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f\dministracja czynna od godziny 9-ej rano do 3-ej po południu. 
f\dministracja przyjmuje ogłoszenia do „Dziennika Wojewódzkiego'' l~tytucyj społecznych I użyteczności publicznej, od 
osob zaś prywatnycn tylko takie, które wynikają ze stosunku do wła~dz rządowych i wymienionych Instytucyj. - Cena ogłoszeń: 

drobne 6 groszy za wyraz najmniej 60 groszy. Zwycujne: 15 groszy za wiersz milimetrowy (strona 4 szpalty). 
t<ażda nowa podwyżka taryfy obowiązuje wszystkie jut przyj~te ogłoszenia od dnia zmiany cen, bez uprzedniego zawladomlen!a 

Cena pojedyńczego egz. 50 gr. 

Wszelkie należytości za ogłoszenia należy wysyłać na adres: Polska Agencja Telegraficzna Łódź, Zielona 8-a, lub P. K. O. Nr. 30.358 
(Polska Agencja Telegraficzna, Wydział ogłoszeń, Warszawa). 

Ogłoszenia należy klerowaó pod adres: Polska Agencja Telegraficzna, Łódź, Zielona 8-a. 
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Wydział Rolnictwa i Weterynarji: Wykaz chorób zakatnych zwierzęcych w m. maju 19~8 r. - Cenniki do 
obliczenia wartości nieprawnie wyrąbanego drzewa w lasach niepaństwowych w pow.: Kaliskim, Sieradzkim i Wieluńskim. 
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I. 
NOWOOGLOSZONE PRZEPISY 

I ROZPORZĄDZENIA. 

W Dzienniku Ustaw Rz, P, Nr, 60, 

poz. 556. Rozipoirządz.enile Minisfra Skarbu z dnia 
7 lutego 1928 ~. w celu wykonania rozpo· 
rząd:z.enia Pr·ezydenta Rz,eczyipospolit·ej. z 
dn~ 26 mar·ca 1927 r. o monopolu sipiirytuso
wym, wydane co do § § 67-158 i § 483 w 
porozumieni:u z Ministrem Ro1l!11:k:twa, co do 
§, § 368-392 i· § 206 w porozumieniu z Mi
ni•strem Spr a w W·ewnętrznych i co do 
§· § 412, 439~2 w po~ozumieniiu z Mini
str.em Prz·emysłu ·i: Handlu. 

W Dzie·nniku Ustaw Rz. P. Nr. 61. 
poz. 564. Ro:zpor2ąd~eni1e Min~stra Skarbu z dnia 

17 kw~etnia 1928 r. w sp:rawi1e wykonania 
roizporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej o opod:atkow:aniu cukru. 

poz. 568. RO'z1porządz1enie· Ministra Reform Ro1lnych z 
dn~a 4 maja 1928 r. wydane w porozumi~niu 
z Minisitrem Skarbu o uzupełni·eniu rozpo
rząd~e~i1a Ministra R.eform Rolnych z. dnia 
2l maja: 1927 r. w sprnw1e· opłiat i świadcz.eń 
przy wnos:z.eniu służebn:ośd w woj.ewódz
twie kieleckiem, lube.Iskiem, łód;z;kiem, war
sza1wskilem i w zachodni1ej ·częśd wojewódz ... 
twa białostodlde·g·o. 

poz. 570. Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 
z. dnia 31 maja 1928 r. o świ·adczeniach w 
natune pny prz;eprowad!zan\u meljoiracji na 
gruntach podlegających prz.ebudowi·e us1,ro
ju rolnego. 

W Dzienniku Ustaw Rz, P. Nr. 62. 

poz. 574, Rorzpo:rządzenie Miniistra Robót Publicz„ 
nyieh z dniru 13 kwiietniia 1928 r. w sprawie 
ogłois.zenfa }ed'n0ilHego tekstu ustawy wod
nej. 

poz. 575. Roz;porządzenie Mini,stra Rolnictwa z dnia 
26 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z 
Minis1t:rem Spraw Wewnętrznych o spo·so
bie ucz,eni1a i egzaminowania oglądaczy oraz 
ich zaikr,esiie dział:ani:a. 

W Dzienniku Ustaw Rz, P. Nr. 64. 

poz. 584. Roz:porządz.enia Mi'lli1stra Reform Rolnych z 
dnia 111 ·cz,erwca 1928 r. wydane w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu ornz Mini1sfrem 
Rolnictwa o ~tatude Pań.stwowego Banku 
Rolnego„ 

poz, 587. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 
15 ·czerwca 1928 r. o zmianie i uzupełnieniu 
niektórych p0tstanowień rozporz,ądz·enia Mi
nistra Skarbu. z dnia 15 lutego 1928 r. w 
sprawie il<Yśd i wysokośd priemij 4 % pre
mjowef pożyczki inwestycyjnej oraz sposobu 
ich losowania. 
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W Dzienniku Ustaw Rz. P. Nr. 65. 

poz. 593. Rozporz.ąd!z,enie Pr.ezydentai Rze:czypospoli
tetj z dnia 20 .czerwca 1928 r. o pieczęciach 
urzędowych. 

poz. 595. Roz,porz.ądzenie Ministra R1eform Rolnych, 
Ska~bu i: Roln:idwa 'Z. dniia 11 cze·rwc.a 1928 
roku o emi1s:ji zfoty,ch 7 % ohligacyl melima"'\ 
cyjnych Państwowego Banku Roilnego oraz 
o długoterminowych poży,czkach amortyza·
cyfnych w tych obligacjach udzi1elanych. 

poz. 597. Rozporządzenie .Mini,stra Rolnfotw.a z dnia 
12 czerwca 1928 r. wydane w pornzumiepiu 
z Mini1sfr:em Spraw Wewnętrznych i Mini
strem Skarbu o nadzorze weterynąryjnym 
nad tar 1gamiJ, jarmarkami, pokazami i prze
targami zwi1enąt, rzeźniami1, zakładami tu
·Czeni·a dla ·celów przemysłowych, krowiar
ni;ami, wsipólnemi pa:stwiskami, sfa:jniami za
jezdnemi i przedsiębiorstwami, handlu zwie
rzętaJ:lli, l·ecznicamr i uzdrow,islkami dla 
zwierząt. 

poz. 599. Rozporządzenre Ministra Pracy i Opieki 
Sp1ołec.znej z dnia H czerwca 1928 r. o~ przy ... 
dzi1e1l1eniu do kategoryj niebezpieczeństwa 
.prz:edsięibiorstw, podlegających ohow.iązko
w:i: ube1z:p~e,cz!enia od wypadków na ohsza,
rze woj1ewództw:. krakowskiego, lwowskie
go, sfani1s.ławowski1ego,; tarnopolskiego, cie
szyńsiki1e'f cz.ęśd wojewódz:twa ś;ląs.kiego! 
war.s.zawski1e·go wraz .z m. st. Warszawą, 
łódzkiego11 . kieJe,cki1ego, IrnbeJskiego, biało
stórckiego, wołyńskie1go, pole1s1kiiego.. m1wo
g·ródzk.i:ego i wHeńskiego, oraz o ustaleniu 
kla:s niebezpiecz·eństwa dla poszczególnych 
kafogoryj niebezpi1ecz.eństwa na ~)kres rewi
zyjny od 1 stycznia 1928 r. do 3 l ·· grudnia 
19312 r. 

W Monitorze Polskim Nr. 130. 

poz. 217. Ro:zpo!rządzenie Minis:trn · Skarbu z dnia 
30 maia 1928 r. w sprawie odprawy celnej 
tow:a:rów wywożonych zagranicę kolejami. 

W Monitorze Polskim Nr. 136. 

poz. 233. Zarządzeni'e Pre,zydenta . Rzeczypospolitej 
Z; dnia 8 czerwca 1928 r. w sprawie czaso
wego przymusić>we.go zaięci:a gruntów na plac 
ćwiczeń dla gar.ni1wnu Łódź. .. . 

W Monitorze Polskim Nr. 138. 

poz. 237. In:sfrukcja dla pow,i:atowych władz admini
stracji ogólnej. 

poz, 238. In1s:truk1cj!a dla gmin wi1e'j1skich i miejskich w 
S'P'rawie przeprowadzenia statystyki produk~ 
·cj1.' rolnej. 

W Monitorze Polskim Nr. 140~ 

poz. 242. Obwi,eszczeni:e z dnia 18 ,czerwca 1928 r. w 
:sprawi1e emisji 4% pr,emjowej pożyczki in
we:stycyjneij w sumie SO.OOO.OOO zl, Vf 7łode. 

W Monitorze Polskim Nr. 144. 
poz. 260. Zarządzenie' Mini1sitra Pracy i Opieki Społ·e
. cznej1 .z dnia· 31 maja 1928 r. wydane ·vv po

rozumieni!u z Ministrem Skarbu w sprawie 
przedłużenia w niektórych iniejscowośc.iach 
okresu uprawnieni.a bezrobotnych do 'pobie
rania zasiłków. na zasadzie ustawy z dnfa 
18 Hipca 1924 r. o zahezpfocz1eniu na wypa
dek bezrobo:cia. 

poz. 261. Po1stanowienie Nadzwyczajnej Komisji Roz
jemcz.ej' powołanej na zasadzie Ustawy z 
dnia 16 maja 1922 r. (Dz. Ust. R. 'P. Nr. 39 ex 
1922 po1z. 324) decyzją Pana Ministra Pracy 
i_ Opi;eH Spofocznej z dnia 31 marca 1928 r. 
za Nr. 2705/GIP. 

Ili. 
ROZPORZĄDZENIE 

Wojewody Łódzkiego 
N a mo1cy Roz1porz.ą.dJze1nfa.. Mini1sitr:a Rolini:ctwa z 

dni1a 17. HL 28 r. (Dz„ U. Nr, 45, poz,. 448), k~br.em 
prz,eka1z1a:nJO W oij:ewoidom upraiwnien1ia wy:nikajią!c1e z 
p. a, d, e ustępu dmgi1eg·o art. 51 Rozporządzenia 
P.r·ezydenta Rzpliitef z: dni1a 3. XH. 1927 r. (Dz. U. 
Nr. 1110, poz„ 934) o 1prawie łowfookiiem - zabr:aniiam 
p:oluwać w poiwiiecie Brz:e1zińskim na dani:ele i ·zając1e 
od 1 w1rzieśni1a do końca roku 1928. 

Łódź, dnia 5 cz,e'rw.ca 1928 roku., 
Woj.ew:oda ('--) Ja s z ·cz o ł t w. r. 

ROZPORZĄDZENIE 

\V ojewody Łódzkiego 
Na mo~y Rozp:orz,ą1dz,eniia J\tin:i,stra Rolnidwa z 

dnfo1 17. HL 28 :r. (Dz;, U. Nr. 4.S, poz. 448) w P'r1z:ed
mi;od1e p:rne1kazani1a W oj1ewodom uprawn1eń wynika
jących z p. a, d, e us1tępu drugiego art. 51 Rozporzą
dz,en:ia Pre·z;yidentia Rzeic:zyP'os,polHej: z dnia 3. XII. 
1927 r. (Dz„ U. Nr. 110, poz. 934) o. prawie łnwiec
ki,em - zaibm1niam 1pplo1wa,ć w po;wiede Kolskim na 
z:a'j1ą;oe s!z.aira!k:i ·w cuiisie o'd 1 lutego do 31 paździe,r
ni!ka r. h. 

Łódź, dnia 1'3 czerwca 1928 roku. 
W oj,ew:oda (-) J a s z, c z o ł t. , 

IV. 

OKÓLNIKI. 

Wydział Prezydjalny. 
L 1/55. Ł6d1ź, d:. 28 c.zerwca 1928 r. 

OBWIESZCZENIE. 
Zgodnie z § 2 Rozporządz,einia Rady Ministrów 

z -dnia 2 kwietrtia 1928 r. o komis,jach specj,ąilnych', 
powoił.anych do rozstrzygania· sikar·g na nakazy inspek
forów pracy (Dz. U. R. 1P. Nr~ 52 'P'OZ. 497) wyzna
,czam do Komilsji przy Woj,ew1oidzie na dkres fa·t 
trzech: 

Zastępcą p1rzewodniczącego:. 
Wfoewojewo:dę łódz~ieg·o Stanisława Lewidcie.go, 
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Członkami i zastępcami członków: 

a) z działu administracji przemysłowej: 
członJkiem naczelnika wydziału Inż. Karnla 
Bajera, zastępcą członka radcę wojewódzkie
go w VI st. sł. Stanisława Piaskowskiego. 

b) z działu administracji rolniczej: 
członki,em nacz·e1n~ka wydziału foż. Zygmunta 
Szostaka, zastępcą czfonka kuntrolera mająt
kbw :państw. w VII st. sł. foż. Karola Szerląga. 

c) z działu administracji robót publicznych: 
członkiem Dyrektora rnhót puhHcznych Inż. 
Broni1sława Stawiskiego, zastępcą członka rad
cę budownictwa w VI st. sł. I'nż. Kazimierza 
Woźnickiego. 

d) z działu administracji sanitarnej: 
członkiem naczelnika Wydziału Dr: Stani1sła
~a Skalskiego, zastępcą członka inspektora 

•lekarskiego w VI st. sł. Dr. Stefana Ladyń
skiego. 

Wojewoda (-) Wł. J as z cz o ł t. 

Wydział .Roln. • 
I 

Urząd! W.oj,ewódzild w Łodzi1 - Wyd1z·„ Roifai. i: W eter. 

L. RW. 3025/IV. Łódź, dni1a 5 czerwca 1928 r. 

OKóLNIK Nr. 4. 
Wobec wejścia w życiie z d~. 1 k1wietni1a r. h. 'roz

po1rządz1eniia . Pre·zyde:nfa1 Rze·czyfPiospolite:j .z, dm 2t2 
s~er1pnia 19217 '.f. Dz. U. Rz. P. :Nr„ 77 z 1927 r. i ko
nie1cznośd nale·ży1teg.o stosow:a:nia tych pnepi,sów 
prziez pe'rs1oniel we1t1e'rynaryjny, zarządzam, na podsta
wiie r,01zporząidz;enia: Miini1stra Roilniictwa z, d:u. 9 stycz
nfa 1928 1'1. Dz„ U. Rz. P. Nr. 19 z 19128 'r., oir1az, r:e'
s!kryp1t6w Nliniisfra Rol'n.: z d!n. 29. H., 7. IV. j1 9. V. 
r. b. Nr.. Nr. 936, 1'237, 1591 t 2447. W. II. oo na·stę
puj1e: 

WSTĘP. 

W zr1ozumi1en1i u ok ólni!ka ni1n:i ej!S1Z ego slo1w o 
t1arty1kuł" odno1sil się do rozporz1ądz,enia Pr.ezy
dienit:a1 Rz,e1c:z:yip:o1sip·olitej, 1z! .dn. 22 si,e1rpniia 1927 T., 

znak .zaś „§" do roz1pi0ir:ządz,enk1 Mini:stra Rol
nktwa z d!n. 9 stycu11ia 1928 r. 

§ 4. Sz1cz.egóto1we s1prawnzdani1a, w:zoru lit. a i 
b wiłilltly być 1spc,r:z,ąd:zane1 po'. każd!ej czynności urz,ę
dowej! 11ek. wet. i p:rziedkła.dane Urzędowi W oi,e1wódiz„ 
kfomu. Spr:awo:zda1niia,, pro01tok6ły sekcii' i protokóły 
osza:co1w aniia na p1adte i' zahi te zwier'z,ęlł:a należy wy
syłać clio Urzędu W oj,e1w6dzlki1eg·o najpóźnie'j w kzy 
dnii rpo ukończeniiu czynno,śd .. 

§ 5. Cz,ynnościi OS!Z:acowania winny rozpoczy
nać 1s1iię be'zwłoc,zni1e pio :zehr1ani1u się powoiłany1ch clio 
tieg:o osób, ·ce1lie:m: nierz1afrz:ymyw1ainiia wezwanych oce
meiieH ponad konie'c:zną poit:rz1ehę. 

W ra:z1ile po1wołaniia przez właściidela z1wienęda 
lek. w.et,er. z1e s1we·j strony, nal:eży mi,eć na uwadze, 
ź1e, leik. w1efor. ten; Ulpra;win;ilo•ny jie:st tylko doi wyir:aże
nfa ·opinj~ o iistode ·choroby. O:pi:nję tę nafoży zapro
tokófo,wa,ć. 

§ 9. Prnepi1sy o ustaleniu istoty chmohy stosują 
się w cał1ej' rnrz:C!iągłiości i do mi,ej1skich lek. wet., peł
niący:ch obo1wiązki pańsitwowe, 

j 11. Przy wysyłaniu próbek do Wydziału Hi
g;1zny w By,igm:;z,czy, po1wiato1wi, i mi,ejs,cy lek. w,et .. 
stoisować się wi:nni clio przepisów z.al. 3 ro1zp. l\lliiin:i
sbra Roln. z dn. 9. I. 2i8 r. -- Na każdą szfokę zwi,e
rzęcia, za którego mają być wypłacone odszkodo
wania, lub zapomoga, naiezy wysyłać osobne próbki, 
celem ofrzymani1a1 wyni1kó1w, bez1 których wypłata nie 
bywa us;kute1czniona. Celem :przyspiesz,eni1a tych wy
płat należy wyniki badań z tiyctg.osz;cz,y prz.edlktadać 
w oryginał,e Urzęido1wi Woij'ew6u:zk:i1emu bezz:wfocz
nie po 01kzymaniu. J::Sliż,sz1e ws:ka:zó:wki o n0isaci.źni1e, 
zar.a1zi.e płuq bycHa rngat,eg;oi i wście1kl1iźni1e podane s1ą 
poniżej przy oma1wi:amu każd1ej z tych :chorób osobno. 

§ 13. Pny:pominam i poidkrdlam z nadski1em, 
że o wymienionych pięciu ·chombach należy po ilch 
stwierdz,eniu 1zawradanlllać pow. kk. medy,cyny. 

§. 20. Zawi1adamianie o ,stwie,rd:z,eniu lub podiej
nemu nia ,chorobę za1raźHwą tyczy .sfa~ rćlwni,eż rzeż

nianych i samrnr.z.ąd!owyrch lek. wet. ora,z ogiądaczy 
rniręsa, :kit6rzy: ·oboiwiązani są wyśledzi·ć w miarę moż
nos,ci; źródło zarazy. Aby te ważne przy tłumieniu 
ciwrób za,raźliwycn zwienęcych ·ezynnosci mogly 
być d 101da;cmie przez, oglądaczy mi:ęsa s.pdni101ne,, ze
chcą P. P" l"rezyd1enc:i 1 ł'. P. ~tarostow1,e tprzewo.d
niczący Wyctziaiów Puwiatowych) w.rząctz1c aby 
prned 'końc,ein r. b. powiatowi, lulJ samoirządowi kk. 
wet. na ki:likakwtnych zehnmia'ch zapoz.naH ogląda
czy z charakterystycznemi ozna.kami najczęscieJ 
spotykanych cłwrób zaraźliiwycl1 oraz. zie zmianami 
patoi•ogicznemi na frupi,e. W pierwszym rzędzie przy
stąpić :należy do omówienia pomoru 1 zarazy świń. 

§ 23. Szacowani:.:.: z1wierząt paed:sta1wi,ających 
w1arto&ć po:miż1ej 100 zJ. przez le'k. wet. bez ud:uału 
hi,eglych tz, a.U:notaqą w prio1tokól1e), należy stosować 
Jak najszerzeJ, na co zwracam s.z,cze,gólną uwagę w 
int1er,esi,e ~'t.:aTbu Pańs1t,wa. 

§ 25. Powstrzymy\vrnnie pov1. l,ek. wet. od po
wtórnych wyj:azc.hYW do mi.e1scowośd, w których 
s:twi·e'rd:zony zo1s:tai \Vy11:mch pryszczy.:y, otrętu, róży
cy śvv)ń, cholery d.r.ohiu i pomoru kur może być sto
sowane do 4-ch 01statni1ch cn,orób. Przy panu;ącej jed
na'k pryszczycy, kióm zagrażać moze caiemu obroto
wi hand!1owemu zwierząt wewnątrz kraju i zagranką, 
rni1?- mów1iąc oi moź:ebnycn upadkach zwN:rząt przy teJ 
choro1bie, wskaz.anem jest cz.ęsits:ze delcgowan.1,e pow. 
},ek. w1et. 

Jednncz1eś11ie postana,wiam, aby w powk1tach, 
które p:0isiadają sejrmkowych lek wet., tym osbJnim 
ponwz1oino c'ał1e ie{:znictwo zwie·rząt Powiatovrych 
lek. wet. w.zyw:a.ć nal1eży: .do upadKu k.ilku zwierząt 
naraz., do każdego po;1eayr1czego u;pad.~rn zwierzęcia, 
poidej1rzanego o zaraLę, d:o każ>c1,ego p,odejT:z,Bnia o no
saciznę i ś1wforzb koni, wreszciie do zachorowań kii
ku z:wi1erz.ąt nar1az. W tym celu pok;cam f'. ~taro
sitom wydać zarząd.Lenia, pouczaj.ące organa obo1wią
zane 0') zawiadamiania vvradz o ciwroha.ch (polk~ja i 
unz1ędy gminne}, do którego z lek. wet. w rnzic po
trzieby z1wracac się należy. W powi,a1k„ch pozbawio
nych ,S(e·jm. 'lek. >Net., ratc;\1VT~i,;:.tvvem zdrowia i, życia 
zwie1rząt domowych mogą zajmo'vvać się pow. lek. 

wet. na koszt sejmików lub właścicieli .zwierząt. 
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W związku '·Z powy:hsz1em, wyj1azidy pow:. le:k. w1et. do 
poj,e1diynczy.ch ,choq11ch szrtuk nile mog,ą być dok:my
wane na kiosrzt Ska~hu Pańsitwa. 

§, 31. Rachunki ocen1JCiieH: (hiegłych) winni P. 
Staroistowile x P. Pr,ez:y1dend mi1ast prz,edkładać jed
nocześnie .z aktami według zał1ączonego wz;oiru. 

A 1rlt. 46. Wyjaśnia rpar. 202 opm.„1ty na pa:r. 199, 
jak ;rbwni1eż ustęip 2 z:ał. Nr. 6 do !l'"Ozp. Min. Roln. z 
d. 9. I. 28 r., na podsfawi1e których s!kórry z1wierzą!t 
padłych na sikutek .zarazy dz~kzyzny, mog,ą być do
pus,zrczone rdo obrotu, po uprz1ed'ni1em zdiez:ynf eko1-
wani1u. 

Art 49. Zwiracam uwag!ę, że krnwy dotknięfo 
gruźli'cą wymi:eni1a i; wyni1s;zc.wne podleg:ają be'z.
wzglęidnemu wyibiijaniru. 

