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476.
ZARZi\DZENIE
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
1, dnia 31 października 1938 roku
o utworzeniu Oddziału Aprowizacyjnego w Wydziale Rolnictwa i Reform Rolnych -Urzędu Wojew6dzkiego, O szczegółowym podziale czynności
i o wykazie akt dla tego OddziahL
, W myśl art. 1 ust. 2. dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lutego 1938 roku o poruczeniu spraw aprowizacyjnych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 13,
poz. -89~ i zarządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dńia 20- października 1938 roku
Nr. PB. 2/44 o organizacji 'służby aprowizacyjnej
zarządzam, co następuje:

589
590
590
590

591

cżłonkowie zajmują się produkcją, przerobem i Wymianą artykułów pierwszej potrzeby.
.
~) Zatwierdzanie wysokości opłat za ubój rytualny i trybowanie mięsa. ZezwolQnia na prowad2enie przez gminy trybowni.
3) Godziny handlu artykułami pierwszej potrzeby w ramach obowiązujących przepisów.
4) Komunikaty prasowe z zakresu spraw aprowizacyjnych.
-

B. Sprawy

Wydziału Samorządowego.

1) Powstanie i działalność komunalnych przedsiębiorstw aprowizacyjnych; wysokość opłat
za korzystanie z tych przedsiębiorstw oraz
udziału finansowego związków samorządo
wych w państwowych, spółdzielczych i pry. watnych zakładach aprowizacyjnych.
2) Planowanie rozmieszczenia rolniczego aparatu kredytowego (kasy gminne) i zakrefiu
czynności.

3) Wnioski na Wydział Wojewódzki, Radę Wojewódzką z zakresu zagadnień aprowizacyjnych.

l. 'a) Do załatwiania spraw aprowizacyjnych,
wchodzących w zakres administracji rolni,
stwa i reform rolnych tw.orzę w Wydziale
C. Sprawy Wydziału Zdrowia Publicznego.
Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu Wo'jewódzkiego Łódzkiego Oddział Aprowiza- 1) Sprawy z ,zakresu dozoru nad artykułami życyjny. Istniejący dotychczas referat aprowności, a w szczególności:
,
wizacyjny w Wydziale Samorządowym zoa) zakładów piekarskich,
staje zniesiony.
b) zakładów rzeźniczo-wędliniarskich,
b) W starostwach powiatowych Województwa
c) zakładów mleczarskich.
Ł6dz~iego sprawy aprowizacyjne mają być
.7~łatwiane do cza~u wydania dalszych zaD. Sprawy Wydziału Przemysłowego.
:rządzeń
w dotrchczasowyrn referacie
i przez dotychczasowy personel.
1) Zatwierdzanie projektów urządzeń zakładów
e) vi Zarządzie Miej~kim m. Łodzi sprąwy
przemysłu spożywczego, .a w szczególności
aprowizacyjne mają być prowadzone przez
młynów i kaszarni, fabryk makaronów, piereferat (oddział) aprowizacyjny; utworzokarń, krochmalni, syropiarni i suszarni,
ny na mocy okólnika Ministerstwa Spraw
Wewnętrznycl;1 z dnia 23 marca 1938 roku
2) przemysłu przetworów owocowych i warzyw(Dz Urz. Min. Spr. Wewn. Nr. 11, poz. 54
nych,
z-dnia 15 kwietnia' 1938 roku).·
3) przemysł~ mięsnego i". przetworów zwierzę
d) Sprawy aprowizacyjne, mające związek
cych do celów jadalnych, a mianowicie: tarz aprowizacją, mają być na terenie Urzędu
gowisk, rzeźni, wędliniarstwa, ekstraktów,
Wojewódzkiego uzgadniane z Oddziałem
eksploatacji ubocznych produktów ubojoA:prowizacyjnym zasadniczo w następują
wych -itp.,
cym zakresie:
4) bekoniarstwa i Iabryk konserw mięsnych,
A. Sprawy Wydziału SpołecziurPolitycznego. 5) przemysłu nabiałowego, a mianowicie: mlficzar'stwa, maślarstwa, serowarstwa, kazeiny
1) Zatwierdzenie statutów i likwidacja stowai t. p.,
'. ·::rzyszeń '0 charakterze branżowym, których

ŁódzI(i Dziennik Wojew6dzkt

Nr. 24

przemysłu napojów winnych, miodosytnictwa (mIodów pitnych) , słodownictwa, browarnictwa, droż
dżownictwa i przemysłu kwasu octowego,

e) gorzelnictwa, cukrownictwa,

7) opiniowanie statutów stowarzyszeń i zrzeszeń
gospodarczych, obejmujących swą działal
nością zagadnienia, związane z aprowizacją,
oraz współdziałania w realizacji celów i zadań, przewidzianych w odnośnych statutach.
Wydział Rolnictwa i Reform Rąlnych (Oddział Aprowizacyjny) jest obowiązany ze swej
strony uzgadniać z zainteresowanymi Wydziała
mi te sprawy z zakresu spraw aprowizacyjny'ch,
które wiążą się w jakikolwiek sposób z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Wojewódzkie. go; w szczególności z Wydziałem Wojskowym
należy uzgadniać sprawy planowań aprowizacyjnych w okresie zwiększonych potrzeb.
W wypadku nieosiągnięcia uzgodnienia należy sprawę przedstawić Wicewojewodzie do'
ostatecznej decyzji.
Poza tym przy wzajemnym uzgadnianiu Oddział Aprowizacyjny i wszystkie Wydziały winny przestrzegać ściśle wskazówek zarządzenia
Wojewody z dnia 17 września 1937 roku Nr. OA.
II. 5/139.
Analogicznemu uzgodnieniu mają podlegać
odpowiednie sprawy w powiatowych władzach
administracji ogólnej i w Zarządzie Miejskim
. m. Łodzi.
.
II. A.

II. Sprawy polityki aprowizacyjnej.

(Znak R. Apr. II.)
1) Piecza nad przystosowaniem produkcji, przerobu, gromadzenia i rozdziału przedmiotów
powszedniego użytku do potrzeb· aprowizacyjnych,
2) piecza nad należytym przygotowaniem do potrzeb aprowizacyjnych aparatu przerobu
. i wymiany.
III. Sprawy administracji aprowizacyjnej.

(Znak R. Apr. III.)
a) Wykonywanie przepisów prawny~hw sprawach aprowizacyjnych,
b) nadzór nad cenami przedmiotów powszedniego użytku,
c) walka z lichwą i spekulacją,
d) orzecznictwo aprowizacyjne.
IV. Sprawy nadzoru i inspekcji.

(Znak R. Apr. IV.)
1) Nadzór i kontrola nad· starostwami powiatowymi i Zarządem m. Łodzi oraz nad objętymi
·planem aprowizacyjnym miastami w zakresie
aprowizacj i,
'2) instruowanie Starostw i Zarządami Miejskimi w sprawach aprowizacyjnych.

Szc'zegółowy podział czynności Oddziału

B. Wykaz Akt.

Aprowizacyjnego.

I. Sprawy planowania' aprowizacji.

\

(Znak R.
właściwości
należą w ramach

Do

Ąpr.)

Oddziału

581

Poz. 476

.

(Znak R. Apr. L)

Aprowizacyjne~

go
instrukcji Ministerstwa RolniCtwa i Reform Rolnych następujące sprawy
aprowizacyjne:
I. Sprawy planowania aprowizacji.

(Znak R. Apr. 1.)
1) Gromadzenie i ,opracowywanie materiałów
z zakresu obecnego st~nu i rozwoju produkcji, przerobu, rozdziału i' zapotrzebowania
w odniesieniu do artykułów objętych planem
aprowizacji,
2) opracowywanie planu zapotrzebowania w zakresie produkcji i przerobu oraz planu gromadzenia i rozdziału przedmiotów powszechnego użytku w okresie zwiększonych potrzeb,
3) aktualizowanie wojewódzkiego planu apro-

O. Przepisy i

1.

zarządzenia

ogólne,

Materiały z zakresu produkcji,
działu i zapotrzebowania:

przerobu, roz-

a) zboża,
b) przetworów zbożowych,
c) ziemniaków,
d) mięsnych,
e) przetworów mięsnych,
f) drobiu,
,g) tłuszczów jadalnych - roślinnych i zwierzęcych,

h) masła,
i) mleka,

j) środków opałowych net uzytek domowy
(drzewa, torfu, węgla),
k) mydła.
2) Plany zaopatrzenia (produkcji, przerobu,
gromadzenia i rozdziału).

wizacji,

3) Plan przygotowania produkcji rolnej do celów aprowizacyjnych na okres zwiększonych
potrzeb.
4) Korespondencja z instytucjami współdziała~
5) współdziałanie z ~łaściwym~. instytucjam~'
jącymi w sprawach aprowizacyjnych.

4) współdziałanie ~ zakre.sie przygotowania
rolnictwa do zadan aprowIzacYJnych na okres
zwiększonych potrzeb,
państwowymi, samorządowymI

l

społe.cznymI

w sprawach, związanych z aprOWIzaCJą·

5) Różne.

582
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1) Do aprobaty Wojewody zostają
następujące sprawy:

(Znak R. Apr. II.)
1.

zarządzenia

ogólne.

Zarządzenia i korespondencja w sprawie pieczy nad przystosowaniem produkcji, przerobu,
gromadzenia i rozdziału przedmiotów powszedniego użytku do potrzeb aprowizacyjnych - odnośnie:

a)
b)

środków

c)

chłodni,

d)
e)

śpichrzy

f)

g)

h)
i)

o

środków

pochodzenia
pochodzenia

roślinnego,

zwierzęcego,

i elewatorów

zbożowych,

przemysłu spożywczego (młynarstwa

z kaszarstwem, fabryk makaronów, piekarstwa, krochmalnictwa, syropiarstwa i suszarnictwa) ,
przemysłu przetworów owocowych" i warzywnych,
przemysłu mięsnego i tłuszczów zwierzę
cych (targowisk, rzeźni, wędliniarstwa,
bulionu, ekstraktów), bekoniarstwa, fa-'
bryk konserw itp.,
przemysłu
nabiałowego
(mleczarstwa,
maślarstwa, serowarstwa, kazeiny itp.),
gorzelnictwa, cukrownictwa, przemysłu
napojów winnych, miadosytnictwa (miodów pitnych), słodownictwa, drożdżownictwa i przemysłu kwasu octowego.

2) Zarządzenia i korespondencja w sprawach

. przygotowania aparatu przerobu i wymiany:
a) spółdzielnie,
b) giełdy zbożowo-towarowe,
c) giełda mięsna,
d) propaganda spożycia.
o

3.

24

UI. A p r o b a t a s p r a w.

B. Sprawy poliltyki aprowizacyjnej.
O. Przepisy i

Nr~

Wojewódzki. Poz. 476

zastrzeżone

a) .zatwierdzanie planów aprowizacyjnych w zakresie produkcji, przerobu, gromadzenia i rozdziału przedmiotów powszedniego użytku,
b) zatwierdzanie planu prac, dotyczących przygotowania rolnictwa do zadań aprowizacyjnych - na okres zwiększonych potrzeb, c) nadawanie kierunku polityce aprowizacyjnej
w zakresie:

1. przystosowania produkcji, przerobu, gromadzenia i rozdziału do potrzeb aprowizacyjnych w drodze odpowiednich zarządzeń,
mających na celu przystosowanie obecnego
stanu do stanu, jaki się okaże potrzebny,

.

'.'

2. przygotowanie aparatu przerobu- i wymiany;
d) pisma Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych z wyjątkiem wiadomości o zniżce cen na
artykuły powszedniego użytku.
2) Do aprobaty Naczelnika Wydziału Rolnictwa
i Reform Rolnych należy:

1. Przedaprobaty wszystkich pism, które podpisuje Wojewoda.
2. Aprobata pism uzgadnianych z innymi Wydziałami, o ile nie dotyczą spraw zastrzeżo
nych Wojewodzie.
3) Pisma zawierające wykładnie przepisów merytorycznych. ,
4. Pisma do urzędów podległych, zawierające
wytknięcia uchybień itp. pod względem fachowym.
o

o

3) Do aprobaty Kierownika

Różne.

o

Oddziału

l\pro~zacyjnego

należą

III. -Sprawy administracji aprowizacyjnej.
. (Znak R. Apr. III.)

wszystkie sprawy nie :zastrzeżone do
aprobaty Wojewody i Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych .
IV. Starostwa Powiatowe, a w mieście Ło
dzi Zarząd Miejski obejmują swą właściwością
na swoich terenach zasadniczo analogiczne sprawy aprowizacyjne, jak Urząd Wojewódzki na
terenie Województwa.
Szczegółowy podział czynnoścI St~rostw Powiatowych zostanie unormowany osobno po
utworzeniu w Starostwach odpowiednich jednostek organizacyjnych.
V. Mając' na celu osobisty wgląd i nadzór
w sprawach aprowizacyjnych - zarządzam, aby
Kierownik Oddziału Aprowizacyjnego, o ile możności w obecności Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych, informował mnie stale
o biegu spraw aprowizacyjnych.
VI. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 1 listopada 1938 roku.
o

O.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przepisy i zarządzenia ogólne.
Opłaty od mąki i kasz.
Kontyngenty ubojowe.
Organizacja komisyj cen.
Regulowanie cen (zarządzenia).
Walka z lichwą i spekulacją.
Orzecznictwo .aprowizacyjne.
Koszty utrzymania.
Różne.

