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ó'pla:!\ d>ć~tewa opłacona ryczałtem.

dnia 28 marca 1927 r.
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Nr. 13.
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Prenumerata wynosi-: miesiE;czn1e 50 gr„ kwartalnie''h.!?.Q,.a1<'z odnoszeniem do domu. Cena numeru pojed. 15 gr. Konto w P. K. O. 30091.
Redakcja (pokój 33) i Administracja (pokój 67) Łódt Wąjewództwo, ul. Ogrodowa 17. Redaktor przyjmuje od 12-ej do 1-ej.
- - Telefon 284 I 258. - - .F\dministracja czynna od 11 rano do 2-ej po poł.
=
Telefon 284 i 258. =
,Dziennik m.·zędowy•' przyjmuje ogłoszenia instytucyj społecznych i użyteczności publicznej, od osób zaś prywatnych tylko
takie, które wynikają ze stosunku do władz rządowych i wymienionych instytucyj. - Cena ogłoszeń: drobne 6 groszy za wyraz
najmniej 60 groszy. Zwyczajne: 15 groszy za wiersz milimetrowy (strona 4 szpalty).
l<ażda nowa podwyżka taryfy obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia zmiany cen, bez uprzednie~~ zawiadomienia.
Ogł11zenla miej~cowe,

zamiejscowe I zagraniczne przyjmowane

-

są

trik• przez Biuro „Admlnistraoja",

Łódź, Piotrkowska

73, tel. 25·53

·- 1

'.b1::2' "''C.r ~ Ił. 93. Zmiana terytorjalnych granic gmin.
ąQ..O
• Ili. 94. Zaopatrywanie rowerów w tabliczki
z numerami.
·
IV. Wyd z i a.ł Pre z yd ja I ny: 95. Objęcie obowiąz
ków służbowych _przez Wicewojewodę.
V. Ru .c h służb owy: 96. Przyjęcie, mianowania, przeniesienie i zwolnienie,
Vl. K o mu n i k at y : 97. Wykaz zmian kosztów utrzymania za m-c luty 1927 r
Ogłoszenia.
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. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Spr, Wewnętrznych z dnia 19 lutego 1927 r,
o zniesieniu gminy wiejskiej Rszew oraz o zmianie
granic gmin wiejskich w powiecie łódzkim, woje. wództwie łódzkieni,
Na ·podstaiWlie art. 1 i 4 ustawy .z dnia 22 wrze-

śnia 1922 r. w przedmiocie miiany granic oraz rozt1worzenia gmin wiejsk!ich na obszarze
.b". zaborów rosy:j1skiego i ausfa.ijaokiego (Dz. U. R P.lfr~ S6;, poz. 770) zarządzam, co następuje:
I 1„.. · Gminę wiej1ską Rszew w powiecie łódzkim
zn~si sfKtoi Wchodzące w ·skład dotychczasowej
gmmy Rszevr młej~cowośd: wieś i folwark Srebrna,
włąc1za się do ~miny Brus; wsie: Mirosławice, Igna·ce~ i Stefanów, kollo\t),iję Mirosła:wice i Ignacew, folwarki Ignacew i żabiczkir oraz. osadę młynarską Mirosłarwfoe włącza się do ·grilli.ny Babice; wsie K:rzy. wiec, Niesięd.in, RJSizewek, fółwark Rs1zew. oraz kolonję Okupniki· łol1warku Rszew, ,włącza -się do gm.iny
Rąbie:6.~
..
·
·
§ 2.. Wsie: Stare Złotno, Leonów, Dąbro'Wa oraz
kolonje: Huta Jago dnica 1 Nowe .Zfotno. i Cyganka,
wyłąc·za się· z gminy Rąbień w powiecie. łódzkim i
włącza się je do gm. BrUJs w tymże ·powiecie. Jednocześnie urżąd gminny gminy Brus przenosi 'się z mi.asta Lodzi do folwarku Brus.
·
wiąizywiania ~

1

Gadka Stara i Gadka Nowa ora$

w

tymże

powiede.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 1 kwietnia 1927 r.
Miniister Spraw Wewnętrznych:
(-) S ł a w o j S k ł a d k i0 w s k L

ID•

każdego miesiąca.
~ '

Wisie:

.

..ADMINlSTRACJA: DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
zawiadamia osoby zainteresowane, że począw
szy od dnia 1-go Maja 1927 roku Dziennilt ·Urzęilowy Województwa Łódzkiego będzie
wychodził raz na miesiąc w pierwszych dniach
.

§ 3.

miej·scowość Ruda Las, wyłącza się ·z gminy Brus w
powiede łódzkim i włącza się je do gminy Gospodarz
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ROZPORZĄDZENIE

o zaopatrywaniu rowerów w tabliczki z numeramt
Na zasadzie § 3 rozporządzenia Mini1stra Robót
Publicznych i Ministra Spraiw W ewnębiznych z dnia
26 czerwca 1924 r. reigulującego używanie i ochronę
dróg (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 611), zarządza się w
związku- z §§ 24;_27, 1co następuje:·
§ 1.
Każdy rower musi być zaopatrzony w tabliczkę
metalową, umieszczoną z tyłu roweru równolegle do
k~erownika (wpoprzek rowem).
I

§: 2.

Na tabHcz ce koloru białego ma być czarnym kolorem napisana nazwa Starostwa, fotbre numer wydało, a poniżej numer- porządkowy.
1

§ 3.

