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Dział urzędowy.:
I.
429.
ROZPORZĄDZENIE

, a) Państwowy Fundusz Melioracyjny w myśl
art. 5 ust. 2, p. b; U stawy z dnia 26 paździer
nika 1921 roku (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 671)
bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości 50 0 10 su'. my kosztorysowej zatwierdzonej przez Mini.stra Rolnictwa i Reform Rolnych;
b) Powiatowe Związki Samorządowe i miasta
wydzielone z powiatów Województwa Łódz
kiego bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości
300/0 kosztów;
c) zawiązana na podstawie przepisów Ustawy
Wodnej Spółka Wodna udziałem w wysokości 200/0 kosztów budowy, które ts 20°/0 kosztów do czasu zorganizowania Spółki Wodnej będą zaliczkowo pokrywać Powiatowe
Związki Samorządowe i miasta wydzielone
z powiatów.
§ 5.

WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia 5 lipca 1938 roku.
o wykon"aniu regulacji w powiecie łódzkim rzeki
Neruna odcinku od Bechcic do Porszewic i rzeki Łódki na odcinku od ujścia do rzeki N eru do
miasta Łodzi.
Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 26-go paź
dziernil~a 1921 roku o popieraniu publicznych
przedsiębiorstw melioracyjnych (Dz. U. R. P.
Nr. 91, poz. 671) w brzmieniu ustawy z dnia 23
czerwca 1925 roku (Dz. Ust. R. P. Nr. 75, poz.
Będące w toku wykonania roboty będą prowa524), zmieniającej niektóre postanowienia ustawy z dnia 26 października 1921 roku, Rozporzą dzone w miarę wpływów zasiłków z kredytów
dzenia Ministrów: Robót Publicznych, Skarbu, przeznaczonych przez Skarb Państwa na Pań
Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa z dnia 21 stwowy Fundusz Melioracyjny oraz zasiłków
listopada 1927 roku o ,statutach i rozporządze- . Z wiązków Samorządowych i datków Spółki W 0niach, aotyczących publicznych przedsiębiorstw dnej.
Wysokości i terminy płatności zasiłków Związ
n1elioracyjnych (Dz.-Ust. R. P.Nr. 112, poz. 950
z 1927 roku); oraz po wysłuchaniu opinii Rady ków Samorządowych i miast wydzielonych z poWojewódzkiej z dnia 24-go marca 1938 roku po- wiatów ustalać będzie Wojewoda Łódzki przy
współudziale Wydziału Wojewódzkiego. Wysostanawiam co następuje:
.
. . kość i terminy płatności udziału Spółki Wodnej
ustalać będzie W ojewodaŁódzkL
§ 1.
Regulacje górnego Neru i Łódki mają być wy§"6.
konane na podstawie projektów i kosztorysów,
~a.twierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa.
Oznaczone przez Wojewodę kwoty. na zasiłki
i Reform Rolnych rozporządzeniami z dnia 9-go ze środków samorządowych będą wstawiane do
październi}{~ 1935 r.Nr. M. VIII-176/l/35i 29-go odnośnego budżetu samorządowego corocznie.
maja 1936 roku Nr. M .. VIII-183/1, określonych
§ 7.
na 355.000 zł.'. Suma kosztorysowa w razie zachodzących'zniżek na ceny materiałów i robocizny
Utrzymanie urządzeń i budowli regulacyjnych
ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.
oraz zarząd gruntami wywłaszczonymi ~ lub
uzyskanymi wskutek robót regulacyjnych jest
§ 2.
obowiązkiem Spółki Wodnej.
W tym celu zostanie utworzony fundusz konRoboty objęte powyższymi projektami zostanąwykbnane jako przedsiębiorstwo Powiatowe- . serwacyjny, do którego wpływać będą:
go Związku Samorządowego w Łodzi przy po- a) datki członków Spółki Wodnej,
mocy. Państwowego Fundus2uMelioracyjnego,
b) datki zainteresowanych Związków Samorząśrodków Powiatowych·· Związków Samorządo
dowych,
.
wych . i miast wydzielonych z powiatów pod
względem
administracji samorządowej oraz c) dochody z grzywien zgodnie z art. 250 Ustaśrodk~w zainteresowanej Spółki Wodnej.
wy Wodnej,
d) odszkodowania i dochody z gruntów stano§ 3.
I

wiących własność przedsiębiorstwa.

Dla pokrycia kosztów wykonywanych robót
tworzy się fundusz budowy w wysokości zatwierdzonej sumy kosztorysowej, z którego bę
dą pokrywane koszty budowy, koszt zarządu,
kontroli, kolaudacji i wszelkich innych czynności urzędowych, związanych z wykonaniem budowy.
. ,"
.
§ 4.
Do powyższego funduszu mają się przyczy-

niać:

Wysokość udziałów Spółki Wodnej i zainteresowanych Związków Samorządowych w funduszu' konserwacyjnym określa Wojewoda Łódzki

przy·l,ldziale

Wydziału Wojewó~zkiego.

§ 8.
Zarząd funduszem budowy i funduszem konserwacyjnym opejmie WOjewoda Łódzki.
Roboty mogą być wykonane przez osoby i in~tytucje, prywatne, organa Spółki Wodnej, or-
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§ 9.
Kontrolę techniczną

i

finansową będzie

wy-

konywał Wojewoda Łódzki, a kolaudacje W ojewoda Łódzki wspólnie z delegatami zaintereso-

wanego

samorządu

i delegatem

Spółki

Wodnej.

§ 10.
Wypłata zasiłków i 'rat kolaudacyjnych może nastąpić tylko w razie niepodniesienia zarzutówze strony Wojewody Łódzkiego, względnie

Ministerstwa Rolnictwa i Reform "Rolnych.
§ 11.
Rozporządzenie nInIejSZe wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w/z (-) Wendorff.
Rozporządzenie

niniejsze zatwierdza

się:

Minister Roln. i Ref. Rolnych:
(-) J. P o n i a t o s k i.

w

Za Ministra Skarbu:
(-) T. Grodyński.
Podsekretarz Stanu.
S~raw Wewnętrznyc)1:

Za Ministra

(-) N a k o n i e c z n i ko w-K l u k o w s k i
Podsekretarz Stanu.

430.

ROZPORZ1\DZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 5 lipca 1938 roku
o wyk~naniu obwałowania rzeki Warty w powiatach: sieradzkim i laskim na odcinku Tyczyn - Chojne' i rzeki Widawki od ujścia
do Kalinowej.
Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 26-go paź
dziernika 1921 roku o popieraniu publicznych
przedsiębiorstw melioracyjnych (Dz. Ust. R. P.
Nr. 91, poz. 671) VI brzmieniu ustawy z dn. 23
czerwca 1925 roku (Dz. Ust. R. P. Nr. 75, poz.
524), zmieniającej niektóre postanowienia ustawy z dnia 26 października 1921 r., Rozporządze
nia Ministrów: Robót Publicznych,' Skarbu, Spr.
Wewnętrznych, oraz Rolnictwa z dnia 21 'listopada 1927 roku o statutach i rozporządzeniach,
dotyczących publicznych przedsiębiorstw melior~cyjnych (Dz. Ust. R. P. Nr. 112, poz. 950 z 1927
-roku), oraz po wysłuchaniu opinii Rady WojeWódzkiej z dnia 24 marca 1938 roku postanaWiam, co następuje:
i

§ 1.

na które zgodzi

Obwałowanie rzeki Warty ma być wykonane
na podstawie projektu i kosztorysu zatwierdzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform
Rolnych rozporządzeniem z dnia 27 czerwca 1935
roku ,Nr. M. IX-66/l i określonego na 703,000
złotych. Suma kosztorysowa w 'razie zachodzą
cych zniżek na ceny materiałów i robocizny
ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.
'

§ 2.

Roboty objęte powyższym projektem zostaną
wykonane jako przedsiębiorstwo Powiatowych
Związków Samorządowych w Sieradzu i Łasku
przy pomocy Państwowego Funduszu Melioracyjnego, środków Powiatowych Związków Samorządowych i miast wydzielonych z powiatów
pod względem administracji samorządowej, oraz
środków zainteresowanego Związku Wałowego.
§ 3.

Dla pokrycia kosztów wykonywanych robót
tworzy się fundusz budowy w wysokości zatwierazonej sumy kosztorysowej, z któr.ego bę
dą pokrywane koszty budowy, koszt zarządu,
kontroli, kolaudacji i wszelkich innych czynności urzędowych, związanych z wykonaniem budowy.
§ 4.
funduszu mają się przyczy.
a) Państwowy Fundusz Meiioracyjny w myśl
art. 5 ust. 2, p. b. Ustawy.z dnia 26 paździer
nika 1921 roku (Dz. Ust. R. P. Nr. 91, poz.
671) bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości
50.0/0 sumy kosztorysowej zatwierdzonej przez
Ministra Rolni<;twa i Reform Rolnych;
b) Powiatowe Związki Samorządowe i mia. sta' wydzielone z powiatów 'województwa
łódzkiego bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości 300/.0 kosztów;
c) zawiązany na podstawie przepisów Ustawy
Wodnej Związek Wałowy z udziałem w wysokości 206 10 kosztów budowy, które to 20.0/6
kosztów do czasu zorganizowania Związku
Wałowego będą zaliczkowo pokryvyać Powiatowe Związki Samorządowe i miasta wydzielone z powiatów.
Do

powyższego

niać:

§ 5.
Będące w tokh wykonania roboty będą prowadzone w m~aręwpływów źasiłków z kredytów przeznaczonych przez Skarb Państwa na
Państwowy Fundusz Melioracyjny .oraz zasił
ków Związków Samorządowych i datków Związ
ku ,Wałowego.
Wysokości i terminy płatności zasiłków Związ
ków Samorządowych i miast wydzielonych z powiatów ustalać będzie Wojewoda Łódzki przy
współudziale Wydziału Wojewódzkiego. Wysokość i terminy płatności udziału Związku W'ało
wego ustalać będzie' Wojewoda Łódzki.
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pziennik Wojewódzki. Poz. 430. 431

§ 6.

II.

Oznaczone przez Wojewodę kwoty na zasiłki
ze' środków samorządowych będą wstawiane do
odnośnego budżetu samorządowego corocznie.
§ 7.
Utrzymanie wałów i budowli wałowych oraz
zarząd gruntami wywłaszczonymi lub uzyskanymi ,wskutek robót wałowych jest obowiąz
kiem' Związku Wałowego.
W tym celu zostanie utworzoń y fundusz konserwacyjny, do którego wpływać będą:
a) datki członków Związku Wałowego,
b) ,datki' zainteresowanych Związków samorzą
dowych,
c) dochody z' grzywien zgodnie z art. 250 U staWy Wodnej,
d) odszkodowania i dochody z gruntów, stanowiących własność przedsiębiorstwa.

Wysokość udziałów Związku Wałowego i zainteresowanych Związków Samorządowych w
funduszu konserwacyjnym określa Wojewoda

Łódzki przy, udziale Wydziału Wojewódzkiego.

431.
ZARZl\DZENIE
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia 21

października

1938 r. Nr. KB. IV-4/2-5

o uznaniu niektórych terenów na obszarze gminy ZeIów, pow. laskiego za podpadające pod
przepisy art. 52 rozp. Prezydenta Rzplitej z dnia
16 lutego 1928 r. o praWie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz.. U. R. P. Nr. 23, poz. 202
z r. 1928) w brzmieniu ustalonym w ustawie
z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U.R.P. Nr. 56,
poz. 405 z roku 1936).
Na podstawie art. 53 ustęp 1 punkt d. i ustęp
,2 rozporządzenia, Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 16 lutego 1928 roku (Dz. Ust. R. P. Nr. 23,
poz. 202 z roku 1928) o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli w brzmieniu ustalonym
w ustawie z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. Ust. R. P.
Nr. 56, poz. 405 z roku 1936) po wysłuchaniu
opinii (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanego rozporządzenia) :

§ 8.
funduszem budowy i funduszem konserwa.cyjnym obejmie Wojewoda Łódzki.
1) Komisji Regionalnego Planu Zabudowania
Okręgu Łódzkiego z dnia 18 lipca 1938 roku
Roboty mogą być wykonane przez osoby'i inL; dz. 2-0-18/38, qraz
stytucje prywatne, organa Związku Wałowego,
organa państwowe i samorządowe, na które zgo2) Opinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dnia 29-go
dzi się Wojewoda.
kwietnia 1938 roku Nr. VIII. J/31.
§ 9.'
Uznaję:
Kontrolę techniczną i finansową będzie wyniżej wyszczególnione tereny w gmInIe
konywał Wojewoda Łódzki, a kolaudacje Wojewoda Łódzki z delegatami zaintereso\vanego sa-! Zelów, powiatu łaskiego za podpadające pod
przepisy art. 52 wspomnianego wyżej rozporzą
morządu i delegatem Związku Wałowego.
dzenia, które to tereny, będą mogły być dzielone
na dwie lub więcej części tylko na podstawie za§ 10.
twierdzonego przez władze budowlane planu
Wypłata zasiłków i rat kolaudac'Yjnych moparcelacji.
'
że nastąpić tylko w razie niepodniesienia zarzutówze strony Wojewody Łó·dzkiego, względnie 1) Gromada Zelów Kolonia - kolonia Zelów Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.
grunta pofolwarczne, wieś Zelów ..,-. grunta
włościańskie, położone na obszarze kol. Ze§ 11.
lów
i pomiędzy kolonią Zelów i wsią IgnaRozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
ców.
cie z dnierrf' ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku
Wojewódzkim.
2) Gromada' Pożdżenice kolonia - kolonia NoWojewoda:
wa Wola -grunta pofolwarczne w dwóch
częściach, z których jedna przyległa do kol.
'w/z. (-) Wendorff.
Zelów od strony p.ołudniowo-zachodniej, druga -: przy północnej granicy kolonii poż·
Rozporządzenie niniejsze zatwierdza się:
dżenice. Kolonia Pożdżenice - grunta pofolMinister Roln. i Ref. Rolnych:
warczne.
(-) J.: p o n i a t o w s ki.
3) Część gromady Bujny Książe - kolonia BujZa Ministra Skarbu:
ny Książe - grunta pofolwarczne, położone
przy wschodniej granicy kol. Zelów.
(.--:) T. ,Grodyński
Podsekretarz Stanu.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Za Ministra Spraw Wewnętrznych: "
Wojewoda:
(-) , N a k o n i e c z n i k o w-KI u ko w s k i
Podsekretarz Stanu.
(-) H. JÓzewski.
Zarząd

Łódzki

Nr. 22
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432.
ZARZĄDZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO

§ 4.
Zarządżenie niniejsze wchodzi w życie
zwłocznie i obowiązuje aż do odwołania.

