz. U. R. P.
""Przeciw na~zowikarn~l!lu, wydane~~ pr~e~ Nr. 108, poz. 922) .§.9' ~ozporządzeniaJ\~inistra

pr~łożQnychgmin miejskich Ill'Ożnawprzecią Roln. i R~f. Rolnych' z dnia' 3 sierpnia 1932 roku
g~ ·~7-iu po; dOręCzeniu ,nakaz~ wnieŚĆ. sP:r.ze- , o zwalc~aniu raka iiemniacżanego (Dz. U. R. P.
C.IW

piselplly lub . ustny. do'włądzy, ld6ranakaz, Nr. \7ł,~poz~ 644)
,W przeciwnym r~zie nakaz. staje się

'!VYdała.

pralVODnocny.

zarządzam

"

" Sprzeciw wniesiony "'-w ter~inie.spóźniónyrt1,
oQrzqci<władza,.· która nakaz wydała., W tym ;wy;;' ,
~ku mQin!i ~"fIN ,ciągu 'trzech dni'od zawiado-"
ml~ia o.odrzu~tliu sprzeciwu złożyć u ~ładzy
~ej ~ądan.ie - skierQwaniasprawy 'dQ 'sądu,
oJ.m.:go~go celem tozpatrzenia zasadnoŚciod·J,
mowy... 'Żądanie' to można złotyć wprost do Sądu O~ęgowego., , r
;,'
t
W razie wniesienia spr~eiwtiw tell'min-i~]ub,'
" ,,'
· .~vterminu,powiatowa władza adtni, ' . . "1,;~hłej przeprowadzazwy-czajne pastę:'<
poWanleA~u·"'.łlibn:i'listra:cyjn~.·
,
...

. §5.

,

§

1.

Zgodnie ze wskaząniami Stacji Ochrony Roprzy Łódzk.iej Izbie Rolniczej z dnia20-go,
kwietnia '1938 roku Nr. II. 5 c. 212 ustanawiam.
obszaf" ochronny d,ła ogniska raka zi.emniacza~'
nego w· mięjscd~9ŚCi •Garnek, gm .. Ga~I\ek, pow.,
radomszczańskiego,którego .granice stanowi :te-.
ren gminy Garnek ..
ślin

§ 2.

'Z .9bsźar~ ochronnego, .określonego w § ,1. nie

wólnowynosić(wywozić)

zietnniaków, wszel-.
kich odpadków ziemniaków, a także chwastów,
ZIemi i nawozów naturalnych
.
.
.
;

Wynłierwne; '*i~~~~dzę;' hab~ów' . '~ch"

następuje.:

co

,

,.

~

.:

,

\

;

~.

