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498.
ZARZĄDZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO
BRZEZI1~SKIEGO

z dnia l grudnia 1938 ro~u Nr, Wet. 10/191
Q zmianie zarz·ądzenia starosty Powiatowego
ęl-zeżiń14dego'zdnia 15 listopada 1938 roku
Nr. Wet. 10/1360 zwalczaniu prysz~zycy na terenie "powi~tu Przezińskiego.
W zwią~u ~'obecnym stanem pryszczycy na
tere~ powJatu ,brzezińskiego ~a zasadzie postan,0'W'J.eB ustępu wstępnego zarządzenia Starosty
, ,Pow~tow~go· Brzez~ński~go 'z dnia 16~ierpnia
1938 roku Nr. Wet. 10/123 zarządzam co nastę ..
pu~:

§ 1.
1 zarządzenia mego z dnia 13 listopada 1938 roku Nr. Wet. 10/186 otrzymuje następu
jące brzmienie:
"Ustanawiam okręgi zapowietrzone pryszczycą i włączam w nie następujące miejscowości:
~ gm., Biał.a - folw. Glinik;
z gm. Dobra - zagroda Gutowskiego Antoniego
we, wsi Omielnik Nowy.
§ ~.
Treść § 8 . zarządzenia z dnia 15-go paź
dziernika 1938 roku Nr. Wet. 10/186 otrzymuje
brzni.ienie:
Do okręgu zagrożonego pryszczycą wcielam
wieś Imielnik Nowy, gm. Dobra.
Treść§

.

~

§ 3.

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

-

nie-

Starosta Powiatowy:
:w/z. (-)J. R u k a
Wicestarosta.

Nr~

25·

Ł6d2ktDzienilik

Wojewódzki.' Poz. 499. 500,501,

499.
ZARZĄDZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO ŁASKlE~O

z dnia -1 grudni:a 19~8 roku Nr. Wet. 10/33
o zmianie' zarządzenia Starosty Powiatowego
ł..askiego z dnia 15 listopada 1938 roku Nr. Wet.
, 10/33 o z.walczaniu P:ryszczycy.
Na podstawiezarządz,eniaWojewody Łódz
kiego z dnia 111ipca 1938 r. Nr. RW. I. 6/1, wydanego na podstawie rozporządzenia Min. Roln.
i. Reform, Rolriych z dnia 17 .czerwca 1938 roku
o zezwoleniu Wojewodom na upoważnienie Starostów do wydawania zarządzeń '. i qrzeczeń, zastrzeżonych Wojęwodom w sprawach dotyczą
cych zwalczania pryszczycy (Łódzki Dziennjk
Wojewó~iNr. 4 i 7, poz. 7, 59 i 129 z 1938 r.)
zarządzam cO następuje:
. .

§l, otrzymuje brzmienie:
,.
Ustanawiam okręgi zapowietrzone i włączam
w nie .następujące , zagrody względniemiejsco. ;,
wości:
".
z gm. Mazew: kot Adamów, kol. Wacławów;
z gm. Piaskowice: w. Mikołajew (zagrodę Józefa
. Staniszewskiego);
,
. . . .' '.-: .
z gm. Piątek: w.Orąki;
" ;; ..
z gm.. Rogóźno: w. Wypych6w, Sypiri,Kotowice;
'..
Astachowice;
z gm. Tkaczew: w. Liszki" Jan~w, KrzepOciń~
folw. Krzepocill, w. Lubień,. folw. Różyce,
kpI. Topola Kat~wa;
. .
'.
z gm. Topola: w~ Lęka, koł.. Łęka, ~oi. Szarówi;
'.
zna; ,
,
z ?:lTI. 'rum: w. Bryski, ,Sługi, qaj:Stary, .Mętlew;
-:: gm. Witonia:W.J6zefÓw, Oraczew; Kuchary I
i II, kol. .Węglewice, kol. Szamow - zagtodę
Karola Kowalskiego.' .
'

§ 1.

, Wobec wygaśnięcia zarazy pryszczycy uchylam zar~ądzenie Starosty Powiatowego Łaskiego '
z' dnia ,15 listopada. 1938 rókil Nr. Wet. 10/33
o zwalczaniu pryszczycy w powiecie łaskim ..

§ 2.
§ 8 ot~zymuje btmlienie:
Do okręgu zagrożonego pryszezycą' wcielam

~astępujące miejscowości:. , . _ "
"
z gm.. Mazew: kol. Adamów, WacławóW;,
z gmmy Piaskowice-: w. Mikołajęw;,
.. ~,
§ 2.
z gm. Piątek:. w.Orąki;
."
,.,,::'
Zarządz'enie l1:iniejsze wchodzi w życie z d~iem
z grn. ROgóźl1:0:, .w. V{YPychów" Sypin, ,Kotowjce,
ogł-oszenia.
Astachowlce"
. ,..
".,.
':,
z gm. ~aczew: w. Liszki, Janków,' Krze.pocin,
. Starosta Powiatowy:
folw:"Krzepocin, w ..Lubień, folw. Różyce, kol.
(-) W. Nowakowski
Topola Katowa;
KierOwnik Starostwa. '. z g~.' Topola:' w.. Łęka,kol.· 'Lęka, 'kol. -Szarowiz'. n a ; . ·
z gm~ Tum:'w. Bryski, Sługi, Gaj Stary, M~tlew;
z gm.:Witonia: w. Józefów,Oraczew, Kuchary I
500.
i II, kol Węglewice,
kol. SzalllÓW,~ .. ,
,
.
~

";t,!,

ZARZĄDZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO
ŁJ;;CZYCKIEGO

z dnia 21 listopada }938 roku Nr. Wet. 0/1
o zmianie zarządzenia Starosty Powiatowego Łę
czyckiego z dnia l listopada 1938 roku Nr. Wet.
, O/l o walcżaniu pryszczycy.

,"

)

§ 3.
Zarządzenie niniejsze
zwłoc~ie i ob.owiązuje aż

wchociziw życie nie ..
do odwołania.

Starosta. Powiatowy:
(-)

St~

C e b r o w s '\t i.

Kierownik' Starostwa.
Na podst.awie zar~ządzenia Wojewody Łódz-\
kiego z dnia 11 'lipca 1938 roku Nr.RW. I. 6/1,
wydanego na podstawie rozporządzenia Min.
501.
, Rolnictwa i Reform_ Rolnych z dnia 17 czerwca
ZARZĄDZENlE~;
, 193ąroku o zezwoleniu Wojewodom na upoważ
STAROSTY
POWIATOWEGO
nienie starostów· do wydawania' zarządzeń i orze, Ł:eCZYCKIEGO
czeń, zastrzeżonych wojewodom w sprawach doz dnia 6 grudnia ·1938 roku Nr. Wet. O/l
tyczących zwalczania pryszczycy (Lódzki Dziennik Wojewódzkj Nr. 4 i9, poz. 56 i 184/38 roku) o zmianie zarządzenia Starosty Powiatowęgo Łę·
zarządzam co następuje:
. :czyckiego z dnia 21 listopada 1938 r. Nr.' Wet. 011
.
o zwalczaniu pryszczycy.
'
§ 1.
Na podstawie zarządzenia Wojęwody. Łódz
kiego z dnia 11 lipca 1938 roku Nr. RW. 1.6/1
zarżądzenie Starosty Powiatowego Łęczyc
;-,~gQj;dnia 1 listopada 1938 roku Nr. Wet. 0/1
wydanego na podst~wie rozporządzenia Min.
'·-';,lrzwąlćzaniupryszczycy W powiecie łęczyckim
Eol.nictwa i Ręform Rolnych z dn.ia 17.' czerwca
1938 roku o zezWoleniu wojewodom ha upoważ",
.ulega następującyinzmianom:

Łódzki

Dzielnik

-

.

Wojewódzki. Poz. '501 ~ S02. '503

Nr. 25

nianie starostów do wyda~ania

zarządzen i orzezastrze~onychwojewodom W sprawach dotyczących· zwalczania pryszczycy (Łódzki Dzien-

26 października 1938 roku Nr. Wet. 10/522 ozwalczaniu pryszczycy w powiecie łódzkim ulega na. stępującym zmianom:
nik Wojewódzki Nr. 4 i 9, poz. 56 i 184 z 1938 r.)
§ 1 otrzymuje brżmienie:
zarządzam. co ~astępuje: .
Ustanawiam okręgi zapowietrzone i włączam
do nich następujące zagrody, względnie części
§ J. .f
miejscowości:

cZen,

Zarządzenie _Starosty Powiatowego Łęczyc
ki,eg9' z dnia 21 listopada· 1938 r. Nr. Wet. 0/1

o zwalczaniu pryszczycy w powieci~ łęczyckim
ulega następujęcym zmianom:
§ 1 otrzymuje ·brzmienie:
Ustanawiam okręgi zapowietrzone i włączam
w nie następuj~ce zagrody względnie miejsco. wości:
..'
.
z gm.. Leśmierz: folw. Leś~erz;
z gm. Piaskowice: w. Mikołajew (zagrodę Józe, fa Staniszewskiego) , kol. śliwniki (zagrodę
. Jana Grochowiny);
z gm. Piątek: folw. Jasionna;
z gm. Rogóźno: w. Astachowice.

miejscowości Józefów-Nowy za'grodę Wawrzyńca Krakowskiego, w miejscowości Smólsk,o - zagrodę Piecha FrancJsz.ka,
w miejscowości Retkinia --- zagrodę Igna-

z gm. Brus: w

cego Placka;
z gminy Lućmierz: w miejscowościProboszcze~
wice - zagrody Jana Libisżewsk'iego i Antoniego 'Walczaka, w miejscowości Bazylia zagrody Feliksa Cyreka, Józefa Cyreka i An~
dr~eja Błaszczyka, w miejscowości Emilia zagroda Jana Waj sa, w miejscowoś-ci Luć
mierz - zagrody Stanisława Piotrowskiego
i Ludwika Olszewskiego;
z gminy Puczn:Lew: w' miejscowości Jeziorko zagroda Mar.cina Jasiaczka, .w miejsco§ 2.
wościPuczniew'-,- zagroda Tomasza Urbanika i Ignacego Kubika, wmiejsćowości Sa.r§,8' otrzymuje brzmienie:
nów.- folwark Sarnów;
, Do okręgu zagrożonegt pryszczycą ~wcielam
z
gminy
Rąbień: w miejscowości Odzierady następujące, miejscowości:
zagroda Bertolda Bardke;
z gm. Leśmierz: osiedle. Leśmierz; ,
z gminy Radogoszcz: w miejscowośęi Żabie I1 iec
z g:ro..Plasltowice: w.Mikołajew, kol.Śliwńiki;
- zagrod.a Młlriikiela Edwarda;
z gm. Piątek: fólw. JasioDl1a; .'
z gminy Wiskitno: w miejscowości Olechów Duz'· gm. '.~no: w~ .Astachowice.
ży :..- zagroda Edwarda Werka i Jana WoHa.
§ 3.
§ 8 otrzymuje brzmienie:
Do okręgu zagrożonego pryszczycą w~ielam
Zarządzenie 'hiniejsze vy-chodzi' w życie niezwłocznie i obowiązuje at'· do odwołania.' '"
.
następujące
miejscowości:
. ....
".
-', <.
s ": - '_ .
z gminy Lućmierz: miejscowości - Lućmierz,
starosta. Powiatowy: .
Bazylia, Proboszczewice i Emilia;
(-,-) St;. Cebrowski. z gminy., Rąbień: miejscowość Odzierady ;
. Kierownik Starostwa. z gminy Puczniew: miejscowości - Puczniew
Jeziorko, Sarnów;
z
gminy
Wiskitno:miejsc()wość: Olechów Duży.
502.
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ZAR~ĄDZENIE

STĄ.I«>ST~· POWIATOWEGO ŁóDZKIEGO

§ 2.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie niezwłocznie i obowiązuje az do odwołania.
z dnia 4 grudnia 1938 roku .Nr. Wet. 10/542
o zmianIe Zarządzenia Starosty PoWiatowego
St~rosta Powiatowy:
Łódzkiego z dnia 26 października 1938 roku Nr. (-) Fr. Denys
Wet. 522 - o zwalczaniu pry-szczycy.
Kier,ownik Starostwa,
N ~ podstaw..ię: :~(trządzenia Wojewody Łódz. kiego z dnia'~ll;Jipca 1938 roku Nr.RW. 6/1, wydanegO' na podstawie rozporządz.enia Min.R?ln.
503.
L Reform Rolnych z dnia 17 czerwca 1938 roku
ZARZ4DZENIE .
() zegwoleniu wojewodom na' upoważnienie staSTAROSTY
POWIATOWEGO
rostów. do wydawania ·zarządzeń i orzeczeń, zaPIOTRKOW'sIUEGO
strzeżonych wojewodom, w sprawach dotyczą.
cychzwalczania pryszczycy (Łódzki Dziennik
z dnia 1 grud,nia 1938 roku L. Wet, 10/11
Wojewódzki Nl'!:. 4 i 7, poz. 7, 59 f129 z J938 roku)
o zmianie zarządzenia- Starosty Powiatowego
zarżądz;am co następuje:
Piotrkowskiego z dnia 21 marca i -16 łiśtopada
'§1.
1938 r. Nr.. Wet. 10/11 o zwalćzaniU: pryszczycy.
Na podstawie. zarządzenia Wojewody ~z
Zarządzenie $tarosty Powiatowego -Łódzkie
goz dnia 22 lipca 1938 r~ Nr. Wet. 10/244 i z dn. kiego z dnia l1lipca 1938 roku'L; RW. Ił 6/1, wy-

_N_r._2_S_....;.....:-._ _ _~-....:....a_~Zki=-·-=I>:..:Z=ie:::1lni4i=-k Woje.wódzki., ·Poz. 503.,504. 5Ó5
danego na zasadzie

rozporządzenia

Min. Roln.

i Ref. Rolnych z dnia 17 czerwca 1938 roku o

ze-

zwoleniu Wojewodom na upoważnienie Starostów do wydawania zarządzeń i orzeczeń zastrzeżonych Wojewodom, w sprawach dO'tyczą
cych zwalczania pryszczycy (Ł. Dz. Woj. Nr. 4
i 7 poz. 7, 59 i 129 z 1938 roku) zarządzam cO' następuje:
.
§ 1.
Zarządzenie Starosty Powiatowego PiotrkO'wskiego z dn. 21. III. i16. XI. 1938 r. Nr. Wet. 10/11,
o zwalczaniu pryszczycy w powiecie ulega następującym zmianom:
'.

§ 1 otrzymuje brzmienie:
- Ustanawiam okręgi zapowietrzone i włączam
do nich '-następujące miejscowO'ści:
1) z gm. Bełchatówek, we wsi Zdzieszulice Górne, .zagrody: Filipka Wojciecha, Beznera Antoniego,· Walenczaka Franciszka,
2) z gminy Grabica - maj. Ostrów,
3) z gm. Szydłów ~-maj. Kamocinek,
4) z gm. W oźniki ~ wieś Woźnikioraz w kol.
Oprzężów, zagr. Olczyka Władysława, 'we wsi
Kozierogi, . zagr. Grzejdziaka Jana.
§ 9 otrzymuj e brzmienie:
Do okręgów zagrożonych -'wcielam

ce
1)
2)
3)
4)

następują-

miejscowości:

z gm. Bełchatówek, wieś Zdzieszulice Górne,
z gm. Grabica-- wieś Ostrów,
z gm. ,Szydłó"W' wieś .Kamocinek,
z gm.Woźniki, kol. Oprzężów i wieś,Kozierogj.
.
§2.
Zarządzenie niniejsze w,chodzi w życie
obowiązuje aż dO' odwołania.

-zwłqcznie i

§ 1.
Zarządzenie Starosty Powiatowego Ra~om..
szczańskiego z dnia 1 listopada 1938 roku nr.. wet.

10/424/38 o zwalczaniu. pryszczycy, w pówiecle
radomszczańskim

ulega

następującym

zmianom:

§ 1 otrzymuje brzmienie:
Ustanawiam okręgi zapowietrzone i włączam
do nich następujące zagrody względnie części
miejscowości:
,
. z gm. Brudzice: wieś Bogumiłów1~
z gm. Brzeźnica: wieś BrO'niszew Stary;
z gm.. Dmenin we wsi Łagiewniki zagrodę. Feliksa Bedlechowieza;
,z gm. Dobryszyce: wsie Dobryszyce, Borowa' oraz
Wiewiórów;
z gm. Garnek, wieś Borowa;
- z gm.' GiClle: wieś StęSZÓWj
z gm. Kobiele wsie: Cieszątki, Karsy, Posa,d"6wka, ;J;3rzezinki oraż f. Przyborów;
:'. _
z gm.. Konary w kol.Zbere~k.a, zagroda Jacentego Rachwalika; .. '
'
z gm.. Koniecpol wsie: GrodzIsko i Radoszewnica;
' z gm. Kruszyna wieś i folw. Lipicze oraz wieś
_ Łochynia;
z gm.. Maluszyn wsie: Czechowiec, Sudzinek
i Wola Zycińska;
z gm. 'Pajęczno: wieś Kurzna;
z gm. Radziechowice : wieś J ankO'wice; .
z gm. Rząśnia: wieś i folw. Zielęcin;
z gm. Wieigomłyny we wsi Kubiki zagrodę Ab..
. drzeja Polcynka.
z gm. Zamoście: wsie Górki, Pomiary, Antoruna
. i folw. Ostrołęka.§ 8 otrzymuje brzmienie:
D() okręgu zagrożonego pryszczycą wcielam

nie- .następujące miejscowości:
z gm. Dmenin: wieś. Łagiewniki;
z gm. Konary: kol. Zberezka;
Starosta Powiatowy:
z' gm. Wieigomłyny: wieś Kubiki.
w/z. (-:-) St. T a r n a w sk i
§ 2.
Wicestarosta.
504.

-ZABZ4!)ZENIE
STAROSTY' POWIATOWEGO
RADOMSZCZAŃSKIEGO '
z dnia 15 lis~opada 1938 rO'ku L. Wet. 10/429-38
o zmianie zarządzenia Starosty Powiatowego Ba
domszczańskiego z 'dńia l listopada 1938 roku
Nr. Wet. 10/424/38 o zwalc_zaniupryszczycy.-

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

nie-

Starosta Powiatowy:.

(-) J.

Łabudzki.

, ZARZ1\DZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO
RADOMSZCZAŃSKIEGO

N a' podstawie' zarządzenia Wojewody Łódz- .
. '
_
kiego z dnia 11 lipca 1938 ro~u Nr. RW. 6/1, wy-- z dnIa 1 grudnIa 1938 roku L. Wet. 10/439/38
daneg~ l1;a,.podstawie rozpQ{ządzeni_a JYlin. RO'ln."'· o '~ianie zarządzenia Starosty Powiatowego
i Ref.~olnych. z ~nia 17 czerWca 193~ ::oku o ze- Radomszczańskiego 'z dnia 15 listopada' 1938 r.
zwolenIU WOJew·odom na.. upowaznle' Staro.
stów: do wydawania zarządzeń i orzeczeń, ·z.a.;.·- L. Wet. 1~/429/38 o',zwalczaruu pryszczycy.
'. strzeżonych wpjęwodbm w sprawach dotyczą:- ~
Na podst.awie zarządzenia W~wody Łódz·
,czYch zwalc-zania pryszczycy (Łódzki Dziennik _:k.iego z dnia '11 lipca 1938 roku.Nr~ BW. 6/1, wy ..
WO'jewódzki'Nr;4 i 7 poz. 7; 59 i 129 z 1938 roku, danego na podstawie rozporządzenia Min. Roln.
zarządzam cą naśtępuj.e:
.
i Ref. Rolnycłr z dnia 17 czerWlla 1938 r. o zę..

Nr.2S

L6dzki Dziennik Wojew6dzki. Poz. 505, $06. 5t?
zwoleniu Wojewodom na upoważnienie Staro~tów dQwydawania zarządzeń i orzeczeń, za· strteżonycnwojewodomw sprawach dotyczą
.. cych .~walcząnia· pryszczycy (Łódzki Dz. Woj.
· ,Nr.. 4 i 7, Po.z. 7, 59 i 129 z 1938 roku zarządzam

co

§ 1 otrzymuje brzmienie:
U stanawiam okręgi zapowietrzone pryszczycą
i włączam w nie:
a)folw. Jarugów, gm. Kro4ocice,
b) zagrodę Wojciecha Jankowskie'go ze wsi 'Kościerzyn, gm. Charłupia-Mała.
§ 8 otrzymuje brzmienie;
Do okręgu zagrożónego pryszczycą' włączam:
folwark Jarugów, gm. Krokocice oraz wieś i folwark Kościerzyn, gm. Charłupia Mała. .

następuje:

§ '1.
Zarządzenie Starosty .Powiatowego Radomszczańskiego z dnia 15 listopada 1938 roku L. Wet.

· 10/429/38 Q zWalczaniu pryszczycy Vi powiecie radomszczańskim ulega·następującym zmianom:

§ 2.
Zarządzenre niniejsze wchodzi w życie niezwłoczni~ i oboWiązujG aż do odwołańia.

§1 otrzymuje brpuienie:
, łJstau.awiam okręgi z.apow.ietrzone i włączam
do nich następujące zagrody względnie' części
J»iejseowości:

Starosta Powiatowy:
WZ. ( - ) ,E. EJch bla t
Wicestarosta.

'z~:Konary: w kol. Zberezka ~agrodę Jacente"~"":',o Rachwalika;
.
t gm.. Przerąb: we wsi Wola Przerębska zagrodę
.Józefa Buczka.

507•

.§ ,8 otrzymuje brzmienie:

. Do

okręgu zagrożonego. pryszczycą

następujące miejscowości:

wcielam
.

ZARZ.l\DZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO
WIELUŃSKIEGO

, Z gminy Konary: koi. Zberezka;
z gminy Przerąb: wieś Vvola' PrzerębsĘa.

z dnia 5 grudnia 1938 roku Nr. Wet. 10/1
o zmianie

,\ 12.
w

Zarządzenie .niniejsze wchodzi
życie
zwłocznie i obowiązuje aż do odwoł~nia.

nie-

Starosta Powiatowy;

(-) J.

I

Ł

a b u d z ki.

506.
ZARZ4DZENIE
STAROSTY POWlA',fOWEGO SIERADZKIEGO

, z dnia 1 grudnia 1938 roku Nr. Wet. 10c/473
w sPrłilwie zmiany zarządzeń StarostyPowiato~
wego Sie:fadzkiego. z <łnia 15 listopada 1938 roku
Nr .. Wet. 10c/465 o zwalczaniu pryszczycy.

zarządzenia'

Star9Sty Powiatowego
z dnia 15 listopada 1938 roku
Nr. Wet. 10/1 o zwalczaniu pryszczycy.

Wieluńskiego

Na podstawie zarządzenia Wojewody ·Łódz
kiego z dnia 11 lipca 1938 r. Nr. RW. l. 6/1, wydanego ną podstawie rozporządzenia Min.. Roln.
i Reform Rolnych z dnia 17 czerwca 1938 roku
o zezwoleniu Wojewodom na upoważnienie starostów do wydawania zarządzeń i orzeczeń, zastrzeżonych Wojewodom, w sprawach dotyczą
cych zwalczania' pryszczycy (Łódzki Dziennik
Wojewódzki Nr. 4 i 7, poz. 7, 59 i 129 z 1938 r.)
. zarządzam, co ·następuje:
§ 1.
/
Zarządzenie Starosty Powiatowego Wieluń
skiego z dnia 15 listopada 1938 roku .Nr. Wet.
10/1 o zwalczaniu pryszczycy w powiecie Wie.luńskim uleg.a następującym zmianom:
§ 1 otrzymuje brzmienie: .
.
' .
...

Na podstawie zarządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 11 lipca 1938 roku 'Nr. ij.W. l. 6/1,
wydanego na podstawi(). rozporządzenia Min.
u.stanaw~a~ okr~g zap0:VletrzonY.lwłą~atn
R21n. i Ref. Rolnych z dnia 17 czerwca 1938 r. :' do nIego maJąLek SleqlkoWlCe, gm. SlemkowIce.
o, zezwolenju' Wojewodom n~ u.poważniani~ Sta§ 2.
rostwdo wydawania zarządzen i orzeczen, zastrzeżonych Wojewodom w: sprawach dotycząDo okręgu zagrożonegopryQczycą- włączam
.cych zwalczania pryszczycy (Łódzki. Dziennik majątek Siemkowice, gm.8iemkowice.
Wojewódzki Nr. 4 i 7, pot. 7; 59 i 129 z 1938 r.)
§ 3.
zą~ządzam jak następuj.~;:.""
Zarządzenie n'!niej~ze wchodzi w życie niezwłocznie i obowiązuje 'aż do odwołania.

Zarządzenie ,Starosty Powiatowego Sieradz-

kiego' z dtifa 15 listopada 1938 r.' Nr. Wet. lOc/465
, o ~walczaniu pryszczycy. w'.powiecie sieradzkim
ulega następującym zmian'otn:.

Starosta Powiatowy:
'-(,--) Ch oczy ń s ki
Kierownik Starostwa.