IV. Sprawy nadzoru i inspekcji.
(Znak R. Apr.)
O. Przepisy i zarządzenia ogólne.
1. Protokóły lustracyjne, instrukcje' i
nia polustracyjne.
2. Różne.

zarządze

Wojewoda:
(-) H. J ó z e w ski.

Nr. 24

Łódzki

Dziennik Wojewódzki. Poz. 477, 478
III.

477.
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Sprawy ;regulacyj hipotecznych.

ZARZĄDZENIE

(Znak R. Pr. III).

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 listopada 1938 r. Nr. OA. II-5/177
o utworzeniu Oddziału Regulacyj Prawnych.
N a podstawie § 40 Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1931 r.
o organizacji urzędów wojewódzkich i' trybie załatwiania spraw w tych urzędach (Dz. U. R. P.
Nr. 76, poz. 611) i zgodnie z zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1938 roku Nr. BP. I. 2/37- zarządzam co

1) ustalania tytułów własności na grunty sca~

następuje:

. I. W wydziale. Rolnictwa i Reform Rolnych
Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego powołuję do
życia "Oddział Regulacyj Prawnych".
II. Do zakresu działania Oddziału Regulacyj
Prawnych należą następujące sprawy:

lone w trybie ustawy z dnia 21 marca 1931 r.
i regulacji hipotek przy scalaniu gruntów;
2) regulacyj hipotek na rzecz Skarbu

Państwa;

3) regulacyj hipotek dla nabywców gruntów

z parcelacji

rządowej;

4) sprawdzania rachunków pisarzy

hipotecz-

nych;
5) opracowania rocznych planów prac regulacyj

hipotecznych;
6)

związane z poddaniem ograniczeniu
nieruchomościami ziemskimi.

obrotu

IV. Sprawy Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej.

(Znak R. Pr. IV.)
I . .Sprawy doradztwa i nadzoru prawnego.

1) udzielania opinij prawnych dla całego Wydziału

Rolnictwa i Reform Rolnych i wyjednywanie opinii od Prokuratorii Generalnej;
2) ostatecznej redakcji odpowiedżi na skargi
Najwyższego Tr.ybunału
nistraćyjnego;

Wojewódzką Komisję Ziemską;
Wojewódzką
Komisję Ziemską;
zwoływania posiedzeń W.KZ.;

sków na

2) ustalania wokandy spraw na

(Znak R. Pr. L)

wnoszone do

1) aprobowania pod względem prawnych wnio-

Admi-

3) prowadzenie zbiorów zarządzeń o charakterze

3)

4) prowadzenia

p:fotokółów

względnie ogłoszenia stronom.
IILZarządzenie niniejsze wchodzi

. (Znak. R. Pr. II) ..
1) regulowania· w drodze sądowej tytułem wła
sności gruntów, oddanych w drodze parcelacji prywatnej w posiadanie nabywców;
2) segregacji· wierzytelności na nieruchomoś
ciach ziemskich w związku z parcelacją oddłużeniową;

1.3) składania prokuratorii Generalnej wniosków

procesowych;
4) inne wymagające załatwienia w drodze sądo
wej, z wyjątkiem spraw regulacji hipotecz..
nej (dział III).

w

życie

z dniem 1 grudnia 1938 roku.
Wojewoda:
w/z. (-) J. J e 11 i n e k
Wicewojewoda.

4) nadzoru ze stanowiska prawnego nad orzecznictwam w referatach rolnictwa i reform rolnych·w starostwach;

II. Sprawy związane z postępowaniem sądowym
i segregat!ją obCiążeń hipotecznych. ...

posiedzeniu
.

5) -rozsyłania orzeczeń W.K.Z. celem doręczenia,

normatywnym oraz orzecznictwa N aj wyższe
go Trybunału Administracyjnego z zakresu
administracji rolnictwa i reform rolnych;

5) projektowania doniesień karno-sądowych do
Prokuratora w odniesieniu do personelu zatrudnionego w dziale rolnictwa i reform rolnych oraz wniosków w sprawie pociągnięcia
tego personelu do odpowiedzialności służbo
wej i dyscyplinarnej.

na

W.K.Z.;

,

478.

ZARZ4DZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO
ARZEZINSKIEGO
z dnia 15 listopada 1938 roku Nr. Wet. 10/186
o zmianie· zarządzenia Starosty Powiatowego
Brzezińskiego z dnia 1 października 1938 roku
Nr. Wet. 10/183 o zwalczaniu pryszczycy na terenie powiatu brzezińskiego.
W związku z obecnym stanem pryszczycy na
terenie powiatu brzezińskiego na zasadzie postanowień u~tępu wstępnego zarządzenia Starosty Powiatowego Brzezińskiego z dnia 16. VIII.
1938 roku Nr. Wet. 10/123 zarządzam co nastę::
puje:
§ 1.
Treść § 1 zarządzenia mego z dnia 1. listopada' 1938 ,roku Nr. Wet. 10/193 otrzymuje następu..

j ące brżmienie:

"Ustanawiam

okręgi

zapowietrzone pryszczy..

cą i włączam w nie następująe miejscowości:

z gm.

Gałkówek:

folw. Koluszki Stare.

584

Łódzki Dziennik Wojewódzki.

Poz. 478. 479, 480.

§ 2.

§ 3. "
Pozostałe paragrafy zarządzenia mojego z dnia
1 listopada 1938 roku Nr. Wet. 10/183 pozostają
niezmienione.
§ 4.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie
zwłocznie i obowiązuje aż do odwołania.

nie-

Starosta Powiatowy:
w/z. (-) J. R uk a
Wicestarosta.
47~.

ZARZ1\DZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO LASKIEGO
z dnia 7 listopada 1938 roku Nr. Wet. 10/33
o zmianie zarządzenia Starosty Powiatowego Laskiego z dnia 31 października 1938 r. Nr. Wet.
10/33 o zwalcz,aniu pryszczycy w pow. laskim.
Na podstawie zarządzenia Wojewody Łódz
kiego z dnia 11. lipca 1938 roku Nr. RW. 6/1, wydanego na podstawie rozporządzenia Min. Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 czerwca rb.
o zezwoleniu Wojewodom na upoważnienieSta
rostów do wydawania zarządzeń i orzeczeń, zastrzeżonych Wojewodom w sprawach dotyczą
cych zwalczania pryszczycy, (Łódzki Dziennik
Wojewódzki Nr. 4 i 7, poz. 59 i 129 z 1938 r.)
zarządzam co następuje:
§ 1.
Zarządzenie Starosty Powiat.,>wego Ł,askiego
z dnia 31 października 1938 roku Nr. Wet. 10/33
o zwalczaniu pryszczycy w powiecie łaskim ulega .następującym zmianom:
§ 1. otrzymuje brzmi'enie:
Ustanawiam okręgi zapowietrzone i włączam
w nie następujące zagrod~ względnie części miejscowości:

Oskara Tuczka w kol. Kurówek, gm.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Łódzkie
go z dnia 12 kwietnią 1938 r~ku Nr. RW., L 6(1,
o zwalczaniu pryszczycy, ogłoszonym w Łodzklm
Dzienniku Wojewódzkim Nr. 7, pod poz. 129 zagroda Oskara Tuczka w kol.. Kurówek, gminy
Wygiełzów tworzy okręg zagrożony.
Starosta:
(-) Wiktor Nowakowski
~ierownik Starostwa.

---'-

Nr_ 24

480.

Treść z § 8 zarządzenia mego z dnia 1 paź
dziernika 1938 roku Nr. Wet. 10/183 otrzymuje
brzmienie:
Do okręgu zagrożonego pryszczycą wcielam:
z gm. Gałkówek: wieś Stare Koluszki.

Zagrodę
Wygiełzów.

481

ZARZĄpZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO LASKIEGO
z dnia 15 listopada 1938 roku Nr. Wet, 10/33
o zmianie zarządzenia Starosty Powiatowego Laskiegoz dnia 7 Hstopada 1938 r. Nr. Wet. 10/33
o zwalczaniu pryszczycy ~
Na podstawie zarządzenia Wojewody Lódzkiego .z dnia 11 lipca 1938 r~ Nr. BW. 1. 6/1., wydanego na podstawie rozporządzenia Min. Roln.
i Reform Rolnych z dnia 17. czerwca 1938 roku
o zez,woleniu Wojewodom na upoważnienie Starostów do wydawania zarządzeń i orzecz;eń, zastrzeżonych Wojewodom w sprawach dotyczą
cych zwalczania pryszczycy (Łódzki Dziennik
Woj. Nr. 4 i 7, poz. 7, 59 i 129 z 1938 r) zarządzam
co następuj e:
§ 1.
Zarządz,enie Starosty Powiatowego Łaskiego
z dnia 7 listopada 1938 r. Nr. Wet. 10/33 o zwalczaniu pryszczycy w powiecie łaskim ulega następującym zmianom :
§ 1 otrzymuje brzmienie:
U stanawiam okręg zapowietrzony pryszczycą i włączam doń: folwark Żdżary, z gm. Widzew.
§ 8 otrzymuje brzmienie:
Zapowietrzony folw.ark Zdżary z gminy Widzew tworzy również okręg zagrożony pryszczycą·

§ 2.
Zarządzenie niniejsze
zwłocznie i obowiązuje aż

wchodzi w życie niedo odwołania.
Starosta:

(-) W i k t o r N o w a k o w s k i
Kierownik, Starostwa.
481.
ZARZĄDZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 15 listopada 1938 roku Nr. Wet. 10c/465
o zmianie zarządzenia Starosty Powiatowego Sieradzkiego o żwalczaniu pryszczycy w pow. sieradzkim z dnia 15. VIII. 1938 r. Nr. Wet. 10c/379.
Stosownie do ~ustępu wstępnego zarządzenia
mego z dnia 15 sierpnia 193~ f. Nr. W~t. 10c/3.79
o zwalczaniu pryszczycy w pow. sler,~dzkll?
zmieniam treść § 1 powyższego zarządzenIa, ktore otrzymuje następujące brzmienie:
§ 1.

ii;r-;---t1

Ustanawiam okręgi zapowietrzone, i włącz~am
w nie następujące:
a) całe miejscowości:
z gm. Majaczewice: folw. Wolnica,

Nr, 24

Łódzki DzielUlik Wojew6dzld. Poz.

481. 4S~,

b) zagrody, względnie części miejscowości:

Z gm. Gruszczyce: wieś Józefów, zagrod51 Józefa

Kołodziejczyka.

§ 8 otrzymuje brzmienie:
Do okręgu zagrożonego pryszczycą wcielam

§ 3.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie
zwłocznie i obowiązuje aż do odwołania.

StarQ'!ta Powiatowy:
(-) Mgr. K.

Ł

a z a r s k i.

482.

ZARZl\DZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO
WIELUŃSKI~GO
•
z dnia 15 listopada 1938 roku Nr. Wet. 10/1
o zmianie zarzędzenia Starosty Powiatowego
Wi~luńskiego 'z dnia 2 listopada 1938 roku
,- Nr. Wet. 10/1 o zwalczaniu pryszczycy.
N a podstawie zarządzeni.a Wojewody Łódz
kiego z dnia 11 lipca 1938 r. Nr. RW. 1. 6/1, wydanego na podstąwie rozporządzenia Min. Roln.
i Reform Rolnych z dnia 17 czerwca 1938 roku
o zezwoleniu W oiewodom na upoważnienie Starostów do wydawania z.arządz·eń 'j orzeczeń, za. .
strzeżonych Wojewodom, w sprawach dotyczą
cych zwalczania pryszczycy (Łódzki Dziennik
Wojewódzki Nr. 4 i 7, poz. 59 i 129/38) zarzą
dzam, co następuje:
§ 1.
Zarządzenie Starosty Powiatowego Wieluń
skiego z dnia 2 listopada 1938 roku Nr. Wet. 10/1
o zwalczaniu pryszczycy w powiecie Wieluńskim
ulega. następującym tmianom:

§ 1 otrzymuje brzmienie:
Ustanawiam okręgi zapowietrzonQ i włączam
do nich·następujące zagrody:
z gm. Kiełczygłów -..- W.e wsi Kiełczygłów zagrodę Moszka Broszeckiego, we wsi Obrów
zagrodę Właclysława Kucharczyka;
z gm. Działoszy~ - os. DziałoszY41, zagroda Franciszka Kulika;
'2: gm. Praszka-- we si Rossochy, zagrodę Widera Ludwika.
§ 2.

