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OKÓLNIKI. 

Wydział Przemysłowy. 
URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI. 

WYDZIAŁ PRZEMYSŁ.OWY 

L. PH. 3920/27. 

Łódź, dnia 22 grudnia 1927 jr. 
Na podstaw1ie r1eskryiptą Min. Przemysłu i Han

dl u z dniia. 17. XII. 1927 r. L. P. A. 3598, Urz:ąd Woje
wódzki podaj:e do og6lnej wiadomości niżej umie
szczoną Instrukcję wykonawcżą do Rozporządzenia 
Prezydenta Riz;pliitej 'Z dnia 7. VI. 1927 r. o prawiie 
przemysłowem (Dz., Ust. R P. Nrr. 53, poz. 468) i wy
Jaśnieni:e Ministerstwa Ska,rbu, w sprawi1e opłat stem
P:l1owy1cih, wiążących się z wyżej cytowanem iiozpo
rządz,eni1em. 

Za W,ojewodę (...,-) K. Ba j e r 
Nacz,elnik Wydz:i1ału Przemysłrowego. 

INSTRUKCJA 

dla władz przen1ysłowych I i II instancji do rozpo-: 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej . z dnia 7-if o 

czerwca 1927 r. o p1rawie przemysłowem. 
Uwagi og;ólne. 

1 •. 
Roz,por.ząd·z.eni1e Prezydenta Rz,eczypospolitej 

0 prawie przemysłowem będzie nazywane w niniej-

szej instrukcji ,,ustawą 1przemysłową" ł>e~- innego, 
dalszego określenia; artykuły powołane w niniiejs.zej 
instrukcji bez dalsz1ego określenfa nal:eży rozumieć 
jako adykuły p<;>iwyżej zaznaczonego roz.poirządzenia. 

2. 
Ust1awa przemy,sfowa nie ohejmuj,e postanowień, 

reguluj'ących stosunki pracy w pr~emyśle, stąd obo
wiązujące dotychczas w tej mierz:e plrzepi'Sy austrjac
kiej1 01raz niemieckiej ustawy przemysłowej, zarówno 
mat1erjalne, jaJk i formailne (:co do władz ~1 postę:powa
nia) nie tracą swe,j mocy z chwilą wej1ścia w tycie 
ustawy przemysłowej, lecz dopiero ·w miarę wcho
dzeni,a w. życie polski.eh ustaw względnie rozporzą
d:z,eń, regulujących stosunki1 pracy w p!rzemyśl1e 
i handlu. 

3. 

Zatrudnienia lub przedsięhfo11stwa wyłąc·zone 
artykułem 2 z pod postanowiień ustawy pr.ziemysfo
wej są już .. w przeważnej części uregulowane w in
nych specjalnych ustawach i rozporządzeniach, w od
nie1si,en[u zaś dotychczas nieur1egulowanyich, pozosta
ją w mocy aż do odnośnego uregulowania dotychcza
sowe, tyczące się wyłączonych: z pod ustawy przemy
słowej zafrudnień lub przeids,iębio!l"IStw, dz~1elnicowo 
prz,epi'sy ustawodawstwa prz1emysłow1ego. 

Wohec powyższ,ego pozostają w mocy: w b. za„ 
bor~e austrjackim np. przepisy o prywatnych detek
tywach (ro:zporżądzenie Ministerstwa z dn. 19 kwie
tni!a 1904 r. Dz. U. R. P. Nr. 41), o ag.encjach pubHcz,.. 
nych (dekret kancelatj~ nadwornej z dnia 16 kwietnia 
1833 r. L 8782), o detaHcznej spn1e.daży trucizn, 
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w b. zaborz.e pruskim np. przepisy ni1emieckiej usta
wy przemysłowej, dotycząoe prz:edsiębi:orisitw teatral
nych i widowisk (§§ 32, 33a, 33b), biur próśb i podań 
(§ 35) i inne. 

4. 
Do samodzielnego prowadz1enia prziemysłu wo

góle, wymagana jest pełnoletność (21 lat) względnie 
upełnoletnienie oTaz zdolność do r:ozporządz,ania 
własnym majątkiem (własnowolność). 

Wyjątek dotyczący małoletni:ch, o którym mowa 
w art. 5 usit. 1, zdanie 2, odnosi się do wypadku prze
widziane1go w § 112' niemieckiej ustawy cywihiiej; 
mianowicie w myśl t,ego paragrafu, małol1etni1 może 
-otrzymać od opiekuna za z.godą 'sądu nadopiekuńcze
.go zezwolenia na samodziielne prowadzenie przemy
słu i w6wczas staje się wła1snowolnym w odnośnym 
zakr1esie. 

Ograniczeni1e zdolności do prowadz1enia przemy
słu z uwagi na osobę petenta może mieć ponadto 
m~ejs·ce odnośnie do: 

a) cudzoziemca, który winien udowodnić wza
jemność przez powołanii<~! w podaniu odnośnej 
umowy międzyn·arodowej, lub w braku takiej 
umowy dołącz,yć (z reguły) do podania doku
ment określony w § 2 ust. 2 rozp. wykon. 
z dn. 7. XII. 1927 r. (Dz. Ust. RP. Nr. 111. 
poz. 942); 

b) wojskowych i, cywilnych funkcjonarjuszów 
państwowych, których d:opusz1czenie do pro
wadz,enia przemysłui ocenia się według prze
pi1sów normujących stosunki służbowe tych 
osób. 

5. 
Władza przemysłowa powi,nna potwierdzić bez·· 

zwłocznie odbiór zgłoszenia o r.ozpoczędtt przemysłu 
(art. 7); j.uż po wydaniu tego potwierdzenia wł1adza 
bada, czy zgłaszający posiada warunki samoistnego 
prowadz·enta przemysłu (z.obacz punkt 4). JeżeH roz-. 
poczynający przemysł z:głasza go jako przemysł wol
ny, a z·dan:iem władzy zgłosz1ony prz.emysł j1est rze
mi:ostem, którego prowadzenia wymaga według art. 
144 zawodowego uzdolnienia, władza, wydając mu 
potwierdz1enie zgłoszenia, wzywa go be:zzwłocznie do 
przedłożenia w określonym te·rminie .adnośnego do
wodu uzdolnieni1a i dopi'ero po złożeniu tego dowodu, 
wydaj·e kartę rzemieślniczą, uwidaczniając to w od
nośnym rejesrŁrze. 

6. 
Osoba mająca zamiar zgłosić rozpoczęde wyko

nywania prz.emysłu w zakładzie przemysłowym, wy
magającym w myśl art. 14 zatwierdzenia proj·ektu 
urządz.eniia powinna uprzednio wystąpić do właści
wej władzy przemysłowej z wnioskiem o zatwierdze
nie projektu urządzenia tego zakła:du. 

I. . ZAKŁADY PR!ZEMYSŁOWE. 

(Dział II, lit B, art. 13-30 ustawy przemysłowej) 

1. 
Zakładów przemysłowych, wymienionych wy

czerpująco w art. 16 oraz tych, które mają używać 
specjalnych palenisk lub napędu mechanicznego, al
bo, które z powodu sweg10 poło~enia lub produkcji, 
mogą zagrażać w znacznej mi1eirze bezpi!ecz,eństwu 
publicznemu (art. 14 ust. 1) nie wolno urządzać przed 
uzyskaniem od właściwej władzy pr;z.emysłowej za
twierdzenia .profektu urządzenia zakładu, 

W razie wątpliwości,, czy zakład przemysłowy 
nie objęty wykazem z art. 16 wymaga uprzedniego 
zat:wiierdz.enia projektu urządzenia, rozstrzyga wła
ściwa władza przemysłowa I instancji. 

2, 

Zatwierdzenie projektu urządzeni1a zakładu prze
mysłowego j'est akt,em prawnym zupełnie 'niezależ
nym od faktu posiadania osobistego uprawni.eniia do 
prowadzenia przemysłu w zatwierdzonym zakładzie. 
Wynika stąd, że .osoba posiadają,ca taki zakład, o ile 
zamierzia w nim prowadzić p1rzemysł (osobiście lub 
przez zastęp~ę) obiowi1ązaną jest uczynić zadość· 
wszystkim p~z·episom, dotyczącym nabycia odnośne
go uprawnienia. 

JeŻiel:i, rzemieśfoik odniesiie się o zatwierdzenie 
projektu zakładu przemysłoweg.o (wars:ztatu), wła
dza przemysłowa ni1eza~eżnfo od przeprnwadz.enia 
sprawy dopuszczalności tego zakładu powinna poin
f.ormować petenta, że rozpoc:zęcie w tym warsztacie 
rzemiiOsła wymaga uzyskania karty rz.emieślniczej. 

Zatwierdz.eni.e projektu urządzenia zakładu prze
mysłowego, mając chrakter po:zwolenia realnego, nie 
traci swej ważności> na skutek zmian w prawi.e włas
ności danego przedsiębi1ors1twa. 

3, 

Postęp~wanie przy zatwierdzaniu pro1ektu urzą
dzenia zakładu przemysfowego zależy od rodzaju te
go zakładu. I tak do zakładów prz1emysiowych, wy
mienonych w art. 16 ma zastosowanie kyb postępo
wania okr.eśilony w art. 17 do 26 włączni:e, pr:zyczem 
do tych zakładó:w w wypadkach przewidzianych 
w art. 27 można zastosować postępowani1e uproszczo
ne określone tym artykułem. 

Do innych zakładów przemysłowych, ani.żeli wy
Hczonych w art. 16, a podlegających zatwierdzeniu 
na zas'adzie art. 14 stosuje się postępowanie z art. 28. 

4-
J e że li ~hodzi o wymagający zatwier,dzenia 

zakład drobny w szcze·g6lności rzemieślniczy -
przedsiębiorca powinien dołączyć do pod'ania 
krótki opis lokalu i urządzeń {według wzoru us ta
lion ego w załączniku Nr. 1) tudzież w zależnośd od 
rodzaju proj,ektowanego zakładu - szkic sytuacyjny 
z rzutem poziomym zakładu; z uwagi na postanowie
nie § 12 ust. 2 rozp. wykonawczeg'O z dn. 7. XIL 
1927 r. zaznacz.a się, że zakłady fabryczne wymagają 
prze,ważnie załączników odpowiiadających ~ymaga
ni.om § 5 rolzp. wykonawczeg10 z dn. 7. Xlil. 1.927 r. 

Do podani.a o zatwierdz.enie projektu urządzenia 
zakładu, podlegająceg.o kompetencji władzy przemy
słowej II instancji (art. 16) winien prz,edsiięhforca do
łączyć opLs fabrykacji i plany pr·z:ewidziane w § 5 
roZ1porządzenia wykonawcz.ego z dn. 7. XII. 1927 r. 

5, 

Jeżeli petent wniósł podanie o zatwierdzenie za· 
kładu przemysł., wymagającego decyzji władizy prze
mysłowej wojewódzkiej, nie bezpośrednio, 11ecz za 
pośrednictwem władzy pnemysłowej I 1nstancji, wła
dza ta, prz.esyłając 1prolekt władzy właśdwej, wska
zuje równocześnie te okoliczności! lokalnego charak
teru, które mogą mieć :znacz1enie dla powzięcia decy
zji ze względu na przepi's art. 27. 
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6, 

Jeżeli urządzeni1e zakłaJdu przemysłowego pro
jektowane jiest w budynku nowym lub w budynku 
istniejącym, który ma ulec zasadni1czym przeróbkom, 
wówczas prz;edsiębiorca winien przed~ożyć plany i 
szki1ce sytuacyjne odpowiadające przrepisom budowla
nym i poświiadczone za zgodhóść przez władzę budo
wlaną, przyczem tak plany te i1 szkice jak opisy fa
brykacji i obliczenia· nal1eży z reguły dołączyć: 

L w 2 egzemplarzach, o ile wykonanie robót 
budowlanych wymaga w myśl odnośnych 
przepisów budowlanych osobnego pozwole
ni1a władzy budowlanej (konsensu budowla
neg.o według ustaw budowlanych obowiązują
cych na ohszarze b. zaboru austrj ackiego) ; 

2. w trzech egzemplarzach, o i1le w myśl odnoś
nych przepisów budowlanych poz.wolenie bu
dowlane jest objęte za:twierdzeniem urządze
nia zakładu wedtug planów zatwierdz10p.ych 
prz,ez władzę budowlaną. 

7, 

Do podania o zatwierdzenie projektu urządzenia 
z.ąkładu prnemysłowego, poruszaneigo siiłą wodną, wi.
nien przedsi1ębiorca dołączyć ponadto plany, pro
jekty i obHczenia dotyczące instalacji1 wodnej, wyma
gane przez. ustawę wodną. 

W odniesieniu do zakładów, ni1eobjętyieh art. 16, 
władza prz!emysłowa I instancji: zbada pr:z.edstawiuny 
przez prz.edsi'ębiorcę priojekt urządzenia zakładu ze 
stanowiskia obowiązu;jących pn.episów (sanifarnych, 
budowlanych, ogniowych, hezpieczeńs{wa pracy itd.), 
zasięgając przyfom opinji organów odnośnych władz, 
lub w razie potrz.eby sprawdza w najkrótszej diiodze 
lokal zakładu (w ci1stniejącym budynku) przez organ 
tej władzy, której oipinj1a ze wzglę·du na rodzaj zakła
du jest najbardziej mi:arodajną. 

W orzecz·eniu zatwierdzająieem należy umieścić 
ogrankzenia i warunki, jakim winno odpoiwiadać 
urządz.enie zakładu ze stanowiska zaznaczonych wy
żej prz:epis ów. 

W szczególności podlegają tym przepisom: 
1. wytwómi:e środków spożywczych: jak pie

karnie, masarnie, olejarnie, wytwórnie cu-
krów i cz1ekol1ady, mły:ny i t. p. oraz zakłady 
uciążliwe ze względu na wyziewy i odpływy, 
jak: pralnie chemiczne, mydlarnie, świe·czkar
nie, ce·gi1elnie i, t. p.; 

2. zakłady· niebezpieczne pod wz1g1lęd!em ognio
wym, jak: kuźni1e i zakłady przerabiające ła
tWiopalne mat:erjały (drnewo, papier, słomę, 
bawełnę, konopi,e, len), szc:zególnie przy uży
du p~·eców (suszarni1e), a zwłasz,cza przy uży
ciu łatwopalnych pod:g:rzewanych płynów 
SJ?ir~fos~1„ benzyny, terpentyny, pokostu, la
kt.ęrow r t. p.; 

J. zakłady, działające przy pomocy silników pa
rowych, spalino:wych i1 el,ektrycznych o mncy 
nie przek'raczającej 10 ikoni mechanicznych, 
przy1cz,em ni1e należy uważać za podlegające 
zatwie:rdtz:eniru zakła1d:ów, działających przy 
pomocy silników elektrycznych bez pędni 
o mocy sifo1iika lub łącznej mocy sHników do 
3 koni mechanilcznY'ch. 

9, 

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu 
urządzenia zakładów przemysłowych, objętych art. 
16, rozpoczyna władza prz.emysłowa II instancji od 
bezzwłocznego zbadani1a podania i załączników, a o 
ile zachodzą co do nich braki, wzywa stronę w ciągu 
7 dni po otrzymaniu podania do ich usunięcia. 

Jeżeli projekt (plany i ·opisy) odpowiada przepi
som - władza obiera właściwą formę postępowania 
w sprawie zatwierdzenia projektu w zależności od 
rodz.aj u, położenia i skali zakładu. 

W większości wypadków zawiadomi władza 
właściwy dla miejsca zakładu urząd gminny {miejski) 
o zamierzonem urządzeniu zakładu przemysłowego 
celem zebrania sprzeciwów zgłaszanych przez stro
ny zainteresowane i przedstawienia władzy swojej 
opinji w ciągu 1 O dni. 

Jeżeli zakład ma być urządzony na terenach, 
należących do dwuch lub więcej gmin, natenczas 
wszystkie odnośne urzędy gminne (miejskie) nale
ży zawiadomić jako właściwe dla miej:sca danego za
kładu przemysłowego. 

Zawiadomienie winno zawierać: 
1. nazwisko, 1m1ę i zawód przedsiębiorcy, 

przedmiot przedsiębiorstwa oraz miejsce je
go położenia, 

2. wskazanie miejsca, gdzie są złożone do przej
rzenia podanie, opisy, plany i rysunki, 

3. wezwanie do zgłoszenia zarzutów prz.eciw 
urządzeniu zakładu i ewentualnie 

4. wyznaczenie terminu rozprawy komisyjnej 
na miefscu, o ile jej przeprowadzenie uzna 
władza za konieczne celem zbadania dopusz
czalności zakładu, bez względu na to, czy za
rzuty zostaną zgłoszone lub nie. 

Do powyższego zawiadomienia władza może do
łączyć oprócz planu sytuacyjnego i opisu, udziela
nych gminie według § 6 ust. 1 rozp. wykon. 1 e:gzem
plarz projektu (plany, opisy) zamierzonego zakładu 
celem przefrzenia przez urząd gminny z zastrzeż·e
niem zwrotu. 

Władza przemysłowa może porlecić urzędowi 
gminnemu (miejskiemu), aby po otrzymaniu zawia
domienia podał bezzwłocznie sposobem w ·gminie 
przyjętym treść zawiadomienia do pmvszechnej wia
domości, komunikując równocześnie o miejscu wy
łożenia projektu i wskazując na ustawowy termin do 
wnoszenia sprzeciwów (patrz § 6 ust. 1 rozp. wyko
nawczego). Władza może również polecić urzędowi 
gminnemu (miejskiemu), aby o treści. zawiadomienia 
poinformował każdą z zaintresowanych stron od
dzielnie. Należy zaś to uczynić, jeśli została zarzą
dz1ona rozprawa komisyjna na miejscu. Indywidual
ne zawiadomienie stron zainteresowanych wskaza
nem będzie zwłaszcza w tych wypadkach, gdy cho
dzić będzie o zakład szczególnego znacz.enia z uwagi 
na jego rodzaj, położenie i skalę. W takich wypad
kach może władza o zamierzonem urz.ądzeniu tego 
rodzaju zakładu przemysłowego zamieścił także 
ogłoszenie w wydanym przez siebie dzienniku urzę
dowym. 

Równocześnie z zawiadomieniem właściwego 
urzędu gminnego rozpoczyna whdza z reguły prze
pisane w ustępie 2 art. 18 badanie z urzędu zawiada
miając o zamierzonem urządzeniu _zakładu przemy
słowego władze zainteresowane, w szczególności 
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zaś władz.ę hudowlaną, pnesyłaijąc jej· zarazem pla
ny dla UZY1skania poświadczeni1a za zgodność, o ile 
plany te złożone zo1sfały bez taki,e1g,o zaświadczenia, 
lub dla ewentualnego zatwierdzenia planów, jeśH te
go wymagają obowiązujące przepisy budowlane. 

J eżeH zgłoszone zarzuty albo w:fe,lkość, rodzaj i 
położenie zakładu nie wymagają przeprowadz,enia 
rozprawy komisyjnej• ną miejscu, wówczas władza 
przemysłowa wydaje decyzję na podstawie wyni:ków 
przeprowadzonego zbadania dopuszczalności i urzą
dzeni1a projektowanego zakładu ze stanowiska prze
pisów budowlanych, wodnych, sanifamych, wetery
naryjnych i bez1p~eczeństwa pracy po wzięciu pod 
uwagę opfoji zainteresowanych władz. 

10. 

Jeżeli strony zainteresowane wniosły zarzuty -
władza przemysłowa zarządza albo ustną rozprawę 
z udziałem zainteresowanych wład.z i stron (art. 19 
ust. 2) w lokalu urzędowym władzy przemysłowej, 
albo też może zarządzić kom~syjną rozprawę na 
miejscu (art. 21 ust. 1), jeżeli wniesione zarzuty 
władz i1 stron tego wymagają. 

O terminie i. miejscu rozprawy komisyjnej na 
miejrscu należy zawiadomić zainteresowane władze 
{zobacz: § 8 ust. 1 rozp. wyk z dnia 7.12 1927 roku 
(Dz. Ust. R. P. Nr. 111, poz .. 942). 

,w rozprawie tej powinien zawsze wziąć udział 
delegat władz.y przemysł9wej I inrstancji, którym w 
miarę potrzeby może być architekt wzg'lędnie lekarz 
powiiatowy lub mi1ejski, i dele,gat właśdw.ego urzędu 
gminnego. Do udziału w roz.p,rawie należy wzywać 
w każ·dym wypadku przedsiębiorcę i właśdwego in
spektora pracy, przy bada'niu dopuszczalnnści wy
twórni prochu strzelniczego i wszelkich środków i 
materiałów zapalających, wybuchowych i rozsadza
jących, należy wzywać do rozprawy komisyjne,j na 
miejscu - władzę wo}skową, a przy badaniu dQpu
szczailności zakladów projektowanych w ogniowym 
rejonie kolejowym -'władzę kolejową. Poza tern 
do udzfału w ro~prawie nal,eży także dopuścić sąsi:a
dów, c~Iem dania iim możności poparcia za.rzutów 
wniesionych za pośrednictwem urzędu gminneóo lub 
bezpośrednio do władzy przemysłowej oraz Świad
ków i rzeczoznawców wskazanych przez zaintereso
wane skony. 

Rozprawę komisyjną na mie-1scu rozpoczyna 
przewodniicz.ącv. którym winien być delegat władzy 
prz,emysłowej II instancji, zwróceniem uwa~i biorą
cych udział w. rozprawie na przepis art. 21 ust. 3 
(o He pn.edsiebforca uczynił zastrzeżenie w myśl a.rt. 
17 ust. 2) i poleceniem wciągnięcia odnoś.nego zastrze
źeni1a do protokółu. N astępni:e w krótkim referacie 
omawia pnewodnicz.ący proiektowany zakład, w 
szczególnośd j.e1go mdzaj i położenie (na wsi, mie
ście), odległość od budynków mieszkalnych lub pu
blicznych. Zkol·eJ członkowie komisji po zbadaniu 
warun!k6w na miejscu określają dopuszczalność pro
fektowanego zakładu ze względu na. i.ego położenie 1 
charakter i położeniie i:łzielnicy, pofożenie budyn
ków zakładu, ich odległośd od sąsiednich bud:ynków 
mieszkalnych, pubHcznych, drewnianvch, niebezpie
cznych pod wzitslędem pożarowym, a ,~astępnie okre
ślaj.ą warunkii. jakim winny od.powiadać urzą(faenia 
techniczne zakładu, w szc:zególnosd: wentyfacia na
turalna, wzmoc:ni·cma lub mechaniczna, urząd.zen.ie 
i rodzaj ścieków do. oczyszczania i przeprowadzania 

oczyszczonych odpływów (do rzeki, kanału ścieko
w'ego 1lub na nieużytki poza obręb miasta) oraz urzą
dzenia do usunięcia szkodliwych wyziewów i gazów, 
powstającyc_h przy fabrykacji. 

Z rozprawy komisyjnej spisuje się protokół we
·dług § 8 us:t. 2 rozp. wykonawczego z dnia 7.12 1927 
roku .. 

Protokół należy zamknąć podaniem dnia i go
dziny zakończenia czynności komisji i podpisami jej 
członk6w. 

U w ag a: co do przewodniczenia na rozpra
wie komisyjnej w woj,ewództwach małopolskich oraz 
na Spis!zu i Orawie zobacz, §§ 4 i 8 ust. 1 rozporzą
dzenia wykonawczego z dnia· 7.12 1927 r. 

11. 

Władza prz.emysłowa, zatwierdz~:jąca proiekt 
urządzenia zakładu przemysłowego winna w decyzji 
szczegółowo wymienić i określić warunki pod jaki
mi 'zezwala się na urządz.enie i uruchomienie zakła
du. Sformułowanie warunków w sposób ogólny, 
a więc np,, że przedsiębiorca przemysłowy obowią
zany j,est urządzi1ć zakład w ten sposób, by sąsiedzi 
nie byH narażeni na specjarlne uciążliwości, jest nie
dopu1szcz.alne. 

Warunki te mogą odnosić się do: 
1. placu otoczenia (np. brudne lub szkodliwe 

pomie1szczenia w sąsiednich lub przylegają
cych do zakładu budynkach), 

2. budyników, w których ma być urządzony za
kład (ścian ogniowych, stropów, podłóg, 
schodów, dnwi i świ,atła), 

3. urządz.eń męchanicznych (napędu, obrabia-
rek), ..-

4. wentylacji przenaczonej do usuwania szko
dliwych gaz.ów z pomiesz.czeń roboczych, 

5, ścieków przeznaczonych do czyszcz.enia i u
suwania oczysz:ez.onych odpływów,-

6. urządzeń zaprowadzonych do usuwania szko
dliwych wyz.iewów i gazów, celem zabezpie
czenia powietrza od zanieczysz1czenia. 

W decyzji ustala władza przemysłowa pretensje 
na:tury prywatno-prawnej, ugodowo niezałatwione, 
i odsyła je na zwyczajną drogę sądową. 

W decyzji należy powołać j·ej p.odstawę prawną, 
w razi·e zaś odmowy zatwierdzepia .. projektu podać 
ponadto szczegbłowo powody nieuwzględnienia od-
nośnej prośby. · 

W decyzji należy pozatem ustalić udział stron 
w pokryciu kosztów. 

Wfadza przemysłiowa zatwierdzająca projekt 
mo*e w decyzji zastrzec sobie prawo przepisania do
datkowych warunków co do u.rządz,enia zakładu na 
wypadek 1 jeśli po uruchomieniu zatwierdzonego za
kładu okażą się w nim braki i szkodliwości wyma
gające usunięcia ze względu na bezpiezeństwo publi
czne, w szczególnośd ze wz1Jlędu na bezpieczeństwo 
i spokój dla otoczenia (sąsiadów). 

W decyz.ji tak zatwierdzając.ej jak i odmawiają
cej zatwierdzenia projektu urządzenia zakładu prze
mysłowego należy zamieścić pouczeni·a o -przysługu
jącym środku prawnym. 

12. 
Równocześnie z rozpisaniem rozprawy winna 

władza przemysłowa wezwać zarówno przedsiębior
stwo, jak i osoby, które podnoszą zarzuty i mogą być 
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z tego powodu poźniejszą decyzją pociągnięte do po
krycia czę,foi kosztów (§ 9 rozp. wykon.), do zdepo
nowanfa w Kasie Skarhowe,j pewnej określonej sumy 
pieniężnej na pok,ryci.e kosztów, prz,ewidywanych w 
związku z mającą się odbyć rozprawą. 

Koszty udziiału w rozprawie komisyjnej urz.ędni
kpw państwowych, oblicza się według przepisów 
normujących należytośd za podróż1e służbowe, de
legacje itd. funkcjonarjuszów państwowych. 

Koszty spowodowane bytnością deleg,ata władzy 
przemysłowej na miejscu w celu sprawdzenia urzą
dz-enia zakłacdu stosownie do postanowienia art. 24 
ust. 2 - ponosi Skarb :Państwa. 

