
DZIENNIK, ·URZEDOWY 
,""" "', -
ZARZĄDU MIEJSKIEGO V\lLODZI 

N,)6 Łódź, dnia 30 kW,ietn 'o 1947 r. 
! 1., 

T R E Ś c: 
I. Zart,B,łlltze'l1iia, 'Olbwieszcz.e1uia. komuni'kały: 

1. Zarządzenie Prezydenta m. Lodzi z dnia 1:> marca 1~)41 r. w sprawie' ustal,enia miesięcznd 
wartości wynagrodzenia w na'tllfz,e dla pracown:ków zatruunionyc'h w z~akładach gastrollO-
mkznycll. ' 

I 2. Zarz,-\dzenie Prezyuenta m.Ł-odzi z uilia 2{i matca lB47 r. w sIJrawie przymusoweg,o tf,ipie11111 
szczurów i myszy na 'tereni,e m.' bodzi. 

a. Zarz~\dzenIe prezydenta m.Łodz.i z dnia 2!J marca 1947 r. w' s'prawie ustalenia ,postoju doro,· 
żek samochodowych i konnych. 

\ 

4. Obwieszczenie Zarządu Miejskieg·o w Łmlzi z unia ;) kwietnia 1947 "r. w sprawie pohierania 
·d'o,datków' za zwłokę z 1ytulu n;·euiszczol1yciI w terminie p.odatkówi danin miejskich. 

5. Komunikat Zarządu Mie'jskiego w Łodzi z duia' al marca 1947 r. w sprawi,e odbioru z \Vy
działu Podatkowego zwwiadomień·o ,'wymiarze. Daniny Narod'owej, dokonany/m 'przei 1 Urzą'd 
Skarhowy. w· Łodzi. 

II. Okó:lnlld Prezydenta Miasta Łodzi: 

1. Okólllik Nr 12 z dnia 27 lufe,go 1947 r. W .sprawie podziału -resortów w Zarz,qdzie Miejskim. 

2. Okólnik Nr 13 z dnia 1 l1)arca 1947 r. w spra wi,e składania wniosków na wyjazdy służbowe. 

3. Okólnik Nr 14. z 'dnia, 5 marca 1947 r. w sprawie:pow.ołania do żyda' \Vydziału·Motoryzacji. 
\ . . I. . '." ,r 

4. 'Okólnik Nr.15 z dnia 10 mur·ca1947 r. w spruw.ie dodatkow·ego 'apar,atu te·ł.efoniczneg'O, z ,któ
re·gn mo:hla prowadzić zamiejscowe r'Oizmv,w y telefonicz,ne. 

5. Okól:ni:k Nr 16 z dnia 22 marca 1947 f. W sprawi,e spraw'Oz,dań z działalności Zarz,ądu Miej
skiego. 

6. Ok6lnik Nr 17 z dnia '29 m,ar,ca 1947 r. w sprawie ograniczenia pracy w godzinachpoz,asłuż-
howych ,ora,z warunków. wypłacania wY;Jagrndzenia za t,e,: pracę. . 

III. Ruch Służbowy pra·CQwni;ków Zarządu M·lejSlkie,go w Łodzj: 

R,U<::hi słuźho:wy prac'ow-uików rrHejski:ch za miesiac luty 1947 r. 
r • <\ ·"><.f 

tv. Zarządzenie Prz~wo~niczącego Miejskiej Ko misji do Spraw U państwowieOia Przedsiębiorstw 
. w LodźL 

V. Ogło!iłzenia drobne. 
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I. ZARZĄDZENIA, OBWIESZCZENIA, KOMUN [KATY 

ZARZĄDZENIE 
PREZYDE1'+tTA MIASTA ŁODZI,: 

z dnia 15 marca 1947 r. 

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dn. 28 
marca 193? r. o. uhezlpieczeniu społe:cznym (Dz. 

3) dla domu. mi,eszkalLnegozamiesz
kanego przez 2 dIQ 5 rodzin 

4) dla domd mieszkalnego zamiesz~ 
kanego pr'ze:z więcej niż 5 rodzin 
(każda o.ficyna, nważa się za dom) 

70.-

" 100.-

U,. R. P. Nr. 51 poz: 396) zarządzam conastę~ 
pUJe: . i 5) dla, wszy~tkich przedsiębiorstw 

handlowych, jak sklepy, zakłady 
fryzjer:s1ki'e, gastronomiczne itp., 
które obowjąz/ane są wyłożyć tr,u
dznę niezale'żnie od właśdd~ła 
w:z:ględni,e zar.ządlCy domu: . 

§ 1. 
Ustala'm mleslęczną wartość wynagrodzenia 

w ,naturze nilżej wymienionych kategorYj pra, 
cowllIików jak następuje: 

a) p.racowników zatrudniony:ch w zakładachga~ 
skonomicz.nych (restaura.cje, jadłodajnie, cu; 
kiernie, kawiarnie itp.) - 1.200z1 

b) muzyków" zatrudnionYich w zakłada,ch l gastro~ 
nomic,lnych - 600 zł. 

c) ipracownic domowych stałych - 900 zł. 

d) pr.acownic domowych przycho\d:nich - 700 zł. 
e) dozorców domoiwych - 80 zt 

§ 2. 

Za.rządzenie nin,iejs,ze wchodzi w żyde ~ 
dniem, 1 kwietnia 1947 r. Równoc2·eśnie' tracą 
moc wiSz,elkie zarządzenia spr:zecznre' z niniej~ 
szym. 

Za Pr,ezydenta Miasta 

(-) STANISŁAW DUNIAK 
Wicepr,ezydent Miasta 

ZARZĄDZENIE 

o ,przymusowym tępieniu szczurów i myszy 
na terenie m. Łodzi. 

Na podstawie art. 10 ust. 3 lit. ;,C H ustawy 
z dni,a 21 lu telgo 1935 roku o zapobieganiu cho
robom zakaźnym i o ich zwa!lc.z,aniu (D.z. U. R. 
P. Nr. 27 poz. 198) oraz § 7 rozporządzenia Mi
nistra Opie,ki Społecznej, z dnia 26 w'r,ześnia 1935 
roku o utrzymaniu porządku i czystości w m!ie'j~ 
'Scaeh \puhliczn)'lch i n.iektóryeh mie.isc,ach pry~ 
watnych (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 476) za<f,zą~ 
dzam 

przymusowe tępienie szczurów i myszy 
pr,zez. jednoc.ze'sne i jedno.lite wylożenie, trucilzny 
na terenie m. Łodzi w dniad;t: 17. 18, 19 i 20 ma~ 
ja 1947, pr1zyczym ll'stala,m~ że ma być wyłoż:o
na truiCizna. dOlSltarCZo.na przez Centra'l:n.y Zakład 
De'r'aly.zacyjny w Łod.zi. Trutkę firma, dostarczy 
osobom ooowią:zanym do wyłożenia na miejsce 
pfz\eZ upoważni'9nych do tego pracowników. 

Koszty odszc,zurzania wynoszą: 
1 } dl/a domu rn,ieslkalnego l.~rodzin

ne,go beiz zabudo\Vańgospodar~ 
c'lych zł. 30.-

2) dla domu mieszka'1nego l-rodzin~ 
nego z .z abudo,w aniami gospodar
czymi 'n 50.-

a) przy jednym pomieszczeniu " 80.-

b) przy 
niach 

dw6ch 
" 120,~ 

c) przy trz,ech i więce j po~ 
mies.zczrenia,ch " 150.-, 

6) dla ohiektów pr:zemyisłowy/ch i magazynów 
o.płata hędzi,e zależna od ilości wylożonej tfU· 

dZlny, licząc na każdy metr kwadr,atowy po· 
w;ilerzchni jedną trutkę a l złoty. 

