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OGŁOSZENIE

I. OGŁOSZENIA.
Poz. 130. Ogłoszenie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego
z dnia 27. VI. 49 nr AC. III-1/24-49 - o zmianie nazwisk.
. Poz. 131. Ogłoszenie Polskich Zakładów Zbożowych·
:frzedsięb. P,aństw. Spółdzielczego Oddział w Łodzi z dnia
12. VII. 49 r. Ldz. AH./8305-49 - o sporządzeniu "protokółów
z~awczo-od.biorczych przedsiębiorstw przejętych na własność
Państwa.
;

II. OKÓLNIK.
Poz. 132. Okólnik nr 7 Wojewody Łódzkiego z dnia
6. VII. 49 r. nr AC. 11-0/6-49 o wypełnianiu Część II
..Dane dotycżące rodziców" w aktach urodzenia w przypadkach, gdy dziecko urodziło się po rozwiązaniu związku mał
żeńskiego swojej matki.

Polskich

Zakładów Zbożowych Przedsięb. Państw.-Spółdziel

czego Oddział w ·Łodzi
z dnia 12 lipca 1949 r. Ldz. A 4/8305/49
o sporządzeniu protokółów zdawczo-·odbiorczych przedsię
biorstw przejętych na· własność Państwa.
Na podstawie § 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. Ust. R.
P. nr 16, poz. 62) oraz zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu
z dnia 25 września, 4 grudnia i 7 grudnia 1948 r. ogłasza
się, że sporządzon.e zostaną protokóły. zdawczo-odbiorcze
następujących
przedsiębiorstw,
przejętych
na . własność
Państwa.

