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Nr. S. Łódź; ·dnia t marca· 192fl r. ltnk 9. 

Opłata pocztowa 
opłacona ryczałtem. 

Dziennik Urzędowy 
W ojew-ództwa Łódzkiego 

~merata wynosi: miesięcznie 50 qroszy, kwartalnie t.50 groszy z odnoszeniem do domu. Konto w P. K. O. Nr. 30091. 
· Bedakcja (pokój 12) i Administracja (pokój 121 Łód:t, Województwo, ul. Ogrodowa 17. 

-- Telefon .58-5~. =====i= .R.dministracja czynna od 11 rano do 2-ej po poł. = ·Telefon 58-56 = 
„Biuro ogłoszeń" przyjmuje ogłoszenia do „ Dziennika Urzędowego'' Instytucyj społe~znych i użyteczności publicznef, od 
osób zaś prywatnych tylko takie. które wynikają ze stosunku do władz rządowych I wymienionych instytucyj. - Cena ogłoszeń: 

drobne 6 qroszy za wyraz najmniej 60 groszy. Zwycz'!jne: 15 groszy za wiersz milimetrowy (strona 4 szpalty). 
Każda nowa. pod wyż.ka taryfy obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia zmiany cen, bez uprzedniego uwiadom lenia 

Cena poj.edyńczego egz. 50 gr. 

-------------------------------,--------------------------·-----------------------------------Ogłoszenia mlejsoewe I zamlejs~owe ·przyjmuje wyłącznie ,;Biuro egłoazeń" w Łodzi lilłl\skltgo 48. Konte czekowe P. K. O. 65669. 

TREśC DZIAŁU URZĘDOWEGO: 
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Dział .. Jl.; . W:t~?~•.•~ • .p.J'~eJ .~ .:.p9'Wi_.~1"J'Ch oa.y-.o,ści sądowo..te~skich. _.;,.VI sprawie ·pomocy pdstwąwej na odbudowę 

.łtWl~~iszczonych przez·wpjnę: · " .• . . 
~ał!1 1V: Wy dział. Adm in is tra cy j ny: Sekciarstwo w obrębie województwa łódzkiego. - Wyd ział Be z piec ze J1_. 

st w a Pub 1 i cz n ego: W sprawie nielegalnego pobytu cudzoziemców w Rzp. Pol. - Wyd ział Ro 1 n i c twa 
i Weter Y n ar j i: Egzaminy dla kandydat6w na oglądaczy mięsa. - Wykaz chorób zaraźliwych zwięrzęcych w m-cu 

Dział V: 
Dział VI: 

poz„ 18, 

poz, 26, 

styczniu 1928 r. 
Ru c h sł uJ bo w y za m. luty 1928 r. 
Kom u n i kiaty. '.· 

L 
NOWOOGŁOSZONE PRZEPISY 

I ROZPORZ.Ąl,)ZENIA„ 
. W Dzienniku Ustaw Rz, P, Nr, 3, 
Rozporzącke·nie Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 23 grudnia 1927 ri- w siprawiie wy
·da watii,~ ·Dziennika· Usfa w R.zeczyposp-0IHej 
P·o.lsk1ei. ~ ·· 

W Dzienniku Ustaw Rz.. P„ Nr, 4, 
( 

Roz:piorządzenie Pr.ezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 11 stycznia 1928 r. w sprawie 
zmian i uzup.ełnień ni1ektóTych postanowień 
ustawy ~ ~ni.a 23 maja 1924 r. o 1,powsz.ech
nym ohowLązku służby wojskowei. ' 

po&,!2~~ Rozp1orządz.eni1e · Millllistra Skarbu z dnia 
· ,9. ~a 1927 r. wy~ne w porozumie~u 

z. ~~em Przemys.łu i. Handlu, w sprawt·e 
Zlttltany riozporząd~enia wykonawczego do 
ustawy o >&płatach stemplowych. . 

·W Dzienniku Ustaw Rz, P, Nr, 6„ 
.poz, 37 „ · Rozporządze·ni'e /Mi~stra · Pra~y i Opieki 

Społeąznej z. drua 23 grudnia · 1927 r. w spra
wie •wykon.ani.a r-0.z:porz.ądzenia Prezydenta 
Rz.e·czy.p.osp1oli:tej o ęmi,gracji. 

poz••.;· ·Rozpo~z.ądzenie Ministra Wyznań. Reliig.i!j„ 
ttych. i Oświecenia Publiezneg<) z. dnia 23-go 
pudnia 1927 r. w sprawie reaulaminu· wy-

1borcz.eg·o dla wyboru organów zarządu w 
gminach wyz.namowych. żydowskich na ob
szarze Rze1czypo:sp0Htej Pols:kiei z wyjąt
kiem województw: p·oz:nańskieg·o, pomor
skiego i śląskiego . 
W Dzienniku Ustaw Rz, P, Nr, 8, 

poz. 54, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo1spo
lite1 z dnia 16 stycznia 1928 r. o stanie wo
.j.ennym. 

poz. 56, Roziporządzen1e Prezydenta Rz.eczypospo
litej z dnia 16 stycznia 1928 r. o budowie i 
utrzymaniu woiewódJz:kkh za:kładów opie
kuńczo - wychowaczych. 

poz, 57. Rozporz.ądzenie Rady Mini'sfrów z dnia 
21 grudnia 1927 r. o pnemyśle zastawni
czym. 

poz. 60. Rozporządzenfo Minisitra Reform Rolnych 
z dnia 10 stycznia 1928 r. w sprawie zmian 
w r.oiporządzęniu Mini~tra Reform Rolnych 
o ustaleniu regulaminu Głównej i Woje-

• wódzkiich Rad naiprawy ustroju Tolniego. 

poz, 64, 

poz. 87, 

W Dzienniku Ustaw Rz, P, Nr. 9. 
Rozporz.ądzenie Prezydenta Rzeczypospo
lite; z dnia 26 stycznia 1928 r. o kontroli 
ubezpiecz.eń. 

W Dzien~iku Ustaw Rz. P. Nr. 11. 
Rozporz.ądzeni1e Prezydenta Rzeczypospo
litej ~olskiej z dnia 19 stycznia 1928 r. o or
ganizatji i zakresie działania. włacl:z admini
stracji og6mej. 



„. 

Str. 46 

W Dzienniku Ustaw Rz, P. Nr, 12. 

poz. 93,· Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo
Htej z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustro
ju sądów powszechnych. 

W Dzienniku Ustaw Rz. P. Nr. 13. 
poz. 96. · ~ozporządz.enie Rady Ministrów z dnia 

21 stycznia 1928 r. w sprawie powołania u
rzędu Nacz.elnego Nadzwyczajnego Komisa
rza do spraw walki z. epi.demjam.i. 

W Dzienniku Ustaw Rz. P. Nr. 14, 
poz. 99. Rozporządz.enie Prezydenta Rze·czypospo

litej z dnia 6 lutego 1928 r. w sprawie emi
sji 4 % premjowej pożyczki inwestycyjnej. 

W Dz~enniku Ustaw Rz. P. Nr; 15, 

poz. 108. Rozporządzenie Prezydenta Rz·eczyposipo
li tej z dnia 6 lutego 1928 r. w sprawie zmia
ny statutu Pańs-twowej Rady Kol.ejowej. 

W Dzienniku Ustaw Rz. P„ Nr. 16. 

poz. 130. Rozporządzenie Rady ·.Ministrów z dnia 
21 stycznia 1928 r. o wyłączeniu wsi Anio
łów i Krogulec z gminy Chociszew w pow. 
łęczyckim, województwie łó-dzki:em, a włą-
1cz.enie ich. do gminy wiejskiej Brużyca w 
powiecie łódzkim,· temże województ~ie. 

W Dzienniku Ustaw Rz. P. Nr. 17. 

poz. 140. Roz,porządzenie Prezydenta · Rzeczypospo
liitej z dnia 10-go fote·go 1928 r. o sitatucie · 
przedsiębiorstwa państwowego "Wydaw
nictw.a Pańs·twowe". 

poz. 142. Raz.porządzenie Prezydenta Rz.eczypospo
lirtej. z dnia 15 lutego 1928 r. o przymusie po
łącz.eń nieruchomości zabudowanych z ka
nalizacją i wodociągiem mi.ejskim w mia
stach: Lublinie, Radomiu, Piotrkowie, Czę
stnchowie, Kielcach, Dąbrowie Górniiczej 
i Sosnowcu. · 

poz. 144. Roz.porządz1enie Prezydenta Rzeczyp•os.pó
litej z dnia 1.5 łutego 1928 r. o ustanowieniu 
Instytutu Badania Konjunktltl". Gospodar-
stwa i cen. · 

poz. 145. Rozporządz.enie Rady Ministrów z dnia 
· 25 stycz.nia 1928 r. o służhiie przygotowaw

czej i egzaminie kandydatów na stanowiska 
I kategorji służby techniczn·o - leśnej w ad
ministracji lasów państwowych onz w p.ań
stwowej służbie ochrony las-ów. 

W Dzienniku Ustaw Rz„ P„ .Nr~ 18. 

p9z. 151. Rozporządze.ni:e Prezydel).ta Rzeczypos~o
liteij z dnia 14 lutego 1928 r. o zmiawe usta
wy z dnia 7 października 19~1 r. o· pn.epi
sach porządkowych na drogach publicz:.. 
nych. 

, poz„ 156. Roziporządz1enie Prezydenta · Rzeczyposp·o
Htej z dni.a 15 lutego 1928 r. ·w sprawie wy-
wozu zagranicę złota. . . 

poz„ 158. Rozporządzenie Prezydenta Rz.eczyposp.o
Htej z dnia 16 lutego 1928 r. w sprawie prze ... 
.dłużenia . okresu zasiłkowego, wskazanego 
rw ustępie· 4 art. 5 ust~~ :.rz d.ni,a..: . 18 lipca 

Nr. 3 

1924 r. o· zabezpieczeniu na wypadek bez,.. 
. robocia w sezonie martwym 1927-1928 r. 

poz. 160. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo-
. litej z dnfa 16 lutego 1928 r. , o karach za 

szpiegostwo .iJ niektóre inne przestępstwa 
przeciw Państwu. 

poz. 161, Rozporządzenie Ministra, Rolnictwa z . dn~a 
19 stycznia 1928 r. wydane w porozunueru.u 
z, Ministrem Spraw W ewnętrz:nych o statu
cie wzprowym spółek łowieckich. 

poz, 162, Rozporządzenie Minis·tra Rolnictwa z dnia 
9 lutego 1928 r. o zwafezaniu raka zieninia
czanego. 

W Monitorze Polskim Nr„ 17. 

poz. 23. Instrukcja Ministra Rolnidwa z dnia 13-go 
stycznia 1928 r. o sposobie organizowania 
państwowych·· o·cen (konkursów) masła i 
sera. 

"' poz. 27. 

póz, 58„ 

W Monitorze Polskim Nr„ 20„ 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 12 stycznia 1928 r. o ut~.qrzeniu 
urzędu notąrjusza w Izhiicy, powiatu· k,ql-
skiego. ., 

W Monitorze Polskim ~r~ 44, 

Zar.tądzenie Ministra Pracy i Opieki ··spo
łecznej z dnia 9 lutego 1928 r. WY'dane w pc>
rozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie 
prwdłużenia w niekt6rych mi·ejscowościach 
okresu uprawnieni:a betrobotnych do· pobie
rania zasiłków na zasadzie ustawy ·z· dnia 
18 lipca 1924. r~ o zabezpieczeniu na wypa
dek bez.roboda. 

11. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Nr. Z. O. 22387/27i 

Warszawa, dni'a 23 grudnia 1'927 r. · 

Do.· Pan ów Wojewodów: W arsza-W-skiego, Łódzkiego, 
Lubelskiego, Kieleckiego, Białostockiego, Wileńskie
go, Nowogródzkiego, Poleskiego i Wołyńskiego oraz 

Pana Komisarza Rządu na, m. st. Warszawę. 

Na skutek starań Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych, zmierzających d·o możliwego ·zabezpieczenia in
teresów administracji sanitarnej pod tym względem, 
aby czynności sądowo - lekarskie nie uniemożliwiały 
lekarzom urzęd'Owym wykonywania ich właściwych 
obowiązków urzędowych, Ministerstwo Sprawiedliwo
ści wydało do wszystkich władz wymiaru sprawiedli'.
wości załączony . okólnik, który przesyła się Panom 
do wiadomości. 

W związku z . ustę·pem drugim okólnika· Mi'nister
stw.a Sprawiedliwości zaznacza się, .. i,ł; Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych podało Ministerstwu Spr,awie-. 
dliwości załączony wykaz miast w poszczególnycll 
. W oj ewództwach, posiadających lekarzy· miejskich. 
O zmianach, z.achodzących w tym wykazie, winni Pa
nowie Wojewodó·wie powiadamiac zainteresowanych 
Prezesów Sądów Apelacyjnych, przesyłając. : ~odpis 
tych ·zawiadomień .do Ministerstwa Spraw ·Wewnętrz
nych. 



Nr.a 

, Treść ·okólnika .Ministerstwa Sprawiedliwości na
leży zakomunikować Urzędom 1-szej instancji (leka
rzom powiatowym). 

Dyrektor Departamentu Służby Zdrowia 
(-) Ad am ski. 

Ministerstwo Sprawiedliwości! · 
L. II. A. 7597/27. 

,Warszawa, ,dnia 10 grudnia 1927 r. 

Okólnik Nr. 1340/Il.A/27 
w sprawie wykonywania przez lekarzy powiatowych 

czynności sądowo-lekarskich. 

D{) wszystkich władz wymiaru sprawiedliwości 
w dkręgach Sądów Apelacyjnych w Lublinie, War

szawie i Wilnie. 

Wskutek zażalenia Mi'nisterstwa Spraw Wew
nętrznych na nadmierne przeciążenie lekarzy powia
towych czynnoś.ciami sądowo-lekarskiemi na obszarze 
sądów ·ap,elacyjnych w Lublinie, Warszawie i Wilnie, 
oraz na niejednokrotne zbyt bezwzględne stawianie 
przez władze wymiaru sprawi,edliwości żądań wobec 
tych lekarzy bez dostatecznego zrozumienia dla in
nych ich zajęć służbowych, Ministerstwo Sprawiedli
wości przypomilna, re w myśl art. 337 u. p. k. w mia
stach, które posiadają lekarzy miejskich, przede· 
wszystkiem ci lekarze IJlają spełniać obowiązki leka
rza sądowego. 

Wykaz miast, posiadających obecnie lekarzy s,a
nitarnych mie}skich, dołącza się ·do niniejszego · okól
nika, a, zarazem zaznacza się, że na wyp,adek, gdyby 
w wykazie ty1Jl zaszły jaki,eś zmiany, właściwie tery
torjalne urzędy wojewódzkie powiadomią o nich zain
teresowanych prezesów sądów apelacyjnych. 

Wezwanie sądowe tak dla lekar~y powiatowycli', 
jak i miejskich należy w myśl wniosku Ministerstwa 
Spraw ·Wewnętrznych doręczać nie 'z.a pośrednictwem 
władz przełożonych tych lekarzy, lecz bezpośrednio 
Wspomnianym lekarzom, przyczem celem ·ułatwienia 
tym lekarzom urzędowania Ministerstwo SprawiedH
woś.ci . prosi, by władze wymiaru sorawiedliwości 
wszelkie·· wezwania dla lekarzy wysyłały możliwie 
wcześtHe i o ile moiności uz~adniali z nimi czas 
wspólnych zajęć, co w · znacznym· stopniu może im 
ułatwić ułorenie pro11ramu zajęć urżędowych w za-· 
kresie administracji sanitarnej. 

Wreszcie Ministerstwo Sm'awiedliwośd prosi, 
aby w r,azie urzędowe~q stwierdzenia przez starostów 
wz~lędnie Komisarzy Rządu, iż lekarz powiatowy ze 
Wzf;flędu na inne piilne czynności urzędowe np. z po
~ódu terminowe~o wyjązdu dla tłumienia epidemji 
J. t. p. nie może wziąć uaziału w danej czynności są-· 
dowo-le'karskiej, władze wymiaru sprawiedliwości 
uwain!łały lekarza powiafowe!1o od wykonania tej 
czynności, uznając w myśl art. 337 U. P. K., iż w da
nym przYPadku zachodzi należycie usprawiedliwiona 
przyczyna niemożności stawienia się, a do wykonania 
:czynności sądowo-lekarskich w~ały jakiegokolwiek 
'innego lekarza cywilnego lub wojsk~w~go. 

za Ministra Sprawi'edliwości 
' '(-.;.;._) St. C a r 

podsekretarz Stanu. 
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WYKAZ MIAST. 
posiadających lekarzy sanitarnych (miejskich)„ 

1. m. st. W ars.za wa. 

Województwo Warszawskie: 

1. Grodzisk 
· 2. Mszczonów 
3. Błonie 
4. Żyrardów 
5. Góra Kalwarja 
6. Mogielnica 
7. Warka 
8. Kutno 
9. Mława 

10. Kałuszyn 
11. Aleksandrów Kujaw. 
12. Różana , 
13. Pułtusk 

14. Wyszków 
15.' Serock 
16. Rypin 
17. Dobrzyń n/Drwęcą 
18. Raciąż 
19. Brześć Kujawski 
20. ·Włocławek 
21. Chodecz 
22. Kowal 
23. Lubień 
24. Przedecz· 
25. Lubraniec 

Województwo Łódzkie: 
1. Tomasz.ów - Maz. 
2. Kalisz, 
3. Konin 
4. Pabjanke 
5. Łęczyca 
6. AleksandTów 
7. K'Onstantynów 
8. Tuszyn · 

9. Ruda Pabjarucka 
10. Zgierz 
11. Łódź 
12. Piotrków 
1a. Sieradz 
14. Wierusz:Ów 

· 15. Praszka 

Województwo Kieleckie: 
1. Będzin · 5 .. Kielce , 
2. Dąbrowa Górnicza 6. Ostrowiec 
3. Sosnowice 7. Radom 
4. Częstochowa 8. Zawiercie 

··Województwo Lubelskie: 

1. Biała 9. Łęczno 
2. TarnogTód 
3. Chełm 

10. Lublin 
11. Ł'uków 

4. Garwolin 12. Kock 
5. Zelechów 13. Siedlce 
6. Kraśnik 14. 'Sokołów 
7. Krasnystaw 15. Zamość 
8. Lubartów 

Województwo Białostockie: 
1. Białystok 4. Łomża 
2. Grodno 5. Ostrów 

· 3. Druskienniki 6. Suwałki 

Województwo Wileńskie: 
1. Wilno 

Województwo Nowogródzkie: 
1. Baranowi1eze 3. Słonim 
2. Lida 

Województwo Poleskie: 
1. Brz;eść 3. Szeres·zów 
2. Pińsk 4. Sarny· 

Województwo Wołyńskie: 
1. Dubno 5. Równe 
2. Kowel 6. Włodzimierz 
3. Krzemieniec 7. Zdołbunów 

8 .. Ostróg. 4. ł..uck 
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Mims.terstwio Robót Publi:cznyich-Departament Bu
dowlany - Na~;za L. dz. VIH-11/0d./28. 

Wairszawa, dnia 10 stycznia 1928 r. 

Do Un.ędu W ojewódzkiiego w Łodzii. 

W Dzienniku Ustaw R. P. Nr. Ut,.poz. 946 z dn. 
30 listopada 1927 roku, ogłos.zionem -zos1tało rozporzą
dzenie Nr. 4 Min. Robót Publicznych i Skairbu w po
rozumieniiU z. Mi.niistrami SpT. Wewnętrznych i Sp1ra
wiedHwości w sprawi·e wykonania ustawy z dnia 6.5 
1924 1r. o pomocy państwowej na od!budowę budyn
ków z:ni1sz1czi0nyich przez wojnę. Z zarządzenia po
wyższego wynika, że pożyczki udzielone na odbudo
wę na zasadzfo ustawy z. dn~a 6.5 1924 r. (Dz:. U. R. P. 
Nr. 49, pbz„ 492) będą WYlpła:cane tylko w d1wu ratach. 

Natomiast w Moni:torze Polskim z, dn. 6.12 1927 
mku Nr. 279, poz. 764 ogłoszonem wstało z.arządze
niie Min. Skarbu w porozumi1eniu z Min. Robót Publ. 
w \p1rzedmiocie zmiany pa.1r. 9 ~egul:ami:nu dla Pań
stwowego Banku Rqlnego w tym ki1e1runku, że po~ 
życ.zkobie1ricy, za:c.ią·gają1cy pożyc·zki nie pirze'kr:ac.za„ 
jące kwoty 1500 ~ł. z.wol111i,eni s1ą od obowi1ąziku do
koniania w:piisu hiipotec·zne'g:o. 

Pożyczlkobiercy, zadągają1cy 1po:ż:yic1zkę na iodlbu
dowę, którzy posiadają hipotekę ureigulowaną, wolni 
są przeto od obowiązku dokonani1a wpisów hipot.ecz-' 
nych, o ile zaciągają pożyczkę do wysokośd 1500 z.ł. 

Mirustet"stwo Robót Publiicznych 'ZWTaic:a uwagę 
na powyższ1e zarządzenie mające na 1celu przyśpie
s~enie i ułatwienie akcji odbudowy. 

Równocz:eśnie Minisforstwo Robót Publi!cznych 
zauważa na podstawie .dokonanych lustracji o·dbu
dowy w Urzędach Woj1ewód~kiich i w Starnstwach 
następujące usterki: 

1) Brak .ewidenc,ji w Starostwach odnośnie d:o 
kredytów otwa,rtych w Państwowym Banku Rolnym, 
powoduje zupełną dezorj,entację co do kriedytów o
twartych uruch~mi10nych, wypłaconych, rzarez,erwo
w.anych na następne l"!aty o~a!z: będą~cych do dyspo
zytji 

Mini1s'tetstwo Robót iPublicuiych pole'ca bez
zwłobznie urregulować w porrozumieniu z Państwo
wym Banki,em Ro:Inym tak w Unęda1ch Woj,ewódz
kich, jako foż i w powi1atach ewi1dencję kredytów 
otwartych w Państw. Banku Rolnym od r. 1924 w 
sz·czególności co do wypłlaconych, zareze,rwowanych 
na wypłatę rat naistępnych oraz pozosfałych w dy
spozycji fundu:S'zbw tak, by w ka:żdei chwili stan po
wyżs1zych k 1redytów był wiad:0my. 

2) Skrypty dłużne, przekazywane Państw. Ban
kowi Rolnemu są h. często nieformalnie z.estawione, 
co powoduje przew1lekłą ko~espondencj:ę 1cel.ern uzu
pełni,e.nia - a w następistwie og:romne opóźni.enie 
wypłaty przyznanej pożyczki!. 

' Ministerstwo Robót Publi:cznych .zwraca uwagę 
na ścisł,e pirzestneganie przepisów za.wartych w re
.gulaminie dla Państw. Banku Rolnego, ogłoszone ·w 

-Monitorze Polskim z dnia 30.9 1924 r. Nr., 224, po·z. 
687. 

3) Między datą powzięcia uchwały, przyznają
cej pożyczkę, a datą pirz.ekazani:a Państw. Ban~owi 

Rolnemu odnośnych dokumentów upływa b. C'zęsto 
kilik,a _ mie·s:ięcy. Ministerstwo R0tbót Publicz;nych 
zwraca uwagę na powyższą niewłaściwość i poleca 
powziąć taką ifość uchwał, by odnośne dokumenty 
w ciągu rni:esiąca były w kornp,l.ecie pn,e.słane Pań
stwowemu Bankowi, Rolnemu do wypłaty. O ile o
późnienie nastąpiłoby z winy poszkodowanego, na
leży pożyczkę powyżs1z,ą przyznać illlllemu poszko~ 
dowanemu. 

4) W yso'kość pożyczki przyznanej na odbudowę 
jest lb. różna i waha się od 100-5000 zł., na odbudowę 
domu Ministerstwo Robót PubHcznych poleca poży
czek udzielać tylko tym posziko'Cł!owanym, którzy nie 
mają domów. Po zaspokojeniu w powiecie tych ·po
szkodowanych można udzi,elać pożycz.ek na odbudo
wę budynków gospodarskich; 

Wysokość pożyczki na odbudowę domu - wtn
na być w grani.cach kosztów budowy przy uwzględ- · 
nieniu. pr:acy pos1zkodowanego przy budowi1e i wjnna 
wynosić zależnie od stosunków lokalnych od 1000'-"-
1500 zł., zaś wyjątkowo powyżej 1500 zł. nie wyżej 
jak do 3000 zł., a to w wypadku sitwier-dzenia wyjąt
kowej poftrzeby (s,i1eroty małoletni:e, inwalidzi lub 
wdowy). 

5) Ilość dr~.ewa przyznanego, na odbudowę waha 
się od 1,20 rn3 d:o 4 m3 Mini1sterstwo Robót Publicz
nych zauważa, że W' powiatach lesistych ilość drzewa 
na odbudowę domu nie powinna być -większa -jak 
50 m8, w innych powiiatach nie wyżej 30 m3

• 

N a budynki gospodarski,e wydatek drzewa winien 
mieć mieiisce w granicach zasyt0k.oj1enia potrzeb, złą
ownych z odbudową dom6w mieszk.alnych. Urzędy 
W oiewódzikie•, k1tóre otrzymały re1skryp1t Min. Rl()
b6t Publicznych z 23.4 1927 r. L. VIII-855/0d. winny 
bezzwłocznie podjąć akcj·ę budowy domów z mate
riałów zastęp1czych, tak, by z na.staniem od.po1wied
niej pory wyszkolić majstT6w, kt6rzyby w sezonile 
budowlanym rno~li poszkodowanym pobudować od1-
powi.ednie budynki ornz., by ludność na wstępie seziO!
nu budowlane·go zaznajomiła si1ę z teg:o rodzaju bu
dowfami. 

: 

6) .Podaniia pio:s1zkodowanych wi1nny być badane 
na rniejs1cu pirz,ez referientów odbudowy, przyczem 
Ministers:two Robbt Publfoznych zauważa, , że uży
waniie do powyższych celów' posterunków poJicj:ii 
przedłuża akcję odbudowy. 

Refere1nd odbudowy winni przy badaniach stanu 
odbudowy UW'z1ględniać całe wrosk:i. Również przed 
wypłatą cłrUgilCh ll'at referend odbuftowy winni 
stwierdzić c:eliowość użycia wypłaicanej 1pożycz!ki1. 

7) Urzędy W ojewódzki1e winny d.olożyć sitarań, 
by skrypty dłużne, prż,ekazane Państw .. Bankowi 
Rolnemu były załatwione w dągu j·ednego tygodnia. 
Z tego względu należy skrypty dłużne wra~ .z odnoś
nymi diokumentam~ przesyłać do Banku partramt 

8) powyższe zarządzenia należy podać do wia
domości Stamstworn, gminom oraz ogłosić w Dzien
niku Urz,ędowym Województwa. 

Mwster '(-) I n ż. Mor a c 'Z e w s k i. 
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rr. 
OKÓLNIKI. 

Wydział Administracyjny. 
L. AD. 707/111. Łódź, dnia 18 stycznia 1928 r. 

Do wsz,ys:tlki1ch PaJnów Stairio1stów Województwa Łódz~ 
kiego i Pana Komisarza Rządu na m. Łódź i Panów 

Prezydentów miast wydzielonych. 

Ze wz.gilę~u na pódno1szone nieje1dnokrotn1'e wąt
pliwości odnośnie podstaw prawnych, normujących 
stosunki sekt w Polsce, W·ojewództwo n.a podstawie 
reskr. Min. Wyzn. Rel. i O. P: z dnia 30.6. 1925 roku 
L. 3559/VI. C. II przypomina if>anom, że sprawa z.a
kł·ad.ania gmin wyzn. sekciarskich tudzież prowadze
nia ksiąg sta:nu cywilnego dla wyz.nawców tych sekt 
są unormowane na razie na terenie b. zaboru rosyj
skiego przez następujące przepisy prawne: 

1) Imienny Najwyższy Ukaz z dnia 17.10 1906 r. 
oraz Najwyżej zatwierdzona w tymże dniu uchwała 
Rady Ministrów o sposobie tworzenia i działalności 
gmin staroobrzęd·owców i s1ekciarzy oraz o prawaćh 
i obowiązka·ch przynależnych do tych gmin wyznaw
ców staroobrzędowych zjednoczeń i sekciarzyf którzy 
oiddzielili się od prawosfawia (Zb. Praw 1906 Nr. 245, 
poz. 1728). 

\ 

2.: Najwyżej zatwierdzona w dniu 17.10 1906 r. 
uchwała Rady Ministrów (w/g dziennika) o z.atwier
dzaniU: ksiąg stanu cywilnego dla staroobrzędowców i 
sekciarzyf którzy oddzielili się od 'Prawosławia (Zb. 
iPr.aw 1906 Nr. 299, poz. 2085). , 

3) (Rozporządzenie Ministra Spr. Wewn. po po
rozumieniu się ·z.' Min. Sprawiedliwości o zatwierdze
niu w dniu 29~10 1906 r. 1) wzoru rejestrów gmin 
staroobrzędowców i sekciarzy i 2) wzoru zawiado
mień o wciąg.nięciu wymienionych gmin do, rejestru 
cefem umieszczenia w „Ogłoszeniach Senackich·• i 
w miejscowych gubernjalnych lub okręgowych ,,Wia
domościach" (Zb. Pr. 1906 r. Nr. 279, poz. 1941). 

1P owyższe przepisy mają zastosowanie z następu
jącem! zmianami i' zastrzeżeniami, wynikającemi 
z ustroju i ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej. 