Do

okręgu zagrożonego pryszczycą wcielam~

następuj ącemiej scowości:

.

z gm. Kiełczygłów - wsie Kiełczygłówi Oprów;
z gm.. Działoszyn ~- os. Działoszyn ;
'a gm. Praszka - wieś Rossochy.

nie-

Starosta:

·następujące miejscowości:

z gm. Gruszczyce: w. Brudzew, w. Osowiec, wieś
Równa, w . Sarny , w. Cienia, w. Bugaj i wieś
Mierzowy;
2 gm. Maj aczewice: wieś. W oInka, w. Ręszew,
w. Kamilów, w. Grabówka.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie niezwłocznie i obowiązuje aż do odwołania.

483,484

w/z. (-)

Wł. Krzyżanowski

Wicestarosta.

D.
483.
OGŁOSZENIE

URZ~DU

WOJEWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 14 listopada 1938 roku Nr. OC. II. 23/57
o wszczęciu postępowania likwidacyjnego'
odnośnie mienia opuszczonego.
N a podstawie art" 9 ust. 1 ustawy z dnia 2..go
lipca 1937 roku o likwidacji mienia opuszczonego (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 405) Urząd Wqjewódzki Łódzki podaje do public.znej wiadomości,
że Sąd Okręgowy w Piotrkowie postanowieniem
;Z dnia 1 października 1938 roku Nr. Co. 511/38,
wszczął postępowanie likwidacyjne' odnośnie
mienia opuszczonego, pozostałego po zmarłym
w 1909 roku Izraelu-leku Ziółkiewiczu, -a mianowicie odnośnie 1/4 niepodzielnej 'części .nieru..
chomości, położonej w Tomaszowie-Maz. przy ul.
Polnej Nr. 34, oznaczonej Nr. hip. 360-a. Nr. policyjnym 182, składającej się z placu o pówierzch..
ni 2076 m. kw., drewnianego budynku mieszkaJ...
nego, oficyn murowanej i drewnianej z przybudówkami i komórek.
Urząd Wojewódzki wzywa .osoby, roszc,zące
sobie prawa do wspomnianego mienia opuszczonego, oraz wierzycieli, by zgłosili _swe' roszeze ..
nia należycie uzasadnione do Sądu 'Okręgowego
w Piotrkowie w terminie·6 miesięcznym od'. dat y
.ogłoszenia w niniejszym Dzięnniku Wojewódz..
kim.
Za W:ojewodę:
(-) Al. TymiĄniecki
Naczelnik Wyd:;;;iału.
484.
OGŁOSZENIE

URZ~DU WOJEWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 25 listopada 1938 roku Nr. OC. II. 23/66
o wszczęciu postępowania likwidacyjnego "
odnośnie mienia opuszczonego.
;"
Na .podstawie art. 9' ust. l ustawy z dni~2
lipca 1937 roku o likwidacji mienIa opusżczonego
(Dz. U R. P. Nr. 52, poz. 405) Urząd Wojewódzki Łódzki podaje do' publicznej wiadomości,że
Sąd Okręgowy w Piotrkowie postanowieniem
z dnia 20 paźdz.iernika 1938 roku Nr. Co. 546(~~
wszczął postępowanie likwidacyjne odno~@i
opuszczonego mienia, pozostałego po nieobect".il~
Antonim Frukaczu, s. Franciszka i Kunegurl~Y,
stanowiącego 1/28 część' osady o ogólnej ~.,
wierzchni 6 mórg 243 prętów, za,Pisanęj W taJ;)lli

586

Łódzki

Dziennik Wojewódzki. Poz.
484, 485~ 486
Nr. 24
----~--~~~--~--~--~~~~

III.

likwidacyjnej wsi Ulesie" gm. Dąbrowa Zielona
powiatu tadomszczańskiego pod Nr. 30.
'
~rząaWojewódzki wzywa osoby, roszczące
sobIe prawa do wspomnianego mienia opuszczonego, oraz wierzycieli, by zgłosili swe roszczenia ?-ależyci~ uzasadn~0I?-e do Sądu Okręgowego
w PlOtrkowle w termInIe 6-miesięcznym od daty ogłoszenia w niniejszym Dzienniku Wojewódzkim;

486.
URZ~DU

PISMO OKÓLNE
WOJEWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO

z ,dnia 21 listopada 1938 roku Nr. OA. II-5/244
o znaczkach ewidencyjnych
kolei państwowych.

straży

Do wszystkich Panó\v Starostów woj. łód~kiego.
Urząd Wojewódzki udziela do wiadomości
zgłos~ ~ięw I?owyżej ~skazanym 6-miesięcznym
przedruk zarządzenia Ministra Komunikacji z 19
te~mlnIe, m<oze nastąplc uznanie go za zmarłego.
kwietnia 1937 roku Nr. P. 10/221 - w sprawie
odznak służbowych straży kolei państwowych,
, ZaWojewodę:
udzielony Urzędowi vfojewódzkiemu przez Dy, rekcję Okr. Kolei Państwowych w Warszawie
(~) A~. Tymianiecki
z 4 listopada 1938 roku Nr. PO-d inw./43/38.
N aczelnik Wydziału.
Za Wojewodę:
Równocześnie zaznacza się, że jeżeli nieo becny, którego mienie ma być zlikwidowane, nic

(--:) Al. T y ID i a n i e c k i
N aczelnik Wydziału.

485.

','

OGŁOSZENIE

. '

,

URi~u: WOJEWóPZKIEGO ŁÓDZKIEGO

z dnia 25 .listopada
1938 roku Nr. OC. II. 23/32
.
.
,

o. wsz.~zęciu 'postępowanią ,likwid~cyjnego
. '~nośnie mienia opuszczonego.
.l:'ła'podstawie

art. 9 ust: 'l ustawy z dnia 2
lIpca 1938 roku o likwidacji mienia opusz,czonego (Dz; U.R. P. Nr. 52, poz. 405), Urząd Woje:.
~ód*i, Łó.d~,ki podaje d9 publicznej wiadomości,
ze Sąd ,Okręgowy vi Piotrkowie postanowieniem
z dnia:)3 października 1938 roku Nr. Co. 531/38
wszczął postępowanie likwidacyjne odnośnie
opuszczonego mienia, pozostałego po zmarłym
Florianie' S~migielskim, składającego się:
a) idzifiłki ziemi obszaru 21/2 morga, zapisa'nęj w tabeli likwidacyjnej wsi Sierosław,
gm. Podolin, pow. piotrkowskiego pod
Nr: 44/48,,' żIiajdującej się W posiadaniu
AntoniegoWrońskiego i
b) z działki.::~tni'-~r~e§trzeni/57 prętów, zapisanej w tabeli ,'likwidacyjnej wsi ImielI}a"gm., P~.<:ł.0linrpow. piotrkowskiego pod
, Nr. 9/9, z.naj,c;lującej się 'w posiadaniu Jó,ł
zefa GIinkl~'" , . ~
.

Urząd 'Woj~~ldzki wzywa osoby, roszczące
sobie prawa do wspomnianego mienia opuszczonego,or.az wierzycieli', by zgłosili swe roszczenia
należycie uzasadnione- do 'Sądu Okręgowego
w~Piotrkowie w terminie 6-miesięcznymoddat;y
ogłoszeriia w hiniejszymDzienniku. W ojewódzkim.

Za Wojewodę:.
(-) Al. T Y m i a n-i e c k i

.Nacz~lnikWydziału.
:/1

Przedruk.
Dyrekcja

Okręgowa

,
Kolei Państwowych w Warszawie
Biuro Personalne

W-wa 4. Xl. .1938 r.

Nr. P. O-d. inw/43/38.
Okr. spr.: w sprawie
znaczków ewidencyjnych straży k.p.

Terminowe.

Do
Oddziałów

Ruchowo-Handlowych i Warsztatów Głównych oraz 2, 6,8, 9 i 10 Oddziałów
Drogowych.
Dyrekcja podaje niżej do wiadomości i wykonania wyciąg z Zarządzenia IVJ:inistra Komunikacji z dnia 19 kwietnia 1937 r. Nr. P. 10-221/12/37
w sprawie odznak służbowych straży kolei pań
stwowych:
§ 2. (1) Jako oznakę pełnienia służby ustala SIę dla st. strazników i strażników służbowy
znaczek ewidencyjny, noszony na prawym boku
kurtki lub płaszcza pośrodku szerokości i wysokości prawej górnej kieszeni kurtki, a na płasz
czu - między drugim a trzecim guzikiem, licząc
od góry.

(2) Opis, służbowego znaczka 'ewidencyjnego:
tarcza z białego metalu w kształcie sześciokąta,
długość~ każdego z boków .:.- 19 mm. Na wypukłej krawędzi tarczy ,-:- tłoczony na zewnątrz napis "straż kolei państwowych", u dołu zaś - go:'
dło kolejowe. Na środku części tarczy, n'a oksydowanej płaszczyźnie - tłoczono na zewnątrz,
11 mm. wysokie numery ewidencyjne.
tylnej stronie tarczy - umocowany płaski spręży
nowy zaczep, za -pomocą którego przypina się
znaczek do kurtki lub płaszcza przez założenie
na dwie przyszyte jedna nad drugą poprzeczki
z sukna barwy munduru ,(wzór Nr. 4).

Na

Ł9ą~'D~en~ik ,:Wojewódzki.

(3) •.. ,l]stalatn· następujące' .kolejne 'numel'y
ewidencyjne' dlą:st~ strainików i str~ników:
.. ]j.·:O.I{.P~·Warszawa od
1-1100
. '" ..
.: Radom
od 1100-1600
":
. 'Wilno' . ,od: 1600-2100
"
Poznań
od 2100--2450
"
Toruń
'24:50-2800
"
Katowice od 2800~050'
"
Kraków' od' 3050-3400
".
~wów
op. 3400-4050,
, "N.Ullleltąłużbowy znaczka ewidencyjnego wi~
nięn.~byćV\ą)isany do. ksiąiedk~ służbowej straż~

od

n1ka .(s~.

strażlliJta)~_

trudnienia ich w straży K. P.
W wypadku przeniesienia do innej służby lub
do innej dyrekcji, również w wypadku zwolniema'.: z~.·!łuZby 'st-rażnik:winien . Zdać służbowy
zri~e~ek: -ewidencyjny swemu przeło,żonemu.
':.' 'Wlt$y ,.~zagubienia .ZJ.laczka ewidencyjnego,
p-rAcz' -qą,pPWiedzialIlÓści:. słu~bowej, obo~iązany
b~ę -:pokryfkoszt nabycia nowego ~aczka".
;'V'..związlti.i.'z· pówyiszYin.Dyrekcja przydzie',n.ąstępujące'~r .. ,Nr., ~hacżków ewindencyj-

la :,' . ".

.., .

l-emu:: óddziałowftuch~-hahdl. od Nr., 1 do
, Nr. 534 włącznie,
warsztatom gł. Warszawa Wschodnia od

N~·~.~ąą<l;}'1· r:~, .~~ .włącznie,
"wa:X'sztatomgł.· WaJ:szawaPraga od Nr. 550

do Nr; 574 ~włącznie,'
':~itsitatom'·'gł;:pru'szków
Nr~ J10(t Włąc:znie,
,.::·"A.: ..•,

"

,.-'"

od Nt. 575 do'

, " ' . . .

:.2";;emu oddziałowiruch.~handl .. od Nr. 601 do
. .
, Nr~~,6&i, -:włącznie,
3-emu

i86•.·.487,

oddział{)wi

ruch.-handl. od Nr. ·861 do
'
,4~m1,J,.'QQ;działowi ruch.~handl. od Nr. 1017 do
Nr.' iioo włącznie .. , .
Nr~; 10t6 włącznie,

Oddziały ruchowo~handlowe przydzielą

od-

działom straży k. p. taJtie>ilości znaczków, aby
przodownicy straży mogli zaopatrzyć w nie również strażników, mających przydział do służby

drogowej. '
,,',Termin ,rozpoczęcia noszenia, przez strażni
kóW '1 sfarszych strażników . znaczków ewidencyjnych wczasie pełnienia służby Dyrekcja wyznacza na dzień 10 listopada 1938· roku.
J'edno~ześnieDyrekcja zaznacza,że posiadanieznac~ka ewidencyjnego nie zwalnia straż
ników i starszych strażników od ohowiązku JegitYIno~~nia .się, gdy. tego zażądają org.ana ~pie
c~twa'p:uPliczn,ego lub zainteresowane lnne
nsopy.,
Za·' Dyrelttora KoleI Państwowych:
i- .