Parowy i Łuszczarnia , ,Spójnia" Sp. z. o. o.
Pabianicach, przy ul. Partyzanckiej pod nr 8
III. PISMO OKÓLNE.
w dniu 1 sierpnia 1949 r. o godz. 10-tej w biurze przedsię
biorstwa .
. Poz. 133. Pismo okólne Urz.ędu Wojew. Łódzkiego z dnia
2) Młyn Spółkowy Fr. Bartczak W. Zagalski i Ska, po4. VII. 49 r. L. AA. I~0/24-49 - o· właściwości władz do
łożony w Szadku, przy ul. Nowe-Miasto pod nr 1 w dniu
orzekania i wymierzania kar za nielegalne posiadania broni
3 si.erpnia 1949 r. o godz. 10-tej w biurze. przedsiębiorstwa,
palnej.
3) Młyn Elektryczny OlWl.ski i Ska położony w Kutnie,
DZIAŁ .NIEURZĘDOWY:
pr.ly ul. Kochanowskiego pod nr 4 - w dniu 5 sierpnia
. OGŁOSZENIA DROBNE
1949 r. o godz. 10,-tej w b~urze przedsiębiorstwa.
4) Młyn „Renoma" Perkal i Ska, położony1 w Sieradzu
przy
ul. i>. O. W. pod nr 38 w dniu 8 sierpnia 1949 r. o godz.
DZIAŁ URZĘDOWY
1Q..,tej w biurze przeds1ębiorstwa.
130.
5) Młyn „Warszawianka" Sp. z. o. o. L. Nyss i Ska, położony w Piotrkowie przy ul. Roosevelta nr 7 w dniu
OGŁOSZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO .ŁÓDZKIEGO
10 sierpnia 1949 r. o godz: 10-tej w biurze przedsięl;>iorstwa.
z dnia 27 czerwca 1949 r. nr AC. III-1/24/49
Wzywa się właścicieli powyższych przedsiębiorstw oraz
o zmianie nazwiska.
właścicieli składników majątkowych znajdujących się w po1) Ob. Ludwik Mendel wraz z żoną· Anną-Józefą, zawyższych przedsiębiorstwach do stawienia się w czasie
mieszkały w Sieradzu, uzyskał zezwolenie z dnia 27 czerwca
i miejscu wyznacz.cnym do sporządzenia protokółu zdawczo1949 r, nr AC. III-1/24/49 na zmianę nazwiska rodowego
odbiorczego.
Mendel na nazwisko Mendelski..
Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia proto2) Ob. Marcin: Potapczuk wraz z żoną Pauliną, zamieszkółu zdawczo-odbiorczego.
kały w Piotrkowie Tryb„ uz.yskał zezwolenie. z dnia 27 czerwca 1949 r. nr AC. III-1/95/49 na zmianę nazwiska rodowego
Polskie Zakłady Zbożowe Przedsiębiorstwo Państwcvw'
Potapczuk na nazwisko Potapcżyński.
·
Spółdzielcze w Warszawie
Oddział w Łodzi kierownik
Wydziału Eug. Pikała.
3) Ob. Feliks Stępień wraz z żoną Janiną oraz dziećmi
Jerzym Kazimierzem 1 Grzegorzem zamieszkały w Sieradzu,
132.
uzyskał zezwolenie z dnia 27 czerwca 1949 r. nr AC.
OKÓLNIK nr 7 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
II.I-1/72/49 na zmianę nazwiska rodowego Stępień na nazz dnia 6 lipca 1949 r. nr AC. II-0/6/49
wisko Stępiński.
o wypełnia:µiu części l i „Dane dotyczące rodziców'' w aktach
· 4) Ob. Kazimierz Sobota uz:yskał zezwolenie z dnia
urodzenia w przypadkach, gdy dziecko urodziło się po
30 czerwca 1949 r. nr AC. III-1/57/49 na zmianę nazwiskp,·
rozwiązaniu związku małżeńskiego swojej matki.
rodowego Sobota na nazwisko Berliński.
'5) Ob. Jan Niedziela wraz z żoną Józefą zamieszkały
Ob. Ob. Urzędnicy Stanu Cywilnego na terenie WojeŁowiczu, uzyskał zezwolenie. z dnia 5 lipca 1949 r. nr AC.
wództwa Łódzkiego.
·
III-1/110/49 na zmianę nazwiska rodowego Niedziela na nazWobec błędnego wypełniania przez niektórych Ob. Ob.
wisko Niedzielski.
.
Urzędników Stanu Cywilnego części II „Dane dotyczące rodziców" w aktach urodzenia w przypadkach, gdy dziecko
6) Ob. Józef świderek,· zamieszkały we wsi Medniewice,
urodziło się po rozwiązaniu związku małżeńskiego swojej
pow. skierniewickiego, uzyskał zezwolenie z dnia 11 lipca
matki wyjaśniam, co następuje:
1949 r. nr AC. III-1/123/49 na zmianę nazwiska rodowego
świderek na nazwisko Zbomitski
I.
Zgodnie z art. 5 Dekretu z dnia 22. I. 1946 r. o prawie rodzinnym (Dz. U. R. P. nr 6, poz.. 52) dziecko, które
7) Ob .. Stanisław Kuta wraz z żoną Józ.efą i synem Jó·urodziło. się w czasie trwania małżeil.stwa albo przed upły
zefem-Czesławem,. zamieszkały we .wsi Michałowice gm. Kowem '300 dni od jego rozwiązania ma za sobą domniemanie
wiesy pow. skierniewickłego, . uzyskał zezwolenie z dnia
urodzenia z małżeństwa.
11 lipca 1949 \. nr AC. III-1/64/49 na zmianę nazwiska rodoJeżeli więc dziecko urodziło się przed upływem 300 dni
wego Kuta na nazwisko Kruszyński.
od daty rozwiązania związku małżeńskiego jego matki, to
8) Ob .Barbara Car, zamieszkała w Tomaszowie Maz..,
należy uważać, że dziecko urodziło się· z małżeństwa i przy
uzyskała 'Zezwolenie z dnia 7 lipca 19~9 r. nr AC. III-1/102/49
sporządzaniu. aktu urodzenia dziecka należy wypełnić runa ·zmianę nazwiska Car na nazwisko Pietruszczyk.
"
brykę dotyczącą' ojca ze wsz.yst:kimi na niego danymi, a nazZa Wojewodę: Marian Gi·dyński, Naczelnik Wydz. Admin.is~r'._ \V~Sko matki WPisuje się takie, jakie jej służy w chwili
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·.· rzędzie. nazwiskiem jakie w danym momencie
..-.r.. w.·.siz··
sporządza. nia aktu urodzenia i obok. tego kolejn~. na11Visk.a ··~ p·ie.·
przysługuje, przyczym dziecko będzie miało
Jlli q~w
z pop~·zednich mężów, jeżelli mężowie ci zmarli w.-1ęfslrle ~:i.
µi l'zypadku ziawsze rodowe nazw1sko matki.
11 ·.
stali uznani przez sąd za zmarłych.
!w padku, gdyby takie pozamałżeńskie dziecko
·
W przypadku rozwiązania związku małżeńsrłie~ pl'Kelł.
§ 2 dekretu z dnia 25. IX. 1945 r. . uprzednio zostało uznane przez mężczyznę, który jest jego
sąd zgodnie z art. 34
o prawie małżeńskim (Dz. U. R. P. nr 48, poz. 270), sąd może •' Oj.cdm, wówczas dane o ojcu byłyby takie, jakie odnosiłyb.~
v; wyroku rozwodowym przyznać jej prawo zachowania naz- się···tł(> wspomni1mego mężczyzny, a naz~isko;\\dzie~ka je<i:i<#
... wiiło rllłi..,tki, lhRI
. ł.r:ie,Ji~
brzi:iiące .z nl"rpr.'s1,, ró~ilłi.·'łobp. eię jćl
ska nabytego przez małż.eń. stwo; ,n. azw:isko to może rozwiekobiety me bE{tiłceJ ·~ z•ctt:ku l:il:zenskf:*n (l;anu '7'olm•cl
ona żona dodać db nazwiska, ktore miała przed zawairciem
Wojewoda: Kazimierz Kucner, WicewoJ"ewoda
łżeństwa względnie zgodnie z art. 34 § 1 wyż. cyt. dekretu
