
Nr. 1. Rok 9. 

Opłata pocztowa 
opłaco~a ryczałtem. 

Dziennik Urzędowy 
W ojew-ództw-a Lódzkiego 

Prenumerata wynosi: miesię.c:znle 50 groszy, kwartalnie 1.50 groszy z odnoszeniem do domq. Konto w P. K. O. Nr. 30091. 
RetJ·akoja (pQkój 12) i Administracja (pokój 12) Łódź, Wojewód.ztwo, ul. Ogrodowa 17. 

__ Telefon 58-56. = Rdministrac:ja czynna od 11 rano do 2-ej po poł. -- Telefon 58-56. -.-
,Biuro ogłoszeń" przyjmuje ogłoszenia do ,.Dziennika Urzędowego" Instytucyj społecznych i użyteczności publiczrief, od 
osób zaś prywatnych tylko takle, które wynikają ze stosunku do władz rządowych i wymienionych instytucyj. - Cena ogłoszeń: 

drobne 6 groszy za wyraz najmniej 60 groszy. Zwyczajne: 15 groszy za wiersz milimetrowy (strona 4 szpalty). 
Każda nowa podwyżka taryfy obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszeni_a od dnia zmiany c:en, bez uprzedniego zawiadomienia 

Cena pojedyńc:zego egz. 50 gr. 

Ogłoszenia miejscowe i zamlejaoowe przyjmuje wyłącznie „Biuro ogłoszeń" w Łodzi, Kilińskiego 48. 

TKE'ŚC DZIAŁU.U.RZĘDOWEGO: 
Dział I: Rozporządzenie Rady Ministrów o państwowej pomocy lekarskiej. - W sprawie zapewnienia naleiytej czystości 

produktów spożywczych, podawanych podróżnym na dworcach kolejowych. 
Wyd z i a ł B e z p. P u b I i c z n e g o : O pobyc:le cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej Pol· 
sklej. - W yd z i a ł R o ł n i c t w a i W e t e r y n a r j i : W sprawie cennika na drzewo. · 

Dział IV: 

Dział V: Ru c: h sł u ż bo w y za miesiąc: grudzień 1927 r. 
Kom unik at y: Odebranie debitu pocztowego. - Zaprowadzenie służby telegraficznej i telefonicznej. - Spis 
nowych radjostac:yj odbiorczych. - Sprostowanie. - Zarejestrowane związki i stowarzyszenia. . 

Dział VI: 

li. 
Mimsters:two Spraw Wewnętrznych ___:_ Departament 

V Słuź/by Zdr1owia - Nr. ZO. 4165/27. 

Warszawa, dnia 8 wrze·śnia 1927 r. 

Do wszysitk~ch PP. Wojew:od6w, Pana Komisarza 
Rządu m. st .. W:arszawy i1 Pana Gene:ralne,go Komi

sarza Rzeczypo;spoilitej P olskfoj w Gdańs!ku. 

Rozporządzeniem Ract, Ministrów z dnia 4. VIH. 
1926 r. o :państwowej pomocy lekarskierj: dfa funkc;jo-
narjuszów ·państwowych (Dz. U. Nr. 95, poz.. 555) w 
ostatnim ustępie par. 7 claje możność Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych przyznawanie zwirotu kosztów 
leczenia, przeprowaclzionego w domu, lub p1rywatnym 
zakładz;iie lecznfozym, w wysokości r6wnej kosztem, 
ponoszonym prz.ez Skarb Państwa przy umieszczaniu 
chorego w szpitalu państwowym lub samorządowym. 
Liczba. zaldadów fsanaitorjów), uznanych pn ez Mini
sterstwó Spraw Wewnętrznych .dla leczenia gruźlicy, 
jest 'Zbyt mała, więc bardzo w:ielu chorych, przeka
zanych do tych zakładów musiałoby czekać dłu~to, 
aź miej.sce w· zakładzie 'Się oprórżni. Ażeby z,włoka 
w. leczeni11 nile sprowadziła pogorszenia stanu zdro
wfa, udaj'ą isi~ d chorzy do innych zakładów prywat
nych. 

W· takich wypadkach Minis,terstwo Spr a w We
wnętnnyich zawsz'e bez wyjątku korzysta z przysłu-

------
gującego mu prawa i przyznaje w drodze wyjątku 
zwrot. kosztów leczenia w wy'Sokości, usfalone1j' w 
przedostatni\rn. ustępie par. 7 powółanego rozporzą
dwni:a. 

Ten spo1sób postępowania :pociąga za sobą Hczną 
k1orespondencję i przesyłki aktów między Minister
stwem, a Urzędem Wojewódzkim, a ponadto odwle
ka czas wypłaty należności choremu. 

Cefom uniknięcia na przyszłość tych ni1edogod-
nośd, a ws'z.czególnośd zbytecznej1 

• korespondencji 
or~z ieelem przyśpieszenia wypłaty chorym należno
ści, Mini1s.ters1Łwo Spraw Wewnętrznych upoważ:nia 
Pana Wojrewodę (Komisarza Rządu na m. st. War
szawę, Generalnego Komisarz.a Rzec·zypospolitej Pol
skiej w Gdańsku) .do przyznawania w drodz.e wyjąt
ku zwrotu kO'sztów l 1eczenia gruźlicy płuc, przepro-· 
wadz,onego w zakład:zi'e prywatnym w wysokości, 
unorm1owanej w pair, 7 Rozporżądzenia Rady Mini
strów z dnfa 4.VIII 1926 r. (Dz. U. Nr. 95, piOz. 555) 
pod narstępującemi warunkami: 

OS1oiba, uprawniona do korzystania z państwo
wej ,pomocy l1ekarskic1j, porwinna przedstawić: 

-1) zaświadczenie lekarza umbwionego ·dla pań
stwowej pomocy le'ka,rskiej, iż jest chora na gruźlicę 
płuc, oraz prz1ękazani1e pr.zez. te1goż lekarza do zakła„ 
du, uznanego pr-.z1ez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych, · 

2) stwierdzenie, że w zakładzie, do ·którego była· 
pr'zekazana, w tym . czasie nie było wolnego miejsca, 
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3) stwierdzenie, że w zakładzie prywa:tnym prze
bywała i . przez jaki przeciąg czasu, wrnszci:e 

4) zaświadczenie lekarza, który ją leczył, że 
istotnie przez tien czas .pozostawała w je.go leczeniu. 

Wszelkie inne pf'ośhy o zwrot kiosiztów leczenia 
w drodze wY1ątku należy tak, jak dotychczas prze
syłać do Mini:s·terstwa Spraw W ewnętrzn-y;ch. 

" (-) Pies trzy ń ski. 
Dyrektor Depart. Sł. Zdrowia. 

Mfnisterstwo Komuriikacji - Wydział Sanitarny. 
r. ·dz. S. 1013/27. 

Warszawa, dnia 2 Hstopada 1927 r. 

Do wszystkich Dyrekcyj Kolei Państwowych. 

Celem zapewnienia należytej' czystości produk
tów spożywczych, podawanych piodróźnym na dwor
cach koleijowych, poleca się w porozumi.eniu z Mini
sterstwem Spraw W ewnętrzny,ch '(Departamentem V 
Słuźby Zdrowia) stosowanie następuj,ących środków: 

W buf efach stałych pn.echowywanie .przekąsek. 
wędlin, ciastek, bu~ek i wogóle ws~e1lkich środków 
żywności odbywać się może tylko w ga:blotk'ach 
s~klanyich, otwieranych jedynie od strony sprzedają
cego. Celem zapobieżenia tęchnięcia aritykulów spo
żywczych, ścianki boczne lub j:edna ścianka boczna 
i drzwiczki mogą 1zamiast szkła posiadać gęstą siatkę 
drucianą. 

Gahlołki te powinny obowiązkowo posiadać 
wszystkie bufety, któire ich dotychczas ni·e mają. 

Rozstawianie na stołach w sal1ach buf et owych 
przekąski, ciasitka, hułiki itp., jako narażone ·szcze
gólnie na zanieczyszcz.enie rękami, odzież.ą, kropel
kami plwociny itd .. osób, spożywaj1ących przy stołach 
posiłki, powinny być zawinięte w papfor przezroczy
sty lub te·ż przykrywane kloszami szklanetpi, pne
wiew powietrza w takfoh kloszach zapew.ruony być 
może zapomocą umieszczonego na obwodzie rąbka 
gęstej siatki drucianej, niedopttszczaiące·j przenikania 
much do środka. 

Podawanych z hufetu na żądanie gości przeką
·sek ciastek bułek itp. można ni1e zawijać w papier, 

' ' d .. ograniczając je.dnak i1ch ilości ściśle o zamówienia 
i nie przy1mując niespożytych sztuk z powrotem. 

Do mycia szklanek i innych naczyń, bufet powi
nien posia!dać automaty wodne spłókuj.ące. 

Personel bufetowy, obsługujący publiczność, po
winien być uibrany czysto, najstos:owniej w białe blu
zy lub fartuchy, i stairanie dJbać o ·czystość rąk, do 
mycia rąk powinna z~ajdować się w bufecie do użyt
ku personelu umywalnia z wodą bieżącą, mydło i czy-
sty ręcznik. . 

Sprzedaż prz1eką1sek, ciast·ek, bułek itp. na pero
nach odbywać się ma w zamkniętych torebkach z 
przezroczyste·go papie·ru lu,b też z umieszczonych na 
wózkach ·galblotek lub .przenośnych tacek gaMotko
wych, o szczelnie zamkniętych ścianach ze szkła lub 
celul1ozy. 

N a peronach piwo poda~·e s1ię tylko w butelkach 
lub z syfonów, mleko, herbatę i kawę bądź w szklan
kach, przykrytych spodeczkami, bądź te•ż z dzban
ków, nakrytych szczelnie przyk.rywkami, szklanki 
przeznaczone do nalewania z dlzbanków, powinny 
stać odwrócone na czystym papierze lub serwecie. 

Jeżeli do rozwożenia lu:b roznoszenia środków 
żywności po peronie używa się wyżej wspomnianych 
gaiblotek, można usfawic w nich także szklanki z mle
kiem, herbatą lub kawą i s.pTzedawać je wprost z ga
blotek. 

Podawany osobno cukier powinien być kostko
. wy i zawinięty w przezroczys,ty papier. 

Cytryna, pn.eznaczona do podawania podróż
nym, powinną. być umies12:czona na czystym. spod1ku 
z przykrywką s;zklaną i widelcz;ykiem. 

Owoce powinny być u~eszczane w torebkach 
z czystego, niezadrukow1ane,g.o papieru. 

Przepisy te obowią.żują z dniem 1 stycznia 1928 
roku. · 

Odpowiedz.ialność za śd'Słe wykonywanie niniej
szych przepisów .spada na zawiadowców stacyj. 

(-) ·n r. B o r z ę c k i 
Naczelnik 1rJydz. Sanitarnego. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Departament 
V Służby Zdrowia. - Nr. Z. O. 6213/27. 

Warszawa, dnia 28 listopada 1927 r. 

Do PP. Wojewodów i P. Komi,sarza Rz:ą!du na m. ~t. 
· Warszawę. 

W Mad za okólnikiem z dnia 18.8 1927 r. 3813/27 
przesyłia się do wiadomości cdem po:J.ecenia leka-

• rzom powiatowym, aby przy wykonywaniu nadzoru 
sanitarnego na kolejach zwracali uwa>gę na ścisłe 
przestrze·ganie powy~szych zarzą.dzeń Ministerstwa 
Komunika'Cji. 

Ponieważ zarządzenie Mini1s1terstwa K:omunika
cii okireśla dokładnie sposób podawania podróżnym 
produklów spo:żywczych, oraz ustala ten sposób na 
okr.es roczny, Ministe·rstwo Spraw Wewnętrznych 
skreśla z okófoika ZR. 3813/27 ostatnie dwa ustępy. 

(-)Adam.ski 
Dyr. Depart. Służby Zdrowia. 

. IV. 

OKÓLNIKI. 

Wydział Bezpiecz. Publicznego 
L. BP. 259/6. ŁóQt, dnia. 20 grudnia. 1927 r. 

Do Panów Starostów W1oijewództwa Łódzkiego 
i do Pana Komisarza Rządu w Lodzi. 

W Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 107, poz. 917 ogło
szone i1est Riozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
18.11 1927 r. o pobyde cudzoziemców na niektórych 
obszarach Rzeczypospolitej Polskiej. 

W myśl !-ego Riozp. wszyscy liczący pionad lat 16 
cudzqziiemcy, nie posiadaj·ący dowodów osobistych, 
stwierdzających ich prz.yna.leżność pańsitwową i wy
sfawionych przez idh wła&e państwowe (a wi·ęc cu
dzoziemcy .przebywający w R. P. na podstawie do
wodów nansenowskich, kart pobytu, kart azylu mo
gą wy1je.żdżać na obs1zar W1oiewództw: lwowskiegoi 
nowogródzkiego1 poleskie1go, s:tanisławowskiego, tar
nopolskie·go, wileńskiego i wołyńskie·go, oraz powi'a
tów: augustow:s~ie~o,· grod!zień~kie~o, sełjneńskiego 
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i suwalskiego woj1ewództwa białostockiego i przeby
wać cza:sowo na .;tych obszarach. ty1lko za uprze dniem 
:zezwoleniem władz wojewódzkich t.e1gO!ż obszaru, na 
który cudzoziemiec chce wjechać. 

Otrzyman.e .z,ezwolenia uprawniaj,ą cud:wziem
ców clio wjazdu i ,czasowego pobytu na obszarze i w 
czasi~ w tern zezwoleniu określonym). 
. Podaij.ąc powyższe do wi1adomośd Panów, Urząd 

·w<>iewódzki zwraca równocze·śnie uwagę, na posta
·nowienia par. 5 te:go Rozporządzenia, w którym mo~ 
wa o sanke!ji karn•ej. 

Za Wojewodę (-) 11. B i e I e c k i 
Nacz. Wydz. Bezp. Publ. 

Wydział Rolnictwa i Weterynarji 
L. RW. 146 (43) III. Łódź, dn. 23 grudnia 1927 r. 

Do wszystk~ch Panów Starostów Województwa 
Łódzkiego. 

Niniej'szem podaj·e si'ę do wiadomości Panów, że 
projekt cennika do obliczenia warf:ośd drzewa nie
·pr.a wnie wyrąbanego w lasach ni.~p!lństwo1wy.ch, spo
rządzony-w--~~l\1lims1terstwa Rolnictwa 
do rozporządzertia Prezydenta Rz•eczypoispolitej z dn. 
24 czerwca 1927 r. (Dz. U. Nr. 57, po1z„ 504) pr,zez 
Woiewódzkiego Inspektora o. I. na m-ce w1rzesień 
i· .październik 1927 r. i zamiesz,czony w Dzienniku 
Urzędowym Woi·ewództwa Łódzkie~o z dnia 1.11 
1927 r. Nr. 22 poz. 230 - pozo'Staj.e bez, zmiany na 
m~ce liistopad 1 grudzień 1927 ·r. oraz następne r. 1928 
aż do odwołania.~ 

Za Wojewodę(-) Z. Szostak 
Na.czelnik Wydz. Rloln. i Weter. 

