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TREśC 

DZIAŁ OR~ĘDOWY 

ZARZ~DZE;NIA, ROZPORZ~DZENIAI OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY 

p~ 154. .z'arządzenie Prezydenta m.Łodzi z .dnia 20 sierpnia 1948 roku W sprawi!e usta .. ,I 

lenia maksymalnej taryfy dla dorożek konnych. 
Poz. 155. Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 23 września 1948 roku o ruchu pojazdów 

klonnych i IWlózków ręcznych na terenie m. Lodzi. 
1?oz. 156.' Rozporządz~nie porządkowe Prezydenta m. Łodzi z dnia 15 września 1948 roku 

o utrzymyWaniu aparatów telefonicznych w, stanie zabezpieczającym zdrowie 
publiczne. ! t 

P~. 15t Rozporządzenie porządkowe Pr~zydenta m. Łodzi z dnia 11 p'aździernika 1948 
roku w sprawie korzystania z energii elektrycznej. 

Poz. 158. Ogłoszenie, Zarz,ądu Miejskiego w Łodzi z dnia 28 sierpnia 1948 rok,:, 
w sprawie podziału miasta na strefy oraz ustalenia czynszu komornianego za 
lokale uiytkowe w. domach administrowanych przez Zarząd Nieruchomości Miej

. skich w Łodzi i Wydział Gospodarczy. 
Poz. 159. Ogłoszenie Zarządu ~nejskiego w Lodzi z dnia 31 sierpnia 1948 roku w sprawie 

podziału miasta, na -trzy strefy mieszkalne. 
Poz. 160. Ogl,oszenie Zarządu Miejskiego w Łode;i - Wydziału Weteryn\arii .:....- z dnia 

24 września ·1948 roku w sprawie ni'elegalnego uboju zwierząt rzeźnych .. 
Poz. 161. Komunikat Z,arządu Mięjskiego w Łodzi - Wydziału Podatkowęgo - z dnia 

23 sierpnia 1948 roku w sprawie żgłoszenia się po odbiór orzeczeń karnych 
ora'z nakazów płatniczych) nadesłanych przez\ Urząd Rewizyjny w Łodzi oraz 
4 Urząd Skarbowy. 

OKóLNIKI PREZYDENTA m.' ŁODZI 

Poz. 162.' Okólnik,nr 41 z' dnia 28 lipca 1948 ;roku w sprawie \fPrOlW'adzenia "książek kon-
,troli". ' 

Poz. 163. ,Okólnik nr 42 z, dnia. 28 lipca. 1948 roku w sprawie wykazu pism okólnych z lat 
1945~1947, zawierających obowiązujące nadal zarządzenia. . 

Poz. 164. Okólnik nr 43z. dnia 30 lipca 1948 roku w sprawie zgłaszanią. wniosków na po-
siedzenia Kolegium Z,arządu MiejskiegO'. 

Poz. 165. Okólnik nr 44 z dnia 5 sierpnia 1948 roku w sprawie podpisywanita kOirespon
deneji z władzami centralnymi i nadzorczymi. 

Poz. 166. Okólnik nr 45 z dnia 7 sierpnia. 1948 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału 
Przemysłowego. 
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Poz. 167. 

Poz. 168. 

, Poz. 169. 

Poz. 170. 

Poz. ]71. 

Poz., 172. 

~{l~. 173. 

Poz. 174. 

Okólnik nr 46 z dnia 18 sierpnia 1948 roku w sprawie ognaniczenia zużycia ener
gii elektrycznej. 

Okólnik m' 47 z dnia 19 sierpnia 1948 roku w sprawie dni ",rolnych od pracy 
w zamian, przepracowanych dni niedzielnych. , 
Okólnik nr 48 z dnia 27 sierpnia 1948 roku·w sprawie wywłaszczenia nierul~ho
mości, zajętych w okresie wojny 1939 - 1945 na potrzeby Gminy. 
Okólnik nr 49 z dnia 27 sierpnia 1948 roku w sprawie zaokrąglania sum z koń
cówkami groszowymi do pełnych złotych przy księgowaniu i regulowaniu wszel
kiego rodzaju zobowiązań i należności. 
Ok61nilr nr GO z un'a 27 sierpnia 1948 roku w sprawie sto.::owania virement 
w budżetach Zarządu Miejskiego. 
Okólnik nr 51 z dnia 30 sierpnia 1948 roku w sprawie komisji przetargowych 

. i komisji odbiorczych w autonomicznych przedsiębiorstwach miejskich. 
Okólnik nr 52z dnia 31 sierpnia 1948 roku w sprawie aprobaty przez człon
ków Prezydium Zarządu Miejskiego· wniosków na posiedzenia ZI~ M. 
'Okólnik nr 53 z. dnia 20 września 1948 roku w sprawie komisji przetargowych 
i komisji odbiorczych w autonomicznych przedsiębiorstwach miejskich. 

Nr. lO 

RUCH S.ŁUżBOWY PRACOWNIKóW ZARZ~DU MIEJSKIEGO w ŁODZI 

Poz. 175. Ruch służbowy pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi za miesiąc sierpień 
1948 roku. 

Poz. 176. 

Poz. 177. 

Poz. 178. 

Poz. 179. 

Poz. 180. 

Poz. 181. 
POL 182. 

Poz. 183. 

OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 4 sierpnia 1948 roku 
w sprawie poszukiwania zagInionych osób. 
Ogłoszenie Warszawsko-Łódzkich Zakładów Przemysłu Drzewnego - Przedsię

biorstwa Państwowego Wyodrębnionego 'w Wa~szawie - w sprawie wyznacze
nia terminów sporządzenia protokółów zdawczo-odbiorczych przedsiębiorstw, 

przejętych na własność Państwa. 
Ogłosz.enie Centrali Technicznej Przedsięhiorstwa Państwowego w Warszawie 
- sprawie wyznaczenia te.rminu sporządzenia protokółów zdawczo-odbiorczych 
przedsiębiorstw przejętych na własnoślć Państwa. 
Ogłoszenie Łódzkich Z:akładów Wyrobów Papierowych - Przedsiębiorstwa 

Państwowego Wyodrębnionego z siedzibą w Łodzi - w sp:rawie wyznaczenia 
terminu sporządzenia protokółów zdawczo-odbiorczycn przedsiębiorstW',' przeję
tych na własn.ość . Państwa. 
Ogłoszenie Centrali Produktów Naftowych - Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi 
- w sprawie wyznacz,enia terminu sporządzenia protokółów zdawczo-odbiorczych 
przedsiębiorstw; przejętych na własność Państwa. 
II Ogłoszenie Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Łodzi z, dnia 5 lipca ~948 r. 
Ogłoszenie Zdednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów w Gliwicach w sprawie 
wyznacz.enia terminu sporządzenia protokółu zdawczo-odbiorczego przedsiębior
stwa przejętego na własność Państwa. 
Ogłos.zenie Zlakładów Prz.emysłu Materiałów Biurowych - Przedsiębiorstwa 
Państwowego Wyodrębnionego w Łodzi w sprawie! sporządzenia protokółów 
zdawcz~odbiorczych przedsiębiorstw przejętych n'a własność Państwa. 

DZIAŁ NIEURZF;DOWY 

Ogłoszenia drobne. 
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DZIAŁ URZĘDOWY 

Zarządzenia, rozporządzenia, ogłoszenia, komunikaty. 

Poz. 154. 

ZARZ~DZENIE 

Prezydenta m. Lodzi z dnia 20 sierpnia 1948 roku 
Na podsta.wieart. art. 43 i 131 ro~porządzenia 

Z A KUR S 

w śroomieśdu 

z krańca do kmńca· śródmieścia 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia l' ezerwca 1927 
I'!ol\JU Q praw~e prz.emysłowym. w br~ieniu ustawy 
z dnia 10 marca 1934 I'!~~U (Dz. U.R.P. nr 40 poz. 
350) ustalam niżęj podaną maksymalną taryfę dla 
dorożek 'l\Jonny,ch, a mianowicie: 

W porze W porze 
dziennej nocnej 

zł. zł. 

150.- 1200.-

250.- 300.-

ze śródmieścia na Dworzec Fabryczny ew. z tegc 
dwoma dośl'Ioomieścia 200.- 25(j.~ 

Ze śródmieścia na DworoooK:aUSik.iew. z tego dwor· 
. ca do śródmieścia 230.~ 300.-

z Dwol'!ca Fabrycznego na Dworzec Kalislti lub od· 
wrotnie 250.- 300.-

ze śródmieścia na perYf.erie mi:a:sta nie dalej niż de 
granic' Wielki,ej Łodzi według umowy jedna~ 
w ramach 250.-500.- 300.~600.-

350.-godziny jazdy po mieś·cie z zatrZymaniem się 

ze śródmieścia do Lagiewnik na chrzty, śluby, po· 
grzeby, spacery oraz poza granice miasta we 
dług umowy. 

}>vzewÓZ bagażu do 25 kg bezpłatnie, zaś p:)

wyżej 25 kg według umowy. 

Pora noona od godziny. 23 do 6. 

Jako śródmieście ustała się teren miasrta ogra
nic2Jony ulicami: 

Wrześnieińs!tą., LdmanowiSk~egiO', ZgireirSiką, Wojska 
Polskiego, Sporną, Zródłową, Unirwersytecrką, Dr. 
Kopciń'skiego, A:rmii OZerwolIlej, Przędzalnianą, Na
piól'lkowslriego, R.iZigiolws!ką.,Placem Niepodlelgło ści, 
Nad Jas:i:eruem, Fel!sztyń,skie.g;o, torem kolejowym 
do Wrześnieńskiej. 

Taryfa ta obow.iąziUje z dniem 21 sierpnia 1948 
roku i oZ dnłeim tym tracą mOlc obowliązującą wszy
stkie inne dotyohczas rw tej sp,rawie wydane mną
dZe,trla.. 

W dO~Orżkach wiJnlIlabyć umies,zcoona w mieJ' 
sem widocznym dla p'aJsrażera poś;wiad~on:a urzędo
wo taryfa, a to. w myśl § 67 rozpor.ządJzen.ia Woje
wody LódIDOiego z dnia. 19 stycznia, 1931 roku 
(Lódmi Dziennik 'Vojewódzki nr 8 z 1945 roku 
porZe 118). 

Piobieranie należności ~ przewóz dorOl21ką w 
l wy:sokości przekraczającej stawki taryfolWe oraz 

nieumiesZiczernie taryfy na widocznym miejscu w 
dorożce będzie karane VI trybie admiIrist~acyjnym 
grzywną do 50.000.- zł 1JuJbares:ztem do 6 tygodni, 
albo obiema tymi karami łącmie z mocy art. 21 
ustaWy 'z dnia 7 października· 1921 I'1oku o przepi
sach po:tządJroowych lIla' drogach p~bliJcznych w 
brzmieniu rozPOt'lządzen1:w Prezydenta Rzecz.ypospo. 

litej z dnia [4 lute~o 1928 roku (Dz. U.R.P. nr 18, 
poz. 151). 

PREZYDENT MIASTA 
WZ. mgr. Wacław L. 80bo) 

Wilceprezydent 

Poz. 155. 

ZARZ~DZENIE PREZYDENTA MIA8.TA 

z dnia 23 września 1948 roku omebu pojazdów, 
konnych i wózków ręcznych ną. terenie m. Ł o d z i. 

N a podstawiie art. 5 ustawy z dnia 7 paździer
nik.a i921~okru. o przepisach porzą~orwych na dro .. 
gach publioznych (Dz. U. R. P. nr 89, poz. 656) 
i § § 13 - 33 ro~orZ'ąd.zenia Ministrów Robót 
PU!bl1cznych li Spraw Wew:nętrznyroh'z dnia 26.6.1924 
roku regwującego używame i ochronę dróg (Dz. 
U.R.~. nr 61, po~. 611) oraz w zwi~u z mkoń
C1Z.eniem przeglądu i·. rejestracji pojazdów konnych 
i wózków ręClZIl.ych zaJrządzam co następuje: 
1. dOW1odem rejestracji pojazdu i WÓlzka jest ta., 

bUczka numerowaiIl\8. rejestracyjna koloru czer~ 
W101ne:~o na rok 11948. 

2. tablica adresoM7'a itabl:vczka rejestracyjna win .. 
ny być rp~zybite IZ lewej strony podazdu konne· 
go ~kłegio i wó~a ręcztn~go w miejSCIU wi
doClZll)'m i dostępnym, 

3. dorożki kOlIllIle winny mieć tabliczki rejestra
.cyjne pr~b[te werwnątrzdorom, z prawej 
strony kozła, nap,rzeciwlw pasażera, a . nieza
leżnie od tego na tyle dorotŻki ()pudl·e) powi~ 

nlen być 'Stempel owałny o zarejestrowaniru. 
4. pojiazdy luksusowe jak karety, landa itp. mu· 

sząmieć tabliiczkirejestracyj.ne przybite z le
wej sf;t1onyklolZła od . wewnątrz. 
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Posiadacze pojazdów i wózków, które będą w 
ruchu na tereru.e m. Łodzi bez tabHcz,ek rejestra
cyjnych na rok 1948 oraz winm innegO' :narusze'nia 
niniejS\ZelgD zarządzenia karani. będą w trybie admi .. 
nistracyjllym .grzywną do ~. 50.000. - lub are· 
sztem do 6 tygodni, względnie obu tymi karami 
łącznie z mocy art. 21 powołanej na wstępie us Ła
wY W brzmieniu vo:zporządzenia Pręzydenta Rz. P. 
i: dnia 14.2.1928 rokru (Dz. U.R.P: nr 18,poz. 151) ~ 

PREZYDENT MIASTA 
(-) Eugeniusz Stawińsld 

Poz. 156. 

ROZPORZ~DZENIE PORZ~DKOWE PREZY
DENTA m. ŁODZI 

z dnia 15 września ·1948 roku o utrzymywaniu apa .. 
ratów telef-oDi:czDlYch w stanie zabezpie~zającym 

zdrowie public1;ue. 

Na podstawie art. 108 pkt 2 !Vo~orządzenia 
Prezydenta RzeCZypO'S(politej z dnJla 19 stycznia 
1928 ~okru o organizacji i zakresie działania władtz 
adIninl!srtracji o'góLnej (Dz. U. R. P. nr 80, poz. 5·55 
z 1936 roku )zarządzrup. co następuje: 

§ 1. 

wych organach pr2edsd.ębiorstwa 

"Poczta, Telegraf i Te,l,efon". 

§ 4. 

państwowego 

Wi1liI1i niewy;roonam~a luib nienalelżyteg~o wyko
nywania . niJn[ejs~g10 ro~porząd!zenia podlegać będą 

w trybie adoonistracyjnym karze grzywny do 25.000 
!Złotych lub karne ares~tu do 14 dni albo obu tym 
karom łącznie z art. 1111 powołanego na wstępie 
l'ozporzą<hema. 

§ 5. 

Rozporządzetnie mniejsze wcbodzi w ~cie ;j 

dniem ogłoszenia w "Dzienniku Urzędowym Zarzą
du M[ejskiego w Łodzi", 

ZA PREZYDENTA MIASTA 
(-) Edmund Bugaj.ski 

Wiceprezydent 

Poz. 157. 

ROZPORZ~DZENIE rORZ~D(rOWE 

Prezydenta nt. Łodzi z dnia 11 października 1948 r. 
W s.prawie korzystania z energii elektrycznej. 

Na podstawie art. 108 pkt 2 i 109 ro~porządze,:, 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 
1928 roiku o organizacji i zakresie działania władz 
adm,iIl;1stracji ogólnej (Dz. U.R.P. nr 80 z 1936 1. Ro~poI"Ządzeme· niniejsze dotyczy aparatów te

lefonicznylch- '~b1OIDowych i P1l:bli,c:znych. 
2. W rozumieniu nillliejszego ro\ZlPOrządzenia: 
a) "a;p8>raty IZbiOlrowe"są to 8.lparaty pmoonaczo

ne do użytkiu 'zarówno· abonenta, jak i osób 
u niego pracujących, w szczególności aparaty 
młożone w iIllstytucj,ach pu'bliczmych, siPołecz-

- -roku, poz. 555) wprow:adza się niżej wskaz.ane ogra
niczenia rw korzystaniu z energii elektrycznej. 

l·n)1lch, handlowych, przemysłowych, nWKowych 
~tp.,. 

b) "aparaty pu:bliJczne" są to aparaty dostępne do 
użytku publi~nego, w siZczególności aparaty, 
w rozmówrucach telefoni,c.mych, hotelach, re .. 
staJuJracj ach , kawiarniach,c1l1k:ierniaCih, teatrach, 
giełdach, klubach, salach o:gólnych banków, dla 
lokatorów jednego domu itp. 

§ 2. 
1. Aparaty telefcmiczne. wymieniooe w § 1, po

winny być stale utrzymywane w należytej 
czystości, 

2. Słuchawki i różkii. ·mikrofonowe tych ,aparatów 
telefonicznych pO'winny być odJkalŻane prZlelZ 
rozpYi1anie jednego z prepar8ltów odk8JŻajfł!cych, 
które ~ały przez MiinłsterstwO' Zdrowia za" 

I rejestrowane, ~ględnie za pO'mocą pOW1slZechnie 
\ znanYlch, ,skute~ch' środk!Ów odkażających, 

nie ndJs2;czących ,~UJchaJWek i ró~óW' mikrofo~ 
nowych aparatów telefon1czn~ch; części odka~ 
źame :należy tmymać podczas. odkażania w od
ległości od 40 do 60 cm od rózpylaClZa. 

3. Prmd odkażaniem należy Słuchawkę i różek 
~ofunowy dokladnie oczyścić z zewnątrz 
i wewAątrz mlżoną gąbką, a następnie OISUSIZYć. 

4.. Odka:żanie polW!inno być UJskJutec:zniane 'możliwie 
CZęSlto, w każdym. razie lIlie rzadziej niż 00 7 dni. 

§ 3. 
Obo~, wynikające z :niniejszego rol?JPOI'zą

dzen.ia, ciążą lIla 8Jbonent8Jch, '. w odniesieniu do aps:
rat6w w rozmówniicachtelerfonli!cznych :na właśCl-

§ l. 
Zabranhi się :używania pomp srtud2liennych o 

napędzie 'ełektrycz:nytm w godzinach od'6 do 12 i od 
16 (4 po połud~u) do·22 (10 wi,e1czór). 

Zakaz ten nie dotyCZ1y domów, posiadających 
. hydrofory. . 

§ 2. 
Zabrania· się używania energii elektrycznej do 

reklam świetlnych w gIOdz'in8JCh od 6 do 22 (10 
wiecror). 

§ 3. 
> Dla OIśrw'ietlama włJtryn sJdepoIW'Yich mogą być 

używane ~arówlci o łą~nej mOlcy, nLe 'prnekraczają-' 
rej 40 waJt :na każdi.ą witrynlę. - . 

§ 4. 
W,SlZei1kięgo rodzaju zakłady gastronomiczne 

mogą używać dla oświetlenia nie . więcej niż j~ną 
żarowkę o mocy 40 wat na każde :10 m2 powierzchni 
Lokalu. Zabrania się używania przez te 'zakłady 
energii elektrycznej dla oświetlenia de·koracyjnego. 

§5. , 
Winni p~ekroczema nilniej,szeg1o rozporządze

nia karani będą z mocy art. 112 powołaneg.ó rozpo
rządzema w .trybie administracyjnym grŻywną do 
25.000.:- zł. lub are!sztem do 14 dni :aJlbo obu tymi 
karami łąCznie. 

§ 6. 
Rozpo~ząd7Jenie m'meJSIZe wchodzi. iW życie z 

dniem 'olgłoslZell1ia w "Dzi.enW~u Urzędowym Za
rządu Miejskiego w Lodzi". 

wz. PREZYIDENifA MIASTA 
.. (-) Edmund. Bugajski 

. : W:iJceprezydent 
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Pen. 158. 

OGŁOSZENIE 

Zarząd Miej/ski w Lodzipodaje do wiadomości, 
że z dniem 1 wr~śnia 1948 roku 

1. ustalono .następujący podział miasta na strefy: 
I strefa: 
cała ruI. PiotrkJOW1ska, Plac Reymonta,· ul. Sie
r~a, teren zawarty w cZ!Woroiboku ogram-
eoohym ultcami: ' 
od południa - Bandlurslciego i Stalina 

(włącznie) 

od północy - Ogrodową i Pómocną (włącznie) 
od wschodu' - Kilińskieglo (włącznie) 
od ~achodu - Gdańską (włącmli·e) 

ul. Stalina diD Placu Zwycięstwa i Placem. 
Barlickiego 

za lokal handlowy 
. mo loka! prnem~owy 
za lokal rzemieślniczy 
'za lokal biu~owy:. 

a) władZ" urzędów, instytucyj :i przed. 

siębi<nmw 
<-

b) organi2l8Jcyj Ispołe~y,ch, poUtycz-
nych, oświatDwych i kułtm.alnych 

m garaż, magazyi!1 i szopę ?jamkrmętą 

granice Starostwa Sr6dmiejsko-Łódzkiego oraz 

cała ul. Pabdia.ruLcka, cała ul. Zgierska i cała ul" 
• 

Rzgowska~ 

III strefa: 

pozostały teren nllaJSta. 

