
Nr. 9. Rok 9. 

Opłata pocztowa 
opłacona ryczałtem. 

Uł'zędu Wojewódzkiego w Łodzi 
Prenumtrata wynesl: miesięcznie 50 gr., kwartalnie 1.50 gr. z odnoszeniem do domu. Konto w P. K. O. dla prenumeraty Nr. 30091 
R1dakoja: Urząd Wojewódzki, Ogrodowa 17, tel. 59-86. Adminl1traoja: Polska f\genc:ja Telegraficzna, Łódt, Zielona 8, tel. 1-11 

f\dministracja czynna od godziny 9-ej rano do 3-ej po południu. 
1\dmlnlstrac:ja przyjmuje ogłoszenia do „Dziennika Wojewódzkiego'' instytucyj społecznych I użyteczności publlc:znef, od 
osób zał prywatnych tylko takie, które wynikają ze stosunku do władz rządowych t wymienionych Instytucyj. - Cena ogłoszeń: 

drobne 6 groszy za wyraz najmniej 60 groszy. Zwyczajne: 15 groszy za wiersz mtllmetrowy {strona 4 szpalty). 
l(ażda nowa podwyżka taryfy obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia zmi~ny cen, bez uprzedniego zawiadomienia 

, Cena pojedyńczego egz. 50 gr. 

Wazerlde naleiytości za ogłoszenia naldy wysyłać na adres:. Polska Agencja Telegraficzna Łódź, Zlelona 8·a, lub P. K. O. Nr. 30.~8 
(Polaka Agencja Telegraficzna, Wydział ogłoazeń, Warszawa). 

Ogłoszenia nale2y kierować pod adres: Polska Agencja Telegraficzna, Ud1, Zlelena 8-a. 

TREŚĆ DZIAŁU URZĘDOWEGO: 
Dział I: Nowoogłoszone przepisy i rozporządzenia. 
Dsiał III: Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawię zakazu polowania w pow. Brzezińskim na, daniele, zające, i kuropatwy. 
Dział IV: Wyd ział, Pr z em y słowy: Polecenie w sprawie nadsyłania władzom skarbowym zawiadomienia o zarejestrowaniu 

przedsiębiorstw i o zmianach w przedsiębiorstwach. - Wyd ział Ro 1 n i c twa i Weter y n ar; i: Wykaz chorób 
zakaźnych zwierzęcych na terenie wojew. Łódzkiego w m. kwietniu 1928 r. - Cenniki do obliczenia wartości nieprawnie 
wyrĄbaneio drzewa w lasach niepaństwowych w powiatach: Łódzkim, Laskim, Brzezińskim, Kolskim, Słupeckim i Tureckim. 

Dział VI: . K om u n i ka ty. · 

I. 
NOWOOGŁOSZONE PRZEPISY 

i ROZPORZĄDZENIA. 
. ~·:-. W Dzienniku Ustąw Rzeczypospolitej 

-" t , Polskiej Nr. 56, 
, ~z, 532 R~zporządzeni1e ~in.i~stra. ~karbu z dnia 5 

'..?>·. ma1.a 1928 r. o ·zm1ame sfaitutu Banku Go-
. t) f. spodar,stwa Krajowego. 

•'i:,>W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
·"".:,:,:·· Polskiej Nr. 57, 

poz. 537',ozporządzenie Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 25 maja 1928 r. w sprawie wyda
nia regulaminu Najwyższego Trybunału Ad
mi.ni:stra·cyj-nego. 

poz. 541 Rozporządzenie Ministra Pracy .i Opi,eki 
Społecznej z dnia 15 maj:a 1928 r. w sprawie 
naj1wyższ.ej normy zarobku dziennego robot
n!ika, stanowiącej: podstawę do obliczania 
wkładek na rzecz funduszu bezrobocia. 

poz. 544 Rozporządzenie Ministra Spraw W ew~ętrz
nych, Pracy i Opieki Społ., Przemysłu i Han
dlu -oraz SprawiedHwości z, dnia 18-g·o maja 
1928 r. w sp·rawie zmiany rozporząd~enia 
Minist:r~a Spraw Wewnętrznych, Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej, M_inistra Prze
mysłu i Handlu oraz Minisitra Sprawiedliwo
ści z :d:nfa 311p,aź1d:zie1'1n~ka 1927 r. o stosowa
niu mechanicznych urządzeń do przesiewa
nia mąki, mieszania i zagniatania ciasta w 
piekarniach,: .c:.ukierniacp i innych zakładach 
przemysłó'Wych, wytwarzających pieczywo. 

poz. 545 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia ~1 maja 1928 r. o sprostowaniu błędu 
w rozporz·ądz-eniu Prezydenta Rzeczypospo
litej, z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach 
handlu i godzinach otwarcia zakładów han
dlowych i niektórych przemysłowych. 

W Dzienniku Ustaw RzeczypospoUtej 
Polskiej Nr. 58, 

poz. 546 Rozporządzenie Ministra Spraw W ewnętrz
nych w porozumieniu z Ministrem Pracy i 
Opiek~ Społecznej z dnia 22 marca 1928 r. 
współdziałaniu organów policji państwowej 
i władz samorządowych z inspekcją pracy. 

W Monitorze Polskim Nr. 118. 
poz. 193 Postanowienie Nadzwyczajne} Komisji Roz

jemczej, powołaneji na zasadzie ustawy z 
dnfa 16 maja 1922 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 39 
ex 1922, poz. 324) decyzją Ministra Pracy i 
Opieki Społecznej z dnia 3 marca 1928 r. 
za Nr. 17'64/GIP. 

W Monitorze Polskim Nr. 121, 
poz, 201 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu oraz 

Prz1emysłu i Handlu z, dnia 15 maja 19~ r. 
o wykazie związków eksportowych, upraw
nionych do wydawania zaśwjadczeń w myśl 
§ 2 rozporząd:zenia Ministrów: SkarhUałJ!rz,e
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia· 4-:go 
kwi~tnia 1928 !'. w sprawie izwrotu ceł przy 
wywozie gotowych wyrobów włókienni
czych. 
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poz.208 

W Monitorze Polskim Nr. 124. 

Uchwała Rady Min.istrów z dnia 2 kwietnia 
1928 r. w sprawie utworzenia Funduszu Kul
tury Narodowej, zatwierdzona przez Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 25-go maja 
1928 r. · 

ID. 
ROZPORZĄDZENIE 
Wojewody Łódzkiego 

Na mocy Rozponądzenia Ministra Rolnictwa z 
dnia 17. III. 28 r. (Dz. U. Nr. 45, poz. 448), którem 
przekaz.ano Wojewodom uprawni1enia wynikające. z 
p, a, d, e ustępu drugiego art. 51 Rozporządzeni.a 
Prezyd·enta Rz.eczypospolHej z dnia 3. XH. 1927 r. 
(Dz. U. Nr. 110, poz. 934) o prawie łowieckiem - za
braniam polować w powiecie Brzezińskim na danie
le, zające i kuropatwy od 1 wrz.eśnia do końca roku 
1928. 

Łódź, dnia 5 czerwca 1928 roku. 
W oj,ewoda (-) Ja s z c z o ł t. 

IV. 
OKÓLNIKt 

Wydział Przemysłowy. 
Urząd ,Wojewódzki w Łodzi, Wydział Przemysłowy. 

L. PH. 3387 /28. 
Łódź, dnia 30 maja 1928 r. 

Do wszystkich Panów Starostów Województwa 
Łódzkiego i Magistratu m. ·Łodzi,·. jako włacLzy 

przemysłowej I instancji. 

Przepis ustępu czwartego art. 136 rozporządze
nia Prezydenta Rzplitej z dnia 7 czerwca 1927 roJm 
(Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) wkłada na władze 
przemysłowe I instancji obowiązek zawia·damiania 
władz podatkowych o każdem zarejestrowaniu 
przedsiębiorstw.a i o każ.dej zmianie zaszłej co do 
zarejestrowanego przemysłu. 

W związku z powyższem Urząd Wojewódzki po
leca przesyłać właściwym urzędom skarbowym po
datków i opłat skar.bowych odpisy wydanych po
twierdzeń zgłosz.eń (art. 7), kart rzemieślniczych 
(art. 147), dokumentów koncesyjnych i lic.encji (art. 8 
i 54), oraz w terminie 14-dniowym od chwili z.gło
szenia zawiadomień o każ.dej za·szłej z.mianie co do 
zarejestrowanego przemysłu (jak o otwarciu filji 1 

zmianie siedziby, prowadzeniu prz·emysłu przez. za
stępcę, lub dzierżawcę, zrz~eczeniu się lub odebrani.u 
uprawnienia przemysłowego, prowadzeniu przemy
słu na rachunek wdowy luh małoletnich sp.adkohier
ców, masy spadkowej lub konkursowej {art. 136, 
ustęp drugi). 

W odpisach należy dokładnie podać nazwisko i 
imię właściciela przedsiębiorstwa wzgl. nazwę firmy, 
roazaj przedsiębiorstwa, ścisły adres i datę zgłosz.e
nia wzgl. wniesionego podania oraz datę wydanego 
potwierdzenia, zgłoszenia wzgL koncesji lub licencji, 
natomiast w zawiadomieniach o zmianach należy po
dać istotne okoliczności, dotyczące zasz.łej zmiany. 

Za uibiegły okres czasu, t. j. od chwili wej1ścia 
w żyQ.i~ Rozporządz,enia Prezydenta Rz.eczypospoH
tej z dnia 7. VI. 27 r. o prawie przemysłowem zechcą 
Panowie Starostowie (Magistrat m. Łodzi) wydać od
nośne zarządzenie sporządzenia ogólnego wykazu 

wydanych uprawnień prz.emysłowych według zapro
wadzonych rejestrów i przesłać tenże właściwym 
urzędom skarbowym podatków i opłat skarbowych 
do wictdomości. 

Za Wojewodę (-) K. Bajer 
Naczelnik Wydziału Przemysłowego, 

Wydział Roln. Weterynarji • 
I 

Urząd Wojewódzki w Łodzi - Wydz. Roln. j Weter. 
L. RW. 3'221/IV. Łódź, dnia 2 czerwca 1928. 

WYKAZ 
chorób zaraźliwych zwierzęcych na terenie· WGje

wództwa Łódzkiego w miesiącu kwietniu 1928 r. 
Nosacizna: 

pow. Łódzk~ gm. Brójce, w. Ludwików. 
pow. Piotrkowski, gm. Woźniki, f. Mzurki. 

świerzb u koni: 
pow. Łęczycki, gm. Grabów, Chorki. 
pow. Piotrkowski, gm. Ręczno, w. Ręczno. 
pow. Sieradzki, gm. Klonowa, w. Jeżepole. 
pow. Turecki, gm. Kościelnica, kol. Wielenin. 
pow. Turecki, gm. Biernacice, w. Szarów-Księży. 
pow. Wieluński, gm. Lututów, w. Dobrosław. 
pow. Wieluński, gm. Kuźnica Grabow., w. Czajków. 

Wąglik: 

pow. Koniński, gm. Gosławice, w. Chorz.eń. 

Różyca świń: 
pow. Brz.ez.iński, gm.·Milkołajów, w. Łaznowska Wola 
pow. Kaliski, gm. Błaszki, f. Lubanów. · · 
pow. Kaliski, gm Kalisz, w. Dobrz,ec. 
pow. Kaliski, gm. Pamięcin, w. Wyganki. 

·pow. Łaski, m. Łask. 
pow. Łęczycki, m. Łęczyca. 
pow. Łęczycki, gm. Piąteik, Piekary. 
pow. Łęczycki, gm. Topola, Błonie. . 
pow. Piotrkowski, gm. Kluki, w. Kluki. 
pow. Radomskowski, gm. Kruszyna, maj. Kruszyna. 
pow. Sieradzki, gm. Charłupia· Mała, w. Zapusta Mała 
pow. Sieradzki, m. ·Warta. · 
pow. Sieradzki, gm. Bogumiłów, w. OkrągHc.a. 
pow. Słupecki, gm. Wilcz.ogóra, w. Wilczogór.a. 
pow. Słupecki, gm. Kleczew, w. Kleczew. 
pow. wieluński, m. Wieluń. 

Pomór (zaraza świń): 
pow. Kolski, gm. Czołowo, Kiejsze. 
pow. Kolski, gm. Czołowo, Osi,ek Wielki. 
pow. Łaski, gm. Wodzierady, Nowy $wiat. 
pow. Łaski, gm. Pruszków, w. Nicenia. 
pow. Łaski, m. Łask. 
pow. ł...ęczycki, gm. Piątek, w. Pokrzywnica. 
pow. Słupecki, gm. Klecz.ew, Józefowo. 
pow. Słupecki, gm. Kleczew, Słaboludź. 
pow. Słupecki, gm. Oleśnica, Wilczyn, 
pow. Słupecki, ·gm. Młodojewo, J6z~fowi. · 
pow. Słupecki, gm. Lądek, m. Kowalewo Sołectwo. 
pow. Słupecki, gm. Kazimierz, w. Kazimierz. 
pow. Słupecki, gm. Kazimierz, Kowalewo Opactwo. 
pow. Słupecki, gm. Kazimierz, Dolanów. 
pow. Słupecki, gm. Kazimierz, Sługocin. 
pow. Słupecki, gm. Ciążeń, w. Ciążeń. 
pow. Słupecki, gm. Ciąż~ń, Samoszew"o. 
pow. Sł~~ęeiki, gm. Lądek, Poniatów.'t 
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pow. Słupecki,. gm. Ostrowite, Tomaszów. 
pow. Sł.upecki, gm. Lądek, Góry 

Wścieklizna: 

pow. Brzeziński, gm. Gałkówek, Wypalenisk_o. 
pow. Brzezi.ński1, 1gm. Gałkówek, st. Koluszki. 
pow. Brzeziński, gm. Mikołajów, w. Będz.elin. 
pow. Brzeziński, gm. Mikołajów, Łaznowska Wola. 
pow. Brzeziński, gm. Popień, Przyłęk Duży. 
pow. Brzeziński, gm. Lipiny, Paprotnia. 
pow. Kolski, os. Brudz.ew. 
pow. Łaski, m. Łask 
pow. Łaski, gm. Bucz.ek, w. Czestków A. 
pow. Łaski, gm. Dłutów, w. Leszczyny Małe. 
pow. Łaski, gm. Dłutów,_ w. Dłutów. 
pow. Łęczycki, gm. Witonia, w. Wargowa. 
pow. Łódzki, gm. ·Wiskitno, Budy W andalińskie. 
pow. Łódzki, gm. Brójce, w. Kotljny. 

pow. Piotrkowski, gm. Krzyżanów, Cekanów. 
pow. Piotrkowski, m. Bełchatów. 
pow. Piotrkowski, m. Sulejów. 
pow. Radomsko wski, m. Radomsko. 
pow. Radomskowski, gm. Gidle, Chrusfowo. 
pow. Sieradzki, m. Sieradz. 
pow. Turecki, gm. Zelgoszcz, Chwalborzyce. 
pow. Wieluński, gm. Naramnice, w. Łyskornia. 

Zaraza dziczyzny (Bollingera): 
pow. Koniński, gm. Sławoszewek, w. Ostrowąż. 
pow. Turecki, gm. B_iiemacice, f. Biernacice. 

Cholera drobiu: 
pow. Kaliski, gm. Błaszki, f. Gzików. 

Gruźlica: 

pow. Koniński, m. Konin. 
pow. Łódzki, gm. Czarnocin, w. Tychów. 

pow. Piotrkowski, ·gm. Kamień, Słostowice. 
pow. Piotrkowski, gm. Parzniew, Gałkowic·e. 
pow. Piotrkowski, gm. Kluki, Marcelów. 

Za Wojewodę 
(-} L. Dr e ck i 

lnsp~ktor W eterynarji. 

ZARZĄDZBNIB. 
Na podstawie art. 25 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o za· 

gospodarowaniu lasów, niestanowiących własności Państwa Dz. U. Nr. 57, poz. 504) oraz na zasadzie art 627 
Kod. Karfiego ustanawiam następujące ceny na drzewo użytkowe i opałowe, nieprawnie wyrąbane w lasach 
niepaństwowych za m·c marzec i następne aż do odwołania. 

Cennik na powiat Turecki 
do obliczenia wartości nieprawnie wyrąbanego drzewa w lasach niepaństwowych sporządzony w myśl 
wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 
1927 roku (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 504) na m-c marzec 1928 r. i następne aż do odwołania. 

Gatunek drzewa 

Dąb i jesion . . , 
Grabina i buk . . . . • 
Brzoza i olcha czarna . , , , 
Osika i inne miękkie liściaste . 
Sosna i modrzew • . . . 
Świerk i jodła ·. . . . 

Gatunek drzewa 

u ż 7 t e k 

Klasa grubości 

I [ II I III I IV I V 
p/n I p/n I 31-40 I 21-30 do 

50 cm. 40 cm. cm. cm. 20 cm. 

Złotych za 1 m.s 

145.50 115.- 97.- 80.- 67.-
- 125.50 100.- 85.50 75.50 
- 89.- 80.- 64.- 50.-
- 68.50 58.50 48.50 38.50 
- 93.50 85.50 66.50 52.50 
- 93.50 85.50 66.50 52.50 

Ut7tek cień•Z7 

Klasa grubości 

1 I n I 111 I 1v I 
13-14 I 10-12 I 7-9 I 4-6 I 

cm. cm. cm. cm. 

V 
do 

3 cm. 

o ,p a ł 
-

Sortyment 
= 

Szczapy -Okrągl. Gałęzie Karpina· 

Złotych za 1 m. p. 

17.50 13.50 ·10.- 6.-
17.50 13.50 '10.- -6.-
15.50 11.- 8.- 6.-
10.50 8.- 5.- 6.-
13.50 10.- 7.- 6.-
13.50 10.- 7.- 6.-

UWAGI: 

--------------------------._----~--Z_ło_t...._vc.h za_1_oo __ s_z_t. __ ..,... ____ -t-------------------------
Dąb i jesion . , . . • . • 
Grabina i buk • , . , . • 
Brzoza i olcha czarna . , . . 
Osika i inne miękkie liściaste . 
Sosna i modrzew . . . 
Świerk i jodła . . . , , , . 

358.-
358.-
358.-
358.-
292.-
292.~ 

268.- 138.-
268.- 138.-
268.- 138.-
268.- 138.-
213.- 95.-
213.- 95.-

3~- 23.50 
Ceny powyższe winny być stoso-

1.1. wane w okolicach odległych nie 
32.- 23.50 wyżej 5 kim. od stacji kolejowej. 
32.- 25.50 W lasach odległych 'od stacji kole-
32.- 23.50 jowej od 5-10 kim. zniżkao 5 pr., 
27.- - 10-20 klm. - 1 O proc., pona d 
27.- - 20 klm. - 20 proc. 