"· 
Ruch slutbowy. 

Pan Minister Spraw . Wewnętrznych 
zamianował: 

D-ra Stefana Lewego, Inspektorem lekarskim w 
VI st. sł. przy Urzędzie Wojewódzkim w _Łodzi. 
przeniósł: 

Kazimierza Janiszewskiego, urz. I kat. VI st. sł. 
z Komisarjatu Rządu na m. Łódź, do Urzędu Woje
wódzkiego w Łodzi. 

Stanisława Szera, urz. VII st. sł. Urzędu Wojew. 
w Łodzi, do Komisarjatu Rządu na m. Łódź w cha
rakterze urzęd.nika I kat. VII st. sł. 

ustalił na służbie państwowej: 
Ignacego Strzemińskiego, urzędn. adm. I kat. 

VII st. sł. Kierownika Komisarjatu Rządu na m. 
Łódź - na stanowisko Komisarza Rządu na m. 
Łódź w VI st. sł. · 

Henry ka Ostaszewskiego, Starostę w Łęczycy 
W VII stop. służb. 

Bohda~a Kaczorowskiego, Kierownika Starostwa 
w Wieluniu na Stanowisku referendarza w VII st. sł. 
z poruczeniem mu Kierownictwa tegoż Starostwa. 

Pan Minister Pracy i Opieki Społecznej 

zwolnił ze służby: 
Wiesława K_uliczkowskiego, Kierownika Państwo

wego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Łodzi w VI st. 
sł. - zgodnie z prośbą, z dniem 31 grudnia 1927 r 

Pan Wojewoda Łódzki 

zamianował definitywnie: 

Stanisława Zabłockiego, prow. urz. VIII" st. sł. 
Urzędu Wojew. w Łodzi, urzędnikiem rachunkowym 
II kategorji VIII st. służb. tegoż Urzędu. 

Adama Śliwańskiego, prow. urz. IX st. sł. Urzę
du Wojewódzkiego ·w Lodzi, urzędnikiem rachunko-
wym II kat. lX st. sł. tegoż Urzędu. · 

Bertę Strejblównę, prow. urz. X st. sł. Urzędu 
Wojew. w Łodzi, urzędnikiem III kat. X st. sł. tegoż 
Urzędu. 

Cecylję Micielską, prow. urz. XI st. sł. Urz. Woj. 
w Łodzi, urzędnikiem llI kat. XI st. sł. tegoż Urzędu. 

Stanisławę Kantorowiczównę, prow. urz. XI st. 
sł. Urz. Woj. w Łodzi, urzędnikiem Ili kat. XI st. 
sł. tegoż Urzędu. 

Marjana Wapniarskiego, kontr. prac. Komisarjatu 
Rządu na m. Łódź, urzędnikiem IlI kat. XII st. sł. 
tegoż Komisarj atu. 

Jadwigę Wernerównę, prakt. III kat. Urzędu 
Woj2w. w Łodzi, urzędnikiem III kat. XII st. sł. te_. 
goż .Urzędu. 

Jadwigę Hetmanównę, pr~kt. JII kat. Urzędu 
Woj ew. w Łodzi, urzędnikiem III kat. XII st. sł. te
goż Urzędu. 

ustalił w służbie państwowej: 

Romana Zielińskiego, urz. VIII st. sł. Urzędu 
Wojew. w Łodzi, na stanowisku referendarza tegoż 
Urzędu w VIII st. sł. · 

Zygmunta Skorupskiego, urz. VIII st. sł. Staro
stwa w Brzezinach, na stanowisku asesora. tegoż 
Starostwa w ·vm st. sł. 

Stefana Koryckiego, urz. VIH st. sł. Starostwa 
w Kaliszu, na stanowisku referendarza tegoż Staro
stwa w VIII st. sł. 

Antoniego Turskiego, urz. VIII st. sł. Starostwa 
w Łasku, na stanowisku referendarza tegoż Staro
stwa w Vili st. sł. 

. Józefa Rukę, urz. VIH st. sł. Starostwa w Ło
dzi, na stanowisku referendarza tegoż Starostwa 
w VIII st: sł. 

zwolnił ze służby: 

Alfreda Langego, prow. urz. X st. sł. Komisar
jatu na m. Łódź - zgodnie z jego prośbąf z dniem 
31 grudnia 1927 r. 

zmarli: 

Dr. Jan Eysymontt, Kontr. lekarz powiatowy 
przy Starostwie w Radomsku. 
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VI. 

KOMUNIKATY. 
Wydz. Bezp. Publ. 
L. BP. 37 /543. Łódź, dnia 21 grudnia 1927 r. 

KOMUNIKAT. 

P. Minister Spraw Wewnętrznych na podstawie 
art. 14 Rozporządzenia Prezyde·nt.a. Rzeczypospolite;j 
z dnia 10 maja 1926 r. o pl".awie prasowem (Dz. U. R. 
P. Nr. 45 p. 398) od~brał debit pocztowy na·s-tępufą
cęmu 'Pismu zag•ranicznemu i zakazał roz1powszech
ni1anie go na .obszarze RzeczypospolHe:j Polskiej: 

p. t. „Ukraińskij Rewolucjone,r", wyd. w miejscu 
nieustalonem w jęz. ukraińskim. 

L. BP. 37/1 Łódź, dnia 1 stycznia 1928 r 

Urząd Wojewódzki zawiadamia, że w ciągu 

m. grudnia 1927 r. została zaprowadzona służba tele
graficzna i telefoniczna w niżej wymienionych urzę• 
dach i agencjach pocztowych: 

1) ·w urzędach pocztowych: 
Mirogoszcza, pow. Dubno, 

2) w agencjach pocztowych: 
Palonka, pow. Baranowicze, 
Hołynka koło Słonima, pow. Słonim, 
Jeziornica, pow. Słonim, 
Czeressa, pow. Brasław, 
Kostrowice, pow. Słonim, 
Krzemienica Kościelna, pow. Wołkowysk, 
Jastrzębi, pow. Baranowicze, 
Sokul, pow. Łuck, 
Huta Krzeszowska, pow. Biłgoraj. 

Uruchomiono agencje pocztowe we wsiach : 
Ostrówek i Mierzyce, pow. Wieluń z peł

nym zakresem działania w dziale [nadawczym i od:. 
dawczym. Wymienę poczt uskutecznia agencja w Mie
rzycach codziennie na stacji Pątnów z ambulans.em 
pocztowym No. 206 w obydwuch kierunkach, - zaś 
agencja w Ostrowku z urzędem pocztowo-telegraf. 
w Sieradzu. 

L. BP; 38/1. Łódź, dnia 1 stycznia 1928 r, 

SPIS 
nowych radjostacyj odbiorczych, urządzonych na 

terenie Województwa Lódzkiego. 

1. Popławski Jan, redaktor, obyw. polski 
Wielufi, Ogrodowa 1 m. 1; 

2. Bidkodym Filip, nauczyciel. obyw. polski 
Międzyrzec, pow. Wieluńj · · 

3. Zylberberg Chil, kupiec, obywatel polski 
Wieluń, Fabryczna 19i . , 

4. Wojciechowski Kazimierz, nauczyciel, obyw. 
polski - Wieluń, Reformacka 7. 

5. Hankiewicz Antoni, aspirant P. P., obywatel 
polski - Wieluń, św. Barbary 6. 

6. Berkiewicz ~ejzer, kupiec, . obyw. polski -
Wieluń, Rynek 14. 

7. An'drejew Tymoteusz, kupiec, ob. rosyjski
Łódź, ul. Piotrkowska 41, m. 7. 

8. Lipiński Jan, kupiec, obyw. polski~ Wieluń, 
Częstochowska 13. · 

9. Hardacr~ Chloe Gladys, obyw. brytyjski -
w. Kały, dom Miksiego Nr. 15. 

SPROSTOWANIE. 
W Dzienniku Urzędowym Woj.ewództwa Łódz

kiego Nr. 25 z dnia 19 grudnia 1927 r. na Str. 288, 
'i>OZ:. 277. Ogłois1z1enie w wierszu rprz.edosfatnim, za
miast „Przewodniczący Ok1r. Kom. Wyb. Nr. 15 w. z. 
(-) f,r, Ni:emiec Sędzia Poko~u w Koninie" - winno 
być „Prziewodniczący Okr. Kom. Wyb. Nr~ 1 w. ·z.. 
(-) Fr. Miemiec Sędzia Pokoju w Koninie". 

Zarejestrowane stowarzyszenia i zwią.zki. 

Na zasadzie postanowienia WiO;ewody Łódzkieg.o 
z dnia 14.10 1927 r. L. BP. 2059-2, wcągnięto do reje
strµ S.towarzyszeń i Związków Nr. 1655, Towarzy
stwo Gimnastyc!zne „Sokół" w Babiaku, pow. Koło. 

Na zasadzie postanowienia W:ojewody Łódzkiego 
z dnia 19.10 1927 1r. L. BP. 1553-4, wciągnięto do te·je
stru S.towarzy:szeń i Związków· Nr. 1665, żuba~dikie 
EwangeHcko - Augsburskie Kościelne Stowarzysze
nie Śpi1ewacze w, Łodzi 

N a zasadzie postanowienia Wro~ewody Łódzkiego 
z dnia 19 .1 O 1927 r. L. BP. 2460-1, wciągnięto do re
j-estru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1657, Kółko Rol
nic.ze „Kłos" w Krzemieniewicaoh, pow. Ra:domsk 

N a zasadzie postanowienia W01jewody Łódzkiego 
.z dnia 2Q.10 1927 r. L BP. 2471-1, wciągnięto do re
jestru Stowarzysz.eń i Zwiią1zków Nr. 1658, Kółko Rol
nfoze „Gwiazda" w Reklach, ,pow. Radomsk. 

N a zasadzie postanowienia W1ojewody Łódzkiego 
z dnia 22.10 1927 r. L. BP. 2336-2, wciąigmęfo do re• 
jestru Stowarzys.zeń i Związków Nr. 1659, Stowarzy
szenie p. n. „Z wiązek .oficerów i urzędników w sta
nie spoczynku w Łodzi,". 

Na zasadzi.e postanowienia Wiojewody Łódzkiego 
z dnia 25.10 1927 r. L. BP. 2277-2, wciągnięto dp re
jestru Stowarzy,szeń i Związków Nr. 1660, Towarzy.- · 
stwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Szabelowie, 1po
wiat Sforadz. 

N a zasadzie postanowienia Wojewody Łódzkiego 
z dnia 14.11 1927 r. L. BP. 161S;.4j wciągnięto do re~ 
j1estru Stowarzyszeń i Związków·Nr .. 1661, Stowarzy
s1zenie Właścicieli Zakładów Graficznych w Woie
wództwie Łódzkiem w Łodzi. 

N a zasadzie postanowienia W oj ew ody Łódzkiego 
z dnia 11.10 1927 r. L. BP. 1990-2, wciągnięto do re
je,stru Stowarz.ys~eń i Związków Nr. 1654, Towarzy~· 
stwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie, p,ow. 
Turek. 



DODATEK OGŁOSZENIOWY 
do „Dziennika Urzędowego ;Województwa Łódzkiego" 

z dnia I-go stycznia 1928 r. - Nr. I • ......... „„„„„„ ... „ ...... „„„„„„--.... 1„„„„„„„„„„ ... „„„ ... „„ ......... 
OGŁOSZENIE. 

Okrę,gowy U rząd Ziemski w Piotir1kowie poda1je do pubH
c1znej wiadomośd, że Okręgo,wa Komisja Ziemska •w Piotrkowie 
na. posiedzeniu w dniu 23 ~luteg,o 1927 roku postanoiwiła: 

1) wnio1sek gospodar.zy 1wsi Gosz·czanów, gminy G,o,szcia
nów, po.w. Tureckiego z. dnia 22. I. 1924 r. w przedmiocie S'Ca
lenia kh gruntów - iza1tiwierdzić, 

2) ustaHć obs1zwr . s,cal~nia w składzie: I a) obecnie nale
żący1ch ido przyszłych ucize•stników .sca!leinia wpisany.eh do ta
beli likwidli!cyjnej wsi Go,sz.cizanów o powier.z.chni około 612 
ha, 'b) wpi:sanych ido tabeli na.ida;wczej 1wsi Go1siziczan6w - Po
duchowny o 1powierzchni 01.kioło 58 ha, c) częśd grunt6w Ko
l1onJji Poniatów część I-a Q 1po•wie1rzchni około 26,71 •ha, oib~ę
tych księgą h~poteiczną ma,ja,tik.ti. Ponia.tó1w c.zęść I-a, a nale
żących ,~o S-rów .i\'Hchafa i Józefy Gctj, Marcina Gawr-Ona, 
S-rów '.fomasw Taihaki i Jad:wLgi Ta1baki, Jani,ckiego Wa
wrizyńca, Chahina Wojde.cha, Kieleka Michała, d) części ko
lonji Ponia.itórw A 1C1Zęść II-a. o powierz1chni okoł-0 43,04 ha, 
Qbję'tych księ,gą Mp.ote,czną nieruchomości ziemskie~, P1oniatów 
II-a, a należących do Pawlaka Jana, Dulasa Józefa, Dulasa 
Stani1sła,wa, Wy1pyszyńskiego Michała, W yipyszyńskie.g.o W a
wrzyń.ca, FrankiewictZa Józefa, "Wy1pys.zyń1s•Me~o Jana s. Mi
chała, e) częśd kofonji Gos:zcza,nó,w o .p1owier,zchni oikoło 34,08 
ha, objętych · księ1gą hi1po,tec,zną nier1uchomo:śd z1iemskie1j Go1s·z
czanhw obecinie .aa.l~cycli-d:o Wypy~~ynsliiego Miil:hała, Wa
wrowskiego Jana, Kuropa•bwy Jana, Marciniaka· ,Wawrzyńca, 
f) ,cizęśd lwlonji Aleksów, o powi,erz1chni oikołió 53 ha, oibjęty1ch 
•krsięgą Mpotec'zną maijątiku A:letksów, a należących do Wa
w:rizyńca Wypyszyń·skie.~o, Cza1rn.ka Jana s. Tomasza, Franci
szka M.ichailaka, Jana Maiicinfaka, Francisizika 1Pawlaika, Kazi
·~ierza Ga1ja, Tómasza i Wiktorji małż. Gaij,.ów, Jana Dulasa, 
1 omasza i MarJanny Płońskich i Marcina Kozids:kiego. 

O.rz.eczenie t.o ,ufrzymane 1zo,stalo w m:o,cy orzeczeniem 
Głów:ne1j K1omisji Ziemskiej z dnia 25 sie·rpnia 1927 roku. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie. 

OGŁOSZENIE. 