§":f ,",

~rz~y:, o ile ' SZ9?=eg~ę' U$,tą\vy;l)ie~aJiqWlą;
~~~ęJ, przypadaJą ,na tie,ćt· ,gtQi'riy ',' f Jua.j': }5yć :
Winni ·narusze,ni.apr~pisów § 2 niniejszego
~tę. ~.~ele opie~i sP<1eC~~~'-,~ " . J . ' ,
,
rozpor;z;ądzenici będą karani w drodze admini-

stracyjnej napodśtawie art. 13 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopa1) Rozporządzenie' niniejsze wchodzi VI ży€ie' da 1927 roku o zwalczaniu' chorób .roślin, oraz
tępieniu chwastów i sz~Ołiników roślin (Dz. U.
z dniem· l sierpnia 1938 roku.
2} Przepisy' jedn.k·niniejsźeg~:rQ~orządzenia; R. P. Nr. 108, poz. 922).
~otyqząqę ~·ąłl~~':V,ainie1li~ 40 wymierzania kar
"'§'4.-·"c '
. za Wy~" pt'ęWidziane w ustawie
o powsZeehftYm~~l:u wojskowym z dn.
Rozpor~gegfemłiie}Sze wchodzi' w życie
9 kWietnia 1938 ro~!pz: U. R. P. Nr. 25, zdnien.t,ogJąs.~~' u)': . , :J .~: ...
poz. 220 (§2 p. 14), wchodzą w źycie z dniem
1 września 1938 tOHu ..,., ,,~.-··t··;;
.,. :Wojewoda: .•
§ 6.'

!

(-:-)H~·JÓ

, ,~,.§ 7~

,C'Z chwilą.wejścia·w ży.cie niniejszego rozpor~dze~ ~ra,ci moc obowiązującą l'9z.porządze
nIe WOJewody Łódzk~ego z, dnJa 18 czerwca 1936

z'ews k i.

,IL .
227~

=U

, QGł~OSZENlE. "
.? .uprawnieniu Zarządu Miejskiego w ŁadO 'nakładania:' ,!Jar 'vi fontńe rlakazów kar.-: URZ,DU WOJgw()DZ!QĘ(j(l ŁÓDZKIEGO.'
nyeh: ~~ nje.lt.tÓre wykroczenia, pPdJ~ją.ce' ka-1 zdnia~3Q maja' 1938 roku ,Nr. R.U. V-1/5/11/37
ror ':V adrnin~racyjnym try1?ie 'postępowan,ia,
~ °fą~e w ł..6dzlPm Dzienniku V:! ojewód:tkim o' cofJlięeiu' upOważlti~nia 'do 'za\\'odoWejo,~·
.., ...4~ z dnia 1 lipca 1~36 roku pod,poz. 214..
'koJl~ania ćzyDnęŚci 'parccląę'yjnyćh.. " .
.

~.

f

·

•

Urząd Wojew.~z~ poaaje.:do iWiadomo.
,. . śći;.:
Ze,. .. ~ . d a: .' :
W oJevvo
.
..I_A"'J'
~&:~ ..
. na mocy § 110, 111 i 113 l1>zpotJąw&uJUs
'l.v.uul!!'!,:
(-) . H;>J ó z e :'W sk t stra Reform Rolnych, ż· lania 7 grudnia 1926 r.
,~',
.
do JlBtawy z 4nią:2~ grudnia 1925 roku o wykon.
ref;' rolnej (Dz: Ust. Nr. 8, z 1921J?Jtu:po~ .. 66)
..
~6., ,,\.',
cofnął. upoważnienie .do zawodowego :wykQny':R()ZP08Z:&BZENIE
wa$: ~ci parcelacyjnych na terenie dzia""
łalnośCi Urzędu Wojewódzkięgo . Łódzkiego -:-.
,lV6IEWO))Y~ÓD~IEGO' . . ; . .;; Mierniczelnu' Krajew~iemu,zaMieszkałemu
:lt:~;;~n;'~aja 19a'a"rók~·:N;:·'BB ..IIl-8b/~·:' w Warszawie przy ulicy Żulińskieg.oNr.3.

.

c.

o'z.~t*~~tt 'rhla' ii~mniac~anego w'~PoWie~ie~',
. ,.,.",....... l"adom~zcpńskim~.

. '. '.

"'.,, ..

d~~~~~wte.'·~:'8.·lił.oz~rz~d~i~ ,PreZY-~i
,a ....~,~"Zj ;dtI1i$. :ł9,,~ li$to.p~a:: 19~7·,:

.

.

Za Woje~wodę:','
.(~)

J....Otło.wski

.·N~'n~·:V{Y~iu. ~.

Łódzki Dziel1nik:Wojewódżki.. ',Poz.

228, '229,'230 .

Nt. 11

dotychczas uregulowana przepisami prawnymi.
Ministerstwo ,Spraw Wewnętrznych w porozuOGŁOSZENIE
mieniu z Ministerstwem Wyznan Religijnych
STAROSTWA POWIATOWEGO /
i 'Oświecenia' ,PUblicznego opracowuje obecnie
odpowiednie ,przepisy, ale sprawa jest, zbyt
PIOTRKOWSKIEGO
skomplikowana
(wymaga przeprowadzenia anz dnia 31 maja 193'8 roku Nr. RR. IV. 2/95
kiety i innych prac przygotow,~wczych), aby
. o wdrożeniu postępowania scaleniowego
przepisy te mogły być wydane w bliskim czasie.
W tych warunkach Ministerstwo uważa, że akta
we wsi Bujnice.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca, Zarządów gmin miejskich i wiejskich mogą być,
1923. roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R.P. z· ro- a tam gdzie grozi zniszczenie, powinny nawet być
ku 1927,. Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalo- przekazane do Archiwum Miejskiego w Łodzi,
nym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospo- z tym ,jednak zastrzeżeniem,' że przekazywanie
litej z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. to może mieć jedynie charakter depozytu tymNr. 67, poz. 622) oraz art. 14 ro:zporządzenia Pre- czasowego. Do czasu bowiem wydaniawspom.;.
wyżej przepisów nie należy podejmozydenta Rzeczypospolitej -z dnia 27 październi nianych
wać decyzji ostatecznych.
'
ka 1933 roku (Dz. U. R. P. Nr. 85, po~ 635), poRównocześnie Ministerstwo zaznacza, że zgoddaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 maja 1938 roku uprawomocniło się orzeczenie sta- nie z postanowieniami Dekretu' o organizacji
rosty powiatowego z dnia 6 kwietnia 1938 roku, archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami (Dz. Praw. Państwa Polskiego Nr. 14 z dn. 8
dotyczące wdroż,enia postępowania scaleniowego i, ustalenia .obszaru scalenia, na gruntach wsi lutego 1919 roku, poz. 182) wszystkie akta naleBujnice, położonej w gminie Gorzkowice w po- żące doregistratu~ urzędów państwowych zarówno dawnej Rzeczypospolitej i władz zaborwiecie piotrkowskim.
czych, jak i obechychwładz polskich, stanowią,
Za Starostę:
niezależnie od tego w czyich ,są rękach, włas
(-) Z. W o d z i ń s k i ność Państwa Polskiego, a tym samym muszą
Komisarz Ziemski. być przekazywane archiwom państwowym,
w danym wypadku Archiwum Państwowemu
w Piotrkowie..
228.

m.

Dyrektor Archiwów

229.

PISMO OKÓLNE
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z' dnia 4. 'VI. 1938 roku L. SA. 1-17/3/37
o przechowywaniu akt.
. Do wszystkich P. P. Przewodniczących 'Wydziałów Powiatowych i P. P. Prezydentów miast
wydzielonych woje~ództwa łó~zkiego.
Podaję niżej do wiadomośc;i pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecepia Publicznego z dnia 14 kwietnia 1938 roku Ń:r. Arch.
335/38 w sprawie przechowywania akt.
Zechcą Panowie Przewodniczący treść tego
pisma podać do wiadomości Zarządom Gmin
wiejskich i, miejskich miast niewydzielonych,
a to celem zastosowania się do wskazówek w piśmie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
.'
,
Wojew~:
(-) H. J ó z ew ski.
M1NISTEItSTWO
WYZNAŃ' RELIGIJNYCH
i OŚWIECENIA P.lJBUCZNEGO

Przedruk.'

Warszawa;dD. 14 kwietDia 1938 r.
, Nr. Arch-335/38
'
Przech.wywanie akt.
Odp. Da pism. • d•• 8. III. r b.
Nr.l~A. 11-5IS2 przekazane prz••
ArcD1WDDl' Pań.tw. w Piotrkowie

Urząd

Wojewódzki w

'Państwowych:

.(-) W. Suchodolski.
.

,

238.

PISMO OKóLNE
WOJEWODY' ŁóDZKIEGO
z dnia 11 czerwca 1938 roku Nr~ OA. 11..5/154
o zakazie uprawiania handlu' ,.v",urzedaeh' 'pań.
,stwowych. ad~nistracji 'ęgólnej \i. samorządowych.
Do wszystkich władz i urzędów ~dministracji
państw. ogólnej i samorząd4)wej" woj. ł~dzkiego.
Powołując się na, pismo okólne Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych z dnia.14 maja 1938 roku
Nr. GL. 80-82 o zakazie uprawiania handlu
w, urzędach państwowych (Dz. Urz. Min. Spr.
Wewn. Nr. 15, poz. 84 z~5 maja 1938 r.) oraz na
Okólnik Nr~ 14 Prezesa Rady Ministrów z 21..go
kwietnia 1938 roku Nr. 77~201/3 - zarządzam
co następuje:
,
Uprawianie w urzędach panstwowych administracji ogóln~j i satru}l'ządowej ,procederu handlu obnośnego' pr2;ez 'osoby" trud:aiące się tym
procedere~ zawodowo~ l~b, też ~ajmowanie się

ze strony samych
cy-r.ą-z~przedażą

Łodzi.

wzbronione.

urzędnlkow

w godzinach Pz'arozmaitych artykułów" jest

'

W pow~atowych urzędach administracji ogól•
.,!
Sprawa p.Qrządkowania, przechOWywania nej ,nadzór, nad' przestrzeganiem niniej'szego ,- zal przekazywania akt samorządowych nie· została
rządzenia naleZy do Wicestarostów, - przy po.. '

Nr.. tt

Ł6dzJdDzfeD rrlk Wojew6ćIIId.

póz. ·230. 231. 232

263

Dl?Cy Kierownika . kancelarii w' Urzędzie Woje- plowe bywają przesyłane i przyjmowane do wywodzkim do Naczelnika Wydziału Ogólnego słania bez naklejenia] przepisanego skasowania.
przy pomocy referatugospodarczęgo.
Proszę Panów o zwrócenie na tę niewłaści
Panowie Przewodniczący WydZiałów Powia- wość uwagi, komu należy, i o czuwanie, aby tetOWYCh oraz Panowie Prezydenci miast. wygzie- go rodzaju uchybienia· 'nie powtarzały się
onych wyznaczą odpowi~dni nodzór w podle- wprzysdości.
głych sobie urzędach w omawianej kwestii. '
Urzędników, otwierających pocztę, ,która
Zarządzenie .niniejsze wchodzi w życie nie- wpływa 'do Urzędu Wojewódzkiego,. zobowiązu
zwłocznie.
.
ję aby donosili mi bezzwłocznie drogą służbową
Okólnik Nr. 47 Prezesa Rady.Ministrów z dn. o każdym wypadku ujawnienia w aktachotrzy;3. V11-1931 roku Nr. 802ł/III - podaję· niżej manych z podległych mi urzędów I instancji,
w przedruku.
znaczków stemplowych nienaklejonych albo
Wojewoda:
w niewłaściwy ~osób skasowanych (względnie
'
w/z. (-:-) We n d o r.fj wogóle nieskasowanych) .
Wojewoda:
W~cewojewoda.
w/z. (-) Wendorff.
Przedruk.
Wicewojewoda:
PRa.?.ltS ~MtNł.sTROW
"ara••wa. dni. 3 lipca 1931 r.

~r. 8024łltt

W~rawi•••bron'e.ia upr.wi... '
nła w urz4;dach Pai.~-ch
handlu obDoj.ei'o." #

OKóLm.K NR. 4'1
Do wszystki'ch Panów Ministrów
w' Warszawie.
,Naczelna Rada Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego zwróciła się do ·Ministerstwa Spraw WewnętrznYch z prośbą o wydanie zakazu uprawia-'
ma ~ urzędach państwowych procederu handlu
obnosnego przez osoby, trudniące się tym procederem zawodowo.
.
. Mając. n1i .U\\T~ -straty czasu w urzędowa
niU, jakie ~ją z tego powodu oraz,~
względp. .~ ~o, ż~ uprawianie harun~ ~w .urzę
dac!t nIe lICUJe z lch powagą; przychylani się -do
~osku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
l ~r~zę Pana Ministra o wydanie. zakazu upraWlanUI wszelakiego rodzaju handlu w obrębie
poszczególnych biur.
'
Ponieważ· zdarzają się wypadki, że w niektó~~ urzędach sami urzędnicy zaj,mują się w' go~.Lilch. pracy rozsprzedażą' rozmaitych artykułdow~ proszę powyższym zakazem objąć i ten rotaJ hQndlu~
Prezes Rady Ministrów:
(-) p r y s t o r.

231.
PISMO OKÓLNE
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
.
z dnia 9 czerwca 1938 roku Nr. OA. II-5/142
, o kasowaniu znaczków 'stemplowych.

g~-Ystkich

PanÓw·, Naczelników Wydziałów
paa.ldu Wojew6dzkiego.
Łódzkiego iwszys,tkich
S~ Starostów na obszarze Woj. łódzkiego.

. erąziłetn,że mimo. zarz,ą.dzeń z dnia 15
::drlla 1932 roku Nr. OA. 11-5/74' i z dnia 13
Ja 193a Nr. OA II-5/28, . oraz dwUkrotnych
r:rotnnień" zawartych w pismach okólnych
22 :IX~utegO 1937 roku .Nr. OA. 11-5/50 i z dn.
. ~ 7 roku Nr. OA. II-5/183 znaczki stem-

232.
PISMO OKóLNE
('
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
,z dnia 3 c~erwca 1938 roku Nr. HL. IV-OlI
o postępowaniu administracyjno-karnym
w sprawach łowieckich.
Do wszystkich Panów Starostów woj. łódzkiego.
Ponieważ sprawy łowiectwa jako gałęzi gospodarstwa na ogół nie są doceniane przez szerokie warstwy społeczeństwa, a kłusownictwo
wyrządza duże i wielorakie szkody społeczne przeto daleko idący udział czynnika obywatelskiego, reprezentowanego przez łow'czych i podłowczych . Po}slrlego. Związku
Łowieckiego
w zwalczaniu kłusownictwa może oddziałać bardzo ~odatnio tak na sam' wymiar sprawiedliwości, jak na kształtowanie się poglądów i obyczajów społeczeństwa.
Wychodząc. z tego założenia i nawiązując do
zarZądzeń: .z dnia 12. VIII. 1937 roku Nr. RL.
IV-O/3 (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 19,
poz. '286) oraz z dnia 13-go grudnia 1937 roku
Nr. RL. 'IV-O/5 w sprawie przeciwdziałania prowadzeniu handlu nielegalnie upolowaną zwierzyną i tępienia kłusownictwa .....-·uważam również za wskazane, aby PP. Starostowie przy rozpatrywaniu w trybie admjpistl'acyjno-karnym
sprawo wykroczenia przeciwko przepisom Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
3 grudnia 1927 roku o prawie łowieckim' (Dz. U.
R. P" Nr. 110, poz. 934) korzystali z opinii łow
czych względnie podłowczych powiatowych z ramienia PolskiegO Związku Łowieckiego jako
.biegłych.
'
Nadto zalecam, a.by przy ewentualnym przekazywaniu takich spraw Sądowi Okręgowemu
w dotyczących·' pismach Starostwa zamieszczać
z reguły ustęp następującej treści: "Wno.szę
o .wezwanie na rozprawę w charakterze biegłego p ....... lub p ........ piastujących z ramienia Polskiego. Związku ŁowieckiegohQ1!0rowy urząd łowczego (podłowczego) na ,powiat ........... Nadmieniam, że wymieniona(e) osoba (y) wyraziła (y) gotowość stawie~ia
\

łfr.,ll

nedu1a): ' P.taki ,4e;' a' zwłaSzeza:gaw.rony,,~··.jak
.stwięrdzono, są niejednokrotnie :~zab1jane (st~

Sądu" rezygnując z;,Żid4nia,:ner
<~~y$, bię~nl,Oiętj 2W:r9tU' kosztów':'..
,,;

.s.1", Il-a, wezwanie

. ::,~lęn:l' zrealizowania"

P9wy~zych.postulatów
bąz',ęrażania to~u, czynnościstarastwa. na sż.ko9#Wą ~wł()J.ę Skarpu P~twa'Jla nacbnicrnę wy.~
datki, zaś tych spośród łowczych t- podłowczych
;P'olsltie~Związku Łowieckiego 0, ~tórych stałe

-yv.~p9ł4źi.ałanie .'. szczegóh?-ie ,ch.odżi, :Pą ,;przeciąże-

. zecqc.e 'J?an
.', "
' ',;

1iię... i 'niepotrzebną . stratę czasu -

Staró~t~:

:"

, , ' , ' , .,

j) ; ustalić

W. P9~ozumieniu z łówc~ ,listę osób,
: " "upatrZonych: "na ' biegłych' 'i 'uzYska,ć od." nich
"deklaracje ,pisemne-,:wyi-ażające . gotowość
pełnienia tej funkcji' _bez· wynagrodzenia
i zwrotu kosztó~,' (tp sa~ dotyczy ewęntual.~ego ~~W.li~ ~ ~~ie Okręgowym);
,
2)

zarządzieJ

ilby:'rózprawy administracyjno-karne danej kategorii ..r,pyły komasowane pod