Numery rowerowe porządkowe, licząc od 1, wydaje Starnstwo za zw,rotem kosztów i prowadzi k1sią~
kę właścicieli rowerów, którym numery rowerowe
zositały wydane i dopisuje wydany numer rowerowy
na karcie rowerowej .z prawej strony ugóry. Właści
ciel karty rowerowej może mieć na swojej karpie
W1pisanych kilka numerów rowero~h.
§ 4.
Numery rowerowe mogą być prnenoszone z jednego roweru na inny, nie mogą być natomiast odstąpione osobie drugiej.
. ·
W razie sp1rzeda:ży roweru i zaniechanie jazdy
ha rowerze, należy numer rowerowy zwrócić Staro„
stwu.
§ ·s.
Czuwanie nad przestrzeganiem powyższych
przep~1sów jest obowiązkiem zaprzysiężonej służby
(Ciąg

dalszy na str. 81.)

Nazwa

artykułu

dziennie

Ileść
artykułów

Średnio
gr.

s ty o 1

1927 :r.

Opał, światło

i pranie.
•

•

9

•

kulturalne.

. • .
dziennie
• . . • •
. . . • • • · •
• . . . • .

••

•

Przewodniczący

(-) Dr. Skalski.

Komisja miejscowa do badania zmian kosztów utrzymania na posiedzeniu, odbytem w dniu 4 marca 1927 r. ustaliła, że koszty utrzymania rodziny pracowniczej, złożonej z
4-ch osób .zmłejszyły się na dzień 1 marca 1927 r. o 0,370/o.

Kreton • . • • • • • • . • •
Kamasze chromowe czarne . • • •
Zelówki męskie „ • • • • • • • • • •

Madepolam • . • • . • . •

·

bielizna i obuwie.

Norma
• 2,25 metr.
4,50
"
• • . . . 60 ",,
• . . . 21

• . • • . .
od 1-·IV kl.
. • . • . •
. . . • . .
. . . • . •

Kamgarn • • • • . . . • .

Velour • . • • •

Odzież,

Gazeta • • • • • • • • •
Wpis w szkole państwowej
Zeszyty szkolne • • . . •
Fryzjer • • • • . • • • •
Teatr (kino) • • . • . • •

ł-otrzebr.

Mieszkanie jednoizbowe • . • . • • • . • . .
Tramwaj • • . • • • • • • . .. . . . . • .

Mieszkanie i przejazdr.

kamienny • • • • . • . . . . e
Nafta • • • • • • • • . • • . • • • .
Mydło zwycz .. żółte śred. gat. • . . . . .

węgiel

..

....

Chleb pytlowy • • • • . • . .
• „ •
Mąka pszenna
• • . • • • .
Kasza jęczmienna śred. gat. grubsza .
Groch polny okrągły • • . ••
Ziemniaki • • • • • • . • . . . • .
Masło niesolone kuchenne • • , . . . • , .
Mleko niezbierane • • • • . • . • . . • ,,
Kiełbasa zwycz. wieprzowa {nie krakowska lub krajana)
Jaja kurze . • • . . . • . . • . • .
Ryż
• . • • . • . . • • ·. . . . •
/
Słonina . • • • • • • • • . . . . • •
Mięso wołowe śr. gat. z kośćmi . . . •
Cukier (faryna) . . . . . • . .
Sól • • • • • • • • • · • •
Kawa zbożowa . .
Herbata • • . • . . . .
"
"

0,05
0,05

„

"

0,04

1 "
1 "
1 •

li

3 pary na 1rok
3 u
1"

"

"

"

na 1 rok

1/30
2/30

0,22 egz.

2 przejazd.

miesięczn.

"
"

"
"
"

0,10
0,04
0,01

6,15
0,16

"
"
"

0,10
0,25
0,11

1,5 szt.
0,15 kg .

0,75 litr.
0,07 kg.

0,065

1,50 "

„

U,25

1,23 kg.

7,00

102,00
35,00

24~62
164,00

28~41

20,00
22,42
12.00
100,00
75,00

23,50
17,50

207,00

6,30
66,50

20,00

140,00

132,00
34,00

256,50

65,00
85,50
67,50
80.00
15,00
619.00
44,50
365,00
26,00
105,00
390,00

I

1927 r.

z 4-ch osób.

L u t y

złoionej

62,00
67,00
204,00

431,78
38,75
10,64 ,.
8,28

71G,55

115,21
169,56
431,78

169,56
17,51
3_9,35
26,96
5,87
28,77
5,75

20,00
22,42
2,64
3,33
5,00

23,50 35,00

140,00
20,00

713,87
716 55

'

zniżka

= 99,63

24.58
164,00
101,00
35,00
7,00

28,35

20,00
22,42
12,00
100,00
75,00

23,50
17,50

. 61,25
66,00
204,00

375,00
260,00
138,00
34,00
140,00
20,00

353,75
20.75
105,'JO

65,00
86,00
68,00
84,00
16,00
700,00
45,00

gr.

Średnio

o 0,37°/o

75,00

75,00
28,35
24,58
164,00
101,00
35,00
7,00

100~00

20,00
22,42·
12.00

23,50
17,50

60,50
65,00
204,00

65,00
86,00
68,00
84,00
16,00
700,00
45,00
350,00
19,50
105,00
370,00
260,00
140,00
34,00
140,00
20,00

20,00
22,42
12,00
100,00

23,50
17,50

34~00

21,38
3,38
4,00
22,50
40,24
33,38
25,55
39,0U
15,75
39,00
64,13
14,52
3,40
5,60
20,00

79,95

()5,00
86,00
68,00
84,00
16,00
700,00
45,00
357,50
22,00
105,00.
380,00
260,00
136,00

Kosztogólny III-ci t~dzień IV-ty tyd1lel1
gr.