Okrę,gowy Ur'ząd Ziemski w Piofo:ikowie .poda1je ido ipubli
c:znej wiadomośd, że Okręgowa Koimi,sja Ziemska rw Piotrkowie 
na posieidzeniu w dniu 30 lisfo1pada 1926 r. ipo,sfano,wiła: 

1) iw,ni,01sek mieszkańców wsi Wie:rz,chy, gminy Kazimie,riz 
Bi'slkwpi, 1powiatu Słuipe1ckie,go z dnia 20 paźd1zięrni.ka 1926 r. 
w 's!Prawie :s:cail,enia ich ,gruntów zatwierdzić, 

. 2). ustalić ohs,zar s1calenia w :składzie grun:tów tabelorwy1ch 
w~1 Wierzchy o abs:za.rze około 91 ha, gTJuintów ma:jątku Oząs1t
ko1w o ohsza:rze około 4 ha, ic.elem wyprostowania g,ranicy je
dnostki aidminis.tra,cyijne1j. . Wierzchy . 

. <?'~z,e,~izenie. ~o Z'mi~nione .zostało oirze!CiZeniem Głównej 
Kam1s111 Ziemskie) z dma 24 cizerwca 1927 ro:k.u w tern,· że 
z usltalone,go w 1tr::n orzeczeniu obszam sicalenia wyłącza się 
4 ha grilllil.tów ;z ma'Jactku Czacstków, a w 1po:zo,stałe1j częśd utrzy
mane w miocy. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie. 

OGLOSZENIE. 

. ; O~r.ę,gowy Urz~d Ziemski w PiotI'lkowie .p1oda1je do ipubli
c1zne1 wiaidomosd, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie 
na po1sie1diZeniu w dniu 29 grudnia 19~6 1r.oku po,stanowiła: 

1) w.nfos.ek Komisa,rza Ziemskie,go na po1wiat Kaliski z dn. 
6 września 1926 1'. w pr1zedmiocie s1caile1nia gruntów wsi Rardli-
czyice - za•bwie.ridzić, · 

. 2) u:stalić obs1zar s,ca1Lenia w składzie g!runtów: a) wsi Ra-
dhc.zyce, wykazainy1ch w ta1be:li likwida,cyjn.e,j teiże wsi o po
wie1rzchni 66,7 ha,. b) gmntó,w ma1j1ąicych iprzypaść te;j:że wsi za 
z1l~fowiido~ane 1serwituty :z ,~óbr Dąbrowo - RodHczy,c,e, o po
w1erz•chm 86,1 ha, 'C) :grun1tow wsi Gor1zuchy, za1pisapych w ta
~el~ liikwiida1cyjnej te1j1że :w~i o po,wie,r:zchni 34 ha, ,(i) gir:untów, 
Ja~1e . przypadną t~j1że wsi ,z dóibr Dąbriow,o - Raid1Hczyce za 
zhkiw1do1wa.ne 1ser.w1tuty, e) gmntów około 18 ha z nierucho
móśici hi1PO'te1cz,ne1j Go,11z1uchy, celem wyiprostowania g1ranic, f) 
części .gpun.'tów :wsi Dąibrówka o 1powierzdhni 14,8 ha, z~isa-

nyd1 w tabeli likwidacyjne,j teij'.że wsi, g) około 2 ha· gruntów 
okzymany1ch za zlikiwidowane serwituty do ,osady Nr„ 5 te.j
że wsi, 

3) .za.rządzić dokonanie ekspertyzy meljon,cyjnej na s1ca
lonym o,bszarze. 

. Orzeczęnie. t-0 utrzymane zostało w moicy orzec,ze,niem 
Głównej Komis;i Ziemskie:j z dnia 27 maja 1927 roku. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie. 

OGŁOSZENIE. 

Okrę,gowy Urząd Zi~·ski w Piofaikowie poda1e d,o 1publi
Ciznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska •w Piotrkowie 
na i.posiedzeniu w dniu 31 sier1Pnia 1927 roku positanowiła: < 

1) wniosek Kiomisa,1:1za Ziemskiego na .powia1t wieluński 
z dnia 30 czerwca 19,27 r, źatwierdizić, 

2) rozszerzyć obszar scailenia 1g1ruD1tów wsi Okafow, 
3) włączyć id-0 obszaru s1calenio,we1go girurutów wsi Okalew, 

ustalone1g•o one·c1zeniem Okręgo1wej Komisji Zie.m.sikieij w Piotr
kowie z dnia 29. XII. 1926 r. 0,8 ha gru:ntó1w uikazowyich wsi 
Nietuszyna, należących do Jana Kurowskie,go, a poł:ożonych 
wś,ród grunt6iw wsi Okale!w. 

Orze·czenie 1to uprawomo.cniło się dnia 9 listopada 1927 Il'. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie. 

OGŁOSZENIE. 

Okręglwy Urzą1d Ziemski w Piotrikowie poda1je do publi
_cznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piofrkowic 
na 1posiedzeniu w dniu 30 grudnia 1926 roku postanowiła: 

1) wniosek gos:po1darzy wsi Biała - Szfachecka, gminy 
Rząśma, powiafo radomskowskiego z dnia 17 !Hp1ca 1926 roku 
w 1pnzedmi-0cie ·scalenia ich .~m.tntów zatwierdzić , 

2) ustalić olbszar s·calenia w składzie: a) .grunt6iw wyka
zanyd1 w taibeH Hkwi1dacyjne:j wsi Biała Sz1ad1e•cka o oibis;za
,rze około 555 ha 1za wyłąc1zeniem lasu i t-0,rfowi,sk, b} g1runtó.w , 
hipoitecz·nych kolionJi Biała N. 1 o obszarze 1oikofo 280 ha za 
wyłączeniem iła.su, c) gruntó•w hipoitecznych kolonji Biała Nr. 2 
o obszanze około 238 ha, za wyłąc,żeniem lasu, 

3) iZar.ząd1zić dokonanie ekspertyzy meljoracyjnej na 01b-
sza:rze około 60 ha scalonych gruntów.. . 

Orzeczenie t-0 u.trzymane ~o'Stało w mocy orze,czeniern 
Głównej Komisji Ziemskiei_ ,z dnia 23 maja 1927 r. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Piofrkowie. 

OGŁOSZENIE. 

Okręgowy Urząid Ziemski w Piot,l'lkowie ,p,odaje do publi
oznej wiaid,omości, że Okręgowa Komisja Ziemska 1w Pie>trkowie 
na p.osiedzeniru w :dniu 12 mą~a 1927 roku postanowiła: 

1} wniosek Komisa,rza Ziemskiego z dnia 14 grudnia 1926 
mku w ,91prawię scalenia g,runtów wsi Kościele.c, gminy Koście
lec, 1PO•wiatu kaHisikieglO - zaAwieridzić. 

2) usitalić o:bs1zar s-calenia w składzie: a) około 176 ha 
gruntów,. wy.ka1zanych w ta·beili li:kwiidacyjnej wisi K:ośdele.c 
ipo:d N. N. 1 - 62 włącznie, h) oko,lo 58 ha grun1tów zaser•wi1iu
tó1wych tejże. wsi, c} ok,oło 31 ha g,funtów oib,ję:ty;ch kisięgą hi
)pote·czną ,p. n. „K,ol001ja K1ośdelec P:oduchowny", ,d) około 17 
ha ,g:u:ntów, stano,wiąc;rch c1zęść dóbr hip·o,tecznyc~ „Folwark 
Kosc1elec PodiiM:hoW111y , e) około lj2 ha gmmtó•w hipoteclZnych 
1p. n. "Osady młynair1skied 'We wsi Kościele'C", f) około 2 ha 
gruntów pCł!ra~ji Kościelec, g} część d.óhr o ifytiUłwh ujaw'!l1io
ny.ch pod N. N. 1, 2, 11, 12, 13 15, 18, 19, 20, 23, 27, 33, 36, 37, 
42, 43, 48, 50, 51, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72 i 74 wyikazu 
hip01te,c:zne~go dóbr 1ziemsiki1ch _Koście1le·c o obs.zarz,e około 140 
ha, h) gruntów objętych księgami hi1portec:znemi p. a. „Osada 
Kośdele,c N. N. 6, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20 11

, o obszarze okolo 
108 ha. 

Orze,czenie rbo U!Pra<Wlomo·cniło się·· id!lia 1 · wni.esnia 1927 r. 

Okręgowy Urząd Ziem.i w Piotrkowie. 



OGLOSZENI& 
Okrę•gowy Urząd Ziemski w Piot111kowie .po·daie do puibli

c1znej w1aia1omości, że Okrę.gowa Komisja Ziemska iw Piotrkowie 
na 1posiedzeniu w dniu 29 .grwdnia 1926 .r. ,postanowiła: 

1) wn10.sek ·go·Ś\Podarzy wsi Sipiaiwie, gminy Golina, po
wiatu kon:1ńs:k1e1go z dinia 27 iPaź.d:ziernika 11:126 •rtoku •W pm,ed
miode sicalenia 1·ch ,grun.tów zatwie11idzić, 

2) ustalić obszar sca~enia w skiaid1zie: a) gruntów wyka
zanyich w ta1beli hkwida:cY',jnej wsi Spławie o obszarze około 
381 ha 6914 m. kiw., ,b) g·runtów, oitrzymanyc1h za zlikiwido•wan.ie 
uP.raiwnien s,erwitutowych IZ dóbr ziemskich SP'ławie, o obsza
r,ze oko.o 26 ha 3533 m. kw., 1c) 1gl"!un:tów, 1j:akie !Przypadną o•sa
dom talbel.-0wym N. N. 51 i 52 wsi ~pławie za Z·1llklwido·wanie 
służebności, obciąża:ją:cych do;bra ziemsikie Spławie, . 

3 :zarządzić do1konanie e.ks1perty.zy meljo.racy:jnej na na1by
wanym .obs·zarze. 

Orzeczenie to .utr.zymane został.o w mocy orzeczeniem 
Głównej' Komi·s1ji Ziemskiej ,z dnia 24 ,cz.erwca 1927 ·r·oku. 

Okręgowy Urząd Ziemski ·W Piotrkowie. 

OGŁOSZENIE. 
Okręgowy U rząid Ziemski w Piot.iikowie p1oda•je do .publi

ciznej w1aict·omośd, że Okręgowa Komisja Ziemska rw Piotrkowie 
na :posiedzeniu w dniu 27 .stycznia 1927 roku postanowiła: 

1) wruo.sek mies12kańców wsi Chodybki, 1gminy K-0źminek1 
ipowia.tu Kaliskiego z dnia 9 paźidziemika 192b r. w przedmio-
cie s.calenia i1ch gruntó1w - zatwi·e.rdzić, , 

2) ustailić 101bs.za:r scaleńia w S1kładzie: a) okoł·o· 100,5 ha 
gr:untów, zaip~sainy;ch w tfaJbe!i likwidacyjnej ·wsi Chodybki, b) 
ok.oto 61,8 ha gruo111tów ·zaser•wituto<wych wsi Chodybki, c) 1,68 
ha grullłtów hiipote.cznych iz .majątikiu Cho1dy:bki, d) -01koło 3,36 
ha gruntów hiJp.o.tecznych z, ma1jątku Chdyibki p. 11az·w. 11Siedli
ska", e) okoio 149 ha ,g.runtów ita:belowych wsi Zi.otniki - Pa
łamuilldz.ki.e, f) około 55,6 ha ,g•runtów za:serwitutolWy1ch w.si Zł.o
tniki Pałamundizkie, ,g) ·około 21 ha gruntó.w 1dwor.sJdch z dóbr 
ziemskie Ko·ź:milnek vel Cho·d-ylbki, 1pobożonych w półlnocne;j 
części oibszaru, po leweij ·sitr.oni:e po<lnej drogi, wiodącej do 
1pa1stwisik ora1z h) okoł·o !?5 ha grull!tów, ·położiony1ch ~ zacih.o
dnie.j grani.cy majątik:u, 1P1rz.eznac.z-0nych do parc•eilaicj:i, 

3) zarząidizić dokonanie eksipedyzy me1ljora·cyjneB' na,oib. 
s.za•rz.e scale.ni.owym o powiencihni .ok1oł.o 360 ha. 

Orz.ee.zenie to w części dl"!ugie~ punkt 11h" zmienione zo
sfalo orzec1zeniem Głównej K.omisji Ziemskiej z dnia 27 maja 
1927 r. w tero, że 1do o.bS1Zaru s0ca1enia włącza się około 55 ha, 
1Pofożony;c:h we 1wischodnie·j części majątku Koźminek el Ch.o
dy1bki, ·zadekla·rowa;ne iprzez włakiciela ma:jątku do parcelaicji, 
a w :p.01zositał·ej ·C'zęści utrzymane •W mocy. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrko1wie. 
-~--~--~·--------------· 

OGŁOSZENIE. 

Okrę1gowy Urząid Ziemski w Piotrikowie p·odaje do publi
oznej wia1domośd, że Okrę.go-wa KOllllisja Ziemska 1w ~fo·trkowie 
na pio•siedz.eni.u w dniu 12 maja 1927 :roku :postanowiła: 

1) wnio·s,ek g.01s P'odarzy wisi Słiwszków z dnia 4 .styc·zn.ia 
1921 roku w ip.rze.dmiode scalenia kh gr.Ullltów zat·wie.rdizić, 

2) ustalić obs~za,r scalenia ~ składizie: a) ,gruntów nalezą.
cy.eh d:o przyszłych uc1z1esfa1ików scadenia, a ·WiPisanyich do ta
beili Hkw~da1c'f!jnej wsi S.us:zków .o ·ohsiZarze 120 ha, b) gruntów 
z ·dóbr ,ziemskich Sł.uszk6w, j:akie ·0tka:żą się niezbę1dne dla 
zniesienia 1S•Za1chownicy z·ewn.ętriznej ·scalaneg10 oihszaru, c) gir\1\D.
tów, jakie ip.rzy1padną wsi Słus!Zikóiw za ,zHkwidowan.e serw~t:u
ty z dóbT zi•ems.ldch Sbus1zków. 

Orizec:zenie to up~awo.moierniło się dnia 1 ·WTześnia 1927 r. 
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie. 

OGLOSZENIE. 
Okręgowy U rzatd Ziemski w Piobikowie podaje do ipubii

c1znej wiaid.omośd, że Okręgowa Komisja Ziemska :w Pfotrkowie 
na 1po·sie.dzeniu ·W dn.iiu 23 l.uitego . 1927 rnku p.osrtano·wiła: 

1) wnio•sek Komi·sarza Ziemskie·go na powiaf1 lvołs.ki z din. 
14 g.l'lud•nia 1926 r. Nr. 1328, w 1pr:zedmi.ode scalenia -.gTlUiltóiw 
osa;dy Grzegorzew, gminy Kmyko'Sy, 1powia,t.u kolskiego - za
twier.cfaić, 

2) ustalić obisza.r •s·caJenia w skłacmie: a} około 1168 ha 
g-runtów wyikazanych w itaibeli nadawiciZ.e? .o.sady Grzeig·o•rzew, 
b) oik1ofo 14 ha ~r:un.tów, .p.rzy1Pa:da1ja.cy;ch osadzie Grze·gor~ew 
z tytiułu uprawnień serwiiuif:o1wych. 