2. ustalDno llIastępujący czyns~ komomiamy za 

lokale użytkowe iW doma;ch administTDW1anycb 

przez Zarząd Nieruchomości Miej,skich w Łodri 

i Wydział GospodaI'1C:ZY: 

za 1 m kw. miesięcznie 

w 
I 

zł 300 . ...:..-
zł 200.-
zł 200.-

zł 200.-

zł 150.
zł 150.-

strrefaeh: 
II 

zł 200.- . 
zł 150.-
zł 150.--

Zł 150.-

zł 120.
zł 100.-

m 
zł 150.~ 

zł 120.-
zł 120.-

zł 120.--

zł 100.
zł 80.-

3. UlsltaJllOno następujące, dopłaty za urządzenia i wygody: 

wodoloiągi i Ika.nalizacja 5% odczyl1JSZU 
eentralne 'Ogrzewanie 54

/0 od czynszu 
wejście z ulmy do lokalu handlowego 10% od CZYJJISZU 

4. ustalono. odliczanie 20°/0 ód CZynB1ZU dla lokali 
~jd-qjąc1ch się. na podd'asza,ch i SlUltere!l1ach; 
ustalooo od1aCzalnie dl'a soop. otwartych 500

/ u 

Poz. 159., 

OGŁOSZENIE 

ZarZąd Miejski w Łodzi podaje do. wiadomości, 
że Miejska Rada Narodowa. uchwałą Ilł" 109/48 z dni.a 
30 sier:pma 1948 roku, ustaliła z dniem 1 września 
rb. na zasadzie . art. 9 dekretu z dnia 28 lipca rb" 
Q najmie lokoli (Dz. UóR.P. nr 36, poz .. 259) nastę:' 
pujący podział miasta na trzy strefy mieszkalne: 

I strefa 
lokale mieszkalne na terenie Starostwłt Grodz
kieg'o Sródmiejsko-Lód~ego o.raz lokale willo
-we na terenie strefy n. 

II strefa: , I 

lokale mieSzkalne na terenie Komisariatów M.O. 
I, XlV' i XV, osiedla: 

czytIlSZU obowiązującego dla szop za.m/1mjętyeh, 

Łódź, dnia 28 sierpnia 1948' roku 

ZARZ.4D MIEJSKI w ŁODZI 

a) im. Mollltwiłła-Mireckiego 
b) Stoki Góme i Dolne 
c) Tor na Marysinie 
d) im. św. Teresy na ltadogoezcru 

e) na Julianowie w granicach osi 
ulic: 

od północy - Gen. Sowińs1.tiego, 
od wschodu - Łagiewniokiej, 
od południa - Julianowskiej, 
od zachodu - Zgd.erskiej, 

Qraz lokale willowe na terenie strefy ID; 

m strefa: 

lokale' mieszkalne na pooostał~ terenie mia

sta. 

Łódź, dnia 31 sierprrla. 1948 roku 

ZARZ~D MIEJSKI w ŁODZI 
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Poz. 160. 

OGŁOSZENIE 

w sprawie nielegalne~o uboju zwierząt rzeźnych. 
Wiobec częstych wypadków dokonywania niele

galn~ uboju mrie'rząt rzeźnych --- dla ochrony 
zdrowia lud:zkiego p'r~ed niebezpieczeństwem wsku
tek spoży1cia mięsa z melegalnego lUbo ju., zakaż o " 
nago rueraz trY1chirnami, wągrtZylcą, r6życą świń, pa
ratyfusami i innymichlOrobami, przenoszącymi się 
na ludzi - Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział We
terynarii - przypomina, że na podstawie art. 1p.p. 
a· i b rO'zporząOOema Prezydenta RzpU1;.ej z dnia 22 
marca 1928 roku (Dz. U .R.P. nr 38 poz. 361) o ba .. 
danLu zw;ierzą:t rzeźnych i mięsa - do obrotu do
puszczane jest jedynie mięso, pochodzące ze zwie· 
rząt poddanych bad'aniu przed lUbojem i po: uboju, 
o'znakowane stemplem właściwej rze~ni lub lekarza 
wet., a! ~ar~eni~m Prezydenta Miaslta z! dnia . 
25 listopada 1947 voku na terenie m. Ł:odzi ~ostał 

wprowadzony obowiązek poddawania urzędowemu 
badam:iu również z.wiernąt ubijanych w celu s-po
żyda we właSillym' g1os.podarstwie domowym i mięsa 
z nich pOlóhodIząceg1o. 

Przypomina .się też, że z mocy -zarządzenia Pre
zyde~ta Miasta -z dnia 16 stycmtia 1947 roku prze
twory mięsne wprowadzane na teren miasta winny 
być spraJWdzane na 'stacji kontroU mięsa (i węd
lin) . 

Kto poddaje ubojowi zwięrzęta potajemnie lUD 
wprowadza W ohrót mi~o z tych ZW'.ierząt bez, 
ll1P'rzedniego proddamia urzędowemu badaniu i ozna· 
kowaniu .poc1!lega rwymierzane1j w trybi-e 'admin~tra· 
cyjnym karze grzywny do 50.000.~ zł lub aresztą 
do trzech :rni:esięcy. z mocy aort. 32 pkt 1) i 3) po~ 
wołanego wy,żej !Vo~oI"Ządzenia Pre'zydenta Rzplitej 
w brzmieniu UlsltaJWY z dnia 1 marca 1938 roku (Dz. 
U.R.P. :nr 18 pOZ. 132). 

L6dź, dnia 24 wrzelśnia 1948 rok'ł 
ZARZ,4D MIEJSK:I W ŁODZI 

Poz. 161. 

KOMUNIKAT 

Stosownie do art. 40, pkt. 1 dekretu z dnia 16, 
V.,1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U.R.P: 
lIr 27, poz. 174) Zarząd Miejski w Lodzi - Wydzhł 

Podatkowy - podaje do wiJadomośrei, żew biurze 

Wydziału 'Przy Al. ,T. l{joś.ciuszki nr. 1, I piętro, 
pokój 68 znajdują się do odbioru rorz.ecz,enia karne 
Urzędu ReIwizYjnego: w Łodzi oraz nakazy płatnicze 
nadesłane prZielZ 4 Urząd S~arboW'y. 

1. Nr 375 na nazwisko Adamczyk Genowefa zam. przy ul. B. Joselewicza·5 
sklep przy ul. Kilińskiego 44 

2. 
" 

371 
" Baum Herman zam. przy ul. J aracza 72 

3. 
" 

336 " Bere'stecka Katarzyna 
" " " 

N'arutowicza 1 
4. 

" 
337 

" Be:restecka Katarzyna 
" " " 

Narutowicza 1 
5. " 

496 
" Borowski Aron 

" " " 
Kilińskiego 49 

6. 
" 

157 
" Cedyk Samuel 

" " " Piotrkowska 68 
7. 

" 
280 " Chorosz.kiewicz Kazimierz 

" " " 
Jaracza 96 

8. 
" 

433 " Czekała Henryk 
" " " 

Piotrkowska 50 
9. 

" 
339 

" 
Dąbrowski Jan 

" " " 
Narutowicza 1 

10. ". 342 
" 

Dworzak Otton 
" " 

Traugutta. 4 
11. 

" 
267 " Goldsztajn Szlama Kilińskiego 40 

" " " 12. 
" 

268 
" 

Golec Antoni \ Jaracza 38 
" \ " " 13. 

" 
269 N Gołębim~ski Wacław Kilińskiego 46 

" " " 14. 
" 

344 " Gordon Mordka 
" " " 

Narutowicza 6 
15. 

" 
431 " Górski Stanisław 

" " " 
Traugutta 6 

16. 
" 

314 " Grodzińska Janina Piotrkowska 46 
" " " 17. 

" 
313 " G~odz~ńska Janina Piotrkowska 46 

" " " 18. " 
5 " Grzęda Anto~i 

" " " 
Wschodnia 72 

19. 
" 

315 " Hajdys Marian 
" " 

PiotrkowsĘa 46 
" 20. 

" 
429 " Jagiełło Helena 

" " " 
Narutowic~ 22 

21. 
" 

450 " J anikowska Iren!. 
" " " 

Narutowicza 25 
22. 

" 
44p " J anikowska Irena i Stępień Jan 

" " " 
NarutOtWiJcm 25 

23. 
" 399 " 

Jastrzębski Henryk 
" " " 

Piotrkowska 62 
24. 

" 
4568 

" 
Jeżak Wacław 

" " " 
Kilińskiego 26 

25. 
" 

424 
" 

J e-żak Wacław ". " ." Kilińskiego 26 
26. 

" 
393 " 

Kierniczyszyn Marian 
" " " 

Jaracza 18 
27. 

" 
432 

" 
Kijek Jan i S-ka 

" " 
Wschodnia 51 

28. 
" 

391 
" 

Klimaszewski Władysław 
" " 

Jaracza .6 
" 29. 

" 
394 " 

Kołodziejski Edward 
" " " 

Wschodnia 56 
30. 

" 
453 " 

Kozłowski AIidrz.ej 
" " " 

Piotrkowska 68 
31. 

" 
322 " 

Kudelski Edward 
" " " 

Piotrkowska 46 
32. 

" 
455 

" 
Kuźma Bronisław Piotrkowska 38 

33. 157 Lipenholc Milna i Cedykow Samuel 
" " " Piotrkowska 68 

34. 157 
" Li.penholc Mirna i Cedykow S~amuel 

" " " 
Piotrkowska 68 

35. " 
499 

" 
Łopato-Rutkowska Antoniną 

" " 
,Armii Ludowej 2& 

J6. 
" 

463 II Luczan Wiktor 
f' " " Na.rutQwic2:R ~O 



Nr .. 10 

Nr ks. bierczej 37. 
38. 
39. 
40 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 

" " 
" " 
" " 
" " 
" 
" " 
" " 
" 
" " 

47. 
48. 

,49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 

56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71, 
12. 
73. 
74. 
75. 
'76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
". 
" 
" 
" 
" 
" 

82 .. " 
83. " 
84. " 
85. " 
86. 
87. " 
88. " 
89. " 
90. " 
91. ". 
92. 
93. " 
94. " 
95. " 
96. " 
97. " 
98. " 
99. 

100. " 
101, 11 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
". 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Dziennik Urzęd'owy Zarządu Miejskiego. w Ło.dzi Str. 123 

501 
479 
507 
482 
483 
520 
521 
25is 
525 

3791 

532 
323 
437 
468 
401 
441 
446 
167 

6 

127 
95 

3454, 
118 
119 

1421 
156 
157 
702 
241 
242 
256 

1622 
264 
280 

1189 
324 
328 

1127 
1054 

314 
1186 

398 
637 
946 
415 

3443 
1188 

472 
475 
500 
485 
490 
527 

1606 
532 
584 
582 
588 
589 

3457 
601 
650 
603 
809 
&10 

Mańko Marcin 
Maślanka Aron 
Michalska Teresa 
Okrąglik Alter 
Okrąglik Ber 
Ożarowska Stefania 
Pajdowska Halina 
Pajor Jan 
Pietrucha Zofia 
Platt Ahram i S~a "Lutrolin" 

Podgórska Zofia 
Sadaj Stefan' 
Salom J. 
Stępień Jan 
Trojanowska Halina 
Wilkowska Jadwiga 
WolańskiFewel 
Zieliński Wacław 
Adamczyk Genowefa 
i Glajch Karolina 
Babczymeć Dymitr 
Be'rgstein Rojza 
Białowolski Mojżesz 
Blumsztajn E$tera 
Blumsztajn Nataniel 
Bocheńska Janina 
Borowicz Jakub 
Borowicz Zynajda 
Choroszkiewicz Kazimierz 
Cypersztajn Prima 
Cybulski Tadeusz 
Czapczak Maria 
Ożarorwska Stefania 
Czerwiakowski Jan 
Dargiel Jadwiga 
Dobrobudker Mojżesz 
Domańska Julia 
Dorożyńska Janina 
Dymbort Michał 
Dymbort ,Michał 
Elkies Jakub 
Fe,9-er N adzia 
Feldman Owsiej 
Felsowa Cecylia 
Ferster Samuel 
;Finki el Henryk 

. Ford Aleksander 
Frydman Chaim 
Gajewska !Zofia 
Galiński Władysław 
Gąbka Feliks Bonifacy 
Gątarek, Wacław 

Gelhopf Mendel 
Głuchowski Stanisław 
Goldberg Chaskiel 
Gołębowski Wacła.w 
Gradecki Feliks I 

Grynbaum Ke,lman 
Gronis Helena 
Grossberg Abram 
Grossman Mojżesz 
Gruz Apolonia 
Gryc Jerzy 
Grymowska Geno.wefa 
Grzegorzewski Witold 
Graelak Roman 

zam. 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" ., 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" ,,, 

przy ul. Kilińskiego 24 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

'" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" Wscho.dnia 56 
" Wierzbowa 23 
" Wschodnia 56 
" Wschodnia 56 
" Piotrkowska 39 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

Piramowicza 2 
Południowa 21 
Plac Dąbrowskiego 1 
Jaracza 55 
(zam. Nowotkj 19) 
8kładowa 2 
Piotrkowska 46 
Jaracza 1 
Narutowicza 25 
Południowa 15 
Jaracza 25 
Wschodnia 62 
Wschodnia 53 

Kilińskiego 44 
Kilińskiego 44 
Kilińskiego 46 
Narutowicza 47 

" 'Narutowicza 40 
Narutowicza 47 
Plac Dąbrowskiego 1 
Narutowicza 47 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

Narutowicza 47 
Jaracza 96 
Armii Ludowej 28 
Plac Dąbrowskiego 5 
Jaracza 69 
Piotrkowska 39 
Narutowicza 40 
Jaracza 58 
Składowa 18-20 

" Narutowicza 56 
" J aracza 67 
" Południowa 51 
" Wschodnia 51 
" Kilińskiego 44 

Kilińskiego 46 
" Kilińskiego 46 
" Wierzbowa 34 
" Narutowicza 56 

Narutowicza 54 
Narutowicza 90 
Kilińskiego 36 

", Narutowicza 54 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Narutowicza 54 
Armii Ludowej 17 
Jaracza 38 
Narutowicza 45 
Kilińskiego 36 
Armii Ludowej 28 
Kilińskiego 46 
Armii Ludowej 31 
Jaracza 38 
Piramowicza 2 

" Wschodnia 53 
Piramowicza 8 
Narutowicza 47 " 

" " Jaracza ·37 

" 
Armii Ludowej 19 
Kilińskiego 48 

" Narutowicza 49 
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102. Nr ks. bierczej 
103. " " 
104. " " 
105. " " 
106. " " 
107. " " 
108. " " 
109. " " 
110. " " 

'111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 

118. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
119. " 
120. " 
121. " 
122. " 
123. " 
124 .. " 
125. " 
126. " 
127. I" 

128. " 
129. " 
130. " 
131. " 

132. 
133. 
134. 
135. 
136. 

" 
" 
" 
" 
" 

137. " 
138. " 
139. " 
140. " 
141. " 
142 .. " 

. 143. " 
144. " 
145. " 
146., " 
147. " 
148.. " 
149.' " 
150. " 
151. " 7 

152. " 
153. " 
154. " 
155. " 
156. " 
157. " 
158. " 
159. " 
160. " 

161. " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

." 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
'" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Dziennik Urzęd'owy Zarządu' Miejskiego w Łodzi Nr: 10 

610 
1732 

754 ' 
781 
773 
772 
801 

.835 
860 

917 
928 

3170 
960 

1226 
992 
976 

986 

1001 
1002 
1566 
1101 
1104 
1108 
1365 

834 
582 

1181 
1192 
1216 
1217 

1371 
1239 
1263 
1483 
1313 

883 
1328 
1346 
1456 
1398 
1421 
1423 
1455 
1507 
1529 
1530 
1517 
1575 
1583 
1593 
1605 
1606 
1735 
1564 
1705 
1660 
1720 . 
1736 
1744 

174G 

Grzelak Henryk 
Janicka Leokadia 
Janicka Leokadia 
J asinski Ryszard 
J arzębowska Stanisława 
Jaroszewicz Zofia 
Jędrzejewski Walenty 
Kiac-J oel-Hersz 
Kalińska Teresa 

Kędzierski Włodzimierz 
Kiraga Franciszek 
Kmieć Agnieszka 
Kneblewski L. 
Knoblicki Juda 
Kohn Abel i S-ka 
KOM Moszek 

Kołodziej N echemo 

Konarska Stefania 
Kiondracki Adam 
Konrad Kazimierz 
Krysiewicz Stefan 
Krzymińska Franciszka 
Ksyk Antonina 
Kuchta! Julia 
Kurcbart Salomon 
Kwiesielewicz' Jadwiga 
Lederman Szlama 
Lessing Febus 
Lindner Rafał 
Lindner Rafał i Wanda 

Liwczyc Oswald 
Lubin-Lubiński Izaak 
Lapecka Józefa 
Makarewicz Henryk 
Makowski Feliks 

Makowski i S-ka "Ke·-Pe':-We" 
Małkowski Władysław. 
Marczyńska Maria 
Mazur Jan 
Michalska Teresa 
Milsztajn Chaim 
Miłosz Maria 
Morin Izrael 
Namysłowska Władysława. 
N omberg Lola 
Norek Krystyn~ 
Neymark Edward 
Okręt Nusen Cherszkowicz 
Olsza Maria 
Onopa Maria 
Orzeł Andrzej. _ 
Oksęk-Nowicka Maria 
Osiatyńska Zenajda 
Ostrowska Irena 
Pajdowska Halina 
Patałowska Halina 
Pawińska Julianna 
Perczykow Jan 
Piatnicka Olga 

zam. przy' ul. Narutowicza 49 
" " " Armii Ludowej 30 _ 
" " " Armii Ludowej 30 
" " "N ar-lItowicza 49 

" " 
" " 

" 
" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
'" " 

" 
" " 
" " Chil " " 
" " 
" ,,' 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" , ,., 

" " 
" 
" " 

" 

" Nowotki 129 
" Narutowicza 47 

,. KilińsLldeg.o 34 
" Kilińskiego 46 
" Narutowicza 8 

(3 szt.) 
" Kilińskiego 24 
" Jaracaa 33/35 
" J aracza 37 
" Narutowicza 11 
" Kilińskiego 24/26 
" Narutowicza 40 
" Kiliń.skiego 44 

(2 sztuki) 
" Ki1ińskiego' 46 

(2 sztuki) 
" Narutowicza 47 

Narutowicza 35 
" " Narutowicza 39 
" Wierzbowa 34 
" Narutowicza 51 
" Wierzbowa 34 
" Armii Ludo~ej 28 
" Jaracza 67 
" Piramowicza 4 
" Jaracz.a 37 
" Narutowicza 53 
" Narutowicza 54 
'" Narutowicza 54 

(2 sztuki) 
" Wschodnia 72 
" J aracza 37' 
" Piramowicza 2 
" Narutowicza 90 
" Narutowicza 51 

(2 sztuki) 
" PiramoWicza 12 
" Kilińskiego 48 
" Narutowicza 53 
" Kilińskiego 30 
" Wierzbowa 23 
" Armii Ludowej 42 
" Piramowicza 10 
" Narutowicza 40 
" Narutowicza 54 
" Kilińskiego 44 
" Armii Ludowej' 21 
" Plac Dąbrowskiego 5 
" Al. Kościuszki 46 
" Narutowicza 56' 
" Narutowicza 26 
" Piramowicza 2 
" Narutowicza 56 
" (Narutowicza 41 
" Kilińskiego. 42 
" Piramowicza 2 
" Wierzbowa 34 

" 
" 
" 

" 

Piramowicza 2 
Jaracza'53 
Piramowicza 10 
(2 ,sztuki) 
Wierzbowa 40 
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162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
1,73. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 

187. 
188. 
189. 
190: 
191. 
192. 

193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199, 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

206. 

207. 

208. 

209. 

210. 

Nr ks. bierczej 

" " 

,,' " 
" " 
" " 

" " 
" 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 

" 
" 
" " 
" , " 
" " 
" " 

" " 

" " 
" " 
" 
" " 
" 

" 

" " 
" " 
" " 
" 
" " 
" " 
" " 

" " 
" " 

" 
" 
" 

" " 
" " 
'9 " 

" " 
" 
" " 

211. '" 
212. 