(.......) E~ Rogowskii
Naczelnik Biura Personalneao.
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48'1.
PISMO OKóLNE
URZ~DU WOJEWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO

z dnia 17 listopada 1938 roku Nr. OC. I~. 1/72
o szybkim wymiarze klU" za wykroczenia z art. 12
ustawy z dnia 5. vm. 1938 r. o środkach finansowych ną popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykUłów rolniczych
(Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 4(7).,
D~

wszystkich Panów Starostów Powiatowych •

wól. łódzkiego oraz do Pana Starosty GrodzkieJJo
w

i:Słu.żooweznaczki. ewidencyjne należy przydzielać str,ażriikomi st:strażnikom na ·czasza. .

~~,q1i;

Poz.

Łodzi.

Podczas wykonywania kontroli, przewidzianej w postanowieniach rozporządzenia Ministra
Skarbu z dnia 19 sierpnia 1938 roku w sprawie
wykonania ustawy z dnia 5. sierpnia 1938 roku
o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnitmego kształtowania cel artykułów
rolniczych (Dz. U .. R. P. Nr. 61, poz. 447) organa
wykonawcze władz skarbowych stwierdzają luź
ne wykroczenia przeciw nakazom lub zakazom,
zawartym w powyższym rozporządzeniu i spisują przeciw winnym odpowiQdnie protokóły,
które następnie odstępowane są niezwłocznie
władzom administracyjnym I instancji.
Wykroczenia przeciw nakazom i.zakazom, zawartym w rozporządzeniu wykonawczym. do
ustawy o środkach finansowych dla kształtowa';' ,
nia cen artykułów rolniczych paraliżują·. akcję
kontrolną nad obrotem mąką i kaszą r daj~f sposobność do· popełniania nadużyć, polegających.
na uchylaniu'. się od uiszczania ustanowionej
opłaty od mąki i kaszy .. Szybki wYmiar kary na
osoby, dopuszczające 'się naruszeń tych przepisów będzie jednym z czynników dodatnich w akcji Rządu przeciwdziałania spadkowi. cen zboża.
Według posiadanych przez U rząd Wojewódz..:
ki wiadomości, nie wszystkie Starostwa przystąpiły do rozpatrzenia odstąpionych im przez
władze skarbowe protokółów karnych.
W związku z powyższym Urząd Wojewódzki
prosi Panów Starostów o dopilnowanie, by spra~
wy o wykroczenia przeciw nakazom i zakazom~
zawartym w rozporządzeniu. wykonawczym do
ustawy ośrodkach finansowych dla kształtowa- .nia cen artykułów rolniczych rozpatrywano
w Starostwach, w .możliwie krótkim czasie.
Równocześnie zwraca się uwagę, na. treść,
§ 55. ostatni ustęp powołanego na wstępie rozporządzenia.
.
Za.Wojewodę:

(-) M.

Gidyński

Radca.

IV•. "
488.

WYKAZ
,
osób· poszukiwanych (do użytku powiatowych
władz administracjI og6lnej woj. łódzkiego) ..
1. Ni'. OC. II. 2/3. Julian Ciężarkiewicz, syn
Michała i Antoniny~ ur. 51\1.teao 19łO roku w'Ru- '.

Zauważen(iwy<ii:~B~z ap~'}~~d~,.le
czniczych: w "naczynia~l\It~ bi~łi '. t~J.fłtiedy
rarmakop;a PO~l)ka;\'IfX~l+~1ił-itę .o~re~ła,(~e, ~k ten
winięnbycwYdap-y VI t;l;~q~:p,la(!b cIemnych. Ponadto wydają one leki 'f:;?~~~waniach be,z. róż

dzie, zam. w Rudzie, pow~ stopnickim, wyjechał
w miesiącu czerwcu 1937 r" w niewiadomym kierunku w poszukiwaniu pracy" pozostawiając roązinę' bezsrodkó'w do żyCia.' .
..
Urząd-'Wojewódzki prosi, o zarządzenie pO'szukiwania,w.,. w: i zawiadomienie Starostwa
Powiatowego, w Buskuw' razie ujawnienia' jego
miejs(!a.' "pobytu.
.Rysopis.pos;z:ukiwanego: wzrost wysoki, twarz
podłużna, ~oczyszare; własy jasnp..blond.

nicyczy~al~czają się ~~t:~w~owania ,~oustn~~o,
do zflstrzy}{~",:,,:. c;zy ,te~~:t.ffin:nęt:z~eg?, co Jest

w

1938

lO~u .:y;rpl:zędmIQ,C~f!>

okreslaniu cen
qyć "'chronione

w aptekach.' LeKi, ;które'wmny'

'. 2.. L.~OC;
K~ztmi'erza.i i

11..20/79. JanKwiatkowski,syn
Katarzyny, ur. 8 listopada 1887 r.
w Bosowicach, zam ..w ". Bosowicach, pow. stopnickimwyjechał w roku 1926 w okolice Poznania
wpQ.Szukiwaniu pracy pozostawiając rodzinę bez
śródków' do 'życia.
Urząd,' Wojewódzki' prosi o zarządzenie pos.zuk(w'allia wyżej, wym~enionego i zawiadomienieStarostwa Pówiatowego w Bus~u VI raz~e
ujawnienia jego. miejsca zamieszkania ..
: Rysopls,poszuldwanego; wzrost średni, włosy
ciemno..blond, 09zy niebieskie, twarz podłuzna,
maki· szczególne: brak .~~ch zębów (siekaczy)
w.. dólnejszczęce,' stale chóry. na oczy, słabo 'wi-

dzi.:.

sp!zec~n,.?~CI }~r p~~~~l;'i,częsc~ II rozporzą

dzen~~. lVI)~str8:})pleltk,.§ij,ą>ł. z dnIa ~4 ~zerwca

od· światła >llEHt#;y_·~~ać{\\lQnaetyiif~{.iH ~iem

'nych;czópki;:gałlti~p~iWl:6wet-~t'óik!1; ~p

ki i inne leki nie stosowane;.d(Jtfś.t1łte:;:nareżf:iW~

dawaćw'pudełka.eh:~ib:tWrw:pom.a;rań~, ·zastliZyki.w '. pudełkaabjkaliw:'li Mlłi~~gQ'~Bl~:, 1sb
"ii iy)~. i:~tO:!jrtib1J'":[r

.

3.L. OC~ II.20!74~·' Zawadzhls1d Jan,syri
J"ana i Kbnstancji, ur~vi '1908 roku, wyznania
rzymsk6~kat'Oiickiego z zawodu ślusarz, posiada~
. ją~y'doWęd osobisty 'Nr. 654/32'~wydanyptze,z
Zarząd":Miejski w Wołkowysku, wydalił się
w"nieWitidomym/kierunku zmiejscowoścl Rymsza:rty/powfatu brasławski~go,' pozostawiając nie ..
ślubną 'żonę'W asilewską Marię z dzieckiem;
Urząd 'Wojewódzki pr6si o zarządzenie, poazUkfw'ań' za . wymienionym' i powiadomienie
o' Eo~1tr~n~ wyniku" starostwa Powiatowego·

w'·BraSłaWiu.

.j

,·,,,:·ri2":if:.\\'

;;;;~,.,.r:;j'\;~L8'l.'

*

Często apteki przE:!śyllf~'1tbf~;spd~d~~e1~~dową· oraz, rachnhkifzreoytamttna;,~ti: m~wisko inspektora farmaceutycznePrfpr8:CO~PS:'"
~ia się niepot!zeb~:y!tł'~d.ni,~ni~,,~~J~~c;9W:':l

nlU. Ws~omnlaną wyzeJ ~o!e~p,p.U~~~9)~}~ę;~

.

~yj:f;a~t~e'~:=;~~=~a~~~~
charakter zawiadomienia o char~dł:~..pddlnyii,

489.

(-) Mgr. A.

KOMttNIKATY.

'(Irispekt$~~~~ee~~~Zny .

iłłftł.y:jFaI1:tNtCeutYczne~

H

': Stwierdzono, ,że Iliektór,eapteki, nie stosują'
li~.q.ozakazu sprzedaży żywych zarazków róży
cy osobom· nieuprawn1onym.
Przypomnieć należy, że w myśl przepb
sów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
o 'zWalczaniu' chorób zwierzęcych z dn. 13 czerwea 1928 roku rozporządzenie Ministra. Rolnictwa,
o wyr:obie i ~kosztaeh surowic i sz,czepionek weterynaryjnych, .oraz Okólnika Ministra Opieki
Społ. z dnia 10 czerwca 1929 r. Nr. ZF. 1597/29
apteki mogą wydawać .stlro~ice i szczepionki dla
celów weterynaryjnych ja~ i preparaty do rozpoznawania zaraźliwych-chorób zwierzęcych wyłącznie na zapotrzebow,ania lekarzy weterynaryjnych. Wyjątek od tej zasady stanowi surowica różycowa, którą apteki mogą wydawać na mocyoltó'lriikłł ;Ministra Opieki Społecznej.;l dnia 9 .
marcEC1934'r., N.r. ZN; 50/F/2!1 hez przepisu lekarza" \Veterynarii. N ależyobowiąz~owo stosować

1l.40:PQ~~h z~r3ądźeń:"
.....
.
\.

,~

M'ao.ł!Ca-1iJlłtkł(tł1S'~j

)

* .• *

.

< ::},

;:j. ,S ::~ t·~ ~~'V"'~

} f\;.~ .;.

~ ~.":

~r.24

Ł6dzki '·DziennikWojewódzki." ,Poz.

V.
491.
OBWIESZCZENffi '
Z;\RZ1\DU MIEJSKIEGO W ŁODZ~
z dnia 19 listopada 1938 roku.
,w 'sprawie planu zabudowania.
w myśl art. 25 i 35
Rzplitej z dnia 16
lutego 1928 roku o prawie' budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U.R. P. Nr. 23, poz. 202)
zmienionego ustawą z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz.
Ust. R. P. Nr. 56, poz. 405) podaje do publicznej
wiadomości, iż Ministerstwo .spraw Wewnętrz
nych decyzją z dnia 14 października 1938 r. za
Nr. BO. 6-3-25 zatwierdziło na pod~tawie art. 33
i 51 omawia~ego rozporządzenia szczegółowy
plan zabudowania ter:enów m. Łodzi, położonych
pomiędzy: osią ul. Rigowskiej, północną i wschodnią granicą posesji W. Stolarowa przy ulicy
Rzgowskiej nr. porz. 26, 28, 30 i 32,·linią biegnącą
w odległości 50 m.' na północ, równolegle do granicy' byłej wsi Dąbrowa, osią ul. Kilińskiego do
ul. Wysockiego i, osią ul. Wysockiego aż do osi
ul. Rzgowskiej, będący jednocześnie ogólnym
planem zabudowania tych terenów.
, Powyższy plan 'zabudowania przechowywany
jest w Oddziale Regulacji Miasta, Plac Wolności
nr. 14, pokój 47, i może być przeglądany przez
interesowanych codziennie oprócz niedziel
i świąt w igodzinach od 10-12-ej.
Tymczasowy Pre'zydent Miasta:
(-) M. Godlewski.
Zarząd Miejski w Łodzi
rozporządzenia Prezydenta

492.
rOBWIESZCZENIE
I
ZARZĄDU MIEJSKIEGO W ŁODZI
. o ~porządzeniu szczeg,ółowego planu
zabudowania.
z dnia 29 listopada 1938 roku.
Na podstawie art. 9 pkt., a) i d) art. 21, 25 i 51
rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 16 lutego 1928 roku o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. nr. 23, poz. 202) zmienionego ustawą z dnia 14 lipca 1936 roku (Dz.
U. R. P. nr. 56, 'poz. 405) Zarząd Miejski w Łodzi"'
podaje do publicznej wiaQoiności, iż przystępu
je do sporządzenia szczegółowego planu zabudowania terenów, za~artych pomiędzy osiami ulic:
Wólczańskiej, Bednarski~j i Rzgowskiej, .wschodnią i północną linią regulacyjną placu: ReYIlłon
ta, zatwierdzoną przez Miriisterstwo Spraw Wewnętrznych w ogólnym planie zabudowania miasta Łodzi, oraz linią biegnącą w prostym przedłużeniu na zachód, północnej linii regulacyjnej
placu Reymonta 'do osi ul. Wólczańskiej.
_
Powyższy szczegółowy plan zabudowania bę
dzie' jednocześnie ogólnym planem zabudowania,
uzupełniającym i zmieniającym prawomocny
ogólny .plan zaąudowania m. Łodzi', w zakresie
dotyczącym niektórych części tych terenów.
". '