Orzeczenie to .utrzy;ma.ne zostało w mocy orzeczeniiem 
Główne.j Komisji Ziemskiej z 1dnia 21 cezriwca 1927 r. · 

Okręllowy Urząd Ziemski w . Piotrkowie. 

Nr. 1 

OGł.OSZENIE. 

Okręgowy Urzatd Ziemski w Piot.l"kowie p·o·daje do ipubli
ciznej wiaidomośd, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie 
na .posiedzeniu •w ·dniu 23 ·!u.tego 1927 roku ,poistano•wiła: 

- 1) winio·siek Komisariza Zi.emskie1go z dnia 25 Wl'IZeśnia 
1926 rioiku w przedmiocie wszic·zęcia poistępo·wania scalenio
wego grwnitów wsi Ziemięcin izat•wienłzić, 

2) ustalić oibs'Zał' S·ca!~nia w skła.dzie: a) gruntów taibefo
wych W1Si .Ziemiędn ;za wy,łąic·zeniem gruntów o:s~ N. N. 43-55 
włącz.nie o ·oibszarze -0koł-o 72 ha, .b) :grUllltów Oflnyimanyich za 
z:liktwiidow(l.lne se,rwituty •wsi Ziemięcin, za wyłączeniem lasów 
i !Zagajników .o 1priZestT1zeni. około 140 ha, ·c) ,gruntów uzyska
nyd1 ,z po.działu wispófoeigo ;pas,twiska 01sad N. N. 1 d·o 31 i 43 
d10 54 włącznie o oibsizarze 12,56 ha, d) gruntów z maijąstk.u ziem
skie•go Wilcizków. o 0°bs1za1rze okofo 30 ha, c·e~em wy1pirosfo1wa
nia grani:c scalanego obs.za.ro. 

Orzeczenie · t•o u.tr-.zyma,ne .zo'Stał.o w mocy orzeczeniem 
Głó1w.nej Komi•s.ji Ziemskiej z dnia 26 ·sierpnia 1927 roku. 

Okręgowy Urząd Zi~mski w Piotrko·wie~ 

OGLOSZENIE. 
Okręgowy Urz~d Ziemski w iPiofaikowie podaie do publi

cz•nej wiaidomośd, że Okrę,go•wa Komisja Ziemska 1w Pio•trkowie 
na iposietdizeniu 1w dniu 31 sier:p.nia 1927 r. p.ositanowiła: 

1) wnfo.sek Komi.sa.ma Ziemskie.go· na powiat ipi<>trkowski 
zat•wiel'ldzić, 

2) roziszerzyć .obsiza.r 1s1calenia .gruntów wsi Do:br.z,elów, 
3) włą;cz.yć 1do oib:szaru s.ca•lenia gr-Uintów rw·si Do.hr.zelów, 

wS1ta:lonego ·O·l'lz.e·clZeniem Okręg1owe1j Komi·sji Ziemskiei w Piotr
kowie z dnia 30. XI. 1926 r. okofo 0,4292 ha gruntów osady ta
belowe1j Nr. 26 we 1wsi Dohrzelowie, włais0ność Kazimieriza Tom
czyka i oko1ło 0,62 ha gruntów Mpotec·znych, - ·własność Mar
dna SadkO!W'Skiego. 

0l'lze•CJZenie fo ,Ulprawomo.cniło ·się dnia 1 giruidnia 1927 r. 

Z. 1P· .PreZiesa: 
• o(-) L i IP i ń s k i 

Naczelnik Bi.ura O. K. Z. 

OGł.OSZ.ENIE. 

Okręgowy Urzatd Ziemski w 1Piotirkowie piodaje do publi
eznej wiadomości, że Okręgo•wa Komisja Ziemska ·W Pio.trkowie 
na posiedzeniu w dniu 31 ·sierpnia 1927 r01kiu ip.a:s1tanowiła: 

1) r.c>.z·s>zerzyć obs·zar &cale:nia g.rtUl11!tó1w 1Wsi Bo.rowa, 
2) ·dołączyć do· obszaru scalenia gruntów wsi Borowa, 

ustailo111ego «>rz.e:ciZeniem Okręgow.ej Komi·sji Ziemsikied •W PiołT
'kowie z .dnia 14 IW'.r.i;e·śnia 1925 ·r·oku okoł·o 19,5 ha gruillt.ów ,po
cho!d1zącyich z .. folwarku „Borowa, będących w IPO'siadainiiu Bol.e
słaiwa Naigody i Igna.cego Chmielarza. 

Orzeczenie to uprawomocnił:o się dnia 18 listopada 1927 r. 

Z. !P• PTeZie:Sa: 
{-) L i pi ń s k i 

Naczelnik Biura O. K. Z. 

OGł.OSZENIE. 

Okrę1gowy Urząd Ziemski w Piotrkowie ip·odaje do 1publi
·C1zinej wiaidomości, że1 Okręgo•wa Komisja Ziemska w Pio.trkowie 
na 1posiedizeniu IW dni.u 31 sieripnia 1927 fioku 1postanowiła: 

1) wni'01s,ek Komisa·l"!Za ZiemS1kiego z dnia 25. VI. za
t-wieT1dzić, 

2) roiZISzerzyć oihsz.a'l" 15,calenia :grull!tó:w 
1
;w.si Brosizki i Dą-

hr·owa Miętka, · 
3) .dołączyć clio .obszaru scalenia glliUilltów wsi Broszki 

i Dąbrowa Mięit:ka u1sta:loiny or.ze·c:z.enie.m Okręgowei' Komi.sj:i 
Ziemskie,j w ·Pio1trkowie z dnia 31 maf'!ca 1926 1"101ku około 69 ha 
gnuintów :za:serwitut·owy<:h wsi DsJbro1wa Miętka oraz ok1oł.o 71 
ha g·runtów ·za:se3:'1witu1fowyich wsi Broszki, ' 

4) określić ositat.ec!Ziilie obszar .s·calenia giruntó:w wsi B:ro
szki i DaJbr.owa Mię1tka ,na -Oikoło 555 ha 7328 om. ·kw., w cizem 
giruńtów ma1j'ątku B'!'o·slki około 75 ha. 

Orzeczenie to 'UIPra·womo·cniło się dnia 9 gliUdnia 1927 r, 

Z. p. 1PTez,es.a: 

(-) L i IP i fu ki 
Na·czelnik ·Biura O. K. Z. 



OGŁOSZENIE. 

Okręf!owy Urząid Ziemski w Pfotitikowie po,daje do publi
c,znej wia1domośd, że Okrę,gowa Komisja Ziemska rw Pfotrkowie 
na 1poisie.d1zeniu w .dniu 31 sietrpnia 1927 r. ipostan'Owiła: 

1) wnio'Se.k K011I1isa?'lza Ziemskfogo na ipo1wiat Radomsko.w
ski z dnia 17. VIII. 1927 r. w ipnedmfocie ir.o:ziszerze.nia olbs1zaru 
s·calenia g·runtów wsi Ruda izat•wief'ldzić, 

2) włl:!Jc.zyć ido o;bsizaru ·scalenia, usbfonego orz.eczeni•em 
Okrę:g1owe.j Komisji Ziemskiej rw Pioitrkowie iz .dnia 20. X • .1925 
roku około 10 ha, na:leżąicycth do p.oszczególnych uc·zestników 
scalenia wisi Ruda. 

Orzec·zenie to u1pra•womo1cnifo się dnia 6 gru1dnia 1927 r. 
Z. ,p. Prezesa: 

1(-) Lip i ń'8 ki 
N a·cz.elnik Biura O. K. Z. 

OGŁOSZENIE. 

. Staro·stwo Ture1ckie ipoida,je ido wiaidomości publicznei', iż 
dma 16 listopada 1927 .r. na zaisadzie oosta:nowień art. 222 (3) 
Usfawy W.oidnej z .dnia 1.9 września 1922 .r. Dz. U. R. P. Nr. 102 
poz. 936,, .za:twie~diz.iło Statill!t „Spółki W'O·dne4· P.onia.tów", z sie
dz.iibą w Poniato1wie, .gm. G10°s·z·czanów. 

Staitut Spółki cZ. datą 16 li.stopa1da 1927 r. IWlpi·s.anio do re
je·stru pod L. 16. 

Turek, dnia 30 listo1Paida 1927 roiku. 
Starosta (-) L. BORYSŁAWSKI. 

OGŁOSZENIE. 

Staro·stw.o Tureickie po1da.je ido wiadomośd publicz.nei~ iż 
dnia 16 listopada 1927 .r. na za1sa1dzie po•stainowień art. 222 (3) 
Ustawy Wodne1j .z. dnia 19 wrześ.nia 1922 ir • .Dz. U. R. P. Nr. 102 
poz. 936, ,zatt.więridiziło . S.ta.tut „.Soółkf W-0·dne•j Zadąbrów'' z sie
dzibą we wis·i Po1cl1dę.Mna, gm. Os.t.rów W aI'lt1s.ki. 

Stafot Spółki ~ datą 16 listoipada 1927 r. w:pisanio do re
jestru :po1d L. 17. 

Turek, ·dinia 30 listojpaida 1927 foku. 
Starosta (-) L. BORYSŁAWSKI. 

OGŁOSZENIE. 

. Star?·stwo Ture1ckie ipOlda.je ido wia•domoiŚd publiczne1j;, iż 
dnia 17 h:st.01pa~a 19~7 r. na zas~dzie ·postanowień art. 222 (3) 
Ustawy W.01d1I1e!J z .dnia 19 wrześma 1922 11". Dz. U. R. P. Nr. 102 
poz. · 936 zatwierdzHor Stat.U't „Sipółtki Wodnej Strachanów" 
z •sie.dz·ilbą w ko1l. WalentyI)ów, ~miny Ostr6w W.o.titsiki. 

Sta1:ut Spółki iz datą 17 listopada 1927 r. wpisano· do re
jes1tr·u :pod L. 18. 

Turek, ;dnia 30 .Iist0jpada 1927 roiku. 

Starosta (-) L. BORYSŁAWSKI. 

OGL.OSZENIE; 
Sfarostwo Łę1czycki.e ·o,gfasza, że w dniu 2 listo1pada 1927 

roku na za.sadzie ad. 222 Ustaiwy Wo1dnej ·z dnia 19.IX 1922 r. 
zatwierdzony 1z()ISfa:ł Statut 1S11„ółki \V·o1dne~ w Mę1tlewie, gminy 
Tum, ipowiatil.J Łęcizy;cki;ego. 

Sn·ółka n1o·si ;n~zwę "Spółka W oidna Mętlew". .. 
C?lem S1Póik1 1est :~ldre.no.wa 0nie ,g,rnmtów członków Spółki 

W 01dne.1, wedłru:~ vrzedło1z·onego Sta.rostwu lpr:o1jektu. 
Sitaitut Spółki i'edno~łośnie uchwalony tpll"zez członków 

Spółki na ze1brani·U w „dniu 24 paidziemi.ka 1927 r. ułożony 
został wedłu1~ wvmo·~ÓIW okólni.ka Mi·n. Rob. Puibl. z dn. 20.VII 

· 1923 r. Nr. 417/23 (Mio·nifor Po.I.ski Nr. 161 p.o:z, 225). 
Starosta• (-) H. OSTASZEWSKI. 

OGŁOSZENIE. 

Wydział Po·wiatowy Sejmiku Tureckiego 
01głais1za, ~ż na posie·d;zeni~ te'.goż Wydziału .odbyitem 21 listo
pai~a 192! roku zat1w1er.d~1ł uchwałV: z1g.romadizeń gJinnych sie
dmm gmLn. ·pow. Tu.re,ck1e1go, 1powz1ętycth na za·sadzie ro·ZtpO
r,zą~enia Prezyde-nta Rzecrzyposrpoilite~ o o•r,ganizacji i· us1:a.
le:n!u. stafu.ttów g~innych kais wiejskich poży;czkow.o-oszc·zę.d
nos·c10wycih. !Z dnia 30.XII. 192~ ·roku rDrz. u; R. P. N1". 118/24 
'P·~·z .. 1069) 1. r~:>zporza1dzema Mm:1s1tra Spraw . Wewn. w p0Tozu
m1e·nm z. Mimstrem Skar1bu z idnia 13 .marca 192 r. o statucie 
normalnym gminny;ch ka·s pożyczkowo-osz·ciiędn1ośc1.0tWyd1 {Dz. 
U. R. P. Nr. 35/25 poz. 239), a mianowicie: 

1) Na .zgromadzeniu 1gminnem gm. Skarżyn od1bytem dnia 
7 •sięrtpnia 1927 ro)cµ, prot, Nr. 1 .,,.__ została '"·chwalona gminna 
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ka•sa :poiż.-osz.cz. z siedizi·bą w Skadynie. Kapi.tał zakład~wy 
kasy uistaJono w sumie 2000 zł. Kasa może zaciąigać zobo
wiązania do 20-krntne·j wysokośd kaipitału zakład.owego i za
so.bowe,go kaisy. 

2) Na zgwmad1zenie gmiinnem ~m. Skotniki odbytem 
w dniu 2 wrz·e!fa'lia 1927 .r. ;za Nr. 3 została uchwalona gminna 
kasa poż.-osz,cz. !Z sied:zi1bą w Cze1'Joiwie-Dolnym. Ka'Pitał za
kładowy ka1sy ustalono w siUmie 2289 zł. Kasa mo1że zaciągać 
zohowiazania do 20-krotnej wys:okośd kapitału zakład.owego 
i ·zasolbowe.go ,ka1sy. 

3) Na zgroma1cfaeniu gminnem ,gm. Niemysłów 01d:byitem 
dnia 15 listopada 1927 r., ipr:ot. Nr. 5 - zo1stała uchwalona 
gminna kasa poż.-,os.zcz. z .siedziba w Pęczniewie. Kaipi.tał za
kJa1doiwy ka,sy uisit3I.ono w sumie 3000 izł. Kasa może iZadągać 
·zobowiązania do 20~kiro.fnej wysolkośd kapi.tału zakładowe.go i 
za1sołh01We~o kaisy. 

4) Na Z!~r'-0ma1d1zeniu ~min.nem gm. Lu1bola odbytem dnia 
17 września 1927 r., prot. Nr. 4 - zo·sitała uchwalona gminna 
kasa ;poż.-·oiszc1z. z siedzibą w Luiboli. Kapitał zakładowy kasy 
ustailo.no w sumie 2400 z.ł. Kasa może .zaciagać rz.o.bowia.zania 
do 20-kro·tneif wysoko1ści kapitału zakładoweg.o i zas.oibo1we-
.go kasy. · . 

5) Na ~roimedzeniu gmilJl.llem gm. Kościelnka od1bytem 
w dniu 28.VIII 1927 r., iprot. Nr. 2 - zo·stała uchwalona j!minna 
kasa po1ż.-o•s·z,cz. z 1siedziba w Kośd·elnicy. Kapitał rz:akła.dowy 
ka·sy uSltafoniO w sumie 6000 zł. Ka.sa może zaciąigać z.obowi.ą
zania tdo 20-krotneji wysokości kaipitałiu izakła·d1owe:go i zuo.bo
wego :kasy. 