I

eń

Koszt utrzymania dziennego rodziny pracowniczej,

--~~--~~--------~·~,·~,~_
żrwnaść.
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-

713,87

439,52

168,2~

115,07

20,00
22,42
. 2,64
3,33
5,00
168,28
17,48
80,30
26,96
5,81
28,77
5,75

Ct.:i

.....

~

:z

~

~

o

t:j

.t?1

~
N

23,50
35,00

c::

~

.....

z
z

t'11

N

o

o

oo

Cl>
r+
~

8,16

l

~0,56

37,67

430,52

79,95
21,50
3,40
4,10
24,00
45,50
33,75
24,76
31,13
15,75
37,50
65,00
15,18
3,40
5,60
20,00

ogólny
gr.

ko11~

D1ienny

DZ lE N N I K U RZ Ę D O W Y
drogowej, organów
gminnych.

policji

państwowej

urzę~ów

i

6.
niniej1s:zeigo Rozprzepisów
Winni pl'\zekrocz~nia
porządzenia będą karani w myśl postanowień ustawy
z dnia 7.10 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 656) o
pl.izepisaJch porządkowych na droga:ch publicznych.
Ro'.zporządzenie niniejsze wchodm w życie w
dniaich 1A od ogłoszenia w Dzienniku Ur1zędowym
W ojewódiztwa. Łódzkiego.
Łódź, dnia 15 marca 1927 roku.
W oj ew oda (-) J a s z c z o ł t w. r.
§~

IV.

Prezydjalny
95

Łódź, dnia 14 mar ca 1927 r.
L. Pr. 794/1.
Do ws1zyistkich Panów Naczelników Wydziałów
Urzędu Wojewódzkiego, PP. Staros tów na obszarze
Województ wa Łódzkiego oraz do P. Komiisarza Rządu na m. Łódź.
Dekretem z dn. 26 lute,go r. b. Nr. OP. 1657 (S) 27
Pań Minister Spraw Wewnętrznych zamianował
urzędnika VI st. sł. w Poleskim Urzędzie Wojewódzkim, Stanisława Lewickle go, Naczelnikiem Wydziału
w V st. ,sł. w Urzędzie W1ojewódzkim w Łodzi i równocześnie poruczył mu pełnienie funkcj1i Wkewojewody Łódzkiego.
Zawiadamiając Panów o rpowyższem, zaznac,zam,
że Pan Wiicewojewoda objął obowiązki służbowe
z dniem 11 marrca r. b.
Wojewoda (-) W ł. .J a s z c z o ł t~
1

1

1

1

v.·

Ruch slu'tbowy.
Etat Min- Spraw·Wewnętrznych:
Pan Min~srter Spraw Wewnętrznych zamianował
Henryka Ostaszewskiego, urzędmka VII S't, sł. Starostwa w KaH.is zu, ·Sfa.riostą w Łęczycy w VII st. sł.
Pan MiniJS!ter. Spra w W ewnętiznych zamfanował
Władysława Cichockiego, urzędnika adminisfracyjneg'o I kategor jf VII ,s,t. sł. w Sta:rostwie w Mławie,
StaJ:101stą w Koninie w VII st. sł. .
• Pan Wojewoda Łódzki przyjął Edwarda Grahiń
sk1ego do służby przygotowawczej w Srtaros twiie w
Wieluniu w charakfortze ,praktykanta kancelaryjnego
III-ej kategotj!i w państwowej służbie administracyjnej z upiosażeniem według grupy dwunastej (XII)
szczebla 11 au, z dniem 1-go marca 1927 r.
Pan W1ojewoda Łódzkri ina podstawie art. 53 ust.
z dnia 17 lutego 1927 r. o państwowej służbie cywilnej· przelllióisł Franciszka) Denysa, .prowiz. urzędnika
VIII st. sł. Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy
zgo<tnie z J e·go 1proś1bą na etat Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w ,dotychczasowym charakterze i sto·pniu" służbowym i równo1c1ześnie .przycblelił Go do
Konliisatjatu Rządu na m. Łódź.
1

1

1

1

1

Licytacje .
Kasa Chorych m. Łodzi, na mocy art. 53 Usta wy z dnia
19 maja 1920 r. o przymusowem ubezpieczeniu na wypadek
choroby podaje do ogólnej wiadomości, że na pokrycie należ
nych Ką.sie Chorych składek członkowskich, odbędą się publiczne licytacje ruchomości, zajętych u niżej wyszczególnionych
·
dłużników.
1. Szwarcowski Sz., ul. Północna 24: meble oszac. na. zł. 80,
2. Feldner R. i S-ka, ul. Drewnowska 102: prasa do prasowania towarów, oszac, zł. 500.
3. Zalewski P., ul. Wilanowska 28: meble, oszac. na zł. 25.
4. Kuszer Ch., ul. Franciszkańska 48: waga dziesiętna oraz
20 kg. odpadków wełnianych, oszac. na zł. 22.5. Geyer Bracia, ul. Zgierska 96: 25 klg. farb chemicznych,
oszac. na zł. 340.6. Szlamowicz M., ul. Fiszera 14: jedna skóra wyprawiona,
oszac. na zł. 120.7. Szlamowicz A„ ul. Zgierska 28: 25 par pantoHi damskich,
oszac. na zł. 90.8. „Trójkąt", ul. Sierakowskiego 25a: jedna skóra wyprawiona na podeszwy, oszac. ri.a zł. 120.9. Weinstein i Majerczak, ul. Cereckiego 1/13: 2 wozy, oszac.
na zł. 3Q0.10. Łódzka Fabryka Aksamitu i Pluszu, ul. Zgierska 96: dwa
krosna, oszac. na zł. 1.000.11. Krumholc M., Brzezińska 23: meble, oszac. na zł. 357.49.12. Jakubowicz J., ul. Aleksandrowska 88: otomanka i jeden
metr desek, oszac. na zł. 100.13. Chabański M., ul. Aleksandrowska 134: meble, oszac. na
zł.