Art. 76. .Zapomogi1 przy wągliku sz,elestnicy 
-~·oraz z1a1ra1zri1e dizkzyzny ł bydiła 'rogatieg:o wypłacane 
będą tylko 'Za zwierz:ęta ipad!łe wskutek tych chorób. 

§·§ 91 i 93. W raz1e stwii1eridz1eniia w płucach s,e
krwesib;ów chaira:kt1e1ryS1t)1c:znych dl1a z:ar:az,y płuc . by
dła i-ogatiego, wy1cjnJki płuć mo-g;ą być nie wysyłane 
do P. 1. N. R. w Byidigosz1c:zy, należy jedna:k telegra
f:kZJni1e z:aiwfadomilć otem Urząid Woj1e;w6dzki i1 ocz1e
kiw:ać iprzyj:a1zidu in1sipektor1a wete'rynaryjneg,o lub je
go zastępcy. Płuco chorobli1we należy zachować w 
całaśd. · 

§§ 124 i 1 223. Z UP'ra1wni1eń do wybijiania nada
ny;ch P. P. Sta:rio1sfom temi §§ 1nal1eży ko-rrzysta,ć j:ak 
najogłędni1ej1 i w ~az.aich koni1ecz:nej potrzeby. 

§ 228. Sta:r0ista (Pr:ezydie:n:i} zar.z,ąd!za bezzwło
czne zabiiciie koni, choTych na nosaciznę Jeśli liczba 
ich nie pr:ie1wyżs1zia1 diwuch. P:rzy większej' ilośd cho
rych na nosaci:z1nię lkoni, St,arosta (Prezydent) ikomu
ni1kuje 0 1 tem tel:egraficzn1ie Urzędowi Wojewóid:zkie
~u ~ oczeku~e pr.zyia:z:d:u :ins.pe'ktum. wetieryna:ryjnego 
lub )ego 1Zas:tępcy. Ud 1poz,oistał'ych w zapowietrzonej 
zagrodizi1e koni1 pow:iatowy (mie1j1ski1) lek. w:et. pohi1e
~aj1ą p~·óby krwi; i wysyłają je do Byidg:osz,czy, powi1a
dam~a1ąc j,ed!n:ocz,e1śni1e1 o tiem Urząd W oj.e1w6dzki. 
Pot1rzebę wy,syłiki próh krwi do Bydgo1s1z1c'ZY od koni 
V( mi1e'is'c.owośd1ach wolnych od tej za!r1azy Staroista 
(Pre'z,yden:t) uza1s:adni1a pr:zy 0isobnem 1spraw.oz.daniu 
LJ,r:z,ędow~ Wojewódz:ki1e;rou. Podc,z:as tłumiienia nosa
cfany pożą:dJane jesit s:Jdon:ić właśdde:łiJ zwi~rz,ąt do 
m,s,zczeni:a ż,ioib6w i1 drrab~n oiraiz najśdś'l,e1j1sz,ego de
zynfekowan:i1a 'Uprzęży przy 1calikowi1tem nisz,cz1eniu 
podusz1ek od chomont. z.~emię ;z,e 1s1tajini1 właściciel za
bifa·go koini1a obawiąz;any j1es:t wy:wi1eźć, nawi1eźć czy
sfogo piiasku i ś'Ciany wyibiel:ić wapnem. środki de
zynfeikcyjn.e z.aJkupuj,e właśddel k'O'ni lub w razie je
go nie,ziamoŻtności g:mina. Osta1be1czną de1z,ynfekcję 
st1aini1 i1 upr,z,ęży prze!prowadza p1ow. mi1ej1ski, k~k. wet. 

§ 3.19. Se:kcia. p:s1a zabitego z powodu wśd8kHz
ny każdotr.a'ziowo 1j;es1t wymagana. 

§ 3212-3. Do rPSÓW podej1rz~nych o zarażenie się 
zasfos;ować nal1eży końcowy ustęp w § 322. 

§ 333. ,Z.a;chor:owania przy oznakach wściekliz
ny innyrch z,wierz.ąt gospodarskich w z:agrnid:ach, gdzie 
st1wiier.dzi0no uprzednio w,śdekliiz1nę u pSia lub kota, 
upoważnia lieJk. wiet 1do z;abida i oszacowania zwie
!l"'Z'ęda. 

W 'rlaJZiie ,s1twie1r.dz1eni1a o:Znak wśdeklizny w gospo
dars1t1wach, w których n:i1e było uprz:ednio wypadku 
wśd~eklfa:ny pisa lub koiła, lek. w:et może przystąpić 
do 1zabida: i os;za1c.owanfa .z:wi1erzęcia, obo·.viąz.any 
jest tylko móizg t:ego zwforzęcia wysłać do układu 
epiidemj1ołog:i1cizn:eg:o w Łod:zi. Dodatni wynik ·oadania 
upoważnia l;e:karz:a, do dalsz.ego wybijani1a nowozapa
daj.ących przy oznakach w1śdeklizny w· tej ;.~agrodzie 
zw,i1erz:ąt. Ujiemny wynik biadania w:sfrzymuje w·ybi
jani,e i wypłatę ods,zkodowań ze Skarbu Państwa. 
Przy upadku (śmfor:ci z:wi·erzęcia), co do którego wła
ścidel 01pisuje ws:z1eliki1e objawy wśdeklizny za życia 
zwi1erzęda l1ek. wet. wysyła mózg zwierzęcia do za
kładu Epidem. w Łodzi1 :i szacuj1e trupa. Ujemny wy
nik badania wsitrzymuje wynagrodzenie. 

§ 347. Na zabij1anie ·chorych na pomór i zarazę 
św.iń z wypł:atą odszkodowania będę zezwalał tylko 
w wyj:ą;tkowych wypadkach na podstawie szczegóło
wo umotywoiwanego wniosku p. Starosty (p. Prezy
denta). 

§, 352. N a uhój świ:ń .chory1ch i podejrzanych o 
pomór~ z:ar;azę na rzeź z:echcą :P.P. Starostowie i PP. 
Y'f1e'z,ydend udzielać zez:woleń na każde życz,enia 
właśddela, a w l~a:ziie cięż.kiego przebiegu cnorooy 
grozącej zagładą całego pogłoiwia .zapowietrzonej za
girody, nawet 1sikłaniat do uboju przy odpowie-dniem 
wyjasnfoniu l1e:k. wet. 

§ 365. Szc.ze:pi:eniie prz.edw pomorowi i zarazie 
świ1ń ze,z:wafam przreprowad:zać w zagrodach zapo
wietrzm:iych na koiszt samorr1ządu powiatowego 
wzg11ędme miejskiego. ·w razi1e .01twarci:a na tien e:el 
kreaytów w budżecie l\tHni1sters1twa Kounidwa, wy
dam osobne .zariządzenire. Z.aipaidł1e p.o tych 1szcze1pi1e
niach świnie zapomogi wyptwcane będą w wysokości 
3/.1 s.z:acunk u. 

§ 386. W~ rnzie wyhrnchu różycy świń P. P. Pre
zyd'end mia:st wydz:H~lonych .i P. .P. Pr:z;ewodniic1z.ący 
W yidiz1iał6w' .Pow,ta1towy;ch w powiatach, gdzi1e są za
ang:aż:owani s1ejmikowi l1ek we1t. mogą zarząd:z1ać 
prz,e1szcz.epianie przez, 1pod1egłych lek wet.· samoirzą
dowycll prz,y pomocy wy1k1wa111bkowanych ogtqdaczy 

. mi,ęisa ca1ego pogłow11a: s1w1ń n:ietyl1ko w z:aiPOtWi11etr;zo
ny1ch za,g1roctacn, .iecz, il 'W sąsi1edln:ich zaigroaach zapo
w1,etrnonej, m1eJ1Scffwoiś1d1 a Jesl;i to ,samoxządo;wi Jeik. 
wet. w 1porozumi1eniu 1się ·z, pańistw. f,e;k. wet. uznają 
z1a celoiwe·, to i 1 w sąsiedniicn zapowi1etrz:0nych mi1ej
scorwosdach. Prz:eprowadzani1e :szczepień dowolnie 
n:a dalszych wolny,cn od irbżycy foirenac11 nie jest do
,z1wolone. Dla; nadania 1tym szcz,epiemom j.edn:olitegn 
kierun:ku, nakła.ct1em na mag~straty miast wydzi,elo
ny;ch i Wydziiały Powiiafo1we· 1obow11ąz1e1k donoszenia o 
tych czynnoś1cmch Urzędo1wi Wo'Jewódz,ki1eimu -
pie:rwsz,e be'Z:po18rie<lni:o, a drugie z:a pośredni.citwem 
rS'tarostwa bI:Izszych ·S,zicz,ególów il prz.edlkładanie pro
tok6łÓ1W ,s,e;kcji padłych świń dokonranej przez samo-
1rządowego lek. 'Wete1r, M:aterjał !S.Zerzeptenny pr.zedw
różyico1wy ·ze1chcą e. p . .P"riezydenc.i i1 .P. p. ł'rze1wodni
C'Zący zakupywać na koszt samo1rządu miej1s:kiiego, 
względnie :powi1atow1ego. W tych nielicznych pow:m
t'ach, w który1ch \Vydziały Pow:hdowe nie zaangażo
Wia,ły do1tychc.z1a1s sejmikoiwych lek wet., szcz,ep~eni1a 
pirziedwróżyicowe mogą pr,zeprowadzać pow. lek. 
wet. na kos<Zt sejmikó\W, 1e1C'Z' w wolnym od bezpo· 
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śr;edniich swych obowiązków eza:si'e. Wal:ka prowa
dzona z różycą przez sejmikowych l:ek. wet. nie wy
klucz1a możnościi ,spirowadzani:a przez pow. lek wet 
pół l:Hrowych zaipa:sbw surowiicy przieci:wróżycow.ej 
n1a kos1z1b Skia:ribu Pailis1twa i1 1sfo1sow:ania jej bezpłatnie 
w nagły1ch wypadka:ch z.achoirowań świń na różycę. 

W z1akoń:C'zeniu, wymagam szybkiie·go i1 e.nergiicz
nego załatwiania wszelkich czynności, związanych z 
tłumi:eniem zaraz zwierzęcych i wypłatą odszkodo
waf1 ora,z zapomóg poszkodowanym właścidelom 
z1wierząt. 

Wojewoda: (-) JASZCZOŁT. 

RACHUNEK 
Wynagrodzenie biegłych, powołanych dnia 

dla oszacowania ............. . 

na podstawie § 31 Rozp. Min. Rolnictwa z dn. 9/I 1928 r. (Dz. U. Rz. P. Nr. 19 

z 1928 r.). 

Obecni byli ...... „ .. . 

zamieszkali .................................................. . 

odbytej (ego) od miejsca czynności Komisji 

Czynności rozpoczęto o godz ..... . 

Wynagrodzenie przeto wynosi:· . dla........ . 

Siedziba Starostwa (Magistratu) dn,„„ 

WYKAZ 
chorób zaraźliwych zwierz.ęcych na terenie Woje

wództwa Łódzkiego w miesiącu maju 1928 r. 

Nosacizna: 
pow. Łódzki, [im. Wis:kitno, w, Huta-Szklanna. 
pow. Piotrk~;ski, gm. Woźniki, ,f. Mazurki. 

pow. 
pow. 
pow. 
pow. 
pow. 
pow. 
pow. 
pow. 

pow. 

świerzb koni: 
Btzeziński, gm. Długie, w. Katarzynów. 
Brzezi1ński, ·gm. Lipiny, w. Wirtikowice. 
Ła1ski, gm. ·Wola-Wę,żykoiwa, w. Sobiepany. 
Sieradzki, m. Sieradz. 
Si,e1radz;ki, ·gm, Klonoiwa1, w. Jeż.opole, 
Słupe1cki, gm. Sku!1ska-Wie1ś·, w, Łusz.cz1ewo, 
Wieluński, gm. Kuźnfoa1-Graibow., w. Czajków. 
Wi1e1uński, gm. Lututów, w. Dobrosław. 

Wąglik: 

Koniński, gm, Gosławice, w. Chorzeń. 

Różyc.a świń: 

pow. Brzeziński, g:m. Biała, w. Plud:winy, 
pow. Brz:eziński, gm, Łaziska, w. świńsk. 
pow, Brz:eziński, gm. Nieisułków, w. Kalis 1zów-Stary. 
pow. Brzez:iń:ski1 , gm. Bar.f0isz.ewke, w. Koźle. 
P'OW. Sieradzki1, gm. Klonowa, w. Klonowa. 
pow. Ka:liiski1, gm. Tyniec, w. Pawłówek. 
pow. KaHski, gm, Bła1szk1i1 w. Lubanów. 
pow, :KaHski, 1gm. Zbor6w, w. Rus,cew. 
pow. Kolsiki, w. Izbica. 
po1w. Radomsko wski, m. Radomsk. 
pow, Radomskowski, gm. Dąbrowa-Zielona, w, Ul esie 

. zakończono o godz. 

Starosta. 
Prezydent 

Pomór i z.eraza świń: 

pow. ~rzeziński, m. Brzeziny, 
pow. Kolski, gm, Cz.ołowo1 , w. Cz.ołowo. 
pow. Koliski, gm. fabi:ca 1

, w, Za.grodnica. 
pow. Kolski, gm, Izbica, w. Augus:tynowo. 
pow. Kofa,ki, gm. Czołowo, w. Drz1ewco. 
pow. Koniński, Rnt. Stare Miais'to, w. Modła. 
pow. Łęczycki, gm. Piątek, w. Pokrzywnka. 
pow. Sieradzki, m. Si1eradz. 
pow, Słupecki', gm. Klecz.ew, w. Zberzyn. 
po:w, Słupecki, gm. Kleczew, w. Nielborzyn. 
pow. Słupe,cki, gm. !Kl1eczew, w. Józefowo. 
pow. Słupecki, gm. Mfodajewo, w. Koszuty. 
pow. Słupe,cki, gm. Młodaj,ewo, w. G6ry. 
pow. Słupecki, gm. Młodajewo, w. J6ze.f6w. 
pow. Słupecki, gm. Lądek, w. Sługocin. 
pow. Słupecki:, gm. Lądek, w, Wie~zbno. 
pow. Słupecki, gm. Lądek, w. Dolany. 
pow. Słupecki, gm. Szymanowke, w. Szymanowice. 
pow. Sł.upe·cki, gm. Kowa:lewo-Sołectwo, w. Kowa-

lewo-Sołec1two1. 
pow. Słupecki1 , gm. Kowal1ewo:-Sołedwo, w. Kowa-

lewo-Opaatwo. 
pow. Słupecki, gm. Ostrowite, w. TomCLs1z.ew. 
pow, Słupecki, gm. K 1azimierz-Biskupf, w. Kamień. 
pow, Słupecki, gm. Ciążeń, w. Ciąźeń, 
pow. Słupe,c;ki, gm. Sa:marz1ewo, w. Samarz,ewo. 
pow. Wieluński, gm. Lutut6w, w, Łututów. 

Wścieklizna: 

pow. Brze·ziński, gm. Ga.ł!kówek, w. ,Wypalenisko. 
pow. Brzeziński, gm. Katarzynów, w. Katarzynów. 



pow. Brzeziński 1 gm. Mikołajów, w. Łazno1ska Wola. 
pow. Brzezii1ski1 gm. Lipiny1 w, Paprotnia. 
pow. KaHski 1 Rfil· Pamięcin1 w. Rychnów. 
pow. Kaliski, gm. Tyniec1 w. Skar,szewek. 
pow. Koniński, f.tBL Stare Mfa1s'lo, w. Wilków. 
pow. ł.aski, gm. Dłutów, w. Lesz,czyny Małe. 
pow. Łaski, ,gm. Dłutów, w. Dłutów. 
pow. Łódzki1 , gm. Brójce, w. Kot!liny. 
pow. Łódzki, gm. Bró:jce, w. Kurnwiice. 
pow. Piotrk01wski, gm, Kamief1sk, w. Ochocice. 
pow. PiotrkowslkL gm. Parzni1ewice, w. Gałkowioe. 
pow. Pio1l:rkows:ki 1 gm. Kluki, w. Marcelów. 
pow. Piutrko1wski, m. Bekhatów. 
pow. Piotrkoiw1ski, gm. W adlew, w. Radociny. 
pow. Piotrkowski, gm. Ręczno·, w. Luci.eń. 
pow. Radomskow&ki, gm. Gidfo, w. Chrustowo. 
pow. Radomskowski, m. Radomsk 
pow. Sieradzki, m. Szadek. 
pow. Turecki, gm. NiemyisMw, w. Popów. 
pow. Wielmliski1

, gm. Naranni,ce, w. Łyskornia. 

Zaraza dziczyzny i bydła rogatego: 

pow. Koni'ński, 1gm. Krams.k 1 w. Kramsik. 
pow. Koni.il.ski, gm, \Vysokie, w. Barce. 
pow. Koniński, gm. Brzeźno, w. Ko:d.ętowo. 
pow. Koniliski, gm. Go:sławice, w. Kraśni1ca. 
pow. Słupecki, gm. Wilczogóra, w. Wturek. 
pow: Słupecki, gm. Ol1e'Śnica, w. Augustynów. 

Gruźlica bydła rogatego: 
pow. Łódzki1 1 gm. Puczniew, w. Puczni,ew. 

Łódź, dnfa 141 czerwca 1928 r. 

Inspektor Weterynaryjny: L. DRECKI. 

V. 

Ruch służbowy za m. czerwiec. 
Pan Minister Spraw Wewnętrznych 

zamianował: 

D-ra Zygmunta Jankowskiego, urz. VII st. sł. 
S tar:ostwa w Łasku - lekarz.em piowiatowym w VI1 
st. sł. przy temż'e Starostwie. 

przeniósł; 

Stanisławę Borowiec, urzę-dn. XI s,t. sł. Starostwa · 
w. Łodzi do Starostwa w LubHnie w dotychczasowym 
charaMerze i stopniu słuzbowym. 

ustalił w służbie ~·państwowej : 

Eryka Hałaczkiewicza, Asesora w ·vn 'St. st 
U rz.ędu W otj,ew6dzkfie.go w Łodzi. 

Urbana Ciemiengę, urz. VIII st sł. Starostwa 
w Brzezinach na stanowisku Naczelnika Kancefarji 
w VIII 1st. sł. tegoż Sfa:tostwa. 

l'gnacego Dersniego, urz. IX st. sł. Starostwa 
w Łasku - na'. stanowisku N acz·efoika Kancelarj i 
w IX st. sł. fe'goż Starostwa. ' 

J6:zefa Żelanowski:ego, urz. VIII st. sł. Starostwa 
w Radoms~u. - na sfanowisku Naczelnik:a KancielaTji 
w VII'I st. sł. fogoż Starostwa. 

Alwina Hermana Szeila, urz. IX st. st Starostwa 
w Łęczycy - na stanowi'Sku Naczelnika Kancelarji 
w IX st ~ł. tegoż Starostwa1

1 
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Pan Wojewoda w Łodzi 

zamianował w zakresie administracji spraw wewnę
trznyt=h: 

Eugenjusza M.khaliczk'ę, urz. VIII st. sł. Staro
stwa w Łęczycy - Referendar.zem tegoż Starostwa 
w vrn st. sł. 

Artura Rajna, urz. VIII ,sf. sł. Starostwa Grod'z
kieg,o w ł„odz!i - Refe:renda:rzem tegoż Starostwa 
w vnr st. sł. 

Stanisława Zahłockiiego, urz. ·rach. VIII st. st 
Urzędu Wojew6dzki:egn - Księgowym tegoż Urzędu 
w VIII sforpniu sfożb. 

Franciszka Wiśniewskiego, urz. VUI' st. st Sta
ros'twa w Wieluniu -- Asesorem tegoż Starostwa 
w VIII st. sł. 

Stani\sława Spmsiaka, urz. Vili st. sł. Urzędu 
Worjew. - Asesorem w VIII st. sł. tegoż Urzędu. 

Stefana Czarnedkieg!o, 'Pra!ktykanta 1-szej kateg. 
Urzędui Wojew. - Rde:rend'arz·em tegoż Urzę1du 
w VHI 'Sit. sł. 

Emila Sapkowskie·g.o, praktykanta I kateg. Sta
rostwa w Radomsku - Referendarzem w VIII S't. sł. 
tegoż Urzędu. 

Stani1sława Klugę, urz. IX sit. sł. Starnstwa 
w Wieluniu - urzędniki1em III kateg. VIII st. sł. 
tegoż Starostwa. 

Sylwestir.a Kolafrskie,go, urz. IX· st. st Starostwa 
w KaHs.zu - sekrefa.1rzem tegoż Starostwa w IX 1st. st 

.Jana Stasia:k:a, pr,owi,z. ur-z. IX st. sł. Urzędu Wo
jew6d'zkiego - prowi'z. sekrefarzem fogoż Urzędu 
w IX st. s'ł. 

Adama śliw011skie,go1 urz. r"ach. VIII st. sł. Urzę-
1du Wojew. - Kontrolexem w tymże Urzę1d'zie. 

Edwarfda M.oż:d!Ze-ńskiego, urz. IX st. sł. St.aro
s1lwa w Słupcy - Sekretarzem tegoż Starostwa w IX 
stopniu służb. 

Zdzi'S'ława Stawowczvka, urz. IX st. sł. Staro
stwa G~odz'kfogo w Łodzi' - Sekr:etarzem te1goż Sta * 
rostwa w IX :st. sł. 

Franciszka Ruszkowskiego, u1"z. IX 'SL sł. Staro
stwa w Więluniu - Sekretarzem tegoż Starostwa 
w IX s1t. sł. 

Sta:niisława Piechotę, urz. X st. sł. Starostwa 
Grnd'zkieg10 w Łodzi - Sekretarzem tegoż Starostwa 
w l'X st. ·sł. 

Madę Duszyk6wnę·, urz. X st. sł. Ur'zędu Woje
w6dzkilego ~ urzędnikiiem Il'I :k:ateg. IX st. sł. fe,goż 
Urzędu. 

Antoniego Ba1rkzaka, urz. X S'L sł. Starostwa 
w Radomsku - unędnikiem 111' kateg. IX st. sł:. te
goż Staro'S1twa, 

MarjaJna Kryszarza, prnw. urz. X st. sł. Staro
stwa w Kaliszu - prowiz. sekretarzem tegoż Staro
stwa w X s't. st 

Bronisława J\1akeiws!kie:gio, prowi:z. W"Z. X ,st. s.ł. 
Urzędu Wojew . .- pwwiz. Sekrefar-zem tegoź Urzę
du w X st. sł. 

Marjię świtątkowską, pmwiz. urz. X st. sł. Staro
stwa w Pi,ott-kowie .:..__ 'prowiz. Sekretarzem tegoż Sta„ 
ro~1twa w X s1t. '$łi · 
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Henryka Kuźmińskfogo, urz.. X st. sł. Starostwa 
Grio:dzki,ego w Łodzi - Sekrefarz.em teg.oż Starostwa 
w X 1s·t. sł. 