Koszty świadkó~ i rzeczoznawców, wskazanych 
przez stronę (art. 21 ust. 1) ponosi sama strona. 

13. 

Ustawa przemysłowa nie przewiduje osobne
g o pozwolenia na uruchómienie za.kładu przemysło
wego. Przemysłowie1c zatem uzyskawszy zatwierdze
nie projektu, może uruchomić zaraz zakład przemy
słowy, o ile ur z ą dz iJ ł go z ,godnie z zatwier
dzonym projektem, winien on je1dnak bez zwłoki za
wiadomić o tern uruchomieniu wfaśdwą władzę prze
mysłową, która może w odpowiednim czasie stwier
dzić przez swe,go dele1~ata, czy uruchomiony zakład 
odpowiada w zupełności warunkom przepisanym 
w decyzji zatwierdzającej projekt urządzenia. 

14. 

Według postanowienia art. 25 przedsiębiorca nie 
jest obowiązany donie1ść władzy przemysłowej o ta
kich zmianach w zatwierdzonym zakładzie, które 
wskutek swej istoty nie sprzeciwiają się żadnym po
stanowieniom ustawowym i nie mogą wywołać za
strzeżeń z art. 14, co do zagrażania bez:pieczeństwu 
publicznemu i t. d. 

15. 

W wypadkach :przewidzanych w art. 15 us1t. 1 
władza powinna, o ile możności równpczeiśnie z zarzą
dzonem na podstawie usfawy przemysłowe·j docho
dzeniem w sprawie .zatwierdzenia projektu uxządze
nia zakładu iprzemysłowe1go uskutecznić wszelkie wy
nikające z przepisów 'budowlanych wz,ględnie wod
nych czynności w tym celu, aby w jednem i tern sa
mem postępowaniu omówiona zostałĄ dopuszczalność 
odnośnego zakładu z punktu wi!dzenia wszystkich 
wchodzących w grę przepisów, tak, izby jedna de
cyzja władzy wydan~ w terminie przewildzianym 

..,W ustawie 1przemysłowej mogła załatwić równoC'ześ
nie zatwierdzenie projektu urządzenia zakładu prze
mysłowego, jalk _i udzielenie odnośnych pozwoleń. 

Jeżeli' jednak sprawa pozwolenia wodno-prawne
go nie da się· załatwić równocześnie zatwierdzeniem 
projektu urządzenia zakładu przemysłowego, ze 
względu na to, że termin dla dochodzeń przewidzia
nych przez przepisy wodne ma wedfog tych przepi
sów trwać dłużej, niż przewidu'}e to ustawa przemy
_sł-owa dla zatwierdzenia projektu urządzenia zakła
·~u~ ··przemysłowego, natenczas władza przemysłowa 
bądź wstrzyma się z wydaniem przedsięhlorcy d'ecy
zj i. co· do zatwierdzeni~ zakładu przemyisłowego aż 
do . ukończenia . dochodzeń wodnych, . i?ądź wyda 

·-----

przedsiębiorcy na jego żądanie osobno decyzję prze
mysłową zastrzegając w niej ·analogicznie do posta
nowienia art. 15 ust. 2, że urządzenie odnośnego za
kładu przemysłowe.go uzależnia się od poprzedniego 
uzyskania przepisanego pozwolenia wodno-prawnego. 

Jeżeli urządzenie zakładu przemysłowego wyma
gać będzie ustawienia kotłów parowych - władza 
przemysłowa w decyzji zatwierdzającej projekt win
na uczynić zastrzeżenie co do uzyskania przez przed
siębiorcę przepisanego w ustawie o kotłach parowych 
pozwolenia na ustawienie kotłów. 

UDZIAŁ INSPE~CJI PRACY. 

16. 

Przed decyzjami władzy przemysłowej, dotyczą
cemi zatwierdzenia projektu urządzenia i zmiany 
urządzenia zakładu przemysłowe,go, należy zasięgać 
opinji właściwego inspektora pracy, z tern jednak 
wyjątkiem, że w przypadkach, w których ma miejsce 
postępowanie uproszczone w myśl art. 27 i 28 ustawy 
przemysłowej władza przemysłowa może nie zasię
gać tej opinji, o ile chodzi o zakłady zatrudniające 
nie wyżej 5 robotników. 

W przypadkach, kiedy przedsiębiorca przedkłada 
plany i opisy władza przemysłowa I-szej instancji 
przesyła ich kopję (jeden ich egzemplarz) - obwo
dowemu inspektorowi pracy, a władza przemysłowa 
wojewódzka - .okręgowemu inspektorowi pracy. 

W razie zatwierdzenia projektu urządzenia za
kładu przemysłowego zatrudniającego poniżej 25 ro
botników władze przemysłowe przesyłają plany wła
ściwym inspektorom pracy do opin'ji i zwrotu; jeżeli 
zaś przesłanie 1planów jest niemożliwe z wyjątkowo 
ważinych powodów, -a 1nspektor pracy ma siedzilbę 
urzędową w miejscu sied'zi!by władzy przemysłowej, 
to władza przemysłowa powinna umożliwić inspek
toratowi pracy wgląd w znajd~jące się u niej plany 
i opisy. 

Do komisyjnej rozprawy na miejscu należy wzy
wać inspektora pracy w każdym wypadku, a to o ile 
rozprawę tę przeprowadza władza przemysłowa wo
jewódzka - okręgowego, o He zaś władza przemy
słowa 1-szej instancji - obwodowego inspektora 
pracy. 

17, 

Jeżeli decyzja władzy przemysłowej 1-szej in
stancji, odnosząca się do zatwierdzenia projektu urżą- · 
dzenia zakładu przemysłowego nie uwzględnia zarzu
tów względnie warnnków co do urządzenia zgłoszo
nych 1przez właściwego obwodowego inspektora pra
cy inspektorowi temu przysługuje prawo do wnie
sienia przed prawomocnośdą · odnośnej decyzji -
przedstawienia (zażalenia) do władzy przemysłowej 
wojewódzkiej która decyduje- ostatecznie po wysłu- · 
chaniu opinji właściwego okrę·gowego inspektora pra
cy. Jeżeli chodzi o przedstawienie (zażalenie) okrę
gowego inspektora pracy. w odniesieniu do decyzji 
wydanej w pierwszej instancji przez wojewódz;ką 
wladzę pr:zemysłową, . decyduje Minister Przemysłu 
iHandlu p-o zasiągnięciu, opin.ji Ministra-Pracy i Opie-
ki. Społecznej.· · · · · 

. „· •·.· • ... 
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IL PRZEMYSŁ KONCESJONOWANY. 

(Dział II, lit. A. art. 8-12 usfawy przemysłowej) 

L 

Władzą powołaną db przyjmowania podań 
o udzielenie koncesji' na prowadzenie :przemysłu kon
cesjonowanego jest władza przemysłowa 1-szej in
stancji, właściwą dla miejsca siedziby przemysłu na
wet w tym wypadku, gdy. nadanie koncesji należy 
w myśl art. 132 ust. 2 L 3 do władzy przemysłowej 
ll-giej instancji.· 

2. 
Podanie wnosi strona pisemnie lub ust~ie (Hro

tokularnie) . 
Władza przemysłowa Il-giej instancji może 

ustalić w myśl § 33 rozp. wykon. z dnia 7.XII 1927 r. 
specjalne wzory także dla podań o koncesje .. 

3. 
Władza przemysfowa I-szej instancji winna ba

czyć, aby podanie ( wz;ględnie protokuł · zastępujący 
podanie) hyło należycie osfomplowane stosownie do 
postanowienia ustawy z dnia 1-go lip,ca 1926 roku 
o opłatach stemplowych (Dz. U. Nr. 98 poz. 570). 

4. 

W podaniu (względnie protokule) winny być wy
mienione następujące. dane: 

1. imię, nazwi1sko, wiek, przynależność państwo
wa i miejsce zamieszkania uJbiegającego się 
o koncesję, 

2. dokładne określenie przedmiotu zamierzone
go przedsięibiorstwa, 

3. miejsce prowadzenia przemysłu (siedziiba, lo
kal) i ewentualnie 

4. firma przedsiębiorstwa. 
Jeżeli chodzi o koncesję na prowadzenie przemy

słów wymienionych w art... 8 pod L. 1, 2, 3, 4 i 8 stro
na powinna dołączyć do podania dowód umiejętności 
zawodowej, okre·ślony w rozporządzeniu mi1nisterjal
nem z dnia 9-'go grudnia 1927 roku (Dz. U st. R. P. 
Nr. 111 poz. 943}. 

Jeżeli: przemysł ma być prowadzony przez za
stępeę, ,podanie winno zawierać dane tyczące się je
go osoby ohok danych odnoszących się do osoby kon
cesjonarj usza. 

Osoby prawne obok szczegółów okre,śfonych pod 
L. 2, 3 i 4 powinny wymienić w podaniu dane ty
czące się osoby. ustanowionego przez nich zastępcy, 
w szczególności zaś - jeżeli chodzi o przemysł wy
magający dowodu umiejętnośd zawodowej ~ dołą
czyć świadectwa stwierdzające posiadanie przez za
stępcę tej umiejętności. 

5. 
Poprzednie sądowe ukaranie petenta nie stanowi 

samo przez się podstawy do odmowy koncesji, jed
nakże fakt (fakty) takiego ukarania może mieć · z;na
czenie o tyle, o ile w.pływa na ocenę inter.esu publicz
nego lub bezpieczeństwa Państwa ze względu na któ
re władza może odmówić koncesji w myśl art. 10. 

6. 
·Petent ubiegający się o kon·cesję na przedsię

biorstwo wymagające :przedłoźenia dowodu umiejęt
ności zawodowej, o ile nie może co do tego d'Oiwodu 
uczynić zadość postanowieniom rozporządzenia Min. 

-·------------· 

z dnia 9.XII 1927 roku, może w wypadkach określo
nych w art. 9, ust. 3 uzyskać t. zw. dyspensę od prze
dłożenia odnośnego dowodu. 

Podanie o taką dyspensę przyjmuje władza prze
mysłowa 1-szej instancji i do niej również, zanim 
przedłoży sprawę wyższej władzy do decyzji, nale·ży 
przeprowadzenie dóchodzenia w tym kierunku, czy 
i jakie w danym wypadlku zachodzą okoliC'zności za
sługujące na szczególne uwz:ględnienie, oraz jaki 
i w jaki sposóh nabyty zasólb wiadomości konieczny 
do prowadzenia zamierzonego 'Przemysłu, posiada 
petent. . • 

Ta ostatnia dkoliczność może być stwierdzona 
np. zapomocą przedłożenia przez petenta wiarogod
nych choć nieformalnych świadectw lub protokular
nego przesłuchania świadków, mogących stwierd·zić, 
gdzie i jak długo petent kształcił się wz1ględ:nie pra
cował w danym zawodzie i t. d. 

7 . 
• 

Siedziba przedsiębior,stwa może mieć niejedno
krotnie decydujące znaczenie przy rozpatrywaniu po
dania o udzielenie koncesji ze względu na przepis 
art. 10. I taik np. wz1gląd na bezpieczeństwo Pań
stwa może uzasadnić odmowę koncesji na wyról> 
broni i amunicji lub materjałów wybuchowych, jeśli 
siedziba danego przedsię'biorstwa miałaby znajd'ować 
się blisko granic państwa, choćby zr.esztą projekt 
urządzenia zakładu przemysłowego odpowiadał prze
pisom. 

8. 

Obowiązkiem władzy przemysłowej 1-szej in
stancji jest przed udzieleniem rkoncesji wz1g:lęd1nie 
przed przedłożeniem aldów wojewódzkiej władzy 
przemysłowej przeprowadzić w jaknajkrótszy sposób 
dochodzenia, czy co do lokalu przemysłowego nie za
chodzą jakie przeszkody ze względów sanitarnych, 
bez,pieczeństwa publicznego, budowlanych, ognio
wych i t. p. 

9. 

Je,śli zakład podlegający koncesjonowaniu z isto
ty swej wymaga zatwierdzenia projektu urządzenia 
(art. 8 pod 1, 3, 4, 5 i 13} lub jeż·eli władza przemy
słowa uzna, że przedsiębiorstwo z uwagi na położe
nie lokalu albo sposóh wyikonywania przemys.łu na
leży do kategorji zakładów o'bjętych art. 14 fob 16, 
wówczas, zależnie od rodzaju zamierzonego przemy
słu i od warunków miejscowych, władza przemysłowa 
albo wyda stronie koncesję z zastrzeżeniem, że roz
począć wykonywanie przemysłu 1będzie mogła dopie
ro po uzyskaniu zatwierdzenia projektu urządzenia 
zakładu, przyczem koncesja taka nadaje ubie1gające
mu się tylko prawo prowadzenia przemysłu w zasa~ 
dzie ·nie przesądzając w. niczem wyników postępowa
nia z art. 17-26, -'- lub udzielenie koncesji uzaleźni 
od uzyskania przez stronę przepisane·go zatwierdze
nia projektu urządzenia odnośnego zakładu przemy
słowego. 

10. 
Podkreśla się, że uzyskanie zat,wierdzenia pro

jektu urządzenia zakła·du :pnemysłowego i·est aktem 
prawnym zupełnie nfozale:żnym od faktu posiadani.a 
koncesji na prowadzenie przemysh1 w zatwierd:zo
nym zakładzie. Ubiegający się przeto o koncesję wi
nien uczynić zadość przepisom, dotyczącym jej uzy
skania, ~hoćby już poprzedni posiadacz przed~iębior-



stwa uzyskał z at wie rdzeń ie projektu urządze
nia zakładu, w którym ma być wykonywany przemysł 
koncesjonowany. 

11. 

W koncesji można zastrzec. warunki jej udziele
nia: można w niej np. przepisać (o ile przedsiębior
stwo nie wymaga zatwierdzenia projektu urządzenia 
zakładu) potrzebne w odnośnym zakładzie urządzenia 
i uzupełnienia z podaniem terminu wykonania ich przez 
przedsiębiorcę, nakazać jeśli chodzi o koncesję na 
przemysł kominiarski, stosowanie się do. ustalonej ta
ryfy maksymalnej i t. d. Natomias't nie można ogra
niczać ważności koncesji co do czasu, warunek taki 
bowiem byłby niezgodny z ro~porządzeniem Prezy
denta Rzeczypospolitej o prawie przemysłowem. 

12. 

Wojewód1zka władza przemysłowa powziąwszy 
decyzję w sprawie koncesji co do przemysłów wy
mienionych w art. 8 pod 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 11 prze
syła tę decyzję władzy :przemysłowej I-szej instancji, 
której rzeczą już będzie zakomunikowanie petentowi 
treści decyz.ji oraz w wypadku uwzględnienia :poda
nia - sporządzenie i wręczenie petentowi formalne
go dokumentu koncesyjne'go. 

W decyzji należy powołać przepis, na którego 
zasadzie ją wydano, nawet w wy:pa~kach, w któcych -
decyzja władzy odpowiada w zupełności życzeniu 
strony w razie zaś odmownej decyz,j'i przytoczyć po
nadto powody nieuwzględnienia podania o udzielenie 
koncesji (art. 137). 

Z postanowienia art. 135 ust. 5 wynika, że jed
nym i tym samym aktem może hyć objęta decyz.ja 
tak w sprawie udzielenia koncesji, jak i co do przy
jęcia do wiadomości ;prowadzenia dane.go przemysłu 
przez zastępcę (art. 38). · 

13. 

Dokument koncesyjny podlega opłacie stemplo
plowej 1stosownie do postanowień ustawy z dnia 1-go 
lipca 1926 roku o opłatach stemplowych (Dz. U. 
Nr. 98 poz. 570), względnie rozporządzenia wykonaw
czego do niej z d\nia 20-·go listopada 1926 roku (Dz. 
U. Nr. 123 poz. 713). 

14. 

Wydanie pozwoleńia na zmianę lokalu przed
siębiorstwa koncesjonowaneg~ rod'zaju wymienionego 
w art. 8 pod 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 11 należy do władzy 
przemysłowej woj ewódz'kiej. 

Odnośne podanie wnosi się za pośrednictwem 
władzy przemysłowej I-szej instancji. 

' 15. 
Z uwagi na interes publiczny uzasadniający we

dług art. 10 odmowę koncesji nie należy udrzielać 
koncesji na przemy1sł zastawniczy (art. 8, pod 1, 11) 
w przypadkach, kiedy uhiegający się o taką koncesję 
nie wykazuje szcze'.gólnej solidności finansowej 
i etycznej, ora'Z kiedy nie zachod'zi istotna potrzeba 
powstania w danej miejscowości prywatnego zakładu 
zastawn~czego. 

W celu wyjaśnienia powyższych kwestyj władza 
przemysłowa I-szej instancji po otrzymaniu .podania 
o koncesję powinna przeprowadzic odpowiednie ba
dania, których wynik przedstawia wraz z od1nośnem 
podaniem władzv przemysłowej wojewódzldej, wła-
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ściwej do wydawania koncesyj na przedsiębiorstwa 
zastawnicze (art. 132 pod 1, 3}. W kwestji, czy is
totnie zachodzi miejscowa potrzeba powstania pry
watnego zakładu zastawniczego władza przemysłowa 
I-szej instancji powinna w każdym razie wysłuchać 
opinji miejscowej władzy komunalnej. O He w danej 
miejscowości istnieje już zakład zastawniczy prowa
dzony przez zwią'zek komunalny lub :przez komunalną 
kasę oszczędności władza przemysłowa I-szej instan
cji powinna zasięgnąć opLnji miejscowego związku 
komunalnego. To samo dotyczy przypadku, gdy 
w danej miejscowości organ stanowiący związku ko
munalnego przeprówadził uchwałę o powołaniu do 
życia zaktadu zastawniczego, chociażby nawet uch'\Ya
ła ta nie została jeszcze zatwierdzona przez władzę 
nadzorczą. 

Władza przemysłowa wojewódzka przed załat
wieniem sprawy koncesji na przemysł zastawniczy po
winna zasięgnąć prócz przewidzianej w art. 10 opi
nji izby przemysłowo-handlowej tak'że opi,nji właści
wej izby skarbowej. 

W koncesjach na przemysł zastawniczy należy 
zawsze zastrzegać, że przedsiębiorstwu nie wolno 
przyjmować w zastaw: 

a) przedmiotów wybuchowych i łatwo zapal
nych, 

b) 1przedmiotów, których wprowadzenie w obrót 
jest prawnie niedozwolone, przedmiotów słu
żących do ekwipunku i uz1brojenia wojsko
wego oraz współczesnej broni palnej i amu-

nicji, 
,c) przedmiotów poświęconych słuzbie bożej. 

III. PRZEMYSŁ OKRĘŻNY. 

(Dział III. art. 45-59 ustawy przemy,słowej). 

1. 

Do charakterystycznych cech przemysłu okręż
nego w r.ozumieniu ustawy przemysł.owej należy 
przedewszystkiem to, że: 

1. przemysł okrężny musi być wykonywany 
osobiście. To też właściciel Hcencji na przemysł 
okrężny nawet w razie przybrania sobie za pozwo
leniem wład.zy pomocnika (art. 58) powinien osobi
śc.ie prowadzić ten przemysł, nie może zatem odda
wać licencji pomocnikowi dla prowadzenia prze
mysłu w jego zastępstwie. 

W kosekwencji powyższego, licencję na prze
mysł okrężny może otrzymać tylko osoba fizyczna, 
nie może zaś jej otrzymać osoba prawna, postano
wienfa bowiem o zastępstwie w wykonywaniu prze
mysłu nie mają zastosowania w odniesieniu <lo prze
mysłu okrężnego. 

2. prz.emysł okrężny jest prowadzony bez sta
łej siedziby pirzemysłowei, stąd nawet brak po stro
nie ubiegającego się o licencję faktycznego stałego 
miejsca zamieszkania w państwie uzasadnia odmo
wę Hcencji tylko fakultatywnie, nie zaś obligatoryj-
nie (art. 52), • 

3. za przemysł okrężny uważa się odnośne za
trudnienie zar-obkowe, wykonywane nietylko poza 
obrębem gminy zamieszkania okrężcy, lecz również 
i zatrudnienie takie wykonywane w obrębie tej gmi-
ny, w której właściciel licencji mieszka. .. 



2. 
Do czynności podpadających pod przepisy dz:iia

łu HI. ustawy przemysłiowej należy mię.dzy innemi 
„skupywanie w celu odsprzedaży towarów u innych 
osób niż u kupców, albo w innych . miejseiach niż 
przeznaczonych do sprzedaży towar6w". Natom~ast 
nie j·est przemysł~m okrężnym i nie wymaga liicencji 
z działu HI. skupywanie· sposobem okrężnym przez 
przemysfowca ze stałą .siedzibą dla potrzeb swego 
przedsiębio~stwa towarów u kupców, wytwó.rców lub 
w mieJs(:ach pu})licznej sprzedaży (np. w salach li:cy-
tacyjnych, na tar·gach). " 

() ileby j:ednak prz,emysłowiec posiadający stałą 
siedzibę przemysłową chciał skupywać okrężnie od
nośne towary takż-e w innych miejscach niż wyżej 
wskazano (np. na ulicach miasta, po drogach) lub u 
innych osbb, aniżeli kupców i wytwórców, musiałby 
uzyskać na to licencję z atr. 46. 

3. 
Publiczni posłańcy, tragarze i przewodnicy, o 

których mowa w art. 43 nie podpadają pod przepisy 
o przemyśle okrężnym, lecz; prowadzą w rozumieniu 
ustawy przemysłowej przemysł ze stałą siedzibą, 
wymagający zgłoszenia w myśl art. 7. 

4. 
Wtadza przemysł-owa 1-sz.ej instancji, właściwa 

dla miejsca zamieszkania petenta, jest powołana w 
myśl art. 135 us't. 2 do przy,jmowania podań o udzie
lenie licencyj (pozwoleń) na prz.emysł okrężny. 

Podania te wnosi strona pisemnie, albo ustnie 
do protokółu. 

Petent powinien złożyć władzy swą fo.tografję 
o wymiarze conajmniej 6 X 7 cm. i1 wykazującą dobrze 
podobie·ńS'two. 

5. 
Władza przemysłowa stwierdza w pierwszym 

rzędzie, czy ubiegający się o licencję posiada polskie 
obywatelstwo, br,ak bowiem tego obywatelstwa po
woduj1e odmowę licencji bez dalszych badań. 

Od odmownych decyzyj powziętych na zasadzie 
art. 51 i 52 mogą strony odwołać się do władzy wyż
szej, jak to wynika z ogólnego przepisu art. 137. 

6. 
Jeżeli żadna z przytoczonych w art. 51 i 52 oko

licznośd nie ma mie1jisca i udzieleniu licencji nie stói 
na przeszkodz:e zarz.ądzone na podstawie art. 55 us:t. 
3 ograniczenie, władza przemysłowa I-ej instancji 
winna wydać licencję według wzoru ustalonegą w 
załąc·zniku do rozp. wykona:wczego z dnia 7.12 1927 
roku z ważnością na 1 rok kalendarz.owy i na obszar 
woj.ewództwa, w którem znajduje się siedziba· wła
dzy. 

7. 
Uwz.ględinienie prośby o rozszerzenie ważności 

licencji wydanej w innem województwie na swoje 
terytotjum pozostawione jest sw.obodnemu uznaniu 
władzy przemysłowej wojewódzkiej. Nie zwalnia 
to jednak tej władzy· od obow:iązku podania powo
dów w razie nieuwzględnienia odnośnej prośby fart. 
137). 

Władz,e przemysłowe 11-e·j insitancji udz:ielają 
powyższych poz.woleń w formie w1iz, umieszczonych 
w książeczce lfoencyjnei domokrążicy, przyczem pro
wadzą wykaz udzielonych wiz tego rodzaju. 
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8. 
W art. 55 pnewiduje ustawa możnosc ograni

czenia prz.emysłu okrężnego w dwojaki sposób. 
Według 1-'go tego artykułu wojewódzka władza 

przemysłowa na wniosek rady gminnej (miej·skiej) 
może wydać zarządzenie ograniczające prawo wyko
nywania pnemysłów wymienionych w art. 45, 1. 1 i 3 
w ten sposób, że domokrążca pragnący prowadzić 
ten przemysł w pos·zczególnych gmina:ch, położo
nych na obszarze podle,głym innej władzy przemy
słowej I-ej instancji, aniżeli ta, która mu wydała li
cencję, winien wpierw uzyskać od tamtej władzy 
zezwolenie w formię wizy, umi.eszczonej w książecz
ce licency.j'nej. 

Udzielenie takiej wizy winno być zanotowane 
w wykazie wiz, prowadzony przez władzę przemy
słową I-ej instanci~. 
, Ograniczenie powyższe daje władzom możność 
odpowiedniego regulowania nadmiernego przypływu 
zamiejs1cowych handlarzy okrężnych, jaki często da
je się zauważyć w większych miastach oraz w czasie 
sezonu kuracyjnego lub le·tniego w zdroiowiskach, 
uzdrowiskach i J.etniskach. 

Pozatem według ustępu 3 art. 55 władza prze
mysłowa wojewódzka .jest uprawniona w pewnych 
wypadkach po przeprowadzeniu przepisanego po
stępowania ograniczyć ilość wydawanych Hcei\cyj na 
przemysły z art. 45 1. l i 3. 

Z uwagi na to, że nstawa przepisuje uwzględ~ 
nienie w takim przypadku w s z y s t k 1' c h tych o
sób, które posiadały już licencję na przemysł okrę
żny, władza przemysłowa wiojewod1zka wydając od
nośne zarządzenie nie powinna ustalać w niemniej
sze j ilości lic'encyj do wydania ni!ż ilość licencyj 
już wydany~h przed zarządzeniem. 

9. 
Uwidocznione w nap1s1e określonym w art. 50 

nazwisko, imię i miejsce zamieszkania winny zgadzać 
się z nazwiskiem, imieniem i miejscem zamieszkania 
podanemi w licencji' (art. 56). 

10. 

Prowadzący przemysł okrężny powinien w zasa
dzie ohch1odzić się bez pomocnika (art. 45 ust. 1) , 
w art. 58 jednak jest przewidziana możność udzie
lenia pozwolenia na przybranie sobie stałego pomo
cnika w wypadkach zasługujących na uwzględnie
nie, jak podeszły wiek, ułomność fizyczna, koniecz
ność używania stale obcej pomocy do przenosze
nia lub przewożenia wózkiem i t. p. towarów cięż
kich, lub znacznet 'objętośęi. 

IV. TARGl GMINNE. 

(Dział IV, art. 60-:-f>S ustawy przemysłowej). 