BRZEZIŃSKIEGO

z dnia 15
o zmianie

października

1938 r. Nr. Wet. 10/77

nie-

Starosta Powiatowy:
(-) Mgr. T. R e i n d'!.

zarządzenia

Starosty Powiatowego
Brzezińskiego z dnia l-go października 1938 r.
Nr. Wet. 10/166 o zwalcyriiu prysz,czycy na terenie powiatu brzezińskiego.
W związku z obecnym stanem pryszczycy na
terenie powiatu brzezińskiego na 'zasadzie postanowień ustępu wstępnego zarządzenia $tarosty Powiatowego Brzezińskiego z dnia 16 sierpnia 1938 roku Nr. Wet. 10/23 zarządzam co następuje:

§ 1.
Treść par. 1 zarządzenia mego z dnia 1 paź
dziernika 1938 roku Nr. Wet. 10/166 otrzymuje
następujące brzmienie:
Ustanawiam okręgi zapowietrzone pryszczycą i włączam w nie następujące miejscowości:
miasta: Brzeziny, Głowno, Stryków i Tomaszów
Mazow.
z gminy Biała: w. Besiekierz Rudny, w. Wrzask,
w. Bronin, wieś i' folw. Kębiny, w. Zagłoba.
z gminy Bratoszewice: w. Koźle, w. Tymianka;
z gm. Dobra: w. Swędów Szlachecki, w. Zelgoszcz Stara;
z gm. Długie: w. Turobowice, w. Jeziorko, folw.
Lisowicę;

433.
ZĄRZĄDZENIE

STAROSTY POWIATOWEGOŁASKIEGO
z dnia 15 października 1938 roku Nr. Wet. 10/33
o· zmianie zarządzenia Starosty Powiatowego
Łaskiego z dnia 1 października 1938 r. Nr. Wet.
10/33 o zwalczaniu pryszczycy ,w pow~ łaskim.
N a podstawie zarządzenia Wojewody Łódz
kiego z dnia 11 lipca 1938 roku Nr. RW. 6/1, wydanego na podstawie rozporządzenia Min. Rolnictwa i Ref. Rolnych z dnia 17 czerwca r. b.
o zezwoleniu W:ojewodom na upoważnienie Starostów do wydawania zarządzeń i orzeczeń, za-.
strzeżonych Wojewodom w sprawach dotyczą
cych zwalczapia pryszczycy (Łódzki Dziennik
Wojewódzki Nr. 4 i 7, poz. 59 i129 z 1938 r.) ""zarządzam co następuje:
§ 1.
Zarządzenie Starosty Powiatowego Łaskiego
z dnia 1 października 1938 roku Nr. Wet. 10/33
o zwalczaniu pryszcz,ycy w powiecie łaskim ulega następującym- zmianom:

z gm. Gałkówek: w. Borowa, koL i parc. Gałkó§ 1 otrzymuje brzmienie:
wek, w. Gałkówek Mały, w. Gałkówek, wieś·
stanawiam okręgi zapowietrzone i włączam
U
ściborów, w. Zalesie;
w,
nie
następuj ące:
z gm. Łazisko: folw. Olszowa, w. Przesiadłów;
z gm. Mikołajów: w. Chrusty Nowe, w. Chrusty a) miejscowości: m. Łask;
z gm. Bałucz : wsie - Kopyść, Mostki Stare,
Stare, \v. Rewica Królewska;
Krzucz, Stryj e Księże i Paskowe, Budy -Stryz gm. Mroga Dolna: w .. Józefów;
jewskie;
z gm. Niesułków: w. Warszewice, w. Anielin.
z gm. Buczek: folw~ Buczek, folw. i wieś Grzeszyn, folw. Dąbrówka, wsie: Brodnia, Kowa..
§ 2.
lew, Wola Bachorska, Bachorzyn, Wilkowia;
z gm. Chociw: Restarzew Cmentarny, Rogóźno,
Treść § 8 zar,ządzenia mego z dnia 16 sierpnia
1938 roku Nr. Wet. 10/123 otrzymuje następujące
Chociw, Zawady, kol. Las Zawadzki, Raczynów, Grabowie;
.
brzmienie: .
Dąbrowa
Rusiecka:
Rusiec,
kol.
Rusiec,
z
gm.
Do okręgu zagrożonego pryszczycą wcielam:
Dębina, Kurówek, Ochle i Piaski; .
cały teren gminy: Biała, Bratoszewice, DobDłutów: Orzk, Dąbrowa, Sz1ądkowice, Buz
gm.
ra, Długie, Gałkówek;
dy Dłutowskie;
z gminy Dmosin: wieś i kol. Kraszew, kol. Borki;
.
'
z gm. Dobroń: Dobroń Stary, Duży i Poduchowny, 'Mogilno, Wymysłów Francuski, Wymyz gminy Łazisko:_ w.,Stasiolas, w.Tobiasze;
słów Piaski, Żytowice, Żytowice Małorolne
z gm. Mroga Dolna: kol. Józefów.
Ldzań, Kosobudy;
,
z gm. Górka Pabianicka: Karniszewice, Konin,
§ 3.
Świątniki Młyn, Petrykozy, Karolew, Porszewice,
·Gorzew;
Pozostałe paragrafy zarządzenia n'lego Z dnia
.1 p.aździernika 1938 roku Nr. Wet. 10;166 pozo- z gm. Łask: Mauryca, Wola Łaska, Utrata, AniestaJą l1:iezmienione.
lin,Wydrzyn Dolny, Janowice;

&30
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z gm. Lutomielsk: os. Luto.miersk, os. Młyn Be, chcice, kol. Mikołajewice, Prusinowicki, Prusinowice;
z gm. Pruszków - wsie: Marzenin, Nieceń, kol.
'i wieś Bilew;
z gm. ,Sędziejowice: Korczyska;
z gm. Szczerców: os. Szczerców Podklucze, wieś
i folw. Dzbanki, Chrząstawa, Zagatki, Grudna, Kopy, Broszencin;
z gm. Widawa: os. Widawa,Zborów, Strumiany, kol. Wielka Wieś,kol. Dębina, kol. Żabie
,niec, 'Świerczów, Wrońsko, Kąty - Bugaj;
z. gm. Widzew: Chocianowice, Rypułtowice,
Jutrzkowice, Bychlew, Władysławów, Rydzyny, Pawlikowice, Wola Zaradzyńska, Lubli-

§ 1 otrzymuje brzmienie:
U stanawiam okręgi zapowietrzone i

Nr. 22
włączam

w nie następujące miejscowQści:
z gm. Chociszew: Kowalewice;
z gm. Dalików: Brudnów, Śniatowa;
z gm. Gostków: Powodów' Stary;
z gm. Grabów: parc. Grabów, Piaski,' Budki,
Besk Nowy, Besk Stary, Golbice, Besiekiery,
Teofilki, Borów;,
.
z gm. Leśmierz: wieś 'ifolw. Karsznice;
z gm. Mazew:Mazew, Wacławów, Żelazna Stara, Kurzajama, Janice, Jaworów, Gąsiorów,
Zieleniew, Krężelewice, Ksawerów, folwarki:
Osędowice, Karkoszki;
z gm. Piaskowice: Florianki, Adamówka, folw.
,nek;
Piaskowice;, " '
z.gD;l.Wodzierady: kol. i wieś Leśnica, Babinie,c, z gm. Piątek: Ciechosławice,: Jan~ów, Stefanów,
Marianów, Julianów, Dobrochów,
Boguszyce, Witów, Orądki, Górki Pęcławskie,
z gm. Wygiełzów: Kurówek, kol. Chajczyny, WaKonarzew, folwarki: Włostowice, Łubnica,
lewice,Wygiełzów, foIw. Przecznia;
J anówek, Bielice, Rogaszyn;
z gm.,' Zapolice : Rembieszów.
z gm. Rogóźno: Władysławów" Śladków Rozl.,
Kwilno, 'Grabiszew, Brachowice;
b) zagrody względnie części miejscowości:
z
gm.
Sobótka: Sobótka; Sobótka N owa, Kępina,
zagrbda Br. Józefczyka w Dobkowie, gminy
Pokrzywnia, Wygorzele, Rochówek, KsaweWodzierady; zagr' .Stanisława Dłubaka w 'Brzerówek, Pohimy, Ostrówek, Jastrzębia, Olszeziu, gm. Szczerc6w; zagr. Stanisława Balińskie
wa;
go v/Kolumnie, gm. Łask; zagr. Jana Kimmera '
w kol. Pożdzenice, gm. Zelów; część Józefowa od z gm. Tkaczew: Janków, Skromnica, Borów,
, Bronno, foIw. Mniszki, Szarowizna, foIw. Rószosy do zagrody Walentego Andrzejczaka włą
życe;
cznie gm. Lutomiersk; zagr. w Chechle odKoz
gm.
Topola: Topola SzI. i Król., Dąbie, Lęka,
sobud do zagrody wójta, gminy Dobroń włącz
Chrząstówek,
Piekacie;
nie; zagr. Aleksego Sadzińskiego w Sięganowie,
gm. Pruszków,' z gm. Wygiełzów; zagr. Mateu- z gm. Tum: Tum, Zagaj, Lucjanów, Moraków,
Podgórzyce, Sługi, Górki, Witaszewice, Masza Jurgi w Jaworze.
rynki, Kosin, Zagaj D., Gaj Nowy, Gaj Stary, Metle, Stawy, Bryski;
Starosta Powiatowy:
z gm. Witonia: Witonia,Węglewice, Obidówek,
wz. (-) R o in a n Z i e l i ń s k i
Strzegocin, Julinki" Piaski, Romartów, KoWicestarosta.
stusin, J ózinki, Wierzyki, Krokoczyce, Kotary, Anusin, Olesice, Gajew, Skiby, Józefów, Oraczew.
434.
§ '2.
ZARZ1\DZENIE
Zarządzenie· niniejsze wchodzi w życie nieSTABOSTY POWIATOWEGO Ł~CZYCKIEGO zwłocznie i obowiązuje aż do odwołania.
z dnia 15 października 1938 roku Nr. Wet.. 0/1
Starosta Powiatowy:
., zmianie zarządzenia Starosty Powiatowego
(-) St. C e b r o w s k i.
Łęczyckiego z dnia 1 września 1938 r. Nr. Wet.
Kierownik' Starostwa.
O/l o zwalczaniu pryszczycy w pow. łęczyckim.
N a podstawie zarządzenia Wojewody Łódz
kiego z dnia 11 lipca' 1938 roku Nr. RW. L 6/1,
wydanego na podstawie rozporządzenia Min. R.
i' R. R. z dnia 17 czerwca r. b. o zezwoleniu W 0jewodów na upoważnienie Starostów do wydawania zarządzeń i orzeczeń; zastrzeżonych W 0jewodomw sprawach dotyczących zwalczania
pryszczycy (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 4
i 9, poz. 59 i 184 z 1938 roku)" zarządzam co 'na~tępuje:
'
§' 1.
Zarządzenie Starosty
'września 1938 roku Nr.

Łęczyckiego z dnia 1
Wet. O/l o ~walczaniu
pryszczycy w powiecie łęczyckim ulega nastę
pującym zmianom:

!

435.

ZARZĄDZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO
RADOMSZCZAŃSKIEGO

z dnia 15 października 1938 r. L. Wet. 10/362/38
o z~ianie zarządzenia' Pana Starosty Powiatowego Radomsz.czańskiego z, 1 października 1&38
roku L. Wet. 10/349/38 o zwalczaniu pryszczycy
w powiecie radomszczańskim.
Na podstawie 'zarządzenia 'Wojewody Łódz
kiego z 11 lipca 1938 roku Nr. RW. 6/1 wydanego na podstawie rozporządzenia Min. Holn: i Ref.

Nr.

~2

Lódzkibziennik WojewódzkLPoż.

Rolnych z 17 lipca 1938 roku o zezwoleniu W 0jewodom na upoważnienie Starostów do wydawania zarządzeń i orzeczeń zastrzezonych W 0jewodom w sprawach dotyczących zwalczania
pryszczycy (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 4
i 7, poz. 59, 129 z 1934 roku) zarządzam co ńa
stępuje:

§ 1..
Zarządzenie Starosty Pow. Radomszczańskie
go z 1 października 1938 r. L. Wet. 10/349/38,
o z-walczaniu pryszczycy w powiecie radomszczańskim ulega następującym zm~anom:

Ustanawiam okręgi zapowietrzone i włączam
w nie następujące miejscowości:
a) z gm. Brudzice:wieśFaustynów, w. Krzywanice;
z gm. Brzeźnica: w. Broniszew Stary, w. Dworszowice Kościelne, w. Janki, w. Konstantynów, w. Kuźnica, w. Łążek, w. Prusicko, wieś
Wola Jajkowska, w. Wólka Prusicka;

z gm. Dąbrowa Z.: wie$ i folw. Dąbrowa Zielona, w. Nowa Wieś, w. Św. Anna;
z gIn. Dmenin: w. Dmenin, w. Zapolice;
z gm. Dobryszyce: Dobryszyce, w. Gomunice,
w. Karkoszki, w-. Kletnia, w. KIetnia Kol.,
w. Wiewiórów, w. Zalesiczki, w. Żaby~ wieś
Borowa;

z gm. Garnek: w. Borowa; w. Chmielarze,
Dąbrk,

w.

Kuźnica,

w. Kajetanowice,

wieś
wieś

Piaski;
z' gm. GidIe: w. Kotfin, w. Stęszów,'
wa;

z gm.

Gosławice:
szczyce, wieś

w.

z gm.

Przerąb:

HutaPrzerębska;

z gm. Radziechowiice: w. Jankowice, w.
w. Stobiecko Szlacheckie;
Rząśnia: wieś.

i foIw.

Rqżny,

Zie1ęcin;

z gm. Rzeki: w. Chorzenice, w. RzekI Małe, wieś
Rzerzęczyce, Wi~kowice, w. Zdrowa;

z gm. Sulmierzyce: w. Bogumiłowice,w. Piekary, foIw. Wola Wydrzyna;
z gm. WieIgomłyny : w.Maksymów, kol. Myśliw. .
ców, w. Pratkowice, kol. Wieigomłyny, wieś
Wola Kuźniewska, w. Wólka Bankowa;
z gm.

ZamO'ście:

Ostrołęka;

w. Górki, w. Pomiary, fQlwark

z gm. Zytno: w. Ciężkowice, w. Graby, w. Michałopol, w. Rędziny, w. Rogaczów~. b) zagrody względnie części
domsko i m. Koniecpol.

miejs.cO'~ości

m .. fta-

. § '2.
Zarządzenie
zwłocznie

i

niniejsze wchodzi w życie niedo odwołania .. -

obowiązuje aż

Chrosto-

Starosta Powiatowy:
(-) J.

Ła

b u d zk L

w. i folwark Gosławice, w.Piai folw. W ągli'n, wieś i folwark
436.

z gm. Kobiele: w. Cadów, w.

Cieszątki, w. Huta Drewni'ana, w. Karsy, folw. Przybyszów,
w. Kobiele Małe, w. Zrąbiec, w. Posadówka,
w. Brzezinki;

Gowarzów, w. Konary, wieś
i folw. Lgota, ·W. Teklinów, Widzów, Zawada;
z gm. Koniecpol: -w. Grodzisko, w. Radziechowice;
. z gm. Kruszyna: w. Baby, w. Boguf.'ławice f· wieś
Borowo,wieś i folw. Grabowa, w. Grabówka,
w. Kijow, w. Kłomnice, w .. i. foIw. Kruszyna, \v. Lipicze, w. Łęg, w. Łochynia,·wieś i f.
Wikłów, folw. Lipicze;
z gm. Maluszyn: w. Borowa, w.Budzów; 'wieś
Czechowiec, w. Mosty, w Pierzaki, w. Pukarzew, w. Sady, Wi Sudzinek, w. Wola Ży

wieś'

cińska;

z gm.

w. Granice, w.

z gm. Radorrisk: w. Bartodzieje Bankowe, wieś
Bobry, w. Folwarki, w. Młodzowy, w. Stoniecko Miejskie,w. Sucha Wieś, w. Wymysłó
wek, w. Zakrzówek;

Widawka;

z gm. Konary:

531

z gm. Pajęczno: w. Gajęcice, w. Ładzin, w. Makowiska, wieś i folw. Marżęcice, DS. Pajęcz
no; w. Patrzyków, os. Siedlec, w. Wistka, folwark Makowiska, w. Kurzna;

z gm.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

435. 436

Masłowice: w. Będzyń, w. Kalinki, w. Koconia, w. Korytno; - . .

ZARZĄDZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO
SIERADZKIEGO
z dnia 15

października

1938 r. Nr. Wet. lOc/455

() zmiaruie zarządzenia Starosty Powiatowego Sie ..
radzkiego o zwalczaniu pryszczycy w powiecie
sieradzkim z dnia 15. VIII. 38 r. Nr. wet. 10c/379.

Stosownie. do ustępu wstępnego zarządzenia
mego z dnia 15 sierpnia 1938 r. Nr. Wet. 10c/379
Q zwalczaniu pryszczycy w pow. sieradzkim zmieniam treść Rar. 1 powyższego zarządzenia,
które 'otrzymuje następujące' brzmienie: .
§ 1.
'Ustanawiam okręgi zapowietrzone i
w nie następujące:
a) całe miejscowości: m., Złoczew;
gm. Bogumiłów: wieś Stoczki;

włączam

Ł6dzki

nziennik Wojewódzki. l?oz. 436, 437

z gm. Wojsławi~e:wieś Tymienice, w. Wojsła

wice, w. Korczew, w. Pratków, w. Góry' Prusinowskie;

Zarządzenie niniej sze wchodzi w życie
zwłocznie i obowiązuje aż do odwołania.

z gm. Wierzchy: wieś Pudłów, w. Piotrów, wieś
Charchów, wieś Pudłówek, w. Wierzchy, w.
Charchów-Pański, folw. N owa-Wieś, w. N o-

437.

ZARZ4DZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO

wa-Wieś;
wieś

z gm. Krokocice: w. Wola-Krokocka, folw. Wola-Łobudzka;

z gm.

Żłoczew: wieś Wołkołek Grójecki, wieś

WlELUŃSKIEGO

z dnia 18 pa~dziernika 1938 roku Nr. Wet. 10/1
o z,mianie zarządzenia Starosty Powiatowego
Wieluńskiego z dnia 30 września 1938 roku Nr.
Wet. 10/1 o zwalczaniu pryszczycy w powiecie
wieluńskim.