Od:szc'zurzaniu podll-egają wszystkie .posia.dło-
§ci pubHczue, i prywa tne, sklepy, wsz,e.lkiego .fO· 

dzaju zakłady ip'rze'mysłowe, śpichrze, młyny oraz 
wsz!e,tkie składy.' 

Koszty oa:s:z,czurzania ponoszą właścid,ele 
względinie zarządcy wszystkich obi'ekt,ów podle
ga ją c )'lch ods;zczu r:z,ani u. 

,w okresi,e wyłożenia, trutki na:leży wszystki,c 
zwierz.ęta dom.ow'e' trzymać w 'zam,kniędu. 

Z miejsc dostępnyich dla ludzi i zwierząt trut
ki na dzień winny być prz,e,z zobow.iązanych UISU

mięte iwyło,żone wieczorem. 

Właśckie1le; względnie zarządcy ni,e1ruchom'o
ści ohow.iązani są do dnia 15 maja 1947 roku do
prowadzić do,naJ'eżyt,ej czys,tości swoje,posiad
łości to jest wywieźć 'zawa,rtośćśmietniików" do~ 
ł6w kloacznych, usunąć .odpadki itp., ,aby szczury 
w okr.esief.ępienia :poIZbawione -były żeru. 

Do czasu wyłożeni1a trucizny ,nal'e,ży wszyst
ki,e pr,epa'raty dostarczone przez Centralny Za
kład De-raty.zllcyjny pr:zelchowywać w miejscu 
suchym; odpowiednio zahezpietC,zonym .. 

Ni,estosujący się .do powyższego. zarządzenia 
będą pocią\gnięci d,o od!powi1edzialności karno
admilnistra~yjnej z art. 22 cytowanej ustawy 
:przewiduj,ącej karę dó 3-,miesięcyaresztu i do 
30.000 złotych grzywny" 1ub jedlną z tych kar. 

LOdź. dnia 26 m a.rc a 194'7 rok u 

Za Prezyd.enta Miasta 

(---) EUGENIUSZ AJNENKIEL: 
Wiceprezydent ,m. Lodżi 



ZA RZĄ.OZENliE 

Na za,sa'dzie art. 5 ustawy z,'rdhia 7 ip,aźd'zie!r
nika 1921 r.o p'TzelPisa'ch porząd!kowydl na ,Jro
gac.h 'publicznych (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 656) 

,oraz § 3 RoZjP'Olrząd1zenia Miniigtra ROlbM PuhHcz-

·dhronęo dróg ([)z. U. R. P. Nr 61, poz. 611) zarzą' 
dzam~ co. nast~lPu~e: 

1TYC11 . ,i Minis'tra s'praw Wewnęltlflznydl--z d'nia 
26 'CZ€:f'wca 1924r. relgulują'ceg.o używanie i o~ 

1) Po,stóJ ,dOfoże'k ISla,modhodowych ii konnyc,h 
może si-ę .odbywać na ,terenie m. Łodzi tYllko 
w ni,ż'ej· wskazanyoh Ipunktach IPOSltodu., a na 
ka'żdympun'kcie ·tylko w i/lolści pod'aneJ w po
ni'ż1slym wykazie: 

Miejsce postoju 

1 At K:aś:cil1szki, ,przy A. Slrugiod str. Z_tlIhoffa 
2 A~ .. UnHtpr2Y: Ka'Tit}~~ 
3 Ad:rralnows}\}ęgo p-rzy Kil}iń$kie'go 
4 Amn:łiLudnw.e-j V'fIZY' Naru'to,w:i-cz;l od lstr. J~racz:a 
5 Al. UłlH:przy' Srebrzyńskiej .od! F. PerITa 
6 Armii Czen\1.Queg ,przy ,moiśde kolejowym 
7 '8ałuc:ki Ryne'k iprzy Zgie-rsklej od str .. CeglalHej 
8 Brieźna przy Pii1otrkowsk'i'ej 
y B,and\tlrskicgo ;przy Piotit1k\owskie~j 

10' Bandl1rskieg() przy ŻeromSki,egiO od stir.Hd'a'ń'skiej 
11 OworzecŁódź..lfalbryczna 
12 Dwof'ze;ctódź~'KaHs'ka 
13 Dowbor,czyków 1}f'ZY Stalina 
14 Dąlbrowska przy Killiń:skie,g,o; od! str: Krzywe~ 
15 r:"-r<lllciszkm1ska przy WojsIka Por..skie,go od :Sitr. Zawis·zy 
16' Gda11s'ka :p.rzy ll-gO' Listo~ada od Istr. Miek~ars'kicgo 
17 Gc.i:ań·ska Iprzy' Z am·elnhoft"aud stłr. Ko:pernFka 
18 łIipoteczna -przy LimainowSlki.elgo 
19 Jd'Cllowsku :przy Zgie:rskiej 
20 Jaraczuprzy KUi'ńskiego od sitr. Armii Ludo,wed 
21 J erzeg;o ,przy Cmentarnej 

. 22 Karpiap'l'zy Rzgowskieij 
2H Kniaziewic,za przy Zgierskied 
24 Ko>pcillsktcgop:rzy Narutowicza od str . .laracza 
25 1{~Hi.1ienna 'przy Wschodniej 
2() }{on::ertowa przy Rzg\Jwskid 
27 Le'cznkza iprzyRzgowskiej 
2R Lutomie:rstka 'przy Sto'Cloąnianej 'o.d str. Ś1Ulsa,rs:kie:j 
2!) Lilp'owa przy A. Struga od sfor. M. Skłodowskiej 
:30 Li,powa 'przy 6-go Sierp-nia od str.' LeJgiunów 
31 Legionów przy AL K(}ś;c i U1SZ ki (plla'c narożny) 
32 Ląkowa przy Kopernika nd. ,str. parku Poniatow,skiego 
33 Łęczycka ,pirzy Nap1i6rkowskielgol od! sfr. Senatorskiej 
34 Ł,ą'czna przy Rz,g,owskjej(Oz,erwonym 'Rynku) 
35 ,Moni'usz,ki:przy Piotrkow:ski,ej 
36 M,01liws'zki iprzy Piotrkowskied za Ipostoj,e1m taksówek 
37 Nawrot przy KHh)ski.ego od str. OOlWIŁH)Ticzy;ków 
38' No\,,"o ... Zarze,wskap>rzy K,j;lińskieg.o, 
39 Ni:ecał-a p1rzy Łagie:wni:ckie-j 
40 . Ogrodiowa ,prz,y Gmentarneu 'od' str. Gdańskie\j 
41 OJ'lla' Iprzy KlHńeikie·go 
42 Obw.od:owa, p,rzy PaMankkied 
43 P'ólłno,cna przy No womi ej\ski el 
4! P:róchni'ka jprzy Piokkowskiej 
45 Pr6c-hni'ka P'Tzy, Gdańskiej >Q-d str. Zero m:skie gO, 
46 Prócihnika \p,rzy WÓllczańskiej >od s,tr. Gdańskiej 
47 Południowa -przy Pi'otr'kowsik·ieti . 
48 'Park Ludowy Ip'rzy ZOO 
49 Południowap'rzy'" KiJlińskiego o.dl s-tr. Stedinga, 
50 POgOl1owlSlldego przy A. Struga 6d 's,tr. 6~go Sier.pnia 

Dopuszczam., ilość' p,ojazdów 

, DOl'of;~k '. \ 
"rDameclowgdl ) 
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15 
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4 

6 
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3 
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6 
,5 ~ 
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M.iejsce 

i ' ___ . _____ ' ___ . ______ _ 

51 
52 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 
6il 
67 
68' 
6!) 