1. 
Postanowienia ·działu IN". ustawy przemysło

wej tyczą się targów (jarmarków) gminnych, t. j. 
targów odbywa'jących się w ldkalach i miejscach u
rządzonych przez gminę jako targowisko, w dniach 
i godzinach ustalonych regulaminem targowym, u
chwalonym przez rad'ę gminną (miejską) i zatwier
dzonym przez władz.ę przemysłową. O ile zatem 
chodziłoby o przedsiębiorstwo podle'gające na urzą-
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dzeniu i utrzymywaniu przez osobę prywat 
grunde prywatnym hal targowych, to yrz.edsi 
stwo takie naletałoby traktować ze stanowtska sta-w 
wy 'Pr~eąiysłowej, j·~ko z~ły .·zakład. przemysł.. 94_, 
Nat<?1mast ustawa ~ie zawiera wogóle za~nyc~ p , -
nowień o urząd~amu wystaw, pokazów 1 takich t 
gów sui generis jak „Targi Wschod:nie 11 lub „Targi 
Poznańskie". 

2. 

Targi gminne a·z1e1ą się, na targi małe i targi 
wielkie (jarmarki). . 

.) Głównym celem targów ~ały~h jest uł8;twi~n~e 
aprowizacji oraz zaopatrywania się ludnośc1. DUeJ
scowej i, okolicznej, w narzędzia i na~zynia gospod~r
cze i rolnicze oraz w takie przednuoty powszednie
go użytku, które· ludność okolfozna danej miejsco
wości zwykła nabywać na targach. Pod tym wzglę
dem zachodzą róż.nice w zwyczajach ludności po
szczególnych okoli~ . Dlatego w. ust. 2 art. 61 jest / 
przewidziana możność rozszerzenia listy przedmio-
tów obrotu targowego. l q 5' .ft. - . · 

Art. 61 rozróźnia . talli.ie .przedmioty, które .. muszą 
·być dopuszczone do obrotu na targu małym· i. takie, 
które oprócz tego mogą być dopuszczione na zasadzie 
decyzji władzy przemysłowej, l·szej instancji. ?od
stawę tej decyzji stanowi zawsze 'odpowiedni, zgło: 
szony w formie podani~ . wnic>sek rady gminneJ 
(miejskiej), ~udzi~ż !8~ejące. w za~~czonym wy~ 
żei wi,ględzie zwycza1e i -potrzeby m1e1scowe. 

Targi małe odbywają się zazwyczaj co tydzień, 
thogą być jednak ustanowione w rzadszych lub czę-
stszych terminach. ... . . 

Z natury rzeczy wynika, że targi wielkie (ja~
marki) odbywają się rzadziej, aniżeli targi małe, za
sadniczo za•ś . targi wielkie różnią się od targów ma
łych zakresem ·obrotu targowego (art. 62). 

3. 

Podania o nę.danie uprawnienia targowego. któ„ 
re ;powinny 'być s1dadane na piśmie, przyjmuje wła
dza przemysłowa 1-'sz-ej i1nstancji. Do podania win
na gmina dołączyć wyciąg,. z protokułu odnośnego 
pĆ)siedzenia rady gminnej (miejskiej), 1proj~kt urzą-. 
dze,nia targowiska tudzież projekt regulaminu tar-
gowego. . · . , . 

Projekty: urządzenia targ,owiska oraz regulami
nu targewego gmina powinna przedłożyć, jeieli cho
dzi o targi wiełkie1 przynajmniej w trzech egzempla
rzach, jeźeli zaś o targi małe, przynajmnjej w.dwóch 
egzemplarzach. Po. udzieleniu.. wprawmenia. na targi 
wielkie . i.eden z. powyższych trzech egzemplarzy zo
staje ·w .. a:ktach władzy przeipysłowej wojewódzkiej, 
jeden w aktaąh władzy przemysło~ei I-ej . instancji, 
a pozostały zwr:aca się gminie. .P9 ud'zieleniu .u.praw
nkmia na targi małe · jeden egzeJ.lllplą.rz ·z za.znaczo
~ych załąez.ników iosta je w ~ktach · właday przemy
słowej I~ej· ins:tancji1 .drugi żwra.ca się lltninie. 

4. 

·.· w projekcie regulaminu winny być wskazane 
lokale i miejsca, urządzone przez gminę jako targo
wisk.a~ podany czas targowy,. a . mianowicie godziny 
rozpoczęąa i końca czasu s.przedaty, następnie na
leiy wymlenić towary1 mające ,stanowić· przedmiot 
obrotu targowego, przyczein mótna umieśeić zastrze-
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enie, • według którego konsumentom przysługiwać 
ędzie wyłącz·ne prawo zakupu artykułów żywnościo-
. ych w pierwszych godzinach targowych. . 

Oprócz powyższych postanowień reg;ulaminy 
mogą zawierać nakazy i zakazy natury policyjnej np. 
co do stanowisk · targowych, co do umieszczania ła
wek, bud i t. p., zajeżdżania wozów, rozpakowywa~a 
i pakowania towarów (ze względu na np. tamowa.nie 
ruchu lub zaśmiecanie placu tar.gow~go ) i t. p. . 

Co do targowisk należy baczyć, aby ich połote~ 
nie i urządzenie odpowiadały obowiązującym w. tym 
względzie przepisom (zwłas~za weterynaryjnym, je
śli chodii o targowi~ka zwierzęce). 

5. 

Przed udzieleniem uprawnienia targowego, wła
dza przemysłowa I-ej instancji ·wzywa , sąsiednie 
gminy, posiadające prawa targowe, do wypowiedze
nia się, ciy i w jakiej mierze. nowy targ z poW10du o
branego czasu targowego (dnia oqbywania targóW) 
mógłby przeszkadzać normalnemu O'bsyłaniu okolicz-
nych targów. . 

Dopiero po przeprowadzeniu zaznaczonego do
chodzenia, władza przemysłowa I-ej instancji odnosi 
się do iz'by prżemysłowo - handlowej o opinję i ud.zie
la htb odmawia uprawnienia, wz.ględnie, gdy chodzi 
o targ wielki przedkłada akta sprawy ze swem spra
wozdaniem władzy przemysłowej .II-ei instancji do 
zadecydowania. 

Celem możliwie pewnego wyjaśnienia kwestji, 
czy zachodzi wogóle miejscowa potrzeba zaprowa
dzenia nowych targów oraz czy jest właściwy czas 
targowy proponowany przez gminę, starającą się o 
uprawnienie, władza przemysłowa może 1przed zade
cy.dowaniem sprawy zasięgnąć opinji także np. or~ 
ganu samorządu powiatowego (wydział powiatowy) 
oraz, jeźeli chodzi o uprawnienie na targi bydlęce, 
instytucj'i zastępującej ogólne interesy rolnictwa. 

W µdziefonem uprawnieniu na targ wielki nalę
ży wyratnie określić czas targowy oraz wymien.it 

·w razie ograniczenia obrotu targowego, dla jakich 
rodzaj6w tQwarów poza przedmiotami, określonemi 
w art. 61, .1przeznaczony jest dany targ wielki. 

6. 

Na zasadzie· art. 67 ust. 1 nawet· ci, którzy chc4 
okrężnym sposobem sprzedawać i kupować na tar
gach towary, nie potrzebują żadnych pozwoleń {li
cencyj), Jeżeli spełnianie tych czynności ogrankzą 
do miejsc przeznac:tonych dla .targu, do godzin tar
gowych i do rodzaji towarów dopuszczonych do ob
rotu na d~nym targu. 

V. KORPORAcJE -i' ZW'lĄZKI KORPORACYJ' 
(Dz'4ał V. art. 69-110 ustawy przemysłowej). 

1. 

Do art. 69 Ustawa przemysłowa pr~ewiduje do".' 
browolne zrzeszenia się prowadzących . pr~ysł 'W 
rozumieniu art. 1 i 2, nie tamując prowadzących prze„ 
mysł do zrzeszenia się w stowarzyszenia i zwiĄzki 
{art. 110) na zasad~ie ogólnych ustaw o stowarzy.;. 
szeniach, dla spełnienia . zadań, wskazanych w art. 
70, '11 i 100. . 
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lProwadzący samoistnie rzemiosło . w rozumieniu 
art. '144 do 147, 3, 7, 198 ust. 4 i 5, zrzestać się· mogą 
na zasadzie art. 69 i 160 w wolne ko~poracje rzemie
ślnicze (cechy)~-

. Do art. 70 i 71. Zadania kątporacji (cechu) wy
mienione w ·art. 70 muszą być pomieszczone w jej 
statucie, wymieni:ońe zaś w art. ·71 mogą znaleźć u
względnienie w zupełności lub w części, zależnie od1 

tych ·urządzeń j a:kie korporacja (cech) ·zamierza po-
wołać do żyda. . . . . · .. ·.· 

, Dla wypełnienia zadań. wymien'ionych w arf. 70 
1, 2 i 3 mogą 1być powołane r·ria zasadzie' art. ·85 przy 
cechu specjalne wydziały dla spraw uczniowskich i 
dla spraw czeladniczych. 

3. 
Do· art. 83. · Przejściowy sposób, lokaty fuadu

szów korporacji luh cechu, o którym mowa w art. 83, 
i na który może wyjątkowo zezwolić władza nadzor
cza, będżie mógł znaleźć między fonemi takze uw
zględnienie zwłaszcza w ty,ch wypadkach, ;_kiedy u
tworzone przez korporacje lub cech specjalne 'urzą-

. dzenia charakteru gospodarczego będą wymagały fi
nansowego. poparcia z· funduszów korporacji ,fob ce
chu ·do tego czasu, dopóki nie , staną o własnych 
siłach. 

'4, 
· Do'.'art. '85. _Powołanie··mężów :zaufania pr~ez·•za- · 

rząd korporacji 'lub cechu może okauć ·się koniecz
·nem 'Wówczas, kiedy zarząd z ·powodu znaczzrtego o-

. bęgu ··działalności nie będzie mógł wypełniać nale-

. życie ciążących na nim obowiązków. statutowych. np. 
·kontroli nad przestrzeganiem przepisów, wydanych 
o· zatmd:nieniu . pomocników i uczniów ,uczęszczania 
·do szkoły ·dokształcającej lub zawodo~j i przepi
sów, regulujących sprawy ,uczniów. 

5. 
... 'bo art. 87, ·ss, 89. Sposób zwoiania walnego ze
brania członków korp·oracji ltiib cechu winien być o
~kreśl0.ny w statµcie specjalnie w ta!kich wypadkach, 
'kiędy -wa.Ine···zebranie .ma powziąć uchwałę co ··do u
śtanowienia ze;b'.r"ań delegatów oraz dokonać wybo-
rów tyc-hze w niyśr art. 87, następnie w sprawach wy
borów władz korporacji lub cechu zmiany statutu i 
statutów dodatkowych oraz rozwiązania korporacji 

. lub cechu. Sprawy tej wagi bę1dą wymagały zwołania 
członków na walne z~branie zapomocą iimietinych, pi
·semnych zaproszeń, wysyłanych pocztą, luli doręcze- , 
nia przez $pecjalnego posłańca za. pokwitowaniem .w \ 
o.d·dzielnej książce, w 'innych zaś . wypadkach można 
.poprzestać na ogłoszeniu w 'czasopiśmie. 

Ponadto. zaleca się ustalenie statutem obecności 
odpowiedniej liczby członków, uprawnionych do po
lłcziędia decyzji, w szczególności w razie ti~hwalania 
źtńian statutu rozwiązania kor.poracji, lub cechu. 

6. 
Do art. 90. Ustalenie w statucie okresu pełnie

nia funkcyj zarządu zaleca się tak ująć, . żeby dać 
· mozriość ,odnawiania-:'tarządu nwemi ·siłami·~ w krót„ 
szych .kresach Cz'.asu1' do. trtech· lat, drganiżaC.jii. bo

. ·. wiem sz~regu urządze~ i wypełnienie ·, Tótnortidnych 
· iadań, 'jakie ustawa· ·zakreśla· kotporacjl lub ·cechowi, 
1Jędą ·w}rmagały. · pdyp·ływu "świeżych··sił, wciągania 
· ct>raz wię'ksz~go ':grona "czł.ottków ··korP'óracj,i Jub ce~ 
. chu do ~racy organizacyjnej. 

7. 
Do art. 97. Walne zebranie członków korpora

cji (~echu) może powierzyć likwidację spra.w w razie 
dobrowolnego rozWiązania korporacji (cechu) komisji 
likwidacyjnej, wyhranej przez walne .zebranie . 

VI. RZEMIOSŁO. 

(Dział IX. art. 141-194 ustawy przemysłowej). 

8. 
Do art. 141. Przy rozpoczęciu samoistnego pro

wadzenia rzemiosła (art. 144) i zrzeczeniu się upra
wnienia .·przemysłowego mają zastosowanie pos-tano
wie.nfa .art. 7, 136, 135 i 147. 

9. 
Do art. 142. W związku z postanowieniami art. 

, 168 i! 174, oraz w celu' ułatwienia przeprowadzenia 
wyborów do izb rzemieślniczych, mających być za
wodową reprezentacją interesów przemysłu rzemie
ślniczego, wyszczególnione w art. 142 rzemiosła pod-

· 1ęgają zeibraniu w grwpy zawodowe według zasady 
ustalania ich 

1
wza jemnego związku tak . pod wz1glę

dem używanego materjału, jak i pod względem tech
niki wytwarzania lub 'przetwarzania. 

10. 

. Do art. 150. Do. lat praktyki zawodowej, ustalo
nej odnośnemi rozporządzeniami Ministra ·Przemysłu 
i Handlu, zalicza się zarówno lata pracy w charak~
rze czefadnika i t; p., jak i lata pracy samoistnej w 
danym zawodzie. 

11. 

Do art. 164. Wspólne dbrady, o których mowa 
w tym artykule będą wskazane wów:czaJs, kiedy bę
dzie chodziło o rozważenie wniesienia . na walne ze
branie członków cechu wniosku w sprawie utworze
nia urządzeń, ·dbchodzących zaróvtno pracodawców, 
jak i p·racown1ikó~ •.. 

12. 

Do art. 176. Zarządzając wybory do izby rzemie„ 
slniczej, władza· przemysłowa wojewódzka winna po
siadać dokładny rejestr wszystkich rzemieślnilków, 
prowadzących samoistnie przemysł rzemieślniczy w 
okręgu-'tzhy przynajmniej od 3 lat (art. 174), :przy za
:st1lsowahiu się do odnośnych postanowień art. 198 
i 1S6. . I 

Na Jpodstawie rejestru r2!emieślników, posiada
'·jącyck prawo Wybierania i wybieraln<>ści <ło izby _rze„ 
.rnłl?śłnirczei ·.·y{art. lrf4) władza. ·"przemysłowa w-0j'e
wódz-ka, · ·uwzgłędmając ustanowioną -Jiiczhę człon
ków··•ilzbyi· ich :zastępców "na .każdy obwód·w okręgu 

·izby, winna ·lak· rozdzielać mandaty członków i ich 
·zastępców <między poszcżeigólnemi za.wodami rzemie
ślniczenii: zarówno w ,całym okręgu izlby, jak i w każ
dym dowodzie, żeby reprezentowane, o ile mozno~, 
wszystkie zawody rzemieślnicze, wykonywane na te
.renie· i1zby .. : 

13 • 

Do· art. 178. Włacba przemysłowa wojew6dzka, 
powinna w termiinie 3-dniowym ·donieść ·Ministrowi 
Przemysłu i Hahdlu o kddej zakomunikowanej ,Jej 

'zmianie w składzie zarz·ądu izby . 
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14. 
Do art. 190. W rą_zie założenia sprzeciwu na po

siedzeniu Izby przedstawiciel Rządu zawiadamia_ o 
tern niezwłocznie Ministra Przemysłu i Handlu w dro· 
dze służbowej. 

VII. 
NIEN" 

PROWADZENIE REJESTRóW UPRAW
PRZEMYSŁOWYCH ORAZ REJESTRóW 
ZAKŁADóW W MY$L ART. 136. 

Rod z aj e rej estrów. 

1. 
Władza I-ej insttl;ncji prowadzi: 

dla przemysłu kon
cesjonowanego: 

dla przemysłów nie
koncesjonowanych: 

I. Rejestr koncesji. 
II. Dwa rejestry potwier

dzeń zgłoszeń: 
a) dla przedsiębiorstw 

handlowych, 
b) dla przedsiębiorstw 

wytwórczych wol
nych-fabrycznych. 

III. Rejestr ·kart rzemieśl
niczych. 

IV. Rejestr zakładów prze
mysłowych wymagają
cych os_obne-go zat wier
dzenia w myśl art. 14 
i art. 16 rozporządze
nia_ o prawie przemy
słowem. 

V. Rejestr licencji dla prze
mysłu okrężnego. 

VI. Rejestr legitymacji dla 
komiwojażerów i sa
modzielnych ajentów 
h~ndlowych. ,\ 

2. 
Z wyż'ej wymienionych rejestrów, rejestry grupy 

I, II, Hl, V i Vl są rejestrami! osobowemi, zaś reje
stry grupy 1V_ rejestrami rzeczowemi. 

Rejestry ·mogą być książkowe alibo kartkowe. 
Ksią:zkowe rejestry grup I, Il, III i IV posiadają 

rubryki według wzorów A i B załącznika Nr. 2. 

Prowadzenie rejestrów odnośnie zakładów prze
mysłowych wymagających zatwierdzenia urządzenia. 

3. 
Rejesitrowanie odnośnie zakłaJdów -przemysło

wych wyma:gaj ą1cych zatwierdzenia urządzenia odby- · 
wa się w kolejności czynnośd i forimalności związa„ 
nych z powstawaniem zakładów. ,Naprzóq włascfoiel 
zakładu wnosi podanie o zatwierdzenie· urządzenia 
zakładu. 

Po zatwietdzen:iu zakładu, wptSUJe s1ę zakład' -
ten w rejestr za:kładów podług wzoru B załącznika 
Nr. 2 pod numerem porzą:dkowym, cpoczem po uzyska
niti przez przed:si'ębłorcę -'koncesji, potWieiClzenia· 
zgfoszenia względri.ie katty rzemie.ślniczej wpilsuje , 
się go w odnośny rejestr -osobowy (koncesji, potwier„ 
4zeń zgłoszeń wzgłędnie kart rzemieślniczych) -pod 
numerem. porzą1dkowym. · 
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Wreszcie po otrzymaniu od ·przed~iębiorcy za
wiadomienia o uruchomieniu zakładu wypełnia się 
rubrykę 3 b) rejestru zakładów. 

4. 
W razie zmiany właściciela zakładu, wykreśla 

się, dawnego właściciela z odnośnego rejestru osqbo
wego następnie nowego właśdciela wpisuje się pod 
numerem porządkowym tegoż rejestru przyczem w 
ruhryce 6 wpisuje się nieulegający zmianie numer re
jestru zakłaJdów z odnośną adnotacją zmiany, zaś w 
rubryce 4 rejestru zakładów wprsuje się numer reje
stru osobowego, uzyskany. przez nowego wł·a-śdciela. 

-5, 
W razie zmiany w urządzeniu za:kładu (np. prze

budowy) wpisuje się zatwierdzenie jej w rejestr za
kładów pod numerem porządkowym przyęzem za
miast wypełniania rubryk 2 a, 2 h i 2 c danem1 z po
przedniej rejestracji umieszcza się w nich klauzulę 
powołującą się na dawny numer rejestru zakładów, 
co pozwala rozróżniać zmiany· urządzeń (przebudo
wy) istniejących zakładów od zatwierdzeń now-opow
stałych zakładów. Równocześnie w odnośnym reje
strze osobowym wpisuje się w rubryce 7 nowouzys
kany numer rejestru zaktadów. 

6. 
W razie powstania fil ji zakładu w rejonie wła

dzy właściwej d1a zakładu głównego rejestruje się 
filję jako nowopowstą.ły zakład w rejestrze zakła
dów pod nowym numerem porządiJrnwym, poczem 
numer ten wpisuje się w odnośnym rejestrze osobo
wym_ w ruqryce 4. 

1.-
W razie powsitania filji poza obrębem rejonu wła

dzy przemysłowej właściwej dla zakładu głównego, 
władza ta nierejestrując mji w swym rejest-rze za

' :\<.ł~pów wpi_suje _jedynie w rubryce 4 odnośnego reje
. stni os(jbowego ten mnner, który filia w rejestrze za
kładów prowadzonym przez wład-zę przem)'1Słową 
swego rejonu otrzymała. Równocześnie wła1d.za prze
mysłowa właściwa dla zatwierdzenia fi'lji, po wcią
gnięciu filji do swego rejestru zakładów, wpi'Suje wła
ściciela zakładu w odnośny rejestr osobowy pod nu
merem porządkowym przyczem w rubryce 5 wpisuje 
numer rejestru osobowego, pod którym właściciel 
przedsiębiorstwa zarejestrowany został w rejonje za
kładu głównego. 

8. 
W związku z punktami 6 i 7 należy ~rzestrze

gać ·wykonania art. 37 prawa przemys-f.owego, w myśJ 
którego właściciel zakładu głównego obowiąą.~y jest 
donieść o powstaniu fil j1 -nietyi-ko władzy przemyslo
wej właśdwej dla zatwierdzania filji, lecz rewnież · 
i wła!dzy właściwej d!Ja miejsca -sied:z;iby zakładu 
~łównego. 

Prowadzenie rejestrów odnośnie -zakładów prz-emy
_slowych. niewymaga;ących, zatwierdzenia urządzenia. 

9. 
Ponieważ rejestru - zakładów nie~ma-gających. 

zatwierQzenia urząa.zenia· nie prowaclzi s'i'ę, Wite 
zmiany lp~ ~· w~.- ,f~t 9uw~tłJl.ia iil~i od„ 
not6wuje się_ <tv·ł:ttt> w ••Ym ~j-tr:~ ~~\Wwym 
p{zez wpfsłlńie w rqbryce 4 wztl.. :6 a.ft.r~u nowego 
lokalu względnie a1dresu fil ji. · 



Re;estry · kartkowe. 
10, 

Rejestry kartkowe posiadają te same rubryki co 
rejestry ksiąźkowe, lecz i.idące w kierunku poziomym. 

Prowadwn'ie rejestrów kartkowych jest prakty
czniejsze od prowadzenia rejestrów książkowych, je
śli ma się do czynienia z większemi ilościami zakła
dów przemysłowych. Przy prowadzeniu rejestrów 
odnośnie przedsiębiorstw niekoncesj')nowanych czyn
ność wydawani:a przedsiębiorcy odnośnego dokumen
tu osobowego (:potwierdzenia zgłoszenia względnie 
karty rzemieślnkzej) może być połączona z czyn
nością rejestrowania go w ten sposób, iiż kopia orygi
nału tego dokumentu stanowi zarazem kartę rejestra
cyjną rejestru osobowego. W .tym wypadku pod'obny 
dokument osobowy względnie karta rejestracyjna 
będzie miała ·formę określoną wzorem C wzgl. D za
łącznika Nr. 2. 

Skorowidz allabetyczny. 
11. 

Dla łatwiejszego odszukania danych odnośnie 
przedsiębiorców wzig11. zakładów \przemysłowych 
wpilsanych w różne rejestry władze przemysłowe I„ej 
instancji prowa1d'zą przynajmniej jeden skorowfdz al
fabetyczny. 

VIII. ;PROWADZENIE SPISóW I REJ,ESTRóW 
ZAKŁADóW PRZEMYSŁOWYCH PRZEZ W:ŁA-

DZE PRZEMYSŁOWE Il-'EJ INSTANCJI. 
Władze II-ef instancji prowadzą: 
1) Spis (podług starostw) zakładów fabrycznych 

(motorowych ltt1b zatrudniających ponad 20 róbótni-

ków) ·powołanych d.o nadsyłania miesięcznych spra~ 
wozdań o zatrud:nieniu oraz zakładów rękodzielni
czych, które. zatrud'niają mniejszą ilość robotników, 
lecz ze względu na rodzaj produk:cji lub jej znaczenie 
gosp od, są objęte sprawozdaniem rocznem o stanie 
przemysłu i które w końcu roku obowiązane ~ą na żą
danie władz II-ej instancji lub pośrednio na żądanie 
wład1z 1-ej ·instancji. dostarczać danych . o zatrudnie
niu wzgL produkcji. 

Spis taki może być książkowy lub kartkowy i u
zupełnia się w' mfarę zawiadomień władz I-ej instan
cji o zgłoszeniu Z'akładów niewymagających zatwier
dzenia wzgl. o uruchomieniu zakła!dów zatwierdza
nych przez wła1dze I lub II instancji. 

2) Rejestr zakładów, których urządzenie wzgL 
zmiana została zatwierdzona przez władze II instan
cji; refestr ten QPrócz numeru porządkowego zawiera 
numery porządkowe, które zakłady otrzymały w spi
sie podług starostw (w myśl ust. 1) ·przyczem zakła
dy istniejące .zachowują dawny numer tego spi!su, tak 
że podług numerów rejestru ddróźn~a się zatwierdze
nie nowych od zmian w ttrząd,zeniu (przebudowy) 
istniejących zakładów. Rejestr ten różni się od reje
stru określonego· wzorem B pd,łg. załącznika Nr. 2 
tem, że rubryka 6 tego wzoru jako nie-potrzebna od
pada, gdyż prowa'dzony w myśl ustępu 1) niniejszego 
artykułu spis piodług starostw, posiiąida osobne rub
ryki · dfa odnotowywania danych miesięcznych, kwar
talnych i rocznych, o ilości robotników oraz danych 
rocz·nych o prod'ukcji. W rejes'trze kadkowym na od
nośne _rubryki przeznacza się drugą stronę karty re
jestracyjnej. 

Załącznik Nr. 1. 

§łQszenia przemysłu 
Wzór 

załącznika do podania o zatwierdzenie zakładu. 

Do 

(wymlenlt władzę przemysłow111) 

Za pośrednictwe.lJl ·'··················· ··-······-~---·--·······--···--·-··-····-·····--·~----···--···--·~-----·~--„·-·-·······-- ---.,.~-··--········-··-····-···-·······c"·„···--··-· __ 

Imi~ i. nazwisko petenta 

Data urodzenia 
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1. Miejscowość, gdzie ma się znajdować 
zakład przemysłowy (miasto, osada, 
wieś, powiat, gmina). 

2. Jakie fabrykaty ma wytwarzać ~akład. 

3. JakJe ·materja_ły .surowe,. półfabrykaty 
i niaterjały polllocnicże maj~ byó uży„ 
wane do· pr9dukcji. 



Nr. 2 Str. 25 DZIENNIK URZĘDOWY ------·--------- --------------------- ---- ---··-- ---------------
--------------------------~------·--....,.----------~~-------------------------------------

·4. Położenie zakładu w m1esc1e, osadzie 
lub wsi· (dokładne wymienienie adresu 
oraz połoźenia w stosunku do sąsied
nich posesji, budowli i pomieszczeń ze 
wskazaniem ich charakteru, odległości 
oraz nazwisk ich właścicieli i użyt
kowników). 