Wandalin, w. Unitków;

z gm. Klonowa: w. Żelisław, w.Klonowa,
Leliwa, w ~ Pustkowie;

wieś

Brzeźnio: wieś Próba, w. Kliczków Mały,
kol. Kliczków, w. Potok, w. Bukowiec, kol.
Wilczyniec, w~ Nowa Wieś;

z, gm.

z gm. Gruszczyce: w. Gruszczyce, w. Jasionna,
folw. Jasionna, w. Brudzew, w. Niedoń, foIw.
Gruszczyce, w. Grzymaczew, w. Sudoły;

z gm. Barczew:

wieś

N a podstawie zarządzenia Wojewody Łódz
kiego z dnia 11 lipca 1938 r. Nr. RW. L 8/1, wydanego na podstawie rozporządzenia Min. Roln.
z dnia 17 c~erwca 1938 roku o zezwoleniu W 0jewodom na upoważnienie Starostów do wydawania zarządzeń i orzeczeń, zastrzeżonych W 0jewodom w sprawach dotyczących zwalczania
pryszczycy (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 4
i 7, poz. 59 i 129 z 1938 roku) - zarządzam co
następuje:

Ruszków;

§ L

z gm. Godynice : wieś Salamony , w. Godynice
Zagórcze, w. Błota, w. Wólka, w. Czartoria,
w. Wiertelaki, w. Pipie;
z gm. Wróblew: w.

Wągłczew,

nie-

Starosta Powiatowy:
(-) Mgr. K. Ł a z a r s ki.

z gm. Szadek: folw. Reduchów, w. Boczki;

z gm. Zadzim: wieś Borki Prusinowskie,
Rożdżały, folw. Otok;

Nr. 22

w.

Bliźniew;

b) zagrody, względnie części miejscowości:
Józefa Wiechoiskiego i Józefa Matusiaka,
wieś Wola-Męcka, gm. Wojsławice; Maksymiliana Stępińskiego, kol. Dąbrówka; Zygmunta
Kokowskiego, wieś Pratków-Dolny; Marianny
Frynut z kol. Busina; Wincentego Siekacza, wieś
Walentynów; Wincentego Toli z kol. Wyrębów,
gm. Wierzchy; Stanisława Skrobiranda, wieś
Kaźmierzew, z gminy Zadzim; Wincentego Si'czera, ze wsi Emi1ianów; Józefa Świtały, wieś
Stanisławów;Józefa Siwka, Oleśnica Stanisława,
Piesyka, w. Grójec-Wielki; Antoniego Domagały, w. Łagiewniki, gm. Złoczew; Antoniego Woź
niaka, wieś Boczki; Antoniego świątka; wieś
Świątki; Edmunda Łomzy, w. Dębina; Józefa
Graj ety, w. Kornelin, gm. Klonowa; Władysła
wa Przelazły i Władysława Pi:s~czałka; kol. Podcabaje, gminy'Brzeźnio; Ignacego Zientara, wieś
Cienie; Stanisława Orłowskiego, w. Sarny; stanisława Wróbla, w. Łubna-Jakusy, gminy Gruszczyce; Andrzeja Leśnika, w. Dąbrówka, gminy Wróblew; ,Franciszka Wysoty, wieś Żuraw;
Podawacza Andrzeja, w. Wólka; Pędziwiatra Jakuba, w. Ciołki; Sowizdrzała Marcina, w. Tomczyki; Ciołka Mic~ała, w. Wiry; Wojciecha Tokarka, w. Pasie i StanisławaSusia, w. Zagrodzie, gm. Godynice.
I

Zarządzenie Starosty Powiatowego Wieluń
skiego z dnia 30 września 1938 roku Nr. Wet.
10/1 o zwalczaniu pryszczycy w powiecie wieluńskim ulega :następującym zmianom:
I

§ 1 otrzymuje brzmienie:

.. Ustanawiam okręgi zapowietrzone i włączam
w nie następujące miejscowości:
z gm. Radoszewice: wieś Drobnice i Delfina;
z gm. Działoszyn: osada Działoszyn;
z gm. Galewice: wieś Kuzaj;
z gm. Kamionka: wieś Grębień i Popowice;
z gm. Kiełczygłów: wieś Kiełczygłów;
z gm. Konopnica: wieś· Krzątle;
z gm. Siemkowice: wieś Marchewki;
z gm. Skrzynki: wieś Kraszewice :
z gm. Wydrzyn: wieś Gromadzice.
§, 2.

§ 12 pkt. b. otrzymuje brzmienie:

Zezwalam z dniem 15 października 1938 roku
w osadzie Lututów i z' dniem 20 października
1938 roku we wsi Rudniki i w mieście Wieluniu
na odbywanie targów i jarmarków na zwierzęta
racicowe.
Zarządzenie· niniejsze wchodzi w życie niezwłocznie i obowiązuje aż do odwołania.
Kierownik Starostwa:
(-) Mgr. A d a m C h o c z y ń s ki.

Łódzki
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III. .
438.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia 2 listopada 1938 roku
o podaniu do publicznej wiadomości zmian zaszłych w składzie osobowym członków Okręgo
wych Komisyj Wyborczych i ich zastępców
w okręgach wyborczych na obszarze województwa łódzkiegQ.
Podaję do publicznej wiadomości, że skład
osobowy członków Okręgowych Komisyj Wyborczych oraz ich zastępców w okręgach wyborczych na obszarze województwa łódzkiego, ogło
szony w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim
z dnia 30 września 1938 roku Nr. 19, poz. 369,
uległ następuj ącym zmianom":
Okręg nr. 15 -Hoszard Tadeusz złożył mandat
członka Okręgowej Komisji Wyborczej z powodu wyjazdu z terenu województwa łódz
kiego.
Okręg

nr. 16 zef - oraz

Lewiak Ignacy i Milewski J ó-

Okręg

nr. 17 - Socha Józef utracili mandaty członków Okręgowej Komisji Wyborczej na podstawie art. 16 ust. 2
ordynacji wyborczej do Sejmu (Dz. Ust.
Nr. 47, poz. 319 z 1935 roku) wobec wpisania
ich na listę kandydatów na posłów.

Okręg nr. 23 - Kałużewski Stefan złożył man:
. dat zastępcy członka Okręgowej Komisji

Wyborczej .z powodu zmiany miejsca zamieszkania.
W związku z tym Wydział Wojewódzki na
posiedzeniu w dniu 29 października 1938 roku,
na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. b ordynacji wy,..
borczej do Sejmu (Dz. Ust. Nr. 47, poz. 319 z dnia
10 lipca 1935 r.), powołał do skł,adu Okręgo
wych Komisyj Wyborczych na opróżnione
miejsca:
a) w charakterze
w

w

w

w

nr. 15 - p. Pfeiffera Seweryna, pracownika umysłowego, zamieszkałego w Ło
dzi, ul. Sienkiewicza 37 .

Okręgu

nr. 16 - p. Małachowskiego Stanisła
wa, gen. w st. spqczynku, zamieszkałego w
Łodzi, Al. Kościuszki 57,
p. Wilkońskiego Tomasza, zamieszkałego
w Łodzi, uL Emilii 10

Okręgu

nr. 17 - p. Lorentza' Zygmunta, nauczyciela, zamieszkałego w Łodzi, ul. W ólczańska 62
zastępców członków:

nr. "15 -=- p. Rżewskiego Aleksego, no'tariusza, zamieszkałego w Łodzi, ul. Mosto-

Okręgu

w

przez p. Pfeif-

Okręgu

nr. 23 - p. Żymirskiego Józefa, buchaltera, z'amieszkałego w m. Radomsku,
ul. Rolna 53.
Wojewoda:
(-) H. J ó z e w s ki.

439.
URZ~DU

OBWIESZCZENIE
WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO

z d:o.ia 2 listopada 1938 roku.
o sprostowaniu błędu w Łódzkim Dzhnniku lVojewódzkim Nr. 19 z dnia 30. IX. 1938 roku.

N a podstawie § 5 rozporz. Rady 1\1:inistrów
z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników "Wojewódzkich (Dz. U. R.P. Nr. 72, poz. 648) prostuje się niniejszym błąd w "Obwieszczeniu \Vojewody Łódzkiego z dnia 30 września 1938 roku
o podaniu do publicznej wiadomości decyzji Generalnego Komisarza Wyborczego, powołującej
przewodniczących Okręgowych Komisyj Wyborczych oraz ich zastępców w okręgach wyborczych na obszarze województwa łódzkiego, oraz
o . wskazaniu adresów urzędowych Okręgowych
Komi$yj Wyborczych", zamieszczonym w Łódz
kim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 19 z dnia 30-go
września 1938 r. pod poz. 367 na str. 446. W rubryce czwartej tego obwieszczenia przy nazwisku "Kasiński Zygmunt" w czwarty'm wierszu
od góry zamiast "sędzia gl'odzki" powinno być
"sędzia okręgowy".
.
Za

Wojewodę:

(-) Dr. St. Wr o n a
N aczelnik Wydziału.

440.

członków:

Okręgu

b)w charakterze

opróżnione

wa 15, "na miejsce
fera Seweryna

533

OGŁOSZENIE

URZ~DU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO'

z dnia 14
o

października

1938 r. Nr. OC. II. 23/91

wszczęciu postępowania

odnośnie

mienia

likwidacyjnego

opuszcz~nego.

N a podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia.
2. VII. 1937 r. o likwidacji mienia opuszczonego
(Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 405) Urząd Wojew6dzki
Łódzki podaje do publicznej wiadomości, że Sąd
Okręgowy w Piotrkowie postanowieniem z dnia
19. IX. 1938 r. Co. 490/38 wszczął postępowanie
likwidacyjne odnośnie opuszczonego mienia, pozostałego po nieobecnych Antonim i Władysła
wie rodzeństwie Jadwiszczak, składającego się
z prawa każdego z nieobecnych do jednej szóstej" części ?sady tab~lowej Nr. 17 we wsi Cisza,
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gm. Kluki,pow. Piotrkowskiego, o ogólnej powierzchni' 24 morgów.
Urząd Wojewódzki wzywa osoby, roszczące
sobie prawa do wspomnianego mienia opuszczonego, oraz wierzycieli, by zgłosili swe roszczenia należycie uzasadnione do Sądu Okręgowego
w Piotrkowie w terminie 6-miesięcznym od daty
ogłoszenia 'w niniejszym Dzienniku Wojewódz-,
kim.
Równocześnie zaznacza się, że jeżeli nieobecni, których mienie ma być zlikwidowane,
nie zgłoszą się w powyżej wskazanym 6-miesięcznym terminie, może nastąpić uznanie, ich
za zmarłych.
Za

Wojewodę:

Poz. 440, 441, 442, 443, 444
442.
OGŁOSZENIE

URZ~DU

Pan

udzielił

(-) Dr. A. F r i e d r i c h
Kierownik Oddziału.

Wydziału.

443.
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

WOJEWÓDZKIEGO

ŁóDZKIEGO

z dnia 18 października 1938 r. Nr. OC. II. 23/54
o wszczęciu postępowania likw~dacyjnego
odnośnie mienia opuszczonego.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia
2. VII. 1937 r. o likwidacji mienia opuszczonego
(Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 405) Urząd Wojewódzki
Łbdzki podaje do publicznej wiadomości, że sąd
Okręgowy w Piotrkowie postanowieniem z dnia
21. IX. 1938 r. Nr. Co .. 500/38 wszczął postępo
wanie likwidacyjne ódnośnie opuszczonego mienia nieobecnej Kata1'zyny Binek, które to mienie stanowi wierzytelność w kwocie 1098 zł.
17 gr., zasądzone od Józefa Binka, syna Jana,
zam. we wsi Komorniki, gm. Bogusławice, pow.
Piotrkowskiego, na rzecz, 'Wspomnianej Katarzyny Binek prawomocnym wyrokiem Sądu
Grodzkiego w Piotrkowie z dnia 18. XII. 1936 r.
.Nr. C. 2021/36.
Urząd Wojewódzki wzywa osoby, roszczące
.sobie pr~wa do wspomnianego mienia opuszczonego, oraz wierzycieli, by zgłosili swe roszczenia
należycie uzasadnione do Sądu Okręgowego
w Piotrkowie w terminie 6-miesięcznym od daty
ogłoszenia w niniejszym Dzienniku Wojewódzkim.
Równocześnie zaznacza się, że jeżeli nieobecna, której mienie ma być zlikwidowane, nie
zgłosi się w powyżej wskazanym' 6-cio miesięcz
nym terminie, może' nastąpić uznanie jej za
zmarłej.

Za Wojewodę:
(~)

_._-

ŁóDZKIEGO

Prezydent Rzeczypospolitej. Pol~kiej
Exequatur Panu Juanowi Bottaro Jako
Konsulowi Argentyny na obszar m. Gdyni oraz
W ojewództwa Pomorskiego, Poznańskiego, Łódz
kiego i Śląskiego z siedzibą w Gdyni.
W związku z powyższym Urząd Wojewódzki
prosi o uązielenie Konsulowi Bottaro odp?wiedniej pomocy i poparcia w wykonywanIU
j ego funkcyj.
Za Wojewodę:
.

441.
URZ~DU

WOJEWÓDZKIEGO

z dnia 14 października 1938 r. Nr. SPB. IV. 8/5/38
o udzieleniu Exequatur Konsulowi Argentyny.

(-) A. T y m i a n .i e c k i
N aczelnik

Nr. 22

WOJEWóDZI{IEGO

ŁÓDZKIEGO

z dnia 24 października 1938 r. L. SPB. IV. 8/7/38
o udzieleniu exequatur konsulowi generalnemu
Stanów Zjednoczonych Venezueli.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej udzielił
exequatur Dr. Luis'owi Alvarez Marcano jako
konsulowi generalnemu Stanów Zjednoczonych
Venezueli na obszar Rzeczypospolitej z siedzibą
w Warszawie.
Urząd Wojewódzki zawiadamiając o tym,
upras~a władze polskie o udzielenie' mu odp?wiedniejpomocy i poparcia w wykonywanIU
jego funkcyj.
Za Wojewodę:
(-) Dr. A. F r i e d r i c h
Kierownik Oddziału.
444•

OGŁOSZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO
PIOTRKOWSKIEGO
z dnia 28 października 1938 r. Nr. BG., 10/2
o licytacji bormaszyn.
W dniu 18 listopada 1938 r. o godz~ 10 odbę
dZlie się W Starostwie Powiatowym Piotrkowskim ul. Słowackiego Nr. 5 (pokój Nr. 9) publiczna . licytacja skonfiskowanych bormaszyn
dentystycznych (nożnych wiertaczek) oraz instrumentów dentystycznych.
Do licytacji dopuszcz'eni będą lekarze-dentyści.

A. T Ym i a n i e c ki

Naczelnik

URZ~DU

Wydziału.

Starosta Powiatowy
wz. (-) S t. T a r n a w s k i
Wicestarosta

Ł6dzki
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Dziennik Wojewódzki. Poz. 445. 446

Przedruk.

IV.

INSTRUKCJA DLA Gl\'lIN
WOJEWODY ·ŁóDZKIEGO

445.

PISMO OKóLNE
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia 14 października 1938 r. Nr. RR. III-8-a/7
o walce ze szkodnikami drzew owocowych
na drogach publicznych.
Do wszystkich PP. Przewodniczących Wydziałów Powiatowych województwa łódzkiego.
Od szeregu lat pojawiają się groźne pasożyty
na drzewach owocowych przy drogach iw sadach, które uszkapzają poważnie te drzewa,
pozbawiając je ulistnienia i owoców.
W roku bieżącym klęska ta dała się specjalnie odczuć w sadownictwie, a skutki jej mogą
być jeszcze groźniejsze w latach następnych
w związ~u z nadmiernym rozmnożeniem się
tych szkodników.
Z uwagi na powyższe zarządzam, by Powiatowe Zarządy Drogowe wydały nakazy podległym
funkcj onariuszom drogowym bezwzględnego przeprowadzenia powszechnej akcj i
walki jesiennej ze szkodnikami, a mian\owicie:
a) oczyszczenia koron drzew owocowych
oraz innych liściastych z oprzędów "gniazd
zimowych" kuprówki brudnicy i niestrzę
pa głogowca oraz z suchych, pozostałych
w koronie owoców "mumii",
b) oskrobania starych pni, usunięcia jaj
brudnicy nieparki z pnia konarów i gałązek ze wszystkich drzew. zarówno· owocowych jak i innych liściastych oraz usunięcia "pierścionków" prządki pierścieni

cy z cienkich

gałązek.

Czynności powyższe

winny być wykonane
w okresie jesienno-zimowym i zakończone do
połowy lutego 1.939 r.
Wojewoda:

(-) H. J ó z e w s ki.
446.
.URZ~DU

PISMO OKóLNE
WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO

z dnia 24 października 1938 r. Nr. SApr. 4-27/38
o instrukcji w sprawie kontroli obrotu mąką
i kaszą.
no wszystkich Starostów ij Zarządów Gminnych
województwa łódzkiego.
Urząd Wojewódzki udziela do wiadomości
,i stosowania niżej przedrukowaną instrukcję
z dnia 24 października 1938 r. Nr. SApr. 4-27/38.