W wypadk1ach, w których ~wyższe przepisy mó„ 
Wią o gubernatorach, naczelnilfach miasta (gradona
cze1nikach)f urzędach guhernjalnych względnie o Se
nacie Rządzącym nafoży rozumieć Wojewodów, Ko
misarzy Rządu, Urzędy Wojewódzkie wzgl. Najwyż
szy Trybunał Adminiistracyjny. 

W razie zawieszeni.a czynności gminy (zboru) 
w wypadku, przewidzianym w art. 6 Najwyżej za
twierdzonej w dniu 17.10. 1906 r. uchwały Rady Mi
nistrówf zainteresowanym osobom przysługuje prawo 
odwołania się do Ministra W. R. i O. P . 
. ·• Rejestr gminy prowadzi się we.dług wzoru, wska
zanego w Zbiorze Piraw 1906 r. Nr. 279, p. 1941, któ
ry tnoze być ,zmieniony przez Ministra W. R. i O. P. 
po Porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. -

O 'Wciągnięciu gmin do rejestru właściwe urzędy 
przesyłajĄ do Ministerstwa W. R. i O. P. specjalne 

z·awiadomienia według wzoru, podanego w Zbiorze 
fraw 1906 r. Nr. 297, poż. 1941; wzór ten również 
może być zmieniony przez Ministra W. R. i O. P. po 
porozumieniu w Ministrem Sprawiedliwości. 

Zawiadomienia te mają być umieszczane w Dzien· 
niku Ministerstwa W. R. i O. P. oraz w Dziennikach 
Urzędowych właściwych Wojewodów i Komisarzy 
Rządu. Prawo zakł·adania szkół gminom (zborom) 
nie przysługuje. Nabywanie nieruchomości przez gmi
ny (zbory) ponad wartość łączną 10,000 złotych wy
maga zezwolenia Ministerstwa W. R, il O. P. Wszel
kie zebrania wyznawców, o He nie mają na celu wy
łącznie wykonania kul tu religijnego, podlegają prze
pisom o ·zgromadzeniach. Prz·ełożeni, kaznodzieje, 
wzgl. członkowie rady gminnej, przystępują do peł
nienia swych funkcy.j po uzyskaniu zgody Wojewody 
i po otrzymaniu od niego właściwych zaświadczeń. 

Funkcyj przełożonych, kaznodziejów względnie 
Cźłonków rady nie mogą pełnić osoby nie posiadające 
obywatelstwa polskiego lub nie władające językiem 
polskim w slowie i w piśmie. 

Dowody osobiste dla przełożonych i kaznodziejów 
wydają jedynie władze państwowe w sposób zwy
czajny. Skargi na niesprawiedliwość wyborów roz
strzyga Starosta, a w drugiej instancji: Wojewod1a. 

Niniejsze pismo okólne ogłasza się ponadto 
w Dzienniku Urzędowym Wojew~dztwa. 

Za Wojewodę (-) Dych da 1 ew i cz 
Naczelnik Wydziału Administracyjnego. 

Wydział Bezp. Publicznego. 
L. BP. 367. Łód'ź, dnia 26 stycznia 1928 r. 

Do wszy1Stki1ch Panów Starostów W oj1ewództwa Łódz
kiego, do Pana Komisarza Rządu w Lodzi i do jl'ana 
Kierownika Ekspozytury Starostwa w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

Doszło do wiadomości Urzędu Wojewódzkiego, 
iż organy meldunkowe nie zwracają dostatecznej 
uwagi na dokumenty cudzoziemców przybywających 
do Rzp. Polskiej oraz czy na tych dokumentach jest 
ważna wiza wjazdowa polskiego Urzędu Konsular
nego. 

Zdarzyło się również, iź niejaki Massek Jan, 
obyw. niemiecki legitymując się kartą cyrkulacyjną 
Starostwa w Opolu (która to karta jest ważna tylko 
na przejazd do polskiego Górnego śląska) i nie ma
jąc wizy wjazdowej Konsulatu przybył na teren Sta
mstwa Piotrkowskiego i przebywał na terenie tego 
Starostwa przez 5 miesięcy. Obowiązkowi rejestracji 
w Starostwie nie uczynił zad,ość, zameldował się je
dynie w Magistracie m. ~iotrkowa, który nie zwrócił 
uwagi na brak w karcie wizy wjazdowej Konsulatu 
Rzp. fólskiej w Bytomiu. 

Komunikując o powyższem proszę P.anów Sta
rostów (Pana Komisarza Rządu) o wydanie polecenia 
organom meldunkowym, by przy każdem meld·owaniu 
się cudzoziemców zwracały uwagę na wizy wjazdo
we, pouczały cudzoziemców o obowiązku rejestracji 
u władz administracyjnych 1-szej instancji i o ~ 
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dem zameldowaniu cudzoziemca powiadamiały: 'wła
dze admin~ 1-szej instancji. 

. Cudzoziemcy, nie posiadający ważnej wizy wjazl"' 
dowej lub nieczyniący ża·dość obowiązkowi meldun
kowemu lub rejestracii, winni być pocią.gani .do od
powiedzialności stosownie do art. 16, 17 wzgl. 11 
Roźp. Prez. R. P. o cudzoziemcach z dnia 13.8 1926 
roku Dz. U. R. P. Nr. 83 p. 465. 

Za Wojewodę (-) I. Bielec ki 
Naczelnik Wydziału Bezp. Puplicznego. 

Wydział Rolnictwa · i Weter. 
L. RW. 534/IV. Łódź, dnia 25 lutego 1928 r. 

Na podstawie reskryptu Mi'nisterstwa Rolnictwa 
z dnia 19 stycznia r. b. Nr. 19. W. III.,. w sprawie za
lecania, aby kandydaci na O'glądaczy mięsa kierowani 
byli na 5-tygodniowe kursa, organizowane przy rze
źni_ w Krakowie, zarządzam co następuj-e: 

W razie zgłoszenia się do Starostw.a '(Magistratu). 
kandydata na oglądacza mięsa, należy własnoręcznie 
przez niego napisane i należycie ostemplowanę poda
nie, zaopatrz·one: 

a) w krótki życiorys, 
.b) w świadectwo ukończonych szkół, 
c) dowód, że ukończył 23 rok żyda, a nie prze

kroczył 50 roku życia, 
dl świadectwo lekarskie, stwierdzające, że jest 

fizycznie i. umysłowo zdfowym, 
e) urzędowe świadectwo moralności i 
f) dowód potwierdzony przez Starostę ()?rezy

denta), że ma zapewnione stanowisko, po odbyciu 
kursu i złożeniu egzaminu - kierować do Urzędu 
Wojewódzkiego w "Krakowie z prośbą o wskazanie 
terminu rozpoczęcia się. kursów dla oglądaczy mięsa. 

Nadmieniam, że egzamina dla oglądaczy mięsa 
przy tut. Urzędzie Wojewódzkim w p'rzyszłości odby
wać się nie hę.tlą. 

Wojewoda (-) Wł. Jaszcz o,ł t. 

WYKAZ 
chorób zaraźliwych zwierzęcych na terenie Wojew. 

Łódzkiego w m-cu styczniu 1928 r. 

świerzb u koni: 
pow. Łaski, gm. Łask, w. Mauiryca 
pow. Łódzki, gm. Nowosolna, Sikawa' 
pow. Piotrkow;ski, gm. Ręczno, w. Ręczno 
pow. Piotrkowski, gm. Ręczno, Lęk~ Królewskie 
pow. Wi.eluński1, gm. Lututów, Dobrosz.ew. 

Różyca świń: 

pow. Brzeziński, gm. Mikołajów, Ła:znowska Woła 
'pow. Łaski, gm. Lutomiersk, os. Lutomiersk 

Pomór (z.araza) trzody chlewnej: 
pow. Sł1'pec.ki, gm. Sądek, Cienin Zabomy 
pow. Słupecki, gm. Oleśnica, Skokumię, 

Wścieklizna: 

pow. ·Łaski, ·gm. Łask, w. Mauryca 
pow. Łaski11 gm. Wodzierady, folw, Wodzierady 
pow. Łaski, os. Lutomiersk 
pow. Piotrkowski, gm. Kamińsk, Słostowfoe 
pow. Radomskowski, gm. Dąbrowa Zielona, Sobo-

rzyce 
pow. Sieradzk~, gm. Bogumiłów, kol. Bobrowniki 
miasto Sieradz 
pow. turecki, gm. Ostrów Wartski, folw. Maszew . 
pow. Wieluński., gm. Sokolniki, w. Sokolniki 
pow. Wieluński, gm. Chotyni.a, Chruścin 
miast.o Łódź. 

Piroplasmoza koni: 
pow„ Brzeziński, gm. Będków, w. Adamów 
pow. Łódzki, gm. Kruszów, fo.lw. Gołygów 

Choroba Bellingera: 
pow. Kolski, gm. Brudzew, w. Tarnowa 
pow. Kolski, ~m. Kłodawa, w. Lubomek. 

Zakaźne ropienie· krów: 
pow. Kolski, gm. Kłodawa, w. Lesz:cze. 

L. RW. 26 (38) IV. Łódź, drua 25 lutego 1928 r. 

i.Przesyła się do Wiadomośdi. 
Za Woj:ewodę (-f .L. Dr e ck i 

Inspektot" W eterynaitji~ 

"· 
'Ruch slutbowy za m. luty. 

. Pan Minister Spraw W ewnętrzych ·. 
zamianował: 

Bohdana Kaczorowskieg'o, referendarza w VII st. 
sł. i kierownika Starostwa w Wieluniu. - Starostą 
w Wieluniu w VII st. sł. 

Józefa Dudę - urzędnikiem· VII st. sł. Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi. 

Stanisława Marka - prowizor. urzędnikiem Vll 
st. sł. Urzędu Wojew. w Łodzi. 
przeniósł: 

Mieczysława Ładewskiego, referendarza w VII 
st. sł. z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi d.o Sta
rostwa w Słupcy. 

Pan Wojewoda •" 

zaniianował: 
1 

. 

Jana Stasiaka, b~ kierownika ekspozytu~y Państw. 
Urzędu Pośr. Pracy W·· Zgierzu - prowizorycznym 
·urzędnikiem II kategorji IX st. sł. Urzędu Wojew. 
w Łodzi w zakresie władzy Minist. Spraw Wew
nętrznych. 

przeni6sł: 

Kazimierza Michniewicza, prowizor. urzędnika 
XI st. sł. z·· zakresu władzy Min. Pracy i Opieki Sp. -
z Państw. Urzędu Pośr~dn. Pracy w Kaliszu do 
ekspozytury P. U. P. P. w Pabjanicach. 

Marjana Szwedyca, prowizor. urzędn. IX st. sł. 
z zakresu . władzy Min. Pracy i Opieki Społecznej -
z' P. U. P. P. w Pabjanicach do P. U. P. -P. w Zgierzu. 
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awolnił ze ··służby w administracji ogólnej: 
Dr. Antoniego Pajdaka, urzędn. I kat. u VIII ~st. 

sł. w Starostwie w Słupcy z da. 29. II. 1928 r. 
Bronisława Dreckiego, prowizor. urzędn. II kat. 

IX st. sł. w Starostwie w.,,,.Kaliszu z dn. 29. II. 1928 r. 
W ,zakresie władzy Min. Pracy i Opieki Społecznej. 

Jana Stasiaka, prow.„urzędn. IX st. sł.r~·i kierow
nika P. U. P. P. w Zgierzu. 

Zmarł 

Władysław Kaniak, urzędn. X st. sł. Starostwa 
w Radomsku. 

KOMUNIKATY. 
Wars'zawa, w styczniu 1928 r. 

Ministerstwa •Robót Publicznych. - Egzaminy na 
1 

mier~iczych przysięgłych. 

W myśl § 26 rozporządzenia z dnia 26-go lutego 
1926 r. (Dz; .U. R. P. Nr. 33, poz. 203) zawiadamia siię, 
że egzaminy. na mierni~zych p:rzysięgłych w terminie 
w~QSennyril odbędą .się dla kandydatów, przynależ
nych pod względem · terytorjalnym do Komisji Egza
minacyjnej w W ars1zawie, w drugiej połowie kwietnia 
br. - Bliższe sz,czegóły, jak termin, lokal i godzina 
,rozpoqęc~a egzaminu będą ·podane pisemnie każde
łllU poszcz.ególnemu zgłoszonemu il dopuszczonemu 
do egzaminu, kandydatowi. · ' 

Równocześnie przypomina się, ·że w myśl § 7, 
na wstępie powołanego rO'zporządzenia kandydaci, 
którzy pragną być dopuszcz.eni do ,egzaminu w ter
minj.e. wiosennym, winni dożyć należycie udokumen
towane podarue (§. 8 wspomnianego wyżej rozporzą
dzeni.a) w ciągu lutego br. na t-ęce Sekretarza Ko~ 
sji egzaminacyjnej w Warszawie, ul. Foksal 11 (lokal 
Wydziału Miernictwa Min:isterstwa Robót Publicz·
ny:ch),. - Tam też można nabyć wykaz ustaw, rozpo
~ządzeń i przepisbw, wymaganych pTZy egzaminie. 

t. Pr. 1/8. Łódź, dni1a 27 lutego 1928 r. 

,Ną. zasad~ie art. 2 pkt. 1, 73, 74, 117 i 127 r@z
PQl":Ządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19

1 
&ty.cznia 1928 T. o organizacji.· i zakresie działania 

w .ad.z administracji ogólnej {Dz„ Ustaw Nr. 11, ·poz. 
86) 'KOltiłiSarrz Rządu w Łodzi poc,ząwszy .od dnia 8-go 
mare.a:. 1928 r. otrzymuje tytuł „Łódzki Starosta 
grodz~i". , ·Pisma doń kierowane adres.ować należy 
\\r. skroceniu: „do Starosty grodzkiego w Łodzi0 • 
U rząd PP~legają:cy Staroście grodzkiemu otrzymuje · 
.n,azwę „Łód~kie . Starostwo· grodzkie" „ 

L .. ~. 60. Łódź, dnia 13 lute,go 1928 r. 
. · ;P.Ąnt)~łinisfor .. Spraw Wewnętrznych na podsta

W1100 a:t., :l~: Rozp. P·rezydenta Rzeczypospolitej z dn. 
ma1a 19,~7 r,. o prawie prasowem (Dz. U. R. P. Nr. 

45, poz. 398) odebrał debit poo.z:towy następującemu 

pismu zagranicznemu i zakazał rozpowszechniania 
go na obszarze Rze.czypospolit,ej Polskiej: 

p. t. „Surma", wyd. w miejscu nieujawnionem 
w języku ukraińskim. 

L. BP. 1022. Łódź, dn~a 15 lutego 1928 r. 

Urząd W ojewódzkil w Łodzi komunikuje, że w 
styczniu zaprowadzono służbę telegTaficzną i telefo
niczną w następujących agiencjach i! urzędach po1cz
towych: 

Urzędy Pocztowe: 

a) s ł u ż b a t e I e f o n i ,c z n a: 
Ulanów, pow. Nisko 
Strusów, pow. Trębowla 
Kazimforz, pow. Będzin 
Lipnica Murowana, pow. Bochnia 
b) służb a te 1 efo n. i te 1 e gr.: 
Żarnowiec, pow. Olkusz. 

Agencje: 
Pogorzela, pow. Koźmin 
Wielkie Ejsymonty, p,ow. Grodno 
Chotcza, pow. Iłża, 
Kuszelewo, pow. Nowogródek 
Osowce, pow. Drohiczyn 
Cze:rmno, pow. Końskie 
Poleckiszki, pow. Lida. 

L. BP. 1023. Łódź, dn. 15 lutego 1928 r. 
Prywatne radjostacje odbiorcze. 

Niżej wymJ.eni011e osoby uzyskały upoważnienia 
na zakup, założenie i eksploatację prywatnych ra
djostacyj odbiorczych: 

1. Grossteibeck Walter, handJowie:c, ob. niem., 
Łódź, Cegielniana 39. 

2. Maszłygin Jerzy, elektrotechnik, ob. r.os., 
Łódź, Piotrkowska 257. 

3. Uniejewski Kazimierz, nauczyciel, oh. polski, 
Wieluń, Krakowskie Przedmieśde 15a. 

4 .. Sztark Edward, rzeźnik, obywatel 1 polski, 
Wieluń, St. Rynek 11. 

5. Krzysztoporski Jan, handlowiec, ob. polski, 
Wieluń, Sienkiewicza 2. · 

6. Sosnowski Stefan, handlowiec, ob. polski, 
WielUń, Różana 4. 

7. Marczewski . Feliks, mechanik, ob. polski, 
Wielun, Joanny Zubr 4. 

8. Schie,r Józef, .:kupiec, ob. cze.chosł. Łódź, 
Piotrkowska 139. 

9. W airikÓff Sygfryd, uczeń, ob. estoński, Łódź, 
Ratna 17-8 . 

10. Korzec Jan, UJrz'ędnik, ob. polsJd, Wieluń, 
Stary Rynek 11. 

11. Klasztor Braci Mniejszych (0. O. Reformat'O
rów), Wieluń, Reformacja 1. 

12. Niebran Karol, adwokalt, ob. po1lsild, Wieluń, 
Różana 4. 

13. Humel Bronisław, ,drogomistrz, ob. polski, 
Wieluń, Bu~aj, Dom Majerowicz.a. ' 



L. BP. 1213. Łódź, d. 1 marca 1928 r. 

Urząd Wojewódzki unieważnia niniejszym kar
ty azylu, wydane przez Starostwo w Kaliszu w dniu 
24 lipca 1923 roku L. 136 i 137 na imię Kruszyński 
Teodor i Kruszyńska Djadora. 

L. Pr. 1440 Łódź, d. 29 lutego 1928 r. 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.I. 
1928 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 16 poz. 130 z dnia 17.II. 
1928 r.) wsie Aniołów i Krogulec wyłączone zostały 
z dniem 1 kwietnia 1928 r. z gminy wiejskiej Choci
szew w powiecie łęczyckim i włączone do gminy 
wiejskiej Brużyca w pow. łódzkim. 

OBWIESZCZENIE-
Starnstw:o w Łęczycy podaje -do wi'.adomośd„ 

że w dniu 16 marca 1928 r- o godz- 10 rano w podwó
rzu Starostwa p~z:y Aleja 3 .Maja odbędzie się sprz·e
daż w dmdze ustnego przetargu broni myśliwskiej, 
skonfiskowanej p1"awomocnemi orzeczeniami Staro
stwa. 

O nabycie broni mogą ·się ubiegać osoby posia
dające zezwolenia władz na posiadanie broni,, wzgl. 
na kupno, oraz osoby upnwnione do handlu bronią. 

Broń mogą zainleresowa~ oglądać w Starostwie 
(pokój Nr. 7) od dnia 24 lutego 1928 r. w godzinach 
urz,ędowych od 10-ej do 13-ej. 

W tym samym dniu ii czasie odbędzie się prz,e·
targ na hroń oraz jej c·zęści - jako szmelc, t. j, nie
zdatnej ·do użytku ani do naprawienia. 

Starosita: . (-) H. O rs: ta s 'Z. e w· s. k :ii. 

Zarejestrowane stowarzyszenia i związki 
. . 

Na ·zasadzie postanowienia Woj-ewództwa z. dnia 
21.11 1927 r. L. BP. 2117-2, wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń il Związków Nr. 1677, Łódzkie żyd. To
warzystwo Dobroczynnośd „Chesed-Szeel-Emes'' 
(Os:tatniia PTZysługa) w Łodzj:, ul. Piotrkowska 34. 

N a zasadzie postanowienia W oj ewództwa z dnia 
10. 12. 1927 r. L. BP. 2741-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1698 Kółko Rolnicze 
w Dębach - Sz'lacheckich, gm. Budzisław, pow. Koło. 

Na zasadzie po,stanowienia Województwa z dnia 
10. 12. 1927 r. L. BP. 2058-3 wdągmęto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1699 Stowarzyszenie 
Dobroczynne p., n. Gemiłus - Chesed" w Kłodawie, 
pow. Koło. 

Na zasaidzfo postanowienia Województwa z dnia 
10. 12. 1927 r. L. BP. 2058-3 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr~ 1700 Stowarzyszenie 
Dobroczynne p. n. Dobroczynność - Gemiłus - Che
sed w. Działoszynie, pow. Wieluń. 

N a zasadzre postanowienia W oj ewództwa z dnia 
10. 12. 1927 r. L. BP. 2739-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1701 Rodzicielskie 
Koło Szkolne przy Gimnazjum Anny Jagiellonki w 
Kaliszu. 

Nr. 3 

N a zasadz.ie postanowienia Województwa z dnia 
10. 12. 192 r. L. BP. 2163-2 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1702 Stowarzyszenie 
Dobroczynne p. n. Dobroczynność Gemiłus - Chesed 
w Zelowie, pow. Łask. 

N a zasad.zi!e postanowienia Województwa z dnia. 
13. 12. 1927 r. L. BP .. 2784-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń j1 Zwią2'ków Nr. 1703 Stow. p. n. Ocho
tnicza ,Straż Pożarna w Grodzisku, gm. Wiskitno, 
pow. Ł6dź. 

N a zasadzi1e postanowienia W oj ewództwra z dma 
13. 12. 1927 r. L. BP. 2527-5 wcią·gnięto do rejestru 
Stowarzysz·eń i Związków Nr. 1704 Stowarzyszenie 
p. 11. żyidowski Komitet Ratunkowy dla udiziielania 
pożycz,ek bezprocentowych w m. Łodzi (zmiana sta
tutu (nazwy stowarzyszenia) zarejestrowanego pod 
L. p. 1516. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
14. 12. 192 r. L. BP. 2'7160-4 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1705• Towarzystwo 
$·piewacze „Stella" przy X odidziale Straży Ognio
wej Ochotniczej w Łodzi (zmiana statutu zarejestro-
wanego pod L. p. 289). . 

N a zasadzie postanowienia Województwa z d'ma 
15. 12. 1927 r. L. B,P. 2'170-2 wciągnięto do rejestru 
Stowal'!Zysizeń ii Związków Nr. 1706 . Stowarzyszenie 
Dobroczynne p. n. Gemiłus - Chesecł w Sompolnie, 
pow. Koło.' 

N a zasadzie postanówienia Województwa ·z d'nia 
15. 12. 192 r. L. BP. 1636-3 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1707 Łódzkie żydow
skie Studjo Teatralne w Łod:zi. 

N a zasadzfo :postanowienia Województwa z d'n:ia 
15. 12. 1927 r. L. BP. 2763-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1708 Kółko Rolnicze 
we wsi Olszówka, gm. Drzewce, pow. Koło. 

N a zasadzie 1postanowienia W oj ewództwa z dn:i'a 
17. 12. 1927 r. L. BP. 2522-2 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń ii Związków Nr. 1709 Tow. Straży O
gniowej Ochotni'czej w Jaworznie, pow. Wieluń. 

N a zasadzie postanowienia W oj ewództwa z dnaa 
17. 12. 1927 r. L. BP. 2459-2 wciągnięto do rejes.tru 
Stowarzys\zeń i Związków Nr. 1710 Tow. Ochotniczej 
Straży Pofarnej w Silnicy, gm. Żytno, pow. Radom· 
sko. 

N a zasadzie postanowienia W oj ewództwa z dma 
17. 12. 1927 r .. L. BP. 2828-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1711 Kółko Rolnkze 
w Radolinie, pow. Koniin. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dma 
22. 12. 1927 r. L. BP. 2474-l- wciągnięto do reje~tru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1712 żydowska Bibljo„ 
teka Ludowa w Łasku. 

Na zasadzfe postanowienia Województwa z dnia 
22. 12. 1927 r. L. BP. 301-6 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1713 Klub Sportowo„ 
Towarzyski „Osinanka" w fa.bryce Osińskiej, gm. 
Dmosin,'· pow. Brzeziny. 



Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
23. 12. 1927 r. L. BP. 2771-2 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1714 Tow1 Gimnasty· 
czne „Sokół" w Grabowie, pow. Łęczyca. · 

Na zasadzie postan~wienia Województwa z dnia 
23. 12. 1927 r. L. BP. 28n-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1715 Kółko Rolnicze 
,;J.edność" w Brójcach,' pow. Łódź. 

N a zasadzie postanowienia W oj ewództwa z dnia 
23. 12. 1927 r. L. BP. 1642-5 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i ·Związków Nr. 17i6 Tow. Dobroczyn ... 
ne Po.tyczek · be?iprocentowych Gemiłus - Che1sed w 
Zgierzut p·ow. Łódz. . . ) 

. N a zasadzie postanoWienia Województwa z dnia 
23. 12. 1927 r. L. BP.

1 
2883-1 wciągnięto do rejestru 

Stowarzyszeń i: Związków Nr. 1717 Kółko Rolnicze 
w Skarbanowie, gm. Izbica, pow. Koło. 

~a zasadzie postanowien~a W oj ewództwa z dnia 
23. 12. 1927 r. L. BP. 2881-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzysz,eń i Związków Nr. 1718 Tow. Kropla 
Mleka ·dla chrześcijan w Piotrkowie. 

N a zasad-zie. postanoWienia W oj ewództwa z dnia 
27. 12. 1927 r. L. B:P. 2725-2 wciąg·nięto do rejestru 
. $.towarzyszeń i Związków Nr. 1719 Pabjanicki Klub 
,Strz~lecko - Sportc;>wY w· Pabjankach, pow. Łask. 

I • . 

. N a zasadzie· postanowienia ·w oj ewództwa z dma 
28. 12. 1927 r. L. BP. 2879-4 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1720 Sto\'{. p. n. Bi
bljoteka żydawska im I. L. Pereca w SulejoWie, pow. 
Piotrków. 

„ • Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
28. 12. 1927 r~ L.· BP. 2890-1 wciągnięto do rejestru 
StoWal"zyszeń i Związków Nr. 1721 Pahjanickie ży
dowskie Stowarzyszenie niesienia pomocy położni
com ,i niemowlętom w Pa:bjanicach, pow. Łask 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
28. · 12. 1927 r. L. BP. 2891-1 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1722 Rodzicielskie 
Koło Szkolne pt"zy Gimnazjum męskiem Stanisłiawa 
·Niemca w Radomsk~. ' · 

· Na zasadzie postanowienia Województwa z dniia 
30. 12. 1927 r. L. BP. 2171-2 wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1723 Kółko Rohµcze 
W Sokołowię, gm. Lubotyń, pow. Koło. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z d~ 
13S.O. 12. 1927~r •. L. ~P. 2612-7 wciągnięto do rejesti:u 

towarzysz.en 1 Zwtązków Nr .. 1724 Stowarzyszenie 
··CP~oGzynne Pożycz~k. bezprocentowych. Gemiłus-

hesed· w Tomaszo~1e-Maz., pow. Brzeziny. 

. N a zas.adzie postanowienia Województwa z dnia 
30. 12. 1927 r. L. BP. 2906-1 wciągnięto do .rejestru 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1725 Tow. Ochotniczej 
'~\~dy · P.ozarnej w Janowie, gm. Skrzynno, pow. 
· Wi1eh.tń. 

";"„·. Na zasadzie postanowienia Województwa z dn.ła 
~· .. t2~ 1927 r. L. BP. 2921-1 wciągnięto do rejestru 
R~!:~.zyszeń i Zwią\tków Nr .. 1726 Stow, p. n. Rada 

Z 
0;:::Telska przy szkole han:dlJowej . i gimnazjum ._;..-a , Naucz. Polskich Szkół $rednich w Piotr· 
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Na zasadzie. postanowienia Województwa z dnia 
30. 12. 1927 r. L. BP. 2922-1 wciągnięto do rejestru 
·stowarzyszeń i Związków Nr. 1727 Tow. Rzemieśl ... 
nkze w Kramsku, pow. Konin. 

N a zasadzie postanowienia W oj ewództwa- -z dnia 
31. 12. 1927 r. L. BP. 2232-3 wciągnięto do rejestru 
Stowarzysz·eń i Związków Nr. 1728 Stowarzyszenie 
Dobroczynne Pożyczek bezprocentowych Gemiłus
Chesed w Sulej owie, ipow. Piotrków. 

N a zasadzie postanowienia W oj ewództwa z dni'a 
31. 12. 1927 r. L. BP. 1031-5 wciągnięto do rejestnl 
Stowarzyszeń i Związków Nr. 1729 Koło Zwolenni
ków li:t.eratury żydowskiej Ubhuber Jin ldiisze Lite
ratur w Piotrkowie. 

Na zasadziie postanowienia Woj-ewództwa z dnia 
3.1 1928 r. L. BP. 14-3, wciągnięto do Tejestru .Sto~ 
warzysz.eń i Związków Nr. 1730, Stowarzyszenie Do
broczynne Pożyczek Bezprocentowych „Gen:ftłus·„ 
Chesed" w m. Golinie nad Wartą, pow. Konin. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
3.1 1928 r. L. BP. 13-2, wdągnięt·o do rejestru Sto
warzysżeń i ZWiązków Nr. 1731, T-wo · Ochotnkz.ej 
Straży Pożarnej w Janowiica·ch, pow. Konin . 

N a zasadzie postanowienia Woj-ewództwa z .dnia 
3;1 1928 r. L BP. 9 ... 1, wciągnięto do rejes.tru Sto
warzyszeń i . Związków Nr. 1732, Kółko Rolnicze 
„Zorza" w Białej Panieńskiej, pow. Koniin. 

Na zasadzie postanowieni1a Województwa ź dnia 
4.1 1928 r. L. BP. 17-3, wciągnięto do rej.estru Sto
warzy;szeń ·i Związków Nr. 1733, Stow., Dobrooczyn
ności p. n. "Dohroczynność" Gemiłus ... Chesed ·w 
Słupcy. 

N a zasadz.ie postano wieni1a. W oiewództwa z dnia 
5.1. 1928 r. L. BP. 26-1, wciągnięto do rejestru Sto
warzyszeń i Zwi;ązków Nr. 1734, Kółko Rolmcz1e wie 
wsi-Pasieka, gm. Izbica, pow. Koło. 