Nr. 25

ł.6tlzki Dziennik ·Wojewódzki.!>oz. ~08. 509~ 510, 511

D.
508~

~ ?gólnej przes~rzeni 7 mórg oraz. prawa d(} .~~
sc~ osady rolne~ we wsi Karolew, gm. 1.it:UŻY4a
W lelka, pow. łodzkiego, zapisanej w tabeli". lik;.

widacyjnej tej wsi pod Nr. 6, o ogólitej powierzOGŁOSZENIE
\VOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO .chni 11 mórg 224 prętów. '
y rząd W ojewód~kiwzywa osoby, rosZ<;zące ..
z dnia 7 grudnia 1938 roku Nr .. OC. II. 23i53
sobIe prawa do wspomnianego mięnia ()P~c.zo
o wszcz.ęciu postępowania likwidacyjnego odtioś nego, oraz wier.zycieli, by zgłosili sweto~
nia należycie uzasadnione do .Sądu Okręg~
nie mienia opuszczonego.
go w Łodzi w terminie 6 miesięcznym od·;ialy
, Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 o~łoszenia w ninięjszym Dzienniq;;Wojew6dz;.
lIpca 1937 roku o likwidacji mienia opUszczonelm.
-" .
.
.
go, (D~..
R., P. N~. 52, poz. 405). Urząd Woje.
Równocześńie
zaznacźa
się,
źe'
jeżelin·ieobe~
~odzkI ŁodzkI podaJe do publicznej wiadomości,
cny, którego mienie ma być zlikwidowane, nie
z~ Sąd ~kręgowr w Piotrkowie postanowie. nIem z dnIa 26 pazdziernika 1938 r.Nr. Co 547/38 zgłosi się w powyżej wskazanym 6-rniesięezny:rn
terminie, 1!l0że nastąpić uznanie go za zmarłego.
ws.zc~ął postępowanie likwidacyjne" odnośnie
mIenIa opuszczoneg?, pozostałego po uznanym
Za Wojewodę:~a ~marłe~,o Anrl;rzeJu J ałosze j nieobeenej jego
(-) Al..Tymianiecki
zonIe .Maru-Bronlsławie, a mianowicie co do plaN aczelnikWydziaro.
cu niezabudowanego o powierZichni .około 650
mtr. kw., położonego w Piotrkowie przy ulicy
510.
Częstochow~kiej Nr .. ~, oZlJ.aczonego Nr.. polic.
166-b, nr. hlp. 795, ktorego tytuł własności jest
OGŁOSZENIE
ure~~lowant .w księdze hipotecznej na rzecz
URZeJ)U WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
wyz eJ wymlenlOnych małż. J ałocha w równych
z dnia 10 grudnia 1938 roku Nr. OC. II. 23/179
niepoazielnych częściach.
o wszczęciu post~pow~a łłkwitlaeyjnego
. yrząd. Woj~wódzki. wzywa osoby, roszczące
odnośnie mienia opuszczoneg~'
s<?bIe prawa do wspo:n1nianego mienia opuszczoNa
podstaw~e art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2
nego, oraz wierzycieli py zgłosili swe roszczenia
lipca 1937 roku o likwidacji mienia opuszc~on~
nale~ycie uzasadnione, do Sądu Okręgoweg<;>
go
(pz. U. R. P. Nr. 52, poz. 405) , UrqdWojew PlOtrkowie w terminie 6-miesięcznym od daty ogłoszenia w niniejszym Dzienniku Woje- wódzki .Łód~ki podaje do publicznej wiado.m<lśei,
że . Sąd Okręgowy w Łodzi postanowienięin. zdn .
wódzkim.
15listopa~ 1?38fok.u !'fr. Co. 8~3~37 ,?sżc~po
Równocześnie· zamacza. się, że jeżeli nieobe- stępowanIe lIkWIdaCYJne ,odnosnle- OP\l~
cna Maria-Bronisława Jałocha, której mienie go mienia, pozostałego po nieQbecnym ĄĄt9ni:
m,abyć zlikwidowane~ nie zgłosi się w powyżej
Wichu, składająceg(} się z działki gruntu o po..
wskazanym 6-miesięcznym terminie, może nastą- wierzchni 15 morgów; zę.pi&anęjpod Nr.. 9
pić uznanie jej za zmarłą.'
.
w dziale II .wykazu hipotecznego fol~ktt.aj)..
goźno, pow. łęczyckiego (rep. hip. Nr. •"
Za Wojewodę:
. a oznaczonej Nr. 10.
. .<~~'".
Urząd
.
Wojewódzki
wzyw·a··osoby,
(-) Al. Tymianiecki
sobie prawa ~o wspomnianego mienia op~
Naczelnik Wydziału. nego, oraz wierzycieli, by zgłosili swe roszcietlia
należycie
uzasadn~OtIie do Sądu Okręgowego'
w Łodzi W terminie 6-miesięcznymod d~ty .oglo.
509.
szeniaw niniejszym Dzienniku Wojewódzkim.
OGŁOSZENIE
Równ~źeśnie zaznacza się, że jeżeli nieobec1.fRZ~U WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
ny,któregą mienie !ria być ~zlikwid()wane, n,ie
zgłosi się w powyżej wskaząnym 6-miesięcznym
'z dnia 7 grudriia 1938 raku Nr. OC. II. 23/76
terminie,. 'lfiOZe nastąpić uznąnie go za zmarłego.
o wszczęciu postępowania likWidacy~g&odnoś.
Za Wojewodę:
nie mieniaopuszczGfiego.
(.:....-) Ą1.Tymianiecki
Na podstawie art 9 ust. 1 ustawy z dnia 2
Naczelnik·Wydziału.
Hpca 1937 roku o likwidacji mienia' ópu~czonf&
go (Dz. U. R. P. Nr. 52; pb~ .. 405),UrządWo- ~
- 511.
jewódzki Łódzki podaje do publiczneiwiadombOGŁOSZENIE
ści, że Sąd Okręgowy w Łodzi postanowieniem
zd.nia 7 pa~dzierllika 1938 roku.Nr~ Co. 795/38
URZ~DU WOJEWóDZKlEG() ŁóDZK.IEtro
wszczął postępowanie. likwidacyJne' odnośnie
opuszczonego mienia, pozostałego po nieoJ::>ecnym . z dnia! 12 grudnia 1938 roku Nr. OCi'lI. i3!1.20
Józefie .Gabryniaku, składającego. się z prawa .. ,o wszczęciu postępowania likwidacyjnej.
do części0sadY rolnej we. wsi N akielniea, •,gm. . ·.0 .' , .. odn~nie mienia opuszczonego.
,Na p~dstaw"ię art." 9 ust. 1 ustawy z dnia 2
. Brużyca Wielka, pow. Jódzkiego, zapisanej w tabeli likwidacyjnej w~pomnianej wsi pod.nr. 13, hpc!.1937 roku o likwidacji mienia 'Opuszczone"
URZ~DU

l!.

k

6

rO$Zc.,

Łódzld Dzłemdk WoJew6Cłz1d. :Poż. ~!.1. 512, 513, 514

Nr~

25

·:··jfo. (Dz. U. R.' P. Nr. 52, poz. 405) Urząd Woje513.
:.' Wóązki Łódzki podaje do publicznej wiadomości,
OGŁOSZENIE
'~e' Sąd Okręgowy w Łodzi postanowieniem z dn.
URZ~DU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
"15 listopada 1938 r. Nr. Co 327/38 wszczął postępowanie likwidacyjne odnośnie opuszczonego
z dnia 30 listopada 1938 roku Nr. KR., 1-5/13
i'mienia, pozostałego po nieobecnym Janie Ogiń
, ·skim, składającego się z nie zabudowanego placu o sprzedaży z publicznej licytacji "samochodów
o powierzchni około·.803m. kw., połoz<?nego wycofanych z ruchu oraz l motocykla z wózkiem.
·w·Rudzie Pabianickiej, pow. łódzkiego, a zapisaW dniu 10 stycznia 1939 roku o godzinie 10
!lego pod Nr. 104 działu II wykazu hipotecznego odbędzie się w U rzęd:zie W oj,ewódzkim Łódz
'-;tczęści dółir:Ruda, lit. Ż, pow. łódzkiego" (rep.
kim, ul. Ogrodowa 15 (plac obok garażu) pu-hip. Nr. 103-61).
bliczna sprzedaż licytacyjna..
" Urząd··.·Wojewódzki wzywa osoby, roszczące 1 samochodu osobowego marki "Ford",
sobie prawa do wspomnianego mienia opuszczo- ' 2 samochodów ciężarowych marki "Ford",
nego, oraz wierzycieli by zgłosili swe roszczenia 1 samochodu ciężarowego marki "De Dion Bou.t:lal~życi~uzasadnione do Sądu Okręgowego w
ton" i
Łodzi w termin~e 6-miesięcznym od daty ogło
1 motocykla z wózkiem marki "HarIey-Dawid..
szenia w :niniejszym Dzienniku Wojewódzkim.
son" ..
- ~·..Równocześniezaznacza się, że jeżeli nieobecReflektanci, przystępujący do licytacji obo ...
.. ny, którego 'mienie ma być zlikwidowane, nie
wiązani
będą złożyć wadium w wysokości' 10~/o
zgłosi się w powyżej wskazanym 6-cio miesięcz
nym terminie, może nastąpić uznanie go za zmar- sumy szacunkowej na ręce przewodniczącego
Komisji w dniu l i c y t a c j i . . . . _
łego.
Samochody i motocykl przeznaczone do
Za Wojewodę:
sprzedaży mogą osoby zainteresowane oglądać
(-) Al. Tymianiecki w gnlu licytacji'od godz. 9.30 do godz. IQ-ej.
Naczelnik Wydziału.

Za Wojewodę:

512.

(.--) inż .. St. P o r c z y ń s k i
. Kierownik Oddziału.

OGŁOSZENIE

"URZ~V WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
~ Qtiia. 29 'listopada 1938 roku Nr. OC. II-23/94
'.Q wszczęciu postępowania likwidacyjnego
514.
:. '.. '.. odnośnie mienia opuszczonego.
OGŁOSZENIE
Na'~'podstawfe art.~ 9 ust:. 1 usta-WY z dnia 2
STAROSTY POWIATOWEGO
lipca 1937 r<?ku ~~likwidacji mienia opuszczo~e
SIERADZKIEGO
go:'(Dz.'U~ ,ItP. Nr. 52, poz. 405) Urząd WOJe- .
z dnia 6 grudnia 1938 roku Nr. AWd 1/14/38
wądiki Łódzki podaje do publicznej wiadomości,
!z~ Sąd 'Okręgowy w Piotrkowie p.osta~owieniem o zatwierdzeniu statutu spółki wodnej Jerzew
w gm•..Krokocice.
zm.iesiąca października 1938 roku Nr. Co. 545/38
::w.s~ciął 'postępowanie likwidacyjne odnośnie
Zgodnie z art. 222. ustęp 5 usta~y . wodnej
,'QP~czonego mienia, pozostałego po nieobecnym z dnia 19 września 1922 roku w brzmIeruu, usta'JamEfBernerze, składającego się z osady o po·" lonym. rozporządze~ięm Min. Rob. Publ. z dnia
"wierzchni 6 mórg 252 prętów, zapisanej do ta- 13 września "1928 r. (Dz.U. R. P.Nr. 62, poz. 574
beli likwidacyjnej wsi Zdzi:eszulice Górne, gm.
1928 roku), podaję do wiadomości, że w dniu
'Bełchatówek, pow~ piotrkowskiego, działki o po~
6 grudnia r. b. zatwierdziłem statut spółki wod'wierzchni 1576 m. kw., przydzielonej do'powyż nej Jerzew; zawiązanej dobrowolnie na podstaszej osady ze wspólnego pastwiska, oraz' budyn- . wie zgody i uchwały wszystkich interesowanych
'ków' w tej osadzie.
'
(art. 143 ustęp 2 p. 1 ustawy wOdnej) z dnia 25
Urząd Wojewódzki wzywa osoby,.. roszczące
czerwca 1938 roku.
sobie prawą do wspo,mnianego mienia" oPUsZCZ?~
Spółka nosi nazwę: Spółka wodn~ Jerzew,
nego, oraz wierzycieli, by zgłosili swe rOszczenIa
siedzi"9ą
jej jest Jerzew, gm. KrokocIce, pow .
. należycie uzasadnione do Sądu 'Okręgowego
Piotrkowie w terminie 6-miesięcznym od da- sieradzki.
~ ogłoszenia w niniejszym I?ziennikuWoje~
. C~lem spółki jest nawadnianie łąk maj. Jewódzkim.
'
. rzew oraz wsi Jerzew, Kłoniszew, Ruda-JerzewRównocześnie zaznacza. się, że jeżeli nieobec'"
ska Mianów Jieziorsko i Wola Puczniewska wo"I'ny, którego mienie ma być zlikwidowane, nie , dą ~ rzęki Ńeru
p0II?-0cą. rowów otwartych,
zgłosi ,się w powyżej wskazanym 6-miesięcznym
według. operatów technlczny:ch, s~rządzony'ch
terminie, może nastąpić uznanie go za zmarłego. przez inż. .Eug. Klechodę l technIka mel1or.
Stanisław·a PawlińSkiegó .
. Za Wojewodę:
: Statut spółki uchwalony' został .jednogłośnie,
(-) Al. T y In i a n i e c k i
, Naczelriik Wydziału. na rozprawie komisyjnej. w ~iu 25 czerwcą 1938
roku.
'

z

w

za

<tO

c

l.6dzki, Ddennik Wojew6dzki.:Poz. 514,515. 516
'Nr. 25
------~----------------~~------Zwoływanie zgromadzenia członków z podaniem terminu i porządku obrad musi być ogła
szane 'przynajmniej na. tydzień, przed ,t~rminem
zebrania; ogłoszenia winny być wywieszane
u przewodniczącego zarz,ądu, 'zastępcy prze.wodniczącego i u sołtysów 'właściwych gromad,w miejscach do ogłosz'eń przeznaczonych, widocznych i dla ~ażdego dostępnych. Również na
tydzień naprzód przewodniczący zarządu obowiązany jest zawiadomić pisemnie władzę nadzorczą o zwołaniu walnego zgromadzenia członków" z podaniem terminu i porządku obrad.
Ogłoszenia,' dotyczące spółki, a mające na celu powiadom:enie o danym przedmiocie szerszego ,ogółu, ,czynione będą w Łódzkim Dzienniku
W ojewódzkim i według uznania zarządu, w ino.
nych czasopismach~ Ogłoszenia podpisuje prze-

przewodniczącego zarządu i jego zastępcy wymagają dla uzyskania prawomocności zatwier..
dzen:a władzy nadzorczej.

ru

Starosta Powiatowy:
(-) Mgr. K. Ł a z a r ski.
515.
OGŁOSZENIE
"
STAROSTWA POWIATOWEGO
BRZEZIŃSKIEGO
t

dnia 2 grudnia 1938 r. Nr. RR. IV. 2/23-BR/38

o wdrożeniu postępo\vania scaleniowego
we wSi Kiełmina.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca
wodni~~ący spółki.
1923 roku o scalan:u gruntów (Dz. U. R. P.z roProtokół obrad zgromadzenia członków wraz, ku 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym
z uchwałami Wp:sujesię do osobnej księgi pro-' rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
tokółów. Każdy protokół podpisuje przewodni- ·z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67,.
czący i członkowie zarządu.
poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933
Do ważności uchwał walnego zgrrlmadzenia rok u (D z. U.R. P . N r. 85,poz, 635) , pod·
aJe d o
członków potrzebna jest, obecność nie mniej niż public7nej wiadomości, że w dniu 19 październi
połowy członków, którzy nadto muszą przedsta- ka 1938roku uprawomocniło się orzeczenie Sta'1"
wiać właścicieli przynajmniej' połowy obszaru rosty Powiatowego z dnia 17 września 1938 roku,
gruntów, włączonych do spółki. 'W raz:e nie- dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego
zebrania się ilości członków, dostatecznej dla f ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi
prawomocności uchwał zgromadzenia, walne Kiełmina, położonej w gminie Dobra, powiecie,
zgr()ma.dżenie członków zwołuje się z tym sa- brzezińskim.
mym porządkiem obrad w terminie od 7-14 dni
Za Starostę:
po upływie terminu pierwotn:ewyinaczonego.
-(-) inż. Tad. Gór n i c k i
U chwały zgromadzenia" zwołanego vv drugim
Komisarz Ziemski.
terminie, są prawomocne bez względu na ilość
obecnych na nim członków. Zwykłe u c 4wały
walnego zgromadzenia, członków zapadają, wię516.
kszością głosób obecnych; do' powzięcia uchwaOGŁOSZENIE
ły,. ,dotycz. rozwiązania spółki, potrzebna jest
STAROSTWA POWIATOWEGO
większość' 2/3 głosów obecnych.
RADOMSZCZAŃSKIEGO
Do zakresu czynności walnego zgromadzenia
z
dnia
25
listopada 1938 ,r. Nr. RR. IV-1(86
członków należy:
o
zamknięciu
postępowania scaleniowego we wsi
. '" a) wybór przewodniczącego, zastępcy i człon
Wola-Blakowa.
ków zarządu oraz komisji rewizyjnej,
Na
podstawie
art. 36 ustawy z dnia 31 lipca
b) uchwalanie, na podstawie projektu, SPOS01923
roku
Q. scalaniu gruntów (Dz. lf. R. P. z 1927
bu i ogóln'ego pl~nu przeprowadzenia przedsię
roku Nr. 92, poz. 883) w brzmieniu ustalonym
wzięc:a oraz sposobu pokrycia kosztów wykonarozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
nia i ~trzymania w należytym stanie urządzeń
z dn:a 11 lipca, 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67,
spółkowych,
poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta
c) uchwalanie regulaminu czynności r związa Rzeczpospolitej z dnia 27 października 1933 roku
nych z nawadnia.niem łąki odprowadzaniem wo- (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje się do -pudy,
blicznej wiadomości, że w dniu 2 maja 1938 rod) zatwierdzaniem prz,edłożonych' przez za- ku stało się wykohahle orzeczenie tegoż Starosty z dnia 3 stycznia 1938 roku, dotyczące zar~ąd rocznych sprawozdań, rachunków, budżetu
twierdzenia
projektu na obszarze scalenia wsi
i b:lansu,
Wola-Blakowa lit. A" B., C:, D., E., gminy Bru,e) ustanowianiewynagrodzeń dla płatnych dzice, powiatu radomszczańskiego.
funkcj onariuszów, spółki,
W związku z powyższym ogłasza się o zamf} uchwalanie zmian w statucie spółki,
knięciu postępowan .ascalen~owego na wymieniog) uchwalanie rozwiązani~, spółki, zgodnie nym wyżej obszarze.
Za Starostę:
z postanowieniami art. 178 ustawy wodnej oraz
sposobu zlikwidowania interesów spółki.
"
(-) St. śli~ińs~i
Komisarz Ziemski.,
;,UchwałYw'a,lnego zgroinadzenia, wymienione
W

pu.aktacb e, OJ e, 1J a nadto

do~yczą.ce

wybo-
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OGŁOSZENIE

519.

,
STAROSTWA POWIATOWEGO
RADOMSZCZAŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 1938 roku Nr. RR. IV. 1/95
o

:Nr. 25,

zamknięciu postępowania

URZ~U

PISMO OKóLNE
WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO

z dnia :3 grudriia1938roku Nr. OC. II. 4/14

scaleniowego we wsi
'

o wstrzymaniu ruchu zakładów przemysłowych,
prowadzonych bez uprawnienia.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31 lipca
1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U.R. P. z 1927
roku, Nr. 92, poz. 883) w brzmieniu ustalonym
rozporządzeniem Prezyden ta Rzeczypospoli tej
z dnia lIi lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67,
poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezyden:.
ta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933
roku (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu 11 kwietnia
1938 roku uprawomocniło się orzeczenie tegoż
Starosty z dnia 19 marca 1938 roku, dotyczące
zatwierdzenia projektu na obszarze scalenia wsi
Chełmo, gminy Masłowice, pow. radomszczań
skiego.
, W związku z' powyższym ogłasza się o zamknięciu postępowania scaleniowego na wymienionym, wyżej obszarze.

Do wszystkich Starostw Powiatowych ,Województwa Łódzkiego i do Zarządu Miejskiego

'Chełmo.

Za

Starostę:

(-) St. Ś l i w i ń s ki
Komisarz Ziemski.
518.
OGŁOSZENIE

STAROSTWA POWIATOWEGO
SIERADZKIEGO

z dnia 25 listopada 1938 roku Nr. RR. IV-2/44
o z,amknięciu postępowania scaleniowego we wsi
Dzigoszew.
'

w Łodzi.
Nawiązując do okólnika, Nr. 1 Wojewody
Łódzkiego z dnia 27 lutego 1937 roku Nr. OC.
II. 4/3 o postępowaniu w· wypadkach wstrzyma-

nia ruchu zakładów przemysłowych w ogólności,
a piekarń w szczególności Urząd Wojewódzki dodatkowo, wyjaśnia jak następuje:
Rozpoczęcie prowadzenia przemysłu bez odpowiedniegouprawnienia (zgłoszenia, uzyskania koncesji, zatwierdzenia projektu urządzenia
zakładu) stanowi naruszenie odpowiednich przepisów prawa przemysłowego, które to przepisy,
VI' związku z treścią art. 140 tego prawa, należy
uznać za' tytuły egzekucyjne usjawowez art. ,14
ust. (1) lit. a) rozporządzenia o postępowaniu
przymusowym w administracjjz dnia 22 marca
1928 roku (Dz.. U. R. P. Nr. 36, poz. 342», w wypadkach ich noto.-yc~ego pogwałcenia.
W wypadkach tych powiatowe władze administracji ogólnej oraz Zarząd Miejski w.Łodzi,
stwierdziwszy fakt prowadzenia przemysłu bez
uprawnienia, winny, niezależnie odpociągnięda
prowadzącego do odpowiedzialności karnej,zpowołaniem się na stwierdzony "fakt, .wezwa-ć.,go
do bezzwło~znego zaprze$tania· prowadzenia
przemysłu z zagrożeniemzasto$owania, środków
przymusowych (art. 16 post. przym. w adm.),
a w razie nie zastosowania ąię do wezwania wdrożyć egzekucję wydając za.rządżenie egzekucyjne.

Za

Wojewodę:

,

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31 lipca
. (-) .Al. Tymianiecki
1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
Naczelnik Wydziału.
z 1927 roku Nr. 92, poz. 883)
brzmieniu ustalo'nem rozporządżeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U.R.P.
520.
Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporz. Prezydenta
Rzplitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. Ust.
PISMO OKÓLNE
R. P. Nr. 85, poz. 635) podaję do publicznej wiaURZ~DU WOJEWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO
domości, że w dniu 1 października 1938 roku
stało się wykonalne orzeczenie Starosty Powia- . z dnia 30 listopada i938 roku Nr. OC.U..1!69
towego Sieradzkiego z dnia 12 lipca 1938 roku,
o ochronie tytułu "architekt".
dotyczące zatwięrdzenia projektu na obszarze
scalenia wsi Dzigoszew, gm:ny Charłupia Mała, Do wszystkich Panów Starostów, Prezydentów
miast wydzielonych, Bąrmistrzów j Wójtów na
powiatu sieradzkiego.
.
terenie .województwałó47Jdego.
W związku z powyższym ogłasza się· o zamPoniżej udziela się· dQ wiadomości pismo
knięciu postępowania scaleniowego na wymie-,
Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października
nionym wyżej obszarze.
1938 roku .Nr. NP. 217l/~~. w sprawie ochrony
Za Starostę:
tytułu' "architekt".
' .
(-)inż. Cz. Nowakowski
Za, Wojewodę:
Komisarz Ziemski.
. (-) Al. T Y m i a n i e ck j

w

,. Naczelnik' Wydziału!

~:Nr_,
,_,_;,25_'_.,_~""""__!!I'II'I""'I.......-::.;Ł:..:.6d=z=ki=-·'-=D:..:z:::.:ie=nńi'k . Wojewódzki.

Priedruk.
MINISTER· SPRAWIEDLIWOŚCI
Nr. N. P. 2171/38.

W"wa,~

12 X• .38 r

W sprawie ochr~ny tyt~łu.
. "architekt"
,

Do
Pana Prokuratora, Sądu Apelacyjnego
,
' (wszystkich).
.

Według uzyskanych przeze mnie wiadomoś

?i -niew~zystki:

Są~u i

Prokur.atury udz:ela-

Ją tytUłOWI "archItekt ( należnej mu ochrony
l z t~go powodu W sprawach o. bezprawne uży

wa.n~e. te~o. ty~ułuz~padają ,;, niekiedY,wyro;ki
unleWInn1aJące,

co nIewątpliw:e,przyczynia się
do rozszerzenia się - ze szkodą dla' porządku
prawnego ---. be:t;praWJ:}ego używania(. tego tytułu.
" Wobec powyższego,~omunikujęPanu Prokuratorowi, .co następuje: I
;
,.
.
Przestępstwa z art. 26 prawa o wykroczeniach
.należą jak to ~nika z tytułu rozdziału II prawa
·0 wykroczenIach ' - do kategorii wykroczeń
przeciwko porządkowi publicznemu,wobecczego sa~cja, karna z, pOwyższego art y ku~u zwraca
,ąi~.p~zechv temu, 'k~o beZprą.W~ie korzysta z wymlen!on1c~ w tymze przepi~ie,., uprawień! ,jeżeli
uprawnJenla te zostały ustanowione w interesie
publicznym,.. co nastąpić m-oże tylko' w drodze
:należycie ogłos~onejnor'my "prawa przedmiotowego.
0I?-awianym przepisem ochroniony jest .więc
. ,nie każ,<ły 'tytuł; nie jest rip. chroniony tytuł
w ogóle nieprzewidziany przez normy' prawa
przedmiotowego, natomiast' podpada pod ten
'przepis - bę:zprawne" noszenie",~~zelkich' tytułow, przyznanych pr~ez normy. prawa przedmiotowego pewnym osobom lubgrupo:m oSQb, odpowiadających takim, czy innym ustawowym warunkom. Kto taki tytuł, bezprawnie sobie przywła~zcza, godzi oczywiście, w porządek publicz:o:y, w którego interesie. tytuły takie ustanowiono.
.
Jeśli chodzi o tytuł "architekt", to
myśl
art. 369 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo, spolitej z dnia 16 lutego 1928 roku O prawie budowlanym i· zabudowie osiedli (Dz. Ust R.P.
z 1928 roku, poz. 202) w brzmieniu ustawy z dn.
14 lipca 1936 r. (Dz.U. R. P. z1936 r. poz. 405)
służy on tylko ,niektórym osobom, 'przy czym
z prz~pisów tegąz artykułu wynika, że uzyskanie
tytułu musiało być poprzedzone ukończeniem
Iliektórych szkół akademickich w b. państwie
rosyjskim.. Używanie więc tego tytułu przez
osoby, które nie nabyły go w rozumien:u powołanego wyżej art. 369 stanowi niewątpliwie wykroczenie przewidziane w 'art. 26 pr. o wykr.
. .Ponadto podkreślam, że w ogóle wszelkie tytuły nabyte na podstawie ustaw· b. państw za~orczych korzystają z ochrony art. 26 pr. o wykr.
nawet jeśli odnośne ustawy przestały obowiązy
wać, dopóki tylko trwają skutki prawne. zrodzone przez ustawę, t. zn. dopóki istnieją lub' mogą
istnieć ludzie, którzy na podstawie tych ustaw
prawo do noszeri.a odriośnego tytułu nabyli i tytuł" ten prawnie, noszą. Utrata niocyoboWiCj-,

w

Poz. 520, 521

607

zuj ącej' przez ustawę' bynajmniej' nie przekreśla
skutków prawnych, jakie ta ustawa stworzyła
chyba, że skutki te zostały uchylone przez wy~
raźny przepis nowej ustawy. Utrata mo-cy obowiązującej przez ustawę, która pewien tytuł
ustanowiła, oznacza to jedynie. że od chwili
uchylenia tej ustawy nikt wiecej na jej podstawie tytułu n8być n'e może, nie oznacza jednak
wcale, że oc:oby, które na tej podstawie ·tytuł
prawnie nabyły, tytuł 'ten automatyc 7 nie traca,
chyba, że przepis nQwej t\stawy wyraźnie im od~
biera prawo do na bvtego tytułu.
Co się zaś tyczy' łacrnep-'o używania nie przysługującego tytułu "architekt" z przysługującym
tytułrm ... budowniczy" to nie ma podst~wy do
traktowania wyrazu ,.arch!tekt"· jako bliżśzego
określenia innego tytułu, skoro ustawa u7n'~je
ten tytuł za samod'delny tytuł 7.awodcwv. Okoliczno.ść. że do tytułu chronionęgo Drzez 'ustawę
(archItekt) dodaje się jakiekolwiek uzupełnie
nie, bynajmniej' nie wyłącza karalności czynu.
Ratio legis art. 26 pr. o wykr. polega bowipm
z jednej strony na ochronie :nteresów osób. którym tytuł prawnie urzysługuje z drugiej strony
na ochronie publiczno~ci przed wprowad?;enlflm
jej \v błąd, co do kwalifikacji i unr::lwnień osób

posługujących się określonym tytułem. Rzec~

prosta, że dodanie, do przyshu:J:uiacego tytułu
budowniczy'f, nie przysługującego tytułu ,.architekt" - godzi w wyżej wym!p.nione interesy,
chronione w imię porzadku publicznego.
W związku' z powvż~zym prosze Pana Prokuratora o wydanie podległym nrokuratorom zarzadzeń, zmierzających do zakładania kasacji od
uniewinniających wyroków w tego rodzaju sprawach.
.
(-) Grabowski
Minister.
521.

PISMO OKóLNE
. URZ~DU WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 30 listopada 1938 roku Nr. Wojsk. I-ld/17
'w sprawie poszukhvania męższczyzn, f:gurują
cycli w listacb poborowych ID. Łodzi, a uchylających się od poboru wojskowego.
Do 'Wszystkich Starostw, Zarządów gmin miejskich i ,viejskich oraz Komisariatów i Posterunków Pol. Państw. na terenie województwa
Łódzkiego.

Zgodnie z okólnikiem M. S. Wewn. Nr. 82 z dn.
30 maja 1930 roku Nr. Wojsk. 8/14, Urząd Wojewóazki zarządza poszukiwanie, następujących
osób, uchylających się od poboru wojskowego:
1) Aspis Zyskind, syn Szaji Nosyna i Hendli
Radomskiej, ur. 25. X. 1916 r., Łódź. Nr. listy
pob.16/V.
2) Baum Bruno, syn Maj era i Chany Frenkel,
ur. 27. V. 1916 roku, Łódź. Nr. listy pob. 19/V.
3) Borsuk Borys, syn Mikołaja i Anny z Worońcow)rch, ur. 29. IV. 1916 r., Łódź, Nr. listy
pob. 51!V~
.'
4) Bremerski Leon, syn Ksawerego i Stanisławy Kazimierczak; ur. 15. V. 1916 r., w. Ko-
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drąb,

gm. Dmenin. Nr. listy pob. 21!XIV.
'd
NN .S
C
f
5) Cymerman D aWl,
syn . . lura ymerman, ur. w 1916 r., Włodawa. Nr. listy poborowej 46/VII.
6) Ejzenfrajt Izrael Icek, syn Abrania Jakuba i Fajgi Ajdeles, ur. 30. XI. 1916 r., Łódź. Nr.
listy pob. 101/V.
I k .' J l'
' f Ch '
7)' Enge Ib erg J oze
,alm, syn zaa a l et l
Gerstner, ur. 30. XII. 1916 r., Amsterdam. Nr. listy pob. 106/V.
8) Frenkiel Boruch, syn lrachmila i Basza
"Praszkier, ur. 1. IV. 1916 r., Łódź. Nr. listy poborowej 128/V. -_

9) Fiderkiewicz Henryk, syn Franciszka i 'Zo·
fii Rosińskiej, ur. 23. V. 1916 r. Piotrków. Nr.
- listy pob. 70/IV. .
"

poz. 521

23) Kalmus Dawid, syn AbramaMordki i Wit..
tIii -Fachter, ur. 14. VII. 1916 r' f Łódź. Nr. listy
b 24N
'
po.
·
24) Kochański Izrael Chaim, syn Abrama
kSzajndli~ą~~~~iej, ur. 28. III. 1916 r., Łódź.
r. listy po.
,'25) Kosowski Os zer, syn Mordki Libera i Cha..
ji Samaj, ur. 14. V. 1916 r., Łódź. Nr. listy pobarowej 287IV.
26) Kraft Daniel, znaleziony, ur. 25. IV: 1916
roku, Łódź. Nr. listy pob. 95/VIII.
27)Kwil Aleksander, syft NN. i Kunegundy
Kwil, ur., 7. VI. 1916 r., Łódź, Nr. listy poborowej 112/VIII.
28) Kinek Efroim Fiszel, syn Hersza Majle...
cha i Ruchli Mydlarz, ur. 16. V. 1916 r., Łódź.
Nr. listy ppb. 30l/III.