6) Na ,z,l!r·oma1dizeniu ;gmi.nnem gm. Korwa1-Pańiskie od1by
tem dnia 21 sierpnia 1927 .r., 1nrot. Nr. 3 - izo.sitała uchwalona 
kaa 1poż.-.os:zciz. 1z siedzibą w Kowalach-Pańsikich. Ka:pi.tał rz:a
kładio·wy kaJSy ustalono w sumie 3000 zł. Kasa może zaciągać 
zo;b:()iwiazanfa d'O 20-k;ro:tnej: wysokośd kaipi:tału zakła.dowego 
i zasobowego kasy. 

7) Na zig.romadzeiniu gminnem g.m. W·ofa-świne·cka od•by
tem ·dnia 18 wrześ.rtia 1927 r.oku, prot. Nr. 5 - zolstała uchwa
lona j.!minha kasa !P-Olż.-<»siz·cz. iz siedz;bą w Piaskach. Kapitał 

I zakła.dOIWY 1kasy ustalono w sumie 2300 d. Ka1sa moiże zacią· 
gać :zohowiaizania d:o 20-krotn.eij wysokości kapitału zakłado
wego i 1zasoibowe1go ikasy. 

Turek, dnia 25 li1st~paida 1927 .roku. 

Przewodniczący Wyd?.iału Powiafowego 
Starosta (-) L. BORYSŁ'A WSKI. 

OBWIESZCZENIE. 
MartistTat .m. Łod·zi pioda·je ni.niej1s:zem do wiadomości, że 

imienne listy \Pła'tników pań•stwowe•go ipod<itku o·d dn.chodu za 
r:ok 1927, nadesła1I1e ipme.z I, Il, Ul, IV, VI, VII, VHT, IX, X, 
XI i XIl Ut"za,d Ska,.,bowy w Ło,dizi, wył.<fżone są do pubHcznegio 
wgladiu w ;biurze Wydziału Po1datkO'we,go .(Plac Wolności Nr. 2, 
pokój Nr. 12) - w myś1l arl. 66 usrtawy o po.datku docho.do
wym - na 1przeci~ 4-ch tyigodni o.d dnia ninietszeg10 ob
wieszcze.nia. 

Poiwyiisze Hs.ty mo.~ą osoiby zainte·resiowane w wymienio
nem wyżei biurz.e .pme·itlądać ·cod1ziennie w go.dzina.ch od 9-ej 
rano do 12-ej rw "Południe. 

Łódź, 1dnia 20 gm1dnia 1927 mku. 

MAGISTRAT m. ŁODZI. 
Prezydent: (-) B. Z i e m i ę c k i. 

PrzewodniC.Zący Wydziału Podatk.owego: 
(__:.) L. Kuk. 

OGŁOSZENIE. 

U rząd ~miny Kluki, piowia tu Pio.tTkow:skiego podaie niniei
sizem do pu1bHcz.nei wiadomo·ści, ·że: 

1) Na zasad1zie roz:p1orza.dzenia ,Pana P1re.ay:d'e:nta Rze1czy
po1soolite,f, o l()ri,1anizacji i usfaleniu s:ta.tutów •r!min.nych kas rno
żvczkowo-oz.ozędn<ościowy.ch z dnia 30 f,!.r:udnia 1924 roku (Dz. 
Ust. R. P. Nr. 118 nin. 1069) i roznorzatdizenia Mini1stra Spra.w 
Wewnętrznych 1wyda1nego ·w :po·rozumieni111 .z Ministrem SihTbu 
z' dnia 13 marca 1925 ro'Ulk, o staf.ucie norm„lnvm gminnvch kas 
po7:yczkowo-osz.ciZe1dnośdowych (Dz. Ust. R. Pr. Nr. 35 1poz. 
239) ·ziostała zało17ona f,!minna kasa .po1żyozkowo-o'szc·zędnościo
wa z si ecfaiiba ·w Kluka;ch. 

2) K aipihł zakładowy kasv ustało.no w sum;e zł. 2000. 
3. Kasa mo·źe zacia,g,ać zohowii>zania ·clo 20-kro<tnej rwyso

k·ośd kaipitał'u zakładowego i zasobowego Kasy. 
Sekretarz: Wóft gmniy Kluki: 

(-) MIECZYSŁAW MICKE. (-) WAWRZYNIEC STĘPIEN. 
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OGLOSZENIE. 

Starostwo Brzezińskie, iako Wła.dza W.od.na pierwszeij·. in
sbncji na zasadzie art. 222 Urs.tawy Wo1dnei .z dnia 19.IX 22 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 102 ipoz. 936) ogła:siza, że .w ,dniu 10.VIII 1927 
roku zatwie1"1dzony zositał Statut Spółki W o.dnej „Kamień-Pa
lenie·c0, we wsi Kamień-Paleniec, gm. Bratosizewke, !P·OW. Bl'IZe-
z i ń1skie:go. · . 

Statiut ten 1pliZyjęty został iporz·ez członków Spółki na ze
braniu w dniu 10.VIII 1927 .roku, oidibytem w Urzę.dzie gminy 
Brait101S.zewice. 

Spółkę wipisano do ks·ięgi wo<hleij :po.d Nr. 7 /27. 

Arit. 1. 
Nazwa spółiki „Spółka Wodna Kamień-Paleniec". 
Siedziibą sipółlki jest wie·ś. Kamień-Paleniec. 

Ad. 2. 
Celem spółki jest: a) wykonanie mel:j'Ora.cdi SJZcze.gółowej 

gruntów według proi.ektu, s1poriządz;onego pmez . . .•.•... 
z dnia . . . . . i zatwierd1zonego ,przez właidzę na1dzorczą orruz 

b) na1leży:te Uitrzymanie wykonanych w tym celu urzą.d.zeń 

i budowli. 
Ad. 4. 

Organami spółki są: 
a) walne z.gromadzenie człlOnków, 
b) .zarząid .sipółki, 
cl prrzeiwodnic1zą za:riząd.u, 
d) komisja rewizyjna. 

Art. 4. 
Walne :zigr.oma1d·zenie członków tworzą 01bowi~zani do 

opfa.cania skła.dek właśdcietle g.runtów włącz.onych do spółki'. 
Ozłonkom sipółki 1pr.zysłą~uje praw.o występowania na walnem 
zgromadzeniu osobiście fob 1p;rzez uip·ełnomocnio.ną do te~o na 
pi.śmie ·osoibę; osobą tą może być członek naj1bHż.szej roidiziny 
lub inny c:złonek 1s1półki. Członek spółlki niem oże na walnem 
z,gromadzeniu zastępować więcei, niż jednej!o c'Zł0:nka. 
. · Prawo 1lidziału w wailnem z·gromaidzeni111 czfoników mają: •· 
w · imieniu ·członków ograni.czonych fob nie:zdolnych d·o załait
wi·enia s1praw 'swoic:h - ich prawni zasitęipcy, w imieniu osóib 
prawnych, będących rczłoinkami - ich uprawnieni za:stępcy. 

P·nzy ,gfos·OWflniu ma walnem z.gromadz.eniu c.złonków spół
ki ·wartości 1głosów poszc1zególnych człon:kóiw o:bHc.za się w sto
sunku wielko1ści opłat ·prizV1padaiacych na ka·ż,de1g<> członka 
z rtytułu rprzyinależn.ości ·jego ido spółki. . 

Każdemu .członkowi ·stPółki p·rzysługuje prawo pnzyinaj
mniei iedne.go głosu. 

Na każde ..... zł. .przyipa,daiiące.g<> na członka ud:ziafo 
w opłaltach, :przysłu.,~je .temu ciZłOd11ko·wi .prawo· iedne{to gło-su; 
otrzyimane przy takie.~ oblfozeniu ułamki głosu odr.zruca się, 
o He są mniefsze od połowy i d·opełnia się do jedności, o ile 
są od, .połowy rwięks1ze. 

. O ile sroółka Hc1zy więcej niż 2-ch członków, to w myśl 
art. 144 ustawy •wo1d111ej, żad.en c:złon:ek nie może posia·dać wię
cej, niż .diwie ,ofate wszystkich ~łosów. 

Wykaz · ilośd ~fosów, 1prizysłuj!ujących każdemu z czł.on
ków, 'sp.orzadia · zar.za,d i wywiesiza ~o na przecial! 4-ch ty~o,dni 
o przewo.dnic1za,ce~o 'W mi·ej·scu urzez,naczonem d•o oj!łos·zeń. 

Wnioski o s1pr10"stoiwania w obHczenia;c'h ~fos6w mogą 
czfonkowie s1p6łki · każdeg·o oz a su Wttlo1sić di0 zarządu, krtóry . 
oibowiązany ies·t ·roiz,trntrY'wać ·ie na .pierwszem z kolei 1po1siedze
niu i w miarę ·możności .załatwiać. 

Do 1ważnośd uchwał walne~o · z,J!romadz'enia 'człoinik6w, 
zwoałnego w s1pos6b w ar.t. 18 statu.tu wskazany, potrzebna 
jesit o·be,c:ność nie mniej, nH nołowy członków, któr1Zy nadto 
mus;za przedtawiać właś·GideH p.rzyna1irnniei .ipoł1o•wy obszeru 
~r+Untóiw, włącz.onych do s·oołki. W ra1zie ·nie,zebrania się Hości 
członków dostatecznej, dla ,prawomo•cności uchwał iz1!r-oimad·ze
nia. zostanie zwołane walne zrJtroima·d·zenie z tym samym ip·o
rzadkierni o.brnd, ..... te·rminie ord 7 1ćfo 14 dni po u1płvwie terminu 
Dienvofnie wyznac1zo.rie11!0. Uchwa,ły te~ . Żitroma.dzenła, · z1Wo
łc>n e,~0 w dm1Hm terminie, sa, prawomocne bez w.z.~lędu na 
ilość obecnvcih na nim ·c,złonków. 

. Zwvkłe uchwały walnef!o iZ·~·romadizenia c:złÓnków za·pa:
- daia 'vię.foszościa !$fosów o.hecnych . .do·· ·Powzięcia: uchwały roz
wiazania s:oółki rpio1trzf'1hna jest 1wieks·zo.ść ;{ gfosów 01becinych. 

Prortokuły obrad z!!·rornadzenia ·członków wr"az z uchwa
łami w1uisuie sie do osobnei księ1l1i rprofokuł6,Ń. Każdy iprofo
kuł poidpi·st1rye prizewo·dni.czący i c;złonko·wie zarządu.· 

Art. 5. 
Do .zaikxesu czynności 1walne·~o rz,gromadze.nia człónków 

naieży: 

a) wybór :przewodini.czą.cegó i członków za·rządu oraz Ko~ 
miji Rewizy:jnei, . 

b) uchwalenie na .pod1sta1wie 1proijeikitu siposoibu i ogólnego 
planu przeiproiwadzenia p1r.ze.dsięw:zięda oraz SIPOsohu pokrycia 
kosiztów wykonania i utrizymania w należy1tym stanie urządzeń 
spó~kowyc.h, · _ · 

c) zartwie.~dzanie przedłożonych przez zarząd r:ocz.nych 
s:prawo.zdań, rachunków, ibu1dżetu i bilansu, 

d) 1ustainawia1nie wyina1grod.zeń dla pła.tny.ch funk,cjonarju-
szów s,półki, · 

e) uchwalanie zasadniczyich 1zmiain w 1projekcie przy za
chowaniu celu sipółki, określonego w a11t. 2-gim statutu, 

f) UJcbwalanie rozwiązani.~ s1półki 1Z1g1odnie rz przepi1sami 
art. 17S. usfawy wodnei oraz sposobu zlikwidowania inte.reisów 
·Słpółki. ~ 

~l !uchwale.nie zmian w statu:cie sipółki. 
Uchwały walnego z•gr-0madzenia c.złonków spółki, wymie

nione w punktach d, e, f, .g, wyma·gają dla uzyskania prawo
mocności, zatwie!1dzenia iwła.dzy nadrz~.r·C'Zej. 

Art. 6. 

Zal'IZąd S(półki skła1da się z: 
a) ip.rzewodnitczącego, . 
1b) :zasrfęp.cy 1pl'IZ.ewodnkzącego, 
1c) z tirzech czfoITT!kóiw zarz.ądu i tyluż i.eh zasitę,piców. 
Człionków zarządu orruz kh za·stę1pców obiera walne z1gTo-

ma.c1Jzenie cdonków spółki na 1pr1zeciąg frze1ch fot. Wybór 
przewodniczącego i 1jegó .zastęp.cy ;zatwier.dza władza nadz.o.r
cza. Wybranym ido zarząidu mote hyć ka·żdy członek 1sipółki 
fob wprawniony zastęp.ca członka, o ile po1siada pełne p.rawo 
01bywaitel1skie. 

Wyibór 1przewodnicza•ce·j!o za1rządu spółki ora:z j.ego za
sitęipcy dokonuje się na ikażdy ur,ząd oid1dziel.nie. O rwyborze 
rozistr1zyga heizwz.ględna wi.ę1kcszość głosó1w, Jeżeli 'Pr,zy pie·r
w.s.zem głosowani.u . nie o,siągnie się 1be1zwziględne·j więks.z·ości, 
nastę.puje wyibór śdślej·szy mię.dzy dwiema osobami, na które 
ipadła najwiękS1za ilość gfosów. W razie równei iłośd głosów 
rozstrzyga przewo·dn~czący loisem. 

Wyibory 1poz1ostal~ch ozłonków .zairzą•rlu i ich zastępców 
1dok0:nuje się zwykłą większ.ością głosów. O ·jawnośd Lub taj
nośd ma!jącycih :się odbyć wyiborów decyduij.e •większość głosów 
obecny.eh. 

. Jako d1ow6id le!!itymacyj.ny ,dla rprzewioidnic.zące~o i człon
ków zarząidu ora1z ich za,stę.pców •służy poświa·dczenie władzy 
nad·zo.rczeijr. . -

Zebranie. zarządu 1zwołuie przewodnic1zącyf .zruwiaidamia
.jąc ipisemnie c~łoink6w zaor~ądu, oraz ich za1stęip.ców przynaj
mnief. na je.den dzień przed zebrani.em o terminie i prizedmio
cie oibira1d. 

Za:sitęipcy członków. za~ządu mo~ą .brać udział •w obra1da·ch 
1zanząidu z głosem ·d·o·radc,zym. O ile .zaś na wezwanie przewo
dnkz~c ~10 za,tę,pują nieoibecnych 0c:złonk6w za1czą.du, to p:rizy
·sł.u~uje im narówni z innymi c·złonkali zarzą.d.u ~łos ,decydujaicy. 
Dla ważnośd u1chwał 1potrzeibna jes1f oihecność włącznie z prze
·wo1d·nicią1cym wi,ęcej, ni,ż połoiwy ~c.złno:khw za:rządu, wiz·ględnie 
ich 1z.as1tępc6w; u.chwały .prowizię;te przez :zarzą;d zwołany w j!ru

gim terminie nie ipóiniej 1i·ednakże, niż w cią,~u tyg·odnia z tym 
:samym .porządkiem obracl. ma·ja mo·c ohowiązuiacą bez wzgfo
du na ilość 01be1cnych, Na zeibra.nia.ch zarządu' plf'IZysłu~uje 
przewodni.czącemu i .c.złonkom za~za,du ,prawo jadnegn ,głosu; 
uchwały 1prze·chod1zą prostą większ1ośdą ~łoisów, a w razie r6iw
neg1Q 1nodiziału ~łos6w ro:zstrzy!.!a. l!łos przewo.dnkząicego. 