Na zasadzie ;postan9wienia Województwa i; dnia. 
5.1 1928 r. L. BP. 24-1, wdągni:ęto do riej,estru Sto
warzyszeń i Związków Nr. 1735, Kościelno-Katolic
kie Stowarzyszenie Śpiewacze im. św. Cecylii w Pa
bjanicah. 

Na zasadzie postanowienia Wpjewództwa z dni~ 
9. 1 1928 r. L. BP. 54-2, wciągnięto do rejestru Sto- · 
wairzyszeń i Związków Nr .. 1736, T-w:o Ochotnicz.ej · 
Straty Pożarnej w Myszakówku, pow. Słupca. 

Na zatSadzie postanowienia Województwa z dnia 
9.1 1928 r. L. BP. 47-2, wciągnięto do rej.estru Sto
warzy.szeń i Związków Nr. 1737, T-wo Ochob;tlczei 
Straży Pożarnej w Gołkowie, pow „ Sh;1pca. 

N a zaisa.dzie pos.tanowienia \V cjewództwa z dnia 
9.1 1928 r. L. BP. 45-2, wciągnięto do rej,estru Sto
warrzyiszeń i Związków Nr. 1738, T-wo. O:hoitniczej 
Stiraży Pożarnej w Zelowie, pow. Łask.-

.. Na. zr.'sadz:ie pos.tanowit:nia W ojewódz.t:wa :z dnia 
10.1 1928 r. L. BP. 57-1, wcią!Snięfo do rejestir.u St1or 
wMzyszń i Związków Nr. 1739; Kółko Rolnicze im·. · 
Staszka w Modlicy, pow~ LQ.dź. · 
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Na zasadzie postanowi,enia Województwa z dnia 
12.1 1928 r. L. BP. 67--1, wciągnięto do rejestru Sto
warzyszeń i Związków Nr. 1740, Kółko R0ilnicz,e 
Błenna - Wystrzeliic,e w Wysfrzelicach, gm. Izbiica, 
pow. Koło. 

Na zasadz1ie posfanowi:ęnia Wojewódz,twa z dnia 
12.1 1928 r. L. BP. 2806-2, wciągnięto do rejestru 
Stowa\t"zyszeń i Związków Nr. 1-741, Kółko Rolniic:zre 
"Regulacja Warty„ w Dobrowie, pow. \Koło. 

iNa,zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
12.1 1928 r. L. BP. 2867-21 .wciągnięto do r,ejestru 
Stowarzysz,eń iJ Związków Nr ... 1742, . Samopomoc 
Urz,ędników Mosżcz;enickiej Manufaktury Te.odor 
End.er Spadkobiercy w Łodzi. ' 

Na zasadzie postanowienia Województwa z, dnia 
12.1 1928 r. L. BP. 834-7, wciągnięto do rejestru Sto
warzyszeń i Związków Nr. 1743, Pabjanicka Kasa 
Pogrżebowa w Pabjanicach, pow. Łask. 

} 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
13.1 1928 r. L. BP. 87-1, wciągnięto do il"ejestru Sto
warzyszeń i Związków Nr. 1744, T-wo Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Z ygr.ach - Zalesie, gm. Zadzim, 
pow. Sie:radz. 

Na zasadzie pośtanowienia Województwa z dnia 
13.1 1928 r. L. BV. 2287-2, wciągnięto do rejestru 
Stowarzyszeń il Zwią'zków Nr. 1745, T-w.o Ochotni
cze.j ątraży Pożarnej w Augustynowie, .pow. Słupca. 

Na ·zasadzie postanowienia WojewóClz.twa ·z dnia 
16.1 1928 r. L. BP. 113, wciągnięto do rejstru Sto
warzyszeń i Związków Nr •. 1746, Kółko Rac.jonalne·go 
Łowiectwa w Bełchatowie, pow. iPi0itrków. 

Na zasadzie postanowienia. Województwa z dnia 
17.1 1928 r. L. BP. 88-1, w.ciągnięto do rejeS't~ru Sto„ 
warzyszeń i _Związków Nr. 1747, Rodziciels:kie Koło 
Szk9lne przi Gimnaz.jum Żeńskiem He,leny Trzciń
skiej w Piotrkowie - Trybunalskim. . · 

I 

Na zasadzi1e postanowienia Województwa z. dnia 
18.1 1928 r. L. BP. 200, wciągnięto do rejestru St.o'"' 
warzysz.eń i Związków· Nr. 1748, Kółko Rolnicz.e 
„Milinów'' w Natalji, gm. Władys.ła~ów, pow. ·Konin. 

· Na zasadzie postanowienia Wojewódz,twa z dnia 
19.1 1928 r •. Ł. ~P. 1}0, wciągnięto do 11ejes·t~u Sto
warzyszeń ll Zw1.ązkow Nr. 1749, Kółko Rolmcz.e w 
Mokrsku, pow. Wieluń. \ , 

Na zasadzie ·pos~anowienia W.ojewództwa z dnia 
19.1 19'28 r. L. BP. 153, wciągnięto ~o rejestru Sto"' 
warzyszeń i Związków Nr. 1750, Konstantynows:ki.e 
Stowarzyszenie Spoirtowo - Gimnastyczne Siła" 
w Konstantynowie, pow. Łbdź. " 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
20.1 1928 r. L. BP. 170, wciągni·ęto do rejestiru Sto
warzyszeń i Związków Nr. 1751, Kółko Rolnic·ze 
„Snop" 'w Dąbiu, pow„ K;oło. ·1 · 

Na zasadzie postanowi·enia W,oiewództwa z dnia 
23.1 1928 r. L. BP. 289, wcią~nięt:o :do rejerst:ru Sto ... 
warzyszeń i Związków Nr. ·11s2, Kółko Rolnfoze 
w Kuriowicach, pow~ ·Łódź. 

Na zasadzi,e postanowienia Województwa z dnia 
-23.1 1928 r. L BP. 34·1j wciągnięto do re.jestru Sto
warzyszeń .i Związków Nr. 1753, Kółko Rolnicz.e 
im. Stani:sława St·as"Zica w Woli - Bałuckiej, powiait 
Łask 

:Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
23.1 1928 i'\ L. BP. 394, wciągnięto do rejestru Sto
warzyszeń i Związków Nr. 1754, T-wo Ochotruc·ziej 
Straży Pożarnej, w Chorz,e1szowie, pow. Łarsk. 

Na zasadzie positanowienia W.oj,ewództ:wa z dnia 
24.1 1928 r. L BP. ·71, wciągnięto do rejestru Sto ... 
warzyszeń i Związków Nr. 1755, Gminne Kółko Ło
wieckie w Godzieszach, pow, Kaliisz. 

Na zasadzie posfanowienia Woj,ew-ództwa z· dnia 
25.1 1928 r. L. BP. 321, wciągnięto do r.ejestru Sto ... 
warzysz.eń i Związków Nr. 1756, Kółko Rolnicz.e 
w Ldzaniu, gm. Wymysłów, pow. Łask.· 

Na zasadzie. posilanowienia 1W,oj.ewództwa z dnia 
25.1 1928 r. L. BP. 322, wciągnięto do rejestru Sto
Warzys·zeń i Związków Nr. 1757, Kółko Myśliwskie 
w Do1broniu, pow~ Łask. 

Na zasadzie postanowienia W.oj,ewództwa z. dnia 
25.1 1928 r. L. BP. 323, wciągni:ę.fo do rej.estru Sto
warzyszeń i Związków Nr. 17581 Kółko Rolnicze 
w Ewinowie, pow. Tur.ek. 

Na zasadzie postanowienia 1W oj.ewództwa z dnia 
26.1 1928 r. L. BP. 317, wiciągnięto do rejestru Sto ... 
warzyiszeń i Związków Nr. 1759, Kółko Rolnicze 
w. Giewarto.wie, pow·. Słup•ca. · · 

Na zasadzie postanowienia .Woj,ewództwa :Z.· dnia 
2t1.1 1928 r. L. BP. 461, wdągnię.to do rejestru Sto
warzyszeń i Związk6w Nr. 1761, Kółko Rolnicze 
„$w. Izydora" w Star.em - Mieście, p·ow .. Konin. 

Na zasadzie postanowienia ·W:oj,ewództwa z dnia 
27.1 1928 r. L. BP. 462, wciągnięto do rejestru Sto
warzysz.eń i Związków Nr. 1762, Kółko Ro.lnicze 
w Li:scu - Wielkim, pow. Konin. 

Na zasadzie postanowienia :Woj.ewódz:twa z, dnia 
30.1 1928 r. L. BP. 425, wciągnięto do rejes.tru Stoi
warzyszeń i Zw~ązków Nr. 1763, żydowskie Stowa
rzyszenie· Pomocy bi.e1dnym w urządz.eniu s,oboty 
„ Ojze'r Łeojne1g Sza'be'S.11 w Łodzi. 

Na zasadzie postanowienia ,Województwa z dnia1 
30.1 1928 r. L. BP. 426, wciągnięto do rej~stru Sto-. 
warzyszeń i Zwi,ąz:ków Nr. 1764, Łódzki Klub Spor
Łc>'WY Byłych Wojskowych w Łodzi'. ·· 

Na zasadzie postanowienia W.01j,ewbdz:twa z dnia 
30.1 1928 r. L. BP. 424, wciągnięto do rejestru StO
warzyszeń i Związków Nr. 1765, Rodzicielskiie Koło 
Szkoilne pr-z.y iPańJs,flwowe'j Sztkole Zawodowej Żeńs1kiej 
w Łodzi. ' 

Na ząsadz.i.e postanowienia w.ojewódz,twa z dn.iia 
31.1 1928 r. L. BP. 535, wciągnięto do rej,estru Sto„ 
·~M~y~ze~ ł Związk~rw Nr: .1766, Z.gierskie Ewange
hck1e Stowa:rzysz.ente Kobiet w Zgi.eT,z.u, pow. Łódt. 

w ' 
Na zasadz.ie postanowieni.{ Wojewódz,twa ż dnia 

31.l 1928 r • L# BP. 571, wciągnięto, do rejestru StG
warzysż,eń f, Związków Nr. 1767, T-wo Ochotniczej 
Straty Pctżarnej. w Dębach „ Szlacheckich, p,-. Kbł(ł. 
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·Na zasadzie. postanowienia W.ojewódz.twa z dn.~a 
31.1 1928 r. L. BP. 569,. wdągnięto do iiejestru Sto
warzyszeń i Związków Nr. 1768, Stow. Dobroczynne 
p. n. "Komitet Ratunkowy" w Sief'.adzu. 

Na zas:adzie postanowienia W.ojewócfatwa z dnia 
31.1 1928 r. L BP. 566, wciągnięto do rejestru Sto
warzyszeń i Związków Nr .. 1769, Wi1elkopol.skie Kół
ko Rolniic'~e w Wiel:kopoilu, p-ow .. Słupica. „ 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
31.1 1928 r. L. BP. 564,· wdąg'nięfo do rejestru Sto
warzyszeń i Związków Nr. 1770, T-w:o Ochotnkzej 
Straży Pożarnej, w Brz.egu, pow. Tur1ek. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z. dniia 
31.1 1928 r. L. BP. 584, wciągnięto do r.ej,estru Sto
warzyszen t Związków Nr . .1771, Kółko R0Jnicz1e 
„W1spólna Praca" w Lubotyniu, pow. Koło. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dn~ 
31.1 1928 r. L. BP. 600, wdągni1ęto do r,9'e.stru Sto
warzyszeń i: Związkpw Nr. 1772,· Stow. \Dobroczyn. 
p. n. Dobroczynność ,,Gemiłus - Chese·d" w~P1ras.zce, 
pow. Wieluń. 

Na zas:adzi,e postanowieni.a Województwa z dnia 
3.2 1928 r. L. BP. 630, wdągnięfo1 do ·rej.estru Sto
wairzyszeń i Związków Nr. 1773, żydowskie Akade-
mfokie Koło Zi.emł Łęiczyckiiej- w· Łęczycy. . 

Na zasadzie pqsrtanowienfa Województwa z dnia 
8.2 1928 r. L. BP. 781, wciągnięto do re,jestru Sto
warzysz.eń i Związków Nr. 1774, Stow. Dobr. p~ n. 
„Ochrona Ewang,el1cka w Pabjanicach", pow. Ła.sk. 

N a zasadzie postanowieni1a Województwa z. dnia 
9.2 1928 r. L. BP. 427, wciągnięto do rejestr~ Sto
wanys:zeń i Związków Nr. 1775, Łbdzkie Stowarzy
szenie ~porfowo-Strzele1ckie w Łodzi. 

Na zasadzie posrtano"Nienia Województwa z, dnia 
9.2 1928 r. L. BP. 701, wdągni·ęto do~ r,ejestru Sto
warzyszeń i Związków Nr. 1776, Two Ochotni1czei 
Straży Pożarnej w Woli - Droisz.ewskiej, p. Kalisz. 

Na zasadzie postanowieni1a W·ojewództwa z dnia 
9.2 1928 r. L. ·BP. 697, wciągnięto do reje·stru Sto
warzyszeń i Związków Nr. 1777, Tow. 10chotni:czej1 
Straży Pożarnej w Łomowie, gm„ Trąbczyn, powiat 
Słupca •. 

' Na zasadzie postanowieni1a W ojewódz:tw1a z dnia: 
9.2 1928 r. L. BP. 756, wciągnięto do rejestru Sto
warzyszeń i Związków !Nr. 1778, OHcerski1 Klub My
śliwski w Piotrkowie. 

N a zasadzie p·ostanowienfa Wojewódz:twa z dnia 
10:2 1928 r. L. BP. 666, wdągni.ęto do rejes.trn Sto
warzyszeń i Związków Nr. 1779, Stowarzysz,enie 
Rz.eźników Żydows:kich w Oz.orkowie, pow .. Łę·czyca. 

N a 'Zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
11.2 1928 r. L. BP. 837, wciągnięto do rejestru Sto
\Varzys·zeń f Zwi.ązków Nr. 1781, Kółko ~oJnicze 
,,Postęp" w Koszutach, pow. Słupca. 

· Na zasadzie postan•owien:iia W~jewództwa z, dnia 
1 t.2 1928 r. L. BP. 835, wciągnięto do rejesitru Sto
w0arzy~zeń ,i Związk6w Nr. 1782, Stow. Dobr. ·P· n. 
ob:r.p~~ynność „Gemiłus-Chesed" w Kole. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dn. 
11.2 1928 r. L. BP. 832, wciągnięto do rejestru Sto
warzyszeń i Związków· Nr. 1783, Kółko Rolnicze 
Gąsiorów w Gąsiorowie, pow. Koło. 

Na zasadzie postanowienia Województwa· z dn. 
11.2 1928 r. L. BP. 833, wciagnięto od rejestru Sto
warzyszeń i Związków Nr. 1784, Kółko Rolnicze 
„Świszewy" w Świszewach, pow. Koło. 

Na zasadzfe . postanowienia Województwa z dn. 
11.2 1928 r. L. BP~ 834, wciągnięto do rejestru Sto„ . 
warzyszeń i Związków Nr. 1785, Tow. Ochoto. Stra· 
ży Pożarnej w Boguszyńcu i Kiełtczewku, pow. koło. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dn. 
13.2 1928 r. L. BP. 816, wciągnięto do rejestru Sto
warzyszeń i Związków Nr. 1786, Chorzeńskie Kółko 
Rolnicze w Chorzeniu, pow. Konin. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dn. 
13.2 1928 r. L. BP. 815, wciągnięto do rejestru Sto· 
warzyszeń i Związków Nr. 1787, Kółko Rolnicze 
nMorzysław0 w Morzysławiu, pow. Konin. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dn. 
13.2 1928 r. L. BP. 875, wciągnięto do rejestru Sto· 
warzyszeń i Związków Nr. 1788, Koło rodziców ucze· 
nic przy gimnazjum żeńskiem Pelagji Zasadzińskiej 
w Wieluniu. 

Na zasadzie · postanowienia Województwa z dn. 
13.2 1928 r. L. BP. 877, wciągnięto do rejestru Sto
warzyszeń i Związków Nr. 1789, Tow. Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kliczkowie Wielkim pow. Si-radz. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dn· 
14.3 1928 r. L. 'BP. 876, wciągnięto do rejestru ~to· 
warzyszeń i Związków Nr. 1790, Tow. Ochotnkze 
Straży Pożarnej w ~iaskach, pow. Sieradz. 

Na zasadzie postanowienia Województwa: z dn· 
16.3 1928 r. L. BP. 942, wciągnięto do rejestru Sto 
warzyszeń i Związków Nr. 1791, Kółko Rolnicze 
„Pług" w Dąbrowie. pow. Koło. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dn. 
173 1928 r. L. BP. 1016, wciągnięto do rejestru Sto
w.arzyszeń i Związków Nr. 1792, Tow. Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piotrkowie. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z ·dn. 
20.2 1928 r. L. BP. 979, wciągnięto do rejestru Sto
warzyszeń i Związków Nr. ·1794, Kółko Rolnicze 
w Giżałkach, pow. Słupca·. 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dn. 
20.2 1928 r. L. BP. 910, wciągnięto do rejestru Sto„ 
warzyszeń i Związków Nr. 1795, Stow. Kupców 
m. Łodzi. Zmiana statutu zarejestr. pod L. rejestracji 

'1465. 

Na zasadzie postanowienia Wofwództwa z dn. 
23.2 1928 r. L. BP. 1172, wciągniętó do rejestru Sto• 
warzyszęń i Związków Nr. 1796, Żydowska Centrala 
Rzemieślnicza Wojew. Łódzkiego. 
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DODATEK OGŁOSZENIOWY 
do ,„oiziennika Ur.zędowego Województwa Łódzkieg.o'' 

z dnia 1-go marca 1921 r. - Nr. a. 

URZĄD WOJEWóDZKI W ŁODZI 
Wydział Administracyjny 

'L. AD. 2117 /Il. 

Łódź, dnfa 24 lutego 1928 r.oku. 

Oglolzenie. 
Podaniem z dnJiJa 24-go Luteigio 1927 Toku oraz z dma 2..igo 

łi7stoparda 1927 roku iwniosła Spółka Akcyjna Fa.bryk Me.falo„ 

'l'Ylch pod fir~ą . „Norblin, B-d1a Buch i . T. WeT>nef' Oddział 
Gło.wno" do Urzędu .Woj.ewód.zkiego, prośbę o ud.ziieleme , po

zwolenia wod:no-prawneg10 na P:rzebudowę i'Stniejącyich m'zą

dzeń wodnych na rzece Mroga •w Osinach, gm. Dmosin, ,po~w. 

Br;zeiziń&kie.go io:raz 10 wpi'sa:n1ie .uprawnień wodnych do kisięgi 

wodnej. ! 

Dlłil · tecbnicz1yf znkł1dl 1odnego. 
W odległoś'Ci 3,8 m. powyżej zakładu W·01dne1go w Osinaich 

jest młyn wodny 'W Wienbóiw.ce. 

·Piętrzenie w Osinach dsitnieje 1od 30 fat. Przy pomocy 

sztucznie usypanej ,grobli piętrzono rzekę najwyżej do rzędnej 

49,9:1 m. Niadmfa.r wody podczias ipowiodzi i pe>chodu lodf\l od
pływa. ~ez uipuist murowany o drrewniiainych ·zastaw:kach, 

·O świetle 14.5 m. Wskutek izbudowania zapoiry ziemnej wtiwo

rzył się staw, ~,którego beZipośrednio woda przepływa do 

murowanej komo:ry łiuJ.'lbiino·wej. Urządzenie powyższe w dzi

siejszym je~<> s.tanie me' odpoiwiada wymaganiom przedsię·bi.oir
~twa, wobec czego 1projektuje ·się wykoinanie hu·dynku dla .turr-

"' biny na pr~ym brzegu dawne.go koryta rzeki po·niiżej upustu, 

wraz z odpowłedniem 1przeniesiieniem :miejsca wlotu do ko·~·ory 
turibinowej. 

Kanał ·odpływowy odpr:owad:załby wodę roboczą do dl3!W 
nego koryta, wyżej obe,cneg-o ipołąc:zenia, 10.clipłyWill z II"zeką. 

J e~ak · ·wobec mo·żlilwośici .p1odta·pia~ia turbiny podczas 

spływ.u w. ·.w., po:tądanem byłoby umlie·s·zczenie budynku turbi

nowe~~ z lewej strony ~o\ryta, ;skąd łatwiej byłoby 000.prowa-

. d.zić wodę do iistnoiejące1g·o <>·hecnie kanału\ .odpływowego. Prro

jektiuje się 1przytem maksymalne pięt·rzenie podczas magazyno

wania po·dnieść. do rzędnej 50.20 .m. Poziom ten ispowoduje 

podtopienie 1ok~lo 2.7 ha. ~rtniefaccego stawu i 0.6 ha .. ogrodu 

·p. Ja.insza, ~łaścid·ela maj. Osiny. Na prawym zaś brzegu 

~stanie ipodtopi1one 2.1 ha. łąk, należącyich do fabryki (granice 

~lew.u oz,naic·zono na· planie c.zeI'IWoną przerywaną linjąJ. 

'trudnośd stSJd 1>och~dzące ła:two idadzą się uniknąć bądź 
drogą . wykupu cuidzych obszarów 1prze~ fal>Tykę, bądź przez 

ogrobLowanie rże:ki ~d gruntów p. Jansza, oraz podsypanie gro. 
! . . 

bli oznaczonej na 1plain.ie literą „A0 do :poziomu SO.SO m. 

i urządzenie na pozostały~ t~renie 'stawów 1spustowych iprzez 

ilstnieja.icy kanał r,oboczy (projekt ten wyzna:cza na planie gro„ 

blę zielfnym, mnfohy czerwonym kolorem). Jnny:ch szkó,d pię-

trzenie /nie wyrządz.i. . 

Wyłączając część stawu lezącą pirzy budynku fabryteznym 

aż ,do gl'lohi podłużnej 1(A), przy ,pomo.cy kt6rej stały o.dpływ 

z rzeki .do ·tego stawu będ·zie zamknięty, da się uzyskać przy 

po:ziiiQmie .piętrzenia 49.91 m. zalew o powierzchni okołio 7.0 ha. 

Zakłaidamy pmcę turbiny rw ciągu 14 ;godzin. · Zatem magazy

nowanie bę.dzie itrwał'o 10 godzin na dobę. :P.rzypusz.c-zająic, że 

30 pr.oce:nt st,ale dopływającej wody Q 2 == 0.753 m. 3/5 .nale:ży 

odp11owad,zić w czasd.e ma,gazynowania 1d1a poniżej położonych. 

miejsicowośd stały dopływ wyniesie Q == 0.7.7.753 == 0.527 m. 

3 sek. 
Moc ·zakładu pirzy magazynowaniu w ciągu 10 go·dzin oraz 

o·ddaniu 30 pr:O!C. dopływajfcc~ wody poniżej położonym miej

s1cow0iściom dla spadku 3.61 m. po1siada 42 HP. 

Obecnie -istnieje twrbina ·firmy „Gan.za" ma 2 koocen

tryczne osiowe koła, z. których wewnętl"IZ!Ile ma pełną iregulację 

przez zaislUJ\Vanie kanałów kierowniicy ·ta11c·zą Lemana. Regula

oja ta obecnie uszkodzona i nieczynna. Wobec razbudowy fa

bryki 1projektuie się zamienić istniejącą turbinę na syst. 

Firanciiss~a (miej1sce budynku turbinowego oznaic\Zonio :na planie 

koloirem czerwoo.ym). 

W braku znaków stałych niwelaicji ogólno - :państwowej 

za p.ozfom !porównawczy przyjęło· poziom nfaenia :b~lca żelaz-
11ego wmurowan~o do ś1C1iany skny·dła wlotu do komorry tur

binOf'Wej i ozna,czone.go rzę.dną 50.000. 

Oprócz tego zaniwelowano oraz ustalono nas:tępu.jące zna

ki stał.e: 2) Hak żełażny wmurowany· do ;budynku fabeycznego 

na 1wysokoś-cy1i 60 cm •. od ziemi (rzę·dna 50.99 •m.), 3) Hak wbity 

do ftO!poli przy brzegu 1prawym {rzędna 51.406 m.) oraz 4) głów· 

ka gwoździa wbi'tego w pień ścięfogo d!fzewa na gruntaich · Ko. 
lonji Osiny iprzy lewym 1brzegu rzeki (rzędna 51.850). Wszystkie 

wyisziczegóJ:nione znald zostały szkic:owo iprzedstawioine na 

planie. 

Stos10iwme ido postanowień art. 24, 46 126, p. 4, 191--200 
ustawy 'Wodnej z dnia 19.9 1922 roku· (Dz. U. Nr. 102 ipoz. 936) 

oraJZ § 7 Rozporządżenia Mini'sitra Robót Publi:cznyich z 7.5 

1924 rroku ,(Dz. U. Nr~ 44 poz. 468) wyznacza Urząd Wojewódzki 

w itym pirzedmfo.cie r'o-zprawę wodno - prawną na. dzień 2~go 

kwietnia r. b. na godzinę 10-tą rmo na miejsicu w Osmach 
przy zakfad.zie wodnym. 

Plany zakładu wodne~o, ·szczegółowe oblkzenia technfoz„ 

ne ,można przegleAać w Urzędzie W ojewód.zkim w. Lodzi (Wy

dział Administracyjny) w godzina.eh urzęcfowyich. 

Podania lub protiokularne oświadczenia przeciwko pro

jekto-wan~ :przebudowie oraz wpiisów ,do księgi wodnej jak 
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i -w przedmiocie wypłaty oosz.kodowa:6. ,należy wnosić do Urzę-

du W Oljew6dzkieg'O w terminie najpótniej d<> dnia 30 marca 
. r. b. włącm·ie lwb w trakcie samego dochodzenia komi:syj:nego. 

Zainteresowam, którzy w wskazanym terminie lub w ,trak
cie docho.dze,nia kooiisytjnego, nie podniosą żadnych zaTzutóiw 

- traicą ido ni1ch prawo ·i mogą 1pnedw .szkodliwemu działaniu 
wykonywania nadanego prawa. 1żądać tylko wzniesienia lub 

utrzymania uirząd.zeń, za'Pobiegających szkodzie. albo .też od

szikodO'wania. ·gdyby rtakie ur:ządz.enia nie dały się 1po.go!dzić 
z przedisię.bioirstwem lub g-0sp,odaLt'ICZ'O 1US1prawti.e1dliwić. 

URZĄD WOJEWóDZKI W LODZI. 
Okręgowa Dyrekcja 
Robót Publicznych. 

L. RP. 150/E. 
Ud1, dnia 14 · lut81lo 1928 :roku. 

Obwieszczenie. 
Ministerstwo Ro:bót Publfoznyich nadała Spółce Ak<cy~ej 

„Elektrownia rw PiotTlrowie" upr~enie rządowe w dn. 17.11 
1927 r. L. XV-2938 kol. Nr. 52 na iprze•syłanie energiji elek
try;cznej iz elektirownti w Piotrkowie Trybunalskim do p'Odsf acii 
w m. Tomaszowie-Maz., ·w .celu ~o,zdzie1ama i przetwarzania 
tej enel'lgJfi w grani.cach miasta T omas'ziowa-Mazoiwieckie·go. 
Spółka powyższa wni!o,sła do Urzędu Wojew6dz.kiego .w lodzi 
podanie o udzielenie pioz;wolenia pol-icyjno-te:chnicmego na bu
dowę •lfodi przersył-OMej :nap,owietrznej 35000 V. od podstaic,ji 
tTansfutrmatorowej ·w P~o:trkowie do •po·dstaicji transfoirmafaro
wej ·w T oma.szowie 10ra:z na budowę siec.i rozdżieliczej elek
tcycz.nej na terenie m. Tomais·zowa-Maz. 

1 

Opis ii rplany projektowanych urządzd elektrycznyich są 
wyłożone w lokailu Ma.gistratu m. Tomauowa-Maz. w god:zi
nach mzędowy.ch do rwolnego przeglądu stron · zainteres:owa
nych. 

Celem zbadan~a dopuszczalności budowy wyżej podanyich 
ur.i~dzeń :na terenli:e powiatów Pfotrkowskiego i Brzez.imkiego 
według przeds.tawfonego projektu, Urząd Wojewódzki r.o·z.pisuje 
komi•syjne d01Choozenie na dzień 16-go marca 1928 roku w To
mais:zoWie-Maz. 

Komisja Wojewódzka 1'0zipoozni,e iczynn.<>,oi o godz. 11-ej 
w Magistracie m. T oma:sz.ow.a. 

Ewentualne zarzuty ipirzec~w budowie po.danej wyżei linj1i 
elektrycznetj wyznaczoną ,trasą i projektowanym spoisobem 
moi.na zgłaszać piśmiennie do dn·iia 12.III b .. r. do Urzędu 'W o
jewódzkiego - Okrę,gowej Dyrekcti Robót Publ. w Łodzi lub 
winieść do 1protokuł.u Kotn•isji W 01jewódzkiej w dniu docho
dzenia. 

Zarzuty wniesione po zamknięciu postęp'owanfa przy ko
misyjnem do.chodzeniu n:ie bę·dą riozpatrywane ł :i:ądane pozwo
lenie zosta~iie wyidane bez w12:ględu na ewentualnie· później 
wntiesione zarzuty. 

·Za WOJEWODĘs 
(-) F. Stawiski 

Dyręktor Robót Publlcznyc:h. 

WYCIĄG ZE STATUTU 
SPół.KI WODNEJ DLA MELJÓRACJI GRUNTóW 

W KOLONJI MIKOł.AJEWICE. 

Art. 1. 
Nazwa spółki ,,Spółka Drenarska w kol. Mikołajewi.ce". 
Siedzibą spółki jest kol. Mikołajewice, gm. Lutomiersk. 

paw. laskiego. 