390.-

14. „Frotte", ul. Polna 5: 600 ręczników kąpielowych, oszac.
na zł. 1.400.15. Frojman A„ ul. Aleksandrowska 22: jeden wóz parokon~y
oszac. na zł. 85.16. Krygier A. Z., ul. Dolna 2: meble, oszac. na zł. 61.l'J.. Buble Gustaw, ul. Aleksandrowska 41: kasa ogniotrwała.
dwa biurka i 5 laków do farbowania, oszac. na zł. 800,~
18. Hochszpiegel A. M„ ul. Aleksandryjska 11: meble, oszac.
na zł. 55.-

Dnia 4 kwietnia 1927 r. od godz. 10-ej do 16-ej.
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1

Pan Woje1Wioda Łódzki zwolnił ,ze służby pań
stwowej z dniem 1kwietnia1927 r. na własną prośbę
Marję Starostecką, :prowizoryczną urzędn,czkę XI st.
sł. Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Dnia 1 kwietnia 1927 r. od godz. 10-ej do 16-ej.

OKÓLNIKI.
Wydział

Str. 81

1. Ulrich M„ ul. Piotrkowska 45/97: 30 stołów krytych marmurem, 50 krzeseł wiedeńskich i 8 stołów bilardowych
z kulami, oszac. na zł. 1.325.2. Mermelsżtajn H., ul. W schodnia 55: meble, kosz i figura
z lustrem, oszac. na zł. 76.3. „Centrala Rzemieślnicza", ul. Zawadzka 5: biurko, piecyk
i dwa stoły, oszac. na zł. 50.4. Silberman S., ul. Piotrkowska 17: sześć luster fryzjerskich,
oszac. na zł. 240.5. Żółty Sz„ ul. W schodnia 22: meble, oszac. na zł. 58.6. Lorental Sz„ ul. Nowomiejska 4: meble, oszac. na zło
tych 130.7·, Butersznyt M., ul. Bazarna 6: maszyna do wyrabiania
dykty, oszac. na zł. 100.8. Wajnberg I., ul. Nowomiejska 32: cztery stoliki żelazne.
oszac. na zł. 80.9. Erlich S., ul. Północna 21: meble, oszac. na zł. 85.10. Deutsch J., ul. Smocza 9: meble, oszac. na zł. 80.11. Dimant Sz., u].. Podrzeczna 12: meble, oszac. na zł. 148.12. Rotlewi Sz., ul. Północna 25: meble, oszac. na zł. 245.65.
13: Offenbach J., ul. Aleksandrowska 7: kredens czarny, oszacowany na zł. 80.14. Miller F., ul. Nowomiejska 5: 40 swetrów wełnianych,
oszac. na zł. 221.21.
15. Zalcberg Sz., ul. Nowomiejska 17: maszyna do szycia i
.
szafa-garderoba, oszac, na zł. 178.16. Sztal E., ul. Drewnowska 14: kredens dę,~y, oszac. na
·
zł. 60.17. Lewkowicz i S-ka, ul. Bazarna 6: dlasZ'yna do obrabiania
drzewa, oszac. na zł. 110.~

DZIENNIK

Str. 82

18. Suwalski W„ ul. Bazarna 2: maszyna
kredens, oszac.
na zł. 160.19. Szajnfeld I„ ul. Nowomiejska 4: kredens dębowy, oszac.
na zł. l'f0.20. świętosławski S„ ul. Nowomiejska 4: maszyna do szycia,
oszac. na zł. 100.·
21. Feldman G. J,, ul. Bazarna 2: dwa worki mąki, oszac. na
zł. 60.22, Skasowski H., ul. Nowomiejska 29: pianino, oszac. na zło
tych 120.23. Wróblewski M. H., ul. Nowomiejska 21: meble, oszac. na
zł. 378.24.

Dnia 5 kwietnia 1927 r. od godz. 10-ej do 16-ej.
1. Muszkat M. I. i S-ka, Al. Kościuszki 10: 5 paczek, przędzy
bawełnianej,

oszac, na

zł.

224.02.

