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groszy
i
. . • • • • • • . .50 groszy
TELEFO• 284 i 258
Lódt, Województwo. ulica Zawadzka Nr. 11.
z odnoszeniem do domu.
Redaktor przyjmuje od 12-~J do l·ej~
Ceria nurreru pojed. 15 gr. Konto· w P. K. O. 30091. ·
czynna od 11 rano do 2-ej po poi.
,Dziennik Ur2ędowy•• przyjmuje ogłoszenia instytucyj społeczny~h I użyteczności pubłlcznej, od osób zaś prywatnych tyLk<>
·akie, które wynikają· ze. stosunku do władz rządowych I wymienionych instytucyj. - Cena ogłoszeń: drobne 6 groszy za wyru
najmniej 60 groszy. Zwyczajne: 15 groszy za wiersz milimetrowy (strona 4 szpalty).
.
f<ażda nowa p~dwyżka taryfy obowl21zuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia zmiany cen, tez uprzedniego zawiadomienia.
Kwartalnie

.
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Otłolzenla zamhj1cowe ł :ża1ranfczn• przyimewane są tytka przez BJure „Adminfstraoja",

Łódź,' Piotrkowska 73, telefell 25-53

.

li. 12Ó. Stetut ·fundacji dla starców I kalek w Łęczycy.
Ili. 121. Rozporządzenie w sprawie ustanowienia cen na drzewo.
122. Zakaz _sprzedaży nabywania
chloranu potasowego.
·
Wyd z I a ł Zdr o w i a Pub I i cz n ego: 123. Walka z grużlką. Wyd z\ a ł Rol n I c twa \ Weter y n ar j l:
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124. Grutlka

bydła.

Ruch sł u.ż bo wy: 125. Mi~nowanłe.
Kom unik at y: 126. Rozwiązanie Rady Miejskiej.
Ogłoszer:ta.

ei:a.:zacm:c.
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STATUT
Starc6w-ł ·Kalek w Łęczycy„
' .. FUlnldacja dla Starców i Kalek w Łęczycy daw·
niej Prebendą św. Du>eha .z.warna, i·stnieje jak gł.osi tradycja od 1621_ roku. Fundacja ta $.kła.dająca się z ziemi ·ornej, łąk oraz nieiruchomoścl w m. Lęczycy i ka.pitałbw, pochodzi z dobrorwolnych z.aipis&w. Akty b.
Szczególowej: Rady Opiekooc.reij diortyczące fundacji,
przechowywane w Ma•gis1tracie. m. Łęczycy, jako jednego iz ofiarodawców wymiieniają Krzysztofa Kar-

_

ProtOkół z posiedzenia Kornlsfl Wojskowej.

Fuędacfi

dla

szniickieigo, kustOiSza 1ka.11i0t1tlik.a K:ra;lrowiskiego, Gnie-

źnieńsikie~o i Łęczyckiego, kt&-y jakoby w 1521 roku
"'")'lbudowa-ł. w Łęc.zycy kościołek św. Ducha 1 zało
żony przy n.im SZ'ptitail d1a ubogich starców m~ Łęcz.y„
~y, obdarował go· gruntami i nier.uchom1ościami. Stopn:j.orwio fondaojta powięks·z.oną była przez zapisy mie.szczan łęczyckich. Do taJlcich ·dob~oc;z.yńców ~unda
tji nafażał mi;ędzy i•001enń M."',JaSinos, krtóry miał być
11

~oda.w.cą gt:l1!1ltów z,wanych "dziewtiątką , · będą•
9~ i ~hecnie Właisoośclą funda1tji. Zapiis Marcina

~a został potwierdżoo.y .przez Wójta i Radę m.
ęc2:ycy- •akitem

z dnia 1 września 1792 roku.
· -W~onu1J.any .)wśdoł"eik §;w. Ducha w 1825 rokU:
z.os:ta,ł ~<>izebrany, a Pinzyttułek wraz z całym swym
~Jąłlkiem z.godnie do art. 10 Pos.tanowieriilia b. Księ
cia· Nam.ieistndika z dnia 2.Xll 1817 r:oku przeszedł
pod ·wspóJmą. admistrację }M'oboszcz.ów i wójitów m.
1-ęczycy. Na:stępm,ie Przytułtk.iiem zarządzała b. Po-

Wiato.wa Rada Dobroczynności Publicznej w Łęczy
cy, a_ od wybuchu wojny europejskiej w 1914 roku
7.arząd Przytułkiem objął .Magistrat m. Łęczycy.
POOJieważ fundacja ta nie ,posiada Statutu" za„
tern w myśl art. 17 Detkretu z driiai 7 I•utego 1919 r.
o fundacja.eh i o ziaitwierdzaniu darowizn i zapisów
(Dz. Pr. Nr. 15 p. 215) nadaję tej f.undatji następujący
Statut:
§ 1.
Fundacja nosi na.zwę „Fundacja św. Ducha" dla .
Stariców i Kalek ·w Łęczycy i jest osobą prawną. .

§ 2.
Malątek :zakładowy funidracii stmowi:
a) grunta ·O przestrzeni ·106 mg. 90 pr-.,
h) płac w Łęczy~y przy ul. Ozortkowskiej Nr. 4,
ziajimujący powierzcłmil 4700 m.. krw.,
c) kaipitał 300 rubli ubezpiecz0111y hipotecmie
na nieruchomości połiożonej w Łęczycy przy
ul. Nadrzecznej, będące' w chwili nadania
Startultu własnośc;:ią Zysy Gr:mbaum.
§;.3.
Prze.mac.zen.iem tej fundacji jest dostarczanie
mieszkania i utrzymania starcom: niezdolnym do pracy, iktó.rzy w myśl Ustawy "Z dnia 16 sieiipnia 1923 r.
o Opiece Społecznej, naibyli ·prawo do trwałej opieki
.ze strony m. Łęczycy.
W rarzie wolnych miejsc do Przytułku mogą być
przyjmowani również mieszkańcy irnnych gmin, ;edna1k za eałkowitym zwrotem kosztów uirzymuiia..
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§ 4.
- Pensj•onarze w Prz.ytułiku otrzymują bezipła.tne
całkowite utrzymanie.,
opał, światło ewentualnie
ubranie i pomoc lekarską, a w razie śmierci. chrze.
ścijański pogrzeb.
§ 5.
Przytułek jest przyg.ot·owMty :na pomieszczenie
30 osób, chrześcjan, lic~ba .ta jednak może· być w razie możn1 ośd i potrzeby powięksrona. Przytułek jest
zakładem •zamkniętym. i tprze·bywającym w
pen7
sjona-rzom pod żadnym pozorem ·nie wolno załmować
się żebractwem.
-

mm

§ 6.
Nie mogą być do Przytu~ku przyjęte osio~y ·chowymaigające leczenia, tudzież osoby dotknięte
wzbudzającym wstręt kalectwem, alibo ranami zaraźliwemi lab -obrzydliiwemi, osoby chiOTe umysłowo,
epile;ptycy i rŁ. p.
·

re,

§ 7.
Fundusze fundacji stanowlą:

a) doch()dy ·z

własnego maj.ą,tku,

b) dobrowolne ofi8.iry, ·
c) zapisy,
·
d) fundusze przerznaczone każdorazowo na
rzecz fundacji pTizez Magistrat rn. Łęczycy na
p·okrycie ·niedohorów .rwyn:iikłych z tytułu
dziiałali1.ości opiekuńczej fundacji,
e) z-wrot kos:zitów utrzymania dokonywany
przez inne gminy,
f) subwencje i t. p.
1

§ 8.
Doch6d całk•owitego mają'tku funidacyjnego oraz
ws·zelkie fundusze fundacyjne mają być używane wyłąc.znie na .potrzeby fundacji.
§ 9.
Zarząd fundacji i wyk•onywanie wszelkich z zarzą,dem tym złączonych czynności •sprawuje Komitet,
skład któ~egio

j.e·st

nastę.pujący:

1. Burmistrz m. Łęczycy, ja:ko przewodniczący,
2. Pmboszc.z. parafji katolidciej, tako .zastępca
przewodniczącego,

.

3. Lekarz miejski,
4. 1 obywatel wybrany przez Radę Miejską,
5. Prze:dstawiciel Wydziału Powiatoweg·o.
K·mite.t odbywać ma posiedzenia w· miarę po-

tr~eby, ~zynajmniej raiz n.a miesiąc, ·w przewidZianych zgóry temninach.
Do ważności uchwał Komitetu potrzebna jest
obecność -trzech czfo,nków Kooiitefa w tej licz'hie
Przewodniczącego lub jego zastępcy. Sprawy decy.;
dowane są więik.swśdą. glosów. W razie ró-wności
gł•osó.w decyduje głos przewodniczącego.
Uchwały Komitefo . fu.ndatji winny być wp~sy
wane do osobnej księgi uchwał. P~sma i dokumenity
podpisywać bę.dzie· przewodniczący i jeden z członków.
_
Zarząd fundacji pirze.chowuje wszelikie IJ."achunki
z wydatków, odpisy ikore:sipiondencji, oraz wszelikie
dokumenty dotyczące fundacji.
Prowadzona ma 1być .:osobna księ.ga kasolwa dochodów i wydatków fundacjL
. , Dokumenty wymienfonie wyżeii m'O·gt\ być rrów.itleż przech owywane w archiwum. Magistratu m. Łę1
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czycy.

tDo klQ!ll1petenc.ji Komitetu fundacji należą sprawy zwykłego zarza.du. Wszelkie sprawy poz.a ten
zakres wychodzące, jak pozbycie majątku fundacyjnego ·{ispTzediatż, zamiana, daTOIWi·zna I t. p.) oddawanie ziemi lub budynków w dzierżawę i t. p, wym.a.gają uprzedniej ~gody Ministr:a ,Pracy i Opieki Społecz,neJ, wzglę®.1e na podstaw1e u1i:ziel·onego przez
Ministra Pracy i Opieki Społecznej upował..nien.ia
W()jewody Łódzlkieg~
§ 11,
Komitet· Fundatji przedstawia roczny• ewentualnie kwartalny budżet funda·Clji Radzie Miejskiej m.
Łęczycy do 1zatwierdzeruia oraz obowiązany jest skła
dać Raidzie Miejslkłej sprawozda·nia ze swych czyn-'
ności, informując Radę- o ir;zeczywistym stanie ł ,PO·
trzebach .fUllidatjt
§ 12.
Zmi~y Statutu wy::naga.ją .zatwieridzenia Ministra Pracy i Opieki Społecmej.
Minister Pracy i Opieki Społecznej

{-) F. S 01k a ł.
L. dlz. 2460/IX.
Warszawa, dnia· 19/X.II 1924 r.
Statut dla Starców i Kalek m. Łęczycy uzupeł
niony z.ostaje w ,par. 2 p. b. przez dodanie po sło
wa.ich:. „plac '!W Łęczycy .przy ul. Ozorkowskiej Nr. 4.
ZaJmUlją~y przestrzeń 4700 m. 2 „słów": u Wraz z do. mem .·~1esz:kalnym i diw.oma brudynikam.t- .gospodarCZeID.1 ,

B. Z i e ~ i ę c ki
Wa:rszawa, dnia 11 lute·go 1926 r.
Minister

Za

zgodność

z

1( - )

oryginałem

{-) P a c i .o r k o w s k i.
·{Pieczęć}.