10)' Goldberg Chaim Zelig, syn Szmula i Chany Glater, ur. 20. VI. 1916 r., Łódź. Nr. listy po29) Kirchner Leo, syn Wolfa i Racheli Kolborowej 166/V.
'ber, ur. 22. VIII. 1916 r., Berlin. Nr. listy pobo11) Goldstein Calel, syn Abrama Lewka i Gi- rowej 302/III.

tli Frank, ur. 2. IV. 1916 r., Łódź. Nr. listy po30) Kon' A-bram HerSZt syn Moszka Dawida
borowej 170/V.
i Rywki Szydłowskiej, ur. 15. IV. 1916 r., Łódź.
12) Gołaszewski Napoleon, syn Andrzeja Nr. listy pob. 278/V..
.
31) Zaichter Otton, syn NN. i Wandy Zaich~
i Marianny Jan~siak, ur. 21. VI. 1916 r., Łódź.
Nr. listy pob~ 57/VIII.
ter,' ur. 1 IV. 1916 r., Łódź. Nr. listy poborowej
13) Gordon Markus, syn Jankla i Tamary Ru- l13/VIII.
b:,nowicz, ur. 1. VII. 1916 r., Łódź. Nr. listy po- , 32) LipszycAbram, syn Moszka Mendlaborowej l76/V.
i Chaji Dubner, ur. 18. IX. 1916 r., Łódź. Nr. li14) Gibki Karol Henryk, syn NN. i Marianny sty pob. 121/VIII.
Gibka, ur. 5. V. 1916 r., Łódź. Nr. listy poboro33) Maćkowiak Kazimierz, syn Franciszki
wej 26/X.
i KazimierY Lesiak, ur. 28. IV. 19~6 r., Łódź,
Nr. listy pob. 179/IV.
15) Grosman Chaim Juda, syn Majlecha i Elli Frajdly, ur. 30. VII .. 1916 r., Radomsko. Nr. li34) Maj er Artur, syn Ryszarda i Idy Sitke,
sty pob. l15/VII.
ur. 13. II. 1916 r., Łódź. Nr. listy pob. 352/V.
16) Gotlib Lajb, syn Hersza i Rajzli Bronsz- ,_. 35) Miller Ojzer Majer, syn Rywena ~ Tyli
pigiel, ur. 15. V. 1916 r., Łódź. Nr. listy poboro- Ojzerowicz, ur. 25 l. 1916 r., Łódź. Nr. listy p.owej 180/V.
'
borowej 372/V.
17) Hoch RachmilLajb, syn Zyskinda i Rywki Miller, ur. 9; XII. 1916 r. Łódź. Nr. listy pobarowej 212/V.

Orzołek,

36) Monszajn Dawid, syn Abrama i Ruchli
ur. 10. VI. 1916 r., ŁódZ. Nr. listy poborowej 200/IY.

18) Hochman Markus, syn Hersza i Amalii
Apt, ur. 20. III. 1916 r., Łódź. Nr. listy poborowej 140/VII.
-

37) Naftal Zajnwel, syn Naty Fajwela-i Cypy
Szwarc, ur. 12. IV. 1916 r., Łódź~ .Nr. listypoborowej 387IV.
.

19)
rianny

Jarzębowski Włacłysław, syn Jana i MaKamińskiej, ur. 25. V. 1916 r., Ozo:r:k6w,
p.Łęczyca. Nr. listy pob. 35/II.

, 38) Nawrocki Staniśław, syn Jana"iOlgi Lewin, ur. 16. IX. 1916 r., Łódź. Nr. listy poboro'
wej 438/111.

20) Jakubowski Stanisław, syn Stanisława
i Heleny Brzozowskiej, ur. 17. VII. 1916 r., Łódź.
Nr. listy pob .. ,75/XIII.

39) Olszycki Jakub Majer, syn Srula i Chany Goldsztajn, ur. 22. VII. 1916. r., Łódź. Nr. listy pob. 40l/V.

Nr. listy pobor. 236/V.

40) Olczak Stefan, syn Józefa i Rozalii Ka-'
pisz, ur. 18. I. 1916 r.,' Baltitnor - Ameryka. Nr.
listy pob. 452/III.

22) Kaliszer vel Kalis Aba, syn Fiszla i Fajgi Rywki Abe, ur. 9. X. 1916 r., Łódź. Nr. listy
pobor._ 240/V.
'

41) PrasaIski Henryk, syn Antoniego i Anto-.
niny ·Obiedzińskiej,ur. 4.- X. 1916 r., Ł6dź. ~r.
listy pob. 165/VUI.

21) Kac Rachmil Izrael Icek,

syn Jankla

i Hindy Rywki Kon, ur. 7. VII. 1916 ·r., Łódź.

Nr. 25

.

(
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42) Pras916wWładysław Lucjan, syn Wło
dzimierza i Zofii Promińskiej, ur. 8. XI. 1916 r.,
Łódź, Nr. ,listy pob. 483/III.

61) Tejblum Chaim, syn Całka Lejba i Szejny Jabłkowicz, ur. 10. I. 1916 r., Siedlce. Nr. listy
pob. 346/VII.

ŁąjaFiszow,ur.
pob. 422~.

43) Proszowski Abram, syn Moszka i Marii
30. V. 1916 r., ,Łódź. Nr.1ist;1

62) Weichman Nuchem Szmul, syn Szyj i
i Gołdy Redlich, ur. 9. X. 1916 r. Łódź. Nr. listy
pob. 585N.

,44) Pulwermacher Heniek. syn Abrama
i Fajgi Szprynger, ur. 28. Xl. 1916 r., Łódź. Nr.
listy pob. 427/V.

63) Waksberg Szlama, syn Moszka i Chany
Kurc, ur. 20. IV. 1916 r., Łódź, Nr. listy
pobor. 576N.
Małki

45) Robak Edward, syn NN. ,i Bronisławy
64) Winkowski Czesław Feliks, syn Feliksa
Robak, ur. 7. III. 1916 r., Ł9dź. Nr. listy pobo- i Stanisławy Głębskiej, ur. 30. V. 1916 r., Łódź.
rowej 498/III.
. Nr. listy pob. 112!X.
46)

Rokociński

vel Zalewski Tad., syn, NN.

i Marty Rokocińskiej vel Zalewskiej, ur. 3. XI.

1916 r.,

Łódź.

Nr. listy pob. 173/VIII.

47) Rozerifarb ;Izrael Chaim, syn Hersza Majera i Blimy Nabożnej, ur. 13. VIII. 1916 r., Łódź.
Nr. listy pob. 449/V.
48) Rotchajzer Gerszon, syn Judki Majlicha
Uszerowicz,ur.1ł.
listy~ pob. 452/V.

i Rywki

Łódź.

V. 1916 r.,

Nr.

49) RaWicki Lajbuś Szlama, syn Abby i Tau..
by 130mberg, ur. 6. XI. 1916 r., Łódź. Nr. listy poborowej' 290/VII.

65) Wie~cki Jan, syn Jana i Anny Ozimek,
ur. 23. X. 1916 r., Łódź. Nr. listy pob. 174jXIV.

-

66) Wudka ,Mendel, syn Izraela i Maly Man..
delbaum, ur. 9. II. 1916 r., Łódź., Nr. listy pobo"rowej 242N.
"
67) Żaba Chaim, syn Syma i Hudesy Fiszauf,
ur. 14. III. 1916 r., Łódź. Nr. listy pob. 637N.
W wypadku pozytywnych wyników poszuki..
ze Sta..
rostwem Grodzkim Łódzkim.
Za Wojewodę:
wań należy, porozumieć się bezpośrednio

(~)

5O)Radke Oswald Brunon, syn Emila i Olgi
Steinbert,' ur. 22. VIII." 1916 r.,' Bolersdorf Niemcy. Nr. listy poborowej 158/XIII.
51) Sporn Jaku'b Uszer, syn Icka i ŁajlLau...
fer, ur. 18. V. 1916 r., Łódź. Nr. TlStypob. 493/V.
52) Szmelka AbramMojsze, syn Fiszla i Rajzli Zającowej, ur.!. I. 1916 r., Łódź. Nr.l+sty poborowej 522/V.
53) SZpiro Szlama, syn Chila Majera i Maszy
Prajs, ur. 19. III. 1916 r., Łódź. Nr. listy p()boio
rowej 528/V.

W:. Hawel

N aczelnik
l

Wydziału.
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PISMO OKóLNE
URZt:DU WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO
zdnia~O

listopada 1.938 ro~u Nr. Wojsk. I-Id/1S

w sprawie poszukiwania mężczyzn, figurujących
w Iłstach poborowych, powiatu brzezińskiego,
a ,uchylających się od poboru wojskowego.

54) Schwarz Roman, syn Krystiana i Klary
Mueller, ur. 1. II. 1916 r., Łódź. Nr. listy poboro- Do wszystkich Starostw, Zarządów gmin miejwej 186/VIII.
skich i wiejskich oraz Komisariatów i Posterun55) Świętoszek Mieczysław, syn NN. i Cecyków P. P. na terenie woje~ództwa łódzkiego.
lii Świętoszek, ur. l. XI. 1916 r., Łódź. Nr. listy
Zgodnie z okólnikiem M. S. Wewn. Nr. 82
pob. 151/IV.
z dnia 30 maja 1930 roku Nr. Wojsk. 8/14, Urząd
56) 'Sendowski Władysław, syn Izaaka i Hin'- Wojewódzki zarządza poszukiwanie następują..
dy Manela, ur. 15. X. 1916 r., Łódź. Nr. listy po- cych osób, uchylają.cych się od poboru wojskoborowej 317/VII.
wego:
57) Śliski "Stanisław, syn Ant2niego i. Anny
l)ślawski Wojciech, syn NN. i Marianny,
Rajpoldt, ur. 4. V. 1916 r., Moskwa - ROSJa. Nr. ',ur. 13. 3. 1916 r., Wrzask, gm. Biała. Nr. listy pob.
listy pob., 104/X.
74/1.
58) Taszymowicz Mojżesz, syn Da:-Vi,da He~
2) Regert Hugo, syn NN. iAnny, ur. 22. IV.
sza i RuchU Karo, ur. 26. II. 1916 r. Łodź. Nr. 11- 1916 r., Borowo, gm. Gałkówek. Nr. listy pob.
sty pob. 554/V.
466/II.
, 59) Topor Hersz Majer, syn, A~rama ~ i Sury
3) Goszczyński Mieczysław, syn Feliksy i JóRozenblum, ur. 15. III. 1916 r., ~odź. Nr. hstypozefa, ur. 23. II. 1916 r., Głowno. Nr. listy poboborowej ,.559/V.
·
rowej 506/II.
60) Tondowski .Szymon, , syn Hersza "M,ajęra
4) Magier HeweI" syn Mordki Estery" Ul".
i Perli Apielbaum, .u~ . .25. XI. 1916 ~., Łodz. Nr.
8.
X.
191~ r., Głowno. Nr. listy pob. 535JII.
listy pob. 558/V.'
<,

_,
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, . 5) Micha,lak Lud\vik, syn Jana i Bronisławy,
Głowno. Nr. listy pob. 541/11.

l1:l" 2. VIII. 1916 r.,

6) Hauser Erwin. Otto, syn Ottona i Am.alii,

ur. 5. II, 1916 r., Janów, gm. Lipiny. Nr. listy
pob. 576/II.
7) Stanikowski Leon, syn Ignacego i Katarzy..;
ny, ur. 24. V. 1916 r., Syberia, gm. Mr. Dolna.
Nr. listy pob. 8l6/III.
8) Białek Abram Jakób, syn Wolfa iFrajdy;
ur. 10. V. 1916 r., Jeżów, gm. Popień. Nr. listy
pob. 870/III.
~

9) Makowski Józef Kazimierz,

i Anny, ur. 25. XI. 1916 r.,

Jeżów,

Ni'-.·2S'··

Dziennik Wojewódzki. Poz. 522, 523

syn Józefa
gm. Popień.

.. 25). Weltfrajdlzrael Iccho~ syn MoSZkaĄr9'"
na i Gołdy, ur. 10. IX. 1916 r'.,Tomaszów-Maz.
Nr. Lsty pob. 1207/V.
.
"
26) Zh;tłkowicz Pinkus,syn M~szka i Dwojry,
ur .. 4. VII. 1916, r., Tomaszów Maz. Nr. listy pobo..;
rowej l220/V.
'.
.
27) Zi1berstein Wigdor, syn J akóba· Izraela
i Rywki, ·ur. 23. IX. 1916' r.,. Tomaszów Ma.zow.
Nr. listy pob. 122~/V.
. W 'wypadku pozytywnych wyników. poszukize Sta';'

wań należy porozumieć się bezpośrednio
rostwem Powiatowym Brzezińskim.

Za

Nr. listy pob. 903/IV.

(-)W. H'a w e r

10) Grosman Fiszel Maj er; syn Hila Jankla
łHany Gołdy, ur. 16. II. 1916, Stryków. Nr: listy
pob. 935/IV.
11) Hoffman Stanisław Aleksander, syn Ludwi~a i Emilii, ur. 22. II. 1916 r., Stryków. Nr. listy pob. 937/IV.

Woje~odę;

-

~Nacze1nik Wydziału.
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12) Sen der Icek, syn Szaji i Sury Itty, ur. . z dnia 30 listopada 1938 roku Nt. Wojsk. l-ld/19
1. III. 1916 r., Stry~ów. Nr. listy pob. 960/IV.
w ~prawie poszukiwania niężczyzn, figurują..
13) Bugajski Mosźek, syn J akóba Ber':scha cych w listach poborowych pow. wi~luńskfego.,
i Mariemy Reisel, ur. 30. V.· 1916 r., Tomaszówa uchylających 'się ,od poboru wojskowe,o.
Maz. Nr. listy p-ob. 991/IV.
I .
'
l
Do wszystkich Starostw, Zarządów gminnńej~
14) Bugajski Hirsz ,Majer, syn Jakóba Beri- skfch i wiejskich.oraz Komis,ariatów,iPosterun..
scha i Mariem Reisel, ur. ·30. V. 1916 r., Toma-. ków P. P. na terenie woj. łódzkiego.
szów Mazo~. Nr. listy pob. 992/IV.
.
Zgodnie z okólnikiem M. S. Wewn. ·Nr. 82
15) Cymbalista Elias, syn Icka Wo1fa i Itty,
ur. 10. VII. 1916 r., Tomaszów-Maz. Nr. listy po- z dnia 30 maja 1930 rokuNr.Wojs.8/14, Urząd
borowej 1005/IV.·
Wojewódzki zarządza poszukiwanie następują
cych osób, uchylających s~ę od poboru wojsko16) Dessau Wolf, syn. Chaima i Estery, ur.
29. I. 1916 r., Tomaszów Maz:Nr. l~sty poboro- wego:
wej 1016/IV.
1) Zadziorny Mieczysław, syn Adama i WaleriiWłodarczyk; 'ut. 28. XL 1915 r., w. Beresie~
17) Eisert Alwin Erwin, syn Jana Hermana gm. Kiełczygłów. Nr. listy pob.566, pow.- wie~
i Olgi, ur. 9. VI. 1916' r., Tomaszów..Mazowiecki. luńskiego.
Nr. listy pob. 1021/IV.
2) M~chalski Stanisław, syn Józefa i Marian18) Filichowski Stefan,syn NN. i Józefy, ur., ny Waliszewskiej, ur. 23. I. 1915 r., Niemcy, Nr.
27. III. 1916 'r., Tomaszów-Mazowiecki. Nr. listy
listy po!? 1250, pow. wieluńskiego.
pob. 1028/IV.
. 3) Cech Stanisław, syn Jana i Anny Zaczkie19) Fester Reinhold, syn Jana fOlgi, ur. 26. II wicz, ur. 19. IV. 1915 r., w. Żytniów, gm. Rudn!1916 r., Tomaszów Mazow~ecki. Nr. listy pobo- ki Nr. listy pob. 1301, pow. wieluńskiego.
rowej 1029/IV.
4) KistelaFrąnciszek, sy~Franciszka i Ma20) Krzysa JÓz.ef, syn NN. i Katarzyny, ur. rianny Garbaciak, ur: 1. II. 1915. r., w. Jaworz~
20. III. 1916 :t., Tomaszów Mazow. Nr. listy pobo- no, gm. Rudniki.. Nr. listy pob. 1332,' pow. wierowej 1073/IV.
luńskiego:
21) Kotoszewski Zelig,Sy'n' Lejzora i Hindy,
. 5) Sznap er Salamon, syn Lajba ~ MariemBer·
ur. 27. XII. 1916 r., Tomaszów Maz.Nr. listy po- kowicz., ur. 10. V. 1915 r., m. Wieruszów, gm
borowej 1075;IV.
m. Wieruszów. Nr. listy pob. 1973,p. wieluńskie·
22) M~ckus' Georg, syn NN. i Idy, ur. 19. I. go.
1916 r., Tomaszów Maz. Nr. listypob. ,110U1V.
6) Walkowiak Stanisław, syn NN. i WaIeri:
23} Oberman· Eliasz Heiman, syn Itaka Sza- Walkowiak, ur. 25. X. 1915 r., m.Wieluń, gro
ji iDebory, ur. 10~ L 1916 r., Tomaszów Mazow. m~ Wieluń.Nr. -listy pob. 2136, ,pow. wielUI\·
'.
Nr. listyj>ob. 1112/IV.
skiego.
7) św'ierczyńsk'iStefan Antoni, syn Franci
24t.:aotberg Heiman, syn JÓz·efąi Złaty! ur.
7.: III~'191ą r.,' Tomaszów Maz. Nr~listy poboro- szka i Józefy Błaszczyk, ur. 25. II. 1915 r., Niem
wej :tl42/1V.
.
. cy. Nr. listy pob. 2198, :pow. wieluńskiego-. . . .
(o

•
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8) .Stęlmach Stallisław, syn Jó.zefa i FranciszIti Kowalskiej, ur. 3. V .. 1916 r., os. Bolesławiec,
gm.. Bolesławiec .. Nr. listy pob. 16, pow.wieluńskiego.
.

26) Brzeziński Stanisław, syn Ferdynanda
i Julianny Dolińskiej, ur. LV. 1916 r., Kraszewice, gm. Skrzynki. Nr. listy pob. 1379, powiatu

~) Krawczyk Ignacy, syn Piotra i Marianny
Warzyckiej, ur. 8. VII. 1916 r., Niemcy. Nr. listy
pob. 139, pow. wieluńskiego.

27) Friske Gustaw, syn Karola i Emmy Hopke, ur. 6. II. 1916 t;., Kiełpin, gm. Skrzynki. Nr.
listy pob. 1381, pow. wieluńskiego.

.10) Wypych Edward, syn Jana i Petroneli Go-

28) Wrona Idzi,. syn Józefa i Marianny Szczepaniak, ur. 30. VIII. 1916 r., Palaty, gm. Skrzynki. Nr. listy pob. 1428, pow. w.ieluńskiego.

mułki,'

ur. 8.' X. 1916 r., Pieczyska, gm. Galewice.N. listy pob. 313, pow. wieluńskiego.
11) Bednarski JÓz.ef, syn NN. i Wiktorii Bednarskiej, ur. 4. III. 1916 r., Pątnów, gm. Kamionka. Nr. listy'pob. 320, pow. wieluńskiego.
12) Kolasa Andrzej Michał, syn NN. i Elżbie
tyKolasa, ~r. 7. X. 1916 roku, Niemcy. Pir. listy
pob. 427, pow.' wieluńskiego.
13) Piorun Stanisław, syn Stanisława i Antoniny Krzywańskiej, ur. 24. IV. 1916 :r., Salamany, gm. Kuźnica-Grab. Nr. listy pob. 540, pow.
wieluńskiego.

,

14) Bilski Cha:im-Wolf, syn Symchy i Gitli
ur. 22. VIII. 1916 r., Lututów, gm.
Lu,tutów. Nr. listy pob. 621, pow. wieluńSkieg.o.
Pawłowicz,

wieluńskiego.

29) Jerzykowski Władysław, syn Idzi i Marianny Trybura, ur. 15. IV. 1916 r., Sokolniki,
gm. Sokolniki. Nr. listy pob. 1603, pow. wieluń
skiego.
r
30) Kasendra Teofil, syn Teofila i Józefy Jeżykowskiej, ur. 25. XII. 1916 r., Zóz)erczyzna,
gm. Sokolniki. Nr. listy,pob. 1008, pow. wieluń
skieg~.

31)' Kuca Stanisław, syn Bolesława (brak
imiona matki), ur. 7. XII. 1916 r., Walichnowy,
gm. Sokolniki.. Nr. listy pob. 1611, pow. wieluń
skiego.
~2) N awroc~i Franciszek, syn Michała i Wi·
ktorii Janiaczyk, ur. 2. XII. 1916 r., Tyble, gm.
Sokolniki. Nr. listy pob. 1620, pow. wieluńskiego.

15) Duszyński Stanisław, syn Piotra i Franciszki Ścigała, ur. l. I. 1916 r., Mierzyce, pow.
Mierzyce. Nr. listy pob. 715, p~w. wieluńskiego.
33) Szczepaniak Franciszek, syn Marcelego
i
Julianny
Nogaj, ur. 17. IX. 1916 r., Ochędzyn,
· 16~ Kula "Kaziinierz, syn Tomasza i Marianny Miele zar ek, ur. 28. II. 1916 r., . Mierzyce, gm. gm. Sokąlniki. Nr. listy pob. 1627, pow. wieluń
Mięrzyce. Nr. listy, pob. 738, pow.?,ieluńskiego. ,ski~go. '
1tl-) Bóchuń, 'Józef, syn AleksegQ j.Magdale~ ~,' 34) Stadziński Władysław, syn, Jana i Jadwi:ny Buławskiej, ur. 31. XII. 1916 r., Chotów,' gm. gI Pichlak, 'ur. 19. III. 1917 roku, Parcice, gmi, ,Mok,rsko. Nr. listy pob. 786, pow. wielunskiego. ny Czastary. Nr. listy pob. 248, pow. wieluńskiego. '
.
li} Madziała Stefan, syn Marcina, i Stanisht35) MajdowskiStefan, syn Jana i Stanisławy
wy Soboty, ur. 25. X. 1916 r., Niemcy. Nr. listy
Pilarczyk, ur. 31. VIII. 1917 r., Niemcy. Nr. listy
pob. 829, Po.W,' ~ieluńskiego.
.,
poq. 679" pow. wieluńskiego.
,19) Gajda Piotr, syn Piotra i Jadwigi Paluch,
36) Kluska Walenty, syn WoJciecha i Julian..
, ur. 19. IX. 1916 r. Niemcy. Nr. listy pob.974,
ny
Kowalczyk, ur. 7. II. 1917 r.) Krzeców, 'gm.
pow. wieluńskiego.
'
Mierzyce, Nr. listy pob. 762, pow. wieluńskiego.
20) Zygmunt Stanisław, syn, Ignacego i Pe37) Morka Józef, syn Wojciecha i Jadwigi
troneli Sykuiskiej,' .uro; 18. X. 1916 r., Bobrowa
Owczarek,
ur. 5. XI. 1917 roku, Niemcy. Nr. listy
gm. Rudniki. Nr. listy.pob. 1247, pow. wieluń- ,
pob. 775, pow. wieluńskiego.
skiego.
38) Olej nik Bolesław, syn Marcina i Anto'. 21) Kuśmierek Stanisław, syn Jana i Agnieszniny
BiJ, ur. LI. 1917 r., B:eniec, gm. Mierzyce.
ki Wąsik, ur. 31. X.19l6 r., Mokre, gm. SiemkoNr. listy pob. 783, pow. wieluńskiego.
wice, Nr. listy pob. 1272, pow. wietuńskiego.
39) Ratajski Kazimierz, syn NN. i Zofii Ra.;.
22) Kotwicki Marian Alojzy, brak imion, ur.
tajskiej,
ur. 10. IV. 1917 roku, Ozorków, pow.
25. III. 1M6 r., Siemkowice, gm. Siemkowice.
Łęczyca.
Nr.l~ty
pob. 1368, pow. wieluńskiego.
Nr. listy pob. 1273, pow. wieluńskiego.
40) Makson Edmund, syn Stefana j Marian23) , Pawłowski Józef, syn Antoniego i Staniny Banaś, ur. 16. XI. 1917 r., Niemcy. Nr. listy
sławy Praszczyk, ur. 13. ~I. 1916 r., Mokre, gm.
Siemkowice. Nr. listy poli 1288, pow. wieluń pob. 1482, pow. wieluńskiego.
skiego.
41) Łokaj Stanisław, syn' Stanisława i Anto24) Urbanek Bronisław, syn NN. i Marianny niny Płosińskiej, ur. 5. V. 1917 r., Walichnowy:
Urbanek, ,ur. 8. 1,1. 1916 r., Skom1in, gm. Skom- gm.Sokolniki, Nr. listy pob. 1536, pow. wieluńskiego.
,
. lin. Nr. 'listy pob. 1367, pow. wieluńskiego.
42) Grabowski Franciszek, syn Andrzeja iJó'25) Bolek Czesław, syn Franciszka i Agnieszki Hyś, ur. 24. II. 1916 r., Niemcy. Nr. listy pobo- zefy Pawełczyk, ur. 23. X. 1917 r., Biała, gm. Naramice. Nr. listy poł>o 1672,. pow., wieluńskie~o
'. r9wej 1878, pow. Wieluńskiego. ,

Ł~d.zkiDziem;lik:.Wo,ew6dzld .

Poz., $23. 524
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43) Kolanek Stanisław, syn Jana i N.[arianW ihnych miastach i w gminach· wiejskich
.ny Górskiej, ur. 29. IV. 1917 r., Dymek, gminy do władz skarbowych) ich organów wykonawSkrzynno~ Nr. listy pob. 1679, pow. wieluńskiego .. czych należy kontrola tylko większych'młynów
W wypadku pozytywnych wyników poszuki- i piekarni, które na rok 1938 wykupiłyświade
wań należyporozumiec się bezpośrednio ze Stactwa przemysłowe od I do. V kategorii włącznie.
~ostwem PowiatowymW~eluńskim ..
Kontrola pozostałych (mniejszych młynów i pie
karni oraz wszystkich hurtowych i detalicznych
sprzedaży mąki w tych miejscowo.ściach) naleźy
Za Wojewodę:
zasadniczo do powiatowych władz administracji
(-) W. Hawel
ogólnej i zarządów gmin, jakkolwiek dodatkowo
N aczelnik Wydziału. kontrolę mogą przeprowadz.ać również władze
skarbowe.
.
Kontrolę transportów mąki i kaszy wykonu524.
ją organa urzędów skarbowych akcyj i monopolów państwowych oraz powiatowych władz adPISMO OKóLNE
ministracji ogólnęj przy współudziale ·władz saURZĘDU -WOJEWóDZKIEGO 'ŁóDZKIEGO
morz.~owych i . organów Polskich Kolei .Państwowych.
,
.
.
. z dn:a 9 grudnia 1938 roku Nr. RApr. III..O/2/38
o instrukcji dla organów Policji Państw()wej odnośnie przeprowadz~nia kontroli mąki i. kaszy.
Do Panów Starostów oraz Zarządów Gminnych
województwa łódzkiego.
Urząd

Woj ewódzki udziela do wiadomości
instrukcję Wojewody łódzkiego
z dnia 26 listopada 1938 r. Nr; RApr. III.·O/2/38.
Za Wojewl?dę;

i stosowania

(-) O b a re ń s k i
Itierownik Oddziału.
Przedruk.

-

WOJEWODA ŁÓDZKI
Nr. R.Apr. lU':O.2{38 /

INSTRUKCJA DLA POLICJI PAŃSTWOWEJ
Z dnię

Zakres działania Policji Państwowej:
Organa Policji Pa.ństwow,ej wykonują:
kontrolę transportu (kołowego, - wodnego)
mąki i kaszy przy oka~ji pełnienia innych
czynności słuzbowych;
.
B. udzielają w razie potrzeby asystencji na wezwanie organów władz skarbowych lub sa-

A.

morządowych, przeprowadzających kontrolę

obrotu

mąką

wS

T

~

P

Ustawą z dnia 5 sierpnia 1938 roku o środ
kach finansowych na pop:eranie gospodarczo.
uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 447) ustanowiona została opłata od mąki żytniej, pszennej, jęcz
miennej oraz kaszy pszennej 'i jęczmiennej.
Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19-9o
sierptlia ·1938 r. (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 477)
określa sposoby wykonywania kontroli obrotu
mąką i kaszą oraz organa powołane do wykonywania tej kontroli. .
Kontrola zakładów prz.emiału (młynów wodnych, parowych, motorowych, wiatraków itp.),
wytwórni wyrobów mącznych (piekarni, cukierni itp.), oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży
mąki i kaszy w m~astach, w których jest siedziba starostwa powiatowego lub grodzkiego, oraz
w miastach wydzielonych, należy do. urzędów
.skarbowych akcyz i monpolów państwowych
i. icll -organów wykonawczych.
'

kas~ą.