Starosta (-) L„ Borysławski, 
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ZARZĄDZENIE. 
Na podstawie art. 25 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o zagospodarowaniu lasów, niesta.

nowiących własności Państwa (Dz. Ust. Nr. 57, poz. 504) i na zasadzie art. 627 kod. k. ustanawiam nastę
pujące ceny na drzewo nieprawnie wyrąbane w lasach niepaństwowych na terenie powiatu ŁódzkieQo, 
obowiązujące za m·c maj r.~b. irnastępne aż do odwołania. 

Cennik na powiat Lódzki 
do obliczania wartości nieprawnie wyrąbanego drzewa w lasach niepaństwowych sporządzony 
w myśl wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 24 czerwea 1927 r. (Dz. U. Rz. P. Nr. 57, poz. 504) na miesiąc:maj 1928 r. i następne 

aż do odwołania. 

Ui7tek O p a ł 

·-------------------------------·--------------------· 
Klasa grubości Sortyment 

Gatunek drzewa I I n . I III I IV I v 
p/n 141-501·31-40121-30 I do 

50 cm. cm. cm. cm. 20 cm. 

I 
u·w A 01 

szcza- okrą- ga- kar-
py glaki łęzie I pina 

Złotych za 1 m. 3 Złotych za 1 m. p. 

Dąb i jesion . 140.50 120.50 98.50 j 80.50 70.50 17.50 13.50 10.- 6.- Ceny powyż
sze winny być 
stosowane w 
okolicach, od-

Grab i buk . . . 
Brzoza i olcha czarna 

Osika i inne miękkie lłśc. 

Sosna, modrzew . 
Świerk, jodła . 

Jglaste • ' J , , 

Liściaste 

Klasa grubości 
•======r=== 

I I III III I IV ·---
p/n I 41-,50 I 21-30 I do 

40 cm. cm. cm. 20 cm. 

Złotych za 1 m. 3 

120.50 98.50 80.50 70.50 

103.50 91.50 72.50 63.50 

68.50 58.50 48.50 38.50 

95.- 86.- 67.- 54.-

90.- 80.- 64,_:_ 46.-

U tytek ciensz7 

Klasa grubości 

I I II I III I IV I V 

13-14 I lQ-12 I 7-9 I 4-6 I do 
cm. cm. cm. cm. 3 cm. 

Złotych za 1 OO sztuk 

312.- 228.- 96.-

358~- 268.- 131.-

28.50 

32.-

7.-

23.-

17.50 

15.50 

10.50 

13.50 

13.50 

13.50 

11.-

8.-

10.-

10.-

10.-

8.-

5.-

7,-

7.-

6.-

6.-

6.-

6.-

6.-

ległych nie 
wytej 5 klm. 
od stacji ko
lejowej. W la-
sach, odle
głych od sta
cji kolejowej 
od 5 do 10 
kim. zniżka 
o 5proc., od 
10-20klm.-
1 O proc., po
nad 20 klm. -

20 proc . 

STAROSTA 
(-) A„ Rżewski„ 
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ZARZĄDZENIE. 
Na podstawie art. 25 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o zagospodarowaniu lasów, nie

stanowiących własności państwa Dz. U. Nr. 57, poz. 504) oraz na zasadzie art. 627 kod. karnego ustana
wiam następujące ceny na drzewo nieprawnie wyrąbane w lasach niepaństwowych na terenie powiatu 
Łaskiego za miesiąc maj r. b. i następne aż do odwołania. 

Cennik na powiat Laski 
do obliczania wartości nieprawnie wyrąbanego drzewa w lasach niepaństwowych sporządzony 
w myśl wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 24 czerwca 1927 r. (Dz. U. Rz. P. Nr. 57, poz. 504) na miesiąc maj 1928 r. i następne 

aż do odwołania. 

Uż7tek o p a ł 

Klasa grubości Sortyment 

I 
U WAB I 

szcza- okrą- ga- kar-
PY glaki łęzie 

I 
pina 

Gatunek drzewa 1 I n I rn / IV I v 
p/n 141-50131-40121-30 I do . 

50 cm. cm. cm. cm. 20 cm. 

Złotych za 1 m. 3 Złotych za 1 m. p. 

Dąb i jesion . . .. 140.50 J 120.50 98.50 80.50 70.50 17.50 13.50 10.- 6.- Ceny powyż
sze winny być 

Klasa grubości 

I I II I III 
I 

IV I 
p/n 

I 
41-50· I 21-30 

I 
do 

40 cm. cm. 
1 

cm. 20 cm. 

Złotych za 1 3 m. 

Grab i buk . . 120.50 98.50 80.50 70.50 

Brzoza i olcha czarna . 103.50 91.50 72.50 63.50 

Osika i inne miekkie liśc. 68.50 58.50 48.50 38.50 

Sosna, modrzew 89.- 79.- 61.- 49.-

Świerk, jodła . 90.- 80.- 64.-· 46.-

Uż7tek cieńsz7 

Klasa grubości 

11 II I III I IV I 
-13----1-4-~1-1-o----1-2~1-7-_-9~1-4-~6~1,~d-o--

cm. cm. cm. cm. 3 cm. 
I 

V 

Złotych za 100 sztuk 

Iglaste 315.- 210.- 104.- 30.-

Liściaste . . 358.- 268.- 138.- 32.- 23.50 

17.50 13.50 

14.- 12.-

10.50 8.-
"' 13.·- 11.-

13.50 10.-

10.-

10.-

5.-

9.-

7.-

6.-

-
6.-

-

6.-

stosowane w 
okolicach, od-
ległych nie 

wyżej 5 kim. 
od stacji ko
lejowej. W la-
sach, odle
głych od sta
cji kolejowej 
od 5 do 10 
kim. zniżka 
o 5 proc., od 
10-20klm.-
1 O proc., po
nad 20klm.-

20 proc. 

STAROSTA 
w. z. (-) Łazarski 

Referendarz. 
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ZARZĄDZBNIB. 
Na podstawie art. 25 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o zagospodarowaniu lasów niesta

nowiących własności Państwa (Dz. Ust. Nr. 57, poz. 504) i na zasadzie art. 627 kod. karnego ustanawiam 
następujące ceny na drzewo nieprawnie wyrąbane w lasach niepaństwowych, na terenie powiatu Brzeziń· 
skiego, za miesiąc maj i następne, aż do odwołania. 

Cennik na powiat Brzeziński 
do obliczania wartości nieprawnie wyrąbanego drzewa w lasach niepaństwowych sporządzony 
w myśl wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 24 czerwca 1927 r. (Dz. U. Rz. P. Nr. 57, poz. 504) na miesiąc maj 1928 r. i następne 

Gatunek drzewa 

Dąb i jesion . . . . . 

Grab i buk . 
Brzoza i olcha czarna 

Osika i inne miękkie liśc. 

Sosna modrzew . . . 
Świerk, jodła . 

ąż do odwołania. 

„ 
7 t e u k o p a I 

·------,------------------------·---·-----------------· 
Klasa grubości Sortyment 

1 I n m w l v 
p/n 41-50131-40121-3Qldo- sz;;a· 

50 cm. cm. cm. cm. I 20 cm. 

okrą· ga
glaki łęzie 

kar
pina 

Złotych za 1 m. 8 Złotych za 1 m. p. 

128.- 113.- 98.- 78.- 58.- 12.- 10.- 8.50 2.50 

Klasa grubości 

I I iil III I IV 

p/n I 41 50 
I 

21-30 
I 

do 
40 cm. cm. cm. 20 cm. 

Złotych za 1 m. 3 

103.- 88.- 68.- 48.- 13.- 13.- 8,50 2.50 

98.- 83.- 63.- 43.- 10.50 10.- 7.50 2.-

78.- 68.- 53.- 33.- 8.- 7.50 5,- 2.-

98.- 83.- 63.- 48.- 11.- 9.- 7.- 2.-

88.- 78.- 58.- 38.- 10.- 8.- 7.- 2.-

Uż7tell cieńez7 

Klasa grubości 
- . -

I [ IV I I II III V 
13-14 10-12 7-9 14-8 

I 
do 

cm. cm. cm. cm. 3 cm. 

Złotych za 1 OO sztuk 

·-------·-------------------~---· 

U W AG I 

Ceny powyż-
sze winny być 
stosowane w 
okolicach, od-
ległych nie 
wyżej 5 kim. 
od stacji ko-
lejowej. W la-
sach, odle-
głych od sta-
cji ~olejowej 
od 5 do 10 
kJm . zniżka 
o· 5 proc., od 
10-20klm.-
10 proc,, po-
nad20klm.-

20 proc. 

Iglaste . . . . . 270.- 180.- 90.- 15.-

25.-

5.-

10.-Liściaste 400.- 260.- 130.-

STAROSTA 
(-) Sz, Tułecki, 
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. ZARZĄDZENIE. 
Na podstawie art. 25 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o zagospodarowaniu lasów, niesta

nowiących własności Państwa (Dz. Ust. Nr. 57, poz. 504) i na zasadzie art. 627 kod. k. ustanawiam nastę
pujące ceny na drzewo nieprawnie wyrąbane w lasach niepaństwowych na terenie powiatu Kolskiego, 
obowiązujące za m-c marzec r. b. i następne aż do odwołania. 

Cennik na powiat Kolski 
do obliczenia wartości nieprawnie wyrąbanego drzewa w lasach niepaństwowych sporządzony w myśl 
wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 
1927 roku. (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 504) na m-c marzec 1928 r. i następne aż do odwołania. 

u t „ t e k o p a ł 
Iglaste 

U żytek cieńszy (żerdzie) 

Gatunek Klasa grubości Sortyment Klasa grubości 

I T II I IlI I IV 1T~1 -~1 cl:! I In I III I IV I V 
drzewa i::: 

. ponad 131-40121-30 I do E I ~ ·a 13-14110-1217-9 14-61 do ~I~ ~I 
1-4 

40 cm. cm. cm. 20 cm. cl:! cm. cm. cm. cm. 3 cm. ..:t: - ----
Złotych za 1 m. 3 Złotych za 1 m. p. Złotych za 1 OO sztuk -

Brzoza i olcha czarna 108.50 91.50 72.50 63.50 15.50 1 L_:_ 8.-16.- - - -
I 
- -

Sosna i modrzew . . 104.- 89.- 74.- 54.- 15.- 12.- 7.-, 4.50 - - - - -

UW AGI: Ceny powyższe winny być stosowane w okolicach odległych nie wyżej 5 kim. od stacji kolejowej, 
od 5 do 10 klm. zniżka o 5 proc., od 10-20 kim. - 10 proc., ponad 20 klm. - 20 proc. 

Starosta (-) M, Słomiński. 

ZARZĄDZENIE. 
Na podatawie art. 25 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 24 czerwca 1927 roku o za 

gospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa (Dz. Ust. Nr. 57, poz. 504) i na zasadzie~ art.:627 „kod 
karnego ustanawiam następujące ceny na drzewo nieprawnie wyrąbane w lasach niepaństwowych za m-c 
inarzec i następne, aż do odwołania". 

Cennik na powiat Słupecki 
do obliczania wartości nieprawnie wyrąbanego drzewa w lasach niepaństwowych sporządzony 
w myśl wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa do Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 24 czerwca 1927 r. (Dz. U. Rz. P. Nr. 57, poz. 504) na m·ce marzec 1928 r. i następne 

Gatunek 

drzewa 

Dąb . . . . . 
Grab i buk . . . . . 
Brzoza i olcha czarna . 
Dalka I inna mlQkkla liściasta . . 
Sosna i modrzew , 
Świerk i jodła . , , . 

aż do odwołania. 

u t .,, t e k o p a ł 

Klasa grubości Sortyment 
--

I I II I III r IV 1Tfl il cl:! 
i::: 

ponad 131-40121-30 I do 
·a 

~ I ~ cl:! I '"' 40 cm, cm. cm. 20 cm. cl:! 
Cl) o 'O() ..!:d 

Złotych za 1 m. 3 Złotych za 1 m. p. 

- - 200.- 150.- 1s.-/1i.- - 7.-
- - - - 15.- 11.- - 7.-
- - 80.-- 60.- 15.- 11.- - -
- - - - - - - -

87.50 78.50 62.50 48.50 13.50 10.- 7.- 6.-
- - - -- - - - -

Jglaete 
U żytek cieńszy (~!_ąz.!~) „ 

Klasa grubości 

I Tli I III I IV I V 

13-14110-12, 7-914-6 I do 
cm. cm. cm, cm. 3w cm. 

Złotych za 1 OO sztuk 

- - I - -
I -- - - - -

- - - - -
- - - - -
-

I 
- -

I 
- -

- - - - -

UWAGI: Dla użytku grubszego średnica przyjmuje si'ę w środku długości, zaś dla użytku cieńszego ·-(żerdzie) 
w odległości 1 mtr. od czoła (grubszego końca). 

Starosta (-) Lopuski. 
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a
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e
 1928 r. 

kwiecień 1928 r. I . . 
S

redn10 
Średnio I Kontogólny 

III-ci tyd1łeń I IV
-tytyd1lel1 

gr. 
gr. 

gr. 

73,75 
100,50 

76,00 
120,00 

19,25 
683,75 

46,00 
335,00 

17,50 
100,00 
335,00 
264,50 
145,00 

39,00 
150,00 

2,000,00 

6,20 
72,00 

200,00 

23,50 
20,00 

20,00 
22,42 
12,00 

100,00 
75,00 

3,564,00 
2,863,00 

181,50 
113,40 

4,150,00 
800,00 

90,71 
25,12 

3,80 
6,00 

29,25 
44,44 
34,50 
23,45 
26,25 
15,00 
33,50 
66,12 
15,95 

3,90 
6,00 

20,00 

443,99 
40,00 
11,52 
8,00 

23,50 
40,00 

20,00 
22,42 

2,64 
3,33 
5,00 

176,41 
21,97 
35,30 
29,83 
6,52 

34,22 
6,60 

134,44 
176,41 
427,61 

754,84 r I 

70,00 
91,00 
80,00 

1,20 
20,00 

700,00 
0,46 
3,40 
0,17 
1,00 
3,40 
2,67 
1,50 
0.39 

150,00 
2,000,00 

6,50 
0,72 

200,00 

23,50 
25,00 

20,00 
22,42 
12,00 

100,00 
75,00 

3,564 
2,863 

181,50 
113,40 

4,150,00 
800,00 

70,00 
90,00 
80,00 

120,00 
19,00 

7,00 
0,46 
3,40 
0,17 
I.O

O
 

8,40 
2 70 
i:5o 
0,39 

150,00 
2,000,00 

6,50 
0,72 

200,00 

23,50 
15,00 

20,00 
22,4:2 
12,00 

100.00 
75,00 

3,564 
2,863 

181,50 
113,40 

4,150,00 
800,00 

70,00 
. 90,50 
80,00 

120,00 
19,50 

7,00 
46,00 

340,00 
17,00 

100,00 
340,00 
268,50 
145,00 
39,00 

150,00 
2,000,00 

6,50 
72.00 

200,00 

23,50 
20,00 

20,00 
22,42 
12,00 

100,00 
75,00 

3,564 
2.863 

181,50 
113,40 

4,150,00 
800,00 

750,65 
754 84 

=
99, 4

4
 

' 
Zniżka, o 0,56°/o 

Koasłi 
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gr. 

86,10 
22,63 
4,00 
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29,25 
45.50 
34,50 
23,80 
25,50 
15,00 
34,00 
67,12 
16,50 
3,90 
6,00 

20.00 

439,80 
40,00 
11,52 

8,00 

23,50 
40,00 

20,00 
22,42 

2,64 
3,33 
5.00 

176,41 
21,97 
35,30 
29,83 

6,52 
34,22 

6,60 

134,44 
449,80 
176,41 

750,65 
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KO•U•IKAT. 
L RP. 414. Łódź, d. 6 czerwca 1928 r. 

Mierniczy p. Jan Łęislki. otrzymal de:kret Pana Wo
j ew ody z ·d!nia 14 maia b. r. L. RP. 360, nadający mu 
tytuł i P'tawo ·zajmiowan~a się praktyką m1ierniczego 
przysięgłego. 

Przysięgę p. Łęski dożył w diniu 19 maja r. b. i sie
dzibę 1.11"zęd:0wą .zgfosi;ł w Radomsku. 

OGŁOSZENIE. 

Na zasadzie rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej o organ.izacji i ustaleniu statutów gmin
nych kas wiej,skich pożyczkowo-oszczędnoś~io:wych, 
z dnia 30 grudnia 1924 r. (Dz. Ustaw Nr. 118, poz. 
1069) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz
nych wY'danego w porozumieniu z Ministerstwem 
Skarbu z dnia t3 marca 1925 r. o statucie normal
·nym gm:ińnych kas pożyczkowo-oszcz,ędnościowych 
(Dz. Ustaw Nr. 35, poz. 239) została założona gminna 
kasa poźyczkowo-oszczędnośdowa z, siedzibą w 
Woźnikach, b) kapitał zakładowy kasy określono w 
sumie zł. 2000, c) kasa może zaciągać zobowiązania 
do pięciokrotnej wysokości kapitału zakładowego i 
zasobowe~o kasy. 

Wójt gminy Woźniki (podpis nieczytelny) 
538 Sekretarz (podpis nieczytelny) 

OGŁOSZENIE. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje 
do publicznej, wiadomości, że orzeczeniem z dnia 
13 lutego 1928 r. postanowił: ustalić obszar scalenia 
wsi Sycewo gm. Sompolno, powiatu kolskiego w skła„ 
dzie ~runtów: 

a) wykazanych w taheH likwidacyjnej wsi Syce„ 
wo o obszarze około 185 ha, 

h) około 60,5 ha otrzymanych za zlikwidowane 
serwituty tej wsi, tudzież, 

c) gruntów, jakie nabędą przyszli uczestnicy sca
lenia w toku postępowan.ia z dóbr Lubstów, na sku
tek parcelacji, celem uzupełnienia gospodarstw kar
łowatych. 

Orzecz·enie to uprawomocniło się dnia 25. III. 
1928 r. 

535 

Z polecenia Prezesa 
(-) K.. J a r o ń s k i 
Naczeln~k Wydziału. 