Naic.zretnik Wyd&łu.

Warszawa, dnia 12 lutego 1926 r.

Ili.
121
Łódź,

dnia 8 ima.rea ·t 926 r.

ROZPORZĄDZENIE

Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia cen
na drzewo opałowe. zajmowane dla szkół, mzędów,
zakładów użyteczności p·ublicznej i dla niezamołnej
·
ludności..
Na podstawie rozpor.ządzeniai Ministra Robót
Pu;Mfoznych z dnia. 1 lute·go 1924 r. rw porozumieniu
z Ministrami: Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Skarbu i Spraw Wewnętrznych w przed:mfocie dostarczania drzewa opałowego (Dz~ U. R. P. Nr.. 14, poz. 140),
po wysłuchaniu ·Opinji Komisji 1z dnia 4 marca 1926 r.
. w składzie prze·z art. 9 rtego.ż rozporządzenia przewidzianym .po .s ·t a n a w. i a m ceny drzewa 0:pa.ła
wego na ;pniu ibez ko•s.ztów ścięcia i wyrobienia
na miesiąc marzec :po~oistawić hez .zmiany, t. j. łuto
we 1926 r.
„Za Wołewodę {;_) Z a k 1." .ie wski
J
_ Naczetmk ·Wydziału.
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122
urzęd \Vojewóclzkł w Łodzi.
L. BP. 2137/1.
Łódź,

dnia 17 marea 1926 r.

ZARZĄDZENIE,

W ·celu zapewnienia spokoju i 1bez.pie,czeńs~wa
.zabTaniam sprzedaży i nabywania chloranu
potasowego (Kali ·cMoricum) i siar.ki; zarówno w sta•
nie z.mieszanym, jak i oddzfolnie od dnia :ogłoszenia
nini.ejszego zarządzenia do 1d:nia 12. kwietnia 1926 r.
Sprzedaż w tym czasie je'St dozwolona jedynie
w aptekach za irecep·tami lekarzy,· wyłącz.nie tylko
dq celów lecznic,zych - wizględnie w innych skła
da'Ch -do .celów prz.emysłowych z.a pisemnem whowiązaniem wystawfonem przez właśdciela lub Kierown~ka zakładu prz.emysłoweg-0, że nabyłych artykułów innym os-obom nie ods'iąpi.
·
- ·
Winni sprizedaży rtyich artykułów w· terminie powyżej 1zakreśl:onym, tak właścidele a;ptek, składów
aktecz.nych i L _ip. jak i 1os-oby PTywiatne, oraz kupujący te .artykuły lub ich :posiad8!Czie, ·którzy je ~użyt
kują do preparowarifa petard i wywoływania wybuchów, będą pociągani do ·odpowiedzialności sądow-o
karne; z ·airrl 139· i 225 kodeksu karne.go.
. Za W-ofew.od-ę (-)'·N o e I
Kierownik Wydz. Bezp. Publ.
lwdn-0ści,

IV.

do jak najdalej idącego wyodrębnienia w pirzychodniach choo-ych gruźliczych od innych chorych.
Dla uzySJkania · teg-o powinny Zarządy Kas Chorych dążyć dlo tworzenia zupełnie oddzielnych przychodnii przeiZlllaczonych wyłącznie dla gruźliczych.
Tam ,gdzie v.rządzel1ie oddzielnych przychodni
dla gruźiliczych ~est ruemoiż,liiwe, czy to ze względu
na hrnk funduszów, czy też brak lokalu - nialety
oznaczyć pewne ,dnie i go.dziny na przyjęcie w .przychodni wyłącznie gruźlików.· Po ulwiiczonem przyjęciu gmźlików należy ,powstawić pewien czas wolny, wystarczający na oczysŻ.czenie przychodni pned
go<liziinami pr.zeznacZionemi dla innych chorych.
Nadto w miejscowościach, gdzie istnieją przychodnie Towarzystw Przedwgruźliczy.ch wolno Zarządom Ka:s Chorych drogą .porozumienia i mnowy
prizekazać tym T·owarzystwom leczenie i opiekę nad
chorymi -gruźliczymi członkami Kas Chorych.
Powyższe Okręgowy Urząd poda bezwłocmie
do wiadomości podległym sobie Kas.om Chorych i
Związkom Kas mającym sied~bę n.a terenie działania
Okręgowe·go Urzędu, celem Wiprowadz.enia; w życie
powyższy.eh wskazówek.
·
Kierownik· Głównego Uir.zędu Ube~.
-{-) Ad a m K or s k i.
Podając to pismo do wiadomości, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych (Genera:l·na Dyrekcja Sł:użby
Zdrowia) pi"losi aby przychodnie przeciwgruź.Hcze nawiązały stosunek z Kasami Chorych w celu prze,jęda
gruźHków na podsitaw1e umowy i odpowiednie·go -ro·zrachurnku. Nowo powstające Towarzystwa Przedwgmźlicze i ich przychodnie uzyskają na te1 .dr <'>dz.e
trwałe .podstawy marterj.alne do swego riozwaj.u.
Za Ministra (-) W r o c z y ń s k i
Gener. Dyr. Sł. Zdlt"'owia.
L. Zeł'. ~5/14.
Łódź, dnia 9 mar1c.a 1926 r.
Do wszystkkh Staro.SJtw W oiewództw.a Łódzkiego
{Lekarz Powiafowy) i lfomisarjatu Rząidu nam. Łódź.
Odpis 01l{óliników Ministerstwa Spraw Wewnę
trznych (Generalnej Dyrekcji Służby ~rorwia) w
sprawie walki z gruźlicą pr.ziesyłam do zasfosowania.
Za :Wojewodę i{-) D r. S k a 1·s ki
Naczelnik Wy.dz. Zdrowia Pwbl.
1

<.lKÓLNIKI.
Wydział

Zdrowia ·Publicznego.
12a

Ministerstwo Spraw W ewnębrznych (Generalna Dyretkc.j.a Służby Zdrowia). ~ Nr. Z. H. 1088/26.
Warszawa, .dnia 16 fotego 1926 r.
Do PIP, Woiew.odów i Pana Komiisarza Rządu
na m. st. W Ms·zarwę.
OKóVNIK.
M.iniłs:te'l"Stwo Spraw Wewnętrz;nych (Generalna
Dyrekcja Służ.by L.kiowi:a) . uzgodnHo· .z Ministerstwem Pra·cy i Opieki Społecznej sprawę wyodręb- ·
nienia chocych gruźliczych z ogólnych ;pr,zychodm
Kas Chorych.
W myśl tte~o wyodrębnienia Mini-ster:stwo Pracy
i Opieki Społecznej ··wysłało następ.uiące pismo
<>kólne:
~ iPracy i Op. Spał.
_9fówny ~ząd · Ubezp.

Nr. 3083/GUU.
·_

.

·Warszawa, dnia 23 stycznia ·1926 r.
Warszawa,
Poznań, Lwów.
Cel,emli
.._·-skłi.teczniejszeg·o zwalczania rozszerzania
się g-ruz i:y, ·Zarządy Ka·s Chorych pOW'ilDLtly dążyć

Do Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń

Wydz. Rolnictwa i Weterynarji.
124

L. RW. 449 (1) IV.
ŁóclZ, dnia 6 marca 1926 c.
Do Panów Przewodiniczących Wydziałów Powiatowych Sejmików Województwa Łódzikiego.
Rada W·o?ewódzika na posiedzeniu tz dnlia 30 paź
dziiernika .1925 r. jedln'()głośnie uchwa.Jiła, aby Wydziały P owiatoiwe podały do wiadomości wszystkim
właścicielom bydła rogatego, iŻe, w interesie zdrowotności publicznej JX"zez unikari:ie spo1żywama
mleka od krów .gruźliczych, jaJk róWnież, 1:z:e wzglę
du na maitetj.a1n.e korzyści - ip~zez -otrzymywanie ze
Skarhu Państwa ~od.owanie za wy.bijane, wsku„
teik gr:u.tllcy k~owy, należy z~łiaszać u -0dp.owiednich
wł·adz administracyjnych kas,zlą.ce i wynis.zcz.on.e by1

dło.

UR Z Ę DO WY

_S_tr_._10_2_ _ _ _ _ _ _ _ _D_Z_I_E_N_N_I_~
Zwracając uwagę

na powytszą uchwałę, Urząd

Wo9ewódzki ·prosi o· jak najszersze TOz.powszechnda-

m~e w~~ mi~scowed ludności rolniczej oont0śn.ycb

Za Wojewodę (-) Z. S z os t a k

wiadomosci.

Naczelnik Wydz.

Ruch

Rołn.

i Weteryn.
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Etat Min- Spraw Wewnętrznych:
Pan Minitster Spraw Wewnętrznych zamianował
Naczelnilka Wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w
Łodzi. Władysława Łyszkowskiego, Naczeln:ildeni
.\Vyduału w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Spr.
Wewnęt.rmych w dotycboz.asowym V st. sł.
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12•
Łódź,

;dnia 13marca1926 r.

Wojewoda·, decyzją z dnia 13 maroa 1926 r. L.
SM. 1071/3 trozwłąizał Radę Miejską miasta Aleksandrowa, .pow. Łódzkiego i zar.ządził nowe wybory do
Rady Miej$łkiej m. Aleksandrowa.
1

Protokół
z posiedzenia Komisji Wojewódzkiej do walki z al-

koholizmem odbytego w Urzędzie Wojewódzkim
w Łodzi dnia 17-go lutego 1926 roku.

Wojewody Łód·zkiego PrzeWydziału Wojewódzkiego

W posiedzeniu uczestniczą:
1. Naczelnik Wojew. Wydz. Zdrowia - ,.p. Dr.
' ·
Stanisław Skalski,
2. Delgat Izby Skarbowej Łódzkiej: NacŻelnik
Wydz. IV Izby Skarbowej - p. Jan Hyżycld.
3. Delegat Rady Wojewódzkiej: Członek Sejm.
Pow. Łódżkiego ..,_ 1p. Ignacy Kamiński,
4. Przed.stawideł Rady Wojew.' ntlasta Łodzi:
/ ł.awnik Magistratu Łódzkiego - p .. Aleksander Joel.
5. Reprezentant Łódzkiej Izby Lekarskiej -

Dr. Fabjan Klozenberg,

.

6. Przedstawiciel Sekcji do walki z alkoholizOpieki Społ. Magistratu Łódzkiego ł.8JWttlik p. Władysław Adamski, dwaj ostatni jako
reprezentanci organizacji s:połecznych. ·
Referuj~: Rad.ca Wojewódzki p. Aleksander Ty·
·
mieniecki.
Protokułuje: Referendarz Wojewódzki p. Józef
Czernichowski.
Na porządku dziennym:
Odczytanie protokułu z ostatniego posiedzenia
Komisji Wojewódzkiej .z dnia 10.XI. 1925 r. i rozmem Wyd·z.