5. Rodzaj, rozmiar . i ilość pomieszczeń 
zakładu z wymienieniem materjału, 
użytego na budowle, warunków oświe
tlenia natµralnego i sztucznego, wen· 
tylacji, kanalizacji i ogrzewania: 

a) istniejących już, 
b) projektowanych do wybudowania. 

6. Ilu robotników ma być z~trudnionych 
przy fabrykacji. 

7. Rodzaj sił używanych do produkcji 
(ręczna czy motorowa; rodzaj, siła 
i ilości silników). -

8. a) maszyny i przybo;ry ręczne. 
\ 

b) maszyny poruszatfesiłąmotorową . 
..d • 
o ::I 
;:;.,"CS c) transmisje i inne przewody siły. 
Cl = M:ia 
.~ = d) kotły i paleniska. 1:2N 

i3 \= 
·<2) C2) 
-N e)· środki lokomocji i transportu. 
UJ "CS 
·- =' 55 f) ścieki, filtry, osadniki i t. p . 

. ~ 

g) urządzenia specjalne; zabezpie· 
czema maszyn i inne. ..-

-
9. Zawód· petenta, jego kwalifikacje fa-

chowa i naukowe, dotychczasowe za· 
jęcie o~a~ jego zdolność prawna do 
prowadzema przemysłu. 

10. Uwag i. 

I 
I 
I 
I 

-

-

(c:iytełny podpis I adres p•tenta) 

···---~-·······-, dnia .............. ·-·····-···························„···:····„······ 192 ....... r. 

' 



Str. 26 

\Właściciel 

Nr. 
przedsiębiorstw a 

porząd. 
lmi~ i na-

1wlsko. Oso· Adres 
ba prawna 

1 2 

Zakład 

Nr. 
a) b) 

porz~d. c) 
Nazwa i Ro- -

firma dzaj 
Adres 

1 2 

___ D_Z_I. E _N N I_!( __ UR ~-Ę_D_O_W_Y ______ ~ ____ N_r_. _2 

Rodzaj 

Załącznik Nr. 2 

koncesji 
Rejestr : potwierdzeń zgłoszeń 

kart rzemieślniczych 

Zastępca Nr. dz. i data kon-

nz;erżawca cesji. Potw. zgłoszenia 
·przemysłu 

Fil ja karty rzemieśln. 

3 4 5 

Rejestr zakładów. 

Wzór A. 

Nr. reje~tru 

zakładów 
Zmiana 

Adres 
urządzenia 

zakładu 
zakładu 

6 7 

Wzór B. 

Nr. dz. i data Napęd Normalna 
- --·-- --- =-= 

a) b) Nr. rejestru 

Zatwier- zawiado- osobowego 
Ilość Pro-

mienia o Rodzaj K. M. robot-
dzenia urucho- ników 

du keja 
zakładu mieniu 

u tv agi 

8 

-

Uwagi 

-----·-----
_____ „ __ . ___ ___ I ___ 

. --·-~··-·-~ 

3 4 5 6 1 

' 

. 

" 



Nr. 2 

Urząd ........... -------·-······-···-------··-·---·-·-------·--······-·--

Nr. Dz. ---·-·--·----------:-_______________ .......... „ ......•.• : •••• 

Dn .......................................... „....... 192 ·---·-- r. 
Potwierdzenie zgłoszenia Nr. rej. 

wydane na podstawie art_. 7. Rozp. Prez. Rzplitej 
z dn. 7.VI. 1927 r. (Dz. U. Nr. 53). 

Str. 21 

Wzór C. 

Właściciel f Imię i nazwisko, nazwa osoby prawnej ......... ·---··-·---··-----······-·-········-···--·--··-··-·-·--···-··-········-----

przedsiębiorstwa · l Adres -·-··----·--···-----···--·-·--·····--·-···----·--·---·-·--·--·--···---------··-------------·--···-··------·:·····--··--·-·----·-·-···-··-------··-··-···--···--·~·-··· ······--------·---·----·-
-RO<lzaj' przemysłu ..................... „ ••.• ··----·--·------·--···--·-„·-·· _.----------·--·------„---------···---------··----------------·--·------··--·------·--·····--··--·-----··-----··---·-···--··-··-··-·---··-··-···---··· 

Przedmiot 'przedsiębiorstwa -------------·--------------·-····--·----------··-----------·-------·-··--------··- .. -------------····------------------····-··-···-········„·······----„--------------------·-----·--·-·· 

Zastępca ................ ---------------------------------------------------~-----------------·--------------·-----·----··-----------------------------------·-----------------------------·-· --·--·-------·---···-·-·--·······-·--·------·-·--··--„.-

Dz i eria wca ---·-·-------„---------------··---·----------·-·„----------„·------„-----------„--„ ·-·------·-------·--·········-------------·-·-·--·------···-·------·-------------· ·--------··---·--··········-----····--······-··-·-····-· 

Firma -----------„--------------------------------------~-------------·-„·----------- .. „ ....................... ----------·-------·-------·-··-----·-··--··----------·····--·-------------„------- ------·-··-···-··--------------------------·-----------

Miejsce prowadzeni a przemysłu --------·--··· ----·-·--·-····· „ .•.. -··--------------------·---··· ·----------······-----·-·--· .. ------- -- ---------------------------------------------- --- • 

Nr. rej. zakładów ···-----------,----·-·--·····------------------·-··---·-·-··-------·--·--·--··--··-·"'------··---· ______ -----------------------------·--·-·---------------

u„w agi:.·--···-···-··-···-···········--··--------·-······--·-----··-------- „ ••••.•••••••• „ •• ·-------------------------------------·-····--····----------··--·-·--··-·----·-·-··"'"""""""""•······------···---------··-····--·····--·· 

(miejsce pieczęci) podpis: 

..., Urząd" -:„·-·----····------·--·---·--··-„--,„. __ „ •... „ ..••.••..•. „ .... 

• i 

Nr. ·oz. _____ ... : ........................ „ •••••••••••••.••••••.••••••• 
Dn ........... ----··-··-----···-·---·-···-···--··-··- 192„ ..... r. 

Karta rzemieślnicza Nr. rej. 

wydana na podstawie art. 14 7 Rozporządzenia Prez. Rzplitej 
z dnia 7.Vl. 1927 r. (Dz. U. Nr. 53) 

na skutek zgłoszenia z dnia---·----·-··-·--·----·-··---·---------------·-·-··---··--·-··--------192 ....... r .. 

WzórD . 

Panu ................ : .............. , ......................................... „ .••........• „„·---·············-----·---------------------·--------------- ------------„··------------·-----··------··--------

obywatelowi ···------··--·---·····--·--·----··--------------------------------··--·-- ----·····„········-·------·------------------------,--------·-„··----„---······--------------

urodzone1nu dnia _ .... „ •.• „.„ ..... „.„„.„_ .. „.„.„.„„„ .„ .... „ .• „ ••... „.~·-----„···-·--- r ....... --------···--·-··--·· w ··-·------------~---·····-·---····--·····-·····-····-·-·-·····-··-··-·······------·-···--

na prowadzenie rzemiosła -----„··---------~-----------„-----·-·------------·------------·-··--·------„----·····--·--------------·-···--··-----.:.__-··--·----· 

w (adres) ----·-·····-············-·-··········-··„.„ •. „"'.„„„ .. „ .. -.„., ___________ .. ,.„ ...... , ... ----·----------------····-------------------·--~---~-----„·--·-----······-----·:-.... „ ..•...•............. „ ... „ .•....... 

przez zastę,pcę ·-··········--··-··--·--·---·-·---------------------·--------------·---------------····------·····---------------·--------------·······-----·---------·-----·--

pod firmą -····--···-·····-·--····-··-----------------------···--------------·····---------------------------··-···- ·-----···-------------------------------·- ------·--·····-··-···-----·······-··-··-·--···----···--····----·-···········--·~ 

(miejsce pieczęci) podpis: 



_śt_r._2_8 _________ D_':· _i_I E_~_~J_K UR Z Ę DO WY Nr. 2 

Opłaty stemplowe od podań i świadectw, przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem (D. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) 
(L. D. V. U. 283. 6. 27). 

Nr. 

porz. 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

Art.~ rozp. 
Prez. o pr-awie 
przemysłowem 

4 
(ustęp drugi) 

7 

9 

14, 25 oraz 
26 (ust~p 
ostatni) 

18, 25, 26 
(ustęp 

ostatni) i . 28 

19 

24 

29 

36 (ustęp 
pierwszy) 

36 
(ustęp drugi) 

PRZEDMIOT 

a) Podanie cudzoziemca, nie mogącego udo
wodnić wza1emności przez powołanie się na umowę 
międzynarodową, o dopuszczenie do nabycia upraw-
nienia przemysłowego • . . 

b) Decyzja, wydana na skutek powyższego po
dania. dopuszczająca cudzoziemca do nabycia upra-
wnienia przemysłowego . . . . 

a) Doniesienie o rozpoczęciu prowadzenia prze· 
mysłu ze stałą siedzibą z wyjątkiem doniesienia 
o rozpoczęciu prowadzenia rzemiosła (art. 144 rozp. 
o prawie przemysł. i Nr. 36 niniejszej wykładni). 

b) Potwierdzenie przez władzę przemysłow,ą 
odbioru zgłoszenia, wymienionego pod a) . ' 

· a) Podanie o udzieh;pie konces.ii 2) na prowa
dzenie przemysłu wymienionego w art. 8 rozp. · 
o prawie przemysłowem 

b) Koncesja wydana na skutek podania, wy
mienionego pod a) z wyjątkiem koncesji na handel 
starzyzną (art. 8, punkt 10 rozp. o prawie przemysł. 
i Nr. 3, lit. c niniejszej wykładni} . . . . . . . 

c) Koncesja na handel starzyzną • . 
a) Podanie o zatwierdzenie projektu urlądzenia 

zakładu przemysłowego, lub zmiany tegoż urządze
nia, jeżeli załatwienie podania wymaga oględzin na 
miejscu 2) „. . 

b) decyzja, zatwierdzająca projekt urządzenia 
-zakładu przemysłowego lub istotnej zmiany tegoż 
urządzenia . -· . 

c) Podanie oddzielne, zawierające zarzuty na
tury prywatno·prawnej przeciw zatwierdzeniu pro
jektu urządzenia lub projektu istotnej z,miany urzą
dzenia . 

d) oświadczenie, wniesione do protokółu rozpra~ 
wy komisyjnei (art. 21 rozp. o pr. przemysł.), zawie~ 
rające zarmty natury prywatno-prawnej przeciw, za
twierdzeniu projektu urządzenia lub proiektu istotnej 
zmiany urządzenia . . • 

Powiadomienie o uruchomieniu zakładu prze-
mysłowego • . 

Odwołanie od decyzji władzy przemysłowej 
w sprawach tyczących się zatwierdzenia projektu 
urządzenia zakładµ przemysłowego 

Zawiadomienie o zaniechaniu prowadzenia prze
mysłu oraz zawiadomienie o zmianie lokalu, prze
znaczonego do prowadzenia przemysłu, nie wyma· 
gajł\cego koncesji . . . • • • . 

a) Podanie o zezwolenie na zmianę lokalu prze
znaczonego do prowadzenia przemysłu, wymagające-
go koncesji 2) • • _ • 

Stawka 
opłaty 

stemplowej 

3 zł.1) 

20 zł. 

wolne 

wolne 

20 zł. 

3 zł. 

10 zł.1) 

a zł. 

3 zł. 1) 

3 zł. 1 ) 

wolne 

3 zł.1) 

wolne 

3 zł.1) 

1) Każdy !ałącznik podania podlega opłacie stemplowej· w wysokości 50 gr. (art. 145 u. o. s.). 

2) Wyjątek w przypadku,. gdy podanie wniesiono do magistratu, patrz Nr. 38 niniejszej wykładni. 

Art. uatawy 
o. opłatach 

stemplowych 

145 

156 (p. 5) 

142 (p. 1) 

160 (p. 1) 

145 

'156 (p. 5) 
156 (p. 5) 
oraz§ 175 

146 

154 

145 

140 i 145 
I 

142 (p. 1) 

145 

142 (p. 1) 

145 



Nr. 2 DZ I E·N N I K UR Z Ę DO WY 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Nr. 

p.orz. 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Art. rozp. 
Prez. o prawie 
J)r~emysłowem 

37 

38 

39 

40 
(ustęp drugi) 

40 (ustęp 
przedostatni) 

41 

44 

46 

53 (ustęp 
ostatni) \ 

54 '~ 

55 

58 

I 

PRZEDMIOT 

b) Po.zwolenie na zmianę lokalu, przeznaczone
go do prowadzenia przemysłu, wymagającego kon
cesji ~· . . . 

Doniesienie o otwarciu . filii (z wyjątkiem, gdy 
chodzi o filję przemysłu koncesjonowanego) 

W przypadku, gdy chodzi o otwarcie filji za
kładu przemysłowego koncesjonowanego, stosuje się 
nr. 3 niniejszej wykładni. _ 

Odwołanie od decyzji, zabraniającej prowadzenia 
przemysłu przez zastępcę . • • 

a) Podanie o- wydanie legitymacji na zbieranie 
zamówień lub skupywanie towarów . • 

b) legitymacja . . . 
Doniesienie, na czyj rachunek będzie wykony

wany przemysł koncesjonowany lub rzemieślniczy 
po śmierci uprawnionego • 

Zgłoszenie prowadzenia przemysłu koncesjono
wanego lub rzemieślniczego na rachunek masy upa-
dłości (konkursowej lub spadkowej) . . 

a) . Podanie o zatwierdzenie cennika w prze-
myśle gospodnim . . . • 

b) Zatwierdzenie cennika w przemyśle go
spodnim 

Informacje co do produkcji i urządzeń zakładów 
przemysłowych . . . 

a) Podanie o licencję (pozwolenie) na przemysł 
okrężny 2) • • • • • • • • • • • • • • •.• 

b) 'Licencja (pozwolenie na przemysł okrężny, 
poza przypadkarni, przewidzianymi w punktach 2, 3 
i 4 art. 62 rozp. Q prawie przemysłowem (w szcze· 
gólności te~ licencja udzielona osobie, która jeszcze 
nie skończyła 21 roku życia) . • . 

c) Licencja (pożwolenie) na przemysł okrężny, 
udzielona mimo istnienia przeszkód, przewidzianych 
w punktach 2, 3 i 4 art. 52 rozp. o prawie przemy-
słowem . - . . . . 

a) Doniesienie o rozpoczęciu prowadzenia prze
mysłu okrężnego, ograniczonego do .targów . 

b) Potwierdzenie odbioru zgłoszenia o rozpo
częciu . prowadzenia przemysłu okrężnego, ograniczo-
nego do targów . . • . . 

a) Podanie właściciela licencji na przemysł 
okrężny o rozszerzenie jej ważności poza obszar wo-
jewództwa,· na który została wydana • . · 1 

b) Decyzja zezwalająca na to rozszerzenie . 
a) Podanie o osobne zezwolenie (wizę) miejsco

wej władzy przemysłowej na prowadzenie przemysłu 
okrężnego w pewnej gminie . . . 

b) Zezwolenie,· wydane na skutek podania, 
wymienionego pod a) . 

a) Podanie o pozwolenie na przybranie pomoc
nika przez prowadzącego ~rzemysł okrężny 

1) Każdy załącznik podania podlega opłacie w wysokości 50 gr. (art. 145 u. o. s.). 

Stawka 
opłaty 

stemplowej 

3 zł •. 

wolne 

3 zł. 1) 

3 zł.1) 

3 zł. 

wolne 

wolne 

3 zł. 1) 

3 zł. 

wolne 

3 zł.1) 

3 zł. 

20 zł. 

wolne 

, wolne 

3 zł.1) 

20 zł. 

3 zł. 1) 

3 zł. 

3 zł.1) 

2) Wyjątek w przypadku, gdy podanie wniesiono do Magistratu,. patrz nr. 38 niniejszej wykładni. 

Str. 29· 

Art. ustawy 
o ... opłatach 

stemplowych 

154 

142 (p. 1) 

'145 

145 

142 (p. 1) 

142 (p. 1) 

145 

154 

142 (p. 1) 

145 

154 (oraz 
§ 175 r. w. 

156 (p. 5) 

142 :(p. 1) 

160 (p. 1) 

145 
155 (p. 5) 

145 

154 

145 



Nr. 
porz. 

21 

22 

28 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Art. rozp. 
Prez. o prawie 
przemysłowem 

72 i 160 

74, 99, 104, 
109, 160 

i 167 

75, 104, 
rno, rn1 

84, 160 

93, 102, 
160 i 167 

- 94 i 160 ' 

95, 107, 
160 i 167 

96 i 106, 
160 i 167 
9~ i lGO 

PRZEDMIOT 

b) Zezwolenie, wydane na skutek podania wy-
mienionego pod a) . , · • 

a) Podanie o zezwolenie na rozszerzenie okrę

gu korporacji lub cechu poza obszar powiatu admi
nistracyjnego, w którym korporacja lub cech ma 
siedzibę • • • . • 

b) · Zezw~lenie na takie""rozszerzenię . . 
a) Podanie o zatwierdzenie statutu lub zmian 

statutu korporacji, związku korporacyj, cechu lub 
związku cechów - w szczególności o zatwierdzeniu 
nowego statutu korporacji, związkuikorporacyj, ce
chu lub związku cechów istniejących przed wejściem 
w życie rozporządzenia o prawie· przemysłowem 2) 

b) Zatwierdzenie 2) • • 

c) Odwołanie od decyzji, odmawiaj~cej za
twierdzenia statutu korporacji, ~związku:tkorporacyj,. 
cechu, związku cechów lub zmiany tegoż statutu 2) • 

a) Podanie o zatwierdzenie statutu dodatko-
wego korporaeji, związku korporacyj, cechu, związku 
cechów lub zmian takiego statutu 2) 

b) Zatwierdzenie 2) • 
c) Odwołanie od decyzji, odmawiającej zatwi.er-

dzenia statutu dodatkowego 2) • • 

a) Podanie o zezwolenie korporacji lub cecho
wi na: nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, 
na zaciągnięcie pożyczki, zbycie ruchomości posia
da.iących wartość historyczną, artystyczną lub nau-
kową • 

b) Zezwolenie wydane na skutek podania wy-
mienionego pod a) • J 

a) Podanie do władzy nadzorczej o poświad
czenie, że pewna osoba jest Rtarszym korporacji lub 
cechu, albo ·należy do zarządu związku, korporacji 
lub związku cechów . • . 

b) Poświadczenie, określone w punkcie a) > ' 
Reklamacja oraz odwołanie w „rawie ważności 

wyborów, dokonanych w korporacji lub cechu 
Podanie oraz odwołanie, wniesione do władzy 

nadzorczej w spraw ach: tyczących się korpóracji lub 
cechu (w szczególności także w sprawach wymiaru 
i poboru opłat korporacyjnych), jak również 'fi spra· 
wie likwidacji spraw rozwiązanego związku, korpo
racji lub związku cechów: 

a) Zasadniczo 3) • • • • 

b) W sprawie kar porządkowych (art. 95, ustęp 
piąty rozp. o prawie przemysłowem_ lub w sprawie 
zawieszenia w urzędowaniu (art. 9t>, ustęp przed-
ost~tni) . • . 

Odwołanie od decyzji, rozwiązującej korporację, 
związek korporacyj, cech lub związek cechów 

a) Podanie gminy o zatwierdzenie pro.iektu uży
cia ma,iątku korporacji rozwiązanej Jub rozwiązanego 
cechu ,._ . 

Stawka 
opłaty 

stemplowej 

8 zł. 

a zł.1) 
3 zł. 

3 ·zł.1) 

3 zł. 

3 zł.1) 

3 zł. 

3 zł.1) 

3 zł.1) 

3 zł. 

3 zł. 1) 

8 zł. 

3 zł.1) 

3 zł.1) 

wolne 

3 zł.1) 

wolne 

1) Każdy załącznik podania podlega opłacie stemplowej w wysokości 50 gr. (art 145 u. o. s.). 
2) Wyjątek dla obszaru województw: poznańskiego i pomorskiego, patrz nr. 39 niniejszej wykładni. 
3) Wyjątek w przypadku, gdy podanie wniesiono do magistratu, patrz nr. 38 niniejszej wykładni. 

Nr. 2 

Art. ustawy 
o opłatach 

stemplowych 

154 

145 
154 

145 
154 

145 

145 
154 

145 

145 

154 

145 
154: 

145 

145 

142 (p. 15) 

145 

144 (p. 2) 



Nr. 2 

Nr. 
porz. 

30 

31 

32 

33. 

34 

35 

3H 

37 

38 

Art. rozp. 
Prez. 'o prawie 
przemysłowem 

105 i 1()7 

112 

115 

122 i 124 

134 

135 (ustęp 
przedostatni) 

14:4 

147 
192 

1:n 
19() 

I 

DZIENNIK URZĘDOWY 

PRZEDMIOT 

b) Zatwierdzenie 
Podanie, którem zarząd związku, korporacji lub 

związek cechów: 
a) Przesyła władzy nadzorczej wykaz korpo

racji, należących do związku . 
b) Zawiadamia tę władzę o zmianie w składzie 

zarządu lub o zmianie siedziby zarządu . : 
c) udziela władzy nadzorczej odpis zamknięcia 

rach unkow.ego 
d) Zawiadamia władzę przemysłową wojewódzką 

o zwołaniu zgromadzenia związku 
a) Podanie o przywrócenie przemysłowcowi 

prawa trzymania uczniów 
b) Decyzja, przywracająca fo prawo 
Odwołanie od zarządzeń, wydanych na podsta

wie art. 111, H3 i 114 rozporządzenia o prawie 
pnemy~owem . • 

' a) Świadectwo, wydane uczniowi przez pryncy
pała, stwierdzające przebyty cząs nauki . . . . _ . 

b) Świadectwo ukończenia nauki przemyslowej, 
wystawione przez zarząd korporacji 

c) Uwierzytelnienie przez. urząd gminy świa
dectwa, stwierdzającego przebyty czas nauki, a wy
danego przez pryncypała 

Podania, tyczące się spraw, należących do za
kresu działania instruktora korporacji przemysłowych 

Podanie, zawieraiące zrzeczenie się uprawnienia 
przemysłowego 

· a) Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia rzemiosła_ 
z równoczesnem wykazaniem zawodowego uzdolnie-
nia2) . . 

b) Karta rzemieślnicza 
Odwołame od nakazu karnego, wydanego przez 

izbę rzemieślniczą . , 
W przypadku, gdy podanie, które według ni

niejszej wykładni, podlega opłacie, wniesiono do ma
gistratu, obowiązują zasady następujące: 

a) Podanie takie nie podlega opłacie stemplo
wej na rzecz Państwa (art. 140, ustęp drugi u. o. s.) 
jeżeli według obowiązujących przepisów należafo je 
wnieść do magistratu, albo mogło być wniesione 
bądź do władzy państwowej bądź do magistratu. 

b) Jeżeli natomiast według obowillzujących 
przepisów podanie należało wnieść do władzy pań
stwowej, a faktycznie wniesiono je do magistratu, 
to w razie zwrócenia podania petentowi przez ma
'gistrat i ponownego wniesienia przez stronę do wła„ 
<it.y państwowej, jak również w razie bezpośrednie
go przesłania do władzy państwowej przez magistrat, 
władza pa11stwowa zażąda uiszczenia opłaty stem
plowej. 

Stawka 
opłaty 

stemplowej 

wolne 

wolne 

wolne 

wolne 

wolne 

3 zł. 1) 

3 zł. 

3 zł.1) 

wolne 

wolne 

wolne 
\ 

wolne 

wolne 

3 zł.1) 

3 zł."' 

wolne 

1) lł:ażdy załącznik podania podlega opłacie stemplowej w wysokości 50 gr. (art. 145 u. o. s.). 
2) Wyjątek w przypadku, gdy podanie wniesiono do Magistratu, patrz nr. 38 niniejszej wykładni. 

) 

I 
' ' I 
J 

Str. 31 

Art. ustawy 
o opłatach 

stemplowych 

160 (p. 3) 

142 (p. 1) 

142 (p. 1) 

142 (p. 1) 

142 (p. 1) 

145 
154 

145 

.iako wy-
dane przez 

organa 
nie pań& 
stwowe 

142 (p. 14) 

142 (p. 1) 

145 
154 

142 (p. 15) 
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Nt. Art. rozp. Stawka . Art. ustawy 
Pre z. o prawie PRZEDMIOT opłaty o op.łatach 

porz. przem.ysłowem stemplowej st em płowych 

-
39 196 Podania o zatwierdzenie statutów i zmian sta- 141 (p. 1) 

tutów korporac.ii lub związku korporacyj, wymienio-
ne w art. 196 (ustępie drugim, punktu 2) rozp. 
o prawie przemysłowem, wnoszone do wojewódzkich 
sądów administracyjnych na obszarze województw: 
poznańskiego i pomo~1kiego i rozpatrywane w po-
stępowaniu sporno-administracyjnem oraz świadectwa 
wydawane na skutek tych podań . . wolne od opłat 

stemplowych, 
podlegają jed-

nak opłatom 
o~obnym w myśl 
przepisów, za-
wartych w roz-
porządzeuiu 

pruskich Mini-
strów Spraw 
Wewnętrznych 
i Skarbu z dnia 
27 lutes!o 1884 r. 
(Oz. rozp. dla 
og, wewn. ad-

ministr. Nr. 30) i 
w rozporządze-
niu Ministrów 

Skarbu i Spraw 
1~W ewnętrznych 

z dnia 28-go 
marca 1924 r. 
(Dz. U. R, P. 

Nr. 31, poz. 314). 

(Art. 16, 140, 154). Podania wnoszone do u~zędów państwowych przez korporacje, związki kor· 
pora.cyj, cechy i związki cechów· (art.· 69, 100, 160 i 167) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 7 czerwca 1927 roku o prawie prz.mysłowem Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468), jak również świa· 

dectwa, wydawane dla nich przez urzędy państwowe, podleaają opłatom stemplowym według przepisów 
ogólnych: osobom tym nie przysługuje również osobiste uwoln:enie w zakreśie opłat stemplowych od 
umów, przewidziane w art. 16 (L. D. V. 11. 283. 6. 27). 

(Art. 16, 120, 140, 144 punkt 2, 160). Podania, wnoszone do urzędów państwowych przez Izby 
rzemieślnicze (art. 168 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie 
przemy~łowem Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468), jak również śwladectwa, wydawane im przez urzędy 
państwowe z wyjątkiem świadectw, wymienionych w art. 157 u. o. s. - są wolne od opłat stemplowych. 

Nie podlegają również opłatom stemplowym podania, wnoszone do izb rzemieślniczych. 
Obligi izb rzemieślniczych .są wolne od opłaty (art. 120, punkt 1 u. o. s.). Nie służy izbom 

rzemieśfniczym uwolnienie osobiste od opłat stemplowych w zakresie umów, obustronnie obowiązujących., 
przewidziane w art. 16 u. o. s. (L. D. V. 11283, 6. 27). 
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Wydz. Rolnictwa i Weterynarji. 
WYKAZ 

chorób zaraźliwych zwienęcych na terenie Woje
wództwa Łódzkiego w m-cu grudniu 1927 r. 