.

Kon trola.1:r'·.. nsp·o~tu· mąki i kaszy.
.
l. Obrót mąką i kaszą.
,-

Obrót mąką i kaszą wewnątrz kraju może być
trojakiego rodzaju:
a). obrót gospodarczy, .
b) obrót handlowy i
c) ob'rót między zakładami przemiału..

26 listopada 1938 roku.

o przeprowadzaniu kontroli transportu mąki
i kaszy.

i

2. . Obrót gospodarĆz'y

Obrót gospodarczy oznacza obrót mąką i ka,szą beż opłaty, przeznac~oną do spożycia we. wła
snym gospodarstwie roln~ka lub pracownika rolnego, mianowicie: na zaspokojenie potrzeb żyw
nościowych

rolnika oraz pracownika rolnego

i zamieszkujących lub przebywających na tere-

nie danego gospodarstwa domowników jak również na karmę dla własnego inwentarza rolnika
lub pracownika· rolnego.
'Transport mąki lub kaszy w tych wypadkach
musi być pokryty. kartą kontroli.
Rolnik i pracownik rolny ma pt'awo do przemi.ału lub wymiany w młynie zboza na mąkę
i kaszę bez opłaty, na podstawie imiennych kart
kontroli przemiału <gos-podarczego. Karty kon..
troli otrzymują uprawllione osoby w· gromadzie
u sołtysa, a w gminie m:ejskiej w zarządzie
gminnym. Kartę kontroli można wydawać. jednorazowo na cały rok-gospodarczy (od 1 SIerpnia danego roku do 31 lipca następnego roku) l
albo wielokroWie, na poszcz.ególne partie zboża.
Karta kontroli jako dokument, opiewający na
nazwisko i im~ę danej .osob'y, nie może być od·
stępowana

do wykorzystania przez inną osobę·

- . 61; .
tł.

,Karta kontroli winna

za~erąó:

_·f.nit:tW:fhlto i itcłreś

.Jl'tfMer· i da..

tbliUlti lU'},,"rA·· '

tlika .rolnego-, '. ilość i rodżaj.~~źa· jaka ~ą~
1ftilłlie1mi s, p~ sółfYśtlhrt! ~H}i~ięj
t-:~...
. • N.ił ed.wrm.mt!.1· ~mue. '.lt:~ ·.1tołi~~ł.·
~ !ńlY1lart t1dfidt(fWa~ att~ern, f.t~
ł'~'1?F:mrtieI6~6tboia, iłÓ§c' itóClzaj 'WJ';o

ttIii@j:fnąlti

hib k:~,datł W'ydmtii,oritz·tittłie.:.

Plomby.

: ".- ,,'