He.Ienę J.ońską., urz. XI st. sł. Urzędu Woj ewódz·
kiego - uxzędnikiem III kaiteg. X s1t. sł. te·g1oż Urzęcfu. 

Anielę Kurcz.ewską, urz. XI s 1t. sł. Urzędu W oj.e
wodzkiego - urzędniki·em III kafog. X 1st. sł. tegoż 
Urzędu. 

Ma1rj:ę Przybylską, prnw. urz,ęd\n. XI ·st. sł. Sta
rostwa w Wi·eluniitlt - urzędnikiem III kateg. X st. sł. 
t1e1goiż Sta:rositwa. 

Wadawa Kolańskiego, prowiz. urz. XI s:t. st Sta
rostwa w Kaliszu - prowfa. se·k~etarzem w X st. sf. 
tegoż Sta:roistwa.· 

Lucjana Wapnriarskie:go, urz. XII st. sł. Staro
stw:a Grod~kieg:o w Łodlz1v-urzędnikiem III ka tegorji 
XI st. sł. fe.go.Z Starostwa. 

w zakresie administracji robót publicznych: 

Edwarda FaHenhiihla, fachnika bUJdowfa11ego 
w IX st. sł. przy S lar ostwie w Pfotrkowie - techni
kiem budowlanym w VII'I st. sł. przy temre Sta
ro1s1twie. 

w zakresie administracji pracy i opieki społecznej : 

Stefana Kałużewskriego, iprowfa. urz. IX st. sł. 
p, o. kierown. ekspoz. P. U. P. P. w Wieluniu - pro
wizoryc·znym uirzę:d!n. VIII st. sł. 

Kaz:imi1erza Michniewicza, prowi:z. urz. XI' st. sł. 
p. o. kie1rown. ekspoz. P. U. P. :P, w Pahjankach -
prowiz. urzędn. X sit. sł. 

Mkhał:a Zakrzewskiego, prowi'z. ur:z. XI st. sł. 
p. 01. ikriemwn. ekisipoz. P. U. P. P. w Zduńskfoj Woli 
prowiz. urzęidn. X 1s1t. sl. · 

VI. 

KOMUNIKAT. 
L. B. P. 3607. Ł6dź, d. 19 czerwca 1928 r. 

Pan Mini1sf.er Spraw W1ewnętrznych na poidista
wi,e a:rt. 1'4 Rozp. Pr,ez. Rz. P. 0 1 prawie prasowem 
(w te:ikśde ogfos1z.onym w Roz1p. Min. Sprawiedliwości· 
z dn. 4. I. 19:28 r.. D. U. Rz. P. Nr. 1, poz. 1) odebrał 
dehH pocztowy naistęipującym c'zasopismom, a mi1ano-. 
wiici:e: I 

p. t. „Bi-ednota", wyd. w Moskwie w języku ro-
syj1srkim, 1 

p. t. „Ra1boczaja1 Moskwa', wydawanemu w Mo
skwiie w j.ęzyku rosyjskim, 

p. t. „OMiahrskaj:a Gazeta", wyd. w Moskwie 
w języku roisyj1skim, · : · 

p. t. „~tia1brskiie Wschody", wyd. w Moskwie 
w ję.zyku rnsyj:skim, , 

p. t. „Sierp", wyd. w K1i 1jowie w języku polisikim, 
p. t ,,Mi1ędz.ynarodowy Kornspondent Chłopski", 

wyd. w Berlinie w języku polskim, . 
p. t. ,,'.Der Jung.e'r Arbeter", wyd. w Mińsku w 

języku żydow:skim, 
p. t. ,,Der O deser Ar1be'for

11

, wy·d. w O desie w 
języku żydowski:m., 

p. t. „Najwelt", wyd. w Buenos Ajre:S w j 1ęzyku 
żyd01wski;m, , i 

p. t. „Dfo· Presse", wyd. w Bueno1s Aj res w języ-
ku żydowskim·, . 

p. L „Der Syndika1Hst" wyd. w Berlinie w języku 
niemieckim, 

p. t. „Gloibns", wyd. w Kijowie w języku u:kr:ai·ń
skim, 

zakazując kh rozpowsz.echniania na obs·zarz·e 
RzeczypoispoH:teji Poilskiiej. 

LB. P. 3764. Łódź, d. 12 czerwca 19~ r. 

Urząd Wojewódzki komu.nik
1

uije1 że w niżej wy
mienionych agencj ac:h pocztowych wprowaidzono słut
bę telefoniczną i telegraficzną1• 

a) Kre;pa-Kośde]na, piow. fłża. 
b) Rewjatycze, pow. Prużana i Klewań 2 (.dw. 

kol.) pow. Róiwne. 
c) Hulcze, pow. Sokal. 
cl) Konopnice, pow. Wi.eluń. 
e) Obsza, ;pow. Biłgoraj·. 

ws.& a wzmz 

Urząd Wojew:ódzki ~ Dyrekcja Robót Publicz
nych w Łodzi oigłasza 

. PIRZET AiRG 
ofertowy na zewnętrzne otynkowanie gmachu gimna
zjum im. Królowe'j Jadwi·gi w Pa!bjarnicac:h'. 

Przetarg i publiczne otwarcie ofert odbędzie się 
w dniu 14 1iP'ca 1928 r. o godz. H-ej rano w Dyrekcji 
Robót PubiHcznych w Łodzi, ul. Zachod:nfa Nr. 15. 
Blankiety kosztorysów ślepy.eh otrzymać można i pla
ny obejrzeć w Dyrekcji Robót PuJbli.c:znydł (pokój 
Nr. 218) w .g·odzina:ch urzędowych:. 

Pisemne oferty na powyż'Sze roboty należy skla
dać w Dyrekcji Rohót Puihlicznych do g:odz. 10-ej ra
no d'nfa 14 lipca 1928 r. w czystych zapieczęfowany;ch 

·lakiem kopertach z na1pisem: „Oferta na z:ewnętrzne 
ctynkowanie gmachu gimn~zjum im. Królowej Jadwi
gi w Pabjanicach". 

Oforta winna zawiernć: 
1) dokładny adres oferenta, 2} kosztorys oferto

wy, z wypełnioną ceną jednostkową·i ogólną sumą, 3) 
deklarację, że warnnki przetargowe i ,przepisy tym
czasowe o oddaniu państwowych robó:t i! dostaw w za 
kresie działanfa Minis teristwa Robót PuhHczny,oh! 
z dnia 31. Vl'I. 1926 r. Nr. III-396/26 są mi znane 
i ich postanrowieni•om pod·da;ję się bez zastrzeźeń i 4) 
pokwitowanie Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum 
w wysokośd 5 proc. ·ogólnych kosztów. 

Urząd W oj ewódzki zastrzega soibie dowoilny wy-
bór oferenta. 733 

OGŁOSZENIE. 
Na skutek zwrócenia ,się do Magfatratu m. Lodzi 

Konsulatu Generalne1go Rzeczypospolitej Polskiiej 
w Chicago - wzywa się Stanisława Abaciaka, spad1

-

kobier,cy po zmarłym w Denver, Colorado, niejakim 
Antoni:m Robaku. vel Robacs'u, do przybyda1 wraz 
z dowodami osobistemi do Wydziału Podatkowego -
Plac Wofoośd Nr. 2, pokój Nr. 28. 

Łódź, d:nia 19 c1zerwca 1928 roku. 
687 Magistrat m. Łodzi. 

KOMUNIKAT„ 
Z kwesty ulicznej dnia 24 VI. r. b. na dochód 

budowy kościoła Św. Antoniego w Ł'ldzi (na Zubar
dziu) zebrano ogółem 1,997 zł. 87 ,r, Wydatki wy
niosły 204 z,~· 88 gr. Pozostało czystego dochodu 
1,792 zł. 99.:groszy, 69i 
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ZARZĄDZENIE. 
Na podstawie reskryptu Ministerstwa Rolnictwa z dnia 21-go września 1927 r. L. 2338/L. 2 wyda

nego na podstawie art. 25 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagos
podarowaniu lasów, niestanowiących własności Państwa (Dz. Ust. Nr. 57, poz. 504) Starostwo Kaliskie ogłasza 
cenniki na drzewo użytkowe i opałowe do obliczania wartości nieprawnie wyrąbanego drzewa w lasach,· 
nie stanowiących własności Państwa, na miesiąc kwiecień i maj r. b. i następne, aż do odwołania. 

Cennik 
na drzewo użytkowe na pniu na miesiąc kwiecień 1928 r. w powiecie Kaliskim. 

Klasa grubości średnicy 
w połowie długości bez 
kory i korony w centy-

metrach 

Do 20 centymetrów 

21 " 30 " 
31 „ 40 „ 
41 " 

50 fi 

nad 50 „ 

Dąb I Klon, Grab Brzoza, Świerk i jesion jawor Buk i klon olsza Olsza 
zwyczaj-i i wiąz pospolity i trześnia i jodła szara 

ny 

za 1 metr 8 złotych i groszy 

55.- 47.- 43.- 41.- 40.- 35.-

65.- 52.- 49.- 47.- 45.- 48.-

80.- 64.- 58.- 56.- 52.- 65.-

92.- 72.--:- 66.- 64.- 62.- 77.-

100.- 80.- 70.- 70.- - -

Iglaste, uż7tek cle6sz7 (żerdzie) 

Klasa grubości 

I II I III IV V 

-

-
-

-
-

13-14 cm.!10-12 cm.I 7-9 cm. j 4-6 cm. j do 3 cm. 

złotych za 1 OO sztuk 

250.-1150.- I 76.- I 40.- 12.-

Cennik 

Sosna 
i mod· Osika Topola 

i lipa i wierzba rzew 

42.- 32.- 25.-

56.- 40.- 30.-

68.- 52.- 38.-

80.- 66.- 45.-

- - -

drzewa opałowego na pniu na miesiąc kwiecień 1928 r. w pow. Kaliskim za 1 mp. zł. i gr. 

GATUNEK 
SORTYMENT 

DRZEWA 
I Szczapy Okrąglaki Gałęzie 
I 

Karpina 

Liściaste twarde (buk, grab, dąb, klon i wiąz) 13.- 10.- 2.50 I 4.50 

. Brzoza i olcha czarna 12.50 9.- 2.- 4.-

Sosna i modrzew 11.- 8.- 2.- 4.50 

Świerk i jodła . 10.- 6.50 1.80 4.-

Liściaste miękkie (osika, topola i wierzba) 8.50 6.- 1.50 3.-

STAROSTA 

(-) Tułecki. 
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ZARZĄDZENIE. 
Na podstawie reskryptu Ministerstwa Rolnictwa ~ dnia 21-go września 1927 r. L. 2338/L. 2 wyda

nego na podstawie art. 25 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagos
podarowaniu lasów, nie stanowiących własności Państwa (Dz. Ust. Nr. 57, poz. 504) Starostwo Wieluńskie 
ogłasza cenniki na drzewo użytkowe i opałowe do obliczania wartości nieprawnie wyrąbanego drzewa w la
sach, niestanowiących własności Państwa, na miesiąc kwiecień r. b. i następne, aż do odwołania. 

Cennik 
na drzewo użytkowe na pniu na miesiąc kwiecień 1928 r. w powiecie Wieluńskim. 

I Dąb, Klon, Grab I Brzoza, Świerk l Sosna 
Klasa grubości średnicy jesion jawor Buk i klon olsza Olsza i Osika I Topola 
w połowie długości bez zwy- i wiąz · 1. czarna i jodła 

I 
szara modrzew i lipa wierzba 

czaj ny pospo 1ty I . t . . 
kory i korony w centy-

1 rzesnia 

metrach Za 1 m 3 złotych i groszy 
I . 

I 30.-1 I 
I 

Do 20 centymetrów 50.- 42.- 40.- 38.- 32.- 33.- I - 40.- 23.-I 
I 

21 f1 30 „ 60.- 48.- 46.- 45.- ! 43.- I 47.- I - 55.- 36.- ! 25.-

31 „ 40 „ 75.- 58.-· 55.- 55.- 50.- I 62.- J - 65.-

I 
50.- '32.-

I 

I 
I 

4! 50 90.- 68.- 65.- 62.- 60.- 74.- I - 75.- 60.- 43.-· " " I 

I 
I i 

I 
nad 50 i 95.- 78.- I i „ - - - I -- i - - I - -

i I 

Iglaste, uz7teK cieńszy (terdzie) 

Klasa grubości 

I II III IV V 

13_~14cm./10-12cm.I 7..-:.9 cm. 4-6 cm. do 3 cm. 

złotych za 1 OO sztuk 

240.- 200.- I 100.- 35.- ,15.-

Cennik 
drzewa opałowego na pniu na miesiąc kwiecień 1928 r. w powiecie Wieluńskim za 1 mp. 

GATUNEK DRZEWA 

Więciarze twarde (buk, grab, dąb, jesion, klon, 
wiąz (brzost) 

Brzoza i olcha czarna 

Sosna i modrzew 

Świerk i jodła 

Więciarze miękkie (osika, topola, wierzba) . 

Szczapy 

12.50 

12.-

10.50 

9.50 

8,-

SORTYMENT 

Okrąglaki I Gałęzie ni~hróst 
oczyszczone Karpina 

9.- 2.50 2.30 4.50 

. 8.50 2.- 2.- 4.-

7.50 2- 1.50 4.50 

6.- 1.80 1.50 4.-

6.- 1.50 1.30 3.-

Komisarz Ochrony Lasów 

(-)A. RAK. 
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ZARZĄDZENIE. 
W myśl reskryptu Ministerstwa Rolnictwa z dnia 21. IX. 1927 r. L. 2338/L. 2 wydanego na podstawie 

art. 25 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24. VI. 1927 r. o zagospodarowaniu lasów nie 
stanowiących własności Państwa (Dz. Ust. Nr. 57, poz. 504) Starostwo w Sieradzu ogłasza cenniki na drzewo 
użytkowe i opałowe, obowiązujące na miesiąc kwiecień 1928 r. i następne miesiące do obliczeń wartości 
nieprawnie wyrąbanego drzewa w lasach, nie stanowiących własności Państwa . 

. Cennik 
na drzewo użytkowe na pniu na miesiąc kwiecień 1928 r. w powiecie Sieradzkim. 

Klasa grubości średnicy 
w połowie długości bez 
kory i korony w centy-

metrach 

Do 20 centymetrów 

21 " 
30 

" 
31 " 

40 
" 

41 ff 50 " 
nad 50 11 

Dąb Klon, 
I I Grab 

Brzoza, j 
i jesion jawor I Buk ; i klon olcha I Świerk Olcha 

zwy- i wiąz 1 
j pospolity 

czarna i jodła szara 
czaj ny I i trześnia 

' 

za 1 ms złotych i groszy 

5s.-I 47.- I 43.- 41.- 40.- 35.- -
65.- 52.- 49.- 47.- 45.- 48.- -
80,- 64.- 58.- 56.- 52.- 65.- -

92.-1 72.- 66.- 64.- 62- 77.- -

100.-[ 80.- 70.-1 70.- - - -

Iglaste, użytek cieńszy (żerdzie) 

Klasa grubości 

I II III 1V) V 

13-14 cmJ10-=~2 c~_17--~ cm •. 1 4-6 cm. j do 3_ cm~ 
złotych za 100 sztuk 

270.- 200.- I 100.- 40.- 15.-

Cennik 

Sosna 
i Osika Topola 

modrzew i lipa i wierzba 

42.- 32.- 25.-

56.- 40.- 30.-

68.- 52.- 38.-

80.- 66.- 45.-

- - -

drzewa opałowego na pniu na miesiąc kwiecień 1928 r. w pow. Sieradzkim za 1 mp. zł. i gr. 

GATUNEK DRZEWA 

Liściaste twarde (buk, grab, dąb, jesion, klon i wiąz) 

Brzoza i olcha czarna 

Sosna i modrzew 

Świerk i jodła . 

Liściaste miękkie (osika, topola i wierzba) 

Szczapy 

13.-

12.50 

11.-

10.-

8.50 

SORTYMENT 

Okrąglaki Gałęzie Karpina 

10.- 250 4.50 

9.- 2.- 4.-

8.- 2.- 4.50 

6.50 1.80 4.-

6.- 1.50 3,---

STAROSTA 

w z. Drożański. 
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Ogłoszenie. 
Starostwo piofa"kowskie ogła1sza, że w dniu 26. X. 

1927 r. na ·zaiSad:zie art. 222 Ustawy Wodnej z dnia 
19. IX. 1922 r. zatwierd1zony został statut Spółki Wo
·dnej we wsi: Łęki-Szlaictheckfo, gm. Ręczno, powiatu 
piotrk01Wskieg'o. 

Spbłka nosi nazwę „Spółka Wodna Łęki-Szla

·checilcie". 
Celem spółki jest osus.zenie gruntów członków 

Spółki według ,prze·d'łożonego Starostwu projektu. 
Statut Spółki! uchwaJlony je1dnogłnśnie przez 

człónków spóiłiki na zebraniu w dniu 22. X. 1927 roku, 
ułożony zosta1 we·dług wymogów okólnika Min. Rdb. 
Publ. z dni'a 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monifor Pol
ski Nr. 161, poz. 225). 

696 Starosta: w: z. (-) Schmidt. 

Ogłoszenie. 
Starostwo Łask'ie ogłasza, że w dniu 24 czerwca 

1928 ·r. na zasadzie art. 222 Ustawy Wodnej z dnia 

19. l'X. 1922 r. zatwierdzony został statut SpMki Wo

dnej we wsi Za1lesie, gm. Wodzierady, pow. Łaskiego. 

Spółka nosi nazwę: „Zaleska Spółka Drenarska''. 

Celem spółki je.st osuszenie gruntów członków 

Spółki według prze:dłożonego Starostwu projektu. 

Statut Spó-ł'k1 uchwa:lony jednogłośni'e przez 

członków spółki· w dniu 15 czerwca 1927 roku, 

ułożony został według wymogów oik6lnika- Min. Rob. 

Publ. z ,dnia 20. VH. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Pol

ski Nr. 161, poz. 225). 

734 Starosta (--:) Jan W a 11 as. 

Ogłoszenie. 

Starostwo Łaskie ogłasza, że w d;niu 20 września 
1928 r. na za:sadz.ie art. 222 Ustawy Wodnej z dnia 
19. l'X. 1922 r. zatwierdzony został statut Spóiłki Wo
dnej w Pruszkowie, gm. Prus,zk'ów, pow. Łaskiego. 

Spółka nosi nazwę: „Prus.z:kowska Spóiłka Dre-
narska w Pruis,zkowie". · 

Celem spółki jest osuszenie gruntów członków 
Spółki według ;przedłoż.onego Starostwu projektu. 

Statut Spó·łkii uchwalony jednogłośnie przez 
członków 1spółki na zehrani;u. w d. 14 września 1927 r., 
ułożony zosta1ł według w.;ymo1gów okólnika Min. Rob. 
Publ. z ·dnia 20. 'VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Pol
ski Nr, 161, poz. 2,25). 

731 Starosta (-) Ja n W a 11 as. 

Zarząd 

Włókienniczej Spółki Akcyjnej 

„n. Eiłingon i S·ka" 
podaje mme1szem do wiadomości pp. Akcjonarju
szów, że w dniu 5 lipca 1928 roku o godz. 4-ej po 
południu odbędzie się w lokalu Zarządu w Łodzi, 
przy ul. Sienkiewicza 84 

Doroczne. 
Walne Zgromadzenie Bkcionariuszów 
z następującyrp porządkiem dziennym: 

1. Wybór przewodniczącego, 
2. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

za rok 1927, 
3. Podział zysku za rok 1927, 
4. Budżet na rok 1928, 
5. Wybory uzupełniające, 
6. Pensje członków Zarządu, 
7. Wnioski. 

Pp. akcjonarjusze, życzący sobie wziąć udział 
w zebraniu, zechcą na 7 dni przed temże, złożyć 
swoje akcje, względnie zaświadczenia krajowych 
instytucji bankowych w Zarządzie Spółki w Łodzi. 

W razie niedojścia zebrania do skutku w ter· 
minie wyżej oznaczonym odbędzie się ono w dru
gim terminie dnia 19 iipca r. b. o tejże porze, w 
tymże lokalu i będzie prawomocne bez względu 
na ilość reprezentowanych akcyj lub obecnych akcjo
narjuszów. 688 

OGŁOSZENIE. 

Urząd gminy Grabica, .powiatu Piotrkowskieg.o 
niniejszym ogłasza: 

a) na zasadzie Rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej o organiza,cji i ustaleniu sta:tutów gmin
nych kas wiejski·ch pożyczkowo-oS'zczędnościowych 
z ·dnia 30 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 118, poz, 
1069) i, rozporządzenia Mini~strn Spraw W·ewnętrz
nych, wydanego w porozumi1eni1t1 z Mini1sterstwem 
Skarbu z dnia B mar·ca 192S. r., o statucię normalnym 
gminnych kas poiż;y1czkowo-0iszc1zędnośdowych (Dz. 
U. R P. Nr,, 3S/1925, poz. 239) została założona gmin
na Kasa ·pożyczkowo-os•z.czędnośdowa z si:edzi1bą w 
Grabicy. 

b) kapitał z.a:kładowy Kasy ustalono w sumie 
zł. 2.000. 

c) kaisa może za.ciągać ·zobowiązania do 20-to 
krotnej wysokości kapitałów zakład01Wego ~ zasobo„ 
we.go kasy. 

w. Grabica, 15 czerwca 1928 r. 

Wójt gminy G~~:bi.ca: (-) W. Majda. 
Sekretarz: (-) St. Maj ·C h r·z a k 697 
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L. dz. 2554. 