Po ·z~erowaniu &praiw i .po dyskusji Wojewódz-

ka Komisja do walki ·z alkoholizmem uchwala: .

w niOOdpowiadających wymogom· art.
6 ust. z 23.IV. 1920 r. (Dz. Ust. R. P. Dr. 35 poz. 299
'Z 1922 r.) lokalach do dnia 31.XII 1926 r.

gm„

1. Fiłi'pińsildemu: (restauracja w Osłnac~ ·*
Dmosin, pow~ Brzezińskiego),
2. Helenie Szajnok w m~ Władysławowie, pow.
Konińskiego (handel win i wódek),
3. Józefie· Pawlak we wsi Rzgów, pow. .Koniń
skiego (restauracja),
4.' Szymonowi Głowińskiem.u rw Koninie (handel
win i wódek),
5. Bolesławowi Cho;naddemu w Pabjanicach.
·
I>QW. Ła:slciego (restauracja).
Pabjanicach1
6. Bronisławowi Piątkowskiemu
pow. Łaskiego (restauracja),
7. Karolowi Kneblewskiemu w Pabjanicac~ powiatu Łaskiego {handel win i wódek},
8. Stow. Majstrów Tkackich rw Pabjańicach, powiatu Łaskiego {restauracja),
9. Stefanowi Dora.dzińskiemu w Pabjanicach,
pow. Ła.sk.iego (re.staurac)a},
10. Józefie Ozamotowej w Zelowie, pow. Łaski.e_
·
.
.
go (restauracja},
lt. RochOwi &berowi w Wtda'Wlie, pow. Laskie·
·
go (restauracja),
12.. Fr. Kwiatkowskiemu w Kwiatkowicach. gDL
Wodzierady, pow. Łaskiego (restauracja),
13. Marjanowi Zarembie w Szczercowie, gminy
D~banki, pow. Łaskiego {handel :win i wódek),
14. Katarzynie Binek w Dłutowie, gm. Dłutów,
pow. Łaskiego (restauracja),
15. Romanowi Rataj-czykowi w Sędziejowicach,
,...gm. W. Wężykowa, pow. Łaskiego (restauracja).
16. Zofji Pos·zep~iej w Lutomiersku. pow.
( Łaskiego (restauracja), ·
17. Ka:z.im.ierzorwi Michalskiemu w Pabjani.ca.ch,
·pow. Łaskiego (handel win i wódek),
18. Marji Drozdowskiej rw Szczercowie, gminy
Dzbanki, pow. Łaskiego (restauracja),
19. Teodorowi Drewie.z w Łodzi, ul. 1 Wodna 18
·(restauracj.a},
20. Julji Wiinsche w Łodzi, ul. Gdań-ska 113 (restauracja),
21. Michałowi .ścigało we wsi Pajęczno, gm. Pajęczno, pow. Radomskowskiego (restauracja),
22. lgn.aicemru Sz:pakiewiczorwi 'We wsi Zadziłmiu.
pow. Sieradzkiego (restauracja).
Komisja Wojewódzka odnośnie do wszystkłcb
wytej wymienionych wyraźnie zastrzega, te prolongaty udziela jedynie w celu umożliwienia interesowanym wy:s-zukania w ciągu 1926 roku lokalów· od·powiada j ących ustawie przyczem po , upływie okreilo.
nego terminu do dnia 31.XII. 1926 roku przedsiębior
.stwa ich w dotychczasowych lokata.eh bezwarunkowo tolerowane nadal być nie .mogĄ i dalsze prolongaty udzielane nie będą.
Przy tej sposobności Komisja Wojewódzka wy· ·
~powiada tyczenie, 'aby wszelkie prośby wnoszone do

w

KOMUNIKAT.

ip.

mości.

przedsiębiorstw

'służbowy.

W ·zastępstwie Pana
Naczelnik
wodniczący•
p. Mikołaj Zakrzewski.

patrzenie uchwał powziętych i przedłożonych przez
powiatowe komisje do walki •Z alkoholizmem. Odczytany protokuł pnyfęto do zatwierdzającej wiado-

· I. .Zezwolić wyj~tkowo na dalsze prowadzenie

"·

L, SM. 107'1/3.

.

___

Nr. -12
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-- - --------

l{ginłsji,
9dnośnie

względnfo . uchwały !'owia~~ch Koll!isyj
do p~zostawienia przedsiębiorstwa w nieodpowiednim lokalu ·były zainstruowane zawsze dokład·
nym urzędowym opisem odległości od w ustawie
. pr.zeJWidzianych objektów, tudzież datami, liczbami
rezolucyj, któremi już poprzednio zewalano na pozostawienie prze-dsiębiostwa w tym samym. nieodpowiednim lokalu, i czasokresami na jakie każde odnośne
·zez~olenie opiewało.
· P pdania odnośne winni petenci 1wnosić do P owia.towych Komisyj najpóźniej w miesiącu wrześniu, Pa'.~atowe Komisje zaś winny przedkładać je wraz
:z własną uchwałą i wszystkiemi wyżej przytoc,zonymi
opisami i dokumentami W.o~-ewódz. Komisji najpóź
niej w pierwszej połowie miesiąca paźdz.iernika; a. to
ze względu na aktualność spraw tego rodzaju.
II. K0misja uchwa:la zwrócić uwagę Kuratorjum
Łódzkiego Okręgu Szkolnego na okoliczność, że niektóre szkoły, iwydają przedsiębiorstwom szynkarskim,
znajdującym się w niedopuszczalnej odległości od
tych szkół, zaświadczenia, żadnym przepisom nie-

•

1

przewidziane;
· jakoby bliskość takiego przedsiębiorstwa ani
.szkole, ani nauce nie· szkodz-iła.
W s·zczególności w aktach Województwa L. Pr.
5851 (4) II z 1925 roku znajduje się .takie zaświad
czenie 7-klasowej szkoły powszechnej ·Nr. 28 w Ło
dzd, .przy uHcy Złotej 7 z 7.1. 1924 r. L. 118, a uchwala Powiat. Komisji do rwalki z alkoholizmem w Brzezinach 'z 29.XI. 1925 r. wspomina o podobnej opinji
dozoru szkolnego w Osinach, gminy Dmosin odnośnie
.do przedsiębiorstwa Filipińskiego (akt Wojew. L. B.
. ~P. 751 /5 z 1926 r.) .
Ili. Komisja uchwala ipo koniec 1926 r. uznać
.za nadliczbowe bufety dla:
1. Towarzystwa rzemieślniczego "Resursa„ w
Pabjanica·ch z pozostawieniem tego bufetu w 1926 r.
w dotychczasowym nieodporw.iadającym wymogoril
ustawy lokalu,
2. Kasyna urzędników państwowych i komunalnych w Łasku,
·
.... 3. Stowarzy·szenia majstów tkackich w Pabjani. cach.
·Zasadniczo K0misja jest zdania, że jeśli :zrzeszenie jakieś posiada. wymogi ustawowe do otrzymania
koncesji na bufet· - ·to bufetu takiego nie powinno
się uznruwać za nadlic.zboW-y, a przyznawać go w ·mia. rę rozporządzalnego kontyngentu powiatowego, miejsc
sprzedaży.
.
IV. W zwią~ku z UJChiwałą P owfat. ·K,omisji do
·walki · z alkoholizmem .w Łasku z 15.1. 1926 roku
·w przedmiocie utworzenia iprze·z :władze skarbowe
jednej detaU·cznej sprzedaży, napojów alkoholowych
w Zelowie; Komisja Wojewódzka uchwala poparcie
tej uchwały jedynie w wypadku, jeśli da .się to uskutecznić w ramacp przyznanego na powiat Łaski kontyngentu ogólnego miej s~ · spq;edaży; na zwiększenie
tego kontyngentu ze względu na Zelów Wojewódzka
·, ~omisja nie .zgadza się.
-.
_ V. ·Wojewódzka Komisja uch~ala, zażądać od
·'Władz skarbowych: ,
··
· ·
· · ·1. wykazu nadliczbowych , miejsc s·przedaży dla
:~~~j llliejscowości Województwa z. osobna (powia. nu) :ria 1926 r,;
·
.2. wykazu kontyngentowych miejsc siprzedaty
dl.a katdej miejscowości ·wojerwództwa z osobna (.po. wiatamJ na 1926 r. · _
··

Str. 103

-----·-----·----····---·--·'····-'-~--

VI. Odnośnie do wniosków Pow. Komisji Kaliskiej :z 29.VIII. 1925 r. (L. Wojew. Pr. 39(34)U
z 25 r.) Wojewódzka Komisja nie zgad·za ··się na ·pe).
większenie ilości .miej se sprzedaży rw powiecie ~a
liskim.
VII. Komisja Wojewódzka przyjmuje do wia9-omości treść odezwy Polskiej Ligi Przeciwalkoholowej w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego L. 1 z 5.XII.
1925 r. W związku z tą odezwą uchwala Wojewódzka Komisja odbywać swoje posiedzenia jak najczę•
ście.j, ile możności przynajmniej mz na miesiąc, przyczem wzywa Powiatowe Komisje i miejską w Łodzi.
do urządzania swych posiedzeń jeszcze częściej ze.
względu na aktualność spraw.
·
" ·vn1. W związku z wydaniem koncesji fi~lle
„Bajgelman i Korngold„ z pomieszczeniem w budynku ;pod L. 3 przy ulicy Moniuszki w Łodzi, w odległości zaledwie kilkunastu metrów od budynku Sądu
Wojskowego, Wojewódzka Komisja zgłasza protest
z powodu, że koncesję tę wydano bez :zasiągnięcia
opfo:ji W ojewó&zkiej Komisji, oraz zapytuje pod
adresem Miejskiej Komisji do walki z alkoholizmem,
czy Komisja ta wyraziła w tej sprawie przychylną
opinję i na jakiej podstawie faktycznej i prawnej.
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji
do walki z alkoholizmem
•
Za Wojewodę (-) Zakrzewski
Naczelnik Wydziału Wojewódzkiego.

Edykt.
Jan Wesołowski. urodzony w 1879 r .• wyznania rzym.kat .• z zawódu robotnik, zam. ostatnio w Łodzi. powołany
wskutek mobilizacji w 1914 roku do armjl rosyjskiej, gdzie
służył w 6 p.p. L.ibciwskim. nie daje o sobie znaku życia i z powodu niewiadomego miejsca jego pobytu, jest poszukiwany
przez P. K U. Łódź-miasto, wskutek prośby jego żony Ewy
Wesołowskiej, o uznanie go za zaginionego. ,
·
·
Wzywa się. wszystkie osoby, posiadające o wyżej wymienionym jakiekolwiek wiadomości·, mogące świadczyć o jego istnieniu lub Laglnie;ciu, do zawiadomienia o tern P. K. U.
w lodzi w ciągu trzech miesięcy od oqłoszenia niniejszego
edyktu z powołaniem się na L. dz. 8869/lll/26.

Bilans ·otwarcia
Ullókianniczei Spółki Akc1inei „n. HITIH&OH'' i S-ka
na

1

dzień

1 stycznia 1925 r.
Zł.

STRN CZYNNY.