Plom,by. spor~~; $:t ...z. twamej .. ~y;
~~~~. si, . ~ d~lI c~: piedcieJJia.:t "1";.'
pUStltą.·. i nakładki

ząbkow~j;na' ~

(i?~j *"onie) plomoy winna być ftrnta
przedsiębiorstwa.

mb.

. . "~
~ zaszywania (zawiązywania) worka z 1ną
~·lltb kaszą używa się sznurka tnoettego, ~
litegCY,1Iez wfZł6w i sztukovrariia. Po. Zaw~;.
m.· i. Zaezyeill uchwytu (g~go końe~tJ worD
W $pesóh należyty oba kw~ sznurka ptzeci~'
sił przez 6twór w etykieei:e, na którą naltlitd«
się plombę w ten sposo'b, by ltomesmurka i ga...
~ ~O/~~ta włożona zostały m.itdży obie e2łś ci
p~O~~Y. I ,umocowane do tego ~opnia, by ich
~Ulllęcle ~z uszkodzenia etykiety i płomby bJ:. .

nazWa

. . ł\tój P'QdpiS l pi~.
. ,.'.
, 'Dość zb8ft, 'tV:lięt! ,Bo '~rzefujaiu jednoraZowo
.tpftf·ltartaófi tta partię' ~:<a1bO ktiktikroYnie
4
·łfIIl.
,11 itłri4eIl.,Op.·feitvającr.ebha. Ci'&.· i'O. . 1.·' ospó:..··
'-ftY) ót~ ilt>śC <n~zym.anej :ffit!ki mB l(s:Szy,
~ bdpmtriadae ilości Zb4na otaz :fugtł i ltaSZff,
~.~.""·j . na kafere; .Ni.e W'-óinó ·tęp't)W.«&"Mę;
li' ł ;Uśty, ~ttty1tiahej fta ~a:wte' łaM .1f6tł
Wf1i, irlt1Yrtt osu&om. 1'łie·dóziWb1ti'.ftł je!! r(jłJt;. ~o hiimożliwe.
__·sprzed~~..,tł 11 M.~ł, ,,~~~~~ do
Na
st:~nie etykiety .~kładu ,przę~
w. gcsp11dmtwre ~a .lub j)t~~
, ~ utni~a Sl~ da~ wydanta 'Worb ćb
1ła ,-&łnego.
.
obrotu handlowego i nazwę' luft iirrnęiw'egtr
3. 6btót Jrtmdlawy.
przedsiębiorstwa oraz rodzaj. mąki .i procent
'ÓI?róthandlbwy'riią1tij' ikaszą óznacza zakup, 'prtemMłu, .o ile tych Ostatmch .danych (rodZaj
~a:dhwatIie,. przeVióz, magazynowanie . poza ..~ i. pz:o~ent mąki) nie. umieszczon~ już na firmoffl!m, pttetwarżanie (wypieK pieezyWa) i sprże wych (wł~snych) etykietach młyn.a.
...daż mąki i kaszy.
'. Mąka· i kasza, przeznaCZonE!" do obrotu han- J)o1tumenły Prze'\'Vozowe.,
~go, pOdlegają opłaćie. .Opakowania z ta.;.
Kaida prz'esyłka mąki i kaszy w czasie' tranką mąką i kasz~ mają poSiadać etykietę, Płafuą
w czasie kiedy obowiąruje ~opłataJ. albo etykietę sportu. powinna być pokryta dokUmentem prze":
bezpłatną w okresie, kiedy pobór opłaty jest wóz0Wynl (rachunek, faktura, . kolejowy. n$t
wsirzymany (zawreszoiiy).
'
przeWorowy). Dokument przewozowy musi ta.Przewożone w obrocie. handlowym worki
wierać nazwę lub firmę i adres zakładu wYsy:i' mąką i kaszą IDusząposiadaćetykiety, plomby,
łającego) nazwę lub firmę, i adres odbiorcy, <1$..;'
OF&Z winny być pokryte dokumentem przewotę wy~.ania, rodzaj i iloŚĆ towaru, a przy prze2eWy'm (J"achunek, faktura lub inny dokumeIrt). wozie łOJoWym - imię i nazwisko przewoźnika.
tvorki.
'
W obrocie handlowym wewnątrz kraju uży.
4. Obrót między młyn81ni.
wać wolno worków lnianych; konOp'nych, baMąkę i kaszę możl'l'a wywieźć z jednego mły
Wełnianych lub· 'jutowych. Worki mogą być
szyte i łatane tylko ~d wewnątrz. W obr~ie na do innego' bez .opłaty na podstawie zgłosze- .
handlowym mogą żnająować' się worki z mąką ma pisemnego, które p()wmno zawierać: nazi kaszą tylko' o 'wadze -100 kg., SO.kg.,. 50 kg., 10 wę i. adres młyna,wysyłająćego trarusport, ilośĆ
łg. i 5 kg. ł)rfrtto:. . Rozważać wolno mąkę, lub worków z mąką i kaszą i ich wagę, datę wysył
ki, nazwę i,adres młyna, odbierającego trantaszę z tych worków, do mniejsZych opakowań
.' .
(torb) papierowych tylko. w drobnej (detalicz- ~óit f tetmin d6stawy.
"'Zgłoszenie to musi zawierać (klauzulę) po-'
nej) .sprzedaży w iloścta:ch mniejszych niż 5 kg.
ś\Via~czenieRejonukontrołf sk~bowej..Zgło..
brutto.
'.' .
Każdy :worek z' mąką. lub. kaszą, wypuszcza- 'Sienie takie towarzyszy przesyłce, jako doku.'
.
ny·. z mfjrria: do' obr:otu handtowego. węwnątrz l,'i1ent .przewozoWy. .
kratju, musi' bYć mepatr'Z&uy w etykietę i _16m5. 6:t)r6f. z zag.raD.ieą i. W. M. . Gd8ńsltienl.
bo.
.
lt.·

6&.

adw::atn:eJ

'-cia

Mąka i kasza, przeznaczone' dti wYwozu za
Etykiety.
graJ!lic-ę
lub na. ob~rze W. M. GdaBska,.nie
W .obrocie handlowym w kr-aju używane są
~;tegają oJ)łacie. Werlrl,z mąką ł kaszą,owin
t.łwa ródzaje etyKiet:'
' . '.'
.
ł)' ~l'tiety pła'tl'l~ z Wyd~mt lriV'ottt riy by~. zaopatrzone w ~~kiety i- ploR,lBy ()Taz dokumenty przewQ~tak· salY$.;·jek w obrocie
opłaty :..- ~ &d: ~ opakow{mia;
2) e~kiety bez opł~ty,~ ktGIe tU.lIłieszcza się h.andlowym..
'.. we.w.l?-.łł'tt~r.z...·.kra.ju (P:.~t.f Z punkt 3).
. nawotkaehz r.rutk·ąd kaszą, vi ~~e: k~ ~. t ~~.ih~ .. ZĄ~tp~a' 'się
'dY pobór opłatY jest· wst~zy~a!'l'y (za~i" . w ten saYf1 ~1t :fMt ~ań'ła tv :óbrocie
,SnriY)r·
"
. ' , ltmtłlbw,ftl'·\11~. !ł-_~iie~są
.JiylOety płatne. WYClrQko~me~ą:·.~l~ otM~ (ftł.'~~pł..."tłt W> ~~t
. ~:' ntebieskim, . zielonym, .' brązoWym, :fioteto- .w.,ebw~ ~mVl<Nr. . ft~..;
~!.~.*I·
\I~'-•
"'Y!D:..
. ... i." .zł. ty.m,. . ·J
.
,tSI'ł wagi wyarukowane
opakowania; .•.
~ ....~.~;.-we~
..,...,
........
ilf .·(~stkie)
~;"'."
( ..
..
..... , :'~'; ..,. . .
0.

ill.·~·. . iii' li J';.

i• • •

*' 0"."

·.*..
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Etykiety.
" "Wórki'z"m~ą ikfiszą·tran$portówan~·z~gra~.
nicę lub- na 'obszar W. M. Gda,nską' pówirliiy',być
zaopatrzone .' w 'etykiety'zaopa~rzone "naPisem ~
,;Eksport", 'kolor druku tych 'e~y~et jest amarantowy.
'
.".
~Etykiety te opiewają: na wagę 100 kg; Jezeli
przedsiębiorca ·zakładu prżemjaru, na zyczenie
odbiorcy zagranicznegó(z. W. M.Gdańska) WyłV0zi ' worki z mąką lub' kaSzą owadżemniejszej
niż, ,,100 kg." to powinien na etykiecie zakreślić
cyfrę ,,100 kg" .i napisać właściwą wagę oraz
umieścić swój podpis i pieczęć. '
". - '.
.

' .. Na odwrotnej. stronie etykietywinięn podać

te 'sanie .d'ane, jak w obroCie haildlowyIp.· wew.;.·
nątrz

kraju (data wydania worka' z młyna, nazwa lub firma, r9dzaj mąki i procent przem.iału):
... Przesyłka :eowinna być pokryta' dokulncntem
przewozowym tak samo· jak przesyłki o obrocie
handlowym wewnątrz kraju.
.. 6.

N adz.ór nad transportem

mąki

i· h.dSZy.

Kontrolę tra~sportówmąki ik~szy wykonuorgana Policji' Państwowej, bądi 'samodziel:"
nie, przy każdej sposobności pełnienia. ~woich
obowiązków służbowych' (patBolowanie, podróż
służbQw-a,. wykonywanie służby. w określonym
~iejscu)." bądź też wspólnie -z innymi organami
władz państwowych. lub samorządowych,· ·na
podstawie rozkazu swej władzy przełożonej.
Kontrolę przeprowadza 'Się dorywczo; polega
on.a na sprawdzeniu:
..

ją

1), czy worki z mąką i kaszą posiadają odpo-

wiednie -etykiety ,(płatne, bezpłatne,
eksPQrto\ve) oraz plomby;
2) czy plomby i etykiet~ są prawidłowo nałożone'· (t. zn .. czy nie można ich w· łatwy
sposób bez uszkodzenia plomby i etykiety zdjąć) oraz czy zabezpieczehla te nie
posiadają śladów uszkodzeń albo p~wtórnego użycia; ..
..
.

t~~g<?;,'~·~yr.Ot:~i~.·t~~ą,.#l;~. i,ka~zą!li~~:.~~a":
d'a,j4 etyklęt.aI?lplomb.::
.~. :'> ....
:·;:,'Nalę~r9~et.zwrcŚcićuwagę· na' to, by pi&-.
c~~.a"wyrobioD:e. z mąki,'PJ"zeznaczonej '.do spo-.

żyt;ta

we .·własnym gospodarstwie, nie wpraWa""

4zono}io sprzeclaży .. Chleb,.pochodzący ~"'Piek.ar..;

Iii posiada firmową etykietę; brak takiej etykiefty jeSt dowodem., iż chleb· został wypieczony
z mąki od której nie uiąz~no opłaly.
. - Organ Policji Państwowej,przeprowadzający
kontrQlę· transportu mąki· i. kaszy samodzi:e~e;
W wypadku, stwierdzenia naruszenia obowiązu
jących przepisów, spisuje do~iesienie w wypadku, gdy czynność kontrolną przeprowadU} ,
ws.pólnie i} jnnymorganem władzy' państwowej
1111>- samorządowej, doniesienie spisuje ten org~
W.' wypadku stwierdzenia nieuisżczenia oplaty . od mąki i kaszy .doniesienie przesyła 'sięwła'"
ściwemu urzędowi skarbowemu akc. i nionop:'
państw. W takim wy~dku przedmiot przestęp
stwa należ~ obejrzeć i sporządzić opis jego oraz
zabezpieczyć. go' po C?:ym należy oddać. go .właś
cicielowi lub innej osobie godnej zaufania ,na
przechowanie do dalszej decyzji.
. W wypadku stwierdz,enia naruszenia innych
przepisów porządkowych, doniesienie należy
przedłożyć właściwemu starostwu.
7. Ewiden«'!ja ujawnionych wykroczeń."
Posterunld Policji Państwowej' prowadzą
ewidencję ujawnionych przestępstw, która zawierać będzie imię i naz.wisko ilnacza, imię i naz;.
wisroo or.az adres przestępcy, wagę zakwestionowanej mąki i kas,Zy, wysokość uszczuplonej

opłaty wzgl. rodzaj przestępstwa porządkow~o
i· wreszcię nazwa i adres władzy do któręj .skierowano doniesienie.
Ewidencje te stanowić będą podstawę de
.opracowania wiliosków Q nagrody.

Wojewoda:
(-)H. J6zewskl.

3) czy do przesyłki są dołflczqne wymagane

dokumenty przewozowe (karty kontrolne
525.
w obrocie' goSpodarczym, rachunki, faktu,..
PIS~O OKÓLNE
ry w obrocie hand1o~m "i'prży wywozie
URZ~DU WOJEWÓDZK~EGO ŁÓDZKIEGQ,
zagranicę lub na teren W. M. Gdańska,
lub pisemne _ zgłoszenia, ;poświadczone
zd~a 10 ~dnia 1938r. ~r. KD. II-12/32~1
przez . Rejon Kontroli· ,Skarąowej przy
o pJ:zewożeniu walców drogowych przez prze~
przewozie mąki i kaszy z jednego młyna
. .a-._ jazdy -kolejowe.
do innego;
4) c-cjdane,'zawarte w tyc];i dokumentach Dq"wszystkich pp,- PJ:zewf:)tłniczącyeh Wydziaprzewozowych, zgodne są ż rzeczywistym .łów Powiat~ych {Pow. Zarz.l)rog.) WojewÓdzstanem' co tlo ilości worków· i rodzajów
twa Łódzk~e~o.
zboża; . triąki lub
kaszy;
.
.,
"
~' Ur~d Wojewódzki Udziela w przedruku" do.
5) czy worki Z"mąką· lub kaszą są przepisowiadomości . i . żast()sow~ia . zarządzenie .Miniwe, co do· wagi i jaloości worków.
sterstwa Kom.unikacji z 9~ XI. 1938 r. Nr. U.' J.
Na1eZy' .zwracać baczną' uwagę na 'transporty III-211/13 i z dnia 17. Xl. 1938r. Nr.DR-86-9/2
mąki 'i kaszy na drogach lądowych -i wodnych,
VI spraWie wyźej Wymlenionej. :
.. ,,', ':. ',' ;"",
. ',
aby zapobiec.· przenikaniu do obrotu +"h~dlowe.. ,.z'.....
Za Wojewodę: .
go; zwłaszcza do piekarń i ~adów' ~przedaży,
'~" t~) lnż.'J;BaJki'ew-i·es
mąki.·.i kasz' prze~aczonej-. ·do· spbżycia vte .wła
Na~lnik tWyadału.... ·~
snym gospodarstwie rolnika lub pracOW1iika
,

"

f

Ministerstwo Komunikacji
Departament Utrzym. i Budowy
........

' . M""

Nr. U.J.lII..211/13

Odpis.
W. . wa. dn. 9. XL 88 r.

że jeSt"na ten 'cel Przeznaczony'wyłącZIlie':{W1.
rok Najwyższego Trybunału Administracyjnego
z dnia 12. IX. 1938 r. L. Rej. 2262/36).
, _,

:Ołcrdlenie 8pr;;;': 'Pr~~wożeDie

wal~ .drogow ~ przez prięi.~dv ~

,

.'

"
Do' wszystkieh Dyrekey] Okręgowych

5Z1.
WYKAZ

,Kolei' PBÓStwowych .
.r

:' ' Ministerstwo, Komunikacji wyjaśnia, że',~
'sta!l~wienia ust. (3) § 7 instrukcji dla, drażnik6w
.p"2Jejazdowych(nr. D. 20) nie stosują się do «:ho~ch walców parowych i motorowych i po)eca :wydać stosowne zarządzenie.
"

'osób poszukiwanych, zagubionej pieczęci wóJ:towskiej i odWołanych pbsiukiwail"
••
(do użytku powiatowych władz, admiitis{r,śCii
,
, ogólli~j województ~a łódziekg~).
'!,

1.. Nr. OC. II. 20/76. UrządWojewódżltł
prosi o zarządzenie poszuKiwań Grobli Tom~sza, 'lat '50, syna Jana i ,Marianny, ur .•,18 ,paź
~żierD:ika 1887 r. we. wsi Z~rdZ,g~. ,ZY.fZ,Y:p.
~1 zamleszk~ w Zyrzynl~ pOWlatu, puławsklegq,
Odpis. ,
'umysłowo chorego, który w dlliu 1 lipca 1938~.
MiniSter_twa Komunikacji
W-wa, do. 17. XI. 38 r
Departament VII
wyszedł z domu w niewiadomym kierunku idotychczas nie powrócił.
'
';'
Nr. DR.86-9/2
Rysopis: wzrost średni, twarz okrągłą,' wło~
,Określenie sprawy: Przewożenie
walców drogowych przez prze:'"
:blond,' pokryte lekko siwizną, prawa ręl(a
jazdy kolejowe.
sztywna od postrzału. Urny słowo chory,. wYchodząc z domu ubrany' był' bardzo licho:'"
,'
. "WszyŚłkimUrzędom WojewÓdzkim (Qpr~
2. Nr. OC. IL 20/80, Uprasza się o zarzą
Urzędu Wojewódzkiego \v Kielcach).
,dzenie 'po~zukiWaii 'Wiktorii-Genowefy Zawaą~.
Ministerstwo Komunikacji przesyła do wia- lat około 23, urodzonej w Niemczech, 'wyznania
domości.
rzymsko-katol., stanu wolnego, zawodu służącei,
•
", ,,§ 7 ust. 3 instrukcji dla kolejowych dróżni- która porzuciła swe dziecko, przebywające' obeć
ków przejazdowych- (nr. D. 20) brzmi "Dróżnik ni~ w Przemyślu.
przejazdowy' powinien przestrzegać, by bez osoRysopis 'poszukiwanej: wzrostu 'średri.iego,
'bnego pozwolenia nacz,elnika oddziału drogowe- twarz pociągła, oczy i włosy czarpe.
.10 ,nie 'były przewożone przez przejazd bardzo
O pozytywnym wyniku poszukiwań naleą
ciężkie przedmioty np.: lokomobile, kotły' i t., p.,
powiadomić bezpośrednio Starostwo Powiatowe
które mogłyby spowodować uszkodzenie 'toru w Przemyślu.
:lub jego zatarasowanie. '
'
, 3, Nr. OC. II. 20/86, Czesław Grabowski.
(-) Inż~J. Bu«zyński syn Józefa i Michaliny z domu Kotkowska, uroNaczelnik Wydziału. dzony w 1889 roku' (dokładnej daty brak) we
wsi Wola, gm. 'Krasnosielskiej, pow. 'Maków,
ostatnio
zamieszk'Ały w Zelwianach, pow. woł
IV.
,kowyskiego,z ,zawodu robotnik, - 'wyj.echał
:w n;tie$iącu listopadzie 1937 r. w' niewiadomym
526.
kierunku, pozostawiając żonę i dzieci bez środ:"
ORZECZNICTWO NAJWYŻSZEGO TRYBU;.
,ków do życia,'
NAŁU ADMINISTRACYJNEGO.
Rysopis poszukiwanego: wzrost średni, twarz
okrągłą, włosy ciemnoblond, oczy, niebieskie.
, ; T e z a:' Pokój przeznaczony wyłącznie, na'
" ,'Podając powyższe do wiadomości,'UrządWo
wykon~anie, administJ;a~ji ,domu może podle..
gać zwolnieni~, od tlliejskiegopodatku od zbytku jewódzki 'prosi o zarządzenie poszukiwań za Wy~
mienionym i w razie pozytywnego wyniku
mieszkaniowego. na, rzecz In. ,Łodzi. .
Q. bezpośrednie powiadomienie Starostwa Powia, Uz'asadriienie: W myśl §: 4a statutu 'towego W ~łkowysku z powołaniem się' n,api' "
-o miej skini ·podatku Od ..zbytku .mieszkaniowego 'smoi dnia 14. XI. 1938 roku Nr. B-16.
.na rzecz miasta Łodzi, uchwalon'ego przez Radę
Miejslq w dniu 14. V. 1929 r. i 11. II. 1930 r.od ,. ,4., Nr. OC., II~20/79. Urząd Wojewódzki
}X>datkU tego w~lne są c~ęścj ttli~szka1ne, prze~ prosi wdrożenie'poszu~iwaniaJaszczukaJan.a,
znaczone wyłącznie' do: wYk9nyw,ania żawodq., ~. ,Andrzeją i Eufrozyny, urodz. w 1904 r. we,,~i
Kosz~lewotgm., Kosicze, p~w.' pJ:'~~sk;iego" kt~ó~
·0 ile zawód ,ten wykonyWa się w ,domu., Ad.m.i'nistracja domu' niewątplhyje podpada, pod, poj~ YI kw~tniu b. r. opuścjj: swoją żonę Lucję, pó~
de zawQd~, a, Pr.~~o ,l: 'PQ\tój.przezhaczon,yna , stawiają.c Ją bez ża~ych,ś,r.odków d<>::~y~ia,·;' :'~
Rysopis: wzrost średni, brunet, oczy czarne.
wykonywall1e,te,j , adix,Wl~ttacji:. )liąż~ t>o4Iegać
o pozytywnym. \fYlW.tu poszukiwań pro$%ł
łrwo1nieniu', r>~. _,~gat~',Qd,~~yt~lJ' ,Weę*a.Wc>, weg<> podtyrri~jednak:"lton~ym~ warunkiem, powiadomić Urząd'Wojewódzki Poleski~ z pow-o(~) Andrze j ewski
Dyrek~or Dep'artamentu.

I

o

~nie~.$tęnapismo.teg.oż .Ul'Z~U

.2'8. Xl.
1938
.
,. :f.
-,

~

.

.

. .

.

v.

·Nr.BA. 1301iC

.'

.
. '"', '
.

., '
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OBWIBSZC,ZEHIE

się o zarządze
poszukiwań Michała ,Wołkowskiego, lat 56,
mieszkańca wsi Dobl'óWód, gm.. Hołhocze, po.w.
podhajeckiego, umy:slow:ą ..c.horego, który w mię..·

5. Nr. OC. II. 20/82 .. U"prasza

-ZARZĄDU M1E1S1UBOOW··łAJDBI'

nie

siącu marcu 1938 f. udaf się z, powyższej wsi
VI niewiadomym,kierunku ..r~\• .~
Skarbowej ,w Krakowie w spra-wie .ren;y inwa-

..,

lid~k.i~J~

,

z dnia 7 ,crudbia:1938 <roku
'9.

. .-wllłmddupism..

_

_

Na ~tawie art. 151 ·Ordynacji·P~ej
V.,R. P •. z .1tH ·r.Nr.M,poz. l", ;__ _

.~.

.~j.iwZltlwa· ~j ~nionydt·tk>.,,_?

VI rązię .ujawnienia·mieiJCa J>nbytuposzuki... ·Dia ~i.ę w -biV:rzeWydżiałuPod~ełCf1JPlJ
wanego naleźy powiadomić o tym ·bezpośrednio ulicy Z.awadzk1ej 1 (fre!nt,IIJJiętro, "'j,~,.
,celem ódbiol"u pism, nadesłanych przez Urzędy
.I:tarostwo .PowiatOwe' p'odhajeckie.
Skar-howe;

it . ~1\ <?C. II. 6/6 . . Wójt g~~)1 Laiiewp.i~,

~. łódmego 'zagublł W dnIU

•

14. X. 1938

,ędową pieczęć okrągłą z napisem:
łódzkiego.

W6jtgmi...

n:y 'Łagiewniki, powiatu

Podając powyższe dowiatmmości

r.

.

uprasza

mę

o wydaniezarząd..zeń, mających na celu za.pobie...
~ewentualnym nadużyciom. Zagubioną pleczęć w razie jej 'odnalezienia należy przesłać

Wydziałowi Powiatowemu w Łodzi.

Urząd

Odwołuje się poszuki~
wanie Władysława ~elazowskiego, zarządzone
pismem okólnym Urzędu Wojewódzkiego Łódz...
~go z dnia 2. IX. 1930 r"Nr. AA. 7887/2. Z.

Nr. OC. II. 20/71.

w Łodzi:

Nr. ks. bier.

384 Wajnkranc

Wilmańska

763

Mojżesz, Zgier~ka38
Irmina, Włodzimierska ~

płat'w eze
4łn.'-ótu na 1933,

,.

Skarbowy

postanowienia o zaliczkach napedatek.~..
.słowy na /rek 1938.

nakazy,

1. Nr. OC. II. 20/57. Odwołuje sięposzuki
wanie Józefa Binke,' zarządzone w Łód~kbn
Dz.łenniku Wojewódzkim Nr. 20 z I. X. 1938 r.
'J>ód poz. 397.'
~.

5

na

państwowy

podatek. od

UJ35, 1936, 1937 i 1.938:rok..

Nr. ks. bier.

1147 fto.zensohn Szmul, Limanowskiego 13
1176 Lewkowicz Jakób, Limanowskiego 20
1421 Murzak~ :Bo.rys;pomorslta. 30
a91.2Bergęr Laj~

H:eooch, Dre~ 5
O., Andrzeja ł3
,
1410 Morzyszek Juliusz i S-ka, Lutom:iet"sh la
2400 Związkowa Spółka Autob., Lutomienłtkta
110/2 "Długosza" Sp. z o.

ao92 GórskiKazimi~rz, GłÓWlla 18
.
3114 Śmietański JUda, Limanowskiego 84,
;
1553 R. Pasiewicz i KO:łulski J., Drewnovnaka. Ił
2528. Durka Stal).isław,, Sięnkiewicza 28

2597 ,Birenę'W'ajg Czarna, Zgierska 56
200· Bryczxl>W$Iea Janina, Gnieźnieńska 4
305· Drobniewski Józef, Wawelska 6
KOMUNIKAT.
378 Flancbaum Bajla,:Rybna 17,
501 Gniewek Józefa,Zgierska 118
X.siążka Antoniego RObaezewskiegC), Naczel· .
2620 Goldberg Chaja, J)ołna 21
J1ilł;a Wydziału Ogólnego w Ministerstwie Spraw
532 Goldszmyt Złata, Masarska 20
,Wewnętrznych p.' t. "Budżety Miniśterstw~ .ł2'?Górniak Feliks, Zgierilła 126
Spraw Wewnętrznych w okresie 12-1eciat. j. ~
2633 Jezierski W.aleQ', ~aiftSł$ 116
l. ··1@27/21 dor. 1!?38/39" --- jest do n,abycia.
2634 Justyna Andrzej, Limanowskięgo 69
Cena l egzemplarza książki bez opnrwy wraz . 213/2'Ke~r Hon.órata, Watyńskiego 5·
,a' k05~tami .przwyłki' pocztmvej zW~ zł. 5 - jł8 'l{jgte:}a MikOłaj,. Lhr!~i~ ~
ar.' 5t), pnesyłki poleeooej zł. 6 gr. lO~. za zali- 2łJ4ł '1{ms, StallielaWa, Wnłśnieńśka Jł'
_ _ _ poozt9Wymzł. ' . '
.
2645 Kujat Ewtłlltł, Vt~MM.
.
•'. ~zy nab:yciu. włfJcef jak 5 epemplarzy, obli- 2~i6 Kuperman Rózla; Litnanpwskie~p 95
_
cza się po 5zl.e~w.Jlarz, wraz ~ kosztami prze... ~(t Lalts Izrael, ·1J.m.ano~sKiegp ~-'.
1221
Lisiak
Klara;
Urz~eza
5'
"
.
MYłki.
,
2dS~ IJtman Caret~, AA<łtź:~. $'I. ,
.
:<. ·.~si~kę, wy,syła się po ~. nłrleżno~~ d'r/2 Mauówicz Abr~ P6hioena.2»
-.
. . 1oBł.& eżęłtOW'eW P. K.O.Nr" f54'J8 -(C!fer- _
Qćti~an Jeilt'a,.1(i1i15.skie@·la~ . . " . .:
528.

.

. •~ . '~.". tym. ' .•'.

.'

ritetysta.

~Wei

dzie.

~reł~.~ AMónł· .G\\~W~~

~_W~W,,~Sfe!9t~·~~
Wllłtrtła,...~~· i! ~~1'fr:

', !:m.

=............
. ,;

I

?t. .

~.'
a.. ·~.~.'k.~n.a ro.e~.s.~. ~.m;
...~.'..s.
S;. ~.'.11.4..",
lti.~ At6e~itoftf4· .. :".
..

t.

:.C
.
;

et. '.. 'f M. '.'.'·u. " ~
.' ". '.' ta..
... ,&j~."r«~ 1~
.' " , " . _ . : " .:fa•·•· .....~
'tia.

Nazwa artykułu

..

o

$wiatlo i pranie.

..

Mieszkanie

ł

przejazdy.

Z~łówki męskie

Kreton' ' .
•
•
Kam.sze chromowe 'Czarnie

łlaadapólam

Kamgarn

o

'

'..'
3 •

4,50 "
. .fiO,OO "
• 21,00 "
.
3 pary
o

tł 25

łł

ł 1,23 kg.

~ CeD~

~oszt

_

Ot28<"

1683~

18108
22,42
22ł42
'2,20,
10,00
!S,OO
150,00
62.50' :_~4t!.Z168,32 '
i
9,77 '
1585,00
16,64
1350,00
15,78
96,00
4,89
85,00
1?,33
" 2109.00
31113
. ·454.~0
168,14
18.08

37,50

37,68 .

24287
419,33
·479,05

l

1130,50
,37.50

o.(~) M. Obaleński
Kier. Odda:. Aprow.

p.

Ceny,
w Ul tyg. "
gr

Ó"

~«

479,33

0,28 X 100

,

I

I'

~oszt

dZienny
gr

. 454,00

1585,00
1357,00
96,00
"85,00
2109,00

18 ł 08

22,42
10,00.
150,00
'62,59

1130,50
37.50

,I

47~.OS

168.30
242,52

6823
, . ".~

18,08
22,42
2,20
,5,00
4,17
168,30
9,77
: 16,73
:,:15,78
4,89
. 17,33 J
•.
..,
373'
.'"

37,68
37,50

.2.
(9

46,60
137,50

..

..
ł:-.'
.

, I··

~

łł

P:
:r

~

o-

~,

'~

liIi"

ft-....

~

S'

tl.

.0-

.,f""

li

d:-

~ ł.

46,00

30,00
36,9.0
44,80
11,20
38,90 .
1,94
42,802,14
8,30
12,45
360,50
23,43
28,60
21,45
195,4013,68
12,80
19,20
71,50
'10,72
175,50
17,55
127,60
31,90
100,00
1] ,00
32,00
320
144,00
5:76
2000,00
20'00
242,52

O,06%, (zniżka)

. 454,OQ

I .2~09,00

1585,00
1357,00
9600
85,00
1585,00
1357,00
96,00 ,
8500 .
2109,00 _..:
454~OO

18,08 .
22,42
10,00
150,00
62,50

1130,50
37,50

46,00
46,60
137,50

30,00
44,80
38,90
42,80
8,30
364,00
28,60
193,00
13,00
71,50·'
173,00
126,00
100,00
32,00
144,00
2000,00

I'

I.

"w mies. listopadzie 1938 r.
Ceny
Cen~
w IV tyg.
śr.edn10
gr
&!'

18,08
22,42
10,00
150,00
62,50

1130,50
37,50

30,00
36,90,
30,00 .
45,36
11,32
44,80,
37,70' 1,88
' 38,90
)
40,30
,2,01
42,80
,.8,04
12.96 '
8,30
341,00
22,16
357,,00
.28,60
21,45'
28,60
200,(;0
14,00
197.80
1.,65
' 17,47
12,60
. <7Q.8 0
'1'0.62
71;50
t80,nO
·18,00
178,00
1.0,00 .
35,00
129,'20
100,00
11,00
100,90
3~,OO
3,20
32.00
1'45,10
5,80
144,00
"2000,00
20,00
2000,00'
.
.
242:87 ,
28,29 ~
46.00
46,00
46,60
7,46 . ł
46,60
5,52
137,50
138,00

I

I "~

wIz Przewodnic~cy Komisii:

"
"
tt
'"
"

rocznie

1/30
0,22 e~z_
1/30
2/30

1/30
2 przejazdy

6,15 kg
lO.16 ,.
0,04' ..

ł "
0,05
0,05 f'
1.50 ff
0,065 ff
0,75 lati'.
0,07.kg
1,5.szt.;:
,0.15 kg.
~. 1 0,10/,,"
0,25 '"
0.11 ,,' ,
0,10 • .
0.04' " ' , !
0,01 , , '

. .'

(;axeta
•
..
•
..
•
.
Wpis w s7kole, państwowej od I do IV kI.
Zeszytyszkolne
. Fryzjer
..
,Teatr (kino) --.
Odzie:!, biellzna l obuw.le.
2,25 mtr.
Velour

Poirzeby kulturalne.

Mieszkanie jednoizbowe
Tramwilj
, ..

Nafta

kamienny
•
..
•
Mydło zwyczajne żółte śred. gat.

Węgiel

..

Opał,

zbożowa.

Herbata

Kawa

..

.'
Mięso wołowe śred. gat. z kośćmi .
Cukier (faryna)
.
SóL;,

Rył
Słonina

Chleb pytlowy
Mąka pszenna
.•
•
Kasza jęc7mienna śred .. gat.grubs7a
eroch· polny okrągły~' ..
..
•
Ziemniaki..
.
.
M~sło niesolone kuchenne
Mleko niezbierane
Kiełbasa zwyczaina wieprzowa
Jaja kurze
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Artykuły spożywcze.

1f(JlJZf

Ł6dz1d.DzieJmłk

Wo'ew6dz1d. paz. SgO

Nr. 25

2Q05 'Szreter Juliusz, Sędziowska l
789 Wojciechowski Bolesław, Srebrzyńska 11
'2707 Tomaski Hugon, )t1aJ.lnowa 12
3045 ,Pozne,fson I cek, Zydowska 15
2255, Włodarska'Janma, Zgierska 116
788 Szymczak Aniela, Włodzimierska 40
579/2 Woźniak Maria, Długosza 2
1337 Mermelsztajn' Abram, Limanowsklego87
2716 Zalicka Janina, Zgierska 136
3029 Lorer Wilhelm, Limanowskiego 9
2719 Zonenberg Hona, Wrześnie*ska 34
1822 Sitkiewicz Antoni, Gn~eźnieńska 20
2684 Rajman,J an, Limanowskiego 57
3074 Winer Sura, Limanow;skiego 10
3016 Jezuitkowslti Stefan, Wrześnieńska 61
403 Fryd Fela" Limanowskiego 113
1068 Kraut Mosze Abram, Lutomierska '23
775 Kon Szmul "Glichemia':, Nawrot 34 .
~357 Ziętkiewicz Olga, Rybna 6
791 Zylberberg Frymet, Franciszkańska 34
2606 DomańskiMieczysław , Gnieźnieńska' 4
3037 Moszkowicz Łaj a, Zgierska 28 lub 49
2661 Michalski Jan, hybna 1
3000 Działowska Rajzla, lrranciszkańska 25
315/2 Latek Arkadiusz, Franciszkańska 34
" 1501 Pągowslti. Mieczysław ,Limanowskiego ,117
2619 Gerszt Izaak, Zgierska 116
443 Rozencwajg Hetsi J osek, Lutomierska 12
427 Frydrych Fajwel, Rybna g
, 2726 Adler Fiszel, 'Limanowskiego 9
715/2 Gielihowska Szajndla R., Szterlinga 12
323/2 Lfuke ,Julianna, Piwna 22
orzeczenia karne na, 193~ rok.
1285 Małecki Wacław, Piekarska' 1
Nr. :rej'. kam.
729/2 Markow~ Stanisław, Perła 18
90/38 Albiński Józef, Wróbla 20
2834 Szymczak Stanisław, Lotnicza 13
,
;
95/38 Aspis Szulim, Rybna 5
','
'
28t$1 Wmkler Ad6lf, Limanowskiego 21
116/38 Cymerman Stefan, Lutomierska 13
203: BuczyńSki' J akób, LimanowskLego 15
118/38 Czajnik M., Drewnowska 26
1311Marltiewi~ Sala, Stary Rynek 5
125/38 Dżiałowska Rajzla, Brzezińska 25
1869 Szpiczak Majer, 'Limanowskiego, 1
129/38 FeferbergLajb, Limanowskiego 94
277.4 Kałużny Władysław, Wrześlliieńska 7
137/38
Glass, Ratał, ltybna' 1
,~ ,
2807 Pawłowska Helena,' 'Zgierska 124
1871 Sroka' Moszę],{ i SZCZUl{owski Icek, Luto- ' 147/38 Augustyrtiak bta.nisław, Srebrzyllska 40
169/38 Bukszpan Frymeta, Masarska· 22
',. mie;rska 23
'
,176/38 'DankiewiczLUP4\,L4nahowskiego 10
,708/2 Brukier Majer,Zgierska 12
177/38 Dodżiak Jari~'Gnieźnieńska 26
89/2 Cyjer. Mo~dka, lVl:tynarska 33
195/38, Gawryah Stau.isław, ()!ttzei, 4
2751·, ErJlcłi Gabryel,Lutomierska63
200fS8GiwerAbram;,Króika 16
'
'.
, 492, Glazm~ 'N~,ch,~ Zgierska 78.
'201/38 ·Głowińska Zysla 'Rywka, ,LutomieljSKa 20
2752 Erlich Hersz I2f.rael, Zglerska ~8
219/38, Gorczak Konstancja, Lutomiers~a 16
713/2 Filipiak Stefan" Leśna 17
227/3J3 Rogowy J akób, Lutomierska ,4:0,
.
712/2 Frajdenrajch Moszek, Drewnowska 11
228/38
Szajewicz
i
Szkop;
Inżynięrska