Za

535

Wojewodę:

(-) W. Sochacki
Naczelnik Wydziału.

z dnia 24 października 1938 r . Nr. SApr. 4-27/38
o kontroli obrotu mąką i kaszą.
Postanowienia ogólne. '
Zarządy gmin i ich organa wykonawcze, po~
wołane do nadzoru obrotu gospbdarczego i handlowego m~ką i kaszą, winny przy wykonywa-o
niu swych obowiązków stosować się do postanowień-ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 roku o środ

kach finansowych na popieranie gospodarczo
uzasadnionego kształtowania cen ai'tykułów rolniczych (Dz. Ust. R. P. Nr. 56, poz. 447) rozporządzenia wykonawczego Ministra Skarbu z dn.
19 sierpnia 1938 roku (Dz. Ust. R. P. Nr. 61,
poz. 477), okólnika Nr. 30 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1938 roku Nr. SC?
73/1/1, niniejszej instruk<;!ji oraz innych przepIsów wydanych w tym przedmiocie.
Postanowienia

I. Zakres

szczegółowe.

działania zarządów

'

gmin.

Do zarządów gmin oraz ich organów wykonawczych. należy kontrola wszystkich zakładów
hurtowej i d~alicznej sprzedaży mąki (żytniej,
pszennej i jęczmiennej), oraz kas~y (p~z.en~ej
i jęczmiennej) na obszarze gmIn WIejskIch
i miast, w którym nie ma siedziby starosty a ponadto - kontrola młynów (parowych, motorowych, wodnych, wiatraków), oraz piekarń (cukierni), znajdujących się na tymże terenie, jed-_
nak tylko o tyle, o ile wykupiły one na rok 1938
świadectwa przemysłowe od VI do VIII kategorii.
Poza tym do zarządów gmin (organów wykonawczych) należy współudział z organami urzę
dów skarbowych akcyj i monopolów państwo
wych i starostw powiatowych w kontroli obrotu gospodarczego i transportu mąki i kaszy.
W granicach powyższego zakresu działania do
obowiązków zarządów gmin i ich organów wykonawczych należy:
a) wydawanie kart kontroli przemiału gospodarczego,
b) parafowanie ksiąg kontrolnych,
c) kontrola przemiału zboża .i obrotu Inąką i kaszą,

d) sprzedaz, wydawanie etykiet na opakowanie
mąki i kaszy, o ile odpowiednie upoważnie
nie odnośny zarząd gminy otrzyma od izby
skarbowej.
II.
Mąka
własnym

Karty kontroli.

i kasza, przeznaczone do spożycia we
gospodarstwie rolnika lub pracownika rolnego, nie podlegają opłacie. Każdy rolnik,
prowadzący gospodarstwo wiejskie ~rolne, leś ..

Łódzki 'Dziennik ·Wojewóazki.

ne, ogrodowe, nasienne, hodowlane, rybne lub
pszczelarskie) i zamieszkujący lub przebywają
cy na obszarze gospodarstwa wieJskiego ma
prawo wraz z zamieszkującymi lub przebywającymi razem z nim domownikami do zużywania
mąki i kaszy bez opłaty dla własnych potrzeb
oraz własnego inwentarza. Podobne prawo ma
rolnik, prowadzący gospodarstwo w~ej skie na terenie gminy miejskiej i tam zamieszkujący lub
przebywający, ale tylko wtedy, o ile z gospodarstwa tego czerpie główne środki utrzymania.
Takież prawo posiada robotnik rolny (wraz z domownikami), stale zatrudniony w gospodarstwie
rolnym (w gminie wiejskiej lub miejskiej) .. Robotnik rolny, pracujący w takim gospodarstwie
dorywczo, ma również' to prawo, o ile czerpie
z tej pracy główne środki utrzymania.
. Rolnik i pracownik rolny ma prawo do prze~Iału lub wymiany w młynie zboża na mąkę
I kaszę, bez opłaty, na podstawie imiennych kart
kontroli przemiału gospodarczego. Karty kontroli przydziela bezpłatnie starostwo zarządom
~min, a te rozdzielają (bezpłatnie) karty kontroII sołtysom gromad. Karty kontroli wydaje
uprawnionym osobom sołtys gromady lub zarząd .miejski za opłatą 10 groszy od każdej wydaneJ karty. Karty kontroli można wydawać
j~dno~azowo na cały rok gospodarczy (od l-go
sIerpnIa danego roku do 31 lipca następnego roku) albo wielokrotnie na poszcz~gólne partie
zboża.

1) Pracownicy np. browarów, cegielni, cukrowni lub innych fabryk, nie mają prawa do
ot7zymani~ karty. k?ntroli gospodarczego przen:Iału zboza, chocIazby przedsiębiorstwa te poSIadały gospodarstwo wiejskie, albowiem są one
samodzielnymi placówkami gospodarczymi, mogącymi istnieć również bez prowadzonego gospodarstwa wiejskiego. Jeżeli taki pracownik
sam I;>rowadzi gospodarstwo wiejskie, to prży
słu~uJe I?~ prawo do, otrzymania karty kontroli,
ponlewaz Jest on wowczas według przepisów
producentem rolnym.
2) Osoby uprawnione powinny zgłaszać "się
w zasadzie osobiście po odbiór karty kontroli.
O ile jednak po odbiór karty kontroli dla producenta lub pracownika rolnego zgłosi się czło
nek jego rodziny lub osoba'pozostająca z nim we
wspólności domowej, może być wydana karta
kontroli, o ile nie ma wątpliwości, że zostanie
ona ~oręczona .osobie, na której imię została wy~tawIona. Poządanym jest, by osoba odbieraJąca kartę kontroli potwierdziła jej odbiór na
odcinku przy grzbiecie.
3) O ile przy wydawaniu kart kontroli naczy danej osobie przysł';lguJe ~r~;v~' do otrz~mania takiej karty nalezy. zwroc~c SIę do własciwego starostwa o wydanIe w teJ sprawie decyzji.
suwaj.ą się wątpliwości,

Poz. 446

Nr: 22

4) Zarządy gminne (sołtysi) mogą wydawać
karty kontroli tylko tym rolnikom, których gospodarstwa leżą w obrębie gminy (sołectwa).
W razie pobrania karty kontroli, opiewają
cej na cały rok gospodarczy, pożądanem jest, by
przemiału zboża (partiami) w ciągu danego roku dokonywano w tym samym młynie.
W wypadku konieczności, zmiany zakładu
przemiału należy kartę kontroli, znajdującą się
w młynie odpowiednio sprostować do ilOŚCI mą
ki lub kaszy rzeczywiście wykorzystanej, a rolnikowi lub pracownikowi rolnemu zamierzają
cemu przemleć nową partię zboża w innym mły
nie, wydać nową kartę kontroli.
Jeżeli rolnik, względnie pr~ownik rolny z góry wie w jakim młynie przemielać będzie żyto,
a w jakim pszenicę, lub jęczmień, to na ten czas
należy mu wydać odrębną kartę kontroli na cały zapas żyta i odrębnej na cały zapas pszenicy,
względnie jęczmienia.

Zbiorową kartę kontroli można wydać w przywłaściciel majątku ziemskiego lub
przedsiębiorstwa zamierza przemleć zboże zbio-

padku, gdy

rowo dla swoich pracowników (uprawnionych
do otrzymania karty kontroli. W takim razie
należy do karty kontroli, dla celów kontrolnych
dołączyć na osobnym arkuszu w dwóch egzemplarzach sporządzony spis pracowników z wyszczególnieniem ilości zboża do którego przemiału każdy z' nich jest uPr:awniony. Jeden egzem-I
plarz spisu z oryginałem karty kontroli pozostaje w młynie jako dowód rozchodu, a drugi
to~arzyszy przesyłce wraz z wt.órnikiem karty,
na odwrocie której zakład przemIału notuje ilość
wydanych produktów. Wtórnik karty kontroli
z' egz,emplarzem spisu pozostaje w przechowaniu osoby na której nazwisko opiewa karta
zbiorowa.'
Przepisy nie przewidują ograniczeń przy wydawaniu kart kontroli przemiału gospodarczego.
Jednak w razie uzasadnionego podejrzenia, iż
strona podała wygórowaną ilość zboża do prze-o
,miału,nieodpowiadającą rzeczywistym potrzebom rolnika (robotnika), sołtys, względnie zarząd gminny winien o swoich spostrzeżeniach
zawiadomić ReJon Kontroli Skarbowej celem
zbadania, ,czy nie zachodzi nadużycie. Karta
kontroli składa się z trzech części - odcinka
przy grzbiecie, oryginału i wtórnika karty. Karty kontroli należy wypełniać, atramentem dokładnie i czytelnie, wypisuj ąc to, co stosownie do
treści nadruku na karcie ma ,być ujawnione dla
celów kontrolnych, a w szczególności ilość i rodzaj oddawanego do przemiału zboża. Mazanie,
skreślanie i przerabianie tego, co na karcie napisano, jest niedozwolone. Po przepisowym wypełnieniu karty kontroli, oryginał i wtórnik
otrzymuje dany rolnik lub robotnik rolny, a odcinek przy gr~biecie przechowuje sołtys (zarząd
gminy) aż do :wyczerpania zeszytu, po czym
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grzbiety zeszytu kart kontroli sołtys zwraca zagminy do przechowania.
Mylnie wypełnioną kartę kontroli należy
przekreślić i pozostawić w zes.zy~ie.
Zarządy gmin wiejskich prowadzą zapisek
przychodu i rozchodu kart kontroli.
rządowi

III. Etykiety, plomby, opakowania.
Mąka i kasza, przeznaczona do sprzedaży
Wewnątrz kraju lub wywożone za granicę, ma-

ją być pakowane w
kietę oraz plombę. .

worki, zaopatrzone w ety.
U żywać wolno worków lnianych, konopnych,
bawełnianych lub jutowych. W:orki mogą być
szyte i łatane tylko od wewnątrz. W obrocie
handlowym mogą znajdować się opakowania
z mąką i kaszą tylko o wadze 100 kg., 80 kg., 50
kg., 10 kg. i 5 kg. brutto. W zakładach drobnej
i detalicznej sprzedaży mąki i kaszy wolno z takich opakowań rozważać mąkę i kaszę do opakowań (torb) papierowych o wadze mniejszej niż
5 kg. brutto.

Etykiety dzielą się na 3 rodzaje:
1) etykiety płatne z wydrukowaną kwotą opła
ty - zależnie od wagi opakowania,
2) etykiety bez opłaty, które umieszcza się na
opakowaniach, w okresie kiedy pobór opłaty
jest wstrzymany (zawieszony) i
3) etykiety eksportowe, umieszczane na Workach z mąką i kaszą, przeznaczone na wywóz za granicę lub na obszar W. M. Gdań
ska.
Etykiety otrzymują młyny na podstawie księ
gi poboru etykiet, w kasie urzędu skar~owego.
Każdy zakład przemiału 'winien posiadać do
zabezpieczenia worków z mąką i kaszą plomby
i plombownicę (prasę) do odciskania plomb.
Plomby sporządzone są z twardej blachy, skła
dają się z dwóch części: pierścienia i nakładki
ząbkowanej; na nakładce plomby winna być firma lub nazwa przedsiębiorstwa. Do zamknię
cia worka używa się sznurka mocnego, jednolitego bez węzłów. Po zawiązaniu i zaszyciu
uchwytu napełnionego wor~a w sposób należy
ty, oba koń'ce sznurka przeciąga się pr;z;.ez otwór
W etykiecie, którą zaopatruje się w plombę w ten
. sposób, by końce sznurka i sama etykieta umieszczonemiędzy obie .części plomby po odciśnię
ciu plombownicą zostały umocowane do tego
/s~opnia, by ich usunięcie bez uszkodzenia etykIety i plomby było uniemożliwione.
N a odwrotnej stronie etykiety zakład przettliału zboża winien umieścić atramentem lub
pieczęcią datę wydania worka do obrotu handlowego .i nazwę lub firmę swego przedsiębior
stwa, a ponadto rodzaj mąki oraz tYP.1ub pro-
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cent przemiału mąki, o ile tych ostatnich danych
nie umieszczono już na firmowych etykietach
zakładu przemiału.

5) Na podstawie obowiązujących przeplsow
zarządy gmin znajdujące się w zbyt dużej odległości od kasy urzędu skarbowego, a na których
terenie znajdują się 'zakłady przemiału zboża,
mogą wystąpić

za pośredńictwem właściwego
starostwa do izby skarbowej o upoważnienie do
sprzedaży i wydawania etykiet.
W związku
z tym zarząd gminy musiałby się dostosować do
wszelkich instrukcyj, jakie w tej sprawie wyda
właściwa izba skarbowa.
Księ~i

IV.

kontrolne.

Każdy zakład przemiału winien prowadzić
księgę obrachunkową, a każdy zakład hurtowej
sprzedaży mąki i kaszy księgę magazynową,
według wskazówek, zawartych na pierwszej
stronie ksiąg. Książki te należy oparafować
(przesznurować wszystkie karty, a końce sznurka zabezpieczyć pieczęcią i umieścić klauzulę
o ilości kart w księdze, datę i podpis) .. Wpisy
do ksiąg winny być dokonane wyraźnieatramen
tem, bez podskrobań i mazania, a poprawki należy omówić. Zapisy do ksiąg należy uskuteczniać nie później, jak dnia następnego do godzi-

ny 10, a przy wywozie mąki do W. M. Gdańska
lub za granicę - w dniu wywozu przesyłki.
W skazówki, jak należy sprawdzać zapisy
w księgach i jak uwidaczniać w księgach wyniki rewizji obrachunkowej,zawierają punkty
VI i VII niniejszej instrukcji.
V. Kontrola

przemiału zboża

mąką

i

i obrotu

kaszą.

Zarządy gmin i ich organa wykonawcze, obowiązane do nadzoru przemiału zboża i obrotu
mąką i kaszą, czuwając nad tym, by przedsię
biorstwa (zakłady przemiału, wytwórnie wyro.:.
baw mącznych, oraz zakłady hurtowej i detalicznej sprzedaży mąki i kaszy), podlegaj ące ich

kontroli, oraz osoby (rolnicy, robotnicy rolni)
uprawnione do przemiału gospodarczego zboża,
nie popełniały nadużyć, polegających na uszczupleniu opłaty od mąki i kaszy, oraz by przestrzegały przepisów porządkowych rozporządzeń, wydanych na podstawie ustawy ośrodkach finansowych dla kształtowania cen artykułów rolniczych. Szczegółowe wskazówki kontrolne co do
tego są podane w punktach VI-X niniejszej instrukcji. W razie stwierdzenia przekroczeń prze-'
pisów niżej powołanych należy sporządzić doniesienie i przedłożyć je starostwu (w sprawach
porządkowych) lub urzędowi skarbowemu akcyz
i monopolów państwowych (w sprawach, w których stwierdzono nieuiszczenie opłaty od mąki
i kas~y).

łl6dzki Dziennik Wojewódzki.

538

Poi. 446

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

VI. Nadzór nad

zakładami przemiału zboża.

N adzór polega na rewizyj obrachunkowych,
oraz na kontroli dorywczej.
Przy rewizji obrachunkowej należy na pod~
stawie książki obrachunkowej oraz dokumentów sprawdzić:
l. a)

jlość zboża (żyta, pszeniey, jęczmienia),
otrzymaną przez zakład w czasie ostatniej
rewizji lub od początku rokuobrachunko-

wego;
do przemiału;
ilość mąki (żytniej, pszennej i jęczmien
nej) i kaszy (pszennej i jęczmiennej) ,
z przemielonego zboża, przy uwzględnie
niu naturalnych strat podczas mielenia;
d) ilość mąki i kaszy, wydaną z zakładu przemiału do obrotu gospodarczego i do obrotu handlowego (wewnątrz kraju), wywiezioną do innego młyna oraz za granicę lub
do W. M. Gdańska.

b)
c)

2.

3.

ilość zboża, wziętą

ustalić zapas zboża oraz mąki i kaszy, jaki powinien się znajdować w zakładzie na podstawie książki obrachunkowej,
ustalić rzeczywiste zapasy' zboża oraz mąki
i kaszy, zamagazynowane w lnłynie oraz znajdujące się w przerobie;

b) na jaką ilość mąki i kaszy zakład przemiału
posiada etykiet każdego rodzaju w chwili
przeprowadzenia rewizji;
c) na jaką ilość .mąki i kaszy zakład przemiału
.wyrozchodował pobranych etykiet, oraz porównać tę ilość (lit. c) z ilością mąki i kaszy
rzeczywiście wydaną z zakładu przemiału.
Wszystkie wyńiki rewizji obrachunkowej nawpi-

leży uwidocznić w księdze obrachunkowej,
sując je przez całą szerokość księgi.

Rewizje obrachUnkowe w zakładach przemiału zboża należy przeprowadzać przynajmniej
cztery razy wciągu roku ..