" 
" 

" 
213. " " 

1756 
1763 
1632 
1778 
3741 

292 
1844 
1846 
1850 
1948 
1971 
1972 
1985 
1922 
2021 
2029 
1305 
2069' 
2086 
2087 
2146 

637, 556 
1524 
2177 
2212 

2258 
2259 
2263 
2278 
2326 
1333 

2399 
1455 
2448 
3451, 

2817 
2504 
3035 

2545 

2551 

2570 

2559 

748 

2656 

2710 

947 

2720 

2727 

2739 

2751 

2766 

1345 

Pierzchalska-Zgorzelska Jadwiga 
P,ięta Z,ygmunt 
Pinskier Salomea 
Plotrowska Elwira 
Platt Abram ' 
Prażanowski Stanisław 
Przybyłowicz Tadeusz 
Przybyszewska Aleksandra 
Pszczół Leizer 
Rozenberg Mosiek 
Rudzińska Wanda 
Rudzińska Zofia 
Rybiński Stanisław 

Ryzow Ada 
Sapiejko Marian 
Sel~yn Nuta 
Sznajder- Gierda 
Smarzyńska Barbara 
Sobieraj Zofia 
Sobkiewicz Tadeusz 
Strasberger Józef 
SwidaWlski Józef 
świdawski Aleksander' 
Syrczuk J osek 
Szajner Karol 

SZ,llycer Majlech 
Szpejda Zofia 
Szor Lipman i S-ka 
Sztymeiski Marian 
Szymańska Anna 
Topola Matylda 

Trafalski Stefan 
Trubler Szyja 

Urbanowicz Edward 
Urbanowicz Stanisław 
Wajntreter Icek 
Walasek Jan 
Walkows~i Henryk 

Wandelewska Janina 

Wesler Władysław 

Wicherkiewicz Janusz 

Widawski Szyja 

Wińsk! Zygmunt i S-ka 

Dr Woźni akowski Józef 

Zajączkowski Bolesław 

Zajdel Bolek 

Za lewska Kazimiera 

Z,ambrzycki Władysław 

Zatoński Bronisław 

Zawisza Zofia 

Z,ieliński Józef 

ZylberbergBinem 

" " 
" 
" 
" 

" " 

" 

" 

" 

" 
" 
;, 

o, 
" 

" 

" " 
" " 

" 
" 

" 
" 
" " 

" 
" 

" 
" " 

" 
" " 
" 

" 
" " 

'" " 

" " 
" " 

" 

" " 
" 
" " 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

Piramowicza 7 
Składowa 24 
Narutowicza 12 
Jaracza" 67 
Jaracza 55 
Narutowicza 29 
Narutowicza 47 
Narutowicza 82 
Kilińskiego 44 
Kilińskiego 46 
Narutowicza 56 
Narutowicza 56 
Składowa 14 
Amtii Ludowej 40 
Armii Ludowej 21 
KiIlńskiego 44 
Narutowicza 90 
Narutowicza 5,6 
Narutowicza 49 
Narutowicza ,41 
Jaracza 22 
Kilińskiego 46 
Narutowicza 46 
Kilińskiego 46 
Kilińskiego 44 
(sztuki) 
Armii Ludowej 21 
Jaracza 67 
Kilińskiego 24 
Kilińskiego 42 
Piramowicza 7 ' 
Kilińskiego 50 
(2sztJuki) 

Narutowicza 37 
Kilińskiego 30 
Piotrkowska 30, 
Narutowicza 80 
Piramowicza 5 
Kilińskiego 34 
Narutowicza 49 

Południowa 59 

Kilińskiego 41 

Składowa 12 

Wschodnia ~1 

Narutowicza 42 

Wierzbowa 40 

Armii Ludowej 42 

Kilińskiego 44 

Kilińskiego 42 

Plac Dąbrowskiego 3 

Kilińskiego 48 

(2 ,sztuki) 

Piramowicza 4 

Narutowicza 47 

,'-' Narutowicza 42 

Wzywa się wymienione osoby do niezwłoczne~o 
zgłoszenia się po odbiór orzecz.,eń i nakazów płat

niczych. 

od dnia ogło'8~nia, w,spomniane orzeczenia i nakazy 
uważane będą Za doręczone. 

Lódź, dnła 23 sie~pnia 1948 roku. 

W wypadku ,n.tiezgłoszenla się w ciągu miesiąca. ZARZ4D MIEJSKI w LODZI 
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Nr. 10 

OKÓL~lKI PREZYDENTA m. ŁODZI 

Poz. 162. 

OKóLNIK nr 41 

wadzenie prz.ez wszystkie urzędy wojewódzkie -i sta
rostwa ora:z prz.ez wszystkie zarządy związków sa
mor~ądowych "książek. kontroli" według załączJ~ 

Przedmiot: 

WpTowadzenie 

"książek koni1::roli". 

Przesyłam dlO ,wiadnmośd i ~aprowadzelllia 

"Książki kiontroli" w tych agenda,ch miejskich, któ~ 
re po~iadają odrębne budżety w budżecie Zarządu 
Miejskiego, wZig'lędniest3!tuty organiz3Jcyjne. 

- nego wzoru. Do książek tych nale1ży najpierw 'Vi)io 

8ać W kO'lejności chronologicznej wS'zystkie inspek
cje, jakię zostały przepY'owadzone w urzędzie od 
dnia 1 lipca br. Przedsię~')iorstwa, zakłady i insty
tucje samorządowe, posiadające s3,maisty budżet, 
względnie odrębny statut orga.l1zaeyjny, winny 
z,ałożyć i prowadzić własne "książki kontroli". 

"Książki kJontroli',' należy zamówić w Wydzia" 
le Gospodarczym, który ustali ich jednolity typ. 

Otrzymują: 

Łódź, dnia 28 lipca 1948 roku 

PREZYDENT MIASTA 
wz. mg,r. Wacław L. Sobol 

Wiceprezydent 

Wszystkie agendy, miejskie. 

Wy\cI~G 

Dziennik Urzędowy Ministerstwa . Administracji 

Publicznej nr 19 z dnia 26 czerwca 1948 r. 

182 

OKóLNIIi nr 58 

z dnia 25 cz,erwca 1948 r. 

w sprawie wprowadzenia książek kontroli 

nr Insp. l-a/lO / 48. 

Do 

Obywate[i Wojewoaów, PrelZyden
tów m. st. Wars~awy i m. Łodzi, 

Starostów Powiatowych, Prezyden

tów mialst, Burmistrzów i Wójtów. 

N a skutek wystąpienia Biura Koń troli przy 
Radzie Państwa, Prezes Rady Ministrów okólnikiem 
nr. 17 z 19.4.1948 z,arządził wprowadzenie w urzę
dach i. instytucjach admiiili:stracji publicznej "książ
żek kontroli", celem ujęcia w ewidencję wszelkich 
cz.ynilości kOllltrolnyeh, inslpekcyjilly1ch itJp., doko
nywany,ch w tych urzędach i instytucjach przez 
prze dstawicieH , lub delegatów władz i urzędów hie
rarchicznie wyższych lub nadzorczych względnie 

powołanych na stałe do kontrolorwania administracji 
pubłicznej. Dotychczasowy brak śladów W1spomnia~ 
nych czynnoś1ci w aktach kontrolowanych jednostek 
ad:minis,traeyjuY'ćh ut:rudnia org;anolm kOlntvoluj'ą
cym (inspekcjonująeym) stwierdzenie na miejseu, 
kto, .IZ c.zyjegoramienia, kiedy i w jakim zakresie 
iprzeprowadzał kontrolę (inspekcję) w danej insty· 
tueji, ·co nie pozostaje bez wpływu na planowośe1 
i harm,onizację dzi'a~ań kontrolnYIch (iln:spek,cyj~ 

nych). 
\V związku z tym .z:arządzam założenie w ter .. 

minie do dnia 15.lipca br" a na1stępnie ,stałe pro-

W tych· jednos1tk3!ch administracyjnych, które 
już prowadzą "Książki kOlntI'loli" lub "książki inspek
cyjne", należy ze wZlględów ,oszczędnościowych, pro
wadzić je. aż do wyczerpania według wzoru dotych
cZlasiD'wego, jedmakże po uzupełnieniu rubryk tyj
mi elementami, których we wzorze dotychcz,aso
wym nie ma, a które wzór jednolity przewiduj'e. 

W każdym urzędzie, p'rzedsiębiorstwie, zakła

dzie lub instytucja powinna istmeć tylko jedna 
"książka lmntroli", a prowadzić ją winna komórka 
organizacyjna obsługująca kierownika (Isekreta
riat, referat). Poszczególne wydziały, oddziały i re
feraty· nie mogą po~siadać odrębnych "książek kon
troli". .1' 

Do "książki kontrołi" należy wpisywać chvono~ 
logkznie wszystkie 'czynności kontrolne, inspekcyj
ne i nadzorcze,· dokonywane w danej jednostce 
adJm:1n:iJsltracyjnej przez władze lub organa władz 
przełożonych względnie nadzorczy,ch, jako też przez 
organa kontroli państwowej i kointroli społecznej, 
bez względu na resort oraz na cel, ,charakte,r i za
kres czynnośd kontrol:nej (inspekcyjnej), wszcze~ 
gólności bez wzg1.ędu na to, czy będzie to kontrola 
względnie inspek:cja planowa oCz,y doraźna, gene
ralna czy cz.ęśc~orwa, wiLZ,yta,cja, do,ch'Jdzeme czy 
badanie sprawy specjalnie zleconej. Nie podlegają 
wpisywaniu do książki jedynie czynności o cha, 
rakterze reprez,entacyjnym. ~N atomiast powinny by~ 
tam wpisywane również planowe kontrole wewn;:,' 
trzne, np. kontrole· posz.czególnych referatów do
kcnywane przez starostę. Przy wpisywaniu czyn
ności o charakterze poufnym naleiŻy zachować od
powiednią ostrożność w formułowa:niu WPlSÓ\7. 

Każdy organ kontrolny względnie insroeklcyjny 
powinien pamiętać o tym, by został· Wptsany do 
"książki kontroli" niezwłocznie po &lN"/lll z.głosze

nLu się do kierownika jednostki administracyjnej, 

poprzedzają,cym rozrpoczęde w tej jednostce czyn
ności kontvolnych (inspekcyjnych), oraz by podpi
sał się w tejże k!siążce pozakończ,eniu swychc.zyn

ilości, gdy ponownie zgłosi się do kierownika jed

nostki. O obowiązku jednak dOlkons,nia wpisu do 

"książki kontroli" powinien pamiętać l,rzede wszy~ 
stkim .p~acownik prowadzą:cy tę ksi~kę ,oraz kie
rownik kontrolQIW.anej jednostki administracyjnej. 

Od.powiednie zarząd.zenia wykouawcze i poucze
nia wyd'adzą Obywatele we własnymzakre,sie. 
I 

(-) E. OSÓBKA-MORAWSKI 

Minister 
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OKóLNIK nr 42 

Przedmiot: 

Wykaz pism okólnych z lat 
1945 - 1947, zawierających 
obowiązując~ nadal zarzą..: 
dzenia. . ; 

W ~ałączeniJU podaję wykaz pism okólny,ch, wy~ 
danych w okresie od1 lutego 19'45 r. do 31 grudnia 
1947 r. i .zawierających opo'wiązujące nadal zarzą
dzenia. 

Wszystkie; nie wymienione w załączonym wy~ 
kaz,ie pisma okólue z podanego wyżej okresu, nale
ży - jako nieobowiązujące - usunąć z posiada
nego zbioru pism okólnych. ' 

,Otrzymują': 

Łódź, dnia 28 lipca 1948 roku 

ZA PREZYDENTA MIASTA 
(-) mgr. Adam Ginsbel't 

Dyrektor Zarządu Miejskiego 

Wszystkie agendy miejskie 
do ~stosowania się. 

\"YhAZ 

PISM" OKÓLNYCH, ZAWn':Jl!\J.~:CYCH NADAl. 
OBOWI~ZUJ~CE ZARZ~DZE,NIA. 

Rok 1945 

Nr 21 - Instalowanie i urządzanie aparatów tele· 
foniczny,ch w agendaich Za:rz:ądu - Miej' 
skiegio. 

Nr 33 - Zbi6rka Iszmat i papieru. 
N I' 51 ~ Powiadamianie Elektrowm Łódzkiej o 

,zmianie lokali biur i instyt'Pwji miejskich. 
Nr 62 - Doręczanie :lmrespondencji. 
Nr. 63 - Dotrzymywanie' terminów, wyzna'cz.onycb 

przez Minister:stwo Administracji Publi· 
cznej. 

,Nr 75- Rachunk.owość w stołówkach pracowni
czych. 

Nr 82 - Gospodarka świetlna w Zarządzie Mle:j
skim. 

Nr 86 - Ogła:slzanie w prasie zf!rządzeń i obwie" 
sz,czeń Zarządu Miejski,ego. 

Nr 88 -.:. Prze,syłanie "rozpo'rządzeń .. których naru·' 
szenie pociąga za sobą odpowiedzialność 
karno-administracyjną. ' 

Nr 115 ~ Rachunkowość w stołówka,ch prac.owni
czych., 

Rok 1946 
Nr 1 - Spra\.vy orgruniza:cyj:he (sposób załatwia-o 

nia z,głaszających się delega:cyj). 
Nr 2' - 'MeldUinlki' w Isprawa:ch telefon6w. 
Nr 3 - Pf"zesyłanie 'do prasy termfnowych ob-

wiesIZlczen,zarządzeń, ogłoszeń i ko
rrllinikatów. 

Nr "lO ~ Zakaz czynienia zmian w stanie organi. 
zi:1Cyjnymagend miejSkich. 

Ni- 14.:....:. Wnioski - na 'posiedzenia Kolegitllń Za~ 
, rządu Miejskiego. 

Nr 16 - Rozliczenia z tytułu zwrotów kosztów 
podróży służbowyc.h, 

Nr 30 - UZlgadnianie tei.'minćw konferencji 'mię~ 
dzywydziałowych. 

Nr 32 - Pokrywanie kosztów przejazdów tram
wajowych. 

l\: r 39 -.:..- Przesyłanierozputządzeń i zarz''ldzeń, 
który~h naruszen:e pocią<;a' za sobą od~ 
powiedzialn<iJŚć kol r~1n-admi!l11stracyjną. 

Nr 61 - Wnioski zgłaszane no Prezydium Z'łl'.;~ą" 
du Miejskiego. 

l\r 64 - Awanse pracownik0w. 
Nr 70 - Punktualne odbywanie s,ię Komisji Prze" 

. targ,owej. 
Nr 83 - Pnzewożenie osób i ładunków prywat

nyehsamochodami służbowymi. 
Nr 84 ~ Wnioski ha posiedzelllia Kolegium Za

rządu Miejskie,go. 
Nr' 91!- Przedkładanie zaświadczeń o niezdol

noś,ci do pracy z powodu choroby. 
Nr' 98 - Respekt.owanie zarządzeń l{:omisji Wcza:" 

,sów. 
,Nr 99 - Podział dzielnic m. Łodzi o charakterze 

. rolnkzymna rejony., 
Nr 105 -. Zawiadarhl::tn.ie Wydziału Kontroli.o 

terminach' posiedzeń Komisji Przetargo
wej. 

Nr 106 - Zawiadamialnie Referatu Gospodarki 
Świetlnej o~ zmianach lokali. 

Nr 108 - Wyłączanie aparatów telefoniczny'ch. 
Nr 113 ~ Zakaz ,czynienia zmian w stanie orga

nizacyjnym agend miejskich. 
Nr 125 - Akceptorwanie w~orów druków, stempli 

i ISizydÓlw. 

Rok 1947 

Nr 5 ~ Zmiana ,zarządzeń o księgach zażaleń. 
Nr -7 ----: Readizacja kredytów, przyznanych, przez 

Ministersliwo Odbudowy. 
Nr. 11 - Nadużywanie telefonów służb.owych. ' 
Nr 16 - Wypłacanie premii praeownik.om z do

,tacji rządowych. 
Nr" 17 ~ Pobieranie opłaty admilnistraeyjnej od 

wnosz.onych podań. 
Nr 23~ - Diety i koszty podróży członków: i pra

cowników związków samorządowych. 
Nr 29 -,Pozwolenia na brj)ń - pI'zedłużenie. 

Nr 30 - Sprawy poręczeń pożYG.zek,udziełanych 
pracownikom miejskim. ' 

Nr 32 -: Kontrola wykonywanych remontów. 
Nr 34 - Wyjazdys'zlQiferó.w po godzinach. s,ł,uźba,· 

wyeh. 
Nr 40 - Pokrywanie kOSZitów przejazdów.,tl'ąm

wajowych .. 
Nr 4·2 - .s1:c~unekurzędid]i/w do int.:res.ant(,\v. 
Nr 47 - Stołówki dla pracowników. 
Nr 48 - Zarządzenia rachunkowe na remonty. 
Nr' 49 -Przydział samochodów osobowych dla 

potrzeb miejskich agend administracyj-
, nych. 

Nr 55 ~ Statystyka personalna. 
Nr 57 --,- Stosunek urzędników do interesantów. 
Nr 59 - Ograni,czenia w robota,ch budowlanych. 
Nr 60 - ,Pobór opłat skarbo.wych od podań 

i świadectw oraz, podatku od naby~ia 
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praw mająt~owych. 

Nr 62 - Wypoży1cz:anie samochodów nawylCieczki. 
Nr 68 - Obowiąz;ek udziel,amia informacji podat

kowych prz;ez władze adminiJStr3Jcji o
gólnej. 

Nr 76 - Wywózka śmieci. 
Nr 77 --' Powierzlenie emerytom miej.skim wypeł-

nianie blankietów. 
Nr 80 - ~ore,spodencja w Eprawach o.sohowyclt. 
Nr 84 - Zamówienia na bilety tramwajowe. 
Nr 92 - Zabezpieczenie maszyn do pisania i li

cz_enia przed kradzieżą. 
Nr 98 ---! PlO jazdy mechanilc:zn.e. 
Nr 103 - Spolsób przeprowa~ania dochodzeń 

wstęprnyroo. 

Nr 112 -- PI'Izydział samo,chodów osobowy,ch dla 
potrzeb -'iargend admin1stracyj~)'1ch. -

Nr 117 - Sprawozdania z działalności. 
Nr 118 - Zamówienia na dnłmi 'dla starostów 

grodzkich. 
Nr 121 - Przielstrzeganie p~zeplS1ów o oboWiązku 

udzi,clama Wormacji podatkowych unę· 
dom skarbowyrrn. 

Nr 123 ~ Dotyczy podań o pożyczki, składanych 

prZ4ez pracowników kontraktowych. 
-Nr 124 - Udziel'anie" mate,dałów urzędowych in

stytucjom i organizacjom. 

Poz. 164. 

OKóLNIK nr 43 

Przedmiot: 

Wrioski na pOIsiedzenia Ko
legium Zarządu -Miej.skiego. 

Ponieważ agendy miejskie nie· przestrzegają 
zarządzeń, wydanych' w sprawie' sposobu zgłaszania 
wniosków 'na posiedzenia Kolegium Zarządu Miej
skiego, pmeto ponownie przypominam i iZ8.rZądzam. 
co następuje: 
1. Instrukcja o sposobie przygotowywania przez 

wydziały (przedsiębiorstwa) wniosków dla po
wzięcia uchwał przez organy ustrojowe Gminy, 
przesłana przy piśmie okólnym nr 22 z roku 
1945, nadal obowiązuje przy zastosowaniu 
odnośnych zmian nazw organów ustrojo\Vych 
Gminy (Magistrat '- Kolegium Zarządu Miej
skiegO', Rada Miejska - Miejska Rada N aro
dowa). 

2. Na porządek obrad Kolegium wnoszone będą 
tylko te wnioski, które zgło.szone zostaną Wy
działowi . Pre'zydialhemu do. czwartku każdęgo 
tygodnia do godziny 9. 
Wnioski, dotyczące spraw . szcze,gólnej wagi 
i pilności,' mogą być wnoszone na posiedzenie 
Kolegium w trybie nagłym w ten spo.sób, że 
naczelnik wydziału wzgl. dyrektor przedsię
biorstwa obowiązany jest uzasadnić' nagłość 
przed pos~edzeniem resortowemu cz,łonkowi Pre
zydium Zarządu Miejskiego. i po uzyskaniu jego 
aprobaty zgłosić' odnośny wniosek na' posiedze
nie KIolegium przy 'za twierdzaniu poirządku 
obrad., 
Posiedzenia Kolegium odbywają się w zasadzie 
w piątk,i każdego tygodnia Q godzinie 17. 

3. Wntl.lOski na posiedzenie Koleg1um - nawet 
gdy wymagają zatwierdzenia przez Miejską 

Radę Narodową - winny byćl nadsyłane tylko 
VI j e d n y m egzemplarzu. 

4. Wlszelkiie t>'I~O'jekty iIl1'strukcj.i, re'gulamin6w, 
statutów, cenników i t. p., o których zatwier-· 
dzenie zostaje zgłoszony wniosek, winny być 
nadsyłane w 25 egzemplarzach -o ile wyma
gają zatwierdz,enia przez Kolegium Zarządu 
Miejskiego - i· w 30 egzemplarzach - Q ile 
wymagają zatwierdzenia przez' Miejską Radę 
Narodową· / 

5. Do każdego wniosku, zgłaszanego. na Kolegium, 
winien być dołączony przebieg sprawy' wraz 
z akt,ami. 

6. Sprawy, wymienione w p. 4, wnoszone będą na 
posiedzenie ~oJegium po upływie jednego ty
godnia od daty rozesłania przez Wydział Pre
zydialny odinOiśll1~ch mate'riałów członkom Kole
gium. 
Z3.Zlnaczam,· że wnioski, nie odpowiadają,ee wy

mogom, będą przez. Wydział Prezydialny zwracane 
agepdom miejskim bez rozpatrzenia. 