względem terminóW'! "odbywały się nie częś
ciej niż co ~'tygprlniei j~Q~k możliwie systematy(:~~j ,
."

3) .tep~ipy" tę .\Jzgo4P:i~~wczą.S\1 • ~, łoW~~~'po
wia~()wym., ...... " . " ~,' . ' " ' f
O' 'ewentualnie -zac.hoaiący.c~ 'p'rakt~czriych
trudnościach w pozyskaniu' łowCzych ipodłow
czych do, :współPF~cy w Qm§~j0!lfm. tu, cp.ąrąk;tet'
rze i ząkresie' 'prosz,ę mnie infórmować VI "m!arę
pótr~y:':
"
", . ,
, .,.
.: . Odpisniriiejsiego:(rl;rzymuje' ddw1adonlośc!
r

~Wój~wódzka' RadaŁowietka~Polskieg9 ,~wiąz:
ku'Łowieckiego z proślJą,:9 'wsp6łqziałan~e 'i~

:s:Wejstrony. .

. "' .
Wojewoda:

~

J"

,

t".~ ..

,

"f '

.

. wiz. (.;...:..) ;We Ii d o'r fi
'. Wi~ewo~e;VQdii. :
.... _•. .1.....

~

ot

.'
.\,.

•

">.

"

O

d'

,

że kążdy drapieżca dz~enny czy:liOcny:j~t'~kO::'

dliWy dla: gdspodarstw~' reln~gó(,:1eśnego rtzY. tęż
dla: .gospodarki :łbWieekiej. . :,','~ ,;>~
,
.~
',: ł?oruszam tfikże ... ·<kWę~tię·:. #ieąostatęcm.ej
ochrof:\Y 1?~a~tw~ ~ot;neg(), i' 'Vyo~go . ,(kac~kt
~zi~i.e" cza.ple,:'P?ciany", p~.~ko~ '~' in,ne l>łYwak~
i'br()dźce) ; l,ttórYtn to:ptak?fi,1'~ 'l;Ilysl a~t., 5Q zą~
cytowanego" na' Wst~piel. rozpo~ząą~~w~,p04b,1~

I:~~~ioW'o~~~lf~~~~_~f=~~

PISMO. OKÓLNE' " .

... '.;, WQm~dDY ŁO~IEa,O"

lane), . zaś gniazda .niszczone, . młooe wybierane .
Niszczenie tego g~tunku ma podstawę nię·tylko
w tym; *e ptaki ·te malo kto odróżnia od ~ron
,arac~ej'uwa~ je.za ~ukii nie tylko, dła~go~
że :r:zekonl.o· 'gawron; ··njsz.c~Y '. zwi.~rzynę, łowną
i dróbdomowy'oraz, ,czyni~Qdy:w ~asiewach,
ale' przede wszystkim z Chęci zysku ~.' sprZlłda
ży. młodych gawron6w" którę łątW9'~ jest :wYb~ać
ze ,względu· ,na gromaclne., gnieżdżęnie:' się tego
gatunku (kolonie gawronów) '.
Mając na uwadze wyraźny przepis prawa 'ło
wieckiego, ,.zaąra:o.iający strzelać gawrony i niszczyćgll;iazda':oraz'wYbierać młode, a także mająć na 'uwal'tte dużą pożyteczność tego gatunku
tak W ~gosP9darstwie rolnym j ak i leśnym, uważ~rr;beCny . stan za niepożądany" i wymaga,jącl
n~ezwło~zneJ pop~awy.
' ; ' . ' ....
,':' . Stwierdzono" 'róWnież, że bardżOczęsto tak
my(śliwi jak i straż leśna 'iłóWięckFp.~~ll~.I
ją przepisy art. 49 dotyczące " oohronY·''<J'eszty
skrzydlatych df~p~inikqw' ję~pustłek, myszołowów, sów i inriych, które to ptaki cieszą się
ochroną prawną;. w' 'tym. aamy.mczisie ,'(1: 1utyr"::'::'
15 sie;rpnja. <~apłeżniki te są strzelane w każ
dy.ąt czasie,.z~ gnia?da ich ,~ą :niszczone, młode
wybierane. PJtzekracza:nie . przepisów'" oćhl'on
nych:' vi' tym· wypadkq 'wypływa: głównie: z .br~~
ku. ·uświadomienia·~o 'Jaltiego drapieZriikastrze:
la .się',' jaki~g() dtapieiniklł.,gniatda tlisżCiy' si~~
o-raz z' powodu 0gólnego, a: błędnego ':rrinieman.la;,

..,

~ianó~r1~~ '~~~:~ ,t.,łut~g~rd(),)ą ~~ ł~p~'i.l:

~~z1stk~~&wlSt~ostóW:P~..iato~yeh

czaplj,'per~Q~~Wj łysek i innych brodźców i pły~

~aJ .~ ~odych 'pt~(!t~· ąłot:
,·",~'dni~ 3·.~e~ca'l9aB roku Nr.. łlI. iv. i/l': N~s~z~l?-1tt,gpi~~.:
nego i wOditego (kaczki, perkozy ,łySki. i .i:rnl'el,
",o:oelironi~ 'łli~którYdl .• ptakaiv "łb\\1nych:.. ','. . od~yw:a s!ę. gł<?~nie podczas wykasiania~ traw
i'«uwatów< na, ·trawach. Strzelanie bocianów

De':

. ··. WóMt6dZtwa

..

" , . , -" , .' ~

"

"'; ~".'

•

.."

ŁódzkiegQ:" '.;.'~ '.','
'."l

I

,'"

•

j

.:.)

:Art. '49' .Boaporząd,%en-ia' Prezydenta R~y
pospOlitej ź ,ibU;a.;;ł;;. grudDia192'l toku, o prawie
łowieckim (Dt. i U.. "a ·P. ~Nr.;110ł.': PfJ~ .. 93.4)
, ·w"JJfzitlieniu ustalcińym rotpOrząd%enlem, Pl'ezy"!
der(~ ·ltzeetypO$poUtej ~~dnta 11,·~ '19a2r9ku

wakow .. ma -miejsce" ~J~j,e.dnokrotnie w czasie
ochronnym dla tej zwierzyny. łownej.
"
Dążąc do poprawy.~liecnych stosunków na
terenie wojewóQzt~ą··ló9~~w zakresie przestrzegania, PJ'zeplSÓW'- '~ . c~oW-' ,ochrp.nnych dla
z,wierzyny\ łownęj' 'Wytej' yrymreńłÓnych . g{ltunków ptaków, oraz maJąe' ,nauViad-r.e ·dU2:· ł zn.a
czenie.'·g~ .WymieaioDjf.eh"ptaliÓW dla

(Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 934) zabrania P01.owa~
międzyin:n~i~ . p~i klr1.lkQ\;V:ate ~ drapie~ne
z . wyjątkiem . i~~~bi~S01łbiarzy,:' kro~ul~o~, ~()Spodars}w~ r,ol.pego~' ~~~~&9 ,{s~odniki, ~
.wrOJi' i s:r()k w okręmeod ·1.,lutego do 15 sl.erp-lU8.; swiata -owadź.ie.go,. gryzonle).~.~ządzam-: ' . ' .
,podb1eraili~ ~j.1wyq~raniepjs~t i ·niszczenie. l)<"aby Pa~wi~ :StarpstOw~, .,epiel'aj~ s.itna
,.g~ ~p~ .jest ..·.róW~ż ·wzh1:o.lii():ą.~,·,(ar1:
artyk.1;tłaGl;1~1.4Q, 7~j,7~pkt.:8, '17;~t.,apra
'. .wa ··.ł~~ec~g() .wyd'llllJ ąQWW-j.e:ąnie,· ~am}~
4O'tego~ rp~rzą~l!~~).. ~ ,~ją~i~~ ,~yżeJ
,wymien~oay~' . ~t.ako.'Wt. ,. :(j~tr~~i...gOłęblarzy~ .. '~ze.:ę~ ....pp~e.iqm·~ble,.'. ~~j~uszom

kroguJ,cow,wron

ł: sr~.,:OQ,

ptakow:. kr,ukowar-

tych Zalicza~;~ię ~ ·lx.U)YIlli także

iawto.na

(Try~nocorax.f~gi;le~},'~.luiWk@·{~~JP9r
. .'
.
..
. ..... '
.'

".

~

" .

~,

" .pail~wowy.D;l,; ~ .w. s~z~~~c~'K9ro~

,,;,O~~yJ~~.. ~,abY.' ~".'J>~~ pełAięilia

" ..~ęhopo~~ó.w

$łąż~~ {l':Qkatji 1 W1:

!

jazdóww teren interesowali się poruszonymi przezemnie zagadnieniami z dziedziny
ochrony ptactwa i o. każdym spostrzeżonym
Wypadku przekroczenia przepisów czasów
ochronnych wyżej opisanych zgłaszali swe
spOstrzeżenia do najbliższego Posterunku Policji Papstwowej, (tego rodzaju pomoc Komisarzy Ochrony ~asów nie będzie dla. nich
specjalnym obciążeniem w wykonywaniu poruczonych czynności służbowych z zakresu
ochrony lasów, gdyż pomoc ta ogranic;zać, się
winna do obserwacji ~ sporządzania ·krótkich notatek' służbowych, . na podstawie ,któI'ych wydawane będą dalsze zarządzenia,
wnioski itp.); ,
.21 aby Panowie Starostowie w~sz1i w porozu.~~ęni~ z łowczymi i podłowczymipowiató
~ .. iwyjednali u przedstawicieli P. Zw.
~W~' Low. współdziałanie w poruszonym
zag~~niehiu ~wyrażającesię uświadoIJlieniem
myshwYch, i ogółu miejscowego społeczeń
stwa, o wartości i znaczeniu wymienionych
~takow .tak w gospodarstwie rolnynl jak i lesnym;
3) aby Panowie Starostowie~ przYpo~nieii' orga: nom Policji Państwowel,·że w,za,ltresieh obowiązków służbowych w'chodzi równieżści
ganie i, wykrywanie tego rodzaju prze-

niczącym ,Wydziałów PowiatowYch. -Oraz );?auQU,1
Prezydentommiast.wydzielony(!hc dę...w-df9Żę,n.~
dochodzeń dyscyplinarnych. przeciwko . :w:4tąy~,
- z obowiązkiem przedstawiani~,Urzę(l~W{ J!!qjewódzkierilu sprawozdań· o ~,wynilcach ,d§),~~~~
. '
. Za Wojew<Xię: .'

(-) A~ Ty'mta:ri1 e:·;C~k~i
. Niu:zelnif{'Wyd:iil:tłu:
;

"

","

....

,ł""" ',~

.,:'}:'" ,';

stępstw.

Równocześnie ze swej strony zwracam się
z .pro~bą o współdZiałanie do (Łódzkiej Izby Rol~
,nl~z~J, 'Y.ojewódżkiego Towarzystwa OrganizaCYJ. l. ~O~~fł:aplP:ł~~YC~! . KUfatoriu!D: Okręgu
Szkolli,eg~.:Pt~:~IfcJ~. Lasow ·,Panstwowych.
O}:t(}l~k wc~odz~.W'źy'ci~ z dniem ogłoszenia
w ŁódzkIm DZIennIku Woje,*ódzkim~
,

Wojewoda:

wiz. (-) Wendorff
Wicewojewoda ..

234.

MINISTERSTWO
SPRA VI W~ĘTJtZNYCH .

Warszawa,

-"...

~

Nr. GB. 35/2-22.

d~:- 2S ~~j.
..', 193i~.
....-.

.~.

Likwidacja mura ·1)e1egettł ·do
apraw 3% Premiowej pozyczłd
Inweatycyjnej.

Do Urzędów Wojewódzkich j) Komisariatu RUłdu
na m. st.. Warszawę.
Ministerstwo ·Spraw Wewnętrznych podaje
do wiadomości poniżej umieszczone pismo okólne Ministerstwa Skarbu z/dnia 30 -kwietnia 1938
roku Nr. 48w sprawie likwidacji Biura Delegata' do spraw 3°/0. Premiowej Pożyczki Inwesty-

PISMO OKÓLNE
uaz~U WOJEWóDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 10 czerwca 1938- roku Nr. OA. II-5/25 . cyjnej~'
~o niewłaściwym .używaniu .znaczków poczto. (-)Hausn,er
wych urzę4owych.,
.
Dyrektor Gabinetu.
Do Panów Starostów, Panów Przewodniczących . otrzymują nadto:
WYdziałów, Powiatowych oraz Zarządów Miej- Komenda Główna Policji Państwowej
Główny Urząd StatystycZny.
skichmiast wydzi'elonych. '
Korpus. Ochrony Pogranicza,
.. ' ~6bec· zdarz~jących .. się nadal wypadków Państwowe ZakładY Wodociągowe
l~ZYwania przez władze i urzędy samorządu te- na Górnym Śląsku w Katowicach.
, Odpis.
;!torialnego znaczków pocztowych urzędowych
MlNlS~S:!? SKAB1łU
"lU przesyłek listowych pocztowych, do których
WaRzawa, dn.SO kwietDi~ 1938 r.
.praw3°/. pozyczki
~llna.być użyta opłata· normalna pocztowa Delept do
inweatycjjoej. _
,
(zakres własny) - mimo wydanego w, tym kiePISMO OKóLNE NR. 48.
lUk'~ zarządzenia. władzy wojewódzkiej z 14
W1etnia 1938 roku Nr. OA. 11:5/25 Łódz. Dz.
Do wszystkichSyildykatow i Plaeówek
WOłew,~, Nr. 8, poz. 165 z.2. V. 1938 rOKU Urząd
Subskrypcyjnych.
.
:oJewod,zki zawiadamia, że nadsyłane przesy'ł
, . POCztowe listowe z niewłaściwymi opłatami
Niniejszym podaje się do wiad~mości, 'żE(13i~
pocztoWYmi będą zwracane Panom Przewod- ro Delegata d9 spraw 3-0/oPremio.wej 'Po~yc~ki
/

Nr_ 11

l.6aztii. . DZ1elltUlt WoJew6az1Cł~ Poz. 23$,. 2S6,. 231,238
Inwestycyjnej ulega, likwidacji z dniem 30-go
kwietnia br. Pełny zakres działania Biura oraz
kompetencje Delegata do spraw 3% Premiowej
Pozyczki Inwestjcyjnej przejmuje Ministerstwo
Skarbu, Departament Obrotu Pieniężnego.
W związku z powyzszym wszelkie sprawy
i pisma, dotyczące zarówno subskrypcji, jak i ob;sługi 3010 Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej z wyjątkiem technicznej strony wydawania obligacyj, która należy do Urzędu Długów Pań
stwa - winny być kierowane, począwszy od
dnia 1 maja 1938 roku, pod adresem: Ministerstwo Skarbu, Departament Obrotu :pieniężnego,
Warszawa, ut Rymarska 3/5.
Jednocześnie wyjaśniam, ze procedura likwidacji placówek i syndykatów subskrypcyjnych
,nie ulega zadnej zmianie, t. j. odbywa się obecnie .rozliczenie walorów oraz wpłat na subskrypcję 3%
Premiowej Pożyczki Inwestycyj"nej. Inne. natomiast. materiały, dotyczące akcji
subskrypcyjnej, jak: deklaracje, pamiętniki rat,
pisma r wszystkie inne dokumenty, pozostają
'nadal w przechowaniu placówek względnie syn'dykatów do czasu ostatecznego rozliczenia
i udzielenia im absolutorium. Termin i miejsce
przesłania wspomnianych mCiteriałów oraz. termin definitywnej i formalnej likwidacji syndykatów i placówek subskrypcyjnych ustali Ministerstwo Skarbu osobnym .zarządzeniem.
Na zakończenie pragnę jeszcze złozyć podzię
kowanie wszystkim Syndykatom i' Placówkom
Subskrypcyjnym. za ich cenną, owocną i sprawną działalność, jak równiez wyrażam pełne uznanie ich pracownikom i osobom, zatrudnionym
w pracach na rzecz 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej, z'a ofiarną i gorliwą pracę oraz rzetelny wysiłek dla powodzenia pozyczki. '
(--.;.) Sr. A. M a n t e l
. Z-ca Delegata do spraw
30/0 Prarn. Poz. Inw.estycyjnej.

236.
PISMO OKÓLNE
. URZ~DU WOJEWÓDZKIEGO Łc)DZKIEGO
z dnia 31 maja 1938 roku Nr. OA. II-5/151
o zwalnianiu sołtysów od opłat za tabliczki
rowerowe.

Żadne inne zwolnienia poza
wyżej nie mogą być udzielane.

Za

przytoczonymi

Wojęwodę:

(-) AJ. T y m i a n i e c k i
Naczelnik Wydziału.
237.

PISMO OKÓLNE
URZ~DU WOJEWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 30 maja, 1938 roku Nr.OA 1-19/74
o monografiach województwa, powiatów, innycn
regionów oraz poszczególnych miast· i gmin.
Do wszystkich Panów Starostów, Panów Przewodniczących Wydziałów Powiatowych - oraz
Zarządów Gminnych województwa łódzkiego.
Chcąc zapoznać się ze stanem piśmiennictwa
monograficznego- jego zainteres~waniami się
województwem łódzkim, poszczególnymi powiatami, miastami i gminami oraz innymi 'regionami tut. terenu~ Urząd Wojewódzki prosi Panów
oraz Zarządy' Gminne o wydanie odpowiednich
z~J:'ządzeń, mających na celu zebranie takiego
materiału i zestawienie go w spis wydawnictw
monograficznych podając w nim: 1) Tytuł pracy, 2) Nazwisko .autora, 3) Liczbę. stronic, 4)
Miejsce i rok wydania, 5) Cenę, 6) Uwagi oczywiście odpowiednio rub~ki te wypełniając.
Wydziały Powiatowe i Zarządy Gminne miej ..
skie niewydzielone i wiejskie - przedstawią
swe sprawozdania właściwym Starostwom (ref.
org.) w terminie do dnia 1 września 1938 roku a Starostwa zebrane materiały prześlą Urzędo
wi Wojewódzkiemu w terminie (.do dnia 15-go
września roku .biez.
Zarządy miast wydzielonych zechcą swe
sprawozdania nadesłać bezpośrednio Urzędowi
Wojewódzkiemu (Wydz. Ogól. ref~' org.) w terminie j do dnia 15-go września 1938 roku.
Za Wojewodę:
(-) AL Tymianiecki
N ac~elnik Wydziału.
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PISMO OKÓLNE
WOJEWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 9 czerwca 1938 roku Nr. OA. 1..19/77
o informowaniu o opłatach pocztowych'.
'Do wszystkich Panów Starostów, Panów Prze- . Do wszystkich Starostw, Wydziałów Powiatowodniczących Wydziałów Powiatowych oraz
wyJh, oraz Za~ządów G.mnnych woj. łódzkiego.
Zarządów' Gminnych woj. łódzkiego.
Urząd Wojewódzki udziela' do wiadomości
Zgodnie z. wyjaśnienie11l Ministerstwa KO]nu- przedruk biuletynu prasowego Dyrekcji Okręgu
nikacji z dnia 16 maja 1938 roku Nr. DR-129-6/1 Poczt i Telegrafów w Warszawie z dnia 31 ma- Urząd Wojewódzki podaje do wiadomości, że ja 1938 roku Nr. OOg. 314.