M. 2. 

Celem spółki jest: a) wykonanie meljol'la1cji szczegółowe,j 
gruntów według pro'jeiktu, SIJ>Orządzonego 1przez Biuro Meljora
cyj Rolnych Felik.sa Rzymk!owsk,iego w Łasku z dnia 15 maija 
1927 iroku i zatwierdzonego przez wł.adzę ,nadzorczą oraz 
b) nale.żyte utrzYmianie wykonanych rw tym ·celu urząidzed. ł bu
dowli. 

ATł. 7. 

Walne zgromadzenie członków tworzą obowiązani do 
o.płacania składek właścidele gruntów włączionych do spółki. 
Członkom spółki przysługuje prawo występo'Wania na walnem 
zgromadzeniu osobiśde lub przez upełnomocnioną do tego na 
piśmie osobę; oso:bą tą może być ,czł.onek najbliższej rodziny 
lub i·nny •członek .spółki. Członek spółki nie może na waJnem 
zgr:omadzeniu zastępować więcej, niż j,edneg-0 członka. Prawo 
u.działu w walnem zgroimadzen. członków mają: w imieniu 
członków ogranicz,onych lub niezdolny·ch do załatwiania spraw 
s•wofoh - i1ch iprawni ziaistę.pcy, w imieniu osób prawnych, bę
dących członkami - ich uprawnieni zastępcy. Przy głosowa
niach ·na walnem zgromadzen·iu członków .spółkii wartości gło
sóiw :posziczeg6lnych C'Złonków obHcza się w 1stosunlru wielkości 
opłat przypadających na każdego członkia z .tytułu przynależ-, 
no·ści jego ido spółki.. Każdemu członkowi ·spółki .przysługuie 
:prawo p;rzyna~mniiej jedneg.o j!łosu~ Na k<JJż·de 1000.- złotych 
przypa1daijaicego na czfonka udziału w OIJ>łata.ch. przy:sługtije te
mu ,czł.onkowi prawo jedne·go. ,głosu; otrzymane p:rzy takiem 
obHczeniu ułamki głosu odlt'zuca .s:ię, o ile są mniej•sze od .po
łO'Wy i dooel.nia siię ·do jednaki, <> ile są ·od połowy większe. 
O ile ·spółka llic.zy w'i!ęce1j niż dwuch członków, to w myśl 
ad. 144 ,ustawy wodnej, żaden czbonek nie mo·że posiadać wię
cej, ni·ż dwie pfate ·wszyts'tkiiich .gło·sów. Wyka·z .ilości głosów, 
przysługu1jąicych .kia1żdernu z ie.złonków, spo'l'Ządza zairzą,d i wy
wies;za go na przedąg .czterech tygo1dni u przewo·dniicząceJ!o 
w mief.scu przeznaczonem do ogfoszeń (ipair. 18). Wnioski 
o ś >r.ost,owan1ia w oblfozeniach J!łosów mogą 1członkowie sipółki 
każ 3ego c•zasu wnosić do zarza,du, który obowiązany jes.t roz
patrywać je na piet'Wszem zkoJei pio'Sliedzeniu i w miairę moż
no&ci załatwiać. Do ważnośc'i uichwał walnego zgro.maidzeniia. 
członków, zwołane~ w spoisób w art 18 n.iniejiszeJ!o statutu 
W'IS1kazainy, ipotr.zebna, jest obecność me mniei, ni,ż połowy 
członków. Mórzy na.dtio muszą prze,dsta1wfać właśdcieLi przy
na,jm:ztiej połowy -0.bszaru gruntów, iwła·czonych do spółki. 
W irazie nfozehrania się ilo.śd czfonkórw d,ostateicznej do ·PM· 
wornocnoś'Cli uchwał zglt'oma.dzenia, zostanie zwołane walne 
:Z.gromadzende z tym samym porz~dkiem obra.d, w ,tenn'iniie od 
7 .do 14 dni p,o upłvwie terminu pierwotnie wyzna1czonego. 
Uchwały teg·o zgrom.adzeni1a1 zwołanel!o w .drugim terminie,· są 
it>ra-womocne bez wz'j!lędu na Hość obecnych na nim czlonków. 
Zwvkłe u1chrwały ;walnego :z~iromadzeniia. czf.onków zapadają 
większ.okia głosów obecnych, ,do P·O·wz,ięda uchwały rozwia.
'Zania ~tp6łkir potrzebna jest w\iększość % głdsów. obe.c.nvch. 
Profokuły 01brad zs1iroma:dzenfa c,złonk6w W1l'aZ z uchwał·ami 
w1pisuie silę 1do 01Sobnej księ~ ipr.ofokułów. Kaiżdy profok.uł 
·podpi1suje pt'iZewiodni1czący ~ członkowie zarządu. 

Artt. 18. 
O~ło·s'Zenfa zarządu., ,dofy!ezące członkóiw spółk!l1, wywie

szane być m1a,ią u 'PT'Zewodnfozą:ce1.to zarządu, zasfepcy pne
w·odnfo:ząice·Jto i u is10Mysa wsii 1w miei'scu do 1ogło·szeń. przezna
czonern, w!iidoicznem i dla każdego dostepnem. Zwołanie wal
nego ·z~romadizenlia 1czl1onków Wll'az z ipodaniiem termi~u porzą1d
ku obra,d \musi być oj!ło1szone przynaimniej na tydzieó pned 
terminem .Żebrania; równfoż na 'tyd·zieó niaprzód obowiązany 
jest ipowiad,omić p~semnie 1przewodnicz~cy zarządu władzę nad
:zor,czą o zwołanńiU zcJromadzenia czfonków ·z it>oidanliem terminu 
i rporz~dku, obrad. Ogłoszenia, dotyczące spółki. a maiSJce. na 
celu powi~domienie O diainym przedrnJiocie SZe'l"SZeJ!,o 'O~ółu, czy
ni,one 1są w miejscowym dz:ienniku iw01jew6dzMm u1rzędowym 
i według uznanfa zarządu w inny;ch pismach. Ogłoszenia. pord-
pi1w1je prze1W1odni1cz9tCY spólki. . ~ 

Wiceprzewod~fc7ącv Zarządu Spółki 
(-) B. Sokołowski. · · 

Zgod.n'ie z postano·wfien1iamii Ustawv Wodne( z dnia 19.IX • 
1922 r. (Dz. Ust. R • .P. Nr. 102, wz. 936) zatw1ierdzam ninjej'$zy 
sfa~ spółki woidnej 10, n. Spółka Drenarska rw kot Mikołaj'e
wice, zawiiązanej iedno~łośina uchwałą zaiinteres1owanych na 
rozipraWiiie komi1syjnej w ·dniu 20 maja 1927 Toku przv udziale 
dele~owane1J!o przez Sta~os:t'W'O Łaskie, jako Władzę Nadzorczą 
spółek wodnyich Komisarza z wairimJdem, że: 

1. Srpółka z.os:talllie :wpi!sma do Księgi Wodnej ar.i. 229 
U~fawy 1Wodnej. 
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2. P1rzepisane pkt. 4 art. 222 Usta wy W.101dnej postanoW'i:e
nia ·statutu iSpółld zostaną ogł1oszone w Dz. UTz. Wo~ewództwa 
Lódzlcie,go. 

3. Spół'kia ,uzyiska od .właś-cli!wej· włwd:zy iwo.dneij przewi
dziane :positainowieniami Us.tawy Wodnej koinsens na wykonanie 
urządzeń spółki 1po przepro•wadzellliu dochodzeń wodn-0-1praw
ny.ch .dla uregu101wa1nia 01dpływ6w. 

4. Stanowiący ·załąicznik do niniejszego statutu iwykaz 
wiai!elonych .do .spółki gruntów z ·poda·niem kiaiźidoirazowo rwła-
ściicieli .tychże będziie s.tale uzupełiniany. . 

Załaccmik do ninieij1s~ego statut1U stanowi szicze·gółiowy pro
jekt techniic·zny urz.ądzeń .melj-oracyijnych spółki, sporządzony 
przez . Biuro Meljoira.cyj Ro1nych Feliksa Rzymkow.skiego iw Ła
slm oraz wykaz gruntów '1wcielony.ch do 1sipółki. 

Ła:sk, dn~a 21 ;.maija 1927 IJ:'loku. 
STAROSTA(-) w z. BULIŃSKI 

referendarz. 

WYCIĄG ZE STATUTU 
SPOł.KI WODNEJ DLA MELJORACJI GRUNTÓW 

WE WSI WRZĄCEJ. 

Arf. 1. 
Nazwa spółk~ „Spółka Dr.enarska we Wrzącej". 
Siedzibą .s.półki jest Wrząca, gm. Lutomiersk, po1wiatu 

·'Łaskiego. 
Art. 2. 

.Celem 51półki jest: a) wykop.anie meljoM·Cji. szczegół~wej 
grun.'tów wedtu1g ·projektu, siporząd"zonego przez Biuro .M.elJora
cyij Rolnyich F e!iksa Rzymkowskiego w Łasku z dnia 4 czerwca: 
1927 roku i zatwierdzonego przez. władzę nadzoirczą oraz 
b) inależyte utrzymanie wykonanych •W tym celu urz~dzeń i bu. 
dowll. 

Art. 7. 
Walne z1gromaidzenie członków tworzą obowiązani ·d? 

o.płacania składek właścidele gruntów 1włącz;onych d·o spółki. 
Członkom &pó1ki ·przysługuje ;prawo występow:ania ·~ walnem 
zgromadze,niu osobiśde lub przez u·pełnomocw.on~ d·o. ,te·go . na 
piśmie o.sobę; osobą tą może być .członek narbhższeJ r.odzmy 
lub mny ·członek .spółki. Członek spółki nie może na walnem 
zgromadzeniu zasłę.pować 'Więcej, niż jednego członka. P.rawo 
ud:ziału w walnem zigir.omadzeniu członków ,ma·ją: w imieniu 
członków o.graniczony.ch lub nie·zdolny1ch do załatwiania spraw 
swoich - ich prawni zastępcy, w imieniu .osób praiwnych, bę
dąicy·ch członkam'i - ich uprawnieni zastępcy. Przy głosowa
niach ,na walnem zgromadzeniu członków spółki wartości gło
sów posz.czególnych członków obHcza się w 1.stosunku wielko~i 
opł.at przypadających na ka,żde~o c·złonka z .ty.tulu .przyna1ez. 
n:oś.Ci jego do spółki. Każdemu c:z.łonko1wi 1spółki przysługuje 
.prawo przynajmniej jednego głosu. Na każde 2000.- złotych 
iprzypada1ące·go na czł·o1nka udziału w oipłataich, przysługuje te
mu ·czlonkowi 1pr.arwo jednego głosu; ·Otrzymane przy takiem 
obHczeniu ułamki gło:su odrzuca się, o ile są mniej.sze od .po
łowy i .do1pełnia siię .do jedności, o ile są od połowy większe. 
O ile sipółka liczy w'ię1ce1j , niż clwuch członków- to w myśl 
art. 144 usitawy wodnej, żaden .członek nie może posiadać wię
cej, ni.iż dwie pi:ąte .wszyistkliich .głosów. Wykaz ilości gło.sóiw, 
przysługujących kaiżdemu z ·członków, s,porządza. za'l'ząid i wy
wieSiZa go na prze.ciąg cz:terech tyg·odilli. u .przewodniiczącego 
w miej:sciu przeznacz.o-nem do ogłoszeń (pair. 18). 1Wnioslcii 
o iS'praoisf.o'Wania ·w obli!cze.nia1ch głosów mogą iczłonkowie spółki 
każdego cozasu WltlOsić do zairz~u,, kióry obowiązany jest roz
patrywać je na pieriwszem zkolei posiedzeniu i w miairę moż- „ 
noś.ci załiatwiać. Do ważnoś·ci u·chwał walnego zgromadzenia · 
członków, zwołanego w sposób w art. 18 niiniejlSiZego statutu 
"wskazany, 1potTzebną 'jest obecność nie mnie·j, niż poło,wy 
członków, którzy na.dfo muszą prze.dsta:wiać właścicieti przy
na1jmniej połowy o,bs.zaru .gruntów, włączonych do spółki. 
W razie niezebra1Dlia się ilośd członków cl-ostatecznej do .pra· 
wo:mocno~c:i uchwal zgromadzenia, zostanie zwołane walne 
zigromadzenie z ,tym samym pof':ząidkiem obrad, w terminie od· 
7 do 14 dni ·po upływie terminu pierwotnie wyzna<:·zonego. 
l:Jichwały teg10 ·z.groma.dze.ni;a., zwołanego w d:ru.gim terminie, są, 
Pl'arW:o·mocne bez względu na ilość obecny.eh na n.im członków. 
Z~kłe uchwały . !Walnego zgroma.dzenia. cdonków zapadają 
w1ę~_s21ością gło·sów obe1c.nych, do. powzię>Cia uchwały roz'Wią· 
zania •sip6M~i potrzebna jest więks·zość % ·głosów obecnych. 
Prot·okuły obr~d z1g·r-omadzenia c·złonk6w wraz z uchwałami 
w.pisuje ·siię ido ·osobnej księgi pr.otokułów. Każdy protokuł 
podpisuje pm~wiodmc·z.a.cy i członkowie Hf'Zł\du.. 

Aril 18. 

Ogłoszenia zarząoo, doty:czące członkórw spółki, wywie
.szane być madą u ·przewodniczącego z.airządu, zas·tępcy prze
wodnic:ząicego i u ;soMyisa ·wsi w miej'scu do 10!.!tł·o-szeń przezna
czonem, wi.doiczinem i dla każdego dostępnem. Zwołanie wal
nego ·zga:-omad:zema człionków wiraz z ipo:daniem terminu po~ząd
ku obrad musi :być ogło1s·zone ;przyna.jmniej na tydzień . pr·zed 
terminem ze·brania: irównież na ityd·zień naprzód oborw1ązany 
j·est 1powiadomić pisemnie przewodniczący zarządu władzę nad
zor·czą o zwoła.ntliu zgroima,dzenfa ,członków z 1p0tdaniiem tel'\minu 
i porza.dku obra·d. Ogłos:z.enfa, dotyczące spółki, a mające na 
>Celu '1powiadomiienie o id1a111ym przedmtiocie szeirszeg.o 1ogółu, c·zy
nione !Są w miejs1c'Owym dzienniku woijewódzkó.ttn <llirzędowym 
i -według uznania zarządu w inny:ch pismach. Ogłos·zeniia pod
p~suje przew1odniczący spółki. 

Wiceprzewodniczący Spółki (-) Z. Sokołowski. 
Zgodnie z postanowieniami Ustawy W.odneij. z dnia 19.IX 

1922 r .. (Dz. Ust. R. P. Nr. 102, poz. 936) zatwtierdzam niniejszy 
statut sipółk~ wo.dnej IP· n. Spółka Dre1nairska we Wrzącej, 
zawiązanej jednogłośną uchwałą za~nteresowanyich ~a rozpra
wie komiis)'ljnej 1w dnilu 4 cnrwica 1927 r.oku 1pr.zy udziale 
delegowanego przez Starostwo Ł.as·kie, jako Władzę Nadzorczą 
spółek 1wo0dnyich Komisarza ·z warunkiem, że: 

1. Spółka zostanie' wpiisana .do Księgi Wodnej ar.t. 229 
Ustawy 1W-0dnej. , · 

2. P1rzepisane pkt. 4 art. 222 Ustawy W!Oidnej p1ostanow.ie
nia 1sfatutu spółki' z.ositainą ogłoszone w Dz. Urz. W1ojew6dztwa 
Łódzkiego. 

3. Spółkia uzyska og .właśdwej włwdzy IW<>dneij iprzewi
dziane 1postanowieniami Us.ta wy Wodnej kolll:Sens na wykonanie 
urządzeń .spółki 1po przepirowaidzeniu dochodzeń wodno-·praw
nych dla uTeguLowan:ia odpływów. 

4. Stanowiący ·załącznik do niniejszego Sltatutu iwykaz 
wc:i:e-lony:ch do spółki gruntów z podaniem kiaitclorazowo wła-
ścicieli tychże będzie sble uzupeln:iany. . 

Załą.cznik do niniej1szego statutu stanowi sz1czeg6ł.owy pro„ 
jekt tecihnic·zny urz.ąidzeń meljoracyjnych spółki, spon~dzony 
przez Biluro MeljoOTa.cyj Rolnyich F eHksa Rzymkowskiego w Ła
sku oraz wykaz g~untów rwicielonych .do 151Półki. 

Łask, dnia 7 czerwca 1927 roku. 
STAROSTA (-)JAN WALL AS. 

Ogłoszenie. 
Wo:bec 01dmowy iprzyjęcia o.dpisu oirzeczenia Główned Ko

misji Zie.mslciej w Wiars:za1wie z dnia 24-go sieTpnia 1927 roku 
w .sprawie wniesienia .do tabeli likwidacyjnej wsi Dąbtlliałki, 

gminy Brudzeiw, ip1ow:iiatu Kailiskeg:o wpilsu dodatkowego o urzą
d~enii:u gosipodarsit.wa leśnego dla odrębu Dębniałki lasów ma
jątku ziemskiego Brudzew, przez .gromadę serwitutantó1w wym. 
ws-ii, Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrko1wie ogłasza i zawiiadamia 
wyżej wymien·~o.nych serwitutantów wsi Dębiniałki, 1że powyż

szy odp·is orzecze.niia zo·stał zfoż.ony w Urzędzie gm-iny Brudz.ew 
w dniu 4 Lutego 1928 roku i wywiesZJ()llly na wii<focznem mieijsicu 
w lokatu tego urzędu, a 1l·O z.godnie z art. 19 ustawy z dnia 
11.VIII 1923 roku Dz .• Ust. R. P. Nr. 90 1poz. 706) araz poucza, 
że orzeczenie to .miOże ibyć przez niezadowolonych zaskarżone 
do Najwyższego Trybunał.u Administraicyj.neg·o bezpośTednio 
w :terminie dwumiesięcznym, licząc od dnia ukazania się ni# 
nieijsz.ego 01głoszenia w Dzienniku Urz.ę&owym W·ojewództwa, 

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie. 

011oszen1e. 
w,o:he·C odmowy przy}ęda od.pisu orzec.zenia Głównei Ko

m1isj:i Ziemskiej w Warszawie z dnia 22-go .czerwca 1927 :roku 
w :sprawie wniesienia do tabeli likwidaicyjnyich wsi Wola.taska 
i innych wpisów dodat~owych O urząda;emu 1gospodMstwa leś
nego w dio:braoh Łask przez :pełnomocników go.sipodarzy wsi 
Wola-ł.,aska - Mikołaja T ooika i T eołila iDregiera, O.kTęgowy 
Urzacd Ziemski w Piotrk01Wie ogłasza i zawiadamia wyżej wy„ 
mienione osoby, że powyilszy odpils orzeczenia zoatał złożony 
w ~ie tmm:Y Laik w dutu 10 lłatopada. 1927 rok\1 . i wy„ 
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wieszany na wiid.ocznem mu~1scu w lokalu tego urzęditi, a to 

zgodnie iz ar:t. 19 uist.aiwy, z dni•a 11.VIII 1923 roku (Dz. U. R. P. 

Ńr. 90 po·z. 706.) oraz poucza, że 1oneczenie to .może być przez 

niezadowolonych zaskarżone bezpośrednio ido N a1jwyższego 
Trybunału Aidminlist.ra1cyjnego w te·rmime dWlllmiesięcznym, J.i

cząc od ·dnia· ukazani.a się niniejszego -0·głos·zenia w Dzi,enn·iku 

Urzędowym W.oj.ewództwa. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie. 

Obwieszczenie 
z Ministerstwa Robót Publicznych. 
W myśl § 11 rozporządzenia Ministra Rob6t Pu.bHicznych 

z ·dnia 12-go kwietnia 1927 roku w .por:o·ziu.mieniu z M:iini:swem 

Wyznań R~Hg.~jnych i. Oświecenia Publicznego w spraw.ie udzie ... 

lania uprawnień do prowa.dzenia (kierownictwa) robót budo

wlanych .na O:bszarze wogewództwi, ~arszawskiego; .lubelskiego, 

łódzkieg.o, kieleckiego, 1biał1o·sfockiego, nowogll'ódzkiego, pole

~kiego, :wołyń.s:kiego i wileńskiego zaiwi;;damia się, :że egz~min, 

przewi.dziany dla kandydatów, ubieigających się o upra:w.nienfa 

budowkme na ipodstawie § 6 powołane.go wyżej ro·zporz.ądze

nfa, o·db~·zi?--się w MiJD.isteristwie Robót PubLicz.nych w czasie 

między ić> a 24-tym: marca 192S roku. 

. Bliższe sziczegóły, ·. co do lokalu, dnia i' .godziny r.oizpoczę

cia egz.am~~u pis.emne.go lub . iU:s1t1ne,go, .będą ·ltandydafom dopus~

czonym·· d·o egzaminu p,o-daine pisemnie • 
. NACZELNIK WYDZIAŁU~· 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Łodzi na zasadzie art. 86 ustawy 

z dnia 11. VII. 1923 r. o podatku majątkowym (Oz. 
U. R. P. ·Nr. 94, poz.· 746) niniejszem ·'fzywa poniżej 
wymienionych podątników do zgłoszenia się w ter
minie dni 14 od daty ogłoszenia w biurze Wydziału 
Podatkowego (Pl. Wolności 2, pokój Nr. 23), cel'#D 
odebrania. nadesłanych przez III. Urząd Skarbowy 
w Łodzi nakazów płatniczych na wspomniany podatek: 

1. Heimana 
2. Biichera Bernarda, 
3. Dąbka J. 
4~ Itelsona · ' 1 

5. ·Krotoszyńskiego 
6. Silberman Rozalji 
7. Kalinowskiego W~ 
ą. Rozena Salomona 
9. Siede 

1 O. Birn bauma 
11. Wernera· H. 
12. Siede A. B. 
13. w~~sa. 

Nieodebrane w powyższym terminie nakazy 
w myśl art. 86, ustęp 2, cytowanej wyżej ustawy -:-

. uważać się. będzie :z·a 9oręczone. 

Łódź, dnia 6 marca 1928 · r. 

. PrzewodniCzący MAGISTRAT m. Lodzi 
·~ydziału Podatkowego Prezydent: 

(..:...),L. Ku~. ' B. Ziemięcki. 
!t 

Obwieszczenie 
Nr. 318/28. 

Komornik przy Sądzie Okęgowym rewiru [pow. 

Piotrkowskiego, urzędujący w Piotrkowie, w myśl 

art. 1148 i,\ 1149 Proc. Cyw., niniejszem obwieszcza 

iż w dniu 15 czerwca 1928 roku o godzinie 10 z rana 

w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Piotrkowie 

na pokrycie należności spadku wakującego po . Marji 

Michel, w kwocie 45 OOO złotych, tytułem·~odsetek 

ofł1 sumy hipotecznej 100.000 rubli z •/o i kosztami, 

odbędzie się sprzedaż przez'· ,licytację publiczną fa~ 

bryczno•rolnej nieruchomości „Józefów", należącej na 

prawie wieczysto-czyns,z;owej dzierżawy do Spółki 

Akcyjnej ,pod firmą „f>olską-Belgijskie Towarzystwo 

Mechanicznej· Fabrykacji Szkła Sp. Akc. ", położone~ 

w gminie Golesze, pow~atµ Piotrkowskiego, w· odle

głości 3 kilometrów od miasta Tomaszowa ~azowiec
kiego, 5 kilometrów od• .stacji kolejowej T.omasz6w 

i · 32. kilometry od powiatowego miasta Piotrkowa, 

składającej się z działka ziemi, o przestrzenie 57 
morgów 180 prętów kw~d~at()wych, na którvm między 

innemi ~urządzona jest, fabryka szkła oJ;az wzniesio

:Q.ych jest 36 budynków murowanych J drewnianych, 
krytych ·papą, Jabrycznych z · urzC\dzeniem, pomie

nionem w protokule opisu, mi.eszkalnych i go$podar-

czych. 

Nieruchomość powyższa: 

a) w wspólnem z osobami obcemi lub zastawnem 

posiadaniu nie znajduje się, 

b) znajduje się w d.zierżawie do końca r. 1928 

u Józefa Maciejewskiego w części, dotyczącej 21 

i pół morgów ziemi ornej i 18 morgów łąki, 

c) urządzoną ma księgę hipoteczną (R. N. 213 a) 

pod ~azwą „Osad~ Młynarska Józefów'' w. wydzi~l' 
hipotecznym przy Sądzie Okręgowym w P1otrkow1e, 

i d) 'obci~zona jest długami hipotecznymi i kau• 
cjami w kwocie 310,959 rubli i 1084 zł, 15 gr. z 0/o 
i. kosztami oraz innemi ·ograniczeniami i ostrzeżenia

„. mi, w <!zi~le III wykazu hipotecznego pomienionemi. 

Licytacja rozpocznie się od sumy szacun~ .... 

75.000 złotych. . . 

Biorący udział w licytacji, winni · zło!yć kaucję, 
· w kwocie: IO°lo od sumy szacunkowej. \ 

Akta, w sprawie niniejszej sprzedaży,· znajdują; 

się w kancelarji wydziału . cywilnego Sądu Okrę,o.· 

wego· W' Piotrkowie. 

Komornik Sądowy 
L.udw·ik Grab.Qw1ki, · 
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Ogłoszenie-
Star-0stwo Łę·czyckie .o·głasza, że w dniu 19 g·rudnia 1925 

r~u na zasadzie art. 222 Ust. W·odnej z dnia 19.IX 1922 r. 

za:twierdzo.ny został statut Spó.łki Wodnej we wsi Mrówna, 

gm. Gostkó1w, pow. t'ęczyckiego. 

Spółka nosi IJJazwę: „Spółka Wodna Mrówna 11
, 

Celem Spółki jes1t os.uszanie gruntów członków Spółki 

wedłu1g przedłożonego Starostwu pTojektu. 

Statut Spółki uchwalony jednogłośnie p·rzez członków 

Spółki na zebraniu ·w dni.u 1 grudnia 1925 r. ulożoiny zo•stał 

według wy1n[)g6w .okólnika Min. Rob. Pru1bl. z dnia 20.VII 1923 

roklł Nr. 417 /23 (Monit.or P·olski Nr. 161 poz. 225). 

Starosta 
(-) H .. Ostaszewski. 

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

Ogłoszenie. 
Starostwo Łęczyckie •ogłasza, że w dniu 19 ~rudnia 1925 

roku na za.sadzie art. 222 Us1t. W.o.dnej z dnia , 19.IX 1922 r. 

z.aitwier:dzony zo,stał statut Sipó~ki Wodnej we wsi Osędowice, 

g_m. Mazew, pow. Łęczyckie1go~ 

Spółka nosi nazwę: ,,Spółka Wodna, Osęd.0iwke-Olesie''. 

;Celem spółki jest osuszanie gruntów .członków Spółki 

.według przedłożonego Starostwu projektu. 

Statut Spółki uchwalony jednogłośnie ,przez członkó,w 

Spółki, ufo.żony został według wymogów okólnika Min. Rob. 

Pwb.1... z dnfa 20.VII 1923 r. Nr. 417/23 (Monii'or Polski Nr. 161 

poz. 225). 
Starosta 

{-) H. Ostaszewski. 

Ogłoszenie_ 
Star·os.t,w.o Łę.czyckie ogłaisza, że ~ dniu 16 marca 1926 

roku ,na zasa:dzie a11t. 222 Ust. Wodne;' z dnia 19.IX 1922 r. 

zaitwierdzony ~os~tał ,statut Spółki W·od,nej we wsi Go1szczynno, 

gm. TO'pola, ipow. Łę·czyckiego. 

Spółka nos.i nazwę: ,,Spół:ka Wodna Gos;z,cz.ynno-Siedlce". 

· Celem spółki j~st osuszanie gruntów członków: Spółki 

wedfog 1przedh>żonego Starnstwu projektu. 

Statut Spółki uchwalony 'jednogłośnie 1przez członków 

Spółki, ułożony został ~edług wymogów okólnika Min. Rob. 

Pu:bl. z dnia 20.VII 1923 r. Nr. 417 /23 (MoniLor Polski Nr. 161 

p·oz. 225). 
Starosta 

(-) H.' O s t a s z e w s k i. 

Ogłoszenie. 
Starostwo Lę·czyckie ogłasza, że w dniu 1 kw.idinia 1926 

~· ,na za.sadzie art. 222 Ust. W.o.dnej z .dnia 19.IX 1922 r. 

zatwi•e:J:14zony zo.istał sta.tut Spółki Wodnej- we wi&i Błonie, ~~ 

Topola~ ··Pow. Łę·czyckiego. 
Spółka UpSi nazwę: „Spółtlm w.odna Błoni1e 11 • 

Celem spółk.i jest osuszanie gruntów członków Spółki 

wedhJ;a przedlożonego Starostwu projektu.. 
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St.a.tut Spółki uchwalony jednogłośnie ip(zez członków 

Spółki, ułożony został według . wymogów okólnika Min. Rob. 

Puibl. z dnia 20.VII 1923 .r. Nr. 417/23 (Monifor Polski Nr. 161 

poz. 225). 

Starosta 
( --) H. O s t a s z e ws k i~ 

Ogłoszenie. 
Starostwo Łęczyckie ogłasza, że w d·niu 4 k~e.tnia 1926 

roku na zasa·dzie art. 222 Usrt. Wodnej z dnia 19.IX 1922 r. 

zatwierdzony został statuit Spółki Wodnej we ws.i Gawironki, 

gm. To.pola, 1pow. Łęczyckie.go. 