1. Kasa . . • . . . .
2. Weksle • . . • . .
3. Papiery wartościowe
4. Banki • . . •
5. Dłużnicy . . .
6. Wyroby własne .
7. Towary • . .
8. Ruchomości .
9. Nieruchomości

.

STRN BIERNY.
10. Dłużnićy eksportowi . .
11. Interesanci . • • . .
12. Niezapłacone podatki •
13. Niewypłacone tantjemy i
14. Kapitał akcyjny • • • •

15.

Kapitał

11,624.22
347,031.77
126.168.50 \

•...._.

• 1,664,94~.92

1.703,57 ł .79
5.01871
1,668.966,60
616.,32.1,355.990.7.504,850.51
. , .
• • •
• • •
gratyf.
• . •

.
.
•
za
•

zapasowy . . . , . . .

1,947,306.34
• •
3.143,771 ..75
• .
29,457.77
• .
39.000.--1924 r •
• , . • 2,000,00(l. • • . 345,314.65
7 ,504,850.51
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URZĘDOWY

Nr. 12

BILANS BANKU PRZEMYSŁOWCÓW ·ŁÓDZKICH
Spółdzielnia

z ogr. odp. w
1

Łodzi

na dziefi 31 grudnia 1925 r.
Zł.
STl\N CZYNNY.
Gotowizna w kasie . • • . • . . .
204,87ł.84
'pozostałość w Banku Polskim • • • .
106,468.20
. Pozostałość w Pocztowej Kasie Oszczęd26,896.37
ności
• • • . • . •. • • • . .
145,948 Waluty zagraniczne (czeki i banknoty)
306.424 42
Papiery wartościowe własne • .
1,494.837.32
Weksle zdyskontowane • • • .
134,883.-Pożyc1ki hipoteczne • • • . •
Rachunek pod zast. papierów warto19.079.ściowych
• • • . . • •
73,136.95
Rachunek lorowy • • • . . •
76,732.17
Korespondenci Nostro-banki krajowe
16,479.43
Korespondenci Nostro·b.anki zagran.
435,000.Nieruchomości • •
. • • •
75,0CO.Ruchomości • . .
396,826.98
Sumy przechodnie

STf\N BIERNY.

Zł.

Kapitał zakładowy.
Kapitał rezerwowy

•
•
Re1erwa z waloryzacji . • . • .
Wkłady terminowe
bezterminowe •
czekowe· • •
„
lorowe . • . • . . . • • •
"
zwaloryzowane przedwojenne
Redyskonto weksli
. . . • . • .
Banki. nLOr(''' krajowe • •
Pro~enty .na okres przyszły
Sumy przechodnie. • • .
Zysk za 1925 rok • . . •

703,500.97.593.6fi
63,738.10

772,97323
384,310 26
99,1 50.71
239,131.72

46'>,87S 78
182,054.67
32,779.58
23.~16.-

415.549.99
57,717.93
3, 542,591 6!1
55 600-'--304,036.42

Zobowiązania z tytułu gwarancji
Różni za inkaso
. • . • . •

3,542,591.68
55,600.304,016 42

Udzielone gwarancje.
Inkaso . . . • • .

•
Rachunek

3 902,)28 10

~ysków

3902 228.10

i strat na 31 grudnia 1925 r.

Zł.

WINIEN.
Wydatki na utrzymanie
Wydatki operacyjne •
Różne wydatki • .
Straty . . • • ,
Zysk za 1925 rok •
Podział zysku:
Na kapitał rezerwowy
Na dywidendę 60/o • •
Na podatek od zysku
Przeniesio.no na 1926 r.

Zł

230,005.95
210.696.88
43,072 04

biura

Procenty i prowizja ·. • • . •..
Zwrot surn od;>isanych na straty .
Różne zyski • • .
• • .• , .•
Przeniesione z roku przeszłego

129,Y36.81
57,717.98

.