Nosacizna: 

pow; Koniński, gm. Tuliszków, w. Tuliszków 

świerzb u ·koni: 

pow. Łódzki, gm. Nowosolna, Sikawa 
pow. Piotrkowski, gmina i wieś Ręczno 
pow. Piofa-kowski1, gm. Ręczno, Łęki Królewskie . 

Różyca świń: 

P·ow. Łęczycki, gm. Grabów, Smolice 
pow. Łęczycki, gm. Gostków, Gositkówi 
pow. Piotrkowski, gm. Gorzkowice, Gorzkowkzki. 

Zaraza trzody chlewnej: 

pow. Łódzki, gm. Lućmi1erz, Dąbrówka-Sowice. 

W śdekHzna: 
pow. Laski, gm. Łask, w. MaU:ryca 
pow. Łaski, gm. Wodzie•rady, f. Wodzierady 
osada ·Lutomiersk 
pow. Radomskowski, gm. Dąhrcl.wa Zielona, w. So-

borzyce 
pow. Si:e~adzki, gm. Bogumiłów, kol. Bobrowniki 
·pow. Wieluński1 , gm. Chotynia, Chruśdn 
mi1asto Łódź. 

Zaraza Bollingera: 

pow. Brzeziński, gm. Lipiny. w. Teodorów 
pow. Brz,eziński, J;!m. Dmos:in, w. Kamień · 
pow. Kolski, gm. Karszew, w. Lisice 
pow. Łódzki1 , gm. Nowos91na, w. Nowosolna. 

Cholera drobiu: 

P1ow. Kaliski·, gm. Kami:eń, folw. Dębe. 
Łódź, dnfa 21 stycznia 1928 · r. 

(-} L Dr e ck i 
. lnS'pektor W eteryna:rji. 

L. RW. 26/6/IV. Łódź, dnia 21 stycznia 1928 r. 

Przesyła się do w!adomośd. 

Za Wojewodę (-) L. Dr e ck i 
Inspektor W eteryna:rj. 

v. 

Ruch slutbowy za m. styczeń. 
Pan Minister Spra':" Węwnęt;rznych 

przeniósł: 

Ludwika Miszewskiego, Referendarza w VII st. -
sł. Starostwa w Radomsku - do ekspozytury Starn
stwa brzez.i(iski<ego w Tomaszowie Mazowieckim 
i powienył mu kie:ruwnictwo tejże _ekspozytury. 

Witolda Pi1wni:cki1ego, referendarza w VII st. sł. 
- ze Starostwa w Słupcy do Starostwa w Radom
sku. 

.~~~~~~--~~~~~~~~ 

ustalił w służbie państwowej: 
Wiktora Wagnera, -Inspektora farmaceutyczne

go przy Urzędzie Woj1ew6dzkim w Łodzi w VII st. sł. 
zwolnił: 

Kazimierza J aniszewski.e~o ze stanowiska urzę
dn. I kat. VI st. sł. Urzędu Wojewód'zkiego w todzi 
wobec pneniesienia go z dnrem 1.2 r. b. na etat Mi-
nisterstwa Pracy i Op. Społ. · · 

Pan Mini•ster Prz.emysłu i Handlu 
ustalił w służbie państw.: 

Inzyniera chemii Karola Baje1ra na stanowisku 
Naczelnika Wydziału Urzędu Wojewódzkiego w Ło
dzi w V st. sł. 

Inż, mech.; Jóiefa Piaskowskiego, na stanowi• 
sku Radcy Wojew. w VI st. sł. · 

Pan Minist~r Pracy ·i Op. Społecznej 
zamianował: 

- Kazim1erza J aniszewskieg:a, urzędn. VI st. sł. 
i ki.erowniki.em Państwowego Urzędu Pośrednictwa 
Pracy i Opieki nad wychodź~ami> z dniem 1.2 1928 r. 

Pan Minister Rdbót Pu1blicznych · 
zamianował: 

Inż. Feliksa Pruszewski.ego,. kterown. Za:rządu 
Drogowego pow. łódzkiego - urzędnikiem I kat. 
VII st. sł. z pozostawi;eniem na dotychczasowem sta
nowisku, 

Pan W ()jewoda 
mianował: 

Jana Chołońskiego, kontr. pracown. Urzędu 
W oj ew. w Łodzi -- urzę'dni!kiem rachunkowym II ka
tegorji VIII st. sł. tegoź Urzędu Wojewó&~kiego. 

Reginę Pyrkównę, kontr. pracowni;cę Starostwa 
w Łodzi - urzędniczką III kat. X;I sit. sł. 

Helenę Maciejewską, prakt. na stanowisko III-ei , 
kateg. - urzędniczką III kat. XU st. sł. Urzędu Wo-
jewódzkiego w Łodzi · 
zwolnił ze służby: 

Henryka Póbor1ca, urzędn. X st. sł. 'kom,isarjatµ_ 
Rządu nam. Łbdź z dniem 31 s·tycznia 1928 r. 

91 . 

-KO•U•IK" TY. 
L. P. O. 47/106. Łódź, d. 14 stycznia .1928 r. 

KOMUNIKAT._ 

1) Na podstawie umowy zawartej 1przez Polskę . 
w dniu 24 listopada r. ub. z NiemcamL .rQzpoczną 
Niemcy od począt~u 1928 r. wypłacać polskim rohot-:
nikom rolnym i -ich rodz~nom należne im z Njemiec. 
renty za nieszczęśliwe wypadki przy pracy· i z pow9..;, 
du niezdolnóści do pracy, o ile wypłatę rent wstrzy
mały z powodu· przebywania uprawnionych -w Pol. 
sce. 

Ci robotnicy rolni, którzy otrzymywali z Polskich 
Zakładów Ubezpieczeń zasiłki, nie· mają · potrzeby 
wnosić nowych podań o renty ·niemieclde, gdyt Za
kłady, :które dotąd wy.płacały im zasiłki, same zatą„. 
dają od Niemiec ·podjęcia wypłaty należnych im rent. 

Ci zaś robotnicy ·rolni, którzy zasiłK6w nie otrzy
mywali powinni w czasie ·najbliższyąi przesłać wszyst. · 
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kie dokumenty rentowe niemieckie ( orzecze-nia, przy ... 
znaj.ą.ce rentę i wstrzymujące jej. wypłatę z powodu 
ich p.obytu w :Polsce) ·do Ministerstwa )Pracy i Opieki 
Społecznej (Departament Ubezpieczeń S.połec·znycli), 

. 2) To samo odnosi się do robotni1ków rolnych, 
kh)rzy _ulegli nieszczęśU:wemu wyipadkowi przy pracy 
w· Niemczech już po dniµ 31 grudnia: 1926 r.; pozatem 
nie wolno Niemcom wypłacać im jednorazowej od
prawy zamiast renty; Niemcy muszą więc wypłacać 
im rentę wypadkową i to za. czas od wypadku a nie 
dopiero od dnia 1 stycznia 1928 r. (jak się płaci tym 
polskim reJl;cistom, którzy wcześniej ulegli wypadko
wi)· rodziny kh, zaś powinny otrzymać od Niemiec, o 
ile robotnik rolny zginął w Niemczech na. skutek nie-
szczęśliwego wypadku :przy pracy, pośmiertne r od- J 

szkodowanie nrewypłacooe mil w chwili śmiel"1ci. 
3} Od 24 lismpada 1927 r. nie wolno już w 

N ieniczcch w Ubezpieczeniu na wypadek choroby, 
niezdolnośd do pracy i od wypadków odmawiać pol
skim robotnikom rolnym i ich rodzi:nom wyipłaty rent 
z PP'vodu ich obywatelstwa polskiego lub pobytu w 
Polsce. Muszą być pod każdym względem fra:ktowani 
tak jak robotfliey niemieccy, o ile byli ubezpieczeni. 

4) W razie pokrzywdzen~a przez niemiecką in
stytucję · u~zpisczeniową winni się · ·zai1nteresowani 
zwracać o pomoc -db Konsulatów Polskich o i1le 1prze
bywają w Niemczecll, zaś .do Min-isterstwa Pr'acy i O
pieki Społecznej (Departament Ubezpieczeń Społec:z
nych) o ;ile przebywają w Polsce. 

Za_ Wojewoqę - J .. W.o y ciec.ho ws k 
Nacz. Wvd'.z4 }>racy i Opieki Spoi. 

OGŁOSZENIE. 

Dnia 18 lutego 1928 r.~:o~gc,dz. :10 rano w·· Sta
rostwie Turecki~m odbędzie się w drodze publicznej 
Hcyt.acji sprzeda-i szmelcu, pozostałego , po zniszczo-
nej·· brór:iF :P~ln:ej. · · ·· · · · · · 

St~rosta. ( - ) B o r y s ł a ~ s k i 

OBWIESZCZENIE. 

Starostwo! w S*radzu pod~je do WiiaclomoścL że 
w dniu 15, lutego 1928 r. o godz. 10, w podwórzu Sta
rostwa· prey uł. Wareckiej Nr. 12, odlbęd.'zie się sp1.:ze
daż w drodze ustnego przetartgu broni myśliwskiej, 
skonfiskowanej pr'awomocnemi orzeczeniami Sta
r,p&twa.~ 

-· -O . ri'EtnyC:ie broni mogą się ume.gać osoby, posia
daiąeti ~rw'°lenie władz na posiad~nie broni, wzglę
~- n:tt kupno broni, oraz osoby uprawnione do han
dlu ·bronią. 

_ . Broń ;010g.ą zaint~re$owani oglą!dać_·· w_ . Starost~e 
(pokój Nr. 5} od ·dnia 8 lutego 1928 roku w godz:i
fll\(łh ~d 10..ej do 13-ej. 

W tyn,.· · sa.m.yffl. dniu i czasie· odbędzie się prze
targ Jia.°bfOŚ oraz jej częśet - j;akO $Zmelic, t. j. nie-
zd4tn,-e t do· utyłku ani do naiprawienia. · 

Starąsta. (~) J el i nek. 

Zar~jest.rowane stowarzyszenia i związki. 

Na zasadzie postanowienia Wojewody Łódzkiego 
z dnia 15.9 1927 r. L. BP. 1807-2, wciągnięto do re}e
stru Stowarzyszeń ł Związków Nr. 1598, Stowarzy
szenie Właścicieli Nieruchomości m. Koła w Kole. 

Na zasadzie postanowienia Wojewody Łódzkiego 
z dnia 11.8 1927 r. L. BP. 710-5, wciągnięto do reje
stru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1599, Złoczewskie 
Stowarzysz"enie Żydowskie· Niesienia Pornocy cho
rym ,,Bikur - Cholim" w Złoczewie. 

Na zasadzie postanowienia Wojewody Łódzkiego 
z dnia 11.8 1927r. L. BP. 1321-12, wciągnięto do re
jestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1600, Stowarzy
szenie Dobroczynne „Gemidus-Chesed'' we Włady
sławowi,e, pow. Konin. 

Na zasadzie postanowienia Wojewody Łódzkiego 
z dnia 12.8 1927 r. L. BP. 2007-1, wciągnięto do reje
s\tru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1601, Kółko Rol
nicze „Snop" w KrupHnie, pow. Radomsk. 

Na zasadzie postanowienia Wojewody Łódzkiego 
z dnia 12.8 1927 r. L. BP. 1907-2. wciągnięto do reje
stru Stowarzys1zeń i Związków Nr. 1602, Kółko Rol
nicze „Kłos" w Kłomni:ca,ch, pów. Radomsk. 

Na zasadzie postanowienia Wojewody Łódzkiego 
z dnia 12.8 1927 r. L. BP 2019:..1, wciągnięto do reje
stru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1603 Kółko Rol
nicze ,;Posiew" w Krzywonicach, :pow. Radomsk. 

Na zasądzie postanowienia Wojewody Łódzkiego 
z dnia 18.8 1927 r. L. BP. 1481-3, wciągnięto do reje
stru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1604, Towarzy-· 
stwo Ochotnkz.ej Straży Pożarnej w Siedlątkowie, 
pow. Turek. 

Na zasadzie postanowienia Wojewody Łódzkiego 
z dnia 20.12 1927 r. L. BP. 2850-1, wciągnięto do re
jestru Stowarzysz.eń i Związków Nr. 1609, Kółko Rol
nicze w Ka:linku, gm. Gospodarz, pow. Łódź. 

Na zasadzie postanowienia W oj ew ody Lódzkicgo 
z dnia 20.12 1927 r. L, BP. 2856-1, wciągnięto do re
j1estru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1622, Kółk? Rol
nkze Sieradzkiego Okręgowego T -wa Rolniczego 
w Włyniu, gm. Dzierzą:zmo, pow. Sieradz. 

N a zasa.dzie postanowienia Województwa z dni:a 
16. 11. 1927 ·r. L. BP. 2574-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1662 Towarzystwo 
Rzemieśfoicze w Grabowie. 

Na zasadzie postanowh~mia Województwa z dnia 
16. 11. 1927 r. L. BP. 2572-1 wdąginięto do rejesfru 

' StowarzysiZeń i Związków Nr. 1663 Kółko Rolnfoze 
„Bzura' w W:Hc.zkowicach, pow. Łęczyca. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnł'a 
16. 11. 1927 r. ·L. BP. 2356-2 wcią1gnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1664 Tow. Ochotnkzej 
Straży 1Pożarnej w Radolinie, gm. Golin.a, pow. Ko
nin. 

Na zasadzie postanowienia W·ojewództwa z dnia 
17. 11. 1927 r. L. BiP, 2609-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1665 Kółko Rolnicze 

· w Kazimierzu Bisk., pow. Słupca. 
Na zasaid-zie postanowienia W oj ewództwa z dn:i'a 

1927 r. L. BP. wciągnięto do rej estru St9warzyszeń 
i Zwiiązków Nr. 1666 Stowarzyszenie Ko:biet pirzy 
Gminie Ewangelickiej w Tomaszowie, pow. B.rze. 
ziny. 
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:;DZIENNIK URZĘDOWY. Nr. 2 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dma 
19. 11. · t9Z7 r. L. BP. 2572-2 wcliągnięto do rejestru 
,Stowarzyszeń i Związ~ów Nr. 1667 Tow. Ochc;)itniczej 
$t~~ży Pożarnej w Woli Blachowej, pow. Radomsko. 

, Na zasadzie postanowienia Wojewóddwia· z dma 
19. 1 L 1927 r. L. BP. 2Q33-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1668 Kół.ko Rolnicze 
w Wiecininie, pow. Koło. 

Na zasadzie postąnąwienia Województwa z dnii~ą: 
19. 11. 1927 r. L. BP.· 2632-1 wciągnięto do reje,stru 
-~towa~szeń i ZWilązków Nr. 1669 Tow. Ochotniczej 
.~traży Pożarnej w Charkowie - Pańskim, pow. Sie
radz. 
- Na zasadzie postanowienia W·ojewództwa z dnia 
19. 11. 1927 r. L. BP. 2632-1 wciągnięto do rejestru 
,Stowarzyszeń i Związków Nr. 1670 Koło Łowieckie 
w Rudzie - Pa:bja:ruckiej, pow. Łódź. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
19 .. 11. 1927 r. L. BP. 2530-1 wciągnięto do rejestru 
StowaTzyszeń i Związków Nr. 1671 Gmiinne Koło La. 
wjedtie w Piątku, pow. Łęczyca. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
19. 11. 1927 r. L. HP. 2621-1 wciągnięto do rejes·tru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1672 Kółko Łowieckie 
w Złoczewie, pow. Sieradz. 

. . N a zasadzie posta~owienia Województwa z dnia 
. 21. .U. 1927 r. L. BP~ .2631-1 wdągnięto do rejestru 
Stowamyszeń i ZWi1ąztków Nr. 1673 Ochotnfoza Straż 
Pożarna we wsi Imielno, gm.· Trąbczyn. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z. dnia 
21. 11. 192? r .. L. ~P. ·. 2542,-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i;. Związków Nr. 1674 Tow. Gu:m1a:sty
czne „Sokół' w Złoczew.ie; pow. S.ieradz. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
21. 1 L 1927 r. L. BP. 2161-1 wciąg[nięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr_. 1675 Zduń1s:ko - ·Wolski 
Polski Rz.-Kat. Chór· ŚpiewtJczy „Lira„ w Zduńskiej 
Woli, pow .,,,Sieradz. " 

Na ·zasadzie postanowienia Województwa z' d'nia 
21. 11. 1927 r. L. BP. 2291-2 wci~gnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1676 Kółko Rolnicze 
w LttboH, pow. Turek. .·· . .· : · 

Na zasadzie postanowienia W,ojewództwa z dnia 
21. 11. 1927 r. L. BP. 2117•2 wc1iągn:ięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Zwiap;lk6w, Nr. 1678 Kółko Rolnicze 
„Snop- 1 w Marcjanowie, gm. Skarzyn, pow. Turek. 
, . . . . Na zasad,zie postanowienia W·oj ewództwa z d'nia 

22.' lL- 1921. r. L. BP. 2350,..2 wcią:g.nięto do rejestru 
Stowarzyszeń ·i Związków Nr. 1679 Tow. Ochdtnicizej 
Stmży. Pożarnej 1 W Grabinie, gm. Zad.z.im, pow. Sie-
radz. ,~ 

N a zasadzie postanowi~rill.t Województwa z dnia 
23. 11.· 1927 r. L. BJ>. 2296-2 wciągnięto dp rejestru 
Stowarzyszeń i ZWiązków Nr. 1680 Misja Wewn. Ko,.. 
ścioła. Ewang.-augsbur. w Polsce dla zwalczania że
bradwa. "włóczęgostwa, .demoralizacji młod.zidy i tp. 
w Lod1zi.. . . , . 

Na zasadzie pqstanowie·nia Województwa z. dnia 
24. 11. 1927 r. L. BP. 2420-1 wciągnięto @ rejestru 
StowarzyS!Zeń i Związków Nr. 1681 :Tow. Ochotniczej 
Straży.·· Potarnej w Biesielnicach, gm. Graibowa, pow. 
Łęczyca. · 

Na' zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
24. 11.192'7 r. L,·,BP. 200.1-2 wciągnięto do rejestni 
StowĄrtzyszeń f ~Związk~W Nr. 1682 Tow. ·Ochotniczej 
Stra:Zy •Pożarnej w : Koźlu,- gm. Bratoszewilce, pow. 
Brzeziny. , 

N a zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
24. 11. 1927 r. L. BP. 2529-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1683 Tow. Ochotniczej 
Stnży Pożtarnej w Gaju, gm. Tum, pow. Łęczyca. 

N a zasadzie postanowienia W:oj ewództwa z dnia 
24. 11. 1927 r. L. BP. 2357-2 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1684 Tow. Gimna·sty
czne 11Sokół" w Piotr.kowicach, pow. Konin. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
11. 12. 1927 r .. L BP. 2690-6 wciągnięto do rejestru 
Stowarzys1z.eń i Związków Nr. 1685 Tow. Dante Ali
ghien w Krakowie - Koło w Lodzii Miejska Gale-

. rja Sztuki. · 
·Na zasadzie postanowienia 1Województwa z dnia 

1. 12. 1927 r. L. BP. 2695-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związ:ków Nr. 1686 Kółko Rolnicze 
w Czernikowie, pow. Łęczyca. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dni'a 
1. 12. 1927 r. L. HP. 2693-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeli i Związków Nr. 1687 Piekarskie Kół-
ko Łowieckie w Piekarach, pow. Turek. · 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
3. 12. 1927 r. L.- BP. 2702-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związlków Nr. 1688 Towarzy,stwo 
Gimnastyczne „Sokół" w Skulsku, pow. Słupca . 

Na zasadzie postanowienia W·ojewództwa z dni'a 
3. 12. 1927 r. L. BP. 2704-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1689 Stowarzyszenie 
Dobroczynne p. n. Gemiłus Chese1d w Pyzdrach, pow. 
Słupca. 

N a zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
5. 12. 1927 r. L. BP. 2358-3 wciągnięto do rejestru 
StoW1arzyszeń i Związków Nr. 1690 Stawarzyszenie 
Dobroczynne p. 'll. Dobroczynność Gemiłus - Chesed 
w Bełchatowie, pow. Piotrków. · 

Na zasadzie postanowienia W·ojewództwa z dnm 
5. 12. 1927 r. L. BP. 2726-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Zwią'.zików Nr. 1681 Kółko Rolnicze 
w Roślach, gm. Karszew, .pow. Koło. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
9. 12. 1927 r. L. BP. 2317-2 wci:ągnięto do reje'Stru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1692 Tow. Gimnasty
czne „Sokół" w Kaliszu. 

N a zasadzie postanowienia W oj ewództwia z dnia 
9. · 12. 1927 r. L. BP. 2029-5 wciągnięto do rejestru 
Stowarzysżeń i Związków Nr. 1693 Związek lJkrta„ 
ińskich InwaHdów Wojennych b. armji U. R. L. w Ka
liszu, pow. Kalisz (zmiana statutu, zarejestrowanego 
w dniu 9. 12. 1926 r. L. BP. 6523-3 ·Nr. Rej. 1431. 

Na zasadzie posta:nowienia. Województwa z. dnia 
9. 12. 1927 r. L. B;P. 2778-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń.i.Zwiąików Nr. 1694 Kolski Klub My-
śHwski w Kole. · 

N a zasatdzie postanowienia W oj ewództwa z dniia 
9., 12. 1927 r. L. B\P. 2779-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń ·i Związków Ntr. 1695 Towarzystwo 
Przyjaciół Szkoły Handlowej Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Wieluniu. 
, , Na zasadzie po.stanowienia W ojewódttwa. z dnifa 

9.· 12. 1927 r. L. BP. 2780~1 wciągnięto do rejestru 
Stow~zyszeń. i Związków Nr. 1696 Kółko Rolnicze 
w Praszce Nr .. 61, pow. Wieluń. 

N a zasadzi'e ·postanowienia W oj ewództwa z , dnia 
10. 12; _1927 r. L. BP. 2451-2 wciągtnfęto do rejestru 
Stowa:l'IZyszeń i. Związków Nr. 1697 Stowarzyszenie 
Doi0roczy11me p~ n'. Dobroczynność Gerniłus - Chesed . 
w Wieruszowie, pow. Wieluń. 



DODATEK OGŁOSZENIOWY 
do „Dziennika .. Urzędowego Województwa Łódzkiego" 

z dnia 1-go lutego 1928 r. -. Nr. 2. 

. OGŁOSZENiE. 
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie Podaje do _pp

bliczne'j wiadomości!, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotr
kowie na p()siedzeniu w dniu 27-ym czerwca 1927 roku 
postanow.Ua: · . , . 

1i wnfosek gospodarzy wsi Leed1 gm. Lądek, pow. slupec
kieg-0 z dma 12 sty,czniia 1927 ll"oku o scailenie fob gruntów za-
twierdzićj . . · . · . · . 
. 2) ustalić . obsz<lr scalenia gruntów wsi Ląd, gminy Lądek, 
pow. słwpeckiego w ;granicach: 

a) gruntów zaipisanyiclh w tabeli likwidacyjnej wsi Ląd, 
pow:. sł.u.peckie.go o opszarze -około 109 ha i b) gruntów osady 
młynarskiej., ,położonej między groo.tami ukazowymi wśi' Ląd 

· o obszarze około 5 ha. _ .. _ 
Orzeczenie to utrzymane zostało w mocy orzeczeniem 

Główne·j Komisjdl Ziemskiej z dnia 24 paździeroi:ka 1.927 roku. 
OKRĘGOWY. URZĄD ZIEMSKI W PIOTRKOWIE. 

OGŁOSZENIE. 
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie· podaje do· pu

blicznej wiadomo·ści., że Okręgowa Komisja Ziemska w Pi-0tr
kowi:e na posiedzeniu w dniu 31.ym marca 1927 roku 
p'ostanowiła: · . · . · 

1) wniosek_ gospodarzy wsi Żelazków, gminy Zborów, po
wfa.tu kaliskiego z, dnia 3 .grudnia 1926 roku w przedmiocie 
~alenia: kh gruntów' zaif:wl·erdzići 

2) ustaHć oibszar .scalenia tefźe wsi w granicach: a) ~ron
tów ukazowy.ch i zaserwitutowych, i.a.pisanych w tabeli likWi
daicyjnej wsi Żelazków ekoło 49 lh~: ·h) _gruntów majątku .ziiem
skiego Żelazków o obs·za'f.z.e, jaki oka;ż~ się . niezbęd.1!-y, ceJem 
wyprostowania gr.anie ws1 Żelazków i ma1ątku z1emsk1eg-0 
Żelazków. · • 

Orzeczenie to utrzy.mane zostało w mocy. orzeczemem 
Głównei Kómisji Zi:eomskiej z d!iia 26 września 1927 roku. 

. OKRĘGOWY URZĄD ZIEMSKI W PIOTRKOWIE. 

OGŁOSZENIE. 
Okręg.Owy U rząd Ziemski w ,Piotrkowie podaje do pu

blkznei wiadomości, te Okręg-0wa Komisja Ziiem9ka w Piotr
kaw:łe n:a posi-edze111iu. w dniu·· 31-ym marca 1927 iroku 
po$tanowllą:· · · · .· .. · 
. · ·1) · wńią-s.ek mieulcań:ców wsi Kosów, gminy B~.usławicet 
pow. ·pi-0trk-0wskiego z dnia 9 paźddernika 1925 roku w s.pra-
wie SoCalenia i'ch gruntów zatwierdzići · 

2) ustalić obs.~ar. scalenia w składzie: a) gruntów ukazo
wyieh, wykatanycb · w ta.beli likwidacyjnej wsi Kosów\( o obsza
rze .o.koło c208;79. ha; b) otrzymanych za zlikwidowane. serwituty 
tej wsi, o:. ob$Z-8.rze oko.ło 35,45 ha; -c} gruntów hipotecznych 
k-0lonji Lewków ka Nr. Nt",. 21 do 34 .~łącznie, 36 ~ 37, ? . obs:r;a
rze 91,76 ha, dł ok~ło,,6_ ha. g~tów z dóbr ·dworsk1:ch Mo
szczenica, ·W ce u zrues~nta en.klawy. . 

Oriecżenie. to uprawomocniło. się dnia 20..go li'stopatł.a 
im roku. . 

OKRĘGOWY URZĄD ZIEMSKI VI PIOTRKOWIE. 

~OGŁOSZENIE. 

· M~iłtra.t m. Złoczewa, ,powbitu Sieradzkiego nimejszem 
poda.je· do' ·.pubiiczn~j wiadom~ . te: . 