Odpowiedzialność za należyte wykonywanie 
nilniej.szego ~amą~eni;a ciąży na naczelnikach wy
działów i dyrektorach przedsiębiorstw autonomicz
nych. 

Pisma okólne nr 14 i nr 84 z 1946 roku, regu
lujące dotychczas po~yższe sprawy, tracą swą, waż
ność. 

Otrzymują: 

Łódź, dnia 30 lipca 1948 ~oku' 
PREZYDENt!' MIASTA 

(-) \W. mgr Wacław L. Sobol 

Wiceprezydent 

wszystkie agendy miejskie. _ 
~ 

Poz. 165. 

OKóLNIK nr 44 

Przedmiot: 

PodpisywalIlie ko~eslpondencji 
z władzami' centralnymi i 
nadzorezymi. 

Okólnikami nr 26 z dnia 14. 5: 1947 r. i nr 27 
z dnia 21. 5. 1947 r. ustaliłem Isposób podpisywania 
korespondencji do 'Yładz centralnych i nadzorczych. 

Bonieważ Sltwierdziłem, że poJecenia moje w 
ty~ przedmiocie nie są nadal przez agendy miej
skIe przestrzegane - zmuszony .jestem ponownie 
zarządzić co następuje': 

l. Pisma do władz centralnych i nadzorczych, 
- zawierające wnioski w sprawach zasadniczych, 
wyjaśnienia, udzielane na żądanie tych władz, 

,itp., - winny być przedkładane do podpisu 
Prezydentowi Miasta, a· w razie jego nieobecno
ści - jego urzędowemu zastępcy. 

2. . Pisma winny być sporz·ądzane na blankiecie ze 
stemplem nagłówkowym "Zarząd Miejski w 
Łodzi" - jeśli dotyczyć będą s,praw z zakresu 
gospodarki samorządowej lub na blankieCie ze 
stemplem nagłówkowym ,.,Prezydent Miasta" -
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je3li dotyczyć będą spraw, załatwianych prze1z 
Zarząd Miejski, jako organ administracji rzą-
dowej. ' 

3. Pisma takie winny być przesyłane w teczkach 
do Sekretariatu Prezydium :łącznie z, odpisami 
i aktami spr~w.' -

,4 .. Wszystkie pisma do władz nacze,lnych i nad
zorczych, podpisywane przeze mnie oraz przez 
innych członków Prezydium Zarządu Miejskie
go muszą być uprzednio parafowane przez Dy
re:mtoJra Zarządu Miejskiego, któremu nad
syłane przez, wydziały i przedsiębiorstwa teczki 
do podpisu przedkładać będzie do p~rafowania 
Sekretariat Prezydium. 

5. Pisma o charakterze, porządkowym do władz, 
wymien~onych w punkcie 1, jak: odPO"wiedzi na 
zapytania, O"kresowe sprawO"zdania, żądanie wy
jaśnień uzupełniających, mO"gą być podpisywane 
przez naczelników wydziałów i dyrektorów 
prz.edsiębiorstw względnie ich urzędowych za
stępców, jednakże zawsze pod stemplem " Za 
Prezydenta Miasta" i z podaniem stanowiska 
służbowegO" podpisującego. . , 
Za należyte wykonywanie niniejszego zarządze

nia czynię osobiście odpowiedzialnymi naczelników: 
wydziałów i dyrektorów przedslęmO"rs:tw autonomi
cznych i ostrzegam, że winni niestosowania się doń 
pociągani będą do surowej odpowiedzialności służ
bO"wej (za pierwsze przekroczenie odebrana bę<kie 
remuneracja wzgl. premia, za rrastęp;ne ~ sank,cje 
będą ostrzejsze). 

Okólniki nr nr 26 i 27 z 1947 roku jednocze
śnie ndni~jSlzym unieważniam. 

Ot.rzymują: 

Lódź, dnia 5 sierpnia 1948 roku. 
PRE,ZYDENrr. MIASTA 
(-) Eugeniusz Stawiński 

WlSzysltkie agendy miejskie.' 

Poz. 166. 

OKÓLNIK nr 45 
Przedmiot: 
Zmiana n.3.IZWY Wydmału 
Prnemysłowego. 

KO"munikuję, że uchwałą Kolegium Zarz·ądu 

Mriejskiego :nr 1974 :z dnia ?O lipca 1948 roku zmie
Imono nalzwę Wydziału Przemysłowe'gO" na Wydział. 
Prremvs,łu i HalIldłu. 

P~wyższe naląży podać do wiadomości zaintt';
resowanych pracowników .. 

OtrzymU!ją: 

Łódź, dnia 7 sierpnia 1948 roku 
PREZYDENiT MIASTA 

(-) Eugeniusz Stawiński 

wszystkie agendy miej,slde. 

Poz. 167. 

OKóLNIK nr 46 
Przedmiot: 
Ogranicz,eniezużycia 
energii' elektrycznej ... 

Podaję do wiadomości, że Z·arząd Miejski za 
zużycie energii elektryc~nej dla oświetlenia . swoich 

agend płaci pO" zł 15.- za kWh oraz ryczałt mie
sięczny za dzierżawę licznika w wysokości zł 150.-. 

W związk~ z powyższym' oraz z uwagi na zbli
żającą się porą zimową, i tym samym wzrost zu
życ~a energii elektrycznej zarządzam, aby: 
1) w szpitalach, zakładach opiekuńczych itp. usta

lono godzinę, do której mają by(\ oświetlone 
wszystkie pomieszczenia; po tej godzinie win
ny być oświetlone tylko te, których oświetlc
nie kie~ownicy instytucji uważają za niezbęd
ne; 

2) w szkołach czas korzystania z oświetlenia był 
ograniGzony na okres zajęć; podczas trwania 
lekcji światło w garderobie i innych pomie

. szczeniach, które w tym czasie nie są wyko
rzystywane, należy gasić; 

3) sprząta.czki w czasie sprzątania lokali nie 
lQ'świetlały wszystkich pomiesz,cz.eń, lecz· tylkO' 
te, w których ~sprzą bają. 
Nadto zabraniam uźywania maszynek oraz 

grzejników e12ktrycznych w tych instytucjach, 
gdzie są kuchenki gazowe względnie węglowe. 

JednO"cześnie upoważniam Wydział Przedsię

biorstw Miejskich do opraoorwa,n:ia nomu 'oświetlerua 
dla wszystkich instytucyj miej'skilch według ustalo
nych i obowiązujących przepisów technicznych. 

Za wykonanie nin1ejslzego' za:rządzeniaczymę 
odplQwiedzialnymi Ob. Nac:zeł:ruików wydziałów i 
Dyrektorów przedsiębiorstw miejskich. 

Ot~.Ymują: 

Łódź, ąnia 18 sierpnia 1948 roku. 

PREZYDENT MIASTA 
'(-) Eug.eniusz Stawiiisld 

wszystkie agendy miejskie. 

Poz .. 168. 

OKóLNIK nr 47 

Przedmiot: 

Dni wolne- od pracy w zamian 
przf'pracow3,ny.ch dni ruedziel
cnych. 

8twi.erdzilem, że stosowana .iest niejednolita 
praktyka VI przedmiocie. ;ldzielania dni wolnych 
pracownikom, zatrudnionym. w niedziele, i zwracam 
uwagę, że w myś,l 'zasad, za'\V'artYlch W usrtawodaw
Dtwie pracy, pracujący w niedzielę muszą otrzymać 
w z a m i a n w Q! l n y d z i e ń w t Y g Q! d n i u. 

W związku z tym poszczególne wydziały win
ny ustalać zastęps~wa w ten sposób, by prawa pra
cowników do rekompensaty w postaci wolnego dnia 
w tygodniu nie były naruszane. Prace' w niedzielę 
nalei;y stosować w wypadkach rzeczywiście koniecz
nych, bowiem zbyt pochopne zatrudnianie pracow
ników w tym cZ;:J..sie pociąga za sobą zbyteczne 
obciążenie budżetu. 

N adto naJeży zapewnić pracującym w niedziele 
przynajmniej. jedną wolną niedzielę w miesiącu. 

Otrzymują: 

Łódź, dnia 19 sierpnia. 1948 roku. 

PREZYDENT MIASTA 
(~) Eugeniusz Stawińsld 

. wszystkie ag·endy miejskie, 
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Poz. 169. 

OKÓLNIK nr 48 

Przedmiot: 

'Vywłasz,czen:ie nieruchoilllości 
zajętych iW okresie wojny 
1939 -,- 1945 na pot~zeby 

Gminy. • 
Z dniem 16 kwietnia rb. wszedł w życie Dekret 

1. Wydz~ały, instytucje ,i przedsiębionstwa auto
nomiczrne mogą przy regulowaniu swoi,ch na1eż~ 
'naś'ci i zohawi,ązań bez w~ględu ną, tytuł ich 
pOWlstania - z3.!ok,rąglać sumy !Z . groszami -do 
pełnYich złotych wg następujących 'zasad: 
a) koń>cówki SlUm, opiewające na mniej, aniż'~

li 50 gr., winny być z,aokrąglone w dół ; 
b) sumy z końcówkami, przelWyższającymi 50 

g.r., winny. byćz:aokrąglaIlle w .górę, czyli 

z ,dnia 6. 4. 1948 r. o wywłaszczeniu majątków, za
jętych na cele użyteczności publicznej w okresi8' 
vvojny 1939 '- 1945 r. (Dz. U. nr 20, poz. 138). 

powiększane do 1 zł. -
2. Przy Sipor~ądzaniiU z,amknięć radlunkowych .na 

1946 rok salda pos:zc:ze:gólnych kont zostaną' 
zaokrąglone wg.·· zasad podanych w .pr. 1, a 
pOlWstałe z tych Z1aJOlkrągleń różnice przepruwa
d~aine będą prz,e'z ra!chunki wyników. 

W związku z tym Dekretem oraz opierając się 
ra piśmie okólnym M. A. P. z dnia 9 lipca 1940 roku 
~a. L. dz. IV. 2A/4314-48 (Dz. Urzęd. MAP. nr 23 
poz,. 207), zarządzam przygotawanie przez wydziały 
i prz,edsiębiorstwa autonamiczne wykazów nierucho
mości, będących ob~cnie w posiadaniu tych agend 
i zajętych w okresie wojny 1939 - 1945 r. na bu
dawę, razbudowę, przebudowę itp. potrzeby Gminy. 

Sporządzone wykazy agendy miejskie prześlą 
najpóźniej dO' (]nia 15! 10. rb. do Wydziału Gospo
darczego, który zajmie się opracowaniem indywi
dualnych wniosków odnoślnie wywłaslZ,c:zernia nieru-' 
chomOści i zgłasi te wnioski za pośrednictwem Wy
działu Prezydialnego do Prez,ydium, Miejskiej Rady 
Naradowej w celu zatwierdzenia ich przez Radę 
Państwa. . 

Wykazy agend miejskich winny zawierać nastę
pujące dane: 1. L.P., 2. Miejsce pałożenia obiektu ' 
(dokładny adres) , 3. Datę zajęcia przez agendę 
miejską, 4. N a jaki 'cel obiekt ZlOIStał ~ajęty, 5. N a-
:3wi~lw właściciela obiektu i 6. Uwagi. _ 

Do wykazu winnYI być dołączone: wyciąg hipa
teczny araz. plan i rejestr pomiarawy, a gdy tych 
da.ny~h nie, będzie można osiągn.ąć-· ogólny plan 
sytuacyjny nieruchomości. 

Za terminawe wykonanie niniejszegO' zarządze
nia czynię . odpowiedzialnymi naczelników wydzia
łów i dyrektorów prz.edsiębiorstwautonomicznych 

_ oraz Naczelnika Wy<!ziału Gospodarczego. 

Otrzymują: 

Łódź, dnia 27 sierpnia 1948 roku. 

PREZYDENrf MIASTA 
(-) Eugeniusz Stawińsld 

. wszystkie :agendy miejiskie. 

Przedmiot: 

Poz. 170, 

OKóLNIK nr 49 

Zaokr~gIaniesiUm z kańcówkami 
grOlS0owymi do pełnych ,złotych 

przy kJsięgowaniu i regulowaniu 
Wlszelldego :r.od:zaju zabawiązań 
i należności. 

Op~er!ając s~ęrua. Ulchwale Eomitetu Ekonomicz
negoRadyMiniJstrów .z dnia 5 maI'lC!a 1948 roku, 
zalrząd:zam i~s.!oikrąglanie SiUm z końcówk.am1 gt'Id

Sliowymi· do pełny;cih złotych przy księgolWaniru i re
gulawaniu wsz,elkiego rodzaju zabowiązań i należ-
noścj Zarządu MiejSkiego. . 

Przy wykonywan1u niniej~.zego iZarządzenia na
leży 's,tosawać się do następujący,ch wytycznych: 

3. RachUillki ~ inne dokumenty, prz.eZlna:CZOrrle do 
księgowania, winny być wystawione na pełne 
sumy, tj. z końo6wkami groszowymi. 
Zaoikrąglanie .sum 'rachurtk,ów .odbywa ,się w mo~ . 

Imeln:ci.e ich księgowania wzg~ędnie wyrowna:ni:a" 
Zarządzenie IIliiniejsizenaJ.eży wprowadzić w ży

cie z dniem 1 wrze'śnia r. b. 

Otrzymują: 

Ł:ódź, dn.ia 27 Isierpni~a 1948. roku 

P,REZYDENT MIASTA 
(-) Eugeniusz Stawiń: .. ki 

wszystkie -agendy miej!sllle. 

Poz. 171. 

OKóLNIK nr 50 

Pr~edmiot: 

Sprawa st,alslQwania virement 
w bud~etalch Zarządu Miej
skiego. 

Przy rOlzpatrywallliu wykonania budżetu Za
rządu Miejskielgo za rok, adm. 1947 stwierdziłem, 
ż,e niektóre wydziały ni~e wyko.r:zy:stują w pełni udzie
lonegO' Zarz,ądowi Miejskiemu przez Miejską Radę 
Narodową p'rawa dokanyw.ania virement ('zlmniej
,sz,enia kredytu na jednej pozycj~ i POIW'ięk,szenia 
kredytu IW innej pozycji tego samego. §-u). 

W.skutekpaiWyż,slZego w wykonanilU budżetu· 
istnieją takie zjawiska, że w posiZczeg'ólny,ch pa;
ra;grafach na nieiktóTy1ch pozycjach przyznany kr~ 
dyt nie zo'stał wykorzystany,natomia.st na innych 
- j'e1s:t przekroczony, cz,ego dałoby 'Się uniknąć, 
gdyby wydziały należycie korzystały :z praiWa vire
ment. 

Fakty . tatkie bardzo źle świadczą .o PIQ~ilomie 

gospodarki budżetowej agend miejskich .j .mogą dla 
, Zarządu Miejskiego .:SD-awadować nieprzyjemne kon

sekwencje ze .strony ~dy Pańs,tJwa. 
Karmunikując o "-lWyżls;zym, wzywam kierow

nictwo wydlZ'liałów d'() bezwzlgVędnego Sltosowania 
viverment w budżecie na rOIk 1948 i uprzedzam, że 
w roiku bie.żą,cym nie mo.p-~ nowtórzyć się wymie
nione wyżej fakty .niedac:i~t--;'nięć w glo<s.pndarce bud· 
żetowej. W stasunku da winnych przlekroczeń w tej 
cI:z;i;eld'z1Illd.e wycląJgać będę jak naj:su~orw1sze kan
s,ekwencje służbowe. 

Za n.ależyte wykonanie niniejgz,eg'O 'zarzadzenia 
czynię oSlabiście adpowiedzia[nymi n:aclielnikórwwy-
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działów i kierowników oddziałów (re:fieratów) bud
żetowych 

Otrzymują: 

Lódź, dnia 27 slierpnia 1948 roku 

PRgZYDEN'TMIASTA 
(-) Eugeniusz Stawiński 

Wszystkie ageiIl'dy miejskie. 

Poz. 172. 

OKóLNIK nr 51 

Przedmiot: 

Komisje pr~eltargowe i 'ko
I!lisje odbiorcze w !autono
micznych przedJsiębilO~stwach 
mi,ejslkidi. 

OhOMąZlująca lnstI'lUikcja o sposobie oddaJWania 
i odbierania dOiSltaw i robót -dla Gminy .Mi,ejskiej 
Łódź w § § 22 i 46, określa ,skład ikomi's~jp,rzetar
gowych i odbiorczYIch iW ,wYdziałach Za~ządu Miej
skie'go, natomiast, nie pr~ewJdiUje sikladiu ty,ch ko
misyj dl,a autonomic:ztnych przedsiębiol'!stw miej
s'ldch. 

W związku z pO"ń1Yż.szym ustalam llaSrtępujący 
składikomisyj przetargowych i odib~o.rczych dla ~u. 
tonom1eznych przedsiębilQ]:~stw: 

a) Komisja Przetargowa (§ 22): 
przewodniicZlący - dyrektor wZigl. wicedyrektor 
przedsiębiorstwa, 

członkowie: nacz,elniik WydZJiału Przedlsiębtorstw 
Miejskich względnie jego zastępca, 
prz,edstawide,IWydziałów: Odhudowy, Komnni
k8Jcji lub Gospodarczego - w.zależności od 
rodzaju odpiorrU (dostawy lub ~oboty); 

b) Komisja Odbiorcza (§ 46 rp. c.): 
przewod,n.irczący - d Y:'ektor wzgl. "Nicedyre'ktor 
przledsięhiorstwa, . 
członkow~ie: naczelni~ .. 'Vydzłału Przedl;;\;ęb[o"~,~:\.'i· 
Miejskich wZlględnie jego !Zasitępca, 
przedstawiciel Wydziałów: Odbudowy, Komuni
kacji wztg11. GOlSpiodarez:ego - 'iW załemolślCi od 
~odzaju odbiolru (dostawy lrub roboty). 

.Za;rządzei~ie niniejsz,e Jest IUzupeł:t}i,elru!em poda
neJ na wstępIe Insitruklcji i winno być wpro'wadzone 

iW życi,e niezwłocznie. 

Otrzymują: . 

Ł6d*, dnia 30 sierpnia ,1948 roku 

PREZYDENT MIASTA 
( -) Eugeniusz Stawiński 

Wszystkie agendy miejskie. 

Poz. 173. 

OKóLNIK nr 52 

Przedmiot: 

Aprobata przez iczłonków 
Prezydium Zarządu Miej
skiego wniosk6w na pos,ie:
dze,nia Kol,elgium Z.M. 

'\Vobec stwierdzenia, że niekt6re ągendy miej
skie nie przestrz,egają przepisu; 'zawartego w p. b. 
okólnika· nr 36 z· dnia 21. 6.48 r.. odnośnie uprze d -

niej aprobaty przez członk6w Prezydium Zarządu 

Miejskiego wniosków na posiedz.enia Kolegium Za
rządu Miejskiego, zarządzam, aby taka -aprobata 
umier-z.czana była na każdym wniosku agend miej
skich. 

Jednocześnie uprzedzam, że Wydział Prezydial
ny zwracać będzie bez załatwienia wnioski, nie 
zawierające podanej wyżej aprobaty. 

Zarządzenie niniejsze należy wprowadzić w 
życie niezwłocznie. 

O~rzymują: 

Lódź, dnia 31 sierpnia 1948 roku. 

RREZYDENT MIASTA 
(_) Eugeniusz S·tawiński 

w~zystkie agendy miejskie. 

Poz. 174. 

OKóLNIK nr 53 

Przedmiot: 
Komisje przetargowe i ~omisje 
odb~orcze w arutoIł!omic:ztnych

prz,edsiębioI'lstw8JClhmi,ejlSlkich. 

Obowiązująca Instrukcja 'O spoIsobie oddawania 
i odbierania dostaw .j robót dla Gminy Miejskiej 
L.ódź w § § 22 i 46 oikreś[a skład komisyj przet{tr
gowy,ch i odbior'czy,elh'w wydziałach Z,arządu Miej
IsIrieg1o, natomiast n~e prz,ewidlUje składu tych komi
syj dla ,autonomicznych przedsiębio~stw miejskich. 

W :zwiąZlku z powyższym wyjaśniam, że analo
gi,cznie kom:rsje przietarg.owe i odibiorcze dla auto
nomicznych przedsiębiorstw miejs:kich 'Stano!Wią: 
a) w komisjach przetargowych (§ 22): 
1. dyrel~tor w:z;ględrue wicedyrektor' przedsiębior

stwa - jaklO pa:".Zewodniczący; 
2. przedls,taw1ciel Wydziału Przedsiębiorstw Miej-

skich 0il"8S 
3. przedstawideI Wydziałów: O dbud OiWy , Komuni

kaCJi lub Gospodarc:z:egto - w zależności od ro
dzaju dostawy łrub roboty ~ jako. członkowie; 

h) \V komisjach odbiorczych (§ 46 p. c.): 
1. dyrektor wziględnie wicedyrekJtor przedsięhior

stwa - jako p'r~ewodni't$ący: 
2. prz.edstawitCiel WydZliału Przedsiębio~stw ~iej-

skich oraz 
3. prz.eds't.awitCiel wydziałów: Odbudowy, KiOmuni,

kacji WZlględnie Gospodarczego - w zależnośd 
od rodz.aju odbioru - jako czł'();nkowie. 
Przy odlb~O'ra,ch robót budowlany,ch i i:nstala

,cyjlnych przewodniczącym Komisji Odbiorczej jest 
z urzęou kolaudant~ 7który powinien pos.iada~ upraw
nienia brudowIane. ~olaudantem nie m!!):że być ki.e
rownik. techniczny budo IWY • 

Z:arządzenie powyższe należy niezwłocznie wpro
wadzić w życie. 