Dnia 17 ,k:wie'tnfa 1928 rok:u 1dio Rejestru Ha:11ldlło
wego Są,du Oklrę1~owego w Łodzi pod Nr. 234 zareje
sfrowanej spółdlzi~lni ,,Spółdz1ielcze Towarzystwo bu
dowy d1omów dila Urzędników Skair1bowyoh1 w Łod'zi 
z odpowieid,zialnością ud:zfałaJmi'' z 1siedzibą w Lod.zi, 
Al. Koś1dusz:k~ Nr-. 14, wciągnięto ,następujący wpi1s: 
Zarząd obecniie stanowią: Wi:eslaw Wi1erzykowski, Ta
deusz Szp.aikiewicz i Gustaw Guittler a fon :zastęp1cami 

są: Jóizef Woliczyń1ski i Józef Seredlttilcki. 

WYDZIAŁ REJESTRU HANDLOWEGO 

501 SĄDU OKlłĘGO~GO ·w LQDZL 

---~----· 

Starostwo w Piotrkowie 
L. 10173/IL 

OGŁOSZENIE: 

Staros;two piotrkowskie ogłasza, że w dniu 10 
maja 1928 1r01k'.ll na za1sadzie art. 222 Ustawy wodnej 
z dnia 19.9. 1'922 r. zatwi1erdzony zosfał statut Spółiki 
wodnej wsi Łękińsko, gm. Kleszczów, pow. piotr
kowskiego. 

Spółka nosi nazwę „Spółka Wodna Łękińsko". 
Celem Spółki jest. obsuszanie gruntów członków 
Spółki, .według przedłożonego Starostwu prnjektu. 

Statut Spółki uchwalony jednogłośnie przez 
członków Spbłki na zebraniu organiz.acyjnem w dniu 
9 maja 1928 r. ułożony wstał według wymogów okól
nika Min. Rob. Publ. .z dnia 20.7. 1923 r. Nr. 417,'23 
(Monifor Polski Nr. 161, poz. 225). 

Piotrków, dnia 25 maja 1928 r. 
502 Starosta w z, (-) Schmidt. 

OGŁOSZENIE. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje 
do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 
20 kwietnia 1928 r. postanowił: 

L wniosek mieszkańców wsi Ligota Burzeniń
ska, gminy Majaczewice, powiatu sier.adzki,ego z dnia 
12 stycznia 1928 r., w sprawie scalenia ich gruntów 
zatwierdzić oraz 

II ustalić obszar scalenia, obejmujący - grunty 
jednostki administracyjnej wsi Ligota-Burzenińska o 
obszarze około 294 ha, składającym się z około 243 
ha wpisanych do ta}Jeli likwidacyjnej wsi Ligota-Bu
rzenińska, z około 47 ha otrzymanych za zniesione 
służebności, oraz z około 4 aa objętych księgą hipo
teczną majątku Ligota, należących do Stanisława 
Krysińskiego i Bronisława Marciniaka. 

Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 20. V. 
1928 r. 
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Z polecenia Prezesa 
(-) K. Jar o ń s k i 
Naczelnik Wydziału. 

OGŁOSZENIE. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje 
do publicznej wiadomości, że orz eczenicm z dnia 
6 kwietnfa 1928 r. postanowił: 

1) wniosek mieszkańców wsi Łaszków z dnia 5 
listopada 1927 r. zatwierdzić, i 

2) ustalić obszar scalenia wsi Łaszków, gminy 
Brudzew, pow, Kaliskiego, obejmujący: 

a.) grunty zapisane w tabeli likwidacyjnej około 
36 ha, 

b) grunty otrzymane za zlikwidowane serwituty, 
około 9 ha, 

c) grunty z majątku Łaszków, będących w posia
daniu właściciela osady tabelowej Nr. 2 około 0,28 ha, 

d) grunty, które będą otrzymane prz,ez przy
szłych uczestników scalenia w toku postępowania 
scaleniowego z maj. Łaszków-Biskupice, celem znie
sienia szachownicy zewnętrznej okoh 35 ha. 

Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 22 maja 
1928 r. 

Z polecenia Prezesa: 

509 Naczelnik Wydziału (-) Jaroński, 



OGŁOSZENIE. 

Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 
Ust. z .dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 -
ag.łasza, że idnia 13 marca 1928 r. zatwierdzony zo
stał statut 1spó~ki W1dd:nej we wsi Ceg1ie'1inia, gm. Zło
czew. 

Spółka wod~m nOlsi nazwę „Ce1gielnfa11
• _ 

Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 
spółki według przedłożone,go Star:oshvu pr:ojek'tu ·te
cnnicznego. 

Statut Spółki wndnej uchwalony prze.z człionków 
na zebraniu w dniu 18 kwietnia 11927 r., u.łoż10ny z.o
stał według wymogów ok6lnika Min. Rob. PU!bl. 
z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Moni!tor Pol1ski 
Nr. 161, poz. 225). 

Sieriadz, dnia 4 cwrwca 1928 ·r. 
560 Starosta: w z. (-) Dr o z a n ski 

OGŁOSZENIE. 
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 

Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 -
ogłasza, ze dnia 13 marca 1928 r. zatwier&rony zo
stał statut spótki woid:nej we wsi Janis1ze1wiice, gm. 

•Zd.-Wiola. 
Spółka wad.ina nosi naziwę „Janis:zewke„. 
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 

spółki we·dług prze1dłoźonego Star:osfwu pt"o:jek'tu te
chnicznego. 

Statut Spół:ki wodne,j uollwal·ony przez członków 
na zebraniu w dniu 14 Hpca 1927 r., ułożOlny zo
stał według wymogów okólnik~a Min. Rob. Pwbl. 
z dnia 20. VIL 1923 r. Nr. 417/23 (Monifor Polski 
Nr. 161, poz. 225). 

Sieradz, dnfa 4 czerwca 1928 r. 
555 Starosta: w z .. (-) Droż a ń ski 

OGŁOSZENIE. 
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 

Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 -
ogłasza, że d!nia 17 września 19~6 r ., zatWiier:d,zony .zo
stał statut ,spółki wodne'j we wsi Anusfoek, gm. 
Wiern.chy. 

Spółka; wodlna no1si nazwę 1,Anus1inek". 
Celem spółki jest . osusz·enie gruntów członków 

spółki wedłu~ przeidłożonego Starostwu p~oijeik'tu te
chnicznego. 
· Statut Spó~ki wodne.j uahwaloiny przez członków 
na 1zebraniu w 1dni1U 20 'Sty;cznia 1926 r ., ułożony zto· 
stał według wymogów ok'6l'nika Min. Rob. Puibl. 
z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monttor Polski 
Nr. 161', poiz. 225). 

Sieradz, dnia 4 cz.e~wca 1928 'r, 
556 · Starosta: w z. (-) Droż a ń ski 

OGŁOSZEŃ'IE, 
Starostwo Sieradzkie stosow'nie do art. 222 p. 4 

Ust. z dnia 1~. IX. 1922 r. Dz. Ust.. 102, poz. 936 -
ogłas1za, że dnia 25 paźdlzier1ni1ka 1926 r., z.atwie.r,dlzo
ny został· statut spółki wodnej w kol. Osmolin, 
m. Zd'.-Wola. 

SpółkaJ wodna nosi nazwę „Osmolin". 
Celem spółki j.e·st osuszenie gruntów członków 

spó~ki według prwdfożonego Stams:fwu projekfo te·
chntcznego. 

Statut Spó~ki wo1dnej uchwalony przez czł10nków 
na zebraniu w dniiu 14 grudnia 1925 r., ułoźony ,zo
stał we,d.ług wymogów okólnika Mi1n, Rob. Publ. 
z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Moniiltor Polski 
Nr. 161', poz. 225) ~ 

Sierad·z, dnia 4 czerwca 1928 r. 
557 Starosta: w z. (-) Drożański 

OGŁOSZENIE. 

Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 
Ust z dill!i:a 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 -
ogifasza, że dnia 13 marca 192'8 r. zafwierdz:ony ~o
stał statut spółki wodnej we wsi Rębieskie, gm.. Woj
sfawice. 

Spóbka wod!na nosi nazwę „Ręhie·s:kie cz. III-cia
11

• 

Celem spółki je.st osuszenie gruntów członków 
spółki według p.rz·edłożonego Star:os:twu projelktu te„ 
chnicznego. 

·Statut Spółki wodnej uchwalony przez cz.łonków 
na z.ebraniu w dniu 14 kwietnfa 19127 r. ułożony zo
stał według wymogów ok'ólnik,a Min. Rob. Pub,!. 
z dnia 20. VII.. 1923 r. Nr. 417/23 (Momt.or P.ol1ski 
Nr. 161'1 poz. 225). 

Sieradz, dnia 4 ·czei·wca 1928 r. 
546 Starosta: w z. (-) Drożański 

OGŁOSZENIE. 

Starostwo. Sieradzkie stosowll!ie do art. 222 p. 4 
Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 -
ogfas·za, że d1nia 13 mar1ca 1928 r. zatwierd1z:ony 210-
stał ·statut spółlk.~ woidnej we wsi Rz'echta, gm. 
Wier~chy. 

Spółka wodna nosi naz1wę „Rzechta". 
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 

spółki we·dług przedłożonego Stamstwu pr:ojeiktu te'
chnicznego. 

Statut Spóbki wodnej uchwalony prze•z cz.łionków 
na z,eJbraniu w dniu 8 Hsfopad'.a 1926 r., ułiofony zio
stał według wymogów okólnika Min. Rob. Ptllbl. 
z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Mollliitor Polski 
Nr. 161', poz. 225). 

Sieradz, d'.niia 4 .czerw·ca 1928 r, 
547 Starosta: w z. (-) Droż a ń is ki 

OGŁOSZENIE. 

Starostwo Sieradzkie stos1ownie do art. 222 p. 4 
Usit. z ·dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 -
og·łas!za, że dnia 13 marca 1928 r. zatwiercłiz:ooy zo
stał sta~ut spółki wodlne'j we wsi Kościertzyn, gm, 
Charłupia-Mała. "•- · 

Spółka woidlna! nosi nazwę ,,Kościerzyn11 • 
Celem spółki jest osuszenie ·gruntów członków 

spółki według przedłożonego Starostwu proj·ek:fu fo
cnnicznego. 

Statut Spó~ki wodnej uchwalony ·przez czfonków 
na zebraniu w dniu 14 sierpnia 19128 r., ułożony zo
stał według . wymogów okolnika Min. Rob. PU!bl. 
z dnfa 20. Vll. 1923 r. Nr. 417/23 (Momfor Pol·ski 
Nr. 161', poz. 225). ·· . 

Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r. 

549 Starost@.: w z. (-) Drotań,skj 
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OGŁOSZENIE, 

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje 
do publicznej wiadomości, ~e orzeczeniem z dnia 
6 marca 1928 r. postanowił: 

Zwiększyć obszar scalenia wsi RudHce, gminy 
Skrzypno, powiatu wieluńskiego przez włączenie: 

a} gruntów, u!kazowych osady Nr. 1 wsi Jackow
skie, gminy Skrzynno, o obszarze około 1 ha nale-
żących do J óz,efy Orzelskief; ' 

b) 1g·runtów ukazowych osady Nr. 25 wsi' Ostró
wek, gmany Skrzynno o obszarze około 0,28 ha, na
leżących do Michała Wróbla i osady Nr. 32 - o ob
szarze około 0,28 ha, należącyC'h do Józefa Koziołka; 
· c) gruntów nabytych z parcelacji folwarku Ostró
wek przez 1) J ~z efa Drabińskiego, gospodarz.a wsi 
Dobroszyna, gmmy Skrzynno o obszarze około O 84 
ha,. 2) Miichała Bąka, gospodarza wsi Dobroszy~a, 
gminy Skrzynno, o obszarze około 0,28 ha .i 3i) Ema
nuel.a Helasa, gospodarza wsi Ostrówek, gminy 
Skrzynno, o obszarze około 0,28 ha; 

d) części. gmntów folwarku Ostrówek1 gminy 
Skrzynno, stanowiących własność Marji' Ciemniew
skiej, o obszarze o'koło 12 ha, oraz 

e) gruntów parafji katolickiej Rudlice, o obsza~ 
rze około 0,30 ha. 

Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 2 maja 
1928 r. 

Z polecenia Prezesa: 
06 Naczelnik Wydziału (-) Jaroń s k i. 

ógłoszenie_ 
Magistrat m. Lodzi n.a mocy art. 25 

Rozp.orządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dma 16 lutego 1928 roku o prawie budo
wianem i zabudowaniu osiedli (Dz. Ust. Nr. 23 
poz. ~02J podaje do powszechnej wiadomości, 
że opracowując już od ·1925 r. plari regulacyjny 
mi~st~, obecnie na zasadzie . przytoczonego 
wyzeJ~.Rozporządzenia przystąpił do sporzą
dzenia dla całego ~iasta ogólnego planu za
budowania. 

lntereso~ani mogą zaznajamiać się z" opra
cowanym pro1ektem w Wydziale Budownictwa 
Magistratu:m. Łodzi, sala Nr. 46, codziennie 
oprócz::dni świątecznych, w godzinach od Ś 
do 10 od dnia . ogłoszenia do dnia 15 lipca 
1?28.roką~ a nie później jak do dnia 15 sierp\"' 
ma, 19~8 .r~ku., s~ładać w tymże Wydziale 
wmosk1 na} p1sm1e, dotyczące planu. zabu-
dowania. ~ 

O dniu uchwalenia . tych planów . przez 
Rad.~ Miejską i wyłożeniu ich do publicznego 
przeglądu będzie podane oddzielne ogłoszenie. 

W nioski~ w sprawie planu zabudowania 
wolne są od wszelkich opłat. 

Łódź, d, 16 czerwca 1928 r. 

M~gistrat m„ Lodzi-

OGŁOSZENIE-
0 kręg owy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje 

do publicznej wiadomości, ż,e oczeczeniem z dnia 
12 kwietnia 1928 r. postanow'ił: 

1) wniosek Komisarza Ziemskiego w Radomsku 
ż dnia 22 grudnia 1927 r. i gospodarzy wsi Majkowi
ce, gminy Masłowice, powiatu radomskowskiego w 
prwdmiocie scalenia ich gruntów z dnia 15 lutego 
1928 r. zatwierdzić, i 

2) ustalić obszar scalenia w składzie gruntów: 
1) wykazanych w tabeli likwidacyjnej1 wsi Majkowice 

o ohszarz.e około 309 ha, 
2) gruntów otrzymywanych za zlikwidowane serwituty 

około 225 ha, 
3) gruntów objętych ks,ięgą hipoteczną maj, Bąkowa 

Góra (folw. Majkowice) około 150 ha. 
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 22 maja 

1928 r. 
Z polecenia Prezesa: 

510 Naczelnik Wydziału (-) Jaroński. 

OGŁOSZENIE. 
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 

Ust. z dni.a 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 -
ogłasza, że dnia 14 mar,ca 1928 r. zatwierdzony zo
stał statut 1spółki w:ndnef we wsi Mi1chałów, gm. Zduń
ska-Wola. 

Spółka wodna nosi! na1z,wę „MichałówH. 
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 

spółki według pne,dłożonego Starostwu prąjektu te
chnicznego. 

Statut Spółki wodnej uohwalony przez człionków 
na zebraniu w 1dn. 13 paź,d"ziernik'a 1925 r., ułoiJony za
.stał według wymogów okólnik1a Min. Rob. Publ. 
z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monirtor P.olski 
Nr. 161', poz. 225). 

Sieradz, dnia 4 ,czerwca 1928 r. 
544 Starosta: w z.(-) Drozański 

OGŁOSZENIE, 

Wobec uprawomocnienia się orzeczenia Okręgo
wej Komisji ZiemskJej w Piotrkowie z dnia 28 listo
pada 1925 roku zatwierdzającego projekt scalenia 
gruntów wsi: Koźlątków, gminy Kamień, powiatu Ka
liskiego, w trybie art. 35 ustawy z dnia. 31 lipca 1923 
roku o scaleniu gruntów (Dz. Ust. R. P. Nr. Nr. 92/27 
roku, poz; 833) postępowanie scaleniowe w pomie
nionej wsi zostaje zamknięte. 
501 Okręgowy Urząd ·ziemski w Piotrkowie, 

OGŁOSZENIE, 

Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 
Ust. z dnia 19, IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 -
oghuS'za, że dinia 13 maja 1928 ir., rzatwierrdlzony wstał 
statut spółki wodnef w m. Złoczewie. 

Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 
Celem spółki j.est osuszanie gmrntów członków 

spółki według przedłożonego Starostwu projektu te
chnic.znego. 

S~atut Spóbki wiadne:j uchwaloiny prze.z człronków 
na zebraniu w dniu 19 kwiefaia 1927 r., ułożony zo
stał według wymog,ów okól'nika Min. Rob. Publ. 
z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski 
Nr. 16f, poz. 225), 

Sieradz, d'nfa 4 cze;rwca 1928 r. 
545 Starosta: w z.(-) I>rożański 
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OGŁOSZENIE. 

Starostwo Sieradzkie stosiownie do art. 222 p. 4 
Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust; 102, ,poz, 936 -
ogłasza, że dnia 13 marca 1928 r. zafa·ietdiziony zo
stał sitatuJt rspó'łkf wodin!e'j we wisi Suchorzyin, gm. 
Wier,z.chy. 

Spółika wOJdna nosi nazwę „Suchior,zyn11
• 

Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 
spółki według prze.dłożoneg'C> Starostwu projektu 1te
ch'.nicznego. 

Statut Spółki woidne,j uahwalony 'Przez czf.onków 
na zehraniu w dniu 4 cz,erwca 1926 r., u1łdżony .zo
stał według wymogów okólnika Min.. Rob. :Puibl. 
z dnia. 20. VI L 1923 r. Nr. 417 /23 ( Moniiltor Polski 
Nr. 161, poz. 225). 

Sieradz, .dnia 4 cze1rwca 1928 r. 
548 Starnsta: w z.(-) Drożańrski 

OGŁOSZENIE. 

Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 
Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz .. 936 -
og:łasza, że dnia 13 mar'ca 1928 r. zatwierdiz:orny .zo
stał statut spółki wodnej we wisi Za1góra1 gm. Gody· 
ni1ce. 

Spółka wodna nosi nazwę „Zagóra-S~ale". 
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 

spółki we1dług przeidłożoneg!d Starostwu projek'tu te
cllnicznego. 

Statut Spółki wodnej uahwalony 'Przez czfonków 
na zebraniu w dn:iu 31 marca 1927 r., ułożolny ·zo
sta.ł według wymogów ok'.ólnika Min. Rob. ·Publ. 
z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Pol1ski 
Nr. 1.61, poz. 225). 