1
716/2 Grosman Abram, Drewnowska, 23
230/38 Tifenpach Ch; Z., Llitomierska 23
?17/2 Górnacki Szmul Szoel, Zgierska 12
241/38','Justyna Andrzej, Limanowskiego 69
~'" 724/2 Konskler ~Mojzesz, Drewttowska ~
259/38 Krant Mosze Abram, ~utojll..erska 23
2787 'Kutner Izrael, Zgierska 42
263/38 Klzlbiak J ózef, Limanowskl~go 213 '
. 728/2 Minc Icehok,Drewriowska 9
281/38 Mermelsztajn Abram, Limanowskiego '87
., 730/2 Najberg Chaim, Zgierska 12
274/38 Liebetman Jachwet, Limanowskiego 85
2799 Nicolens Zukin Daniel, Zgierska 30
283/38, Mlnc Icchok, Drewnowska 9
731/2 N owak Naftule Hersz, Zglerska 14
291/38 NajbergBerek, Zgierska 46
'
2812" Redlich Szmul, Zgierska 38
327/38 Szuldman Pinkus, Lutomierska 18
2813 Redlich Wigdor, Limanowskiego 36
345/38 Zając IdeI, Limanowskiego 14
2843 Wajcberg, Abram Gerszel, Zgierska 28
348/38 Ziętkiewicz Olga, Rybna 6
2845 Wajryb Jankiel, Limanowsklego 27
349/38 ZommerfeldOswald, Limanowskiego 131
2852. Wiśniewski Adam, Klonowa 12
350/.38
Zylberperg Frymeta,Franciszkańska 9
2245 Wiśniewski Moszek, Limanowskiego 47
370/38 Kon! Szmul (firma "Glichemia"h Drew2857 Zajdler Lajb, Limanowskiego 26
'
nowska 102
2386 Zylberberg Samuel, Rybna 2/4
714/2 Gadzinowski Konstanty, Czartoryskiego 36 428/38 Urbaniak Władysława, Konopnickiej ,12
435/38 Wikińska Fajga, Główna 65
2791 LewkowiczAbram, Limanowskiego 35
54/38 Hercberg Lajbuś, Lutomierska 17
~849 Widawski Izrael, Bazarna 6
88/36 Gerst Jankiel, Lutomierska 23
2750 pzięgielewski Antoni, ,Zgierska 112
110/36 Kuperman Szmul, Lutomierska 23
240/2 Jędrzejczak Zenon, Srebrzyńska 17
121/38 Joskowicz Tobiasz, Lutomierska 23
1259 Maciejewski' Władysław, Zgierska 112
153/36 ,Kofer .J ojne, Lutomier~ka 23
1517 Paszma Karol, Zgierska 168
297/37' Kutner Izrael Icek, Zgierska 42
2759 Gerszonpwicz Chaim, Limanowskiego 62
325/37 Renkiewi~z Zelig, ,W olborska 33
2304' Zają~ IdeI, Linianowski·ego 14
.
418/38 Manik Rozalia, Limanowskiego 14
'1073 Kr&Rgfold Chaja Bela, Limanowskiego 93
433/38 Kolski Pilches, Zgierska 52
1191 Liberman Jachwet, Limanowskiego 85
436/38 HeI;szkowicz M.; lt'ogelman I. i J akubow3075 ,Zambrzycki Henryk, Zurawia 1
ski I., Zgierska 42
780 ~e~ęltTe..odor,Srebrzyńska 37
I

Nt. 25

Udzki Dziennik Wojew6dzkL -POI. SlO
*1

Urząd

Skarbowy w

Dakazypłatnicze na państwowy podatek
- słoWy od obrotu za .1937 rok.

Nr. ks.

na

zawiadomienie ,o orzeczeniu
odwełaDie.:Od:~~"
miaru podatku przeJnysłowego. '. ." .'. '.
:-.~

ł..odzi:

przemy-

bier~

, 115 Bekier Chaim, Berka Joselewicza 15
3096 Węgierski Szmul, Zgierska 49
2367. Rojtman Frajdla, Zawiszy 28
.9

Urząd

Skarbowy w

Łodzi:

płatnicze na państwowy podatek
mysłowy od obrotu za 1934 rok i 1937.

nakazy

prze-

Nr. ks. bier.

3220 Tom. Wyroby Sukienne, Sp. z o. 'o., Piotrkowska 18
77 Bajzer Beniamin, .Piotrkowska 28
,94 Benzel A. i Kauz, P lotrkowska 38
631 Stiller Arnold,' Cegielniana 41
213 Bolkowski E., N arutowicza 36
282 CentraJny Przemysł Konfekc. Sp. z o. o.,
Cegielniana 10
1566 EisnerL i Fisz J. S. "Negretti'~, Narutowicza36
..
69~_ Gliksman Dora "Paris", Piotrkowska 24
712 Goldberg Chaim, P~otrkowska 28
811 Gross Chaim., Anstadta 5
954. Kaczmarek Lajb, Piłsudskiego 55
974 "Karakuł", Sp. z o. o., Piotrkowska 52
997 Kenig Jankiel, Południowa 17
3291· Kryłowiecki Henryk, Piotrkowska 38
1613 Ismael Achmed Mtrłka, Południow'a 2
1561 ~,Mewa", agencja "Orbis", Piotrkowska 18
1965' Salomonowicz lVI aj er, Piotrkowska 22 .
2082 "Sigmat", Sp~ z b. O., P:otrkowska 38
2404 Styffer Józef, Pi6trkowska 28
2479.Wajs Fałek, Cegielniaria 9
2740Wajs Łaj~, Cegielniana '16
3021Zylpermp.n Tauba, Podrżeczna 8
2825 Bechler Jerycha,Piotrkowska 22
191 BirencwajgAbram, Piłsudskiego 74
409 Epsztajn Szapsio, Kamienna 2
857Cl1mie4licka GęIla, Cegielniana 14
791 Honych Sura, Południowa 62
947 Kac Marlem vel Jakubowicz, Kilińskiego 47
'. 261 Kapłan Szlama, Magistracka 31
2798 Kuj.awski Szmul J osek, N arutowicza34
1205 Lajb A., Cegielniana 5
l223 Landau Szymon, Narutowicza 24
1323 Lieberman Józef, Piotrkowska 28
2801 -Lipszyc Liba Fradla, Piotrkowska 38
2833 .Margolin Juliusz, Narutowicza 28
. 488 Popowska Sura, Narutowicza 40
2805 Rydzyńska_ Bl1J,ma, Cegielniana 21
817 Rutka Piotr, Plac Dąbrowskiego 1
2012.Sobocki Gedalia Fiszel, Piotrkowska 28
2186 Szuw J oel, Piotrkowską 24
2190 Szwarc Chana, Narutowicza 18
2274 Trenkler Robert, Cegielniana 31
2440 Win Moszek, Piłusdskiego 69
~599_ Zylbe~sztajn 'Jakub M.,-PiłsudSkiego 43
2546 Z,entkowski. Berek;. Piłsudskiego 69
2967 ~y lberszac. M'oszek Chaim, P~łudniowa 27

Nr. rej. odw.

173/38 Hercberg Maj er, Piłsudskiego 59
147/35 Światłowski Zelig, Cegielniana 10
89/36 Bojman Hersz, Piłsudskiego 47 . ' .
.
31/36 Kac vel Jakubowicz Mariem, Kilińskiego 47
.
95/36 Kapłan Szlama, Magistracka. 31
63/36 Spektos S., Cegielniana 37 .
, 11 UrZąd Skarbowy w Łodzi.
Postanowieme izb Skarb. Nr. ew. 37/36 Ula:
towski Eugen., Bandurskiego 17.

Orzeczenie karne. Nr. rej. karno 76136Ulatow~
ski Eug. Bandurskiego 17.

.

13

Urząd Skarbowy·w.Łodzi.

nakazy płatnicze na państwowy pOdatek'doChó~
dowy na 1936 i 1937 r.:
'.
_.-.
Nr. rej. b.

1804 Wizner Adolf, Pomorska 49
'
1315 Grosberg Mariem N owom,iejska 19
4206 Solnik Baj la,. Nad Łódką a - '
nakazy płatnicze na pa~twowy podiltekOd obro~
tu za 1935,1936 i 1937'r.
..
' .Nr. ks. bier.

291 Bitter Szlama, ŻYd:owska 30 .
4297 Cytryn Chaja"Żydowska: 1~
564 D a1l cygier Lajb, Zgierska, 27
4347, Działowski Icek, -Nowomiejska ~1
4556 ErliCh Hinda, Brzezirlska 13
'
699 Fajtlowlcz Lajb, Nowomiejska 194349 Festenberg Majer, Br;zezińska -29.
4350 F~szenberg.lzrael Majer, Brzezińska ,29,
4470 FYlede Luzer Lajb, Brzezińska 7
4352 Frydman Berek, Piłsudskiego 4.
4389 Goldkranc Dora, PiłsudsJdego 4
1032 Goldsztajn Daniel, PółD.ocna 20
4301 Gore Gita, Brzezińska 35
1129 Gożdzik Estera, N ad Łódką 5
1178 Grosman Elia, Północna 22
1150 Gryner Dawid, 2ydowska 27
4391 Gurt Abram, Jakóba 7
.1328 Hauptman Szymon, Północna 4
4354 HerszkowiczTauba, Północna 20'
1533 J elin J osek, Pómocna40
1614 Kamień Józef, Północna 10
4509 Kejzman Szymon Josek, Nowomiejska 6
1687 Kirszbaum Sura, Brzezińska 15
1707 Klajn Doba, PIłsudskiego 1/3
812 "Kons'Veg" Frejdkis Oskar, Brzezmska81a
1832 Kosmaiski Roman, Brzezińska 123
4513 Kotkowski Władysław, Brzezińska 29
1866 Krauze Gerszon Majer, Północna 4
4518 Kukiełka Szmul, W olborska 30
1253 Gurwicz Frania,' Północna '12 .
4360 Lewkowicz Dawid, Kościelna 6
2165 Libeskind Arie, 2ydowska30
2167 Libchabe~ Perla, Północna 2-1- . 4522 Lipowicz· Róża, N oworirlej~~ 4 .
I

•

~2i1,:~bAlsld." S~,Północna 22
4569 ""MaiInberg .9~aim.Szulill1, Sto Rynek 6

43{?8 .MatusiakHelena, Marysińska 4
2456 Mińska Rajzla, FrancIszkańska 26
2.462 Mis2tela Marianna, Zródłowa 17b
2534 Najman Mordka, W olborska 36
2707 Pietrzak Eleonora, Zielna 1
4574 Rolnicka Ruchla, Wolborska 34
2999 Hozen Motek Majer, Brzezińska 11
3038 Rozenblum Ide Luzer, Nad Łódką 2
30,.57 Rozencwajg Chana Perla, P.i.otrkowska 36
3090 RozensztaJn Tałba, Nowomiejska 19
4153 Sochaczewski Józef, FranCiszkańska 30a
322"5 Skrzynek Izrael,' Plac Kościelny 4
4501 Szlagman Icchok, Północna 12
3413 SztaJner Icek, Brzezińska 33.
3~55 Szulc Icek Efroim, Północna 4
3626 U szerowicz Abram, Kościelna 6
3630 Wadowski Szaja, Piłsudskiego 2
4404 Wajnberg Woli, Brzezińska 21
3884 Wurman Moszek, BrzezIńska 51
4337 ZaJdner Jakób, Nowomiejska 19 .
4041. Zysman Mariem Ruchla,'Północna 16
274 Boms Estera, Północna, 12
1257 J elin Abram, Północna 10
3500 Rotbard lVIajlech, Targowa 37
2476 Rozenblum Józef, Północ:t:J.a 6
2638 Solnik Bajla, N ad Łódką 2
1615 Groner Hersz Chaim, Nowom:ejska 21
3860 Kalmus;J akób, Jerozoluriska 4
1510 Kossowski lVIojsze, W olborska 33 ,
3861 lVliedzińskiSzaja,. Wolborska 37
210'1 Nusenbaum Kajla, St. Rynek 4.
zawiadomienie" o badaniu kSiąg Groner Hersz
Chaim, Mielczarskiego 24.
.
Po upływie czterech tygodni od daty ukazania
. S1.t.nin.iejszego obwieszczenia w Łódzkim DziennUtu WoJewódzkim. doręczenia uważa się za
\ls~~tecznione.

Tymczaso~ Pre~dent

(__)

Mikołaj

Miasta:

Godlewski.

531.
OBWIESZCZENIE "
MIEJSKIEGO W ŁODZI

ZARZĄDU

z dnia 30 listopada 1938 roku.
w sprawie podatku grwitowego.

.. Zarząd M,iejski podaje do wiadomości,żePo
stanowieniem Nr. 684/R z dnia 3 listopada 1938
roku, powziętymprzez Tym9zasowego Prezydenta roiastaŁodzi, działającego na. podstawie art~
art. 72, 73, 43,.· i 44 ustawy z dnia 23 marca 1933
roku o częściowej \zmianie ustroju samorządu tetytoria.lnego (Dz. U.R. P. Nr. 35, poz. 294) w za·stęps,wie Rady Miejskiej' i na podstawie .art. 4
ust. l i 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku
O tyriiczasowym uregulowaniu finansów komu~
nalnych (Dz. U. R. P. 'z 1936 roku Nr. 62, poz.
-'454)' oraz art. 14 ust. (1). usta~y z dnia 15 czerwca 1923 rok~ w przedmiocie wyrównania pod~t
ków griultowych. tudzież niektórych podatkow

budynkowych w brzmieniu art.. 14 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1936
roku o zmianie przepisów o państwowym podatku gr~ntowym (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 593),
ustalono pobrać na rok 1939 na rzecz Gminy
Miejsk~ej Łódź od gruntów, położonych na obszarze m. Łodzi, .dodatek koniunalny w wysokoś..
ci 50,() lo państwowego podatku gruntowego wraz
z oddzielnym podatkiem, przewidzianym wart. 7
wspomnianego wyżej dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej.
Z wpływów dodatku komunalnego do pań
stwowego podatku .gruntowego otrzymują izby
rolnicze udział w wysokości, przewidzianej art.
14 ust. (3) powołanej wyżej ustawy z dnia 15
czerwca 1923 roku.'
Dodatkowi nie podlegają grunty, stanowiące
własność Gminy Miejskiej Łódź oraz dzierżawio
ne przez Zarząd Miejski .w Łodzi.
Dodatek wymierzony i' pobrany zostanIe łą
cznie z państwowym podatkiem gruntowym.
Tymczasowy Prezydent Miasta:
w/z. (-) K a z. K o z ł o w ski.
Tymczasowy Wiceprezydent Miasta.
532.
OBWIESZCZENIE
ZARZ4DUMIEJSKIEGOW ŁODZI
z dnia 30 listopada 1938 roku
w 'sprawie podatku

przemysłowego.

Zarząd Miejski podaje do wiadomości, że Postanowieniem Nr. 686/R z dnia 3 listopada 1938
roku,powziętym. przez Tym·czasowegoPrez:f:o
denta miasta Łodzi, działającego na podstawle
art .. art. 72, 73, 43 i 44 ustawy z dnia 23 marca
1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorzą
du terytorialnego (Dz. U."R. P. Nr. 35, poz. 294)
w zastępstwie Rady Miejskiej i na podstawie
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku
o tymc~asowym uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. z 1936 roku Nr. 62, poz.
454) oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca
1925 roku o państwowym podatku przemysło..
wym (Dz. U. R. P. z 1936 roku Nr. 46, poz. ,3~9)
ustalono pobrać na rok 1939 na rzecz qm1ny
Miejskiej Łódź dodatek komunalny do panstwowego podatku przemysłowego 'Y wysokości ,3fY!/o
pob~eranej na rzecz, Skarbu Panstwa ceny.swla.dectw przemysłowych.i i kart rejestracYJnych
przedsiębiorstw i zajęć, · wykonywanych na
obszarze !n. Łodzi.
Powyższy dodatek pobierany.. będzie łącznie
z podatkiem państwowym.

Tymczasowy Prezydent Miasta:
w/z. (-) Kaz.Kozłowski.
Tymczasowy· Wiceprezydent Miasta.
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533.
OBWIESZCZENIE
ZARZ1\DU MIEJSKIEGO W ŁODZI
. z dnia 30 listopada 1938 roku
w sprawie podatku od energii elektrycznej.
Zar~ąd .Miejski~podaje do wiadomości, że PostanoWIenIem Nr. 687/R z dnia 3 listopada 1938
roku, powziętym przez Tymcz,asowego Prezydenta miasta. Łodz~, .działającego na podstawie
.art. art. 72, 73, ~3 I 44 ustawy z dn:a 23 marca
1933 roku o częściowej zmianie, ustroju samorzadu terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz.
29.4) W zastępstwie Rady Miejskiej i na podstaWIe art. 1 ,p. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1931
roku o panstwowvm podatku od energii elektrycznej . (Dz. U. R. P. z 1934 roku Nr. 76, poz.
720) ustalono pobrać na rok 1939 na rzecz Gminy Miejskiej Łódź dodatek kJomunalnv do pań
stwowego podatku od energii elektrycznej
W wysokości 25% tego podatku.
)
, .Dodate~. pobierany będzie prz'ez sprzedawc0'Y energll .elektrycznej łącznie z podatkiem
panstwowym.

Tymczasowy Prezydent Miasta:
w/z. (---) K a z. K o z ł o w s k i.
Tymczasowy Wiceprezydent Miasta.

534.
OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEGO W ŁoDZI

ZARZĄDU

z dnia 7 grudnia 1938 roku.

h_

;.

~t

tach stemplowYch (Dz. U.'R. P: ż'rókU10fJ
Nr. 64, poz. 4 0 4 ) , ·
.
b) 200/0 opłat stemplowych, naIe:h1ych w" my!}"'
rozdziału 15 tejże ustawy,
.. .
c) 150/() opłat stemplowych, należnych· w. myśl
art. 82~85 oraz rozdziału 21 tejże ustawy,',
d) 100/0 opłat stemplowych,. należnych w myśl
rozdziałów 13 i 16 tejże ustawy,
.
e) 2~% opłat stemplowych· od. pism, wy:i:nie:ąI?nych "Y" a~t. art. 133 i 135 tejże ustawy,
o Ile pos:ada)cr one cechy aktów, ' wJszczególniony$ wyżej pod a).
.
Dodatkowi nie podlegają akty, dotyczące
przeniesienia własności rzeczy nieruchomych, .
od których pobierany jest dodatek komunalny
na rzecz Gminy Miejskiej Łódź na podstawie
art. 13 ustawY' o tymczasowym uregulowaniu
fnansów komunalnych oraz akty, od ~tórych dodatek, obowiązany byłaby uiścić Gmina Miejska Łódź.
.
.
Wymiar i pobór podatku uskuteczniać będą
notariusze łącznie z wYmiarem i poborem procentowych opłat stemplowych.
Zainkasowane. z tytułu. tego dodatku kwoty
,n?~a~i~sze w:inni wp~acać do kasy ~iejsk~ej najpozn: eJ w CIągu dni 14 po upłyWIe mIesiqca·
w którym zainkasowanie nastąpiło, przedkła~
dając równocześ~ie Zarządowi Miejskiemu odpowiednie sprawozdanie.
Do odwołań, podwyższeń, uchyleń, odpisów,
odroczeń i zwrotów.. dQdatku stosuje. się' przepisy art. art. 49, 51 i 52 powołanej wyżej ustawy
o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych.
Tymczasowy Prezydent·· Miasta:
(-) M i

·w sprawie pobierania dodatku komunalnego
do procentowych opłat stemplowych od aktów
notarialnych.

koła

j G o d l e w slt i.
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Zarząd, Miejski w Łodzi podaje do publicznej wiadomości, że Urząd Wojewódzki Łódzki
reskryptem L. SF. Ił 4/18/38 z dnia 30 listopada
1938 roku zatwierdził postanowienie Tymczaso-

wegoPrezydenta Miasta.m. Łodzi Nr. 685/R.
z dnia 3 listopada 1938 roku, działaj ącego na
podstawie art. art. 72~ 73,43 i 44 ustawy z dn:a
23 marca 1933 roku. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P. Nr. 35,
poz. 294) w zastępstwie Rady Miejskiej.
W myśl powołanego postanowienia przewidziany w ust. 2 art. 15 ustawY z dnia 11 sierpnia
1923 roku o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. Ust. R. P. Nr. 62,
poz. 454 z 1936 roku) dodatek komunalny na
rzecz Gminy Miejskiej ŁÓd:ź do procentowych,
opłat stemplowych, należnych od aktów notarialnych, sporządżanych na obszarze m.Łodzi
'fi roku 1939 pobierany będzie według' następu~
Jących norm:
a) 250/0 opłat stemplowych, należnych w myśl
rozdziałów ·12, 24 i 25 oraz w myśl art. ·81
.i 101 ustawy t dnia'l}ipca 1926 roku o opła-

•

OBWIESZCZENIE
ZARZ4DU MIEJSKIEGO W

ŁODZI

z dnia 7 grudnia 1938 roku· "
W ~ Sil rawie

opłat

I

pobierania dodatku komunalnego do.
od wyrobu i przerobu spirytusu i napojów
alkoholowych.'

Zarząd Miejski w Łodzi podaje do .publicz-..:
nej wiadomości, że Urząd Wojewódzki Łódżki
reskryptem L. SF. l. 4/21/38 z ,dnia 30 ·listop'ada 1938 roku zatwierdził postanowie:r;tie Tym..:
czasowego Prezydenta Mia~a Łodzi Nr. 689lR
z dnia 3 listopada 1938 roku, działającegona'·
podstawie art. art. 72, 73, 43 i 44· Ustawy z 'dnia'
23 marca 1933 roku ·0 częściowej zmianie' ustroi.;
ju samorządu terytorialnego· (Dz. U.· R.· P .. Nr. 35, .
poz. 294) w zastępstwie Rady Miejskiej.
...
W myśl powołanego postanowienia przewi'-'
dziany wart. 11 Ustawy z dnia 11·sierpnia·1923"
roku o tymczasowym uregulowaniu: finansów.
Komunalnych (Dz~ Ust. R .. P. Nr. 62; poz. 454·
z 1936 rOku) dodatek kom'Ul1alJlY lla"'IVC% Quii~'.

"~I" ::6~.~_._..,......;."..1"'""-_-....,;_._Ł_o.=..,:"d:::zki==-.:..:::D:.,:zi.:,:e:.::n:.::n=ik=-WojewódZki. . POZ. 535, Sg6,

.Nr. '25

: .....

By 'Miejskiej' Łódź doqpłat· od. wyrobu i pJ:zero- A. zmieniającym przez;
bu spirytusu i 'napojów alkoholowych, pobiera- a)., przeznaczenie części Placu im. Gen. Dąbrow
nychl'la"podstawie art. 62 rozporządzenia Prezyskiego pod budowę gmachu Urzędu. Woje. denta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 rowódzkiego Łódzkiego zamiast pod plac ko:k~ o . monopolu spirytusowym, opodatkowaniu
mun~kacyjny z urządzeniem dwóch arteryj
·kwasu· octowego. idr.ożdŻY oraz sprzedaży napoo szerokości .25 m. po obu stronach gmachu
jó.walkoholowych (Dz.. U. R. P. Nr. 63, poz. 586),
jako przedłużenie ul. Sterlinga,
~iotteg6 -rozporządzeniami Prezydenta Rzeb) przeznaczenie działek, położonych przy ulicy
· c~pospo1itej z. dnia 27 października 1933 roku.
Cegielnianej nr. porze 47 'i 49, pod zieleniec
. (Dz. U. R .. P.' Nr. ~4, poz. 615) i z dnia 24 paź
zamiast pod zabudowę 4-kondygn'acyjną i pod
dziernika 1934 roku (Dz. U. R. P. Nr. 96, po. 863),
budowę budynku uzyteczrioci pubHczn.ej, ",
·'óraz do opłat pd Wyrobu i magazynowania nac)
ustalenie
dla. działek, 'położonych przy. placu
poj6w winnych, pobieranych na podstawie art.
im.
Gen.
Dąbrowskiego nr. "PQrz~ 1,2, 3,4,
16 ustaWy z dilia 22 października 1931 r. o opoul.
Narutowicza
nr. 52, 54, 56. 58, ul. P.O.W.
datkowaniu w:na i Jlliodu ·sycoIiego(Dz. U. R. P.
nr. 4; 6, 8, sposobu zabudowania.
·Nr. 99, poż.763) w roku 1939 będzie pobierany:
B. uzupełniającym przez przeznaczenie· tere· "a)
wysokości 1000/0 opłat od wyrobu i
nów
budowlanych na cele mieszkaniowej, z wyą).· w 'wYsokąści 200tl/o opłat od sprzedaży wyjątkiem
wykazanych pod budowę budynków
".miep.ionych. wyżej napojów aJkoholowych.
. Dodatek popierany będzie łącznie z ópłatami użyteczności publicznej.
O przystąpieniu do sporządzenIa uchwalone;o.
państwoWoYmi. . . . _
' .
go planu zabudowania ogłoszono w' trybie, art.
Tymczasowy Prezydent Miasta: 25 cytowanego rozporządzenia między innymi
(-) Mikołaj Gódlewski. , w. "Łódżk:m Dzienniku Wojewódzkim" Nr.. 15
z. dnia 16 sierpnia 1938 roku ..
Plan ten począwszy od dnia 16 grudnia 1938
:S3G.
roku w' ciągu dwóch tygodni wyłożony będzie
codziennie z -wyjątkiem niedziel i dni świątecz
OBWIESZCZENIE
nych do przeglądu publicznego w godzinach ód
z.tytZ.t\DU MIEJSKIEGO W ŁODZI
10 do 12 w Oddz~ale Regulacji Miasta, Plac Wolności Nr. 14, pokój Nr. 47.
z· dnia l4 grudnia "1938 'roku.
We wskazanym wyżej okresie osoby intereoplaJlie ~ab~4()wania placu im~ generała
sowane mają prawo w myśl art. 31 cytowanego
Dąbrowskiego.
rozporządrenia zaznaj amiać się z treścią omawianego
planu, po upływie·zaśtego okresu w cią
Na podstawie art. 9 pkt a) j d), art. 30 i 51
gu
następnych dwóch tygodni wnosić przeciw
rozpo"r~~zeniCł: Prezydent;;t: Rzplitej z. dnia 16
temu planowi z,arzuty do W'Ydziału Technicznel~t.ego 19~8 roku o prawie budowlanym i zabugo Zarządu Miejskiego:
dęwaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202)
zmienionego ustawą z dnia 14 lipca 1936 roku
Tymczasowy .' Prezydent Miasta:
(Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 405) . Zarząd M:ejski
podaje do publicznej wiado:rńości, iż w dniu 7
(-) Mi.kołaj Godlewski.
grudnia 1938 roku na podstawie art. 99 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 22 marca
1928 roku o postępowaniu 'administracyjnym
(Dz. U,R. P. Nr, 36, poz. 341) uchylone zostało
przez 'lymczasowego Prezydenta miasta Łodzi
w zastępstwie Ra<;lY Miejskiej postanowienie Działnieurzędowy.
Nr. 660/R z· dnia 15 września 1938 roku w sprawie szczegółowego planu zabudowania otoczenia placu im. Gen. Dąbrowskie.go oraz uchwalony został sporządzony przez Oddział Regulacji
OBWIESZCZENIE
:M~a.sta Zarządu Miejskiego W dniu 6 grudnia 1938
Wydział .Hipoteczny
Sądu' Okręgowego
roku 'szczegółowy plan zabudowania terenu, zawartego pomiędzy: osią ul. P.O.W., osią ul. Ce- '" Piotrkowie obwieszcza; że po śnuerci niżej
gielniapej, linią bie.gnącą rówll101egle dowscho- 'wymienionych osób toczy się postępowanie
dtriejjiniiregula·cyjnej Pła~u fm. Gen. Dąbrow spadkowe, a mianowicie po.zmarłych::
:~ow,odległóści 15m. na wschód od tej linii
1) ulianie vel Juliuszu S onnenbergu , właś
, regulacyjnej oraz osią'ul. Narutowicza - będą cicielu 48 mórg 247 1/2 prętów kw. gruntu, wchocy jednocześnie ogólnym planem zabudowania dzącego do składu dóbr "Część dóbr Dąbrówka
tych terenów, . zmieniającym prawomocny ogól- lit. C.", pow. piotrkowskiego.
nyplan zabUdowania m. Łodzi w części dotyczą
2) AI\dtzeju Nowicki~, współwłaścicielu
cejsposobuzabudowania, oraz uzupełniającym
i .~ieniającym. prawomocny ogólny plan zabu- działka gruntu Nr. 8 przestrzeni 5 dziesięcin 430
"~wania"~c~ś;i.dotyczącej przeznaczenia tere- sążni, wchodzącego do sk~adu dóbr Biestrzyków
A. B. C, D.E. F., pow. radomszczańskiego.
:J1~~;a:~miaJl()W)łle :

w

.r

' ..

.. Łódzki Dztenn1k WOjewódzki.
3) j:ł,omanie Szlęku, właścicielu zachodniej
gruntu Nr. Nr. 15·i 16, obejttlujących 50 mórg 250 prętów, wchodzących da
składu dóbr Sucha Wola, pow. radomszczańskiego.
'
połowy działków

4) ,Piotrze Cieciurzę (Cieciural, właścicielu
działków gruntu Nr. Nr. 5 i 22 ogólnej przesfrzeni 8 niórg, wchodzących do składu dóbr Barto-

dzieje,

pow~ radomszczańskiego.

Term~n do regulacji powyższych postępowań
spadkowych wyznaczony został na dzień 23 marca 1939 roku w kancelarii Wydziału Hipotecz~ nego 8ądlł Okręgowego '·w .Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się
stawić i zgłosić swoje prawa osobiście lub przez
pełnomocnika pod skutkami prekluzji.

OBWIESZCZENIE.

WfCtĄG ZE STATUTU
Komunalnej Kasy Oszczędno§ej
w Pabianicach.

DL

.
Pabianie

uchwalonego przez Radę Miejską miasta Pabianic w dniu 14 września 1937 roku; zatwierdzonego decyzją Związku Komunalnych KasO$zęzęd
ności w Warszawie z dnia 24 listopada 1937 roku
_ Nr. 43/8/37 oraz decyzją Ministerstwa Sltarbu
z dnia 27 lipca 1938 roku N. D. II 8096/4/38 na
podstawie art. 7, 71 i 89 rozporządzenia. Frezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października
1934 roku o komunalnych kasach oszczedności
(Dz. U. R. P. Nr. 95, poz. 860) oraz na ppdstawie
art. 4 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 rozporządzenia .Ministra Skarbu z dnia 81ipca 1936 roku :wydahego
w pororumieriiu z Ministrem Spraw Wewnętrz':'
nych o Związkach Komunalnych··Kas .. Oszczęd
ności (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 410) ~

!

Hipoteczny Sądu Okręgowego
wPiotrkowle obwieszcza, że po śniierci niżęj wymienionych osób toczy się·postępowanie spadkowe, a .mianowicie po zmarłych:

I. ORGANIZACJA KASY.

2) Jerzym·· Rogawskim, wierzycielu sum:
·2250 zł., 2900 zł., 1500 zł. 130 zł .. 500 zł., 3750 zł.,
zabezpieczQnych na kolonii Wojska Nr. II 2900
zł., 400 zł., 250 zł., 2500 zł., 1900 zł., 4200 zł., 2100
złotych zabezpieczonych na Kolonii Wojska Nr.
-III, 850 zł., 130C) ·zł. 2000 zł., 1850 zł .. 300 złotych"
2350 zł., 750 zł., zabezpieczonych na Kolonii W ojska Nr. IV. pow. rawskiego.

Statutem niniejszym rZ9dzi się Ęomunalna
Kasa OszczędnośCi miasta Pabianic w Pabianicach założona pod powyższą firmą przez. Gminę
miasta Pabianic w r. 1929, a działająca do dnia
wejścia wżycie statutu niniejszego pod tą samą
nazwą na zasadzie statutu zatwierdzonego przez
Wojewo(;le. Łódzkiego dnia 25 marca 1929·· roku
za L. III!1590~ a opublikowanego w . Łódzkim
Dzienniku· Wojewódzkim w dniu 15 kwiettiia
1929 roku Nr. 9, poz, 80.

Wydział

A.

Firma, siedziba, terytorialny 'zakres·· działania,
l).Janie Hóchmanie vel Jan Komalew Hof- cel Kasy, odpowiedzialność związku założyciel.
skiego za zobowiązania· Kasy
man, właścicielu działki grtinttiNr. 13 przestrze-.
ni 5 dziesięcin 299, sażni kw.,. wchodzącej do
.QrazprzepisY og~lne.
składu kolonii Stara Wieś Nr.. III, pow. piotrkowskiego.
§ L ust. 1.

3) Adelmie Wilhelminie vel Adelma z Pleszów Kozubskiej, właścicielce części· dóbr Nieznanieelit. (B), pow. radomszczańskiego.
'rermin do regulacji powyższych postępowań
spadkowych ,wyznaczony został na diień23 czerwca 1939 roku w kancelarii' Wydziału Hipotecz. nego Sądu O~ręgowego w ~iotrkowie, w którym
to dniu osoby zainteresowane winny się stawić
i zgłosić swoje prawa. osobiście lub przez pełno
mocników pod' skutkami prekluzji.

§ 3.
Terytorialny zakres działania Kasy OszCzęd;..