70 
71 
72 

73 
7·1 
75 
76 
77 
78 
7rl 
SO 
81 
82 
sa 

Piwna przy' LimanoW'sk'ie:sz:o 
Pl. Dąibr-o·wski'e,go :przy Na'ru,towicza 0.0 ser. zachodniej 

Prz9dz.a;}niana przy A. Czerwone!j nd' .str .. Miedzianej 
Re!mbieIińskiego przy InżY'nięrisk'ieJ 

Reymonta p'rzy Pąibianic.kiej 

Sieradzka przy PiO'fr'kowskiej 
Struga przy Gdańskiej od str. Żerornsk'iego 
Sien1<-iewi~cza 'przy Stailinaod -str. Or:!e j 
6-go Sienpnia -przy Wók~ań'8kie:j ,od str. Gdla,rrsk.iej 
6-go Sierpnia przy Gdańskiej od ,str. ŻerQlfns:kiego 

Stary Rynek ,przy Now{)tmie;jskied Istr. północnej 

Skot U'P kl przy Stanisława ':o-cl' stlr. WÓtlczańiskie~ 
Sterlinga przy Now,o·tki od str. 'Plółnocned 
Tarniki przy Nowotki 
Targowa przy M. StaHtla o-d str. Pabrycznej 
Tatrzańska iP'rzy Napiórkowskie'g'o od ,str. MHiouowej 
Ta:rgowa -przy Daszyńlskiego IOd' :str. Nawrot 
Trenknera 'Przy Łagiewnkkied 

Ty;mie,nie'ckie,g,o przy P'iotr'kow,skiej 
Tymienieck'ie:gpprzy Kii1ińis'kiego od str. Magazyno\vej 
Wj'ę,ckoWls'kiego 'Pfł4Y Piotrkowski-ed 
Wi:ęcko'wskiegO przy Gdańskiej nd

' 
str. ,Żeromskiego 

Wy,soka 'Przy Daszyfls'kie:go od str. Nawrot \. 
Wspólna p'rzy Zg'ierskie!j ~ 

W,schodnia lpr,zy Nowotki' o-d str. p·ólnocned 
W'sCIlO:dnia przy Naru,tuwicza 
Zachodnia.przy li-go Listo:pu,d'a od !Str." Pr6chnika 
ŻeH'gow'skieg,o przy 11-gn ListOIpada 
Żer.omskiego przy 11-go Li.stopwda 
Żeromskiego p:rzy Legi(mów od str. Więcko'wskie,go 
Żero·mskiego przy Stru,ga od' 6-go Sierpnia 
Żeromtsikiego prizy Kopernika od .!s.tr. Skl()tdowskiej 
Żwirki przy Że!romskiego -ó>d str. Oda,ńskiej . 

84 'Zawiszy przy Łagiewni1ckied 
H,) Za-menhoffa iprzy Pi-otrkowS!kie'j 
8G Żwirki pr:zy Pintrknw's'kied 
87 Sie-nkiewicz-aprzy J)a.s zyńskie go nu 'str. Moniuszki 

2 
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4 
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G 
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10 
6 
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2) D~lr:)iżk.i konne. i '~amod1:O:d:(}we Wi'l~Y usta
WJaC SIę według pwrwszerns:twa IprzYJaz,da 11a 

dany pll1l'kt, niezależnie ,od; rordzadu uor-o:żki. 

'ści 10.000 ził ,lu:b are,sztem cl,o 6 tygod'nL albo 
obu tymi karar~l,j łącznie. 

H) Od goCJ:ziny 23-ęj d'ogodziny G-ej; doroż,ki ":~a
mo-chodowe i ;kcmne 11ap'OsZczegoI'ny'ch punk
ta'ch mog·a" znaJdować się·w liczhie dwa razy 
wie1kszej. 

4) Urządzanie postojluw ,miejs:ca,ch nj'eubdę·tycIt 
'POwyższym wykaze1m jest w zh r:o nil{) ue'. 

5) Winni ;p'f'zekroczenia prze'plSOW niniej'szego 
zarządzenia, bqd.ą W brzllli'ie'niu roz,pO'rządze~ 
nia Prezydenta Rze,czypO's:poi1itej z ,dnia 14 lu
felgo 1928 r.(Dz. U. Nr 18, poz. :L51)ka;rani w 
dr(}d'ze aJministrucyjnej na ~nocy' art. 21 \vy
:,-~·d \y:\'m-ieuionej u.stawy, grzywn:łdowysoko.:. 

Ni,ez,a:l eżtli c ud; , ·kary~ whnl1ii !h'ldą o.dlpowic
,dzi,dni za wyrządzone straty i -sZlkody. 

6)- Zarządżenie liiniej,sze wchocllzi w :~ydi! l 

dniem ogloszenia. .l ednocześnie t!r.ae:3,l moc 
wszerlkiedotyoh:czasowe za:rzq,dze-niao- .;pu'flk- . 
'tadl po'stojll :doroż,ek 

Ł6d:ź, ,dnia 29 marca 1947 roku. 

Zal Prezydenta ,Miasta 

(-) EUOENIUSZAJNENKlEL ' 

w;r~ęLJtezydeilt· Miasta 
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OBWIESZiCZENIE 

Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Poda,t
'kowy zwraca uwalgę osohonJ. ifirinom:, wpłaca
ją'cY1m 'P'Qlszczelgó1ne Ipoda'tki t dani'ny rn'ie'j~kie za 
pO'mooa,) iprzeikazów i .prz·elew.ów przez b{inki lub 
pocztą"że ·Po uph~'wie .30 .dni ,od -daty :do~'c'z,enia 
nakaz.u płatniczego n a:l e1ży dlołi:czyC 'i przekazać 
~ą'cznie dndate1k za zw'łiokę" :p'rzy:pada:ją\cy od 
przekazanej- kwoty. / 

Duda tk,i za zwłokę wynO'sizą: 

Przy zwłoce ni.e dł'wżiS,zei, ni'ż 14 dni _ - 1% 
()Id PTzekazane,j -kwoty. 

Przy. zW',loce -p·onatd 14 dni, a nie dłużs'z.ej ni'ż 
l mies'iąc - 2){) od przekazainej kwoty. 

Przy iz-w'ło-ee, ,Donald! 1 miesiąc, a nie ,dłuższej 
niż 3 miesią!ce -- 6% od Iprz,ekazanej kwo,ty. 

Przy zwłpc,e poua,d 3 mi'C'siąrce, -anie dłuższej 
ni:ż 5 mie.sit,lCY - 10% od 'pTzekazane'j kwoty~ , 

Przy zwłoce ponad 5 m-iesh:,cy - 20% od 
prze-kazanej kwoty. 

PO' otrzymaniu Uipo:mnienia naJeży rówlllcz 
'upliaóć kQ!Slz1ty u1p'olmn{enial, które' wynoszą 1% 
od za\I.e,głoś>Ci-, nie mniej j'ednak, niż 5' ził, a nie 
wię-cej, ni1ż 200 zl, po dokonaniu za,ś zadęcia ru
,ohomości- ,na:'e,ży opładć. Iko,slz:ty z,aj.ę!Ćia, WY110-

Sz-ąice 2% -od sumy za.}e~łośd" naj/mniej j,ednak 
20 zł" najrwyż!e~j 50~O()O zł. 

Z -p-rzekazany.c'h kwot, -do których, lliedoli-
czono dodatku z-a zwłokę, koszty uiPomnie,uia lub 
zaj'~I~ia, pot'rąrcona będzie kwota, ,przYlpactająca 
na te wydatkil, .a pozostaJa zaległość będ,zie egz'e
Kwowana; nalleżyprzeto JJ'rz,e!S'ir1z.egać pru'widło
wego ob'kzenia PY'zekaz-any.ch Wlpłat. 
, Wysokość d-odatk6w iZ-a zwłokę ustala -art. as 
-dekretu z dnia 16 maja 1946 Ifoku :O zohowiąza-

niaoh ::podatknwy:ch (Dz. U. R. P. Nr 27, P.oz. 173), 
a wysokość kosztów UlP,Q!mnienia i zadi\\cia - art. 
26, IUSt. 4i art. 193 U!st. dekretu z dnia 28 stycz
nia 1947 roku o etgzekUlcj'i administra'cyj'l1ej 
:świadczeft -pieniężnych (Dz.U.R.P. Nr 21, poz. 84). 