Sierndz, dnia 4 czerwca 1928 r. 
550 Starosta: w z. (-) Droż a ń isk i 

OGŁOSZENIE. 

Starostwo Sieradzkie stoisiown1ie do art. 222 p. 4 
lht. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 ___. 
ogłasza, że dnia 13 marica 1928 r. zatwier:d1zooy zo
stał sfatut spółki wodtne:j we wsi Szldaina-Hufa, gm. 
Złocze,w. 

Spółka wodna nos1i nazwę ,$1zklarna-Hufa" .. 
Celem spółki jest osusz·enie gruntów członków 

spółki we1dług przeidfożo7nego Starostwu pr:oje:k'tu te
cnnicznego. 

~tatut Spółki wodnej uchwalony ·prze.z członkow 
nn zebraniu ;w 1dniu 12 klwiet:ni.a 1927 r., ułazony ·zo
stał według wymogów oik'ólnik'.a Min.. Rob. Pwbl. 
z dn:a 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski 
Nr. 161, poz. 225). 

Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 'f, 

552 ' Starosta: w z. (-) D·rożański 

OGŁOSZENIE. 

Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 2·22 p. Ił 
Ust. z 'dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 -
ogłasza, ze dnia 13 marica 1928 r. za:t'wier:d!Zolny Z'O,• 

stał 1statut spSłki wodnel we wsi Tar:nówka1
, ·gm. Sza· 

dek. 
Spółk:a woid:n.a nosi nazwę „ I arnó'wJ&", 

Cel,em spółki j,est osuszenie gruntów członków 
spółki według przedłożonego Starostwu prorjek'tu te· 
chni.cznego. 

Statut Spó~ki wodne,j uchwalony przez czł.lonk'ów 
na zebraniu w ,dniu 14 kwietnia 1927 r., ułożony ~o
stał według wymogów okolnika Min. Rob. Publ. 
z dnia 20. Vll. 1923 r. Nr. 417/23 ·(Monitor Pol·ski 
Nr. 161, poz. 225). 

Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r. 
554 Starosta! w z. (-) Droż a ń 'Ski 

OGŁOSZENIE. 

Starostwo Sieradzkie stosowniie do art. 222 p. 4 
Us1t. z <finfa 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, ·poz. 936 -
ogłasza, że dnia 15 grudnia 1927 r. zatwierdzony_~zo· 
sla:ł statut spółki wod\nej 1we wsi babelów, gm. '~Oj
sławice. 

Spółk'a wodna nosi nazwę ,Jza:l>elów". 
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 

spółk~ według prrz<t~dfożonego Starostwu proi'eJk:fu te
chnicznego. 

Statut Spółki wodnej uchwalony pr·zez czł.onków 
na zebraniu w dniu 25 marca 1927 r. ułożiony Z'o
stał według· wymogów okofoika Mfo, 1Rob. PubJ. 
z dnia 20. VII.. 1923 r. Nr. 417/23 (Mom:tot- Polski 
Nr~ 161, pm;. 225). 

Sierrad;z, dma 4 czerwca 1928 r. 
563 Starosta: w z. (-) Droż a ń isld 

OGŁOSZENIE, 

Starostwo SieradZ"kie stosownie do art. 222 p. 4 
Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 -
'ogłas·za, że dnia 15 g1rud'.nia 1927 r. zatwierdz.orny zo· 
sta:ł statut spółki wodnej we 1Wsi Przed.łęcze, g:m. Go
dyn1ice·. 

Spółka wod1na nosi nazwę „Ptzed:łęcze". 
Cel,em spółki jest osusz·enie gruntów członków 

spółki według p:rzedłożone·g·o Star-ostwu projet(fo te
cllnicznego. 

Statut Spółk:i wodne,j ucnwafony . przez członków 
na zebraniu w dniu 31 marca 1927 r. ulożony zo· 
stał wedf.ug wymogów oikol•nika Min. Rob. 1Publ. 
z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor ·Pol·ski 
Nr. 161', poz. 225). 

Sieradz., dnia 4 czerwica 1928 r. 
562 Sfarosta: w z. (-) Droż a ń~ik i 

OGŁOSZENIE. 
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 

Us1t. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, p'OZ. 936 -
ogłas·za, ze dni,a 15 g1rudnia 1921 r. zatwierdzony zo
stał 1statut spó·bki wodne·j we WiSi Kl1iiczk0iw-Wielki, 
gm. Brzeźno. 

Spółka wodna nosf nazwę „KHcz1kó'w-Wrieliki". 
Celem. spółki jest osuszenie gruntów członków 

spółki według przedłożonego StaT'ostwu projek'fo te
chnicznego. 

Statut Spółki wodnej ucltwafony .przez człionków 
na: „zebraniu w dlniu 24 marca 1927 r. uło.tony zo
sfał według wymogów oik16l'nik:a Min. Rob. Publ. 
'Z dnia 20. VU. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor P1olski 
Nr. 161, poz. 225). 

Sier„d~, ·dnia 4 czerwca 1928 r. 
564 Starosta; w z, {-) Drotański 
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OGŁOSZENIE, 

Starostwo Sieradzkie stosow:111ie do art. 222 .p. 4 
Us1t. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 -
ogłasza, ż,e d'.nia 115 gruJdln:ia 1927 .r, 'Z.atwieridzony ~zo
stał statut spółki wodnej, we wsi Brzeźnio, gm. Brze
źnio. 

. Spółka wodna nosi na,zwę „Brz.eźnio", 
Celem spółki jest osuszenie gruntów czl<?nków 

spółki według przedfożonego Star-osfwu projek'tu ,te
cłinicznego . 

. Statut Spółiki wodine:j uchwafony iprzce.z ozfonków 
wbraniu Wi .d:niu 18 lMopada 1925 r. ułożony zo
stał według wymogów QkólnHm M~n. Rob. Publ. 
z dnia 20. VU. 1923 r. Nr. 417/23 (Momtiorr P.ol·ski 
Nr. 161', proz. 225). 

Sieradz, dnia 4 ·czerwca 1928 r. 
542 Starosta: w z. (-) Droż a ń s :ki 

OGŁOSZENIE, 

Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 
Us·t. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust.. 102, poz. 936 -
ogłasza, że dnia 13 sty1oznia 1927 r. zatwierdz:ony zo
stał statut 1s.p6łki wodnej we wsii Grabowiec, gm. Mę
ka. 

Spółka wodna nosi nazwę „Gra:bowie.c". 
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 

spółki według przedłożo,nego Stat"ostwu projektu rte·
cnnicz,nego. 

Statut Spółki wodnej uohwailtony 1prze.z ozfonk6w 
na ·zebra:niu w dniu 20 lutego 1926 r. ułożony :zo
stał według · wymogów okórlnika Min. Rob. Pub!. 
z dnia 20. Vll. 1923 r. Nr. 417/23 (Mom:toir Pol·ski 
Nr. 161, p1oz. 225). 

Sier.adz, dnia 4 czerwca 1928 .r. 
559 Starosta: w z. (-) Drozai\ski 

OGLOSZENIE, 
Starostwo Sieradzkie stosownie d'O art. 222 p. 4 

Us1t. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 -
ogł.aisza, że d~. 13 ·sty~nia 19·2·? r. zatw~erdzony_~o
·stał stat'Ut społk1 wod:neJ we w~ Gorzucthy, gm·. Wró
blew. 

Spółka wod.lna nosi na:zwę ,„Gorzuohy". 
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 

spółki: według p.rzedfozonelto Starrost.wu proj'e'lttu te
ch'.nicznego. 

Statut Spółki wodnej ucllwal!ony iprzez oż.łionków 
na zebraniu w 1cfniu 5 wrześ:ni'a J926 r., uło:&my; zo· 
stał wed.ług wymogów ·okólnika Miin. Rob. Publ. 
z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monritot" Pol6ki 
Nr. 161, p1oz. 225). · 

Sieradz, dni1a 4 czerwca 1928 r. 
518 Starosta: w. z. (-) Droż a ń 'Ski 

OGLOSZENm, 
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 

Ust. z dnia 19. IX. 192:2 r. Dz·. Ust. J0r2, ·poz. 936 -
o~łaisz.a, że dnia 13 stytoznia 1927 1r. ·zatwierdzony zo
sta·ł statut ~półki wodnej we wsi Opie·s·in, pli. Zd.
.Wola·. 

Spółka wodna no.si nazwę „Opiesin". 

Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 
spółki we·dług przedfożonego Starostwu projektu te
chnicznego. 

Statut Spółki W01dne,j uchwalony prze:z członków 
na zebraniu w dniu 31 H:p:ca 1927 r. utożony zo
stał wed.ług wymogów okólnika Min. Rob. PU1bl. 
z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Mom~r Pol·ski 
Nr. 161', .poz. 225). 

Sieradz,. dnia 4 czerwca 1928 r. 
561 Starosta: w z. (-) Droźań 1ski 

-----------------------
OGŁOSZENIE. 

Starostwo Sieradzkie stosown~e do art. 222 p. 4 
Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 -
ogłasza, że dnia: 13 styc:znia 1927 r. zatwie1r1dzony zo
stał s'ta:tut spółki wodnej w.e ws.i Sfomków-Sluch'y, gm. 
Wróblew. 

Spółka wodna no1si naiz!Wę 11Słomków-Sruchy
11

• / 

Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 
spółki według przedłożonego Star:os:twu projektu te
chnicznego. 

Statut Spótki wodne.j ud1wafony prze:z czfonk6w 
na zebraniu w ·dniu 6 styicznfa 1927 r., ułożony z10-

stał według wymogów okólnika Miin. Rob. Publ. 
z d!nia 20. VH. 1923 r. Nr. 417/23 (Moni!tor Polski 
Nr. 161', poz. 225). 

Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r. 
543 Starosta: w z.(-) Drożańs:ki 

OGLOSZENIE. 
Sta,rostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 

Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 -
ogł.aJSza, że dnia 13 styicznia 1927 r. zatwie1rdzony zo
stał statut 1spółki wodnej we wsi Olszaki Pyszików. 

S'pół1ka wod·na nosi' nazwę „Ol1szaki". 
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 

spółk~: według przed'fożonego Starositwu projektu ite-
chnicz·neg,o. ·· 

Statut Spó~kii wodnej uahwa:l'cmy przez c1złonków 
na zebraniu w d;niu 16 girud!nii1a 192.6 r., ułożony zo
stał według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. 
z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monilltor P:ol1ski 
Nr. 161, poz. 225). 

Sieradz, dnia 4 czer:wca .1928 r. 
539 Starosta: w z. (-) Droźań·ski 

OGŁOSZENIE, 

Starostwo Sieradzkie stoso'W'Illie do art. 222 p. 4 
Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 -
ogłasza, że dnia 13 ·stycz.nia 1927 1r. zatwierrdzony zo
stał statut spółki rwod:nej we wsi Ocin, gm. Wróblew, 

Spółka wodna nosi na,zwę „Odn". 
Celem spó~ki jest osuszenie gruntów członków 

spółki według przedłożonego Stamstwu projektu 'te· 
chnicznego. 

Statu~ Spółiki. wodne·j uchwaliony prze.z ozło.~ów 
na zehranrn w d:mu 28 maroa 1926 .r., ufozony zoM 
stał według wymogów okolnika Min. Rob. Puibl. 
z dnia 20. Vll. 1923 r. Nr. 417/23 (.M.oniJtor Polski 
Nr. 161, poz. 225). 

Sier,adz, d;ni.a 4 czerwca 1928 r. 

540 Starosta: w z. (-) Drożański 
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OGŁOSZENIE. 

Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 
Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 1021 proz. 936 -
ogła1sza, że dnfa 13 styicznia 1927 T. zatwierdzony zo
stał statut spółki wodnej we wsi Chloszcz,erw:a, · gm. 
Kro kocice. 

Spólkia wodna noisi nazwę 11Choszcize1wa11
• 

Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 
spółki według p:rzedłożonego Starostwu pt":oijektu te
chniczneg,0. 

Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków 
na ,zebraniu w dniu 12 grud1nia 192,7 r., ułoż:ony 'zo
stał według wymogów oikólnikia Min.. Rob. Pu:bl. 
z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Mon~toc Pol1ski 
Nr. 161, poz. 225). 

Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r. 

541 Starosta: w ·z. (-) Droż a ń dei 

OGŁOSZENIE. 

Starostwo Sieradzkiie stosownie do art. 222 p. 4 
Us1t. z ·dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 1021 poz. 936 -
ogłasza, że dnia 13 styrcznia 1927 r. zatwi,e:rdzony .zo
stał statut rspbłk[ wodne·j we wsi Zagajew, gm Barto
.chów. 

Spró:łka WO!dna nos1i nazwę 11 Zagajew11
• 

Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 
spółki we1dług przedfożonego Stamstwu projektu t,e
chnicznego. 

Statut Spółki wodnej uohwafony :pr-ze:z członkow 
na ,zebraniu w dniu 7 listopada 1926 r., ułożiony zo
stał według wymogów okófoik:a Min. Rob. Publ. 
z dnia 20. Vll. 1923 r. Nr. 417/23 (Moni~tor P.ol1ski 
Nr. 161, poz. 225). 

Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r. 

551 Starosta: w z. l-) Drożański 

Ogłoszenie. 
Zylberszac lzraet:Szlama, Narutowicza Nr. 22, zagubił 1/4 

część losu Państw. Loterii za Nr. O. 23579 C. oraz" to weksli, am: 
1) na zł 42.- pL 25. 6. wyst. H. Myśliński, Warszawa: 

zl. Urania; 
2, na zł. 166.-~~~'pł., 10. 1. wyst. A. H Offenbach, Łódź, 

Żeromskiego 58,'zL E. Zylberszac; 
3. na zł. 200.- pł. 31. 8. wyst. Z. Politonowicz, m. Jed

wabna, zl. B.~;Szpicberg; 
4. na zł. 50.-~'pł.'~,15. 7. wyst. J. Chojnacki, Młyniawa P• 

Grodzisk, zł M. Chojnacki, ost. żyro J. Bernsztajn; 
5. na zł. 200.- pł. 5. 8. wyst D. Gips, Konin, zl. Sz. Ku

jawsk~. ost. żyro, J. Bernsztajn; 
6. na zł, 150.- pł. 7. 8. wyst. I, Makower, Mława zł. 

J. Berns:z:tajn; 
7. na zł. 100.- pł. 31. 8. wyst. M. Bresler, Radoszyce, zł. 

H. Brener; 
8. na zł. 100.- pł. 31. 8. wyst. M. Jarosław, Warszawa• 

zł. J. Marek, ost. żyro Abram Marek; ,.~, 
9. na zł. 64.- pł. 10. 7. wyst. Sz. Kon, Oboźna, zl. Litman; 
10. na·:;zł. 500.- 31. 1. 29 r. wyst. J. Finkelsztajn, Łódź, 

zł. Abe Szpicberg. 
Weksle powyższe unieważnia się. Łaskawego znalazcę 

uprasza się oddać .. za wynagrodzeniem ·pod wyżej. wskazanym 
adresem. 60 · 

Nr. 9 

OGŁOSZENIE. 

Starostwo Sieradzki,e stosownie do art. 222 p. 4 
Us1t. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 1021 poz. 936 -
ogłasza, ,że dnia 13 ,stycznia 1927 r. zatwieirdzony zo
sta'ł statut 1spółki wodnej we wsi kol. Piusteln~k, gm. 
Brzeźnio. 

Sp6łka wOJdna nosi nazwę ,,PiUstel;nik". 
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 

spółki według p(t'zedfo.żone:go Stamstwu projeik'.tu te
chnicznego, 

Statut· Spółki. wodnej uchwalony. !przez członków 
na zebraniu w dniu 30 czerwca 1927 r., uloionry zo
stał według wymogów okolnika Mim. Rob. Publ. 
z dnfa 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monifo1· Pol1ski 
Nr. 161, poz. 225). 

Sieradz, dnia 4 ·cze·rwca 1928 r. 

553 Starosta: w .z. (-) Droźańsiki 

BILANS 
Tow. l\kc. Manufaktury \Velnlanei 

Knroln Benni~hn w łtodzi 
za r. 1927. 

Aktywa. Grunty fabryczne i budynki Zł. 5,234, 134,09 
Maszyny i inwentarz Zł. 3,558.749,01, Dłużnicy 
Zł. 1,492,953.37, Kasa i 1hainlki Zł. 42,604.51, Surnwc·e 
Zł. 1,475,265,31, Towary Zł. 1,715,830,29, Weksle i prze
kazy Zł. 458,711.70, Papiery wartościowe Zł. 120,000, 
Sumy przechodnie Zł. 23,471.79 razem~Zł. 14,121,720 07 
Depr0~zyt w Banku Polskim Zł. 410,515 . .._.. 

„ Pasywa. Kapitał zakładowy. Zł. 8,100,000.-, Ka
pitał zapasowy Zł. 215,000.-, Kaipiitał amortyzacyj,ny. 
Zł. 1,677,558.05, Wiexzyde1le Zł. 3,619,217.22, Sumy 
przrechodfnie Zt. 8,941.87, Nieprodniesiona d'ywidenda 
Zł. 1,,440.21, Ra.chunek .strat i zysków: na dywidendę 
Zł. 60,000.-, na kapitał amortyzacyjny Zł. 416,576.50 
na kapitał zapasowy Zł. 3,000~-, na podatek docho
dowy Zł. 19,936.-, p~zeniesien1.e na rok 1928 Zł. 50.22 
ra!Zem Zł. 14,121,7'20.07. Depozyt w Banku P'OlsikJim 
Zł. 410,515.:---. 

Rachunek strat i zysków. 
Debet. Dopł~ta do podatku dochodowego za rok 

1925 Zł. 7 ,370.63, Podatek dochodowy za rok 1926 
Zł. 20,873.50, Straty na dłużnikach Zł 8,016.51, Zysk 
do podziału Zł. 499,562.72 razem Zł. 535,823.36. 