OkblnJk nr 51 z dnia 30 sierpnia 1948 roku 
zarządwniem niniejsz.ym zostaje anulowany. 

0'11 zymują : 

Lódź, dnia 20 września 1948 roku 

PREZYDENT MIASrr A 
(-) Eugeniusz Stawil'lski 

W'szystkie agendy . miejskie. 
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RUCH SŁużBOWY PRAjCOWNIKÓW ZARZ~DUMIEJ8KIEGO W LOI)ZI) ZA MIES~C SIERPIEIQ 

1918 ROKU. 

Poz. 175. 

RUCH SŁUŻBOWY PRACOWNIKóW ZARZ~DU 
MIEJ8·KIEGO W ŁODZI ZA. MIESI~C SIE.RPIEŃ 

1948 ROKU 

A. PRZENIESIENI W STAN SPOCZYNKU 

Bednarz Walenty - do~orca Wydziału GOSlPO'dar
c:ze~o iZ dniem 1. 8. ,1948 r. 

Czarnecki Andrzej - woźny '\Vydziału Opieki SPO'-
łecz,lJJej :z dniem 1. 8. 1948 r. ' 

Murzyński Stanisław - insltruktor O'grO'dniczy Wy
działu Opieki SpQłecznej z dJl1iem 1. 8: 1948 r. 

Natkaniec Helena - szwaczka Wydziału ZdrO'Wia 
z'dniem 1. 8. 1~48 r. 

3. SIiREŚLENI Z L1STY PRACOWNIKóW ZA
RZ~DU l\IIIEJSKIEGO - Z POWODU śMIERCI 

Dolińska Helena - pielęgniarka -'- S'zpitala w Ra
dQgQszc~UZ dniem 31. 8. 1948 rQku. 

Dudziński Józef - kierO'wnik Referatu Wydziału 
KJGimun':ikacji z dnie'm 18 .. 8. 1948 r. ' 

Jeżak Franciszek - woźny :szkQły PO'wszeCihnej Wy
działu Oświaty z dniem 10. 8. 1948 ,r. 

Kluszczyński 8.tanisła,w - rejonO'wy 4 Rejonu Sta~ 
rostwa Grodzkiego Północno Łódźkiego z dniem 
4: 8. 1948 r. 

Skalski Stanisław - dozorca Wydziału OdbudO'wy 
z dniem 30. 8. 1948 r. 

g,zyszlm Michał - p. Ol. kierownika Referatu Sta
l'IQstwa Grodzkiego Połudl).ioWO' - L6dzldego z 
dniem 12: 8. 1948 T. 

UZUPEŁNIENIE RuCHU SŁUżBOWEGO Z MIE

SI~CY: MAJA, CZERWCA ~ LIPCA rb. 

A. PRZENIESIENI W g.TAN SPOCZYNKU 

Nehrebecld Mare(k - p.O. dyrektJO'~a l.MJiejslcich 
Majątkówi Rolnych z dniem 1. 5. 11948 T. 

A. ZWOLNIENIA 

~achała Józef -, p. o. kie~orwnika OddziaŁu Sta
tystyki GosPO'darczej Wydziału StatystycZIIlei
go z dniem 9. 6. 1948 r. 

'A. ZAANGAżOWANIA 

SzeIWot Bronisław ---< 'z, dniem 1. 7. 1948 r. do Wy

dzi.alu Opieki SpQłe.czne/j na stanowisko kie
I1QiWnilka OddZ:ilału GosPQd.arczego z uposaże

niem.wg VI-ej grupy. 

B. E,XREśLENI Z LISTY PRACOWNIKóW ZA

RZ~DU MIEJSKIEGO Z POWODu,-SMIERCI. 

Przybyła Anna - sprzątaczka MuzeUlln PrehistO'
rycznego z dniem 16. 7. 1948 r. 

OGŁOSZENIA 

Poz. 176. 

OGŁOSZENIE 

PiSlmem okólnym M1inisteIistwa tAdiniclstracji 
Publi:cznej z dnia 4 sierpnia 1948 l'IOIku, 'zamieszczQ
nym w lur 26 Dziennika UrzędQrWe.goMini!ster:stwa 
Administracji PubHcznej z dnia 19 'Sierpnia 1948 
roku ' 

POSZUKIW ANE S4 N ASTĘJPUJ Ą:CE ZAGINIONE 
OSOBY: 

1) Schrede.r Aleksander, 'll'I1Qdz. 14.2. 1916 w Koro
nowie, syn Władysława i Teoifi1i. 

2) Sytnik Zdzisław, urodZI. 9. 5. 1937 r. w ZatQrce, 
syn Władysława i Anieli. 

3) Ra:czkoWiska Olga z d. JaŚkie.wicz, lat 36, ur. 
, w Wilnie. 

4) Zalew'Sika Maria z d. Markacz,uI1O'dz. w 1912 r. 
we wSii Szydlowiee" pow. Słonim oraz córka jej 
Zofia, wywieziona w 1944 r; do Prus Wschod
nilch. 

5) Zalewski Eugenius1z, urQdz,. w 1912 r. we. ,wsi 
Gnoińskie~ pow. Nowogródek: V'.f 1939 ':t:. :zabrra. 
ny do niewQli niemieckiej. 

6) Malbe,rg Bronisława, dólktór filQzofii· i mgr 
praw, w 1940, r. zam. w Wilnie. 

7) Janowski Stanisław, urodz. 1924 r. syn Piotra; 
w dniu 23.1.1,946 r. pOIwrócił z Z.S.R :R:, nastę
pnie przebywał w Krzyżatce w sanatorium dO' 
dnia 30.4.1947 r. 

. 
8) Dr. Lothar TreUller, ostatniO' zamies~kaly w 

Bielsku, Rynek 2. 
9) Karnela FI1andSlZka, lat 56, córka - Maria, 

lat 35; ISyn - AntQmi, lat 40. ZalnjeS~ali przed 
wO'jną w LublilIlie~ ul. ŁaZlienkQwska nr 12. 

10) Puchals'ki Kaz:imierz, lat 69, żona __ Maria, 
lat 65,eórka - Stefania, lak 29. ZlamieszJkali 
w 1939 'r~ w Pińsku, ul. Le.wkowska IIlr 26. 

11) GutowskiFralI1cis~ek, syn Milchała, urodz. w 
1910 ,r., zam. ostatnio w Grodnie. 

POSZUKIWANI SĄ. SPADKOBIERCY NAS~PU-., 
, J4CYCH OSóB: 

1) KjosińsJdej StefalIlii, ztrnarłej w Detroit dnia 1.6. 
1941 r. poszrurkiwana Kazimiera Albert, ~am .. 
przed wojną w PotQcz,yskaeh-HQ'rodenka. 

2)" Tyszkiewi:c.za EuSltaiCłlegO' Stefama, UTlQdz. 26.12. 
1898 W Krakowie, syn Benona i Marii 'z d. Lu~ 
bQmiI'lSka, zam.. 'Ostatnio Poręba Wielka, w la
tach 1920----33 pir~ehyw.ał w Belgii, pOSlZJUkiwa
na najbliż:s,za rodż,ma. 

3) Koźmina Ign.acego~ urod:z. 27.7.1897 r., ZI1nar
łe,gO' w 1938 r. we. FraiIleji, zam. ostatnio W War
szawie, ul. K'rucza 33 m. 20, iposzukiwana ro
dz[na: 

4) Sokołowskief;13 Mikołaja., zmarłego w DetrQit, 
Michigan, kltóry pozo,sltawił w TQwarzystwie 
"Oounec;ticut General Lirfe Insurance Company" 
asekuralcję, płatną bratu jego Bok'OłoWls,kiemu 
J anQwi, zamieszikalemu w' Polsce. 
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5) Chomlaka Bazyleglo, ur. 2 lipca 1~21 r. w Nie
mulaku (?) (Lwowskie), zmarłego we Francji 
w Petit Qvevilly 28.5.1947 r. 

6) Siawr,ysa Wincentego,' ur. 17 listopada 1909 r. 
w ,miejlslcowościBodwarant (?-według doku
mentów wład'z fra;ncuskich), 2mlarłego we Fran
cji ania 10 marca 1947 r. w Brest 'W~skutek 
nie!szczęśliwego wypadku przy pracy. 

Poz. 177. 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie § 73 ro~porządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu 
postęporr.vaniJa _ przy przejmowaniu przedsiębiorstw 
na własność Państwa (Dz. U.R.P. "nr. 16, poz. 62), 
oraz .z-arz,ądzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 
12 Isierpnia 194,8 r. Orgła:slZa się, że Slporz:ądrone zosta
nąprotokóły zdawczo-odbiol"cz,e następujących 
przedsiębiorstw pTz1ejętych na własność Państwa: 

1. HFrema", Sp. z o. o. - produkcja artykułów 
'sporlowych - Lódź, uL Dowbor,czyków 25 -:-
15 lis,tJopada 1948 r. godz. 9, w miej:scu położe
nia przedsiębiorstwa. 

2. Karol Wutke - produkcja mebli - Łódź, ul. 
Jaracza42 (d. Cegie,lniana) - 16 lisrtopad:a 1948 

. r. godz. 9, w miejscu położenia przedsiębiJorstw:a. 
3-. Augu:st Ertner - produkcja mehli - Łódź, ul. 

Le'g10nów 29 - 17 listopada 1948 r. godz. 9, 
w miejscu położenia przed~'iębtorstwa. 

4. Robe,rt &chulz - stolarnia - Lódź, ul. Gdańska 
112 - 118 listopada 1948 r.godz. 9, w miejscu 
położenia p rzed:sięb1orstwa. 

5. Willi Lamp - sto,larnia mecharu.,cZil1a i wy twór
niaskrzyń - Łódź, ul. Strzelców K!aniolWskich 
77 -:- 19 listopada 1948 r. gódz. 9, w miejs1cu 
położeru'a pr~edsiębiorstwa. 

Wzywa .się wła~dcieli powyższych przedsię

biolffltw, óraz właśdcieili składników majątkowych 
Zll1ajdujący'ch się w powy.ższych p:rzedsiębiorstwach 
do stawienia się w ,czasie i miejscu ""Nyznaezonym do 
sporz:ądzerua protJokółu_zd'awc:zo-odbtorczego. j 

Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia 
protokółu zdawc:z.o-odbiorczego. 

Warszawsko-Łódzkie Zakłał}y 
Przemysłu DrZe\\~llego 

Przedsiębiorstwo Państwowo 

Wyodrębnione, w Warszawie, 
ul. Żelazna 43-a. 

POZ~ 178. 

OGŁOSZENIE 

Na. podstawl!e § 73 rozpo;rząd:zenia Rady Mini
str6w z dnia 30 stycZIl1ia 1947 r. w Isprawie trybu 
postępowania pr:zy przejmowaniu prz1edsiębiorstw 

.. na włas;ność Pańswa (Dz .. U.R.P. nr. 16, poz. 62) 
oraz 'zarządzenia Milnisltra z dnia 26.7.48 r. ogłasza 
się, żespo~ządzoneZ1ostaną protokóły ~d:awczo-od· 
biorcze nalstępujący;ch przedsiębiorstw, pirzejętych 

na własność Państwa: . 

1) Aleksiej Pirang - Łódź, ul. Piotrlmwska 109 
2) Andreas Pirang - Łódź, ul. Piotrkowska 109 

w dniu 17 listopada 1948 roku 'o godzinie 12, w Ło-

dzi, przy ul. Pi'Otrroowskiej 109 m. 4. 
Wzywa się właś~icie1i powyższych przedsię" 

biiQn~tw ,oraz właścićieli składników majątlliJowych, 

z~ajdujących się w powyższych przedsiębiorstwach 
do stawienia się w czasie i miejscu wy~nac~onym 
do spq.rządzenia protokółu zdawcZ?-odhiorczego. 

NiestaJWiennictwo nie wstrzymuje spor~ądzenia 
protokółu zdawczo-odbior,ezego. 

CENTRALA TECHNICZNA 
Przedsiębiorstwo Państwowe 

Warszawa, ul. Puławska l-a. 

Poz. 179. 

OGWSZENIE 

N a podstawie § 73 rozporządzenia Rady Mini
dów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu 
P03tępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw 

na własność Państwa (Dz. U. R. JJ. nr 16, poz. 62) 
oraz zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 26 lipca 1948 r. ogłasza się, że sporządzone 
zO'3taną protokóły zdawczo-odbiorcze następujących 
przedsiębiorstw, przejętych na własność Państwa. 

1. "Papierkol" - A.D. Pacanowski i S. Szla-
mowi,cz - farbowanie papieru i nadawanie 

połysku, Łódź, ul. ll-go Listopada 192/194 
(obecnie fabryka mieści się przy ul. żwirki 
17), protokół sporządzony zostanie dnia 15 
listopada 1948 r., o godzinie 9 w Łodzi przy 
ul. Żwirki 17. 

2. Fabryka Papierów Impregnowanych i Tek-
tllirY FaHsJtej, Otto - Ernst Rothel, Ł6dź, 

ul. Henryka 10, Wytwórnia papierów impre
gnowanych i tektury falistej, protok~ł sp0r
rządzony zostanie dnia 18 listopada 1948 r., 
o godzinie 9 w Łodzi przy ul. Henryka 10. 

Wzywa się właścicieli powyższych przedsię
biorstw oraz właśc1cieli składników majątkowych 
zi1'1;dujących się w powyższych przedsiębiorstwach 
do stawienia się w czasie i miejsCIU wyznaczoyID do 
s'1:Tządzenia protokółu zdawczo-odbiorczego. 
- Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia 

p:'oLokó~u zdawczo-odbiorczego. 

Łódź) dnia 9 września 1948 r. 

Łódzkie Zakłady Wyrobów Papierowych 
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione 

'z sied7ibą w Łodzi) ul. Piotrkowska 238 

Poz. 180. 

OGŁOSZENIE 

Centrala Produktów Naftowych Oddział Wo.,. 
jewódzki w Lodzi na podstawie § 73 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w spra
wie trybu postępowania przy przejmowaniu przed
siębiorstw na własność Państwa Dz. U. R. P. nr 16 
poz. 62) oraz zarządzenia Ministra Przemysłu 
i . Handlu z dnia 10 lipca 1948 r. ogłasza, że zostaną 
sporządzone protokóły zdawczo-odbiorcze następ~~ 

jących przedsiębiorstw, przejętych na własność Bań
:-:twa: 
-1) Va,cuum Oil OOlm'p'3Jny S. A. - Czechowice -

Skład P,roduktórw Naftowych w Lodzi przy ul. 
l1-go Listopada 109. 
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w dniu 16 liś,topada 1948 r .. o godlZmi,e 12 w Łodzi 
przy ul. ll-go Listopada 109. 
2) Vacuum OH COlmpany 5'. A. - Czechowice -

stacje benzyl!lowe: iW Łodzi, PL Wolności Nr. 3 
w Łod:zi, ul. W ólczańsum 16 
w Łodzi rul.Zameillho[a 6 
w Lod,zi, ul. Piotrkowska 202 

. Protok6ły zdawC'Zlo-odbiorcze na powyżs:Ze stalc
je benzynowe :zostaną spisane w dniu 17 Hsrtopada 
1948 r. o god:zini1e 12 w biuirze C. P. N. Oddziału 
WojewódZ1kieg,o w Lodzii prz,y ul. Gdań:sikJiej 70. 

Wzywa :się właścicieli powyżs,zych przedsię

bio:rstw oraz właśdCJielis:kładnik6wmajątkOlwych 
znajdując~ch :się w powyższych pI'lz,edsięb~orstwa,ch 
do stawienia się w ezasie i miej:s1cu. wymienionym 
dosip"D,rządzenia Pl101tokółów zdawezo-odbiorczych. 

Niestawiennictwo ,nie Wlsltrz,yrm.uje s.porządz,enia, 
protok6łów zdawc:Zlo-odbitoI'ezych.- ' 

Centrala Produktów Naftowych 
Oddział Wojewódzki w Łodzi 

ul. Gdańska 7Q. 

Poz. 181. 

II OGŁOS,ZENIE 

Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Łodzi z 
dnia 5 lipca 1948 roku w sprawie doręczenia decy
zji tegoż Urzędu, wydanej na podstawie art. 5 ust. 
3 dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o. majątkach 
opuszczonych i peniemieckich w sprawie zaświad
cZieniia wykazu należności z tytułu dokonanych 
przez Gminę m., Łodzi nakładów na nieruchomości 
w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 10, stanowiącej wła
Sri0.3Ć Natana Marguliesa, a oznaczonej nr hip.1361 
c Rep. hip. 389 do wysokości równowartości tych 
nakładów, a mianowicie w łącznej kwocie 909.448' 
zł (słownie dziewięćset dziewię.ć tysię.cy czterysta 
czterdzieści osiem złotych). 

N a zasadzie art. 24 u. 3 ·rozporządzenia Prezy-' 
denta R. P. z dnia 22. 3. 1928 roku o postępowaniu 
administracyjnym (Dz .. U. R. P. nr 36, poz. 341) 
zawiadamia się Natana Marguliesa, którego obecne 
miejsce zamieszkania jest nieznane, iż w Okręgo
wym Urzędzie Likwidacyjnym w Łodzi (ul. Połud
niowa nr 7) jest do odebrania decyzja o zaświad
ez.e~iu wyżej wymienionego wykazu, stanowiącego 
tytuł do wpisania na rzecz Gminy Miejskiej Łódź, 
o3trzeżenia hipotecznego w księdze hipotecznej po,
mienioinej nierUlc:homośd do wysokośd wyżej ozna
czonei sumy. 

W wypadku Illiez.głos:zeni!a się po odbiór wymie
nio'1ej _ decyzji uważać się będzie ją za doręczoną 
w dniu drugiego ogłoszenia w "Dzienniku Urzędo
wym Z3rządu Miejskiego w Łodzi". 

OKRĘiGOWY URZĄ.D LIKVVIDACYJNY 
w ŁODZI 

Poz. 182. 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie § 73 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu 
postępowania przy przejmowaniu prz,edsiębiorstw na 
własność Państwa (Dz. U. R. p. nr 16; póz. 62) oraz 

zarządzenia Ministra z dnia 26 lipca 1948 r. nr PR 
1/145/48 - ogłaslZa s,ię, że sporrządZlOny zostanie pro
tokól zdawczo-odbiorczy następującego przedsiębio.r
stwa~ przejętego' na własność Państwa. 

Fabryka Przetworów Chemicznych "Sterolin", 
F.Seidel i A. Gibałka, Łódź, u1.6-gó Sierpnia 100 
(produkcja farb i lakierów). . 

Protokół zdawczo.-odbiorczy sporządzony będzie 
w dniu 22 listopada 1948 r. Q. god:zinile 10 w lokalu 
Fabryki Przetwor6w Chemicznych ;,Sterolin" w Ło
dzi, ul. 6-go Sierpnia 100. 

Wzywa się właścicieli powyższego przedsiębior

stwa oraz właścicieli składników majątkowych, 
znajdujących się ·w powyższym . przedsiębiorstwie, 
do stawienia się w czasie i miej-s,cu, wy~naczonym 
d() sporządzenia protokółu zdawczo-odbiorczego. 

Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządz,enia 
protokółu zdawczo-odbiorczego. 

Zjednoczenie Przemysłu 
Farb i Lakierów 
w Gliwicach, -

. ul. Studzienna 8 

Poz. ;t83 •. 

OGLOSZENIE 

Zakładów Przemysłu Materiałów Biuvowych -
w sprawie sporządzenia. protokółów zdawczo .. od
biIOT'CZ.ych odnośnieprzed:siębiorstw w Lodzi prze
jętych na własność Państwa. 

Na podstawie § 73 ~o~porządz,enia Rady Mi
nis,tr6w z dnia 30 srty,C'zlllia 1947 r. w !sp'rawie· trybu 
ptOISltępiQIW~i.la przy. plrzejmowa.ni1U prz:edlsiębiors-tw 

I na własność Państwa (Dz. U.R.P. nr 16, poz. 62) l 
orazl z.arz:ądzenia MiJnistra Prze:my:słu i_ Handlu 
z dnia 26 lipca 1948 r. nr PR. I. 145/48 ogłasza się, 
że 'S'Porząd~one Zosltaną protokóły 'zdawczo-odbior
cze następujących przedsiębiórstw, przejętych na 
własność PańS'twa: ' 

1) w dniu 3 grudnia 194:8 r. o godz. 9 rano w Lo
dziprz,y . ul. Legionów 27 odnośnie przedsię
bioI'istwa fkmy Wytwórnia Zeszytów i Ksiąg 
Handlowych "Księga" A. Gutzman w LodziJ 

położonego przy ul. Legionów 27. Właścidelem 
tegó przed:siębiorstwa był obywatel ni,emie,clci 
Alwin Gutzma:n, obecnie nieznany z roiej:s,ca po-

bytu. 
2) w dniu 6 grudnia 1948 r., ó godz,. 9 rane w Ło-

dzi, p,rzy uL Legióriów 27 odnośnie przed,się
bi!O,ns-twa firmy E. 8a.dokierski) w Łodzi poło
żonegO' przy ul. Legionów'. 27. Właścide1em te
gJp'rzedsiębiJoDsbwa był obywatel polski E. Sa
dokie,rski, obecnie nilez:nany z' miej:s:ca; pobytu. 