Łódź" dnia 5 kwietnia 1947 roku. 

ZARZAD MJ.EJSKI ",r ŁODZI 

KOMUNIKAT 

Stosownie do art. 40 pkt. 1 dekr-etu z dnh 
16 maja 1946 LO :Postt~_IP'owa,niu IPlod'afkowym 
(nz. U. R. P. Nr 27, 'poz. 174) Zarząd M'iejski w 
Łodlzi - Wydział P.odatkowy poda3e do wiado
mośd, że w 'biurze Wydiziaiłu Podatkowego przy 
AL Knśduszki Nr 1, !pokój Nr 68, znajduuą się do 
odbioru zawiadomienia: ,o wy'miarze- Daniny Na'
fodowej, dokonanym Iprrze:z 1 Urząd Skarbowy w 
'Łodzi -dlla następują'cych osólb: 

1. BiskUip:Ski Ryszard 'ulI. Sktładowa 13, ks. h. 9 
2. Pain Helena 'Ul. Gdańska 76, ks. b. 22!J 
3. 'Frenkie,} Ediwa'f'd u'!' Świętokrzyska 6~ ks. b. 226 
4. Fre/nkie:l Edward ul. Świ,~tto'krzyska 6, ks.b., 243 
5. KowallewIski Wlad. urr. Gdańska 76, ks. h. 1G27 
6. Si:t~k Wład. ul. D aszyń'skieg·ó, 1/3~ ks b. 1610 

Wzywa się wyż'ej wymienione osoby tło 
niezw.łoczone,go zgloszenia siif,t po odbiór ty'ch za
w1adom.ień. 

p.o Uip1lywie miesiąca od daty oglos'zcnia ni
niej,sz-ego doręczenie- uwa'żane h~ldzie za doko-
nane. 

Łódź, ,dnia 31 marca 1947 Tok:]. 

'ZARZĄD MIEJSKI w ŁODZI 
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II. OKÓLNIKI PREZYOENTA MIASTA ~ODZI. 

OKÓLNIK Nr 1,2 ( 

Przedmiot: 

Pod~iał resortów w Zarz,~dlzie, Miejskim. 

Podaję ,dio wiadio.mnści, że Prezy'dium Zarzą
d'l1 Mied's'kiego uchwałą Nr 950 z dnia 2,6 ,l'u.te.go 
1947 t. ustaliło z. dnie1m 1 ,marca 1947 To na'st.ę\tlU -
jąCY llodział 'resor't6w w Zariządizie Mi.ejlsikim: 

a) Zwier.zchni nadzór: 

Wiic~,rezydefiit Stan~iSlław Duni31k 

. Wydział Plant.a·cyj 
Wydzia'ł Weterynarii 
Wydzia:ł ROIlny 
Wydział Opieki Sp{}le'czneJ 

W'i'cCprez.ydent K.al~imi,em OaUas 

Wy,dziaił Pr:cedsiębiO'fstw 'Miejsktc1\ i 
w'sz:ystk'ie przedsiębiof'stw,a wydz11e 

Ilon e . 
Wydzia'ł Poda,tkowy 
Wydział Gospoda'r,czy 

'Wiceprez.ydent EugeniuSlZ Aj,nenkieł 

Wy,dlzia,ł Zdrowia PuhHczne'g.<ł 
Wyd:zia.ł OdbU'dowy 
Wydział K<:lffill'ni'k<łcj'i -, 
Wyd:cia'ł Pomiarów 
Wydziaq Planowani.a Prz-estrzenn,e'?;o 
Wyd zia·ł MO'tO'ryzacji 
Wydział ·Oświaty 
Wydzial Kuiltury i Svtuki 

b) Bez:pośrednl nadlZÓT: 

P.rez.ydent ,Miasta 

Wy.dz.iał Prezydialny 
Wydział Pe1rsona!lny 
Wydział FInansowy 
WY'dz.iał Kontroli 
Wydzia'ł Aodministra,cyuny 
Starostwa Grndzkie 
Straż Pożarna m. Łodzi 
Urzędy Stanu CywUne1go 
KKO m. Łodzi 

Wlceprezydent . .stanisław Duniak 

Wydział Wojskowy 
Wydział Apfowi,z.a,di i Hand,lu 
WydzJał rpifizemysło~ 

W1ICeprezydellit Ka~imierz Gattas 

Wydział K w~tefunkowY 

Wiceprezydent Eugeniusz. Ajnen,kieł 

Wydział Ewidencji Ludnoś·ci 
Wydz.i.ał Statysnncz.ny 
Archiwu.m 'Miejskie 

Ławniik Julian Jagodziński 

Wyd:z.jał Oświaty 

Wy,clzia.ł Kultury iSlZtuki 

Ła wnik mgr. Brunon K ohter 

Wy.d!zi-a-ł Prz,etdsięlbi~'rstw Miejski:ch i 
wszystkie 'P'rZleds>1tęlbi{)ir:stwa wyclzio

lone. 

Ławnik Zygmunt Kaźmierczak 

Wydział Odbudowy 
Wydział Komunikacj'i 
Wydzia'ł Pomiarów 
Wydz:iał Pilanowania P.rzestrzenne,~ 

Wydtzialł IMotoryzadi 

Ł3JW'Uiik Paweł Skarbek 

Wydzia:ł, Gospodarczy 

Ławni,k Longin Szymański 

Wydział P1'anta'cyj 
Wy.cUz·ia1ł We,terynarii 

Wydzia'ł Rolny 

LaiWn~.k Ja1n Wiktor 

Wydział ipQdatklowy 

Lawnikf:dwaro W,r6blews,ki 

Wyd~ział Zdrowia Pu'bHcznego 

S,prawa be!zIP,o,średni·e,go nadlzo:ru nad' Wy
,cl'zilale,m . Opiekli . Sptol,eczneU1 Jpotd.ana iZQiSlt.aniel ·do· 
"'viadomo'ści' dodatkowo. po 'Powołaniu przez 
Miejską Radę Narodową nowego ławnika na miej-
sce o:b. B. Wasiaka. I 

W związku z niniejszym z.a,rzad1ze'll'ie1m nadzór 
lber.l1pOIś·redni nad! llrzed.so. mieJsko "Z~rz~dJ Nieru
chomośd 'm. Łodzi" ohej1muj'e z dnie'm 1 marca 
:rb.ił,awnik ,mgr. B. Kohl:er, a I>rzedsiębiorstwo 
to J;lodrporządkO'wane' zostaje Wy.dz1ia:łowi Przed
.si1qbiOll1Stw tMiedslkrch na zasadatch" s,tosowa.nyck 
w~bec wszy.s,tkkh przeds'ięhiO'r,stw· wY.dlzielonych. 
'.' Okól1n:ik Nr 8 z drnia 9 lutego 1946 J. W spra-
wieVodiZiału reSof1tów w Zarz'3,dz'ie Miejskim !!'a
ci moc ohowiązndą!cą z dniem 1 marlca 1947 roku. 

ł;ódź, dnia 27 lute,go 1947 Toku. 

Pr·ezyde,nt Miasta 

(-) EUOBNIUSZ sr A WINSKI 

Otrzymują: 

Wszystkie a'gendy ad.minrstra-cyjne 
,i przedsiębiorstwa miejskie. 
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OKÓLNIK Nr 13 

Przed.miot: 
Składanie wniosków 
na wy-jazdy służbowe. 

Pr'zypom,inam, że przy dele-gowaniu pracolW
ników w ,po-dróż służbową na-leży ka-ż,dorazowo 
Występować z wnioskiem do Wydziału Pre-zy
dialnego dla uzyska,nia zgody Prezyde-ntaMia,sta 
na jej odbycie. 