o ·prawie małżeńskim żona rozwiedziona powraca do używania nazwiska, które miała ,przed wstąpieniem w zwią133.
·
zek małżeński.
PISMO OKÓLNE WOJEWOD.Y EÓDŻkIEGO
W kolejności więc nazwisk z poprzednich mężów należy
z dnia 4 lipca 1949 r. L. AA. 1.:.'0niff4'9
w rubryce „naz.wisko matki . - podawać również nazwisko
matki z jej męża z którym się rozwiodła, o ile sąd w wyo właściwości władz do orzekania i wymierzania kar
roku rozwodowym ptzyznał jej prawo zachowania nazwiska
za nielegalne posiadanie broni palnej.
z tego męża, a na końcu należy podać nazwisko rodowe
, O~. Ob. Starostowie Powiatowi na terenie Województwa
matki lub tylko nazwisko rodowe, jeżeli inne nie zostało jej
Łodzk1ego i Ob. Ob. Prezydenci miast Piotrkowa Tryb.
przyznane.
i Tomaszowa-Maz.
Przykłady:
Wobec stwierdzenia wypadku rozpoznania przez jedno ze
1) Jeżeli matka wyszła powtórnie za mąż, a poprzedni
Starostw Powiatowych w postępowaniu karno-administrajej zw:ązek małżeński został rozwiązany przez zgon męza
cyjnym sprawy o posiadanie bez pozwolenia broni i skonlub przez orzeczenie sądu o uznaniu go za zmarłego: Krafiskowania tejże broni (dubeltówki) na podstawie art. 48
jewska, I voto Kempińska, ur. Zawadzka. Dziecko w tym
Rozporządzenia Prezydenta R. P. z dnia 27. X. 1932 r.
przypadku będzie miało nazwisko Kempiński (a),
Prawa broni, amunicj;i i materiałach wybuchowych (Dz.
2) Jeżeli matka wyszła powtórnie za mąż, a poprzednie
U~t~w nr 94/1932, poz. 807), wyjaśniam, że w myśl postanojej związki małżeńskie zostały rozwiązane przez zgon dwóch
w1en 1) art. 4 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przemężów względnie przez orzecz,enle sądowe o uznaniu dwóch
stępstwach. szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy
mężów za zmarłych: Skowrońska I voto Michalska, II voto
Pa1:1stwa (Dz. Ust. nr 30/1946, poz„ 192), który brzmi nastę
Słomkowska, ur. Nowicka.
PUJąco: „kto bez zezwolenia wyrabia gromadzi lub przechoDziecko będzie miało nazwisko Słomkowski (a) z druWl.lje broń palną, amunicję, materiały wybuchowe lub przygiego męża.
r~ądy ~buc:howe albo inne przedmioty mogące sprowadzi·'.::
n~ebezl?1ecz~nstwo powszechne, podlega karze więzienia na
3) Jeżeli matka powtórnie wyszła za mąż, poprzedni zaś
cz.as me krotszy od lat 5 lub dożywotnio albo karze śmierci,
związek małżeński został rozwiązany przez rozwód, a sąd
w wypadkach mniejszej wagi sąd może zastosować nadw wyroku rozwodowym przyznał jej prawo zachowania nazzwyczajne złagodzenie kar, albo nawet od· kary uwolnić'',
wiska, nabytego przez małżeństwo: Kwaśniewska, I voto
Krajewska, ur. Stypułkowska.
oraz 2) .zarządzenia Ministra Bezpieczeństwa Publicznego
Nazwisko dziecka - Krajewski (a).
z dnia 13. XII. 1946 r. o pozwoleniach na broń palną (Monitor Polski nr 2. poz. 4 z 1947 r.), wydanego na podstawie
4) Jeżeli. matka nie wyszła powtórnie za mąż, a jej zwią
wymienionego już na wstępie Rozporządzenia z dnia 27. X"
zek małżeński został rozwiązany. przez zgon męża lub orze1932 r. wynika, że winni posiadania broni bez pozwolenic1
czenie sądu o uznaniu go za zmarłego: Królikowska ur. Bibędą pociągani do odpowiedzialności karnej z art. 4 Dekretu
licka.
z dnia 13. VI. 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezNazwisko dziecka - Królikowski (a).
piecznych w okresie odbudowy Państwa.
5) Jeżeli. matka nie wysz.ła powtórnie za mąż, a jeJ
Na podstawie zaś postanowienia art. 51 tegoż Dekretu
związki małżeńskie zostały rozwiązane przez zgon dwóch
do orzekania w tych sprawach właściwe są sądy wojskowe.
mężów względnie przez orzeczenie sądowe o uznaniu dwóch
Małkiewicz., ur.
Z powyższego wynika, że orzekania w sprawach o niemężów. za zmarłych: Borowska, I voto legalne posiadanie broni Starostwa Powiatowe n;e są wła
Sumińska.
ściwe i że sprawy tego rodzaju należy przekazywać według
Nazwisko dziecka - Borowski (a).
właściwości odnośnym Prokuratorom Sądów Wojskowych,
6) Jeżeli matka nie wyszła powtórnie za mąż, a JeJ
celem dalszego postępowania.
związek małżeński został rozwiązany przez sąd wyrokiem
o rozwodzie i w wyroku tym sąd przyznał jej prawo zaWojewoda: Kazimierz Kucner, Wicewojewoda:
chowania nazwiska nabytego przez małżeństwo: Maruszew;cz, ur. Chwalińska.
DZIAŁ NIEURZĘDOWY
Nazwisko dziecka - Maruszewicz..
7) Jeżeli matka nie wyszła powtórnie za mąż, a JeJ
Ogłoszenia drobne
zwi:p:ek małżeński został unieważniony bez prawa do nazZagubienie dokumentów.
v.f:sKa mężowskiego, nazwisko matki będzie brzmieć: Domańska (jako jej rodowe nazwisko).
Na podstawie zgłoszenia unieważnia się zagubione {skraDziecko będzie miało nazwisko ojca np. Zdrojewski (a)
dzione) dokumenty:
w myśl art. 21 § 1 cytowanego dekretu o prawie małżeńskim.
1) Mondzowicz Hersz - Wrocław, Wilwowska 27 - kS'ią.:.
··
żeczkę inwalidzką nr 638.
II: Jeżeli natomiast dziecko urodziło się po upływie
2) Domagała Bronisław - wieś Wartkowice, g:ttl; Gost'.:
300 dni. od daty rozwiązania związku małżeńskiego, to naków, pow. Łęczyca - książeczkę wojskową WY<ianą r:ttzez
leży uważać, że dziecko jest pozamałżeńskie i wówczas
RKU. Kutno i dowód osobisty wydany. przez z~· gm;
każdą z rubryk odnośnie danych, dotyczących ojca należy
Gostków.
wypełnić linią ciągłą w myśl § 41 ust. (3) rozp. wykonaw3) Sabanty Wojciech - wieś Wola-Rakową, gm. Bró{jce.
czego z dnia 24. XI. 1945 r. (Dz. U. R. P. nr 54, poz. 304),
pow. Łódź - tymczasowy dowód tożsamości konia m: 7,249&
należy wypełnić tak samo,
rubrykę zaś - nazwjsko matki. wydany przez Zarząd gm. Brójce.
jak wyżej podano według przytoczonych przykładów, a więc
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Urząd Woje.wódzki Łódzki -
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publicznej jak-ogłoszenia ~bns,tyf.~Jt\':
~·\.dministracja przyjmuje ogłoszenia instytucyj społecznych, użytecznościkwest
ulicznych itp -- ogłos~e:Pia ..H.;!4agl!lr