Przy kontroli dorywczej

zakładu przemiału

należy sprawdzić:
zakład przemiału nie jest połączony
z wytwórnią wyrobów mącznych lub zakła
dem detalicznej sprzedaży mąki i kaszy;

1) czy

2) czy worki z mąką i kaszą ułożone są tak, by
można je przeliczyć i skontrolować zawieszone na nich etykiety;
3) czy przemiał gospodarczy odbywa się na podstawie kart kontroli, czy mąka i kasza wydana do obrotu gospodarczego jest pokryta kartami kontroli, czy nie odstępuje się kart kontroli innym osobom, czy karty są przepisowo
wypełniane: czy każdą. ilość i r.odzaj przęmie
lonego zboża oraz ilość i rodzaj wydanej kaszy i mąki zakład przemiału .odnotował na
odwrotnej stronie oryginału i wtórnika
i oznaczył datę wydania oraz umieścił pod':'
pis i pieczęć, wreszcie c~y zakład nie poddał

ewentualne nadwyżki lub- braki przez
porównanie zapash książkowego z rzeczywistym.
Straty powstałe przy mieleniu zboża i magazynowaniu gotowych produktów przemiału, przy
mące pytlowej, przeciętnie wynoszą od 3 do 5%
przemiałowi większej 'ilości zboża, aniżeli
zboża, wziętego
do przemiału, na otręby zaś
opiew'a karta kontroli;
przypada około 30% ilości zboża, wziętego do
4) czy zakład przemiału wywożąc mąkę lub kaprzemiału, przy mące razowej straty wynoszą
szę do innego zakładu 'przemiału, zgłosił to
2--3No ilości zboża wziętego do przemiału, a więc
na piśmie właściwemu Rejonowi KontrQli
za 100 kg., zboża powinno się otrzymać około
Skarbowej;
65 kg. pytlówki, względnie 95 kg. razówki. Straty te jednak zależne są od technicznego urzą- .
dzenia przedsiębiorstwa; należy je zatem obli- 5) czy zapisy.w książce obrachunkowej są zgodne z dokumentami i czy książka obrachun"
czać odrębnie dla każdego zakładu przemiału,
kowa
jest prowadzona prawidłowo zgodnie
uwzględniając rozmiary przedsiębiorstwa i jego
z objaśnieniem, umieszczonym. na pierwszej
urządzenie.
"stronicy.
Stwierdzone przy rewizji nadwyżki zboża,
oraz mąki i kaszy należy wpisać na przychód,
VII. N adzór nad zakładami hurtowej
a ubytki na rozchód.
sprz,edaży mąki i kaszy.
W każdym przypadku należy zbadać przyNadzór· ten polega również na przeprowadzaczynę powstania nadwyżek h,lb ubytków celem
niu
rewizji obrachunk9wych i kontroli dorywstwierdzenia, czy zakład zapisuje do księgi obrachunkowej wszystkie ilości otrzymanego zboża czej.
oraz wytworzonej mąki i kaszy, tudzież czy nie
Rewizja obrachunkowa polega na sprawdzewypuszcza mąki i kaszy. bez uiszczenia: przepi- niu poszczególnych pozycyj przychodu i rozchosowej opłaty w okresie, w którym istnieje obo- du księgi magazynowej, z. załączonymi do niej
wiązek uiszczenia opłaty.
dokumentami i porównaniu pozostałości książ
. Poza wyszczególnionymi wyżej czynnościami kowej z rzeczywistym zapasem mąki i kaszy .
należy ustalić:
.
, Stwierdz,one nadwyżki; wpisuje się na przy..
a) na jaką ilość mąki i kaszy zakład przemiału chód, ubytki kaszy i mąki na rozchód.
pobrał etykiet każdego ~odzaju w badanym .
Rewizj~ takie należy . przeprowadzać przyokresie (na podstawie księgi poboru etykieą; najmniej dwa razy w roku.

4.

obliczyć
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Kontrola dorywcz.a polega na sprawdzeniu:
1) czy zapisy w książce magazynowej są zgodne
z dokumentami i czy księga jest prawidłowo
prowadzona;
2) czy znajdujące się w składzie zapasy mąki
i kaszy są zgodne z zapasem książkow~m;
3) czy wykazana na konsygnacjach, rachunkach,
fakturach itp: dokumentach, firma jest zgodna z firmą uwidocznioną na etykietach
i plombach;
4) czy worki z mąką i kaszą posIadają odpowiednie zabezpieczenie (plomby i etykiety) w stanie nienaruszonym;
5) czy mąka i kasza znajduje się w przepisowych
opakowaniach pod względem wagi i jakości
opakowań;

6) czy waga poszczególnych worków z mąką
i kaszą jest zgodna z wagą uwidocznioną na
etykietach.
VIII. Nadzór nad zakładami detalicznej
sprzedaży mąki i kaszy.
N adzór polega na dorywczej kontroli, a mianowicie - sprawdzaniu;
mąką i kaszą posiadają odpowiednie zabezpieczenia (plomby i etykiety)
w stanie nienaruszonym oraz czy waga worków jest zgodna z wagą oznaczoną na etykiecie;
.
2) czy mąka i kasza znajdują się w przepisowych opakowaniach co d? wagi i'jakościwor
ków;
3) .czyzakładposiada zdjęte z opakowań etykiety -oraz czy ilość ich i rodzaJ odpowiada da-o
nym zawartym w konsygnacjach, fakturach
lub innych dokumentach;
4) czy tylko jeden worek każdego gatunku mą
ki i kaszy jest otwarty.

l) czy worki z

IX. N adz,ór nad wytwórniami wyrobów
mącznych.'

539

c) czy opakowania z mąką i kaszą są przepisowe pod względem wagi i jakości worków.
Baczną należy zwracać uwagę na transporty
mąki i kaszy na drogach lądowych i wodnych,
aby zapobiec prżenikaniu do obrotu handlowego, zwłaszcza do piekarń i detal. sprzedaży mąki
i kaszy, przeznaczonej do spozycia we własnym
gospodarstwie producenta lub pracownika rolnego. Worki z taką mąką i kaszą nie są zaopatrzone w przepisowe etykiety i plomby.
Należy również zwrócić 'uwagę na to, aby
pieczywa, wytworzonego z mąki, przeznaczonej
do spożycia we własnym gospodarstwie nie przywożono do miast, celem wprowadzenia do obrotu handlowego.
Chleb, wypuszczony przez piekarnię, posiada firmową etykietę~ wobec czego brak takiej
etykiety jest dowodem, iż chleb został wypieczony z mąki, od której nie uiszczono opłaty.
XI. Ewidencja ujawnionych wykroczeń.
Zarządy gmin prowadzą ewidencję ujawnionych przestępstw, która zawierać będzie: imię
.i nazwisko imacza, imię i nazwisko oraz adres
.przestępcy, wagę zakwestionowanej mąki i kaszy, wysokość uszczuplonej opłaty, względnie
rodzaj przestępstwa porządkowego i wreszcie
nazwę i adres władzy, do której skierowano
doniesienie.
Ewidencje te stanowić będą podstawę do'
opracowania wniosków o nagrody.

XII. Postanowienie

końcowe.

Kontrolę przedsiębiorstw, wymienionych w
poprzednich punktach, należy pr?eprowadzać
w sposób jak najmniej uciążliwy dla przedsię
biorcy i nie naruszający normalnego biegu
pracy w kontrolowanym zakładzie.
Podczas większego ruchu w zakładzie de~a
licznej sprzedaży mąki i kaszy należy odstąpić
od zamierzonej kontroli, chyba, że zachodzi podejrzenie, iż w danym zakładzie popełniono
przestępstwo.'

. Polega na tych samych czynnościach kon trolnych, które wykonuje się w zakładach detalicznej sprzedaży oraz na zbadaniu zdolności produkcyjnej wytwórni. celem sprawdzenia czy zakład używa do wypieku tylko mąki, od której
została uiszczona opłata.

Rewizje obrachunkowe i kontrolę dorywczą,
wymienionych przedsiębiorstw należy przeprowadzać zawsze niespodziewanie.
Młyny i piekarnie można kontrolować zawsze
i o każdej porze dnia i nocy; zakłady zaś sprzedaży mąki i kaszy (hurt i detal) można kontrolować w zakładzie w dzień a w nocy tylko z uzaX. N adzór nad transportami mąki i kaszy.
sadnionej przyczyny.
.
W razie stwierdzenia niezgodności zapasów
Nadzór odbywa się· w drodze dorywczej' konlnaki i kaszy z książkami, etykietami lub dokutroii i polega na sprawdzeniu:
m~ntami (rachunki, faktury i t. p.) należy przea) ·czy worki z mąką i kaszą posiadają odpoprowadzić dochodzenia, czy mąka lub kasza n~:
·v.riednie zabezpieczenia (plomby i etykiety) pochodzi z nielegalnego obrotu oraz ustahc
i czy zabezpieczenia te są w stanie nienaru- źródło pochodzenia takiej mąki lub kaszy, po
\
szonym,
. czym należy spisać doniesienie i przedłożyć je
b) czy, do przesyłki są dołączon~ wymagane do- właściwemu urzędowi skarbowemu akcyz j mokumenty, jak karty kontrolne - w obrocie nopolów państwowych.
gospodarczym rachunki w obrocie handloWojewoda:
wym itp., oraz, czy dane, zawarte w tych dokumentach lub kartach kontroli odpowiada(-) H. J ó z e w s ki.
ją rzec~wistemu

stanowi

przesyłki,
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OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEGO W ŁODZI
z dnia 18 października 1938 roku.
o odebraniu pism.

ZARZĄDU

Na podstawie art. 151 Ordynacji Podatkowej
(Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 14, poz. 134) Zarząd
Miejski wzywa niżej wymienionych do zgłosze
nia się w biurze Wydziału Podatkowego przy
ulicy Zawadzkiej 1 (front, II piętro, pokój 11),
celem odbioru pism, nadesłanych przez Urzędy
Skarbowe:
7
nakazy

Urząd

płatnicze

Skarbowy w
na

2156
2953
3623
3498
3624
3456
3689
3689
3552
409

Łodzi:

państwowy

mysłowy od obrotu
,Nr. ks. bier.

podatek przeza ~~? rok.

Tasmatier Szlama-Lajb, Plac Kościelny 4
Ubysz Edward, Wysoka 21
Walczak Czesław, Inflancka 7
Horn Lajzer, Cegielniana 30 '
Warszawski Zalma, Dolna 32
Dąbkiewicz Maria-, Stacja Ł. W. E. K. D.
Bałucki Rynek
Gross Marta, Franciszkańska 124 ,Gross Marta, Franciszkańska 124 ..
Markowicz Szprinca, Brzezińską 42
Dajcz Marianna, Łagiewnicka, 168

Skarbowy w Łodzi:
nakazy płatnicze na pańshvowy podatek przemysłowy od obrotu za 1933-1938.
8

Urząd

Nr. ks. bier.

Ajzen 'TIwojra, Piotrkowska 5.5
Bauman J oel Berek, Pomorska 41.
Białogórska Bajla, Kilińskiego 10
Birencwajg Jankiel, Pomorska 23
Bohn Marta, Pomorska 101
Borensztajn Icek, Nowo-Zarzewska 16
Brenq Izak, Plac Wolności 9
Bratsztajn Mojsze, Piłsudskiego 19
Dyzenhaus Łaj a" Pomorska 91
Engiel Alfred, Południowa 10
Epstein Jakób, Południowa 28
Fogel Mojżesz, Północna' 13
Głowiński Icek, Południowa 80
Goldberg Berek, Pomorska 15
Gottfried Mendel, Pomorska 92
Grinsztajn Daniel Haskiel, Piłsudskiego 37
Grynfeld Lajb, Pomorska 32
Gutkind Łaja, Solna 5,
Chaba Lewek, Południowa 26
Hercberg Dawid, Północna 7
Juchnicki Edward, Pomorska 94
Kac Chaim, Południowa 28
Kaner Hinda Fajga, Kilińskiego 21
Kinrys Cela, Pomorska 32
Kinrys Cela, Pomorska 32
Kirs.zbaqm Szmul-Zajwel, Południowa 40
Kirszbaum' Zeinwel Szmul, Południowa 40
Kuperma i'Najdycz Chaim, Piotrkowska 8
3616 Lemandowski Jall,M~zowiecka 78
3724
3541
2203
3725
2216
2222
208
209
2302
362
369
3633
3698
3431
3374
2437
2431
3514
705
727
2551
3450
888
2587
3443
3647
3703
1Q64
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2732 Łęczycki J osek, Pomorska 86
2788 N ajberg Rywen, Pomorska 37
2848 Peter Kalman Szlama, Południowa 50
1395 Piguła Dobra Gitla, Piłsudskiego 7
2862 Piwowarska Stanisława, Dowborczyków 28
1424 płachta Cypa, Południowa 32
1436 Poznańska Dora, Północna 9
2901 Rapoport Chaja, Pomorska 60
1489 Rauchwerger Abram, Plac Wolności 9
3652 Rozenbaum Chana, Kilińskiego 7
3651 Rozenblum Estera, Młynarska 13
2988 Staniszewski Wojciech, Pograniczna 13
3735 Sznajder Aron Izaak, Pomorska 26
1774 Sztern Dawid, Pomorska 6
3584 Szulman Szyfra, Kilińskiego 7
3063 Schwartz Edward, Pomorska 137
3728 Tenenbaum Dina Dawid, ,N apiórkow3090
1874
3535
3157
3600
3179
3658
2122
3587
205

skiego 3
Turek Henryk, Wilanowska 30
Tusk Śura, Piłsudskiego 9
Wajnberg Chaim, Pomorska 22
Wiecznik Mozes, Kilińskiego 18
Witczak Józef, Pomorska 66
W ołkowicz Dwojra, Pomorska 61
Zajman Chaja, Nowomiejska 5
Zilbersztajn Moszek, Plac Wolności 11
Zmykielska Mariem Suna, Piłsudskiego 16
Brajtsztajn J akób Dawid, Piłsudskiego 40

Skarbowy w' Łodzi:
nakazy płątnicze na państwowy podatek dochodowy za 19,36 jl1937 r.
.
13

Urząd

Nr. ks. bier.

W olle Ruchla Łaj a, Piłsudskiego 1/3
Praszkier Tauba, Nowomiejska 21
Frydman Symcha Binem, Stary.Rynek 6
Dobrysz Dwojra, Nowomiejska 27
.
Po upływie czterech tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Łódzkhn
Dzienniku Wojewódzkim doręczenia uważa się
za uskutecznione.
Tymczasowy Prezydent Miasta:
(-) M. G o d l e w ski.

3632
4448
849
4075

448
OGŁOSZENIE

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim
m. Piotrkowa niniejszym obwieszcza, że na
dzień 10 lutego 1939 roku wyznaczony został
termin pierwiastkowej regulacji hipotek dla
osad scalonej wsi Wroników, gminy Rozprza,
powiatu piotrkowskiego} województwa łódzkiig,o
o ogólnej powierzchni 151 ha ~872 m~ (sto pI~C
dziesiąt jeden hektar dwa tysIące OSIemset SIedemdziesiąt dwa metry kwadratowe).
.
W oznaczonym wyżej terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swe prawa w tymże
Wydziale 'Hipotecznym pod skutkami prekluzji.
Piotrków, dnia 20 października 1938 r.

Pisarz Hipoteczny:

(-) J. Sochanowski.

Nr. 22

Ł6dzki

Dziennik ·Wojewódzki. ,Poz. 449

449
OBWIESZCZENIE
Wydziału Hipotecznego przy Sądzie Grodzkim
w Radomsku z dnia 24. X. 1938 r. Nr. 140/38
o wywołaniu pierwiastkowej hipoteki po scaleniu gruntów.
,
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim
w Radomsku obwieszcza, że na .żądanie Urzędu
Wojewódzkiego Łódzkiego, Oddz.Urządzeń Roinych z dń. 17. X. 1938 r .Nr. RU. III./1I3/301l38 wywołane . zostają do pierwiastkowej regulacji
hipoteki po scaleniu grunta wymienionych wsi,
o wskazanej przestrzeni w niżej zamieszczonym
wykazie, szczegółowo opisane w rejestrach po-
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miarowych oraz należącę do wymienionych w
tycb. rejestrach właścicieli i że pierwiastkowa
regulacj a każdej z oddzielnych osad wymienionych w odnośnym rejestrze odbędzie się w kancelarii hipotecznej w Radomsku w terminie w
wykazie tym oznaczonym, z zastosowaniem przepisów obowiązujących Ustaw o scaleniu gruntów, Dz. Nr. 83, poz. 763/1928 i Dz. Nr. 39
. poz. 340/1931 - wzywa się przeto interesowane
. osoby pod skutkami prekluzji, aby w oznaczonym terminie osobiście lub przez· pełnomocni
ków szczególnie upoważnionych, stawili się do
kancelarii hipotecznej w Radomsku, dla złoże
niadokumentów prawa ich udawadniające
i zgłoszenia swych żądań do aktu regulacji.
i

do

Termin
zamknięcia
pierwiastkowe; ~Tegulacji
hipoteki

Ilość

osad według rejestru
pomiarowego

OJ'~lQapow.
gruntow podt.
regul. hypoteki
po scaleniu

Nazwa wsi i gminy

ha

I

mtr

r.

od Nr. 1 do Nr. 84 -

włącznie

Rzeki-Wielkie, gm. Rzeki

330 8596

Luty 3 1939 r.

od Nr. 1 do Nr. 84 -

włącznie

Rzeki-Małe,

419 5051

Luty 4 1939 r.

od Nr; 1 do Nr.J85-

włącznie

Olbrachcice, gm.
Zielona

Luty 6 1939 r.

od Nr. 1 do Nr. 53 -

Luty 3 1939

włącznie

gm. Rzeki .