2. Grapowa F., ul. Gdańska 87: maszyna do pisania „Mer-

cedes", oszac. na zł. 300.·
3. Szykier M., ul. Lipowa 50: maszyna do pisania, os.zac. na
zł. 100..
4. Szapiro M. A., ul. Leszno 45: 500 kg, odpadków materjałów wigonjowych, oszac. na zł. 500.5. Cymerman J., ul. Gdańska 9: meble, oszac. na zł. 65.6. Borkensztein i Międzyrzecki,
ul. Konstantynowska 38:
trzynaście paczek przędzy białej, oszac. na zł, 260.7. Zelcer M„ ul. Szkolna 12: kredens dębowy, oszac. na zło
tych 90.8. Herszberg Sz., ul. Pomorska 79: krosno mechaniczne angielskie, oszac. na zł. 326.50.
9. Najfeld Sz., ul. Konstantynowska 28: 25 swetr@w, oszac,
na zł. 110.10. Goldfarb I., ul. Cmentarna 1: meble, oszac. na zł. 220.11. Szulc i Borisz, Al. 1-go Maja .46: jeden szarpacz mały,
oszac. na zł. 300.12. Tyberg Bracia, ul. Nowo-Cegielniana 36: pięć tysięcy ramek do towaru, oszac. na zł. 171.54.
13. Lichtensztajn J., ul. Zawadzka 22: szafa-garderoba z lustrem, oszac. na zł. 120.14. Judelowicz H., ul. Zawadzka 52: maszyna do szycia, oszac.
na zł. 70.15. Fajertak M., ul. Zawadzka 1: .14 par damskich prunelowych bucików, oszac. na zł. 140.16. Offman M., ul. Zawadzka 12: stół dębowy rozsuwatly,
oszac. na zł. 75.17. Lichtenstein A., ul. Nowo-Cegielniana 3/5: 890 mtr. tow.
surówki, oszac. na zł. 623.84.
Dnia 6 kwietnia 1927 r. od godz. 10-ej clo 16-ej.
1. Zauberman, ul. Piotrkowska 121: lustro-tremo, oszac. na
zł. 100.2. Gruszczyński K., ul. Nawrot 54: meble, oszac. na tłó
tych 54.3. „Dzian'', ul. Cegielniana 46: biurko dębowe, kasa ogniotrwała i 8 paczek przędzy (36 kg.}, oszac. na zł. 310.4. Kenig I., ul. Narutowicza 4: meble, oszac. na zł. 80.5. Bornsztein Sz., U.1. Sienkiewicza 9: 365 sztuk chustek jedwabnych, oszac. na zł. 730.6. Goszczyński St.,. ul. Przejazd 40: meble i ma-szyna do szycia, oszac. na' zł. 340.7. Herszkowicz i S-ka, ul. Cegielniana 30: 200 mtr. tówaru,
oszac. na zł. 200.8. Szkoła Realna 8-kl. męska, ul. Narutowicza 58: urządze
nie biurowe, oszac. na zł. 620.9. Szmulowicz Sz„ ul. Kilińskiego 57: meble, oszac. na zło
tych 260.1~. Lewin B., AL Kościuszki 10: 18 paczek przędzy, os:r.ac.
na zł. 331.43.
11. Opatowski I. K., ul. Piotrkowska 69: meble, oszad na
zł. 80.12. „Herkules", wł. Adelfang J., ul. Piotrkowska 142: meble,
oszac. na zł. 550.13. W einberg M., ul. Piotrkowska 86: maszyna do pisania, kasa ogniotrwała, trzy stoły i 2 biurka, o'szac. na zł. 310.14. Frajgang K., ul. Piotrkowska 82: biurko, oszac. na zło
tych 50.15. Landsberg; Sittenfeld i Redel, ul. Narutowicza 6: dwa
kredense pokojowe, oszac. na zł. 1,300.16. Fingerhut Sz., ul. Piotrkowska 55: meble. oszac. na :tło-"
!Ych . 55. 78.
·
17. Engielmar. R., ul. Sienkiewicza 52: meble, oszac. na złotych .so . . . . . i~\.
·
18. Gliksman ~olf, ul. Przejazd 30: kredens pokojowy, oszac.
na zł. 655.
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19. Fisz S., ul. Kopernika 56/58: 3 biurka, 2 ławki i bufet,
oszac. na zł. 350.20. Burakowski M„ ul. Piotrkowska 37: 12 lamp dużych,
oszac. na zł. 392.81.
21. Lichtenberg i SS-rowie, ul. Piotrkowska 64: kasa ogniotrwała, biurko,· kanapka i 3 fotele, oszac. na zł. 290.22. Lichtenfeld i S-ka, ul. Piotrkowska 182: maszyna do pisania, kasa ogniotrwała i jedno biurko, oszac. na 'zł. 500.-