4ych się instytucyj-sprawozdania zamknięć rachunkowych'-wyniki
1
bionych, skradzionych dokumentach osobistych oraz rzeczy o charakterze urzędowym (pi:e~~ih, , •. (!
Opłat a z a o głoszeni a: 1) ogłoszenie o zmianie nazwiska - ryczałt 1200 zł wraz z egzemRl„·-dęwa,~wyJlł.:;
2) ogłoszenie o zagubieniu dokumentów -- ryczałt 300 zł wraz z egz. dowodowym 3) ogłoszeni~ (irob.qe ~.'?,l-00
wynt7.ÓW - 30 zł Za wyraz 4) ogłoszenia więks.ze 1-stronne do 160 Wierszy - 800n zł 5) og~q~~ę.ni~r;~~~Z,~
3/4 strony do 120 wierszy - 7000 złotych 6) ogłoszenia większe. l/2 . strony , do 80 wiers~y:?~t>Q.OjJoJy.ch,
:7) ogłoszenia większe I/4 strony do 40 wierszy - 3000 zł 8) ogłoszema w1ększe I/s strony do 20 wierszy - 2000 zł
9) ogłoszenia tabelaryczne: cyfrowe o 500/ 0 drożej. Należność za druk ogłoszeń pobiera się· z gó(Y:tDr.zJ.Y.•nm'łlbutiuv
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