Ogłoszenie. 
Wy;dziJał powiiatowy w Łęc1zycy' poidaje do pu

blfoznej wiadomości sfatut o specjalnych opłatach i 
dopłatach na budo'Wę i utrzymanie dlróg w pow. Łę
czyckim, uchwalony .przie'z Sejmik Powiatowy na ·po
,si1edz1eini1UJ w dniu 20 \kwietnia 19'28 roku i zatwiierdz,ony p1rz·e,z Urząd Wojiewódzki w Łodzi1 reiskryiptem z 
dnia 4 ,cze·rwca 1928 r. L. dz. S. M. 2179. , 

Z2odnie z airt. 19! i 2'3 Usfa;wy z dnia 10 g1rudinia; 
1920 r. o hudbwie i utrzymaniu dróg publiioznycih, 
(Dz. U. R. P. Nr. 6, poz,. 32 ·z roku 1001) Sejim~k Po
wiatowy uchwala n:inie:jszy staitu't w spra;wie poboru 
opła1t spie·cialnych i~ dopfat na budowę i utrzymani'e 
dróg o na:sit·ępują·cem brzmieniu: 

§ 1, 

Łączna suma prz.ewidziana w budżecie na rok 
1928/29 na utrzymanie dróg wojewódzkich i powia
towy;ch w kwocie złotych 455.640 oraz na budowę 
·tychże dróg w kwoc:ie zt 129.984 pomniejszona: a) 
o doitację ze Skaribu Państwa zł. 20.000, b) o kwotę 
osiąRnięitą z, dodatkowy1e:h opłat (§ 2 statutu) złotych 
35.000, c) o :kwotę iprz.eznaczoną na powyżiszy cd z 
ogóląy.ch fondiuszów POlw. Zw. Kom, zł. 12.960, t. j. 
suma zł. 51 17.664 powięks:z·ona o kwotę zł. 23.392 do
tacyj z opiła!t drogowych dla m. Łęczycy i Ozorkow:a 
na utrzymani1e i1 !budowę dróg, czyH ogół.em suma 
zł. 511.056 pod!l1ega ip01działoiwi, pomiędzy poszcz,egól
nych .płatników w stosunku do przypadającego na 
każdego z nich zasadni,cz.ego podatku gruntoweg-01 

,ceny ·świadectw przemysłowy:cih i' handlowych oraz 
poda,tku budynkowego (rnzp. Prezydenta. Rz.eczyipo-
1spoli:te'.j', z dni:a 17. VI. 1924 r. Dz .. U. R. P. Nr. 51; poz. 
5231 i: ustawa z, dnia 1. 1IV. 1925 r., Dz. U. R. P. Nr, 431 
poz. 296) tudz:i1e1ż oid gmntó:w państwowych, opłaca
nego na rziecz gminy i powiafoweg10 Zwi·ązku Komu
nalnego łącznie. 

Z sumy •tej' przypada do uirs:z,czenfa: a) od płafoi
ków zasadnlicze·go porcLatku gruntowe1go pańs:tw. (he·z 
prog:rnsji, i deg:re:sji) i rpłaitników samoistnego poda·tku 
od gruntów państwo1wych zł. 493.298, b) od pła.tników 
państw. podatku przemysłowego, uisz•cwnego przez 
nabycie świadectw przemysł.owych i kart reJe 1sfra
cyjnych zt 11.5451 c) od płatników pańs1twowego pn
datku' od ni·eruchomości 'Zł. 316.2'13. 

~ciążrenie opłatami drogowemi pnszcz,egófoych 
płatników nie mo~e prz,ekraczać 95 procent zasadni-

, czego państwowego podlatku grnntowe·go i, samoist
ne,go podatku g:runfowego, 50 procent państwowe1go 
podatku od nieruchomoiśd i 15 procent ·cen wykupy
wanych świadectw przemysłowych i1 kart rej1estra
·cyjnych. 

Uwaga: Opłaitę drogową dlla prz.ed1si1ębfor,stw 
prz,em~sfowych i handlowyah wymi1erza się w stosun
ku do przypada1jącyich na niie podatków rprzemysło
we·go, gruntowego i odi nforuchomośd. 

§ 2, 
· Niezal1e1żnie od opłaty przewiidizianej w § 1 sfa- · 

tutu, oihowiązani1 są uilśdć zużywaj1ący nadmierni•e 
drngi, jak np. kopalnie, fabryki i irnne prz;ed1się1bior
s,twa dodatkową opłatę w łącznei sumie zl 35.000. 

Uwaga: Suma ita, o ile nie nasitąpi ugoda w myśl 
arit. 23 uS1tawy drogowej - podlega rozdziałowi w 
srpoisób, p1rzewidziiany w art. 31 ustawy z dnia l1 s•ier
:pniaj 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, 1poz. 747) i w par. 19 
Rozporząd!z,enia z dni1a 18 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. 
31, poz„ 317). 

§ 3-
Rozkładu dokonywa Wydział Powiatowy, przy

·czem pn:y1Sługuj1ą mu prawa, okreśfone w art. 44 
ustawy z, dnia; H 1siierpnfa 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, 
poiz. 747). 

§ 4. 
O wy'sokośCi :przypaidające'j z rozkładu opłaty 

(§ 11}i i d:oipłaty1 (§ 2:) zostanie płatnik zawiadomiony 
we:z:wan:iem o·ł1a1tnkz,em. 

Op1łia1t1ę łącznie z dopła:tą uiśdć należy w 2-ch 
równy;ch rafa.eh, p:ła1tnych: I rata w dągu 14 dni po 
ofr;Ż,ymaniu we·zwania pła'tnicz.ego i n w okresie od 
t5 do 30 października 1928 r. 

§ 5. 

Przeciwko wezwaniu płaitnicz.emu wolno wm.:esc 
od1wo1łani1e w termfo:ie 't itrylbie, wskazanym w ar,t. 48 
Ustawy z dlnia N 1Siie'rpni1a 1923: roku (Dz U. R. P. 
Nr. 94, poz„ 747). 

N1eui:szcz,eni·e opłaty we właściwym terminie po„ 
cią~a za sobą ohowiią~ek zapłaty odsefok i kar za 
zwłokę oraz koS'zMw eg,z.ekucyjnych, okre·ślonych 
ustawą ż dnfa 311 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 73, 
poz. 72\H i z d'ni'a 1'7. V. 1,927 r. '(Dz. U. R. P. Nr. 46 1 

poz. 401). 
§ 6, 

Winni wykrocz,eń pirzedwko pos'tano1wfaniom ni
nfoj1s1zego sfatutu podl1egają karz·e porz.ądkowej do 
wysoikoJćii 345,9 z:ł. o He nie zaichodz:i pr-.zestępiS'two 
karalne wedłiug art. 62-66 usfawy z, dnia 11 si.erpnia 
1928 r. (Dz„ U. R. P. Nr. 94, poz. 747). 

§ 7-
0płaty specjalne i dopłruty drog·o'We, wymi1erzo

ne na podstawie niniejiszego statutu nie ulega:ją zali
czeniu ani1 na komunalny podatek od gruntó:w, bu
dynków, haindlu i .prz.emysłu, ani na komunalne do
datki, do państwowych podatków od gruntów, budyn
ków, handlu i1 przemyisiłu. 

/ § 8-
Przepisy wyikonawcze wyda Wydział· Powia

towy. 

§ 9. 

Wvdzi1ał Powiatowy obowiązany jest wyjednać 
u władz,y n:adizorcz,ej .zatwi1e·rdzeni1e niniejszego sta
tutu. 

§ 10, 

, Stafot zatwi,erdzony winien być ogłos.zony w 
Dzienniku Urz.ędowym Województwa tódzkiego. 

Łęczyca, dn. 8 czerwca l928 r. 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 
Starosta (-) H. O st a s z ew ski. 

695 Sekretarz. (-) J. B a r a ń s k i. 
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lyd1iał Powiatowy Seimikn 
w Piotrkowie. 
Nr. 918/2. 28. 

PRZEDMIOT: 

10płaty od umów o przeniesie

nie własności nieruchomości. 

Ogłoszenie. 
Stosując się d:o p.rzep1isów art. 47 ustawy z dnia 

·11 sier:pnia 1923 r. o tymczasowem urngulowaniu fi
nansów komunalnych (Dz. Ustaw Rz', P. Nr. 94 poz. 
·747) Wydział Powiatowy Sejmiku Piotiikows:kiego 
,ogłasza poniżej 

STATUT 

o opłatach od umów o przeniesienie własności nietu
dwmości, Qchwalony przez Sejmik Powiatowy Piotr
. kowski na po·sie'dzeniach w dniu 4 kwietnia i 14 czerw
ca 1928 r. i zatwierdzony reskrypt~m Urzędu Woje
wódzkiego w Łodzi z dnia 31 maja 1928 r. L.SM. 1914. „ 

§ 1. Na zasadzie art. 13 ustawy z dnia 11 sierp
ni.a 1923 r. (Dz. Ust. Nr. 94 poz. 747) w brzmi1eniu na
danem mu art. 3 rozp. Pre,z:, Rz,eczypospolitej z dinia 
22-go marca 1928 'f, (Dz. Ust. Nr. 36 poz. 335) wpro
wadza się na rzecz Powiatowego Związku Komunal
nego w Piotrkowie opłatę komunalną od umów o prze
niesi'.enie własności nierucllomośd. 

§ 2. Opłata ta pobierana będzie od pism, stwier
dzających umowę o przeniesienie własności nierucho
mości, położonych na obszarze Powiatowego Związku 
-Komunalnego poza ohs.zarem gmin miej1skich, które 
podlegają opłaitom stempfowym w myśl ustawy z dnia 
1 Hp.ca 19'26 r. o <?Płatach stemplowych. Za niemcho
~mość w ·rozumieniu niniej 1sz,ego artykułu uważa się 
<>prócz przedmi1otów, które są nie'l1uchomościami w· 
myśl :przepisów prawa cywilnego, inne prnedmioty, o 
ile są wymienione w ustępie ostatnim art. 12 ustawy 
-o opłatach stemplowych. · 

§ 3. Wysokość opłaty komunalnej wynosi poło
wę opłaty 1s1templowej,, Po1wiafowy Zwią'z,ek Komunal
ny w Piotrkowie :prze:k'azywać będzie połowę pobra
ny:ch opłat tym gminom wiejskim, na których obsza
rze znajduje ,się nabyfa niertl!chomość. 

§ 4. Wymia:r i pobór opłaty uskutecznia Wy
dział Powiatowy, który może ze swej strony upoważ

' nić do tej czynności organa, pobierające państwową 
·Opla tę odi umów o prz,eniesienie własności nierucho-

mosc11
: Za czynności tych organów przy, wymiarze 

i poborze opłaty komunalnej może być im przyznane 
z funduszu związku komumafoego wynagrodzenie do 
wysokośd 5% pobranej opłaty. 

§ 5. Płatnicy opłaty komunalnej w wypadku, 
gdy pobierana 'ie1st hezpośrecl!nio pr.zez. :Wydział Po
wiatowy, winni ptrzedistawić .temuż Wydziałowi1 Po
wiatowemu naj 1dalej w ciągu 14 dn~ po sporząd·zeniu 
aktu i ui.szczenfo opłaty państwowej wszys·tkie dane1 
dotycz,ące wymiaru tej opłaty. Wymiar opłaty komu
nalnej W yidział Powiatowy usik:uteicznia na podsfa
wie powyższyichi danyc.h/itudziież inny;ch danych, otrzy
mywanych w sposób przewidziany w airt. 44 U$fawy z 
dnia 11. VIII. 1923 r. (Dz. Ust. Nr. 94, poz. 747). 

§ 6. Wymierzoną przez Wydział Powiatowy 
opłatę komunalną winien płatnik uiśdć do dlni 14 po 
doręczeniu mu naJkazu 1płatnicze1go. O ile zaś opłata 
pobierana 'jest przez organa, uprawnione do pobot"u 
opłaty: państwowej (§ 4), winna hyć uiiszczona równo
cześnie z opłatą pań.stwową. 

§ 7. Odwołanie w sprawie wymiaru opłiat wno
sić należy w terminie i w tryhie prrz•e1wiJdzianym art. 48 
ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. Ust. Nr. 94, 
poz. 747). 

§ 8. Niew.płaoona w terminie opłata śdągnięta 
będziE: w orndze przymusowej z ,doliczen1iem kosztów 
egzekucyjnych i odset~k za zwłokę w wysokośd 2 % 
miesięcznie, począw'szy od 15 dinia p;o up·ływie termi
nu płatności, przycz.em miesiąc zaczęty liczy się za 
cały, zgodnie z ustawą z dnia 31 Hpca 192,4 r. (Dz. U . 
R. Nr. 73, poz. 721) i z dnia 17. V. 1927 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 46, poz. 401). 

§ 9. Wykroczenia przedwiko p~zepi,som o wy
miarze i poborze podlegają karze do wy,g,~ośd 345,9 
złotych o ile wykroczenie nie jest k1arane według. arr.t. 
62-66 usta.wyr z dnia 11 .sie,rpnia 1923 r. (Dz. Ust. R. 
P. Nr. 24, poz. 747). 

§ 10. Statut niniejs1zy wchodz 1i: w życie po za
twierdzeniu przez władzę nadzorczą z 1d1niem ogłosze
nia w Dzienniku Urzęd1owym Województwa Łódz
kiego. 

§ 11. Przepisy wykonawcze do niniejszego sta
tutu wyda Wydział Powiatowy. 

PRZEPISY WYKONAWCZE 

wydane przez Wyidział Powiatowy Sejmiku w Piotr
kowie w myśl uchwały z ·dnia 4 czerwca 1928 r. celem 
wyk onania statutu o opłatach od umfuv o .przeniesienie 

własności nie:ruchomośd. 

N a mocy art. 11 statutu o opłatach od umów o 
przeniesienie właisności nierucihomośd, uchwalone.go 
przez Sejmik Powiatowy Piotrkorws:ki w dni.u 4 kwiet
nia 1928 r. i zatwier·dzonego przez Urząd: Wojewódz
ki w poiroz:umieniu z Izbą Skarbową! w Łodzi, Wyidiz~ał 
Powiatowy Sejmi1lm Piotrkowskiego wydaje poniższe 
przepisy wykonawcze. . 

Do art. 3-go statutu. Opłata od umów ściągana 
będzie w pierwszym rzędzie od nahywcbw nforucho-
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mości, a ·dopiero w razie niemożności śdągnięda od 
nalbyw:ey, opłata podlega ściągnięciu od zbywcy. 

Do art. 4-go statutu. Aż do odwołania wymiar 
i pobór opłat od umÓW1 uskute,cznia bezpośred!nio Wy
dział Powiatowy. 

Do art. 5-go statutu. Wymi1ar opłat od umów o 
przeniesienie własności nie1"uchomości . uskuteczniany 
będzie nie:zaleznie od danych dostarczonych przez 
płatników w pierWiszym rzędzie nai podstawie nadsy
łanych przez. notairjuszy miesięcznych wy..,kazów, spo
rządzonych aktów w prze·dmiocie przeniesienia pr·aw 
własności nieruchome1j oraz. na. podstawie zawfa.do
mień innych1 władz, powołanych' :do wymia:ru państwo
wej opłaty ,stemplowej od umów o przeniesienie włas
ności nieruohomośd. 

Do art. 7-go stalutu. Przeciwko wymiarowi 
opłat od ·umów o· przeni'e,sienie własności nie·r:uchomo
ści przysługuje płatniJk'orwi prawo wniesienia odwoła.
nia w dągu 14-tu 1d:n1 do Urzędu Wofewódzkiego w 
Łodzi za pośrednictwem Wydziału Powiatowego Sej
mi:ku w Piotrkowie. Te1'm~n '14-to dniowy !biegnie od 
dnia nas1tępnego po doręczeniu płatnikowi naikazu 
płatniiczego o wymiar.ze 1opłat .. W niesienie ·odwołania 
nie wstrzymuje obowiązku terminowego uis:wzenia te
go podatku. 

Do art. 8-go statutu. Nieui~szczone z winy płatni-
- ka w terminie płatności opłaty uważa się za zaległo
ści. Od zaJległ<ości pobiem się karęc za zwfokę w wyso
kości 2% miesięcz.nie, począwszy od 15-go dnia po 
upływie terminu pł'a'tności. Od zaległości, których 
opłata zóstała przez Wydział Powiatowy odroczona 
lub rozłożona na ·raty, pobiera się tylko oidsetki za od
roczenie w wy1sokośd 1 % miesięcznie, począwszy od 
dnia 15-go po upływie termiinu płatności. 

Przy obliczaniu kar za zmłokę i odsefok ·za odro
czenie mie1siąc zaczęty liczy się za cały. 

N a pokrycie kosztów przymusowego śdą1g:nięcia 
(kosztów egzekucyjny1ch) pobiera się od płatnika: 

698 

a) opłatę za pi1semne wezwanie (upomnienie) 
płatnika do zapłaty zaiległośd 1 wynoszą 1/4% 
sumy zaległej, niemniej niż 50 gr. i nie więcej 
niż 250 zł. 

b) opłatę za czynności organu egzekucyjnego, 
dokonane u płatnika w celu przymusowego 
ściągnięcia zaległości, wynoszą 5% sumy za
leg·łej, najmniej jednak 1 zł. 

c) koszty przenie:si1enia, zabezpie.czenia, przecho
wania i przyn;msowej sprzedaży ruchomości 
zajętych u płatnilk!a, w wysokości kwot rze

. czywiście wyłożonych. 

Piotrków, dnia 15 czerwca 1928 r. 

Sekretarz: F uty ma. 

Przewodniczący Wy,działu 

Starosta: KACZYŃSKI. 

Nr. 10' 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Tomaiszowa Mazowieckiego ogłasza_ 

publiczny ,przetarg ofertowy na bud:owę żelażo-beto

noiWego mostu na rze1ce W:ol1bórrce w m. Tomaszowie 

Maz1owieckim na uil. Warts:zawskiej. 

Przetarg i publlczne otwarcie ofert odbędzie się 

w dniu 30 czerwca 1928 r. o godz. 12-ej w Ma1gistra-

cie' m. Tomaszowa p.rzy ulicy Pałacowej. 

Pisemne oferty na powyższe roboty należy wno

sić do kancelarji Magristratu, pokój Nr. 22 ,do godz. 

12-ej 1dnia 30 czerwca 1928 r. w zafaikowanych ko

pertach z napisem „Oforta na budowę żelaz,o-betono

wego mostu na · rzece Wol,bórce w m. Tomaszowie 

Maz. na ul. Prez. W ojdech:ow1skJie:go ( daiwniej War

szawska)". 

W kopercie winno się znaj.dować: 1) dokładny 

adres oferenta; 2) otrzymany z Magistratu i wypeł-

nionY'. kosztorys ·z podani.em cen j ednostkowy~h i ogól

nej sumy kos-ztów robót; 3) 1pokwitowanie Kaisy Mie'j

skiej w Tomas.zowie M.a1z. na wpłacone wad jum w wy

sokości 5 proc. ogólnyd1 kosztów budowy, 4) termin. 

wykionania robót, 5) deklarację, że warunki przetargu 

'··· i prz.epi:sy tymczasowe o oddawainiu państwowych ro-

bót i dostaw w zakresie dz·fałania Min. Rob. iPuhL 
z dnia 31.VII. z rb. r. Ni:r. 396/2:6 są mi znane i ich' 

postanowieniom poddaję się bez zastrzeżeń". 

ślepy kosztory1s na roboty 1i warunki przetargu 

otrzymać można w Wydziale Techni1cznym Magistra

tu pok1

6j NT. 22 codzi,e~niie od g,odz. 11 do 13-ej za 

opłaceniem 10 (dziesięciu) zł. W tymże czasie, tam

że można przej-rzeć szczegółiowy1 1pr:ojekt mostu i prze

pisy Min. Rob. o p:rzetar1gach. 

Ma1gistrat m. Tomaszow:a zastrze.ga sobie 1) do

wolny wybór oferenta względnie oferentów: he·z wzglę-, 

du na najniższą ~enę, uzależni:a'jąc to od fachowych 

i. finansowych zddlnośd przedsięhirnrcy, 2) oddanie 

robót częściowo, 3) względnie nie przyjmie żadnej 

oferty, 4) oraz prawo przeprowadzenia dod:atkowego. 

ustnego przetaTgu. 

Tomaszów-Maz., dn. 11 czerwca 1928 r. 

Prezydent m. Tomaszowa-Maz. 

(-) W. Sm u Isk L 
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Nr. 2145. 

DYREKCJA 

Towarzystwa Kredytowego minstn ~odzi 
:zaw:i1adamia Towarzystwo Ubezpiecz,eń „Wołga" 
w Moskwie, niemające w hipotece obraneg,0 zamiesz
kania z tytułu zabezpieczonych praw na hipotece nie
ruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy AL Ko
ścius.zki, oznaczonej Nr. 7,73_B (ros. B), że nierucho
mość ta, oibc1iąż'Ona poży;czką Towarzystwa Kredyto
wego miasta Łodt.zi,, w sumie zt 50. 100 z powodu nie
zapla1cenia rafy lipcowej 1927 r, ·i poprzednich, 
w l{wocie zł. 7.166 gr. 69 prócz należnych kar, na za
·sadz!e § 78 Ustawy T ow:arzystwa, wystawiona zosta
ła na sprz1edaż przez 'publiczną H:cytację, która odbę
dzie s1ię w dn1iu 5 października 1928 r, o godzinie 11-ej 

. zrana w Kancelarji W~działu Hipofoczne,go w Łodzi 
1przy uiHcy1 Pomorskiej pod Nr. 427/21 przed Notarju
szem Ludwikiiem Kahlem. 

Wi razie gdyby dzień wyznaczony do odibyda · 
sprzedaży był świątecznym, spT'zedaż' odbędzie się 

·dnia nastę,pne·g:o1 
Zhiór objaśnień i warun~i licytacyjne zinaj dują 

. się w diolkumentach Księgi Hipotecznej· pomienionej 
niemchomośd, maz w biurze Dyrekcj'i Towarzystwa 
Kredytowe·g:o m. Łodz1i, i tamże przeglądane być 
mogą. 

Licytacja rozpoc.znie się od sumy zł. 75.1.50.-
in plus. - · 

Vaidium w sumfo zł. 10.020 pTzystępujący do li
cytacji obmvią·zany jest złożyć do rąik Notarjus1za, 
licytację 01dibywa1jące1gi0; nieutrzymujący się przy Hcy
tacj i będą mieli zwr6cone vadia. 

Pragnący wziąć udział w Iicyfacji mogą stawać 
do takowej: osobiście, lUJp te'Ż prz,ez pełnomocnika 
urzędownie umocowanego. 

Lódź, dnia 30 maja 1928 roku. 717 
~ 

Ogłoszenie. 
Z powodu anulowania asekuracji, unieważniam 

niniejszem wydane Tow. Ubezp. „Przyszłość" Sp. Akc. 
w Warszawie, oddział w Łodzi, Piotrkowska Nr. 87 
sześć blanco - weksli, a m.: 1) na zł. 90.- pł. 15. 6. 
1928 r. 2) na zł. 90.- pł. 1. 8. 1928 r. 3) na zł. 90.
pł. 15. 9. 1928 r. 4) na zł. 90.- pł. 1. 11. 1928 r. 
5) na zł. 90.- pł. 15. 12. 1928 r. 6) na zł. 69~84 pł. 

. 30. 12. 1928 roku. 
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IZRAEL FRYDRYCH 
Łódź, ul. Ce2ielniana Nr. 55. 

Łódzki Żydowski 0 Dom Sierot" 
ut Zgierska Nr„ 40„ „ 

Dnia 21-go maja r. b.· odbył się w mieście na
szem „Dzień Znaczka" na rzecz instytucji naszej, z 
wynikiem następującym: 

Ogólny dochód Zł. 1,376.29 gr. 
Wydatki Zł. 247.70 gr. 
Czysty Zysk Zł. 1,128.59 ~r. 