.,

635,l2l.44
1,190.~

23.836.78
1 ł,081.44

I -

Zł.
5,77?.~

•
•
, •

29,Brn.5.712.16,393.98

~~~~~~~~~-

57,717 98

676,429 66

Ogłoszenie.
f\dolf Waldek, młodzieniec umysłowo chory, liczący łat

'22, w dniu 27. Il. 26 r., wyszedł z domu, znajdującego się
na stacji Kowal, pow. Włocławski, ziemia Warszawska.
Dr)ia 5 Ili. 26 r. wyżej wymieniony znajdował się w Kole
i stąd udał się w nlewiadomy.m kierunku.
Wzywa się ·przeto wszystkie osoby, posiadające jakie·
o jego istnieniu lub
zaginięciu do zawiadomienia pod adresem: stacja Kowal,
'pow. Włodawski, ziemia Warszawska.
1<0łwiek wiadomości, mogące świadczyć

Edykty.
Tomasz Pacholak, wyznania rzym.-kat., z zawodu robotnik, zamie"zkały ostatnio w Łodzi. powołany wskutek mobilizacji w 1914 roku ·do armji rosyjskiej, gdzie służył w 132
Senderskim p. p .. nie daje o sobie znaku życia i z powodu
niewiadomego miejsca jeqo oobytu, jest pos1ukiwany przez
P. K. U. Łódt-miasto, wskutek prośby jego żony Marji Pacholak o uznanie go za zaginionego· ·
Wzywa się wszystkie nsoby. posiadające o wyzeJ wymienionym jakiekolwiek wiadomości, mogące świadcz,yć o Je·
go .Istnieniu łub zaginięciu do zawiadomienia o tern P. K. O.

w

Łodzi w ciągu trzech

edyktu z.

powołaniem się

miesięcy od ogłoszenia

niniejszego

na L. dz. 8971/111.

Michał Ziomek, urodzony w 18J6, wyznania rzym.·kat..
z zawodu robotnik, zamieszkały ostatnio w Lodzi, powołany
wskutek. mobilizacji w 1918 roku do armji polskiej, gdzie
służył w [Nowogródzkim p. Strz., nie daje o sobie znal<u
życia i z powodu niewiadomego miejsca jego pobytu, jest
poszukiwany przez P K. U. Łódź-miasto, wskutek prośby
jego matki flntoniny Ziomek, o uznanie go,za zaginionego.
Wzywa się wszystkie osoby, posiadające o wyżej wy·
mienionym jakiekolwiek wiadomości, mogace świadczyć o je-.
go Istnieniu lub zaginięciu do zawiadomienia o tern P. K. U.
w Lodzi w ciągu trzech miesięcy od oqłosienia niniejszego
edyktu z powołaniem sle: na L,. dz. 3i246/25Inw.

Marceli Gust, urodzony w 1892 r., wyzrianta rzym.-ket„
zawodu rzeinik, zamieszkały ostatnio w Łodzi. ul. Szopena
Nr. 4, powołany wskutek mobilizacji w 1913 roku do armjl
ro~yjskiej, gdzie ~łużył w 21 p p. Strz. Syb, nie daje o sobie znaku życia I z powodu. niewiadomego miejsca jeqo pobytu. jest poszukiwany przez P K. U. Łódt miasto, wskutek
prośby jego żony Wandy Gust, o uznanie go za zaginionego.
Wzywa się wszystkie osoby, posiadające o wyżej wymienionym jakiekolwiek wiadomości, mogące świadczyć o Je-·
go istnieniu lub zagini1:1clu do zawiadomienia o tern P. K . .U.
w Łod?i w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia ninłejsze9e>
edyktu: ~ powołaniem się .na L. dz. 8.972/111.
2
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Nr. 1-2

Zarzqd Fabryki lVyrobó1
Akcyjn·a w

Łodzi

zawiadamia pp. akcjol'larjuuów, lt dnia 8. łV. 1926 r. o godz.
S-ej po poi. w Centralnym Biurze fabryki przy ul. Piotrkow•
•klej Nr. 135 w Lodzi, odbędzie się

lndzwyczaJne Walne Zoromndzenie

..akc}onarjuszów z n~stępującym porządkiem dziennym:
1. zatwierdzenie bilansu otwarcia w złotych na dzień
1. 1.· 1924 r .• uchwalenie wysokośc:ł kapitału zakła·
dowe~o I innych kapitałów własnych, ustalenie Ilości
i nominalnej wartośc:l akcji w złotych,
.
2. zmiana Statutu, a mlanowkle zmiana §§ 5, 13, 31t

36. 39, 41. 44. 45 l 49,
3. wnioski Zarzzadu l Członków.
Prawo głosu na Walnem Zgromadzeniu na zasadzie § '20
Statutu mają ci akcjonarjusze, którzy złożą swoje akcje

Zarządu ćona1mnlej 7 dni przed Nadzwyczajnem
Walnem Zgromadzeniem.
.·
·
Stosownie do § 26 Statutu, Zgromadzenie powyfsze
bt::dzie prawomocne, o lłe przybe:dą na nie akcjonariusze,

'·w biurze

teprezentując:y połowę kapitału zakładowego.

Powiatowa Knsn ·Chorych wHeninie

wladomoścl, że
Opiekł Społe<:znej z dnia

podaje do

reskryptem· .Ministerstwa Pracy
16 hitego 1926 r. Nr. 898/U. Ili.
,zgodnie z Instrukcją w przedmiocie powoływania I kompe·
encji Komisarzy Rządowych Kontrolerów Kas Chorych (Instr.
Pana Miotstra Pr. i Op. Społecznej z dnia 12. Xł. ,923 r. Mo·
nHor Polski z dnia 12. Xll. 1923 r. Nr. 2i.2, poz. 401. - na-

t

dano

Powiatowe) Kasie Chorych

w

Słupcy

{utworzonej reskryptem .Min. Pr. i Op. Społ. z dnlJI la XI.
1924 r. Nr 5520/Vll, ·czynnej i wykonywującel ubezpieczenia
na wypadek choroby według Ustawy z dnia 19 maja 1920 r.
(Dz. O. R. P. Nr. 44, poz.· 2721 pod Zarząd~m Powiatowej
'Kasy Chorych w Kaliszu, powyższym reskryotem zostało powierzone. aż do. dalszego zarządzenia Powiatowej Kasie Cho'fJCh w Koninie) statut normalny obowiązujący od dnia 28-go
.tutego 1926 r. .
.
·
Zalnteresowant mogą "otrzymać za opłatą egzemplarze
.statutu, nadanego Kasie, lub przejrzeć na miejscu.
Biura i ambulatorja Kosy mieszczą sic:: przy Rynku
<llównyrń

1-& 18.

Konin. dnia 11 marca 1926 r.

. Powiatowa Kasa Chorych w Koninie:
Komisarz: (-) Tom as z Rad u ck l.

Po1łntow1

Hnsn Ctorych 1 Koninie

Str.

Wobec nieprzybycia w dostateczne} ilośc:I włościan wst

Dobrów, gminy Brudzew, powiatu kołskie!:fo: na · zebranie
dwukrotnie zwoływane przez UrLąd gminy Brudzew, w celu
doręczenia

im odpisu prawomocnej decyzji Okręgowej Ko·
m sjl Ziemskiej w Piotrkowie z dnia 23-go kwietnia 1925 r ••
w ~prawie scalenia gruntów wsi Dobrów, a. temsamem wobec
odmówienia przyj~cia takowego, OkrE:gowy Urząd Ziemski
w Piotrkowie ogłasza I zawiadam;a interesowanych gospo·
darzy wsi Dobrów że powyższy odpis prawomocnej decyzji
złozony został w Urzędzie gminy Brudzew, a to "Zgodnie
z art. 19 Ustawy z dnia 1t. VIII. 1923 r. o zakresie dz ałania
M•nłsfra Reform Rolnych I organizacji Urzędów I Komisji
Ziemskich (Dz Ust. Rz. P. Nr. 90/23, poz. 706).

Okręgowy Urzlłd

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do pu-.
blkznej wiadomości. że na skutek wnioo;ku włościan wsl
Bińków z dnia 5-go CLerwca 1925 r., w przedmiocie scalenia.
gruntów wsi Bińków, w gminie Bełchatówek, pow.iecie piotr·
kows1<im położonej. O'<ręgowa Komi~Ja Ziemska w Piotrko. wie, decyzią, powzif;tą na posiedzeniu iawnem w dniu 30-go
grudnia 1925 r. {sprawa Nr. R 138125), postanowiła: 1) wniosek ~łościan wsi Bińl(ÓW z dnia 5 cz~rwca 1925 r, wyrażony
w formie uchwały, w przedmiocie scalenia ich gruntów zatwierdzić; 2) określić obszar se„ lenia w granica,ch: a)
gruntow ukazowych wsi B ńków o powierzchni około 76.5 ha,
bi gruntów zaserwitutowych tejże wsi o po'A'ierzchni okuło
46.5 ha.
Okręgowy Urząd Ziemski. ·

Ogłoszenie.
Wobec: odmowy przyjęcia odpisów decyzji OkregoweJ
Komisji Ziemskiej z dnia 30 grudnia 19.::5 r, w spraw e scalenia gruntow wsi Dobruchó-.v gminy Wodzierady,· powiatu
łaskleqo, przez mieszkanca kolonji
Dobruchów, Ludwika
Bańkowskiego oraz przez gromadę zainteresowanych gospodcirzy wsi Dobruchów, Okręgowy Urząd Ziemski w Piotr•·
kow1e nin1e1szem ogłasza i zawiadamia Ludwika Bań'<ow
skiego i interesowanych gospodarzy wsi Dobruchów, że powyzsze odpisy decyzji, złużone zostały w u, zędzie gminnym
Wod · ierady, powiatu łaskiego i wywieszone w lokalu tego
Urz~du na widocznern miejscu w dniu 23 lutego 1926 roku •
a to żgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 11. VJll 1923 r. o zakresie dz1ałdnia Ministra Reform Rolnyc.h I oraanizacj• Ur1e:dów I .Komisji Zil'!mskich (Dz. Ust. Rz, P. Nr. 00123. poz. 706}.
oraz poucza, iż decyzja ta może być zaskarzona przez me·
zadowolnnych do Głównej Komisji Ziemskh-j za pośrednic
twem Okręgowej Kc>mis}i Zie„uskiej w Piotrkowie w ci~qu
dni 30 od .dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzaen-..
nlku Urzędowym Województwa.
·
Okręgowy Urząd

wiadomości, li reskryptem .Ministerstwa Pracy
ł Opieki Społecznej z dnia 22 lutego r. b Nr 900/U. UJ, zgo·
Instrukcją

w

przedmiiocłe powoływania i ~ompetencJI

Komisarzy i Rządowych Kontrolerów · Kas Chorych {Instr.
Pana Ministra Pr. i Op. Spof. z dnia 28. XI. 1923 r., Monitor
Polski z dnia 12. Xll. 1923 r. Nr. 282, poz. 401ł. nada.no

Powiatowe) Kasie ·Chorych w Koninie
11tworzonej res_kryptem Min Pr. i Op. Społecznej z dnia
. ,25. VIII. 24 r Nr. 3998Nll. czynn·ej I wykonywującej ubezple·
c:zenła na wypadek choroby wedłuq Ustawy z dnia 19 maja,
1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 272) pod Zarządem P,owla•
10wet Kasy Chorych w Kaliszu od dnia 1 września 1924 r.
~tut normalny. obowiązujący od dnia 28 lutego 1926 r.
· ·:,~:, Zainteresowani mogą otrzymać .za opłatą egzemplarze
st•hltta. nadanego Kasie, tym Sł:lmym reskryptem, lub przej·
rzeć statut· na miejscu.

Biute. i ambulatorja Kasy mieszczą sł~ przy ulicy Pia·
:secznej rfr. 5.
Konin, dnia 11 marca 1926 r.

Powiatowa Kasa Chorych w .Koninie:
· Komisarz: (-) Tom as z Rad u ck L

Ziemski.

Ogłoszenie.

"'Podaje do
..dnie z

Hł5

Ogłosz~nie.

lełnlnnych.

KAROLA) EISERTA
Spółka

UllZĘDO\VY

Ziemski.

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd

Ziemski w Piotrkowie podaje do pu-

blicznej włddomośc1, że na skutek wniosku włościan v.isl
W la•Moszc:zenicka z dnia 7 .go lipca 1925 r. w przedmiocie
scalenia gruntów wsi Wula Moszczenicka, w gminie B gusławjce. powiecie piotrkowskim połozoneJ. Okr~gowa Komi·
sja Ziemsl<a w Piotrkowie, decyzją, powzi~tą na posiedzeniu
jawnem w dniu 30 grudnia 1925 r. tsprawa Nr. R. 1. 9125, po·
st:mowila: 1) wniosek włościan wsi Woła·Moszczenkka z dn.
7 lipca 1925 r., w przedmiocie scalenia ich gruntów - zatwierdzić, 2) ustalić obszar scalenia w orankach: r) grun·
tów ukazawych wsi Wola-~oszczen•cka o powierz<.hni około
18i ha, b) gruntów hioot""cznycn, nabytych / parcelac-ji dóbr
Moszczenica o powierzchni około 16 ha, a raolezących do:
Jana Nowaka, Jótefa Nowaka, S·ów Józt>fa Kacperka I Ignacego Sitka, 3) ws, cząć postępowanie scaleniowe na poda-.
nym wyżej obszarze.

Okręgowy Urząd Ziemski,

Str. 106

Nr. 12
11. Poms M., Kilińskiego 125: szafa.
12. Troppe I., Nowo-Zarzewska 7: maszyna szteperska do szycia.
18. Zylber G., Rzgowska 6: kredens, maszynka do gotowani.a,
,.rPrimus", 10 par form do obuwia.

Kasa Chorych m•.

Łodzi

z mocy art. 53 ustawy z dnia 19 maja 1920 roku o przymusowem ubezpieczeniu na wypadek choroby podaje do ogólnej wiadomości, że na pokrycie należnych Kasie Chorych składek człon
kowskich, odbędą, się publiczne licytacje rucnomośc1> zajętych
u niżej wyszczególnionych dłużników:
Dnia 29 marca 1926 roku od godz. 10-ej do 16-ej:
1. Brenzel Ch., Pomorska 25: meble.
2. Dą.b I., Piotrkowska 31: lustro tremo.
3. Frenkiel K.„ Konstantynowska 68: 2 szafy, biurko.
4. Futerko D., Wólczańska 15: tokarnia.
5. Gotthelf, Konstan:~ynowska 57: kredens.
6. Glikstein K., Południowa 25: meble.
7. Honigsberg A . , Al. 1-go Maja 37: meble.
8. Hochenberg G., Kamienna 22: meble.
9. Kaczmarek L. i Bocian, W<Schodnia 38: kredens.
10. Koplewicz E., Nawrot 34: meble, samowar.
11. Książek M., Nowomiejska 4: szafa.
12. Lida M., Wschodnia 16: maszyna do szycia, leżanka.
13. Łukin L., Al. 1-go Maja 32: w.aga 200 kg., 20 kg. mą.ki pszennej., 2 szafy, bufet, stół, waga 15 kg.
14. Nordja Hawe~ Piotrkowska 79: urządzenie biurowe.
15. Pik M., Południowa 9: kredens.
16. Rotbard, Zawadzka 39: zegar.
17. Spodenkiewicz A.., Piotrkowska 150: 40 sztuk kapeluszy.
18. Tabaksman M., ul. Ogrodowa 20: waga 10 kg., 2 imadła,
tokarnia.
19. Tarko H., Wolborska 29: 2 szafy z lustrami.
20. Tauman M., ·-Kamienna 11: :pianino.·

Dnia 30 marca 1928 roku od godz. 10-ej do 16-ej:
1.

Błaszczyk

Jan, Wodna 26:

szafa, kredens, maszyna do

szycia.

2. ,Cieślak A., Cegielniana 65: 4 pompy, 4 imadla, 2 g.winfown :.ce.
S. Gessler E., Wodna 26: biurko.
4. Heller M., Prez. Narutowicza 44: maszyna do wy.szywanfa
haftów.
5. Hildeschein D., Cegielniana 57: szafa.
6. Herszkopf J., Pio~rkowska· 42: szafa.
7. Kalmowicz Sz., Cegielniana 25: stół, 6 krzeseł.
8. Kemp'.ński M. M., Ceg~elniana 49: meble.
9. Kleinman A. M. i S-ka, Piotrkowska 54: 220 metrów towaru
'kamgarnowego.
10. Niedżwiedż. A.~ Prez. Narutowicza 5: otomana, stolik,
4 krzesła.
11. „Pabjano", Zielona 9: 4 biurka, 4 stoły.
12. Rokman :I., Cegielniana 48: 2 m~,zyn:y kamasznickie.
13. Rozenbaum M., Zielona 57: kredens.
14. Rubinsztajnowa M., Prez. Narutowicza 6: 2 krzesla.
15. Rozenberg Ch. ii Syn, Piotrkowska 21: 100 metrów towaru