3) VI dniu·9 grudnia 1948 r. o godz. 9 rano w Ło
dzi przy . ul. Legionów 27 odnoś:nie przedsię
biorstwa fh'imy "Kaje,t" N. D. Popowski i S-ka 
w Lodzi ul. 11-go Lilstopada 14, obecnie poło
żonego p'rzy ul. ';Le:giJornów 27. Właś.cidelem te-o 
go przedsiębib'rstwabyli obywatele poJs,cy Nu
chilm Popowski, Dawid Popowsikii Jakób Kup
fer, obe,cnie nieznani z miejsca pobytu. 

4) w d~niu i1 gTudni.a 1948 r. o godz. 9 raDIO w Lo,.. 
dziprz,y ul. W ółcz.ańlEikiej 222 odnośni,e przedsię

.. biorstwa fkmy Wytwórnia Papierówświatło~ 
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czułych "Ozalid" w Łodzi, ul. riotrkowska 105} 
obecnie położonego przy ul. W ólczańslkiej 222. 
Właści.cielem te.go przedsiębiorstwa był obywa
tel niemiecki . Alf'red W. Broemmer, obecmie 
nie'ZIIlany z miejsca pobytu. 

5) w dniu 14 grudnia 1948 r. 'o godz. 9 raruo w Lo-_ 
dzi, przy ul. Legionów 27 odnośnie przedsię

b~O'rstw, firmy F. Batheld, Wytwórnia Zeszy
tów, Pudełek oraz Klinika Wiecznych Piór 
w ł~odzi, ul. Piotrkowska 64 i ruiiń,skiego 24, 
obecnie poJo~oneg1{) w Łodzi, przy rul.Legio
nów 27 i Lipowej 83. Właścicie,lem tego przed
siębi·ors;t;wa był obywate,lniemiecki F. Batheld, 
obecnie n1eZlI1l8.I1y z miej:sca pobytu. 

Wzywa się właścicieli powyższych przedsię

biorstw oraz -właścicieli składników majątkowych, 

znajdujących się w powyższych przedsiębiorstwach 
do stawienia się w czasie i miejscu wyznaczonym 
do sporządzenia protokółów zdawczo-odbiorczych. 

NiestawiennictwIO il1~e wstrzymuje sporządzenia 
protokółów ~dawczo-odbiorczych. 

ZAKŁADY PRZEl\'IYSLU MATERIAł~ÓW 
BIUROWYCH 

Przedsiębiorstwo Państwowe 

Wyodrębnione 

Lódź, ul. Traugutta nr 8. 
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D Z I A Ł Ni I E U R Z Ę D O W Y 
, .... 

OGŁOS,ZENIA DROBNE 

Ammer Andrzej, zam. w Łodzi przy ul. Wólczań
skiej 226, zagubił kartę rejestracyjńą, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Andrzej czak Kazimierz, zam. w Łodz.i przy ul. 
Abramowskiego 28, zagubił numer rejestracyjny psa, 
wydany przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Po-
datkowy. . . 

Andrzejewski Zenon, zam. w Łddz,l przy ul. Lima
nowskiego 51, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 

przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Anioł Janusz, zam. w Łodzi przy ul. Nowotki 1ą5, 

zagub] kartę rejestr~cyjną, wydanąprz.ez Zarząd Miej
ski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Babiarz Stanisław, zam. w Łodzi p~zy ul. dr. Kop
cińskiego 31, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wy
daną przez Zarząd M:'ejski w Rzeszowie. 

Badora Zygmunt, zam. w Łodzi przy ul. Przędzal
nianej 101, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wy
daną przez RKU - Końskie. 

Baranowski Józef, zam. w Łodzi przy ul. Chło

pickiego 49, zagubił kartę rejestracyjną woJskową, wy
daną przez RKU - Łęczyca. 

Bas:ak Józef, zam. w Łodz.i przy ul. \Piotrkowskiej 
13],., zagubił kartę rejestracyjną wojskową" wydaną 
przez RKU - Kielce. 

Basiński Kazimierz, zam. w Łodzi przy ul. Bruskiej 
29, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarz.ąd 
M:ejski w Łodzi - Wydźiał Wojskowy. 

Biały Władysław, zam. w Łodzi przy ul. Nowotki 
25, z,agubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną przez 
RKU - Końskie obecnie w Opocznie. 

Biernacki Henryk, zam. w Łodz.: przy ul. Przystań 
13, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną pt;'zez Zarząd 
lVUejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Biderman Maria, zam. w Łodzi przy ul. Łagiew
nickiej 179, zagubiła legitymację służbową, wydaną 
przez Zarz.ąd Miejski w Łodzi - Wydz:ał Personalny. 

Benda Józef, zam. w, Łbdzi przy ul. Piotrkowskiej 
152, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną 

przez RKU - Skierniewice. 

Biniecka Wanda, zam. w Łodzi przy ul. Pabianic
kiej 132, zagubiła leg:'tymację służbową, wydaną prz.ez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Personalny. 

Binder Helena, zam. w Łodzi przy ul. Wodnej 42, 
zagubiła leg:tymację tramwajową, wydaną przez Miej
skie Zakłady Komunikacyjne w Łodzi. 

Binkowski Zdzisław, zam. w ŁodzJ przy ul. Kiliń
skiego 40, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez' 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Bogdziewicz Tadeusz, zam., w Łodzi przy ul. Wąs'" 
ki ej 7, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez. Za
rząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Bruździak Antoni, zam. w Łodz:i przy ul. Nowotki 
108, zagubił karrf.ę rejestracyjną WOjSkową, wydaną 

przez RKU - Łódź-Miasto. 

Buczkowski Marian, zam. w ŁodZi przy ul. Berka 
Joselew:cza 18, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, 
wydaną przez RKU - Łódź - Miasto. 

Buczyńska Wanda, zam .. w Łodzi przy ul. Piotr
kowskiej 85, zagubiła legitymację służbową, wydaną 
prz.ez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydz:ał Personalny. 

. Budny Wacław, zam. w Łodzi przy ul. Limanow
skiego 59, zagubił kartę rejestracyjną wojSkową, wy
daną przez Gminę. Lućmierz, Pow~at ŁęczY'e~. 

Busiak Stefan, ,-zam. w Łodzi przy ul. Zagranicznej 
47, zagubił kartę rejestracyjną wojSkową, wydaną prz.ez 
RKU - Łódź - Powiat. 

Buzar Cz.;esław, zam. w Łodzi przy ul. Jaracza 14, 
zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd M:ej
ski w Łodzi - Wydział Wojskowy, legitymację służ
bową, wydaną pr~z Zarząd Miejski w Łodzi - Wy
dział Personalny, dwie legitymacje tramwajowe, wy
dane przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Łodzi 

·oraz książkę członkowską, wydaną przez Ubezpieczal
nię Społeczną w Łodzi. 

Cedrowska Jadw:ga, zam. w Łodz,i przy Al. Koś
ciuszki 40, zagubiła numer rejestracyjny psa 1819, Wy
dany przez Zarząd Miejski w Łodzi Wydział Po
datkowy. 

Ciennik Zenon, zam. w Łodzi przy ul. Wejska 
Polskiego 163, zagubił· kartę Irejestracyjną, wydaną 

przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

C~eślak Eugeniusz, zam. w Łodzi przy ul. Siera
kowskiego 29, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 

przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Cieślak Wiesław, zlam. w Łodzi przy ul. Lipowej 
62, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd 
Miejski w Łodzi - Wydz.iał Wojskowy. 

Cybulski Lucjan, z,am. w Rowiskach Starych, Po
wiat Skierniewice, zagubił 'prawo jazdy nr. 372, wydane 
przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Komunikacji. 

Cytoński Wacław, zam. w Łod~i przy ul. Prole
tariackiej 3, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski W Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Czajka Antoni, zam. w Łodzi przy ul. Lutom:ier
skiej 13, zagubił kartę rejestracyjną wojSkową, wyda
ną przeZ' Gminę Bratoszewice, Powilit :ęrzeziny. 

. Dąbek Michał, z,am. w Łodzi przy ul. Zgierskiej 
109, zagubił leg:tymącję służbową, wydaną przez Za
rząd Miejski Y" Łodzi - Wydział Personalny. 

Depczynski Stanisław, zam. w Łodzi przy ul. Ra
dzieckiej 38, zagub:! kartę rejestracyjną wojskową, wy
daną przez. Gminę Nowosolna, Powiat Brzeziny. 

Dietrych Andrzej, zam. w Łodzi przy ul. Piotrkow
skiej 224, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Dominiak Stanisław, zam. w.Łodz.i przy ul. Naru
towicza 68, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wy
daną przez 'RKU - Skierniewice. 

Dubiński Eugeniusz, zam. w Łodzi prży ul. Zgier
skiej 111, zagubił !kartę rejestracyjną WOjskową, wy
daną przez RKU - Lódź. 
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Duda Edmund, zam. w Łod2ii (!tuda Pabianicka) 
przy ul. Starorudzkiej 8, zagubił prawo jazdy samo
chodem I kat. nr. 1056, wydane przez Urząd Woje
wódzki Łódzki - Wydział Samochodowy. 

Dudek Antoni, zam. w Łod'zi prz,y ul. Grabskiego 
29, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd 
Miejski w Łod~i - Wydział 'Wojskowy, zaświadczenie 
wydane przez organizację "Służba Polsce" ora2i dowód 
osobisty (palcówkę). . 

Duszyński Marian, zam. w Łodzi przy ul. Sieradz
kiej 1, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd Miejski wŁod~ ~ Wyd2iiał Wojskowy. 

Dylewski Władysław, zam. w Łodzi przy ul. Strzel
ców Kaniowskich 37, zagubił książeczkę wojskową,· wy
daną przez RKU - Łódź - Miasto. 

Płk. E.rioch Wiktor Oskar, zam. w Łod2ii przy ul. 
PiotrkowSkiej 121, zagubił numer" rejestracyjny, psa, 
wydany przez Zarząd Miejski .w Łodzi - Wydział Po
datkowy. 

Fijałkowski Lucjan, zam., w Łodzi przy ul. Kątnej 
7, zagubił prawo jazdy nr. 556 wydane w 1945 roku 
prze21 Urząd Wojewódzki Łódzki - Wydział Samocho
dowy. 

Fiszer Jerzy, zam. w Łodzi przy ul. starogardz
kiej 4, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za

. rząd Miej ski w Łodzi - Wydział Woj.skowy. 

Florcz.ak Zdzisław, zam. w Łodzi przy ul. r.";ima
nowskiego 174, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 
przez Zarząd MiejSki w Łodzi - Wydz,i,ał Wojskowy. 

Franiak Stanisław, zam. w Łodzi przy ul. Nowo
~iejskiej 5, z.agubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
RKU - Łódź - Miasto. 

Furmaruk Władysław, zam. w ŁodzJ. przy ul. Woj
ska Polskiego 11, zagubił kartę rejestracyjną wojSkową, 
wydaną przez Zarząd Miejski w Gdańsku .. - Wydział 

Wojskowy. 

Gawłowski Eugeniusz, zam. w Łodzi przy ul. Lima
nowskiego 8, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, 
wydan~ przez Gminę Lubień, Powiat Włocławski. 

Gońcikowski Stanisław, Ziam. w Łodzi przy ul. Sien- . 
kiewicza 31, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodz:i -,-Wydział Wojskowy. 

Górka Stefan, zam. w Łodzi· przy ul. Wysokiej 16, 
zagubił kartę rej'es'tracyjną wo'jsk ową , wydaną przez 
RKU - Łódź-Miasto. 

Gorzkowski Olgierd, zam. w Łodzi przy ul. Struga 
19/21, zagubił numer rejestracyjny psa 7008/48, wyda
ny przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydztiał 'Podatko
wy. 

Grabicki Władysław, zam. w Łod2li przy ul. Ró-. 
żanej 9, z.agtibił legitymację służbową, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Pe~sonalny. 

Graczyk Franciszek, zam. w Łodzi przy ul. Ruskiej 
7/9, zagubił karlę rejestracyjną, wy'daną przez Zarząd 
Miejski w Łódzi - Wydział Wojskowy. 

Gr~necki Szczepan, zam. w Łodzi przy ul. Piotr
kowskiej 287, żagubił kartę rejestra'cyjną wojskową, 

. wydaną, przez Zarząd Miejski w 'PapiaIlkacą - Wy
ą~iął WojSltow;y. 

Grodz.ki Stefan, zam. w Łodzi przy u1. KiUńskie
go 142, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd l,\Iiejski w Łodzi - Wydział WojSkowy. 

Grzegorczyk Tadeusz, zam. w ŁodZi przy u1. Ła
giewruckiej 234, zagubił kartę rejestracyjną wojSkową, 
wydaną przez Gminę Dobra, Powiat Brzeziński. 

Grzempczyński Edmuns, zam. w Łodzi przy u1. 
. Legionów 44, zagubił decyzję na przydział lokalu miesz
kaniowego przy u1. Legionów 44, m. 10, wydaną przez 
Starostwo G~od2lkie - Śródmiejsko - Łódzkie - Oddział 
Kwaterunkowy. 

Grzybowiński Jan, zam. w Łodzi przy' ul. Grażyny 
1, zagubił numer rejestracyjny psa 3652/48, wydany 
przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Podatkowy. 

Guzek Zdzisław, zam. w ŁodZti przy u1. Wielkopol
Skiej 74, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Hajdys Marian, zam. w Łodzi przy u1. Pogonow
skiego 62, zagubił kartę rejestracyjną wojSkową, wy
dpną przez RKU - Skierniewice. 

Hoffman Jan, z,am. w Łodzi przy ul. Legionów 40, 
zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd Miej. 
ski w Łodzi - Wydział WOjskowy. 

Chabe Frandszek, zam. w Łodzi przy ul. Spra
wiedliwej 15, z.agubił prawo jazdy nr. 2/45, wydane 
prz,ez Urząd WOjewódzki Łódzki. 

Choiński Lucjan, zam. w Łodzi przy u1. Piotrkow
skliej 292, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Chojnacki Marian, zam. w Łodii przy u1. Bronisła
wy 30, z.a~ubił kartę rejestracyjną wojs~ową, wydaną 
ptz.ez Gminę Bogusławice, Powiat Piotrków. 

Cholewa Jerzy, zam. w Łodzi przy u1. Listopa
da 14, zagubił kartę rejestracyjl).ą, wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi - Wyd2iiał Wojskowy. 

Chruszcz, Tadeusz, zam. w Łodzi przy ul. Dow
borczyków 26, .zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 
pr'zez Zarząd Miejski w Łod2ii - Wydział Woj.skowy. 

Chudzik ,Adela, zam. w Łodzi przy ul. Srebrzyń
skiej 91, zagubiła legitymację służbową, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydz.iał Personalny. 

Iwański Jan, zam. w Łodzi przy ul. Łagiewnic
kiej 25, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Izydorczyk Józef, zam. w Łodzi prz.y ul. dr. Próch
nika 25, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przeż Za
rząd Miejski \ w Łodzi - Wydzi1ał Wojskowy. 

Iżycki Czesław, . wm. w Łodzi przy . ul. Różyckie
go 22, zagubił dowód sobisty . (paicówkę) oraz kartę 

'rejestracyjną, wydaną przez Zarząd Miejsk'i w Łodz,i 
Wydział Wojskowy. 

Jacaszek Zygmunt, zam; w Łodzi przy 'ul., Łąko
wej 4, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd 
Miejski w ŁodZi ....;... Wydział Wojskowy. 

'Jadczak Andrzej; zam. w Łodżi przy ul. Gdańskiej 
3, zagubH kartę rejestracyjną, wydaną prz,ez Z~n'~qd 
Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Jagielło Franciszek, zam. w Łodzi przy' ul. Połud
niowej 4:2, zagubił numer rejestracyjny psa, wydany 
przez Zarz~d MiejSki w Łodzi ~ Wydział P9datkovv;Y. 
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Jach Zdzisław, zam. wŁodzi przy ul. Wyższej 23, 
zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd Miej
ski w Łodzi - Wydział WoIJskowy. 

Jakubowicz Wacława, żam. w Ł~d~i przy ul. Da
szyńskiego 16, zagubiła legitymację służbową, wydaną 
prz.ez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Personalny. 

Jakubowski Eugen:iu~, zam. w Łodzi przy ul. Ja
racza 7, zagubił kartę rejestra'cyjną, wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Jandrysiak JerzO", zam. w Łodzi przy ul. Bojow
ników Getta Warsz.awsk~ego 34, zagubił kartę rejestra
cyjną, wydaną przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wy
dział Wojskowy. 

Janiczek Józef, zam. w Łodzi przy ul. Przędzalnia
nej 28, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd Mieljski w Ło.dz.i - Wydział Wojskowy. 

Jankowski Stanisław, zam. w ŁodzJ przy ul. Okrzei 
21, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd 
Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Janion Stefan, zam. w Łodzi przy uL Kilińskiego 
46, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną 
przez Zar24ąd Miejski w Bydgoszczy. 

Jaworski Alfons, zam. w Łodzi przy ul. Kątnej 24, 
zagubił kartę rejestracyjną wojSkową. wydaną przez 
Gminę Zadzim, Powiat Sieradz. 

Jaszczak Antonina, zam. w Łod24i przy ul. Kiliń
skiego 83, zagubiła decyzję na przydział lokalu mie
szkaniowego przy ul. Kilińskiego 83, m. 7, wydaną 
przez Starostwo Grodzkie Śródmiejsko - Łódzkiie - Od
dZjiał Kwaterunkowy. 

Józefows~i Marian, zam. w Łodzi przy ul. Napiór
kowskiego 19, zagubił kartę tejestracyjną wojsk'ową, 
wydaną pr24E!Z RKU - Łódź-Miasto. 

Jurek Ryszard, zam. w Łodzi przy ul. Kopern:ika 
32, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną prz.ez Zarząd 
MiejSki w Łodzi - Wydzi.ał WojSkowy. 

Jurkowski Józef, zam. w Łodzi przy ul. Brater
skiej 42, zagubił dowód tożsamości konia. 

Kabat Marcin, z.am. w Łodzi przy ul. Wschodniej 
19, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną prz.ez Zarząd 
Miejski w Łodzi - Wydział WojSkowy. 

Kacprowski Witold, zam. w Łodzi przy ul. Legio
nów 42, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy: 

Kac240rowska Halina, zam. w Łodzi przy ul. Tram
wajowej 15, zagubiła numer rejestracyjny psa 3099/48, 
wydany przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Po
datkowy. 

Kantorski Jan, zam. w Łodzi przy ul. G~;'~Swier
czewskiego 59, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 
przez Zarząd MiejSki w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Kapica Józef, zam. Vi Łodzi przy ul. Norwida 3, 
zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd Miej
s.ki w Łodzi - \lY'ydział WojSkowy. 

Kar'czewsk,i Jakub, mm. w ŁodZi przy ul. 11 Listo
pada 59, zagubił kartę 'rejestracyjną, wydan.ą przez 
Zarząd MiejSki w Łodzi - Wydział WojSkowy. 

Karcz StaniSław, zam. w Łodzi przy ul. Obszernej 
39, z,agubij kartę rejestracyjną wojskową, wydaną 

przez Gmillę Grabic~ł PO\\'iąt ,PiQtrk6w Tr;ybunalsl{i. 

Kardos Stanisław, zam. w Łodzi przy ul. Łagiew
nickiej 9, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wy
daną przez RKU - Łask oraz dowód osobisty (p~lców .. 
kę). 

. Karkocha Zdz:sław, zam. w Łodzli prz.y ul. Piotr..; 
kowskiej 10, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział WojSkowy. 

Karolczak Tomasz, zam. w Łod24i przy ul. Czerem
chy 12, zagubił numer rejestracyjny psa 5506, wydany 
przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydzi.ał Podatkowy. 

Kaszyński Zdzisław, zam. w ŁodzJ przy ul. Grabo
wej 18, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Katuszewski Leszek, 24am. w Łodzi przy ul. Naru
towicza 53, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wy
daną przez RKU - Kielce. 

Kawczy'ński Marian, zam. w Łodzi przy ul. Mal
wowej 9, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zar24ąd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Kazirx:!ierski M.arian, .zam. w Łodzi przy ul. Gdan
sk1iej 31, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd MiejSki w Łodzi - Wydział 'Wojskowy. 

Ol' 

Kaźmierczak Leon, zam. w Łodzi- pr~ ul. Czytelni
czej 12, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną 
przez RKU - Piotrków Trybunalskd. 

Kaźmierczak Wiesław, zam. w Łodzi przy ul. Lu
tomiersldej 6, zagubił kartę rejestracyjną wojSkową, 

wydaną prze24 Zarząd MiejSki w Łodzi - Wydział Woj-
skowy. . 