Wniosek winien 'być złożony przynajmniej 
na jeden dzień 'przed ter'minem wyjazdu i ,powi
nienzawierać dokładny ,cel podróży 'Oraz akcep
tację resortowe'go wiceprezydenta. Spóźnione 
wnioski w 'żadnym wypadku nie bęidą UWZ,gl'ęld
nia,ne. 

Delegowanie ,pra-cowników w podróż służbo
wą bez uprz'ednio uzyskanej zgody Prezydenta 
pocia,lgnie za !sobą niewy;płacenie zwrotu kosztów 
'Pod'róży. 

Otrzymują: 

Łódź, dnia 1 marca 1947 r-oku. 

Prezydent Miasta 
h-l EUąENIUSZ STAWIŃSKI 

Wszystkie, wydziały i urzędy 
admi:nistra,cyjne--do zastosowania się, 
a przed!sięhiorstwa wydzielone -
dO' wiadomości. 

OKÓLNIK Nr 14 

Przedm,iQł: 

Po,wołanie do żyda 
Wydziału Motoryzacji., 

~ Opierają,c sią! na zarządz.eniu Minister,stwa 
Komunika'cji z dnia 12 listop,ada 1946 r. wydanym 
w porozumieniu z Ministrami Administra,cH Pub
Hcz.ne,j i Zie'mOdzyskanych o utworzeniu Wy
dziaJów 'motoryzacii (Monitor Po-Iski Nr 2/,47, 
p,oz. 3) k,olegium Zarządu Miejskiego uchwałą 
Nr 1208 z dnia 14 lutego. 1947 r. Ip·owołałodo ży
cia Wydział Motoryzacjj nadając mu numer ko-
leJny XXVI. ' 

Tąż sa:mą uchwa'ł:a,1 kol'e,gium post a nowf.ł.o 
wyłączyć Odz.iał Ruchu Drogowego z Wydziału 
. Komunika'cjj i włą'czy;Ć gO organizacyjnie z 
dniem 1 'marCa rb. do WY'dzia.łu Motoryza'cji. 

Si'ed,zihal Wydziału Motoryza,cjj iJest - 10-
,kall przy ul. Pliotrkowskiej 64, iron/t, r' Ipilę-,tro, 
tel. 280-60, wew,n. 13. 

Otrzymują: 

'Łódź, ,dnia ,5 mar,ca 1947 roku. 
Za P.rezydenta M-i,asta 

t-) M~r. ADAM OINSBERT 
Dyrektor Zarzą~u Miejskieg'o 

Wszystkie- a'gen>dy ,miejskie. 

O~Ó'LNIK Nr 15' 
Przedmiot: 

. Dodatkowy aparat, zktóre,go 
-można 'Prowadzić zamieds,cowe 
ro~mQwy telefoniczne. 

Uzupełniając okólnik Nr 53 z dnia 2 paź
dziernika 1945 roku, komu,nikuję, że z aparatu 
telefoni.cznego Nr 110-59, znajdującego się w 
Miej,skiej Galerii Sztuk Plastycznych - Park 
Sienkiewkza - moznaprowadzić zamiejs.cowe 
rozmowy telefoniczne. 

Otrzymują: 

Ł6dź, dnia 10 ma'rca 1947 roku. 
Za Dyrektora ZarzD,Idu Miejskiego 
(-) W,LODZIMliERZ GRALIŃSKI 

Wicedyrektor 

Wszystkie -ag,endy -miejskie. 

OKÓLNIK Nr 16 
Przed,miot: 
Spraw,ozdania z działalności 
Zarządu Miejskiego. 

Ministerstwo Administracjlj Puiblicznej okól
nikiem Nr 20 z dnia 4 marca rb. zarządziło nad
syłanie na,stępujących sprawozdań ogólnych: 
a) miesi'ę,czny,ch sp-rawozdań sytua'cyjnych oraz 
h) kwartalnych sprawozdań z d'ziałalności. 

W zwi'ąlzku z ty'm zarządzeniem uważam za 
konieczne dostosowanie terminów ,składania spra
wo:zdań zdziała,lności agend Zarządu Miejskiego 
w Łodzi do terminów, ustalonych ,przez Minister
stwo Admi:nist'racji Publicznej, 

Wo'becpowyższego zarządzam przesyłanie 
prz,ez Wydziały, Urz'ę,dy i Przedsiębiorstwa Za
rządu Miejskiego zamiast dotychczasowych spra
wozdań . mie,się,cznych - .sprawozdań kwartal
nych, opr.acowanych w sp,osób, wymieniony w 
p:iśmie. okólnym Nr 2,1 z dnia 13 lutego 1947 roku. 

Spraw-ozdania kwarta:lne winny być nadsy
łane do Wydziału Prezydialnego w terminach do 
dnia 10 każd,ego mie,siąca, rozpoczynaj'ąlcego no
wy kwartał, a więc: do dnia 10 stycznia, kwiet
nia, Hpca i października. 

Po:nieważ agendy Zarządu Miejskieg,o ~łoży
ły już 'Swe sprawozdania z działalności za mie
siące: sty,czeń i luty 'rb., przeto ,sprawozdanie za 
kw~rtał I rb. należy U'zup,ełnić sprawozdani,em za 
miesią'c marzec, ułożony'm w ten sposóib, iżby 
Wydział Prezydialny ,móglł o:pra'cować ogófne 
sprawozdanie kwartalne, jako zamknięt,ąlcałość 
za ten okres czasu . 

Norma.Ine 'Slprawozdauia kwartalne agendy 
Zarządu Mi,e'j:skiego nadeślą za II kwartał rh. w 
wyżej podanym terminie. 

Nieza,leżnie od sprawozdań kwarta;lnych. 
Wydziały: Administra,cyjny, Aprowiza'cji i l1a,n
dIu ,oraz Statystyczny opr,acowywać hę:dą mie
sięczne sprawo~dania sytuacyjne, 'których zało
żenieim jest, hy dawały one żywy i rzeczywi~ty 

,obraz tego, ,co dzieje: si'ęi na terenie m. Łodzi. 
Przy opra.cowywan:iu ich należy zwr6cić SJle
,cja'lną uwagę na to, alby infor'mowały one 'zgod
-nie z rzeczywiistością, w sposób uogólnia-jący o 
zjawiskach istotny.ch, bez podawania nie ma
dą,cych . ważniejsze'gn znaczenia drobiaz'gów i. b:;}z 
szczegółow-ego wyUczenia i opisu pos-zczegó!
lIlly'ch zdarzeń tego s~mego rodzaju . 

Sprawozdania ,miesięczne, wymiemone. wY
żej, WydZiały nadsył~ć winny w 5-ciu e:gzem-
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Iplarzach do dnia 5 każ'dega· miesiąca za mie,siąc 
ubiegły. · Pierwsze takie sprawo'Z·danie Wydziały 

OKÓLNIK Nr 17 

nadeślą za miesiqlc marzec rb. Przedmiot: 

W sprawozdaniach miesięcznych należy 0-

mawiać: 

1. W ydZli,ał Adluinis,tracyjny: 

I. Ogólna sytuac.ja, poHłyc'zna: 

1) dziala:1ność partyj volitycznych, 
2) ,działalność związków 'Zawodowych, 

stowarzyszeń i organizacyj społecz
nych, 

3) związki religijne, 
4) mniejszości narndowe, 
5) stosunek ludności ,do, władz i ich za~ 

rz~dzeń, 

6) wa'żniejsze zarz8,ctzenia władz (rów
,nicż niezespoJonych), mające ogólne 
znaczenie. 

H. Stan bezpiieczeństwa: 

1) przestf;pstwa pospolite, 
2) działalność organizacyj tajnych, 

3) 'd'ziałalność o'rganów bezlpieczeństwa 
i Milicji Obywatc1skieji wSpółdzia
łanie z nimi ludności. 