.
przy rejestracji rowerów nalezy traktować soł
tysów narówni z funkcjonariuszami słuzby droZa Wojewodę:
gowej i zwalni'ać ich od opłat za tabliczki rowe(-) Al. Tymianiecki
rowe na zasadzie § 3 ust. 2 rozporządz. z dnia 15
lipca 1937 roku o ruchu rowerów na drogach puNaczelnik Wydziału.
blicznych (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 458)~
URZ~DU

,Przed~uk.

,,'Uyrekc;ii

3~.

O~tęlEuPdezt i Telegrafów;,.,"

V, 1938

r.

""""~ War~za'Wje./

, NI:. DOg:: 314,'· .

l,;,lHuretyn'dla

Pl'ę~.
"

;,SPTzedawcy 'zria~zkówp()cztowych będą~iłlfor-

'~.. \mqwąji"d~opłaf~c4pocztowych":,
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:
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Wszystkie punkty sprzedaży ~naczkówpo~zto.
wyeh w Warszawie' i na prowincji zostały zaopatrzone' przez Pocztę w broszurki,. zawierające
taryfę opłat za przesyłki listowe, krajowe' i zagraniczne.

, wanie,' to zechcą Panowie nadesłać tut.Urzędo..
wiw nieprzekraczalnym terminie 14-0.' dniowym.
Urząd Wo,jewódzki nadmienia, że przydZieli
Panom dlą użytku przełożonych miast drUki rejestrow karnych, nakazów i inne, według wzoru,'
llżywanego obecnie przez Panąw. W związk~'
z 'tym treŚĆ tych druków. powinna ulec ,pew.n:ej
zmianie zapomocą odpowiednich stempli a niia~
nowicie: . '
,
.

1) we wszystkich' drukach wyrazy ;,Starostwo
Powiatowe Grodzkie" należy zastąpić wyrazami "Prezydent -Burmistrz m .......", 2)w dru ..
kach· nakazów karnych po słowach "Przyjmując
Dzięki temu sprzedawcy znaczków będą mo- powyższe za udowodnione skazuję PN..... na zagli udzielać> informacji, ile znac~ków należy za- '~adzie art. ......" - należy dodać wyrazy "na podkupić, aby wysłać list, kartkę, druki itp. prze- stawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego z dn.
....... V-1938 roku (Łódzki Dz. Wojew. Nr.....
. sY~'~>~aju i za granicę.
, p ....." (ze wskazaniem tego Nr. i pozycji).
Dyrektor Okręgu:
W tym \celu zechcą PanQwie Starostowie spowodować, aby przełożeni miast zamówili dla sie(-) Inż.Zuchowicz.
bie 'stemple, o których wyżej mow?
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PlSMOOl{óLNE'
_,~U~Z~DU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 31 maja 1938 roku Nr. OC. II-l/38
w sprawie upoważnienia' przełożonych gmin
miejskich do naldadania kar w· formIe
nakazów karnych.

Do węzy. .ie}st~ ,Starestów - na Qbszarzę
województwa ł6dzkiego~,
" W najbliższym, czasie w; Ł6dzkimDzienniku
~ ojewódzkim ogłoszone zostanie rozporządze
~lle Wojewody łódzkiego o upoważnieniu przeło
zonych miast do nakładania kar w formie nakakarnych,którego postanowienia wejdą w ży
CIe w dniu l sierpnia 1938 roku.
. Po ,ogłoszeniu ;wspomnianego rozporządzenia
zechcą Panowie zorganizować techniczną stronę
V:Ykonahia,tegoż, kierując się w odpowiedni sposob wytycznymi, zawartymi w' tut. piśmie ókólnYlnz dnia 28. VI. 1937 'roku Nr. OC.lI-lI10
? '4pr awnieniu przełożonych gmin miejskich
l wiejskich do nakładania kar w formie nakazów, 'za niektóre 'wykroczenia, przewidziane
w ustawie o szkodnictwie leśnym. i polnym.
",Wobec tego~ że koszty druków; które mają
hyc -q.żywane przez przełożonych miast przy na, ,ka.z~wym, karaniu, nie mogą obciążać Zarządów
':'~~~~~skich, bowiem przełożeni ci będą wykony:ł}:C.;~rzeczriictwo karne na podstawie rozporzą4~ma Wojewody, przewidzianego w' ust. 3 art.
5 rozp. o postępowaniu karno-administracyjnym
wz~ty~.w poruczonym zakresie działania, Urząd
?łe~9.dzki po otrzymaniu zapotrzebowania ro~~s e ~a~otn 'Odpowiednią ilość odnośnych druow~ ,~torYmi następnie obdzielą ;Panowie pos~c~egolnych' przełożonych miast, nie żądając od
nlc.~wrot~ kosztów ty-ch"druków. Zapotrzebo-

Z?W

Przełożonym miast należy zwrócić uwagę' J,1a
konieczność dokładnego zapoznania się z treścią
przepisów roZ,p. o postępowaniu karno-adm in istracyjnym, w brzmiepiu obowiązują(!ym obec~

nie, z wytycznymi, zawartymi w instrukcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 17 paź
dziernika 1933 roku do prawa o wykroczenia
oraz ,do postępowania karno-administracyjnego
(Dz. Urz. Min. Spr. Wewn. Nr. 17, poz. ~55) ze
szczególnym zwróceniem uwagi na rubrykę II-ą
p. n. "Polityka kaFno-administracyjna'~ zprzepisami, wyszczególnionymi w mającym się uka~ć
rozporządzeniu Woje1Vody Łódzkiego, wreszcie
z postanowieniami, zawierającymi, ogólne zasady karalności wykr<?czeń (p. pozycję 1 cytowanej instrukcji p. tytułem "źródła i zasięg) .. Ni~
zależnie od powyższego powinni Panowie zapoznać przełożonych miast z treścią tych okólników i pism okólnych Ministerstwa Spraw "Wewnętrznych oraz Lirzędu Wojewódzkiego, których
wytyczne miałyby zastosowanie przy wykonywaniu przez nich swoich uprawnień, dotyczących nakazowego karania.
.
Ponadto należy dokładnie pouczyć przełożo
nychgmin miejskich o sposobie i trybie postępo
wania w razie, nieuiszczenia dobrowolnie przez
ukaranych prawomocnie wymierzonychgrzywien.
Urząd Wojewódzki zaznacza, że sto~ownie d..o·
art. 46 ustawy z dnia 23 marca 1933 roku 0, częs
ciowej zmianie ustroju samorządu, terytorialnego (D~. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) przełożony gminy miejskiej. (Prezydent ,miasta, ' burmistrz),
upGważniony do karania na mocy mającego się
ukazać rozporządzenia Wojewody, ,będzie miał
prawo, w ;tym zakresie działać jednoosobowo,
przy ,pomocy innych członków Zarządu
Miejskiego (wiceprezydenta, wiceburmistrza),
względnie upoważnionych przez niego funkcjonariuszów gminnych. W razie przelania odnoś
nego· prawa karanią. przez- przełożonego. gminy
ria:swego 'Zastępcę lub' innego funkcjonariusza-

-Łódzki' Dziennik, ,Wojew6dzki.: ,PPJ. ", 239,240
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gminy, obowiązek zapoznania się z powyżej 'zacytowanymi pr;zepisami ciążyć będzie na tych
osobach.
'
Urząd Wojewódzki prosi o zwrócenie przeło
żOIlymgmin miejskich uwagi, że upoważnienie,
zawarte w rozporządzeniu Wojewody do wydawanhiprzez ,nich nakazów karnych, dotyczy, nie
tylko wykroczeń przeciwko poszczególnym ustawom -lub rozporządzeniom Prezydenta R. P.
w §-ie 2 tego rozporządzenia wyszczególnionym,
lecz, również przeciw:ko przepisom rozporządzeń
(również rozporządzeń Wojewody i zarządzeń
władz innych) na podstawie tych przepisów wy-o
danych,-co wynika wyraźnie z brzmienia § 2 mającego się ukazać rozporządzenia.
"Ponadto uprasza się o zwrócenie

uwagi, że
wymierzone na podstawie ustawy
o powszechnym 'obowiązku wojskowym wpły
wają stosownie do, art. 184 tej ustawy na Fun- ,
dusz Obrony Narodowej.
'
O ile okaże się w przyszłości, iż działalność
przełożonych gmin miejskich w dziedzinie nakładania kar na mocy' upoważnienia Wojewody
stać -będzie 'na wysokim poziomie, zakres tego
upoważnienia zostanie znacznie rozszerzony.
W wykazach kar, przedkładanych corocznie
przez Panów Urzędowi Woje~ódzkiemu zgodnie z instrukcją z 1933 roku uzupełnioną pismem
okólnym Min. Spr. Wewn. z 4 listopada 1937 r:
(D'z; Urz. Min. Spr. Wewn. Nr. 30; poz. 230) ze chcąPahowie uwzględniać' tak kary wymierzone
- przez Panów 'jak i kary, wymierzone przez przełożonych gmin miej skich. '
.' Wobec ,tego, że w ż,akresie nakładania kar adln~nistracyjnych (zakres sp~aw poruczonych)
gminy miejski~ ..:.:,... nie wyłączając miast wydzielonych z po~iatowych związków komunalnych,
podle,gają ,nadzorowi pow. władzy adm. ogóln.,
zechcą Panowie wykorzystać w tym zakresie
uprawnieniaswóje i kontrolować często dżia
łalnoścprzełożonych miast, w dziedzinie nakład~nia ,kar a~~inistracyjnych..
'
gr~ywny,

, Za

Wojewodę:

(-) Al. Tymianiecki
Naczelnik Wydziału.
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PISMO OKóLNE
URZ]1;DU WQJE!WÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 10 czerwca 1938 roku Nr. OC. V. 7/42
'o ~nieważl,lieąiti z urzędu ~~ó~ stanu' ~ywilne ..
,go, ~porządzonych z naru~źeniem, obOWiązują.
cych przepĄsów.
\Yszystkim :Pano~' Starostom Powiatowym na
terenieWójewództwa Łódzkiego oraz Panu Staroście Grodzkiemu w' ŁQdzi.
. Udżiela się do wiadomOŚCi i użytkowania zarz~dzenJe lVIip.istra Sprawiedliwo~ci do Pro~ura~
tor~$ąd;u ,Apelacyjnego w W ąrszawie o nastęPlJj ącej t~eści:
,
,
•" "Doszło do. wiadomości Ministerstwa, że na
obszarze mocy _ObOWiąZUjącej ,K. C. P. z 1825 r.

są sporządzane akty stanu cywilnego niezgodobowiązującymi przepisami tak, że nie posiadają istotnych cech aktów ,stanu cywilnego
jak np. a) akty urodzenia bywają sporządzane
na skutek oświadczenia osób, niewymienionych
w .art; 98 K. C. P., bądź też osó:b" które -same

nie z

świadczyły o fakcie swego urodzenia, bądź wreszcie na podstawie zeznań świadków, że dana
osoba urodziła się w danej miejscowości bez oka~
zania ,przytem tej osoby; b) akty małżeństwa są
wydawane na podstawie, "księgi aktów znania"
lub też na podstawie oświadczeń samych stron,
że zawarły związek małżeński w danej miejscowości i c) wreszcie akty zejścia osób zmarłych
za granicą są sporządzane w kraju na podstawie'
zeznań świadków o śmierci danej osoby za granicą, co nie jest zgodne z art. 131 K. P. C.

W wyżej wymienionyćh, jak również w analogicznych przypadkach sporządzenia aktu stanu cywilnego niezgodnie z obowiązującymi przepisami prokurator powinien wystąpić zwnioskiem o wykreślenie aktu na zaSadzie art. 1648
u. p. c.; wprawdzie instrukcja dla urzędów pro-I
kuratorskich z dnia 1 marca 1918 r.(Dz.Urz.
Min. poz. 21) wart. 48 wymienia jedynie przypadki ujawnienia w aktach stanu, cywilnego fał
szu lub przywłaszczęnia nienależnego stanu, lub
praw jako wymagające sprostowania w interesie Państwa, jednakże wyliczenie to ,nie może
być rozumiane jako wycĄerpujące. Prokurator
może żądać bądź wykreślenia z księgi aktów,stanu cywilnego aktu nje posiadającego istotnych
cech wymaganych ód aktu ,stanu cywilnego, aby
tym sposobem zapobiec użyciu takiego dokumentu w charakterze aktu, korzystającego z wiary publicznej.
w

Leży to
Państwie.

w interesie

porządku

prawnego

Panów Prokuratorów proszę" o poda:ą.iepo.
wyższego do wiadomości P. P ~ Prokuratorom, Są
dów Okręgowych oraz, o czuwanie ;nad przestrzeganiem niniejszego reskryptu".

'

Zarządzenie

powyższe ". daje rękoj'mię, iż
z urzędu na wniosek nadzorczych władz·
administracji ogólnej sprawy o sprostowanie
ewentualnie skreślenie aktów stanu cywilnego, '
sporządzonych z naruszeniem obowiążujących
przepisów, pod~wane będą na przyszłość merytorycznemu rozpatrzeniu Sądów, nie zaś umarzane jak w dotychczasowej praktyce.

wszczęte

U rząd Wojewódzki prosi o wzięcie okolicznotej pod ,uwagę, czuwanie na.d prawidłowoś
aktów stanu cywlInego ci 'Yystępowanie
w trybie art. 140 i, nast. K. C. P. w związku z art.
1648 U. P. C., ilekroć ,w rejestrach stanu cywilnego ujawnione zostaną odpowiednie nieprawiści
ćią

dłowości.

Za

Wojewodę:

(-) Al. Tymianiecki
Naczelnik Wydziału .

-,-Nr. 11
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Wojewódzki.. '.
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241.
oraz na uregulowaniu hipoteki tych gruntów,
na
podstawie art. 46 ustawy o scalaniu- gruntów,
PISMO OKÓLNE
stosownie do orzeczenia o zatwierdzeniu proURZt;DU WOJEWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO
jektu, wydanego' V{ pierwszym postępowaniu;
z dnia 13 czerwca 1938 r. Nr. R. P. I. 0/21
7) na utrwaleniu granic nowych kolonii.
\V sprawie. prostowania błędów i omyłek w do"i wprowadzeniu uczestników scalenia .wposiawodach. pomiarowych, sporządzanych w toku danie wydzielonych im gruntów niezgodnie ,z do.
scalania gruntów.
.
wodami pomiarowymi, objętymi zatwierdzo-.
Do Panów Starostów Powiatowych na obszarze nym projektem scalenia.
wojewóditwa łódzkiego.
Dla uniknięcia stosowania przez, Urzędy Wo, Poniższy odpis pisma Ministerstwa Rolnic- jewódzkie przy usuwaniu przykładowo. powyżej
twa ilł.eform Rolnych, z dnia 16 maja 1938 r. przytoczonych błędów różnolitych zasad postę-·
Nr. Sc. R/O/216, Urząd Wojewódzki Łódzki PQ- powania, Ministerstwo wyjaśnia co następuje:.
daje do' wiadomości.
Art. 81 rozporządzenia Prezydenta· Rzeczypospolitej
z dnia 22. III. 1928 r. (Dz. Ust. R. P.
Ża Wojewodę:
36,
poz.
341) przewiduje, że "władza może
Nr.
(-) J. Orłowski
każdego czasu przedsięwziąć z. urzędu lub na
Naczelnik Wydziału.
wniosek osób zainteresowanych sprostowanie'
w swych decyzjach błędów pisarskich,rachunPrzedruk.
MINISTERSTWO ROLNICTW A
kowych oraz innych oczywistych omyłek". PoWan••wa. dn. 16 maja 1931 r.
iRE'ORM.O~YCIi
jęcie "błędów pisarskich, rachunkowych oraz
Nr. S~o;a16.
innych· oczywistych omyłek" wyjaśnione zostało
• Sprawa: Proltowa.ia hl4;d6w
wyrokiem N. T. A. Nr. rej. 8534/30 z 'dnia 13. Lł :;!t~I,':r;=:O::f:0'
1932 r. (Gaz. Adm. i P.P. z 1933 r.Nr. 5 str.
leal••ł. rrantów,
18/162), w- którymN. r. A. wywodzi, że "błąd