Dnia 7 kwietnia .1927' r. od godz. 10-ej do 16#ej.
1. Gońs,ki i Engelman, ul. St. W 6lczańska 9: dwa zespoły
grempli, cztery maszyny· przędzalnicze i 20 krosen tkackkh, oszac. na zł. 14.200.2. Rutk_owski P., ul. Rzgowska 90: dwie maszyny heblarki,
oszac. na zł. 500.3. Kuliński K., ul. Żelazna 4: meble, oszac. na zł. 90.4. Janowski B., ul. Senatorska 25: 200 mtr. adamaszku i 50
kg. przędzy, oszac. na zł. 750.5, Ligowski M., ul. Rzgowska 6: meble, waga, taca, cukiernipzka i kapelusz, oszac. na zł. 48.6. Szturm Jan, Dąbrowska 72: meble, oszac~ na zł. 120.7. Sęk A„ ul. Przejazd 86: meble i 16 flaszek soku cytrynowego, oszac. na zł. 38.8. Stępniewski St., ul. Rzgowska 109: tremo bez ramy, oszac.
na zł. 50.9. „Coloseum" Kino, wł. Zygadlewicz, ul. Rzgowska 74: garderoba-szafa, oszac. na zł. 150.10. Laufer I., ul. Sosnowa 9: 200 kg. przędzy, oszac. na zło
tych ";50.11. Wagner Adolf i S-ka, ul. Rokicińska 53: kasa ogniotrwała,
2 biurka, szafa i zegar, oszac. na zł. 180.12. W eidenfeld F., ul. Piotrkowska 116: dwie maszyny poń
czosznicze i 14 tuzinów pończoch, oszac. na zł. 540.13. Warszawski M., u.I. Kilińskiego 169: sa:lfaktor, oszac. na
zł. 2.000.14. Tabaksblat I., ul. Kilińskiego 141: zegar stojący, oszac.
na zł. 60.15. Myśliborski B., ul. Piotrkowska 120: meble, oszac. na
zł. 60.16. Czekański L., ul. Piotrkowska 111: maszyna do pisania,
oszac. na zł.. 250.17. Frajlich I., ul. Kilińskiego H.8: 3 warsztaty tkackie, oszac
na zł. ·300.18. Suwalscy Bracia, ·ut Kilińskiego 234: dynamo maszyna,
oszac. na zł. 1,600.19. Suwalski J., ul. Kilińskiego 207: meble, oszac .. na zło
tych 200.Dnia 8 kwietnia 1927 r. od aodz. 10-ej do 16-ef.
1. „Rowa", ul. Wierzb~wa 15: jedna maszyna do pisania,
trzy biurka i pięć skrzyń przędzy, oszac. na zł. 1,700.2. Szyper M„ ul. Zielona 17: jeden zegar stojący, oszac. na
zł. 117.24.
.
3. Taszma H., uL Kilińskiego 95: maszyna do robienia poń
czoch, 1 maszyna do obrąbiania i 92 tuziny pończoch,
oszac. na zł. 858.4. „Skrzynia", ul. Kilińskiego 75: jedna piłą krążkowa, oszac.
na zł. 75..
,
5. Szmulewicz Sz., ul. Kilińskiego 64: meble, oszac. na zło
tych 1'70.6. Szkoła „Machrykaj Hadas", ul. Solna 7: meble, oszac. na
zł. .85.7. Szmalewicz Sz. P ., ul. Południowa 8.: 14 żyrandoli elektrycztiych, oszac. ·na , zł. ' 170.-:...'
8. Szlachtus I., ul. Cegielniana 17·: meble, oszac. na zło
tych 125.9':.
9. W ajskopf R., ul. Kilińskiego ' 7.S, szafa-garderoba, oszac.
.na zł. 60.10. Kurc G„ ul. Wschodnia 58: meble, oszac. na zł. 286.83.
11. Cegieła J., ul. Cegielniana 84: meble, oszac. 11a zł. 140.12. Faktor H. W., ul. Kamienna 6: meble, oszac. na zł. 192.13. Pinczewski I., ul. W schodnia 16: meble, oszac. na zło
tych 89.14. Bilander I., ul. Piramowicza 14: meble; oszac. na zł. 125.15. Hofman i Wajnryb, ul. Wschod~ła 51: . meble, oszac. na
zł. 410.16. Hochenberg Bracia,·· ul. Cegielniana 53: biurko dębowe.
oszac.1 na zł. 55.Dnia- li kwietnia 1927 r. od godz. ut-ef do 16-ej:
1. Pik H .. iS-ka, ul. Piotrkowska 116: 100 kg. przędzy, ouac.

!la· zł. ·130.·
2. Pa)ęcki .M..~ uL W ólczat\.~ka 156:
tych 18:5.-

meble, · osz.ac.. na zło
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3. Krumholc M., ul. Piotrkowska 145: meble, oszac. na zło-.
tych 120.4. Biegański A., ul. Podleśna 6: jedna maszyna do wyrobu
czekolady, oszac. na zł. 320.5. Bi:issig ·w., ul. Karola 4: kredens koloru ciemnego, oszac.
na zł. 170.6. Hercygier i Rozenberg, ul. Wólczańska 27: jedna maszyna do skręcania nici, oszac. na zł. 250.7. Hepner B., ul. Zielona 48: cztery worki mąki, oszac. na
zł. 100.8. Herszenberg i Halberstadt, AL Kościuszki 3:. 350 mtr.
towaru „Wolin", oszac. na zł. 1,379.88.
9. Szafir i Bister, ul. Nowo-Cegielniana 15: 300 tuzinów poń
czoch damskich. osza.c; na zł. 1,500.10. Tenenbaum J., ul. Lipowa 85: jedno biurko dębowe, oszacowane na zł. 50.-11. Wiener Sz. L., ul. Gdańska 138: 23 tuziny ścierek baweł
nianych, oszac. na zł. 92.12. Pruszynowski D., ul. Lipowa 31: kasa ogniotrwała, biurko,
szafa i otomana, oszac. na zł. 125.13. „Rozwój", AL Kościuszki 41: jedna maszyna linotyp „Ideał", oszac. na zł. 2,700.--'-14. Janowski J., ul. Gdańska 3'.i·: meble, oszac .na zł. 600.15. Dobrecki J., AL Kościuszki 10: 1'5 paczek przędzy, oszac.
na zł. 242.37.
16. Prajs A., ul. Zachodnia 31: szafa-garderoba z lustrem,
oszac. na zł. 125.~
Dnia 12 kwietnia 1927 r. od godz. 10-ej do 16-ej.
1. Gerszon S., ul. Szkolna 28: szafa-garderoba,
zł.

oszac. na

52.-

2. Charenzowski I., ul. Ko~stantynowska 26:

3.
4.