Za łaskawyJudział w kweście tej składa Sz. P. P. 
kwestar_zom i kwestarkom, oraz Sz~ P. P. ofiarodaw
com serdeczne podziękowanie 

·685 ZARZĄD. 

Ogłoszenie. 
4. Okręgowe. Szefostwo Budownictwa 

(Łódź, Zielona 20} ogłasza Przetarg nieogra
niczony na remont koszar „Zacisze" w Czę
stochowie-

Wadjum wynosi 3 proc. sumy oferowa
nej, które można składać w 4 Okręgowym 
Szefostwie Budownictwa lub w Kasie Skar
bowej. 

Oferty (na drukach urzędowych) wraz z 
dołączeniem kwitu na złożone wadjum, nale
ży wnosić pod wyżej podanym adresem do 
dnia 6 lipca 1928 r. godz. 10-ta. 

Otwarcie nastąpi dnia 6 lipca 1928 roku 
o godz. 12-ej . 

Przy przetargu obowiązują warunki ogól
ne i szczegółowe M. S. Wojsk. ;wyłożone do 
wglądu wraz z bliższemi szczegółami odno
szącemi się do powyższych robót w 4 Okr. 
Szef. Bud. w godzinach urzędowych, gdzie 
można otrzymać druki_ ofertowe . 

Szefostwo zastrzega sobie dowolny wy
bór oferenta względnie nieprzyjęcie żadnej 
oferty. 
L. 1552/28/Bud. 

Szef Budownictwa O. K. IV. 
683 · (-) Inż. M. J ostf mjr. 

Ogłoszenie. 
4. Okręgowe Szefostwo Budownictwa 

(Łódź, Zielona 20) ogłasza przetarg nieogra
niczony na remont magazynów w Piotr
kowie„ 

Wadjum wynosi 3 proc. sumy oferowa
nej, które można składać w' 4 Okręgowym 
Szefostwie Budownictwa lub w Kasie Skar
bowej. 

Oferty (na drukach urzędowych} wraz 
z dołączeniem kwitu na złożone wadjum, na
leży. wnosić pod wyżej podanym adresem 
do dnia 5 lipca 1928 r. godz. 10-ta. 

Otwarcie nastąpi dnia 5 lipca 1928 roku 
o godz. 12-ej. 

Przy przetargu obowiązują warunki ogól- · 
ne i szczegółowe M. S. Wojsk. wyłożone do 
wglądu wraz z bliższemi szczegółami odno
szącemi się do powyższych robót w 4 · Okrę
gowym Szefostwie Budownictwa w godzinach 
urzędowych, gdzie można otrzymać druki 
ofertowe. 

Szefostwo zastrzega sobie dowolny wy
bór oferenta względnie nieprzyjęcie żadriej 
oferty. 
L. 1554/28/Bud. 

Szef. Budownictwa O. K. IV. 
684 (-) Inż. M- Josts mjr. 
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Ogłoszenie. 

Starostwo Wieluńskie ogł'asza, że w dniu 19. V. 
1928 r. na zasadziie art. 222 Ustawy Wodnej z dnia 
19. fX. 1922 :r. zatwierdzony został statut Spółki Wo
dnej w Kadłubie, pow. wieluńskiego. 

Spółka nosi naJzwę: ,,Spółka Wodna Kadiłuh11

• 

Celem spółki jest osuszenie ,gruntów członków 
Spółki według prz.ediłożonego Starostwu projektu. 

Statut Spółki! uchwalony je,dnogł:ośn~e przez 
członków Spółki na :zebraniu w dniu 4 maja 1928 x. 
uloiony zostaił we1dług wymo1gbw okólnika M1n. Rob. 
Publ. ·z dnia 20. VH. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Pol· 
ski Nr. 161, poz. 225). 

Starosta Powiatowy: 

736 w z. (-) Z arę h ski. 

Ogłoszenie. 
Starostwo Wieluńskie og'łasza, że w d1Diu 18. V. 

1928 r. na: ·za1sadzfo art. 222 Ustawy Wodnej z dnia 
19. IX. 1922 'f, zatwierdzony został statut Spióiłki Wo
dnej w Białej, powiatu wielluńskiego. 

Spóiłika nosi na:zwę: ,,Spółka Wodna Biała II''. 

Celem spółki jest osuszeµie gruntó1w c'złonków 
Spółki według przedłożonego Starostwu projektu. 

Statut Spółki uchwalony jednogłośnie przez 
członków Spl>łki na z·ehraniui w dniu 26. IV. 1928 r. 
ułożony zosfalł według wymogów okólnika Min. Rob. 
Ptl;bl. z :dni1a 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Pol
ski Nr. 161, poz. 225}. 

Starosta Pow;atowy: 

735 w z. (-) Z arę b ski. 

Ogłoszenie. 

Starnstwo Tureickie podaje do wiadomości 1 że 
w dniu 2 ·czerwca 1928 r. na; zasadzie art. 2212 Ustawy 
Wodnej 'Zatwierdzony wstał statut Spółki Wodnej 
Kiki z siedzibą we wsi Ki:ki, gm. Wola świnieicka. 

Sp-ó:~ka nosi nazwę: „Spółka Wodna KHd". 

Celem Spółki jest zdrenowanie ,gruntów człon
ków Spółki we,dług przedłożonego Starostwu prn
j ektu. · 

Statut Spółki uchwalony w d'niu 2. VI. 1928 r. 
przez czfonków, ułożony został według wymogów 
okólnika Min. Rob. Puibl. z 20. VII. 23 r. (Mon. Pol. 
Nr. 161, poz. 225). 

Statut ·z datą 2 ,czerwca 1928 r. wpisano do reje
stru pod poz. 25. 

689 Starosta: (-) L Borysławski. 

Ogłoszenie. 
Starostwo Tureckie poda1je do wiadomości, że 

w dniu 23. V. 1928 r. na zasadzie art. 222 Ustawy 
Wodnej zatwie.rdzony został stafot Spółki Wodnei 
Brodnia z siedzibą w Brodni, gm. Lubola. 

Spółka nQlsi nazwę: „Spółka Wodna Brodnia;'. 
Celem Spółki jest zdrenowanie ,gruntów człon

ków Spół;ki we,dł'ug przedłożonego Starostwu pro
jektu. 

Statut Spółki uchwalony dnia 23. V. 1928 roku 
przez człon:kórw, ułoż,ony został ·według wymogów 
okólnika Min. Rob. Publ. z 20. VII. 23 r. (Mon. Pol. 
Ni. 161, poz .. 225). 

Statut ,z datą 23. V. 1928 r. wpi,sano do rejestru 
pod poz. 23. 

693 Starosta:(-) L. Borysławski. 

Ogłoszenie. 
Sta.rostwo Tureckie podaje do wiadomości, że 

w dniu 11 cze:riwca 1928 r. na zasadzie art. 222 Ustawy 
Wodnej zatwier:dzony został statut Spółki W.odnej 
Zakrzew z siedzibą we wsi Zakrzew, gm. Ostrów 
Wartski. 

Spółka nosi nazwę: „Spółka Wodna Zakrzew". 
Celem Spółki jest z,dr,enowanie ,gm.ntów człon

ków Spółki według przedłofonego Starostwu pro
jektu. 

Statut Spółki uchwalony w dniu 11. VI. 1928 r. 
przez czrłmrków, ułożony został według wymogów 
okólnika Min. Rob. Purbl. z 20. VII. 23 r. (Mon. Pol. 
Nr. 161, poz. 225). 

Statut z datą 11 rczerwca 1928 r. wpisano do re
jestru ipod poz. 26. 

690 Starosta:(-) L. Borysławski. 
'~--------·--·~··--·----·-··------

Starostwo Łaskie 
L. 8078-II 

Starostwo Łaskie stosownie do art. 222· 
pkt. 4 Ust. z dnia 19 IX. 1922 r. Dz. Ust. 
102, poz. 936 - ogłasza, że dnia 25 kwiet
nia 1927 r. zatwierdzony został statut spółki 
wodnej we wsi Wola Wężykowa, gm. Wola 
Wężykowa. 

Spółka· wodna nosi nazwę ,,Spółka Dr~ 
narska w Woli Wężykowej". Celem Spółki 
jest oszuszenie gruntów członków Spółki we
dług przedłożonego Starostwu projektu tech
niczn~go. Statut Spółki wodnej uchwalony 
przez członków na zebraniu w dniu 22 kwiet
nia 1927 r. ułożony został według wymogów 
okólnika Min. Rob. Publ. z dn. 20 VII. 1923 
Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225} 

Łask, dnia 25 czerwca 1928 r. 
Kierownik Starostw a. 

726 W alias Jan-



PROSPEKT 
Spółki Akcyjnej pod firmą: · 

„Kolei Elektryczna ftódzka, Sn. Alu~." 
Spółika Akcyjna Kofoj, Elektryczna Łódzka za

łożona, została; w 1901 r. w. celu eksploata:cjii s:ieci 
tramwa.joiwej na teryfo~jum Gminy Miejskiej1 Łódź. 

Kapitał' zakładowy wyn0is1i zł. 9.450.000; miano
wicie 13.500 szitukr akcyj po 700 zł. nominalnej · war
toiśd każda1 • 

Spółka ma: swą siedzibę w Łodzi. 

Wład,zami1 Spółki są: a) Walne Zgromadzenie, 
b) Zał"ząd, c) Koimiisja· Rewizyjna. 

Walne Zgrom.adz1enie zas:tępuje ogół akcfonarju
szy. IPosiad:ani,e 10 akcyj nomfoalnei wartośd po 
700 zł. każ:da, uprawnia do oddania jednego głosu na 
walnem zgromadzeniu, Prawo głosu mo1ż.e akcjona
rjusz, wykonać osobiście lub przez pełnomocnika 1 
stosowniie db §§ 3~37 sfatutu Spółki. 

Zar.z.ąd składa s:i1ę z: 8 członków i, 2 zastępców 
wybranych przez Walne Zg'romad:z.enie na przeciag 
l:a1t 3-ch. Prowadzenie interesów Spółki nafoży do 
Zaxządu. 

Komisja Rewizyjna ;składa się z 6 C'złonków, nie 
nalieżą·cych do Zarządu i nie rsprnwujących żadnych 
urz.ędów w Spóke i wy\bierana }est cornczni:e prz,ez 
W:alrne Zg·romadzeni1e. 

Z czystegn zy·sku rnczne1g'o, iaki okaże ,się po za
spokojeniu wszystkich wydatków i strat Spółki~ po 
odliczeniu zasfrz.eżonej w umowi1e koncesyjnej 5-pro
centowej opła,ty na rzecz Gminy Miejskiej Łódź, ja
koitież po uskut,e1c1znieniu 'P'rzewi1d:zianych w tej·że 
umowie konc1e1syjnef d:ota,cji1

, pofra,.ca: się conaj1mniej 
5 procent na: kapifał zasobowy. Pozostała suma ·po 
odlicz;enin od niei· najwyżej· 10 procent na· wynagro
dz1eni1e członków Zarządu i Dyrekcji Spółki, prze·zna
cza: się na dywidendę od akcji. 

Bilans z dnia 31-~o grudnia 1927 r. 

Majątek: Place 365.320.65 .zł., budynki 1.160.500 
z,łotych 92 gr., tory 4.237.798.18 zł., sieć kabli podz. 
i przew, j1ezd. 1.553,135.50 zł., tabor 3.891.647.54 zł., 
ma1s1zyny 1.147.402.80 zł., urządz.enia wododągowe 
89.736.03 zł., urządz.enia wa;rrgzfa'towe 609.066.B zł., 
·inwentarz 189.144.34 zł., zaprzę'.g, pojazdy i samocho
dy-51.465.62 zł., magazyn L25'L069.81, kasa 3R525.83 
z.ł., parpiery warfoścfowe 23.330.- zł., dłużnicy 
2.028.732.19 zł., akcje w depoz:yde członków Zarzadu 
zg. z § 18 Statutu 42.000.- zł., sumy prz,echodnie 
71.772.25 ził. Ogółem 16.750.1647,79 z,f, 

żródła= Kapitał akcyjny 9.450.000 zł., kapitał 
amortyza1cyjny 720.850 ,złoty:ch, kapitał zasohowy 
130.1'42.63 zł.., fund:u1s:z dyspozycyjny 45.000,- zł., 
fundus;z, odnowi1enia 45.000.- z.ł., fundusz budowlany 
276.000.- z.ł., dywi1denda niepodniesiona 47.201.09 
z'ł., de1pozyt czfonków Zarządu z~odni1e z, § 18 Statu
tu 42.000.----- z:ł., kauci'e: służby ruchu 2.461. 11 zł., wie-
1~zyciele 3.387.960.74 zł., sumy prwchodnie 1.387.27 
1zł., pozo:s:tałoiść zysku z r:oku 1926 409.75 zł., zysk 
za ro:k 1927 zł. 2.602.235.20 - 2.602.644.95. Ogółem 
16,7'50.647.79 zt 
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Rachunek zysków i strat z dnia 31 grudnia 1927 r, , 
Winien: Koszty 0 1gólno-ad1ninistracyjne z.łotych 

799.766.41 1 nodatki skarbowe i komunalne 642.896.60 
zł., ubezpi1e;zenie od ognia. i wypadków 94.907.29 zł., 
wkłady do Kasy Emerytalno~Pożyczkowej 299.077.92 
zł., wkłady do Kasy Chorych 173.116.92 zł., wkłady 
na Fundusz Bezrnboda 39.693.13 zł., urfopy i angiel
skie soboty 134.345.30 zł., kois.z,ty utrzymania nieru
chomości 116.037.34 zł., koszty 'produkcj1~ pt<ądu 
529.178.11, kos'zty utrzymania torów 691.529.68 zł., 
koszty utrzymania si,ed kab1:i podziemnych i prze
wodników jezdnych 150.587 .80 zł., koszty utrzymania 
ruchu 2.588.938.66 złotych, koszty utrzymania: taiboru 
1.290.345.72 zł., opłata1 koncesyjna 536.001'.43, złoitych, 
dyskonto 7.974,70 zł., ·odsetki 49.792.89, r6żnke kur
sowe 3.730.60 zł., ogółem 8.147.920.50 z,ł,, pozoistafość 
zysku z roku 1926 z-ł. 409.75. Zvsk za rok 1927 zł. 
2.602.235.20 - zł. 2.602.644.95. Ogółem 10.750.565.45 
złotvch. 

'Ma: Po'~ostafość zysku z roku 192:6 d. 409.75, 
wipływy z przewozu pasażerów 10.669.0716.08 złotych, 
wpływy z przewozu towarów 50.952.- zl, różne 
wpływy 30.127.62 zł. 0.Qółem 1.0.750.565.45 zł. 

Zarząd: Pr.e'ze1s Dr. Alfred Biiede1rman, wkepre
zes n. adwokat Tomasz Stożkowski; człon!kowie: 
nrp. Roman Izdelbsiki, Stanisław Jarociński, Samuel 
Lehenhaft, Jakób Petbers iun., Stanisław Ra101alski, 
Paweł Sanne; zarstęp·cv członk1• zarz. pp. alwoikat 
.Tan Gołkontt, Józef Poitkańsrki, dyr.ektor Herman 
Werner. · i -

Uchwała z, dnia 14 czerwca 1928 1r. Rad:a Giełdo
wa Gi1ełd'y Pieniężnej w Łodzi dopuściła do olbrot6w 
giełdowych akcje w ogólnej ilości: 13.500 sztuk w tiej 
liczbie 9000 akcyj na okaziciela i' 4.500 akcyj imien
nych (nomina:Jnej wartości zł. 700 każda) Sp6łki: Ak
cyjnej, „Kolej Elektryc'zna Łódzka". 

Wkeprezes Rady Girełdowei (-) Szulborski. 
Sekretarz (-) W. Opaliński. 

Łódź,· dnfa 15 czerwca 1928 r. 739 

Ogłoszenie, 

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Pokoju 
m. Piotrkowa obwieszcza1 że na dzień 10 
października 1928 r. wyznaczony został ter
min pierwiastkowej regulacji hipotek dla sca
lonych gruntów wsi Wola Moszczenicka, gm. 
Bogusławice1 powiatu Piotrkowskiego, woje
wództwa łódzkiego zawierających ogółem 
powiechrzni 240 hektarów 5391 metrów kwa
dratowych, należących do włościan tejże 

wsi. 
W oznaczonym terminie interesowani 

winni zgłosić swoje prawa w tymże Wydzia
le Hipotecznym, pod skutkami prekluzji. 

Piotrków1 dnia 26 czerwca 1928 r. 

Pisarz Hipoteczny 
737 J_ Sachanowski 
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Spółka Akc. Fabryk Sukna H. LANDSBERG w Tamoszowie-Mazow. 
691 B 1 L A N S na dzień 1 stycznia 1928 t. 

Aktywa. 
Nieruchomości 
Maszyny . 
Konie i wozy 
Kasa . • , 
Papiery procentow~ 
Waluty 
Zaliczki 
Weksle 
Kupcy . . 
Sumy przechodnie 
Towary . 
Wełna i przędza , . . . 
Barwniki, artykuły chemiczne i gosp. 

Złotych 

548,172.72 
t,252A65.12 

9,840.-
23,892.26 
10,000.·-
8;807.62 

12,244.47 
282,566 60 
351,66L36 

188.23 
1, 145,963.55 

900,641.64 
43;84L18 __ .....___,-........._ 

4,590,284.75 

Pasywa. 
Kapitał zakładowy 

11 . zapasowy 
ff amortyzacyjny . . 

Podatki od uposażeń służbowych 
Akcepty , . 
Rachupki bieżące 

RACHUNEK STRAT i ZYSKÓW na dzień 31 grudnia 1927 r. 
Rozch6d. 

Koszta handlowe . . 
Pensje za.rządu i urzędników 
Procenty 
Prowizje . , . . 
Podatki i opłaty stemplowe 

świadczenia socjalne: 
Kasa chorych . . 40,070 37 
Urlopy robotnicze . , 22,913.56 
Ubezp. od bezrobocia . .8,767.42 

Złotych Przychód. 
64,212. 77 Zysk brutto na produkcji . 

. 107,621.50 
182,364 73 
87,857.67 

118,956.43 

Złotych 

2,016,000.-
2;500.-

400,054.22 
445.17 

286,208.-
1,885,077 .36 

Złotych 

803,874.12 

„ „ wypadków . 3, 978.53 
Zysk za 1927 rok ----

75,729.88 
\ 

__!.§7,131.14 "--803.874.12 803,874.12 --·--
----~--~----------~------~-----~----------------------------------

To w-ar zys two ·Akcyjne Browaru Parowego 

SSRÓW K. ANSTADTA 
716 Bilans na dzień 31 grudnia 1927 ri 

·stan· czynny~ 
Stan kasy . . , . . 
Nieruchomości i grunty fabryczne . 
Maszyny, kotły i inwentarz fabryczny 
Papiery wartościowe , . . . 
Dłużnicy . . , . . 
Towary, surowce i· materjały pomoc. 

. - . -·-· --
Złote i gr.--j - Stan bierny. 
17, 167.65 Kapitał akcyjny . . 

1,258,800;- Kapitał amortyzacyjny 
824, 986.50 Kapitał zapasowy . 

11,094.- Wierzyciele i kaucje , 
118,530.31 Gratyfikacje urzędników . 
493,626.85 Dywidenda niepodniesiona 

Dywidenda za rok 1927 . . . 
Pozostałość przeniesiona na rok 1928 

2,724,205.31 -...-.------

Rachunek strat i zysków za rok 1927 
Winien. 

Rozchód na surowce, materjały, ma
terjały i ogólne koszty handlowe 

Czysty zysk 

Złote gr. I 

1, 965,032.26 
215,621.13 

-- -- mp" - - ··-

Ma. 
Pozostałość zvsku z roku 1926 
Ogólny przychód w r. i927 

· 2,1so,653.39 I ___ _ 

Złote i gr. 
1,680,000.-

374,085.-
197,153.-
362,178.18 

7,000.-
80.-

100,800.-
2,909.13 

~4,205.31 

Złote i gr. 
1,472.41 

2,179,180.98 
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KAROLEWSKA MANUFAKTURA 

Karol KrOning i S-ka 
Spółka Akcyjna 

682 Bilans na dzień 31 grudnia 1927 roku 
Stan czynny. 

Nieruchomości 

Maszyny 

Inwentarz biurowy 

Środki lokomocji 

Kasa 

Rem esy 

Papiery procentowe . 

Udziały 

Dłużnicy 

Banki . 

Remanenty . 

~Sumy do stopniowego umorzenia 

- Sumy prz~chodnie 

Złete i gr. 

751,057.59 

1,091,262. 7 4 

46,163.76 

47,415.37 

29,954.41 

777,702.50 

54,102.-

675.-

921,295.08 

179,046.62 

5,780,907.96 

100,463.51 

23,147.98 

9,803,194. 52 

Stan bierny. 

Ka~itał akcyjny . 

„ 
„ 

zapasowy 

amortyzacyjny 

„ rezerwowy 

Wierzyciele 

Akcepty 

O. J. Schultz, Rachunek hipoteczny. 

Dywidenda niewypłacon~ . 

Sumy przechodnie 

Straty i zyski - zysk 

Złote i gr. 

2,100,000. -

131,345.04 

495,134.79 

118,489.74 

4,892,276 81 

895,339.34 

101,146.70 

78.40 

56,551.45 

1,012,832 25 

9,803,194.52 

Rachunek strat i zysków 
-··--------··--„-··----

\l„inien. Złote i gr. 

Koszty ogólne 516,282.01 
Zapłacone podatki 428,920.89 

„ świadcz.enia w 1927 r. 89,419.86 
Zysk do podziału 1,012,832.25 

2,047,455.01 

Sprostowanie:do ogłoszenia w Dzienniku Wojew. Nr •. 9 
z dn. 1. VI. 28. 

Wardęski Antoni, mieszkaniec wsi i gminy Dalików, za
gubił 3 weksle: 

1 weksel na zł. 1000.- i 2-gi weksel na zł 500 -, płatne 
15. III. 28, wystawca A. Wardęski, żyro R Zakrzewski i P. Szu
miński. 

1 blanco-weksel na zł. 10,000 -, pł. 2. VIII. 28 , zl. i żyro 
własne, bez wystawcy, z dnia 6. II. 28, Qrąz li~t Związku Ziemian 
w Łęczycy o przyznanie kredytu . 

Wę~~Je tę uniew~:tp.j~ si~. 66t; 

I 
I 
t 

I 
I 
I 

--·-~ 

Ma. 

Pozostałość zysku z 1926 r. 

Różne wpływy . 
Zysk brutto z fabrykacji 

OGŁOSZENIE. 