Jak wykazały fnspekcje,dokonywane przez rachunkowy oznacza omyłkę w wykonaniu dzia.i~ktorów i delegatów Ministerstwą., zdarzają łania matematycznego np. dodawania lub dziesię .wypadki, że po zatwierdzeniu dowodów po- lenia, a błąd pisarski - widoczne wbrew zamielllil\l'Owych stosownie do przepisów art. 36 cz. 1) rzeniu władzy niewłaściwe użycie wyrazu, wi;..
p. A lit. b. ustawy z dnia 31. VII. 1923 r. o scala- doczną mylną pisownię, albo widocznie nie -zaniu ~tów (Dz. Ust. R. P. Nr. 92/1927 r., poz. mierzone opuszczenie jednego lub wię~ej wyra883) w' brzmieniu nadanym przez art. 10 pkt. 10 zów i t. p. Przy sprostowaniu błędu pisarskiego
rozp. Prez. Rz.z 11. VII. 1932 r.(Dz. Ust. R. P. albo rachunkowego chodzi wobec tego o zmianę
Nr. 67, pdZ~~'7~) i P9 ~ałkowitymzakońc~eniu poszczególnej części tekstu orzeczenia -ujętej wiPost~'~ego,wykrywane' są we-~ docznie wskutek przeoczenią sprzecznie z tym~
Wspomnianych dowodach' 'błędy. . Błędy te. po- co zostało niedwuznacznie Wyrażone w orzeczel~ają najczęściej:,.'
.
niu. Jeżeli wobec t,ego w'- art. 81, o którym mówa,
., 1) na mylnym oznaczeniu w dowodach po- upoważniono władzę do sprostowania błędów
~iarowyćh nomenklatury .i pochodzenia grun- . pisarskich, rachunkowych i· innych oczywistych
tow, na skutek czego np. grunty ukazowe ozna- omyłek, to miano na myśli tylko omyłki poleczone zostały jako hipoteczne, lub drobnoszla-' gające na tym, że w' decyzji wyrażono 'C0Ś,CO
.checkie i t. p.;
widocznie jest niezgodne .zmyślą wyrażoną riie2) na całkowitym braku oznaczania w do- dwuznacznie przez władzę, a co zostało wypo-'
W9d.8Ch pomiaroWych nomenklatu~i pocho- wiedziane tylko przez przeoczenie, niewłaściwy
d~eniagruntów 'scalonych, a .to wskutek prze- . /ą.obór słów i t. p. Zmiana' postanowienia 'wyraoczenia' znajdujących się w aktach wykazów hi- żohegow decyzji chociażby' nawet powziętego
potecznych i innych dokumentów, stwierdzają- . wskutek błędu, a za tym mylnego wyohrażenia
CYch pochodzenie tych gruntów;
o stanie faktycznym albo prawnym pod pojęcie
3) na niewyczerpującym oznaczaniu w do- błędu czy omyłki, których dotyczy art .. 81,wo- '
w:odach pomiarowych nomenklatury i pochodze- bec tego nie podpada.. "Przepis art. ,369. K .. P .. C..
~gruntówscalonych, a to z powodu braku ja- analogiczny do art. 81 rozporządzenia Prezyden',~~olwiek dowodów,' stwierdzających pocho- ta Rzeczypospolitej o postępowaniu administracyjnyrh upoważnia sąd do sprostówaniaw wy-o
. ~e tych gruntów; .
4)
mylnyniwykazaniu osoby posiadacza roku niedokładności, omyłek pisarskich,' rachunW . dowodach," pomiarowych starego .i nowego kowych lub innych oczywistych omyłek Sąd
~nu pOsiadania, a to na skutek ,niezgt)dnego Najwyższy w orzeczeniu Nr. C. III. 1169/34
U~CZYwistością ustalęnia stanu faktycznego t z 24. VI. 1935 r. (Zb. Orz.S. N.Orz. Izby Cyw.
~.Yczącegoostatniegoposiadan:ia :gruntów;
1936 r .. Nr. 114) ustalił następującą. wykładnię
n ~ .'łlaomyłkachco dabrtmienia lub pisowni powyższego przepisu:~,Jeże1i omyłka sądu. nie,
~lSk właścicieli lub posiadaczy;
jest widoczna z samego orzeczenia l jegouzaAnfll!ł!~ ·na· .omyłkowym Objęciu przy odrębnym sadnienia, nie' polega na tym, że sąd napisał co
,: ... ~iu dwóch odrębnych obszarów części innego, aniżeli myślał i jeżeli nie jest to omyłka
'. ~tów podwójnym postępowaniem, na pod- pisarska lub rachunkowa, lecz mylne. ustalenie
WóJnYttt, ł wżnym' ustaleniu .starego i nowego faktu, chociażby spowodowane przeoczeniem to
sta~uPOSiadania bez uwzględnienia w drugim żądanie poprawienia takiej omyłki nie .jest żą
pos ęp0W'atrlu ustaleń pierwszego postępowania daniem sprostowania oczywistej omyłki .w> ro-.

n.
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IV.
Teza t~ nie rozstrzyga kwestii do jakiego 'momentu Istnieje prawna możliwość zmiany doko-242..
~ych czynności wykonawczych.
·'~,:W świetle 'ogólnych ,zasad rozporządzenia·
WYKAZ
o postępowaniu administracyjny:rri należy dojść
do wniosku, że zarządzenia, wykonawcze, mogą osób poszukiwanych (do ulytku Powiatowyclt
ulegać, zmianom na skutek odwołań wniesiaWładz Administra.cji' Ogólnej woj. "łódzkiego).
nych przez strony w terminie przewidzianyfu,
wart. 83 rozp. o. p. ą., a po zamkl).ięciu postę...
1. Nr. ,OC. II-20/34.,p()selst*Q<Belgljskie
powania scaleniowego tylko w przypadku gdy w Warszawie zwróciło się zaJJqąrednictwem Mi..
wyk?nanie tych czynności niezgodne z dowo- nisterstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o od:
daJ?I nowego stanu posiadania, objętymi za- szukanie potomków Wilhelma Saurena (Souryn,
tWIerdzonym projektem scalenia, nastąpiło na Suryn), urodzonego \vBelgii lub Holandii, k-tó,:,
sku~ek oczywistej pomyłki ,widocznej z porów- ry poślubił w Polsce Ewelinę wzgL l\1elan~ę SkirnanIa tych dowodów z utrwalonymi granicami. munt.
. ..'
W drodze więc analogii należałoby w takim
Wymieniony zmarł w latach 1911..;,.;-1913 'praw~
przypa?k';l zastosować zasadę art. 81 rozp. o.p.a. clopodobnie w wojew.łódzkim, pozostawiając'
OmowIone powyżej zmiany i sprostowania troje dzieci: 2 synów i córkę, z których ,każde,
w dowodach pomiarowych, stanowiących inte- o ile żyje powinno obecnie być w wieku powy':"
gralną część orzeczeń z art. 31 i35 ustawy o sca- żej 40-u lat. Dzieci zmarłego, o. ile zamieszkulaniu gruntów, mogą być dokonywane - jak wi- ją w Polsce są prawdopodobnie 'obyw:ab;lami
dać .ze wszystkiego p0'Yyżej powiedzianego-je- polskimi. Potomkowi Wilhelma Satirena ma
dynIe (a~bo) na podstawie decyzji władz, które być przez władze belgijskie przyznany spadek. ~
orzeczenIa te wydały (~rt~ 81, 99 i 100 fOZp.
Podając powyższe do wiadomości uprasza .się
o. p. a.), albo na podstawIe wydanych w trybIe o przeprowadzenie właściwych poszu.kivvańi po.:.
nadz«;>ru decyzji. władz przełożonych (art. 99, wiadomienie Urzędu Wojewódzkiego '0 'wyniku
rozp.o.p. a.). D·ecyzje te za tym winny być do- tychże.
, . '
ręczone, str?nom i dopięro gdy staną się wykonalnemogą nastąpic sprostowania, w~ględnie
2. Nr. OC. II-20/35. Wincenty Wiśniewski;
zmiany w dowodach pomiarowych, zatwierdzo- urodzony dnia 16 marca 1887 roku w Popieniuj;
nyćh nąmocy art. 36 ustawy o scalaniu grun- gm. Koluszki, pow. Brzeziny oddalił się vv 1,isto~
tów .. Spros~owąnie zarządzeń wykonawczych padzie 1935 roku od chorej żony zos-ta~iaj'ąc ją
na~tępuJe rownież VI drodze zarządzeń władz, na łasce losu. Wymieniony oddalił się 'z:'bbcą
ktore ~dały'zarządzenie błędne.
kobietą i miał prawdopodobnie zamieszkać wja~
, W ZWl~ą z,PP'Wy~~zY)Jl wyłania się sprawa kiejś miejscowości pod Łodzią·. W raz.ie. uj~wi
zatwierdzanIa wmyśl art. 36 ustawy o scalaniu nienia miejsca pobytu poszukiwanego' upraszagruntów, dowodów pomiarowych, w sposób się powiadomić o tym Zarząd Gminny w Tu:,
przewidziąny zarządzeniem Ministra R. R. z dnia ch oli , pow. Tuchola (Pomor~).
."
15 ~tyc'znia 1931 roku, którego jednolity tekst
podany został w Dz. Urz. M. R. i R. R. Nr. 2
3. Nr. OC. 1II-20/32/37. Urząd WOjeWÓdzki
(1932r. s tr. 115).
.
Wołyńs~i pismem okólnym z ~nia 18 maja 1937
qtóż zauważyć należy, że w obecnym stanie ~ok~, sk~erowanym do wszy~tkIC~ Ur~ędó':V Wcrzeczy wspomniane powyżej zatwierdzanie do- . JewodzklC:Q, odwołał POszukIwanIa MIkołaJa Kowodów. pomiarowych sprowadza się faktycznie walewskiego, który dnia 6 czerwca 1923 r. zwoldo stwIerdzenia1 że ostate~zne, dowody pOPlia- niony został z obozu internowanych w Strzał
rowe są ~godne z dowodami pomiarowymi, któ- 'kowie. Poszukiwania' za wyżej wymienionym
re, jako Integralna część projektu scalenia, zo- wszczęto w m. wrześniu 1923 roku.
,
stały zatwierdzone w'trybie art. 35 ustawy scaleniowej przez władze' kompetentne do zatwier... .
243.
dzania projektów scalenia gruntów. Skoro więc
WYKAZ
władze te, bądź też 'władze nadzorcze uchylą lub
zmienią orzeczenie, zatw~erdzające projekt sca- chorób., zaraźliwych zwierzęcych na '::ObSZ8!.•."Z"
lenia, w trybie art .. 99 lul;> 100 rozp. o. p. a., albo
"
też dokonają sprostowania' W nim 'błędów' lub województwa 'łódzkiego w ~iesiącu m;llu 1~3~ r:
omyłek w trybie .art. 81 tegoż rozporządzenia, III. Pryszczyca.
. ."
to· i dowody pomiarowe, po uskutecżnieniu
w nich związanych z tym poprawek, ulec mu- pow. brzeziński, miejscowości: \vtaksymiIi~nÓ~,
Ciosny, Zaosie, Łaznów, Wola~p~zazgowa,
szą powtórnemu zą,twierdzeniu' w części, dotyUjazd,
Popielawy,Będk0w,. '" Rosocha;
czącej tycfi... popraweJł.
.
Imielnik Nowy, Lipiny.
..
~': :.
Za, Dyrektora
P9w . łas~i,m~ejscowości: POdule,. K wiatkQwice~
. Departamentu:
Pabiar;tice,Łask, Pstrokonie, Ę:echęice, Li.;.
(....:..) K. Smoleński
gota, karniszewice, J utrzkowice~:-Młoda':'
Naczelnik Wydziału.
win Dolny, Chaszew .
, " ..'. '.'
.
Otrzymują: .'
pow. łęczycki, miejscowości:M~dln~Hęlenów
WSZY~e Urzę'dy Wojewódzkie
Maszk0':Vi~" ~orkó\y" p~.zyAi;>: ;;~., l;; ;
WY(łziały :ę~twa, ,l' .Ręform RoIrtY<:h.
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pow.

łódzki,

mIeJscowoSCl: Rszew, Bronisin
Dworski, Żabieniec, Brójce, Czarnocin, Bukowiec, Józefów, Ruda-Pabianicka, Kali...
no,Górki Nowe, Głuchów, Marysin III,
Mirosławice.
.
pow. piotrkowski, miejscowości: Wadlew, Podwody, Młyn Zalepa, Kamieńsk~ D'obrenice,
Piotrków, Łuszczanowice, Sulejów.
POw.radomszczański,
miejscowości:
Kobiele
Wielkie, Zimna Woda, Kuźnica, Woźniki,
Długie, Wrzesiny, Galonki, Brudzice.
pow. sieradzki, miejscowosci: Górka KI01;lOwska,
.
Klonowa, Złoczew, Miklesz, .' Gtonówek,
Stolec Poduchowny, Warta, Zagajew, Boczki, Czechy, Glinno, Karsznice, Janiszewice, Ogrodzim, Duszniki, Włyń, Wiechutki,
Zduńska-Wola, Raczków, Wilczyce, Burzenin, Wrząca, Stęszyce, Wojsławice, Lipno,
Kobierzycko, MałkQw, Dzierzązna, Wróblew, Suchoczasy, Gajewniki, Opiesin, Witów, Zarzecze, Antonin.
pow. wieluńs'ki1 miejscowóści: Wieruszów, .Chotynin, kol. Wieruszowska, W ójcin, Cieciułów, Żórawie, Żytniów, .Bolesławiec, Kopydłów, Makoszczyzna, Łubnice, Mieleszyn, Ruda, N aramice, Biała Rządowa,
Węglewice, Osiek, Piaski, Odcinek, Brzeziny, Milej ów, Przycłapy,' Przywóz, Ogroble, Jajczaki, Mierzyce, Gligi, o~. mł. Krupka, Biała, Toplitl, Kr.aszkowi~e" Roszosa,
Młyny, Malanków, ·Zbęk, MOkrsko, Niżankowice, Bieniec Duży, Zawady, Kami~ń,
Krzeczów, Wieluń, Wiktorówek,'
Wichernik" . Czarnożyły, Zekary, Kamionka,. ~uźnica. Grabowska, Tokary; Kraszewice,Ptosna, Jarząbek, Kiczmachów, Nadleśnictwo Cisowa. '.
~.
r
miasto ·Łódź - m.Łódź.
VI. Zaraza bydła i dziczyzny.
pow. radomszczański, miejscowość:
Kobiele
. Wielkie.
p.ew.i sieradzki, miejscowość: Drzązna.

VII. Gruźlica bydła.
'.
pow. radomszczański, miejscowość: Huta Drewniana.
XI. Otręt koni.
pow. radomszc~ański,/ l1:1.iejscowoŚć: Konradów.
.xIII. Św:ięrzb zwierząt jednokopytowych.
pow.. radomszc~ański, miejscowość: Zielęcin.

lCV.. ,Wścieklizna psów i kotów.
P<?W'. ~ęc.zycki, miejscowości: Solća '\Vielka, Łę.eZYca, Orądki.'
./ '
pow.~b"d
radomszczans
' k"l, mleJscowosc:
"
"H
b
. u y D ul zkie.
pow.
WieI".:.
ki ,mleJscowoSC1:
..
"
D·
.
. K.
dł'-ł..LJ.S
zlet rzk oWlce,
a. ,ub, Krzyworzeka, Bolesławiec, Wier us.zow.
miasto' Łódź _ m. Łódź.

. XVI.
pow.

Wścieklizn3z

prócz psów i kotów.
Opole.

łęczycki, miejscowość:

XVll. '-Pomór świń.
. pow. łęczycki, miejscowość: Gawrony.
pow. łódzki, miejscowość: Kochanówka.
~VIII. Zaraza świń.
łęczycki, miejscowość:

pow.

Sobótka.

XIX. Pomór Świń powikłany zarazą.
pow. brzeziński, miejscowości: BesiekierzNawojowy, Lisowice.
pow. radornszczański, miejscowości: Radziechowice, Trzebce, Wola Wydrzyna.

xx.

Różyca świń.

Łódź-pow., miejscowości:

Stoki,

Czarnoćin.

245.
OGŁOSZENIE.

Nakładem Ministerst~a Spraw Wewnętrz
nych pod kierownictwem inż. arch. Mieczysła
wa Surwiłły wydatte zostało dzieło p. t. "Anali,~za robót budowlanych".
Dzieło to składa się z 2 części:
część 1 Podstawy analityczne robót budowlanych
..
.
. część 2 Przedmiar, analiza cen i kosztorys robót budowlanych.
, Ogólna objętość dzieła wynosi 800 stron
(59, 'ar~uszy) formatu znormalizowanego A4
(210 x 297).
.
.'
"Analiza robót budowlanych", w myśl.okól
nika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr. 18
z dnia 11 maja 1938 roku Nr. BB. 1-46/38 .(:pz.
Urz. M. S. Wewn. Nr. 15138) normować będzie
stosunek między budującymi władzami, podle.;.
głymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i wykonawcami budowli, obejmuje ona w części l-ej
ustalone' normy wydajności robocizny i zużyCia
materiałów budowlanych, niezbędIłe"do jednoli- .
tego traktowania na, terenie całejRZeczyPospo;"
litej przy sporządzaniu koszt6rysów na roboty
budowlane, zaś w części 2-ej orientacyjny przykład zastosowania tych norm według' jednego
ustalonego typu sporządzania. przedmiaru' do
. Qbliczenia ilości robót, analizy ce,n"'i kosztorysu'
tych robót ..
Cena obydwu wynosi zł. 18. Wymienione
dzieło nabyć można wyłącznie w Ministerstwie
Spraw Wewnętrmych w Warszawie, NówyŚwiat 69 Dzien.Ur~ęd. M. S. Wewn. (tel. 663-97)
lub zamawiać drogą wpłaty na konto czekowe