491 f 492. 493. 494
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Z wyżej wymienionym projektem planu zabudowania interesowani mogą zaznajamiać się
w Oddziale Regulacji Miasta,PlacWolności 14,
pakój 47, w terminie od 2 grudnia 1938 roku do
9· grudnia '1938 roku włącznie w godzinach od 10
do 12 z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych.
W terminie od 10 grudnia 1938 r,oku do 17
grudnia 1938 roku włącznie interesowani mogą
zgłaszać wnioski do Zarządu Miejskiego w Ło
dzi, dotyczące wyżej wspomnianego planu.
Tymczasowy Prezydent Miasta:
w/z. (~) Ka'z. Kozłowski
Tymczasowy Wiceprezydent Mi~sta.
493.
OGŁOSZENIE

WYDZIAŁU

POWIATOWEGO W ŁODZI
z dnia 24 listopada 1938 roku L. BD.-P.-12j38
Q przystąpieniu do sporządzenia szczegółowego
planu zabudowania części wsi Andrzejów, gminy
Nowosolna, powiatu łódzkiego.
Wydział

Powiatowy na podstawie art. 21 lit. d
Prezydenta Rzeczypospolitej z dn.
16 lutego 1928 roku prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202)
w brzmieniu zmienionym ustawą z dnia 14 lipca
1936 r.(Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 405), podaje
z art. 25 cytowanego rozporządzenia do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia
szczegółowego planu zabudowania według art. 9
lit. c i d cytowanego rozporządzenia, obejmują
cego część wsi Andrzejów, gm. Nowosolna, po-,
wiatu łódzkie~ o powierzchni 9 ha 0084 mtr.
kw. zawartych gruntami A. Omenceterą, Pudlarza, wsi Sąsieczno, B. Głębockiego, A. Raciborskiego, P.K.P., oraz ul. Kolejową.
Z treścią mającego być sporządzonym wspomnianym planem zabudowania, zainteresowani
,mogą zaznajamiać się w Wydziale Powiatowym,
Oddział Budowlano-Regulacyjny w Łodzi, przy
ul. Piotrkowskiej Nr. 91, w okresie od dnia 1
grudnia 1938 roku do dnia 15 grudnia 1938 roku.
W okresie od dnia 16 grudnia 1938 roku do dnia
1 stycznia 1939 roku zainteresowani mogą zgła
szać wnioski, dotyczące wymienionego wyżej
szczegółowego planu zabudowania.
, Przewodniczący Wydz. Pow.:
,

rozporządzenia

°

(-) Fr; D eny s
Kierownik Starostwa.
494.
OGŁOSZENIE

WYDZIAŁU

POWIATOWEGO W

ŁODZI

zdnia 24 listopada 1938 roku za L. BD. 415 Og./38

o przystąpieniu ,do sporządzenia szczegółowego
planu zabudowania części kol. Radogośzcz, gm.
Radogoszcz, powiatu łódzkiego.
Wydział Powiatowy w Łodzi, stosownie do
art. 25 Rozpor.ządzenia Prezydenta Rzeczypospo- .
litej ,z dnia 16 lutego 1928 roku, o: prawie budo::"

Łódzki DziennlkWojewódzki.

590

wlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P.
Nr. 23, poz. 202), zmienionego ustawą z dnia 14
lipca 1936 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 56, poz. 405),
zawiadamia, że. na podstawie art. 9 lit. c i d
oraz art. 21 i 51 cytowanego wyżej prawa budowlanego przystępuje do sporządzenia szczegóło
wego planu zabudowania: części kol. Radogoszcz,
zawartej w granicach własności Mikołaja Kop";
czyńskiego i obejmującej obszar 16,83 ha.
Powyższy szczegółowy plan· zabudowania
zmienia częściowo szczegółowy plan zabudowania terenów przy ległych do szosy Ł.ódź-Zgierz,
uchwaLony dnia 25 sierpnta 1938 roku.
Zmiany te dotyczą sposobu zabudowania terenów położonych przy zbiegu szosy Zgierskiej
oraz ulic św. Teresy i Krakowskiej.
Z projektem wyżej wymienionego planu za ..
znaJamiać się można od dnia 1 grudnia 1938 roku
do dnia 15 grudnia 1938 roku w Lokalu Wydziału Powiatowego w.Łodzi, ul. Piotrkowska nr. 91.
Po czym od dnia 16 grudnia 1938 r. do dnia l-go
stycznia 1939 r. zainteresowani będą mogli skła
dać wnioski dotyczące tego planu.
Przewodniczący

Wydze Pow.:

(-) Fr. D e n y s
Kierownik Starostwa.
495.
OGŁOSZENIE·
WYDZIAŁU
ż

POWIATOWEGO W

ŁODZI

dnia 21 listopada 1938 r. L. BD. 186. P/37/38

o uchwaleniu szczegółowego planu zabudowania
części

maj. Stoki.

N a podstawie art. 30 Rozporządz.enia Prezy<lenta Rzeczypospolitej oprawie budowlanym
i zabudowaniu osiedli z dnia 16 lutego 1928 roku
(Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202) w brzmieniu zmienionym ustawą z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 56, poz. 405), Wydział Powiatowy w Ło
dzi podaje do publicznej wiadomości, że sporzą
dzony w myśl ogłoszenia umieszczOn,ego w numerze 160 Monitora Polskiego z dnia 16 lipca
1934 roku szczegółowy plan zabudowania części
majątku Stoki, gminy Nowosolna, powiatu łódz
kiego, o powierzchni 16 ha" 3260 mtr. kw., obejmujący tereny zawarte między rozparcelowanymi gruntami dóbr Stdki' A-B, nieroZpa.tcelowaną
częścią dóbr Stoki (B-C), wsią Stoki (C-D) gruntami Towarzystwa Osiedli Ropotniczyc& (D-E),
rozparcelowanymi gruntami dóbr Stoki (E-F),
gruntami osady w Stokach Nr. XIX (F-A) został
w dniu 10 listopada 1938 roku uchwalony prz.ez
Wydział Powiatowy i będzie wyłożony do publicznego przeglądu na okres dwóch tygodni
w Wydziale P.owiatowym w Łodzi ul. Piotrkowska Nr. 91 (Oddział Budowlano-Regulacyjny) od
dnia 1 grudnia 1938 roku do dnia 15 grudnia
1938 roku w godzinach 00. 10-13 codziennie
z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych. .

Poz. 494, 495, 496,491

Nr.

24

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

W powyższym okresie interesowani mogą
.przeglądać uchwa10ny plan zabudowania i po
upływie tego okresu w terminie następnych
dwóch tygodni, t. j. od dnia 16 grudnia 1938 r.
do dnia 1 stycznia 1939 roku zgłaszać zarzuty
przeciw temu planowi do Wydziału Powiatowe'"
go w.Łodzi.
·Przewodniczący Wydze Pow.:
(-) Fr. D e n y s
Kierownik Starostwa.

--.
496.

QGŁOSZENIE

ZARŻĄDU

MIEJSKIEGO
W TOMASZOWIE-MAZOW.
z dnia 10 listopada 1938 roku
o zatwierdzeniu planu zabudowania· dla części
l\tIiasta Tomaszowa-MaŻowieekiego.
Na podstawie art. 35 Rozporządzenia .Prezydenta Rzplitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osieCł.li z dnia 16 lutego 1928 r. (Dz. Ust.
R. P. Nr. 23, poz.. 202) zmienionego ustawą z dn.
14 lipca 1936 roku (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 405)
Zarząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim podaje do publicznej wiadomości, że uchwalony
w dniu 10 września 1937 roku przez Radę Miejską m. Tomaszowa Maz., stosownie do ogłosze
nia umieszczonego w numerze 22 Łódzkiego Dz.
Wojew. z dnia 1 października 1937 roku i innych
pismach zgodnie z art. 25 cyt. wyżej Rozporzą
dzenia, szczegółowy. plan zabudowania, będący
zarazem planem ogólnym, części miasta Tomaszowa Maz., położonej· między ulicą Uje~dzką,
ulicą Warszawską,

rzeką Czarną, południową

i zachodnią granicą terenu istniejącej szkoły powszechnej, obejmujący część terenów Starzyckiej Fabryki Wyrobów Sukiennych Z. Borns.tein
Sp. Akc. i przyległych, został zatwierdzony przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych decyzją
z dnia 10 października 1938 r. Nr. BO. 6-5-3/38
z wyłączeniem terenów N. Głowińskiego i części
terenów wymienionej Starzyckiej Fabryki oraz
z zastrzeżeniami wyszczególnionymi w decyzj i
. i że decyzja ta jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Powyzszy plan zabudowania przechowuje się
w Zarządzie Miejskim w Tomaszowie Mazow.
i moze być przeglądany przez zainteresowanych
codziennie oprócz niedziel i świąt w godzinach
od ·9-ej do 13'-ej.
'
Prezyde:at:
(-) Ant. R ą c za sz rek.
497.
OGŁOSZENIE
ZARZĄDU

GMINNEGO MIERZYCE
z· dnia 22 listopada 1938 roku.
Zarząd gmil;ty Mierzyce, powiatu wieluńskie
go ogłasza co następuje:
Na .zasadzie Rozporządzenia Prezydenta Rze"·
czypospoUtejo organizacji i ustalaniu statutów

Nr~

Łódzki Dziennik· Wojewódzki.

24

gminnych kas wiejskichpożyczkowo-oszczędnoś
ciowych z dnia 30 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 118, z 1924 roku, poz. 1069) i Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych, wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 13 marca
1925 roku o statucie normalnym gminnych kas
pożyczkowo-oszczędnościowych (Dz. Ust. R. P.
Nr. 35, poz. 239) została założona gminna kasa
pożyczkowo-oszczędnościowa z siedzibą w Mierzycach:
a) kapitał zakładowy kasy ustalono w sumie
złotych 2.000.-;
b) kasa może zaciągać zobowiązania do dwudziestokrotnej wysokości kapitału zakła
dowego i zasobowego kasy.
Wójt Gminy:
(-:-) Sto D u s z y ń s k i.

Dział ·nleurzędowy.
Nr. sprawy Co. 19/38.
OBWIESZCZENIE
SĄDU GRODZKIEGO W ŁODZI.
Na mocy art. 7 i 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1937 roku
(Dz. Ust. Nr. 3, poz. 22 z, f. 1928) Sąd Grodzki
w Wieluniu obwieszcza, że U rząd Wojewódzki
w Łodzi złożył do depozytu tut. Sądu kwotę
47.660 zł. 32 gr. z czego: 9650 zł. 32 gr. gotówką
i 38000 zł. w obligacjach 3°/0 Państwowej Renty
Ziemskiej tytułem wynagrodzenia za przymusowo wykupione przez Państwo 64 ha 4901 mtr.
kw. ziemi z nieruchomości ziemskiej "Folwark
Biała-Poduchowna" gminy N aramipe, . w powiecie wieluńskim, b. własność Marii-Alojzy Pła
żowskiej (Płaszowskiej).
O powyższym Sąd Grodzki

zawiadamia wszystkich uprawnionych do zaspokojenia swych
roszczeń z tego wynagrodzenia, Skarb Państwa
i urzędy samorządowe, że termin audiencjonal'ny do rozdziału wpłaconej do depozytu sumy
Vl{yznaczony został na dzień: 12 stycznia 1939 r.
o' godzinie 12 w Sądzie Grodzkim w Wieluniu.
Wierzyciele nie ujawnieni w hipotece, a szukający zaspokojenja swych rosz,czeń. z podanego wyżej wynagrodzenia, winni zgłosić swe roszcz.enia najdalej' w terminie wyznaczonym do
rozdziału, pod rygorem pominięcia icp roszczeń,
a r.oszczenia oparte na prawie publicznym stracą
uprzywilejowane pierwszeństwo i znaleźć. będą
mogły zaspokojenie tylko z reszty wyn~rodze. nia, jaka pozostanie po zaspokojeniu wierzycieli
hipotecznych.
Sędzia Grodzki:
. (-) Tadeusz Kiepurski
OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Poprawczego w Głazie,
pow. wieluńskiego, poczta Węglewice, niniejszym ogłasza nieogrtmiczony przetarg na dos:ar-
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czenie do Zakładu około 1000 mtr. surówki, 500
mtr. materiału na ubrania koloru granatowego
mocnego, 100 mtr. materiału na burki, beretów
200 szt., 200 mtr. płótna na onuce, skóry foladrowej lub juchtowej około 150 kg., skóry podeszwowej 150 kg., skóry karkowej 150 kg., skóry
brandzlowej 100 kg. oraz wszelkie dodatki szewskie i krawieckie.
Oferty na wszystkie. wymienione artykuły
lub część ich należy składać w kancelarii Zakładu do dnia 12 grudnia 1938 roku do godz. 12
w zapieczętowanych kopertach z napisem "oferta na dostawę" (skór, materiałów na ubrania).
Do oferty należy dołączyć kwit Kasy Skarbowej na złożenie wadium w wysokości 5~/o oferowanej sumy.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 grudnia 1938
roku o godzinie 12 minut 15. Oferty nie odpowiadające warunkom przetargu lub złożone po
terminie rozpatrywane nie będą.
Szczegółowych informacyj udziela przewodniczący Komisji Gospodarczej, Dyrektor Zak:ładu.