Spółka n.osi nazwę: „Spółka Wodm Gawronki11
• 

Celem Spółki jest osuszanie .gruntów członków $półk.i 

według przedłożonego Starostwu ;p'l'<>jekilu. 

Statut Spółki uchwalony jednogłośnie IM"Zez członków 

Spółki na zeibra.ni•u w <łn.iu 22 stycznia 1926 r. ułożony został 

według wymo.gów okólni-ka Min. Rob. Publ. z dnia 20.VH 1923 

r.:>·ku Nr. 417 /23 (Monitor Polski Nr. 161 ,poz. 225). 

Starosta 
(-) H. O s tas z e w s ki. 

Ogłoszenie. 
Starostwo Łę·czyokie ogła,sza, że w dniu 4 kwiie:tnia 1926 

roku na zasadzie art. 222 U&t. Wodnej z dnia 19.IX 1922 r. 

zatwierdzony został statut Spółki Wodnej we wsi Kuchary, 

gm. Witonia., ,pow. Łęczyddego. 

Spółka nO.Si nazwę: „Spółka Wodna Kuchary". 

Celem spółki jest osuszanie gruntów członków Spółki 

według przedb<>żonego Starostwu projelclu,. 

Statut Spółki uchwaloo.y jednogłośni·e .przez czł<>1llk6w 

Spółki, ułożony został wedłu.g wymogów okóll).i.ka Min. Rob. 

Puhl. z dnia 20.VII 1923 r. Nr. 417 /23 (MonHIOr PoLski Nr. 161 
poz. 225). 

Starosta 
(-} H. Ostaszewski. 

Ogłoszenie. 
Starostw<> Łęczyckie ogłasza, .że w dniu 2 sier.pnia· 1926 

roku na zasadzie art. 222 Ust. Wodnej z dnia 19.IX 1922 r. 

zatwierdzony został statut Spółki W.oidnej we wsi Romariów, 

gm. Witonia, pow. Łę.czycikiego. 

Spół.ka nosi nazwę: „Spółka Wodnia Romariów". 

Celem Spółki jesrt os.uszanie grunrtów członkórw Spółki 

według przedłożonego Starostwu p'I'o;ekiu. 

Statut Spółki uchwalony jednogłośnie prrze-z członków 

Spółki na zebraniu w dniu 17 września 1925 r. ułożony ros.tał 

wedtug wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20.Vll 1923 

roku Nr. 417/23 (MonHor Polski Nr. 161 p-qz.. 225}. 

Starosta 
(-} H. Osta1zew~ki .. 
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Ogłoszenie, 

Staro.stwo Łęczyckie ogłasza, że w- .dniu 4 października 

1926 r. na .zasadzie art. 222 U st. W.odnej z .dnia 19.IX 1922 r. 

zatwierdz·ony został :Sta.'f:Uit .Spółki .W.01dnej we wsi Błonie, gm. 

Topola, pOiw. Łęczy.ckiego. 

Spółka nosi :naziwę: „Spółka Wodna Błoni.e-Mikołaj•ew

Za:wiaida' 1• 

Celem Sp6ł:ki jes:t osuszanie grun1tów członkó1w Spółki 

według :prze:dłożonego Starostwu p'l'·Ofek1tu. 

Statut Spółki uchwalony jednogłośnie pirzez .członkó;w 

Spółki na zebraniu w idni·u 11 września 1926 .r. ułożony •z.ostał 

według wymo,gów ckólnika Min. 'łob. Pub!. z ·dnia 20.VII 1923 

roku Nr. 417 /23 (Monitor P·ol.ski Nr. 161 p·óZ. 225). 

Starosta 
(-) H. Ostaszewski. 

Ogłoszenie_ 

Stairostwo Ł.ęczy.ckie ogłasza, że w dnfo 4 ipaźidziernika 

1926 r. na zasaiclzie art. 222 Ust. Wo·dnej z dnia 19.IX 1922 r. 

zaitwforidzony z.ostał :statut Spółki W oidnej we ws1i Siedlce, gm. 

T1opoła, pow. Łęczy.ckiego. 

Spółka nosi na:zwę: "Spółka Wodna Pruszki-Siedlce". 

Celem .spółki je.st osuszanie gruntów .członków Spółki 

według ·przedło•żo·nego Starostwu projektu. 

Statut\ Spółki uchwalony jednogłośni·e .prrzez. czfonków 

Spółki, ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. 

Puhl. z dnia 20.VII 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Pol,sk~ Nr. 161 

po1z, 225). 

Starosta 
(-) H. O s t as z e w s ki. 

Ogłoszenie_ 
Starostwo Łęc.zyckie ogła,sza, że w dniu 4 października 

1926 r. na .zasad.zie art. 222 Ust. Wodnej z dnia 19.IX 1922 r. 

zaiwiertłz.ony z.ostał .sta1tut Spółki 1W,odnej we ·Wisi Moraków, 

gm. Tum, pow. Łę.czyckiego. 

Spółka nosi nazwę: "Spółka Wiaidna Mo~ak~wia.nka 11, 

Celem Spólki jeStt osuszanie gruntów „ członków Spółki 
według .przedłożonego Starostwu .prnj·ektu. 

Statut Spółki u·chwalony je·dnoglo.faie p1rzeoz .członków 

Spółki na ze.braniu w dni.u 9 w~ześnia 1926 r. ułożony Z·Osfał 
według wymo.gów okólnika Min. Rob. Puibl. .z dnia 20.VII 1923 

roku Nr. 417 /23 (Mon:ifor P·olski Nr. 161 ;piaz. p5). 

Starosta 
( ·-) H. Os t a s z e w s ki. 

Ogłoszenie, 
StJa,riosllV·a Lęcz.yickie o•gł.aisza, że 1w .dJniu 4 1paźd.zier.niika 

1926 r. na za.saidzie art. 222 Ust. Wodnej z dnia 19.IX 1922 r. 

zatwie.r.dziony został statut Spółki Wodnej w.e w.si Dąbie, gm. 

To.pola, pow. Łęczyckiego. 

~Spółka no·s1i· nazwę: „Spół.ka W10dna .. Dąbie". 
Celem Spółki jesrt osuszanie gruntó.w członków Spółki 

według 1prze,dłożonego Starostwu p'l'ojekitu. 

Statut SpóŁki uchwalony jednogłośnie p~ze·z członków 

Spółki, ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. 

Publ. z dnia 20.VII 1923 r. Nr. 417i23 (Monifor Polski Nr. 161 

poz. 225). 
Starosta 

(-) H. O s ta s z e w s ki. 

Ogłoszenie, 
Starostwo Łę·c'zyckie 10.głasza., że w dniu 20 października 

1926 r. na zasa,dzi1e art. 222 Us.t. Wodnej z dnia 19.IX 1922 11". 

zatwierdzony został s.tatud: Spółki! Wodnej we w.si T10,pola Koś· 

cielna, gm. Topola, pow. Łęczy·ckiego. 

Spółka nos.i naz:Wę: "Spółka Wodna Topola: Kościelna". 

Celem Spółki jesrt osusz:anie gruniów członkó1w Spółki 

wedłu1g 1przedłożon.ego Starostwu pr·ojekrt.u. 

Statut Spółiki uchwalony jednogł·o·śnie przez cdonk6w 

Spółki .na zebraniu w dn. 18 ·paźd1zie1rnika 1926 r .. ułożony zostaJ. 

według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20.VII 1923 

roku Nr. 417 /23 .(Monitor Polski: Nr. 161 1p1oz. 225). 

Starosta 
{-) H. O s tas z e ws ki. 

Ogłoszenie-
Starostwo Łę·c·zyckie 1ogłasza, że w ·dn'iu 20 października 

1926 r. na zasadzie art. 222 Us.t. W.odnej z dnia 19.IX 1922 11". 

, zatwierdzony został sita.tut Spółki. Wodnej we wsi Chr.ząstówek, 

gm. Topofa, pow. Łę·czyckiego. 

Spółka nos·i nazwę: "Spółka Wodna Chrząstówek". 

Celem Spółki jest o.susz:anie gruniów członków Spółki 

według prz·e1dłożonego Starostwu pir·ojekt.u. 

Statut Spółki uchwalony' jednogfośnie prze·z członków 

Spółki na zebraniu w :dn. 19 'Października 1926 r. ·ułożony zo.s.tał 

według wymo,gów okóln~ka Min. Rob. Publ. z dnia 20.VII 1923 

roku Nr. 417 /23 .(Monitor P·olski1 Nr. 161 poz. 225). 

Starosta 
(-) H. O st a s z e w s ki. 

Ogłoszenie-
Starostwo Łęczyckie ogłas.za, że w dniu 20 Hsfopa.da 1926 

r.oiku na zasa.dzie art. 222 Ust. Wodnej z dnia 19.IX 1922 r. 

za;twierdzony zo.stał statut Spółk~ Wodnej we wsi Bałdrzych6w, 

gm. Topola., po1w. Łę.c.z.y:c:kiego. 

Spółka nosi :nJazwę ,.,Spółka W·odna , Bałdrzychów". 
' " Celem Spółki jest o.sąsz:a:nie grutlltów. człoinkó;w Spółki 

wedłu.g ,przeidłożone·go Sta:r:o.stwu p!'·Oj!ekitu. 

Statut SpóLki uchwalony je1dnogłośnie p:rze·z członków 

Spóbki .na ze:brariiu w idn. 22 października 1926 r. inłoż·ony z·ostał 

według wymogów okólnika Min. Rob. Pub!. z .dnia 20.VII 1923 

roku Nr. 417/23 (Monitor P·ol.ski Nr. 161 p•OZ. 225). 

Starosta 
(-) H. O st as ze ws ki. 
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Ogłoszenie, 

Starositwo Łę·c.zycikie ogłas'za, że w dniu 29 listopada 1926 

~oku na zasadzie art. 222 U sit. Wodnej z .dnia 19.IX 1922 r. 

zatwierdzony z,01stał .statut Spólki Wodnej we wsi. Rogófoo, 

gm. Ro·góźno, pow. Łę.czyckiego, 

Spółka nosi naziwę: „Spół.kra Wodna Rogóźno". 

Celem spółki jest osuszanie gruntów .członków Spółki 

według 1przedłożonego Starostwu profektu. 

Statut Spółki uchwalony jednogłośnie .prze·z czfonków 

Spółki, ułożony Z·ostał według wymogów okólnika Min. Rob. 

Pwbl. z dnia 20.VII 1923 r. Nr. 417 /23 (Monitor Polski Nr. 161 

po:z. 225). 

Starosta 
(-) H. O sil a s z e w s ki. 

Ogłoszenie, 

Starositiwo Łę.c.zyckie ogłasza, że w dniu 29 Hsitopaida 1926 

r:oku na zasadzie a.rt. 222 Ust. W.o·dnej z dnia 19.IX 1922 r. 

zatwiel'ld·z·ony zosttał statut Spółki W·o:dne·j we wsi Goistków, 

gm. Gos~ków, ·pow. Łęczyckiego. 

Spółka nio•si nazwę: „Spółka W od.na Gostków''. 

Celem Spółki jest osuszanie gruntów czł0inkó1w Spółki 

według iprzedłożonego Sta·rostwu :pr·oj.ekit.u. 

Statut Spółki uchwalony jednogł·ośnie p'l'zez c.zł.onków 

Sipółki na zeibran'iu w dniu 28 lisfopada 1926 .r. uło:żony Z·o·stał 

według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20.Vll 1923 

roku Nr. 417 /23 ·(Monito.r P·ols1ki' Nr. 161 ,poz. 225). 

Starosta 
(--) H. O s t a s z e w s k i. 

Ogłoszenie, 
Staro1s1tiwo Łę:czyckie ogłaisza, ,że w dniu 29 lis:topada 1926 

r.oku na zasadzie a.rt. 222 Us,t. Wodnej z dnia 19.IX 1922 r. 

zatiwier:dzony z.ostał statut Spółki Wodnej we •wsi Byszewi0
1 

gm. Grahów, pow. ł.ęczy:ciki.eg~, 

Spółka nosi na1zwę: "Spółka 1W1odna Byszewo-Pfaski0
, 

Celem Spółki j·esit osusz:anie grunrl:6w członkó1w Spółki 

według przedłożonego Sta'l'ostwu pir·ojekitu. 

Statut Spółtki uchwalony jednogfo1śnie pnez członków 

Spół.ki ·na zebraniu w dniu 11 Hsfopa.da 1926 r. ułożony został 

według WWJllo.gów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20.VII 1923 

roku Nr. 417/23 (Monito·r P·ol,ski: Nr. 161 1poz. 225). 

Starosta 
1 

(-"-) H. O s t as z e w s ki. 

Ogłoszenie, 

Starositwo Łę.c.zyckie ogła1sza, 1że w .dniu 29 lisfopada 1926 

r:oku na zasadzie art. 222 Us.t. Wodnej z dnia 19.IX 1922 r. 

zatwierdzo,ny zositałstatut Spółki Wodn.e·j •we wsi Józefów, gm. 

Witonia, pow. Łę.czyd.uego. · 

Spótka nosi naz1wę: „Spółka Wodna Józefów-Mkhałyu. 

Celem Spółki j·es:t osuszanie grullltów członkóiw Spółki 

według .prze,dłożonego Starostwu p'I'oj1ekitu. 

Statut Spółki uchwalony jednoglo1śnie przez członków 

Spółki na zebraniu rw dniu 7 l.istopada 1926 ir. ułożony został 

według wymogów okólnika Min. Rob. Puhl. z dnia 20.VII 1923 

rnku Nr. 417/2J (Monitor Polski' Nr. 161 poz. 225). 

Starosta 
(-) H. O st as z e w s ki. 

Ogłoszenie, 
Starosit:wo Łęczyckie ogłaisza, 1że w dniu 29 lisfopada 1926 

ro.ku na zasadzie art. 222 Us.t. W·odnej z dnia 19.IX 1922 r. 

•zatwie.rdzony :wstał staitut Spółki Wodnej w kol. Kuchary, gm. 
Witonia, •pow. Łęczyckiego. 

Spółka .niosi nazwę: „Spółka Wodna Kuchary-Kolonfau. 

Celem Spólki jes:t osuszanie grun:tów członków Spółki 

według !przedłożonego Starostwu proj1ekrt.u. 

Statut Spółki uchwalony jeclnogło1śnie p1rzez czł:0nków 

Spó.łki na zebrani!U w dniu 17 listo.pada 1926 r. ułoż·ony zositał 

według wymogów oikólnH<a Min. Rob. Pu:bl. z ·dnia 20.VII 1923 

roku Nr. 417:'23 (Monitor P·olski Nr. 161 poz. 225). 

> Starosta 
(-) H. O s t a s z e w s ki. 

Ogłoszenie, 
Staros;two Łę.c.zyckie ogła1sza, że w .dniu 29 listopada 1926 

roku na zasadzie art. 222 Us.t. Wodnej z dnia 19.IX 1922 r. 

z.atwier-d.zony został srlatut Spółki Wo1dnej we wsi Parzy.ce, 

gm. Leśmierz, po1w. Łęczyckiego. 

Spółka nosii nazwę: 11Spółka Wodna P.arzyce". 

Celem Spółki j·es.1: osuszanie gru.Ditó1w członków Spółki 

według .przedłożonego Starnstwu p'l'·ojek:tu. 

Statut Spółki uchwalony je.dnogł·o·śnie pirze·z członków 

Spó~ki na zebrani.u w dn. 27 1paździeirnika 1926 r. ułożo.ny został 

według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20.VII 1923 

rnku Nr. 417/23 (.M.or.itor P·olski Nr. 161 poz. 225). 

Starosta 
(-) H. O s t a s z e w s ki. 

Ogłoszenie, 
Starostwo Łęczyckie ogła.sza, że w dniu 29 listopada 1926 

roku na zasadzie art. 222 Usrt. Wodnej ·z dnia 19.IX 1922 r. 

1 
zatwierdz.ony został staitut Spółki Wodnej we Wisi Rybitwy, gm. 
Witonia, pow. Łęczyckiego. 

Spółka nosi nazwę: „Spółka Wodna Rybitwy". 

Celem Spółki jes:t ·osuszanie gruntów członk61W Spółki 

według przedłożonego Sta't'ostwu pr·oj·ek1t.u. 

Statut Spółki uchwalony jednogfośnie p~ze·z czł.onkó'W 

Spółki na zebraniu w ,dniu 12 listopada 1926 r. ułożony został 

według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20.VII 1923 

r„,ku Nr. 417 /23 (Monitor P·olski Nr. 161 poz. 225). 

Starosta 
(-) H. O s t a s z e w s k i. 
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Ogłoszenie. 
Starostwo Łęc:zyclde ogłasza~, ;że w dniu 1 lutego 1927 

roku na za.sadzie art. 222 USit. Wodnej z dnia 19.IX 1922 r. 

zatwierdzony zoistał statut Spółki .W odneij we wsi S01b6tka, 

~· Sobó.tka, pow. Łęczyckiego. 

Spółka nosi ,nazwę: fi.zachodni.a. Spółka Drenarska w So

bót.Ce". 

Celeim Spółki jest os.uszanie grunitów członkóiw Spółki 

według oPrz.00.ło:tonego Star<>stwu projektu. 

Statut Spółik.i uchwalony jednogfoiśnie przez członków 

srpóMd aa zebraniu w dntu 7 •kwietnia 1926 r. ułożo.ny .zositał 

według wymogów okólnika Min. Rob. PwbL :z. dnia 20.VII 1923 

roku Nr. 417 /23 (.Monitor Polski Nr. 161 poz. 225). 

Starosta 
(-) H. O st as z e ws ki. 

Ogłoszenie. 
Starostwo Wieluńskie ogłasza1 iŻe w dniu 3 lutego 1927 "· 

na zasadzie art. 222 Ust. 1Wodnej z dnia 19.IX 1922 r. zatwier· 

d.z:iony został statut Spółkti Wodnej w Mok:rsku, pow. Włefoń

Sikieg.o. 
Spółka nosi na~wę: flSpółka: :Wodna 1W Mokrsku". 

Celem spółki jest oszuszanie gruntów członków Spółki 

według przedłożon4o Starostwu projektu. 

Statut Spółki Uichwałony jednogłośnie przez członków 

Spółki na zebraoiu w dniu 21.I 1928 ir., iUłożony zoSitał rwedług 

wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20.VII. 1923 roku 

Nr. 41..7 /23 (Monitor Polski Nr. 161 poz. 225). 

Starosta 
w z. (-) Jar mi ck i. 

Ogłoszenie-
Starostwo Brzezińskie ogłasza, t~ w dniu 28.IX 1927 r. 

n.a z.a.sadzie art. 222 Ust. 1W-0dnej z dnia 19.IX 1922 r. zatwier

dzony zositał statut Spółki :Wodnej w Będzelinie, gm. Mikoła

jów, pow. Brzezi:dskiego. 

Spółka nosi nazwę: „Będ·zelin„, Celem iSpółki je6t osuna

me gnmt6w człook.ów Spółki według przedłożooego Staroatwu 

projektu. 

Statut Spółki uchwalony jednogłośnie prz.ez członkó·w 

Spółki na zebraniu w dniu 28.IX 1927 r. ułożony został według 

wymogów okólnika Min. Ro·b. Publ. z .dnia 20.VII. 1923 :roku 

Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161 ipoz. 225}. 

Starosta 
(-) Sz. Tułecki. 

Ogł~szenie, 
Starostwo Tureckie podaje do :wiadomości pubHcznej, że 

w dniu 18.l 1928 roku na za.sadzie ar.t. 222 Usta·wy Wodnej 

z 19.IX 1922 r. zatwierdzony został statut Spółki Wodnej Stem

plew. z siedzibą w Pęgow~e, gm. ZelgoaZ<:iz.. 

Spółlka nosi naz~ę: "Spółka Wodna Stemplew„. Celem 

Spółki jest zdreino•wanie gruntów cdonków Spółłd według 

przedłoż·onego Star.01stwu projektu. 

Statut Spółki jeidnogł.ośnie uchwafony •w dniu 18.I 1928 r. 

przez ·członków, uł·oż.ony został 1W·e·dług wymo·gów okólnika Min. 

Ro1b. P.ubl. z 20.VII 1923 r. (Mon. P-01. Nr. 161 .poz. 225). 

Sta:tut Spółki z datą 18 styczni.a 1928 r·oku wpisano. do re· 

jestru pod L. 19. 
Starosta 

w z. (-) Dr. Pajdak. 

Ogłoszenie. 
St.aro·stwo Wieluńskie ogłasza, że w dniu 30.XII 1927 r. 

na za~adzie art. 222 Ust. 1W.odnej z d.nia 19.IX 1922 r. za.twier

dzony ·został statut Sipółkri ,Wodnej w Kamfonce, 1pow. Wieluń

skiego. 

Spółka nosi nazwę: 11Spółka Wodna Kamionka". 

Celem spółki jest ·oszuszanie gruntów członków Spółki 

według pr:zedło.tonego Starostwu projekt.u. 

Statut ·Spółki uchwalony jedn-0.głośnie ;przez człooków 

s.półiki na z.ehraniu w dni.u 9.XII 1927 r. t1:łożony został według 

wymogów okólnika Min. RO'b. Publ. z dnia 20.VII. 1923 roku 

Nr. 417 /23 .(M-0nHC>T P·olski Nr. 161 ipoz. 225). 

Starosta 
w z. (-) Jarmicki. 

Ogłoszenie-
Stariostwo Wieluńskie ·ogfasza, 'że w dniu 3 lutego 1927 r. 

na zasadzie art. 222 Ust. 1W.odnej z d.nia 19.IX 1922 r. zatwier

dzony został statut S;półlci W odne.j w Miela.nkoWie i„ Bu.gaju, 

pow. Wieluńskiego. 

S.półka nosi nazwę: .,Spółka Wo.di.tai Mieilanków-Bugaj". 

Celem . spółki jest oszuszanie gruntów czfonk6w Spółki 

według :przedłożonego Sta·ro1Stwu projektu. 

Statut Spółki uchwalony jednogłośnie przez człolllk6w 

Spółki na .zebr.aniu w dniu 21.l 1928 ir., ułożony zosrtał według 

wymogów okólnika Min. Roh. Publ. z dnia 20.VII. 1923 roku 

Nr. 417 /23 (Monitoir P.olski Nr. 161 rpoz. 225). 

Starosta 
w z. (-) J armie ki. 

I 

ZARZAD 
Tawarzustwa AkcuJneuo Man uf aktorv WlłnloneJ 

HRROLB BEBftlCHB w gooz1 
na zasadzie § 52 Ustawy Towarzystwa, niniejszym ma zaszczyt 
prosić P.P. Akcjonarjuszy na . 

ladzwyczntne ,Walne. Zgromadzenie 
odbyć się mające w dniu 23 marca 1928 r. o godz. 4-ej po po· 
łudniu przy ul Łąkowej Nr. 11 w Łodzi. 

Porządek dzienny Zgromadzenia~ 
l) Zaciągnięcie długoterminowej pożyczki. 

2) Wolne wnioski Akcjonariuszów, 

I 



Nr. 3 

Ogłoszenie. 
Urząd gminy Godynice, powiatu Sieradzkiego podaje do 

wiadomości, że :1 

a) Na zasagzie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej o organizacji i ustaleniu statutów gminnych kas wiejskich 
pożyczkowo-oszczędnościowych z dnia 30 ~rudnia 1924 roku 
(Dz. Ust. R. P. Nr. 118, poz. 1069) i rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych, wydanego w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu z dnia 13 marca 1925 roku o statucie normalnym gmin
nych kas pożyczkowo-oszczędnościowych (Dz. Ust. R P Nr. 35 
1925 ł.i poz. 239), została założona gminna Kasa Pożyczkowo
Oszcz nościowa z siedzibą we wsi Brąszewice, gminy Godynice, 

h Kapitał zakładowy kasy ustalono w sumie 2000 zł., 
c) Kasa może zaciągać zobowiązania do 20-krotnej wy

okości kapitałów zakładowego i zasobowego kasy. 

Pisarz. gminy 

(-)GÓRSKI. 

Wójt gminy Godynice 

(-) CIOŁEK. 

Ogłoszenie. 
Urząd gminy Gorzkowice, powiatu Piotrkowskiego niniej· 

szym podaje do publicznej wiadomości, że: 
a) Na zasadzie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo

litej o organizacji i ustaleniu· statutu gminnych kas wiejskich 
pożyczkowo-oszczędnościowych z dnia 30 grudnia 1924 roku 
(Dz. Ust. R. P. Nr. 118, poz. 1069) i rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych, wydanego w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu z dnia 13 marca 1925 roku o statucie .normalnym gmin
nych kas pożyczkowo-oszczędnościowych (Dz. Ust. R. P. Nr. 35, 
poz. 239), .została założona· w gminie Gorzkowice, gminna Kasa 
Pożyczkowo-Oszczędnośeiowa z siedzibą w Gorzko~icach, 

' b) Kapiblł zakładowy kasy ustalono w sumie zł. 2.000. 
c) Kasa może zaciągać zobowiązania do 20-krotnej wy

sokości kapitału zakładowego i zasobowego kasy. 

Wójt gminy Gorzkowice 

Sekretarz 
(-) J. SLĘZAK. 

(-) F. KASPRZYCKI. 

OCiŁOSZENIE. 
Syndyk tymczasowy masy upadłości Stanisława Siuty 

wzywa niniejszv.m wierzyc~eli upadłej firmy do stawiebia się 
w przeciągu dm 40, licząc: od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego, osobiście lub przez peł
nomocnika w kancelarji Syndyka, Łódź, ul. Traugutta Nr. 6, 
celem oswiadczenia z jakiego tytułu i w jakiej sumie są wie
rzycielami upddłei firmy i celem złożenia Syndykowi lub w kan
celarji Sądu Ok:ęgowego tytułów s~ych wierzytelności. 

Sprawdzam~ tych wierzytelności w obecności P, Sędziego 
Komisarza, odbędtie się dnia 17 kwietnia, o godzinie 12 w po
łudnie w kancelarii Sądu Okręgowego, Wydział Hand.Iowy 
w Łodzi, przy ul Żeromskiego Nr. 115. 

Lódź, 1 marca 1928 roku. 
Syndyk tymczasowy: 

BOLESŁAW DUSZYŃSKI 
Adwokat. 

OSTRZEŻEN 1. E ! 
Zagin1ął weksel na sumę zł 1.000.- płatny dnia 10 marca 

1928 r. z· wystawienia Bolesława Karykowskiego, zam. w Łodzi 
F}z-y; ulicy Targowej Nr. 19. zlec. Zenon Busiakiewicz, z żyrem 

tton Arzt, Paweł Hake, B. Rozner i S-ka. Weksel ten unie~ 
ważnia·131• 

Upraszam o zwrot· za wynagrodzeniem 

fELtKS SIEMIATYCKi 
Łódi, Skwerowa 7. 
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Ogłoszenie. 
Urząd gminy Grabów, pow. Łęczyckiego niniejszy~ po

daje do publicznej wiadomości, że: 
a) Na zasadzie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo

litej o organizacji i ustaleniu statutów gminnych kas wiejskich 
pożyczkowo-oszczędnościowych z dnia 30 ·grudnia 1924 roku 
Dz. Ust. R. P. Nr. 118/24 r., poz. 1069) i rozporządzenia Mini
stra Spraw Wewnętrznych. wydanego w porozumieniu z Mini
.strem Skarbu z dnia 13 marca 1925 r. o statucie normalnym 
kas pożyczkowo-oszczędnościowych (Dz Ust. R. P. Nr. 3511925 r'. 
poz. 239), została założona gminna kasa Pożyczkowo·Oszczęd
nościowa z siedzibą w Grabowie, 

b) Kapitał zakładowy kasy ustalono w sumie zł. 2.000, 
c) Kasa może zaciągać zobowiązania do 20-krotnej wy

sokości kapitałów zakładowego i zasobowego kasy. 

Sekretarz 

(-) Maciejewski. 

Wójt gminy Grabów 

(-) PABIN. 

Zarząd Spółki Akcyjnej 
pod firmą 

„Zgierska Farbiarnia i Rpreturn Spółka RkcyJnn" 
w myśl § 30 statutu Spółki podaje do wiadomości pp. Akcio· 
narjuszów, iż dnia 12 marca 1928 roku o godzinie 2-ej po poł. 
odbędzie się w lokalu biura w Zgierzu, przy ulicy Szczawiń
skiej Nr. 2 

ZWYCZftJNE 
ROCZNE WALNE ZGROMADZENIE 

AKCJONARJUSZÓW 
o następującym porządku dziennym: 

1. Wybór przewodniczącego 
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu za rok 1927 

wraz z protokółem Komisji Rewizyjnej 
3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 1927 
4. Podział zysków 
5. Wybory uzupełniające do Zarządu 
6. Wybory do Komisji Rewizyjnej 
7. Wolne wnioski. 

U W AG A: Pp. Akcjonarjusze chcący wziąć udział w powyż
szym Zgromadzeniu winni, w myśl § 34 statutu, 
składać posiadane przez Nich akcje na 7 dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia w biurze fabryki 
w Zgierzu, przy ulicy Szczawińskiej Nr. 2. 
Wolne wnioski w myśl § 39 statutu winny być 
zgłaszane pisemnie na 7 dni przed terminem W al
nego Zgromadzenia w biurze fabryki , w Zgierzu, 
przy ul. Szczawińskiej Nr. 2. 
W razie niedojścia do skutku Walnego Zgroma
dzenia w pierwszym terminie - nastąpi oddzielne 
zawiadomienie o drugim terminie. 

Zaginęły 3 weksle: 
1) na zł. 41.50 pł. 14. 2. 1928 r., 
2) na zł. 100.- pł. ~1. 2. 1928 r. 
3) na zł. 100.- pł. 29. 2. 1928 r. 
wszystkie weksle z wystawienia Ajfet, Bydgoszcz, na zlec. 