5.
6.
,,
8.
9.
10.

meble, oszac.
na zł. 35..
Apt M., ul. Nowo-Cegielniana 15: 115 mtr..'\ towaru, oszac.
na zł. 230.Polankiewicz A., AL Kościuszki 3'.i: ·maszyna do pisania,
oszac .na zł. 200.Oppenheim i Adler, ul. Zachodnia IO: 8 warsztatów tkackich, oszac. na zł. 1,331126.
Berek A., Al. Kościuszki 3: 70 tuzinów pończoch, oszac.
na zł. 450.Asterblum L., ul. .Zachodnia 63: meble, oszac. na zło
tych 1,284.62.
Cetter J., ul. Sienkiewiczf- 20: maszyna krawiecka i dwie
podstawki do kwiatów, oszac. na zł. 42.- /
Kurc G., ul. Cegielniana 44: meble, oszac. na zł. 150.Judelewicz, ul. Zawadzka 52: meble, maszyna do szycia,
oszac. na zł. 292.-

Dnia 13 kwietnia 1927 r. od godz.

~O-ej

do 16-ej.

1. Hecht I., ul. Nowomiejska 12: 125 koszul męskich nocnY-ch,
oszac. na zł. 250.2. Adler L., ul. Wschodnia 2: kredens kuchenny, wiertarka
i 2 imadła, oszac. na zł. 51·.3. Marciniak .M., ul. Kielma 9: meble, oszac. na zł. 175.4. Maciejewski Ant., ul. Kilińskiego 27: narzędzia kowalskie,
oszac. na zł. 95.5. Zytnicki M., ul. Południowa 18: meble, oszac. na zł. 470.6. Topilski I., uV. Cegielniana 24: dwie maszyny do pisania,
oszac. na zł. 80.7. Fingerhut L. W., ul. Cegielniana 54: meble, oszac. na zło- .
tych 1'40..
.
Dnia 14 kwietnia 1927 r. od godz. ·10-ej do 16-ej.
1. Gieczyński i S-ka, ul. Piotrkowska 116: 90 tuzinów poń
czoch, oszac. na zł. 450.2. Wojdysławski L„ ul. Piotrkowska 123: meble, oszac. na
zł. 900.-3. Morejnys Sz., ul. Traugutta 14: kredens, oszac. na zło
tych 75.-4. Ebhardt Herman, ul. Kilińskiego 150: kredens i leżanka,
oszac. na zł. 40.5. Tauman M., ul. .foljusza 6/8: meble, oszac. na zł. 725.6. Ka:rtaj A., ul. Główna 6'7: meble, oszac. na zł. 70.~
7. Prądzyński L., ul. Przejazd 40: pianino, oszac. na zło
tych 200.,..-

Dnia 15 kwietnia 1927 r. od godz. 10--ej ·do 16-ej.

L Szkoła Powszechna „Heren Batora", ul. Żeromskiego 58:
12 ławek szkolnych i 2 tablice, oszac ·na zł. 70,2. Zylberstein B., ul. Zielona 2: szafa-garderoba, oszac. na
zł. 90.67.
3. Faktor F., Al. 1:..go Maja 48: meble, oszac. na ił. 146.--·

Przemysł. Żydowsk.,
ul. Południowa 4:
maszyna do pisania i fortepian, oszac. na zł. 500.5. Baharier N., ul. Pomorska 8: meble, oszac. na zł. 89.6. Związek Zawodowy Wyrębaczy Mięsa, ul. Piotrkowska
Nr. 24: maszyna do pisania, oszac. na zł. 150.7. Żarnowski Sz., Aleksandrów, ul. Rynek 18: 40 ·tuzinów
skarpetek wełnianych, oszac. na zł. 480.8. Zysman H., Aleksandrów, ul. Parzęczewska 29: meble,
jedna waga i 3 maszyny pończosznicze, oszac. na zło
tych 110.9. Kunert H., Aleksandrów, ul. Kościelna 19: meble, oszac.
na zł. 185.-10. Gliksman B. L., Aleksandrów, ul. Wiatraczna 1: meble
i 9 szpulek jedwabnych, oszac. na zł. 80.11. Markowicz Sz. L., Aleksandrów, ul. Zielona 7:
meble,
oszac. na zł. 142.12. Steinke W., Zgierz, ul. Ewangelicka 6:
dwie maszyny
stolarskie, jedna waga dziesiętna, oszac. na zł. 220.13. „Polskie Tow. Budowlane", Zgierz, ul. Średnia 31: 2 maszyny do pisania „Underwood", 2 stoliki do „Underwoodów", 2 kozetki, 1 szafa do aktów, 7 stołów sosnowych,
1 kasa ogniotrwała, 1 liczydło, 1 bryczka, 1 koń ogier,
1 koń klacz maści kasztanowatej, 10 wózków drewnianych, 10 metalowych ziemnych i szyny wązkotorowe dłu
gości 2-ch kilometrów, oszacowanych na zł. 873.14. Szczarański B., Zgierz, ul. Piłsudskiego 59: jedna waga
dziesiętna, pięć wa!sztatów tkackich i jedna szpulmaszyna, oszac. na zł. 465.15. Józefowicz Pinkus. Zgierz, ul. 3-go Maja 32: jedna szafa
dębowa garderoba, oszac. na zł. 50.16. Pietrzak M., Zgierz, ul. Piątkowska 44: utensylja murarskie, oszac. na zł. 44.17. Marciniak Fr., Zgierz, ul. 3-go Maja 34: meble; oszac. na
zł. 30.-

4. Centralny Zw.

Wymienione ruchomości obejrzeć można na miejscu
od godziny 10-ej w dniu wyznaczonym do licytacji.

sprzedaży

Łódź,

dnia 19 marca 1927 roku.