p. o. Dyrektor Zakładu:
(-) St. Niemiec.
Nr. 4948/EGZ.
OGŁOSZENIE

Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego miasta
Łodzi podaje niniejszym do wiadomości, że nieruchomość łódzka oznaczona nr. hip. 787-e rep.
hip. 1030, przy ul. Legionów położona, obciążona
pożyczką tegoż Towarzystwa w sumie złotyc~
166.000,~ w 50/o-ch listach zastawnych ser. X-eJ
K., z powodu spełzłej pierwszej licytacji, została
na zasadzie § 114 (§ 96) Ustawy Towarzystwa
wystawiona na licytację powtórną, która rozpocznie się .od sumy nieumorzonej części p~
życzki Towarzystwa Kredytowego m. ŁodZI,
z dodaniem narosłych zaległości, kosztów i kar
i z obowiązkiem spełnienia warunków licytacyjnych,wzmiankowanych w § 97 (§ 79) Ustawy Towarzystwa.
Powtórna licytacja odbędzie się przed notariuszem K. Okszą-Strzeleckim przy Wydziale
Hipotecznym Sądu Okręgowego w Łodzi (ulica
Pomorska 21) w dniu 29 grudnia 1938 roku
o godzinie II-ej.
Wadium do powtórnej licytacji zł. 33.200,Cena wywoławcza zł. 212.117 gr. 10.
Zbiór .objaśnień i warunki licytacyjne znajdują się w dokumentach księ~i hipoteczn~~
nr. 787-e rep. hip. 1030, oraz w bIurze DyrekCJI
Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi (ul. Pomorska 21) ··i tamże przeglądane być mogą·
W razie gdyby dzień wyznaczony ~o licytac~i
powtórnej był świąteczny - sprzedaz odbędZIe
się dnia następnego:
Licytacją objęte są: plac, budynki, oraz maszyny, stanowiące na zasadzie art. 524 K. C. nieruchomości z przeznaczenia.
Łódź, dnia 12 listopada 1938 roku.
Dyrekcja Towarzystwa Itredytowego

m.

Łodzi.
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I OGLOSZENIA
Ajzensztab Kazryl, syn Szmaia. rocznik 1911. w Łodzi.
Zydowska 15, zgubił książeczkę wojskową. wydaną
w Łodzi
4720-1-1
Efroim. synSzaji,
A kselrad
rozolimska 7.

rocznik 1900, w

zgubił ksiąźeczkę

wojskową.

Łodzi Jewydaną

w Piotrkowie

4689-1-1
dowód
4758-1-1

ekerMenach, w Łodzi. Piłsudskiego 33,
osobisty wydany w Łodzi

B
Tomaszów-Mazow,
Bergstrom Jan,
rocznik 1 9 1 0 . '
Berger600,-,
I. w Łodzi. Łomżyńs~a 20/22.
Wy st. A. M. GraJwer,

zgubił

zgubił

książeczkę

wojskową

zł.

296-1-1
zgubił

płatny

,

weksel
31. III. ,39 r.
4442-3-3

aum Dawid Hersz. Radomsko. "Brzejnicka 17, zgubił
paszport zagraniczny wystawiony.przez Konsulat Polski w Opolu wraz z wizą wyjazdową do Rzplitej.-Polskiej
i wjazdową do Rzeszy, oraz prawo jazdy na wszelkie pojazdy mechaniczne wydane przez Prezydium Policji w
Gliwicach, świadectwo upoważniające do uprawiania
handlu na terenie Rzeszy i książeczkę wojskową wydaną
w Radomsku
278-3-2
echer Hersz Ber. syn Benjamina, rocznik 1917. w Ło
d3i, Narutowicza 3. zgubił zaświadczenie wojskowe
wydane w Łodzi.
4756-1-1
ojanowski August. syn Adolfa, ro~znik 1909, w Łodzi,
Kilińlkiego 244. zgubił książeczkę 'wojskową i kartę
mobilizacyjną, wydane w Łodzi.
4719-1-1

B

Nr. 24
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Faszczyk Chaim Josek, syn Hersza Lajba, rocznik 1909,
, w Łodzi, Marynarska 32, zgubił książeczkę wojskową,
wydaną w Łodzi
. _
4749..1-1
Ch. L. w Łodzi. Pomorska 25.
Gabrylewicz
wód rejestracyjny i kartę kontroli opłat

G

G

G

Boruch, Łódź. 6-go Sierpnia 16, zgubił paszGrynoch
port zagraniczny wydany przez Starostwo Grodzlc;ie

ŁQdżkie

awroński Igną.cy,

w Łodzi, Obywatelska 7,
wolwer browning kalo 6,35 Nr. 976176,

G

B

Heberberg Szmul.

B

rodziński' Stanisław. syn Piotra rocznik 1897. w Łodzi,
sk-radziono książeczkę wojskową. wydaną w Łodzi.
bezpł. 1-1

B

Berkan Jojne, syn Noecha. rocznik 1908. w, Łodzi. Pił.:.
sudskiego 43, zgubił książeczkę wojskową i kartę
mobilizacyjną wydane w Łodzi.
'
4675-1-1
Mojżesz. w Łodzi, ul. Żeromskiego 77, zguCygielman
bił paszport zagraniczny. wydany przez Starostwo

'
4718-1-1
Grodzkie Łódzkie.
zarnecki vel Czerniak Ka7imierz. syn Antoniego,
rocznik 1898. w Łodzi. ul. Poznańska 9, zgubił ksią":'
żeczkę wojskową, wydaną w Łodzi.
4716-1-1

C

gm. Szydłów. pow.
zgubił książeczkę wojskową. wydaną w

Albert kol. Jarosty,
Dalke
kowski

PiotrPiotr285·1-1

kowie.

Antoni. syn Antoniego,' rocznik 1904, w Łodzi,
D rożdż
zgubił książeczkę wojskową i kartę/ mobilizacyjną
bezpł

wydane w Piotrkowie.

Erdberg

Małka

Lear, w

Łodżi, ,Franciszkańska

biła legitymację szkolną.·

,

Gimnazjum 218.

Łodzi.
Łodzi.

1-1

19, zgu4755·1-1

źgubił

zgubił dodmgowych
4765-1-1

samochodu Nr. A 47384
erat Dawid, w Osiakowię, pow. Wieluński: zgubił
kartę r7.emieślniczą wydaną przez Starostwo Powia·
towe Wieluńskie
4742-3-1
rynsztajn Szlama Wi~dor, syn Symchy. rocznik 1908.
w Łodzi. 11 Listopada 20. zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
4703-1-1
ozdzik Stefan. syn Jana" rocznik 1900, W Łodzi. Franciszkańska 13, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Łodzi.
4694-1-1
ałkowski Marian, w Łodzi, Wólcząńska 231. zgubił
G świadectwo szkolne, Szkoły Powszechnej 69, w Łodzi.
4679-1-1

B

ojarski Jakub. syn Jankla. rocznik 1915, w ŁodzL
I Maja 12. zgubił książeczkę wojskową i zaświadcze
nie odbycia zastępczej służby wojskowej.
4700·1.1

I

4527-3-2
re4691-1-1

zgubił

rocznik 1910, Tomaszów-Mazow. zgu294-1- t
rlender Alter Chaim, syn Abrama, rocznik 1914. w Ło
dzi. Piramowicza 21, zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
.
4704-1-1
bił książeczkę wojskową"

I

1enda Zygmunt, w Łodzi, Zgierska 51, zgubił prawo
, jazdy samochodami. wydane przez Urząd Wojewódzki·
w Nowogródku.
4723-1-1

I

e, zak Longin, w Łodzi. Nowe-Sady 47,
szkolne, Gimnazjum Limanowskiego

J

zgubił świadectwo

4687-1-1

w Łodzi, Wólksiążeczkę wojskową wydaną

Rudolfa, rocznik 1908,
Jw•aszke Maks,145,synskradziono
czańska
Łodzi.

4705-1-1

Stanisław, w Łodzi. Hipotec~na 11, zgubił leK osinski
gitymację szkolną, Gimnazjum Państwowego Zerom-

skiego. '

4681-1-1

Stanisław: Druzbice, Piotrków Tryb., zgubił
K ujawiak
rewolwer F. N.. kalo 6/35 Nr. 709155.
4686·1-1
s. M. w Łodzi, Sterlinga 17. zgubił znaki reje';K aliski
stracyjne samochodu Nr. A 45358.
4690-1-1
Michał

I zgubił

legitymację \,wydaną

J.erzy,
K ryczko
Gimnazjum Stowarzyszenia' Szkolnego
w

Łodzi.

Stefan, syn
Kluczyński
książeczkę wojskową

mobilizacyjną i powołani".

Stefana,

wydaną

przez
1m. Reymonta
4692-1-1

rocznik 1910, zgubił
w Baranowicach kartę
,
, 4693-1-1

Ela, w
Zachodnia 29,
dowód
Feinwaks
4727-1-1
osobisty wydany w
ucharski Władysław. w Łodzi Limanowskiego 35, zguK
dowód osobisty wydany w
4722-1-1
Łódź. Żubrowa 19, zgubił książeczkę
Fligier Władysław,
Nr.
w
4707-1-1
upfeftnina Henoch, w Łodzi. Piłsudskiego 17. zgubił
K
,
znak rejestracyjny samochodu Nr. A 45937 4702-1-1
Nici Tow. Akc. w
Niciarniana 2/4, zguFabryka
biono dowód
samochodu ·Nr. A 023 B 8
Majlech, syn Icka Eliasza, rocznik 1910,
bił

inwalidzką

368~ wyaaną

Łodzi

Łodzi.'

Łodzi.

tożsamości

wydaną W' Warsza.wie oraz zezwolenie na przewóz towarów własnych.
•
4709-1-1
rątczak Marian, syn Piotra, roczni~ 1911, w Łodzi.
Wodny Rynek 10, zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
4711-1-1

F'
F

ałka Mosiek, rocznik 1887. zgubił, ksiąi,eczkę wojskową
wydaną w Ciechanowie.
z1. 1671jV

uczyński
w Łodzi. Nowomiejska
wydaną w Łodzi

K

K ierozacki Stanisław, w
jestracyjn.y

~amochodu

2.,

zgttbił książeczkę wojskową

4672-1-1
Radogoszczu,
Nr. A 48795

zgubił

znak re4673-1-1

Antoni', rocznik 1908. w Łodzi. zgubił książeczkę
K ostrzewa
wojskową wydaną w Łodzi.
4674-11-

Ł'ódzki Dziennik Wojewódzki.

Nr. 24

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

Kolczyński

Jan, syn Franciszka, rocznik 1918, w Zgierzu,
ul. Marynarska 67, skradziono książeczkę wojskową
wydaną w Łodzi
'.
4740-1-1
ostrzewski Marian. w Łodzi. Głucha 4. zgubił świa
dectwo szkolne, Szkoły Powszechnej Nr. 5S 4728-1-1

K
Kornberg Izrael, syn

Majera.

rocznik 1909. w
w Łodzi.

Łodzi,

zgubił książeczkęwoiskową wydaną

bezpł:

Stanisław. syn Wojci~cha,
K osiński
dzi. zgubił książecz)cę wojskową
cyjną wydaną

w

Łodzi.

.
1-1

rocznik 1902, w Ło
i kartę mobiliza4711-1-1

aczmarek Zygmunt, w Łodzi, Piotrkows.ka 2~6, zgubił
świadectwo szkolne. Szkoły Powśzechnej 119.
. 4724-1-1

K

Łodzi, ul. Sienkiewicza
zginęło potwierdzeni~ zgłoszenia samochod.u

alisz Herman. Firma w

K

75/77
Nr. A
4721-1.1.

46701.'

rukowski Jan, zgubił karty opłat koncesyjnych wydanych pr,:zez Główną kasę Zarządu m. Łodzi na sumę
150,
4775-1-1

K

zł.

rukowski Józef, zgubił kwity opłat koncesyjnych wydanych przez Gł6wną kasę Zarządu m. Łod2:i na
sumę zł. 262 gr. 50
4776.1-1

K
K arbowiak ·Jerzy, w' Łodzi. Grap.iczna 3,

Nalewajczyk
w
w

Łodzi,
Łodzi

593

Franciszek, syn Wojciecha, rocznik 1909
zaświadczenie wojskowe wydane
4746-1-1

zgubił

Szama, w
Nowicki
dziono

Łodzi,

ul.

Wolborska 15/17. skra4 kat. wydane przez
4767-1-1

świadectwo przemysłowe
Urząd Skarbowy w Łodzi

13.

Ignacy. w Łodzi, Piotrkowska 102. zgubił do ...
Niewczas
'Wód osobisty wydany w Łodzi
4770-1-1
adolskiemu Feliksowi.
gm
ki, skraN
6.35 Nr 31750
250-3-3
. dziono rewolwer F. N.
Kobyłki.
kał.