obejmuje, jeżeli chodzi o obowiązek przyjmowania wkładów oszczędnościowych, obszar
miasta Pabianic oraz obszar, na którym działają
oddziały lub zbiornice Kasy;

ności

§ 5.
Siedzibą

SPROSTOWANIE
Sądu GrOtlzkiego 'w Wieluniu.

Kasy jest miasto:Pabianice.
.
,

§ 6.

Kasa używa pieczęci owalnej zawierająęej:
Niniejszym prostuje się omyłki w Nr. 24 herb miasta Pabianic.
,
Łódzkiego Dziennika Wojewódzkiego, ·ja'ka zaW otoku herbu mieści się nazwa Kąsy, ustakr.adła się w obwieszczeniu Nr. sprawy Co. 19/38, lona w § l statutu niniejszego.
poleg.ającej na tym, że obwieszczeni~to dytyczy
§ 7.
Sądu .Grodzkiego w Wieluniu,.a Il:ie jak mylnie·
wydrukowano Sądu Grodzkiego w Łodzi.
. Zadaniem Kasy jest rOZwijanie' wn.~szer
szYch· warstwach ludności zmysłu oszczędnoSci6(-.-) T a d e u s z K i e p u r s k. i wegó, ułatwianie·· gremadzenia· oszczędn6ści; . goKierownik' St}dą. .,
spodarowanie .nimi w sposób zapewniający 'eał-

Łódzki Dziennik Wojewódzki.
kowieie bezpieczeństwo' złoźone'gaka:pitału i słu
szne: odsetki, ..oraz _popier.~nie produkcji prz.ez
udzielanie kredytu naj szerszym warstwom społecznym.
' ,
.
§ 8.
Miasto Pabianice, jako związek założycielski
wobec osób trzecich odpowiedzialnośc, jako poręczyciel za wszelkie zobowiązania
Kasy.
§ 9.

Kao/ ponosi

Kapitał zakładowy

Kasy wynosi 100.000

zł.

§ 22.
. '
, Dokumenty, mocą których Kasa zaciągazo
bowiązania wobec osób trz.ecich óraz pełnomo
cnictwa, upoważniające do zaciągania takich za..;
bowiązań i do działania w imieniu Kasy, powinny, być zaopatrzone pieczęcią Kasy i podpisane
przez dwie osoby wchodzące w skład Dyrekcji
lub przez osoby, upoważnione do podpisywania
za Kasę; . koniecznym. Jest jednak zawsze podpis
dyrektora z;arządzającego lub podpis jego zastępcy w przypadkach, określonych w § 21 ust.
3 statutu niniejszego.'
"

Komisja :Rewizyjna.

§ 10.

Kasy powinny być wywieszane
na widok publiczny przez co najmniej 14 dni
W lokalu Kasy, jej oddziałów, zbiornic, kantorów wymiany i :z;akładów zastawniczych (lombardów) oraz w lokalu urzędowym Zarządu
M~ejskiego w Pabianicach.
'

§ 24. ust. l i 2.

Ogłoszenia

B.
'Organa 'Kasy i ich kompetencje.
§ 13.

Organami Kasy są:
1) Rada Kasy jako organ stanowiący"
2) Dyrekcja Kasy jako organ' zarządzający i wykonawczy, .
.
3) Komisja Rewizyjna jako organ' kontrolujący.
Rada Kasy.

Miasto Pabianice sprawuje kontrolę nad KaKomisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna jest organem kolegia!..
nym, składającym się z 3-ch członków oraz 2-ch
zastępców, wypieranych przez Radę Miejską
mi,asta Pabianic na jeden rok spośród lub spoza
grona- osób, wchodzących w skład organów ustrojowych miasta ~abianic.
są zapośredn:ctwem

fi; ZAKRES

DZIAŁANIA

KASY

OSZCZ~DNOŚCL

,§ 32.

Kasa uprawniona jest do wykonywania. ty łko
tych czynności,które są wymienione wstd.tude
niniejszyrńlub na które uzyskała zezwalerue Mi...
nistra Skarbu. .
'
§ 33.

§ 14 ust. 1.

Do zakresu czynności Kasy należy:
1) przyjmowanie - w ramach przepisów zawartych w §§ 38-54 statutu niniejszego - na
książeczki ~oszczędnościowe terminowych i bezterminowych wkladów oszczędnościowych;
2) przyjmowanie na imienne książeczki
wkładkowe lokat, w szczególności lokat instytucyjfinansowych i ubezpieczeniowych;
3) otwieranie i prowadzenie rachunków hie.' Dyfekcja Kasy~.
żących o saldach -kredytowych;
§, 20. ust. 1,2, 3 i 4:
. 4) udzielanie pożyczek za zabezpieczeniem
,Dyrekcja Kasy jest organem kolegialnym, hipotecznym;
składającym się z 3-chc?łonków.
5) udz:ielan:e pożyczek wekslowych· i
W skład Dyrekcji wchodzi dyrektor zarzą skrypty dłużne z podpisami na wekslu lu b skrypcie co najmniej trzech osób majątkowo odpowiedzający, jego ~astępca oraz ł członek Dyrekcji.
dzialnych,
przy czym warunek ten nie dotyczy
" Dyrektor zarządzający i jego zastępca mupożyczek udzielanych osobom prawa publiczszą posiadać kwalifikacJe, przewidziane w § 10
,
ust. (2) .. rozporządzenia 'Ministrów: Skarbu, nego;
6)
udzielanie
pożyczek
pod zastaw:
Sp~aw Wewnętrznych i Sprawiędliwości z dnia
16 marca 1937 roku o komunalnych kasach a) książecżek osz,c:zędnościowych, wystawionych
oszczędności (Dz. U. R. P.Nr. 25, poz. 173), przy
przez. kom~alne kasy oszczędności, Poczto.czYm 4yrektor zarządzający powinien być stale'
wą Kasę.Oszczędności, hanki państwowe i kozatrudniony w Kasie.
munalne i Galicyjską Kasę Oszczędności,
Dyrektora zarządz-ającego, jego zastępcę oraz b) papięrów ·wartościowych, posiadających bezpieczeństwo prawnę (pupilarne) i akcji Ban...
ezłonkaDyrekcji powołuje i odwołuje Rada Kasy. Wybór' i odwołanie dyrektora zarządz.ająće
. ku Polskiego do wysokości "75% "wartości gieł
go pOdlega: zatwierd.zeniu przez Władzę N adzordowej lub targowej, nie wyżej jednak ich
-.Rada. Kasy jest ciałem kolegialnym, składa
jącym ~ę z przewodniC2·ącego.i 8 członków 'wybieranycp.na lat' 3 przez Radę Miejską miasta
Pabianic. "Równocześnie 'z wyborem członków
Rady, Rada Miejska miasta Pabianic wybiera
na. okres 3-letnipo jednym zastępcy każdego
~z~onka Rady.

na,

~.

wastości

imiennej;

Nr. 25
7) udzielanie kredytów w l'achurikach bieżą
cych, zabezpieczonyc~ hipotecznie, papierami
wartościowymi, bądź też w inny sposób, ustalony
w regulaminie, o którym mowa w §. 37 statutu;
·8) dyskontowanie weksli, posladających charakter krótkoterminowych i pochodzących
z obrotu gospodarczego oraz .zaopatrzonych co
najmniej w dwa podpisy osób odpowiedzialnych
majątkowo;

9) dyskontowanie.nie wcZeśniej, jak na' sześć
miesięcy

przed terminem płatności wypowiedzianych . lub wylosowanych papierów procentowych, wymienionych wyżej w p. 6 § niniejszego
oraz kuponów od tych papierów;
10) załatwianie na zlecenie i rachunek osób
trzecich inkasa weksli i.Innych dokumentów;
11) kupno i sprzedażna rachunek osób tl;'zecich papierów wartościowych, przy czym kupna
dokonywa się po uozeniu potrzebnej gotówki,
a sprzedaży po dostarczeniu papierów wartościowych.
.
12)· kupno i s,prz;daż na rachunek własny papierów o stałym oprocentow,aniu, posiadających
bezpieczeństwo prawne (pupilarne) akcyj Banku Polskiego oraz akcyj i udziałów banków. komunalnych;
, 13) redyskontowanie posiadanyqh przez· Kasę weksli w państwowych· i komunalnych instytucjach finansowych, oraz w Banktl Polskim;
14) zastawianie wlasnych papierów wartościowych i własnych wierzytelności hipbteczI:1ych;
15) zaciąganie pożyczek po uzyskaniu zezwolenIa Władzy N adzorc~j ;
,
16) umieszczanie wolnej gotówki:
a) w bankach państwowych i komunalnych,
w Banku Polskim, w Pocztowej Kasie
Oszczędności, tudzież w GaHcyjskiej Ka. .sie
Oszczędności oraz w.komunalnych. kasach
oszczędności za zgodą Związku KasOszczęd4

22) nabywanie wierzytelnośCi . hipotecznycli,
zabezpieczonych w sposób określony w § 34 statutu niniejs?ęgo, oraz pozbywanie własnych wierzytelności hipotecznych.
III.

MAJĄTEK

I FUNDUSZ KASY.

§ 55.
Kasy stanowią wszystkie należące do
niej jako osoby prawnej, nieruchomości, ruchamościoraz .fundusze i prawa.
.
Mająt~ Kasy tworzy całość odrębną od majątku miasta Pabianic i jest osobno' ad1ninistrowany .. '
rV:.WŁADZA NADZORCZA.
Majątek

§ 71. ust. 1 i 2.
Nadzór państwowy nad Kasą sprawuje Minister Skarbu działający w porozumieniu z Mini-.,
strem Spraw Wewnętrznych.
.
W granicach zleconych w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1936 r., wydanym
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych o Związltach Komunalnych Kas Oszczęd
ności (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 410) bezpośteąni
nadzór nad Kasą sprawuje Związek Kas Oszczę
dności.

Sygnatura 17 Km.. 154/38.
OBWIESZCZENIE.
.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzj, rewiru
17-go Leon Wąsowski, zam. i urzędujący w Lo..
dzi przy· ul. Cegielnianej Nr. 55 - obwieszcza,
że w dniu 30 marca 1939 roku od godz. 10 rano
odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego
w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego Nr. 5 na żądanie Sa..
ry· Kronstein sprzedaż z puąlicznej licytaoji· nie~
'ruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Połud.
. N'r. pol . 20 ,oznacz..N r. h·'
nloweJ
lp. 482· ,rep. h'lp.
Nr. 102,0, stano~iącej własność: Moszka-Lejba
Salamonowicza, Judesy-Basi vel Balbiily Turności;
keltaub, Sury vel Sary Kronstein, E·stery-lVlałki
b) w biletach i bonach skarbowych oraz w asy- Fratkin, Abrama .. Bajnysza Salamonowicza,
. gnatach kasowych Banku Gospodarstwa Kra- Mendla-Wolfa ,Salamonowicza, Hersza Salamo~
, jowego;
,
nowicza, Józefa i Eweliny małż. Frajtag vel Piąt17) 'nabywanie i budowanie nieruchomości kowskich,· Jakuba-Janasa Salamonowicia, Broza zezwoleniem Władzy Nadzorczej dla włas.ne- ni Salamonowicz, Jerzego Salamonowicza, Flory
go użytku z funduszu' zasobowego i o szczegół- Salamonowicz, Henryki Salamonowicz· i Ruty
nym przeznaczeniu oraz z funduszu emerytal- Salamonowicz.
.
Nieruchomość ta składa się zplaoo. o pow.
nego;
18) nabywanie nieruchomości w. postępowa- -8330 łokci kwadratowych, czyli 2765,56mtr. kw.,
niu egzekucyjnym w poszukiwaniu . pretensyj praz następujących budynków,· szezegółowo wy ..
Kasy· oraz sprzedaż tych nieruchomości;
mienionych w opisie, sporządzonym w dniu 30
. 19) dokonywanie przekazów i prz,eleV/ów kra-. stycznia 1~28 roku, a mial)owicie: 1) do~u fron ..
jowychoraz wystawianie prz.ekazów iakredy-:' .towego mleszkal.ne~o, ~ur~~anego,~ 3..p~ętrowe:
tyw na in,stytucje kredytowe, w którychkomu-·,g~ z trel)1~lem 1 plwnl.Canl1! ~) of~~yny lewej
nalnym kasom oszczędności womó loko-,wać fun..- '·rnl~szk;alne~,. muro:vaneJ, 3-plę~r0'reJ z. tren;plem
dusze w granicach posiadanych przez klienta' l plwnl~aml, ~) oficy?y prawej mle~z~~lneł' m~w Ka'sie funduszów'
rowaneJ, 3-pIętroweJ z tremplem 1 }?lw!ll.caml;
..'
....,
4) domu poprzecznego z 2 skrzydłamI, mleszkał.
20) ,~rzYJm0'Y~nl~ na przec~o~anle paplerow nego, murowanego, 3-piętrowego z tremplem i pi':' '
wartosclowych 1 Innych walorow,
. wnicaln.i; 5) oficyny poprzecznej, mieszka1n~j,
. 21) wYnajmow.anie schowk6ww skarbcu lub z 2 skrzydłami, murowanej, 3-piętrowej z tremw szafach~bezpieczeństwa; ,
plem i piwnicami.
"

Ł6dzki

:Dziennik

~

.. Powyższa nie'l'uchomość w zastawie nie znajduje sfę. Zostanie sprzedana VI całości w dro'dze działów. Znajduje się w sekwestrze sądo
·wyln. Posiada urządzoną księgę hipoteczną,
':'prżechowywaną w .Wydziale .Hipotecznym przy
Są4zie Okręgowym w Ł~zi.
, '. Obciążona jest:. i) . długami na kwoty złotych 4.600.- dolarów 1.000.- i marek 21.600.,'2),,~aucjamina kwoty: marek 602.160.-:- i dola';tów lOO ....i. 3) hipoteką prawną na kwotę frankąw franc. 26.000.-'-4) osttz€żeniami o żasądze:'pici.zł.3.000.~ z procentami i kosztami i () zasą
dzeniu ',alimentów po .176 zł.miesięc'znie z kosztami; 5) ostrzeżeruem o zabezpieczeniu pozwu
o zasądzenie alimentów po zł. 400.;- miesięcznie
oraz 6) zaległymi podatkami na kwotę zł. 48.914
: gr.' 51. .
'
" Sprzedaż,jako w drugim terminie rozpocznie
.- się od 2/3 ceny oszacowania t. j. od zł. 304.000."a zamierzaJący wziąć udział w licytacjiobo\\rią
'żany jest złożyć wadium w kwocie .zł. 4~~690.~
Akta egzekucyjne mogą ·być przeglądane
W .kań~elarii komo~nika,.~ a na 1 tydzien' przed
sprzedaią w kancelarii., I Wydziału Cywilnego
Sądu Okręgoweg6

w

Łodzi.

_jedna z wer,andą' drewnianą; 4) oficyny mieszkalnej, . parterowej z muru p:;,uskiego z przystawką; 5) domu modlitwy (synagogi) z gankiem drewnianym; 6) czterech szop z desek;
7) obory z dęsek; 8) budki (sklepiku) z desek;
9) ustępów z desek; 10) daszku z desek i 11) ustę
pów z desek. Poża tym na placu znajduje się
studnia, parkany i rośnie 22 drzewka owocowe
i dzikie.
Powyższa nieruchomość w zastawie znajduje
się. Zostanie sprzedana w całości w drodze
działów. Znajduje się w sekwestrze .są40<Wym.
Posiada urządzoną księgę hipoteczną, przechowywaną w Wydziale Hipotecznym przy Sądzie
·Okręgowym w Łodzi.
Obciążona jest: 1) długiem na' kwotę marek
· 21.600.- 2) kaucjami na kwoty marek 602.160.3) . hipoteką· prawną na kwotę frank. franc.
· 26.000.- 4) ostrzeżeniem o zabezpieczeniu pozwu o przysądzenie alimentów po zł. 400.- miesięcznie; 5) ostrzeżeniem {) zasądzeniu alimentów zł. l76.- miesięcznie "eraz ..{» zaległymi podatka~i ,na zł. 15.314 gr. 38.
Sprzedaż, jako w drugim terminie rozpocznie
się od 2/3 sllmy oszac~wanJ,a t. j. od zł. 93.333
gr. 34, a 'zamierzający wziąć udział w licytacji
· oQowiązany jest złożyć wadium w kwocie zło
tych 14.000.-

_ . Akta' egzekucyjne mogą być przeglądane
l tydzień przed
L e on W ą s o w s ki.' sprzedażą w kancelarii I Wydziału Cywilnego
Sądu Okręgoweg,o w Łodzi.
-

Komornik; . ,
(~)

Wo&~wódzki._ _............._______N_r_._5~_

, w kancelarii Ko·mornika, a na
,..

Sygnatura 17 Km. 154/38.
OBWIESZCZENIE.

Komornik Sądu Grodz~iego" w Łodzi, rewiru
17"'goLeon. WąSowski, Zanl. i urzędujący w Ło·
';dzi przy ul. Cegielnianej ·Nr. ~5 -:- obwieszcz'a,
, że' w dniu 30 marca 1939 roku od godz. 10 rano
"". odbędzie się ··vv sali posiedzen Sądu Okręgowe
, 'go w Łodzi, Pl. Dąbrowski-ego Nr.: 5 na żądanie
Sary Kronstein sprzedaż z publicznej licytacj i
nieruchomości,pOłożonej w Łodzi przy ul. Po. łudniowejNr. pol. 22 oznacz. Nr. hip. 483, rep.
:":hip~ Nr. 271, stanowiącej własność:Moszka-Laj~
'b:aSalmnonowicza, Judesy-Basi vel Balbiny Turkeltaub, Sury vel Sary Kronstein, Estery-Małki
Fratkin,~Abrama..Bajnysa S~~amonowicza, . Mendla-Wolfa Salomonowicz,a, Hersza Salanionowicza,Jakóba-Janasa Salamonowicza, Broni Sal~
mónowicz, Jerzego Salamonowicza, Flory Salamonowicz, Henryki Salamonowlcz i Ruty 'Sala. monowicz..
'
.Nieruchomość' ta sldada ~ię z placu . o pow ..
15980 łokci kw~dr., czyli 5305,36 mtr. kw., oraz
następujących budynków, szczegółowo wymieniQnychw'opisie, sporządzonym.w dniu 30 styczrua.1928 r~, a mianowicie: 1) domu frontowego,
" mieszkalnego, parterowego z poddaszen), i piW\. niciUlli,' murowanego z przybudówką, w~jściem
"dópiwnic; '2) -dwóch oflcynmieszkalnych, par. terowych, murowanych; 3) 'trzech ()fic.yn ~iesz
, kalnych, parterowych, dreW:nianych, z· kt4lrych

KomQ:rnik:
(-) L e o n W

ą

s o w s ki.

Sygnatura XVII Km. 315/38.
OBWIESZCZENIE.

Komornik Sądu. Grqdzkiego w Łodzi, rewiru
17-go Leon Wąsowski, z.am. i urzędujący w Ło
dzi"przy ul. Cegielnianej ·Nr. pol. 55 obwieszcza,
że w dniu 30 marca 1939 roku od godz. 10 rano
odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego
w Łodzi Pl. Dąbrowskiego Nr. 5 na żądanie Kazimierza i. Kazimiery mał~. Kosteckich, sprzedaż
z publicznej licytacji nieruc'homości, położonej
w Łodzi przy ul. Zgierskiej Nr. pol. 120, startowiącej ,własność Marii-Magdaleny Pawlickiej .
N ieru'chomość ta składa się z .placu o pow .
1530 mtr. kw. ożnacz. na planie Nr. 9 i zapis. do
wykazu 'hipotecznego "Osada w dobrach Radogoszcz Nr. 19", powiatu łódzkiego, rep. hip. Nr.
10335, ora~ następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie, sporządzonym
w dn~u 6 października 1931 roku przez b. kornor. nika A. Gałczynskięgo, .amianowi<:!ie: 1) budynku fabryczne:go murowanegó, . parterowego

Nr.2S

627

z tremplem i piwnicarrl'i' z zewnętrznymi schoda~ m) główką z' nutami do zakładania noiy;,l) 33
nu drewnianymi; 2) szopy otwartej murowanej; parami noży do kanciastych główek; o) 2 nozami
oiicyny mieszkalnej, drewnianej, parterowej; do francuskiego wrzeciona; p) 4 parami noży do
4) oficyny mieszkalnej, murowanej, parterowej okien na okrągłą główkę; r) 14 parami noży do
z sionką drewnianą; ,5) kantorku fabrycznego, drzwi na okrągłą główkę; s) 24 szajbami do fremurowanego; 6) ustępów drewnianych; 7) bu- zerów; t) 8 szajbkami do okrągłych głów~k; u) 3
dynk\l mutowanego, parterowego, znajdującego kluczami do muterek; w) 2 szraubcęgami żelaz
sięprzy ul. Zgierskiej na linii regulacyjnej, sta- nymi; z) 143 frezerami, a mianowicie: Nr. Nr,
nowiącego własność ŁódzkieJ', Elektr,owni MieJ'~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,' 15 16 17
, , , , " "22 23
, "24 " 25 , 26 " 27 38 ,- 39''40
"
sk"ieJ'. N a nieruchomości teJ' znaJ' dUJ' ,e się także 18, 19, 20, 21 ,,'
, , , , " , , , 41 ,
studnia.,.pompa z napędem mechanicznym oraz 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86,88, 90,101, 102,
parkany: drewniany i sztachetowy.
116, 118, 120, 121, ,123,125, 128, 129, 145, 147, 149ct
W budynku fabrycznym znajduje się stolar- 151, 155, 157, 159, 160', 163, 165, 166; 168, 170,172,
niamechanic71na z maszynami i narzędziami, sta- 174, 194, 196, 234, 236, 238, 254, 255, 260, 261, 293)
nowią"Cymi nieruchomość ż przeznaczenia: 1) ma- 295, 297, 299, 301, 303, 304, 341, 343, 346, 352, 358,
szyna do pił tarczowych firmy "Kirchner" Nr. 359, 362, 364, 365, 366, 367, 369, 372; 375, 37'7, 379,
B. 61248 z przynależnymi do niej częściatni: 380/5423, 384, 389, 392, 395, 396, 400, 401, 406, 407,
a) motorem elektrycznym "Elektrobudowa" 409, ~13, 414, 415, 416".418, 421, 426, 428, 435, 437,
71/2 KM. Nr. 2936; b) rozrusznikiem na oliwę; 438, 439, 441, 475; 488, 489,492, 495, 497, 499, 506,
c) włącznikiem wraz z instalacją; d) pasem po- 510, 512, 515, 521, 526, 530,532, 541 i 581; 7) ma~
pędowym; e) 10 piłami tarczowymi; f) linią gra- szyna czopownica firmy "K.irchner"N~ B. 60785
dusową; g) ochroną na piłę; h) 5 kluczami do
z przynależnymi do niej częściami: a) motorem
muterek; 2) maszynawyrównarka firmy "Kir- elektrycznym firmy "Elektrobudowa" 5 KM.
chner" Nr. Fr. 61171 z przynależnymi dQ niej czę- Nr. 2912; b) rozrusroikiem na oliwę; c) włączni
ściami: a) motorem elektrycznym "Elektrobudo.;. kiem wraz z instalacją; d) pasami popędowymi;
wa" 4 KM. Nr. ,2919; b) rozrusznikiem na oliwę; e) 2 parami noży do czopowailia; f) 30 parami
c) włącznikiem wraz ż instalacją; d) pasem po- kontranożami .do kielowania; g) 3 tarczami do
pędowym; e) linią żelazną ;,culaga"; f)' 7 parami
szlicowania;h) 3 hakami do sz1icoWślnia; i) 20
noży; g) 2 kluczami do muterek; h) żelazkiem kluczami do muterek; j) 1 korbą; k)o·szajbami
do pobijania noży; i) ochronę na noże; 3) maszy- na wał tarczowy; 8) maszyna szpontownica firna grubościowa firmy "Kirchner" Nr. F. 61373 lny "Kirchner" Nr. B.61185 z przynależnymi do
z przynależnymi do ,niej częściami: a) motorem niej częściami: a) motorem elektrycznym firmy
elektryc'znym "Elekbiobudowa" 6 KlVLNr. 5113; "Elektrobudowa" 71/2 KM. Nr. 2706; b) rozruszb) rozrusZinikiem na oliwę; c) włącznikiem wraz' nikiem na oliwę; c) włącznikiem wraz z instala..
z instalacją; d) pasem popędowym; 'e) 7 piłami cją; d) 4 pasami, popędowymi; e) transmisją
mi noży; f) 8 parami noży do kielowania; g) 2 (przystawką); f) 4 parami noży szerokich; g) '7
sprężynami do kielowania łącznie ze śrubami; parami noży do szpontowania; h) 4 parami noiy
h) 6 kluczami do muterek; 4) maszyna do pił do półszpontowania; i) 10 kluczami do maturek
taśmowych firmy "Kirchner" Nr. 61347/3 z przyj) 1. żelazkiem do nakładania noży; k) 1 syreną
należnymi do niej częściami: a) motorem elekdo skurzania; l) 2 oliwiarkami; ł) 2 stołami dre ..
trycznym "Elektvobudowa" 4 KM. Nr. 2922; wnianymi do podłużania maszyny; 9) maszyna
. b) rozrusznikiem na oliwę; c) włącznikiem wraz do pił tarczowych z drewnianym stołem i przyz instalacją; d) pasem popędowym; e)7 plłami należnymi do niej częściami: a) rozrusznikiem
taśmowymi zlutowanymi; f) linią żelazną ,,~u- suchym; b) włącznikiem wraz z instalacją; c) 1
laga" łącznie z,e śrubami; g) 2 kluczami do mu- piłą t'arcz;ową;d) 2 kluczami do muterek; 10) materek; h) 180 metrami pił taśmowych; 5) cmaszy~ szyna do ostrzenia noży (szlifierka); Ił) mana wiertarka firmy "Kirchner" Nr. 61228 z przy- szynka automatyczna do ostrzenia pił taśmo
należnymi do niej, częściami: a) motorem wych; 12) maszynka- do szrankowania pił taśmo
elektrycznym "Elektrobudowa" 2 KM.' Nr, 2857; wych; 13) aparat elektryczny do lutowania 'pił
b) rozrusznikiem na oliwę; c) włącznikiem wraz taśmowych włącznie z kleszczami do ściskania;
z instalacją; d) pasem popędowym; e) świdrami 14) bormaszynka; 15) imadło ślusarskie;. 16) 20
w ilości 91 sztuk.różnych rozmiarów; f) żelaz-o pilników trzykańciastych i płaskicl1;-17)' 3 szafki
kami do zakładania świdrów; g) 4 kluczami do do narzędzi; 18)1 szafa-garderoba; 19) 1 szafa
muterek' h) 6 dłutaIp.i; 6) maszyna rryzarka z umywalką; 20) tablica marmurOWa .rozdzlel(fressma~chine). firm~ ""Kirc,~er': Nr. F. 61342 cz'a' 21) 1 piec żelazny do centralnego ogrzewaz przynależnymI do nleJ częsclaml: Ci) motorem nia'łącznie z rurami ogrzewającymi; 22) 2 pasy;
elektrycznym "Elektrobudowa" 4 KM. ,Nr. 2921; 23) 1 dwudrzwiowa szafa do narzędzi; 24) 1 szafb) rozrusznikiem na oliw:ę, c) w~ą?zl1:iklem lewo- ka mała; 25) 1 stół; 26) 4 krzesła wiedeńskie;
prawym. ,wraz z instalaCJą; d) lInIą zela~l . . ą "cu- 27) lpółq z wieszakami i 28) 2 zegary ścienne.
laga" wraz ze śruban;i;. f) w~zecionf:m dc, .cyn..
, Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajkowania łącznie z 3 s~at;u;g,) 5 ~rz~c'lOna- duje się, posiada urządzoną księgę hipoteczną,
mi z perścieniami; h). ł~zyskle~ z. rarmeUI c.ffi , do· przechowywaną' w Wydziale Hipotecznym. przy
przystawienia; i) 2 gł?wka~ll okr~gły:C:l traI7'"
zed
'cuskimi do kielowania;, J) 2głoWkaml naCIastemI; Sądzie Okręgowym w Łodzi. Zostanie~t,', ak) piłą wahadłową; 1) 3 piłkamim~ły~do nu- na w całości oraz obciążona jest: 1) długallli na
towiulia; ł) tarczą do platowanlą.flh~11g6w;k:woty rubli 10.000.- i dolar6wamer. 11,200.-

ł..6dzkiDziennik:

W4jew6dzk1

2)kaucjanu na' kwoty rubli 1000.- i dolarów . i Maksa braci Rajchertó'W, zam.. w majątku,Gra'-

, amer .. 4120.Sprzedaż,

jako w'drugim terminie rozpocznie
się ód 2/3 sumy oszacowania, tj. zł. 60~648.-.; a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany
jest :złożyć wadium w kwocie zł. 9.097 gr. 20.
Akta egz,ekucyjne mogą być przeglądane
, w kancelarii Komornika, a na 1 tydzień przed
sprzedażą,'w kancelarii I 'Wydziału Cywilnego
, Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komorr~jk:

(-) L e o n W

ą

s o w s k i.

bów.
Wierzyciele poszukujący zaspokojenia z wynagrodzenia roszczeń w hipotece nieujawnionych
winni je zgłosić najpóźniej w ciągu trzech tygodni od-clnia zamieszczenia niniejszego obwie~
szczenia .w'Dzienniku Wojewódzkim pod rygorem, że w razie nie zgłoszenia podział wynagrodzenia nastąpi według stanu· ujawnionego w hi-o
potece, z pominięciem roszczeń innych, a roszczenia oparte na prawie publicznym ~tracą
uprzywilejowane pierwszeństwo i znaleźć, będą
mogły zaspokoj enie tylko z reszty wynagrodzenia, jaka pozostanie po zaspokojeniu wierzycieli
hipotecznych.
Sędzia:

OBWIESZ~ZENIE

S.t\DU GRODZKIEGO W

(-) Ja n Tulec ki.

Ł~CZYCY

z dnia 7 grudnia 1938 roku Nr. Co. 5/38.
Sąd Grodzki w Łęczycy na zasadzie art. 10
rozporządżenia Prez. Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 28 grudnia 1927 roku (Dz. Ust. R. P.,
poz. 22/28) o uregulowaniu ciężarów i wierzytelności ciążących na przymusowo wykupionych
nieruchomościach ziemskich zawiadamia,
że
Urząd Wojewódzki Łódzki złożył do depozytu
do dyspozycji, Sądu Grodzkiego w Łęczycy obli. gacje :!J0/o państwowej renty 'ziemskiej na sumę
nominalną 60700 złotych w złocie oraz gotówką
15345 zł. 91 gr.; stanowiące I i II ratę wynagrodzenia za przyrhusowo wykupione na rzecz Skarbu Państwa grunty Z nieruchomości ziemskiej
Grabów, położonej w gminie Grabów,powiatu
łęczyckiego, należącej do Wilhelma vel W olfa

OGŁOSZENIE.

. Przetarg na roboty drogowe.
Państwowy Fundusz Drogowy ogłasza na
dzień 21 grudnia 1938 roku o godz. 10 rano publiczny pisemny przetarg ofertowy na budowę około 200 km. nawierzchni ulepszonych na drogach
państwpwych .

Przetarg odbędzie się w gmachu Ministerstwa
Komunikacji: 'Warszawa, Chałubińskiego 4.
Szczegóły przetargu w Nr. 282 z dnia 10 grudnia br. Monitora Polskiego.

OGLOSZENIA· DROBNE
Bellen Emery k, w'
rejeul. Piot~kowska 66. zgubił legiA'bzac' Lejzer, w Łodzi.Technicznej
stracjicudzoziemca, wydane przez Starostwo Grodzkie
Zawodowej
Łodzi,

tymacJę

szkolną

Szkoły

Nr. 1.

4963-1-1

Jan, lask,
A, !1atka
oszczędnościową

nalną Kasę

l(ilińskiego183.

zgubił

ksiąteczkę

Nr. 883 i 2. wydaną przez' Komu~
Oszczędnościową pow. łaski~go w lasku.
313-1~1

A

m.broziak Stefan, zgubił świadectwo szkolne wydane
przez, Szkołę Powszechnę Nr, 71.4911-1-1

artczak Stełan,syn Franciszka, rocznik 1912, w Łodzi
Grochowa 16, zgubił ksiąteczkę wojskową. wydaną
Nowe-Świątczany,
'.,
'4955-1-1

B

. Bielecki BolesławJ'ulian, syn Władysława. rocznik 1907,