Złote i gr. 

3,767.07 

5,066.65 

2,038,621.29 

2,047,455.01 

Belfer Necha zgubiła 4 następujące weksle: 
1 na zł. 64.50, pł. 9. VII. 28., wyst. B-cia Bercholc, 

na zl. M. Bercholc. 
2 na zł. 100.-, pł. 30. IX. 28, wyst. L. Joselewicz, 

na zl. M. Belfer. 
· 3 na zł. 100.-. pł. 9. X. 28, „ 

na zl. M. Belfer. " 
4 na zł. 100.-, pł. 17. X. 28, wyst. Sz. Rozenblum, 

na zl. M. Belfer. 
W ek$lę te unieważnia się. 692 
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Ogłoszenie. 
Wydział Przedsiębiorstw Miejskich Magistratu m. Łodzi 

niniejszem podaje do wiadomości pp. właścicieli dorożek sa
mochodowych, że stosownie do § 14 przepisów o eksploatacji 
dorożek samochodowych w m. Łodzi, wydanych prze2' Magistrat 
m. Łodzi, a zatwierdzonych przez Radę Miejską w dniu 25 czerw
ca 1925 r., przystępuje z dn. 2 lipca 1928 r. do dorocznego prze
glądu samochodów. 

Przegląd odbywać się będzie na Pl. Wolności od g; 8 - 1 
w następującym porządku: 
dn. 2 VII. 1928 r. - dorożek samochod. od Nr. 1 - 15 wł. 

16 - 30 " 
" 31 - 45 

,. 3 ,, -
4 

„ 5 „ 
tł 6 tł 

7 

" 9 " 
,,· 10 „ 

11 " 
12 " 
13 " 
14 " 
16 " 
17 
18 " 
19 " 
20 „ 

,, 

Lódi, dn. 28 czerwca 1928 r. 

" '46 - 60 " 
61 - 75 " 
76 - 90 
91 - 105 " 

" 106 - 120 " 
" 121 - 135 " 
" 136 - 150 " 
" 151 - 165 " 
" 166 - 180 " 
" 181 - 195 " 
" 196 - 210 ,. 
" 211 - 225 " 
„ 226 - 240 ,, 
" 241 - 250 " 

MAGISTRAT m. LODZI. 

Fabryka 
mas_~yn i odlewnia żelaza 

PlOllBr i SeidBt Sp. Dkc .. 
w Łodzi 725 

BILANS na dzień 31 grudnia 1927 roku 

Stan czynny. 
Place i budynki fabryczne 
~aszyny i urządzenia 
Kasa, weksle i papiery wartościowe 
Dłużnicy 

Fabrykaty i materjały 

Stan bierny. 
Kapitał zakładowy 

„ zapasowy 
„ amortyzacyjny 

Hipoteka· 
Wierzyciele 
Akcepty 
·zysk za rok 1927 

Złote i gr. 

481,400.-
354,561.59 
258,741.24 
308,460.44 
196,917.80 

1,600 081.07 

Złote i gr 

700,000.-
23,000.-

143,125.-
31,241.70 

379,927.82 
104,920.-
217,866.55 

1,600,081.07 

OGŁOSZENIE, 

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje 
do publicznej' wiadomości, ż,e ·oczeczeniem z driia 
20 kwietni1a 19e8 r. postanowił: 

11
) wni'Osek Komisarza Ziemskiego w Turku z dn, 

31 grudnia 1927 r. zatwierdzić, oraz 
2) zmniejszyć obszar scaleniowy wsi Strachoci

ce, ustalony prawomocną decyzją Okręgowej Komi
sji Ziemski1ej: w Piotrkowie z 1dJnfa 31 macr:a 1926 r. 
o grunty: 

a) kolonji Strachocice lit. B-87 ha 4900 m. kw. 
b) kolonji Strachocice lit. W-65 ha 6000 m. kw. 

i c) kolonji Strachocice lit. G- 8 ha 8100 m. kw. 
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 16 maja 

1928 r. 

Z polecenia Prezesa: 

624 Naczelnik 1Wydziału (-) Jar oń s k L 

OGŁOSZENIA DROBNE. 
Abowlcz Aron, r. 1907, zagub. 

1&świadoz. o rejestr .• wyd. 
w todd. 599 3-2 

Ada.musiak Józef za.g. dowód 
osob. i wyciąg z ks. st. lu

dności, wyd. w Gm. Mrog ·
Dolna. 576-3·2 

Ad~mskl Bronlslaw zagunił 
świadectwo niekaralności 

l obywatelstwa, wydane przez 
Łódikie Suu. Grodzkie. 570 3-2 

Acrnmczyt Żygmunt, roc1nik 
1905, zagubił ks. woj'lkową, 

wyd. w Łodzi. 470-3 3 

A jchler Abram, r. 1907, zag. 
kartę rejestr., wyd. w Łod1i. 

608-3-2 

Bogusławski Juljan, r. 1902, 
zag. ks. wojsk., wyd. przez 

P. K. U Łódź, dn. 14 b. 1924 r. 
za Nr .. 7800. 621-3-1 

Bińozyk Antoni, r. 1901, za.e;. 
ks. wojskcwą z kartą mob., 

wyd. przez P. K. U. Łódź pow. 
616 3 1 

Braun Henoch sag. koncesj~ 
na dom modlltwy przy ul. 

K~nn~Pnnej, wyd. przez ł.Mzkie 
Star Groad:le. 723 3-1 

Bauer- Hugon, r. 1907, ZlłgnWł 
kartę rej, wyd. przez kom. 

pob. w Łodzi oraz świadectwo 
tożsamości, wydane przer; XI. 
Kom. P. P. w Łodzi. 633-3-2 

Adamiak Andrzej, rocz. 19ÓQ, Brntman Szyja, Pomorska NL 3 
z.ag. karłę rej., oraz świa- 1ag. zezwolenie krrwiechie 

dectwo ukończenia 7-kl. i::skoły na prowadienie pracowni okryć 
powsi. Im. Bol. Chrobugo w damskkh, wyd vr 1 ez Mapjstrat 
ł,odz!. 612 3 2 m. ł ... odzl w r. 1920/21. 607-3-2 

Andrzejczak Włady"'ław zag. Borysewicz Judei u.gub ł do
dowód o~ob., wyd. w todzt wód osobisty, wyd. przez 

ora.,, różne dokumenty. 481 3.1 Star. Białostockie w r. l!-126 
613 3-2 

Brze1ińsKi Abram zag. pasz
port zagr., wydany przei Barcz Aniela ugobiła. t~mcz. 

Łódzkie Star Grodv ie na rok dowód osob, wydany pne1 
1Q24 1a Nr. 432n/21159/24:. 64:4 3-1 Kom. P. P. w Łodzi. 516-3-1 

Brajts t1jn Abr<1m Z!lg dowód 
Binko AbrHm. r. H)07, zagubił os~b., wyd. przez Łódzkie 

z2hiadczenie o rej. wyd. Star. G•·odi~ ie. 34!>·8 3 
w Łodzi. 653 3·1 

Boruehowicz Abra.m ngabił 
dowód osobisty, wyd prie1 

Łódzkie Star. Grod1kie oraz •wi
ty skarbowe na ophcony poda
tek obrotowy r.& r. 1927. 643 a 1 

Benkel Salomon zag. weksel 
na zł. 300 pł '20 listopada 

1928 r. wyst. Wojciech Rvchle
wekt, Czarnków, zl. S. Benkel. 
Wek-.el uniewdnła s~,. 426 3-3 

Bławat Bere.k, r. 1907, łiagub. 
Baude Eljesr,, Piotrkowska 50, .kartę rej., wydan, w Łodzi. 

Zf g paszport zagr., wyd. 525 3-2 
przez .f.ódzkie Star. Grodzkie Brondel LAwik, r. 1896, m. 
w r. 1917. 625 3 1 Gm. Rudni.ki, zagubił kartft 

B. lnmencwajg Lajzer Ber ug. powołania, wyd. przel P. K. U. 
dowód osobisty, wyd. Nlez w Clęstochowłe. 604-3-2 

VI Kom. P. P. w Łodzi. 670 3-1 Bedn1.1ek Józef, r 1889, zag. 

Bechctóskl WładysJaw rocz. ks. wojsk., dowód esobisty 
1896, zagubił ks. wojskową, oraz legitym. zapomogo•~ Nr. 

wyd, w Kutnie. 13953, wyd. w Łodzi. 620·3-2 
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s•umgertel Gustaw, r. 1887, Drelich Chll zagub. legitym. 
zag. ks. wojs~., wyd. puez na prawo kursowania doroż-

P. K. U. Łódź m. 386 3.3 ką Nr. 197, wyd. w Łodzi. 369-3·3 

Błas1.czyK Mateusz iag. dowód Ender Eugeoja z1:1gub. dowód 
osob., wyd. przez Star. Kut- osob., wyd. przez Łódzkie 

nowskie. 342-3 3 Star. (jfO fakie. 579 3-2 

C
zarnecriemu Walentemu za- Eag1elli:a Pesa, zag. dowód os., 
ginł\ł pd~edni znak samccb'o· wyd. przez Łódzkie Star. 

do·"'Y Ł.D. 947 1 wyd. prleZ Dgr. Grodztie w r. 1927. 277-3·3 
Rob. Publ. w Łodzt. 732-3-1 Fidler Haltna zagub. dowód 

Ch~ctf1sid Obal~, rocz. 1907, osob., wyd. przez .Kom. Rządu 
r.ag. kartę reJ., wyd. 1fłtez na m. Łódź. 714-~-1 

biuro WOJB.i.owo- pol. w Łodti. Firmie-Spółdzielnia „Pm~dza" 
&a7 3-1 zagmął "eksel na d 7UO pł. 

Chud-zi_s:_· -~-ó-:be-f-,-~--o-c-z-. -lt-S9.,.._4-,-z-a-g. 8.8. l92ti z wyst. Sz. Najfelda 
ls. woJsn:., w.Yd· przez P. K. n:t zł. wł sne. Weksel ten unte

U. Łodź-m. 674-3-1 w~żata się. 731-3 1 
cymber Mordl!.a, r. U>U2, Zrjg, 

~s. wojsk., wya. przez P. 1\.., 

U. Końs.Ue oraz ks. ubezp. 
Kasy Chury m. Łodzi. 425·a 3 

-czesi.elska 8tefa &lig. dowód 
o:soo., wyd. pr.i::ez ;:,.taro1.t1Wo 

Turecł:io. 4:H~3 3 
-Ch"cer Józef zag. kartq mv b., 

w~d. przezP. !{,U. Lódź-m. 
361-3 3 

F1enkiel S.:d~moi;i, iocz. ll:J02, 
z, g ks. WOJ~•. 1 kartę mob., 

wyd. przez 11 p. Ułanów w Cie· 
eh.mowie. 723-3·1 
:f4'"'l1.s AleKsanuer, r. 1895, zag. 

a:s. ''oj~k., wyd. przez 25 p. 
p. Plotrl.ow, or<tz legitymctcję 
bezroooola, wydant\ w Łodzi. 

640 3-1 
~..,irmie Kebsch A, S. A. zag. 

pneunt znak samochodowy 

Czek:anowiczówna .MairJa zag. Ló. 80704. 021 3 1 
aowod ooywdelswa. polsKle

go, \\yd. w .Baranow10.t.ach w 
r. 192.1.. tiUo a„2 

C,e.l~.lssł Bolesław zag. dow. 
osoo1sty erat. legtty m., wyd. 

pue~ Z 1v1ązek lnwu1. w .l:Jodzi. 
615 a 2 

Chru.unnu C11e.sław zaguo. po
zwolenie na dt.t&nc~. sptt.e· 

daż Si;uytul.iu leo:t<nh.zego, wyd. 
pr.c.ez Ur~. AK.o. i Mon . .t'aństw. 
w Lod:t.i. HiU·ił·3 

~'um.e łtublilBJ.tt1Jn i ~-.ka za-
gin~ła pr&cpusus.a na. prawo 

lat;U.J ulicą P~otc1iows1ą, wyd. 
w LoGzi Di:t r. rn28. 475-3 .2 
_r,1e1'B bzmm LaJb, rocz;. 1907, 

zag. ka.rt' reJ., w yd. w ~ou1. 
481J ił-2 

F1rma M.. Za.jden.felJ zague. 
śwrn.dectwo ł'rHmysł. V K<tt., 

wyi.t. pr:1.e1 Urząd .::Sb.aroowy 
~vd .ki. ~46~3-~ 

C 
l G d __ b_T_ F·ma sł'. Ak. munloue Adna-

łlmh; e "l:Uca ,łl ja lag u 1 a tica di t:hcurta. l>ag. pn.ectni 
w,ycląg z .ls. manośm 1 me- numer rej. od samochuuu LD. 

try łt~ uro1.1.zen1a. i16ti-.1-a 80005• 355 ij.a 

Cymer& B1un1s!aw, roci. li!Uti, 
dl.gubił .ks. wojo.ko~ą. wy· 

d1:1ną przei P • .li. u. Łoaz ·m. 
. 47.i 33 ------

Dry~ulsk:i Jói.ef1 r. l~uo, :1.ug. 
.ku!'lfii oaruc1..onia, wyd11.ną 

pr.i.ez 1".ii.U. Lódż·m. titit> a 1 

Fn~dman Jose.a:, h1elbaeha2u, 
z~g. ś.v1ad. pochJOZ6nlct Jto

Dl&, .ti.la.cJy, 1.:: t l o. 4f.>S a-3 
F~·ajad Si.oeJ., r. rno:i:, Lagumł 

h.::.;. WOlSK., wyd. przez. t'. K. 
u. Lódź-m. il6U a-a 

F"'JW!owiC1' .Mu1d&.a - Usi.er r. 
· J)t.ień~1elsli Frane1siei. ztg. 1,,0:&, Hg, aowwóa osob., ks. 

ao.-,ocl o"ob., W,YOany pn~ti \\'OjB.l. 1 .1s.an4ł ID•Jb., wyu. pr1;ez 
lJrt1:1d Gill.. G„111.ue1:1ze. nłu-a-1 P. h.. U. Łoaz-·w. 5~a-J-2 

DY~.Yug Kazlmier.6, rocz. mot>, 
aag .. u.nę odroczenia, w~ d. 

w LoaL..i. ~H.4-o-3 

Duora:szłdan.ka ~zwu!, r. J.\JOl, 
Złtg. ł.s. wujSK., Wld. w Li

pnie. 337-a-3 

D--eft:czy.O.z:jki Jan HguuH H.s. 
...,uburv"łl na wy1·ou1 t.Jto

mowe, wyd. pri.ei.. Uu. AK.cyz 
i Nlun. ł'„ńatwo Nych w Lod1..i. 

6~6-n-2 

Dr. Zu.chowicz Leouard zag. 
p1awo j&t..df 1:;ail.l.01.:hodem 

osob • .Nr. 2i:oił, w_yd. prze.c. .U1r. 
Roo. ł'uoi. w Lodzi. 67a-3 2 

Firmie M. Glazer, Sp. A.i>.C., 
L..aJon ~ 5, r.&6iD~ł_y" 2 }t}g. 

rejtiBtr. ud so.mu1.:hoau l.iD. 17, 
mar.u Bergwan i :t..D. 261 mar
ki Beaz. 49u a 2 
.fi'1rm1e ;:;. G ro~ma.n, Lóil.r. UL 

.t>1utU.OW~u~.& W, zągtn~l.f Da• 
stępuJąco blanco· we.K1:Ue: 5 b1.„ 
WbUU po tł. lOUO. i ó po iił. 
5UU, puopie&.ne .vrt.ez !4'-mQ 8. 
GroSLD<tn. We&sle te un1ewĆ1ż
n1a 1:11~. 4tsU a-2 

Grynoauw Pind.us zag. numer 
dorvż :il 44:9, W)'d. w Łoat.i. 