IV. Akcje spec.jallne: 

1) re,patriada - napływ rozmieszcze-
nie repatriantów, 

2) akcja przesie·dleńcza. 

2. W yd:z,ial A!pfowizacji d Handlu: 

III. Ogólna sytuacja gos'poda'rcza: 

1) sytuacja aprowizacyjna, 
2) stan rynku - pndaż i pop·yt artyku

łów rolniczych i!pirzemysłowych. 

3. Wydział Stałys,ły'czny: 

III. Ogói}na sytuacja gosPodarcza: 
~. 

1) stan zatrudnienia, 
2) kształtowanie się cen, 
3) sytuacja demograficzna (ilość miesz

kańców, przyrost :natiualny). 

Wsz,elkie ,poprzednie zarz'l,dzenia w ,sprawie 
sprawozdań, z wyjątkiem pisma okó1nego Nr 21 
z dnia 13 lutego 1947 ·roku, jec!l1ocześnie z ninlej
szy/m tracą moc obowi,ą,zująC0.' 

Odp'owiedzialność za 'należyte wykonanie 
nini,ej.8'zego zarządzenia nakht<dam n~l Naczelni
ków Wydziałów, Urz,~:dóworaz Dyrektorów 
prze,dsiębiorstw wydzielonych. 

Łódź, dnia 22 mar'ca 1947 roku. 

Prezydent Miasta 

(~) EUGENIUSZ STAWIŃSKI 

otrzymują: 

W:~ysfkie' ag.endy 'miejski,c. 

Ograni'czenie pracy w godz.inac'h 
:pozasłużibowych 'Oraz warunki 
wyplacania wynagr,odrzeń za tę. Ipracę· 

Stwierdzikm, 'iż mimo wydanych zarzą,dzeń 
okólnikami Nr 51 Ż roku 1945 i Nr 80 z roku 1946, 
w da,lszym 'Ciągu zat<fudnia ISi't,1 pracowników 'v 
godzinach pozasłużbowych 'bez uzyskania uprze-, 
dniej 'z'gody. 

Na skutek tych zaniedbań - jestem zmuSzo
ny <do ,ponownego uregulowania tej slprawy i po-
daję, iż: ..... 

1. Z uwagi na to, że wydatki Za praoę; w gndzi
nach nad'licz'bowyc'h poważnie obciążają bud
żet miasta, należy przeprowadzić 'Ograniczenia 
w zatrudnianiu Ipracowników w godzinach po
zasłużbowych. 

2. Gdy zachodzi potrzeba zairUIdniania pra'cow
ników w g,odzinacb pozasłu'żhowych, należy 
zgłosić do mnie ,dokładnie uz-asadniony wnio
sek p:fze,z Wydział p.ersonatlny i dopiero po 
uzyskaniu mej zgody iffioż'na pracowników 
zatrudnić. 

Wyjątki stanowią: 

a) wypa,dki nieprzewidziane" wyma,gaj'qiCe ria
tychmiasiowego zabez,pieczenia życia, czy 
też miejskiego majątku, ale wówczas' na
leży powiadomirć mnie o fakcie bezzwłocz
nie z podaniem wykazu godzin; 

b) 'praca szoferów. 

,3. Wykazy za trudnionych w godz.ina-ch pozasłuż
bowych należy nadsyłać nie póź·niej, jak po 
upływie mj,esiąca ka-lendarzowego od daty za· 
koń,czenia 'pracy, względnie każdomiesięcznie 
w terminie do 10 dnia następnegom:iesiącaka 

:1 e.ndarzowe'g,o, o ile de,cyzja ohej,muie pewl:~n 

okres 'czasu; w każdym wykazie należy po
,dać ,dat~i mojej decyzji. 

Nadmreniam, że jakako,lwiek p'raca, wykona
na w godzina-ch 'Pozasłużbowych bez uprzednid 
mojej zgody, nie będzie honorowana i wypłaty 
z tego tytułu nie hf:~dą uskuteczniane. 

Powyższe proszę podać pracownikom do 
\'v'iaclumu.;'ci. 

Za wszerl'kicg·o, rodziaju uchybi,enia w tym 
iprzerllmiocie czy.nię odpowiedzialnymi Naczelni
ków \Vydziałów administracyjnych, Staro,stów' j 

Re,rerentów person~ł'!nych. . 

Łódź,dnia 29 marca 1947 roku. 

Prezyd,ent Miasta 

(-) EUGENIUSZ STAWIŃSKI 
I . 

Otrzymują: 

W szystkie agendy Zarz'ą,du 
Miejskiego - do . wykonania, 
a pr~edsiębtQor:stwa' \miedskie 
do wiad·omoŚci. 
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IU.- RUCHSLUŻBOWY ·PRAICOIWNIiK'ÓW ZA RZĄOU MIEJSKIEGO W ŁODZI. 

RUCH SŁUŻBOWY "iPtRACOW,N'KÓW 
MIEJSKICH 

za miesiąc luty 1947 ro 

. A. Przeniesienia: 

1. Inż. Koz,łowski Kazimierz wice,dyrek-
tor PrzedsiE.lbjO'rstwaMiejskieg~ ,,I{anali
zCl,cja i Wodociągi" z dniem 15;2. 1947 r. 
00 Wydziału. ](omunikacji na sta1l9wisko' 
,kierownika Odzia-łu. Pomiarów z dotych-
czasowym uposażeniem. 

2. \Le~,an,d~w:ski AHlr'e,'dl' ~" ki~rownik" Od
,działu Przydziału Bulctynków i Loka.Ii Wv
,działu I{waterunkowe'~o z dniem 15.2. 
1947 r .. do Wydziału Personalne,go. na sta
nowisko kierowni1<:a Oddzia,łu Unlopów i 
W'CZWSÓW z dotychczasowym uposaż.e
nie,m. 

3. Nehrebe'cki Marek - zastęp'ca nacz,e,Ini
ka Wydziału Aprowizacji i Handlu .z 
dniem 1.2. 1947 r. do, Przedsl{~bi{)rstwa 
Miejskiego "Majątki Rolne" ,na stanowi
sko p.o. 'dyrektora z lIposażeniem.:vg". 
V grupy. 

4. Olasik Zenon - nacze,Jnik Wydziału A·, 
.prowizac:ii i Handlu z dniem '17.2. 1H47 r. 
do WY'działu Zdrowia :Ruhlicznego na sta
'nnwisko kierownika OdlZiału Dos-poda r
cz·eg'O 'Z dotychcza'sowym uP()sażenieJII. 

5. Inż. Sochaczewski Kazimih~rz - kierow
nik nadziałl! Budowlane~o Wy,dziahi" Od
budowy. z dniem 1.2. lB47 ro na ·q)WilO

rz~dne stanowisko kierownika Oddział!l 
Nadzoru Budowhulcgn H-ej lnstanc:h te
goŻ Wydziału z doty:chc'lasowym U!JOsa
żClliem. 

(l. Szubert Marif1n - kierownik Oddz,iału 
Urlopów i Wczasów Wydziału Personal
nego z dniem 15.2. 1947r. do Zakładu 
,.Do'my Wypoczynkowe'! 'nR 'równorzędne 
stallowisko z dotyc'hczasowym u,poSaż-e'-

7,;, Trzcińska' Janina - referent Oddziału 
Przydziału Budynków i Lokali Wy,dziiiłu 
Kwaterunkowego z dniem 1.2. 1947 rodo 
Wydz~aJlł~'IIi...persbnalnego na· stanowisko 
kic'rownika Oddziału Ogólnego z dotych
czasowym upos.ażenienl. 

B. P,rzeniesieni w· stan spoczynku: 

1. GrochuIski Jan - kontroler Zakładu 0-
czys'Zcz~nia Miasta z dniem 1.20 1947 r. 

2. -Stachlewski Michał - woźnyWydział:I 
Oświaty z. dniem 1.2. 1947 r .. 