dramgarnowego.
16. Silberszac M., Al. 1-go M:aja 16: meble, maszyna do szycia.
17. Seligięr w.„ CBgielniana 28: skrzypce.
18. Slonowski S. M., Zachodnia 57: maJzyna do pisania.
19. Tuszyński J., Kilińsk:iego 89: biurko.
20. Wiener S., Prez. Narutoiwcza 19: 5 stolików, marmurowych,
6 'krzeseł.

21. Zajdman I., W schodnia 49: meble.
Dnia 31 marca 1928 roku od godz. 10-ej do 18-ej:
3: prasa do pończoch, 26 tuz~ów;
,
Cabanek A., Nap:órkowskiego 49: SO pair obuwia.
Chmiel Jan, Pio'.rkowska 100: .zegar.
,,Ekonomja", Górny Jlynek 5/6: 6 palt letnich.
Frogiel Ch., Nawrot 1: meble.
„Globus" Piotrkowska 220: 100 tuzinów gum do obuwia..
Ganc M., Nawrot 34:: kredens, zegar.
Krajcer E., Mickiewicza 7: meble, maszyn;:i. d-0 lfo!;ycia.
Kunrlg H., Napiórkowskiego 119: meble, prasa do kopjowania.
LichtenfeLd i S-ka, Piotrkowska 182: maszyna d-0 pisania,
biurko.

1.. Berek Ch., Al.
pończoch.

. 2.
3.
4.
6.
6.
7.
8.

9.
10.

Kościuszki

Dnia 1 kwietnia 1926 roku od godz. 10·ei do 16-ej:
1. Berman I., Wschodruia 54: szafa z lustrem.
2. Feiner Z., Konstantynowska 40: meble.
3. Gutman B-cia, Wólczańska 225, w skladach Kasy Chorych:
106 metrów !towaru.
4. Milner H., Piotrkows·ka 38: szafa, maszyna do szycia.
6. Grynszpan J., Aleksandrów, Łęczycka 9: szafa, kredens.
6. Karpenkopf I., Aleksandrów,, Kilińskiego 16: szafa,, 2 maszynki pończosznicze.
7. Warszawski B. D., Aleksandrów, Łęczycka 21: kredens.
8. Zysman H., Aleksandrów, Parzęc.zewska 29: lustro tremo.
9. Zajdel H., Aleksandrów, ·Parzęczewska 17: szafa.
·

Dnia 6 kwietnia 1926 roku

od

godz. 10-ej do 16·ej:

1. Bromberg J., Plac Wolności 5:

2.
3.

4°.
ó.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

2 lustra sklepowe tremo„
21 o:alt.
Borzykowski J. · S., Konstantynowska 20: żyrandol.
Cwern M .., Nowomiejska 21: 3 garnitury męskie.
Fruchlender I., Zawiszy 26: meble.'
Goldberg D:, Pomorska 67: szafa.
Gutgold B., Pomorska 46: szafa z lustrem.
Hiler A., Bazarna 2: szafa.
Łęczycki B., Konstantynowska 3: meble.
Olek N., Nowomiejska 11: kasa ogniotrwala..
Perła Hana, Zachodnia M: meble.
Rozencwajg Ch. L., Brzezińska 52: szafa.
Itozenfeld J. Sz., Kons::antynowska 38: maszyna do szycia~
Sienkiewicz M., Zawiszy 35: meble.
Szyldwach L., Aleksandryjska 8: meble.

Dnia 7 kwietnia 1926 roku od godz. 10-ej do ·1&„el:
1. Alter Sz., Traugutta 10: lustro tremo.
2. l3ialer J., Piotrkowska 60: meble.
3. Engehnan H . , Przejazd 36: szafa biblioteka.
1-. Kaczyński J., Feliksa 8: meble.
5. Krauskopf M., Kili11skiego 77: meble. · _
6. Koplowicz J., K:iliińskiego 134: lustro ścienne.
7. Kry.szek I., Kilińskiego 79: kredens.
8. Krauskopf Ch., Kilińskiego 77: biurko, 2 nocne stoliki.
9. Koplowicz Sz . , Rzgows'ka 14: 12 par pantofli damskrich.
10. Landau S., Nawrot 7: kredens.
11. Obrębski I., Piotrkowska 115: pianino.
12. Pajęcki M., Główna 24: 8 palt damskich.
13. Rapoport A., Kilińskiego 43: meble.
14. Stetka i S-ka, Zaka;'na 84: biurko, umywalka, 7 sztuk watoliny.

Dnia 8 kwietnia 1928 roku od uodz. 10-et do 16·eh

f. Am.zeł M., Piramowicza 5: kredens.
2. Golcer Gedalja, Piramowicza 21: szafa, 6 krzeseł.
3. Kenig E. L., Pańska"32:. maszyna do pisania, 100 skrzynek
gwoździ' S-calowych.
4. :Landau H., Prez. Narutowicza 5: lustro tremo.
5. il.uss M., Sienlciewicza 22: 2 szafy, lustro tremo.
6. Rundstein A., Prez. Narutowicza 30: meble.
7. S'kowrońS'ki S., Zielona 15: meble.
8. Samsonowicz S., Nowo-Cegielni-ana 41: ·kozetka.
9. Szypper J., Piotrkow.ska 43: pianino.
10. Szyki er J., 6-go Sierpnia 1: szafa.
11. Tomaszewski J .., Nowo-Cegielniana 17: meble.
12. Zwi~zek Zaw.odowy Wyrębaczy Mięsa, · Piotrkowska 24::
maszyna do -pisania „,Underwood".
13. ZdanowS1ki M., Nowo-Cegielniana 37: meble, maszyna do.
szycia.
Wyżej wymienione .ruchomości obejrzeć można na miejscu sprzedaży od godziny 10-ej rano w dniu wyznaczonym· d<>
licytacji.
l,ódź, dnia 19-go marca 1926 roku.

KASA CHO~YCH m. ŁODZI
(-) Szus it er
p. o. Dyrektor.

(-) F.

Kałutyński

Przewodniczący Zarzlł.du.

DZIENNIK URZĘDOWY

Nr. 12

Ogłoszenie.
Maqlstrat m. Lodzi podaje do publicznej wiadomości,
. te od tinla dzisiejszego Oddział Regulacji .Miasta pr1y Wydziale Budownictwa nie będzie nadał udzielać żadnych infor~
macyj ustnych.
W razie potrzeby danych, dotyczących linii regulacyj"'. .
nej przy projektowaniu robót budowlanvch należy zwrocić
·się do Inspekcji Budowlanej przy Wydziale Budownictwa
(Plac Wolności Nr. 14. III piętro) z ustawowo opłaconem PO·
daniem przy dołączeniu w 3-ch egzemplarzach szkicu sytuacyjnego (na kalce) objektu~ dla którego, wyznaczyć należy
łłn1ę regulacyjną.
Ze względu

na bę ~ący w opracowaniu ~gólny plan regulacj 1 miasta, .Magistrat zastrzega sobie termin 4-ch tygo·
dni dla załc,twienia wniesionych podań ..
Łódt, dnia 10 marca 192d ·r.
Prezydent: (-) M. Cy n ars ki.

Zarząd
w Zgierzu

niniejszym poiaja do wiadomości pp. f\kcjonarjuszów, że
z przyczyn ·natury formalnej

Doroczne Walne Zebranie
~dbędzie się w dniu 17 kwietnia r. b. o godz. 1-ej w pierw,
-st""ym terminie,. w drugim terminie o godz. 3 ej po ·południu
w tym samym miejscu i z tym samym porządk·em obrad.a nie w lifniu 20 marca, jak brzmiało ogłoszenie, zamieszc.zone
w Nr. 7 Dziennika UrLędowego z dnia 15 lutego r. b.
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1Plyd. przez. Kom. Rtądu 5 l8-3 1
Brat Jakób vt:ł K»n Z"łgub. do·

wód osoł>, wyd. przez Kom.
·Bządu na m Łód~.
3 a
Bi·man Hersz -Wolf la.gubił
- tJmc:rasowy dowód osob.,
WJd. w Łod1i przez Koro. P P.
451~3-2

.Bucbbioder Pessa zagub. pa·
l "asport 7&graoiozoy nrt wy~fJ.·*d
do Palestyny wałny do
1
8~ ~ ll/III-26. wyd. prlefi Kom.

~ Lo tzł. ·
441 3 3
Broniee1<t Staoiała.'w iagublł
Urr ~0 " ód · osob., wyd. prse1.:
·ntti!l gm.. Staremiasto, St. Ko·

·
~'
~?R2
:B&rczke Be~dynand •~~~·~U
, inat przewozowy Nr. 1421,
,wyd. prsez Uriątt gm. Bełdów.
499 3.2

gu~.

~yd. w Łodd

da.

prze1 Kom R'lł P. K. U. Łódź-m. oru papiery
óOt 3-2 holenderskie i hiszpańs"le oraz.

aroslłk

Icek lagub. ks. wo,slt.
r. 1888, wyd. przeZ' P. K U.
Łódź m.
398 3.3
osfawsti Jao H
wsi Leś·
ntas, gm D1banki, pow.
Ła11ki zaeub ł b1tę powołania
r. 18g3, wyd. przet P. K. U Steratłl.
42-t tl a
fOlhulski MarJłłD 1t& ,ub. <lowó 1 osob. \'\'.yd pne„ St.
Słapeckie z.t Nr. 1812/A, 424921.
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G
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ol ·s1.t1tJD R ehm1l Mo~·.eK
l&!ub. dowt'td osob., wd.
Zwoleniu, pow. Korieatcut
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4~5-3

l<artę ~arną
Łódź

m.

K fuHla
woje
K

r,

Kom. Rtądo na
498 3.2
Rod lf &ugubił ks.
r 1801.
461-3· :ł

•

łooowicfi

Leooold 1-gub. ks.

woj~K. '" 1898, wyd. pnez

P. K U. Łódt-m. or1.1 2 karty
ewidef' o. na konie oras D"'tent
kateg. 5 ej. ,

K

i-.źmlercgł>k

śNiadect.vo
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na

w Ch ·jłl-"Gh
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K
wo}ik

Zbgubtł

1'onb, "'yd.

474 ~ 2
. s.

zagubił

r. 18:-19, wyd. pr e ~
kartę ml•b.
40d-3

P. K. U. K»nin oraz

3

a
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OZi11 Ja11 ;a1.1ti b d.,v.ód o~ob .•
aj 1ler Benjamta 1agub. tymwyd. w todt.i wra1 Ks. wojczasowy ao"'ód o ob, wyd.
4·2s 3 3
w f„, dd pm•I Kom. P P. 54:3 3 1 sko>.:~ r. 1893.
rawct)k Jó ef zagubił kl.
r elews„t Wuuor za~llb. za·
wojsk. r 1887, wyd. pnez
ś "iadezeot?. o wp:san111 do
rejestru ru. Z 1górowa r. 1905. P. K. U. „Łasa." w Sieradsu„
4><3 a a
5::l2 3-.3
tijzer F-ra_n_c_iB_'_e_k_1_a_g_obił u.
ajd& Stanhłtw 1agub. t.y.nwoj~k. r. 1890 or1:11 tym•·•·
czasewy do ··ód iwo 01enia ·
s wojska r. - 189~, W) d. 1 ue1 2aświ12dcz., wyd łJU ,I Kom.
8 pułr< A P w Płocku 52L-3 1 K"nt1ołoą P. K. U. t.ócl&· D •W.
.
'~9 s a
1ełe'.'ł F(<1nciszek r.agubtł p:t•
G szport ro8yjs•i1 w;yd pr1.ez
ołanuwBkl Fh·nan lH,4ub. t-8.
Ur11łd ~m. Ovvezary.
528-3-1 K woj~K. r. 11'594 oraz legiiy-
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G

1

~agob.
wersyteoką

·na Bitlbina
Hermehn_ó
le,.:1tymacj' u ni

mację zapomoi.t. Nr. 312 wraz
z dv~oddm O·aib shm. 416-a-a

oz.11necli B .iesł&w •· gubtł
Im. Batorego w Wil 1ie, wyd.
do 'ód ( svb., wJ <t w Lodzi
w r. 1~•2.~, K.tórą niu.ej~zyrn u541 3 1
nieważnia.
5!.7 :l l P' ltlt 8tarnatwo.
b 'l S. muł z;igub. uświ~decaert B1..vard t&gub tymc~.
rzelfih ci ·Zygmunt zagubił
ezeoie ·• wps.nła dure1edowód OS· b, wyd IJff.6&
A~Ja.dectwo na 1<ooia wr<tZ Kom. P. P. or&i ·r;Hś iadczen:e strn m. Za.;!órowa r..ic1 1905.
z kartą mob. oraz biletem woj~
533 3 3
wya. przez Kom ~li\·
f'kowym.
416 3-2 rejestrac.,
rłlu&e Teodor zagub. p:.tslport
dll.
475 :3-2
K ni"m, W.) d. w Nlem<'•ec·h.
Bleie?łd Józt-f ~ gub. "Silłik'
K1yhu~ zagut:> ki woJH.
woJSk. r. 188.1, wyd. przet
514.3 l
r. 1889, wya. prz.ei P. K. U.
P. K. U. Wieluń za L. 8!l0. tód!& m.
itnge EuE-enja 2&gub. C1o" od
478 3 2
46~ H 2
oso •., "'yd. w Łodzi ; .rzez
ofmao Aun t .. zagub. ltgttv·
507 3-1
barat Jor. f H~U;'lł ks.
macj~ gaµomog. Nr. ~263 Kom. R łtd u.
wojsk. r. 1895.
460,3 2 or,..1 phszport rosyj~ki, wyd.
ewo~l(l Waierj.rn &agub. lS.
415-3-3 L wojsk., wyd. w 8lt:r&• 1 t.a.
aetows delri11 8t&018ławo- w Zelo ..vie
wi została spalona ks. woj- H"i:;e Kar.:1 za 4 uo dvwóJ usot>. Mi·ejsce zam. Pa.ojanice, ul. Le3i6-3 3
skowa, wyd. pr1e~ P. K. U. Bleor ,z z. ś \Il& 1czeoie komisji śrla Nr. 22.
radz oraz d.:>Wód osob., wyd. poboro~ ej r. 190!, wyd. przez
udWtOl&k Stef .o zaguh. 2 .wepr1.ez St f,i:is~i~.
426 3.3 P. K. U Łódź.
4i:i·3 3
ble bh1DCO po Id 400, pł.
27/1 li 2f; r w yst. prteh MaJli;.
ukitr Hdeoa zagub. dowód
osob., w~d. w Ł.odzl prlez J1:1nczy kowsk• Zrgm unt z, g .b. cha Heroog. N 111ieJsze we sle
Kom. R. s:i rłu.
. 497.a 2
Jeg1tyma.cjfl na jeduora ·ową t n1eważ11iooo.
434. 3 3
"'t
7&pnmo~·
481 a-z
ł'Śa1
.14. J<>t.· f
zr1uubil
kartt
Eps&tl'ljl „zttja :tagub. i.art~ - J"błońekd Mdrjanoa. za~ub;ł&
. i!.WOID eoia z wojs~., W)ld.
pobyto, wvd. przez K.lm.
t\m·~z. dt>wód os-Ob., u.' d.
Rr..,1u na m; Łódź.
485-3 2 w Kutnie
425 3 3 pr'e'. P. K U. „t,,„„t", ·w S1e'".
rad u r. 189a. M1eJste zam..
1
Fełik·łiak Antonina zagut> ł& JancivkoW:łk1 Roman . z. g 1 11Jł Wlt-Ś Mogiluo, gm. Dt.ieri11zoa,
tymc·z. dowód osob. wyd.
lu.rłfł powołania ro 6 ,, 1901, _ pow. S1era\Jf.ki.
407 3 3 ·
przez Urząd gminy W1er-,cby.
K U p
e 1.1 kow ici Płlj wach zagub. do·
419 .a 3 wyd. pr .~z P. . . 1otrkow.
------=-----=------438 3 3 ·
wód osob., wyJ. w LutoFrydych Ed "' 8 ' d &&gu b.ł pa- Jakubowski Zygmunt z~gubił mit· rsko.
448 32
8lport fa.rn.il1Jo1 za.graniczk~. wojsk. oraz kartę pON.
ewko
.dcz
Jeota
za~ubił
dod
ny. wvfl. przez St. Łęczyckie
K
d. 26/11 26 na wyjazd 'do Arne• r. 19 1' wy • przez P.
·
•
wód osob., orat. mt111ryl-fł
rvkl.
54~ 3 1 urooz, wvd. w Ł11s,rn. .500-3 2
44 ~ 3 2 Łódź m.
J k
ł
Ja1r.ubo.vie1 _Josek sagub. kS.
ryd...man an et. zag'.!bł pa·
woj.'4t. r. 1902, wyd. pnez ŁąSZt<OWsił Leoo ... rd z..,g11 ił
ssport 1agr&n1ozny, na wy- p
u K
530 3 1 _ prawo ja·1dv sioferskirj wras
ja1d do Argentyny. wyd. orzez
· K. · utno.
· •
z dwiema Jegimacjami samo·
Kom. R.ądu w r. 1925. 440 H-3 Jaroz1k WacłlłW 1aguoił 1s. chodu r.1ężarowego t.. D. 392,
wojsk., wyd. przei P. K U. 367 z f1r.ny B w.--łoiana Mana·
rzełi!or·1ewsR 1 St e f an zaguo ił Sierad~.
523 3-1 fdtura w Z~ier.6U.
417-S 3
p:.iB1port ·niem., ks. wojsk.
r. 1903, w;vd. prr.e• P. K. U. Kolman Tekla (ob. Szump eh) Ł uclak Jó et zagab. ks. wojsk.
r. 1897, wyd. przez P. K. U„
Łódź m. orai le~itym&rifł I&•
z&gob. d0'11.'ód os b' . W\d.
·
515·8·1.
pomogowfl Nr. 5802. " 450"3-2 w Łod1:i przez Kom. P. P. 547 3 1 Ster&di;. .

OGŁOSZENIA
Ignacy sagu bił ks.
wojsk., wvd. pnei P. K U.
Piotrków. Miejsce zam. PiotrkóN, ul. S&ldana NL'. rn.
~·•a 2
Lter Stdan zagubił .dowod
o~oh., v. yd. w Łodt.1 przez
Kom. R Jld 11.
449 a 2
drjf[lo~y k ~ofja zagutl. ao~.ód oaoo., wyd ptze1, Urn\d
:gm. WierLchy, pow. Słeradiki.
430-3 8
ias Hert1Z iagubił let'itymacj' doroikc.r l<ą Nr. 72 oraz
dowód oso.b. wyd. prtez Kom.
· P. P. w Lod~I.
549 3-1
·ałeK: Aoram Mo)st.e i CtH1ja
B
·
zagub do \'1 dr o~ohiste,

kutę

Tauba Gltla Ul·
apelusznik Arje za1rnh.
Gere1tenfeld
pt;Sl.port zagr11nio7ny, K powoi. r. 1893, wyd pr1ez

.