Obrady zazrąidu są iprofofoułowane, a uchwały 1zaipisyiwa
ne . w. pirzeznaczone·j. ido ite~o celu !fosiędze i do.kumento>Wane 
każ·dio.raz·owo podpisami 01be,c 0nyioh. 

Airt. 7. 

Zarząd 1za.stę1puj1e spółkę w są:dzie i 1poza sądem i posiada 
1orawa ustaw0twe1!10 Z1ł!s1tę'pcy spółki. P10,zatem do zakresu dzia
łania zaf'Z8JOO na:·leży: 

a) iwyk.o,nywan~e u1chwał walnego :z.gromadzenia członk6"w 
spółki. · 

hl zo.~ani•zowanie i pr:zeproiwa·dzenie zamierzany.eh me
. Horacyi ·w· myśl 1Pos.tanowień {arrt. 8 p. b l walnego z~riomadze

nia członków s1półki i zii!odnie z zatwierdzonemi planam~. 
c) .na·dzór nad wyikonywaniem Toihót i ·należyttem utrzy

maniem wvko.nanych u:rządizeń, 
dl oibHcizanie ilości Jtłosów :prizy·sługująicych p.oszcze!fól

nym członkom spółM i ro~kfa.d kioszt6w i dęż~rów powstały.eh 
z tyt.u.lu wykonania i utrzymania urząidzeń s·pół.ki sfosoiw,nie do 
art. "12 statutu oraz ścia,1ganie 1przyipada~a,.cyich Il~ c.złonk6w 
należnio4ci, · 
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!półka Akeyjna Wyrobów Bawełnianyeh 

J. ~-.Poznańskiego w Lodzi 
Bilans po dzień 81 grudnia 1926 r. 

STAN CZYNNY. 

Grunta i rplace 
Budynki 
Maszyny . . . . • . . . . . . 
Ruchomośd, utensylja, urząidzenia, nal'!zędzia i ta

bor przewoz1owy 
Remanenty: 

Ba.wełna 
Prz.ędza 
T1owary 

2,608,586.19 
. 2,613,366.54 

. . . 10,127,302.56 

Mafarjały, węgiel i dr1zeiwo 
15,349,255.29 

. 2,808,026. 78 
Ka·&a ...... . 

. Weksle . . . . 
Papiery wadościowe 
~cy· 

Złótyich 

992,372.-
10,645,239.27 
17,927,575.85 

2,302, 719.66 

18,157,282.07 
87,110.74 

74'1,867.26 
370,733.61 

18,297 ,281.50 
69,521,181.96 

5,105,400.-

74,626,581.96 

BTAN BIERNY. 

Kapitał zakła.dowy 
K~pifał zaisohiowy . . . 
Kapitał amor:tyza.c-yijny 
Niejpodniesiona dywidenda 
Wier.zycieile 
Zysk ..... . 

Zabezpieczenie 
stawnych 

Złotych 

• 25,000,000.-
1,450,036.01 

400,000.-
329.97 

42,512,007 .28 
158,808.70 

za-
69,521,181.96 

~05,400.-

74,626,581.96 

~aehunek zysków i strat za 1926 rok. 

WINIEN. 

Pro.ce.nty i :prowiz1je 
K1o·szty handlo,we 
Ró·żnice kursu 
Uibeiz1piecz. 01gnio'We, życiowe i od 

WY)paJdków , 
Odpisy na amortyzac1ję 
~do podział.u . 

933,398.82 
2,589,677. 76 

819,531.16 

209,951.71 

Złotych 

4,552,648.45 
400,000.-
158,808.70 

5,111,457.15 

MA. 

Po:wstałość zysku z 1925 roku 
Zysk brutto 

Złoitych 

145.608.46 
4, 965,848.69 

5, 111,457 .15 

PODZIAŁ ZYSKU: 

Od·pis na amodyizację 
Reszta zysku do przeniesienia na 

150,000.-

8,808.70 roku 1927 . . . . . . 

e) .re1g.ul1owanie ra.chunkó1w, prowa.dzenie kasy i kisięgowo
sc1 ewentualn!ie •w miarę. potrzeby :p-rze·z os·obne·g:o u~zędnika 
na ipodsita1wie uchwały walnego zgromadzenia, 

f) wyiznac1za:nie .1c·złonka Komis·ji Rewizyjnej, 
g) ,pned:kładanie ksiąg, ra·chu111ków, umów i t. d. dla kon

troli 1wła.śdwytn !Władzom oraz K10misii Rewizyjnej spółki, 
h) deq1;dowanie za ,z.goidą wfa.P,zy nadzorcze; w sprawie 

przyłączenia wz,ględnie wył<l,!czenia 1pos1zcze.gólny.ch gruntów ze 
Slp·ółki, 

· . i) rejes1trio1wanie zmian zasiz.łyc:h w 1posiadaniu gruntów 
wiłączon~ch do s1półki, 

k) ip.rz,yigotowania wniosków na walne z,giromadzenie 
członkó1w spółki,, 

. 1) zwoływainie w •razie :potrizehy lub na pisemne żąidanie 
% cz~onk6w walnyich zgromadzeń członików spółki, a 1przynai
mniej je.den raz do roku naj.dalej do końca luteg>0 w celu prze
dłt01żenia s:prawoz1da·nia i rachunków iz IWYkonany.ch roibórt, bi
lansu, preliminar1za hud:żefowego ora:z s1prawozdania Komisji 
Re1wizyijnej, 

· m) ·dostarczenie w myśł a1rt. 160 .ustawy wodnej kasie 
skarbowej wykaz.ów ,potrzebnych do ścią~nięda .skła·dek na 
umo·rzenie ewe.nfoa1nych ipo·zyczek ze Skarbu PaAstwa, z fun
du~zów s.aim·orządowych lub z pu;bHcznego zakładu kredyfo
wego, wpiowa•żnione1go sfatutem do udzielania takich pożycz.ek. 

158,808.70 

o ile zatwie•fldzenie spółki naitęipiło na zasadzie projektu 
generalnego, to zarząd iprze,dkłada sz1cze·gófowe plany prz.ed 
fOZ1P0<C1Zęciem robót .wła:dzy nadzorczej celem zait1wieridzenia i 
u:zyskania w razie 1potmeby pozwolenia wodno„prawnego 
w myśl :postano1wień ustawy wodne~ 

Art. 8. 
Ogłoszenia za.rządu, dotyczą.ce członków s1półki, wywie

szane być maią u prze:wodniczące·go zarządu, .zastępcy przewo
dnicz~cego i u sołtysa wsi rw miejscu do o.gło·siZeń 1przez:nacizo
nem, widocznem i dla ka:żdego do1s.tęipn.em. 

Zwołanie walnego zgromadzenia członków 1wraz. z po.da
niem terttninu i .porzą.dk:u ohrad .musi być ogłoszone :przyua1j
mniei na tydzień przed terminem zebrania; również na -tydzień 
na:przód oibowiąa;any je,st powiadomić ipisemnie iprzewodniczący 
zarządu władzę nad·zorcz.ą o zwołaniu zgronmdizenia cz.lonków 
z ipodaniem iterminiu i ponądku obrad. 

Ogłoszenie, dioty:czące s1półki, a maiące na celu powiado
mienie o danym prze.dmfocie ·szers.zego ogółu, czyni1one są 
w miej;s,co1wym 1diziennikru w<>jewó-dzkim uirzędoiwym i według 
uznania zarządu w innych ·pismach. Ogłoszenia podpis1Uje !Pt'Ze
wo.dniczący spółki. 

Brzeziny, dnia 15 gr. 1927 roku. 

Starosta (-) 
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Przemysł Włókienniczy 

IYłichał lilasar, Sp. Akit w laodzi 
Bilans zamknięcia na dzi16 31 grudnia 19Z6 r. 

STAN CZYNNY. 
1. Posesja faihry;c.zna 
2. Maszyny i uten1sylja faibryczne 
3. Utensylja biuro.we 
4. Za1pirząg 
5. Samochody 
6. Ka1s.a.. 
7. Weksle 
8. Pa1pie.ry .waritośdoiwe 
9. Dłuż.nicy . . . . 
~O. Surowce i tiowary (Remaine.n:t) 

ST AN BIERNY. 

·L Kapitał akcyjny 
2. Wierzycieile 
3. Akcepty 
4. Ra,chunek zysków strat 

RACHUNEK .,ZYSKóW 
WINIEN. 

1. Stra.ty 
2. Zysk 

MA. 

1. Pozoistałiość zysku 1z 1925 roku . 
2. Wpływ z pa:pierów wartośdowych 1 

3. Zysk na fahryk.a.c·ji 

Zarząd 

STRAT. 

Zfotych 

309,722.-
210,065.98 

41598.53 
1,500.---
3,600.-

10,573.53 
159,810.26 
15,000.-

244,224.96 
512,864.23 

1,471,959.49 

Złotych 

500,000.-
8.18,761.14 

90,253.63 
62,944.72 

1,471,959.49 

Zfotych 

108.70 
62,944.72 

63,053.42 

Złotych 

503.72 
1,650.-

60,899.70 

'._ .. - ~·?~~~~ 

Elektrowni w Piotrkowie 
sp. Bkc. 

zawiadamia P. P. Akcj.ona.r1jusz.ów, że dnia 17 dy·cznia 1928 r., 
o ,go,c:Lzinie . 11-ej rano, 01dJbęd.zie się w W ar.szawie, w J1okalu 
przy uHcy Oza1ckiego Nr. 8, m. 6, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
allcjonarjuszów 

z następuj1ącym po1rządkiem d·ziennym: 

1. Up0!wa1żn~eni.e Zal"IZądu Spółki do wystę1po1wania w Mi-
1:liS·~ers.tiw1e -Rob6t P1!1hliicz:nych w is.prawie konce·sfi na 
lm1ę 'P·l'Zesył/Olwą z Piotrkowa do Tomasizowa, do za1pi
.sania i odibiio1ru koncesji. 

2. Zmiana par. 7 StatU'tu. 
3. Zmiana ipa.r. par. 25, 26, 27 Statutu. 

OGŁOSZENIE. 

Zar.zą,d s1półki akcyjne,j· ipod firmą „Zgierska Farbiarnia 
i Ąpretura Sp6:1ka Akicyjna" !Podaje do wiadomości IPIP• Akcj.o
narjuszom, iż dokonywu1je się w Murze fabryki 'W ZgieliZu '.p:tizy 
ulicy Sz.czawińskie:j Nr. 2 iprzestemplowani1a dotychcza·siowych 
akcyj markiowych na 'Złofowe. 

N. Z. 98/21: OGŁOSZENIE. 
Tytuł wykonawczy w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. 

W diniu 17 grundia 1927 roku Sąd Okręgowy w Ło1dzi 
w Wydziale Handlowym w składzie nastęipują·cy:m: Prizewodni
cz~cy S. O. Hertz1ber•g; Sęidzfotwie handlowi Roszak i Rosen
baum. Po ro.zp:oznani1u •Sjp·rawy o ogfosizenie .upadłości Abra
mowi Mo11dce Ru.binste·jnowi 1posta1nowił: 1) 0igłosić upadłość 
hail!dlującemu Abramowi Mo·rdce Ruibinste,jnowi, 2) chwilę ot
warid.a upadło1śd oznaczyć na 1d1zień 5 października 1927 r. tym
czasowo. 3) 1zamianoiwać Sę·d1zią-K.orni.sa.rzem Sędzfog.o Handllo
wego Kazimieriza Ro1szaka, 4) :zamianować kura.torem upadłości 
adw. Langego Józefa, 5) osad·zić Abra:ma Rubinstejna w aresz
cie .dla .dłużników, 6) n.a1kazać otptie.czę.towanie kanfoTu, składu, 
kasy, zbioru doku:ment6w, reje1st.ró-w, papierów, ruchomości i 
r:zeczy uiprudłego oraz wsipóLników, ·g.dziek.olwiek się oni znaj
nu1ją, 7) d1o:konać ip·U1bHka1cj1i wyroku ·z·godnie z p1"zepisem art. 
457 K. H., 8) uskutec1znić .w1pi,s w .rejestrze handlowym na za
swdz.ie art. 2 1p. 4 1dekretu 1z •dnia 7 lutego 1919 mku, 9) wyrok 
opatrzyć 1rygiore.m tymczaso1we·j wyko·nalnośd, 10) odipis wyro
ku zakomunikować Pr:okuraforowi P'rzy Sąd1zie Okręgowym 
w Łodzi. - Wyrok ten 1j1e1st prawiomocny, na zasadzie art. 7371 

Us.t. Post. Cyiw. u1lega wykona1111iu w Imieniu Rze·czyipo1spoli.tej 
Poilskiej. W ·dniu 17 g.mdnia 1927 roku Sąd Okręgowy w Ło
dzi .zaleca i rio1zkazuje wszyis·tkim urzędom i osobom, których 
cłotyiczyć .mo·ż.e, a;by wyrok niniej1s12:y wykonały, :w.fa.dz'()l1ll zaś 
policyjnym, tudzież komeinda111tom i urzędnii.ikom siły zibroinef, 
aby do.dali komornikoiwi ipo:mo.cy ipria·wne·j, .g,dy o nią weziwanj 
będą. Tytuł · 1wyłkonawczy wyida1je się Kuratortowi iu,pa1dłości 
adw. Langemu. M. P. Wiceiprez:es: pocLp. OLszyń.s.:kli. - Sekre
tl:arz: 1podip. Jan Badowski. 

•Wskutek te~o wszys,cy 1wierzyciele upadłel!o A brama 
Mordki Rubim.stejina i jej dłużnicy obowiązani 1są ibezzwłoc1znie 
.donlieść Kurat·orowi m1a1sy adw. Józ. Bol. Langemu ilub Sądowi 
Handlowemu w Łodzi o swoich prete·nsjach .do upadłego i 
o nafo·żnośdach, które mu 1przypa1da:ją. 

Łódź, dnia 20 grudnia 1927 ir. 

Za zgodność świadczy Kurator masy 
Adwokat JóZEF BOLESŁAW LANGE. 

Łódź, Sienkiewicza Nr. 31. 

Sędzia-Komisarz m1asy upa.dło,ści .Abrama Mordki Rublin
steijrna ·z mo.cy § 476 Kod. Han·dl. wzywa wierzycieli upadłego, 
ażeby w .dniu 2 stycznia 1928 r.oku o ,godzinie 12-e'j stawilli się 
o·s1obiśc)e luib przez ·swych ipełiniomo1cn.ikó1w w S(\/dzie Handlo
wym w Łod,zi, p1'1zy uHcy Że:mmskie,g:o Nr. 115, ceilem wyboru 
kandyda:tów na synidyików tymczasowych. -

Łódź, dinfa 21 gr.ud.nia 1927 r. 
Sędzia-Komisarz KAZIMIERZ ROSZAK. 