C. Skre·śleni z, listy ,pracowników Za'rządu 
Miejsk,iego "z p·ówo-du śmierci: 

1. AJ] tOIJOw.icz Stanisława - sprzaAaclka 
2-go Zakładu Szkółek Wy'działu Pla:Ha
cyj z dniem 22 0 2. 1!)47 ro 

20 Bednarek Józef - rc)boinikOddiiału Go
spodarc7.ego Wydziału Zdrowia Pllh~icz
nego z ,dn. 23.2. 1947 'r o 

3. Cieślak Jan - robotnik 2-go Zakłaull 
8zk<Jłek WydziałII: Plantacyj z dniem 
2·(2.. H>47 r o 

-L r-Ltśkiewicz A/lila . '!WI1IOCllica kuchen,la 
Wy-działll Prezydialnego z dn. lB.2.' Ut:!7 r. 

rl. K:1l1akHclena -- kancelistka Wydziału f> 
wi,dencji Ludności 'z dniem 19.2. lH47 r. 
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IV. ZARZADZENIE PRlEWODNICZĄCEOOMłEJSKIEJ KOMISJ.I DO S.PRAWUPA~STWO

WIENIA PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI 

SPROSTOW ANIE 

W zarządzeniu Prl'ęw()dni~ząceg.o Miej,skiej 
Komisjj di(} Spraw . Upaństwowienia Prz,edsię
b:orstw w Łndzi. z dnia 12 marca 1947 r. ogłQs:zo
nym w "DziennikU' Urzędowym. Za rZ3.!d u Miej
skiegio w ŁQd:zt' Nr 5 z dnia 31 marca 1947 1'. 

skre,śla. si,ę z wykazu: przedsięb;orstw, podlegają;. 
'cych przej'f1c.iu przez Państwo w trybie· art. a 
Ustawy z dnla3~I. 1946 'r. Dz. U. Nr 3/46. POZ. 17, 
na~HfIPująoe, przedsiębiorstwa: 

j Nazwo i siedzibo: przedsięplorstwa l! 

~ 
1. "Mimoza" 

Łódź'; uJ. KHhlsk,i,ego 178 

2 .•• Rekord" 
t'ódź, ul. Rź'gowska 2 

3. "Europa" 
bÓdź, ul. Nąrutowicza 20 

4. "Bajka" 
Łódź, ul. franciszkańska $3 

5. "Zachęta" 
Łódź, ul. 19ierska 26 

6 "Paladium" 
. Łódź, ul. Napiórkowskiego 16 

7. ~Roma" 
Łódź. ul. Rzgowska 84 

Przedmiot 

ki,rie-te,a tr 

kino-tea tr 

kino-teatr 

kino-teatr 

kino-teatr 

kino-teatr 

kino-teatr 

Właściciele 

K,l~imierz 
MH'Fer 

Stanisła.,w~ 

(kajak Władysław 

Nu-sen .lenta Werdig·er 

Wacła'w Gażyński i 
Józ.ef Białkowski 

małż. 

Józef i Janina małż. Szulc, Urszuia 
i Antonina Bulkiewicz 

Leon Karhowicz 

z uwagi na omyłkowe umieszczenie w wykazie wymi~I1IiQnych przeds,iębi.orstw. 

Łódź, dnia 17 kwietnia 1947 roku 

P rz'ewodniczący 
Mieljskiej Komisji! do Spraw 
Upaństwowienia. Przedsiębiorstw 

w Łodzi 

(-) H. Ci'elśluk 
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V. OGLOSlE,NIA DROBNE. 

OGŁOSZENIA DROBNE: 

Au'gustyniak Stanisław.zam. w Lodzi prz~r 
ul. L:manowskie'go 26, zagubił kartę rejestracyjną 
wojskGwą, wydaną przez RKU - Turek. 

Banas:ak Michał, zam. w,'. Lodz·i przy. uj. Za
wiszy.10, zaguhił kartę rejeśtracyjną wojsk'Ową. 
wydan4przez RKU Łódź-Miasto. 

Bogdańskiemu BOlesławGwi, zam. w Ł'odzi 
Przy ul. Jo·dło\ve-j 11, skradziono ponf.el. zawie .. 
rający dowód osobisty (pa.lcówkę) oraz pieniądze 
i' różne dokumenty. 

Borne Jan, zam. w ŁOdZ,i prz.y ul. Zeromskie
go 69, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wy
danąprz~z RK'U Łódź-Miasto. 

BOTllslawski Eugeniu8z,zam. w Łodzi przy 
nL Wagonowej 9, zagubił kartę r,eje,gt1\acyjną 
wojsk8wą. wydaną przez Wy,dział Wojskowy 
Z~rządu MiejSkiego w Łodz·i. 

ł . 

C:s Józef, zam. w Łodzi przy ut Nowej 24/26, 
zi;lgtbił kart:: rejestracyjną wojskow~~ WydH:1ą 
I)rzCz Urzqd Gm;ny Rzeki, Powiat Rad-omsko. 

Czerwi.ński Edwa-rd. zam. w'ŁodZi prz.y ul. 
Chlopickie'g.o 63, zagubił kartę rej'e'stracyjną woj
skową, wydaną przez Zarząd Gminy Krzykosy, 
Powiat Kóło. . 

Detko c,dward. zalm. w Ł,odzi przy ul. Stru
ga 40, zagubił kartę r~j-estracyjnąwojskową, wy
daną przez. Urząd Gminy R.fiCZnO, Powiat Piótr
ków. 

Pilipczak .Ióz.ef, zam. w Łodzi p'rzy ul. -dr 
Więckowskie·go 7, zagubił ,kartęreje,stracy-jnq, 
wydaną przez Wydział WojSkowy Zarządu Miej
skI·ego w . Ł,odzi. 

Fi'rchan Jan, zam. w Łodz,i przy ul. Dre\,v
nowskiej 48, za'gubił kart,~, rejestracyjną, wydanq 
przćz Wydział W-ojskowy Zarządu Miej-skiego 
w Ł·Q·dz!. 

Grahowski Jerzy, zum.W Łodzi przy ul. Bor
sucz,zj 7, zaguhił d,Qwódosohisty (.pa,lcówkę) oraz 
kartę rejestracyjną. wydaną przez Wydział Woj
·skowy Zarządu JYlI,ejsk:ego w Łodzi. . 

Graczyk i Tadeusz, zam. w Ł!odzi przY ul. Ki
lińskiego 10, zagu.bH kartej rejestracyjna." wydaną 
pn.ez \Vydział Wojskowy Zarządu M.:r.:jskieg\o 
w Łodzi. 

; 

wydam\ Przez Wydział Wojskowy Zarządu Miej
skiego w Łodzi. 

M~:ruszcwgki Jaremi;l, zam. 'w Łodzi przy ul. 
-Drewnowskf,ej 7, zagubił kartę rejestracyjną. wy
·dan9,> przez Wydz:ał \Vojskowy Zarządu Mi:d
skieg'O w Ł,odzi 'Oraz tzw. arkusz ewakuacyjny; 
wYdany prZez Rejonowe'go Pełnomocnika do 
Spraw Ewakuacji w Ostrowcu. . 

Mas!,o\vski Jerzy, zam. w Łodzi przy ul. 
·M:ei'c.za'fskiego 15, zag:ubił kartę rejestracyjną~ 
wydaną przez Wydział WojSkowy Zarządu Miej
ski;:,go w Łodzi. 

Możdżyński Eugeniusz, zam. w Łodzi przy 
ul. Kraszewskiego 45, zagubił kant; rej€'Stracyjną, 
wy;:laną przez \Vydz:ał \Vojskowy Zarządu Miej
ski,ego w Łodz:. 