~~~~~~~~~~

Zgierskiej Farbiarni i Bpretnr1, Sp. ·Bkc1inei

A damski

Str. 107

B

DROBNE.

K

Ko

H

HU

sur.
ch·r.

L

H

L

C

L

L

o

u L

F

G

0

_s_tr_._1o_s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _D.,. _z, IE N N I K . u Rz Ę DO-Wy
-

sagtt•
M-aoiejewskl PranclHelc
zwoloieoh roez.
bił br~

pawlat Józef Pszab. lrar'• pe•

· wołania, w~4.; przH P. K.
U. Wieluń w r. 1921. 467 R 2
pteifer Józef 1sgu bił dowód
98oh., wvd. w ł:.od1I 610 ·a-1
olewati Heoryk zagab. k.;iią·
łec kę woislr., WJd. w Sle_rad1u prses P K. U. ~09 3-1
pasternłf.k Baóheła zagub. ·do„
. v. ód oeoh , w7d. w ł,odzi
prse-g K ·m lłlir'n. _
51!i-~.t
puarcz1towl Walentemu str&·
dziono ka. w•J>!k. r. 1886,
wyd. pnez P. K. U. ·~ŁRst•
w Sler&dlU.
522-3 1

189(), wyd. przez -p~ J[. U. Steradz.
489 a 2
Mankowski Józef aagob. kt. r-_ •• powołania, wyd. prze• P.
I:. {T. _Kon'n.
4R8 3 I
-Maaka T m111~ 1agubił doku- meot 1wolnler•ifł, w1da11v
pr1u P. K. U. Sier.d1 r 1897.
481 3 .2
M&dej Woje1•ch zagub. is.
wojsk, WJd. pr1,ez P. K. U
Łódt·powlat r. 1897. 1 49:l 3 2
-łClMJan 1a1nbił dowód
OSllh., wyd. W Łodli. 501 3·2
adakiewi~• Stefaoja za2nb.
Mac1u etyk Józef 1au11b. ts.
ka. wojalr., wyd. prse1 P.
wo_ł"t r. 1901, wyd. przes K U. ;,fA.-.k" w ~ieratl.7u. 508-3 1
P. K. U. TomaPzów - Maiow.
adzi ki Berek zggub. dolfj ód
Jlieji;.ce zam. wid Wykno. gm.
osob.. wyd. w Łojd -r fi.Pl
B•dlrów.
400 3-3
Kom Rr,ł\dU. ·
.
M7 3- t
Modranta Stanisław t.&20 bił R_uttowakt StPfllD HfJUh~ kR.
ks. wojsi.r., wyd. prze-,, P K.
wo1st. r. 1897, _wyd pnes
u. bak.
.
469 a 2

P

M-

R

R

P. K. U.

Milcsarek Andrzej zagul't. le- nych
głtvmacJ•

.:zapomcg •Wfl 2a
Nr. 2972.
545 ~ 1
Milgrom HerH lłt ub. do..vód
os:•b., wyd. w Łod1ł przez

ł.ó,ii

m., mli waleez„

oraz p<iF-lport rcsv_fqkf.
fi03-Zl-2

R

·~dke Gu~t~w lpg 1h. -P.

woj-

Jakób
S blłb&ła
ed dorołkl.

Nr. 12

sagub. Nr.. 69

zagłBl\ł

petent tateg.

ł·ej _Da

ó26 S.1 - spr1.edd alpsa i eementa,
oiademJ . Pranrt11kowł se z firmy Botenberga Jaahla..'
'M43t
"łll' Osiek, sim. Oalewlee
atrad{.loro' b;ął eztt- -wój:ct.
g 01tł pRtent kate:t. ó;ej .e•
1'rd 1 k1.rłll mob. roet. 1900,
na r. 1926 na ba!ldel resit·
WJd. r,ftłl P. K. U. Wielud trm1 po wsłacb, w7d. w t.od1l
r 1~3
401-3 3 na lmł~ ltł3Jera luóba Karp„
429.a.s
wierouwald Eliasz- aagnbił ~------..,,....~
.....
2 W'\'Clł\gł ł) na imię Fra.i· Z·1 K 1 ?ęła w d. \l/l!l ~ - tee1ta
tsłg 81 lama 2) na łmif; B•ju4
~~· ~ lerajaca ks 1ti. ·Q akcyŚwlerP-ze wstl Cłf31· zahtł&deze- : IO_ ' ' o~rO&OWł\ ł d. 300.-go ...
nie rejestr&". roc'1. 1906. .,,d. tówł'• 1 ftrmy Wla łow_tez, Ag·
pllez Kom. Riądu.
464: 3-2 ntes,.t:1 - _· •. _
52&-a .. J;

Ś

Z'

S

unyeh Staniał~w zagub.

i--&r·

1, odrocl"'Dta r. ~901, :'''d.·
pnes P. K. U. „La&k w Rert·
dzu.
4~2 :{ 2
om<inh: M chał 1aga.b. tymcza.sowe taśwładczeole de:
mob. r. 1901. WJd. p-r ei D-two
72 l'· P:.t za Nr. 18~~/23 r -M1°j•
sce zam wleł Borki, gm. Klo·
nów
406 a 3
.aozaoowsli na1im1er• za,,.,ub.
1: ł ;vladczen!e o wpisaniu rlo
rejestru m. Zagórowa r. 1905.
531.3 3

T

T

weksel.aa zł. 500, _pł.
Zaginął
16/V.26 ""JSt. Albert Weotr-

na 1łe~. „Pr emJtł Dr1ewo1„
M. :..:dker. Niołl'j3iJ wehtl anlewdntono.
ó39 3 J

·z--agilięła

leg łym&QJ& doroł·

~8!"8\ora :·a.