Woźni

Łodzi,
wojskową i

Abram, rocznik 1908. w
OstJ:owlcz
15. skradziono

1::isty, wydane w

książeczkę
Łodzi.

Wigdor Zyndel.
Orbach
1914, w

syn Jakóba

·Łodzi. zgubił książeczkę

w

Łodzi.

ul. Gdańska
dowód oso4732-1-1

Dawida.

rocznik

wojskową wydaną

'4609-1-1

Stanisław, Karniszewice, gmina G6rka-Pabiazgubił kartę rzemieślniczą, na piekarnię wydaną przez Starostwo Łaskie.zl. 1679jV-3-1-

Odartus
nicka.

PawlikowiNr.
niczą

Władysławowi,
1957. wydaną

skradziono
przez Izbę

legitymację urzęd
Skarbową Łódz~ą.

zI. 1652/V-f-1

pfeil Eugeniusz, w Łodzi, Nawrot 21. zgubił dowód
osobisty wydany w Lodzi
4738-1-1
mację szkelną. Państwowej Szkoły Przemysłowo Tech- . preska Piotr, rocznik 1904, Tomasz6w-Mazow, zgubił
nieznej w Łodzi.
4748.1-1
książeczkę wojskową.
295-1-1
OPCl.yńSka Kazimiera. W Łodzi, Bałucki Rynek 3, zgu
awlak Józef. syn Adama, rocznik 1889, w Łodzi,
K biła legitymację Gimnazjum Nr. 215.,
4762-1-1
skradziono książeczkę wojskową i dowód osobisty
4708-1-1
ader Bajnysz, VfŁodzi, Zydowska 23. ' zgubił. za- wydane w Łodzi
świadczenie o wydaniu karty rzemieślniczej, wydane
atyński Henryk, w Łodzi, Główna 18, zgubił świa
przez Izbę Rzemieślniczą w Włocławku..
4763-1-1
P dectwo szkolnE". Szkoły Powszechnej Nr. 1. 4676-1-1
ehman Majer. syn Jakóba, rocznik 1901. w Łodzi, Aleja
arzych Józef, syn Piotra, rocznik 1896. w Retkini StareI Maja 29. zgubił książeczkę wojskQwą wydaną
Piaski. skradziono książeczkę wojskową
wydaną
w Łodzi.
4733-1-1
w Łomży,
4684-1-1
eutschacker Rudolf, 'w Łodzi. Podleśna'3, zgubił świa
ozenblum Izrael Chaim, w Tomaszowie-Maz., zgubił
dectwo szkolne. Szkoły Powszechne; Nr. 96 4744-1-1
dowód osobisty wydany przez Zarząd Miejski w To4736-1-1
istowski ChilMajer, rocznik 1899 w Łodzi. Ogrodowa maszowie
8, zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
Rybak Stefan. w Chojnach. zgubił dow6d osobisty, wy4714-1-1
. dany w Chojnach.
4737-1-1
ande Abram Bezysz, Łódź. Al. Kościuszki 46. zginął
paszport· zagranic1.ny wydany przez Starostwo Grodzkie . Robotnicza Sp6łdzielnia Pracy Tkackiej ,. Weba" w Lo4418-3-3
dzi. Pomorska 73.
zgubiono książeczkę kotłową
w Łodzi, dnia 2. yIII. 1938 r.
Nr. 22563 wydaną w Łodzi
4741-3-1.
osiewski Alekander, syn Rocha, w Łodzi, Pabianicka
Ł 26. zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi. .
adzik Tadeusz. w Łasku, zgubił dowód, rejestracyjny
.
4739-1-1
motocykla Nr. M 46013
4745-1-1
zgubił legity-

n

P

K

L

P

L

R

L

L

R

t

Bolesław. wieś Przywóz
Mularczyk
bisty wydany w Mierzycach

Pinkus. w Łodzi,
Machtinger
biJ paszport zagraniczny
Grodzkie

zgubił

' .

dow6d oso183-1.1

ul. Nowomiejska 19, zguwydany przez Starostwo
4717-1.1

Łódzkie

Dawid Szaia, w Łodzi. Południowa 22, zgubił
Margules.
znak rejestracyjny samochodu Nr. A 45432, . ,
.

M

aląg Kazimierz.
skową wydaną

rocznik 19 )3,
w lasku.

4682-1-1

zgubił

książeczkę

wojz1. 1672jV

iks Władysław, w Łodzi.. Wąska 15, zgubił dowód
osobisty i świadectwo pracy firmy "Gencel"
.
,
4761-1-1

M

andel Moszek Majer, w Zduńskiej-Woli.
rejestracyjny samochodu Nr. A 15441..

M

.Antoni,. rocznik 1893.
M.ruc~ek
kSIążeczkę WOJskową. wydaną

,

zgubił

znak
4764-1-1

w Brzezina.ch,· zgubił
w Tomalzowlę.
.
4726.1-1

Łazarz, syn Mowszy Dawida. urodzony 2 czerwca
Łodzi. zgubił zaświadcźEmie wojskowe (duplikat), wydane w Łodzi i dowód osobisty wydany przez
Zarząd Miejski w Łodzi
4729-1-1

Reznik
1910 r. w

Ra;benbach

Josek Chaim, w Łodzi. Zgierska 18, zgubił
handlowej wydane
47101-1-1

świadectwo Przemysłowe 3 kat.
przez 5 Urząd Skarbowy w Łodzi

uczeń
wsz~chnej Męskiej

Rydygier Jan,

zgubił legitymację

R

klasy 6 Prywatnej Szkoły PoZgromadzenia Kupc6w m. Łodzi,
szkolną wydaną za Nr. 194. .4698-1-1

ajs Le.izor, .w Ło~zi. Sienkiewicza 4~ zgubił p~twier
dzenle zgłoszenIa zakładu rymarskIego w ŁodZI.
4697-1-1

'. ozenbajheT
Leori, syn· Nikity.
R
Piotrkowska 273,
zgubił

daną

w Sanoku.

rocznik 1912, w Łodzi
wojskową wy4671-1-1

książeczkę

I. i S-ka w Łodzi, Baz·arna S• . zgubiono świa
R ołśzta;n
decŁwo przemysłowe kat. '1 wydane przez VIII Urząd

Skarbowy w Łodzi.

4678-1-

Łódzki
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. Hersz Ele. syn Abrama. rocznik 1896,
Raichenberg
w Łodzi, ul. Zawadzka .35, zgubił książeczkę wojskową wydaną

w

Łodzi,

4754-1-J

Szmul Ma;er. syn Beniamina, rocznik 1910
Rubinowicz
w ł.odzi, ul. Zawiszy', skradziono ksiąteczkę wojskową wydaną

w

ł.odzi.

4759-1-1

OSTRZEI:ENIE.
Niniejszym ostrzegamy przed nabyciem weksli,
które zostały skradzione w dniu 11 listopada r. bież.
firmie "Odzież", Sienkiewicza 47.
1) 16) weksli po 100 zł., wystaw. Jana Koksa, Łódź,
ul. Limanowskiego 87.
·2) 1 weksel na zł. 100.- z wystawienia J. Goldberga, Łódź, Drewnowska 28, z żyrem Reprez. Browaru
,;OkocimH w Łodzi, płatny dnia 14 lutego r. b.
3) Protest sporządzony przez not. Ćwiklińskiego.
Weksel z wyst.JÓzefa Radke, Łódź, piotrkowska 92,
płatlłY 2 lutego r. b. na sumę zł. 20(1, wystawiony dnia
26. VIII. r. b.
Protest sporządzony przez not Ćwiklińskiego. WekseI na sumę zł. 100.- z wystaw. J. GOldberga, Drewnowska 28, z żyrem Reprez. Browaru "Okocim" wyst.
1 września r. b., płatny 4 lutego r. b.
Wszystkie wyżej wymienione weksle unieważni'amy.
"Odzież" Sp. z o. o.
4699-1-1

Stanisław. w Łodzi,
za~ranicznv
Konsulat w Berlinię.

Salomon. Izak
Szymafiski
czadska 243a.
paszport
zgubił

wydany przez Generalnv

Skunecka

Jadwiga. w

biła legitymację

Łodzi.

8zkolną

ul. W61Nr. 9173
4603-3·2

Umanowśkiego

wydaną

Nr. 215.

161, zguprzez Gimnazjum
. 4734-1-1

Józef. syn ·Staniśław8. rocznik 1912, w Łodzi.
S wiątek
Kapliczna 16, skradziono książeczkę wojskową wy-

daną

w

ł.odzi.

4706-1-1
Łodzi,

Aron, w
Ogrodowa 9,
Szulc
.
stracyjny Nr. A 45473.
syn
Szarul. Roman,
Krucza 28,
Łodzi.

w

zgubił

znak reje4713-1-1

Stanisława, rocznik 1913. w Łodzi,
zgubił książeczkę wojskową. wydaną

.

-i696-1-1

Stanisław. w Łodzi, Obywatelska 41. zgubił świa
Szefdectwo
szkolne wydane przez Szkołę Powszechną
Łodzi.

w

przy ul,

Kąłnej.

4688-1-1

Aleksander, syn Franciszka,
S zymański
zgubił biązeczkę wojskową wydaną w

rocznik 1896'

Łodzi.

z1.
Bronisław. w Łodzi.
Szwanka
dow6d osobisty wydany w

s,

Plac

Wolności

Łodzi.

1654/V~1-1

3.

zgubił

4752-1-1

widziIiski Jerzy. w Łodzi. Juljanowska 2. zgubił legitymację Gimnazjum Nr, 36
4769-1-1

bak. w Łodzi. Wólczadska 37,
Tempel
osobisły wydany w Łodzi

T him Reinhold, w. Łodzi, ul.

Że.romskiego 7.

gitymacłę emerytalną wydaną

Grodzką

w Warszawie·

zgubił

przez

dow6d
4774-1.1

zgubił le-

Izbę Skarbową

4753-1-1

Urbacb Joew, syn Mendla. rocznik .1908. w Łodzi, Andrzeta 39. zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Włocławku
.
4685·11-

Społeczna w Łodzi podaje do wiawymienione osoby zagubiły legitymacje ubezpieczenio:we, wydane im przez Ubezpieczal-

Ubezpieczalnia

domości,

i~ niżej

nię Społeczną:

1) Ciesielski

Władysław, Nr. leg. 1220.924, 2) Bliege
Nr. leg. 3.415.407, 3) Baroń Wolf-Ber, Nr. leg.
1.206.95·3', 4) .zeisel Dora, Nr. leg. 1.841.177, 5) Bogacka Konstancja, Nr. leg. 3.494.756, 6) Biernaciak Wła
dysław, Ńr. leg. 4.170.198, 7) Bergman Rudolf, Nr. leg.
3,520.241, 8) Brzeziński Jakub-Icchok, Nr. leg. 3.483.483,
9) Coller Pinkus, Nr. leg. 3.599.126, 10) Bar S'ymcha,
Nr. leg. 3.696.084, 11) Denisiuk Stanisława, Nr. leg.
3.494'0415, 12) Ignar Leon, Nr. leg. 3.649.196, 13) Frydman Godeł, Nr. leg. 3.558.5·78, 14) Działowski Abram,
Nr. 1eg. 3.62:8.3'13, 15) Fimmel Elfryda, Nr. leg. 1.200.138,
16) Fajersztajn Chaim, Nr. leg. 1.209.337, 17) Fiedler
Gertruda, Nr. leg. 1.2·20.273, 18) Jaszke Rudolf. Nr.iegitymacji 3'0484.584, 19) Freidlich Abram, Nr. leg.
3.592.213, 20) Follak August, Nr. leg. 1.215.117, 21) Ficnerski Stefan. Nr. leg. 3·.585.725, 22) Gorzka Tadeusz,
Nr. leg. 3·;640.512, 2,3) śliwińska .zofia, Nr. leg. 3.45'3.763,
24) Lackorzyński CzesłaW, Nr. leg. 3.503'.794, 25) Gerndt
Wilhelm, Nr. leg. 3.624.072, 26) Librowski Garyel, Nr.
leg. 3'.688'.457, 27) Herberg Gertruda, Nr. leg. 3.433.446,
28) Gerber Pinkus, Nr. leg. 1.209.420, 29) Hilbrecht
Juliusz, Nr. leg. 3.449,16·8, 30) Gałecki Anatoliusz, Nr.
leg. 3.500.370, 31) Chlebowski Franciszek, Nr. leg.
3.654.3'87, 32) Grunwald Oskar, Nr.. leg. 3.715.795,
3,3) Chodakowski Jan, Nr. leg. 3.662.938, 34) Grzegorzewski Witold, Nr. leg. 3.609.727, 35) Hendler Rywan,
Nr. leg. 3.619.088, 36) Litmański Stefan, Nr. leg.
3.439.772, 37) Hochman Dwojra, Nr. leg. 3.695.904,
38) Chojnacka Helena-Alfreda, Nr. leg. 3.595.880,
39) Liberbaum Moszek, Nr. leg. 3.644.853, 40) Gabr~
jelski Teofil, Nr. leg. 3.563.263, 41) Hinz Hildegarda,
Nr. leg. 3.640.~,3, 42) Krasucki Lucjan-Józef, Nr. leg.
1.199.884, 43) KrzymińskiBronisław, Nr. leg. 3.565.236,
44) Karolewski Józef, Nr. leg. 3.423.807, 45) Kac Abram,
Nr. leg. 3.526.600, 46) Kowalski Stefan, Nr. leg.
3.612.255, 47) Kiełczewski Winceąty, Nr. leg. 3.424.191,
. 48) Kluska Józef, Nr. leg. 3.575'.798, 49) Kubiak Adela,
Nr. leg. 3.438.5'34, 5() Kowalski Marian, Nr. legitymacji
1.229.559,' 51) Olszewski Stanisław, Nr. leg. 3.6·26.207,
52) Nickiewicz Jan, Nr. leg. 2·.070.054, 53) Organiściak
Jakób, Nr. leg. 3.400.593, 5,4) Perucka Il.'ena, Nr. leg.
3.698.482, 55) Łlikasiewicz Bolesław, Nr. leg. 3.644.779,
56) Matzke Arno, Nr. leg. 1.203.126, 57) Spiczak Sabina, Nr. leg. 3.480.156, 58) Sobczak Helena, Nr. leg.
3.609.609, 59) Pawlacżyk Anna, Nr. leg. 3.549.62·7,
60) Sławecka Barbara, Nr. leg. 8.2,20.584, 61) Pietraszkiewicz Zofia, Nr. leg. 30,490.190, 62) Stępień Florentyna, Nr. leg. 3.447.419, 63) Stefaniak Edward, Nr. leg.
3.639.212, 64) Pawłowska Helena, Nr. leg. 3.65'5.742,
65) Perkowski Czes~aw, Nr. leg. l.U5.848, 66) Pacewicz· Ludmiła',: Nr. leg. 1.222.108, 67) Śnieżak Włady
sław, Nr. leg. 3.496;112;, 68) Slusarek Jan, Nr. leg.
3.557.2,69, 69) Sendowski Abram, Nr. leg. 1.2,19.802,
70) Sikora Helena, Nr. leg. 6.726.379, 71) Szumigaj
Władysław, Nr. leg. 3.629.878, 72,) Szczepka Lucjan,
Nr. leg. 1.219.705, 73) Walberg Chaja, Nr. leg. 3.405.308,
74) Sztajnchauser Leon, Nr. leg. 3.543.080, 75) Wolniak
Józef, Nr. leg. 3.56'1.16'5, 76) Szmidt Ida, Nr. leg.
3.475.352, 77) Wochna Stanisław, Nr. leg. 3.625.977,
78') Wargo s Adam, Nr. leg. 1.622.296, 79) Rojek Zofia,
Nr. leg. 3.396.704, 80) Sonnenburg Władysława·, Nr.
leg. 3.535.818, 81) Rau Olga, Nr. leg. 3.540.920, 82) ReS2;..

Paweł,

Nr. 24

Łódzki
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ko Leon, ~r. leg. 3.610.938, 83) Rudzki Józef, Nr. leg.
3.586.354, 84) Tuszyński Zygmunt, Nr. leg. 3.625.664,
85) Ryczel· Paweł, Nr. leg. 3.481.693, 86) Thiel Hugon,
Nr. leg. 1.201,742, 87) Respondek Bronisława, Nr. leg.
1.223. 5.47, 88 Rządkowski Antoni, Nr. leg. 3.43'2.150,
89) Rybiński stefan, Nr. leg. 1.223.389, 90) Zawadowski Józef, NI'. leg. 3.55,4.123, 91) Rudkowska Lucyna,
Nr. leg. 3.394.064, 9'2) Różański Józef, Nr. leg. 3.620.414.
1)

Wasi ak Antoni wOzorkowie uJ. Praga 20. zgubił po. . twierdzenie zgłoszenia. wydane przez Starostwo Po4743-1-1
wiatowe w Łęczycy.
Witkowski Józef. syn Piotra.

rocznik 1895, w Nowow Sie.
4725-1-1

595

zgubiono zgłoszenie pojazdu mechanicznego Inż. M.
Sapoch\ski i S-ka, wydane przez Starostwo Grodzkię,
Łódz.
zł. 1659/V-l-1

Zaniszkowiecki
syn Szulema.
w

vel

Goldenberg, Wiktor. rocznik 1917!

zgubił

książeczkę

Łodzi.

wojskową wycłanl&
zł. 1693/V-l-1

Zielidski Zdzisław, zstubił matrykułę szkolną wydaną
przez Gimnazjum Państwowe im. Stefana Zeromsldego .
z1. 6180/V..1.1
w Łodzi.
Zeniszkowiecki vel Goldenberg Wiktor,
osobisty wydany przez Zarząd Miejski

zgubił
ł.6dź.

zl. 1694/V..3-1

Złotnie. zgubił książeczkę wojskową wydaną

radzu.

dowód

Zgubiono
pozwolenie na
Pabianicka. 3-go Maja 36,

broń Neumeister Karol,

Wenske E. w Łodzi. ul. Sienkiewicza 28. zJlubił wyciąg
z warunków koncesyjpych samochodu Nr. A 45430.
,4730-1-1
Cbanas Ruchla, w Lodzi.
Warszawskadowód
osobisty, wydany ...
zgubiła

Artur. syn Samuela,
Wenske
246,
ul.
Kilińskiego
wydaną w Łodzi.

dowód tożsamości konia seria A Nr. 327780
Z gubiono
wystawiony na nazwisko właściciela Czesława Turo-

Sinkiewicza 29. boyskiego zamieszkały folw. Bujnice. gm. Gorzkowice
4712-}-1 \
303-1-1

Łodzi.

rocznik 1896, w Lodzi,

zgubił

Powiatowe Łódzkie.

Ruda
wydane przez Starostwo
4772-1-1

książeczkę

wojskową
4701~1-1

Wajsfelmer Gidala. syn Idla. rocznik 1916. w Łodzi.
. Aleja 1 Maja 25, zgubił klląłeczkę wojskową wydaną w Łodzi
.
4695-1-1

dowód
Zgubiono
wystawiony na

konia seria D Nr, 333888
nazwisko właściciela Kucharskiego
Stanisława zamieszkały os. i gm Grabów, pow. łęczycki
302.. 1-1
dowód tozsamości konia
Zgubiono
wystawiony na nazwisko

4683-1-1

Wielka-Wieś,

A Nr. 272931

seria

włdcicieJa

zam.
Eugeniusz. w Łodzi, Piotrkowska 121, zgubił
Wettler
prawo jazdy Nr. 60 .pojazdami mechanicznymi.

łozsamości

Lis Michaliny

gm. Widawa

' 301.1-1

ieliński

Roman, w Łodzi, Młynarska 77,.
dectwo~szkolne, Szkoły Powszechne; w

Z

o

MenachenM~rdka, rocznik 1905,. w,Łodzi,
W ainblum
igubił książeczkę worskową wydaną w ŁodzI.

.

4750-1-1

RaJał Joseł, rocznik 1907 w Łodzi, zgubił
książeczkę wojskową wydaną w.Łodzi
4751-1-1

Tadeusz, .w' Łodzi, . Limanowskiego 74,
W ajrach
legitymację szkolną. Gimnazjum Techniczno

pł.IBtkę

Vi Łodzi, Sienkiewicza
jazdę po mieście

28,

.

Z

zgubiona legitymacja Nr. 4029062 wystawiona
przez Ubezpieczalnię Społeczną w PabiaDicach na
nazwisko Pol P~()tr. legitymację uniewainia się
297-1-1

Z

ostała

zgubił

4773-1 .. 1

1907,

zł,

zgu~ił

ostała

zgubiona legitymacja Nr, 400778'1 wystawiona
t>rzez Ubezpieczalnię Społ. w Pabianicach na nazwisko Kwaśnik Ry.wka. legitymację unie\!aźnia się.
300-1-1
Jeżów. zgubił •• świadczenie

Jan Marian. maj.
Zaremba
wojskowe wydane w Piotrkowie.

280-1.1

1613jV-l-1

Szlama, syn Fajwla. rocznik 1905.
Wiśniewski
Zgierska 108. zgubił ksią,teczkę wolskową

w Bydgoszczu

ostała

Z

.

Kazimierz, syn Jana, rocznik
W iśniewski
ksiąłeczkę wojskową wydaną w Łodzi

w Sieradzu

zgubił

Heru. w Zgierzu.
26.
legity..
Wolimację
szkolną, wydaną przez Żydowskie Gimnazjum.
,.

Z

1891'
woj4760-1-1

zgubior.a leiitymacja Nr. 4029699, wystawiona
przez Ubezpieczalnię Społeczną w Pabianicach na
nazwisko Blazius Józef, legitymację uniewaznia się.
29'1-1-1

prze4768-1-1

Piłsudskiego.

1·1

zgubił

Prze4766-1-1

mysłowego~..

Weuske E.Da

bezpł.

Stanisław, syn Antoniego. rocznik
Z mudziński
w todzi. Targowa 67, skradziono lisiąteczkę

skową ',wydaną

Wajnsztajn.

zgubił świa

todzi.

w Łodzi.

wydan~

ieliński Marian. syn Władysława. w Łodzi. Widok 4.
zgubił książeczkę woisko,,:ą. kartę .mobilizacyjną' i
dowód osobisty wydane w ŁodZI
.
4715-1-1

Z

. 4747.1·}

aginął Dyplom Mistrza Antoniego Kostrzewskiego wydany "Pfzez Cech Fryzjerów m. Łódź, 1909 r,
,,'",
'.
.' 4777 ·3-}

wyrok na nazwisko K. Jeskiego, I. DiselberZgubiono
80.- wydany przez
Grodzki-Brzegera suma
zł.

Sąd

ziny. oraz protest suma zł, 5Q.- wystawca

zlecenie R; Postawelskiej

K.. Jeskie na
F. 1-1

Łódzki

596-

Nr. 24

Dziennjk Wojewódzki.

został weksel
Lubiński Wieluń

Nr.

z protestem· z wystawieniaPinna zł. l()O.- Znalazca zwróci
za. wynagrodzeniem Tyfenbach, Zawadzka 6.
4677-3-1

Z gubiono· dowódna totsamości
nazwisko

Zel Bronisław,syn Adolfa, roc7nik 1914, w Łodzi,
Piotrkowska 45, spalono zaświadczenie· Komisji Poborowej w Łodzi,
4680·1-1

dowód tożsamości konia seria A Nr. 265770
Z gubiono
wystawiony na nazwisko właściciela Madeja Ignacego

Zgubiony
kus

kwit inkasowy. na .imię I, P. Birencwajg w Ło
dzi, 6-go Sierpnia 3 na zł. 100.- płatny 31/10 w Równem wydany przez Spółdzielnię Łódzką Banku Włók.
w ł.odzi. Kwit ten unieważnia się,
4731.1-1

wysławiony

wsi

Ożegów,

kon.ia seria . A
właściciela· Jańa

gm. Siemkowiee

zamieszkałego wieś

Mogilna, gm.

c

434541
Mizery ze

298-1-1

.

Dobroń.

-

293..1-1

Zginął

dowód tożsamości konia seria E Nr. 697665
Z gubiono
wysbiwiony na nazwisko właściciela Urbaniaka F..-anciszka

zamieszkałego wieś

Byki. gm.

Szydł6w

283.1.1

-

Prenumerata wynosił kwat:talnie zł, 4.50~ rocznie -zł. 18.~ wraz z przesyłką pocztową.
Konto w P.K. O. Nr. 602355 ŁódzKi DzienniK· WoJewódzKI,ł.ódź

Adres Redakflll AdlDln.: Urząd Wojewódzki. Łódź. Ogrodow: 15. tel. 158-50. AdIDIRlS.racJa czynna od godz. 10-12

===c=;;;

Cena pojedyńczego egzemplarza 75 gr.
A~ministracja 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: drobne 1 krotne
15 groszy za wyraz, najmniej zł. 1.50 - 3 krotne 30 groszy za wyraz. Zwyczaine: 30 groszy za wiersz milimetrowy
•
(szpalty redakcyjnei).

ReklalDacJe z "",oda nleotrl,lD.n'. posIcIegOlnrch nu metO. Dziennika Wole_dzlełe,o naleQ wnosIC do
mleJscow,eb urtedO • •ocztowrcb nlezwłoczllłe po .'''%JID••luH'lepn•• - koJejlle.. IIUIllfłl'8.
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