w P. K. o. Nr. 30197 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw W ewn~trznych z podaniem tytułu wpłaty i adresu zamawiającego.

(-) Robaczewski
.: Naczelnik Wydziału.

v~'

. ", 4

Urząd

Skarbowy w

'nakazy płatnicze na państw.
obrotu ila 1934 r.:

246:"
OBWIESZCZENIE .:'

Łodzi:

przemysł. od

pOd.

ZARZ1\DU MIEJSKlEpO'W .ŁODZI "~96Óił3;ieKraSYkOW Icęk-Ajzyk, Legionów 6
z dnia9hzetwda' i93i(~oku:'Ńr.:l OG. 18/71';38 "2960/1447 Krasykow Icek-Ajzyk, Legionów 6.
o odebraniuipism.

I '··

5

Na pOdstawie ru-t.'15i'Ordynacji Podatkowej
(Dz. U. R.:'P.'~J9,39!r~~uNr. 14~ pO~t·1B4L. .z~
rząd, Miejski" ;wzyv,a,. piżej-,wymienip.uycl}, do
zgłoszenia się w 'biurze ,WydziałuPód~tkowego
p~zy ut~aw:ądzkj~J., 1. (;ront, IIpięt:rO" pok. ~ 11)
'celem' odbio'r\l, pJęp1~ 'nade~łanyc~przez 'przędy
Skarbowe: , , ' " , , , ' , '
.

Vrzą~~a* .Stetitplow~~.h \v:'Łot1~i: .
:

'. '

,

~,

.

. ,'.,

;

.'

:1 ':

' ..

•

..

.

zeznania o majątku s'pąą~owym:'
Nr. II/2 Sp.

,.

210/37 po Olechu Aleksandrze.
.~ ~{~~ ,Ska~bowy, w:tod~i:.

awiadomienia'o orzecz-. Kom.OdwOław. państ~.
podatku ;doehocł. za fok 1937~
Nr. rej. odw.

,.'

.

.'

~94(37 Zylber~ztajn:' H~lHna,; 1.1 'ii~topada 1'7 ~
'Rozdział Moszek, "11 ',LIstopada 49 .' _

146/37

~~kazy:'Płat~icze

na
dowy na, ,~937 rok.,
:-

1

~

państwri~y:p.od~tek d()~ho .

j

' , ' .'
•

Nr. rej. biel'. . . . , ; ' ;.. ,'

""

'

;',. . , '

'.

Skarbowy w

Łodzi.

·orze:czenia', karnę!
. NIt rej. kam;

53/38 Bruner Juliusz, Zgierska 15

54/38 Hercberg Lajbuś, Lutomierska 17

83/38 ReichHenryk, Limanowskiego 10
89/38 Goldberg Chaja, Dolna 2 1 ; ,
100/38Z~Hcberg '. ,Szajndla, Limanowskiego 15
lub 50' ,
141/38 Burakowski Szmul, Lutomierska 23
'f50/38 Gaduła Wacław, Franciszka,ńska 29
159/38'Gutman Josek-Lajb, Wesoła 6
166, 167/38 Jeruzalski Lajb, .zgierska 36 ,
166,167/38 JeruzaJski Lajb, Zgierska,,36
,
169/38 Kalisz Mordką.-Binem, Drewnowska 9
182/38 Lajbowicz Dawid-Hersz, Pl. Wolności 6
183/38 Lederfan Berek, Bazarna 6
184/38 Lesman Estera, '~im~nowskiego 8 lub 6
207/38 Rubinsztajn Sz..Dawid, Zgierska 44
303/38 Staszewski Stefan, Srebrz.yńska '70
343/38 .Hofman Estera, Limanowskiego 4
344138JakubowiezRu.chla," Limanowskiego 17
346/38 Dimant' Szulim, Limanowskiego 5
34'7/38 Rozenberg Dawid, Zgjerska 52
7 Urząd Skarbowy w . Łodzi.

•.

""

6705 Pinczewski Alter S., Nowomiej~ka 22
.6.772, ~ajdenwurJn" ,Cl:1H~ 'l\lo\iVomiejska' 20
6733 K~cmanRubint,Zcik.ątria9 ,"
','
{j7ę·5Szp~tzbaun;tFrojąa..M~a, 'II Lis~QPada 74
6245 Kuręk Abram~Pp'drzeeżna 2 , .,' " ':, . ,
6p53.Roię;nkr,~nę Szyja"Podrźec~a 8
,:S58 Ęiebich:Ąlfred, Rac1a;ivicka' 54
,.204_~ge;r; Ch~l,jlLis~opadą 32,,~

3482:, Jtozen Abr.am, GQ;anska 11 "',
',3'lEl0ąszYc Bencjóri ~?,Jl :Listopada 31
,6S'W ,,Hendeles I~ael-Peręc". Podrzec.Zlla, 10
6563Markow~kLl'$>ryc,'Zachqdnia 33
788 , Fa:jefs~ęiJi "Pin:kus, 'M;ielczarskieg026
4853. Z~rzewski,J anląel,Podrzec?::Q.a 14
6399'Brajtsz~Jn ;Fajga, ,Stodolniąna 10
~50 .I9~perzak: ).\'taria, 1'0dr2:~szn~ rz
63 Eisner Abram, Zachodnla 21
780 ,Ezryłowicz;, S~iln:l;ł, ",~1 Li~topada 38
2252I}rygier Stanisław, 11 Listopada 78
1699' lzbicki,Abram, Ogrodowa 12. '
6395 Bochdwski 'Salomon, Zawadzka ,25
6151·Wozen~ęld SZlam~-Jos., Qdańska ·11
o~eezeD;iakarne: '.' .
, Nr. rej. "karn.

Urząd

~.

166/37 ,K.rygi~r Stanisław, 11 Listopada 78
. 74/37 BerkOwicz Syna-Josek, Podrzeczna 14.
313/37<Pinezewski Alt. Su cher, Nowomiejska 18
312/i7 Kolczy'cki Tadeusz" Al. I Maja 35

nakazy płałnicże, na państwowy ,podatek przemysłowy od obrotu 1936 r.:
Nr. rej. bier.

. .,' .

3118 Wójcik Marian, Dworska 60
3447 Sztatlender Elka, Zawiszy 37
9 Urząd SkaJjlowy w' Łodd..
nakazy / płatnicze na państW.' podatek, dochodo,wy na 1937 rok: .
Nr. ks. bier.

3061 Kuszer Chaskiel, Południowa 3 .
4602 Makowiecki Witold, Cegielniana 82
2626 Rorman Józef, Piotrkowska 22
2738 ,Rozenfeld .Natan, Narutowicza '46
4679 Rozenwasser J uda, Cegielni~na 4
3872 "Sigmat" , Sp,. z o~, o," Cegielniana 5
462·3 Wald Jakub, Narutowicza 38
14'U~ąd Skarbowy w ŁOdzi.

orzeczenie karne:
N7'., rej. kam.

'" '

'

. '

.•

I'

,

351/35 Cukiergut Suama, Marysmska 2~
, po upływie czterech tygodnI od daty ukazania się, niniejszego obw:ieszczenia w Łódzkim
Dzienniku W ojewó~kim doręczenia uważa się
za uskutecznione.,. "
.'
Tymczas,()wy" Prezydent Miasta:
(~) Mikołaj GodlewskL

Łódzki Dzięnnilt, Wojewódzki.

, 24'1•. '

,Poz. 247. 248

~2'1S
!

ście Łodzi przy. ul. 11..go Listopada 51, obwieszcza, że w dniu 30 'września 1938 roku od godzi. ny 10 rano, odbęc:;lzie' się. W sali posiedzeń Sądu
Okręgowego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego nr. 5,
na żłldanie Julianny ,Jarmakowskiej sprzedaż
z licytacji publicznej, '-nieruchomości położonej
w m. Pabianicach, przy ulicy Warszawskiej
Nr. pol. 7. i przy ulicy Poprzecznej Nr. pol. 14,
hip.Nr~ 82, rep. hip. Nt. ·392 i Nr.hip. 98, należącej do Franciszki Majewskiej oraz Brunona
i Amalii małż. Biskupskich~, .

OGŁOSZENIE

,"·ZARZĄDU 'MIEISKIEGOW ŁODZI
, 'z dńfa 2ymaja1938 roku Nr. lOG. 16/63-38
(
'o 'odebraniu weżwania.
': • i Zgodnie ..?., art~ 24~p;kt., 3 rozp.PrezydentaRze~zYP()ąp()!i~ej .~·dnia,,22,·marca,1928 ~o~u o post.
'adm. -(r>~.'U. R.F. Nt.. ',36, paz, '341). ~ienionego
rozp. z' dnia 28 grudnia 1934 roku (Dz. U. R. P.
Nr.',110,·poZ~976), zawiadamia 'się; 'że W Zarzą
Nieruchomość ta' składa się, z placu'o "'podzie" Miejskim w Łodzi, przedsiębiorstwię",Ka
wierzchni
około,' 927 mtr. kw.' stanowiącym" dwa
nalizacjai Wodociągi"; ul. Narutowicza 65, jest
podwórza, na których znajdtl.ją się następują~ę
dw~o~zi,
.. o , o. d.e.b
..ra
. n. ia.....wezw. ani.e... ZZjrz.' ądu .M,.ie.l.'.S.kl.'eg.o., zabudowania szczęgółowowYmlenione .w· opisie
!ldres~wane na imlę. Są.muela Chabań'z dnia' 30 marca 1933/ roku: I podwórze: 1) dom
skieg()~w'spravvie'przyInu&owego. skanalizowa)nieszkalhy···murowany, jednopiętrowy z' 'facja:...
'ni:~' niertl~Qm,ościprzyuL Jerzego 'nr. 14/16.
,tarrti,2) oficyna prawa :murowana lIlięs~kalna
Za Tymcz. Prezydenta .Miasta: jednopiętrowa, 3) 'oficyna ,prawa mieszkalna: ):nu:..
rowana jednopiętrqwa zwgłębieniem,~ -4) \ot~ćy
, 7, (.:.:.) iiłż:w~'w'orew ó d k i
na poprzeczna muroWana dwupiętrów~do""k~ó.;.
Dyr'. Przedsiębi9rstwa', Miejskiego rej dobqdowano dwie werandy oszklone; '5) pt~:
cyna lewa'mieszkalna mutowanajedńopiętrowa~
,,,K~4aliĘacii 'i W ~dociągi",.
6) oficyna lewa mieszkalna murqwalla jednopię"7
-------.......
trowa, 7). szopa···.murowana\ dWupiętr,Qwa znieszcząca komórki, 8) oficyna poprzeczna "murowana jednopiętrowa, 9) budynek rfiurowany,'go._
OGŁOSZ'ENm
spodarczy jednopiętrowy wraz z przybudówką
ZAlłZ4DU: MJEJSKI~,GO W "G~OWNIE
. szopą parterową częściowo murowaną częścio
WO z desek. II podwórze: lO} 'składy jednopię':'
z 'drtia'31: ftiaja 1938 rok'-:l L. 32/159/38
,trowe murowane, 11)' stolarnian:iu~owana: <jedo doręczeniu zarządzeniro rozebraniu budynku nopiętrowa, 12) stajnia jednopiętro.wa· murowa:parterowego .. drewnianego"w Głownie.
na, '13} , oficyna mieszkalna jednopiętrow~-riiu:'
rowana, 14) oficyny: mała mieszkaln'a, partei'ó~
Zarząd Miejski w 'Głownie na podstawie art.
:24'Rt,3:~w.orz~ia ~:rę~ydenta R~plitejz' dn. wa murowana, na pierwszym podwórzu' znajdu~2:: JlilR,;9fl '1~28 ,roku; o~~tępowąni,u .~ip?-stra je się:, ~t~ąnia-po~pa ~zrębie z cegły.
.ay;nym ,,{D,z. U ~R. P~.Nr.~, ,pOł.' 341) .Z.aw~ąda~
Powyi~za "nierucl)oJIlość w zastawie nie znajmia Pana Ans~ela ~y'~h~l,c~,za.mies~Ka~e~o daw- duje się, posiada księgęhi,poteczną przechowy;niej .w. Głownie, ul. Rynek Nr. 18, że w Zarzą waną w Wydziale Hipotecznym w Łasku, zoniie,Miejskim w Głownie ,pozostaje do odebra':' stanie sprzedana w całości oraz obciążona jest:
',nia' n~edoręczone zarządzenie /z dnia 28 m.aja 1) długami w kwocie zł. 13.400 z °/0% i koszta'1;938" roku dotyczące rozebrania: w terminie do mi, ,dol. amęryk. 1.200 z 0/00/0 i kosztami i k~ucją
dnia' l. 'lipca ,1938 'roku budynku parterowego dol.ameryk. 12, 2) .zaległymi podatk~mi w kw~
drewnianego ·frontowego; grOŻ4cegozawa1eniem, ciezł.,3.582 gr. 19 i składkami ogniowymi złotych
,w'qłownie 1 przyul., Rynek 18.
. ,.
'. '
174 groszy 21.
.
< :':~·Z 'e,hwilą powt6rnego ogłos;enia. niniejszego
W '4ziale trzecim wykazu hipot~~egouczy
~~ ~';o~ennik~ Woje\V.ó~zkim, zar~~ze
~lę ~Q,ro~e~rat:l1ublldynku .uw~e 'hę4z1e za nione ,jest· zastrzeżenie .o . zabezpiec~'ij., po,

'

z

,

j

~,

.

•

wództwa wytoczonego "przezTe~ .'M;aj~W'Bką

doręczone.
,I

•

.."

-."''''

(~) ,L.Ł a d zi ń ski.

przeciwko FrancigzceMajewskiej i, ~nobiuł;zo
wi Majewskiemu z konkluzją o 1lZn~ie :za fikcyjny akt kupna, zeznany w druu 10 .~tycznia
1927 r,oku. przed notariuszem Kasperkiewiczem
w PabianIcach, mocą którego' Franciszka Majewska nabyła opisaną nieruehomoścodZeno-

:~P~łłlł .nłeurzędowy. ( biU;;=:::~:e się ceIlY szacunkowej
w
od

',,'4,:

~

zł.

~

,

..
f

"Do akt Nr. Km. 144/38/XVI.
:OO,W:mSZCZENIE.

", ,~,lCo~i;k . Sądu Grodzkiego w Łodzi, "rewiru
.l~~,S:t~~w .Stopczyński, urzędujący w lllie~

cji

zamierzający wziąć udżiał
licyta..
'()bowiązany jest złożyć wadium w wysokości

zł.

3.000.

30.000, a

'

". , .

, Ąkta sprawy licytacyjnęjmogę ,być przeglą
dane w kancelarii komornika, .do Czasu przed.;.
~t~włep.ia akt do Sądu (art. 248. Tymcz. Instrukcji Ogólnej dla Sądów), a od tej ehw~li ~'~an..

Łódzki

276
celarii I Wydziału Cywilnego
go w Łodzi.
Komornik:

"Nr.· 11

'Dziennik Wojew6dzki

Sądu Okręgowe

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

tece dóbr
sldego.

Zabłocie; część

lit. B i A, pow. raw-

(-) . Sto S t o P c z y ń s ki.

5. Zygmuncie Stefańsk~m, właścicielu 1/S niepodzielnej części 120 mórg gruntu wchodzących
do składu o~ady Kociołki Nr. I, pow. piotrkowskiego.

Sygnatura Nr. E. 373/37 r.

'6. Franciszku Przerada, właścicielu osady Do-

bryszyce Nr. IX, przestrzeni 11 ha 1810 mtt.
OBWIESZCZENIE.
kw., połoź. w pow. radomszczańskim~
Sąd Grodzki w Piotrkowie zawiadamia, że
7. Pawle Malickim, właścicielu działki gruntu
Urząd Wojewódzki Łódzki w Łodzi złożył do
Nr. 15 przestrzeni 8 ha 105mtr. kw.,wchoPaństwowego Banku Rolnego, Oddział Główny
dzącej do składu kolonii. Raków Nr XVI, pow..
w' Warszawie jako depozyt do dyspozycji Sądu
piotrkowskiego.
\
Grodzkiego w Piotrkowie' sumę 12,791 zł. 40 gr.
w gotówce i sumę 51,600 zł. w oblig.' Ser. 1.30/0 8. Walentym Kadłubku, właścicielu niepodzielnej połowy 10 mórg gruntu, wchodzących do
Państw. Renty Ziemsko tytułem I raty wynagroosady Pustka Dworska, pow. częstochow
dzenia za przymusowo wykupioną na rzecz Pań
skiego.
stwa na mocy art. 21 Ust. z dnia 28 grudnia 1935
roku (Dz.:Ust. poz. 1/26) nieruchomość ziemską 9. Zygmuncie \ P~zedpełskiIl)., '. współwłaścicielu
Lubiatów i Zakrzew, położoną w gminie Bogufolwarku Łękawa i folwarku Zawadów-Łę
sławice, powiatu
piotrkowskiego, b. własność
kawa lit. A., pow. piotrkowskiego.
Kazimierza Pułaskiego. Wierzyciele, szukający
Termin do. regulacji powyższych postępowań
zaspokojenia z wynagrodzenia roszczeń, w hipotece nieujawnionych, winni zgłosić je najpóź spadkowych wyznaczony został na dzień 15-go
niej w dniu 1 sierpnia 1938 roku pod tym rygo- września 1938 roką. w kancelarii Wydziału Hirem, że w razie. niezgłoszenia rozdział wynagro- potecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie,
dzenia przez Sąd Grodzki nastąpi. wedle stanu" w którym to dniu. osoby zainteresowane winny
ujawnionego.w hipotece, z pominięciem innych się stawić i zgłosić swoje prawa osobiście lub .
ich roszczeń, a roszczenia, oparte na prawie pu- przez pełnomocników pod skutkami prekluzji.
blicznym, stracą uprzywilejowane pierwszeń
stwo' i znaleźć będą mogły zaspokojenie' tylko
z reszty wynagrodzenia, jaka pozostanie po zaOBWIESZCZENIE.
~pokojeniu wierzycieli hipotecznych.
Wydział
Hipoteczny Sądu Okręgowego
Sędzia Grodzki:
w Piotrkowie obwieszcza, że pO' "śmierci niżej
wymienionych osób toczy' się postępowanie spad(podpis nie czyteIny ) .
kowe, a mianowicie po zmarłych:
<

•

'

\

OBWIESZCZENIE
Wydział Hipoteczny
Sądu
Okręgowego
w . Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej
wymienionych osób toczy się postępowanie spadkowe;"~,mianowicie po zmarłych:

Gątkiewiczów Cis~kowęj, byłej
współwłaścicielce placu, szerokości .32 a długości 124 łokci warszawskich, wchodzą..
cego dQ składu Osady w.dobrach Szczekani-

1. Honoracie z

ca Nr. 11, pow. piotrkowskiego.
2. Zofii vel Zofii Praksedzie Musiałowicz, wła
ścicielce 2/10. niepodzielnej części działka
przestrzeni 2 ha 7994 metry kw., wchodzące
go do składu kol. ŻelechlinekNr. I., powiatu
rawskiego.
;

1. Władysławie vel Władysławie-Ezechieli Ka..
weckiej, 'Współwłaścicielce dóbr Kiedrzyn,
. ./powiatu często,chowskiego oraz współwierzy
cielce sum 20.000 rubli i 158.333 marki 331/3
fen., zabezpieczonych na' hipotece tychże
dóbr.

3. Feliksie Leguckim;
ce, pow. rawskiego.

2. Piotrze Kaczmarku, właścicielu działki" gruntu, o przestrzeni 3 dziesięciny 2024 sąż. kw.,