· a) Na zasadzie· ł'O.Zporządz.enia Prezydenta Rzeczypospo
litej o .gJiganizatji i ustaleniu S>tatutów ~minny.ch kas wi·etjsłdch 
pozy-czkowo-oszczęc:htośdowy.oh . z dnia •· 30 · grudnia 1924 · 'i·'Olw 
{Dz. Ust. R. P. Nr. 118, poz. 1069) i rozporżądzema ·Ministra 
'fu>r.aw 1Wewnętrznych wy.ąanego w potoZJUmieniu z .M.ihi6trem 
Skari>u z dnia 13 marca 1925 roku o .statUĆiie normalnym gmin
nych- kas póiyczkowo-osZ<Czędności:owych (Dz. Ust R;\·p~ 
Nt". 35, poz. 239) zo.stała założ~ Miejska Kasa ·. Pożyczkowo-
-Oszcz~dnośeiowa: z siedzibą ·w m. Zł-oczewiie. . 

_ hl ·. J{ąpi-tał ·zakładowy .Ka~y us.talori-0 w s-umie zł. 4000. 
: c) Kasa: może zaieią:gać zobowiązania do t~krotnej wy-

.sokości ka.pitału zakłaąowego i zasobowego ·Kasy. . -
(-) L NIKLASIŃSKI 

burmistrz. 

Starostwo Wieluóskie 
L. 1268/II. 

Wieluń, d. 17 stycznia 1928 r. 

OGI.OS ZENIE. 

Stąrostwo Wieluńkie ogłasza, że w dniu 3.XU. 1~2lr. na 
zasądzie art. 222 Ust. Wodn. ~ dnia· 19.IX . .1922 I'.· :żątwie:rdzony 
zostaJ statut Spółki Wodnej w Dzietrzkowicach gm. PzietrZko· 
wice pow. wieluńskie~. · · 

Spółka nosi nazwę uDzietrzkowi~e". 
Celem Spółki jest osuszanie ·gruntów, członków . Spółki 

według przedłożonego Starostwu · projektll. _ . . . : .· .. 
. Statut Spółki jednogłośnie przez . człońk6w 'SpOłlfi' na ze

braniu w dniu 16 X. 1927 r. ułożony został według. wymogów 
okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20.VIJ; 1923 r. · Nr. 417123 
(Monit-0r Polski Nr. 161 poz. 225). · · 

Kierownik Starostwa 
· (-) Kaczorowski. 

Starostwo Wieluńskie 
L 1269/II. 

Wieluń, d. 17 styc~hia 1928 r. 

OGŁOSZENIE„ 

Starostwo Wieluńskie ogłasza, te w dniu 15.XJ. 1927 r. na 
. zasadzie art. 222 ust. Wodn. z dnia. 19.IX. 1927 r. zatwierdzony 
został stałut Spółki Wodnei, w Dymku gm. Skrzynno pÓ\V ~ '. w,.ie-
luóskiego. . . · · 

Spółka. nosi nazwę „Dymek•. 
. :11Celem Spółki jest osuszanie gruntów członków Spółki 
wedłui przedłożonei{o Starostwu projektu. 

Statut Spółki jednogłośnie prżez członków Spl>łki na ze
.braniu w dniu 9 XI. 1927· r. ułożony został według wymogów 
okólnika Min. Rob. Publ. z dn. 20.VII. 1923 r. Nr. 41712'3 (Moni-
tor Polski Nr.· 161 poz. 224). · · 

Kierownik Starostwa 
( ..:._) Kaczorowald„ 

OGŁOSZENIE. 

Urząd gminy Brus ogłasża, że: 

a} Na zasadzie .roz.p<>rza,,dzenia P:re2ydenta. Rzeczypo&po„ 
Htej o · organizacii 3: lWtaleniu statutów gminnych ·kas · Wieflklch 
poży<:zkowo-os.zczędnośdowych z dnia 30 grudnia: 1924 rok.u . 
(Dz. 'U. R. P. -Nr. 118/24, poz. to69) i' rozporządzenia.Ministra 
Spraw Wewnętrznych wydanego w po.rozumieniu z Mini6tr~ 

. Skari>u .Z dnia 13 marca 1925 roku o statucie normalnym gin.in
nych · kas pożycikowo-osz<:zędnośclQwych {Dz:. Ust. R. ·:P. 
Nr. 35/25. poz. 239) została w .gmin.i~ · BrU& założona Gminna 

c· Kasa ·Pożyczkowo-Os.zczędno~cio'Wa .. z siedzibą w··Ko~anfy-
nowie •. 

b) ~itał zakładowy Kasy ustalono _w &Umie zł. ·5000. 
<:) Kasa może zadąigać zobowiązania do· 20..1kr~~j wy„ 

sok ości k~i'tału. zakład~w~fO "i zuobawego Kasy. . 

Konstantynów~ dnia 31 grudnia 1927 r. 

Wóft ałJniny Bru= IG. KI.EMEK. 

. 24/27. 
OGLOSZENIE. 

Sąd Pokoju VIII Okręgu m .• ł.-0dzi na- zasadzie art. 94.93 
prawa wekslowego .i zgodnie z .tądaniem firmy "Fe~nand Hou
get" Verviers, wzywa posiadacza wekslu na sumę żł. 600 ·płat
negQ w dniu 25,l.. 1926 r. wystawionego przez firmę ,,S. Sulldes" 
znajdując- się ·w lodzi przy ul. Nowo~iefskiej · 15, na zlecenie 
firmy. "Herszenberg i Halberstadt• znajdufącei się w ł.od;d przy 
Al. ·Kościuszki 3, aby w ciągu dni· 60 od dnia ogłoszenia· 
niniejszego ·.wezwania %głosił się i okazał Sądowi wspomniany 
weksel' w~· przeciwnym·. razie Sąd wyda orzeczenie uznające 
weksel ten za umorzony. · · 



Str. 38 OZ IENN lK U R:ZĘ DO WY Nr. 2. 

STATUT 
SPół..KI WODNEJ DLA MELJORACJI GRUNTóW 

W BRODNI. 

Art. 1. 

. ,~ Nazwa ~Mld: .. !1,Sp·o·· łka .... dr .... enar~ka. Brod'nia". Si~d'.ii'bą 
·~łki fest Bróclnfa.; ~mina :aUicz'ek, pc>w. Łask. 

Art. 2. 

Celem spółki: jest: a) wyJc<,>n:anie meljoracji szczegółowej 
,i!runlów według ,projektu spONaP'ZOIIlego przez biur.o meljoracii 
F eiiksa '.~ymkoWiskieg<> w Ła/Sku z dnia 11 maja 1927 roku 
l };~t~efdronegó przez Wła<łzę Nadz·ó~cz~ .. oraz b) nałeźyte 
'dtrzymanie W"ykonall'ryich w tYni celu tiv:ąd:zeń i budowli. ·Pro.-
jekt zawier:a: · 

1) Pl~ te.chni.czny zł9@ąny. z teczki planów, 
2) sprawozdanie .objaś.niwjące, 
3) 1prizybHżony kosżtorys przedsięwztlęcfa, 
4) wyka; gruntów wł4czonyGh do spółkł z wymienieniem 

lich włdci.cieili. 
Władzy Nadzor.czej: przysługuje prawo Wipr,owadzetl.ia 

zmian rw projekcie. 
Orgańan'li _spółki są: 
1) WaLne zgromadzenie, 
2) zarząd spółki, 
3) prze:wodnihący 'żarzą.du, 
4) .komisija rewizyjna. 

Art. 7. 
Wa'1ne Zgromadzenie bzłonków tworzą <>bowiązani do 

<>płacania skł.adek właściiciele gr«ntów włacczonych -do spółki. 
Człionkom $półki ·przysłUJguje pr:awo występowania na 1Walnem 
Zgriomadzeniu osoib'.iście liub .prżez upełnomocniooS. do tego . na 
piśmie -0roQę. Osobą tą może .być ·czfone,k naj:bliiższej . rodzmy, 
łub inny członek . Spółki. Członek SpółM nie mo,że na Wial.
neiln :Zgir.omaidzeniu ·,zastępo\y,ać wię,cej niiż jednego członka. 

_ 'J;>rawo :.udziału· w' Walnem Zgr.o.ma.dze~iu członków ·mają: 
w ·imieniu członkóiw ograniciZonycih lu1b niezdolnych .do załat-
wienfa spraw s:woich k4 prawni zastęp.cy. · 
. . ... }>rzy głosowaniu na Walinem Zgromadzeniu członków 
Spółki wartość głosów •poszczególnych członkótw obli.cza się 
w stosunku wielkości .opłat ;przyp.adrujących na każdego człon
ka z tytułu przynale.żnośd. je~o d-0 spółki. 

Każdemu członkowi spółki .przysługuje prawo c-0nrujmniej 
jednego gfosu, na krużde 100 doty~h 1przy1padającego na człon
ka ud~ial~ w opłatach prizysługuje temu czł.onkowi prawo jed~ 
n ego -głosµ. · · · 

Wykaz ·ilości głosów .przysługujących każdemu z człon~ 
_kqw sp.or.zą<ł.za Za.rząd, i_ wywiesza go na przedąg .cziterech 
tygodni u przevvooni.czącego w miejscu wyznaczonem do ogł-0-
sieii (§ 1s). , · , 

. . Do wafoo~i uch~ał Wailne.go Zgr-0madzenia c,zfo~ków, 
zwołanego w spo~ób 'w ;art 18 niiniejsaego statutu "w~ka.zany, 
potl'1Zehną jest obecno.ść nie mniej niż połowy czło.nkó'W, któ
rzy 'nadto muszą przedsfany:iać właśdcieli przynajm~ej poło
wy o!hszaru gruntów włąic·zonych do spółkL W .. r;:tzie . nieze. 
hranfu. .i11ości ciłońlców dosfutec'znej dla prawom-0.Cnosći uchwał 
Zgromadzenia zO!Stanie zwołane Walne Zgromadzenie -z t}rru 
samy'm ,piorządkiem obrad w terminie od 7-iniu .do 14-tu dnł 
po . upływie terminu pierw01tni.e w'ya;naczo,neg.o. Uchwały tego 
ZgrO.madzenia zwołail:ego w .drugim te.rin.inie są .pra1w-Omocne bez 
wz~lędu na.. «ilość na nim ·01becnyieh członków. Zwy.lde uchwały 
Walne.go Zgromadzenia członków zapaąają większ.ością gło·sów ' 
obecnych, do powzięcia uchwały ·roz'wiązanfa spółki potrzebna 
jest większość % członków obecny.eh. 

·Protokuły obrad Zgroima,d·ienia członków wraz z u.chwała
mi wpisuje się do osobnej księ1gi pr.otokułów. Ka.żdy prntokuł 
podpisuje p:nzewodniiezący i członkowie Zarządu. 

Art. 9. 
Zarząd Spółki składa się: 
a)' ·z przewodniczącego, . 
b) z za1stępcy przeW'odni:czą{:ego, . , , 
c) z dednego członka Zarządu i tyluż ich zastępców. 
Członków ,la.rządu ·Oraz ich ziastęipców o·hiera W ałne 

Zgr.omadzeniie członków spółki na prze:ciąg lal t~ech. Wybór 
przewodniczącego i jego zas~ę,pcy zatwiet"dza Rada Nadzorcza. 
1Wybra~ym do zarządu, moi·e być kaiżdy ~złonek ·spółki lub 
uprawn:iony zastępca członka, o ile posiada 1pełn'e prawo. oby"'! 
watelskie. 

Art. 'to. 
Zanl\d zastę;puJe spół.kę w SądZie i poza SaAem i posiada 

prawo us·tawowego UiStępcy Stpółki. 

Aft. 16. 
, . .. Dla kootrol-Owania urządzeń spółki oraz dokonywaańa 
1GbMri01łi 'diiał~·ści . zarządu s.półki w srezególności b~ 
ksiąg· u.lnów, ~aichunktS!w &praw~ania· kas.y: .. i zamknięć. l"Ol9z„ 
nyicb .powołani\ iest komisja tewi.zyij·na. Kom.isia rewufjiia 
skł.ąda się z dWtUCh członków . wyibr.anyich przez W ałne Zgro„ 
111adz.enie na lat trzy a; pómię(lzy cuonkÓIW spół.ki ON\% jednego 
:człi61\ka zanaJ<f.u. • . 

Arl. Ut 
. b.gtosiOOia Zmą'du dotycza.ce członków spółki wywt~

szane być mają U przewoolniJczącego zarz~U, . Zl$~f ·pne
lV~lli~za_cego i u sółtfs.a wsi w miejscu do ogłosn'l\ przezna-
·CZOllem. 
. . ·. Zwołanie W atnego. Zg·r{)!Jlladzenia członków . wria;z z poda„ 
mem terminu i 'porządku ólbraid musi być ogłosrone .pi-zynaij.
mniejj na . tydzień przed terminettn zebt1attia, ró:wnl~ż na; tydiieli 
·naiprzód ohowi'C\Zany jest p0'wia1cfomi~ .pU;etnnie iprleiw~y 
Zamądu Władzę Nadzor;c·zą . o zwołaniu . Zgromadtenia. cdon-
1ków z podaniem 'terminu i porząd:krem obrad. OgłoSZ:eme do
tY;CZ~e istpółki, a mające na ce'1u powia.domienire . o danym 
~pr.zedilli.ocie siierszego ogółu .czynkme są w młejsowym D.ziert.. 
niku .w .ojewódzkim ......;.. u rzędowym. . . 

Ogłoszenie podpl.SUlje iprzewiódnkzący spółki. 

Starostwo Laskie 
L. 10928 /II. 

Przewodniczący spółki: 
L. Stencel. 

Zgodnie z postanowie'ruami.Ustawy Wó,dtnej. z dnia 19/Ix. 
1922 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 102~, ,poz. 936} ~atwfordfam niniejsq 
!Stat.ut SpółJcl W-OJdneij pod na.zwą „Spółka Drenarska, Brodnia" 
związanejj jednogło•śną u<:hwałą izainteresowanych. na rozPra'" 
w.ie k1omisyj.nej w d:niu 3 czerwca 1927 1:"· pr·ZY udziale delejo.
wan~o ,p.rzez Staro1stwo Uaskie .jako Władzę N adzórczą Spó
łek WOidny;ch komisan;~ z warunkiem, że: 
. 1) Spółka -zostanie ·wpisana do księgi wodnej 'an. 229 

Ustawy· wodnej .. . . _ 
·2} Przeii}isanie .j>unktu 4 a·rt. 222 Ustawy W odl;tej p0sta.

rr~wienia statutu spółki z.ostaną o,gł.oszone w -Dz.ieńhlk·i.t Urżę-
dowym: Woije'Wództwa Łódzki:ego, .· .. . . · · 
, .· 3} Spółka uzyska oo wfaśdwej Władzy Wodned ·przeWi.„ 

'dziane piostam:owiieniami Ust,awy ·Wodnej konsens na wykona.
nie urządzeń Spółki .po .. pr~eprowadze·niu docho.dz'eń ·wodno
ipraJwnych dla uregulowanfa. 'Odpływów, 
· 4) Stanowiący. załą.cznik ·d-0 nin'iejsze.go .stat.utu . wykaz 
wcielonych do spółki igmntów z podaniem każd-0razow;ych 
właścfcieli ibęid.zi.e stale UIZUpełniany. . _ . . : 

,Załącznik .do naniej.szego statutu stanowi , s~zegółiowy 
pr<>ljekt. techniczny urządzeń meljoiracyjny.ch .. sipółki sporżą
dzony. .przez Biuro meliorac)'lj . rołnych FeHksa Rzymkowskiego 
w ł.;asku, oraz wykaz gruntów. wdelo·nych .do' spółki. 
· Łask, d.nia 4 czerwc1a 1927 r. ·1 ,. 

· Starosta: 
w zastępstwie: {~) Łazarski 

Ref.erendar.z. 

9GLOSZENiE. 
W.e>bec odmówy przyjęcia odpisów orzeezenią :Głównej 

Komisji Ziemskiej ·w Warszawie z dnia 27 kwi~tnia 1927 ·roku 
,"l!'f s.pra w_ie wniesienia WJMSU dooatkowego d'O tabeli likwidacyij.
n~ch wisi: Olbrachci~e, s\V. Anny, UJ>ie i Dąbrowa Zielona, po
wiatu ra.domskowski.ego o .urząd:Zenliti .gos.pooarsiwa leśnego 
w lasach dóibr Dąbrowa Zielona przez ,gr-0J,11ady serwitutantów 
1w~mieni:onY,ch wyżej wsi, _Okręgowy Urząd Ziemski w Piotr
~~wi~ ogłasza i z~wiadanµa wyżej wyrni:enione gr.Qmady ser
w1tutantów w.si_ Olbraichdce, św. Aii:tny,. Lipie i 1).ąbrowa Zie.
fona, ze powyższe odpi•sy -Orzeczenia, -7- . zigodni'e z. ui .. '19 
UJ&taiwy z dnia 11.VIII 1923 roku {Dz. Ust. R.,P. Nr. 90 poz', 706), 
- zostały złożone w Ur,zędzfa @miny Dąbrowa Zieloną i: wy
:wieszone na wiidocmem m~ejscu w lokalu tego , ui:zędu odnośnie 
ws.i Dąbrowa Zi'elona w dniu 12 sie·11pnią 1927 ro.ku~ św. Ąnny 
-:::- 28 ~rześnia 1927 r., . wsi Olbra.chci.ce i Lipie --:-::. 21 stycziiia 
1928 rc)ku, oraiz .poucza, że orzeczenie to może by~ · prze,z nie
zadow-OJ.,o,nych zaskarż-One do Na,jwyższego Tryibun;;tłu. Adttnini
S;traicy!jnego. w ter.minie dw.umielsięcznym, licząc od dnia ukaza-

' nia się niniejszego ogł-0-szęnia w Uzienniku UrzędQ-w~ Wo
,;e,·:w:ództwa,,, iprzyczem skarga winna być wniesiona do TrYibu.
nału be-ipó~~:drifo· 

OKRĘGOWY URZĄD ZIEMSKI W PIOTRKOWIE. 
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Obwieszczenie. 
:Sędzia„ Komisarz Masy Upadłości firmy „Przemysł Weł· 

aiany Goński i Engelman w lodzi, Sp. Akc." . podaje ?iniejs~em 
do publicznej wiadomości, .te Wydział Handlowy Sądu Okręgo
wego w Łodzi, wyrokiem z dnia 19 stycznia 1928 r. w sprawie 
łlr. z. 8128 post a n o w ił: ogłąsić up~dłość firmie „Przemy~l 
Wełniany Goński i Engelman ·w Łodzi, Sp. Akc. "; chwilę otwarcia 
upadłości oznaczyć na dzień 13 września 1927 r. tymczasov.:o; 
zamianować Sędzią-Komisarzem Sędziego Handlowego Babia· 
ełńego Edwarda; zamianować kuratorami upadłości ~dwokata 
S•ęfana Sztromajera i apl. adwok. Edwarda Krukowskiego; na· 
kazać opieczętowanie kantoru, składów, kasy, zbioru dokumen
ł6w. rejestrów, papierów, ruchomości i rzeczy upadłej firmy, 
gdziekolwiek si, o~e znajdują; . dokonać pu!>likacji wyro!cu 
zgodnie z przep1sam1 art •. 457 K. H. ; uskutecznić wpis w Re1e· 
słrze Handlowym na zasadzie art, 2 p. 4 Dekretu z dn. 7 lutego 
191~ roku; wyrok opatrzyć rygorem tymczasowego wykonania; 
odpis wyroku zakomunikować Prokuratorowi przy Sądzie Okrę-
~~m w~~ . • 

W skutek powyższego wierzyciele upadłej firmy i dłużnic~ 
obowiązani są ·donieść bezwłocznie Kuratorom,-młwokatow1 
Stefanowi Szb'omajerowi (Łódź, ul. Andrzeja 4) i apl. adwok. 
Edwardowi Krukowskiemu (Łódź, ul. Nawrot 8) lub Wydziałowi 
Handlowemu Sądu Okręgowego w Łodzi o swoich pretensjach 
do upadłości i o należnościach, które im przypadają, chociażby 
terminy ich płatności nie nastąpiły, a także o wszelkim majątku: 
sumach pieniężnych i funduszach, należących się od nich upadłeJ 
firmie, bądz też znajdujących się w ich posiadaniu i rozporzą· 
cłzeniu. 

Kuratorzy Upadłości 
(-) Stefan Sztromajer (-) Edward Krukowski 

Adwokat Apl. adw. 
Na mocy art. 476 Kod. Handlowego wzywaą:i wierzycieli 

powyższej upadłości, aby w dniu 3 lutego 1928 r. o godz 12 
w południe stawili się w kancelarji Wydziału Handlowego Sądu 
Okręgowego w Łodzi, osobiście lub przez pełnomocników w celu 
wysłuchania sprawozdania Kuratorów Masy i wyboru kandyda
tów na syndyków tymczasowych. 

Łódź, dnia 22 stycznia 1928 r. 
Sędzia Komisarz 

(--.,.) Edward Babiacki 
Sędzia Handlowy 

OGLOSZENIE. 
Urząd .g.mimy Sobótka, ,pow. ł..,ęczyckiego nini·ej·szym po

daje do .publicznej. wiadomości, że: 
a) Na zasadzie ·roz,porządzenia Pre·zydenta Rzeczypospo

Hitej o .organizacji i ustaleniu statutów gminnych kas wiejski.eh 
ipożyczkowo-oszczęclno,ściowych z idnia 30 grudnia 1924 .roku 
fDz. Ust. R. P. Nr. 118, poz. 1069) i rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych wydane.go w 1pororumieniu z Ministrem 
Skar:bu z ·dnia 13 marca 1925 roku ·O statucie normalnym gmin
nych kas pożyc·zkowo-osz·czędnoścfowych (Dz. Ust. R. P. 
Nr. 35, po·z. 239) została założona Gminna Kasa Poży,czkowo
Os~zędnościowa z siedzi1bą w Sobótce. 

•b) KapHał zakładowy Kasy ustalono w sumie zł. 2000. 
c) Kasa może zacią-gać zo.bowiąza.nia do 20-kr.otnej wy

sokości kapitału zakładowego i 'Zais-obowego Kasy. 

Wójt gminy Sobótka: J. ł..AZIŃSKI. 
Sekretarz: K. PRóCHNICKI. 

Ogłoszenie. 
19 stycznia (jadąc. tramwajem w' Warszawie), skradziono 

portfel zawierający n:;i.stępujące . papiery, które dla nikogo nie 
·mają żadnej wartości: · 
1) protest zł. 50 wyst Sz, Bursztyn ..,... zł. M; Lewy płatny Czernki 
2) „ zł. 100 „ I. Chojna-zł. Sz. Rubinsztajn pł. Warszawa 
3) „ zł. 100 11 M. Jabłoński-;--zl. H Jakubow.icz pł. Piotrków 
4) „ zł. 160 „ Sz. Manhajmer-zl. L. Kutner pł. Warszawa 
5) blanco zł 800 własne pł. w lodzi 
6), protest zł. 120 „ pł. Warszawa 
oraz 2 kwity inkasowe Banku Rzemieślnicze~o w Łodzi. 6 kwi
tów pobrcmia ekspedycji Monczyk i Kramarz oraz dowód oso~ 
histy Michała Pinczewskiegą, zam. w Łodzi, Zachodnia 66. 

Ostrzegam przed nabyciem wymienionych papierów. 

M. PJJ\:CZEWSKI 
ŁÓDŹ, Zachodnia 66. 

Ogłosienię. 
Niniejszem podaję do wiadomości, że z dniem 1 listopada 

uruchomiłem stałą komunikację samochodową na linji Pyzdry
Wrie śnia z postojami w Borzykowie, Zielińcu i Gozdowie. 

Taryfa przewozowa po 10 gr. od osoby za 1 kim., dzief:i 
do lat 2 bezpłatnie, do 10 lat połowę. Bagaż do 10 kg. na 
osobę bezpłatnie, inny po 11/2 gr. od 10 kgr. za 1 kim. 

" . ". , . . ·- J. JURKIEWICZ. 

Ogłoszenie. 
Osoby, które mogłyby wskazać obecne miejsce pobytu. 

lub posiadające informacje o Michale Szczecińskim, m.ieszk. gm. 
Lutomiersk, który w d!liu 15 marca 191!7 r. wyjechał na roboty 
do Niemiec i do chwili obecnej nie wrócił i nie daje znaku 
życia o sobie, proszone są o zwrócenie się osobiśte lub pis~~.; 
ne pod adresem : -

ANNA SZCZECIŃSKA, wieś PRÓŚNOWICE, 
· gm. Lutomiersk, pow. Łaski. 

lub: STANISŁAW DALIK, ul. N.-Cegielniana 40, ŁÓDŻ. 

Ogłoszenie. 
Zaginęły p. Romanowi Wolicliemu, zam. w Łodzi, przy 

ul. Radwańslliej Nr. 34 m. 3 · 
1) Wydane zezwolenie przez Urz1td Skarbowy m. Łodzi, 

Dział Spadkowy Nr. Dz. 6524/27 Sp. 573127 z dn~ 24 września 1927 
p. Romanowi Wolickiemu ·na prawo nabycia od Franciszka 
i Albina. braci Kurowskich, ich działów spadkowych po zmarłej 
Zofji z Kurowskich Wolickiej, oraz 2) wydany przez Polską 
Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych plan budynków, znajdują
cych się w Zgierzu, przy ulicy Konstantynowskiej Nr. 215/11. 

Uczciwego znalazcę, uprasza się o zwrot wymienionych 
dowpdów pod wyżej wskazany adres, za zwrotem kosztów. 

KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA 
Autobusów m. fabr. Chevrolet ŁD. 1477 lub ŁD. 8023.0 

pomiędzy miastami: 

I) Łask-Widawa-Brzyków 
2) Widawa-Zduńska Wola 

Komunikacja odbywać się będz~e codziennie podług roz· 
kładu jazdy: . 

1) z Brzykowa do Łaskuw dnie parzyste miesiąca o godz.. 
6, 15, 10.45, i 15.45, a w dnie nieparzyste o godz. 6, 10.30 i 15.30; 
z Łasku do Brzykowa stale o 9, 14 i 19.50, 

2) z Widawy do Zduńskiej Woli o godz. 6.50, 11 i 16.301 
ze Zduńskiej Woli do Widawy o godz. 9, 14.15 i 19.50. 

Taryfa przewozowa: po 12 groszy od osoby za 1 kilometr; 
.dzieci do lat 2 bezpłatnie, do 10 lat połowę; bagaż do 10 kg. 
na osobę bezpłatnie, inny po ll/2 gr. od 10 kg. za 1 kmtr„ ła
dunki pocztowe ponad 50 kg. z konwojem - połowę. 

GałdecłU i Rosenberg 
Widawa, pow. Łaski. 