Abram Obrowski w Łodzi. Niniejsze·;,. weksle unieważnia się, 

Wobec postanowionej likwidacji Tow. Spółdz. 
~ 

„SKLEP BŁAWATNY" w Łodzi, 
Komisja Likwidacyjna wzywa wierzycieli Spółdzielni do zgło
szenia swych roszczeń w siedzibie ·Komisji, w Banku Spółdziel
czym w Łodzi, przy ul. Andrz.eja Nr. 3. 
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Ogłoszenie. 
Wydział Powiatowy Sejmiku Kolskiego, ogłasza, 

że na posiedzeniach tegoż Wydziału, zatwierdził 
uchwały zgromadzeń gminnych 8 gmin powiatu Kol
skiego, powziętych na zasadzie rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej o organizacji i ustaleniu 
statutów gminnych kas wiejskich pożyczkowo-oszczę
dnościowych z dn. 30 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 118/24 poz. 1069) i rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
z dnia 13 marca 1925 r. o statucie normalnym 
gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych (Dz. 
U. R. P. Nr. 35/25 poz. 239), a mianowicie: 

1) Na posiedzeniu w dniu 14 października 
1927 r. - uchwałę zgromadzenia gminnego gminy 
Brudzew z dnia 18 czerwca 1927 r. o założeniu 
gminnej kasy pożyczkowo-oszczędnościowej z siedzi
bą w Brudzewie. 

Kapitał zakładowy kasy ustalono w sumie 2.000 
złotych. · 

Kasa może zaciągać zobowiązania do 20-krotnej 
wysokości kapitału zakładowego i zasobowego kasy. 

2) Na posiedzeniu w dniu 26 października 
1927 r. - uchwałę zgromadzenia gminnego gminy 
Koźmin z dnia 20 października 1927 r. o założeniu 
gminnej kasy pożyczkowo-oszczęd:uościowej z siedzi
bą w Koźminie. 

Kapitał zakładowy kasy ustąlono w sumie 3.000 
złotych. 

Kasa może zaciągać zobowiązania do 20-krotnej 
wysokości kapitału zakładowego i zasobow~go kasy. 

3) Na pasiedzeniu w dniu 4 listopada 1927 r. 
- uchwałę zgromadzenia gminnego gminy Drzewce 
z dnia 25 października 1927 r. o założeniu gminnej 
kasy pożyczkowo-oszczędnościowej z siedzibą w Ol
szówce. 

Kapitał ząkładowy kasy ustalono w sumie 2.533 
złote. -. 

Kasa może zaciągać zobowiązania do 20-krotnej 
wysokości kapitału zakładowego i zasobowego kasy. 

4) Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 1927 r. 
- uchwałę zgromadzenia gminnego gminy Budzi
sław z dnia 3 listopada 1927 r. o założeniu gminnej 
kasy pożyczkowo-oszczędnościowej z siedzibą w Bu
dzisławie. 

Kapitał z~kładowy kasy ustalono w sumie 2.000 
złotych. 

Kasa może zaciągać zobowiązania do 20-krotnej 
wysokości kapitału zakładowego i zasobowego kasy. 

5) Na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 1927 r.
uchwałę zgromadzenia gminnego gm'iny Chełmno 
~ duia 30 listopada 1927 r. o założeniu gminnej kasy 
pożyczkowo-oszczędnościowej z siedzibą w Chełmnie. 

Kapitał zakładowy kasy ustalono w sumie 2.000 
złotych. 

Kasa może zaciągać zobowiązania do 20-krotnej 
wysokości kapitału zakładowego i zasobowego kasy 

6) Na posiedzeniu w dniu 4 :tycznia 1928 r.
uchwałę zgromadzenia gminnego gminy Krzykosy 
z dnia 19 listopada 1927 r. o założeniu gminnej kasy 
pożyczkowo-oszczędnościowej z siedzibą w Zielonce. 

Kapitał zakładowy kasy ustalono w sumie 3.000 
złotych. 

Kasa może zaciągać zobowiązania do 20-krotnej 
wysokości kapitału zakładowego i zasobowego kasy. 

7) Na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 1928 r.
uchwałę zgromadzenia gminnego gminy Czołowo 
z dnia 5 grudnia 1927 r. o założeniu ,gminnej kasy 
pożyczkowo-oszczędnościowej z siedzibą w Kole przy 
ul. Blizn ej. 

Kapitał zakładowy kasy ustalono w sumie 3.000 
złotych. 

Kasa może zaciągać zobowiązania do 20-frotnej 
wysokości kapitału zakładowego i zasobowego kasy. 

8) Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 1928 r.
uchwałę zgromadzenia gminnego gminy Kłodawa 
z dnia 22 grudnia 1927 r. o założeniu gminnej kasy 
pożyczkowo-oszczędnościowej z siedzibą 'w Kłoda wie 

Kapitał zakładowy kasy ustalono w sumie 2.000 
złotych. 

Kasa może zaciągać zobowiAzania do 10-krotne 
wysokości kapitału zakładowego i zasobowego kasy · 

Koło, dnia 11 lutego 1928 roku. 

STAROSTWO SIERADZKIE 
L. 1841/Tr. 

Przewodniczący Wydziału 

Starosta 
(-) Słomiński. 

Unieważnia się licencje na handel domokrążny, wydane 
przez Starostwo Sieradzkie dnia 9. I. r. b. Władysławowi Pio 
trowskiemu z kol. Osmolin, gm. Zduńska-Wola, dnia 12. I. r. b 
Antoniemu Błasiakowi, Antoniemu Dziadakowi, Bronisławie Kaź
mierczak i Antoninie Rossa, zam. w Zduńskiej-Woli. 

Starosta: (-) J. JELINEK. 

Ogłoszenie. 
Marcin Nowak, syn Franciszka i Marjanny z Kwiatkow

skich. rocznik 1883, urodzony w Buszkowie, robotnik, katolik, 
ostatnio zamieszkały w Buszkowie, pow. słupeckiego, w roku 
1914 został pobrany do armji rosyjskiej, gdzie służył w niewia
domym oddziele, do tej pory nie powrócił do domu i z tego 
powodu poszukiwany jest przez Zofję Nowak o uznanie go za 
zaginionego. 

Prosi się wszystkie osoby, posiadające jakiekolwiek wia
domości o istnieniu lub zaginięciu wyżej wymienionego do za
wiadomienia mnie, jako żony - Zofji Nowak. zamieszkałej 
w Gawronach, pow. słupeckiego, poczta Skuls~. 

OGŁOSZENIE. 
Na linji Warta-Dobre-Koźminek-Kalisz kursuje autobus 

„Mazur11 

firmy ROBERT RAJCHERT i S-ka 
w Koźininku - tel. 19. 

Wyjazd z Warty o godz. 5 rano, z Dobrej o godz. 6.30, przy-
jazd do Kalisza o godz. 8.30. · 

Wyjazd z Kalisza (przez Opatówek) do Koźminka o godz. 10.30, 
z Koźminka do Kalisza o godz 14. 

Z Kalisza do Warty (przez Koźminek) do Dobrej o godz 16.30, 
z Dobrej o godz 19.20, przyjazd do Warty o godz. 20. 

Cena: KALISZ-WARTA 6.- zł. 
-DOBRA 5.- " 

11 -KOŹMINEK 2.50 " 
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Towarzystwo Rkcvine Przemnłu Netnlorgiczneuo w Polsce w Radomsku. 
Rok operacyjny 1926-1927, 

srAN czYNNY. Bilans na d.ziefi 30 czerwca 1927. STAN BIERNY. 

1-o. Nieruchomości .. 

Place w Radomsku 

Place w Warszawie 

Domy mieszkalne murowano-żelazne 
w Radomsku . 

647.093 33 

213.333 33 

499.739 39 
Dom mieszkalny murowano-żel~zny 

w Warszawie. 

Budynki przemysłowe murowano
żelazne w Radomsku . 

1.038.098 88 

1.307 .485 ', 84 
Domy mieszkalne drewniane w Ra· 

domsku . 42.630 ! 43 

Budynki przemysłowe drewniane 
w Radomsku. 

Urządzenia· przemysłowe, ·maszyny, 
narzęd7.ia, tabory i ruchomości 

159.689 47 

w Radomsku . 5.853.875 64 

2-o. Kapitał obrotowy. 

{
Kasa. 

Wartości rozporządzalne . Banki 

Dłużnicy za towary 

Dłużnicy za weksle 

21.569 10 

86.860 l 95 

ZŁOTE 

I 
9.761.946131 

Biuro Warszawskie 

Kasa Chorych 

Zapasy: Stan inwentarza na 30 
czerwca 1927 r .. 

Towary: Stan inwentarza na 30 
czerwca 1927 r .. 

967.790 f 15 
73.655 ! 49 

3·~:! I: 
1

2.642.674
1

06 

227.253 16 I 
i.261.128 85 I ,-
Złotych 12.404.620 37 

BLASBALGOWI JJ\KUBOWI 
Zaginęło 6 weksli 

1) na zł. 74.45 pł. 14. II. z wyst. Bluma. Goldfischer, Frysztak. 
2) na zł. 100.- pł. 15. II. z wyst. Szaja Bertram, Czudec, 
3) na zł. 100.- pł. 20. III. z wyst. Chany Schreiber, Cie

szanów, 
4) na zł. 200.- pł. 15. Il z wyst. Chajem Karpf, Ula

nów/n. S. · 
5) na zł. 100.- pł. 18. II. % wyst. Chaja Schternbuch, 

Ulanów/n. S. 
6) na zł. 95.- z wyst. Chaja Engelchard, Blazów. 

Niniejsze weksle unieważnione. 

Ogłoszenie. 
Niniejszym uniewazntam wydane przezemnie 

w depozyt Izraelowi Lajbusiowi Mitelsztajnowi 
w Brzezinach Łódzkich 4 blanco-weksle na ogólną 
sumę zł.· 2.700 (2 po 1000, 1 na 500 i 1 na 200 zł.) 
i ostrzegam przed ich nabycie~. 

D. S. RAJCHMAN. 

1-o. Kapitał. 

Kapitał zakładowy: 6 600 akcji po 
500 franków . 

2-o. Amortyzacja. 

Amortyzacja nieruchomości . 

3-o. Wierzyciele. 

Dostawcy 

Wierzyciele różni 

Skarb Państwa: podatek majątkowy 

4-o. R-k Strat i Zysków. 

Zysk za rok operacyjny 1926.1927 

Zaginęły 3 weksle: 

ZŁOTE 

! 

I 
3.300.000 -

5.604.561 26 

I I 
607.562162 l 

1.974.474149 12.633.835 70 
51.798 59 

I 

Złotych 

866.223141 

I 

,-
12.404.620 ~7 

1) zł. 150, płatny 15 kwietnia r. b wystawca - A. Winer, . 
Łowicz .. Nowy Rynek 8, ·zlecenie - M. Winera, żyranci 
11Vienna" i A. J. Ejbuszyc, · 

2) zł. 70. płatny 10 marca r. b, wystawca - M. Bryhman, 
Zduńska Wola, zlecenie - H. Buchhaltera, żyranci -
11Vienna11 i A. J. Ejbuszyc. 

3) 2.ł 200, płatny 20 kwietnia b. r., wystawca - B. Szylis. 
Zduńska Wola, - 11 Vienna", żyro - A. J. Ejbuszyc. 

Weksle te unieważnia się. „ViE1'JNA" 
Łódt, Ogrodowa 9. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 
Komisarjat Rządu na m. Łódź· ogłasza, że w dni~ 15 marca 

1928 r. odbędzie się drogą publicznej licytacji· sprzedaż jednej 
pary koni, uprzęży i powozu - wszystko w stanie dobrym. 

Sprzedaż odbędzie się w lokalu Komisarjatu Rządu pokój 
Nr. 10). 

Cena wywoławcza zł. 2.600 in plus, osoby chcące wziąć 
udział w licytacji, winne przed rozpoczęciem licytacji złożyć 
kaucję w wysokości 100/o sumy wywoławczej. 

Konie i zaprzęg do obejrzenia w dniu licytacji od godz. 9 
do 11 w posesji przy ul. Kilińskiego Nr. 152. 

Komisarz Rządu na m. Lódź: (-) STRZEMIŃSKI. 



Ogłoszenie. 
Urząd gminy Wojsławice, powiatu Sieradzkiego, niniejszem 

podaje do publicznej wiadomości, że: 

1) Na podstawie Rozporządzenia -Wrezydenta Rzeczypo

spolitej o organizacji i ustaleniu statutów gminnych kas '';';i~T
skich pożyczkowo-oszczędnościowych z dnia 30 grudnia 192.4 r. 

(Dz. U R. P. Nr. 118,24, poz. 1069) i Rozporządzenia Ministra, 

Spraw Wewnętrmych, wydanego w porozumien~u z Ministrem 

Skarbu z dnia 13-go marca 1925 roku o statucie normalnym 

gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych (Dz. U R. P. 

Nr. 3511925, poz. 239) została założona gminna kasa pożyczkowo

oszczędnościowa z siedzibą w Korczewie. 

2) Kapitał zakładowy kasy ustalono w sumie złotych 5000. 

3) Kasa może zaciągać zobo~iązania do 20-krotnej wyso· 

kości kapitału zakładowego i zasobowego kasy. 

Wójt gminy Wojsławice:::FABJAŃSKI. 

Pisarz gminy: J. KACZMARKIEWICZ. 

Zaginęło 6 weksli': 
1) 50 zł. płatny 29. 4. 28. wyst. F. Dobrosz) cki na zlecenie 

Blau. 2) 100 zł. płatny 28. 3. wyst. Z. D. Radoszycki na zlece
nie Laufera. 3) 30 zł. płatny 7 marca wyst. Drabarek na zle
cenie Libermana 4) 60 zł. płatny 31 marca wyst. I. Lipszyc 
na zlecenie. Prynca, 5} 25 zł. płatny 20. 4 wyst. M. Lichtmacher 
na zlecenie Jankiewicza. 6) 100 zł. płatny 1. 4. 28. wyst. A. L. 
Herszkowicz na zlecenie I. Krawiecki. 

Niniejsze weksle unieważnia się. 

L. ROZEN, Gdańska s· 

BllnK 
Przemysłowców Mdzkich 

Spółdzielnia z ograniczon21 odpowiedzialnością 

LÓDŹ, EWANGELICKA 15 
ROK ZALOżENIA 1881 

uwiadamia niniejszem, te w dniu 9 marca r. b., o godzinie 6-ej 
po poł. odbędzie się w Sali Łódzkiego Towarzystwa Śpiewa
czego przy ulicy Piotr,kowskiej 243 

XXIX 
Zwyczai·na Walne Zgromadzania 
~nk6w Banku z następującym porządkiem dzi~nnym: 

1. Sprawozdanie za rok 1927 
a) sprawozdanie z rewizji przeprowadzonej przez Zwią

zek Spółdzielni Polskich w Warszawie w dniach: 
8, 9, 10 i 11 lutego 1928 r., 

b} sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
c) udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej i Za· 

rządowi 
d);[przdanie czystego zysku z operacji z nieczłonkami 

do kapitału zasobowego 
e) podział czystego zysku 
f) podział funduszu dyspozycyjnego 

2. Zatwierdzenie budżetu na ·rok 1928 
3. Wybory 

a) dwóch członków' Rady 'Nadzorczej 
b) jednego członka· Zarządu 
c) sześciu członków Komisji Rewizyjnej 

4. Sprawa p,rzyjmowania nowych członków 
5. Wnioski członków. 
Uprasza ·się wszystkich ' członków o liczne i punktualne 

przybycie, aby znaczne koszty, związane ze zwołaniem drugiego 
zebrania. mogły być zaoszczędzone. · · 

ZARZĄD. 

Nr. 3 

Niniejszym unieważniam następujące we~sle z wystawienia 
Mojżesza Brodatego, zam. w Łodzi, !przy ul. Zeromskiego Nr. 13, 
na. moje zlecenie, a wręczoae Izraelowi-Mojżeszowi Terkeltau· 
bowi, zam. w Łodzi, NarutówiCza Nr 12, jako bezwalutowe 
i ostrzegam przed ich nabyciem: na 500 zł. pł 10. 3., na 300 zł. 
pł 10. 4, na 300 zł. pt. 10 5„ na 300 zł. pł. 10 . 6., na 300 zł. 
pł. 10 i 7 i na 200 zł pł. 10. 9 , wszystkie roku bieżącego, 

ogółem na sumę zł. 2.200. 

MENDEL BRODATY 
Łódź, Franciszkańska 15. 

Niniejszym komunikujemy, że w dniu 24 marca b. r. 
o godzinie .17- ei w Łodzi przy ulicy Moniuszki L. 4 w Sali Sto
warzyszenia Urzędników Skarbowych odbędzie się zwyczajne 
roczne 

Walne Zgromad,zenie 
Członków Soółdz. T-wa budowy domów dla Urzędników Skar
bowych w Łodzi z odpow. udział. z następującym porządkiem 
dziennym: 

1. Sprawozdanie Zarządu. 1 

2. Sprawozdanie Kasowo-rachunkowe za rok 1927. 
3. Od<;zytanie protokułu ·rewizji T-wa przez rewidenta Rady 

Spółdzielczej. 
4. Odczytanie protokułu Komisji Rewizyjnej. 
5. Przyjęcie aktu kupna 5 mórg gruntu od Olgi Fiszerowej. 
6. Przyięcie aktu kupna 33 mórg 92 prętów od Julj. Heinzla. 
7. Zapisanie kaucji na 16 morgach E!a rzecz Banku G .. Kr. 
8. Zaakceptowanie Uchwał-y: Rady Nadzorczej odnośnie po

bierania 250/0 wartości placu w li parcelacji. 
9. Wybory 6 członków Rady Nadzorczej ) na mi~jsce ustępu-

10. Wybory 2 członków Zarządu I Jących. 
11. Uchwalenie najwyższei sumy zadłużenia. 
12. Sprawa .wydzielenia hipotek J kolonii. 
13. Podanie p. W as.ilewskiego. , · 
14. Wolne wnioski. 

Ze względu na obecność na Zebraniu notariusza. uprasza 
się W. P. P. Członków o obowiązkowe przybycie. 
· W razie niezebrania się dostatecznej ilości członków, na
stępne Walne Zgromadzenie z tymże samym porządkiem dzien
nym odbędzie się w dniu 31 marca b. r. o godzinie 17-ej 
w tymże lokalu, które będzie prawomocne bez względu na ilość 
przybyłych członków. · · ZARZĄD. . 

DYREKCJA 

Składów TO\HfOllYCh „WAR.RRnr 
Spółka Akcyina w lodzi 

n1me1szem ma zaszczyt zawiadomić pp. akcjonariuszów, że 
w dniu 12 marca r. b o godz 5 i pół po południu odbędzie 
się w lokalu Spółki przy ul. Piotrkowskiej, Nr. 56, stosownie 
do' § 21 Ustawy Spółki 

zwyczajne doroczne walne zgro
madzenie akcjonarjuszów Spółki 
z następującym porzf\dkiem dziennym: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego bilansu oraz ra-
chunku zysku i strat za rok 1927, 

2) zatwierdzenie budżetu. na, rok 1928, 
3) wybory, 
~) wnioski władz Spółki i pp. Akcjonarjusz~w. 
O ile w oznaczonym powyżej terminie nie zbierze się do· 

stateczna liczba akcjonariuszów, odbędzie się w dniu 26 marca 
r. b. o godz. 5 i pół Walne Zgromadzenie w drugim terminie, 
prawomocne . do wszelkich uchwał, bez względu na ilość przed
stawionych akcyj. 

Akcjonarjusze, życzący brać udział'" w powyższem Zgro
madzeniu, winni w myśl § 25 Ustawy Spółki nie póiniej jak 
na 15 ·dni przed dniem Walnego Zgromadzenia zgłosić swe 
akcie w Zarządzie Spółki, wz!!lędnie w Banku Handlowym 
w W11rsza'"fie . lub . w Banku Handlow:vm w ł.odzi, względnie.. 
w oddżiałach ·tych :banków.. 
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Ogłoszenie„ 
Staroatwo Brzezi41kie o.łasza, te w cłaiu 14. n. 1921 r. 

aaa za.sadale ań. 222 Utt. Woaej z dala 19.IX. 1922 r. zatwier

dzony aq1tał 1tatut Spółki Wochaef ~ Białef, tm.. Biała, pow. 

Bra.zi6.akie•o· 
Sp6łka aoli DUWlł „Biała". Celem Sp6łld jeat otw1cer:aie 

jnmtów człoak6w Sp61ki według przedłotoaeto Staro1tw" 

projektu. 
Stat•t Spółki uchwalony lednogloAnie przez członków 

Spółki na zebraniu w daiu 14.11. 1928 r. ałotony zo1tal wecłłu~ 

w~cht okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 l'oku 

Nr. 417/23 (Monitor Polaki Nr. 161, poz. 225). 

·Starosta I 
(-) Sz. Tułecki.. 

Komunikacja Autobusowa 
Wieluń-Piotrków 

przez Oaj~lc6w-Ssczerc6w i 'B:ełch'.atów 

AUTOBUS CORSO" 
" a11ła11 Pilarskiego I Jana laJ11odg 

wyjetdża codziennie z Wielunia o iodzinie 6,30 ra• 

no, z ·Piotrkowa o godzinie 15,30. Za przejazd od 

osoby pobiera się 12 •ro1a1 za kilometr. 

Drukarnia 
Państwowa 

w Łodzi 

• 
Piotrkowska 85 

Zaghltło s weksli: 
1) 71 ał. płatay 25. 3. w lodał 1928 r. wylł. K. Złonyt\aki na zleMnte 

A. Ba. Lemera, 2) 61 ał. płatny w ł.od1i 1928 r. dnia 20. 4. wy1t. G. LewłD na 
zlecnłe A. S1. Leraera, 3) 17 ał. płatny 7. 3. 1928 r. w Kłodawie wy1t. Jak6b 
W~ tyrowaay prau M. Fogla, 4) 146 zł. płatray 27. 4. 1928 r. Lwów, wpt 
Sill:uilao Umaohweit 5) 150 ał. płatray 15, 3, 1928 r. a wyst. Mecbt Libermaa na 
dec. Samu.el Groa1, tyro a. Lipawa IJD, pł. " Lełajalaa, 

ft. SZ. LERHER, Ł6d:f, Sienkiewicza 22. 

Zajubiono 2 weksle 1) na zł. 140. - pł. 5. 3. 1928 r. na 
zlecenie Ch. M. Najman Poddębice z wyst. T. Józefowicz 2) na 
na zł. 100. - pł. 5. 3. 1928 r. na zlecenie B. Kónig Koło z wyst. 
L. Zyskiad z Izbicy Kujawskiej, które unieważnia się. 

SZ. RUB~MSZTEIH l.6d:f, ul. Nowomiejska 18 

lomunlkacJa autoDusoro1 Wlelud-OsJakG1 
należłlca do Czesława Pilarskiego i Jana Wojewody 
została uruchomiona. · 

Wyjazd z Wielunia godz. 9 rano i 2.30 p. poł. 
Cena biletu zł. O, 15 za kim. 

Ogłoszenie_ 
Niniejszem podajemy do wiadomości publicznej, 

iż na podstawie zezwolenia Okręgowej Dyrekcji Ro
bót Publicznych Województwa Łódzkiego z dnia 27 II. 
1928 roku została uruchomiona komunikacja autobu
sowa osobowa, autobus marki fabrycznej Chavrolet za
opatrzony znakiem rejestracyjnem Ł. D. 40414 na liQ.ji: 

11116101-SIDPCI I latGrG1-llalisz. 
Rozkład ja z dy: 

. z Zagórowa do Słupcy codzien. o godz. 8, 11, 15, 
· ze Słupcy „ Zagórowa codz. · „ 1 O, 13, 17~6 

W kierunku do Kalisza 
2 razy w tygodniu, t. j. w poniedziałki i czwartki do 
Kalisza o godz. 6 z rana, z powrotem o godz. 6 wie
czór. , 

Opłaty przewozowe wynoszą od osoBy 12 gro
szy za kilometr. 

OGŁOSZENIA DROBN.E. 
Bualattewlc1 Leon zagubił 

t7lny 1nak samoohodow7 
Ł. D. 1816. 287-3-1 
s1eraackl Znmulit 1agub. do· 

wód OIOb.,_ WJd. w Łodll. 
291-3-1 

Kaeprąt Jan zagubił ka. 
woj1k.' r. 1889, wyd. przez 

P. K. U. Tom11zów.;Maz. 2G0·3·1 

Kazmierak Antoni mle11t. 
gm. Tkąe1ew zagubił poz

wolenie na łłroń l karb) ło
wieek•, w7d. przez Star. Łt
osyokle aa r. 1927. 223-3-1 

pt1łru11ew1tl Jakób 1agu.blł 
ks. wojak. roc1. 1899, wyd. 

pr111 P. K. U. K11tao. 289 8-1 

pr17b7lakl Franciszek zagub. 
ka. woJet. rocz. 1889, wyd. 

'W Łed1t. 288-3-1 

Słowik Tomasz zagubił kart~ 
demobllizaoyjn\. 224-3-1 

Trojanowski Tadeu&1 sagubił 
prawo jazdy s1ofersktej Nr. 

1176, wyd. w Łodzi. • ' 295 3-1 

Walłielewskl Bronl1ław sag. 
ks. wojsk. r; 1596 oraz 

Awladeotwo przemysł. kat. IV 
na rok 1928, wyd. w ·Łodzi 

292·3·1 

Wagner Staolsław zagub. ks. 
wojsk. i kartt mob. rocz. 

1903 oraz patent kat .. V-b ob
Doazny, wyd. w Łodzl. 996-3-1 

Zag. weksel na rbs. 700 1 wy
staw. Karol Kramer na 

1lec. J. Han. 294-3-1 

Zag. 2 weksle „blanco'" 1) na 
SDBUJ Ił. 500 . wy•t. . Józef 

Ignaczak 2) na snmt zł. !OO 
wyet. l'ranaisHk~; Kuchoiak; 
które untewatula &lf. 1-1 



Zag. weksel na Ił. 50, płatny 
10.IV-28 na zlec. L. Oatrow

. ski 1 wyst. A. Pokora,. Ntitło 
tyro N. Dlmant l~ódi&~ a93-3•l 
zagubiono dowód na 8000 rb. 

ros. wyst. d. 27.IV-1919 r. 
przez P. Patałowsklego .z Izbi
cy na r1ee1 Icka Majera Buja. 

277-8-1 

Z&g. weksel na zł. 200, .płatny 
20/VI-28 w Kutaeh. wyat. 

J. Rtingar. Niniejszym unie„ 
watniam. 297 -3~1 

Berlitows&i Franciszek 1agu ... 
bił ks. wojskOWlł r. 1895, 

wyd. w Łodzi. 284-3-1 

Broniecld Bolesław zagubił ks. 
wojsk. r. 1902, w7d. w Ło

dzi. 2S8-3-l 

Goeppert Rudolf . zagubił pa
szport zagran1czn1" wya. 

w Łodzi. 280 3-1 

Kowalczyk Wiktol'ja z&gub. 
legitymacJ• sapom. Nr. 

2368, wyd. w Łod1i. . 286-3-1 

Koiuszet Antoni poster. w P. 
P. Piotrków zagub. ległty

macj' Nr. 2214, wyd. w 'Lod.li. 
222-3-1 

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

Kozłowski Szlama zagub. ke. 
wojsk. i kart, rejestr. rocz. 

1901, wyd. w Łodzi. 276-3-1 

Rozencweig Jankiel zagubił 
dowód osob., :patent kat. 

V b. r. 1928 oraz 1/4 losu 16 
Lat. Państwowej V klasy Nr. 
79146. 282-3-1 

Tymezen:ko Jrliehał zagub. kar· 
b~ azylu, wyd. w Star. Słu

peckim. 285-3-1 

Wlodar~yk .Józef zagubił 
I wypis k&rt7 ewidencs.yj

nej Nr. 89187 na kania. 278-3-1 

Zybert Piotr :zagubił -ks. '1Voj-
1tową r. 1893, wyd. w Ło

d1i. 28Uł-1 

Abramowicz Mordka ··sagubił 
tymcz. 1aświadczenie woj· 

stowe r. 1893, wyd. w Łodzi. 
267-3-1 

Adamczewski W!adysław za
·gubił kl. WOJSt. r. 1895, 

wyd. przez P. K. U. Łódz-m. 
258-3-ł 

Apt Aron Lajzer Hgub. paaz· 
tort zagraniczny, wydany 

w Łodzi. 240-3-1 
Alter A. •1l. zagubił weksel 

na 200 :zł., pł. 5/I 1928 r. 
Wystawo& 81. BornHtaja, 
Ostrowiec, Rynek 7, zlecenie 
A. Brotbeekera. Weksel unie
ważnia się. 2673-8-3 

Aronowicz ZBlma 1agubiłtyl
ny numer rejestracyjny od 

autobusu ŁD. 1059. 2718·3-S 

Apel Icek, Ja.uklei 1Zgienka 
80, zag. kartą ewidencyjną 

Nr. 7799 orH bilet od kółlła, 
lat 12. 3256·3-2 

Boms Alter Chałm zagubił 
za~wiadcz•nie wojatowe 

r. 1905, wyd. prze2 P. K. U. 
Łód•. 143-3-1 
s•dylkles Rojza, Tom&S'ZÓW 

sag. dowód nobiaty, ęd. 
pni•z Star. Brzeilny ·w 192~ r. 

51~3-2 

Banach· Władysława zagub. 
· pałzport. aagrantczny na 

sezonowe roboty rolne d9 Nie· 
młee, wyd. ·pr-1ez Star. Sieraił.z
.kie. B-1 

Baranowski Teodat 1agubił 
tart, pobytu, wyd. w Ka

lia1u oraz prawo jazdy 1zof'er-
1kJej, wydan-e w WarsH.wie. 