Święta-Anna,

gm.

Dąbrowa-

404 4567
Dąbrowa-

.

190 1983

Zielona

141 0347

od Nr. 1 do Nr. 34-

włącznie

Żaby,

od Nr. 1 do Nr. 38 -

włącznie

Pierzaki, gm. Maluszyn

Luty 8 1939 r.

od Nr. 1 do Nr. 133 -

włącznie

Z;amoście, gm.Zamoście

403 9648

Luty 8 1939 r.

od Nr. 1 do Nr. 54 -

Włącznie

Chmielasze vel Raków; gm.
Garnek

;:98 9079

Luty 9 1939 r.

od Nr. 1 do Nr. 31 -

Stanisławice,

177 1661

Luty 9 1939 r.

od Nr. 1 do Nr. 141- włącznie

Luty 6 1939 r.
Luty 6 1939 r.

.

włącznie

r do Nr. 211- włącznie

Luty 10 1939 r.

od.Nr.

Luty 11 1939 r.

od Nr. 1 do Nr. 174 -

włącznie

OG~OSZgNIE.

Wydział

Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim
że na dzień 7 lutego
1939 r.wyznaczony. został termin. pierwiastkoWej regulacji hipoteki dla poscalenlOwych gruntów (ukazowych). we wsiach: I. Rozworzyn, gm.
lVIroga-Dolna, zawierających ogólnej powierz-

w Brzezinach obwiesz.cza,

.

gm. Koniecpol

207 4723

Karczewice, gm. Garnek

513 6790

Żytno,

938 7796

gm.

Żytno

Dubidze, gm.

Radomsko, dnia 24 października 1938 r.

Dział nłeurzędowy.

gm; Dobroszyce

Brzeźnica

.

955 9847

Pisarz Hipoteczny:
(-) B. Tr ó s z y ń s ki.
chui (po odliczeniu 3ha 9.200 m 2 na hipotekopod Nr. hip. 1, rep. hip. 498) 151 ha
8.122 m 2, otrzymanych w działkach oddzielnych
pr'zez osoby wymienione w rejestrze pomiarowym p~d kolejnymi pozycjami od Nr. 1 do 20
włącznie; II. Bielanki, gm. Mroga-Dolna, zawierających ogólnej powierzchni (po odliczeniu 6 ha
3.825 rn 2 za grunt hipotekowany pod Nr. hip. 1,
rep. hip. Nr. 586) 103 ha 0.584 m 2, otrzymywanych w działkach oddzielnych przez osoby wymienione w rejestrze pomiarowym pod poz.
1-11, 13-20; III. Kołacil'lek, gm~ Mroga-Dolna,
waną osadę

542

Łódzki-

Dziennik 'Wojew6dzki

zawierających

ogólnej pow. 247 ha 9.613 m 2,
otrzymanych w działkach oddzielnych przez
osoby wymienione w rejestrze pom. pod pozycjami od Nr. l-do 47 włącznie; IV. Drzazgowa
Wola, gm. Będków, ?awierających ogólnej pow.
100 ha 9.993 m 2, otrzymańych w działkach oddzielnych przez osoby wymienione w rejestrze
pom. pod pozycjami od Nr. 1 do 25 włącznie
i V.Gutków, gm. Będków, zawierających ogól..
nej pow. 42 ha 6.250 m 2, otrzymanych w dział
kach oddzielnych przez osoby wymienione w rejestrze_ pom. pod poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 19
i 20.
W teminie do pierwiastkowej regulacjL hipotekwyzn.aczonym, osoby zainteresowane winnyzgłosić i udowodnić swoje prawa w kancehidi hipotecznej w Brzezinach, pod skutkami
prekluzji.
Pisarz Hipoteczny:

W razie gdyby
daży

dzień

był świątecznym,
następnego.

wyznaczony dla sprzesprzedaż

odbędzie

się

dnia
Na

dzień 30 grudnia 1938 r. wyznaczono liCStację nieruchomości nr. hip. 926a/927a przy ul:
Senatorskiej przed notariuszem R. W odzińskim.
Wadium złotych 73.800.- suma wywoławcza
zł;, 553.500.~.

Na dzień 16 stycznia 1939 r. wyznaczono następujące licytacje: nieruchomośclnr.h. 271~k,

przy ulicy Sródmiejskiej przed notariuszem_ S.
..Baranowskim. Wactiumzł. 47.880.- suma wywoławcza zł. 359.100.-; nieruchomości·~ nr. h.
320-a-b-r, przy ulicy Gen. Zeligowskiego -(dawn.
Leszno) przed notariuszem H. Kl~sem. 'Wadium
zł. 4.780.- suma wywoławcza zł. 35.850.-; nieruchomości nr.- h. 368 przy ulicy Pomorskiej
przed .,. notariuszem P. Lewieckim. Wadium
zł. 17.300.- suma wywoławcza zł: 129.750.-;
nieruchomości nr: h. 420-aprzy ulicy Kilińskie
(-) Wł. G a ł ą z k a.
go przed notariuszem A. ltżemkim. 'Wadium
zł. 14.700.- suma wywoławcza zł. 110.250.-; nieruchomoścL nr ~ h.4B9. przy ulicy Południowej
, OGŁOSZENIE.
przed notariuszem K. Okszą-Strzeleckim. Wa,dium złotych 22.900.- suma wywoławcza
Więzienie w Sieradzu zakupi drogą nieograzł. 171.750.-; nieruchomości hr. h. 798-k przy
niczonego przetargu w dniu 5 listopada 1938 r. ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich przed
godz. 12: jaj 2.000, ryżu 100 kg., manny 100 kg., notariuszem B. Witkowskim. vVadium złotych
kaszy jęczmiennej 2.500 kg., pęczaku 1.500 kg., 27.820.- suma wywoławcza zł. 208.650; nierugrochu 2.000 kg., żyta 36.000 kg., mąki żytniej chomości nr. h. S26-a przy ulicy Zamenhofa
650/0 7.500 kg., mąki pszennej 65% 4.000 kg., przed notariuszem' R. Wodzińskim. Wadium
cukru 1.500 kg., słoniny 3.000 kg., wędzonki zł. 10.960.- suma wywoławcza zł. 82.200.-; nie2 . 000 kg., mięsa wołowego 1.500 kg~, mleka ruchomości nr; h. 8!:)7 -c-a przy ulicy. Brzozowej
3.000 Itr., śmietany 1.000 kg., masła 20 kg., grzy- przed notariuszem J. Zaborowskim.
Wadium
bów suszonych 30 kg., ,liści laurowych 10 kg., zł. 6.400.- suma wywoławcza zł. 48.000.-.
pieprzu 15 kg., śledzi 12 beczek oraz koksu
Na 'dzień 17 stycznia 1939 r. wyznaczono na40.000 kg. Kostka Nr. I "Walenty", "Emma" lub
stępujące licytacje: nieruchomości nr .h. 1442
"Knurów.'-' .
przy ulicy Kilińskiego przed notariuszem S. BaInformacji udziela naczelnik więzienia w 8ieranowskim.
Wadium zł. 29.160.- suma wywo, radzu.
ławcza zł. 218.700.-; nieruchomości nr. h. 2582,
N aczelnik Więzienia:
, przy ulicy Łąkowej .. przed notariuszem H. Klesem. W,adium zł. 54.000.- suma wywoławcza
(-) Br. G e n i u s z
zł. 405.000.-; nieruchomości nr h. 1346 przy ul.
Nadkomisarz S. W.
Traugutta przed notariuszem A. Rżewskim.
Wadiqm-zł. 41.260.- suma wywoławcza złqtych
. 309.450.-; nieruchomości nr. h.1626prży ulicy
Al. I-go Maja przed n~tariuszem K. Oks~-Strz€
OGŁOSZENIE.
leckim. Wadium zł. 940.- suma wywoławcza
zł. 7.050.-; nieruchomości nr. h. 395 przy ulicy
pyre~cja Towarzystwa Kredytowego m. Ło
dzi podaje do powszchnejwiadomości; -że niżej' Pomorskiej przed notariuszem' Sz." Tułeckim.
wyszczególnione- nieruchomości _,w Łodzi ,poło Wadium zł. 3.120.- suma wywoławcza złotych
żone, obc~ążone pożyczka#li Towarzystwa, za
23.400.-:-; nieruchomości nr. h! 843':'(przY,ulicy
hiezapłacone raty wraz z zaległościami, wystaŻwirki przed not~riuszem B.Witk6wskim.Wawione zostały na sprzedaż' przez publiczną .licy- dium zł. 10.180.- sumawywoławcta zł. 76.350.-;
tacje, odbywać się mające o godzinie II-ej przed nieruchomości nr. h.1090-b-b przy ulicy Rokicińskiej przed notariuszem J. Zaborowskim.
ni~ej wymienionymi nbtariuszami przy Wydziale, Hipotecznym Sądu Okręgowego w Łodzi przy Wadium zł. 28.240.- suma wywoławcza złotych,
ilI Pomorskiej 21.
_
211.800.-.
Zbiór objaśnień i wąrunki licytacyjne znajhipotecznych odpowiednich
w biurze Dyrekcijł Towarzystwa Kredytowego ni. Łodzi r tamże przeglądane być mogą.
'
dują się w księgach
nieruchomości oraz

Łódź,

dnia 10

października

·1938 r.

Dyrekcja T~waKredytoweg()
m.Łodzi.

Łódżkl

Nr. 22
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OGŁOSZENIE.
Dyrekcja Towarzystwa. Krędytowegom. Łodzi w myśl § 99 (§ 81) ust. 2 Ustawy Towarzystwa zawiadamia niżej wymienionych właścicieli i wierzycieli, mających ujawnione prawa w wykazach hipotecznych następujących nieruchomości łódzkich:
nr. hip. 271-k
- Jenta Prywes; Firma Robert Lieske.
nr. hip.. 368
- Firma Dawid Wyszewiański; Adwokat Wojciech Missala; Izrael-Majer Wiener.
rir. hip. 489
- Boruch Manela; Juliusz Rohrer; Mozes Posner.
nr. hip. 798-k
- Izrael i Gustawa małż. Rozenberg; Rozalia vel Rajzla Łudzka.
nr. hip. 395
- Napoleon Erlich; Jan Kordasz.
nr. hip. 2582 , , ' , .' -Firma Karol Somya Spadkobiercy w Łodzi; Firma Jan Kiinzel w Łodzi; Firma
S. M. Rozen LBenczkowski; Firma . Bracia Rozner; Aleksy Ajen; Szymon Pryzant; Antoni Klinger; Firma
Ślusarnia Fiszer i Rezler; Rudolf Ziegler; Firma A. 1. Stoliń,ski i A. D. Lipszyc; Jan Kiinzel; Jan Szmigielski;
Roman kolasiński; M. Poznański Spadkobiercy; Adolf :Kurc; Jan Sztrauch; Jankiel Weinblum; Firma Bracia
W. i M. Weber; Stanisław Maciejewski; Stanisław Lisiecki; Firma G. Lisner Spadkobiercy; Karol Teischman;
Firma Fr. Wagner i S-ka; Firma Mieczysław Kluka i S-ka; Stanisław Pank; Firma Kosel, i S-ka; Karol
Forster; Firma B. Buchenhaim i syn; Leon Michalski; Szymon Feinkind; Bolesław Widawski; Firma Rosicki,
Kawecki i S-ka; Izrael Szefner; Firma Bracia Suwalscy, właściciel Antoni Suwalski;- Firma 'Bracia Kluka;
Firma Przemysł Drzewny, Maksymilian Jakubowicz, Sp. Akc.; Firma L. Wenske, Spadkobiercy; Firma Polskie Biuro Sprzedaży Szkła, Sp. Akc.w Poznaniu, Oddział w ;Łodzi;' Aron Białek; Lajb Fa~man; Abram
Rubinowicz; Firma Julian. Glass
jako nie mających" obranego miejsca pra~nego zamieszkania, iż nieruchomości powyższe w m. Łodzi położone
i obciążone pożyczkami T-wa Kredytowego m. Łodzi - na.zasadzie.§ 96 (§ 78) Ustawy tegoż Towarzystwa
wystawione zostały na licytacje publiczne' z powodu niezapłacenia raty styczniowej 19'38 r. f poprzednich.
Licytacje niżej wymienionych nieruchomości łódzkich odbędą się przed Notariuszami przy Wydziale
Hipotecznym Sądu Okręgowego w Łodzi, przy ul. Pomorskiej nr. 21, o godz. H-ej w terminach niżej wyszczególnionych.
Wysokość

Nr.
hipoteczny

Ulica

pożyczki

Zł.

-

S uma od
której rozpocznie się
licytacja Zł.

----------~~------------~----------~.-Śródmiejska

271-k

368
489
798-k
395
2582

Pomorska
Południowa

28 P. Strz. Kan.
Pomorska
Łąkowa

239.400,86.500.:114500,139,100,15.600:- .
270.000.-

Wadium
Zł.

Termin . licytacji

Notariusz

r.1 S, Baranowski

47.880.- 116 stycznia 1939
359.100.129.750.- 17.300.16
"
"
22.900.171.750.16
"
.'
27.820,208650.16
"
"
3.120.17 stycznia. 1939 r.
23.400'-1
.405.000,- . 54.000.17
"
"

P. Lewiecki
K. Oksza-Strzelecki
B. Witkowski
Sz. Tułecki

H. KIes

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć do rąk notariusza odbywającego licytację Nieutrzym!Ujący się przy licytacji będą mieli zwrócone wadia.
Pragnący brać udział
mogą stawać do tejże osobiście, lub przez pełnomocnik~ urzędownie zalegalizowanego.

wadium.

w licytacji

Zbiór objal§pień i warunki licytacyjne z.najdują się w dokumentach. ksiąg hipotecznych poszcz~gól.;.
w Biurze Dyrekcji T-wa Kredytowego m. Łodzi, przy ul. Pomorskiej 21 i tamże
przeglądane być mogą. W razie gdyby dzień wyznaczony do licytacji był świąteczny sprzedaż odbędzie
się dnia następnego. '

, nych

Łódź,

nieruchomości,oraz

dnia 18

października

'1938 r.

DYREKCJA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO
m. ŁODZI •
OGŁOSZENIE.

Więzienie w ,Piotrkowie zakupi w drodze nie.ograniczonego przetargu na czas (od dnia l-go
grudnia 1938 roku do· dnia 1 marca 1939 roku
110.000 kg. ziemniaków jadalnych, rafowanych
od 11-/2" wzwyż.
. Oferty z dołączeniem ~witu na' wpłacone do
Kasy I Urzędu Skarbowego w Piotrkowie ha r.achunek sum depozytowych tut. więzienia wadium w wysokości 3No wartości zaoferowanej
dóstawy, należycie opieczętowane i zalakowane
z napisem "Oferta na dostawę ziemniaków" należy. przesłać' do dnia 8 listopada 1938 roku godziny 12~ej, po czym nastąpi komisyjne otwarcie
ofert.

.W razie nieosiągnięcia odpowiedniego rezultatu, przewodniczący może wezwać ofe'rentów do przetargu ustnego. Oferenci mogąbyc
obecni przy otwarciu ofert. Więzienie niezależnie od zaoferowanych cen, zastrzega sobie
prawo wyboru oferenta, oraz zwiększenie lub
zmniejszenie dostavvy.
Informacji o szczegółowych warunkach dostawy i przetargu udziela Kierownik Działu Gospodarczego więzienia w Piotrkowie w godzinach urzędowych.
Piotrków, dnia 21 października 1938 r.
N aczelnik Więzienia: '"
, (-:--J Fr.· G i e l n.i e w s k i.

Nr.