SYNDYCY TYMCZASOWI 
masy upadłości Tow. Akc. Manufaktury Bawełnianej 

JAKÓB KESTENBERG w ŁODZI 
niniejszem zawiadamiają wierzycieli, że Sąd Okrę
gowy w Łodzi w Wydziale Handlowym wyrokiem 
z dnia 14 listopada 1927 r. wyznaczył dodatkowy 
4-rorriiesięczny termin do produkowania do masy 
i sprawdzania wierzytelności, wobec czego wierzy
ciele, którzy w ciągu 4-ch miesięcy, licząc od dnia-
21 grudnia 1927 r., jako daty pierwszego ogłoszenia, 
t. j. do dnia 21 kwietnia 1928 r ze sweJlli wierzy
telnościami do masy nie zgłoszą, ulegną skutkom, 
~r~widzianym w art. 510-513 Kod. Handl. 

Syndycy Tyczasowi 
(-) Antoni Żelazowski, adwokat, Łódź, Moniuszki 10. 
(-) Maurycy Kon, adwokat, Łódź, Sienkiewicza 4. 
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hódzka fabryka ł{apeluszy dawniei a·ERl'łłlłft SCUhEE 
Spółka Ake:Yit\IA„ 

-
Koszty ·h~~dtOW:e, odsetki i prowizje 
Podatki . . 

.. 2L490.832;- I ~oc~~d ii . fabtykacfi 
. " 104.607 .54 ! 

. • Zł. 820.507.86 
/-

Świadczenia socjalne 
Straty na sprzedaży 

Cz1st1 zysK .i jego. podział: 
Amortyza~ja· • . · · Zł. 105,679.17 
Rezerwa podatkowa . . 23.529.60 
Dysazio na pożyczce długo.term. „ 42.368.50 
Gratyfikacje i Kasa Oszczędn. urz. „· 13.400 -
Pozostałość do przeniesienia na 

· 1927/28 r; · -

31.135.05 l 
3.480.99 I / 

i 

I 
l 

5.474.64 Zł. 190.451.91 
11
1 

Zł. 820.507 .86 I I ___ _ Zł. 8~0.507.86 

Bilans 1N dniu 31.maja 1927 r. 

Kasa 
Weksle . . . . . 
Nieruchomości i ·grunta fabrycme 
Maszyny i urządzenia fabryczne 
Papiery· wartościowe 

1 Dłużnicy 
Banki . • . . . . . · 
Wyro·by, surowce i materjały pomo.cnicte 

Ogłoszenie-

Zł. 22.259.53 
" 103802.65 
" 679.110.-

702.325.-
13.906-

" 547.232.45 
25.395.52 

925.615.72 

Zł. 3 O 19. 646.Bi 

Zarząd Towarzystwa SchlOsserowskiej Przędzal
ni Bawełny i Tkalni· w Ozorkowie, Spółka. Akcyjna, 
w myśl § 15 Statutu Towarzystwa podaje do wiado
mości publicznej, że ś. p. Edwardowi Herb$towi 
zginęło 48 sztuk akcyj tego Towarzystwa Nr. 231 
do 270 i 291 do 298 z kupońami od 1915 roku. 
Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia 
nie będą dostarczone żadne wiadomości o zagubio
nych akcjach, Zarząd wyda spadkobierczyni ś. p. 
Edwarda Herbsta pani Matyldzie Herbstowej dupli
katy. zaginio~ych akcyj lub nowe akcje złotowe. 

(-) W/, Bborowicz · (~) J. Jonscber 

ogłoszenie. 
Na zasadzie § 41 zatwierdzonego przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu reskryp
tem z dnia · 18.XI. 1925 r. L. SF-3080 25 statutu, Powiatowa Ka
sa Oszczędności w Łodzi, niniejszem poda.je do publicznef wia
domości, że w dniu 30 listopada 1927 roku został wybrany na 
przewodniczącego Kasy p. Marjan Andrzejak, vice-przewodnicą-' 
cego p. Władysław Wężyk. · 

Wybory w powyższym składzie zostały zatwierdzone przez 
przewodniczącego Wydziału ·Powiatowego. w Łodzi pismem 
z dnia 18 stycznia 1928 roku. 

!I 
Il 
li 

I 

I 
I 

li 

Kapitał akcyjny . 
Kapitał amortyzacyjny 
Kapitał rezerwowy 
Rezerwa podatkowa · . 
Niepodnie'sio!la dywidenda . 
Kasa Oszczędnóściowa urzędników 
Banki . 
Wierzyciele . . . 
Długoterminowa pożyczka . 
Gratyfikcje · . . · > · . . . . 
Pozostałość przeniesiona na 1927128 rok 

Ogłosżenie. 

Zł. .1.200.000.
. 265596.-

117.451.73 
23.529 60 

309.68 
26 697.34 
. 25.05 

· 1.13t.504.53 
235.658.30 

13.400.-
5.474.64 

Zł. 3.019.646.87 

Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi podaje 
do powszechne.j wią.domości. że nieruchomość w Łodzi, przy 
ulicy Leszno 8, pod Nr. 1750 położona, Pc,życzką Towarzystwa 
Kredytowego miasta Łodzi w sumie Zł 4.500 obciążona, sprze
dana przez publiczną licytację w dniu 9 grudnia 1927 roku, 
w Wydziale Hipotecznym przed notariuszem Apolinarym Karna
walskim, za sumę Zł. 81.000. wskutek niedopełnienia przez 
nowonabywcę warunków licytacyjnych w§ 93 Ustawy Towarzy
stwa przewidzianych, sprzedaną zostanie w powtórnym terminie 
przez re lic y .tac j ę w dniu 1 lutego 1928 roku, o godzinie 11 
przed południem, w Wydżiale Hipotecznym, przed tymże notar
juszem. 

W razie, gdyby dzie1'.t wyziiaczony do relicytą.cji był świą
teczny, sprzedaż odbędzie .się w dniu następnym. 

Relicytacja rozpecznie, się od sumy Zł. 6.750. Vadium d.o 
relicytacji ustanawia się na Zł. 900. . · · · · 

Ogłoszenie. 
Niniejszem zawiadamiam, że na linfi Brzyków

Widawa - Łask kursuje autobus marki „Chevrolet", 
a mia no wicie: 

Odjazd z Brzykowa .o godz. 6, 10..30 i 14-tej 
„ „ Łasku „ „ 9, 15.45 i 19.50 

Opłata ~ 15 groszy za kilometr. 

Abram Działowski 
Widawa, Poniatowskiego Nr. 3. 
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z·arząd To~arzystwa Akcyjnego 

,,GRAND-HOTEL" 

OGŁOSZENIE. 

W dniu 28 lutego r. b. o godz. 10-ej rano odbę
dzie się w Wojewódzkim Urzędzie Zdrowia (ul. Ogro
dowa .Nr. 17, pc>kój 15) publiczna sprzedaż z licytacji 
na~kotyków (Opium, Morfina i Kokaina), nadesła
nych do dyspozycji Władz Sanitarnych przez ~roku.., 
ratora przy Sądzie Okręgowym w Łodzi w wykonaniu 
wyroku Sądu Okręgoweg:o w Łodzi z dnia 27-go maja 
1926 róku. 

'W 'Łodzi 

ma . zaszczyt prosić niniej'szym pp, akcjonarjuszów 
stosownie do § 50 usta wy na _ 0-ó licytacji będą dopuszczone osoby, uprawnio

ne do handlu narkotykami 

Badzwyczaine Walne Zgromadzenie Za Wojewodę (-} Dr. S k. a Isk i 
Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego. 

mające się odbyć w dniu 3 marca 1928 r. o godzinie 
-cŻwartej po południu w gmachu Towarzystwa w Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej Nr. 72. 

Zgubiony weksel na sumę 235 zł., płatny 15 lutego r. b. 
wystawca Aron Frajtag w Łodzi. Piotrkowska, 26 na zlecenie 
L. Samberga takowy unieważniam. 

Porządek dzienny zebrania: 

Sprawa zaciągnięcia pożyczki długoterminqwej( 
Nowak Mieczysław zagubił ks. wojsk. r. 1900, wyd. w Sie

radzu. 

OGLOSZENIA DROBNE. 
A pel Icek, JanHel Zgierska 

80, zag. ·kartą ewidencyjną 
Nr. 779Q oru bilet cd kont&. 
lat 12. 3255 3-1 

Alter A Il. zagubił weksel 
na 200 :eł, pł. 5/I 1928 r. 

W ystawea Sz. Bornl!Ztajn, 
Oatrowiec, Rynek 7, decen~e 
A. Brotbeck:era. Weksel unie
ważni& się. 2673 3-2 

Aronow:cz Zilma zagub:ł tyl
ny numer rejestr,.:.cyjny od 

autobusu ŁD. 1059. 2718 3 2 

Błoniewsti Stefan zag. k&rt42 
bezterminowego urlopu, wyd. 

w Bochni. 107 3 1 

Bornsztetn Hersz Lajb 1agubił 
k~ntę wojsk. nadkontygen

tową rocz. 1905, wyd~m2' prze.i: 
Mag, m. ł ... odzi B P. Woj.· 55 3.1 

Badylktes Rojza, Tomaszów 
1ag. dowód osobisty, wyd. 

prtez Star. Brzeziny w 1925 r. 
51-3·1 

Bartezak Michał r. 1889, . gm~ 
Bartochów 1agab1lł ks. woj

skową, . w yd. pr1e1 f\ K. U 
•Si era di. 1062·3-2 

Barctyńskl Paweł u1gubił le· 
gltymacjtz z&;lOmogową Nr. 

79. . 2 3-2 

Błacb Ignacy mies..r,k. w.si 
1 gminy Chotynin r. 1885 

zagubił łs. woj<k. 3-2 

B. urdiJń1.U Ale~sander Złi~Ub. 
kartę odroczenia roc1. 1900, 

wyd w Koninte. 1069 3 1 
srndke Adolf Hg. kartę reje· 

st['acyjną rocz. 1Q'J8, wyd. 
przez P. K. U. Łódż·m ora.1 
metrykę urod lenia. 113 3·1 

Bojdeka. Haim·H~ra zam\e
szkały -w ZdulhkieJ - Woli 

z:Jg. dowód osob. Nr. 561 wyd. 
W S:erddZU. , 89 3 1 

Berek Blima 11.g. wyciąg z ks. 
ludności, wyd. To:o:iaszo

wie-Mar.. 75·S-1 

Be1ger Aron-Juda z&g. pasz
port zagr., wyda.ny µrzez 

Kom. Rz w Łodzi. 72 3-1 

Bednarek Leon zagubił ks. 
wojskową roc1. 1902, wyd. 

pnez P. K. U. w Wieluniu. 
23 3-2 

Bar mkiewicz Henryk Ka.gub. 
książkę wojsV.. i kartę .mob. 

rooz. 1899,. wyd. przez P. K. U. 
Łódź-pow. 127-3·1 

Borens:ztajn Jakób Pcłudnio
wa 13. zagubił kwitarjusz 

na. komorne za 1926/27 r. oraz 
weksel na 200 zł., pł. 23/2, wy
stawca Jakób Epsztajn, Tu
chołln,, wr j. Stanłs~awowskie, 
1lec. Feldmana. Weksel unte· 
wa~nia się. 3127-3 2 

Bajraoh Ji.ikub zag. kwharjusz 
pokwitowań zn komorne za 

rok 1926 od lokatorów domu 
P dr1eczna 20. 126-3-1 

I czarnecki Fra.nctszek zagub. 
tymcz. dow. osob., wydany 

prr;ez Urz. pow. Zfocsew~Kal. 
62-3-1 

centtow~ki Bole:i.ła.w zagubił Fijałkowski Jao ur. 1893 r 
ks. WOJskową. wyd. z P.K.U. zagubił ks. wojskową, wyd 

.Łódź rocznik 1887. 132 S-1 prHi i·. K. U. Wieluń 3-1 

Cichawlas Piotr rocznik 1900 Figas Bronisław zag. dowód 
zam. we- wsi Dyla gminy osob., wyd. przez Sarostwo 

Pajęczno, pow. Radoms.k1ego Słupeckie. 3-1 
:iagu ~ił tymc1,. :zaś 'i<:ladczeuie Fryd.man M. zagubił weksel 
demob., wydane przez P. K. U. z wyst. M. Gross na :ił. 31 
Piotrków kat. "C" 2. 3-l pł. 8/1 r. b. na zl. 8. Sobola. 
czerniak ~iarcin :t&g. dowód 50 3 3 

osob., wyd. przez Srnr. Sb· Fajgenblatt Józ.ef wgub. legi-
pecllie ~a Nr. 207~/26 3.1 · tymacj• z samochou :zareje-

str. znak Ł. D. 80068 p. f. 
Auto·R:ipid Kalisz. 3 1 Dąb Abram zagub]ł koncesje 

na uruchomienie cegielni 
w Łodzi, ul Głowack1 Nr. 18, 
wyd. przez Urząd Wojew:ódzkt 
w Łodzi. 17-3·2 

D'iwiń'k~ Wincenty zagubił 
ks. WOJSk. TOCZ. 1891, wyd. 

pr„ez P. K. U. w Wlelun\u. 
24-3-2 

F.amilier Perec zagub. dowód 
osob., wyd. przez Kom. R~. 

m. todzi, cru 2 waksle po 7ł. 
50, M. Lenk oraz 3 weksle 1) 
na zł. 66 pł· 8/2; 2) na zł. 50 pł. 
8/3 i 3) na zł. 50 pl 8/lV 28 r. 
CQ niniejszym unfoważniam. 

69 3 1 

Dominiak Zygmunt i'agub ł aumows'ki J8n 1ag. konceRje 
pozwolenie n::t prowarizenie tyt. na det&lic1n~ sprzedaż 

samochodu osob. N1. 880 i świa. wyrob tyttń w Łodii. 82 31 
dectwo fochowe, wyd. prrnr; 
firmę I. John w Łodzi. 1 3-2 G"~rdys Jan zagubił prawo 

ja.;dy srnfersk:łej za Nr. 
oerys~ 8Jjrych zag. ks woj· 1566, wyd. w Łod1.i. 2687-3 2 

skową roez 1886, wyli. przer; Graczykowski Kajetan zagub. 
P. K. U. Łódi m. 130-3-1 d i N 6"9 t b 

Czaplińska Xaz.miera 11.gab. pr1e n r. ... an o usu 
· Ie~itym. od Zl"pomogi za Nr. Dlplrowska Ap0lonja zagub. na linji D.:łbra-Kal sit 43.3;1 

1362. 3208-1 dowód cs.obisty, wyd. przez Qolows~.1 Henryk zi:tgubił b. 
Kom. Rz. m. Łodzi. 73-3-1 

ciupińikł JóHf sag. ks. Woj- wojsk. rocz. 1901, wydaną 
sko "'il rocz .. 1887, wydaną oietrychowt Władysławowi przei P. K. U. Łodź-m. oraz 

przez P. K. U. Łodż-m, oraz shradz. k>:. wojskową roez. dypl. Departamentu Sanitarne-
ty~cz. dow. ()Sob, wsd w Łodzi. 1896, wyd. pnez P.K.U.Łodź m. go 54 3-1 

99-3-1 orali śwh;dectwa pracy, wyd. R 
Przez Muo"· m. Łcdli Wydd..1ł aost~11sJd oman mtes~k wsi 

Cymballat Ryfka Ruthla 1ag. d B Modlica, gm. Dlusk, nro-
do„·ód osob wyd prze• Op Społ. i Fun uszu ezrobo- d•.onu w 1°97· r. ...a::nb1'ł ks·. 

" • ., \ • ·D cła w Łodzi. 96·3 1 "' 1 ci „ ~ 
KG>m. Rlądu m. Łodzi. 117 3 1 V(Ojskową wi az li k~ntą mob., 

Cola Lsjboś rocz. 1887 &agub. D'bskiemu Wh.dysł. skra di. wy:;;iaw. pr:. ei P. K. U. Koni n 
ks. wojtJkową. wyd. przez ks. wojsko.,. ą rocz 1901, WJd. oraz tymez. do'i\ód <sob .. i fo

P. K. U. Łódź-pow. w 1923 r. pruz P. K. U. W.eluń orai t:<gr„ fję, wyd. pr· ęz Unąd gm. 
- 3 l kwotę 350 frank. fr. 3-1 Dłusk. 3-2 
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Nr. 417 

Obwieszczeni·•• 

DJl'lklia taw1rz11twa KrBdytowego 
m. Łodzi·, 

podaje . d9 po\Vszeclmej wiłldomości, że niżej wyszczególnione nieruchomości 
w Łodzi położone, obciążone pożyczkami Towarzystwa, za niezapłaconą ratę lip
cową 1927 roku wraz z zaległościami, wystawiońe zostały .na sprzedaż przez 
publiczne licytacje, ·9dbywać się mające o godz. 11-ej z rana w Kancelarji Wy
działu Hipotecznego m. Łodzi, przy ul. Pomorskiej Nr. 21 przed wyznaczonemi 
rejentami. 

Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne znajdują się w księgach hipotecznych 
odpowiednich nieruchomości oraz w biurze Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego 
m. Łodzi i tamże przeglądane być mogą. · 

W razie gdyby dzie'ń wyznaczony dla sprzedaży był świątecznym, sprzedaż 
odbędzie się dnia następnego. 

e . >i 

E ~~E o u c ::I • .r:: 
.2 - IO N VJ .... u U LI Cf\ ..... u Przed notarjuuem Dnia z :s '"O N »o-o ... "' V O.O . u > :JSE ·2 

\ """ VJ 

8 g Olg ińskiej 4.980 37.350 W. Siniarskim 14 maja 1928 r. 
29 Pod rzecznej 2.460 tę.450 .J, Ł0dą 

" 35 Jakóba t.800 13.500 W. Sarosiek iem ,. 
51 hl Zawadzkiej 2.100 15.750 St. Kornem.; 15 maja 1928 r. 
54 b Gdańskiej 5.860 43.950 f\1. Smolińskim „ 
70 b Franciszkańskiej 4.740 35.550· f\p. Karnawalskim ,, 

143 c Lutomierskiej 360 2.700 Br. Lisowskim 16 maja 1928 r. 
188 f\leks. I Kościelnej 2360 17.700 J. Rndrzejewskim .. 

201 a Wolborskiej 1.280 9.600 W. Jeżewskim ,, 
259 a Piotrkowskiej 4780 35.850 J, Krzemieniewskim 18 maja 1928 r. 
29213 Ogrodowej 4.280 32.100 K. Rossmanem 

" 303 b Wschodniej 4.880 36.600 J. Rzymowskim " 
321 ki Szkolnej 5.120 38.400 S. Jarzębskim 21 maja 1928 r. 

334 Pomorskiej 100 5.250 L. Kahlem 
" 435 

" 4.580 34.350 E. Trojanowskim 
" 447 Południowej 160 1.200 W. Sinarskim 22 maja 1928 r. 

466 a Wschodniej 1.100 8.?50 J. Ladą 
" 497 z Żelaznej 2.060 15,450 W. Sarosiekiem 
" 534. Piotrkowskiej 5.740 43050 St. Kornem 23 maja 1928 r. 

534 b Żelaznej 13.320 99.900 f\1. Smolińskim 
" 538 Piotrkowskiej 9.720 72.900 Rp. Karnawalskim 
" 78900 Ludwiki 160 1.200 Br. Lisowskim 24 maja 1928 r. 

79500 Pańskiej 900 6,750 J, f\ndrzejewskim 
" 798 b Lipowej 2.140 16.050 W. Jeżewskim „ 

825 a · Zamenhoff a 2.240 16.800 J. Krzemieniewskim 25 maja 1928 r. 
914 a Senatorskiej 2.340 17.550 K. Rossnumem 

" 
934 ż Miedzianej i Pm~dz. 800 6.000 J. Rzymowskim „ 

1109 a Sienkiewicza 5.200 39.COO J, Jarzębskim 29 maja 1928 r. 
1128 Kilińskiego 2.520 18.900 L. Kahtem 

" 127,3 Głównej 5.080 38.100 E. Trojanowskim " 1291 b Tramwajowej 1.140 8550 W. Siniarskim . 30 maja 1928 r. 
1291 b " 2.960 22 200 J. Ładą 

" I 
1314 b .Nawrot 1.820 13.6?0 W. Sarosiekiem li 

1392 Cegielnianej 5.360 40.200 St. Kornem _,31 maja '1928 _r. 
1402 a ,, 4.120 30.900 RI. Smolińskim " 

. . . I 
Licyta_cje powyższe o tyle dokonywane, będą, o ile posz'ukiwane należności 

d~ chwjli ostatec~nego przybicia w dniu licytacji zapłacone , nie będą. 
lllllGJVa.:;.;-.·., 

~ Łódź, dnia 27 stycznia 1928 roku. 

Nr. 2 

Gertnt1r Icek Dtewnow1~a '4 
zagubił świadectw o od ko

nia, wyd. w Konstantynowie. 
-3092·3·2 

Gtinberg vel <hJD.b&UJtl Jan
lder-Pajwel zag. dow. esob., 

wyd przu Kom. R1. m. fł.Adź. 
78-3~1 

Gera1tendorf Rajohold ro.ez. 
. 1891, zasrnbił ks. wojsko w!\ „ 

wyi. w Łodzi. 3.3 

G. raszozyńsia Janina zagub. 
legitymacj42 1spom. Nr. 84. 

25·3-2 

Hoffman Wllbelm zag. kon
cesję na prowad„enie Fa· 

bryki „ Watt Astra" w Zglersu, 
wyd. przez Uri. Wojew. w Łod11. 

70·8-1 

Hanisc h K&col zagub. dowócł 
osob. wyd. przez Kom. Rz. 

m. Łodii. 120-3-1 

Hencz Karol Klltń1kiego 180, 
~agubił swiadectwo od ko• 

nia, wyd. przei 8 Kom. Pol. 
Państw. 2630-3-ł 

He1 tel Zenon zagub. passport 
zagraniczny, w7d. przea 

Konsulat Polski w Par7łu oraz 
ks. wojłk. r. 1901, wyd. pr1ez 
P. K. U. ŁóU•m. . 5 3-2 

Herman Willibald zagubił 
pozwolenie :, na noszenie 

broni palnej syst. „Flower" 
kat 22 na rok 1926 Nr. 41879. 

49-3·1 

Jarzyńskiemu Janowi synowi 
Antoniego i Wiktorjl z Du-· 

najów ur. 10/XU 1893 r. w Ka-. 
zlmłerzu-Bisknplm, skrad1. ks 
wojskową w dn. 17/XII-27 r. 
na odpuście w KrólikO'Włe gm 
Grodzice pow. Konin. 3·2 

Janickiemu hvdorowl skradli. 
ks. wojskową rocz. 1894:, wy

d&nll przez P. K. U. w Sieradzu. 
S·2. 

Jakubowicz Alter Pinku& Ri
\\ en zag. ks, wojskową rocz. 

1903, wyd. przez P. K. U. Łask 
w Steradzu. 34 3-2 

Januszkiewicz Konstanty, ro
cznik 1901 zBg. ks. wojsk. 

z kartą mob., wyd. w Łodzi. 3.2 

Ja~ubowicz R,,fał zagubił za„ 
Śll\-i&dczenie wojsk. oederm. 

urlopn oraz dyplom wojskowy. 
97-3-1 

Jankowski· Ignacy za~ublł ks. 
wojskową rocz. 1903, wyd. 

pr1ez 1 p. szwoleżerów. 87-3-1 

Jezimow Jan zag. ks. woJBk. 
rocz. 189'7, wyd. prsez D-two 

27 p, p w Częstochowie. 3-1 

Józwiak Stefan zag. ks. wojsk• 
r 1905, wyd. przez .P. K U. 

Łomża 129 3-1 

Klem Otton ,wi s1:iradz. do wo„ 
dy «.!Sub1ste swój i żony 

Alicji· Gertrudy, wyd. przez 
Kom Rz. m. Łod4 oraz lis. 
wojskową rocz. 1897, wydan·ą 
pnez P. K. U. Łódt m. 67·3·1 
Kulawik Bolesław rooz 190&, 

z11.m. w Zduńskiej· Woli z&g. 
zrś .viadczenie wojsk. o prze· 
dzieleaiu do pospolitego ru1m~„ 
nla, \11 ydane prtei P. K. u~ 
w Białej-Podlaskiej. 3-1 



Nr. 2 

Kara1lństl Franct11et zagub. 
za•wtadczenie wojsk. roc1. 

1886, wyd. przu P. K. U Łód• 
·m. · 102-3-1 

Ks. Pastor Alfred Bittner la• 
· gubił swój passport 1agra
nio1ny, wyd. przez ltar. Kol
•tle 1a Nr. 610127, który nlnf ej
•zJm zostaje unłewatniony. 

' 1068~8-2 
·Kraw11yk Antoni r. 1888, za

l]lbił ka. wejstow11. \VJ'd. 
pr1e1 P. K. U. Łask w Sieradzu. 

20-3-2 

Kaczmarek Józef mieszt, kol. 
Ksawerów, gm. Dłaat, za

:gublł t7moz. zaAwiadcz. Wój1k., 
'wyd. prlez P. K. -u. Sieradz. 

8-2 

Kołtu\ Witold 1am. w . gm. 
WoJa-Węłykowa pow. ł..ast 

~ag. rewolwer s7st. „ Browning" 
tal. 765 Nr. 46366. .33-8-2 

· K. res1owowl Fiezelowi skra-
dslono dowód osob. I ks. 

wojsk. r. 1892, w7d. prsez P. 
X. U. Łódfl-m. 11-3-2 
-K. riesłowska Balbina 1agub. 

dowód osobisty, w7d. w Ło
-dzl. 10.-3-2 

l Tamola . Paweł •. Kall~ow7, 
·'- 1m. Wola•Węł)tkowa zag. 

ka. wojsk. r. 1891, wyd. prsH 
'P. I{; U. Sierad!ł. . ZS-8-2 

Kolasowa G'łmówefa lagubiła 
. legitymacj~ 'zapomogową 
Nr. l5707/Il. b. 2736-3-2 

Kolaszowsti . Jan. zagubił. ks. 
. . wojst., wyd. prże1 P. K. U. 
:w Kole.. · 18 _3-2 

Kowalski ·Stanisław .. magublł 
. . legitym,acj~ zapom. Nr. 367, 

wyd. w Ł'ódll. . .. ·· 15-S 2 

Kowalska Francls&k~ z~gub. 
wyc~ąg 1 ks. st. ludności, 

, \Wyd. w Łocizt.. . ..... · 13-a~.2 

Koch~nows~i Hllal'l' .... •agbu_ił 
· dow. osob., wydany przez 
Kom. 'Rr. m. Łod1i. ·~· •. 66-3-1 

···Ks. · Pągowski Józ-ef zugubił 
bioń krótilł · or7g. belg. 

·syst. „Browning" kal. 765 N'r. 
194808 w/g. zezw. na 'rot 1927. 