721-3 1 
~~~~~~~~~--

Goldberg B. I., Pabjanice zag. 
2 weksle: 1) na zł. 200 pł. 

17.11. 1928 wyst. M. Sztubler. 
Biały,tott, na :d. B. Blumenfeld, 
2) bianco na Ił. 200 wyst. J&· 
kub Arbat, Soiołów·Podlaski, 
na. zl. M. Menderiycki. Weksle 
te uniew8żaia się. 656 a.1 

Goldoilt Kopel zag. passport 
zagr. oraz we4se1 na Ił. 50. 

pł. 23.7.-28 r. wyst. Krsiewsd 
i II na zł. 50. pł. 25.7.-28. żyro 
Lewkowicza 1 Fysiynera ó94: 3-2 

Grunwald Abra;n zaguoił pa
szport konia za Nr. 307.535 

Serja A, wyd. prr.ez Magii.trat 
m. Łodzi. t>a8 -3-1 

I :!iadsztaJn lde zagubił kwit 
U Bantu Praem. w ł'ozn11nm, 
odJz. Lód&i:i na weksel, oddany 
ao inkasa na d. lOU. 6~0-3·1 

auluas Alh'&m. Moszek, r.1902, 
zag. hs. WOJdK: • .&ut~ mob., 

wyd. w Łodt:i. a7.s.3-a 

G- oldman Mord~a' zag. ś.v1a
dectwo prLemysłowe VUI 

.kat. za rok UJ27. M7.a-a 

Goldenberg Mojżesz, P101r.lo
\\ ska. 7~, zag. dowód osob., 

wyd. w Loa.zi. 387-a 3 

U. ołtJOlowSKl ALOAB&Jlder, rocz. 
l\łU5, zag. tymcz. ~aśw1udcz. 

woju., w.rd. w Płoc.la. ~26·3-a 

Golasvwz:jJ.U Teodor zagu.uh 
poi6Wo1enle na prowaa„ea1e 

samuchodu o~obowego Nr. 2~08, 
W)d. w t.odzJ. '18-~-a 

(}utrnan M., C~g,einhtna 71, 
zC:tg. paszpor. 1agranic1ny, 

w~d. 11rz.ez ł..od•kie :Starostwo 
Grvd.Ule. 341-3-a 

Granas &1Jmana, Plotra:otts.ka 
124 zaguo1ła dowoa osuo., 

W)'d. przei. LOdz.k.1e Staro.stwo 
Orodaid w r~ 1~25. f>7d-i1·2 
Gora1sU .Marceli, Ale41)an-

a1ów, ul. Poda4101c1rn 23 Ja· 
gudl weKsel na d. 150. pł. 
óv.o. Hłlłi r. w) st. <Jztisł& w Ma
tusia&, zl. Wi.ucenty J.\'1lilcLa&. 
W e.._;:j~J. ten unJ.e wda1a 1u1. 

58b a-2 

Hanefe1d Bertold, rot;Z, l~U7, 
1&ilg kama pooorvwą, w3a. 

w Lou LI. ol~ o 1 
H uLhe.o.berg Beol!łe zag. oo· 

wod osuD., wydany przeł 
Lódinle :Star. Grodz&.le w roKU 
Uł~l. 651-3-1 
Hau!( JLm11nd, r. 1904:, zag. 

.a.art~ poDoroWt\ l .l.&rf4t na.d.
bczoową, w3d. w h.Ol~ oraz do· 
woa osub., wyaany w D~biu. 

bl::t-ii-1 

Horowicz Chasłiiel, 1oc1. HI0/1 
zag. zttśwlado.c.eine o reJ., 

w1a. w Ł"dJ. ó95-a-2 

Henry.li.ONSld M.OJ&t.e, f, H*U7, 
zag . .kart~. roJ., wyd. w Ło· 

dd. 491-ii·2 oerendO-"SlU ~ttfaD, . r. 18~8, 
zag, u. WOJBl. 1 1'al't~ muo. 

w_ydauą pr1.e.1 .t'. K. U. LL<SI w 
S1er..d:1ou. 48d-d-2 

G & w~1ńs1.1 Lucjan zag. pne
da.1 2.ll&K sarnvchoaowy L.D. 

3 1 Ha.mpei Artur, r. 1907, iagul>. 
116J, wyd. w Łodzi. tibU- · .&a1t~ rejes&r. wyu. w Lodai. 

Da.nc_y gier Zygmunt Aiftt..d l6a· 
guuU. dowod vsut>., wydany 

przez .b.om. łtr.ądu na m. l..Oui 
la .Nr. łtSl dn. oJU. 19"6 ro.1.u. 

a Ga.a-a 

Q1atter Gerszon, r. 1886, zag. 610 ~-2 
KS. wo~u., w~d. pn.ez P.K.. Heni:j Wł1tdysław, rocz. l\łOa, 

u. ,łjOdź-m. 6::>6 3.1 Ziig. Js.S. WOJSK., wyd. puez 

Ge„el Artur, r. 1902, zagubił P. K. U. Lodż-.m. ord p1·awo 
.kartfj} m~b., wyd. w Lo<lJ.i. Jazdy szofera.dej, wyd, 11raez 

618-3~2 W oj. Łod,.1t1e w r. 1927. 4.B~-a„a 
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Henelt Paweł l Wanda, 1ag. 
dowody oi;iob., wyd. przez 

Łódzkie Star. Grod1Ue. 598 3 3 

I t.b1cki LaJo, r. 1907, zagubił 
kartfJ rejestr., wyd. w Ł.od1i. 

488 a-2 

Im1ń&Ai P1otr zag. ś ..vl&dectwo 
szkolne 7 ·kl. at.koły po wsz., 

wyd. w 'Giemi warszawskiej, 
pow. Sochacze wskiego, gminy 
Rybno, dwór Gihce. 895 a.a 
Jalubezak Antoni, zag . .konce

sj' na prawe; wyS1ynku pi· 
wa ·we wsi S1ezyp1vrno, wyd. 
pr •. ez Ur,ąd Akey1 i Ałvnc>polt 
PaJ1stłf. w KaliHu. 662-3-1 

J. \:.dllń::;.U M'-'s ,eK, r. 1907, 1ag. 
zaśwla.do1enie wojsk. o rej., 

wyd. w ł..odzi. 627-3-1 

J asińBli Feliks, r. 1901, zag. 
.i.a.1tę bederm. urlopu., wyd. 

prie" D-wo 28 p. S. K. w ł..od1J. 
. 675 3·1 

Joz.wia& tVlarJ1 Slif&dzlono ś•n&• 
dectwo pr.i.emysł. 111 łl&t. na 

spr1.edaż wyru-b. tytoLilowych 
i prod. spożywczych w Łodd. 

5~3 3-2 
Josa.e„icz Cbtł Boruc.n, r. 1901, 

i.ag. ł.S. WOJU., wya. prt81 
P. K. u. Lódż.i.o. 3:16 a a 
Joncza~ Ignacy, mie~~.k. wet 

LH1..lom10.. g1J1. .IS..lO.l.oeiee, 
r. lts94, aag. b. wojsł{. 1 wyd.. 
pr1..ez ł'. K, U. S„e.adt.. ł58-~-8 

Jas111uws1.1 lier.vs-' aag. uowód 
011100., w yd. w tiudz1. 4ł~-a.a 

J eawaon11. Izrael Szmul, rocz;, 
!~O~, zag. do w ód. o.su o. 1 a:artv 

rej., W)d. W jjod..Zl. a65 ił·~ 

J UL'KJ.ew1cz Sala. zag. wyc1'łg 
".u. ar. ludnośi;.l m • .R.taumia. 

a.0-6·3 
j_a_w_o-rs_.l_a_Al_a_r_ja_za_g_ll_D_. dÓwód 

OcOO., W~<l •. pfhl ł..04..:.K.1.e 
!Star. U1od".ue. . 140-a-~ 

JU8ZCJ.a:tk Jó1.ef, ~ag. kart~ liWOl• 
n1en1a i .l.iuLt mub. r . .lWl 

wyd. w 1'.on1n1e. :id-1 
ł{.~ast HJnry&, r. 18Y7, zag. 

.kl:ł. wvJ:t-.., wyd. pr.1.ez P.Ji. 
u. Lódi pow. 6o6·.'i·2, 
K or~u.ew.:;a.1 .Stofan, roo11. JWa, 

za~uD!ł .kdtca aaa11c1uow'ł 
1 duwoa oi:Jobidty. 5o7-d-~ 

K- aphuła otaiii~&w zag. po4'· 
woleale n& J!L'OWadae111e sa

mucb.odu. osoo., ~yaau.e pr~H 
Dyr. rtoo. ł'uul. w Lod.1. 6.dJ.·d·2 
j{ ap1Luła-8.taaJ.si&d aagnbU: 

1'.dL~ reJ"i:itr, sauu.:ouuau . 
ł..D. lUL;CS, w 1 u. W :LOcl.t.l. ói:ł~-d-~ 

U oi.u_o1:un M.il.hał, J.1.11.ńu.logo 
l'- Ha, aag. d.:.wod os„o., wyd. 
przez J.1.om. B4f\clU. Ila m. Ló11ź. 

4~9 a.a K am1e-B-:i-a-ri.-Al....,._,t_er-,-r-o_c_1_n_. -1.907
1 

z.ag. ii&nę reJ., WJd. w Lou11. 
411U-d·2ł 

Kwapisz Jao zagao. K.e. p.100• 
ro Wł\ Qetal. sł'raouaży WJ• 

rooów t,vtoulowycJl, w1a. przez · 
Un. ~Aur. AKcyz i AiuD •. nń:11w. 
W ~10tC.llf..OW18. 6Ud-a•3 
K d.>101n1a~ .j01.ef za,ub. ao: 

wóa ooob., wyd. w ł..och1. 
óoO·d-2 

Kłels.kl Roman, r.1891, •aa· ks. 
wojsK., w7d. w Łodll. 359 s-S 
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Kosmalski Wł idysław zagub. 
paszport rosyjski 1 wyciąg 

1 ks. st. ludności, wyd. w Gm. 
Grabów. 623-3-1 

Kalistier Stanhiław, rocz. 1907, 
zagub. zaświadczenie o rej., 

wyd. w Lr.dit. 626 3-1 

Kincłer Fisze! 1agubił cO••ód 
osob., wyd. przez Łód1kie 

Star. Hrodzkte. 665 3-1 
Kaliński Her&z, r. 190i, zag. 

1•.s. wojsI., wyciąg z ks. st. 
ludności Ofdl patent lll. kat., 
wyd. w Łod?.ł. 617 .3. 1 

K s. ;:::;tan11.;ł ... w Łupiński; pro
boszcz pantfj1 Krzyw urzeka. 

pow. Wieluń, ~.Hg. poiwolenie 
na prawo i.u, s JWania samocho
du osobowego ŁD. 8024:9, wyd. 
w Łodzi. ti33-3-l 
Klajner Izrael, r. 1900, zagub. 

u. wojsJt., wyd. pr.1.ez P.łL 
U. Łódt-m. 6098-1 

K&hńs . .d Hei s: zag. 3 we.ksle: 
1) na Zł. Ua pł. 22.7.-2~ r. 

wyst. Sz. K1ai.owS1.i, zl. L Paj
kert, 2) na ił. . 58 50. pł. 30 6. 
w~st. L .. Książnica. 3) na d. 14. 
pł. 5.7. wyst. I. Fuu. WeKsh 
te uniew&żnią sł~. 677 3·1 

Kiero.t.alsK.1 Stanisław; r. 1901, 
zag • .ks. wojsK. z B:artą mob. 

oraz zez.wolenie na budow' do
mu .oraz. listy z Funduszu Bez
robocia. 678 a.1 

K. w1ut.kows.li1 f\.:fons, r. 189i, 
za~ .. U WOJU., wyd. pri.ez 

P. K. U. Łódź m. 616 3··1 
---------- . 

Krawczy.k Ma.rdn, r. 11100, za.-
guoU .ks. woj~r:. oraz pr.zo· 

pu;::t.k~ kolej.ową, wyd. w ~vd.zi. 
. _ ITT131 

Kl<:!Jman Mi'ljer, r. 1901, ug. 
. .1rnrua mob., wyd. pr.t.ez. .i!. 

K •. U. Łó1.1ż m. 4~7-a-a 

Klajn ·J.;n1Tel 2.1.gub1ł du~ód 
. osoo., WJct. prze~ tit~rostwo 

w i,.~(SJ;yuy. . 38:1 a 3 

Końi:iu.1er Chu Lej1er, Kamien
na 9, za4. do"'ód osobHny, 

w;yd •. w LOuZI. i:>9l·ii·iS 

KaLs.&.1 _Abrdm, r. l~~a, Zttg. 
.lS. WOJ;:;Ji., W)'d. pucz l'.,h.. 

u. t.oo.z-w. atH·a-a 
U óm.uro ~ BKl A.aton1 :;..ag. .11s. 
Il.i .l\.al)J Oh<>rycn, wyd. w t..o
d11~ 447-a-3 

Len ei.o ws~i ~an, r. lo~5, zag. 
.&.li. WvJs.k., wyd. ,Pft.~Z .P • .11.. 

U. Li.is~ w :::>1er1.d.t.U. ti4:~-~-1 

Lewiń:1.k18~mu1, Z1AID. W łiod.d, 
za.~. aowoa osob., W)d&ny 

pr.r.e.G J.i~m. H.ządu. 47t:H3-.<& 
(}~r..uan Cern,. PiotrKoWli.11..& 

al, :1.&g. uu w od osob., \\yd. 
prze a Aow. Ri.ąu u na m. ŁOiAź. 

, 5d4·6·~ 

Lipnowsu H.ywlia Zlig. aowód 
. uSIW., W.)'d. w Lod111. 5J1· a.2 

Lioeruian Ch:.lJa • H.ywKa lag. 
·śWl<i.Óedwo l'r"'em • .kat. Vu.J., 

na wyl'ooy aamdiilCh .b.&..,.elui:tzy 
f my „b.iy&: .ł.'cH~.k1••, Wl'dc1.11e 
w.LOC1111. . ó19-~·2 

Lipszyc SzJD.u1 Zajnwe.l za~uo. 
·.u. WOJH., Wjd. pL"Zei ł'.K. 

u . .- ~od'1. · · ass.a.a 

110 Z I E N N I K W O J E W ó D Z K I". Nr. 10 

Nr. 1756 

Ob111ieszczenie11 

Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego 
m. Łodzi 

podaje do powszechnej wiadomości, że n·zeJ wyszczególuione nieruchomości 
w Łodzi położone, obciążone pożyczkami Towarzystwa, za niezapłacone raty, 
wystawione zostały na sprzede1ż przez publiczne licytacje, odbywać się mające 
o godz. ll~ej z rana w Kancelarji Wydziału Hipotecznego m. Łodzi, przy ulicy 
Pomorskiej Nr. 21 przed wyznaczonemi rejentami. 

Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne znajdują się w księgach hipotecznych 
odpowiednich nieruchomości oraz w biu~z3 Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego 
i~. Łodzi i tamże przeglądane być mogą. 

W razie gdyby dzień wyznaczony dla sprzedaży był świątecznym, sprzedaż 
odbędzie się dnia następnego. 

. ~ 8 Ili;:.... 
~N O El .~·a e 

Z u..d ::s U N ::S 
Ci) t.I PRZY ULICY 

.... _ 
ctS C) rlJ Przed notarjuszem Dnia 

~o E '"t:l N ,... O'"tl 
ro ~Cl. o z Cl. Ci) > • .., N G>' 

:E ·a ~o .... 
~ rlJ 

8 ros. ż Piramowicza 2060 15,450 W. Siniarskim 10. IX. !8 r. 
21 Nowomiejskiej 2760 20,700 J Ładą li 

40 Aleksandryjskiej 4lł0 3.300 A. Smolińskim 11. IX. 28 r. 
47w N owo-Cegielnianej 6460 48,450 A. Karna w alskim " 47an Al. 1-go Maja 3640 27,300 B. Lisowskim · 12. IX. 28 r. 
48b Zawadzkiej 6860 51,450 W. Jeżewskim " 62 Aleksandryjskiej 980 7,350 W. Siniarskim 13. IX. 28 r. 
80a ·Smugowej 880 6,600 K. Rossmanem 

14. ui: 28 r. 122 Drewnowskiej 500 3,750 J. Rzymowskim 
143 Zgierskiej 2280 17,100 L. Kahlem 

17. 1x: 28 r. 187 Kościelnej 1400 10,500 W. Sarosiekiem 
215 Wolborskiej 700 5,250 S. Kornem 18. IX. 28 r. 

251a Cegielnianej 5360 40,200 A. Smolińskim " 257 Piotrkowskiej 5620 42.150 A. Karnawalskim " 271m Cegielnianej 3640 2'/,300 J. Andrzejewskim 19. lX. 28 r. 
272e 

. Zach~'dniej 
2460 18,450 W. Jeżewskim 

20. nt 28 r 275b 1820 13,650 J. Krzemieniewskim 
288aa Szkolnej 3200 24,000 K Rossmanem „ 
28tsac li 3100 23,250 S. Jarzębskim 21. IX. 28 r. 
288ad li 3800 28,500 L. Kablem 

24. ut 28 r. 320i Gdańskiej 580 4,350 W. Sarosie ki em 
320n Konstantynowskiej 1,860 13.950 S. Kornem li 

320ui Zawadzkiej 680 5,100 A. Smolińskim 25. IX. 29 r. 
nnn 

Konstantynowskiej 320o:;>ó 560 4,200 B. Lisowskim " 
321ks · Szkolnej 4,820 36,150 W. Jeżewskim 26. IX. 28 r. 
321kx Sw. Jerzego 2.620 19.650 J. Krzemieniewskim " 336c Północnej 1,220 9,150 W. Sini<irskim 27. IX. 28 r. 

423 Pomorskiej 1,600 12,000 S. Jarzębskim 28. IX. 28 r. 
506 Piotrkowskiej 11,960 89,700 L. Kahlem " 506- Sienkiewicza 11,820 88,650 E. Trojanowskim .. 
509 Piotrkowskiej 3,580 26,850. W. Sarosiekiem 1. X. 28 r. 
538 

" 
9,no 72,900 A. Karnawalskim 30. VIII. 28 r. 

566 
Sienki;wicza 

240 1,800 B Lisowskim 2 X. 28 r. 
568a 4,700 35.250 J. Andrzejewskim 3. X. 28 r. 

573 Piotrkowskiej 5,9b0 44.700 W. Jeżewskim " 576ros.f. Pustej 3,960 29,700 J. Krzemieniewskim li 

630c Sieradzkiej i Rzgowsk. 4,880 36,600 W. Siniarskim 4. X. 28 r. 
697c Radwańskiej 1,560 11,700 K. Rossmanem ,, 
765c Wólczańskiej 1,360 10.200 S. Jarzębskim 5. X. 28 r. 
773b Al. Kościuszki 10.020 75,150 L. Kablem " 7870 Zielonej i Lipowej 420 J..150 E Trojanowskim 

8, x."28 r. 787ros.żż Ludwiki , 1,040 7,800 J.Ładą 
793h 6-go Sierpnia 3,440 25,800 S. Kornem " 795eee Gdańskiej 2,020 15.150 A. Karnawalskim 9. X 28·r. 
803F Lipowej 480 3,óOO J. Andrzejewskim 10. X. 28 r. 
804r Lu a wiki 280 2,100 W. Jeżewskim " 819ee, Kopernika 4,940 37,050 J. Krzemieniewskim " 
826a Zamenhofa 760 5,700 W. Siniarskim 11. X. 28 r. 
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916a Wodnej 4,840 36,300 K. Rossmanem 11. X. 28 r. 
1040h Siedleckiej 220 1,650 J. Rzymowskim 

" 1067 N owo-Zarzewskiej 3,840 28,800 S. Jarzębskim 12. X 28 r. 
10761 Gub er na torski ej 600 4,500 L. Kahlem 

" 1087c Orlej 720 5,400 E. Trojanowskim li 

1109a Sienkiewicza 5,200 39,000 J.Ładą 15. X. 28 r 
1110 Kili11skiego 980 7,350 W Sarosiekiem 

" 1113b Składowej i Skwerow; 1,500 11,250 S. Kornem 
" 1174b Głównej 580 4,350 A. Smolińskim 16. X. 28 r. 

1272 roa. b Suchej 1.840 13,800 B. Lisowskim li 

i272c 
GłÓwnej 

1.020 7,650 J. Andrzejewskim 
" 1286 460 3,450 W. Jeżewskim 17. X. 28 r. 

1306a Nawrot 1.280 9,600 J. Krzemieniewskim 
" 1344a Tramwajowej 3,000 22,500 W. Siniarskim 
" 1388 Cegielnianej 4,720 35,400 K. Rossmanem 18. X. 28 r. 

1394a Ił 460 1.950 J. Rzymowskim „ 
1433s Narutowicza 7.040 52,800 L. Kahlem 19. X 28 r. 

Licytacje powyższe o tyle dokonywane będą, o ile poszukiwane należności 
do chwili ostatecznego przybicia w dniu Hcytacji zapłacone nie będą. 

Łódź, dnia 12 czerwca 1928 roku. 

Pfeffer Szmal? . No" omiejs'.j:a 
26, zag wye1ąg 7. ks st. lu· 

dn< ś ~i, wydany w Żyrardowie, 
wyciąg żony R(1j1y Chaji Tu„ 
chendler, wyd. w Aleiisandro· 
wie oraz 8 weksli: 1) blanco
weksel na ~ł. 100, wyst. Mil
joner, 2) bl. weksel ua r.ł. 100, 
wyst. Zwirner, 3) weksel na 
1.ł 138, pt. 18 października rb. 
wy~t. Bajtner, Sonowiet'•7 11. 
Parzęckt, 4) trzy weksle po 
70 zt. katdy, ·pł. 20 wrześ 11ia, 
7 sierpnia i 22 sierpniH, w yst. 
Fi~rel, Sos no wiec, zl. Parzęckł, 
5) na zł. 80, pł. 28 wrzt:śili&. 
wyst. Mydlaiz, Sosnowhc, zl. 
Par1ęcki, 6) na zł. 110, ptatny 
24 slerpnia, wyst. Stasiewskl, 
Pabja.aice, il. Pfeffer. Weksle 
te unieważai& się. 452-3-3 

Pall~k Helena zag. paszport 
magra.niczny, wyda.ny pr:z.01: 

Star. C.z~;:;tochowskle za Nr.112. 
450-3 3 

Potry, h Ad of zag. dow. osob, 
w d. w Łodzi. 478-3-2 

Pilielny Józef zag. pauport. 
zagr Jntcmy, wydany pr1.ez 

Łódzkie Star. Gcodzliie. 394 3-3 

Pikiel ny Symth :t 1rag. dowód 
osJb, u.gra.mczny, wydany 

prze~ Łódtkie Star. Gro1tkie 
w roku 1927. 454 3 ił 

Laskowska Helena. zagubiła 
wyciąg z ks. st. luaności, 

wyd. puez Urząd Gm. Dąbro· 
wice, powiatu Kutnowskiego. 

Riog Jan zag. pozwolenie na 
Mnslał Leon, rocz. 1909, zag. os.trowsk:i Anton;, rocz. 1886, broń, wyd. przez Łódzkie 

hrht rej., wyd. w Łodzi. zag. ks. wojsk. i p 3 szpozt Star. GrodZKie na rot U128 u. 
350 3 3 niemiecki okup<103 j :iy, wy(i&- Nr. 381. 728-3 1 

l\lłarek: Perel, Łęcz.yca, zagub. uy w Łodzi. 742-3 1 Rozenfeld Izr„el, r. 1~07, Z<ig. 
lV.l le;rityru. rej'. od famoehodu osm<iń;SK: Janlllil, Andrzeja 49, zaświadcz. wojsk., \\fd&ne. ~ d ód b w Łodzi. ii 19 3 3 ł.D .. 7::H. 371 3.3 zag. ow oso , wyda.ny 

361·3-3 
Łebcsyk 8tanioia.w, r..,c1. H:06, 

zag .. kartę odroczeni~, wyd. 
pnez kom. pob. w Łodzi. 383·3·3 

w Łodz.i. 500 3-2 Roi:eJJcwHjg RacbIJliel, r. l~li7• 
Men<1rzyck1 Hen„yłi, r. 1905, zagubił kartę rej., wydgnl\ za.gub. do. ku1nent podróży, przyb,vls.li JaKULI :tag. pasz· /:.. . 

MCJjKowsta Stanisława Hgub. 
paszport memiecki, W;\'d. 

przez władze okupacyjne w Ło
dzi. 631·3 1 

J 5 W 
port fOl:!i~ j~Ii i tegitymaej Ił w Łodzi. utiO~a-:& "y. . ptze~ . . p. p. w il nie, ł b W p l R t i M k C · .. _ 362_3 3 cz. . 1ęiu.o·N o H.,yClli, wy- ozansi e n .1: ar us, t.t2Bto· 

dane w ~udzi. o5::J .1-1 chowa, wg. we&:.:;el na zł. 
Mand. dtort Juija.u, z Mfod„ie· ------- "-0 ł 20 s 2..i t Abr ·· 

MHde Ada1,11 . zag. ks. v-ojsk, 
· · p ost J• "U') r 18n6 z•gub1·ł ~ · P · . · •· 0 • W.Ylii • am nia8:.Ka iaguo. ś'.viadectwo • ... & "' • oi , ... Z•ś d oJ l. · .Mandel, Zgierz, na. zl. Sz. Q,·-przem„sł, kat. V 7.a Nr. 122v „ Nla cz. IA s . o zwo1n1e- . 

wyd. pr.ez P. K. U. tr.sli: 
w Si era di u. 634-3-1 

" nl •· t u" d ba; h. W6iiseł ten unie~nżuia na rok H;28, wyd. przez .Kasę . u na ..:a • "n , wy ane pr:t.ez 
k m i · .,, ~ · 641 3 1 si00 • 5~6·a-2 ·· Skarb o h ą w Łasku. 449 3-3 t: • e.n.ars ... " w s..ioaz1. - - " 

R·- akowski Józef zagubił .ks, . Miohalakow1 Antoniemu słra· 
dziono po~wolenie na pra

wo prowadzenia poj&,du mech&· 
nlcznego, wyd. przez DJrekęję 
Rob. l!ubl., ks. wojsk, wydaną 
przez P. K. U. Łódź-m. 630-3-1 

N
ajfeld .Jakub r. 1907, zagub. P"n"'owna. JcdK:a z.ag. tymcz;. pobor; wyrot>. tyt..,niowych, 
2aśNiadcz. o rejestr„ wyd. dowóa O;;;Ob„ wyd. w Służowie wyaaną pl.leli hbf2 S.c.arbową 

Przez Mag. m. Łodzi. 639 D-1 pow. AlełU:l&D<lrów • Kuja.wt;kt. Łod..:ką. 314 3 d 
n4-1 

Nowak MieoL.y~hw, rocz. l\iOO, p d t , .k. J f , zag. ks. \Voj:;kową, wyJ;.ną o B &NC.t.)' n~ i Oi.e ' ~trz. 
w Sieradzu. 6 ::!.8_2 1 Ji&tuovv. 5U, u.gubił dowod 

l\JI arcz)ństt A.n tom, r. 1906, osvo., wyd. w Łoad w r. HJ21. 
lV.l 1... t j k t O" Nowak Stefa.nJ'a 1..tg. p-as.t.port 5~1 '1 2 zag. &ar ' wo 8::t. a . " . o -a 
wyst. przez P. K. U. Kutno. niem-okupacyjny ora1 wy- pa•ułd Dawid, r. 19U7, :!.agub. 

667-3-1 ciąg z ks. ludrwś_;i st, wyd. .kart~ reJ., wydaną w !.out!. 
---------,,~- w pow. Rawskim. 52Q-3 2 5:.;~-:i-2 Mattsiak Zygn;iunt, rooz. 1899, 

Hg. ks. WOJsk., wyd pnez N1ew1adorusd Witold, r. 1905, puppe _Gisrtrnoa zaguo. tyUJ.ct. 
Urząd Gminy Wiskitno oraz zag. kartę odroczenia kat. B. ciowóci osobisty, W.)d. w LO• 
kwit kaucyjny I K&fly Si.arb. Nr. 3564. 482-2 dzi. 514. 3 2 
Łódzkiej. 3i3 3 3 Niewieczerzał W!ad)>sła.w, r. przedborski MoJżeaz Hr;ri;z, r. 

Miechoik :Marcin, mie.::il. wsi 1900, zag. ks. wojsk .• wyd. 19U7, zag. brtQ iejel:ftr. wyd. 
Boguszyce, gm. Kro.kocłce, przez P. K. U. Slerad1. 492-3-2 w Łodzi. ó74·o·2 

r. 1896, zag. ks. wojsk., ,.„ yd. Nuwaci:i Jan, r. 1886, 1agub1ł 
rnez P. K. U. Sieradz. 457-o-3 ks. woisk., wyd. w Pabja.-

nicach. 380-~-3 M iiller Robert z::: gubił dowód 
Oiiob., wyd. w Łod,J. 527-3 2 Nowa.k .Wacław, r. 1907, z.ag. 

Maciaszcz.y.l ~„-in, ro··· cz. 1903, zaświadcz. rej. wyd. w Ło
zag. ks. wojsk., wyd. przez dzi. 385 3-3 

P: K. U. Łódź-m. oraz dowód Qlendzki Adam, r. 1897, z~:g. 
0sob.is1y żony na nat.wisk.o pa.- ks. weju., w_yd. przez 1'.K.U. 
nleńskłe Tomaszewska Irena, Pułtusk oraz dow. osob. i pJZwo
wyd. prtez ŁOdikie Starostwo lenie na broń syi:;t. „B.raunlog'' 
Grodzkie. 420-3-3 kal. 6·35, wyd. na r.1928. 487-3-2 

pawfak JuJJanna, Z6 ierz, ul. 
D·go maj& ~9, :.r.aguo. 1.10 ~ód 

osou., w.vd. w Z<iterzu. 6U~ 3-2 

puyoylaiii r::it..nbł.tw, r. 1901, 
zc;g. KB. woJ~ii:., wyd. J;r"e.G 

P. K. u. Lóuź.m. 465 3-a 
pottir Mvjże.;z, :iam. w Ludt.i 

JIUY ul. Kuiń.sk.1tgo 104, za· 
gu1.>1ł zezwolenie na Dom boś
nici.ny, wyd. prt.ez t.ódU.ie Star. 
Grod.a.łue. 53i:ł-3·2 

Ruzenblat J•rni.iel, iouz. 1898, 
zag. hS woJBl„ wyd przez 

P. K. U. Lód!A·m., dowód oeoo., 
wyd. prze~ Łód.:..de Star1.:stwo~ 
Grod&.kte w r. Hł~6 za Nr. 863 
oruz świadectwo ś1ubu, \\ ydaue 
przez Gm. Żydowską w Ludd, 

377·ii 3 
~~~~~-~~~~-c-::-:-· 