,Łódzki f>ziennik Wojewódzki.
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Oferty na zakup drewna należy składać na
Burmistr'za z zaznaczeniem na kopercie
"Oferta na kupno drewna".
z dnia 28 października 1938 roku.
Termin składania ofert do dnia 14 listopada
Zarząd Miejski ogłasza, że ma do sprzedania, 1938r. do godziny II-ej rano.
około 2000 m S drewna użytkowego sosnowego
Warunki oraz przepisy przetargowe, bezw Nadleśnictwie m. Radomska w odległości od ,względńie obowiązujące oferenta są do przej3-5 klm. od miasta Radomska.
rzenia w Sekretariacie Zarządu Miejskiego w goPrzetarg na wyżej wY!llienione drewno od- dzinach urzędOwYch.
będzie się w dniu 14 listopada 1938 r. o godzinie
Drewno ,oglądać, można codziennie po zgło
12-ej rano w gabinecie służbowym Burmistrza. szeniu się w Nadleśnictwie Miejskim w FolwarWadium w wysokości 100 /0 oferowanej sumy, kach.
Burmistr:z:
wpłacić należy do K. K. O. w Radomsku na ra(-) L. K w a ś n i e w s k i.
chunek Zarządu Miejskiego.
PRZETARG OFERTOWY
ZARZ4DU MIEJSKIEGO w RADOMSKU

I

imię

OGLOSZENIA DROBNE
,

-

Genowefa, ł..6dż, Rokicińska 39. zgubiła świa
Besser
dectwo przemysłowe kat. IV wydane przez U-Urząd

Skarbowy

todzi

W

zgubił książeczkę

Ł6dź. l-go Maja
wydaną w Czecho-

wojskową

4496-1-1

ocian Michał. syn Jana, rocznilC ,1893,
B wo-Zarzewska 45, zgubił ksiązeczkę
daną w Łodzi

w

Łodzi.

Nowojskową. wy4489.. 1-1

zura Abram Icek, Stary-Rynek 14, zgubił paszport'
zagraniczny wydany przez Polski Konsulat w Paryżu.
4315-3-2

B

Blankiet Hersz, w Aleksandro~ie. zgubił 5 weksli ci 100 zł.
z wyst. Silberberg Lajbuś w Łodzi. pl. 1) 26. X, 38 r,
2) 2. XI. 38 r. 3) 9. XI. 38 r. 4) 16. Xl. 38 r.5) 28 XII. 38 r.
,
4406-3-2
ełtowska

B kowski,
7. VI. 33 r.

Stanisław. W6jcin. / pow. wieluński, zgubił
rejestracyjny samochodu Nr. A. 45710. 4445-1-1

wieś i gmina Kleszcz6w. pow. piotrzgubiła dow6d osobisty Nr. 430 wydany
przez Zarząd Gminny Kleszczów
240-1-1

Mieczysław, Ł6dź, J6zefa 3, zgubił świadectwo
ukończenia 4 kI. Gimnazjum Wieczorowe P. O. W.

D ziedzic

4498-1-1

Domaradzka Maria Lucyna. w Tomaszowie. zgubiła legitymację wydaną przez Inspektora Szkolnego w Łodzi
4494-1-1
Dębiński

lrael Szyja. syn Salomona, Dawida, w Ozorkowie, ,Zgierska 6, zgubił książeczkę wojskową,wydaną w Łęczycy
4484-1-1

14. IX. 38 r. zgubiono w okolicach Piotrkowa i
D niaSulejowa
pleczęć lakową z napisem "Ochrona Skar-

bowa Nr. 406", O ujawnieniu zgubione; pieczęci uprasza
posterunek policji państwowej
oraz Inspektor Ochrony Skarbowej wŁadzi

się powiadomić najbliższy

1529jV-1-1

Marta,

20/22, zgubił weksel
600,-, wyst. A. M. Grajwer, płatny 31. III. 39 r.
4442-3-1,

Berger I. w
zł.

z~ak

4500-1-1

Bertoid. rocznik 1909, syn LobI,
Blum
19

słowacji

Dula!

Łodzi,

Łomżyńska

Juliań. w Kurnosie.
Brandt
wydany przez Komisariat

1923 r.

I

skradziony dowód osobisty
m. Łodzi. dnia 1. III.
4425.:1-1

Rządu

~ Łodzi, W6lczańska 165. zgubiła dowód
E lek~rospaw!lt
reJestracYJny 1 kartę oplaŁsamochodu Nr. A 45938

wydany w

Łodzi

4493-1-1

Eitingon i S~ka. w Łodzi. zgubionodow6d tożsamości
pojazdu męcbanicznego samochodu ciężar~wego Nr. A
45647
4476-1-1

Engel
M. w
Brzozowa 6,
znak
cyjny samochodu Nr. A 48735 wydany w
Łodzi.

zgubił

rejestra-

Łodzi

4482-1-1

8. Zgubiono książeczkę -------------------------------------Cech Cieśli w Łodzi. Brzozowa
- przez K. K. O. w
Epszłajn Sz~psia, w Łodzi. Żwirki 3. zgubił dowód oso ..
Oszczędnościową

za numerem 13161 na

wydaną
sumę złotych

Łodzi.

670.08

4452-1-1

hoderski J6zef, syn Michała. rocznik 1904. w Łodzi,
Wolborska lO. zgubił ksiąteczkę wojskową, wydaną
w Skierniewicach. .
•
4359~1-1

C

Bolesław, ')In Andrzeja 1898, w Łodzi, zguC hlębowski
bił książeczkę wojskową, wydaną w Łodzi.
4451-1-1

Małgorzata zgubiła
C zerwińska
przez Zarząd m. Łodd.

Jan, wieś Tatar. zgubił
D yła
w Gminie Chabielice.

dow6d osobisty wydany
4602-1-1
dow6d osobisty. wydany
262-1-1

Durecki Jan. syn' Franciszka. rocznik 1903. w Łodzi
ul. Skierniewicka 28, zgubił książeczkę wojskową
wydaną w Łodzi.
4433-1-1
zamieszkały

vel Dacek Henryk. syn Henryka,
DencMarysinJII.
Tęczowa 7, zgubił dowód osobisty
dany gm. Radogoszcz.

wy4435-1 ..1

bitty,2 kontygenty uboju rytualnego Nr. 111. i legiw Łodzi.

tymację Giełdy Mięsne;

Fride Aron HerSZt w Łodzi, Legion6w 53, skradziono
dowód osobisty-wydany w Łodzi.
4473-1-1
Łodzi.

,.Be-Es", w
ul. Sienkiewicza Nr. 3/5, zguFirma
biono znak rejestracyjny samochodu Nr. A. 48309.
"

4424-1-1

uks Symcha Binen. syn -WoHa Szmula. rocznik 1918.
w Łodzi. Zawiszy 5. zgubił kartę rejestracyjną wojskową wydaną w Łodzi.
4429-1-1

F

Piotr, syn
Frydrych
Grunwaldzka 35.
w

Łodzi

Leona. rocznik 1896, Vi, Chojnacb.

zgubił książeczkę wojskową wydaną

4492-1-1

ajner Iżrael Icek, w Łodzi, Zachodnia 20. zgubił pra..
F wo jazdy czerwone Nr 12407 i dow6d osobisty z poświadczeniem obywatelstwa,
4475-1-1

Łódzki

Nr. 22
_Frajdenrałch Małka,
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w Łodzi, Kilińskiego 104. zgubiła
Powszechnej 13 J, w Łodzi
4480-1-1

świadectwo Szkoły

Mosz~k, syn Abrama, rocznik 1911. w Brze
K ornblum
wojskowe kat. E. wyzinach,
zgubił

zaświadczenie

Łodzi.

dane w

4474-1-1

Zygmunt, _w Piotrkowie. ul. Jagielońska 18.
Gilewski
K_ ozioł ,Stańisław. rocznik 1899.
zgubił znak rejestracyjny samochodu Nr. A 48643

książectkę wojskową wydaną

4491-1-1
o1dberg .Gułman, w Łodzi, Limanowskiego 22, zgubił
zaświadczenie Inspektora Emigracyjnego Wre 10785/38
4131·3-3

G

Włodzimierz, syn Arona,
Gawartin
dzi.

wydane

zgubił książeczkę
w Łodzi.

Ludwik, syn
Grzegorek
Niecki, gm Dobra,

wojskową

rocznik 1886 w Ło
i dowód osobisty
4371-1-1

Jak6ba, rocznik 1905. wieś
4 kartki z książeczki woi4471-1-1

zgubił

skowej.

Łodzi.

ze Szczepocie, zgubił
w Sosnowcu.
264-1-1

Podleśna

Stefan. w
26.
Karczewski
rejestracyjny samochodu Nr. A. 45681.

zgubił

znak
4468-1-1

K.lainows.ki Marian. ,?oszczowa. gm. wWił'Jgomłyny.
Radomsku.
bił kSlązeczkę wOJskową wydaną

zgu-

266-1-1
Helena, zamieszkała w Piątku.
Kołeczko
osobisty ser. D. Nr. 833231 wydany
Gminny w

Piątku

dn. 25. VII. 38 r.

zgubiła

dowód
przez Zarz_d
_
254-1-1

Jan. rocznik 1913, Janków II. gm. Ciasny.
K aczmarek
zgubił zaświadczenie wojskowe wydane w ł..odzi.

253-1-1
Zygmunt, rocznik 1911, zgubił zaświadczenie
H ankiewicz
wojskowe kat. E wydane w Brzezinach.
261-1.1
Władysław. syn Józefa, rocznik 1910. w toKoralewski
'dzi, Skrzywana 17.
wyenryk Hołowacz,
Łodzi, skradziono 2 weksle in
4495-t-l
H blanco a 1000, wystawca Kilijawski. ks. czekową daną w Włocławku'
P. K. O. legitymację służbową Urzędu Wojewódzkiego
Franciszek, rocznik 1895, syn M.ichała, Luto4431·1-1
dokumenty unieważnia się.
K owara
miersk k/todzi,
wyz~ubił książeczkę-

W

zgubił

H

aweI Stefan, syn Albina, rocznik 1896, w Radogoszczu,
zgubił książeczkę wojskową wydaną w -Łodzi.
4439-1-1
olzschuer Kuno Wilibald w Łodzi. W61czańska 124.
zgubił paszport zagraniczny wydany przez Polski
Konsulat w Tallinie.
4135-3-3

H

daną

książeczkę

4601-1-1

zgubił

bianice
zgubił

Handi.
Kiorhassan
6.35'

Konstantynowska 43,
przez magistrat PazI. 1532/V

brauning .nr, 827566. kaliber
zi. lS33/V

Izrael Noech, w Łodzi. Rzgowska 12, zgubił
ewkowicz Józef. syn Pinkusa, rocznik
H ocherman
dow6d osobisty wydany w
4488.1-1 L
55.
Bałucz ~gubił

osobisły

E.

Piłsudskiego
zgubił zaświadczenie
wydane w Łodzi.

Heinz, foIw.
dowód
Hoffmann
wydany w
'
269-1-1
empert .
w
77a.
L
osobisty wydany przez Komisariat
Józef Fajwel, syn Icka, _rocznik 1910. w
wie.
I chowicz
ul. Zgierska 21.
Bałuczu

w

zgubił

Łodzi.

Owsieł.

książeczkę

wojskową

ustman Jankiel, syn Iraela Szu'ema, rocznik 1915.
w Łodzi. Sienkiewicza 39, zgubił książeczkę wojskową
wydaną w Łodzi
4486-1-1

j

w Łodzi. Piotrkowska 15, ltgubił
wysł. N. Birnsztok w Sosnowcu, zlepłałny 30/IX 1938 r.
4376-3-2

udenherc Mendel,
weksel
200.,
Jcenie
M. Rubin,
zł.

Kałkusiń.ki
Nr. 3340.
domIsku.

Jan, zgubił' książeczkę oszczędnościową
Komunalnej Kasy' Oszczędnościowej w Ra264-1-1

w

Łodzi

w,daną

K

4418-3..:1

w Piotrkowie..

4427-1-1
Łodzi.

leyk. syn Fajbusia, rocznik 1893 . w
L aufer
Piótrkowska 109. zgubił książeczkę woiskową wydaną

.w

Łodzi.

.

4434-1-1

Czesław, rocznik 1913, zgubił
wojskową wydaną w Starogardzie.

Mildcink

Matusiak
skradziono

rakowiak Józef. Strzemboszewie.c, gm. Mroga';'Dolna.
zgubił zobowiązanie z 1917. wystawione przez Szczepana i Konstancją małż. Krakowiak na kwotę' zł. 400 i
leonia wartości 400 złotych.
, 4 4 3 7-1-1

arcinkowska Genowefa.
dany w Radomsku.

zgubiła

luka Tadeusz. w Łodzi Bankowa 27. zgubił świa
dectwo Szkoły Powszechnej Nr. 80.
4462-1-1

K

Wł.adysław,
Kwiatko~ski
ski adzlono kSIążeczkę

i książec?kę

syn. Stanisława rocznik 190~,
wOlskowąwydaną w KutnIe
Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi. 4465-1-1

Kupferminc Henoch, w Łodzi, ul. Piłsudskiego 17, zgubił znak rejestracyjny samochodu Nr. A 45937.
4472-1.;1
.

książeczkę

220-1-1

dowód osobisty wy.
251-1-1

Stanisław. syn J6zefa, rocznik 1911. w Łodzi,
książeczkę wojskową wydaną w ł..odzi.

4457-1-1
Józef. w Łodzi, Rokich~ska 101, zgubił świa
M usik
dectwo kI. V. Szkoły Powszechnej Nr, 66. w Łodzi.
4420-1-1

alicki Nachman. syn" Jankla. rocznik 1913,
Mala, w Łodzi. :zgubiła paszporH zagra- M
. Drewnowska 16, zgubił zaświadczenie
K rakowska
niczny wydany przez Starostwo Grodzkie
wydane w Łodzi. _
Łódzkie.
4400-3~2

dow6d
Warsza4453-1 ..1

Mordka, syn Herszlika, rocznik 1905, w Beł
L ipiński
chatowie, Narutowicza 35, zgubił książeczkę wojskową

Stefan. Inż. w Łodzi, Piotrkowska 219.
K rassowski
znak rejestracyjny samochodu Nr. A, 48582.

4422-1-1

zgubił
Rządu w

dnia 2. VIII. 1938 r.

M

zgu-

1913, w Lodzi,
wojskowe kat.
4449-1-1

Abram Bezysz, ł..ódż. Al. Kościuszki 46. zginął
L ande
paszport zagraniczny wydany przez Starostwo Grodzkie

Kwiatkowski Stanisław, w Łodzi. W61czańska 159, zgubił dowód osobisty wydany w Łodzi.
4419-1.1
bił

Łodzi, Gdańska

Łodzi.
wydaną

4458.;1·1

wojskową

w Sieradzu

Kazimierz, Pabianice,
Kurzawskidowód
osobisty wydany

Łodzi

wojskową

w Łodzi,
wojskowe,
4426-1-1

Eugeniusz, syn Jilna. rocznik 1907. w Łodzi,
M ałolepszy
Rzgowska 39. zgubił książeczkę wojskową,· wydaną
w

Łodzi.'

4432-1.1

Abram Lajbuś, syn Michela. rocznik ) 896. w Ło
Małc
dri, zgubił książeczkę wojskową, wydaną w Często
chowie
4441-1.1
ajewski Jan. rocznik 1919. syn Józefa zgubiłwo;skową
.
kartę rejestracyjną, książeczkę Ubezpieczalni. kartę
Funduszu Bezrobocia.' wydane w Łodzi oraz dowód oSQbisty, wydany przez magistrat m. Łodzi.' - zi.' 1636/V

M
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Nę~~k ,Ale~s~nder. rO,cznik ~903, Tomaszów.Mazow
'zgubd' k$14-zeczkę wOJskową ' .
259-1-1

Na'clolskieIllu Feliksowi. Kobyłki. gm, Wożniki, skra250-3-1
. dziono rewolwer F. N. kal, 6.35 Nr. 31750
rbach vel Orenbuch Jan Ignacy, syn Eliasza. rocznik
. 1918. w Łodzi. zgubił zaświadczenie wojskowe wy4481-1-1
- dane w Łodzi

O

Jentla, Radomsko,
5,
dowód
O·'jman
osobisty wydaBY przez Magistrat m. Radomska
Kościuszki

Nr. 22

Dziennik. Woj ewóclzki.

zgubiła

256-1-1

Antoni, syn Jana, rocznik 1901,
R osiński
żeczkę wojskową. wydaną w Łasku

R wM osobisty.
Zofia, w
Kopernika
wydany w
acińska

Łod:d,

Łodzi.

P,rzybylski

1S30/V

zgubiła

do-

4459-1-1

Rychter Maksymilian

wieś Łagunów. rocznik
Józęfa zgubił książkę wojskową wydaną w

Rapoport
Majer. wJ.,odzi, Legionów 63.
wód osobisty. w)1dany w

1906 syn
Lodzi..
257-1-1

skradziono do-

Łodzi

4447-1-tc

Rak Icek Mojsze,syn WoHa. rocznik 1918, w

Łodzi. zguŁodzi.

w

4416-1-1

Rozman Szlama. syn Henocha,
zgubił

paszewski Franciszek, Niechcice, zgubił dowód osobisty,wydany przez Zarząd Gminny Rozprza za Nr. 73
ser; A 795441 z pośw. obywatelstwa
\
232-1 ..1

zł.