Kredyt. Przeniesienie zysku z r. 1926 Zł 7f737,37,· 
dochód z towarów Zł. 476,325.50; Dochód z komor· 
nego Zł. 25,514,53, Dochód z procentów Zł. 16,989,79, 
Wpływy z odpisanych dawniej strat Zł. 9,256.17-
razem Zł. 535,823.36. 511 
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Sąd Okręgowy w Lodzi 
po rozip1oz,n.aniu sprawy upadłości Mow~zy Lej'by B~
dac:za rW diniu 2 czerw.ca 1928 r, zaoczme postanowił: 
1) og.ł1os1ić up1adłiość handlującemu Mows,zy LEij'bie Bro 
d:a;czow!i;. 2) ohwilę otwarda rutpadlłości .oz·uac:zyć na 
dzień 2 c·zerwca 1928 r, ·tymcza:solW10 i 3) zamianować 
Sędzią Komli1sarzem Sędz:i!ego Handlowego Leopoilda 
Rozenbaumw; 4) zamianorw:ać k\tu-atorem upadlłośd 
adw. ·Paw~awskiie1go; 5) naJkiazać pieczętowanie kanfo
ru, ,składów, kasy, z!Moru dok1tmentów, reijesfrów, 'pa
pierów ruohomoś:ci i rze:ozy upad1łe·go o~az wspólni
ków, gd1zieik!olwi!elt slię one :z.najdUjją; 6} dlotkonać piub
l:ilkacji wyrl()lku, z:godnie iZ 1prze,pli1sem art. 457 K. H.; 
:7) uslkutecznić wpis rw rejestrze !handlowym na zasa
dzie .art. 2pi. 4dekrefoz1dinfa 7luiteigo19·19 r.; 8} wy
roik op:a:trzyć rygo~ern tymcza:siowelj wykr0nalnośd; 9) 
od,piJS ~dku zakiomun~kOiwać !Pr.okuraiorowi przy Są 
dtie O\ktę.~orwyrn w Łodlzi. 

Za z.goidność świadczę 
Kurator (-) S. Pawłowski 

Adwok:at. 
SĘDZ1A KOMISARZ 

masy upad:~ośd M01W1S.zy Lejby Brodacza, handlujące
go w. Zgierizu nai mocy art. 476 J(;od\. Handl. wzywa 
wlierz;y.cieli p1owyższej uipiwdłiości, aby w dtn~u 19 czerw
ca :1928 11". ,ó g1odz. 12 w południe ·staiwili si,ę w kance
iłarji Wyd~ziału Han:dtlowe·gio S~du Oklręgowe1go w Ło
dzi (tlił. St. Ż·eromsk!ie1go nr. 115) osoofś1c1ie lub przez 
pełnomocników z dowodami usprawiedlHWliającemi 
ich wierzytelności celem wysłucha:nia sprawozdania 
kutatora i·w-yboru kandydatów na sy.nd-yków tymcza-
sowyich. . . ~ 

Łódź, dnia 6 czerwca 1928 l"oiku. 
· Sęd:zia Komisarz 

587 (-) Leopold Rozenbaum. 

ZARZĄD 

Widzewskiej Manufaktury Sp. Akc. 
w Łodzi 

podaje niiniejszem dio wiad!oimofoi ,pp. akcjo:narju.s,z'ów, 
iż dnia 6 lipca 1928 :rioiku 10 ·gocMinie 4 1popołudJn1iu od
będzie się W1 i}IQ!ka;lu Sp61~ki 1przy uh Cegiefoiooe·j Nr, 20 
w Łodzi 

Ogólne Z~bra~ie ł\kcjonarjuszów 
z następującym ip1orządikiem dzriennym.: 

L iW:y;'bór Przew:odniiiczącego Zebrain~a;; 
2. SpiaW10z.danJie Zarz:ądu z·a Tiotk 1927-my; 
3. Spr1awoz.diani'.e 1Ifum1isj~ Rewizyjnej; 
4. · ZatWi~rdzeniie. 1bilansu oraz raohun~u Strat i Zy-

skólW'. :za irolk11927~:my; . 
5. Zatwierdzenie lbudrzetu wy.dattlków n·a rok 1928; 
6. OK;reśJenie poborów dyrektorów Zarząd.lu; -
J. Wyhór ustępującydi z kidle1I CZ·~OtlKÓW Zaiizą;du; 
8. :Wybór Gen:erail1nego1 Dyrekitooa; 
9. 'WY1Dór Kómitsj~i R~)71jnej; 

'10. Roizszerze·nie !p1"Zedi~iębi0rs1twa; 
1· 1, Zatwlilerdzenie ik~upna ni.eru~hdmości; 
12. WniosM akcjonarjus;zów. 
Jeżeli powy'tsze Zebranie okate się nie~awomoc

~em, wówczas ,drugie, beiwzlględmie prawom10Cne Ze
branie odbędzie ,s.ię dnia:.20 r)jpca 1928 roiku o g.odlzinie 
4-ej '};>o .połud1niu w tyttn samym lokalu ~ z tym samym 
porz.ąd!k!iem dziennym, a fo stosownie dl() § 55 Ustawy 
Spółlki. 

Str. 111 

RADA NADZORCZA 
Sp6łkl Akcyjnej Wyrob6wiBawełnlanych 

· I. K. Poznańskiego w Łodzi 
podaje do wiad:omości, że . · 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
aikdj:on~juszów od!hędz~e się w 1dmu 12 Hpca 1928 r. 
o godzinie 16-e·j w fokalu 1tejże Spó~kri Akicyjnej w Ło
dzi' :przy ul. Ogr1odiowej Nr. 17 z następującym porząd
kiem obrad: 

1. Za:gaj·enie Walne·go Zgroma,dzeinia i wyhór prze-
wodlniczącego; 

2. Spraiwo~:danie Zarzą;du i Komisji Rew'izyjnej i 
3, Rozpat.rzeinie i za!twierdze1nie bilansu za 1927 r.; 
4. Podział zy:skow; 
5. Ustalenie preliiminarza na rok 1928; 
6, Wybór czfonków Rady Nadzorczej i Komisij i 

Rewizyjnej; 
'], Określenie i zatwierdzenie wynagrodz.enia cizlon 

k6w Rady Nadz1or1czej, Kom~tetu Wykonaw1czego i Ko
mis,ji Rewfayjnej; 

8. W1niioski Rady Na:dzorczeL oraz 
9. Wnioski a:k:cjon:arjuszów, które w myśil § 59 sta

tutu winne lbyć zgłosiJone Radzie N adizorcz:ej na 7 dni 
.przed terminem Walnego Z1gromadzen:ia. 

Zgod:nie z § 55 statutu alkcj:onarjusze, pragną,cy 
uicZ'esfoiczyć w 1tem W al•nem Z·gro:madzenliu willtni nie 
późni.eJj niż na 7 dini przed termiinem Walnego Zgroma
dzenia zfożyć swoj~ ak1cje w orygfaale ina rę.ce Zar1zą
du Sp6łki w Łod:zi lulb przedstawić zaświ:a1dczenie na 
dowód przyj ęcfa ich alk.cyij na przedhowanie lUJb p:od 
zastaw w !instytucjach piaństWlowych j alk i1 prywatno
kredyt·owycli, .dzfałaJją~ych na mocy :statutu przez 
Rządi zatwier.dz:one1go. 

Jezedi zwoływane ninie1jszem Walne Zgromadze
n!ie nie ,d1ojdzie do skutku w podanym terminie z po
wodów, prz.ewi'dz!ianyc:h w § 57 staitutu, lub jeżerli na 
tem W:alnem Zgromadzeniu nie d:o\j d'zie d10 powzi~dia 
pr.awiomocnyich uchwa.ł (§ 58 statutu), to wyznacza slię 
drugi 'termin Walnego ~gromadzenia na dzień 26 lipca 
1928 roku, o g(odizinie 16-ej, w .tym samym lokalu i z 
tym s·amym porządikiiem dz.ieooym, p~zyczem zazna
cza .s~.ę, ie ~g1odnie ·z 1postano1W1i1eniami §§ 57 i 58 statu* 
tu Walne Z.g.romadzenfo w tym powtórnym terminie 
będzie priawomocne bez ·W1zględu na iliość akcyij, repre
zentowanych na W~lnem Zgrromadz1eniu, ·zaś uchwaly 
tegoż Wa!lnego Zgr1omadzenia będą pr:awomocn·e jeżeli 
zapadną zwyk,łą wię~szi0ścią głosów. 588 

OGŁOSZENIE, 

Syndyk tymczasowy masy upadłości firmy „Mau
rycy Przygórski11 wzywa wierzycieli tejże firmy do 
stawi.enia się w przeciągu dni 40, licząc ·od dnia dzi
siejszego ogłoszenia, osobiście lub prziez: pełnomocni
ków przed syndykiem celem oświadczenia, z jakiego 
tytułu i w jakiej' sumfo są wierzycielami, i celem zło
żenia syndykow~ lub w kancelarjli Sądu Dkręgowego 
w Łodzi, Wydział Handlowy, tytułów swej, wierzytel
ności. Po upływie tego terminu syndyk w przeciągu 
następnych dni 15 sprawdzać będzie w obecności 
Sędziego-Komisarza zgłoszone wierzytelności w są. 
dzie Okręgowym w Łodzi, w kancelarj~ Wydziału 
Handlowego. 

Syndyk tymczasowy masy upadłości 
firmy „Maurycy PrzygórskiH 

Piotr Kon, adwokat 
(Przejazd 6) 484 
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BILAll8 
TOI. l\kc. \Vełnl1nej Minulnkturu S!ILLBB i Bł&LUD\VIKI I faodll. 

- na dzleńj'~31 grudnia 1927 roku. 

STAN CZYNNY. Złote i grosze 

Grunty fabryczne . . . . 855,971.-
Budynki fabryczne . . . . . . 1,090,881.-
Maszyny i przyrządy . . • . 1,223,978.58 
Konie i wozy . . . . . . . . 5,000. -
Wełna, przędza, farby i chemikalja, su· 

rowy i gotowy towar, węgiel i inne 
zapasy . . . . . • . . 

Dłużnicy . . . . . . . . . 

I! 
STAN BIERNY. 

Kapitał akcyjny . . . . 
Kapitał zasobowy . . . 
Fundusz amort. maszyn 

i przyrządów . • . 
Wierzyciele . • . . . 
Akcepty . . ·• . . . 
Akcepty przedwojen. wie-

rzycielom. . . . . 

537 

Złote i grosze 

3,000,000.-
34, 711.42 

10,337.85 
469,807.20 

17,055.-
49,472.15 

Papiery wartościowe i weksle . 
Gotówka. . . . . . . . . 

326,984.43 
334,512.77 
137,351.12 Zysk. . • . . . . . 434,662.96 

4.430.65 

li 
Strata z poprzednich lat. 36,937.03 397,725.93 

3,979,109.55 

Rachunek zysków i strat na 31 grudnia 1927 r. 

Winien. 
Straty na dłużnikach . . 

Złote i grosze 

2,732.42 
Świadczenia socjalne : 

Ofiary . . • . . . . 1,905.-
Fundusz bezrobocia . „ 11,129.31 
Kasa Chorych . . . . 38,849.08 
Ubezpiecz. od wypad. . 8,876.94 
Płatne urlopy . . • . . __22,420.88 83,181.21 

Podatki i opłaty: 
Skarbowe . . . . . 
Komunalne . • . . . 
Opłaty stemplowe • . . 
Zysk do podziału za rok 

1927 O • I o t I 

125,692.47 
4,334,73 
8,187.60 138,214.80 

434,662.96 

658,791.39 

Ma. 

Zysk brutt~ 

3,979,109.55 

Złote i grosze 

658,791.39 

658,791.39 

Walne Zgromadzenie akcjonarjusz6w na posiedzeniu dnia 13 maja 1928 r. zatwierdaiło bilans i ra· 

chunek zysków i strat i uchwaliło podzielić zysk w sposób naetępujący : 

Na amortyzację budynków fabrycznych • . . 
Na amortyzację maszyn i przyrządów 
Na umorzenie straty z poprzednich lat 
Na kapitał zasobowy . • . . . , . 
Na dewidendę po zł. 65 - od akcji . • • 
Do przeniesienia na r. 1928. . . . • . . . 

Dewidendę postanowiono wypłacić w ciągu II. pół~ocza 1928 r. 

Złote i grosze 

75,131.25 
210,744.61 

36,937.03 
7,439.36 

97,500.-
6,910.71 

434,662.96 
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BIL US Tow. Akcrinego Budowy Transmisji Maszrn i Odlewni żelaza .,I. JO H ft" w lodzi. 
za 21 r. operacylnY t. J. za czas od 1-go stycznia 1927 r. do 31 grudnia 1927 r., zatwierdzony przez 

Walne· Zebranie akcjonarjusz6w w dniu 9-go czerwca 1928 r. 624 

STAN CZYNNY. Złote i grosze 
477,787.68 

1,028,355. 08 

/I STAN BIERNY. Złote i grosze 
1,673,000.-

256,879 88 
566.568.32 
95,760.-

871,584.90 
690.000.--
31,920.-

Grunta fabryczne • · • • · · • 
Budynki • • • • • • • • • • • • · 
Maszyny, aparaty i urządzenia fabry-

czne • • . . · • • • • • • 
Kasa • • • • • • · · · • · • • 
Weksle i papiery wartościowe 
Dłużnicy • • • • • • • • • • 
Zapasy (wyroby i materjały} • • • • 

1,278, 17 4,30 
. 29.192.-

136,653,47 
1,229,946.93 

619,855.22 

li 

4, 799, 964.68 \i 

Kapitał zakładowy 
Kapitał zapasowy 
Kapitał amortyzacyjny 
Hipoteki • . • . . . • 
Wierzyciele • . . . . • 
Banki angielskie . ~ • . • • . . • . 
Fundusz ubezp. robót od nieszcz. wyp. 
Fundusz dla wdów i sierot • • . • • 
Zaległe podatki • • • • • . . . • • 

Zysk: 
Pozostałość z roku 1926 Zł. 7,370.58 

7,980.-
17,805.12 

Za 1927 r. . · . • · . . 581,095.88 588,466.46 
------~--~~~~ 

4,799,964.68 

Rachunek zysków i strat od dnia I-go stycznia do 31-go grudnia 1927 r. 

WYDATKI. Złote i grosze I 
Administracja koszty handl. i prow. . 1,000,399.95 
Odsetki i dyskonto .•••. • 143,188.08 li 
Podatki państwowe i komunalne . 315,298 01 _ 
Podatki społeczne • • . • . • . 188,645.67 /' 
Zysk za rok 1927 o • • • • • • 581,095.88 .j 

2,288,627.59 11 

DOCHODY. Złote i grosze 
Zysk na fabrykacji • • . • • . . • • 2,228,627.59 

2,228,627.59 

Przemgsł Jedwabny, Spółka Rkc. Pabrgka lUgrobów Jedwabngch, Parbinrnia i lUgkoAcznlnin 
w todzl, ulica Cegielniana Nr. 13. 

Bilans na dzień 31 grudnia 1927 r. 635 

ST AN CZYNNY. Złote i grosze \ 
Kasa, weksle, weksle prot., pap. wart. 42, 199.55

1 

I 
Nieruchomości • • • • • • • . • 364,536.41 
Maszyny, urządzeoia i utensylja . 1.160,498.40 
Towary i materjały • . . . • . 901,561.28 I 
Dłużnicy . • • • • • • • • • 504,919.98 
Sumy przechodnie • • • • • • 9,355.14 I 

2,983,070.76 li 

STAN BIERNY. 
Kapitał akcyjny . . . • • . . 
Fundusz zapasowy • . • • • . 
Fundusz amortyzacyjny . • . • • • • 

Złote i grosze 
200,000.-

17,065.54 
144,814.28 

Zobowiązania: 
krótkoterminowe . • 
długoterminowe • . 

Sumy przechodnie . . . 
Zysk . • • . . . . . . 

972,490.87 
1,591,554. 77 2,564,045.64 

• • • • 36,407.91 
. . • • . • 20,737.39 

2,983,070.76 

Rachunek strat i zysków na dzień 31 grudnia 1927 r. 
WINIEN. Złote i grosze MA. Złote i grosze 

Koszta ogólne • • • • • . . 920,944.56 Zysk z produkcji . . . . . . . . . 1,091,599.93 
Fundusz amortyzacyjny 132,852.44 
Fundusz zapasowy . . . . 17,065.54 

\1 

Zysk • . • • . • • . . . . . . 20,737.39 ----
-- 1,091,599.93 --- 1,091,599.93 

------
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BILANS Towarzystwa Akcyjnego Kaliskiej Manufak
tury Pluszu i Aksamitu w Kaliszu 

503 z dn~a 31-go grudnia 1927 roku. 

STf\N CZYNNY: 
Nieruchomości • • • • • . 
Maszyny - urządz. techn. 
Kasa • . . . . • • . • • 
Weksle . • . • • • • • . 
Papiery~ wartościowe • • • 
f\kcjonarjusze Towarzystwa 
Dłużnicy •..••. 
Towary-mater.-surow. . 

Zł. i gr. 
1,362,365.37 
2,209,049.32 

41,083.61 
387, 131.66 

17,500.-
2,072.-

848,547.50 
1,583,473.94 

Zł. 6,451,223.40 ----

STf\N BIERNY: 
Kapitał akcyjny • . . . • 
Kapitał zapasowy • • • • . 
Kapitał amortyzacyjny . • • • . 
Fundusz zapomogowy • • • • • • . • 
Wierzyciele • • • • • • • • • . 
Dywidenda niepodniesiona • • 
Zyski·straty: pozostałość zysku 

z roku 1926 . . . • • • . 86635 
zysk za rok 1927 do 

Zł. i gr. 
2, 100,000.-

104, 709,53 
1,064,631.58 

6,866.66 
2,431,579.90 

115.22 

__ podziału • . . • . • •• 742,454.16 743,320.51 
Zł. 6,451,223.40 

Rachunek zysków i strat. 

Ogólne1 koszta • • • • • • 
Podatk i świadczenia socjalne 
Straty rzeczywiste • • • • • • • • 
Zy~ za rok 1927 do podziału . 