Kaźmierczak \Stanisław, zam. w Łodzi przy ul. Śród
miejSkiej 100, zagubił kartę rejestracyjną wojSkową, 

wydaną przez RKU - Łódź - Miasto. 

Kempiński Tadeusz, zam. w Łodzi przy ul. Nowot
ki 109, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Kępa Stanisław, zam. w Łodzi przy ul. W.schodniej 
34, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd 
Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Kidński Lucjan, llam. w Łodzi przy ul. Piwnej 49', 
zagubił kartę rejestracyjną, wyd~ną przez Zarząd Miej
ski w Łodzi - Wydzi.ał Wojskowy. 

Klimek Aleksander, zam. w Łodzi przy ul. Daszyń
Skiego 12, zagubił kartę rejes'tracY'jną wojskową, wyda
ną przez RKU - Skierniewice. 

Kłacz.y.ński Józef, zam. w Łodzi przy ul. Ogrodo
wej 30, zagubił kartę reje.stracyjną, wydaną przez Za
rząd MiejSki w Łodzi -, Wydział Wojskowy. 

KołoSJińskj Zenon, zam. w Łodzi przy ul. Łagodnej 
15, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd 
Miejski w LodzJ - Wydział Wojskowy. 

Kmie'cik Jan, zam. w Łodzi przy ul. Dowborcty
ków 41, zagubił kartę rej~stracyjną wojskową, wydaną 
przez RKU - P!iotrków Trybutl:a~ski. . . 

Knol Ryszard, zam. w ŁodZi przy ul. Mdelczarskie
go 26, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi - Wydział W,ojskowy. 

Komuński Jerzy, zam. w Łodzi. przy ul. Abra
mowskiiego 17, zagubił kartę rejestracyjną,' wyda'tlą 
prze:z; Zar:z:ąd Mięjski W Łodzi - WYdzjiał WojSkowy, 
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Konczyński Kazimierz, zam w Łodzi przy ul. Sien
kiewicza 18, zagubił numer rejestr.acyjny psa 3729/48, 
wydany prze~ Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Po-
datkowy. '. 

Koniuszy Henryk Marian,zam. w Łodzi przy ul. 
Piotrkowskiej 18, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 

przez Zarząd Mi-ejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Kopeć Jan, zam. w ŁodZi przur ul. Marii Piotro
wiczowej 12, zagubił numer rejestracyjny ps.a, wydany 
przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Podatkowy. 

Kublak Henryk, zam. w ŁodZi przur uLOgrodo
wej 24, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Kubi'ak Starosław,a, zam. w Łodzi przy ul. Nowot
ki 14, ~gubiła legi~ymację s'łużbową, wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi - Wydział Personalny. 

Kuczewski Tadeusz, zam. w Łodzi przy ul. Gdań
skiiej 68, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wyda
ną przez Zarząd Gminy Górki, Powiat Siedlecki. 

KUjama Ryszard, zam. w Łodzi przy ul. Limanow
skiego 146,zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Koprowska Teodozja, zam. w Łodzi przy ul. Gra
bowej 15, z,agubiła decyzję na przydział lokalu miesz
kaniowego przy ul. Grabowej 15 m. 15, wydaną przez 
Zar?ąd Miejski w Łodzi - Wydział Kwaterunkowy. Kwasek Zenol1, zam. wŁod~i przy ul. Zagran:icz

nej 25, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
Kostrzewa Tadeusz, zam. w Łodzi przy ul. Gdań- . rząd MiejSki w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

sk,iej 18, zagubił kartę rejestr:acyjną, wydaną prze~ 

Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział WojSkowy. 

Kośka Stefan, zam. w Rudzie Pabianickiej pod Ło
dzią przy ul. Przewodniej 10, zagubił kartę rejestra
cyjną, wydaną przez Zarz.ąd Mi.ejsk'i w Łodzi - Wy
dział Wojskowy. 

Kowalczyk Stefan, zam. w Łodzi przy ul. Sienkie
wicza 59, zagubił kartę rejestracyjną wojSkową, wy
daną przez RKU - Kutno. 

Kowalczyk Stefan, zam. w Łodzi przy ul. Sienkie
wicza 18, zagubił kartę rejestracyjną; wydaną pr~z 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział WojSkowy. 

Kowalski Antoni, zam. w Łodzi przy ul. Daszyń
skiego 30, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wy
daną przez RKU - Kiielce. 

Kowalski Sebastian,zam. w ŁodzJ przy ul. Kongre
sowej 23, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Żarząd Miejski. w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Kozłowski Tadeusz, zam. w Łodzi przy ul. Siera
kowskiego 50, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, 

wydaną przez RKU Łódź - ~iasto. 

Kozłowski Stanisław, zam; w Łodzi przy ul. dr. 
Więckowskiego 81, zagubił legitymację służbową, wy
daną przez Zarząd MiejSki w Łodzi: - Wydział .Per
sonalnYt legitymację tramwajową na miesiące n:iepa
rzyste oraz legitymację, wydaną prze~ Związek Zawo
dowy Pracowników Samorządu Terytol'lialnego i Uży
teczności Publicznej. . 

Krotewicz ApoUnary, zam. w Łodzi przy ul. Strzel
ców KaniowskiclL 50, zagubił kartę rejestracyjną, wy
daną prze~ Zarząd Miejski w Łodzi. - Wydział Woj-
skowy. ' 

Kruk Mieczysław, zam. w Łodzi przy ul. Kmńskie
go 117, zagubił kartę rozpoznawczą (kennkartę) oraz 
kartę rejestracyjną wojSkową, wydaną przez RKU _.' 
Skierniewice. 

Kruz Wacław, 2lam. w ŁodZ1i przy ul. Batorego 20, 
.zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną przez 
RKU - Piotrków TrybunalSki. . 

Krzepkowski Janusz, zam. w Łodzi przy ul. Mqs
towej 17, żagubił kartę rejestracyjną, wydaną pr:z;ez 
Zarząd Miejska w Łod~ - WydZliał WojSkowy. 

Krzywkowski Eugeniusz, zam. w Łodzi przy ul. 
ZgierSkiej 74, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, 

wYda~1:l pr~ez ĄKU - Opoc~o~ 

Lech Zdzisław, zam. w Łodzi przy ul. Balonowej 
57, zaguhił kartę rejestracyjną, wydaną prze~ Zarząd 
Miejski w Łodzi .- Wydział Wojękowy. 

Lejkowski Dionizy Andrzej, zam. w Łodzi przy ul. 
Słowiańskiej 15, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 

przez Zarząd Miejski w Łod~i - Wydział Wojskowy. 

Lemiesz Stefan, zam. w ŁodZi przy ul. Nowotki 3, 
zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną przez 
RiKU - Sieradz -Powiat.' 

Leszczyński Jan, ~am. w Łodzi przy uLPiotrkow
skiej 88, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Lewandowski Zygmunt, zam. w Łodzi przy ul. Ja. 
racza 56, zagubił kartę rejestracyjną wojSkową, wydaną 
przez RKU - Kalisz. 

L:inarczyk Marcin, zam. w Łodzi przy ul. Nap.iór
kowskiego 24, zagubił legitymację służbową, wydaną 

przez "Film 'Polski" oraz niebieską legitymaCję tram
wajową i legitymację wydaną przez Związ.ek Z.awodo
wy. 

Litw,łnska Irena, zam. w Łodzi przy uLPołudnio
wej 76, zagubiła numer reJestracyjny psa 2823/48, wy
dany przez Z~rząd Miejski w Łodzi - Wydział Podat
kowy. 

Łagowski Piotr, zam. w Łodzi przur ul. Spornej 13, 
zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną przez 
RKU -- Łódź - Miasto. . 

Łajs Henryk, :tam. w Łodzi przy ul. Czackiego 15, 
zagubił kartę rejestracyjną wojSkową, wydaną przez 
RKU - 'Pabianice. 

Łoptman Aria, zam. w Łod~ przy ul. Ki1ińskiego 
39; zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną 
przez RKU - Lublin. 

Łódzkie Towarzystwo Naukowe i Zakład Geogra
ficzny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Sienkiewicza 
29, zagubiono decyzję na przydział lokalu pr~ ul. Sien
ldewicza 29, wydaną przez Zarząd MiejSki wŁadzi: -
Wydział Kwaterunkowy za nr. dz. XIX B O 810/47., 

Łuczak Edward, ~m. w Łodzi przy ul. Łagiewnic
kiej 94, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd MiejSki w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Łuczak Longin:- Waldemar, zam. w Łodzi przy ul. 
Murarskiej 6, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 

pr~~"Z~ząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojsk9W}'! 
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Łunldewicz Fr.anciszek, zam. w Łodzi przy ul. 
Piotrkowskiej 23, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 
przez RKU - Łódź - Mi.asto. 

Maciejewska Wdesława, zam. w Łodzi przy ul. Lo
katorskiej 6, zagubiła legitymację tramvJajową, upra
wniającą do ulg'owych prZ!€jazdów. 

Maciejewski Antoni, zam. w Łodzi przy ut Polnej 
12! zagubił kartę rejestracyJną, wydaną przez Zarząd 
Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Maćkowiak Józef, zam. w Rudzie Pabianickiej pod 
Łodzią prz.y ul. Reymonta 24, zagubił kartę rejestra.
cyjną wojskową, wydaną przez Gminę Wadlew, Po
wiat Piotrków Trybunalski. 

Maćkowiak Józef, zam. w Rudzie ,Pabianickiej pod 
Łod~ą przy ul. Starorudzkiej 28, zagubił kartę rejestra
cyjną wojskową, wydaną przez Gminę Wadlew, Powiat 
Piotrków Trybunalski. : 

Mączyński JanusZ!, .,zam. w Łodzi przy ul. Koper
nika 47,za~ubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd Miejskd w Łod~i - Wydział Wojskowy. 

Majchrzak Stanisław, zam. w Łodzi przy ul. Tu
szyńskiej 13, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną prz.~z 
Za'rząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Majchrzak Józef, zam. w Łodzi przy ul. Choda
nowickiej 45, zagubił dOwód tożsamoś'ci konia nr. 
4318/Ł M, wydany przez Zar~ąd Miejski w Łodzi -
Wydział W,ojskowy. ' 

Majchrzak Ignacy, zam. VI Łodzi: p:r:,zy ul. Choc"ia
nowickiej 45, zagubił dowód tożsamości k,onia nr. 
114845/Lub. 

Majewski Władysław, zam. w, Łodzi przy ul. Gdań
skiej 154, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wy
daną prze~ RKU - Końskie. 

Majewski Zygmunt, zarn. w Łodzi przy ul. Anny 
10" zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną 
przez RKU - Łódź - Miasto. 

Malicki Tadeusz, zam. w Łodzi przy ul. Wólczań
skiej 159, .zagubił kartę rejestracyjną, wydaną prZ!€z 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Malinowski J.an, zam. w Łodzi przy ul. dr. Więc
kowskiego 8/47a, zagubił kartę rejestracyjną wojsko

. wą, wydaną przez RKU - Skier~iew.ice. 

Małecki Bolesław, zam. w Łodzi przy ul. Mielczar
skiego 33, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miej~ki w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

, / ' 

Marczewski Dariusz, zam. w ŁodZii przy ul. Fel-
sztyńskiego '22, zagubił kartę reje'stracyjną, wydaną 
przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wo,Jskowy. 

Michalak Władysław, zarn. w ŁodZ1i przy ul. Ka
miennej 3, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi -, Wydział Wojskowy. 

Michalak Stanisław, zam. w Łodzii przy ul. Zgier
skiej 203, zagubił prawo jazdy motocyklem,wydane 
przez Urząd Wojewódzki Łódzki - Wydział Samocho
dowy. 

Michalak Piotr Stanisław, zam. w Łodzi przy ul. 
Gdańskiej 67, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 

przez Zarząd Miejski VI Ło~ - Wydział/Wojskowy. 

Mielczarek Jerzy, zam. ,w Łodzi prźy ul. Kalis
kiej 21, zagubił, numer rejestracyjny psa 1519, wydany 
przez Zarząd Miejski w Łod2li- Wydmał Podatkowy. 

Mikołajewski . KaZ1imierz, zam. w Łodzi przy ul. 
Antoniewsk:iej 5, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 
przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydztiał Wojskowy. 

MUler Zdzisław, zam; w Łodzi przy ul. Kili,ńskie
go 40, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną 
przez RKU - Sokołów Podlaski. 

Mi1czarek Władysław, zarn. w ŁodzJ przy ul. Po
łudniowej 12, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 

przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

• Milczarek Zdzisław, zam. w Łodzi przy ul. strz.e
leckiej 27, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Mierzwiński Zdzisław,· z.am. w Łodzi przy ul. Tet
majera 5, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Mi1ichtajch Regina, .zam. w Łodzi przy ul. Nowotki 
5, zagubiła numer rejestracyjny psa 3008/48, wydany 
przez. Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Podatkowy. 

Miszczak Zenon,zam. w Łodzi przy ul. Zg.ierskiej 
42, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną 
przez Zarząd Miejski w KŁodawie. ' 

Młynarski Ignacy, zam. w Łodzi przy ul. Gdańskiej, 
4, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd 
Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Modz,elewski Dominik zam. w Łodzi przy ul. No
womiejskiej 12, zagubił kantę rejestracyjną wojskową, 
wydaną przez RKU - Augustów, Powiat Graj ewo. 

Moneta Jerzy, zam. w Łodzi przy ul. KoperIllika 30, 
zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd Miej
ski: w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Moracz.ewski Kazimierz, zam. w Łodzi: przy ul. 
Gdańskiej 64, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 

'przez Zarząq Miejski w Łodzi - WydZiiał Wojskowy. 

~~;cti;kZbli'gniew, zam:- VI Łodzi przy ul. Pięknej 
20;· zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd 
M~iejski w Łodz.i -- Wydział Wojskowy'. 

Mrdłowski Józef, zam. w Łodzi przy ul. Suw.alskiej 
13, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przęz Zarząd 
Miiejski w Łodzi - Wydział Wojskowy . 

Myroniuk Kazimierz,zam. w Ładzti przy ul. Za
chodniej 18, zagubił kartę' rejestr,a,cyjną, wydaną przez 
Z?rząd MiejSki w ŁodZ1i- Wydział Wojskowy. 

Najmrodzki Stanisław, zam. we wsi Fałków, Powiat 
Koński, zagubił prawo j'azdy nr. 1332 (koloru cz.erwone
go), wydane przez Zarząd Miejski w Łodzi - WydziaŁ 

i Komunikacji - Oddział Samochodowy i Ruchu Dro
gowego. 

Narajczuk Tadeusz, zadl. w Łodzi przy ul. Mary
sińskiej 8, z,agubił 'kartę rejestracyjną wojskową; wy-, 
daną przez Zarząd Miejski w Białej Podlaskiej. 

NiedZiela StaniSław, zarn. w Łodzi przy ul Koper
nika 25, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Nieśmi'ałek Eugeniusz" zam. w Łodzi przy ul. Czę
stochowskiej 4, zagubił kartę, rejestracyjną,' wYdaną 
przez Zarząg Miejsk~·V{ Łodzi - Wydział W·ojskQwy. 
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Nowak Tadeusz,. zam. w Łodzi przy ul. Berka Jo
selewicza 6, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez. 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział W~jskowy. 

Nowak Józef, zam. w Łodzi przy ul. Kil'ińskiego 61, 
zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd Miej
ski w Łodz'i. - Wydział Wojskowy. 

Nowak Edward, zam. 'w Łodzi przy ul. Nowotki 105, 
zagubił kartę rejestracyjną; wydaną przez Zarząd Miej
sk~ w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Nowicki Henryk, żam. w/Łodzi przy ul. Kowalskiej 
3, zagubił kartę rejestracyjną woj skO'wą , wydaną przez 
Gminę Krzyżanówek, Powila't Kutno. 

I 

Okrasa Adam, zam. w Łodzi przy ul. Sosnowej 15, 
zagubił k,artę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd Miej
ski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Olejniczak Lucjan, zam. w Łodzi przy ul. Daszyń
skiego 68, zagubił ~artęrejestr.acyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodz,i - Wy~Ział Wojskowy. 

Oleszko Stanisław, zam. w Łodzi przy ul. Stalina 
14, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną 

przez RKU - Łódź - Powiat. 

Olszewski M;arian, zam. w Łodzi przy ul. Łagiew
nicktiej 244, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział WO'jskowy. 

Orłowski Aleksander, zam. w Łodzi przy ul. Abra
mowskiego 18," zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 

przez Gminę Ossa, Powiat Opoczno. 

Ostrowska Leokadia, .zam. w Łodz.i przy ul. W ól
czanskiej 137, zagubiła numer rejestracyjny psa 2689, 
wydany przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Po
datkowy. 

Ozimek Michał, zam. w Łodzi przy ul. laracza 20, 
z,aguQił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną przez 
RKU - Slderniewice~ 

Pabis Jan, zam. w Łodzi przy ul. Strzeleckiej 10, 
. zagubił kartę rejes.tracyjną, wydaną przez. Zarząd Mliej
ski w ŁodZi - Wydział Wojskowy. 

,Pakos Eugeniusz, zam. w Łodzi przy ul. Jasnej 6; 
zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd Miej
ski w Łodzi - Wydzi.ał Wojskowy. 

Paluszkiewicz Czesław, zam. w ~dz.i przy ul. Li
manowskiego 114. zagubił kartę rej·estracyjną 'Wojslm
wą, wydanąprze.z Gmł,nę Niewierz, Powiat Turek. 

Pałuckii Władysław, zam. w Łodzi przy ul. Jaracza 
5, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną przez 
Gminę Jeziorsko, p'owiat Turek. 

Paszkowski Wiesław, zam. w Łodzi przy u~. Gdań
skiej 17, zagubił kartę rejestracyjną, Wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi - Wydział WojskoWy. 

'Pawełek Władysław, zam. w' Sosnówce Górnej, Po
wiat Jelenia Góra, z,agubił legitymację służbową, wyda
ną przez Zarząd Miejski yv Łodzi - WydziałPers,onal
ny. 

Pawlak Leon, zam. w Łodzi przy ul. 11 Listopa
da 36, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną 
przez RKU - Kutno. 

'Pawlak Mirosł.aw, zam. w Łodzi przY ul. Perło
wej 1 a, zagubił kartę rejestracyjną; wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Pawłowski Wojciech, zam. w Łodzi przy ul. Rzgow
skiej 49, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi - Wydział WOjskówy. 

Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego nr 8,· 
Łódź, ul. K-ilińskiego 2, zagubiono kartę rejestracyjną 
nr. 25781 na samochód marki GMC, wydaną przez Sta
rostwo Grodz.~ie ~ Sródmiejsko - Łódzkie - Oddział 
Samochodowy . 

IPawŁowska Leokadia, zam. w Łodzi przy Al. UnU 
18, zagubiła numer rejestracYjny psa, wydany przez 

. Zarząd Miejski w Łodzi -:... Wydział tPodatkowy. . 

Pawłowski Wiesław, zam. w Łodzi przy ul. Wojska 
Polsldego 178, zagubIił (kartę rejestracyjną, wydaną 
przez, Zarząd MiejSki w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Pejski Jan, zam. w Łodzi przy ul. Franciszkanskiej 
62, zagubił kartę rejestra·cyjną wojSkową, wydaną przez 
RKU - Skierniewice oraz dowód osobisty (kennkartę). 

Pękala Edw,ard, zam w Łodzi przy ul. Żeromskiego 
40, zagubił kartę rejestra·cyjną wojSkową, wydaną przez 
RKU - Łódź - MiastO'. 

Pełka Zenon, zam. w ŁodZ1i przy ul. :Przetwórczej 9, 
zagubił kartę re .1estracyjną, wydaną pr.zez Zarząd Miej
ski w Łodzi - Wydział WojSkowy. 

Pełczyński Zygmunt, z.am. w Łodzi przy ul. Sreb
rzyńskiej 71, zagubił prawo jazdy (koloru zielonego), 
wydane przez Urząd Wojewódzki Łódzki - Wydział 
Samochodowy. 

Perczyński Jarogniew, zam. w Łodzi prz.y ul. 6-go 
Sierpnia 7, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wy~ział Woj.skowy. 

iPerkowskil Tadeusz, zam. w Łodzi przy ul. WÓlczań
. skieJ 75, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd Miejski wŁodZli - Wydział WojSkowy. 

. 'Peryt Adam, zam. w Łodzi przy ul. Jarzynowej 36 . . , 
z,agublł kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd Miej-
ski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Pielat J.an, zam. w Łodm przy ul. DaszyńskIego 8, 
zagubił numery rejestracyjne psa: 2548 i 6604, wydane 
przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Podatkowy. 

Pierzchaiski StaniSław, zam. w Konstantynowie pod 
Łodzią przy Placu Wolności 10, zagubił legitymację 
służbową, wydaną przez Zar~ąd lV.(iejski w Łodzi -
Wydział Personalny. 

Pietrzak Zdmsław, zam. w Łodzi przy ul. Drukar
skiej 9, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi ~ Wydztał WojSkowy. 