56/58,

bił kartę rejestracyjną wojskową wydaną

OlEmdorczyk Aleksander, w Łodzi, złota 12, zgubił dowód osobisty wydany w Łodzi
4438-1-1

zgubił ksią

wydane w

książeczkę
Łodzi

rocznik 1902. w Łodzi,
i kartę mobilizacyjną

wojskową

4423-1-1

Edward, rocznik 1910. Tomaszów.. Mazow, ProS trzępek
jektowa 27. zguł;ił książeczkę wojskową o
258-1-1
Wacław,

rocznik

1899. Tomaszów-Mazow'

zgubił książeczkę wojskową

260-1-1

potersman Mordka,. syn Suchego Bera. rocznik 1891'
. w., Łodzi, zgubił książeczkę wojskową, .wydaną w Łod~i,
.
4469.1:..1

P'. r,oszowski Józef. rocznik 1909,

-książeczkę wojskową wydaną

ze Strzałko wa zgubił
w Radomsku.
264.1·1

Tadeusz, syn .J ózda.
S toiński
żeczkę wojskową

rocznik 1902.

zgubił ksią

4467-1-1

Szteinbok Mojżesz. w Łodzi, Śródmiejska 61, zgubił
kartę pobytu, wydaną w Łodzi
4470-1-1
Szczepańska

Helena, w Łodzi. Drewnowska U. zgubiła
dowód osobisty
4430-1-1

Gronen,SVll--Chaima. rocznik 1918, w Łodzi.
Bazarna.6! zgubił kartę rejestracyjną wojskową wyd~ną w Łodzi
'
4428-1-1

Szkudlarczyk Zygmunt, syn Józefa. rocznik 1910, w Ło
dzi, Żwirki 26, zgubił książeczkę wojskową wydanł\
w Łodzi
4446-1·1

piot;ows~i Eugeniusz,. w Łodzi.. ul. Pabianicka
'. b~ł śWIadectwo Szkoły Powszechnej Nr. 9

23 •. zgu4443-1-1

Sochanowski
1910,

Mieczysław, w Wieruszowie,
P· oszew-ski
wer Nab. kał. 6.35' Nr. 50029

4444-1~1

politański

zgubił

rewol-

Wacław Mieczysław,
zamieszkały w Piotrkowie.
wojskową wydaną w Piotrkowie

Schneider
. Nr. 124
A. Rothert

Małgorzata.

wydaną
w Łodzi

zgubiła

syn Józefa, . rocznik
zgubił

książeczkę

252-1-1

leg~tyma~ję

szkol!1ą

przez Prywatne GimnazJum

Zeńskle,

4485-1

pOrański Abram Jakub. w Łodzi. Kilfńskiego 50, . zgubił

w

- paszport zagraniczny, wydany przez Starostwo Grodzkie
Łodzi.
'"
.
4150-~-3

Szatan .N. H. w Łodzi, Stary Rynek 5, zgubił protest zł.
50., wyst. Noma Wolf. zlecenie N. Głowiński.
4390-3-2

piskorski -Stanisław, syn JÓzefy. rocznik 1919. w Łodzi.
. zgubił dowód rejestracyjny Junaków oi książeczkę
Ubezpieczalni Społecznej
o
bezpł. 1-1

Światkiewicz . ZYl!munt, syn Andrzeja, rocznik 1906,
w

clzi
Rauer Abram Pejsach, Franciszkańska 40, zgubił kartę
o rejestracji wojskowej. rocznik 1896 wydilDą przez
Konsulat Polski w Berlinie
4497-1-1
Ryczkowski Antoni, rocznik 1888
-' Zielna 15, zgubił ksiąhczkę
w todd

R. ozenberg
Chil. To;wie,
1918. w

zamieszkały, Łódź.
w:ojskową wydaną

syn Abrfilmfil Jakóba.

4499-1-1

rocznik

Łodzi. zgubił zaświadczenie wojskowe.' i dowód. osobisty. wydane w ~9~zi~ .
" .. '4448-1-1

Łolzi, zgubił książeczkę wojskową.
~
.

wydaną w Łobezpł. 1-1

Tybert Szłama Hersz, w Łodzi. Legionów 40.
wód osobisty. wydany w Łodzi

zgubił

do4456-1.1

Trzepałko.wski Stanisław, syn Walentego. rocznik 1891
wŁadzi. zgubił książeczkę wojskową wydaną w to-

dzi

....

4477-1-1

· lal;lk4ę~icz
Jerzy, ~ Ło~:lzi! zgubił legityDla~ję Gim~aU
z'llm 1m. Jgzefa PiłsudskIego w todżi.
'4466-1-1,

Nr. 22

Ló(iZ.ki DZienn.1k: W 0lewoC1Zki

U. ngier Mcrdka,

Łodzi,

w

c:iectwoprzemysłowe

Targ9wa 28, zgubił świa~
kat. III. wydane przez III Urząd

Skarbowy

4440-1-.
I

Społeczna w Łodzi podaje do wiawymienione osoby zagubiły legitymacje ubezpieczeniowe wydane im przez Ubezpieczal~ię Społeczną:
'
.

Ub·ezpieczalnia

domości,

iż

niżej

1) Bińczyk Władysława Nr. leg. 3;;637.766,; 2) BerIzak Nr. leg. 1.2 15.19-9; 3) Bongart Szlama Nr. leg.
3.676.11~; 4) Berger Sura Zelda !,!r. leg. 3.645.626;
5) Biegański Karol Nr; leg. 3.556.806; 6,) Brawerman
Jcek Nr. leg. 3.675.846; 7) Czerwiński Edmund Nr. leg.
3.402,.596; 8) Bykowska Irena Nr. leg. 3.607.6'5'8;
9) Fechner Eryk Nr. leg. 3'.649.049; 10) Janicki Feliks
Nr: leg. 3.444.864; 11) Drozdowski Ką.rol Nr. leg.
4.162.199; 12) Drewing Jerzy Nr. leg. 1.2'22.127; 13) Jezierski Wawrzyn Nr. leg. 3.4'44.5,2,3; 14) Idzikowski,
Dyonizy Nr. leg. 3.641.040; 15) Jakubowicz Tauba
Nr. leg. 3.623.955.; 16) Fornalczyk Zofia Nr . .leg. ,.
3.401.027; 17) Juszczyk wfadysław Nr. leg. 3.676.35'7;
18) Jeliński Edward Nr. leg. 3.408.570; 19) Grynblatt
Maria Nr" leg. 1.209.46'6; 20) Grudziński Zygmunt
Nr. leg. 3.563.689;21) Laskowski Władysław Nr. leg.
3.562.484; 22i) Grzełczyk Stanisława Nr. leg. 3.595.414;
23) Golenbowicz vel Gołubowicz Abratn Ni'. leg.
3.59,9-.0315,;24) Hummel Aniela Nr. leg. 3.477.55r1;
25) Grudke Elli Nr. leg. 3.603.870; 26) Lewandowska
Wiktoria Nr. leg. 3,iM1.813; 27) Herc Symcha Nr. leg.
1.222.921; 28) Lalewicz Mieczysław Zygmunt Nr. leg.
3.612.019; 2'9) Kleinhaus Ksenia Nr. leg. 3.551.032;;
30) KosmaIski Władysław Nr. leg. 3.688.185; 31) Korycki Józef Nr. leg. 3.42'4,;335'; 32) Kwaśniewski Herszel Nr., leg. 3.518.255; 33) Kielbik Bolesław Nr. leg;
3.452.661; 34) Zimińska Fran9iszka Nr. leg. 3.616.416;
35) Kościecha Jan Nr. leg. 3.6'16.689; 36) KowalczYk
Tomasz Nr. leg. 3'.500.203; 37) Koper Zygmunt Nr. leg.
3.483.709; 38) Krzymieniecki Henryk Józef Nr. leg.
3.399.. 024; 39) Kozanecki Ludwik Nr. leg. 3.489.490;
40) Kuszelewska Eleonora Nr. leg. 3.529.919; 41) Krysiak Antoni Nr. leg. 3.565.184; 42) Kurasiński Jan Nr.
leg. 3.580.452'; 43-) Kacprzyk Eugeniusz Nr. leg.
3.64'3.868; 44) Mroziewicz Stefan Nr. '. leg. 3.459.094;
45:) Łagowski Władysław Nr. leg. 3.484.448; 46) Maciążek Piotr Nr. leg. 1.2 10.669; 47) Majchrzak Franci, szek Nr. leg. 3,,709.499; 48) Matuszczak Wanda Nr. leg.
3.4'96.13'9; 491) Niemiec Tadeusz Nr. leg. 1.652.614;
50) Pogodzińska Helena Nr. leg. 3.610..433;51) Sobań
ski Stanisław Nr. leg. 3.509.2'6.0; 52) Polański Kałman
Nr. leg. 3.5:11.6m~; 53) Sikora Aniela Nr. leg. 3.484.077;
54), Środ~a StanisłaW Nr. 3.416.68'9; 55) Sierszyński
Antoni Nr. leg. 3.5186~98:1; 5'6) Śmietański PinkusNr.
leg. 3.62:9'.5.02;; 57) Similak Feliks Nr. leg,' 3.p07.067;
58) Sikorski Henryk Nr. leg .. 3.646;,.63'3; 59)' Pepfal
Olga Nr. leg. 3.625.2 59; 60) Patka Lucjan Nr. leg.
·1.230.218; 61) Sujecki Adam Nr. leg. 3.540~2'74; 62) 'sass
Stanisław Nr. leg. 3.543.708; 63) Stępińską Bar:bara
Nr. leg. 1,219.645; 64) Pewnicka Maria Nr. leg.
3.4~9.050; 65) Smolarczyk Justynal'rr. leg. 3.4~6.331;
66) Petzold .Helena Nr. leg. 2.408.211; 67) Surażyńska
Eugenia Nr. leg. 3'.686.3'30;68) śniady Lucjan Nr~ leg.
3.441.785;' 69) Stolafczyk Kat~r.~yp.a Nr. leg. 3.620.228;
7.0) Sasin 'Lucyna Nr. leg~ 3.680.125;.71) ścigała Ja!lina. Nr~ leg. 3~~84.619;7'21) Spektor' Szlama· Ńr. leg.
gęr

1

1

J47

3.6.'33.566; 73) Rotenberg Moszek Nr. leg. 3.610.951;
74} Tag~wski PiotrNr.leg.L206.621;75} Rychtęr
Amalia Nr. leg. 3.554.52'1; 76) .Rubacka Janh).a Nr. leg.
3.3912.13 9; 77) Rudecki Roman Nr. leg. 3.390.393;
'78) Talg Hugon Nr.. leg. 1.2,01.295; 79) Tęgosz Jan
Nr. leg. 3.606.289; 80) Wiśniewski Władysław Nr. leg.
3.512'.869; 81) Wrocławski Mordka Nr. leg. 3.5~21.866;·
82) Wojak Marta Nr. leg. 3.515.811; 83) WOlrajch
Chaim Nr. leg, 3.664,890; 84) .Wojtera Piotr Nr. leg.
3.589:.3'9'3-; 85) Wajcner Mordka Nr. leg~ 3.621.045;
86) Woźniak Stanisława Nr. leg. 3.6.01.786.
1

wieś' Parzna.gm.
zgubił zaświadczeni~ wojskowe

WolSki Szczepan.

Kluki. rocznik 1913,
kat. E
272... 1-;1

. Wrzalik Aleksander, syn Walentego, Bogusławice. gm.
Kruszyna. zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Radomsku
164-1.1
'Wigdorowicz Mendel. w Łodzi. Kamienna 12. zgubił
dowód osobisty, wydany.w Łodzi
4478-1-1

Maria. w Radogoszczu.
Wołniak
biła koncesję i zaświadczenie
przez

W

Zarząd

Miejski w

Łodzi

Zeligowskiego 2. zguna taksówkę wydane
4479·1-1

icińSki Michał.

w Łodzi, ul, Marcina 20,
wód osobisty wydany w Łodzi.
Bronisława.

wojskową

do4490.1-1

Łodzi, Chłodna

14. zgubiła
4454-1-1

rocznik 1913, skradziono

książeczkę

w
W alczewska
dowód osobisty. wydany w Strykowi e

W oitczak Lucjan.
i

zgubił

kartę mobilizacyjną

dowód
Zgubiono
wystawiony na nazwisko

tożsamości

konia

4436-1-1

ser. F. Nr. 715344
Krupy Antoniego

właściciela

zam; kol. Zawadów. gm. Lcikawa
dowód tożsamości
Zgubiono
wystawiony na nazwisko

zamieszkały

konia

219-1-1

seria F Nr. 596701
Marcina Łyczby,

właściciela

w gm, Koniecpol

246-1-1

dowód tożsamości konia ser. E Nr. 720955 wyZgubiono
stawiony na nazwisko
Jana Machery, zawłaściciela

mieszkały.w

gm. Koniecpol

dowód
Z.gubiono
wysławiony na

246-1-1

tożsamości

konia seria B Nr. 24104
nazwisko .właściciela Macieja Wieczorka zam. wieś Sadowice gm.Działoszyn
. 248-1-1

1

Nr~ 3991181. ~y~Jawiona
Z ostałą,zgubion~.Jegitymacja
przez UbezpIeczalnIę -Społeczną. w PabIanIcach na

nazwisko Górecki Wawrzyniec

legitymację tę unieważnia

się.'

247-1-1

1

dowód' tożsamości· konia. kasztan•. łysy bez
Z guhiono
odmian lat .15 wystawiony na. nazwisko, I. W9jcie<

chowski. Stoki. kjŁodzi

'

.

4460~1-1

Łódzki

548
tożsamości

dowód
Zgubiono
wystawiony na nazwisko
mica

Składowa

13·

tytuł wykonawczy
Z ginął
Okręgowego w Łodzi. w

dowód . tożsamości
Zgubiono
.wysławiony na nazwisko

właściciela

konia seria F Nr. 960291
Kuczyt\skiegtl
Mordki, w Łodzi. Pieprzowa 16
4487-1-1

Wydziału Handlowe~o Sądu

dowód
Zgubiono
zwisko

kania, seria D Nr. 88?706
Mendla Kuper.
4464-1-1

sprawie Nr. A 575/18
.,',~~..

,l421-1~1

.'i;' ..... , ..

ałęcki Michał. syn Szymona,
zgubił książeczkę woiskową

rocznik 1893. w Kaliszu'
wydana Radoms.ko i dowód osobisty, wydany Dmeninie
4417.1-1
Zginął weksel. zł. 500 wystawiony vi Łodzi dnia 3
września. ~938 r .• podpisany przez S. Bluml>erg, płatny
w Łodd. dnia 30. kwietnia 1939/r. przy ul. Moniuszki 3.
na zlecenie firmy "Szaniewa".
4450~1-1

dowód tożsamości konia Nr.19836 seria E wyZ ginął
dany w Gminie Popieli, Obecny właściciel 'Józef
..'

tożsamości
właściciela Fuksa

Szopena 7.

właściciela

konia. wystawiony na naSzaji .Majera w Łodzi. ul.
4483-1-1

legitymację

Z

Walas

Nr. 22

Dziennik Wojewódzki.

z1. 15311V

ubezp. Nr.
Z gubiono
na nazwisko Jabrzyk Stanisław

Społeczną

w Tomaszowie

Stanisław.
bił książeczkę wojskową wydaną

w Konstantynowie. rocznik 1897. zgw
Zubert
w
l-l
dowQd
konia ser. F Nr. 616064
Zgubiono
Popiela
wystawiony na nazwisko

-

zł.

Łodzi

tożsamości
właściciela
zamieszkałego osada Pa;ęczno

bezpł.

Andrzę;a

271-1-1

dowód' tóżsamości
Z gubiono
wystawiony na nazwisko

konia seńa E Nr. J2468
właściciela
Wawszczak
Franciszek zamieszkały wieś Koniecpol-Stary
245-1-1

-

PreDumerata wynosh kwartalnie

4163368 wystawioną
przez Ubezpieczalnię
, 265.1-1

4.50. rocznie

zł.

•

18.- wraz z

.

przesyłk, pocztową.

KOQ.o 'w P. 1(. O. Kr. '602355 ŁódzKi D:denalK Woj••6dzIli, l.ód~

. Adre. ledakCjI ł Admin.:

.

Wojewódzki. Łódź. Ogrodowa 15. tel. 158-50; Ad.ln....... czynna od godz. 10-12.
Cena pojedyilczego egzemph~rza 7Sgi.
Admini,stracla przyjmuje ogłoszenia instytucyj społecznych i użyteczności publicznej, od osób zaś prywatnych tylko
takie, które wynikają ze stosunku do władz rządowych i wymienionych instytucyj, ....:.. Ceny ogłoszeń: drobn~ 1 krotne
~ 15 groszy za wyraz, najmniej zł. 1.50 - 3 krotne 30 groszy za wyraz. Zwyczajne: 30 groszy za wiersz milimetrowy
(szpalty redakcyjne;).
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