Zł. i gr. 
1, 139,688.19 

508,533.28 
4,149.25 

742,454.16 

Zł:..12~4.88 

Dochód brutto z fabrykacji 
Inne dochody • • • • • • • 

Zł. i gr. 
2,392,834.89 

1,989.99 

Zł 2,394,824.88 

To11rzystwo Bkc. Nanulnktnr7 Bnwełni1nei 6nmpe i llbncht w ~odzi. 
Bilans na dzień 31-go grudnia 1927 roku. 591 

Stan czynny: Złote i grosze 

Grunty i budynki fabr. • 1,596,244.02 
Maszyny i urządzenia fa-

bryczne • • . • . . 2,300,363.25 
Inwestycje nowe w walu-

cie obie~owej • • • 708,812,93 
Papiery wartościowe • • 60,004.- 4,665,424.20 

Kasa . • • . • ·• • •. 
Weksle . . • • • • • • 
Towary, materjały i t. p .. 
Dłużnicy • • . • • • . • 

Materjały zarekwirowane• 

24,069.66 
128,781.53 

2,847 ,280.27 
846,975.98 3,847,107.44 

1.-
8,512,532.64 

Stan bierny: 
Kapitał akcyjny • • 
Kapitał zapasowy • • • • 
Kapitał amortyzacyjny • • 
Wierzyciele • • • • . • 
Rembursy • • • • . • 
Akcepty • • • • • • • • 
Pozostałość zysku z roku 

1926 . . • • • 
Zysk za rok 1927 

Żłote i grosze 
3,500,000. -

97,332.15 
805,079,24 4,402,411.39 

1,658,276.26 
552,496.14 

1,139,971.17 3,350,743,57 

19,746.-
739,631.68 759,377,68 

8,512,532.64 

Rachunek zysków i strat. 
Winien: Złote i grosze I 

Straty na dłużnikach . • . • . 57 ,288. 93 
Podatki • • • • • • • • • • 512,789.87 
Świadczenia socjalne • • • • . • • • 159,282.61 
Koszty handlowe i pensje • 415,106.78 
Odsetki i prowizje • • • • 525,218.25 
Koszty różne • • • • . • . • • • 336, 789.84 
Zysk do podziału • • • • . 759,377.68 

2,765,853.96 

Ma: 
Pozostałość zysku z r. 1926 .• 
Różne wpływy • • • • • • • 
Dochody na produkcji . • • . • 

Złote i grosze 

19,746.-
• 81,994.76 
• 2,664,113.20 

2,765,853,96 
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Zawiadomienie. Braun Jakób, r. 1906, 1&gubił 
zaświadcz. wojsk., wyd. przez 

kom. pob. w Łodzi. 452 3-3 

Biczow Kazimierz zag. pasz-
port. zr•graniczny, wydany 

pUH Kom. Rzędu w Warsz&
wle za Nr. 187, 225-3 3 

Brondel Lridwik, r. 1896, m. 
Gm. Rudniki, zagubił kartę 

powołania, wyd. przez P. K. U. 
w7,Czę~~cbowie. 604:·3-l 

cymer Mordka, r. 1902, zag. 
ks. wojsk , wyd. przez P. K. 

U. Kolis.kte oraz ks. ubezp. 
Kasy Chory m. Łodzi. 426-3-2 

Chmurski C~esław 1agub. po-
1wolenie na detaltcz. spne

daż spirytusu lecznlczego, wyd. 
przez Urz. Ako. l Mon. Padstw. 
w Łodzi. 340-3-2 
chmlele wska Gordja 1agubiła 

~yctąg z ks. ludności i me-
trykę urodzenia. 366-3-2 

Syndyk tymczasowy masy upadłości firmy „Mie
czysław Rżewski- Skład Apteczny" adwokat Wa
cław Opaliński, na mocy art. 502 K. H wzywa wie
rzycieli tej firmy, aby w ciągu 40 dni stawili się 

osobiście lub przez pełnomocników przed nim w kan
celarji jego w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 96 
między godziną 5 - 6 po południu i ośwfadczyli z 
jakiego tytułu i jakiej kwoty są wierzycielami upa
dłej firmy, oraz aby złożyli u niego, bądź w kance
larji Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego w Ło
dzi, tytuły swych wierzytelności. 

Bławat Beret, r.~, 1907, sag ub. cymera Bronisław, rocr. 1906, 
b1tę rd, "' yda.ną w Łodii. 1agubił ks. wojskową, wy-

525-3~1 daną p1·zez P. K. U. Łódź-m. 

Sprawdzenie wierzytelności odbędzie się w dn. 
24 lipca 1928 r. o godz. 11 rano w kancelarji Wy
działu Handlowego Sądu Okręgowego w Łodzi. 

--------- 473.3 2 
Bednarek Józef, r. 1889, zag. 

Syndyk tymczasowy masy upadłości 

ks. wojsk., dowód esobisty nefecr;yliski Jan zagubił lts. 
oraz legitym. zapomogolf' Nr. poborow' na wyroby tlto· 
13953, wyd. w Łodd. 520 3-1 nlowe, wyd. przez Urz. Akcyz 

i Mon. Peństwowych w Łodzi. 
J3aumgertel ~~staw, r. 1887, 596-3-1 

590 
firmy: „Miecz. Rżewski - Skład Apteczny" 

adwokat Wacław Opallflskl. 
zag. ks. WoJSl:, wyd. puez Dr. Zucbowicr; LeCMJard zag. 

P. K. U. Łódź m. 386 3 2 prawo judy samoehodem 

Ogłoszenie. 
Wilczyk Gecel, Łódź Cegielniana 8, telefon 18-58 zagubił 

6 weksli, a m. : 

Błasżciyk Mateusz zag. dowód osob. Nr. 24d3,. wyd. przez Dyr. 
osob., wyd. przez Star. Kut- Rob. Publ. w todzi. 573-3 1 

nowskie. 342-3·2 oerendowski Stefan, r. 1898, 
1ag ks. wojsk. i kartę mob. 

srajts; tajn Abram zag dowód wydaną przez P. K. U. Łask w 

1. na zł. 87.05, pł. 16, 6. Wyst. Sz. Mentlik, Jaworzno, zł. 
osob., wyd. prleZ Łódzkie Sieradzu. 483-3~1 

Star. Grodz;b.le. 345.3.2 

Benkel Salomon zag. weksel 
na zł. 300 pl 20 listopada 

1928 r. wyst. Wojciech Rychle
w5ki, Czsraków, zl. S. Benkel. 
Weksel unieważnia s~tt. 426 3-2 

Drelich Chll zagub. legitym. 
oa prawo .kur;owania doroż

ką Nr. 197, wyd. w Łodzt. 369-3-2 
M, Afenkraut, ost, tyro M. Berliński. 2. na zł. 125.- pl. 22. 6. 
Wyst L. Welcman, Błaszki. zł. S. Welcman, ost. żyro I. Perle, 
3. na zł. 54.15, pł. 24. 6 Wyst F. Malisa, Wielka Droga zł. L. 
Tisz i S-ka ost. żyro M. Berliński. 4 na zł. 100. - pł 9 7. Wy
stawca R Pokiecka, Zychlin zł. B. Mełamet ost. żyro M. Cho
rowicz. 5. na zł. 60.- pł. 25. 9 Wyst. I. Drachman, Mława zł. 

J. Rotlewi, ost. żyro D. Blicblum. 6, na zł 50.- pł 30. 9. 
Wyst. P. Góralnik. Wiśniowiec, M. Bron, ost. żyro D. Blicblum 

Weksle te unieważnia się. Łask. znalazca proszony jest 

oancygler Zygmunt Alfred za
gubił dowód osob., wydany 

przez Kom. Rządu na m. Łódź 
1a Nr. 481 dn. 5.XI. 1926 rob:n. 

Brigel Josek Aron, r. 1906, 363·3·2 
zagub. dowód os. ora.z za- oyzyng Kazimierz, rocz. 1906,-

oddać za wynagrodzeniem pod wyżej wskazanym adr. 611 śwladezenie wojskowe komisji 1ag. kartę odroczenia, wyd. 
poborowej, wyd. w Łodzi. ł d · 3 4 3 2 

~'02-3 3 W ,o Zl. ł . • 
Dobr?.szkJanka Szmul, r. 1901, 

OGŁOSZENIA DROBNE. 
Aichler Abram, r. 1907, sag. A gińska Regina, zag. paszport 

kart~ rejestr., wyd. w Łod1i. 1agraniozny, wydany przez 
608-3-1 Łódzkie Star. Grodzkie za Nr. 

Bnjcr Franciszek, r. 1885, zag. 
ł>S. wojak., wyd. w Pabja

nicach. 280 3-3 

Bąk Stefa.n, Dworska 39, 1ag. 
dowód osob,, wyd. w Łodzi. 

221-3-3 
-A-d--.-k-A-. -.----1-90-9 1ss3-ił84:1.21. 290-s-s 

amia ndrz.eJ, rocz. · , czeblski Bolesław 1ag. dow. 
zag. tartę rej., oraz świa- srutman Szyja, Pomorska N1. 3 osobisty craz Iegttym., wyd. 

deotwo ukończenia 7-tl. Hkoły 1ag. zezwolenie krt>wiecl\.ie przez Związek Inwal. w Łodzi. 
po\\SZ. Im. Bol. Chrobre~o w na prowadEenle pracowni 0kryć 615 3-1 

Lodzi. 612-3-1 damsklr.h, wyd pr·1.ez Magistrat ciećwlerska Marjanna wsub. 
A ndr1ejczak Władysław zag. m. Łodr.ł w r. 1920/21. 607.3-1 legitym. zapomogov..i\ Nr. 

dowód osob., wyd. w Łodzi sorysewiH Judei 1&gubił do- 17688. 568-1 
· oraz różne dokumenty. 4813-1 wód osobisty, wyd. prz11 

Abowlcz Aron, r. 1907, zagub. Star. Białostockie w r. Hł26. czekanowlczówna M.arja zag. 
1aświade1. 0 rejestr., wyd. 6la.3-1 dowód obywatelswa polskie· 

w Łodzi. 599 3-1 ---------- go, wyd. w Baranowic1&ch w 

Barez Aniela· zagubiła tymos. r. 1921. 606 3.1 

Adamusiak Józef zag. dowód dowód osob , wydauy prze1 
osob. i wyoiąg z ks. st. lu- Kom. P. P. w Łodzi. 510-3-1 clcheckiemu Jaljanowi, rocz. 

dnośoi, wyd. w Gm. Mroga- 1904, stradz. ks. wojskową, 
Dolna. 576-3 1 Banaszkiewicz Józef zagubił wyd. przez P. K. U. Sieradz. 

legitym. zapomogowft Nr. 279-3-S 

Adamski Bronisław l'&gubił 18062. 586-1 
świadectwo niebra.lnośei czerwiński Leopold zagubił 

l b t 1 t 
d ne sautr Hugon, r. 1907, zagubił dowód osob., wyd. w Łodzi 

o ywa e s wa, wy· a przez kartę rej., wyd. pr1ez kom. w r. 1922 za Nr. 307. 222 3-3 
Łód1kie Star. Grodzkie. 570 3-1 pob. w Łodzi oraz świadectwo 

Aoamczyk Zygmunt, rocznik toisamośct, wydane przez XI. Chłopickl A., Nowom.tejska 11 
1905, 1agubił ks. wojskową, Kom. P. P. w Łodzi. . 533-3-1 %ag. weksel na sum• zł. 300. 

wyd. w Łodzi. 470-3·2 B j h. L' pł. 16.6 .. 28 r. W7st. T. Sauder, 
artyzel Wo ciec i ipkowioz G d · d 1 A Chło · k' 

Andnejc7ak Józef, miesmk. wsi Lempl zagub. tylni numer rn IUl I, z · · pic 1
· 

· d Weksel ten unieważola się. 
Stolec, gm. Złoczew, roo1. re]. od sa.mochodu Ł . 80436. 273_3 3 

1900, zag. ks. wojsk., wyd. przez 211·3-3 ·c-zesielska Stefa zag. dowód 
P. K. U. Sieradz. 236 3.3 Buchalter Chalm Lajb, zagub. osob., wyd. prrez Starostwo 
AJ•en Gerson, zagub. weksel blanco~'eksel na zł. 500.- Tureckie. 421.3.2 

na zł. 300. pł. 25. I. 28 roku Wyst. M. Liberman, Łagiewnl-
wyst. Ss. Lotberg i L. Sprung, eta 10. z pokwitowaniem po· cho~er Józef zag. kartę mob., 

. Rzeszów. Żyro Katz l Donner. brania a. o. 190 zł. Weksel ten .wyd. pr1n P. K. U. Łódt-m. 
Weksel uniewdnia się. 296 3-3 untew&inia sl41. 289-3-3 367-3 2 

• 

z2g. ks. wojsk., wyd. w Li 
pnie. 337-3-2 

DawidowJcz Chil Majer, roc1. 
1907, zag. kartę rej. wyd, 

przez kom. pob. w Łodzi. 227 3-3 
Dobrowolski Zygmunt, r. 1905, 

zag. kartę odroc1enia, wyd. 
w todd. 270·3-3 

Dyoniziak Bronisława zagub. 
wyciąg z lis .. st. ludności 

w llełnym wypisie oraz metry
k41 urodzenia męta jej Jóiefa 
również w pełnym wypisie. 3.3 

Ender Eugel'ja zagnb. dowód 
osob .• wyd. przez Łód1kle 

Star. Grodzkie. 579 3-1 

Engielka Pesa, zag. dowód os , 
wyd. przez Łódzkie Star. 

Grodzkie w r. 1927. 277-3-2 

Erenfryd Ja.kób, r. 1892, zag. 
ks. wojsk., wyd. przez P. K. 

U. Łódź-m. 239-3-3 

Erdynast Abram Mendel zag. 
weksel na zł. 200. pł. 13 5. 

1928 r. Wyst. Gelbartowie1, zl. 
Blbergał. Weksel unieważnia 
się. 258 3-3 

Friedman Josek, Kiełbacha 20, 
7ag. świad. poeh1.1dienia ko

nia, klac1y, lat 10. 455 3-2 

Frajnd Szoel, r. 1904, zagubił 
ks. wojsk., wyd. przer; P. K. 

U. Lódź-m. 360-3·2 

Firma Freidenberg zagubiła 
znak przedni samochodowy 

Łd. 223, wyd. Łodd. 240 a 3 
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Firma .M. Zajdenfeld zagu0. outman M., C~gielnlana 71, ttenelt Paweł i Wanda, zag. Kamieniarz Alter, rocin. 1907, 
świadectwo prmemysl. V kat., zag. paszport zagraniczny, dowody osob,, wyd. przez zag. kartę rej., wyd. w Łodzi. 

wyd. prze1 Urząd Skarbowy wyd. przez Łódr;kie Starostwo Łódzkie Star. Grodzkie. 598 ·3-1 499 3-1 
Łódi:ki. 346 3-2 Grodzkie. 341-3-2 

Hecht Mosiek, N. Z'.lrzewska Kwapisz Jan zagub. k8. p;,bo· 
F·ma Sp. Ak. Riunione Adria- oranas Romana, Piotrkowska 3, zag. świadectwo i bilet 

ttca dl Slcurta zag. pnedni 124 zagubiła do wód osob., od k:Gnia, klaczy łysej, lat 7. 
rową detal. spnedaży wy

robów tytoniowych, wyd. przez 
Urz. Star. Akcyz i Mon. Pafr„t w. 
w Piotrkowie. 603-3-1 

numer rej. od samochodu ŁD. wyd. przez ł„ództie Starostwo 209-3-3 
80565. 355-3-2 Grodzkie w r. 1925. 578-3-1 Jzbłcki Lajb, r 1907, zagubił 
Friede Plnches Aron, Zduóska- Góralski Marceli, Aleksa.n- kartę rejestr., wyd. w Łodii. 

Wola, Hg. 1~ weksel na zł. drów, ul. Poddębicka 23 za- 488-3-1 
Keśelelnial( Józef zagub. do-

wód osob., wyd. w Łodzi. 
530-3-1 400 pł. 23.11. 1928 r. wyst. A. gubił weksel na zł. 150. pł. Jngberman Abralll Chalm, rocz. 

I. Goldberg, Łódź, zł. Ch. Kop- 30.6. 1928 r. wyst. Czesław Ma- l905, zag. kartę odroczeni&, 
czews.kl, 2) na zł. 300 pł. 20.1. tnslak, zl. Wincenty Miezc!&k:. wyd. w Łodzi. 268.3-3 
1929 r. wyst. I. H. Eisner, Zduń" Weksel ten unieważnia slQ. 

Kwast H?nryłr, r. 1897, zag. 
ks. woJsk.., wyd. przez P.IC 

U. Łódź-.pow. 566-3-1 
ska-Wola, zl. J<:tn Kałużewski. 58f>.3-l 

I~raiłowicz Lajzer Michał, syn 
Bejre1& i Małki li domu Kir· 

sztajn, urodzony, 30.XU. 1872 r. 
w m. Dąbie, pow. Kolskiego, 
zgg. dowód osob., wyd. w Star. 
Słupackiem dn. 4.IX. 1925 r. llia 
Nr. 16e7 Serja A. 424776. 335 3 3 

Koralewski Stefan, rocz. 1903, 
ngubił kartę nadliczbową 

l dowód osobisty. 567·3-l 
Weksle unieważni& się. 431·2 

Firmie Rubinsitajn i s-·.irn za-
ginęła pr1epustlrn na prawo 

jazdy ulicą Piotrkowską, wyd. 
w f,o:Jzi na r. 1928. 475.3 1 

Fleka Szmul Lajb, roc'G, 1907, 
zag~. kart' rej,, wyd. w fodzi. 

489 3-1 
Frenke~ ~al?mon, a.r. 1902, ~sg. 

ks. wcjsi!. i „art): mob. 'li".yd. 
w Ciechanowie, ks. Kasy Cho
rych m. Łodzi oraz 1 weksel 
na Ił 100. pł. 10 m-ca 1928 r. 
wyst. H. Moszkowicz na zl. Fren-
kla Salomona. Weksel ten 
unieważnia siQ. 559-1 
Fajwlowicz Mordka - U szer r. 

1\J02, zag. dowód osob., ks. 
wojsk. i kartQ mob, wyd. przez 
P. K. U. Łódź·m. 523-3-t 

F. irmie M. Glazer, Sp. Akc., 
Zielona 5, 1&.gtn~ły 2 leg. 

rejestr. od samochodu ŁD. 17, 
marki Bergman l tD. 261 m&r· 
ki Ben:i:. 490 3· 1 

Firmie S. Grosman, Łódź ul. 
Piotrkowska 79, zaginęły na

stępujące blanco weksle: 5 bł.
weksli po zł. 1000. i 5 po Ił. 
500, podpisane przez F-mQ S. 
Grosman. Weksle te unieważ
'nla się. 480·3-1 

Frydrych Berek zag. ~e~wole
nie na otwarcie sdepu rze

źniczego w Audrzejowle, wyd. 
przez Star. Łódzkie. a23.3.3 

Firmie Unger i Krakowski, 
Łód•, Zgierska Nr. 73, zag. 

zezwolenie na prowadzenie far
biarni, wyd. przez Wydz. Prze
mysłowy Urząd u W ojewódz
klego. 316-3·3 

Firmie Romer i S· ka ZHgin"ł 
tylny znak samochodowy Łd. 