w lodżi, Pomorska 263" zgubił ~siążeczkę woiskową.
. wydaną w Łodzi:
r
4946-1-~
'BidermanMoszek. syn Abrama., roczni~J894. w Łodzi
, Brzezińska 11. skradziono ksiąieczkęwoiskową WY-o
daną

w

'.

Dąbr~wie'

4943-t-~

Bialer Mosiek. Łódź, ,NowottliejRka26.z~ubił książec;zkę
wojskową wydaną przez PKU. w Piotrkowie 4786-1-1 .
Marian; .Rud,a-Pabianicka, zgubił zaświadczenie
B ~"fdański
reJestracji wojskowej wydane przez Zarząd Miasta

Rudy Pabianickie;,'

4788-1-1

W Łodzi,

zgubił

zaświadczenie

dnia 29. VIII. 33 t. Nr. 133/33.

Bellen Maria w Łodzi,

4917·1-1

zgubiła zaświadczenie rei~stracji

cudzoziemca wydane przez Starostwo Grodzkie w Łodd dnia 29. VltI, 33 f, Nr. 134/33,
, 4916/1-1

Dawid Hersz, Radomsko. Brzejnicka 17, z~ubił
Baum
paszport za~raniczny wystawiony przez Konsulat Polski w Opolu wraz z wizą wyjazdową. do Rzpliteł.·Polskiej

i wjazdową do Rzeszy ,oraz . .Rrawojazdy na wszelkie po-

jazdy mechaniczne wydane i przez Prezydium Policji w
Gliwicach. świadectwo upoważniające do uprawiania
handlu na terenie Rzeszy i książeczkę wojskową wydaną
wRadomsku .
.
'278-3-3

c,

zekalski Karot. ~czeń klasy 6-e(Prywatnej Szkoły Powszechnej Męskiej Zgromadzenia Kupców m. Łodzi.
,w Łodzi z.gubił legitymację szkolną wydaną za Nr. 175.

4945-1-1

C, ecetski Fisz:eI.i
skład, węgla

·mysłowy,Zarząd.u

Łódź,

-Zgierska38. zgubił koncesję na
drzewa wydane przez Wydział PrzeMiejskiego w Łodzi.
4785-1-1

'Chorązan'kalrena. w Łodzi, Nowa 50. zgubił~ legitymację 'szkolnł\l, Państw. Szkoła Zeńska Zawodowa.

,,

,

' 4796-1-1

Nr~25

Łódzki

Dzienniki.Wojewódzki.

.Cybart Marianna, zamieszkała Ł6dź, Błońska 23, (!gu;'
biła· dowód osobisty wydany w Łodzi,
.
4908-1
Eul!enii, skradziono
Chobot
·przez
Komendę

w

legitymację

Wojewódzką

Łodzi.

D

Nr. 464 wydaną
Policji PaństwowE>j
z1. 1759jV.1-1

Łodzi~ Lenartowicza 8,zgubil
legitymację szkolną, Szkoły Techniczno Przemysłowej

erewenda Zygmunt. w

4792-1·1
DorcZYński Marian, syn Leopolda, rocznik
ksi~żeczkę wojskową wydaną w Łodzi.

1914. zgubił
4921-1-1

Moszek Jakób, syn Icka. rocznik 1896
Elechnowicz
w Łodzi, Żeromskiego 7, zgubił książeczkę wojskową

wydaną

w Łodzi.

.

Fiszel Łódź. ul. P.O.W.' Nr.
E pszła;n
osobisty wydany vi Radomsku

4916-1-1
5, zgubił dowód
4912-1-1

Fabierski Józef, Łódź, ul. Brzezińska Nr. 4~ zgubił ksią
. żeczkę wojskową wydaną Łódź. roczno 1900.
bezpł. 1-1
.
\
Fiedler ·Zyg1l1'l1nt. -zamieszkały w Łodzi. ul. Orla 17, zgU~->
bił zezwolenie na broń, wydane przez Starostwo.
4954-1-1
Grodzkie Łódzkie.
romek Stanisław, syn Stanisława rocznik 1907, w Ło
dzi. Jerzego 18, skradziono książeczkę wojskową wydaną w Łodzi i dowód tożs.amości konia wystawiony na
nazwisko właściciela Stanisława Gromka.
. 4968.1 .. 1

G

Marian, zgubił świadectwo z
Goździewicz
5 oddziałów szkoły powszeHchnej Nr. 76.

ukończenia

4957-1-1

. Gawowski Piotr, w' Zgierzu, Piotra-Skargi 19, skra;'
.
dzi~no dowód osobisty wydany w Zgierzu.
4948-1*1

zamieszkał~lllu
łaskiege.

Franciszkowi
w Efi1UianO\vie,
Kubiakowi
gm.
pow.
sktadziono rewolwer system ,.Mauzer"
7,65, Nr. 359976.
308-1MI.
Koszade
Alfred,
Łodzi. ul. 6 Sierpnia 46. zgubiłprawo jazdy Nr, 8334 wydane w
.4782-1-1
Kurczewski
Adam. w Turku. .
dowód rejestracvjny i
drogowych A 69.027. wydane
Sędzieiowice.

kał.

w

kartę

Łodzi.

zgubił

opłat

w. todzi.

'

4784-1-1

KuHs Stanisław, zgubił
dow6d
,

osobisty wydany w Łodzi
3li-l-1

~Knopman Mojteszsyn· Janasa. zamieszkały w ł.9dzi
zgubił dowód osobisty wydany·. przez· Zarząd Mięiski
w todzi.
4925.. 1-1
KQzieł Władysław. z~ubił legitymację Państwowej ~zko.
łv Techniczno-Przemysłowe; w Łodzi wydan, na

rok 1938.

4926-1-1

Abram Icek. syn Szmula. rocznik 1886,
K rólik
ksandrowie •. zgubił książeczkęwoislc:'O\vą

w' Ale-

w Kutnie.

4927·1-1

wydaną

.
Łodzi,

Tadeusz, w
Sanocka 22.
K r6likowski
wód osobisty wydany w Lublinie.

zgubił

do-

4929-1-1

Józef. syn Józefa; rocznik 1909. w Łotki,zgu~
K ędzia
hU książeczkę. .zaświadczenie wojskowe wydane
w Sieradzu. .

4930-1 ...1

.

K uc1l1nka
~arian, w Łodzi, ~gubił legitym~cję stut1encką
.
WyższeJ Szkoły Handlowej w War~zawle.
4~i;1~1

K ujawski
w

Mordka. Lajba, syn Hersza,

Głownie.

rocznik 1891,
wyda"
8rzoi.
4938-1-1

zł!ubił książeczkę woiskową
kartę rzemieślniczą wydaną w

Griinberg Herc,· w Łodzi, Zachodnia 70, zgubił dowód w Tomaszowie i
osobisty wydany Y'I Łodzi.
.•...
4958-1-1 . nach.
. .
iittel· Hugo, w Łodzi. ul. Wólczańska 117. zgubił znak
rejestracyjny samochodu Nr. A 47061.
4778-1-1
awenoki Gitel, syn Jankla, . rocznik 1895. w L'Odzi
Piłsudskiego 17, zgubił książeczkę woiskową i dorynoch Boruch, Łódź,· 6~goSierpnia 16, •zgubił' pasz- ,wód osobisty wydane w Łodzi.
49&t-1-1
. port zagraniczny . wyd~ny przez Starostwo Grodzkie
oplewicz Maler. syn Joska rocznik 1897, w· Łodzi,
Łódzkie
4527-3-3
Północna 55/57, zgubił książeczkę wojskową wydaną
erzt Dawid,.w . Osiakowie, pow, .Wieluński. zgubił
w Końskich.·
4902~1-1
. kartę f7emieślnićzą wydaną piz~z Starostwo Powiaon .Lucjan. Łódź. zgubił matrykułę szko~ną szkoły. hU.
towe Wieluńskie
.
4742-3-1
Kopernika w ł.odzi.
4914-1",1
.
Hermans Alfred,. ł.6~ź, Kiiińskiegp 136/8, zgubił za~
utne.rS.zlaina Dawid. rocznik 1'01. . w 'ł.odzi, z.gubił·
świadczecie koncesyjne, dowód rejestracyjny samo*
kartę mobilizacyjną i· odę powo1ania kat. ~ lr wy~
chodu A 45421 oraz dowó( . rejestracyjny samochodu
danewLodii.
' . .
4915-1-1
A 45385 i zaświadczenie koncesyjne tegot samochodu.
4787-1-1
ewinDawid Wołf. ~yn leka. rocznik 1894, w Łódzi.
.
Legionów 25, zgubił książeczkę woiskową wydaną
Hartwiłf Karol. syn Matcina, roczn.ik 1901, wSikawie.
w todzi.'
4941-1-1
zgubił ksiąteczkę wojskową wydaną w. Łodzi,
~ H
4967-1 ..1
ange, Ewafd Aleksandrów kfł.odzi. zgubił dow6dosobisty wydany w Ahksandrowie.
255-1.;;1
anikowskiJ6zej • śyn Władysława, roczriik 1911, w ł.p_
dzi, Brzezińska 122, skradziono książeczkę wojskową Lipszyc Wolf, Vdź. Cmentarna 1, zgubiłwekselzaprowydaną w Kutnie.
4928,;,1.;.1 .
testowany na kwotę zł. 48.- 50, płatny 8. VllL Jar.
Wyst. Frajda. Taitelbaum, zlec. Asz, żyro· Chil. Błrenbaum
akubowiCZ Icchok, syJ1 Arona, rocznik 1909•. w Łodzi;
Piotrków-Tryb.
4785-3~1_
. skradziono. ~siążeczkę wojskową i kartę mobilizacyjną
ipińsld Marian. ,w' Radogoszczu•. zgu bił dow6d. osobisty
wydane w Łodzi'
.
4932*1 ..1
4996-1.1
wydany w Łodzi,

G
G

K

K

G

K

'.

\...

\

.

K

L

.

L

J
j

j

askuła Stanisław. Łódź. zg:ubił legitymację służbową
Nr. 12739) wydaną przez Dyrekcję Okręgu Poczt i Te-

legrafów w Warszawie.

.,

.

4909-1-1

agielsld Franciszek, syn Władysława, rocznik. 1896,
. zamieszkały w Zgierz~, skradziono książeczkę wojskową
wydaną w Łodzi
.
.
4922-1-1

j

Klimek Helena, ~ Łodzi,

Nowy~Świat 27, zgubiła legiPrzemysłowej w Łodzi.
,
4949-1-1

tymację Państwowe; Szkoły

et·

'.

Klin RłfchJa. w Łodzi. .l\1łynarska 20, zgubiła dowód
O.'10blSty. wydany VI Łodzi.
.. '
4953-1-1

L

ąpieś Jan, syn Tomasza. rocznik 1897. w Łodzi, ul.
t
.... Łagiewnicka 166, ~gubił książeczkę woiskową wyda-

ną w Kutnie.

4933-1-1.

raszek Marian. syn Romana •. rocznik 1919, wŁodzii
Ma.·skndziono
zaświadc1enie wojskowe wydane wŁadz
i .odcinki o zameldowaniu .
4940-1-1
M·· azurkiewicz'Jan•.w Koiinach. Czartyskiego 62, ~ubił
rewolwer browmng kał. 6;35.

r.oczk.owski 'Stanisław. w

...'. H'.'.

Działoszynie~"

. 4936-1-1

zgubU. legity·
macJę służbówą, wydaną przez Okręgowy Urz.cd "Budownictwa Nr. 4, w tadzi,
,4937-1..1

M

l

Łódzki

Józef, 'syn -J&zefa, rocznik 1906. w Chojnach.
Małc~
K~duszki 17. zgubił książeczkę woJskową i kartę

, .

n)ObHizacYiną wydane w Łodzi,

Nr. 25

Dziennik Wojewm!zld

: bezpł. l-t

zamieszkały

Jeoszna, syn Icka,
R, ybak
skradziono dowód oS<lbisty

w Warszawie
wydany w Wa1'szawie.
4923-1.1

Mordka Uszer. w
Pieprzowa 6. zgu'" . aitliś
Nieha zamieszkała w Łodzi zgubiła dwa kwity
M
Rappoport
dowód osobisty, wydany w
4950-1-1
lombardowe za Nr. 285978 i 294667 wydane w
" ,
'
4920-1-1
abinow Samuel. w Łodzi. Śródmiejska 39, zgubił poNowakowslg Roman, syn Antoniego. rocznik 1910. w R twierdze'1ie
samochodu Nr. A 47086
,
Wieśriirzowie. zgubił książeczkę

w Wieluniu.

wojskową

'

4970-1-1

,

N

OdJlrtu$ Sta.usłew, Karniszewice, gmina' Górka-Pallia11lcka., zgubił ka,rt~ rzemieślniczą. na piekarnię wydaną Pftez Starostwo Laskie.
zł. 1679jV-3-2

trzelecki Feliks, rocznik 1908.

S

zgubił ,książeczkę

wojskową

wieś Błonie., gm.
wydaną

n/Mszą.

Topola
Krasnym
291-1-1

w
,

zreter Eryk, w Lodzi, Rembielińskiego 13/15. zgUbił legitymację szkolną Gimnazjum Niemieckiego w Łodzi.
4969-1-1

S

Łodzi.

Aron. w
Nowomiejska 3,
Szulc
stracyjny samochodu Nt. A 49025.

,

." "ełrowski
Jerzy. wł.odzi,zgubił legitymację szkolną s dzie Śląskiej.
O
Katowicach.
:
przez Gimnazjum Nr. lU
4965-1-1
Szmul.
Franciszek. w Łodzi, Chrobrego 8, zgubił doSztrauch
P,,'·'strokon
Kościelna 5.
w6d osobisty wydany. w
' 4779-1-1

moczek 'Franciszek. Sy11 Józef..
zgubił

książeczkę

zgubił

znak reje4961-1-1

rocznik 1899. w, Ruwojskową

wydaną

4962 .. 1.1

~W

wydaną

~

zgłoszenia

wydaną

4966.. 1-1
owicki M .• w Łodzi. Mąrynal'ska 18. ~gubił 3 wek$le
, l) zł 32.15. wyst. Aiberzyc, zlecenie Ch. t Chajmowicz, 2) zł. 75 - wyat. Ch. 1. Chajmowicz, zlecenie A.
Kantorowicz płatny 27. X.38 . r. '3) d. 40.- wyst. Ch. l ..
Chaim6wicz, płatny t5/Vll1~38 r. oraz koncesję do sprzedały'Opału,
,
4951-1-1

Łodzi.
Łodzi.

bił

Łodzi

Łodzi.

syn .Moszka rocznik 1891. w

zgubił

książeczkę, w:ojskową,

w Łodzi.

Marek. rocznik 1910.
Łodzi. ul. Brzezińska 20.
PrÓbka
wydan, wSleradzu.
Szysler Maier-Noecb,
,
' . ' ,
4781-1-1
przez

Lodzi.
wydall'
4934-1-1

W

'zg~bił książeczkę woJskówą

stawioną

pawlale Michał. syn' Łukasza: ' rOCJ.ik .• 894. w Łodzi,
Pabianicka 82b. zgubił k.i,ż~zkę wf>łskową. wydaną
w Łodzi.
49j9-1-1
Di8sk~wsk.i Bolesła~. w

,r:- ~ '7. ltgubd' znak

Strykowie. ul. Gen. Sowińskiego
reJestracyjny Nr; A 48842.
4791-1-1

zgubiła

plUiak Katarzyna. w Chojnach.Wodna 36.
i_ wbd ,osobisty wydany w Choinach

do4795-1-1

pas,cka Stefania Jadwiga. w ŁodJ!i, Fabryczna 9, skra, dziono ,dowód oS'Obisty wydany w 'Łodzi.
' 4797...1.1

wie-Mazow.

4798.;1-1

Sueher, zamieszkaty w Bełchatowie. ~gubił kartę
Piłarzemie~lniczą
wydaDłl pr~ez Słafostwo powiatowe

'w Piotrkowie-Tryb. wr,oku1928

'

, ,4919..1-1

!

" pudłow$.ki Jakub Me4del. syn Arona, roc:z_ik '1917,
Ud1, ~lUbił biążeczkę wojskową wydaną..,' todzi.
, "
4924-1-1
, Dinius Me1;ldel. syn, Lelzera Wólta, rocznik ,1915, w Lor--c:1zi. ul. Rzgowska 146~ zgubił kartę rejestracyjną woj,sko~ą wydaną w Łodzi.
"
'
4959-1-1
Majer. syn Altera,rocznik
P, aides
nocna 21,
zgubił

książeczkę

1893, w Łodzi, Pół
wydaną w
4971·1 .. 1

wojskQwą,

Ostrowcu.

-"Robotnicza Spółdzielnia Pracy Tkackiej .. Weba" w Łodzi. Pomorska 73. zgubionoksiąteczkę kotłową
Nr. 22563 wydaną w Łodzi
4741-3-2
Peweł. syn
zgubił

Hugo
Reich
Fabryczna 5,

w

Łodzi'
wydaną

Karola, rocznik 1902, w
ksiąteczkę

Łodzi.

woiskową

,4952-1-1

. ,Rozencwaig 1. N, W Łodzi, KnjńskH~l!o 117. zgubił znak
rejestracyjny przedni. samochodu ~r. A 48647.
4800-1-1

'.' Rataiczrk. Stanisław,
w

Łódź, Lenattowkza 10, zgubił z~

z~oJęple na broń wydane przez Starostwo GrodzkIe
ł.o4zi i legitymację na odznaczenie ' niepodległośćiówe.

4'199-1-1

,Rabinowlcz Abram, syn Dawida, rocznik
Wesoła

w

5,

zgubił

tas~u,'

książeczkę

1906. w Łodżi,

wojskową

'

wydaną

4903·1·1

311-1-1

syn Antoniego, zgubił
dwór Niezn.nice.
'gm. Rzeki.
31Q·l-t
trasburger !ser. Berek, syn' Boru~ha leka.' tocznik 1916,
w Łodzi. Gdańska 56, ,zgubił książeczkę woJskową.
wydaną, w Łasku..
.
,',
. 4780.1-1
nurman Abram, syn Chaima Łajzera, rocznik 1893.
w Łodzi, Zawadzka 5. zgubił książeczkę wojskową,
wydaną w Kaliszu i dowód osobisływydany w Łodzi.
, 4942-1·1
abat Franciszek. syn Jana. rocznik 1905, w Łodzi.
Franciszkańska 119. zgubił książeczkę woj$kową wydaną w. Skierniewicach.
, '
4794-1;.1
zymański Salomon bak Stanisła.w. w todzi:u1. Wól..
czańska 243a. żg'lbił paszport zagranicżny Nr. 9773
wydany przez" Generalny Konsulat w Berlinie; 4603·3-3
,w Brzezinach.,..
4918·1-1
uszyńsk,i Aron, ,SYlf titmana, rocznik 1893, Lódt. zgubi~'
.
książeczkę wojS\c:ową wydaną pyzez P. K. U. W Łodzi
oraz dowÓd' osobisty wydany przez Starostwo Powiatowe
4919..1-1
w Brzezinach. \ .
Ulan~ie,wł~z ,Bronisław, w ~zi, zgubił .świadectwo
GIJJH1lłZJ1.llm Józefa Radwańsklego w Lodz1. bezpł. 1-1
,Urbaltski Stanisła\V, rocznik 1914, syn Wincentego. ,zgubił książeczkę wojskową wydan" w tadzi, \ bezpł. 1-1
rbaniak Aniela, w ,Łodzi, Wodna 18, zgubiła dowód
-osobisływydany w Wieluniu.,
4793-1.1
Ubezpieczalnia Społeczna pOdaje' do wiadomości; iż
niżej wymienione osoby zagubiły' legitymacje, ubezpieczeniowe, wydane im przez vpezpieczalnię Społeczną.
1) Cutler Ka,zimiera, Nr. wg. 30497.590, 2) Bornsteip'
Barbara, Nr. leg. 1.199.846, 3) J;3illauer Moszek Pinkus,
Nr. leg. 3.682.491,' 4) B,el)!Ś Władysława, Nr. legity, macji 3A89.613, 5) Cyg!elfarb Witla, Nr. reg. 3$83.058,
6) Bitdorf Zygmulft, Nr., leg,' 3.463.050, 7) Cieślak Leokadia, Nr. leg. 1.2'32.180, 8) Cegiełko Hieronim, Nr.
leg. 3.61L337, 9) Drutowska, Maria, Nr .. leg. 3.395.112,
10) Jędryś Anna, Nr. leg. 3.415.186, 11) Fajerwag Berek, Nr. leg. 3'.589.247, 12) Ja7sik Zofia, Nr. leg. 3.5o!1.605,
13) DębińskaJanina, Nr. leg. 3.507.556, 14) Jachman
Zbigniew, Nr. leg. 3.649'.124, 15) Inslicht Sam, Nr. ,leg.
1.715.820, 16) Frenk.iel Samson, Nr. leg. 1.222.711,
17) Figżał Stefan, Nr.legit. 3.577,.12'9, 18) Jarczyń
ski Józef, Nr. le~. 3.631.045, 19) JanikOj\fska Maria,
Nr. leg. 3.397.956. 20) Chyciński Antoni, l'Fr. legitymacji 3.640.618, ~1) Gortat Stanisława, Nr. leg. 3.570.474,

Skarlak Wincenty, rocznik 1895.

książeczkę wojskową, ~amieszka~y

S

S

Ignacy. w Zgierzu. ul, 3-go Maja 16. zgubił poPietrzak
zwolenie na broń wydane przez Starostwo, Powiatowe S
~dzkie~

~ubił leg. ubezp. nr. 4.191255 wyUbezpieczalnię Społeczną .w Tomaszo-

S

T

U

.Łódzki nziennłk Wojewódzid.

Nr, 25

22)' Gajor Stanisława, Nr. leg. 3.636.782',23), Lange Józefa, Nr. leg.3:S45.910, 2'4) Lewkowicz Mindla. Nr. leg.
3.656.89'2:, 25) Hirsz Irena, Nr. leg. 3.409.088, 26) Garn.
Albert. Nr,. leg. 3.&23.111, 2,7) Gitler Kajla~Gitla. Nr.
leg. 3,676987, 2,8) Lipski Mendel, "Nr. leg. 3.512.453,
2,9) Herc Moszko. Nr. leg. 3:66,2'.815. 30) Landau ChajaEstera. Nr. leg. 3,6,69.616" 31) Lewin Cecylia, Nr. leg.
1.2,24815, 32) Gałczyński Jan, Nr. leg. 6.810.127;
33) Gralewski Wojciech, Nr. leg. 3.583.034. 34) Hajszryk Chaim-Lejzor. Nr. leg., 3.683.647.35) Gondzia
Bronisław, Nr. leg.·'3.399.938, 36) Hirsz Estera. Nr., leg.
3.595.2:23,
37) Chojecki Ignacy, Nr. leg. 3.558.466,
38) Karkowski Bo,!!umił Nr" leg. 3.5i9 585. 39)' K:miecik
Łucja, Nr. leg. 3.590.687. 40) Kwiatkowska Apolonia,
Nr. leg. 3.508.753. 41) Korzec Fajga. Nr. leg; 1224.464,
42) Koziara .T!ldeusz Nr. leg,. 4.098.280.43) Kacz'orek
Stanisław Nr. lp.g. 3.672.257. 44) Kondrat Anna, Nr.
leg. 3.400.9,26.45) Kirszenfeld Sura-Bluma, Nr,leg,
1.415.160. 46) Krysztopolska Helęna. Nr.lpg. 3.671 993,
47) Ka~mjerczak Cecylia, Nr. leli. 3.. 552.790. 48) Korkosiński Józpf~ Nr. le~. 3A17.599
49) Kwiatkowski
Władysław, Nr. lelt.8AJll;129.50f Kaczmarp.k Stanisława. Nr, leg. 3.fł()8.612. 51) Kotkowska 'Maria. Nr.
leg. 3608,3fH. 5'2rKwaśniakEdward. Nr. leg. 3-'537.476, '
53) KO'l"l"zak Bronisław, Nr. Jpg. ::t.654 110. 54) Maćko
wi::lk WładY,c;lław. Nr, lpg. 3 n87:618 n!) Malec Antoni,
3.42R.145. 56) Marciniak Zygmunt. Nr. le~. 3617.22'3,
57) Nowicki Franciszek. Nr. lf?(t. 3Rll!'i.447. 58) Maiersdorf ,Szvja..Nus~n. Nr. lp.!,;!. 1.22'2373. 59) Marciniak
Stani~ław. Nr. lpg. 345'7,22'6. 60) Trzeciak Stanisław,
Nr. JP.$!. 3.4R!; 979. 61) Ma'l"czak Mipczysław. Nr. lp.g;
466.716, .. 62) Nowicka Helęna. Nr. lpg. 3.531.023,
6:n lVI'ajerf'eld Aemm'. Nr. lp.g~ :l52::U196.64) Ponławski
Fr~ciszpk. Nr. Ieg.::ł.6 1 1.560,. (5) J:?'włowską.Stp·fania,
Nr. leg. 3.571.905. 66) PłosZ-ą.J ZofIa. Nr. leg. 3-.651 5Q6.
67) Suwalski Toma::;z Nr. leg. 3.465.910. 68) Półrolnik
Stf!>fan" Nr. leg: 3,,549.995-, 61n Stysiński Jan, Nl".lf>f.{,
3,53,7.9'9'2" 70) P1aszczyk Helena. Nr. leg. 3.594.211,
71) Sibińska Maria, Nr. leg. 3.666.620.72) Pijanowski
Bólesław. Nr. leg" 3'.62~5.02'6, 73) -Siwiński Bronisław,
Nr. leg. 3.6,33.527 .. 74)Stefaniak Władysłą.w. Ni. lpJ,:!.
3666.835, 75) Selerowicz Józef, Nr.. le~ 3.479:436,
76) Ś,mili.delSki Roman, Nr, leg. 1.2'33.015, 77) Spiewakowska Maria. Nr. leg. 3.495.443,. 7El) Pietrzak Aghieszka~ Nr. -leg.' 3416.385. 79) Rewchont Mieczysław,
Nr•. leg. 3'.596.3'75'. 80) RzanekWojciech, Nr. lpg.
3.544.775, 81) "Rybak Władysław, Nr. leg, 3.602.252,
82) Zawadzki Lewek, Nr. leg. 3, 591.2~7. 83) Rychter
Bronisława, Nr. leg. 3.456.681, 84) Szvlit Toba. Nr. leg..
1.223.300,. 85) Wójt Zygmunt. . Nr. leg-. 3.461925,
86) Woźniak Bronisław. Nr. lelot 3.483.775. 87) Wojcieszczyk Wł.• Nr. leg. 3.550..190, 88) Wudkowski Jan. Nr.
leg. 3.625-.654, 89) Wajcml-łn Chaim. Nr. leg. 3.4132.299,
90) Schwerlner Emil. Nr. le!!. 3,680.6'39, .91) Wudska
Julia. Nr. leg. 3.546.655. 9,2) Wójchlski Lucjan. Nr. leg.
3.531:585. 93) SzkopiakMaria. Nr. le~. 3.68n 687,
94) Szafran Icek, Nr. leg. 3.504.120, 95) Wcisło Karol,
Nr. le~. 2.102.276, 9,6) Szaft.Takub. Nl~.leg. 31.692.2'60.
97) Sztainowicz Szoe!. Nr. leg. 3.680.839, 98)· Zamel
Ruchla. Nr. leg: 3.522.171, 99) Zyn.(ter Rojza. Nr. leg-.
3.642.R!59. 100). Zielonka Jadwiga, Nr. lee;. 3.651.952,
101) Rakowiecki Zy,!!munt, Nr. leg. 3.557.766, 102) Zawadzki Bronisław,· Nl? leg. 3.547.540, 103) Rszewsk'i
Zalman. Nr. leg, 3.515.667. 104) Zapieraczvński Bronif,ław. Nr. leg. 4;016.578, 105) Rubjnftztain Chaja. Nr. leg.
1.223506, 1(6) Ruszkowska Zofia. Nr. leg. 3'.547.026,
107) Rogowska AlfredaJ Nr.. leg. 3.646.469.

a

_ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0;-_ _ _ _ _ _
,
-------.-;---.-

'Wicentowski Mordka Małer. syn Jakuba, rocznik 1901,
w Łodzi, Solna S, zgubił ksią'ieczkę . woiskową wvdaną w Łodzi.
4944-1-1
r6blewski Stefan. syn Franciszka, rocznik 1906~ w Ło
dzi, Brzezińska 152, skradziono książeczkę woiscowąi karłę mobilizacyjną wydaną w. Łodżi
4935.1-1

W

,Łodzi, Górna
Szkoły Powszechnej

Henryk. w
Witek
szkolne,

W

14, zgubił świadectwo
Nr. ~.
4904-1-1

iśnic1d Szmul. w Łodzi, Aleja I Maja'
dow6d~ osobisty wydany,.w Łodzi.

25, skradziono
4907-1-1

~1,

Jakub Iceh~k, .. rocznik 1907ł Ł6dź. zgubił
Wiśticki
książeczkę' wojskową wydaną w Łodzi.
'49t();;'1-t·

. ygodny bJ'uel, Łódź, zgubiJświadecłwo szkolne zaW
wod~we Oukształcai.ąc.e. wydane przez Szkołę Nt. 2.
w Łodzi z roku

1934.

.

W·aM Oska't. syn Edwarda,

.

491$.1·1

°roczniklQ()4.zgubił ksią

żeczkę woiskowąw-v<laną

przez P. K. U.

t6dź,

ido-

w6d osobisty wydany przez. Starostwo Grodzkie w ł.odz.i.
- .
. bezl'ł~ 1.;1
ł

ęgliński Smycha, syn Abrama rocznik 1896. z~ubił.
. książeczł.:ę wojskową wydaną w Łodzi.
1132/V-t"l

W
.

to~samości.

gubiono dow6d
konia.
Z
. wystawiony a nazwisko
T'

seńą.

właściciela·

kalarza. wieś Podgórzyce.

ANt. 2836~·.
StanuJawa Ba..
. 4941;..1!1

. zgubiona legitymacja Nr. 4022689. wystawiona
Zo~tała
'prżez Ubezpieczalnię Społet!zną w Pabianicach na
nazwisko

Gąsiorowski' Brunon. legitymację! tę

się..

,.

uniewatnia
309-1.1

zgubiona legityma c;' Nr.. 400~t62 wysławio!).
Została
przez Ubezpieczalnię Społeczną w - Pabianicach. na
nazwisko

Pospiszył

·Jan.

legitYUUlcję łę uaiew.ażllia się.
o

łl(kl.l

•

z1!ubiona legitymacja Nr. 3999445 wystawioDił
Została
przez Ubezpieczalnię Spdłeczną w Pabianicacb na: ca..
zwlsko Malinowski Teofil,

legitymację tę unieważnia, ti•.

. 310-1-1

,gubiona legitymacja Nr. 4015263 wystaw łona
Z ostała
przez Ubezpieczalnię Społeczną w Pabianicach na

nazwisko Kędzierski .Franciszek, legitymację' tę
ważnia się.'

unie-

315-1-1

zgubiona legitymacja Nr. 4012936 wysławiona
przez Ubezpieczalnię Społeczną w Pabianicach na na"
zwisko Wpjcik FrancbzeJc, legitymac;ę. tę uniewa.ini,. się,
.
309~1-1

Z

ostała

dowód totsamoaei konia .er. B Nr. 82234 'wyZgubiono
stawiony na nazwisko
..Miilera
właścicie1a

Rud~fa.

'zamieszkałego wieś' Babcz6w. gm, Kobiet"
tożsamości

·dow6d
Zgubiono
wystawiony na naz.WisH
szek

zamieszkały w

A Nr.

właściciela Gorący

Palencu

dowód tożsamości
Zgubiono
wystawiony na nazwisko

nand

konia ser.

307;,,1-1

k~ Ieł".

właściciela
zamieszkały wieś Zabłoły.

Zgubiono dowódna tożsamości
nazwisko

wysławiony
mieszkały w Dziebznikach.

~

t:l'aJlci.
306..1-1

A NL 3-19816.
Cache;

Ferl,- .

289-1.1

konia seria A . Nr. 369654
Roch Ko~ek zagm. Kamionka
·.321~1""l
właściela

dowód tożsamoŚci konia seria
Zgubiono
wystawiony na nazwisko

A Nr. 291.875
.Dębiński Staw. Lyszki, gm. GrabAw.
322·1-1
właściciela

nisławzamieszkały

tożsamości konia seria F. Nr. 31138324
Zgubiono dow6dDa.nazwisko
,:Moszka.Juskie'wysławiony
zamieszkały

wic za

w

właściciela
Piołrkowie
. .304·1-1

Zgubiono dowódna tQżs~ości
nazwIsko

wysławiony
zamieszkały pr~y

kon~a.

seria 'A;Nr.t3l2S6
Makowsld Adolf.
gminie Radoszewice.
' . 317-1-1
właśclc1ela

dowód tożsamości konia seria D Nr. 781370
Z.gubiono
wystawiony na nazwisko' właściciela Mał~siaka· AJ1ło-

, niego zamieszkały w Swieżyna~h. gm~. Zapohce
<

314-1:-~

łożsamościkonia seria D ~..... 780593
wySławiony
właściciela Urbaniaka Andrzeja, zamieszkały w, Ł~dzinie.> gm. Pajęczno.
3_20-1-1

Zgubiono dow6dna nazwisko

~nłoT.· Uxłt, / Piótrko~ska,
Zelik
. osobisty, wydany w

niową

Łodzi;

i

Jegitpnację t>e,ro~a

39, ~gUłaił dowód
Ubezpiecze_
4789-1-1

ksif\żeczk~·

dzkt ~nnik,
w.oje,W6dzki
.

~,

u.
'

-

lJ7~kawiecki

.

'

vel, GeldeJlbetgWiktor,zgubl.~ł dowód

~. OśOWsty wydany przez Zarzą~ Miejski ł..ódż.
~

zl. 1694jV-3-2,

' . )

dow6dtCltsamości konia. seria· A.Nr•. 2800
Z gubiono
wysławiony na nazwisko właściciela Olczaka ROJDa" ..

zamieszkały wieś

Wilczkowice. gm. Tkaczew

324-1-1

A Nr. 283931
'Dyplom Mistrz~ Antonielto Kostrzewskiego wyZ·gubiono dowódna nazwisko konia seria Mi1czarka
StaZ·aimął
daQy przez Cech Fryz"r6w m. l6dt. 1909 r.
.
Letnica
gm. Tkaczew.

,

.

.

.

-

zosłał
Lubiński Wieluń

4777-3-2

tożsamości
wysławiony
właściciela
nisława zamieszkał.ego wieś
Mała,

,

..

prot.estętti··.z
zł. lJ\O.~

324-1;.1

weksel z
wystawienia. Pingubiono dowód tożsamości konia: seria . A Nr. 284589
Zgubiony
kUl
na
Znalazca zwróci
Z
na nazwisko
Fabrykowskiego
~ wYnagrodzeniem Tyfenbacb. Zawadzka 6.
4677-3-2 ióżefa.'zamieszkałego wieś Lubień; gm. Tkaczew
324.1-1
".Z
yl~r~ać L. w l.odzi. ul. 6.gó 'Sierpnia 56, zgubił progubiQnodowódt~żsamośc;i konia seria A Nr. 317595
.,tesfź~. 100 platny 10. IX. 38 r. wystawca ,Ą.Marjju
wysławi,ony

Us 'zlecenie l. S7.yl$ki i żyró .1). .Majzler A. Kaliszyński.
.
4905-1-1
'g~biono'dowód

tQżsamości -konia seria A.N~ .. 283926

Z. 'VVtawiony. na nazwisko właściciela Kuropatwę
dysława zamieszkała wieś Letńlca Mała.

,

.'

Wła

gm. Tkaczew.
.' "'324-1-1

Z

właściciela

wystawiony, na .nazwisko właściciela Kuleezę Stani.
parc. Opole, gm. •Tkaczew.
324-1·1

słąwa. za~h~szkały
,

.

, "

-,

'gubiono . po~wQleDię .na prowadzenie·. wszelkich po, ,jaźd6wm,chanicznych Nr. 10676, wydaay przą. Województwo Ł6dzkie. arendler Jerzy. Lód'. ul. Brzefna 14

Z

.

.

, ' . 4964-1.1

I

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

zł. 4.50. rocznie zł. 18.- wraz z przesyłkę pocztową.
60235S.l.ódzBI Dzie".DIB Wojew6dzBI,

Pr.eDumwata. wynosi I kwartalnie
KOllło

w •• B.O.

Iłr.

!!!!

'~s.~CłII Adlftłłl.ł Urzlld WOjewÓdzki. ł..ódi. Ogrodowa 15. tel. 158-50. Adm1nlstraCja czynna' od godz. 10-12
~'= Cena pojedyńczego egzemp'Jarza 75 gr.

==='

A:dm~Distracła

prtyjmu;e ogłosze.da instytucyj społecznych i użyteczności publicznej, od osób. zaś prywatnyc4 tylko
takie. które wy~ikają ze słosunku do władz rządowych i wymienionych instytucyJ. - Ceny ogłoszeń: drobne 1 krotne
]5 groszy ia wyraz, najmniej zł. 1~50 ~ 3 krotne 30 groszy za wyraz: Zwyczajne: 30 groszy za wiersz milimetrowy
.
. .
(szpalty. re~akcyjnej).
,·"kluaacJe I '.\ffodu.nl8otrIJ.anł. POI.czeg6In,CIl nu ...,.. DII.nnlk•. WoJ.wOdził_onaiel, .n..,łd•
. '.
........,. ........ pocIłOWJe" ,.~I.loellłle po otrz,malllu' n••lvnego kOI_J.ego .•

..

U........

.

--~-------------------------------------------~
--------------------"-------~,~----. Zakłady' 91afiOUle J.. K.Baraaow.kłego:w Łedtj. PiOtrkowska
Ul, te.1 •• ~. ~5/38.