'Pietrz.ak Tadeusz, zam. w Łodzi przy ul. Mroźnej 5, 
zagubH kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd Miej
ski w Łodzi - Wydział WoJskowy. 

Piestrzyńska Anna, zam. w Łodzi przy ul. Kołłąta
ja 10, zagubiła legitymację służbową, wydaną przez Za
rząd MiejSki w ŁodZli - WydziałPers'onalny. 

.Pi.śniak Leon, zam. w Łodzi przy ul. Karpackiej 23, 
zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd Miej
ski ,w Łodzi - Wydział WojSkowy. 

t 

Piotrowski Leszek, zam. w ŁodzL przy ul. 1'0-
przeczne j 3, zagubił kartę rejestracy'jną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w ŁodZi - WydZiał WojSkowy. . 
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Pladek Andrzej, zam. w Łodzi przy ul. Stalina 48, 
zagubił kartę rejestracyjną, wydaną pr~z Zarząd Miej
ski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Proc Bronisław, zam w Łodzi przy ul. Lipowej 31, 
zagubił kartę rejestracyjną, wydaną prZlez Zarząd Miej-
ski w Łodzi - Wydział WOjskowy. \ 

Rejniak Kazimierz, zam. w Łodzi przy ul. Sienkie
wicza 62. :Qagubił kartę rejestracyjną wojskową, wyda
ną przez Gminę Sokolnik1, Powiat Wieluń. 

Reliszka Jerzy, zam. w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 
51, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną przez 
RKU - Pabianice. 

Roguski ;Edmund, zam. w Łodz.i przy ul. 11 Listo
pada 20, zagubił· kartę rejestracyjną wojskową, wyda
ną przez RKU - Garwolin, Powiat Warszawski. 

Rojkowski Marian, zam. w Łodzi przy ul. Urzędni
czej 5, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodz.i - Wydział Wojskowy. 

Ruszczyc Jerzy, zam. w Łodzi przy ul. Ogrodowej 
20, zagubił: kaI'itę rejestracyjną wojskową, wydaną vrzez 
RKU - Słupsk. 

i Rutkowski Stefan, :Qam. w Łodzil Żabieniec - przy 
ul. Kwiatowej 48" :Qagubił kartę rejestracYjną wojsko
wą, wydaną przez RKU - Lublin. 

Rutkows~i Franciszek, zam. w Łodzi przy ul. Na
pi6rkowskiego 5, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 

przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wyd~ał Wojskowy. 

Rutkowski Stanisław, zam. w Łodz.i przy ul. Fran
ciszkańskiej 2/4, zagubił kartę rejestracYjną wojskową, 
wydaną przez Gminę Gorzkowice, ·powiat Piotrk6w Try
bunalsk;i. 

Rzepka Roman, zam. w Łodzi przy ul. Przemy.sło
wej 22, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną 
prz.ez RKU - Ł6dź - Miasto oraz prawo jazdy dorożką, 
wydane prz~z Zarząd Miejski w Łodti - Wydział Ko
munikacJi. 

Sieg Franciszek, zam. w Łodzi przy ul. Curie Skło
dowskiej, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wy
daną przez Gminę Kamień, Powiat Sompolno. 

Sikorski Mirosław, zam w Łodz,i przy ul. Paster
skiej 16, zagubił kartę rejestracYjną, wydaną przez 
Zarząd ,Miejski w Łodżi - Wydział Woj.skowy. 

Sh:na Jerzy, zam. w Łodzi przy ul. Nizinnej 3, za
gubił ka!'ltę rejes'tracYjną, wydaną pr;z:ez Zarząd Miej
ski w Łodzi - Wydżdał Wojskowy. 

Siuta Mieczysław,zam. w Łodzi przy ul. Żerom
skiego 6, zagubił kartę rejestracYjną wojskową, wyda
ną przez :(tKU - Pabianice. 

Skalcz,yński Jan, zam. w Łodzi przy ul. Napi6rkow
sk~ego 197, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
2arz·ąd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Skibiński Wojciech, zam. w Łodzi przy ul. Siera
kowskiego 28, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez. 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział.Wojskowy. 

Skwarek Bronisław, zam. w Łodzi przy ul. Żeli
gowsk,iego 30, zlilgubił kartę rejestracyjną wojskową, 
wydaną przez RKU - Pińczów, Pow.i.at Busko - Zdr6j. 

ŚHw:erski Jan, zam. w Łodzi przy ul. Lipowej 40, 
zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną przez ;., 
RKU - Końskie. . 

Sługowiecki Władysław, zam. w Łodzi przy ul. Ki
lińskiego 12, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Woj,skowy. 

Sobczyński Edward,. zam. w Łodzi przy ul. dr. Więc
kowskiego 32, zagubił kartę rejestracYjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi: - Wydzia'ł Wojskowy. 

Sobierajczyk Karol, zam. w Łodzi przy ul. WiIa
nowskriej 5, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Sobiński Czesław, zam. w Łodzi przy ul. 'Żydow-
Rychterowicz Stanisław, żarn. w Łodzi przy ul. No- skiej 2, zagubił kartę rejestracyjną wojSkową, wydaną 

wotki 118, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez . przez Gminę Łęczno, Powi,at Piotrk6w Trybunalski. 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. . 

Ryś Francisz.ek, zam. w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 
165, zagubił kartę rejestracyjną wojskową; wydaną 
przez Gminę PodoHn, Powiat Piotrk6w Trybunalski. 

Rzeźnik Marian, zam. w Łodzi - Ruda Pabianicka 
- przy ul. Rudzkiej 9, zagubił kartę rejestracYjną woj
skową, wydaną przez RKU - Opoczno. 

Sa·c Michał, zam. w Łodzi przy ul. Ogrodowej. 23; 
zagubił kartę rejestracyjną, wydaną p:r.z.ez Zarząd Miej
ski w Łodzi - Wydział W:<>jske-wy. 

Salawa Bronisław, zam. w Łodzi przy ul. Naruto
wicza 11, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Samiec Marian, zam.w Łodzi przy uLW 6jtowskiej 
25, zagubił kartę rejestracYjną, wydaną przez. RKU -
Skierniewice. 

Seif Abram, zam. w Łodzi przy ul. 1 Maja 2, za-o 
gubił numer rejestracyjny psa, wydany przez Zarząd 
Miejski w Łodzi - Wydział 'Podatkowy. 

Sęk Mieczysław, 218m. w Łodzi przy ul. Tylnej 1, 
zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną przez 
RKU - Konin. 

Sosnowski J6zef, zam. w Łodzi przy ul. Łagiewnic
kiej 9, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Gmi
nę Pian6w, Powiat Końskie. 

Spychała Wiesław, zam. w Łodzi, przy ul. Nawrot 
62, .zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd 
Miejski w Łodzi - Wydział W,ojskowy. 

Stasiak Kazimierz, z.am. w Łodzi przy ul. Nawrot 
. 84, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd 
Miejski - w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Starzyński Jan, ·zam. w Łodzi - Złotno - przy ul. 
Spadochroniarzy 1, zagubił kartę rejestra·cyjną wojsko-
wą, wydaną prz,ez RKU - Kutno. . 

Sltawska Barbara, zam. w Łodzi przy ul. 11 LiIsto
pada 69, zagubiła legitymację służbową, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi -' Wydzj.a(Personalny. . 

Stępień Adam, zam. w . Łodzi przy. ul. W 6lczańskiej 
181, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną 
przez RKU - Piotrk6w Trybunalski. . 

Stępiński. Bolesław, zam: w ŁodZi przy ul. dr. 
Próchnika 26, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną prz.ez 
RKU - Płońsko 
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stolarek Marian, zam. w Łodzi przy'·ul. Pogonow
skiego 36, .zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Strzebiecki Konstanty, zam.w Łodzi przy ul. Sie
rakowskiego 6, zagubił dowód tożsomości konia nr 
88614, wydany prZ!ez Gminę, Rusanów, Powiat Opoczno. 

Suszczyński Józef zam. w Łodzi przy ul. Limanow
skiego uta, żagubH dowód tożsamości konia J).r 179257, 
wydany przez Gminę Dobra. 

Szczepański Zygmunt, zam. w ŁodZti. przy ul. dr. 
Więckowskiego 56, zagubił prawo jazdy wydane za nr 
7851 przez Urząd Wojewódzki Łódzki. 

Szcz,urkowski Piotr, zam. w Łodzi przy ul. Wól
czań-skiej 235,. zagubił kartę rejes'tracyjną wojskową, 

daną przez' RKU - Skierniewice. 

Szewczyk Kaz-imierz, zam. w· Łodzi przy ul. Armii, 
Czerwonej 2, zagubił kaI'ltę rejestracyjną, wydaną przez 
Gminę Łaznów Powiat Brzeziny. 

Szkudlarek Julian, zam. w Łodzi przy Al. Kościusz
ki 92, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd 
Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Szubka Antoni, zam. w Łodzi przy ul. Piotrkow
skiej 174, zągubił kartę rejestracyjną wojskową, wyda
ną przez RKU - Kutno. 

Szulc Jan zam. w Łodzi przy ul. Gładkiej 30, za
gubił legitymację służbową, wydaną przez Zarząd Miej
ski w Łodzi - Wydział Personalny. 

Szwed Zygmunt, zam. w Ł@dzi przy ul. Piotrkow
skiej 15, zagubił dowód rejestracyjny na motocykl 
marki "Zu!ndapp", nr silnika 130024, nr podwozia 
130024, wydany za nr 40597/2 przez Okręgowy Urząd 
Samochodowy w Łodzi. 

Szydłowski Albert,zam. w Łodzi przy ul. Płockiej 
33, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd 
Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Szymański Jerzy, zam. w Łodzi' przy ul. Zgierskiej 
78, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd 
Miejski w Łodzi- Wydział Wojskowy. 

Szymuzak Stanisław, zam. w Łodzi przy ul. Daszyń
skiego 77, zagubił kartę rejestracyjną na moto-rower 
nr. 19972, wydaną przez Starostw;o Grodzkie Sródmiej
sko - Łódzkie - Oddział Samochodowy. 

Swiątek Władysław, zam. w Łodzi przy ul. Roma
na 36, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd MiejSki w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Swiercz Eugeniusz, zam. w Łodzi przy ul. Targo. 
wej 33, zagubił legitymację służbową, wydaną przez 
Zarząd MiejSki w Łodzi - Wydział Personalny. 

Swiderski Władysław, zam. w Łodzi pr.zy uL Ki
lińsldego 125, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 

przez RKU - K.alisz. 

·Terepeta Stanisław, ~am. w Łodzi przy ul. Lipowej 
78, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd 
Miejski w Łodzi - WydZiał Wojskowy. . 

Tomaszewska Anna, zam. w Łodzi przy ul. Strzel-
c6w Kani·owskich· 33/35, zagubiła decyzję na przlYdział 
lokalu użytkowego i;)I~zy ul. Strzelców Kaniowskich 
33/35 dla restauracJi "Leonardówka", wydaną przez 
Zarz~d Miejski w ŁodZi - Wydział Kwaterunkowy, 

Tomaszewski Marian, zam. w Łodzi przy ul. An
drz.eja Struga 26, zagubił kartę rejestracyjną wojsko
wą wydaną przez RKU - Łódź - Powiat, legitymację 
służbową nr. 145/45, wydaną przez Zjednoczenie Prze
mysłu Gumowego i Towarów ipluszowych w Łod7li, 
legitymacje Związku Zawodowego Przemysłu Chemicz
nego oraz kartę odzieżową na rok. 1947. 

Tomcz.ak Jan, zam. w Łodzi Stary Rynek .9, zagubił 
kartę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd MiejskI 
w Łodzi ~ Wyd~iał Wojskowy, 

Urbańczyk Stanisław, zam. w Łodzi przy ul. No
wotki 80, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wy
daną przez, RKU - Opoczno. 

Wandachowicz Feliks, zam. w Łodzl przy ul. Zawiszy 
2, iagubił kartę rejestracyjną nr. H 26218 na samochód 
marki "Opel-Blitz", wydaną przez Starostwo Grodzkie 
Śródmiejsko - Łódzkie - Oddział Samochodowy. 

Wawrzyniak AndrZ!ej, zam. w Łodzi przy ul. dr. 
Próchnika 9, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd MiejSki w Łodzi - Wydział WojSkowy. 

Wawrzyniak Marian, Zam. w Łodzi przy ul. Kiliń
ski ego 67, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
RKU - Kalisz. . 

Wasilewski Marian, zam. w Łodzi przur ul. Wól
czańskiej 151, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, 
wydaną przez RKU - Łódź - Miasto. 

Wejman ApoIinary, zam. w Łodzi przy ul. Kiliń
sk,iego 18, .zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy, 

Wejman Józef, z.am. w Łodzi przy ul. Sano.ckiej 27, 
zagubił kartę rejestracyjną, wydaną prz.ez Zarząd Miej
ski w Łodzi - Wydział WojSkowy. 

Wężykowski Aleksander, zam. w Łodzi przy ul. 
Zgierskiej 21, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, 
wydaną przez Gminę Zadzim, Powiat Sieradz. 

Wiaderek Stefan, zam. w Łodzi przy ul. Flotta 15, 
zagubił kartę rejestracyjną,wYdaną przez Zarząd Miej
sk.i w Łodzi - Wydział WojSkowy. 

Wi.aderny Antoni, zam. w Łodzi prqy- ul. Struga 
15, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wydaną przez 
RKU - Opoczno. 

Wiech WładySław, zam. w Łodzi przy ul. Lima
nowskiego 113, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 
Drzez Zarząd Miejski w Łodzi ~ WydzJ.ał WOjSkOltlY. 

Wiktorcwski Stani'sław, zam. w Łodzi przy ul. No
wotki 33, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wypa
ną przez RKU - Łęczyca. 

Wilczek Adam, t.am. w Łodzi przy ul. dr. Więckow
ski ego 56, zagubił' kartę rejestracyjną wojskową, wy_ 
daną przez Gminę Wodzierady, Powiat Łask. 

Wiśniewski Tadeusz,' zam. w Łodzi przy ul. Zród
'lanej 7, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
l'z.ąd Miejski w Łodzi - Wydzj'ał Wojskowy. 

WilczyńsJti Tadeusz; zam. w Łodzi przy ul. Zw,ir .. 
ki la, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za .. 
rząd Miejski w Łodzi - Wydzi'ał WojSkowy, 

Wiśniewski Georg, zam. w Lodzi. przy ul. Sień" 
kiewi'c.za ,61, Z8igUlbił~artę rejestracyjną, wyd8lllą 
przez Zarząd ,Miejski w Lodzi -:- Wydział Wojskowy., 
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Wiśniewski Tadeusz, zam. w Łodzi przy ul. Drew
nowskiej 170, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 

przez ZarzC!,d Miejski w Łodzi - WydzJ.ał Wojskowy. 

Witaszewski LeO!), zam. w Łodzi przy ul. Łaslciej 
4, zagubił kartę rejestracYjną, wydaną przez Zarząd 
Miejski w Łodz.: - Wydział Wojskowy. 

Zamojski Aleksander, zam. w Łodzi przy ul. Piotr
kowskiej 273, zagubił kartę re jestracyjną, wydaną 
p~'zez Zarząd Miejski w Łodzi - Wyduał Wojskowy. 

Zapędowski Janusz, zam. w Łodzi przy ul. Dow
borczyków 13, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 
przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydz.iał Wojskowy. 

Wnuk Zbyszko, zam. ~ Łodzi przy ul. Żeromskie-, Zarę~ski Józef, zam. w Łodzi przy ul. O~ręgowej 
go 43, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 'przez' Za- 13, zagUbIł kartę rejestracyjną wojskową, wydaną przez 
rząd Miejski w Łodzi - Wydzi,ał Wojskowy. Zarząd Gminy Widawa, Powrat Łask. 

Wodnickj Feliks, zam. w Łodzi przy ul. IPiotrkoW
skiej 120, zagubił legitymację służbową, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział ,Personalny oraz 
dwie legitymacje tramwajowe, wydane przez Miej
skie Zakłady Komunikacyjne w Łodzi. 

Wojkowski Czesław, zam. w Łodzi przy ul. Miel
czarskiego 16, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną 
przez Zarząd Miej'ski w Łodzi - Wydział Wojskowy, 
oraz dowód osobisty (palcówkę). 

Wojtkowski Stani'sław , zam. w Łod~ przy ul. Ar
mii Ludowej 29, zagubił kartę re'jestracyjną, wydaną 
przez Gminę Szepietów,Powia't Wysoko-Mazowieckil• 

Wolanin Bolesław, zam. w Łodzi przy ul. 11 Disto
pada 28, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Wroński Józef, z,am. w Łodzi przy ul. Nowo-Połud
niowej 7, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez 
Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy, 

Wróbel Edward, zam. w Łodzi przy ul. Cienistej 3, 
zagubił kart'ę rejestracyjną, wydaną przez Zarząd Miej
ski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Zając Leszek, z,am. w Łodzi przy ul. Rzgowsldej 3, 
zagubił kartę re1jestracyjną, Wydaną przez Zarząd Miej
ski wŁodZii - Wydział Wojskowy. 

Zakrzewski Zygmunt, zam. w Łodzi przy ul. Le-' 
glonów 5, zagubił kartę rejestracyjną wojskową, wy
daną przez. RKU - Skierniewice. 

Zalesińskii Jan, zam. w Łodzi prz,y ul. Sienkiewicza 
9, zagubił kartę reje,stracyjhą, wydaną przez Zarząd 
Miejski w Łodzi - Wydział Wojskowy. 

Zalewski Stan:sław, zam:. w Łodzi przy ul. Zgier
skiej 85, z.agubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
-rząd Miejski w Łodzi - Wydzi'ał Wojskowy. 

Zawadzki Hersz, zam. w Łodzi przy ul. Wókzań
skiej 43, zaguhiłkartę rejestra,cY.iną, wydaną prz,ez Za
rząd Miejski w Łodzi- Wydzi'ał W'ojskowy, 

. Zduńczyk Pantaleon zam. w Łodzi przy ul. Błoń
skięj 13, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi - Wydzi1ał Wojskowy. 

Zg.ierski Wojciech, z,am. w Łodzi przy ul. Ki1ińskie
go 10, zagubił decyzję na przydział lokalu miesz.Kanio
wego przy ul. KUińskiego 10 m. 4, wydaną przez Za
rząd Miejski w Łodzi - Wydział Kwaterunkowy. 

Z'ieI.:nowa Eugenia, zam. w Łodzi przy ul. KHiń
skiego 96a, z,agubiładowód osobisty (palcówkę) oraz 
ks,i1ążeczkę ubezpieczeniową, wydaną przez Ubezpieczal
nię Społeczną w Łodzi. 

Zielińsk.i Eugen:i usz,zam. w ŁodZii ,przy ul. Wago
nowej 4, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną przez Za
r~ąd Miejski w Łodzi - WydzIał Wojskowy. 

Zlednoczen'ie Przemysłu Maszynowego - Łódzka 
Fabryka Maszyn - Łódź ul. Przędzalniana 33, zagubio
no prawo jazdy samochodem nr A 25955 (marka BMW, 
nr sUnika 809376, nr podwo~ta 49065), wydane przez 
Starostwo Grodzk'ie Śródmiejsko - Łódzkie - Oddzi.ał 
Samochodowy. 

Zjedńoczenie Przemysłu Obrabiarkowego - Grupa 
Precyzyjno - Optyczna - Łódź, ul. Wigury 21, zagubio
no tabli,cę rejestracyjną samochodu nr A-25070 -
Łódź, wydaną przez Starostwo Grodzkie ŚródmieJsko
Łódzkie - Oddzi:ał Samochodowy. 

Zjednoczenie Metalowe - Fabryka nr 2 - Łódź, 
ul. Daszyńskiego 16, zagubiono decyzję na przydział 
lokalu fabrycznego przy ul. Piotrkowskiej 216, wydaną 
przez Zarząd Miejski w Łodzi - Wydział Kwaterunko;. 
wy za nr. dz.. NI 5111/46. 

OQŁOSZENIE 

I'nstytut Naukowy Organizacji i KierowniC/twa 
Oddział w Lodz~ ul. Piotrk'oM'i$lka 187 podaje do wia
domośm, że skradziona została piel~ Olkrągła 
Instytutu, którą nirniej:szym umeważmia się. 

Adres Redakcji i Admini's>t,r,a,cji: Łódź, ul. Piotr kowska 104, pokój 131, telefon 280-40, wewnętr,z'ny. nr 77; 
Prenumera1ta wynosi: k,warta:lnie - zł ::'00.-, półroc.znie - z~ 600.-, to'czuje - z:ł 1.200.-. Cena p,ojedyńczego 

egzemplarza zł 100.-. ~ 
Cena ogło,s,zeń: cała SltrQlna -' zł 4.000.-, pół sltrony - zł 2.500.-, miHmetr szpalty w tekscie - !zł 40.-, mi, 

Ume'br szpalty poza 'tekstem - zł 25.-. 
Drobneogłosze'nia, za wyra.z - zł 10.-. 

Wydawca: Zarząd Miejski w Łodrzi Druk. R. S. W. "Pras,a", Łódź, Zwirki 11-