80.021, wyd. przez Okr. Dyr. 
Rob. Publ. w Łodzi. 312-3-3 

. Qoldblit Kopel zag. paszport 
1agr. oraz weksel na zt aO. 

pł. 20.3.-28 r. wyst. Krszewskt 
i Il na zł. 50. pł. 20.5.-28. żyro 
Lewkowicza. 594-3-1 
aulbas Abram Moszek, r. 1902, 

zag. ks. wojsk. kartę mob., 
wyd. w Łodzi. 373. 3-2 

Goldman Mordka 1ag. świa
dectwo przemysłowe VIII 

kat. za rok 1927. 347-3-2 

Goldenberg Mojtesz, Piotrko
wska 72, zag. dowód osob., 

wyd. w Łodzi. 387-3 2 

Gehel Artur, r. 1902, zagubił 
kartę meb., wyd. w Łodzi. 

5Uj.3.1 

Grinszt~j n Szoel zsg. weksel 
na 63 zł., pł. 31.5 -28. Wyst. 

Z. Sleradzłd, Pabjanlce, zlece
nie I. Wiernilr. Weksel unie
ważnia się 329 3-3 

Grinberg vel Grosberg Hen!Z, 
r. 1901, zagub. tymcz. y,,„. 

świadczenie demob., wyd. pi l:?:Z 
1 p. p. 307 :i a 

Gołębto~vski Aie11sander, rocz. 
1905, zag. tymcz. zaświadcz. 

wojsk., wyd. w Płocku. 226-3-2 

Golasowski Teodor zagubłi 
pozwolenie na prowad?.ente 

samochodu osobowego Nr. 2208, 
wyd. w Łodzt 418-3-2 
Grunwald Paulina z;;;g. dowód 

o.sob,, wyd. przez I Kom P. 
P. w Łódti. 267-3 3 
aoszczews.k.i Jakób, r. 1907, 

zagub. kartę rejestr. wyd. 
w Łodzi. 286-3 3 

!miński Piotr zag. ś ;via.dec~wo 
szkolne 7-kl. szkoły powsz., 

wyd. w Ziemi warszawskiej, 
pC'W. Soehaczewskiego, gminy 
Rybno, dwór Giżyce. 395-3-2 

Józwia.k Marji skradziono świa
dectwo przemysł. III kat. na 

sprzedaż wyrob. tytoniowych 
i prod. spoiywczych w Łod:tl. 

583 3 1 

Jagielski Józef 1agnb. legitym. 
zapomogową Nr. 2Q82, wyd. 

w Łodzi. 485-1 
Joskowlcz Chil .Boruch, r.1901, 

zag. ks. wojsK., wyd. przez 
P. K. U. Łódj. m. 336.3-2 

Kapituła Stanisław zag. poz-
wolenie na prowadzenie sa· 

mochodu osob., wydane przez 
Dyr. Rob. Publ. w todzi. 521-3-1 

Kapituła Stanisław zagubił 
kartę rejestr, samccnodu 

ŁD. 1088, wyd. w Łodii. 522-3-1 
Kamiński Stanisław, r. 1897, 

11.g. ks. wojsk., wyd. przez 
P. K. U. Kutno. 206-3-3 

Kon SzmulGałmau ~ag. dowód 
osob. 1agranic1ny, wydany 

prze~ ł.ód1kie Stu. Grodzkie 
w r. 1926. 260-3-3 

Kon Szyja, zagub. patent IV 
kat. na drobny handel ma

nufakturą, wyd. prLez Urząd 
Skarbowy w Łodzi. 301-3-3 

Grinbaum, Abr.am, rocz 1904. 
Krysiak Władysław zag. wy· 

cjąg z kidąg st. Judncści 
1326-3-3 

Z<lg • .ks. WOJB.i. wyd. pizez Jonczak: lgn:łcy, miet:nk. wsi 
P. K. U. Łódź-m. 298-3-3 Leszkomin. gm. Krokocice, E{ohler Paweł. 0°3łrnr zagubił 
(Joldberg Fafwusz, roc~f9(f~ r. 1894, zag. ks. wojsk, wyd. ko·w~~~~. 0~8i4: wyd. w2~.~~~r:3 zag. zaświad. o rejestracji, przez r. K. U. Sieradz. 4:58 3-2 
wyd. w Łodzi, 287-3-3 Korzec 8zullm, zag. dowód os., 

Grłnszpan Josek, Żeromskiego J&sinowski Berysz zag. dowód wydany prz~~z Łódzk. Star 
44, zag. kwit meldunkowy osob„ wyd w f„odzi. 44:8·3 ·2 Grodzkie w r. 1928. 293-3-3 

od konia, wałacha, lat. 8. 212-3-3 Jedwabnik Izrael Szmul, roc1 • Kuperszmidt Ryw.k:a zagubiła 
arosberg Marjcm z.ag. wyciąg 1909, zag. dowód osob. i tartę dowód osob,, wyd. w Łodzi. 

z ka. st. ludności, w~·da.ny rej., wyd. w Łodzi. 365·3·2 328-3-S 
w N.-Badomsku. 204 3 3 Kon At.ram Izrael r.ag. pasz„ 

Gorczyc1ko Jan zagub. tymcz. Jurkiewicz Sala zgg. wyciąg J>Ort zagraniczny, wydany 
dowód osob. oraz zaświadc-z. z ks. st. ludności m. Radomia. pnez Łódzkie Star. Grodzkie. 

3Q0-3-2 wojsk., wyd, przez P.K.U. Łódź. 322-3 3 
_____ 24_1_3-_3 jaworska Marj:! zagub. dowód Kopiński J1Jn zag. pr1epustkę 

Gonera -~~man, r. 1902, z;g. osob., wyd. przez Łódzkie Nr. 39, wyd pr &7. Oddz IV. 
ks. WOJek., wyd. w Wars.a- Star. Grodzkie. 148-3-2 Wydz. Drogowego. 215-3-3 

wie. 230 a.3 Jasiński Ignacy zagub. dowód Krzyżaniak Leon, r. 1901, zag. 

Gancarski Lejwa Icek, r. 1905, osob., wyd. pue;r, ł,ódr;kie ks. wojsk„ wyd. w Łodzi. 
zag. dowód esob, zBświadcz. Star. Grodzkie. 321-3-3 220·3 3 

wojak., wyd. przez P. KU. ł,ódi, 
wyciąg z ks. st. ludności, wyd. 
w Chmielnikach, patent przem. 
V. kat., wyd. w ł.odzi, licencj' 
domokrążną oraz 800 zł. gotów
ką. 243 3-3 
fiorowicz.-t3haskial, rocz. 1907, 

zag. znświadczenie o rej., 
wyd. w Łod l. 595-3·1 

Henrykowski Mojsze, r. 1907, 
zag. kartę. rej„ wyd. w Ło· 

dzl. 491-3-1 

Hampel Artur, r. 1907, zagub. 
ładę rejestr. wyd. w Łodr;i. 

610 3-1 

Henis Władysław, rocz. 1903, 
::t.ag. ks. wojsk., wyd. przez 

P. K U. Łódź-m. oraz prawo 
jazdy szoferskiej, wyd. przez 
Woj. Łódzkie w r. 1927. 432-3·2 

Józefowski Dawid roc'z. 1907, Kozubski Mk hał, Kilińskiego 
ug. :tartę odroczenia kat. b., 145, 1ag. dowód osJb, wyd. 