. ' ·· .. ·. . . 114 3 3 

Kraustopf Hersz 1ag11b. ~artt 
niob. rocz. 1903, wyd. prmez 

P. 'J. U. Łó4ź-m. .•.. . 1~4-3-1 

·K· IUb, Idel-Moszet zag.:w_ycilłg 
i . z ksiąg stałej ~~dnośct :! kar
·to_rejestr. roc1. 1909, wydan, 
w. Ł<>dzi. ~ 3"'.1 
'·K.. rut ·Stanisław 1ag. ks. woj-

sową r. 1890, wyd. pnez 
przez P. K. U. Łask w Sieradzu. 

3~1 

Kowalczyk Stefan mieszkaniec 
gm. Piątek zagubił ks. woj

·.atową, w7d. przez P.K.U. Kutno. 
3-1 

·K~w~!skl Władysław· z'gubił 
. ;... kart~ mob., wydanrt pr1ez 

P. K. U. w Piotrkowie rocznik 
1901, kat. „:O". 3.;.1 
·K· ozuła JUohał zagubił legi· 

tfmacJo· Pa:Astw: Urz. Pośr. 
Praoy w Łodzi. . 3218-3-3 

D·ZIENNIK U~ZĘDOWY Str. 41 

L ltmaillkl Stanisław., r. 1897, 
1agubił ks. wojsk., wyd. 

w Łodzi ora• pr1yl11czenle do 
18 pułłu piechoty w · Skłernię
Wleach. 3-2 
Lode Wilhelm r. 18~5 z Zeto• 

wa ·1agub:. ks. wo1st.„ w.yd. 
prze1 P. K. U. Łask w Slera
d1u. S-2 

Lwo1'skie Tow. Akc. Browa
rów unł•'Wałnla 2agubioną 

l•&l.~ymaoJt od samochodu. cię
łarowego .„Ford LD. 268. 

250·3 2 
--------------------~ Lwowskie Tow. A.kc. Browa-

rów unlewdnia zagublon1t 
l~glt7mację od samochodu oi•· 
łarowego ,,Fiat" Ł.D. 271. 

2602-3-2 

Lauk Jnljusz tag. dowód osob. 
ks. wojskow11 rotn:ntt 180!, 

w7d. przez P~ K. u. Łódt-m., 
weksel na sum• tł. 200 płatny 
15/1-28 r. na zl. ·. R. H&rtowicz 
oraz . legitym. - &traży bgniowej 
Il odd1. · 36 3-1 

L. ewkowlcz Lajzer, Ż6rawia 10 
zag. legitym. dorożkarską 

1a Nr. 186. 3251-3 J 

Lebenbaum Abram Aron, room. 
1895, zagubił ks. wojetowfl 

d<Jwód osobisty, wyd. w Łodzi. 
. . ' ·. . . . ·. 3-3 

Łozińska Konstancja zagubiła 
dowód os9b., wyd. przes 

Star. w Radomsku. 47-3-1 

Miszc1uk Leon rocznik 1897, 
zagubił książkę woj1kow1t, 

wydaną w Łodzi. 3-2 

Mytz .Mosz~k Icek l&gnbił'We· 
. ksel na zł. 144, wystaw. 

· Wł. Kampe,. J)ł. 3073 1928 'ro
ku "fi „Deutsche Volksbank'', 
Świecie nad Wisłą. Z~ecenie 
B. Kampe, żyrQ Leo Kam11ioer. 
Weksel un.leważnia sit. 3128-3 2 

Miesstaniec Wsi Stypi:4, ·gm. 
I1bica Kuj., pow. Kolskie· 

go, ·stan:tsław Karkosik· zagubił 
pezwalenie na broń długą I re· 
wolw~r Nr. 22l159 oraz kartę 
łowiecką Nr. 99530, wyd. przez 
Star. Kol!fkie. - 3 2 

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

w .ł.odzl. · .. · 2686-3-2 

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

M4J•r ~liger ~gubił dowód 
osobisty, w1a~ w J•drzejo

wie I zaśwladc11ufe wojskowe, 
wydane w Łodzi w roku 1927. 

3-1 

Miller Augaat 1ag11!il„ znak 
praedol od samoe-ll-Od'tl r... 

D. 59, wyd. w tod1i. 84-1-1 

Mentllk Mordka 1a111b1J b. 
wo,lłk. roc1. 1893. wydBłlt\ 

przei :P. K. U. w Ptoc1ewle. 
125 S•l 

Moszkowicz Mossek zagub. &11. 
wojak. rooa. 1887, w7dan1t 

pr1ez P. K. U. Łódi-m. ·oraz 
weksel na zł. 100 pł. 29/IV-28 r. 
wyst. Rozentranc na zl. wła· 
sne. .. 119·8-l 
Milgrom Hers• zagubił. ks. 

. wojsk. roc1 •. 1901, wydaną 
pr%e1 P. K; U. Łócłi-.m. 123-3-1 
Majer Br7k 1agubił metr1tę 

szl.tolną, wyd. prHz aimn. 
Niemleokie w todzl. 81-3·1 
M•głera Antoni zagub. dowód 

osob., wyd. prze1. Kom. R1. 
m. Łodii. 77. 3-1 

Majehr1at Stanisław 1aguł;>ił 
ta wojsk. ~ kart, mob., 

rocz. 1901, wyd. przez 10 d.a.k. 
w Jaroshwiu. 40 3„1 

Mlchabt Franois1ek UllJbił 
· . weksel „blanco" na •ł• 5QO 
wyst. I•'r. Kaczmarek na zl. wla· 
ne. 1068 31 
·Młllęr Wilhelm zngublł ts. 

wojs'iCową, wyd. prze1 P; K. 
U. Łask w Sieradzu. 3-1 

Dael!szka Pł()tr Alek&!łndęr 
r Pr~.,,.skdalra 60, 1agU:blł 
aae}~lirtł paszpoTtową~ wra. 
P~• Ga1ownlt Miejski\ w Ło
d~ era11 1/4 losu 16 Lot. Pa4-
s\91oweJ • Nr .. łOO 416. ął81-)~I 
p•lrant Edward •agubił ks· 

wojsk. z urt~ mob„ w1d. 
w łA>d1l. l'ii8~2 

Peqdzet4skl WIJ[tor iagubh 
dyplom ślusarakł, wyfi.U,. 

pr1•1 Cech ·K&j,tłlów Śło.lł2lr· 
-s.tłc)\ w Szadka. 27Q6-8·2-
p1t1a. Stanisław 2agubił ka •. 

Wo Jak„ . WJd . .-p111ez f. ,. K .. lJ. 
U.st w Sl~adlu rocz. lQOB. 

. '29.3„1 

parnowatl Tq~aaz ~klep tf-
. •to:plow.y . Wjieraszów Rysek 

10, ~gublł konouję tytoniow1t 
• roku 1920 Nf. 104 Urz~au 
Skarb. w Wieluniu, a· prą„ 
dłutoną rozponądzenlem dnła 
81/I 1924 r. 1a Nr. 274 Ur1edu 
Skarb. Akc. J Mon. Pańet-,. 
w Slend1ą. Łaskawy znalazca 
odda pod pow) łszyQl adreaem. 

8·2 
ptętrzak Wawrz,Ylliee zbg:Utilł 

lrs. wojs'.k., wyd,. przei P. I{. 
U. Łask w Slerad1u~. ·. I 3~2 

Pawlik Kazimiarz miesz.k. wal 
Tr~bac16w r. 1900, zagubił 

ka.· wilj3t. i kartę ·mob •. wyd. 
pr1es P. K. U. Wieloń. · 30-8·2 
ptetry:towskl Mfeczysław zag. 

książke wojsk.ową l karte 
mob. rocz. 1902 wyd. prze1. P. 
K. U. Łódi·m 64:-31 

Markowskiemu Szmai zam. · 
w os. Wilcivn gm~ Wilczo- p1_kała Stantsł&N zagubił ks. 

1 ·wojsko'" ą roc1; 1897 wy!l. 
góra pow. Słupeckiego 8kra41. prlel P. K. U. Łódi.:pow,~ 603-1 
~s. wojskową wrai~1 kartą m1Jb. 
roci. 1900 ora1 dowód osobisty, pniss Alfred. ~ag. weksel na 
wyd przez Star w Słupow 3 1 zł. 85 pł. 22/3-28 .. w:yst. w,. 

· · • · ' • · :r· • ~ Bauin - uuie~ażniam. 53-31 

Nawrockiemu AdRmowi skra„ -· 
· • dzlono ks. wojslc~·ą l kartę po1c1 Chaim· Dawid·· zagubił 
m1>l>. roct. 1903, wyd. przez B · :ks .. wojsko«ąrocz.:1896 wyd. 
P. W. w Magistracie Łództhn. praez P. K. U. :Łódi m. ·lló~S·l 

128 3-l pytko Marja: Z< gubiła tymcz. 

N
~-'--.,-'-1---A~d--"'~~-k · d9w._o:;;obisty„wyd. w łAdzl. 

owmSK1 · am miesi . ko1. .103.3:1 
,Janowskiej, .. gm. Dłust ur. 

.w. 1889 r. zagub. dokume:l.t woj- peter ~Erwin i:aguoH ks. wojsk. 
skowy i kartę powołania. a~2 wyd„ przez P., K. U. ł..ódł m. 

oraz tymu. ·dowód osob .. wyd. 
·Naglbór Marja Łódź, 'Koch&· :.w ł,od&i. 83-~.;1 

nowskiego 12, 1agublła · 
świadectwo pochodienb konia, , pechnik ~limnel TomliS~ów~ 
wałachil, lat 6. 3160 S '2 Maz. H~. k;oJ]cesje na pro-

. ·MO.rdaka Józef zagubił. za- wackenie fabry'ki wyrob~w weł-
·śwladczenle demob:., wyd. Narwa B. zagubił protest na n~anych wyd. puer. Komisarza 

w gm. Łuszczyn, p. Plotrkow- _· , 150 tł, płatny 25/12.,wyat. ua Okręg Łódzki. 122 3·1 
sklego. , · 2705~ą.2 I Gntman. 21. ,D Kon ora'z we· ł 

k l . J ób . ksel na 170 zł.t phtnv 2512. Rad1h1~k1 J·óze z'łlg. dowłłd 
Mar ow cz „ ak . :syn .Kołme „ · osob1óty, ,wyd. przez Kom. 

r. 1890, z&m; w Izbicy-Kuj. wysta~ca Ebcr 'Efom, Skidel, Rządu m. Łódź · · ·· 35..,3:2 
1r • k i t t ·b lleceme H. Rublna. Weksle te '· ·· .. · . . 

Hg. as. WOJB • arę mo ., n. nfewatnia s!•. , . .. 3343 3 1 Rogowsłn Wali\r~y~1ec zam. 
wyst. prnz P. K„ LU. Włocła· . "' · · . · ·w .Ksawerowie "rocz. · 1882 
wek" . 22 3 2 . O"ga .Bdward, zagµł.łlł l<siążłI,ę · zag.- kartę P<lwołar;ia wy·staw. 

Mdlat Józef mieśzk. wsi W•J9k9wlł 1r~cl. l900 wyd. przez P. K O: Konin. .••· 7.~3 
Czarna, gm. Złoczew rez. ··pr_sei P. K, .u. Piotrków 121-31 R· acz.yó.ska Ludwika Zitgtib,ła 

r. 1889 wraz z :toną Stanisławą . .. . . · legitymację ntzę1nłcrą., wy
z&gO:bili ~ pa&1po'r! ~agra1tlc1ny, osiński St~fan, szofer,ugubił daaą p·zezKuratorjnm .Szaolne· 
wyd. w Konsnlac1e w .Berlirffe. prawo Jaldy na -prQwadt;e- w Łodii .. , ~· 2527~2 

. : . . · 3~2 nie·samochodn. 3-1 RubinszteinMendel u·gubiłls. 
Markiewicz A.n toni 1ag. ·kartę ' .Qwc1arek Stanisław ~agublł wojsr. 1 oez. 1892 w .v4 .. przez 

wojsk. rocz. 1902, wydaną . · ·:tsląłkę,wojskową rocznik P .. K. U." Łodt:m. _oraz dowód 
prze, P. K. U. oraz dow. oso- 1890 wyd. przez P. K. U. Ła.ak: osob. wyd .. w frodz.!.· · 101~3-1 
bisty, wyd. ·w Łod1i.. . 112-3-1 w Slefadzn. 3-1 Ryozenko Włodzimierz 7ag. 
Małecka Wlktorja lag. tymcz. pabjadczyk Błdej za.gub ł ks. , kwit w:yst. przez Aleks. 

dowód osobisty, wyd. · prze1 · ·. wojskową rocz. 1895 wyd. Nltsze, na . zł. ·100 1>ł. od 2p-'-'SO 
Urs. gm. Tokaey pó'w~ Turecki. przez P. K. U. Łódź powiat.· Xll-27~· niniejszy kwit uoiewa-

58 3-1 104:-3'-1 żn\am. 48-3 3 
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Rnstnowlcz Zofja 1ag. legitJ· gurowic1 Boruch zagubił ks. 
· mację zapemogową 3445 wojskową .rocinlk 1818 wyd: 

wyd. w. Lodzi. .. . ; 46-3-1 pr~ez P. K. U. Łomż~. 65-3-1 

Radecki Otto· zag .. ts:. · wojsk. 
rocznik . 1902 w7d. orzez 

P. K. U. Tomaszów,· m. 63· 31 
Sońta Jakób zagub. ks. pobo· 

ro 91, ą na wyroby tyt. na rok 
1927 wyd. przez Uri.1 Ako. M. 
P~ w Piotrkowie. · . 59.3.1 

R. zeź~lk. Abram zag. leglty
. mację na. prawo. j3zd7 do· g1nger Chalm·Icek . ma gub ks. 

rotką Nr. 350. 61-3•1 . wojskowi\ roczn. 1901 wyd. 
Wł .d ł"' . ... bił ·przez P. K. U. lódli-.m. · 98 3 1 

Ramus a fS aW l8soll ' •. 
. ·. 'legitym. zapomogowi\ 1889. słowllisk.a MarJa 1ag~ paszport 

· · , , · · · 573 1 zagraniczny, wydanJ' pne'l 
---------·------- Konsulat Polski w Ameryce. 

Rychter Władysław zagubił . . · . · 80-3·1 
dow6d osoblstf wydany 

w Łodzi. 56-3.1 stanieławs:U Stanisław 7ag. 

Rozenfeld Lewe t 1ag. legity~ ~arte mob. rocz. 1905 wvd. 
macjtJ inwalid1ką wydaną -prsez P. K. -U. Kutno. 76-3 l 

w Łodzi. . 94· 3-1 skradzlono>Legitymaoje Url•· 

Radi.iu.k Władysław zagul;»ił · . dnicll\ na im•4r-Marji Bo.dla
legitymaoJt od zapomogl.. tównej 11auczydelkl we Wro· 

· . 118-3-1 nlkowie gm. Rozprza, pow. Pio-

Rode Albert zagub.· tsląłecz· trków. ·. S•l 
kę wojsk. r.oczolk 1900, Wfd. s•wertner Bertold zagub. we· 

·prsez P. K. U. · Kntoo. 3-1 .ksel na 192 d., Wystawoa 
Abram Goldszmit, Grodno, pła

gohefer Amdja 1ag. pHzport tny 15/2, zlecenie B. 'Młtmln· 
, zagr. wral I wiz~. wyd. przez ger 'weksel n& 170 sł' Wysta~·-
Wład&e r.lemieckle oraz kart~ oa Jonas Siapiro, Wilno, pła· 
pobytu, wyd. w Łod1i. 21 3-2 'tot 25/3. ileceaie B. llitminger, 

Seifert Alfons z•gub. numer weksel na d. 167. Wystawca. 
rejestracyjny od &moc h·.idu Hłrs~ 01Rjk:ow„kl, Miechów, 

ł.d. 1037. 2625 S-2 płatn7 10!4. zlecenie Moszka 
___,..._.,._ Czajkowskiego, żvro Chlla Cl~-stonleczny Jla.roin· 1ag. ks. stochowsklego. Weksle te unie· 

wojsk. rooz. 1890 wydaną, wdnla, ei~. . 3'367-3-3 
pr1ez P. K. U. ·Łód•~m •.. 16-3-2 gurhowolski, laer Zawadzka 

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

Wolman Żalusicwi z&mle~zka 
łemu w Podd~bicach, akr&· 

dżiono nast~pują~e dokumenty: 
·.dowód osobisty, blanco-weksel 
na .d. 250 . ..,.... wystawca. Py.tlłlf, 

·dwa kontrakty';·kopna łąk we 
wsi ·Dzierlin; gm. Oharlopia 
Mda, podpisane ptzez Salomejł) 
i Rot• Beatu!=, dwą .. •wity: 
1) na zł. 50, 2)'na 1ł. 15, WJ· 
stawione pnez p. Zai.rzewskiego 
oraz dwa blankiety wekslowe 
na 3200 złotych. .Dokumenty 
uniewatnia s'•· 8090 3-2 

Wolf Aron zagub. ks, wojsk .. 
rocz. 1891 wyd. przez. P. 

K. U. tód•·m. · 95 3~1: 

wajo.sztok. Nacha 1ag dowód 
wyd~ w Ko1ienicach. ~2 3-1 

lXTanat Aantonina mag. tymca. 
' ' dow. osob. wyd. w Łodz,1.. 

87 3:1 

Zagubiono prawo jaidy od 
samochodu t.D. 1~8 marld 

Fross Blis.sig, wydane Tow. 
,,01eum". 2564 3:2' 

weber Teodor· Zgierska 3'9, zagoblono ksląteczk~ wojsk. 
. ug:ubU kart~ ewidencyJ,nl\ wyat .. przez ł'. K. U. Brze· 

N.r~ 21545 od koni„, lat ··· 10. ziny w Tomasz.owie-Ma,, n·a 
· · . · 2560 8-2 imiQ Piotra FabJ1tnc1yka Ncs. 

woląki Wilhelm. rooz. 1891, 1899. . . . . 10613~.~ 
~gubił książkę WOjskOW- zagob10DO Weksel na·zł .. 100, 

1 kartll mob. i dowód osobistv, pł. 25/XII-27 w Łod1i Zal.\ł\• 
wyd. w Łodzi. 2G5L 3-2 tna 9, w,rst. S Uberb-ium na 

W idzewskiej Spółdd~lni Spo
iywoów Kresowa' 2, l$łgi

nęły: tarta ewidencyjna 18,286 
oras śwlad-estwo pochodzenia 
konia,. ogiera, laf 7. 2694 3-2 

Wlch. Stefan • rocs. 1894. zag. 
ksiąłk~ WOJtkow~ l do ~ó.d 

osobisty, wyd. w gm Biała, 
pow. Brze-zińkiego. 270~-3-2 

Włodar11yk Jan ur. 1890 r., 
?ag. kartę powołania wyst. 

pr1 ez P. K. U. w Koninie 19 3 2 

11. li. T. Faterman .cedenci 
M •. Gurtt. .7. a-. 2: 

Zawobiono ls. po.lw1towul1 
odbioru należności aa~ ko• 

morne Wróblews.t1ego, Nowo· 
mł<"j-ka 21.. 4ra:1 
Z. ya. Wuchetin &ag. dowm:t os. 

wyd. w .. · gnunle Gespoduz. 
pow. Łód•, oraz ś1uadeotwo. 
na koala łl laoa maścl gnładJ'. 

4.? S,l 

Zgubio.no po.kwitowania z od
bioru sumy 2610 1ł. 20 gr. 

prtez p. Blioietę Klr1ło~ą. Za 
wynagrodzeniem ołaiqó Pio· 
tr.kowska 108 BJmund Eade .. 

. 116-3„t Smolarkowa Irena zag .. legity~ ,.,.25, zsgubU ·bilet i śwl.ade
macJ• naucz. Nr. 1264, wyd. etwo pochodzenia Jronła wała-

priez Knrat. Okr. Szkolnego. cha. 82' 2 3-1 zalewska Wfad)stawa zagub. 
w Łod!i. 12·3-2 wudel Jan 1&g. ks. wojskotJ1 ą . dowód osobiat7 wyd. prze1 

swider Berek zagnbtł matrJ· rocz 1902 wyd. pr1e1 P· Kom. Ba; m. Łodzi. . 93 3~1 

Welland Abram Zgierl, 2ag. 
· pazwolenie na br(;ń pflloą 
syst. "Browni~g'' nR ro< 1927, 
Wfd. pl'zez $t&r. Łódakie 9.3,2 

Sobler~j Stanisław roc1. 1897 tułe wydaD'ł prsez B7kołę K. u. Łód!&-m. · 105 3~.1 ·.ztmnowłookl A.dam ·zag. tart• 
1ag . .ks. wojsk , ·wyd. prz.ez Przemysł o w~. 108· 8-1 f b d 

1 
K p 

1 
· 4•„i .. r. K. u. Łask w Sieradza .. 3-2 wuuła Stanisław 1ag. t7m&z. Ładrł. Wf • • . o D7łł4u 9 „1 

Śpiewak . Stanisław rocz. 1886 dowód osobisty wrn si 8. w o z · . ·0-

51::0.n .. ~b~i J~!i!tt~c1:~1·2!lą, zag.PksKiąłUeczSklłl wodjsk., •t_d2 woj~towq, roc1nik 1.897. Wyd zaborowski Jó~ef, roczałt J89lf> 
~ , ~ przez . . . . er& z. . ·. prHI P. K. u. Koło. 68 3-1 zag . .ks. wojs-.., WJd. w tod

1
2

1
. 

' •artą mob., wyd. w Kallsa~2 Slnsarek Ti:i.deusi zagubił ks. 
wojsk. rocz. 1902 wyd. pr1ez waja Iiaat zagub. kl. wojsk. zagubiono weksel n•·. eume 

gzap~za llendel roc~. 1893 F. K. U. ł.ódź-oraz dowód osob. . roci. 1897 wyd. pries P. d lOO. pł, 1/2 28 r. " h· 
. zsgubtł ksląłkf) wojskową, 44.3.1 K. U. Łódź wy~łąg • kil. sł8ł~j łowie z w7st. Weisa J .. na si„ 

wyd. w Łod1i ora~ wyciłlg z ludncłci konttakt Elektrowni J.,1 Blałe.. . ·- S&.S-l 
. kdąg stałej ludaośeł, wydany Tlti Emil 1ag. pok„itowanle l Ga1ownl l ~wity tauc7jne. 
w gm. Dmenin. 2683-3·2 b. P. K. K. P. na papierJ' ·52.3.1 zagubłono ka. w.oJ~k. i'ocloit 

.~.sere~jsi.t "aksymilJ'&n lagub. wartoAelowe 41/a O/o Listy m. . 1 ł. lę06 ~Jd. pr1e1 P. K U„ 
a • Łodzi, t: 027940 na rb. óOO Wętykowt. Bo u awowł s<r. Wieluń na >mJt Józefa Wała paszport 1agt., w7d. 1Jrzez 1·6 "" a i pł t 1 1 ks. woJak. , wraz 1 kart• ·-. ·. · · · · · 3 1· Konsulat Polski w Brukseli 1 · &npon m a nem -szy '"I 01„a. „ 

. 4 3-2 1/V. 1919 r~ . . 9-3·2 mob. lOCt;. 1897 wyd. prr.ez P. zagubiono ••. woj dl: .. l'ÓCIOJI:. 
--------- UłJ7eh Kadmiers za• pan· K. U. Ł6clj ·m. tOO 8•1 19Q(), . 1'ccl pr,.es P 4t U. Skoc-»kows"'i Sanislaw roes. . · · ''" .; 0 h L d 3 „ a . port zagranie•. Wyfl. pflez w· icłdski.Józef zagub dowód Wieluń na łu,.~·aoc li e ry. t 

· 1891 zag: ksil,ikt) wojekową, .Konsulat· Polek' w Ameryce. bi t d K cl p K u K i .ł . oso . s „ w7 . prlel om. zagµ.b10DO 2 karty ewldeDOJł• 
. WY • przez · · . · on 26.a 2 ' 89 8·1 Bządu m. Łodzi. .. '85 3 1 .·. . ne dla 2- .kont Nr.. Nr. 888(). 

groczyd1kłemu Stef <in. ikra· wa;:::=:.~k~~d~::r:~=:; W loter Her&i 11g. ks. wojsk. 1:Jl!1fł~~1~ p~e~~,~:f:!i:~ 
dllono ka wojsk. i karle 237933, wyd. pr1es 4 p. 8 , c. roczn. 1901 w7d. pr1e1 P. 1 Ska. 8853 3-l 

mob. rocznik 1899 wyd. pr;ez w Łodlt s~s 2 K. U. Łódź m. 39 S-1 

P. K. u. Kontu.·. ' lOS-S 
1 

witalisowl Zychowi m. gm. woit lewici Kadm1er1 1ag. z·~~I!!' ~:.1tr909~i:,~~u:.r~~;· 
gzadkowstl StaJilałsw zagubił . Dietrzkowfce, skradz. do· ka nemidlnlo :.ą knnsitu Kuratęrjum Olrgu.1 81kolneio 

ksiąłke . ...vt)fskow'ł rounik wód osobt1ty, wyd. prze-i ·star. płehrskiego I dyph>m piel< ar· ł..ó.:bklego Reginie Pablałatów-. 
1900, wydan-. przez P. K. U. · Wieluńskie Nr„ 2943 27-3 2 ski, wyd. pnez Urrąd Stara yob nie. 3262 a-,.3 
Łódź-m. uo.3:.1 włod&rekł JiiD Złim. we Wił w Temasrowle....,.. Mai. 91 3-1 
·sk>dułsk:i Frsnoiszek zagubił ; Kajtan6w, p9w. Łaalt, zag. zagin.ła brta ewldencyjnai 

·łarte powohnia roSI .. 1891 kart• moa. od konia, klacty, woRala .Józefa Sekurska, J;?m. Nr .. 8605 Da konta ~ftrmy 
wydaną pr1ez P. K U. tód•-m , bt. 9; . : . 24S9-3-2 ł\Drowa zag. ks. wojak. Bracla Szmulewhtż i A. Pol ... 

. 109-3 1 wyd. przez P, K. U. Piotrków. Łód•,~ św. Anny. 3-l„ 
------------- wierzba Bronisław miellka- · S-1 ż 
S1ałow,..kl Leonard ngu.bił nleo Wl'<i Wr-bc17nei: gm. . : ok Karol 2agnbił tymcż. ia-

do\Ąód osobisty, i b "'ojsk. Dłu1t, ur., w .189! r. zag., ks. wojeiecliowski Boiesław Z:'-lg. .• świadczenie wojak., Vt>•ydaae 
rocznik 1889 wyd. przea P. K. wojskową i kartę powołania, dowód osobisty Wl d przez prsez 4 p.a.o~ w tod.zi 1oea . .1900• 
U tódl-m. 4g.3.1 wyd • .puez P. K. U. Konin .. 3-2 Starostwo Łódzkie. 131-3-1 79 8-1 

Drukarnia Paflatwowa w Łodzi. 131028 · 