279-3-1 
~--.......... ----~~---------
Bu. -czy:ńd:ł Paweł- zagubił le-

glt7mae-j• zapomogową Nr. 
79. 2.3.3 
.Błach Ignacy mieszk. wsi 

I gtnłn7 Chotynin r. 1885 
1agu bił ts. wojsk. 3-3 

Błazełet Wojciech 1agubił 
1aśwladc1enie ·Kom. Pobor„ 

•Jd. w Łfł~e7. 168~B·1 
srudke Adolf Hg. k~rt(2 reje-

stracyjną r(')'Cz. 1008, wyd. 
przez ;P, K. U. , Łódż~m .. ora1 
metr1ke urodzeaia. · 113-3-2 
it>o.ideka Halm„Rera1 1&mie
D szka.ły w Zduńskiej - Woli 
zag. dowótł. osob. Nr. 56, wyd. 
w Sierad1u. ·' 89-3-2 

Błoni•wsti Stefan zag. kart•,, 
bezterminowego urlopu, wyd. 

w Bochni. 107 m3-2 

Baj-raeh Jakub zag. kwltarjaH 
pokwitawaD. za ~omorne za 

rek 1926 od lokatorów domu 
Pcclrzeczna .20. 126-3-2 

Be.rek ·Buma ng. wyal~lłł z ts. 
hdtrośei, w,-tł~ ·Tomano

wie-Mu. 75-S-2 

Bager Aron-Jud•· ~zag. pasz
port 11.gr., wydany prsez 

Kom; B1, w Łedzi. 72-3-2 

Bornuteln Hersz LaJb zagubił 
kartę wojak. nad.tontygen

tową roez. 1905, wydan"\ p-rzez 
Mag. · m. Łod1i B. P. Woj. 65~3-2 

Bartcs.ak Michał r. 1889, · gm. 
Bartoeb:ów sagublł ks.·woj

skową, wyd. · prse1 P. K. U. 
Sieradz. · 1062·3-3 
~dBNk Leon :z„ubił ks. 
D wojskewą roe1. 1902, wyd. 
pr1ez P. K. U. w Wielun.iu. 

23-3-3 
Barsukiewlc1 Henryk .agub. 

ksiąik.f; wojslr„ i tartę mob. 
roe1 .. 189U, WJd . .pruz P. K . .U. 
,i.,64ź~w. ·· 11"7-ł-2 

Borensztajn Jakób Południo· 
wa 13, ••Jlnbfł' kwltarjusz 

na komorne za 1926127 1r. oraz 
weksel na 200 zł~ .pł. 23/2, .wy
stawca Jakób Epsxt&Jn, · T.a
chołka, woj. Stanłeławowskie, 
1lec1 Feldmana. W etsel unie· 
wdma się. 3127-3-3 

Banaszak . Jan mieszk. wsl 
IDolne-Grądy r. 11198 zagnb. 

tart~ nylu. 3-1 
surdzl~skl . Aleksander. zagub. 

kart• odroczenia róoz •. 1900, 
wyd. w KoDinle. 1069-3-2 

Ch1mowtc1 leehok Majer 1a· 
gublł dowód osobisty 1 tart• odr,00zenta racz. 1900, wyd. 

w ·Łodzi. . 256„S-1 

C1arneełd Pranełszek zagu-b. 
tymcz. 'dow. 1osob., wydany 

prsez ·Urz. pow. ;,złoc11w-Kal. 
-~-8-2 

Nr. f 

Cymballat Ryfka-Rucą~ zag~ - E· jtiligon Frania zagub. WJ· 
dowód. osob., wyd. przeli kai osobisty na podrót do 

Kem.:. Rząd 11. m. Łodzi. . 117-3-2 .. (łdaó.B:k&,. ":iw.ydany -j;;_~ ~Łodzi. 

Ciupiń!łkl Jó11ef •~g. ks. woj---. ~ · .. - · - · · · 176·3-1 
nową rocz. 1887, wydaną.· t:i"e1dman Ssmur Lajł>ui zagu

p~zu P. :'.K. u~ Łod~m„ orai ... l.~« bil .~~wód, osobisty, ·•~1'd· 
tymcz. dow. osob., wyd. w Łodzi. w Łodzi. 3-1 

99·3-2 
rtw11Jgent>erg bn4.ltel ż&IJllbił 
V . ks. w.ojek. rec1. 1886,. wyd. · 
w Łod1l. 244-3.:.I 

Csaplińska Kazmłera zagub. 
.Jiegł:tym. od .r;apomogi 1a ,Nr. 

1362. 3208-2 
antkowskl' Bole$ław sagnbU 

. ks. w~skóWą.,wyd~ I P.K.U. 
Łódj roc1nlk 1887. 132-3-2 

Cichawlas Piotr roc1nik 1900 
1am. 1 we wsi Dyla gminy 

PajfOlno, pow. Radomskiego 
zagubił tymcz. raśwladc1euie 
demob., wydane · p-rzez P. K. U. 
Piotrków kat. „C" 2. 3-2 

Fli~man~ ChH zagul;lił weksel 
· n·a żf. -SO.,· pł. 8/IH..::28 t,Kalis1, 

w.ystr: J;\,J,'. Gzy~.,_tę n.a z~ec. 
B. Minz. · 1ss-s~1 

Fajgenblatt Józef zagub. legi· 
tymacj' 'I' samocltou zareje

s~r. 1nak Ł. . D_., 80068 ·p. f. 
Auto-Rapid Kalisz. 3 2 

Fąmiller Perec zagub. dowód 
osob., wyd. przez Kom. Rz. 

m. Łodzi, oraz 2 weksle po d. 
50, M. Lenk oraz 3 weksle 1) 
na zł. 66 pł. 8/2, 2) na 1ł. 50 pł. 
8/3 l.3) .na zł, 50 pł. 8/lV 28 r. 
c• niniejszym unieważniam. · 

69.3-2 
cseruiak M&rcill ag. &wód FiJął~wski Jan. ur.. 1893 r. 

osob., wyd'; przez Star. Słu- ·zagubił ks. wojskową, wyd. 
peckie la Nr. 2079/26 3-2 pr1tz P. K. U. Wieluń. 3-2 

Cola Lajbnś roos. .1887 aagub. .. . . 
ks. wojitową. wyd. przez Figas Brom.sław zag. dowód 

p~ K. u. Łódź-pow. w 1923 r. osob., wyd. przez Sarostwo 
· · · · 8.2 . Sł.upeckie.. . 3-2 

Dtetrychowl Władysławowi Faryna Stefan sag. ks. woj-
skrad1. ks. wojs.k3,Wą, rocz. . skOWłl r. 1901, wyd. w Ło-

1896 d P w u • d · dzi. 265-3-3 , wy . prze1 .n.. • il.IO z m. 
ora1 świadectwa pracy, wyd. Firmie Karol. Hofrychter zag. 
przez Mag. m„ 'Łod.d Wydiiał. l<łgltym~cj~ Nr. 811 na knr
Op. Społ. 1 Funduszu Bezrobo- sow. samochodu cięiarowego. 
cła . w ,Łodzi. 96-3 2 169#3-1 
nziwiflskt Wincenty zagubił 

. ·ks. w~j&k. roc1. 1891,, :w,yd. 
przez P. K. U. w Wieluntu. 

. 24:-3-3 

Dominiak Zygmunt zagubił 
pozwolenie na: proWMłzenie 

samochodu osob. NI'. 880 i świa
dectwo fachowe, wyd. p11es 
Urinę I. John w Łodzi. 1-3-8 

Dtbskiemu Władysł. skradz. 
ks. wojsko\\loł\ rocz. 1901, wyd. 

przez P. K. U. Wielaś or.a.z 
kwotę 350.h•nk. fr. 3„2 

Oąbrowsk& . Apólonja zagub. 
dowód osobisty, wyd. pr1ez 

Kom. Rz. m. Łod1i. 73-3-2 

L..,irmle Allart l Rousseau 
r zagln~ła k&Tt&' ewidencyj
na za Nr. 3492 od. konia, lat 8. 

3-1 

Furmaniak Fr&noiszek r. 1891 
zam. we wsi Wąkezew pew. 

Łęczyc.kiego lfigub. to. wo;.k., 
wyd. w P. K. U. Kutno. . 1-1 

Fabryka Manufaktury Hat
. ciarskiej „Konkordja" Kalisz, 
-zag~b.1., ze1wolenle na prowa
~nie , . .fabryki haftów 1 dala 
13/Xl-1920 r: Dz. 'Nr. 946ói6/I, 
wyd. przez Ur"ąd WojewódUi 
w Łodd. ~1 

Dąb Abram zagubił koncesje: · k 
D& UMOh:o!Sli8'1lie eegie&I GO}OW&ki lłeną zagubił ks. 

w Łod1i, ul. ·Gło:wt.eb 1Nr.: li, · ·. · _,i't. rocz. · 1901, wydaną 
'pr.zez p„ K„ U. Łodź-m. oraz 

wyd. pr1e1 ·urząd Wojewódzkt dypl. Departamentu Santtarae
w Łodzi. 17-3-3 go. 54.S-2 

Derysz BaJrych zag. ks. woj· 
skową roez.1886, wyd. przeli Goldfarb Lejbuś Nojch zagu

P. K. U. Łódi-m. 130..S-2 · bil dowód osobisty, WJd. 

Dykow Paweł 1agubił dowód w Łodii. 249-.a.l 
osobisty, wyd. w Łodzi. Grzegorczyk Teofil i tana 

174-3-1 Magdalena zagubili dowo· 

Dom.tal Kazimier1 1agubił dy osobiste, wyd. w Łedai. 
tymcz. 1aśwlądczen.i, woj-- ·• 23&.;8-l 

skowe 1wolnlenia. · 1.60-3~.ti 

Duszkiewicz Roman, lat sS: 
· zagubił dowód osobist7, 

wydany puez Kom. Rządu na 
m. Łódź. B·l 

·ałowao.ki Antoni zagubił kOłl
cesję na spr1edaż detal. 

wyrobów tytoniowych fa Ul 
z d., 10/IX-26, wyd. w Ło~d. 

272-3-l 

Dasz.kewski Czesław 1agubił Gajda Bolesław 1agub. k-s. 
wycifłg r; ksiąg stałej·Jud- ,woJ•k. r.· 1898, wyd. w Ło

nośol, wyd. w gm. Dallków. dzi. · 189'3-l 
__________ 13_4·3·1. a1eryn0wi Janowi skradziona 

Darski Ryszard zagubił znak została legitymacja urqd
przedni Ł. D. 80094 od au- nlcza, wyd. przez Izbę Błfar· 

tohusn "w-wlanłra~; '. wrd.:: ;bcJw~1fiódaką. w -'d. „au •. J.914: r. 
w bMlsl. ' . 3.:J. - b:' 195~, . :1-1 
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Nr. 4.17 

Obwieszczenie. 

Dyrekcja · Towarzystwa ~redytowego 
m. Łodzi 

podaie do powszechnej wiadomości, że niżej wyszczególnione nieruchomości 
w Łodzi położone, obciążone pozyczkami Towarzystwa, za niezapłaconą ratę lip
cową 1927 roku wraz z zaległościami, wystawione zostały na sprzedaż przez 
publiczne licytacje, odbywać 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 nieruchomoici oraz .w biurze Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego 
m. Łodzi i tamże przeglądane być mogą. 

W razie gdyby dzień wyznaczony dla sprzedaży był świątecznym, sprzedaż 
odbędzie się dnia następnego. 

e m o» 
E ·-c E o U N ::I . .c 

ULICf\ .= - ~V Ili Przed notarjuuem Dnia li.. u z ::r "O N »0"0 .... • "' u o.o 
t> > - N C1' c ..JO·-.... en 

8 r Olglńskiej 4.980 37.350 W. Siniarskim 14 maja 1928 r. 
35 Jakóba 1.800 13.500 W. Sarosiekiem .. 

51 bł Zawadzkiej 2.100 15.750 St, Kornem 15 maja 1928 r. 
54 b Gdańskiej .5.860 43.950 flł. Smolińskim " 
70 b Franciszkańskiej 4.740 35.550 f\p. Karnawalskim ,, 

148. c Lutomierskiej 360 2.700 Br. Lisowskim 16 maja 1928 r. 
188 .F\leks. i Kościelnej 2.360 17.700 J . .Rndrzejewsk.im ,, 

201 a Wolborskiej 1.280 9.600 W. Jeżewskim „ 
259 a Piotrkowskiej 4780 35.850 J. Krzemieniewskim 18 maja 1928 r. 

29213 dg rodowej 4.280 32.100 K. Rossmanem " 
~03 b Wschodniej 4.880 36.600 J. Rzymowskim " 

321 ki Szkalnej 5.120 38.400 S. Jarz~bskim 21 maja 1928 r. 

-435 Pomorskiej 4,5BO 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. Kor.nem 23 maja 1928 r. 
534 6 Żelaznej 13320 99.900 f\I. Smolińskim 

" 
538 , Piotrkowskiej 9.720 72.900 Rp. Karnawalskim , " 

789 oo Ludwiki 160 1.200 Br. Lisowskim 24 maja 1928 r. 
795 oo Pańskiej 900 6,750 J. flndrzejewskim „ 

798 6 Lipowej 2.140 16.050 W. Jeżewskim " 
825 a Zamenhoffa 2.240 16.800 J. Krzemieniewskim 25 maja 1928 r. 
914 a Senatorskiej 2.340 17.550 K. Rossmanem „ 

934 1K Miedzianej i Przędz. '·soo 6.000 J. Rzymowskim " 
H09 a Sienkiewicza 5.200 39.COO S. Jarzębskim 29 maja 1928 r. 

1273 Głównej 5.080 38.100 E. Trojanowskim " 
1291 ó Tramwajowej 1.140 8.550 W. Siniarskim 30 maja 1928 r. 
1291 b „ 2.960 22200 J. Ładą „ 

' 
1314 b Nawrot 1.820 13.650 W. Sarosiekiem „ \ 

1392 Cegielnianej 5.360 40.200 St. Kornem 31 maja 1928 r; 
1402 a .. 4.120 30.900 fll. Smolińskim· " 

\ 

Licytacje powyższe ·o tyle dokonywane będą, o ile poszukiwane należności 
do eh wili ostatecznego przybicia, w dniu, licytacji zapłacone nie będą. 

Łódź, dnia 1 27 stycznia 1928 roku. 

SPROSTOWANIE. 
Do ogłoszenia Towarzy~twa 

Kredytowego m, lodzi (Dz. Urz· . 
Woj. L. Nr. 2, str. 42 z dni :1t 

1. li. 1928 r.) wkradły się n .,, 
stępujące omyłki: 

Wydrukowano 8 g 
51 hl 

534 b 
789 oo 
795 oo 

" 
798 b 
934 ż 

1291 b 

zamiast 8 r 
51 ba' 

534 6 
• 789 oo 
" 795 oo 
" 7986 
" 934>K 
" 1291 6 

Grosberg Dawid zagubił do-
wód osobisty I kartQ re

jestracyjn =- r. 1908, WJd. w Ło
dzi. ' 196-3-1 

Gardys Jan zagubił prawo 
i&zdy szoferskiej za Nr. 

t 566, W}d. w Łodzi. 2687-3-3 

G1ac1oyHOWBI1 KaJetaJ.l zagub. 
pr1edni Nr. 639 autobusu 

na Jioji Dabra-Kal1s1. 43-3-2 
Qoldlust Samuel vel Ssmul 

sagub. h. wojsk. r. 1887, 
wyd. przez P. K. U. Łódź . 

153-3 1 
outerbaum ~eremja815 zagu-

bił .ks. WOJsk. r. 1901, wyd • 
przez P. K. U. Łódi-m. 151-3-1 

GrU&OzJńSia Janina zagub. 
legitymacJłł l8pom. Nr. 34 • 

25-3-3 

Gertner Icek DrewnowsKa 4, 
zagubił świadectwo od ko

nia, wyd. w KoDstantynowie. 
3092-3-3 

Grinberg vel Grynbaum Jan
kiel Falwtl zag. dow. osob., 

W) d. przez Kom. Rz. m. Łódź. 
78 3 2 

Qostyń~kl Roman mles1.k. wsi 
:Modhca. gm. D, us.k, uro

d1llny w 1897 r. zagubił ks. 
wojs.k:ow'ł wraz 2i kartą mob., 
WJstaw. przez P. K. U. Konin 
oraz tymez. dowód csob. i fo
fografJt, wyd. prz~z Urząd gm. 
Dłusk. 3-3 

Gumowst1ł Jan &ag. koncesje 
tyt. na detaliczn~ sprzedaż 

wyrob. tytcń w Łodzi. 82 3 2 

Hanisc:·h KacoJ zagut-. dowód 
osob. wyd. przez Kom. Rz. 

m. Łcdli. 120-3-2 

Hencz Karol Kłllńskłego 130, 
zagubił swiadectwo od ko

nia, wyd. przei 8 Kom. Pol. 
Pań~.tw. ·· 2630 3-3 

, He1tel Zenon zagub. paszport 
zagraniczny, wyd. przez 

Konsulat Polski w Paryłu oraz 
.ks. wojJk. r. 1901, wyd. przez 
P. K. U. Łódż-m. 5·3-3 

Herman Willibald zagubił 
pozwolenie na noszenie 

broni palnej syst. „Flower• 
kal. 22 na l"ok 1926 Nr. 41879 

49 3 2 
Hoffman Wilhelm zag. kon

cesję na prowad.,.enie Fa
bryki 29 Watt Astra" w Zgierzu,. 
wyd. pr1ez Urs. Wojew. w Łod1l. 

70 3-2. 
Jankowski Andrzej sagub. kl 

wojskową roe1. 1901, wyd· 
w Sleradsu. 219-3-1 
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Jannszkiewlc1 . Konatanty, ro
cznik 1901 zag. ka. ·wojsk. 

z kartą mob., wyd. w Łod1i. 3-3 

Jakubowicz Rafał . zagabił z&· 
świadczenie wojsk. bezterm. 

nrlopn OT&z dyplom wojskowy. 
97-3-2 

·Jankowski Ignacy zagubił ks. 
wojskową ron. 1903, wyd 

·przez 1 p. szwoleżerów. 37.3.2 

Jezimow Jan 1ag. ks. wojsk. 
rocz. 1897, wyd. przez D-two 

2'1 p, p. w Częstochowie. 3-2 
Józwiak Stefan zag. ks. wojsk. 

r. 1905, wyd. przez P. K. U. 
Łom Z& l29R3-2 

Janickiemu hvdorowi skra.dz. 
ks. wojskową rocz. 1894, wy

claną przez P. K. U. w Sieradzu. 
3-3 

Jakubowicz Alter Pinkus Ri-
wen zag. ks. wojskowi\ rocz. 

1903, WJd. pnez P. K. U. Łaski 
w Sieradzu. 34.3.3 

Jarzyńskiemu Janowi. synowi 
Antoniego i Wiktorji z Du

najów ur. 10/XII 1893 r. w Ka-
1imłerza· Bisturim, skra dz. ks. 
wojskową w dn. 17/XU-27 r. 
na odpuście w Królikowie gm. 
Grodzice pow. Konln. 3 3 
·J•dnejczak Bolesław z;;igubił 

dowód osoblstJ, wyd. w Ło
dzi. 233-3-1 
Jabłoński Jósef zagubił dowód 

osobisty, wydany w Łodzi. 
191 3.1 

Kon Mendel 1agublł matry- Krzesłowska Balbina zagub. 
kułę szkolną, wyd. w Łodzi. dowód osobisty, wJd. w Ło-

171-3-3 dzl. . . 10-3-3 
--~~--------

Klem OUonowi skra dz. do wo- Ko eh a J1 s •i Hllary sag bu ił 
dy osobiste swój i iony dow. osob, wydany pr1ez 

Aliojl ·Gertrudy, wyd. przez Kom. &z. m. Łodzi. 66·3 2 
Ko~. Rz. m. Łodzi ora1 ks . ..,-.Tolasowa Genowefa 1agub1ła 
wo1akową rocz. 1897, . wydan~ n„ legitymację zapomogową 
przez P. K. U. Łód~-m. 67·3·2 Nr. 15707/II.- b. j736·3-3 
Kulawik Bolesław rooz 1905, Kowalo1yk Stefan mieszkaniec 

zam. w Zduńskiej· Woli z&g. gm. Piątek zagubił ks. woj-
1aświadczenle woj~k. o prze· skową, wyd. przez P.K.U. Kutno. 
dzieleniu do pospolltego rusre- 3-2 
nla, wydane pnez P. K. U. 
w Białej-Podlaskiej. 3-2 

Kołkus Witold zam. w gm. 
Wola· Wę~ykowa pow. Łasłc 

zag. rewolwer syst. „ Br,>wning" 
taJ. 765 Nr. 46366. 33.3.3 

Klajn MaksymilJan zagubił 
dowód oscb, wyd. w .f,o

dzi. 167-3·1 

KOQ. Abram zagubił dowód 
osobisty, wydany w Łodzi. 

165-3-1 

Klasner B. z8gubłł .i:s. woj
skową r. 1897, wyd. przez 

P. K. U. tódź·m. 152-3-1 
Keilich Ziselotta zagub. me-

trykułę, wyd. przeż gimna.
!i'!~~iemteekie 149 3-l 
.Kasińska Mirrja zagub. dnwód 

csobisty, . wyd. puez XIII 
Komisarja.t P. P. w Warszawie. 

140 3-l 

Kowalski Władysław zagubił 
kartę mob., wydaną przez 

P. K. U. w Piotrkowie roc:młt 
1901, kat. „D". 3-2 
Kolas~owski Jan złlgubił ks. 

WOJSk., wyd. przez P. K. U. 
w Kole. 18. 3-3 
Kowa~skl. Sta~~sław zagubił 

legxt~macj~ ,,3pom. Nr. 367, 
wyd. w .todzt 15·3 3 
kowalskaFranclszka zagub. 

wyciąg • ks. st. ludności, 
wyd. w Łodzi. 13-3-3 

Lew11.'.owicz Lajzer, Żórawia 10 
zag. legitym. dorożkarską 

za Nr. 186. 3251-3 2 

Kransk:opf Hersz zagub. kartf 
ffi')b. rocz. 1903, wyd. przez 

P. K. U. t.ódź-m. 124 3 2 

Lwo ws.tie Tow. Akc. Browa-
. 1ów unieważnia zagÓbioną 

legitymację od sa.moebodu cię
Kubac.ki ~ózef r . .18H6 zagub. ż:.twwego ,,Fiat" ł~.D. 271. · 
· · ks. wo1sk., wyd. przez P. 2502 .. 3„3 

Juraszczyk ,Józef zagubił Je~. K. U. Wieilali. 3-1 LUm-:-lńs~,i Stanlśb.w r. 1897, 
wojsk. r. 1889, wyd. w to- Kac:.m~ak Aud110j .kontroler' 1aguł;h. ks. wojsk., wyd. 

---------·--·-----

dzi. 195-3-1 SJu.rb. Ur1ędu Akcy~lH'I'<~" vr fJodzi ornili ~nzyłączedE~ do 

Janecki Józef u.~ub. wycfąg go w Łodzi zagubił legitymację 18 pułku piechoty w Skiernie
z ksiąg ludności, wydany liłużbową Nr. 123ł \l\lfd. pr1ez wit>ach. 3-3 

w I,utomiersku. lt.6 3·1 Łódzl<ą Izbę Skarbową, pozwo- ~Lode Wilhelm r- 18~-5 z Zelo-

Kapi1ulnik 8' lomon zEgllbił fenie na broń, wyd. przez Ko· wa zagub . .ks. wojsk, wyd. 
ks. wojsk.-~ r. 1896, ' wyd. misarjat Rządu m. Łodd i le- przez P. K. U.· t 1a.sk w Siera

w Łodzi. 253 3-l gitymację kolejową na nrawo d1u. R-3 

K. azmiera;t Antoni r. 1888 za- wd stępu na. sta~e ~olej~~e, ;;y- Lwowskie Tow. Akc. Browa
mieazk. w gm. 'l'kaczew aną pnei · arHzawsr.:ą yr. rów unlewazob. :;aguhioną 

ztgulJił ks. wojskow~. wyd. Koleił Piiństw. 161"3 1 legitymację od samochodu cię-
w Kutnie. 248·3-1 K uasiń;ki Frnncisrn.k zagub. żaro ,vego „Ford Ł.D. 263. 

K · . ~ Wł d ł · zaświadczenie wojsk. roc1. 250-3 3 
. az1m1ercza„ a ys aw za- 1886, wyd. przez P. K. u Łódt 

gnb. dowód osobisty. wyd. 102_3 2 Lauk Jnljusr.. u.g. tio'wód osob. 
w RID. Nłewłen. 235-3-1 m. ks. wojskową rooznlk 180!, 

KryHtał A bram Mos1.ek zag. 
kwitarjusrie kC1mornlane za 

rok 1925-26 i 27 za pobr. ko
morne z domu przy ul. Głów
nej Nr. 60. 199 3-1 
Kcpińsld Jó!ef 1agub. l we-

. ksel na zł. 200, "blanco" 
z wyst. Aron Białek. 209-3„1 

Knapik Ignacy zagubił ks. 
wojsto\\·ą rocz. 1901, wyd. 

w. Sieradzu. 275 3·1 
Kokot Brsnisław zagnhił ~ s. 

wojsk. i kartę n.ob. r.1895, 
wyd. w ł.odzi. 184 3-1 

K. usiak Tomasr; zagubU l,s: 
wojik. r. 1895, wyd. w Wie~ 

lunlu. 183-3-1 

Kobe Jan zagubił świade
ctwo na konia, .klacz, ma· 

ści karej, pr. ·pętlina biała, 
lat 9, bez ewidencji. 178. 3-1 

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

gubił tymoz. zaświadcz. wojsk., 
wyd. pr1ez P. K. U. Sieradz. 

3-3 

Ks. Pm;tor Alfred Bittner za- wyd. przez P .. K. U. ł.,ódż:-m., 
gubił swój pE<s1port tiagra- weksel na sumę 2ł. 200 płntuy 

niczny, wyd. przez Star. Kol- 15/1-28 r. na1 zl. &. Hartowicz 
skie za Nr. 610/27,_ który ninłej- oraz Iegttym. &trsży ogniowej 
siym zostaje unieważniony. n <Jddz 36 3-2 

1063-3-3 L ede~ Gusta·H zagubił kartę 

Krawczyk AntiJni---;:-yŚ88, za- odroczenia rocz. 1903, wyd . 
gubił lis. wojskovi ą. wyd. w Brze?laac'.h. 193-3-1 

pn.ez P. K. U. ł ... ask w Sieradzu. Lipszyc Jankiel :zagutiił ks. 
20-3-H wojskową, wyd. w Łodzi. 

Krr,s:m_w_o_w_l_F_i_S_l~-lo_w_i_ skra- · 186 3-1 
. azlono dowód osob. i ka. -Lichtenszlein Rywo!l zagubił 

wojsk. r. 1892„ wyd. przez P. kart, poborowat, wyda.ń~ 
K. U. Łódź-m. 11-3·3 w Łodzi. 172-3-3 

Kruk Stanisław sag. ks. woj- f:aji.""erowics--si"inul~&gtibj} 
sową r. 1890, wyd. pl:zez metryk• urod1&en1a, wyd. 

przez,P. K. lJ. Łask w Sieradzu. w Bełchatowie,., · 154:-3-1 
3-2 Łukawiecka. -ApolonJa zagub. 

-ll'amof:l Paweł-z Kalinowy, legitymację zapomogową 
\.. gm. Wola·W~żyk:nw& zag. Nr. 1376, wydaną w Łodzi. 

ks. wojsk. r. 1801, wyd. prnz . 157-3-1 
P. K. U. Sieradr;. 28-3-3 li aznowski Joset zagub. znak 

Klub Idei-Mosiek. zag. wych\g . U od dorożki Nr. 247. 262-3-1 
· z ksiąg stałej ludncścl : kar- li ozińska Kon~tancja zagubiła 
tę rejestr. rocz. 1909, wydan~ U· dowód osob., wyd. przez 
w Łod1i. 38 3-2 Star. w Radomsku. 47~3.2 

Markowlez Jakób syn Kołme 
r. 1890, z&m. w Izbtcy-Kuj. 

1ag. 
1 

ks. wojsk. i kart, . mob., 
wyst. pr11z P. K. U. Włocła
we~. ~2·3-3 

Miszczuk Leon rocznik 1897, 
zagubił tsiąłk~ wojskow,, 

wydaną w Łodzi. 3-3 

Mytz Moszek Ioet 1agnbił we
ksel na zł. 144, wystaw. 

Wł. Kampe, pł. 30/3 1928 ro
ku w ,,Deutsche Volksbank'', 
Świeoie nad Wisłą. Zlecenie 
B. Kampe, żyro Leo Kamnieer. 
Weksel unieważnia sl41. 3128·3-3 

Małecka Włktorja !ag. tymc1. 
d:>wód osobisty, wyd. przez 

Uri. gm. To kary pow. Tur~cti. 
~8-3 2 

Miesi.taniec wsi Styphi, gm. 
I1bica Kuj., pow. Kolskie

go, Stanisław Karkosik zagubił 
p0zwo-lenie na broń długą i re
wolwer Nr. 221159 oraz kartę 
łowiec.tą Nr. 99530, wyd. pr1ez 
Star. Kolskie. 3 3 

Mermel L&jo r. 1907, zagubił 
kartę rejestracyjną. wyd. 

w Łodzi. 2686-3-3 

Mordaka .Jozd saguhił za
świadczenie demo!)', wyd. 

w gm. Łuswzyn, p. Piotrk0w
skiego. 2705-3 3 

Miller August zaglU:„n znak 
pnedni od samochodu Ł. 