wyd. przez P. K. U. Łód•-pow. przez Kom. Rządu na m. ł„ódź . 
325 3-3 429 3·2 

Jahnowa Izabela zag. legitym. 
urzędnicz~. wyd. przez Ku· 

ratorjum O.kr. Szk. Łódzkiego. 
244-3-3 

~~~~-·--~~-

Jankowski Jan zagubił dowód 
osob„. wyd. prze~ I. Kom. P. 

P. w Łodzi w r. 1922. 237-3-3 

Jasiński Szmul Chaim, r. 1903, 
zam. w Zagórowie, zag, ks. 

wojsk., wyd. przez P.K.U. Konin. 
235-3~3 

K ohn Ide-Lajb, r. 1907, zagub. 
kartę rejestr., wyd. w Ło-. 

dzi. 517-1 

Kin Liba Szajndla zag. dowód 
osob., wyd. przez Łódzlde 

Star. Grodzkie. 208-3-3 

KOJ1sk1er Chll Lej1er, Kamien~ 
na 9, za -r. dowód osobisty, 

wyd. w Łodzi. 391-3-2 

Kal·ski Ą.bram, r. 1903, zag~ 
ks. wojsk., wyd. przez P.'K. 

U. Łód!&-m. 361-3-2 

KomOrOW'Bkl Antoni zag. ks. 
Kasy Chorych, wyd. w Ło

dzi. 447-3-2 
Kielsk.l Roman, r. 1891, ZłlQ.·. 

ks. wojsk„ wyd. w Łod•i. 
359,3.2 
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Klajman Majer, r. 1901, Hf!. 
tartę mob., wyd. przez P. 

~K. U. Łódź m. 427-3-2 
·Kłaja Jankiel zagubił dov. ód 

osob., wyd. przez Starostwo 
w Łęczycy. 384 3 2 
Lipszyc Szmul Z!ljnwel zagub. 

ks. wojsk., wyd. przez P. K. 
'U. w Łodzi. 388-3 2 

L~skowska Helena zagubił.a 
wyciąg z ks. st. ludności, 

wyd. pueli Urząd Gm. Dąbro
wice, powiatu Kutnowsk'.ego. 

361-3-2 

Lewiński Szmul, z;:,m. w Łodzi, 
zag. dowód oeob , w~ dany 

:przei Kom. Rządu. 476-3-1 
Li ber .:nan Cela, Piotrkowska 

31, zsg. dowód osob., wyd. 
przez Kom. Rządu na :w. Łódź. 

514-5-1 
'Lipnowska Rywka zag. dowód 

osob„ wyd. w Łodzi. 531·3 1 

L
iber man Chaja - Rywka Hg. 
świadect !10 przem. kat. vm, 

n& wyroby damskich kar elas1iy 
f-my ,,Szyk Polski", w;s.dane 
w Łodzi. 519.a 1 

L ewi Fajga Raehela. i.agubiła 
dowód oso blaty, wyd. w Ło· 

dzl w roku 1928. 315 3-3 

Liehawski Andrzej 1agub. dc-
wód osob, wyd. prr.ez XlL 

Kom. P. P. w i'..,odzł. 234-3 3 

Lancewicki Motel, rocz. 1907, 
zagub. kartę rej. i zaświa.d. 

totsamości, wyd. przez 4 Kom. 
P. P. w Łodti. 276 3-3 

Łubkowski Adam zag. prrndni 
amak p.amochcdJwy Łd. 1139, 

wydimy przez Ol<r. Dyr. Rob. 
w ł~odzi. 224 3 3 

Ła.szewsk.i Teofil zagubił legi· 
, tymację słutbowft Nr. 2220, 
wyd. przez Kom. Pol. P811~tw. 
Woj. Łódzkiego. 333 3 3 
'I- ebetiyk Stanis,aw, roc1. 1906, 
l..J zag. kartę odroczeni~, wyd. 
przez kom. po b. w Łodzi. 388-3·2 

Milller Robert 1agubił dowód 
OSOb., wyd. w Łodd. 527-3 1 

M·. literka Franciszek, zagugtł 
leg. zapomogową Nr. 406. 

518-1 

Marek PereJ, t.ęe:i;yca, zagub. 
legitym. rej. od u.mochodn 

ŁD. 734. 371·3 2 

Mendrzycti Henryk, r. 1905, 
zagub. dokument podróży, 

wyd. przH 5. p. p. w Wilnie. 
S62-S 2 

Matusiak Zygmunt, rocz;. 1899, 
Hg. ks. wojsk., wyd. pnez 

Urząd Gminy Wiskitno oral 
kwit kaucyjny I Kasy Skarb. 
Łódzkiej. 3ł3 3.2 

Miechnik Marcin, mie:;1. wsi 
Boguszyce, gm. Krotoclce, 

r. 1896, Hg. ks. woisk., wyd. 
przez P. K. U. Slerad1. 457-3-2 

Morawski Tomas11 roci. 1907, 
zag. kart41 rej. wyd. w Łodzi. 

338·2 

Michałowski AntoJl zagubił 
dowód osob., wydany prrcez 

ł.ód1tie Star. Grodzkie w Ło
dsl. 269-3 3 

Mandeltort Ju lja.n, z Młod.de
niasika fagub. świadectwo 

przemysł, ht. V :ta Nr. 1220 
na ro~ 1928, wyd. przez Kasę 
Skubo·'l'·ą w tasku. 449 3 2 

Maciaszczyk. ~an, rocz. 1903, 
zag. ks. wc•Jsk., . wyd. przez.; 

P. K. U. ł ... ódź. m. oraz dow.ód 
osc b'.sty żrrny na nazwisko pa
nirńskie Tomaszewska Irena, 
wyd. pnez Łód·~kie Starostwo 
Grodi.:kf e. 420-3-2 

Mustał Leon, iocz. 1909, zag. 
kart• rej., wyd. w .todzi. 

350 3 2 

l\'1uzyłrnnt Moszek Jo.s~k, rocz. 
1905, zag, ks woJsłf., wyd. 

w ł ... od~i. ~07-3-3 

Minc.c~:"8ld ~~rber~ .Konstan-
ty z:ig. da"'ćd o;J>tib., wyd. 

w todd oraz metłyl:ę szkolną, 
wyd. p;:i:eZ Niem. Glmnaijum 
Męslde w Łodri 246 3 3 

Mandelm'ł.n Icek ragutilł lis. 
po ber. !W:~ nl'i wyroby tyto

niowe, wyd. prze~ U. Akc. i M. 
P. w Łod1i. 216 3 3 

M--· a Us Augush.·-~np.-. ~do ;vód 
„ cso'l., wyd. pr>;;e<. 1 Korn. 

}'>ol. P<ińshr, w Łcd?il ''' r. 1920. 
203-3"3 

Moekwi:ński Edward, r. 1905, 
zagubił kartę odr;iczenia. 

wyd. w Łodzi. 3'.31-3 3 

Nowak Stefa.nja i.ag p-~>B-~pott 
niem· okupacyjny ora" wy

ciąg i ks. lu dr.eś ~l st , ~yd. 
w pow. Raws~.im. t•29 3 1 

Niewiadomsld Witold~ r. 1905, 
mag. ilartę odroczenia kat. B. 

Nr 3564:. 4:82-1 
Niewiecienał wt.~a.}sław, r~ 

1900, zag . .ks. wo1sk , wyd. 
przez P. K. U. Sierad1. 492 3-1 

Nowacki Jan, r. 1886, 1::gubU 
ks. wojsk., wyd. w p,, bja

nieaoh. 380 3.2 

Nowak WacłJ.w, r. 1907, iag. 
uświadcz. r3j. wyd. w Ło

dzi. 385 3-2 
Qlendzkl .Adam,. r. 18~7, wg. 

ks WGJ!lk., w~ d. phel P.K. 
U. Pał: ust oraz pozw o~enie na 
broń syst. ,,Brauning'' kal. 6 35, 
wyd. na r.-1928. 487.3 1 

Osmań!ik Janina, Andrz13j& 49, 
z&g. dowód osob, wydany 

w Łodzi. 500 3-1 

O ;vc1arek Teres& z&g. dowód 
osob. i legit}m. 1ap::m10go

Wlł Nr. 5679. 480-1 
puchalsk:a Stdanja zag. le~. 

zapcimogow9' Nr. 489. 497 1 

Podstawczyński Józef, Strg, 
Kaniow. 50, zagubił dowód 

osob., wyd. w Łodzi w r. 1921. 
581 3-1 

Pakuł& Dawid, r. 1907, zagub. 
:tartę rej., w1da.ną w Łodri. 

592-3 ·1 

Puppe Gertruda 1agnb. tymcz. 
dowód osobisty, wyd. w ł.o· 

dit 514 3 1 

Prośnlak Henryk, rocz. 1906, 
1ag. kart~ odroczenia, wyd. 

przez komi.111j~ poborową w Ło· 
dzi. 318-3-3 

podwórski Fe.li.ks, roc1. 1885, Re diyn~k hrael, r. 1905, 1ag. 
zag. ks. woJsk, wyd. pr1ez uświadcz. kom. pob., wyd. 

P. K. U. Łódź m. 213 3 3 w Łodzi, 14.5. 1927 r. 2613· 3 

Pfeff13r SzmnJ, No\\ omiejsia Rogoziński Józef, roc1. 1908, 
26, :mg. wyciąg 7 ks st. lu- 2agubU kartę rejestracyjną, 

dn(śd, 'Wydany w Żyrardowie, wyd. przez Uuąd gminy Bru
wyciąg żony Roj iy Cbaji Tu- życa Wielb. 317-3 3 
chendler, wyd. w Aleic?'andro- Ruslnow Lew, rocz. 1894, za
wie oraz 8 we8sli: l) blanco- ~at ił ks. \:( ojsk, wyd. pnez 
webeł n& !ł. 100, wyst. Mil- P. K. U. Lódź-pow. 354-3-2 
joner, 2) bl. weisel na zł. 100, Rudzkiej Pizędrnlni Bawełroy 
wyst. Zwirner, 3) weksel na d p b · 
zł. 138. pł. 18 p' aidiiernika rh. w Ru Łie a janicldeJ, zag. 

, legitym. rejestr. od sam,:rhodu 
\\yd. Bajtoer, Sonowle~·, ~I. Łd. 80.136. 433 3 2 
Parzęcki, 4) trzy weksle po 
70 zJ. kaidy, pł 20 wrześ11.is, Rvkowski Jótef zagubił ks. 
7 sierpnia i 22 s·lerpni8, wyst. po bor. wyrob. tyt rniowych, 
Fisze], Sosnowiec, zl. Parzęckl, wydani\ prie1 Izbę Starbową 
5) na zł. 80, pł. 28 wrześ .ia. ł.ód?ką. 374 3 2 
wyst. MydlaIZ, Soanowiłe, iil. Roienbl it Jan ~iel, ro ez. 1898, 
Parzęoki, 6) na ił 110, platny zag. t s wojs r., wyd pn ez 
24 sierpnia, wyaJ. St.r.1HewskJ, P. K. U. Łódź·m., dowód 01oh., 
Po bja.nice, zł. Pfeffer. Weksle wyd. l)rzez tód1,łle Starcstwo 
te unieważaia. się-. 45~-3· 2 Grod,.kie w r. 1926 za Nr. 863 

Pollak Helena zar,. paszport oraz śwlade~two ślubu, wydane 
ia~rs.niczny, ~ ydaDy prze& ·prze! Gin. Żydowsk~ w Łodzi. 

Star. Czę~toebows1 hl za Nr. 112. 377-3·2 
450-3 2 SPj ·» J6?6f, mm. w .Głvwnit-, 

Pr~yby~~ld ~~~nbł tw~~Ol,~ p~r~~ 1~~9k.zt~· ~~n~~J_Ók~,-~~~: 
r;r1g. ks. woJ.,,k., wyd. r rze„ 

P. K. u. tódź.m. 4'..i5 3.2 or1.z bl.-wekael na. v.ł. 2CO. wyst. 
przez Marję Pignłow~ką i Flor· 

Piiieloy Jt)~ef ag pas:port ja.na Jędrzejewskiego. 496·3 1 
:za.gr mic:rnf, wyd~my przez 

Łódzkie Star. Grodzkie. 394 3.2 strachowsk1 Franciszek, Rzgo· 
wsir& 73, z11g. dowód o.sob., 

Pi:delny Symchq zag. dowód wyd. w Gm. Staw, pow. Kali
QS)b., ugraniczny, wyd~rny si:lt'go. 597.3.1 

pr;;:e ~ Łód1kie Star. GroJz~ie S l'" 'f d us r 1907 ••gub 
w roku 1927. 454.3 2 · zu " a 0• r,, · ' ... „ · · 

.kartę reJ.. wyd. w Łodzi. 
peda Stanisława 1agub . .kartę 593.3-1 

P 
f~br., kwyd. przez f~rmę 5I7.7Kl.. stpai: St.~fan, rvcz .. 1901, za~. 
oznańs iego w Łodzi. - i.. d p K ks. WOJSa.., wy • przez . . 

przedborski Mojżesz Hsrsz, r. U. Kutno. 565-3-1 
1907, :.mg . .kartę rejestr. wyd. szperling Wilh~lm, rocz. 1900, 

w Łodzi. 574-3-1 zagubił ks. woj~k., wydarą 
pawlak JalJann:t., Z6 lerz, uJ. przez P.K.U. Łódź-pow. 370 3 2 

3-go maja 29. zagub. ~owód sytner N., Nowomiejska;;, 1a
osob., wyd. w Z;iarzu. 602 3-1 gubił 4 weksle: 1) na. ;ł, 

Potry(h Adof :rng._dow. osob, 200. pł. 8.8„28 wyst I. Ba.nd, 
wyd. w Łodzi. 478-3 1 Warszawa, zlecenie L Lłpskien, 

Peter Mojtesz, zam. w l..Jdzi 2) na zł. 100. pł. 12 8.-28. wyst. 
przy ul. Kilińsltiego 104, za- A. Gelene, Warszawa, i.lecenie 

gubił zezwolenie na Dom ból&- M. Lederman, 3) na ił. 150. 
niczny, wyd. przei; Łódzkie Star, pł. 10.9 .. 28. wyst. WUcz::iński, 
Grodt:kie. 532 s 1 War11awa, 4) na zł. 168. pł. 

20.9.-28. wyst. Wilw ń~ki, War-

Rozencwajg Rachmiel1 r. 1907, su.wa. Wekl!le nieważn!a się 
zagubił kartę rej., wydgn~ E03 3.2 

w Łod1i. 580-3-1 
Sah. Józef, r. 1902, zag.

7 

ks. 
Roz.ensztefn Markus,· Często- WOJ~k., wyd. 11rzei P. K. U. 

chowa, zr.g. wek:B61 na zł. Koń„k1e, dowód OfJob., wydany 
50. pł. 20 8.-28. wyst. Abram przeli Star. Końskie craz akt 
Mandel, Zgierz, na zl. S1. Or- ślubny 1 parafji wieś Wysoka, 
bai·h. Weksel ten uniew1:tżnia gm. Szydłowice, pow. Koński. 
się. 526-3-1 428-3-2 

Rozenbaum hrael:Wolf, ~ocz. spółdzielnia ,,Zotl.t" w Ozor-
1907 2ag. zaświad. reJest, kowie, zag. k:onc~sj41 na de-

wyd. przez P. K. U. Łódź-m, talic1ną sprzeda.t wyrobów ty· 
oras metrykę urodzeni&. 306 3 3 toniowyeh, wyd. przez U. Ake. 

Ro~ enberg Mordka, rocz. 1905, i Mon. Państwowych w Łodzi 
zag. ks. woj~k , wyd. przei z& Nr. 842 392-3- 2 

P. K. U. Częstochowa. 205-B.3 gchiffner Francis1ek, r. 1893, 

Raczyński Brnno Konstanty zag. ks. wojsk'., wyd. przez 
zag kart• rf'j. l_dowód osob., P. K. U. Łódś-m. 339-3-2 

wyd. przez 4 Kom. P. Państw. szbjabrener Karol 1agab. k1. 
w Łodzi. 3 3 wkładOW'ł Powiatowej Kasy 

Rozenfeld Izrael,. r. 1907, a.ag. Oszczędności Nr. 313 orn bl.
zdwladcz. wojsk., wydane weksel na zł. 500 z podpisem 

w Łodli. 379-3 2 K. Sztajabrener. 352-8·2 
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St. pGsterunkowy Pol. Państw. 
Powiatu Plotrk, Jurczyfa;ki 

Antoni zag. le~itym. służbo?:·ą 
Nr. ewid. 717 1 ks. wojskową, 
wyd. na zebr. kontrolnych w 
XIII. Kom. Pol. P<>ństw. w War
szawie. 460.3-2 

11DZIENNIK WOJEWóDZKI". Nr. 9 

Szacka Raehala zzg. dowód 
osob., wyd. w ,todli 232·3· 3 

ŚwieWńska Janina zsg. dowód 
osob., metrykę ur. Ś"- iade

ctwo gimn., oraz świ: dect i\ o 
z łum:;ów pedagogicznych, wyd. 
w Łodzi. 451- 3- 2 

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

W ajskop ::sr.f,j; ... , Główna 60, 
:za,g. kartfJ ewideu. Nr. 94:431 

i świadectwo od kon·ia, wała
cha, ltd 7. · 348-3-2 

Vł ~jntraub Josek za.;;ubił b· 
wojsk:., wyd. przez P. K. U. 

Łódź~m. . 351-3-2 

zotniersU Szla.ma Abram sag. 
wyciąg z ks. st. ludności,_ 

wyd. przez Mag. m. Sir.adek. 
210 3.3 

szenkałowska Cb.aja Brucha. rrencer Fa.bjan, r. 1907, zag. 
zag. dowód oaob., wydany kartę pob„ wydaną w Łodzi. Woil<ikowi Wal~rja.nowi s'rra.d 

dziono dowód oS'.Jb, wyd. 
w Koluszkach. 419 3-2 

Zomer Fradela zagubiła ś wia
decLvo_ przemysłowe IV. kat. 

na handel drobną galanterją, 
wyd. w Łodzi. 314 3-3 

przez Łódzkie Star. <rrodzl.ie. .. 356 3-2 
__________ 424·3-2 Taunwurce1 Eleonora Irena 
szałdajews.t:i Pinkus, r. 1903 zag. dowód osob!sly, wydany 

Zylbers~.taju Bendet. zag. wek-

zag;ubił zahdadcze::i.ie i:o- pr:rnz J.ójz.kie Star. Grodzkie. 
misji' poborowej, wyd. w Wie- 353-3 2 

Wiś lich a. Raj~h Hg. pasr.port 
zagraniczny, wydany':pnez 

Kom. R<?-ądu m. Łodzi w r. 1926. 

sel D<l Vil. 63, płerny 27. V. 
1928 r., wysr. I. Mordowicż. na 
zl.-;,c. M. Toiuńczyk. Weksel 
unieważ.-.ia si~. 313-3 3 lunlu. 319 3 2 

Straurh Łucja, Główna 27, za
gubiła dowód osobisty, wy

dany przez Łódzkie Starostwo 
Grodzkie 471-3-2 

Szyjewicz Nuta, rocz. 1903. 
irngubił kartę zwoln1enia, 

wyd. przH Kom. Pob. 358-3-2 

Szubert Edward, mieszk. wsi 
Łobudziee,1 gm. Krokoctee, 

r. 1885, zag. ks. wojs'k., wyd. 
przez P. K .. U. Sieradz. 459-3-2 

S?.ymezak Muja zag. dowód 
osob., wyd. w Łodd w r. 1921. 

422-3 2 

Sr.ymkiewicz Lljb ugubił 2 
.k&riy ewid. od koni: klaczy, 

lat 9, Nr. 88.211 l od konh, 
Olliiera, 'bt 4, kary, Nr. 90.087. 

"' 456-3·2 

Skupińska Józefa, zag. tymCI. 
dowód osobisty, wyd. przez 

Urząd Gminy Gorzkowice. 
291. 3.3 

Stańc1;yk Lucyna zag. dowód 
osob., i ks. nbezp. Kasy Cho

rych, 200-3-3 

Rzarf Zeli!c, r. 1899, zagub. ks. 
t..J wojsk., wyd. przez P. K. U. 
ł.ód~·m. 231-3·8 

Sobciak Małgorzata. zag. wy
ciąg ilJ ke. st. ludnośel, pa.

tent V. kategorjt i legitym. od 
jednorazo~ej zapomogi. 238-3 3 

Smulska Stanisław& zag. do
wód osobisty na nazwisko 

panieńskie Krakowiak, wyda
ny w gminie Podolin. 311.3-3 

Szczepańczyk Stefan, r. 1901 
zagubił tymc!Pi. zaświadcze· 

nie demobili1acyjne, wyd. przez 
21 p. p. 334-3 3 

Strykowska Estera zagub!ła 
dowód osobisty, wyd. w Ło

dzi. 327-3-3 
siciński Leon, r. 1903, zaguh. 

ks. wojsk., wyd. przez P. K.U. 
Łódź·m. 290-3-3 

szmelcman .Mosze::>, ~· 1907, 
· zag. za~w1ad. o reJ .• wyd. 

przez biuro wojsk .• policyjne 
w Łodzi. 300 3-3 

Sękowska MarjB, ,Hg. dowód 
osob.,, wyd. wŁ odzl.292 3-3 

~adowskl Franciszek, r. 1897, 
..., zag. ks. wojsk. z tartą mob., 
wyd. przez P. K. U. Łódź·pow. 
oraz deklar. sołtysowską wsi 
Ciosny. 288 3.3 

376 3 2 
trzas~,:& Stanisław, rorz. 18~5, wagner Ryszard. zag. dowód zg~erski Francisz~k ~·aguh. ks. 

zag. kartę mob, wyd. pr"BI osohis, wyd. przez Kom. ~ inWi:llhlzk:ą, wyd. prz~z Zw~ 
P. K. U. Łódź-m. 305-3·3 Pol. Państw. w Łodzi. 303 3-3 Inwalidów Wojennyeli. 320 3·3 

Tyn Jm~ek Chaim, zamiesz. w 
Dzfałoszynie, zag. tylny nu

mer rejest. od samochodu Łd. 
80110. . 281·3-3 

Tra.wiński MBjer z;?· wek~'el 
DH zł. 98. pł. 15.7.-28. Wyst. 

M. Mlchalski, Wa.rsrnwi<, osta
tnie żyro Rubivsda,in. 229 3.3 
r-rajtelbaum Rubin, roc·z. 1907, 

zagnbił krrtę rejestr., wyd, 
w Łodzi. 614-3-1 

Terkeltaubowi S.zoelowi, Po· 
łudnioNa 29, skra.diiono wek· 

sel na ~ł. 125. płatny 15 lipca 
1928 r. wyst. 8:-.. Nitl.ra, Kallsz, 
Złota 4, 1lec'enie B. Szpicberg. 
Weksel ten unieważni& się. 

584-3-2 

Wdl Maier, :wm. w Piątku 
zagubił patent IV. kat. na 

sprzedaż ~alanterjł, wyd w f,ę
czycy. 271-3-3 

WłtcHk Marcin, zag. blanoo
weksel n& zł. 50. Wyst. 

Otto M:orgenv:er~. Weied unk
wsżala się. 201-3-3 

W ajnberg Jakób, rGci 1eos, 
zag. kartę odroczenta., wyd. 

lf.?oez kom. po boro są w Łodili. 
214.3 3 

wagner .Alfred, r. 1905, ?.a:::" 
łs. WOJ'lk., wyd. prLez P. K. 

U. Łódź· m. 233 3 3 

Wi'flczyk Stanisław, r .. 1903, 
zag. ks. wojak., wyd. ~uez 

Urbański Jan. Jakub, r. 1883, P. K. u. Łód•·m. 223 3 3 
2ag. Jrn. we>Jsk., wyd. prze·z. 

P. K u. Łódź·m. 524 3 1 zag. znak tyln_y Słlf!lC~h,)dU 
.f,D, 1300, wy<L na Im:ę J~~ 

na Krystyna br. Oslrowsłtlogo. 
576 3-1 

urbach Szlam~. ~01cznik 1886, 
zagub. ks. WOJS•{Ową, wyd. 

w Pabjanicach. 474-3-2 

uniewa~niam skrad~ioną legi-
macJ, nauczye. Nr. 10987, 

wyd. przez Kurntorjum Wvrszaw 
skie na nazwisko Heleny Ozie· 
dzicówny. 332 3 3 

Wo:ff Fls;.:el, r. 1905, 1rngubil 
kartę odroox.enh, wydaną 

w Łodzi. · 572 3 1 

Walko-:.\&iliemu Antoniemu 
skradzkno prawo ja1dy sza- . 

Ziółkowski Wacław, r. 1903, 
z~g. ks. wojsk., świ::<1 e1;~wo 

pieb.rskle, wyd. przez wojsko· 
we zakłady go.s.podau1e w Ba· 
ranowiczach · oraz metrykę ur. 

571.31 

Zilbersztajn Lajzer, rocz. 1899, 
zag. ks. wojskową i kartę 

mob, wyd. przez P. K. U. ł~ódź· 
m. 493 31 

ferskiej, wyd. w Łodzi ora'l ks. zelewioz Pant3l, roczn. Hl07, 
wojsk •• r. 1898, wyd. i-1rzez P. i'iagub. zaświadcz. o rejestr., 
K. U. Łódź pow. 494-3-1 wyd. przez Kom. Pcb. w ł-odzl. 
wawrzonek Ignacy, r. 1909, 479_3.1 

zag. kartę nj, wyd. w Ło· zy1ters1ac Izrael-Sdama, Na
dii. 609-3~1 rutowic1a 22, zagub. dowód 

W ajns1t&jn Mendel, r. 1906, osob„ wyd. w Łodzi i ks. woj
z:;ag. zr,śwladcz. z KomiF'jl kową r. 1904-, wyd. w Radomsku. 

pob, wyd. w Łodzi· 498-3-1 601-3.1 

Wojtec1ka Kar.imiers, Hm. Zdyb Włanystaw zagubił la
w Zduńsklej-WoU, zagubił& świadcze11ie z Kom. Kontrol-

Zaginęh karta P.włdene. za L. 
4364: od konia, klacfy, ma· 

śd [~n1adej z gwi&zdi:ą. Karta 
fa wyd. w gminie Bełdów dn. 
16. IV. 1924 r,, G1.·lfrydowi Bi
ehowi. 330 E-3 

Z.<>ginęły ks. kontowa i pobo
r,)wa na wyroby tytoniowe 

n& rok 1928. l";.skawy zne.11.1.oa 
z:echc" zwróe'ć f,rmie „Granit" 
ul. Zielona 11. 219 3-3 

Zagubiony rnsirł wetlsel. Wrst. 
Hersz Grinberg, zl. Mo.s;, ko

wlcz R1<jchman, żyro B-ci& I-frr
man i tipó!lrn. pt 511. 1927 r. 
na 'ł. 180, Wolbrom, 1aopatno
ny ~<lauiulą egzekucyjną bez 
wykonania li! dn. 9.2 1928 Nr. 
A. ł70-2S. Sądu fotoju 9. Okr. 
Łódź. 202 3-3 

z11b'erbogen ~ózd, rocz, 1888, 
za.;;. ks. WOJBk., wyd. przez 

P. K. U. Ł(5dż·m. 259-3-3 

zylbe: berg Nae:en, Plotrk.-nv-
k~t 155, ug. dowód os;>b., 

wyd. przez Ul. Kom. P. P. w 
Łcdzi w r. 1921 omz pa.tent 
puemysł. kat. V. b., wydany 
w Lodzi. 434 3 2 

Zaginęła legit. rej. ł„d. 417 
oraz pravrn kursowania t&k· 

sówki Nr. 99, wy:;t. na imi~ 
Arno Di..-tla, zam. w ł,odr.1 
przy ul. Piotrkowshh'j Nr. 157. 

I 423-3·2 

zaginęła ks. woj;kowa oras 
karta mob., wyd, p:;:-ze?. P·· 

K. U. tódź-m. n& imię Szymo
na Ri:jmiea. 396-3-2 

Zaczek Z. i Majch.rzak M. za
gubill tylny numer rej~str. 

od samochodu Łd. 80192. 389·3-2 
konceeije na. detalicz. sprzedaż D<'j, wyd. w Łasku. 485 3-1 
wyrobów tytoniowych. 605·3-l zaozek Z. i }{;,jchrzak M .• 

Zaginęło ze1wolenie na prawo Ogrodowa 28, z2gub. leglt. 
W awrzyniak Antoni, r. 1900, 

nguB. ks. wojskową, wyd. 
w Kutnie. 528~3-l 

Wyrębski Henryk', r. 1906, 
sagubił kart42 re.jstr, wyd. 

przez P. K. U. Łódź-m. 477-3- 1 

W ypychowsk& Helena. zag. 
wyciąg i ks. ludności, wy

dany przez Urz. Gm. Grusr.;czy· 
ca, pow. Sieradzkiego. 357.3.2 

jatdy r•c1nym woikiem ~~o od samochodu Łd. 80M9. 381- 3-2 
ul. Piotrkowskiej, wyd. na lmf 4 
M. Be~owlci i S-ka. 242-3 3 w•WWWW 

Zakrzewski Szczepan zagubił 
ks. inwalidz!ą, wyd. pr1ez 

P. K. U. Łódź za Nr. 24:. 445.3 

~'ł'.!ł!~ ................. ,.. .......... . 
Redakcję zakończono: 

16 czerwca 1928 r. zawlerka Wojciech zagubił 
dowód osobisty, wyd. przez •A,••11t..••11..eeJt..uA.••11..„11t..••1;,.nJt,.••'1.• 

Łód1kie Star. Grodzkie. 368 3-2 ••aaaaa•aa 

Drukarnia Puatwowa w lodzi. 30428 