Rusinow Lew, rocz. 1894:, za-
guuH xs. wojsk, wyd. praez 

P. h.. u. Łódź·pow. aM-a-a 
Rudzli1J l'u.12dtalni .Bbweł„.y 

w Rud~1e Pal.>janicKi.ej, 1ag •. 
legityw. iej~stc. ~d.sam..;chvau 
Łu. ł:SU.ld6. 43a ~ ą 

8thiit~ Zyei,f~~d, AltKS&nd~~w, 
r. 19UU, zagut>.-ł .ks. \\OJS.k., 

Wj d. przeL. P.K.U. Lubtca l d.>· 
wóa Ooob1sty, wydany w Star. 
Łodz..Uw. 743-H-l 

SztaJoft::id 8zm ut lceł, r. 1885, 
zag. ks. wojt>.k „ wyct. pllez 

P. K. U. w Ło<1L.i or11z dowód· 
osob. wyd. przez Łódzkie Star. , 
Grod1kie, 64:6~a-1 
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S1ymankowl Antoniemu stra
dalono: dowód osob., wyd. 

w Łodzi przez Kom. R.i;., rożne 
kwtty, notatki oraz 15 we6sli 
I dwoma wyroi:aml wekslowe· 
mi na OJsólną sum~ :tł. 13.óOO, 
z któr7ch 4 WehSl e po d. 1000 
1 wyst. .M.arJana Ro1l.ó.13.k1ego, 
żyrowane prze:& Stanbława 1 
Jo1.efa Ro1in1:1.klch i o.wa doda
tkowe żyrowane 1irl.0l Józef.t 
h.io.ki:, 1 Wellse1\ na Ił. 5UU z 
wyst. · M. Roliń<ililCgo, · żyrowa
ne prle.6 8t. 1Józef..i11.uhńs1uch, 
1 D~ d. i:SUOU z W)'St, Jó.6d:t 
Kl11.1.t, l na zł. ll.JUV r. wyst. 
J. b.iu.ki, 5 we.lsu z wysrnN. 
przez vewc~, Ż.)'rownne vrit.el 
J. K.lllMł, o we&..::iie p.., 5u0 zł. 
I w,yst. 1 .J~zewrn6a, ż.vrowane 
pr:1..e~ .Art • .b.O.t.C:illec.k1e~u, 1 w 1-
ru.1e na 1oł. nuu na. we.n.s.:1 ;i; wy
staw. is~tyDeg", zyJ.owane .vr:.tH 
1. Ar no1ua, 1 ".t nu{ .ua. :1.l. i>Ull 
WJ;:,L. Wł. .8.:t\\ar~.a:1, żyrowaue 
p.1.zez 1. U.t.arue~.IUl'go, ;,. p1e
UtiłlU.~ .GatlttUllvllic;". l'llUJ.tJ~t.e 
pai'1e.,y i weK::s.lti uu ie w ai.,hv.u.o. 

Hl-1 

\.,!dajnfetd · Sz.)ja, r. 19u7, :t.il.~. 
t..:;J a„ś..v.la<lł;z, u „toje1:itr. w.)'uaue 
W ~Od~. ti01·1 

\.!~mulowicz F1sze1-LaJb, roci 
t..:;J HIV~, 1i&g1.1.b. 1.AŚWl<lOC:t.~illO 
o rcj.;11>tl'., w,y'1. w LOu;;l. · tfoi:i-1 

SZ.aJnuia Lew1t:t zag. duwod 
0.:)ub., W.)d. W LOll&.i.. 7"7·o 1 

-...:. etooz,)ńs . .11 Józef ·.z"gu0.1"t.g 
t..:;J vel UlAbOW.lU :L.U. tjuluti, 'W)

<1&Dłl W LOll.t.l. ti~~-ó 1 

Saudomlers.1.1. 'fauoa, Cegiel
n1a.11a óó, ttllg. n.urt12 }'vll.Y tu, 

\'V) a. i'J.·ao~ Au.w. łt .... ~u u. 1ut m. 
Lool& w r. ·1~~& la Nr. lb~/1H>~. 

O I <>·ii·l 

~uj.l.u Jó1oe!, ~am. w .GivWJl1t:, 

~ J.', 180~. r.ag. !US. WOJ.:..1.., wyu. 
pn.oz P . .n.. u. 'ł\w1e:.s„o .v-.Ma.z. 
uraz ol.· w e~sel n• r.ł. •LO. w ,yi;t. 
p.1:""" .oo.~rJ~ .t·16ułuwz;.1.ą l l110r· 
J&n& J~ur~oJOntłdog\I. 4:-:iti-d 2 
~trach.>Wtł&1 .lf'ra.D.C.hSr.eJI:, itLtgO· 
t..:;J Wł:ła.& 1a, z"g. uowo.i o„uu., 
-wya. w Gm. tit.i..V, J!OW. .Ka11-
1.u"go. f>~ '.;:s 2 
~tiulu 'l'aueu.s1.:, r. l~UI, za.gu.o. 
~ AArt" f1;:1j., y,yd; w LiOlld. 

f>~o-o-2 
~~~~~~~-;::--

s :t p & .1. i:st_cfan, r..icz. 19Ul, z.C1g. 
b.11. WUJtH .• , wya. pn."<G P. A. 

U • .b..utno. óti:l-ii ~ 

\,,!zenn.ałOwH.a Co.aja orucba. 
~ :t.&g. cluWOd Oiiou., w-,o.ao.y 
przez ~oc:ti.&1e ::Har. thoult.ia.lo. 

4~4-o-a 

~ytner .N., Nowl.illlieJSłi& 6, 1r.ia" 
t..:;J ~l.10.1.ł 4 Vf 8A1Sltl: i) D& L ł, 
20v. }Ił. ~.~.·2d. wyi:it. J.. B;:lnd, 
Wate:t.ctW&, :t.1ecen1" L. Llp.s.a1"11, 
2) na ~ł. iuv. pł. l:&.~.-"b· W) st. 
A. ueteue, Warszavva, :dectu.1.le 
M.. Loat)r wau, ~) na zł. .lt>U. 
pł. lU.~.-4::8. wy~t. Wilc1t1ńS.i.I, 
W &H.t.&wa, 4) .ua zł. 108. · pł. 
2U.'1.- "ts.' w yist. W ucz„ń::uu, W .-u·
saawa. Wb&le 11idW&ża1a S11jl 

... ~3-c1·d 
~------~~-----=-~~~~---: 

Szptwlag WUh1'1~, 1oc1i. l~OO, 
zaguo.1.ł: A.S. woJ ;K., wyuall~ 

prze1 !6.t\..U. L.óc:tź-1;1ofV. 87u.a.~ 

Szbj nbreaer Karol rrngub. ks. 
WKtadową PowiatoW6j Kasy 

O.-;zczęunuśc1 Nr .. a13 ora bi.
welisel na zł. bOO z. podpisem 
K. SL.taj abrener. :152-3 H 
~altc. ~-Jó.:.efJ r. rnu2, zag._. .ls. 
łV woJ ;,1':., wyd. tH'zez P. ;,\,, U. 
Kvń:1.k1e, dowód OfJ\Jb., wyd.an.y 
pr.:t:z ~tar. li.vńs1ue erat. att 
śluony z parafj1 wieś Wysoin~, 
gm. ~z~ dło w fot·, pow. 1\.t;:ilSi:.i. 

4~8 3-a 

~półdt.1~1nrn. „Zvrza" w Ozor
u .11..0Wie, z~g. 1(01:.teesję na de~ 
talic~uą lllpr:t.edaż wyrooow ty· 
tomowych, '\'\;yd. p1'~ez U. Akc. 
i Mon . .P~ń;:St«owych w Lo,u.i 
za Nr. 842. 39~-6 3 

~ch1ffoer FranciszeK, r . .1.~:Ji:>, 
O l.ag. lis. woJ::;I!;., wyd. prz-uli 
P. K. U. LOu2.-m. i:ł;)U c:>-3 

S·"z~jewiez Nut,t, rocz. liłUJ, 
:t.uguo1ł .k&nę zwola;.en1rt, 

wyd. przH Kum. Pull. .->óti-<j·~ 

szubo!-t E~ warJ, filHiS.Gti:. w_s1 
Lol>uddue,.;; gm. n.10c;.OCH.rn, 

r. lt)85, ~ag. Ji.l:J, wvjs.&., wyu. 
pr""z 1'. ~. U. 81era.u.li. 45~ 6-3 

~„yw.ut.u~ Matjtt 21ag. d.oVt'_od 
ul:łuL>., V\ ya.. w :t..vd.i.l w r. 1;;1~1. 

4.::::l-6 a 
szymkiewHU L„jt> . :.agui.;H 2 

!!i&r.y ew1u. ou >\OD.I; a.1a...:~y, 

lat ~. 1'H. h~.:i::!ll 1 od JC.o.o.L, 
061ora, .liit 4, .łu1ry, .Nr. ~U.V81. 

45•)·..;·J 

straULhł.ucJa, Ulow.aa 27~ Z<t~ 
6Uu.U.a UvnOJ v.svObty, w:1-

da1.1y .vrz~z t..oa.zu.He >::>t"rv~two 
Gi"vu.ruue. 4d-.> 3 

ti...:.ZciłO&jóW~.1:1 J.>H..igus, f, 1~03 
~ ~ag uOJ.ł :t.<aŚ 1v l.c..<1,.;..,eme .Ilu· 
IJW.~>jL łlUJ)UfUWl?J, W.)'Ó• W W.e 
iu1u u. oUJ d·3 
~t. p"'~terunKowy flot. ,P,,n~t..-.;'. 
11..1 ł'u WJ.a LU. r lutf.li, J ~f\,;/,)'ll;fr.l 
Autum zetg. ie~ltyw. 1:duzuo •• ą 
Nr. ewlU. '17 1 ai.>. WvjS4..U\\ą, 
w# d. na ze ur. KoutrvHl_y eh w 
X.111. Kum. Po!. ł'c..ń:itw. w War
isi.« w 1e. 46U o-o 
swietld1Ua J&llllld. Z~•g. d:>Wód 

vooł>., metr1K~ ur. l:)i\'Li.O.c· 
CLWO głWLl., Ol'~Zi ŚWL.d-;:1,;ti !\o'O 

z .l.Ul"ti'>W .PtHlabOglCZ.Iljl:h, wyJ. 
w LołilL.i. M>l •h:S 
--~----------·-----

Tauowurce1 Eieo.uvra H'oaa 
.11ag. ctowod OB1.1lHoty, w;ylla.uy 

p1;i..et. Ló lt..&le ~ti\r. uroil.i.A..1.t>. 
i:SJi:hi·d 

'l'.Ygitr ::>zyj.:t r. l\JUI? :e.agu1.il:ł: 
ai:1SWluClc„tii..11e o rtJ. wy11aue 

W Lud.-.1. titfo-ij.l 

'fen1.:er l•'aujan, r. 1901, :t.ag. 
-.art~ pou., "'y<.ianą w .Lodz.l. 

óbti·o-3 

'fed.eltaubowi ~.welow1, Po· 
.łUd.U!OiV<i ~9, sw.r&dt.Wllu W~.K

B0.i. na ~ł. l~o. !'iatuy .lf> lipoa 
1~~8 r. wysL. s .... ~lt.ii&, n.ausz, 
Złvt.t 4, ir..lt:C0'-lle .U. ~r.„1cverg. 
We.1.isei te.u UJ11ew1:1żui& się. 

5MJ-3 

rrorenoerg Most.elt, ~ouż, Ja· 
..,.ooa l~, zaguo. Ś••hlue•.Hwo 

puem. .I.at. 7 Wćj na ro&. 1~~8 
.Nr. ts21J/8. wyd. J;JL'1ez lJ. ~a.ar. 
w ł..o<lzi. 7~0 a.1 

Ta.jtelbaum Rubin, rocz. 1907, 
ztgnbU khftę rejestr., wyd. 

w Łoazt. 614-3-2 

U- lężl.ł!{a foei:, r. 1907, ·i.a.gub. 
L.tśw11.dcz. o rej~~tr. W)' d. 

w Łot:!:d. 664-i>-1 

UniewaLiam ss.radziony do 
wód tułsamośili kunia Ser~ 

ja A Nr. 4Lb07. G'1psłu Józef, 
h.oL Hochlewo, gm. Kazim:erL 
B1s1rnpi. 71Y 3-1 

Urb:msh.i J1.a Jak.uti, r. 18CSi:i1 

za.g . .ks. w1..,j'1!t., W)d. pr~ez 
P. K. U. Łódź-lil. ó~4 a 2 
·uroach 8.d~.m~. roo<.nii-i8ti-6~ 

Zaguo. J:..s. wojsKow1:1, \.l\'yd. 
W f1 &0JAUIC&Ch, 474.·d-3 

W--·aaow-:'ki'ffef.tn, rol!ili.1~o~ 
Zctg. l!.aświa.dcz. o rejtlstr. 

wyu.. w ŁvuZi. t:if>t;-a.1 
-W- eln Ber, r. U107, zagutnł 

.16uŚ.Vli11„.J.cZ1:Ilcłl pub. wyd. 
!il<.6.Z ŁOill. vob. w Łouzi. 66l-~-1 

\)
lfH3r5Sner K. i M.L:.!iałuw11.:;, E. 
V :t..(lguo. ś NH!J(ict Nu prL.t:m. 

kat. 111. na r. l9~ti wydany w 
:ł'„odtii. tiJó·3·1 

Wagner Józe:Cf.19ó6,· z~s: 
i.art~ pob., wyd. w t.ocui.t. 

6.;0..1 

W o,ff f1s„e1, r. l~uó, r.0guu1! 
.&...11 tt;{ od1·oci.tHll1, WJ- da..uą 

w .t.od1.i. 5 '~ a.~ 
W cd.ku., s .1-.l em ..1. A u. ton iem u 

1:11Ha.:1;i.wnv pu„wo Ja:i.Jy s:.o
fersaltlJ, w l' d. w ŁoJ1..1 OCJ.t.; .LS. 
woJi:;1'., r. 1898, wya. "r.r.ez Y. 
~~· Ló·JŹ_!''.HV. ______ ~~:l ~-~ 

\V'&Nfi.Oiloi. l 0 tiacy, r. l\łU9, 
:t.ait;. h.&rtę reJ ; wya. w Lo · 

<1Zi. 6v9 .:i-2 

W .... jutsi'.ta.Ja MtHi.del, r. 1900, 
~a,:;. t. •. św 1a.d0z. :G Ku.ui.~ j l 

poo., w ya. w Ł.ocL:.1· '19/:L>-<& 

wiś i.:.J;;a Raj1L1.-zag. pas,:;port 
za~ranl~zuy, ~vJddllJ .vr.t.iei 

Kom. tCądu. w. Lou1u w r • .A.~~6. 
ó7ti il d 

----w0jtecZiili .K1u1rn1era, z11m. 
w ZJuńs,ile.1-W vll, ztigu;JH& 

_k._;nee.:J•.; Ułlt. Q~taliCt,, Bp1.i.ed"-ż 
wyrooo.v tytvniowych. oU5-ii-~ 

·w-a.·~~r-t.1lii~l'.- Antoui~f.il:loo~ 
~ ;agul:>. J:.s. woJ;ok.1H1ą, wya. 

W 1.\.ut,....16. 528-.:> ~ 
·w· --y-~-bclKi fleDfjl, r. 1Uv6, 

.\l;&guo1ł kan~ tt-j,;tr., w ~a. 
przet. k!. K. U. LOJż·UJ.. 4.77-a 1 

Wy.py-ehoWdU He1ena. zag. 
w9c1ąg z .ii.S. luunoSd, wy

dany plZd" Urz;. um. G.u::.zczy
ca, .vo .v. >::>L:Hadziua~o. .:;57-.:s-3 

Waj:kOp .b1.«j,1, G1ówaa tiO, 
~•15· ~<lrtę 1;;;wHteu • .Nr. ~·:1401 

i ś~1aue..:tw\) od .Koma, wała· 
cha, 1.it 7. 348-i.ś-3 

W ~,j ri.trau'O Jo~eK za0ub1ł .&:.:t. 
WOJl:l.l., w.vd. pr-'e4 ł' • .1{, U . 

Łódź·w. 351„a 3 
·w··· uó1Kowi Wa1.~1ja.now1 s~ra.„ 

di;.1.0no dowód osoo., wyd. 
w KolUc:;ZKaCh. 4Hł o-3 

z·~gr&ul:l.U h.Ollrn~, l'OCl. HłU~, 
. .t.&~u.b. kd. WoJsk., wydani\ 

w .tlya6"s 1.cey. Mo 0-1 

Z- rnw~órsAi MosL..e.k, r. ivot, 
z4g . .I.art• pub., wyd. przel6 

Kom . .l'ol>. w Łiod.z1. 722 a 1 

Drukamia Pajatwowa w ł.odz.i. 35828 

Nr. 10 

Zycer Chaim, Nowomiejska 
31, ng. 2. weksle: 1) na zł. 

200 pl. ~XL 1V2d. 2) na zł. 286 
gr. 70 pt 12.XL l\:ł::.8. wy~taw. 
przez ftrmę J. W ojn6Ztaj a 1 M. 
Maj arc.i:ak. na 21. Bane W aj n
b erg. Weksle te unlewdni& 
stę. 84:Q-3-l 

'.laciek Zygmunt 1 .Michał Mej· 
LJ chrz,ak ~ł:lgubui legitym. OJ 
taksówki Nr. 163, W)'d. pn.ei 
Mag . .w. Łodzi. 6ó~·iś·l 

Zyluerberg Łukin • Izrael· lc
ehon-, r. 19U7, zag. Zaś>hład· 

Cte'1ie woj ~k. o rej, wydane 
w ŁJctzl. 628 3 1 
zo1&W Aron, r. 1904, Zagubił 

&s. wojs.1., v.~d. prz.ez .P. K. 
U. Łódź-w. 744-3-1 

Za6illt\ł weKeel na d. 290 pł. 
.1.5.XL 21'.S. wyst. Na.tan łtosen 

Wat'ot.awa. na zl. .M. WvJd.V
sła.ws.!d. 7':10-~-1 

Z-, d.}'b Wł:1•<yst::t.w zaguu.ł H· 
ś wrnaci.eme 'Li Kom. J{untrol

Dtj, wyd. w L<i81.U.. 485-o-2 

Z-,::- ag. znak ty.lny samoLhJllU 
:t..D, L.100, w) d. na illl•E} Ja.

na 1\ry~tyna. hr. Ustrow.-sh,lego· 
576·d·2 z ... ób~WS.U -w-a-O-iii-W-, -r-. -1903, 

t.,,g, ł.:s. wojs.t., ś.viaue..:two 
pic.koui3U4', W)'u.. pr„tJZ WOJSl:O· 
we Lao.iady gu.spudlil'd&e w .Ha· 
ranow11:za1.:.b. onu metry.I:!.~ ur. 

f>11-3 2 
z1lOth:SaLa.J1o1 LaJ1:.er, ro~z. 1b9~, 

Zog. hS, WOJ:S.1>.U Wł\ 1 a&ru; 
moll., wya. prz;e.& ~.K. U. t.ooź
m. ~aa2 

'JcleWiCJ. Paut.)l, roeza. HJ07, 
LJ. 1 ... guo. z~s„~·1 ... do.G. o rejt:BLr., 
w ya. J!C:t.eZ h.Oill. ł'vO. w LOllL.l. 

47U-'.:i·Ał 

Z;;-~-y.-L 0fS.Zac 1.:.~~e1·Si.la.m„, N.:1.-
l UtuW1Cioa z~, t.aliul>. uuv.Od _ 

o::;ub., w ya. w :Ludz1 l l.s. woj· 
hO ,.., ą r. l:.IJ4, w ya. w H.auum1:1ku. 

tiu1 a-2 
~~~~~---~---------~ 

Zaci.te&: Z. l Mc1j.;.ttf.4d&'. At. za~ 
guol11 tyiT.J]/ 11umer i~j-::str. 

od :sauwchodu. Ltl. t>urn.J. iie>~ il-a 
··~ /AUJ..tJIL z. 1 .l!4.. j-:hr .t.cUl At., 
LJ. Ugrodi)wa ~8, IL g ... o. leglr. 
od ;jaruo..:.nodu La. 8J,A:~. 3tH o-a 
r=jyibe.berg ;.'łusea, t'10tr.cuw
L.J i:a. 105, zag. d.->Wucl osao., 
w.Yd.. pn„ez lu. Kom. P. P. w 
Lvdt.t w r. l\ł:H oni.z pa.tent 
1iri.emysł. kat. V. o., w.vdaoy 
w :Lvuz1. 4;14.a.d 

Z. awleJ.'Ka Wojciech zahllO.t.ł: 
dvwOd o~oD!tHy, wyd. prt.ei 

· Łoauie-iStar. Uru'11Kie. ~60 a-3 

Zagin~h ie~it. rej. Łd. 417 
urat. prawo .kursv~aa1a t&K• 

sów.a.i Nr. 9V, wy„t. na imi~ 
Arno D1~tla, zam. w Łodi1 
p1'zy ul. PJ.otr.K.oWd.i.;.iej Nr. 157. 

42J-a a 

Zagwęła. .kS. wuj ~.kowa or&I 
JLart• mub., w ya, pr.t.ez .P· 

K. u. Lóóż m. n& .tmię St.ymo• 
na R„junua. ' · i>1'6-a-a 

Zielun~a Augustyn zag. aow. 
usoo. i pu.iwo1eole na btoń 

Nr. 1816~8, wyaane przez ~tar. 
Piotn~ow~&ie za Ni'. 1389/~74HSO. 

7W·'5-l 