Nr. 25» oraz d'1·
wód osr,b .• WJd. w todii prie1Kom. łł•9'da ua imt, Lajo Cy„
gter.
512-3 l
g1rt'ł 1'6'!8el prnt~tow.an7
na zł. 200, ~ł. l/X 25 r wy.
staw. W. Wiener na zlte. Vf.
Pras1ynowskł.
Nlaiejsty Wł·
bel urJlewatnia. Ru.blnsztajno·

Z

Rkową r. 1R90, wyd. prle7:
P. K. U. ł ó„~ź- po w.
420 a 3
wa Rebeka.
44:7 3-ł
Ko:· P. P. por~i ~s. Ł:ojsk., R- e88el Sfefan ugnh. b. woj- wold~ilskl Jó?d 'Kazimierz
agrn~ło świ„dectwo na l.O•
54~ttł~i
„kową wr11z • kartą mob.
18gu.hił ~>:świadc1~nie o
nła na iml1 . Szarf M. J.
r. 1899 oraz h•e:iłymacjt upo- wp'sri:nłu do rejestru llł. Z gó- _________
•as,3 a
Mogolnlcki Ssaj& zagob. le- rno,ow·ą Nr. "'70&.
414 3 s ~;1.& r. l!ł05.
635 :l-3
.~gtn,ła tarta ew1deac:-ii&
865. gltymację dq1.oikar15k3\ ~ri skowrońiotki IUeciyeław zaeub. wa11·1&k S;tfdn sagub. ia„
. konta wałacha, kaadaa 1a
_ te wojs'r., wvii. w ~ier&-ś via{łoz. o •pisaniu do 1e~
U>219/IV z ftrmy G. lei·
Mrowii11kl Bolesław 1agnbił d7.o. Mlejc-ct m"m· Pablnfre, ul. J~stru m. Zae:6rowa.
&34 3-3 Nr.
456-3 2ks. wojsk. ro--z. 1897, "'Jd. Wrrs·awska _13.
. 397.3.3 WJh•Złot.8K1 Stefan sagub1ł lich, Orła Nr. _25. przez P.• K. U. Łódź-m oru - t„ire·t Varia iainb. tJS!SZ.·
, . do1tnrrenty wojsko-we r()d,. ·_zał:!in,ły 2 we•sle l) na zł.~·
metrvkA
p·-- e1 p . •.
rr U "[_Y,,.._._.
pła•y„'Młl-16 z wystaw, JL
„ -.- urodzenia. - 511 3-1
prrt 18'1? ~n~ou17, wydany 1-0AO
ouo, "''fd
„.; - . - .z
. n„..('her Fm li ja Berta 1 gubiła w Łodd pr,ez Kom. R1ądu. no.
606 3 2 Si1 rejregen na sieć. B Beffiik
dowód caob, wyd. w t ..odd
•21 SS W"jnbertanka Br;;Jodla tagu· w Wilnłe 2) na 1ł. 127.8~ gr .•
pl. 10/111-26 81. !ifo.hałow„u aa
prtelł Kom B ądu
4~6 3 2 s•ajndb Styf· r 1 „gu b lfl!lli·
biła dowód oeob., wyd. 11ee. &. Bejr ,,t.
454 a~a
Nle81r.ta Bae:eojuSI zagubił
, trmaej„ 7&pomoi. Nr. 3409 pr1e1 Kom. &złlda na m Łl\rl•.
m1d"• rt• dowodu oroh.late· orH świ„rlertwo, w1d. _ll"'87;
477-S-2 zagln,~ła tabel& lttwid1cylu
wst Modlibogowice, gm. D4·
go • fob br1kl Pozn1tdsk1~go.
do'dora Sterllnqa.
418 3 3
dniu 91Xll·2l'i ~ &i;?lDQł& ~s.
bros1_yn.
459·8 a
-----=---==""""_,,_....,,...._4a9 3 2 szejer Icek l&fl'Ob. legityma.
wojsk. r. 1900. wsd. pr e1
agln,11. koaeeasa na e.pri.ewezaret Władysław 1agub.
ej~ zapomogową, wyd. w ł„n. P. K. U. Wieluń na łmlł~ Bed·~
dd wyrobów t7tuniowyeh
ks. inw11lldlk'ł za Nr._ 1093, dst.
47R 3 2 DSrb St-•Diflł>tw11.
412 3 3
ta Nr. l 76~2/6096/1 V. wyd. prze a
1
wyd. prse1 P. K. U. l.6dź·m. sipiro Ieet Beret sasnbił 1 s. w1eotorek Wtad;,alavr u gob. Ur,8'd A~''Ji i Monr polów Pali·
. .
5ł6-3 1.
Wf'j1:dr., r 1899, wyd. tirzAz
paa p ,,t n·em, W) d. pr.·e1 stwowych w todd na ·mt• o.
wcz~rek Antoni zagubił ka. P. K. U. ł„óclt m ora-z t1owód Ur 11rt ~m Chojny. - 43a.3 a Seg
lewłc1
4.S4! 3 3
WOj8k. r. 1894, wyd. vrzez osob. wyd. przez Kom. Jł7ada wołdeoi•erg Cb:skel zagu.oił
z•J!tłeiął
pr1ednl
znak
&rmo„
P. K- U. Sier&d~.
472 3-2 na m. Udt.
605 3-2 7&świadnenle \!i·ojstowe
chodu oeob. Ł. D. Nr. l022„
lczacki Ad1:1m 1ag11błł ks. slCf&P&nisk Stanisław 79 flllhił - r. lfł04, w;d. pr&81 Kc;m Prie1
WJd. t rte& D7rekojo RQbót Pnwojsk. r. 1891, w7d. pr„ez
wyetąg ·z ksh'g stałej lr.d· gl~d<.)Włl w Łod1l aa Nr. 4: 81. l liemyeh w Łod.lł 11& im.lę
P. K. u. Sieradl.
471 a 2 ności, Wl d. prsez Crząfł ,;m.
-ł56 R·2 li elezarlra Zygmunta. 470-3 2
rz., bierda Franciszek z; gub. !Jrstossewfce. -_
502·3 2 wucr.&k J;1D 18gubił patent zagiD~ła ks. trafieHa, wyd.
ka. wojsk., wyd. przel P. K. simidtchen Juljsn· l&gub. pakateg. 5 ej, wyd. VI4~:~~
przez Urząd Akc11 i Mono·
U. Wielnlll Miejsce sam. wieś
aipori niem.. wyd. w 1 odst
·
połów w Piotrkowie na r~ 19?'
Roda, gm: Starzenice, poemta pr1ei okupantów ntf'm. 551·3·1 Wągrow1ki Wiktor zag1;bił - na fmlę Kl·ma WlktorJ. 48o-3 a
Wlelui\.
ua,s.a tradel Henryk saeoh. dowód -7 J..lai~ł-~ctk• łnwałidskf\. WJd. zagłD,łO ŚWfadeCtWO pr18W0•
-przybył Aotooł zagub: ks. woj·
08(\b.~ w7d. w Łodd pr•ez pr .ei P. K. U. Wieluń 468-a-2
zowe 1 fabr7ki wódek „Les.kow„ r. 1898, WJd. przez Kom. P. P. 540 3 l w•glowald MakS)IDlljao. I&• chita", wyd._ przez Rektyt1•a·
P. K. u. Plotrłió.JJ.
410·3·3 sohczv1. Władvał8 w an b'ł
gul;,). ks. wojsk., Wld. p?fH
"•
„
z.,,... u • P. K. _U. U Wars1awa: 437 3-3 oj~ w Sieradiu 1 d. 27/1·21 za
Nr. 759 na pobór 7000 hekt.
dowód osoh, •Jd. w Ł"dsl
, praybybi.i Bronbław sagublł
492·3 2
ka. WOJSk., wyd. pnei P .. rru kltrtv nadliczbową r 1903. wolaki Konstanty zagub. la. spirytusu.
K. U. Piotrków.
405.3.3
,
"
. 516·'-ł·l
·wojsk., WJd. prze• P. K.
g<'r.::elsld Antoni zał(ab. br·
SHnl_ca Josek fłłgnbił kart• siplit Władyahw ••gubił kit. u. Łódt pow. .k&teiorJI .,,A°'.
tt powołania r. 1894, WJd.
urlop., w~ d. w, W\lo.le pr!.ea
wojsk. r. 1903. wyd. prsez
404.3.3 przez P. K. U. Wielod. Miejsc&
~ta 8-1 walkman BljaSI 1agab. prze. ram. w eś Kuźnica Błodska, tm.
I p.p. Le~jonów erat legityma· P. K. U. Piotrków.
ej• zapomogowi\.
432 3„3 g1a10 Robert zagoblł dowód
pustk„ na prawo Jady Klonowa, pow. Sler~dald _
409.3 .. a.
awllk -Feliks 1agabłł kart') ,
"Pob., wyd. pr1e:i Ursfłd em. wozem do god1. 6-ej pp., wyd.
swolnienia, wyd. pr1ez P. K. Bełdów, St. Łód1kie.
529-8 1 pr1ez Kc:m.. RllldU w 453-3•1.
Łodr.i.
alewakl Wojciitch 1agub. l•· ·
gHymacje na pobranie Jed·
U. w Kalłs111.
452-3-2 Ś włerosy4sld Michał zmgabtł
484-3 I'
.paszkowati Jan zagubił ks.
do•ód 01ob., wyd. w Ka.I· zaginął przedoi: znak samo- nora owej aapomogł.
•1.-oj;;:k. r. 189J, wyd. przes młer1u (Poznańskie) oraz 1wolc h.od11 osobowego f,. D. 1068, z1trar d Jó ef !&gub. kSi1tUf'
wojsk. r. 18Q3, w~ d prsez
P. K. U. Modlin wraz 1 karb& niertie z P. -K. - U. Szamotułr WJd. firmie Auto • Kom~eru.
• 436 8 &
_lfOW~anla.
650 S 1 r. 1905.
_
496-3-2
·519-3 1 P. K. U. tódł-m„
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