· D. 59, wyd w ł.odisi. 84:-3-2 

Mentlik ·Mordka . zagubił ks. 
wojsk r.Jcz. 189J. wydaną 

prze~ P. K. U. w Pinczewte. 
125 3-2 

M!ś'L.tk .Jóźef-1niesz1&:. .wst 
· C ·Hoa, gm. Złoczew rez. 

r. 1889 wraz z ż.in!\ Stanieławą 
zagubili· paszport z:lgranio!ny, 
wyd. w Konsahtcie w Berlinie. 

[ 3.3 

Markłewtcz Ant->nTzag. kartę 
wojsk. rocz. 1902, wydaną 

przez P. K.IU. ora~ dow. oso
bisty, wyd. w Łodzi. 112-3 2 

Mószkowicz 1vfos1et zagub . .ks. 
wejsk. ,roc1. 1887, wydaną 

przez P. K. U. Łódź-m orai: 
weksel na zł. 100 pł. 29/IV-28 r. 
wyst. Roi.entranc na zl. wła
sne. ·119-3-2 

Milgrom Hersz z«1gubił ks. 
wojsk. roc~. 1901, wydaną 

przez P. K. U. Łótłź-m. 123-3·2 

Majer .Eryk zagubił metrykę 
szkolną,· wyd. puez g_imn. 

Niemlec.k:te w todzi. 81'.3-2 
Ma~iera Antoni zągub. dowód 

osob., •yd. prze1. Kom. &z. 
m, Łodii. 77-3·2 

Majer Kliger u1gu bił daw.ód 
osobisty, wyd. w Jftdrl•JO

wie 1 zBśwladcaeuie wo.Jskowe, 
wydane w Łodzi w roku 1927. 

3-2 

Michalak Władysław zagubił 
. weksel „blanco" na Ił. 500 . 
wyst. Fr. Kaczmarek na zl. wła
ne. 1068.3-2 

Markowskiemu Szmai zam. 
.w os. Wilczyn gm. Wilczó

góra pow. Słupeckiego skrad1. 
ks.'wojskową wraz z kartą mob. 
roc?.. 1900 oraz dowód osobisty, 
wyd. przez Star. w Słopey. 3-2 
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Majchrzak Stanisław &agnbił 
ts wojsk. i kart• mob., 

t:rocz. 1001, wyd. przez 10 d.a.k. 
w Jarosławiu. 40·3·2 
Mlller Wilhelm zngublł ts. 

wojs'iową, wyd. przez P. K. 
U. Łask w Sieradzu. 3-2 

Mroc1ko uka Marja zagubiła 
wyciąg 1 ka. ludności, wyd. 

·w Łodzi. 243-3-1 

Meh:& F iszek zagub. ks. 
. wojsk., yd. w Piotrkowie. 

274·3·1 

Moszman Fajge Sura 1agub. 
dowód osobisty, wydany 

w Łodzi. 190 3-1 

Markus Izrael Aron z&g'li"hli 
dowód osobisty i k5. woj· 

skową r. 1899, wyd. w Łod1i. 
179 3-l 

~~~~~~~~-

Mrów ka Jan zagubił .. legity
macj• mapomogową Nr. 

1931, wyd. w Łodzi. 3-3 

Mrozowicz Antoni zagubił ks. 
wojsk., wyd. w Sieradzu. 

155-3-1 

Merc Edward zagu bH bilet 
Nr. 1973 e4 konia wałach, 

,Jcary, lat 8. 146 3-1 

Nysenholc Bencjon aagubił 
dowód osobisty i ·ks. woj

skową, wyd. w Łodzi. 263-3-1 

Nowiń~iri Adam mieszk. kol. 
Janowskjej, gm. Dłuslc: ur. 

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

Naglbór Marj& Łódź, Koeh&
. nowskiego rlQY 11.gubiła 
świadectwo pochodzenh konia, 
wałacha, lat 6. 8160 a 2 

Narwa B. zagubił protest na 
150 .zł, płatny 25/12. wyst. 

I Gt.ttman. zl. D Kon oraz we
ksel na· 170 zł.t płatny 2512. 
wystawca Eber Efron, 'Skldel, 
1.lecenie H. Rubina. Weksle te 
unieważni& s~ę. 3343.3.2 

Nawrockiemu Adamowi skra
dziono ks. wojskwą i kartę 

mob. rocz. 1903, wyd. przez B. 
P. W. w Magistra.cie Łóddcim. 

128 3„2 
Neuchaus Menachem zagubił 

dowód osobisty, ks. woj
skową i kartę mob. r. 18~Hł, 
wyd. w Łod1i. 271-3·1 

Nagłel Ieek 1agu bił dowód 
osobisty i ks. wojsk. rocz. 

1889, wyd. w Łodzi. 194-3-1 

N. owaozyk Józef magubił do
wód osobisty, wyd. w Ło

dzi. 1S0·3-1 

Nowak Kazimierz zagubił ks. 
wojsk. r. 1899, wyd. w Ło

dzi. . 173 3-1 

Natkowicz Dawid zagubtł wy
.. rl)t wykonawczy na zł. 40 
prseciw Ickowi Brudniewskie
mu. · 16!-3-1 

Nlrusi.tein O.ustaw zagub. le· 
gitymację besrobGtn. i· do· 

wód tothmoścł. . 158-3.1 

Owozare1yk Adam zagubił 
świadectwo od kania klacz, 

maś~i karej. · 260 ·3-1 

Olg& Bd ward zagubił książkę 
wejskową roc1. 1900 wyd. 

przez P. K, U. Piotrków 
1213-2 

Osiński Stefan, szofer zagubił 
prawo jazdy, na prowadze

nie samochodu. 3-2 

Owczarek Stanisław zagubił 
ksląłkę wojskową rocznik 

1890 wyd. pr2lez P. K. U Łask 
w Sieradzu. r . 3-2 
orbaeh. H. zagub. weksel na 

. Ił. 92.75, pł. 12.IIl·28, wyst. 
Zalcmann Łódź, Główna 2ł. 

242-3-1 
~~~~~~---~~-

0 at ro ws kłem u Henrykowi, Dy-
re~torowi Szkoły Handlo

wej Zeós1dej w Łodzi skra· 
dziono ległtymacj~ urzędnic1ą. 

3-S 

Pająk Romuald zag. ks., wojsk. 
ro.cz. 1899, wyd. Łodzi. 26 l·3-1 

Parczew Chat"klel zag. dowód 
osob., wyd. w Łodzi. 254·3-l 

Pietraszewska Janina zagub. 
legitym. na jednoraz. zapo

mogę Nr. 11275. 2413·1 

Pakulski Teofil &ag- ks. wojsk. 
roci. 1894, wyd. w Łod1i. 

23g.3 .. 1 

Pacuszta Piotr Aleksander 
Francis1kańska 60, 1agu bił 

nadkartę paszportową, wyd. 
pr1e1 Gazowni~ Miejską w Ło
dzi 0raz 1/4 losu 16 Lot. Paó.
stwowej 1a Nr.120.415. 2487-3-3 
pikała Staniała w zagubił ks. 

wojsko wą roc1. 1897 wyd. 
prze1 P. K. U.' Łódź-pow. 603-2 
preiss Alfred zag. weksel na 

zł. 85 pł. 22/3-28. wyst. Wł. 
Baum - uuieważnlam. 53-3-2 

Ponc1 Chaim· Dawid Hgubił 
ks. wojskową roc1. 1896 wyd. 

prze1 P. K. U. Łódi-m. ·115-3·2 
pachnik s~muel Tomaszów-

Maz. zag. koncesje na pro· 
wadzenie fabryki wyrobów weł
ni&nJch wyd. pr&H Komisar1a 
ua O kręg Łódzki. 122-3-2 
peter Erwin zagubił kB. wojsk. 

wyd. puez P. K. U. Łódź·m. 
orar; tymn. dowód osob. wyd. 
w Łod1i. 83-3-2 

Rzeźnik Abram zag. legity
mację na ~-prawo jazdy do· 

rożką Nr. 350. 61-3-2 

Ram us .Władysław zagnblł 
legitym. zap{lmogową 1889. 

.57-3 2 

Raczyńska Ludwika zagubiła 
legitymację nrzfłdnic2ą, wy

dao.ą przez Kuratorj am Szkolne 
potomślli Józef zag. ks: wojsk. w Łodz.i. 2527-3 

· rocz. 1901, wyd. w Sieradzu. RnbinszteinMendel zagabił ks. 
273-3-1 wojs r. rocz. 1892 wyd. przez 

piątkow~ld Franciszek 1!-gub. P. K. U. Łódź m. O!'A:r. dowód 
ks. WOJSK. r. 1885, w.Ydaną osob wyd. w Łodzi. 1013-2 

w Łodzi. 188-3·1 Ra•~Ztństt Józef zag. dowód 

Pokrant Edward zagubił ks. osobióty, wyd. przez Kom. 
wojsk. z karią mob., wyd:· Bządu m. Łódź 35-3·3 

.w Łodmi. · 2708-3-3 Rychter Whdyslaw zagubił 
perydzedski Wiktor !a.gubił dowed osobisty wydany 

dyplom ślusarski, wydany w Łodzi. 56 3-2 
przez Cech Majstrów Śtuaar- Ro~.enfeld Lewek zag. legity
skich w Szadku. 2706-3-3 ma.cję inwalidzką wydaną 
pytla Stanisław zagubił ks. w Łodzł. 94-3 2 

wojsk., wyd. przez. P. K. U. Radzłl6k Wla.dysłtw wgubił 
Łask w Sieradzu rocz. 1903. legitymację od :zr:pomogt. 

29-3-3 . 118-3-2 

Pabjańczyi: Błdej zagubił ks. 
wojskową roez. 1895 wyd. 

pne~ P. K. U. Łódź powiat. 
104:-3-2 

.Parnowski Tomasz sklep ty
. toniov;y Wieruszów Rynek 

10, zagubił koncesję tytonlową 
1 roku 1920 Nr. 104 Urzędu 
Skarb. w Wieluniu, a prze„ 
dłużoną rozporządzeniem dnia 
31/l 1924 r. H Nr. 274 Urzędu 
Skarb. Akc. i Mon. Puństw. 
w Sierad1u. Łtskawy rn&h.zca 
odda pod powyiszym adresem. 

3w3 
ptetriak Wawrzyniec ziigublł 

ks. wojsk., wyd. prze1, P. K. 
U. Łask w Sieradsu. 8 3-il 

Pawlik Kazimierz mieszk. wsi 
Trębaczów r. 1900, zagubił 

ks. woj~t. i kartę mob, wyd. 
pr1e1 P. K. U. Wieluń. 30-·3-3 

Pytko Marja z.hgubHa · tymcz. 
daw: osobisty wyd. ·w Łodzi. 

103-3 2 

Rode Albert zaguh. kstątecz· 
kę wojsk roczni.-: 1900, wyd. 

przez P. K. U. Kutno. 3-2 

Rusinowlcz Zofja zag. legitJ
maeję z&{Htmogową ~445 

wyd. w Łodzi. 46-3 2 

Radecki. Otto zag. ks. wojsk. 
roczmk l.902 wyd. pne1 

P. K. U. Toma.szów·m. 63 3 2 

Radomski ALram Chil zagub. 
książkę wojskową i kart~ 

mob. r. 1898, wyd. w Kutnie. 
268-3-1 

Rotenberg Fjszel zag. wojsko
" ą ~&r~ę odroczenia r. 1906, 

wyd. pUłJZ Wojsk. Kom. Pobo
rową w Łodmi. 144: 3.3 

Rzepecki Edmund zag. kstązkę 
wojsk.. rocz. 1892, wydan~ 

przez P. K. U. Łódź m. oraz 
dow. osob., wyd. w Lodzi. 141-3-1 

Radziński Samuel z~gubił ks. 
wojs1.!. rocz. 1899, wydaną 

w P. K. U. ł~ódź-pow. 136·3-1 
Now.ak Feliks zagub. ks. woj- pietr1towski Mfeczyeła.w zag. 

skow' r. 1898, w7d. prze1 książke wojskową I karte 
smolarkowa Irena zag. legity~ 

macjtz naucz. Nr. 1264, wyd. 
przez Kurat. Okr. Szkolnego. P. K. U. Łask w Sieradzu. mob. roc1. 1902 wyd. pnez P. 

148-3-1 .II. U. Łódź·m. 6!3-2 w Łod1i. 12·3-

Sohef er Amalja 1a1. paszport 
zagr. wra1 • wiza\, wyd. przez 

wład1e niemieekte oraz kartę 
pobytu, w7d. w Łodzi. 21-3-3 

Seifert Alfons zagub. numer 
rejestracyjny od samorhodo 

Łd. 1037. . 2525 3-3 

Skonleezny Marein sag. ks. 
wojsk. rooz. 1890 wydaną, 

prsez P. K. U. Łód~-m. 16-3-3 

Szr&jbman Raj1la Zelda mag. 
dofród osob., wyd. w Łodzi. 

246-3-1 

Stefański Marjan 11.gubił ks. 
inwaltdzką, wyd. w Łodid. 

200 3-1 

Strzelezyk Kazimierz zagubił 
ks. wojsk. r. 1896 oraz leg. 

sapomogową Nr. 12088, wyd. 
w Łodzi. 199-3-1 

Sypniewski Bronisław kontr, 
II Kasy Skarbowej magubił 

legitym, służbową L. SU, wyd. 
prze1 Izbę Skarbową Łódzklł. 

270-3-1 

SIUlc Herman 1agnbił odpis 
wyroku Sądu Okr. w Łodzi 

Nr. spr. c 4588/27 przeolwku 
Przybylskiemu o eksmisję. 

193-3-1 

Skrad1ior~y- weksel na 1ł. 70 
pt 10/Xll-27. wyst. JJ. Engel 

na 11. Różycki I Kohn u niewa · 
żnia sitt. 177-3-1 

S---korasiński Ign.acy zag. pasz
port r.;syj~td i kartę pow:a

ł.mia r. 1899, wyd. w f..,odzi. 
197-3-1 

S. :~ap.>zt'L Mendel rooi;. 18.J3 
zagubił hiąikę wojskową. 

wyd. w Łodzi oraz wyciąg z 
ksiąg stałej ludności, wydany 
w gm. Dmenin. 2683-3r3 

Serejski Małtsymiljan zagub: 
~ paszport 1agr., wyd; przez 
Konsulat Polski w Bruli:selL 

4 3-3 

Syohniai< Józef rocznik 1901, 
zagubi{ ksiąikę wejsko .vą 

z kartą mob., wyd. w Kalisw. 
33 

sobteraj ~ta11:isJaw rocz. 1891 
lag. ks. WOJSk., wyd. pr.tez 

F. K. U. Łuk w 8iera.d1,u. 3-3 · 

Surowic1 Boruch 1agubił ks. 
wojskową rocznik 1898 wyd 

przez P. K. U. Łomża. 65-3 2 

Stodulski Franciszek zagu bt~ 
i.arte powołania rosz. 1891 

wydaną pr1ez P: K. U. Łód!t-m 
109-3-2 

S1ałow~ki Leonard zagubi~ 
dowód osobisty, i ks. wojsk. 

rocznik 1889 wyd. przn P. K 
U Łódź-m. 42-3-2 

Skoczkowski Sanisław rocz 
1891 zag. ksią~ę wojskową, 

wytł. przez P. K. U. Konin. 
26-3 ~ 

Q roczyńskiemu Stef m. skra. -
O d1iono ~~s. wojsk. i kart~ 
.mob. rocznik: 189!} wyd. pr1.e 
P. K. U. Konin. 106-3 2 

S.kradztono Legitym :1cje Ur ~ę 
dniczą na imitt Marji Bodla 

tównej nanc1ycielkl w.e W t0 
nikowie gm. Rozpr1a, pow. l>io 
trków. 3-2 



_S_tr_. _74 __________ D_Z __ I E_N_N_I_K __ p RZ~}) O V/__Y __________ Nr. 3 

Szadkowski Stanisław zagubił wierzba Bronisław miesska.- wo.Hala Józef I Seturska, gm. 
tsiąike wojskow' rooznik nleo wsi Wr,bczynek gm. Dąbrowa zag. ks. wojsk. 

1900, wyd&D' przez P. K. U. Dłosk, ur. w 1894: r. zag. kei. wyd. przez P. K. U. PiOjłrków. 
Łódź·m. 110-3-2 wojskową i kartę powołania~ · · 3-2 

Suchowolski, lser Zawadzka wyd. przez P. K. U. Konin. 3-3 wolf Aron zagub. ks, wojsk. 
25, zagubił bilet i śwlade- wolman. ZalusiO>Wi 2amlesska rocz. 1891 wyd. przez P. 

etwo pochodzenia konta _wała- łemu. w Poddębicach, skra- K. U. tódj·m. 95-3-2 
cli.a.. 32'-2·3-2 dziono następujące dokumenty: wajnsztok Nacha 1ag. dowód 

S
wider Berek zagubił matrJ'· dowód osobisty, blanco-weksel wyd. w Ko1ienicach. 92-3-2 
knłe wydan'ł prsez 82kołQ na. zł. 25o.- wystawca Pytliłr, wanat Asntonina .mag. tJmCI. 

Przemysłowtt. 108-3-2 dwa ko.ntrakty ·'kupna łąk we dow. osob. wyd. w Łodsl. 
wsi D1iedin, gm. Charlopia 8 2 

Sońta Ja.kób zagub. ks. pobo- Mała, podpisane ptzez Salomeją 7·3· 
· rową na wyroby tyt. na rok i Rot• Beatus, dwą kwity: wojt«iewicz Kazim1er1 2a1. 
1927 wyd. przez Urz. Akc. M. l) na zł. 50, 2)"1la ił. I5, WJ· ks. rzemieelnicu\ kunsztu 
P. w Piotrkowie. 59-3-2 stawione pHez p. Zakrzewskiego piekarskiego t ·dyplom piek&r· 

Singer Chalm·Icek 1agub. ks. eraz dwa blankiety wekslowe ski, wyd. pnez Urząd Starszyeh 
wojskową roezn. 1901 wyd. na 3200 złotych. Dokumenty w Temas~owle - Maz. 913-2 

przez P. K. U. Łódi-m. 98-3 2 uniewatnia si'ł. 8090 3-3 warer Zygmunt 2agub1ł .ks. 

Słowl4ska Marja sag. paszport weber Teodor Zgierska 39, wojsk. rocz. 1903, wydaną 
~agranlczny, wydanf przez zagubił kartę ewidenoyjną w t,odsi. 237-3-1 

Konsulat Polski w Ameryce. Nr. 21545 od kon~a, lat 10. wróblewski Franciszek zag. 
. -.. 80-3-2 2560 3.3 ks. wojsk. r. 1902. wydaną 

'S_t_a_n-je"""'ł-aw-. --:s.k:-"'.i:--::::-st-=-a-ni-=-s-:;;ł:-:-a-.---za::-:g-::. wolski Wilhelm roez. 1891, w Łodzi. 181-3-1 
.tarte mob. rocz. 1905 wyd.· zagubił książkę wojskow' Wolf Gotlieb 1&$?. ks. wojsk. 

prsez P. K. U. Kutno. 76·3 2 1 kart' mob. i dowód osobisty, rocz. 1892, wyd. przez P. 

Surowińska Jad"'iga 1agub1ła wyd. w Lodzi. 265L-3 3 K. U. tódt oraz dowód csob., 
tymc1. dowód osob., wyd. wawrzonowskt Bugenjusz zag. wyd. prsez Kom .. Rz. m. ł,od1i. 

prze• Kom. Policji w Łodzi. dokument podróży numer 137-3 1 
---..,,.-~-·--:----1--:62.-·-=3..--l 237933, wyd. pr1e1 4 p. a. c. Wdowiak Aodrsej ?&gubił 

Stęporek Zygmunt zag. legł- w Łod1i. 3.3.3 wyrok w sprawie N.C. 637/27 
tymacjQ słoibową Nr. 1177, weiland Abram Zgieri na sum~ zł. 2900 małż. Wdo-

K P l todl; · ' zag. w1'aków przee1'wko ma1 11.. ·Pa-wyd. pr&es om. o . w •· pozwolenie na broń palną 1 r. 
156·1-1 syst. ,,Browning" na rok: 1927, bjańezy:tów sam. wieś Trojany 

8njd._w_a_s_e_r_C-=h-a"""l-m--::::E::"'.'l7ja_s_z_za_- w7d. pTzei Stal'. Łód1kie. 9.3.3 pow. T.tacHw. 145-3-1 
~ gubił dowód osob., wydany Widzewskiej Spółdlielni Sp~- /zachwaje!"sti Nikodem Hu. 
w ~.odzt 8-1 łiyweów Kresowa 2, zagt- b. wo1sk., wyd. w Łodil. 

Śpiewak Stanisław roez. 1886 nęły: karta ewidencyjna 18,286 264-3 1 
zag. ksiąłeczk'ł wojsk., wyd. ora~ śwł~destwo pochodzenia zy1berszac Ajzyk BejrJś zag. 

przez P. K. U. Sieradz. a-3 koma, ogiera, lat 7. 2694 3.3 .kartę wojsk., wyd. w Łodzi. 

S 
d b.ł k wudel Jan 7&g. ks. WOjSkową 259-3-1 

lusarek ~a ensi zagu 1 s. rocfi 1902 wyd. przez P~ Zimiński Józef zag. legitym. 
wojsk. rocz.1902 wyd. przez K U Łód• 10 -

p K u Łódź-oraz dowód osob. · · -m. 5-3·2 za!lomog. Nr. 13654, ks. obr. 
· • ' 44.3 2 Wit ł St t ł Nr. 1072. 16:1-3-1 o a an s aw zag. tymez. 

T
itz Emil sag. pokwitow~nie dowód osobisty wraz I ks. zacheł Juljanna za.gubiła 2 

b. P. K. K. p, na pap1ery woj•kową rocsnik 1897. Wyd. rewersy po zł. 375 1 wyst. 
wartościowe 41;2 O/o Listy m. pr1e1 P. K. U. Koło. ~ 68 3·2 Frei Frydrych pł. na ;każde 
.., 0 ~7.1·, L. 027940 n& r. b. 500 wvja Izaak zagub .ks woj t żądanie, 1 weksel na rb. 300 
.., tL. 1 1 9 · · 8 

• blanco rosy1"skie. i wyst. Fran-1 16 kuponami płatnelńi -s1y roez. 8 7 wyd. ptri&e1 P. 
lfV. 1919 r. 9-S-3 K. U. Łódź wyciąg z kil statej ka Adolfa oraz umowa prywat-

i ludnośei kontrakt Elektrowni· na na .utrzymanie dożywotne. 

Terka w()Joiech sag. leg tym. 142 Q 1 
d · i Gazowni t ~wity kaucvJ'n•. · 0 -.Nr. 3344. wydaną w Ło 11. „ „ 

, 2"6 3.1 52-3-2 z16łkowskl Józef zag. wyciąg 

T.Y bura Szymon zagubił ks. 
woJsk. roez. 1887. wvdaną 

w ł.odzi. 250 3-1 

Tus131ński Aron ng. dowód 
osob., wyd. w Łodit. 182 3 1 

T<"mczak Stants~aw zagub. ks. 
wojsk. r. 1886, wyd. w Łodzi. 

175 S-1 

Tomasik Stanisław zagub. ks. 
wojsk. z, kartą Dl'Jb., WJd. 

w Łod i. 3-1 

UJ y1·h Katimierz za~. pasz• 
poi t zagranic•. Wyd. przez 

Konsulat Polski w· Ameryce. „ 89 3 2 

Włodarski Jan zam. we wsi 
RajtaoÓw, pow. Łask, za.g. 

k~uttt móa. od konia, klaeży. 
ll1t. 9. l 24519-~-3 
'UiMisowi 7.ycł}o'9i m. gm. 
VV D1etrzkowice, skradz. do· 

•ód osohtsty. wyd. przez Star. 
Wieluńek1e Nr, 294R 27-3 3 
ll}łodartn.-1~\ tłan ur 1890 r., 
Vl · zag. kartę powołania wyst. 

pr7ei P K. U. w Koninie 19-3-3 

Wlch Stefan roc1. 1894, zag. z ks. ludndścf stałe.i. wyd. 
ksiąikę wojekowll I dowód w gm. Łag:ewołld. 133-3 1 

osobisty, wyd. w gm Biała, zag. tytuł wykonawczy Są· 
pow. Br1ezińkiego. 2703-3-3 du Okr. w Łod1i za Nr. C. 

752/19 na Hesmana Ebharta 
wojciechowski Bolesław zag. w todii na sumę marek poi. 

. dowód osobisty Wjd. pnez 4 243 5 185 3 1 
Starostwo Łódzkie. 131-3 2 · 7 · • -

Z&g. weksel na zł, 300 
wętykowi Bulesla.wowi Só<f. 

ks. wojsk. wraz z kart~ 
mob. rocz. 1897 wyd. prrez P. 
K. U. Łódi m. lOO a-2 

wyst. Lłpm2n Arowlcz na 
ml. J. Blady pł 6/V-28 w Łodzi 
·żyro Blsdy. Niniejszy weksel 
unieważnia Slę. 187-3-1 

w1ctński Józef zagub. dowód z•g. weksel z.„ !ił. 100 pt 
osobL1ty wyd. przez Kom. . 5/II-28 wy.st. o. Rajsman 

Rządu m. Łodzi. 85-3 2 na zł. Bomby. Ninieje1ym unie
Wioter Her"'i zag. ks. wojsk. wahiam. ·· 170-3-1 

roczn. 1901 wyd. prze& P. zagubiono legitymację naucz. 
K. U. Łódź-m. 39 3-2 na naiwisko Julji Cieszyń-

witoński Henryk zaeubi! ks. ekiej, wyd. pr1ez okr~g szkol. 
wojskową roez. 1900, wyd. Łód1kl Nr. 7425. 139-3-1 

w Łodli. I 265-3-1 zaginął paszport zagriinlczny, 
wojc;ński Lucjan zagubił !:s. wielokrotny, wydany przez 

inwalidzką, wyd. w Łodzi. Komisarj~t Rządu n& m. Łódź 
267·3·1 w dniu 2.7. 1927 za Nr. 1749/ 

Witkowski Józef mag. dowód 
osob., wydany przez Star. 

Słupeckie. 1074-3-1 

3525/27 aa iml• Berko Litwina, 
Łódt, Piotrkowska Nr. 207. 

135-3-1 

Drukarnia Pamtwowa w Łodzi. 131028 

zaflO biODO kwit depozJtOWY 
Nr. 523 z d. 7.7.-25 r., wyd. 

przH Elektrownię Łód1ką na' 
Imię firmy Tobiasz Blaler na 
złotone ó akojl Banku Polskie
go a zł. 100. 236-3-1 

zag. 3 weksle, 2 protesty 
wystawca Pawłowski żyro 

Handelssman: na zł. 100 płatny 
25/12-27, na d. ~ł. 25/12-27 
i 1 protestowan a 1ł. 100 
z wyst. Z. Frenk el na 1lee„ 
B. Kryształ. Nlnłejs.ze weksle· 
unleważliiam. 160-3-3 

Zagubiono prawo jazdy od 
samochodu ł..D. 138 marki 

Fross Bilssig, wydane Tow. 
,,Oleum". 2564-3-3. 

zagubiono książeczkę wojsk. 
W)St. pr1ez P. K. U. Brze· 

ziny w Tomaszowie-Maz., na 
imię Piotra Fabjanczyka rec1. 
1899. . 1061-3-3 

zagubiono weksel na zł.' 100t 
pł. 25/XII-27 w Łod1i Zaką· 

tna 9, wyst. S. Uberbaum na 
11. Il. T. Faterman cedenci 
M. Gurtt. 7-S· 3-

zagu blono weksei na sume 
ił". 100. pł. 1/2 28 r. w Ze

lowie z Wf!-..t. Weisa J. no. 11. 
J. Białek. 86-3-2· 

Zagubiono ks. pokwitowali 
odbioru należności za ko· 

morne Wróblewskiego, No\\\0-
młej-;ka 21. 41-3-2~ 

Zyk Wllchełm sag. dowód os. 
wyd. w gminie Gospodarz. 

pow. ł„ódj, oraz świadectwo 
na koni& klaoz maści gniady. 

45 3-2 

zgubiono _pokwitowania z od· 
bioru sumf 2610 1ł. 20 gr~ 

przez p. Eribietę Kiryłową. Za 
wynagrodzt'tniem odnieść Pio· 
trtowsta 108 Edmund Ende . 

116-3·2 

Z• ok Karol zagubi~ tymcz. za
, świadezenie woJsk., wydane 

przez 4 p.a.o. w I.odzi roaz. 1900 
79-3-2 

Za12inęła tHta ewidencyjna 
Nr. 8605 na konia firmy 

Bracia Szmulewioz i A. Pol. 
Łódi, św. Anny. 8-2 

zagubiono ks. Wt">jBk. rocznik 
1906 wyd. pr11e1 P. K. U. 

Wieluń na imię Józefa Wala
eik:a.. 3-2· 
zagubiono ks. woj~k. rocznik 

1900, wyd. prze1 P K. U. 
Wieluń na. imię Roch& Ladry.3·2· 

Z&gub1ono 2 k<1rty ewidencyj· 
ne dla 2 koni Nr .. Nr. 8380 

i 8381 wyd. przez Magistrat m. 
Łodzi firmie Jt Marcinkiewicz 
I Ska. 3353 · 3-2 

Zalewska Władysława zagub. 
dowód osobisty wyd. przez 

Kom. Rz. m. Łodzi. 93.3.2 

Zlmnowłocki .A.dam zag. karte 
fabr. wyd. I. K. Poznański 

w Łodzi. · 74-3~2 

zaborowski Józef, rocznik 1895 
zag. ks. wojsk., wyd. w Łodzi. 

S-2: 