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

OGŁOSZENIE. 
Kwesita urządzona 1w dni.u 6 .grudnia 1927 r:oku na rze1cz 

Łódzkiego żydowskiego Towarzystwa Opieki nad Starcami, 
.przy uHcy Pomorskie:j. · 54, dała dochodu brutto zfoty;cth 1365.-, 
wyd1atki wynosi.ły •zł. 105, .c·zys.ty .z.ysk zaitem ·złotych 1260.-. 

ZARZĄD. 

OBWIESZCZENIE. 
Syndyk Tymczasowy masy upadłości Abrama-Hersza Baf

gelmana, Moszka Korngołda i firmy „Metropol", Sp. z ogr. 
odp., podaje niniejszym do p!111blicznei wiadomoścli, że sto·sow
nie ido deicyzji Sądu Okręi<5owe·g10 w Ło,dzi z dnia 10 listoipada 
1927. roku wyzna,c·z·one zoitały 1prze.z Sędziego-KomisiaJ.'lza U!Pa
.dłości o:state.czne <terminy 1s!prawdzania wiefizytelności na dni 
1.2-go i 16 ... g.o stycznia 1928 roku o .go1dz.inie 111/?, prze.d p'Oht
dniem w sali po·siedzeń Wydziału Han.dlowe·go Sądu Okrę:gowe
go w Ło·dzi ,przy ulicy Że·r1oims.kie1go Nr. 115. 

W·ierizydele, :których 1p1reten1s•je inie ·zo·staną s,prawdz·one i 
1przy1jęte, nie 1będą nafo•żeli .do maiących się dokonać p0idzia.łów. 
--------~(-) EDW. KRUKOWSKI, Apl. Adw. 

OGŁOSZENIE. 
Baink Ludowy w ois. Parzęcizewie, potwia;tu Łęczyckieg.o, na 

mocy decyz;ji 1p. Sę0dzie,g00 Re1jest.rowego Sądu Okrę·gowego 
w Ł1odzi, z ·dnia 8 lis.top ad a 1927 · r:oku ii art. 76-84 ust. z dnia 
29.X 1920 r. ~Dz. Ust. Nr. 111 poz. 733) ogła1Sza, że Bank Lu
dowy Spółd.zielnia z nieogranic1zoną od1Powiedzialnośdą w Pa
rzęczewie .został,a 1.l!znana za rozwiązan.ą i obecnie ·znaj·duje się 
w stanie likwida.cji. - W1sikutek ipowyż1s1zego wzywa ·się wszys·t
kich 1wierzycieli, .by z,głosiilii swoje iio1sz1czenia na rę,ce likwiida
dafo1rów zameszkałych w Parzęc·zewie, w ·ciągu j-edne1go rokJU, 
o·d dnia 01statnieg00 · .ogł·o1szenja, wzywają.ce.go wiefizydelii. 

. LIKWIDATOROWIE: 
W. Błaszkowski, W. żałobny, P. Witasz•k, 
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Zarząd 

Spółki Akcyjnej Fabryki Suk.na 

A .. G. BORST 
w Zgierzu 

ma zas:z,czyit zawiadomić 1pp. Ak.cjonarjuszów, że w dniu 27 
sty;c1znia 1928 ~oku o godzinie 3-ej pio 1południu, w lokalu Za
rzBJdu Sipóki w Z1gi.e.rzu, pir1zy ul. Bło:unej 14, odbędzie się 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
z naistęiPującym ipoI'IZądkieiln dziennym: 

1. :lagaj,enie Wa11:nego Zgr:oma:dzenia i iwy.bór pI1Zewo1dni
c·zą:c ego., 

2. Rozipatrzenie .sprawozdania i · ibilans!U w 1926/27 rok,. 
·s1piraiwoiZida wc;zy, 

3. Sprawozdanie Komis1j·l R·ewizy:jneij, 
4. Zatwie·rid1zenie sprawozdania i ibiiansu za 1926/27 rok, 
5. \V yibór Członków Za.rza.d:u i za1stę1p.ców na . rni~i1Sce ustę-

1puj<l!cych 101raiz Komisji Re·wizyj1nie•j, 
6. U1poważnienie Za.riząidu id.o kor1zy.stania z kredyt.u w ban

ka·ch z, 1Prnwem udzielania zaihez:pieczeń Mpoteciznych 
i inny;ch, 

4. Wnioski akcjo1narj1us,zó1w, z,gJ01siZone za ipośredn.iici1wem 
zairządu w terminie utaiwo1wym. 

Jeżeli w terminie rwskazanym Wa:lne Zgromaidzenie nie 
d~jidzie ido skiutlm, Wa~ne Zgromad1zenie odbędzie się w dru
gim terminie .dnia 15 lutego 1928 ~o.kiu 1w tern samem. mie1j1s1cu 
i niezmie-niony:m porizaJd.lkiem 1oibraid , i prawomo·cne 1będizie bez 
wz1ględu na wysokość repreze~towarn.e,go kaipiJtału. 

„Dzień Znaczika 11
, który się odibył w .nasżem miesc1e dniia 

27 1paździe.rnika r. b . .na rzecz in1s.tyt1ucji naisz.ej ·dał .wyniJk 1na-
1stę.p1ujący: 0 1gólny .dochód zł. 1186.-, wydatki zł. 165.55;' Czy
sty 1zysk zł. 1020.45. ,Za łask. udzia:ł .w 1tej k,weście składa 
WP.P. kwe·s•t1arkom ~ kwes1tarzom ora1z W•P,P. 1ofiarodawc;om ser
de1czne 1podziękowa111ie 

Lódzki żydowski „Dom Sierot" 
ul. Zgierska Nr. 40. 

OGLOSZENIE. 

Na podstawie § 10 ro~porz.a.idzenia Rady Ministró,w z dnia 
27.4 1927 r. (Dz .. Ust. Nr. 44 poz. 390) w Siprawie tryb1U sprze
daży go•s,po,dars•tw wz1orowy:ch, Okręgowy Urzą!d Ziem:siki ogła
s.za, iż w dniu 7 .Lutego 1928 :roku 1(ija1ko drugim te11minie) ·o .g.o
dzinie 11-eij rano 1w loaklu Okręig·owe1go Uzędui Ziemskiego 
w Piotrkowie (ul. Piłisudskiego 77) odibędiz.ie się, w drodze ikon
kur1su o.fert przetar:g na go1s1Po·dar1s.twa wzor.01we, utworzone 
przy pal"celac1ji maj. Boguszyniec, w .gminie Krzykosy, :pow. 
Ko1skim, 1obejmuj·ące obszaru 37 ha 1714 m. kw., ·ce:na sza,cun
k<orwa z.a które ustalona ·zositała na 44,234.56 złotych w złoicie. 

Do udziałill w przetargu :będą ·dopuszczeni dotychciza·s·owi 
dzierżaw1cy parcefowanych majątków za1wodow10 wyksztakeni 
rolnfoy, oraz rq_lnicy, którzy uznani •zo·staną przez Okręgowy 
Ur:ząd Ziemski za uzdolnionych ido p.rawidło1we:go prowadzenia 
danego gospodars.twa, - a nie będący właścicielami samo
d;zielnych (niekarłowaty1ch) fo1s1podar1stw, którzy: a) zoihowiąiż.ą 
s11ę utrzymać w do,tycihcza:sorwym ·stanie fa-wale zahud·owania 
i ku!ltury, k:t6rych istnienie s1powodo1wało .utworzenie tego .go
sip1oda~stwa ;wzorowe,go: b) z,obowiążą ,się osobiście z,arządzać 
te.m go!spodarstwem; c) z1obowiążą 1się wpłacić w ieią.gu dni 7 
po wykonalności 1przetar1gu najmniej 25% ofiarowane~ .ceny ty
tule mzada·tiku, .pI1ZeWidiziane·go w art. 72 1ustawy z .dnia 28.12 
1925 roku o wykon.ani.lu re.fąrmy .r.olne!j; d) zł·ożą 1wadjium iprze
targowe 1W wysokości 10% 101głosz.one;j: ceny szacllinkowej s1prze
da'Wane.go go1spodarstwa. 

Stawaj<l!CY do 1przetar;gu winni przed oz:na·czonym wyżej 
te.rminem .złożyć w Okręg.owym Urzędzie Ziemskim w Piotrko
wie w opieczętowane~ koperde z napi1S,em „of er:ta na go:Sl\ł_O
darstwio wzorowe Bo1g1us1zyniec 11

, należycie . oste,Ill(plowane 
oświadczenie, jaką :na~wyiżśszą cenę ofiarowują za wymienione 
gospo.d.arstrwio, do :którego to oświadczeni.la winny być dołąiczo
ne: . a) d01kumenty, stwier·dza.jące, •że stawaj·a.cy do 1przetargu 
nalezy do. dzierżawców iparcefowanych ma,j.ą;tków lwb zawodo
w,~ .wy;kształcoany.ch rolników; b) deiklarac~a, że nie jest wła
śc.i.c1elem .samodz.ielneg·o gospodarstwa rolnego, lub że zobo
w1a.:zuije się ido ·sp·nzedaniia ,posiadanego g01spodar:s.t:wa; c) iz·o-

bowiąizania wymienione wyżej iw :punkta.ch a, b i c; d). dowód 
złożeni.Ja wadjum, o któreim mowa wyżej w 1punkcie d; e) dowo
dy udziału w praicy społec.znej' - zwła1sz.cza rw dziedzinie rol
nicze1j; f) dowód obywatelstwa polskiego. 

p. o. Prezesa: (-) WL. HAMAN. 

OGLOSZENIE. 
Dnia 16 stycznia 1928 roku o ,godzinie 12-ej odibę:dzie się 

drngą publicz.ne,j; licytacji in 1pl:us s1przedaż jednej pary koni, 
uprzęży i powo·zu. Wsz.ystko w s.tan1ie dobrym. 

Spnzeda.ż 01dbędzie •się w Komisa.rjacie Rządu rn.a m. Łódź 
(pokój Nr. 10). Suma wyiwoł1a wcza ~ł. 2600.-. 

Oso1by chcące wziąć udział w Hcytactji, winne z.łożyć na 
godzinę przed roz,poczędem tej1że, kaucję w wysokoś.cii 10% od 
sumy wywoławczej. 

Konie i zaprzęg będą do obejr·zenia w dniu licyta.cji od 
go1dziny 9-e.j dio 11-ej w PO'S·e:siji, przy ulicy Kiliińskie.go 152. 

Komisarz Rządu na m. Lódź 
(-) STRZEMIŃSKI. 

OGŁOSZENIA DROBNE. 
Aronowicz Zalma zagubił tyl

ny numer rejP<stracyjny od 
autobusu ŁD. 1059. 2718 3 1 

Andrzejewska Staniała wa 1a
gobiła legitymację nau

czycielską Nr. 6894, wydaną 
w Ł! d i. 2626-3-3 

AJt'::'r A M. zagubił weksel 
na 200 1ł, pł. 5/I 1928 r. 

Wystawca 81. Borns1tajn, 
Ostrowiec, Rynek 7, zlecenie 
A. Brotbeokera. Weksel unie
ważnia się. 2673 3 1 

Błach Ignacy miessk. wsi 
· i gm. Chotynłn r. 1885 za

p;u bił ks. W<'j~kOWlł· 3 3 
BartcHk Michał r. 1889, gm. 

Bartochów zagubił ks. woj
skową, wyd. prze1 P. K. U. 
Sier~dz. 1062-3-1 
Barc1yńs.il Paweł ugob1ł Je-

gltymaejt :zapomogową Nr. 
79. 2 3-1 

Gostyński Roman mies.1.k wsi 
Modlica, gm. D us.k, uro

d1ony w 1897 r. zagubił ks. 
wojskowi\ wra1 z -"kartą mob., 
wystaw. przei P. K. U. Kontn 
oraz tymoz. dowód osob. i fo
tngrafję, wyd. prz~i: Urząd gm. 
Dłusk 31 
Gruszczyńska Janina zaJub. 

legitymację zapom. Nr. 34. 
25-3-t. 

~-~~~--'-~~~-

Gardy s Jan zagubił prawo 
jazdy 1rnfersklej za Nr. 

1566, wyd. w Łodzi. 2687-3-1 

Gertoer, Icek Drewnowska 4, 
1&gub1ł świadectwo od ko

nta, wyd. w Konstantvnowie. 
3092-3-1 

He1tel Zenon zagub. paszport 
zagraniczny, wyd. prrnz 

Konsulat Polskl w Paryłu oraz 
ks. woj~k. r. 1901, wyd. przez 
P. K. U. Łódli-m. 5.3.1 

Bednarek Leon zsgubił lis. H•mm .Jan zagubił legltyma
wojskgwą roc1. 1902, wyd. cj42 służbową, wyd. !"rzez 

przez P. K. U. w Wielnniu. Kuratorjum S.ikolne w ł,odzi. 
23 3-1 2562 3-3 

sorens1ta'jn Jakób P1. łuduio· 
wa 13, Hgubił k\\·itarjusz 

na komorne za 1926/27 r oraz 
weksel na 200 d., pł. 23/2, wy
s'&wea Jakób Epsitajn, Tu
choł.-a. w( j. St&rits'awowskie, 
dec. Feldmana. Weksel unie· 
_W<ł~ni& się. 3127-3 1 
oommialC Zygmunt zagub ł 

po„wolenie na prowsd1enie 
samochodu osob. N1. 880 i świ&· 
dectwo· fachowe, wyd. pne1 
firmę I. John w Łodzi. 1 3-1 
Qąb Abram zsgub ł koncesje 

na uruch'lmienie cegielni 
w Łod1i, ul Głowacka Nr. 18, 
wyd. pr1es U rząd W ojewódzkl 
w todzi. 17-3-1 
Dziw1ń-ki Wincen1y zagubił 

ks. wojsk. roc1. 1891, wyd. 
pr,ez P. K. U. w Wielun1u. 

24-3-1 

Dtmant Majer 1&gubtł blanco
we1<sel na 200 2ł w,s•aw

C!L R. Haman, żyro M. D mant. 
We~sel unieważnia się. 2721-3-3 

G·- oldenberżanka Irena zagub. 
legitymarj42 nrz~da., wyd. 

przez Kuraterjum Szkolne 
w Łod1i. 2759-8-3 

Hencz Karol IHltńsklego 130, 
iagu bił swiadectwo od ko· 

nia, wyd. przez 8 Kom. Pol. 
Pań~tw. 2630 3-1 
Joa·chimet Antoni zagubił le-

gitymacj~ zapomogciwą Nr. 
6472, wyd. w Łodli. 2717-3-3 

Janickiemu hydor..,wi skra
dziono ks. wojsk. rocz. 1894, 

wyd. prze1 P. K U. w Siera
dzu. 3-1 

J arzyńskiemu J ·nowi synow 
Aoton!ego i Wt-torii z Dul 

nr-1jów urodz. lOJXII 1893 w Ka· 
ztmienu· Bisli:upiru, skraddon
ks. wojsk. w d. 17/XII-27 no 
odpuście w Królikowie, gma 
Grodzice. pow. Konto. 3-1. 