wchodzącej do składu kolonii Niedośpielin
Nr. I, pow. radomszczańskiego.

4. Michale Urbańskim, współwłaścicielu placu
Nr. 2b, przestrzeni t1128 metrów ~w." wchodzącego do składu osady Cekanów Nr. I, powiatu brzezińskiego.

3. Walentym Jarząbku, synu FrĄIlciszka, właś
cicielu niepodzielnej połowy placu, przestrz.eni 3150 łokci kw. z dóbr Wielka Wieś, pow.
piotrkowskiego.
'

5.\ Józefie StęPhiu, właścicielu parceli Nr.' 77,
przestrzeni 746 mtr. kw. wchodzącej do skła
du osady Moszczenica Nr. IV, pow. piotrkowskiego.
Tęrmin. do regulacji powyższych postępowań
spadkowyćh wyznaczony został na dzień 27 -go
grudnia 1938 roku w' kancelarii Wydziału. Hipotecznego Sądu Okręgowego w PiotrkOWie, w któ"

4. Idzie-Lejbie Jakubowiczu, właścicielu ostrzeżenia na sumę 1570 dol. U. S. A., czyli .13973
zł. 20 gr. z 010% oraz kosztami w kwocie 977
zł. 20 gr., zapisanego 'na jego rzecz na hipo\

właścicielu

dóbr Soszy-

Łódzki D.~iennik

rym to dniu osoby . zainteresowane winny się
stawić i zgłosić swoje· prawa osobiście lub przez
pełnomocników. pod skutkami prekluzji. ,
OGŁOSZENIE
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Wojewódzki,
OGŁOSZENIE,

.

Do Rejestru Handlow.ego Sądu Ok:r.ęgowęgo
w Łodzi pod Nr. 25590/A w dniu 16 maja 1938 r ..
wpisano: "Komunalna Kasa Oszczędności powiatu Łaskiego", Łask, ul. Kościuszki 2.. Zakres
działania obejmuje:. przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych, przyjmowanie na imienne,
książeczki lokat, otwieranie i prowadźenie ra;;;
chunków biezących, 'udzielanie pozyczek, udzie...
lanie kredytów, dyskontowanie weksli,' z~atwia..
nie.inkasa weksli, kupno i sprzedaż na'rachunek
osób trzecich papierów wartościowych, oraz :p.a
rachunek własny papierów o stałym oprocentowaniu, .redyskontowarue . weksli, zastawianie
własnych papierów wartościowych i wierzytelności hipotecznych, .zaciąganie 'pożyczek, umieszc2Janie wolnej gotówki, nabywanie i budowanie '. nieruchomości, dokonywanie przekazów
i przelewów, przyjmowanie na przechowanie papierów wartościowych i innych walorów;. przyjmowanie schowków,' nabywanie.wierzytelności
hipotecznych. Pełnomocnikiem ustanowiona została Helena Borowicz. Dyrekcję stanowią: Dyrektorzarząazający
Franciszek . Strzelc,zyk,
zastępca,. dyrektora' zarządzającego. Stanisław
Szczepaniec, 'oraz człone~ dyrekcji Mieczysław
Ostrowski. vyszelkie zobowiązania, pełnomocni
ctwa do zaciągania zobowiązań i do działania
w imieniu kasy wymagają dwóch podpisów
w liczbie których zawsze musi być podpis dyrektora lub zastępcy dyrektora. Kapitał zakłą
dowy kasy wynosi 60.000 złotych. Wszelkie ogło
szenia umieszczane być muszą w '"Łódzkim
Dzienniku Wojewódzkim" i w czasopiśmie
"Oszczędność" .

Do Rejestru Handlowego Sądu' Okręgowego
w Łodzi'pod Nr. 25560/A w dniu 12 kwietnia
1938,roku wpisano: ",Komunalna Kasa Oszczęd-'
nościpowiatu łódzkiego"~ ,Łódź, ul. Piotrkowska 104.. Zakres działania obejmuje: przyjmowaniewkładów oszczędnościowych ; przyjmowanie
na #D.ienne książeczki, lokat otwieranie iprowadzenie rachunków bieżących, udzielanie pozyczek,udżielanie kredytów, dyskontowanie weksli, załatwianie inkasa weksli, kupno' i sprzedaż
na racbunek osób trzecich papierów wartdścio
wych, oraz nara,chunek własny papierów o stały~.," 9procent~waniu, redyskontowanie . weksli,
zastawianie 'własnych papierów war:tościowych
i wierzytelności' hipotecznych, zaciąganie, pozy. czek, umieszczanie wolnej gotówki, nabywanie
i :budowanie nieruchomości papierów wartościo
wych i innych walorów, wynajmowanie s.chowk9W, nabywanie wierzytelności hipotecznych.
Pełnomocnikami ustanowieni zostali: dla centrali:, Franciszek Olszewski LKazimierz Machu- ~
derski, .dla' oddziału w Zgierzu: Kierownik Wło-"
dzimierz Niewiadomski i Zenon pynowski, dla
oddziału w Tuszynie: Kierownik Rudolf Kasprzyca. .Dyrekcję stanowią: Dyrektor zarządza
jący Eugeniusz Hertel, zastępca dyrektora zarządzającego Wiesław Rydel oraz członek Dyrekcji, Włodzimierz Grzybowski.' Wszelkie zobowiązania, pełno~ocnictwa do zaciągania zaboWiązań i do działa;n.iaw imieniu kasy wymagają
dW9Ch, ,podpisów spośró4. członk~w dyrekcji
i pełnomocników centraU w liczbie którychzawn OGJ,.OSZENIE.
sze mU$ł1być podpis dyrektora'lub· 'wicedyrektora, . książeczki oszczędnościowe czeki na banki
Likwidatorzy firmy. Towarzystwo Przędzalni
i bieżącą korespondencję podpisują dwie pS'oby Czesankowych, Spółka Akcyjna, w Łodzi, ulica
w liczbie których musi być jeden podpis człon- Kilińskiego Nr. 194, zawiadamiają
. ka dyrekcji. Za oddziały :podpisują członkowie
o otwarciu likwidacji tejże firmy
dyrekcji, pełnomocnicy centrali i odnośnego od- i wzywają wierzycieli do zgłoszenia ich wierzydziału we dwóch łącznie :w dowolnej kombina- telności w ciągu 6 miesięcy od daty ostatniego
Cji.Kapitał zakładowY Kasy wYnosi 110.000 zł. ogłoszenJa.
Wszelkie ogłoszenia umieszczane być muszą
Ernest Saladin,
w "Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim" i w czaStanisłąw Sembrat
.
Alfred
Viallet,
sopiśD:lie "Oszczędność".
82!l1V.

\'

I

..

-

3~2

Helena z Tomaszowa-Mazow. ul. św.
A
Ill8terd-m Adolf Henryk. Gdaó:ska 29. zgubił IegityA mbroziewicz
Tekli. 1, zgubiła legitymację Akademii Stomatotoricz~ł~ ,Jnaqę 8zkoln_ kI.1 a Gimnazjum im. Skorupki "Oświa-

, ,
~_:----------------------------A~iak Józef, rocznik 1899, syn Szczepana. zgubił
m~~

\ ~~kę wojskową. wydaną w . Sieradzu

136-1·1

le 'h
.
A
. . ~~ J6zef. Inż. lódt. Narułowicza38.zgubił doNr f\il ~łoż8amołci samochodu osobowego "CytroeD
rI

•

J.

ł1~ ,Q. 2602

Q

~naka~h rt'fe3tf.. A. 46.474

3353-1.1

Dej

.

.

Janusz. Łódź.' Sienkiewicza 34,
Anders
osobisty. wydany w Łodzi

' 148-1-1

zgubił

dowód
3522-1-1

Bergman Abram Hersz. Tomaszów-Mazow. W.chodnia 21 •
zgubił książeczkę wojskową
146-1-1
Bartczak . Władysłąw. Łódź. Okrzei 4.
. oso~i$ty, wydany w Brzezinach

zgubił dowód
3517-1-1

Łódzki
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,'Dzietmik:Wojew6dzki '.

Benkiel
~~lama Wołek,rocżll.ikt905.. syn Moszka Szime.
osada !tg~. Grabów. zgubił kSI,teczkę' woi~ową. FrW:~H:!::f~z~~;1ip~~:!:~ J:.~~m.c:tę: 3~~t~"
wyd~Ił,w Kutnie,
"
'.
142-1-1
Hil~rv,' L6d:t, W61czal1ska 35, zgubił dowód oso-'
' rettdlerAloizy. zgubił rewolwer Brownig kalo 6.35," Frimer
bisly. wydatty w ~i
",
3390-1-1

B ,Nf. t.031790iflower Mauzer

B,

kał.

6, Nr. 31150
3372·3/1

~aD. w Łodzi~ Gdaśska 154•. ~gubił .p~zporłza.
Gbtka
gral11c:zny.wydanyprzez 'DyrekCJę" PolicJI w,Kato~

ałuchowski EdmUDd~ toc,znłk 1901.
zgubił książeczkę' wojskową, wydaną

syn. A!Itołliego.
w Lodzi
'
. , ' , bezpł. -1·1

,

B, ' zgubił

wicach , , '

Gabńel.

Goldberg
Aleklandr6'W',

łaukoWsłc:iPerec, róCtnik 1906. 'VIi' Stłamy, Dolna 22
k.iążeczkę wojskową,

"

bezpł.

syn Szlamy

Pinkuła,

zgubił biąteezJcę

1.1

Gerszon. syn 'Szmula, '" racznik,
Groskopf'
Pieprzowa 18,

echlołcl'Herman, .ł.6dt. 6-go Sierpnia 63.zt!ubił legi.
t,ma~ię szkoln_' Nr. 288. wydaną przez Gimnujum
imKopernilca 'W ł-odzi
"
,,' , 3351...1-1

B

w

Łodzi

31~5.3~2,

roczRiłc:

wojskową.

w Łodzi

'wydaDllw' Koninie.

'

,.

1190.,:

.."d__
3504-1.1

1898i l.6dź,

zgubił karlę

"

,

mobilizacyjną., wydaną'
', / , '
3507.1~ 1

Broler 'Fryderyk 'Wilhelm. Ł~dź~ Karolewska 23, zgubił
dowód'osobisty, wydaay w Łocizi
.. ~352...1.1,
BerlikowskiFranciszek. Łódź, Dowborczylc6w 28. za, długi ~
:-zaciągliięte przez 'toaęnie odpowiada.
12.3·2
Marian. ł.6dź. Grodzieńska 24. zgubił świa·
C,załkowsk\
decłwo uko4czenia Publ. Szlc:ołyPowszechnei ~r. 6;
w

ł.odzi

.

'

3523.1.1

,IreDa. zgubiła świadectwo uiończeniaklasy
C, hłopu
'sz6stej Publicznej Szkoły Powszechne;. Nr. 28. w Ło
d z i ,

,,3513-1':1

C'aban Adam, sYilAndrzeia, , zamieszkały w.Oafakowie'
-pow. wielu6skieg'o.qubił' dowódoaobisły,wydany
przez Gminę Rad,oszewice
'
124-.1-1
Cłemió.kiWinc:enfy~ .łYD PtanCisZka; fc,tCŻaik 18i~ tłu.;. ,

daPa.iaaiokal'

w

Wd,

'

~ubił kałąteczkę

..',

W()jakoWIl.' wyd8Dłl

.. "

3363-1~1

'

r,anis Abram, syn Manka, rO~ZDik '1892. 'VI Lodżi. ' ~~"
zików.ki Stefan. 't.6di, ' Drewoowska 54" zgubił, tylny
Zamenhofa 11, zgubił kńąteakę wołskową, wydaną
znak rejestracyjny samoe1lOdu Ciętsl'owego A. 45257 ' w Lodti,
,
"
M()S.;!':t'
3510-1-1
roncki Mosze~, ł.6di, n-go Lis!opad~ 42.,' ~gubif do..;
Dr. Jan Margules, L6di. Al. Kościuszki 17, zgubił kartę
w6d osob;sły. wydany ,-"ŁodZI
"
,'
3519.1 ..1;
opłat P. F. D. narok 1938/39 oGsamochodu osobo'3515-1-1, Higier Tobiasz. Lódż. Sieukicwit'z_3'1. quDił 'dówóG, ....
wego A. 47-311
\
" ','
,
"
"
iestracyiny i kartę Opłat P. F. D. od aamochom. A..
rocmik, 1896. syn, Marcina~ zgubił 47261, wydane w Łodzi
_
- 3524-1-t
D ałekFranciszek,
karlę mobilizacyjną. wydaną w Łodzi , - bezpł. 1·1
mielewsJci Ludwik., w~ Węg~. g.., W~.~ ,
oktorczyk Abram Lajb._ syn Szmula Za;nwla, L6dt.
bił clow64 osobisty,w,c1any wWitcntii ,~t~l',
D Kilińakiego 4Q, zgubił książeczkę woJskową. "wyGana.
wł,.odzi.,
'
,3396--1-1
JeUn. I. Rudatnift' i ~b~z~ liaJlłę retestraCJin. i, ~
,
• kartę opłat 111& P. F. D. W;ydaaepneżUrząd WoieDem\) Abram Masiek. roczJlik i9C3, syn Hersza Uendla'w4dzki w ł.ocbi aa samacheW ciężarowy Nr. Tej. A,.,
t6dt, Wolborska 21. zgubił książeczkę woJskową 48308 Marki .,Chevrolet'·
kw.n47-l-1-,
wydaną w Łodzi
3376.1-1
'
<:
_kullki SłauiSław, roezmk 1909, syn WoJciech., ,zgubił' .
Drews Alfred, rocznik 1905. syn Karota, zgubił ksią
książeczkę wojskową, wyda~ąw, ~d "bezpł; 1..1,
, teczkę wojskową r kartę mobilizacyjną, wydane
w Kułaie
3344·1-1
uszczyk Mieczysław. syn Władysława. urodzony '12. 8.
.1905 r. w Łodzi. zamieszkały Cieszyńska 3. zgubił
Dawi40wicz Aron. rocznik 1895, ayaMołżesza. Lódź. testąteczkę wofskową, Wydaną" Łodzi ~... !!Mł.. t;t>
Traugutta 10, zgubił ksiąteczkę wojskową, wydaną
w Łodzi
3359-1 ..1
etke ~yszard, ł..6dj. Lęai~a6w 34.zfubił tyla., ~ re-'
. jemacnny samochodu p6łciętar. A..4~.342. . 3399-1-1 ::
aicz M. ż Koła. u1.Orze.kowa 13, zgubił weksel ,na
, zł. 100.- płatny 25. 6. 38 r. wyst. Jan Tubajski ze
acbowicz Stefan, ŁÓdt: Skiern,i'e~icka 28. zgUbiłksi~,'.
teczkę'
Skurcza. zl100.~ p.l.12. ~8. 38 r. wyat. F.Sabałowski
oszczędnościową Nr. 83441. wydala4pae.z., ;:ip6łdz.
z Warlubia. zł. 83.50~ gr. pl. 13. 7. 38 r.i zł. 123. wyst. Bank Przem. L6dzkicb
3501-2-1
Władysław Klain -z ,Tarogardy, płatny 25. 8.38 r.
, , ..
. "
,
, :':. ,'j , , ' ...... ,.', .'\, ',','
'
,
,.
,,'
, ,
3521,.1-1
oplowic:z JankieL w ŁodZI. ,zgubił:' ,,!ebet ,zł. 100....-"
" płatlfY 30/Vll 38 r. wystawca przez Librbwsłciego,
Fińite1sztain,Menachem Emanuel. uczeń klasy ~•. 1 Pryw.
Szmula
, , ' . 3215-3.Z
Szkoły Powszechnej, Towarzystwa Sżkół Żydowsldcb
wł.odzi., zgubił legitYmację szkolną
, . ' 3512-1 .. 1

D

G

G,

H
S'

J
J
J

D

J

K

I

Frvmerman ,Laibuś, rocznik 1898, syn
Ż~C%tę -trofskow...wydat1ą

,

.,. Łotb:i

Ajzik~. zgubił ksiąl' ,
'zł. 879{V

2J1lbiła legiFirma, B-cia POznań8CY~ Udź: Zamcnhofa 25, Pr.
455'
'
łymac;ę pr6biDuIDW\ł reiesłr.samechodu

,

'

J3&ł...l-1

Ni. 11·

Ł6dzki ·DziennntWQjewód~ki. ,

.·lacek .WincentY;
Stanisław. roc~nik 1910, wie' KUśnie. g';,"
K"aez.riarek
. Barczew. pow. sieradzki~ zgubił ksiąz'eczkęwojskOwą,' P
wydaną w Sieradzu '

K
ałuzewskl Kazimierz,
.
401

zamieszkały.' Zduńska~W-ola,

K

K

pac!:~7!kT::!ii;9~W!k:::~'19~!~ts:r;J6Z:~=~<

wydaną

ilt

zgubił ksiąteczkę wojskową. wydaną

w Sieradzu.

'w Lodzi

>. ',,;:':.: ,'bezpł.::ł.. ł;~

. zamieszkały w t.odzi., Sieokiewiou'; 51' ,
P.atok Henryk.
dowód
wyda_y przez .".

'99-1-1

ruażyr Mieczysław.

łegitymaefę 'słutbówłi '~'....,...aWiG~,,

przez Insp. Szkolny Wteluński. , . ,,:1ł5..1o-1,~·

, 115,":\-1,

Kaśka Stanisławż Kadłuba. zgubił 'świadectwo szkolne"
_ wydane w Kadłubie~ pow. wieluńskiego
103.-1-1
Piłsudskiego

zamies~kaiy ',' ~" Dz~UzDłk~;:"~~~;

'··wieltiński',' żPbił

zgubił

Sanocka 22. zgubił tylny'
znak rejestracyjny motocykla M 4S317
3381-1-1.

osobłsty~

l.Odżi

w

ł.,6dź.

.

"

d;~

Z~Złld ,:Mie~ki

3a4S..J.. l?

" '

Fa;wławi. ·Lódż •. Zawiszy 2ó.:śkradtieaą
Ra;chenbaebowi;..
dowód' O$Obiały•. wydany wtodz.
.: , ' , ,35.1"'1-1

aliski s. M. Łódź. D·ra Sterlinga )7. zgubiłfylnyznak
rejestracyjny. samochodu ciężarowego A.452'17., .
,
.
340Q-l:'1-

R·ozenzaft Jakób Aron,roC7nik 1911. syn

Szlamy Lai.·I;ul,

,"
: . . , zL 88O{V;;t-t

.·zgi1biłksiąteczkę ,wojskową. wydaną wł..ocbi

',.

ochanowski Jan. zgubił legitymację szkolną Ni. 252,
wydaną przez Liceum Ks.. Salezjanów Aleksandrów
., .
' ,3365-1-1"
Kujawski
. .

K

:

......

'

A~r,aIll Szhl~a. syn,.Sa~l~., r~cz~ik 1901. ~dt.
R odał
Kilitisłćiego 87.zgtlbił,~Sląźeezkę 'Wó'lS~oWlt t .,.tfuw6d,

z

, ,';..
-bezpł; :l·t
K:ełb1.ts ~blnisław, rocznik 1901. syn Mateusza
Nale- osobisty wydany' w 'l,odzi'"
~~~~~zgul!>ił książeczk.ę"wQjskową,wyda,nąw Koń-·'
ataiczyk Ąntoni: roc.znik 1907,. ~yn Jana. . ~żi'Wiś
s~ :'" ' .
. .
. 69-1-l:

K oplowicz
Kopel,~,ocz~ik 1960/
4Lrze~ska ,7•. , agubJł ltsiążec~kę'

wojskową. wydaną,

w:e LWOWIe.

_

.

Rachmi1. rocznik
K·Her
mierska 34. ,zgub~ł,

W Łodzi '

.'

R

mowa 6; 'żgublłksląieczkę wOlskow_.wy.daD" . w.·ł.Q- ';
dzi .. '..
.'
"
"
.
.' ,.
,~J3C12,..1~1

syn',WoHa, Łódź.

E~genia. Łódź,
R..'oser
leniE! ,na

be~pł.l-1;

1909, syn Lewka. Łódź. Luto-

kai"teczkę

daDe

wojskową,. 'wy4'a ttą

',"

Dowborczyków. 3. zgubiła pozwopraktyki le~ar.ako-,deat... wy-:
1935 r. przez StąrosłwO-; Grodzk.ieł.6clzki;393~1~1
,doltonywąąi.e.

W

. . . 3379;'1-:1

Rad()łDS.ku.

apaportChalJa :.Utera, ,zamieszkala.,,,
syn. An?rz~ia.,rocznik1899. . Ł6di. R ul. ,~. o.W. ijr-, 6. zgubiłą'gowM '(l$óbisły
K.ołacz'Yładysław.
Wrzeslńska96, zgubIł kSlątecz1c:ę wojskową. wydaną
w' Łod.Zi

' .

*

Jadzia. ~gut)iła legitymację . uczniowską l~k,.
R; ,ozenleld
Gimnazjum Hochsteinowej w Łodzi ' . ., ~'1't.~-l

3341-.1-1

Kna p Zd;!is,ław, zgubił. dowód tożsamości samochodu
. .,Ford·~ sibiikNr. 31253757. rejestracyjny Nr. A 46-223,
wydany p~zezStarostwo'ąrodzkie w Łodzi .,:' (H346-1:-1

·Be~a~wi I~kQ~," ł.ó4~:. 'Brzetną 4,~
Szyfferowi.
dżioilo pa$zporfzagr~Biczny,wvdany W Łodzi '.'

,.,KI'aaze.Tadeusz. L6dź. Główna 34. zgubił tylny znak rei-:"':~.'~~motocykła M. 4S.180. wydany' W. Łodzi'
·~:·'h"f~';."'
" , . ,'. " . . '.. ..·.~~l-r

3308-3.-2."'aD,.T0!Dasz:6w~MazOwiecki. Wołna26.' .~1iłrił:~
g...łysiecżk~woJskoWłl...
. ... . , . .
t41-1 ..1

Marta, ·ł.6dt,.,~rze;at2;zgubiła potWier..
Kinder~~n
dzenle zgło,"e~.wy~ae~.~ Grdckkie' . . ·~,.~.
' . ,,'JMi.
Łódzkie
'" IV:" .:.\,';' ·':".;;,•.':,,:,,:,~,,;!:·,:':"~".~4i,..1· . .S
.
..·oaob.tyj~,.

.,!

ipiński Stanisław. Lód!.

~d

.(

,

>'

•

Targowa 76~' 2,ub:iłś'+iiadechv(,l .

L szkolne, wydane przez Publ., Szkołę Powszechną
Nr.", w Łodzi
'
3354.1 ..1

Milikowski Rubin, rocznik 1904, syn Mojżesza. Ł6dź.

przy
• :91-2..1

,~"

PiOtr~.'ka.l32~.· zgilbiła·~do. · .~,
Młefiłd w":todzi'"
3505-1-1

pnez' :za.t'zęd'

Łódź. 'Południowa 18.' zgubił .ł~d~wQ, .
S zt~rnRubin,
PublicmejSzkoł1' Powszechnef Ni.n4:'
3SH-l-f
~

zymczyk Józef, wieś Chrzanowice. zgubił zaświadcze
Wólczańska 79.zguł:ił kartę mobilizacyjną, wydaną
'nie wo;skowekat E. wydane w roku 1~25 przez Sta.. ,
w_~i ....... ,:"
" , "" .'"
, ... " ~1-1 ,.,rosiwó, Pow:w',Radomslcu .
,
14l-1-t '

Ma;tY,ka KODstanty' .ożarów; g.1l'l. Skom1in. zgubił zaświadczenie wojskowe. wydane w Wieluniu. 140-1-1

S

Szmulowi Fajwlowi rocznik 1910, syn. SzuSzacbterowi
skradziono
lima. Ujazd gm.
Łazisko,

książeczkę woł

Mill.r
BeniamławBołeaławcu; zgubił karlę rzemieślniczą
-wydaną przez StarosłwoPowiatowe Wieluńskie i

skową

dyplom' mistrzowski, wydane p1'zez Cech Piekarski w
' .
76-3.2
Wieruszo.wie

Szlama, syn Altera. roczniki 1913. gm. Pęczniew, 'S ~tal
zgubił książeczkę wojskową. wydaną w Kaliszu

MaąnQ:wski Jaa!łeJ1ry~ w z'ł()~zewie kjSieradza. zguw"z:,ł}J:t~ ~blS~. wyd~py ~zez, .. Z~r~ąd GmiOIlY
...

'.'

3~2-3

I

Nitka Chaim Majer. rocznik 1889. syn' Pinłn1s&,' zgubił
książeczkę wojskową. wydaną w Sieradzu. ',144.,..1.1

i karlę mobilizacyjnłl. wydane w Kielcach

104-1-1 .

.

36-1-1

Stallisław, ztubił dowód' osobisty.'" wyd1uty
Stefaillki'
przez Zarząd Gminny Godynice . '
129-1-1
W1adysław.~ieśPawłów.grn.' Szczereów. pow. '
Sabala
łaskif:gQ. zgubił "ICsi'llteczltę ,wOJskową
132-1-1

.

lda Aria. rocznik 1906, syn Szymsi. Łódź;
O. strowiecki
· u. saprewapzenie
dzia Czesła~.ł.&łź. ''O~rodow~ 30:': zgubił' pozwolenie'
Pomorska 13, skradziono książeczkę wojskową. wy~ S
pojazd6.wmechanlcznych za Nr. 6231.
daną w Końskich
;
3362-1-1'

Osi~cki. Antoni. rocznik '1907, syn Andrzeja. Domanie-

-

wek. gm. Gostkńw. pow. łęczycki, zgubił . k~!l\teczk,=
'"
."
.' . . ,
'!ł37t~1-1

służby stanu ofic~

.

Opatowski Da~id.· !ocznik 1901.. syn S~lom()na. zgubił
kartę mobilIzaCYJną, wydaną w ŁodZI
kw. 3348.1..}

-

'

polska Akc: Sp6łka Tel~fonłczna.· w ŁodZi, zgubiła po• twjud~Die zgłoszenia samochodu. wydane W Warsza-

Wie,

".'

.

.

. ,

.

35064.. t'

wv4ane
w,:t.od,zł, - . ,:
..
" , '

.

:-"

.

/

','.

3360-1-1

'Stopezyk '~f•. rocZ!1łk' 't~, syn S~atlisła~a.Ł6dź.'
" ,Pomowa 18,' zgubił. kslą*eczkę WOJskową. 'wydan_
wtod.zi ....
'.
3373-1-]
top'czyk:Aua.,Ł6dt~,P~cztowa: 13,
S
, ,blsty.,.W~8JlY W,lPQ~ł
>'.'

.S'kradziono numer 1560· z

,."

zgubiła c:łow6cłcilb"
.

",·.;i374-1-1

resorkiwłaśeiciełcwi':Marko

, .. wiczowi Laibowi.: zamieszkałe_ .,.l.odzi

3343-1-1

'Łódzki;Dziennik

280

.Michał~ rocznik 1906, syn: - Jana, K ...Ic:Ć)wska
zgubił ksi~eczkę W,?iskową.wydaną

.
Swierczek
9t,'"(Zabietdec)

,Wojewódzki.

Nr.. 11

WilczYńska Barbara,·ucz. )?aństw.Ghnn.w
zgubiła legitymację szkolną

Kutnie
73-1-1
w Dębią
" ,
. be,pł. _1-1 - WOjCiechowska Leokadia, Ł6dź, Napi6rkowskiego 69.
, Tworek z, lnie Łódź. Sienkiewicza 40. zgubił k8iąźecz~ę
zgubiła książeczkęo$zczędnościową Nr. 283., wy- K. K. 10. m. todzi na okaziciela za Nr, 14134. kt6rą daną przez oddz. II K.K.O. m. Łodzi
3387-1-1
3220-3-2 ,Walfisz Harry.,-ł...6dź. Śródmiejska 28. zgubił leg(tymację
niniejszym unieważnia się
.
' Reinhold, ł..6dź, Targowa 2., zgubił pasz-:
riebe Juliusz
. szkolną Ikt. Gimnazjum 11 Żyd. w Łodzi3398-1-1
port zagraniczny N~. 786, wydany w 1936 r. przez
3520-3!"1
Starostwo Grodzkie ł..6dzkie,
eissberg Jcheł. syn ZiUka, rocznik 1903. Łódź, Śr6d..
miejska 86. zgubił książeczkę wojskową. wydaną
emkin Hersz, syn Szyi, rocznik 1899. zgubił ksiąi:e~zkę
w Poznaniu
'
3341-1-1
wojskową i kartę eobilizacyjuą, wydane w Łodzi
r~
3394..1-1
aks, Hinz. Łódt. Zachodnia 36, zgubił legitymację
uczniowską. wydaną ,przez Prywatną Szkołę Po"ruloba Samuel. syn iMendla Eliasza. rocznik 1912. Ł6dź.
3391-1~1
I --Rzgowska 61, zgubił książeczkę wojskową, wydaną wszechną Męską I, KaceueJsona '
w Łodzi
3397-1-1
yl1)erszta j n łchoszna. syn MaJera. roczn~k 1898, zgubił ,
ksiąteczkę wojskową. wydaną w ł.odz1bezpł. 1-1
yłak Michał. Ł6dź, Łagiewlliclc:a 85, zgubił kartę opłat
T P.F.n, od samoch. T. 45-160.wydaDą w Łodzi
-ZgUbiono
dowód tożsamości konia, Ser. E. Nr. 735036.
,
"3355-1-1
wYlitawiony na nazwisko właściciela Jakubowicza
141-1.1
sielski .Wbldysław Julian. Ł6dt,W61czańska 97•. zgu;. Moisze z os, i gm. Gra~6w.
bił dowód . osobisty. wydany w Warszawie
0tna Zdzisław. Ł6dź,Dębińskiego 13/15. zgubił legibezpł. 1-1
..,
tymację szkolną, wydaną przez Gimnazjum W. S.
3388..1-1
tz ErVk. rocznik .1,918. syn Mikołaia. Ł6di, Traugutta Reymon~ w Łodzi.'
,,11, zgubił kartę o rejęsłracji .vołskowej,'~ wydan~
awisza Adam. rocznik 189(),syn Piotra" Zgierz, Gołę
w Łodzi
'
33ó9-1-1
bia 22. zgubił książeczkę wojskową.wydańą w todzi
"
_
3389-1-1
nielVainia się kwit.I'depozytowo-zastawowy 1'-}r. 808.
, z dnia 17' sierpnia J 936. wyata wiony na p. Alfreda i gubiono do wód tożsamości konia Seria E Nr. 732855. '
Keilicha przez Sp61dź. Bank Przemysłow~6w Łódzkich
, . wystawiony na nazwis~o właściciela Rela Wilhelma.
z o.' o. w Łodzi na 2 ,weksle po zł. 2.000;- kaidy, zamieszkałego BudySikawa
,
3380-1-1
płatne 30.IV; 1938 t,
zl, 561/V-2.. 1
gubi~QOą~wQd to~sąD;loŚ(li lron~a. Seria!. Nr. 737.274.
~itecki JÓ~ef.syu. An~rzeja, roąnik. 1899, ł..6dtt. Z ·wyStawiOllyna na.awisko '-~~ieła SZ\tberta EmiDworska 42. zgulnł ksrĄteczkę. woiskową.' wydaną liana. zamie~zkałego Gm. Niesułków. pow. brz~t\aki
w Kutnie
'"
3518~1·1
3366-1-1
--------~---------------------------itkowski Henryk. syn Bolesława, rocznik 1910, zgua,wadzki Kazimierz. zgubił . legitymację służbową. 'wy:., bił zaświadczenie wojskowe. kat. E.
bezpł. 1-1
daną 3l/III 35 r. L. 848, przez bbę Skarb. w Łodzi.
3364-2-1
'ołtasik Stefan, rocznik 1914, syn Ludwika,- zgubił
W książeczkę woJskową; wydaną w Radomsku
g.ubiono dow6d tożsamości samochodu o90bowesio "Che,
'
137-1-1
vrolet" Nr. silnika 85541&, wydany w Łodzi 3370-1-1
aganEmilia. zgubiła d~w6d osobisty Nr. 710 ź dnia
ylberbauD1 'Mordka. rocznik 1907., syn. Lejzora,' Ł6dź.
12/IV. 35 r. wydany przez Zarz14d . Gminy~Złoczew,
Śr6dmiejska 39. zgub'ił książeczkę woiskow14. wydaną
31-1-1
w Łodzi,
~81"1-t

T

W

T

,

W

Z

U

Z

U

Z

U

'
Z

w,

W

Z

Z

W

Z

--

Prenłlm.:ra~a" WJ'llo8iakwartalnie zł. 4~50. rocznie zł. 18.~ wraz z przesyłką, pocztową.
_ODtO. P. JL o. lfr•.602355 l.ódzBi DzieDaiB WoJewódzKi. ~

Ad,es R....kcJIJ Ad.IL: Urząd Wojewódzki. ł.6dź, Ogrodowa 15. tel. 158-50. Admlnlstr.cJa czynna od goc.łZ.l0-12.
Cena' pojedyńczego egzemplarza: 75 gr.
AdministracJa przyjmuje ogłoszenia instttucyj społecznych' i użyteczności publ~cznej. od os6b zaś prywatnych tylko
takie. które wynikaią ze stosunku do władz rządowych i wymienionych instytucyj. - Ceny ągło~z~ń: droene l krotne
15 "oszy za wyraz, naJmnieizł. 1.50 - 3 krotne '30 groszy za wyraz. Zwyczajne: 30 groszy za wierą milbIletrowy
.'
(~zpaltY rectakcyjnej), ,
,
-

. . . . . . . • po. .da nleotrl'....I. poszclegtl.,Cb .....,,6., DIIe...lka "o•••6dlkłego naleli, •••slł do
1IIłełsc• .,cla anect6. poclto.,ell nlel.,oelnle ',PO oUz,.aftla • .,lłepnego leol,)a.go '".._ru.

ZaWeclyGtałiaae' J. K.Baraaowsłdego·w Ł&ci.i.Piotrkowska 111. tel. 138~60. n/38.