Nc,\vacki Mieczysław. zam. w Zgierzu pod 
Ło~lzią przy ul. Szczęśliwej 23, zagubtlkart'f:;i re
jestracyjną. wydalli~ Przez RKU :Łódź-Powiat. 

Nowosielski Bogdan, zam. w Łodzi 'prz.y ul. 
Nawrot 87, zagub:ł kartę rejes.tracyjn:ą. wydaną' 
przez Wyd;(al \Vcdskowy Zarzcldu . Mieósikiego 
w Łc(}zi. 

OI'e;jnikMi~hat, Zam. w Łag.iewnika-ch pod 
Łojzią za~ubił ~kt nadania zi'emj z: parc.e,lacji 
maj. Łagiewniki, wydany przez Powiatowy U
rząd Ziemski w Łodzi. 

On:chlmowski Stanisław, zam. w Łodzi przy 
uj. 'Urahieniec 41. zagubił dowód tożsamości ko
nia, wy'dany przez, Wydział Wojskowy Zarża,clu 
Miejskiego w Ładz: za Nr 2539. 

Pakulski Tad,eusz. zam. w Ł.odzi przy ut Ze
r'omski'ego 7, zagubił kartę rej~stracyjną woj5ko
wą, Wyd(111~\ pr.:::z RKU - Koll,skie. 

Pańczyk Antoni, zam. pr~y ul. Cie'Dlarnianej 
7. zagubił dowód tożsamOŚCi konia. wyd~tny przez 
Urząd Gminy Ra.:bieiI za Nr 117464. 

Pawłowski Józef, zam. w Lodzi przy ul. Wól
cZaJlskiej ] 53. zagubił kartę reies.tracyjną, wy
daną przez; Wydział Wojskowy Zarządu Miej
skiego w Łndzi. 

Plkulski Ryszard, zam. w Łnd.z.iprzy ul. Ja
racza 38. zagubi1kart~, rejestracyjna" wojskoWet, 
wydaną przez Wydział \\Tojskowy Zarządu Miej
skiego w Radomsku. 

Plajzer Stanisław. zam. w Łodzi. przy ul. 

GrochuIski .lóz,e.f, zam. przy uJ.· Komorniki 59 
(dawniej uL Grunwaldzka), zagu'bH kartę !'~dc~ 
stracyjną. wydaną przez RKU Łódź~Mia~to. Wyższej 20, zagubił dowód osobisty (pakówkd 

JabłoOń-ski Stanis-law, zam. w ŁodZi przy ul.· oraz kartę r-eiestracyjna, wydana przez· Wydział 
Za.menhOlffa 29, z.agu'bił kartę r'ejes.tracyjna woj~ Wojskowy Zarządu Miejskiego w. Łodzi. 
skową, wydaną przez· RKU Łódź"--:'Mia~to. 

KarczeWS'Ki Jakub. 2.am. w ŁodZi przy ut 
II-go Ustop,ada 59, 'zagubił kart'~~ rejestracyjnq, 
~~daną pr.zęzWydział Wojs~owy Zarządu l'Vl;ej~ 
skie'go w ·Łodzi. '. . 

'Le,fik Henryk, zam.' w Łodzi prz,y ul. Pade
rewski·eg'P 5, za'gubił kartę r;ejestracyjnąwoj·sko
Wą, wydaną przez RKU -.iŁódź. 

,'<I .. 

tucz,ak Zdzisław,za1m. w Łodzi 'p'rzy ul. 
PrzęQ,~alnianej54, z,aguhił . kartf.i rejestra'cyjvą, 

Przyby~ski Zenon, zam. w Łodzi przy ul. Za
chodniej 29, zagubił kartę rejestracyjną wojsko
wą, Wydan'lprzezRKU Łódź-Miasto. 

Raczyński Waldeimar, z.am. w Łodzi przy ul. 
Topolowej 33, zagubił kartę' rejestra~yjną,wy
da.n2,1 przez Wydział Wojskowy Zarządu Miej
skiego w Łodzi. 

Simill,ski JÓze.f, zam. wŁ.adzi przy ul. Lipo
wej '1:7, zagubił kartę rejestracyJną wojskowa, 
wyd~mą przez RKUŁódź~Miasto. 
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Skórka Jan, zam. w Łodzi przy uLZi!lllnej 8, ,wydarta" przez. Wyuział \Vojskowy Zarząuu Mi~j
zagubił kartĘ', rejestracyjną,wydauąl przez '\Vy- ski'ego wŁ,adzi. 
d'zialW.ajskowy ZarząduM,j'eljsk:)C:gJQ. w Łodz,j" .".', ". " . 
-legitymacJę szkolną oraz inn2 d,okumenty. " Shwakowska Maria, zam. w' Łodzi przy ul. 

Spółdzielnia ,,Społem"-Oddział Mlecz,arski, 
Łódź ut" Gdańska 184~, ,zagubiła, dQ.wód tożsamo-' 
śCikonia~ wy·qany' przezW~hdz~ał WQjskowy Za
rządu -Miejski-e'g,ow Ł,odzi za. Nr 2539. 

. Spółdzielnia Spożywcza Pracowników Miej,. 
skich wŁadzi ul. Południowa 40, z,agubHa 2 do
,w-ody t:ożsam:ości koni, wydane przez Wydział 
W'ojskowy Zarz8,rdu Miejskieg,o w" Łodzi Zei 
Nr Nr B22 i 825. ,~ 

Szafruga Zygmunl, zam. w Kutnie przy u!' 
Pa~lhcowej, 9, zagubił, kartę ręjestracyjną' 'vlOj
sk6wą,Wydą.I1ą w 1945: t: przez R'KU'~ Kutno. 

.' ,". ... ,- -' ,'. , ", 

Szczesik 'Wiktorii, zam. w Ło·dziprzy ul. Ka
ąS~jej98, skradz:{)nn dowód osohrsty(palc:ówkę). 

SzCzygiClski Czceslaw, zaim. w bodzi 'Przy ul. 
Łi()'dz'ianka 16, zagubił dowód ',' tozs~mośCi konia. 

',Szym'ań~ki Z,dzislaw. zam.w'ŁoCJii prz·y ul. 
Marszałka Sta~ina 18, za~blbił kart'~,rej,estracyj::u\, 

Okiennej 8, zagubiła legitymację słu'ż'bową, wy-
daną w 1947 r. przez Wydzi.ał Personalny Zarzą
du ,Miejskiego w ,Ł;odztoraz legity,tnacjlę} tramwa-
jową. ,." - ' 

. "Śpi,cwak Karol,zam. w ŁOdz,L,prz; ul.:Ma
gistra~ckiej 25, 'zagubił leg:itymacjl~1 ~zk()ln:ą:, \vy~, 
daną [Przez Państwow'ą Sżkołę Wł6kie:ririk:zą 
W Łodzi w 1947 r-oku~ " , 

'·'Walc.zak .. Zygmuńt,:' zam:·w;~ .. Łodzi' przy' uj. 
Pięknej 7, zagubił ·d'O·wód tożsamo,ś,cikoni'a" wy
danyptz.ez Gminę Gałkówek, Powiat Brz,e'ziński 
za Nr 3118. . 

. Wlazł,o Mie,czysław, Władysław, zam. w . bo;. 
dz,i przy ur. Młynarskicej, 2,zagu'bił' katftę re;Jestra
cyjną,wydanąprze,z Wydział Wojskowy:' Za-rz~,\~ 
du Miejskie'Ko w Ł·Q,dzi. ,"', '. " ~ 

, Zakk,.ta Ii'enry,ka,zam: ,wŁadzi przy ul.·T~·~~-· 
czasowej Ma, zagubiła: -legitymacje tramwajowe, 
świ,adectwo z ukończe.nia sz~ołyorazle·gitytria-
cjE: ZWiązku Zawod-owego. ' 

\ , 
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