JakubowJCI Alter Pinku& Ri
wen z~gublł ks. wojsk. rocz. 

1903, wyd. pr1.e1 P. K. U. Łask 
w Sieradzu. 34-3-1 

J anuszkiewle& Konstanty rocz. 
mol, zagnbił ks. wojskową 

z kartll mob., wyd. w todd. 
2612 3-1 

Kołkus Witold. zam. w gm· 
Wola· Wężykowa, pow. Łask, 

1agnbił rewołwn syst „ Brow
nlna" kal. 7-65 Nr. 46366. 33·3·1 
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Kaczm'..m~k Józef mieszk. kol. 
Ksaweró·y, gm. Dłnet, za· 

gubił tymoz. zaświadcz. wojsk, 
wyd. przaz P. K. U. Sieradz. 

3-1 

Kielanowicz Władysław ko
wal w Gorczynie, HgubH 

listę m3jstersirą, wyd. prze6 
Urząd St<trszych Cechu Kowal
skiego w Łasku 1064 3-3 

Ks. Pa~tor Alfred Bittner za
gubił swój paszport zagra

nicrny, wyd. przez Star. Kol
skie za Nr. 610/27, który nlnlej
S'.'.fm zostaje unieważninny. 

1063-3-1 
Krawczyk--A-,-t-on_1_· -r-.-1-888, za

gubił ks. wojskową, wyd. 
pnez P. K. U. Łask w Sieradzu. 

20 31 
~~~~~~~~~~ 

Kol11szowski Jan zagubił ks. 
wojsk, wyd przez P. K. U. 

w Kolei. 18 3-1 

DZIENNIK URZĘDOWY 

Mie11taniec w•d Stypili, gm. 
I1bica Kuj., pow. Kolskie

go, Stanisław Karkosik zagubił 
pezwo-lenie na broń długą i re
wolwer N". 221159 orar. kartę 
łowie~ką N". 99530, wyd. przez 
Star. Kolskie. 3-1 

Mermel Lajb r. 1907, zagubił 
kartę rejestracyjną. wyd. 

w t.odii. 2686~3-l 

Mordaka Józef zagubił za
ś viadczenle demoh·, wyd. 

w gm. 1'uszrzyn, p. Piotrkow
skiego. 2705-3 1 

Majak &ozaJja fiagubiła legi
tymacj• od jednorazowej 

1apom., wyd. w Łodzi . .2727·3·3 

Matzówna Brna zagubił& ~e
gltymację nauczycielską, 

wyd. przez Kuratorjum Okręgu 
Sr.kolnego Łód!iklego 2835-3-3 
-M-iszcmk Leon r. 1897, zagu-

Rogowokt Wawrzyniec zam. 
w Ksawerowie roc1. 1887 

zag.l.:tartę powołania.~ wys ta w. 
pr1ez P. K. U. Kooin. 3-1 

Rao1.yi\ska LudwUta zagub:ła 
legitymację un,dnlc2ą, wy

da.aą J!l'ZH Kuratorjnm~Sz.lolne 
w Łodzi. 2527·1 

Skradziona zastała koncesja 
tytoniowa, wyd. prze1 Izbę 

Skarbową Łódzką L. 55188/ 
/15228/24 r. na hnl• Okręgowego 
Spółdzielczego Stowar11yszenia 
Spożywców ,,Spólnota'' w Zduń
skiej- Wolt. 3-3 
gobłer11j Stanisław roci._,1897 

zag . .ks. wojsk., w7d. przez 
F. K. U. Łask w Sierad;r,u. 3-1 

Skonieczny Maroin 1ag. ks. 
wojsk. rooz_ 1890 wyd~mą, 

pr1ez P. K. U. Łód~-m. 16-3-1 

Nr. 1 

Włodarc:r,yk ·.Jan ur 1890 r., 
zag. kartę powołania wyst. 

pnez P. K. U. w'Koninie 19 3 1 

Weiland Abram Zgien, zag. 
pozwolenie na brcń palną 

syst. ,,Browning'' na rok 1927, 
wyd. przez Star. Łód1kie 9-3-1 

Wawrzonowskl EugenJasz zag. 
dokument podróży numer 

237933, wyd. przez 4 p. a. c 
w Ładd. 3·3-1 

Witalisowi Zychowi m. gm. ' 
Dletrzkowice, skradz. do- · 

wód osob\st.y, wyd. przei Star. 
Wieluńskie Nr, 294:1. 27-3-1 

Włod&rskt Jan wm. we wsl 
Kajtanów, pow. Łask, zag. 

kartfł moa. od konia, klacży, 
lat. 9. , 24fl9-3·1 

Weber Teodor Zgierska 39, 
zagubił ka1tę ewidencyjną 

Nr. 2154:5 od koni», lat 10. 
2560 3 1 

Kowalski :-3tan:sław zagubił 
leg 1 t:;m1cję zapom. Nr. 367, 

wyd. w Łodzt. 15-3 1 

Kowalsk:a--FranciszJra zagub. 
wyciąg 1 ks. st. lndnoś.ci, 

wyd. w Łodzi. 13- 8-1 

bił ks. wojsk„ wyd. w Ło
d1i. 3.3 

Mytz Mosiek Icek zagubił we· 
ksel na zł. 144, wystaw. 

Wł. Karrpe, pł. 30/3 1928 ro
ku w ,,Deutsche Volksbank'', 
ś viee~e · nad Wisłą. Z'ecenie 
B. Kampe, żyro Leo Kamnieer. 
Weksel unieważnia st,. 3128-3-1 

Smolarkowa Irena zag. legity 
ma~j42 nauez. Nr. 1264, w_7d wolski Wilhelm roez. 1891, 

przez Kurat. Okr. S1kolnego. zagubił książkę wojskow~ 
w Łodzi. 12 3-1 1 kartJł mob. i dowód osobisty, 

wyd. w Łodzi. 285Ł· 3 1 

Kreszowowl F1sr.elowi skra
dztuno dowód osob. i ks. 

wojsk. r 1892, wyd. przez., P. 
K. u. Łódi m. 11-3 1 · 

Krzesłowska Balbin1 zagub. 
dowód osobisty, wyd. w Ło

dzi. 10-3-1 

l{amola Paweł z KaUnowy, 
gm. Wola-Wężykowa zag. 

ks. "'ojsk. r. 1891, wyd. przez 
P. K. U. Sieradz. 28-3-1 

K. olasowa Genowefa zagubiła 
legitymację z·1pomogową 

Nr. 15707/Il. b. 2736-3-1 
·Kieińs•d Stef ;n zagublł legi-

. tymacj~ od 1apomogł za 
Nr. 2756. 3026 3 a 

Lode Wilhelm r 1895 z Zelo· 
wa zagub . .is wojsk, wyd. 

przez P. K. U. Łask w Ster.a
diu. H-1 

Nowiń~ki Adam mieszk. kol. 
Janowskiej, gm. Dłust ur. 

w 1889 r. zagub. dokument woj
skowy i. kartę powołania. 3-1 

Nagibór Marja Łódź, Koch&· 
nowskiego 12, zagubiła 

św!adectwo pochod1enta konia, 
wałacha, lat 6 3150 3 1 

Ostrowski Stefan &&gubił Ie· 
gitymację od zapomogi 1a 

Nr. 2546, wycł. w Łodzi. 2809-3 3 

Parnowski Tomasz sklep ty
t1nlowy Wieruszów Rynek 

10, zagubił konoesję tytoniowłł 
1 roku 1920 Nr. 104 Urzędu 
Skarb. w Wieluniu, a prze• 
dłużoną rozporządzeniem dnia 
31/1 1924 r. za Nr. 274 Urzędu 
Skarb. Akc. i Mon. Państw. 
w Sieradza. Łasltawy znalazea 
odda pod powyłsz7m adresem. 

3-1 
Lwowskie Tow. Akc. Browa

rów unieważnia zagubioną 
legitymację od samochodu cię-
żaro vego „Ford Ł.D. 263. pietrzak Wawrzyniec zagubił 

250-3 1 ks. wojsk., wyd. przei P. K. 

L 
__ w_o_w_s_k-ie_T_o_w_.___,A,_.k-c-. -=-srowa- U. Łasi w Steradsu. ft 3-1 

rów uniewatnia zagnhionłł pawlik: Kaiimiarz miesik. wsi 
legitymację o1 samochodu eię- Trębae1ów r. 1900, · 1agubił 
hrowego ,,Fiat" L.D. 271. ka. woj 1k. i kartę mob , wyd~ 

2502-3„l prze1 P. K. U. Wieluń. 30·3-l~ 
--~----~~~~-

Latek F1ltp Drewnowska 2a. p1tJa . Stanisław zagubił .ks. 
Hgubił numer od dorożki wojsk., wyd. pr1ez P. K. U. 

51. 2443-3-3 Łast w Sieradzu rocz. 1903. 

Serejskl .Maksymiljan 1agub. 
paszport Hgr.; wyd. przez 

Konsulat Polski w Brukseli.· 
4 3-1 

Skoczkowski Sanisław rocz. 
1891 zag. ksi~żkę wojskową, 

WJd. przez P. K. U. Konin. 
26 S-1 

Sehefer Am1lj& sag. pHBzport 
zagr. wra11 wizą, wyd. przez 

władze niemieckie oraz kartę 
pobytu, wyd. w Łod1i. 21 3-1 

Seifert Alfons zagub. numer 
rejestracyjny od samoch >du 

Łd. 1037. 2525 31 

Szuto Joanna zag. legltymacj42 
jednorazowej zapom., wyd. 

w Łodsi. 2649-3-3 

Szap~za Mendel rocz. 1893 
zagubił ksląłkę wojskową, 

WJZd. w Łodzi· oru wyciąg z 
:biąg stałej ludności, wydany 
w gm. Dmetlin. 2683-3· 1 

Stańczyk. Józef mag. legityma
cj' 1apomogową za Nr. 4209. 

2895-3 3 

Stempel Taod'.>r Hg. legttr
maoję sapomogową Nr. 9533, 

wyd. w -Łodzi.- 2932-3-3 

gtencer Apolooja zag łegity-
maoję od sapomogl za 

Nr. 7556. 3110 3.3 

Sychniak Józef rocznik 1901, 
, :zagubił ksląłk~ wej~kową 

1 kartą mob., wyd. w Kaliszu. 
3-1 

Litmański Stanisław r. 1897, pacuszka Piotr Aleksmder 
1agnbił ks. wojsk., wyd. Francjszkańska 60, zagubił Śpiewak. Stanisław rocz. 1886 

w Łodzi oraz pr1yłąc1enle do nadkartę piL'lzportową, wyd. zag. ksjąteozkQ wojsk, wyd. 
18 pułku piechoty w S!dernie- pnu Gazownię Miejską w Ło- przez P. K. u. Sieradz. 3-1 
wicach. 3-1 dd ora~ 1/4 losu 16 Lot. P:iń-

M
arkowiez Jakób syn Kołme stwowej 1a Nr. 120 415. 2487 3·1 
r. 1890, Zfo1m. w Izbicy-Kuj. potrant Edward zagubił Ks. 

zag. ks. wojsk. i tartę mob., wojsk. z kartą mob., wyd. 
wysł prsez P. K. U. Włocła- w Łod1l. 2708-3-1 
wek. 22· 3 1 perydzeó.ski Wiktor sagu bił 

Titz Emil 1ag. pokwitowanie 
b._ P. K. K. P. na papiery 

wartośeiowe 41/2 O/o Listy m 
Łodzi, L. 027940 na rb. 500 
1 16 kuponami płatneml 1-smy 
l/V. 1919 r. 9-3-1 

Mi-ślak Józef mieszt wsi dyplom ślususkj, wydany 
c,~arna, gm. Złoczew rez. prze'li Ceeh Majstrów Ślusar- wierzba Bronisław mieHk&· 

r. 1889 wraz z ż'JDą Stanisławą skich w Szadku. 2706-5·1 nleo wsi Wr„bazynek: gm. 
zagubili paszport zagranlc1ny, Raa11ńskl .Józef zag. dowód Dłask, ur. w 189!: r. zag. k'J. 
wyd. w Konsulacie w Berlinie. osobióty, wyd. przez Kom. wojskowłl i kartę powołania, 

3-1 Bządu m. Łódt. 35-3-1 wyd. p11ez P. K. U. Konin. 3-1 

Dnakanaia Paa\atwowa w l.oclzi. l 18237 

Widzewskiej Społd..,,ielni Spo
żywców Kreso-:1a 2, 1agi

nęły: .tarta ewidencyjna 18,286 
ora1 świadestwo pochodzenia 
koni•, ogiera, lat 7. 2~94 3-1 

Wlch Stefa"t roc1. 1894, Jag. 
hiąikę wojekow„ l dowód 

osobisty, wyd. w gm Biała, 
pow. Brzezińkiego. 2703-3-1 

Wolman Zal usicwi zamieHka 
łemu w Poddębicach, skra· 

dziono następują"e dokumenty: 
dowód osobisty, blanco-weksel 
na zł. 250.- }Vystawca Pytlllr, 
dwa kontrakty kupn& łąk we 
wsi D1lerlin, gm. Ch.ulopia 
Mllł&, podpisane ptzei Salomeję 
i Rot• BeatuP, dwa kwity: 
1) na zł. 50, • 2) na 1ł. 15, wy
stawione przez p. Zakrzewskiego 
oraz dwa blankiety weks!owe 
n& 3200 złotych. Dokumenty 
uoiewatnJa siQ 3090 3-1 

Zagubiono .książeczkę wojsk. 
wyst. przez P. K. U. Bne· 

ziny w Tomaszowie-Ma.,;., na 
imię Piotra Fabjanc1yka rocz. 
1899. 1061 3· l 

Zagub: ono weksel na d. _ 100, 
pł. 25/XII-27 w Łod1i Za1'ą· 

tna 9, wyst. S Uberbaum na 
11. Jl. T. FutHman cedenci 
M. Gurtt 7-8-1 

Zaginęła ks. pobol'owa na 
wyroby tytoniowe na rok 

1927, wydana przez Urz. Akc. 
i Monopolów Państw. w Piotr~ 
kowle, na imię Antoniego 
Sochackiego ~mm. w Wilkowi
cach gm. Rzeki. 31 3 3 

Zagubiono '1.lrawo . ja'ldy od 
samochodu Ł.D. 138 marki 

Fross Bilssig, wydane Tow. 
,,Oleum••. 2564 3-1 

Zagubiono h>gltymację, wyd. 
p!'1ez Państw Ur11ld Po

średnictwa Praey, Walentemu 
Obraniakowi w Łodzi. 2775-3-S 

Zaginęła k<1rta ewidencyjna 
Nr. 8605 konia firmy Brącia 

Szmulewicll I A Pol Łód~, 
św. Anny 12. 3167-3·3 