KASA CHORYCH m. LODZI.
(-) F. K a ł u ż y

(-) Dr. E. S am bor s·k i
p. o. Dyrektor.

Ogłoszenie

ń

sk i

Przewodniczący Zarządu.

o licytacji..

Powiatowa Kasa Chorych w Pabjanicach
na mocy art. 53 ustawy z dnia 19 maja 1920 roku o przymusowem ubezpieczeniu na wypadek choroby, podaje do wiadomości, iż dnia 21 marca 1927 r. o godzinie 10-ej rano w Pabjanicach, przy ul. Bóźnicznej 2, odbędzie się licytacja ruchomości, należących do p. I. H. Poznańskiego, oszacowanych
na zł. 506.-, składających się z 1 szafy z lustrem, 1 leżanki, _
1 otomany, 1 stołu, 6 krzeseł i 250 mtr. firanek, na pokrycie
należnych Kasie Chorych składek członkowskich.
Ruchomości obejrzeć można w dniu licytacji od godziny 10-ej rano, spis zaś takowych codziennie od 9-ej rano do
3-ej po południu w Wydziale Egzekucyjnym Kasy Chorych.
Pabjanice, dnia 16 marca 1927 roku.

Dyrektor (-·) L. MILEWSKI.

Obwleszczenie.
Uchwałą z dn. 1-4 lutego 1927 r. Rada m. Piotrkowa
zatwierdziła projekt zabudowy czc:;ści miasta, ograniczonych;
od zachodu szosą Szydłowską, od północy ul. Topelową, od

wschodu posesjami: huty „Kara", Tow. Rolniczego, huty
„Hortensja'' i ul. Szklaną, od południa zaś ul. Północ:n~.
Przeciwko powyższemu projektowi wolno jest stronom
intere~wanym, po myśli rozp. b. Qen. Gub. Warszawskiego
z dn. 29 listopada 1916 r. Dz. Rozp. 58, wnosić do Magisratu zarzuty w nieprzekraczalnym terminie do 4 tygodni od
daty ogłoszenia licząc.
I
Piotrków, dn. 26 lutego 1927 r.
.Magistrat m. Piotrkowa.
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Ogł~szenie.

Ogłoszenie.
Okr~gowy Urzącl Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 20 listopada 1926 roku posta- ,

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 29 grudnia „ 1926 roku posta-

nowiła:

nowiła:

l} wniosek Komisarza Ziemskiego na powiat piotrkowski z dnia 2 listopada 1926 roku w przedmiocie rozszerzenia
obszaru scaleniowego wsi Trzepnica, gminy Ręczno, zatwier-

1) wniosek gospodarzy wsi Pilich, gminy Skulska- Wieś,
powiatu Słupeckiego z dnia 22 października 1926 r. w przedmiocie scalenia ich gruntów - zatwierdzić;
2) ustalić obszar scalenia w składzie gruntów zapisanych w tabeli likwidacyjnej wsi Pilich UL o powierzchni około 26 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 18-go marca
1927 roku.
OKRĘGOWY URZĄD

dzić;

2) włączyć do obszaru scaleniowego wymienionej wsi
grunta położone w miejscowości· „Moliny" o obszarze około
14 ha, będące w posiadaniu Jacentego Borcinka, Szczepana
Masłowskiego i Stanisława Masłowskiego.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 12-go marca
1927 roku.

ZIEMSKI w PIOTRKOWIE.

OKRĘGOWY URZĄD

Ogłoszenie.
a) na zasadzie rozporządzenia Prezydt-nta Rzeczypospolitej o organizacji i usta1eniu statutu gminnych kas wiejskich
pożyczkowo-oszczędnościowych z dnia 30 grudnia 1924 roku
\Dz. Ust. R. P. Nr. 118 poz. 1069} i rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych wydanego w porozumieniu z Ministrem
Skarbu z dnia 13 marca 1925 rQku a· ustaleniu normalnym
gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych (Dz. Ust. Nr. 35
poz. 239) została z mocy uchwały zebrania gminnego z dnia
26 lutego 1926 roku za Nr. 1 punkt 6 zatwierdzonej przez
Wydział Powiatowy w Brzezinach w dniu 30 marca 1926 roku
za Nr. 516, założona w gminie Mikołajów gminna kasa pożycz
kowo-oszczędnościowa w Mikołajewie
z siedzibą w gminie
Mikołajów;
b) kapitał zakładowy

kasy ustalono w sumie zło
tych 2000;
c) Kasa może zaciągać zobo~iązanie' do 20-krotn~j wysokości kapitału zakładowego i zasobowego Kasy.
Mikołajów, dnia 14 marca 1927 roku.
Wójt gminy Mikołajqw": (-) MARCZYK.

Syndyk ty1nczasowy masy upadłości
firmy „NOECH BAUES" w ZGIERZU
zawiadamia niniejszym wierzycieli firmy, że na mocy art. 511
K. H. decyzją Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 lutego
r. b. został wyznaczony nowy i ostateczny termin sprawdzania
wierzytelności.
·
Wierzyciele, którzy dotychczas swych pretensyj do masy nie zgłosili, jak również ci, którzy nie podpisali protokułu
sprawdzenia wierzytelności w pierwszym terminie, winni się
zgł.osić dnia 9 kwietnia r. b. do kancelarji Wydziału Handlowego Sądu Okręgow'ego w Łodzi, ul. Żeromskiego 115, w godzinach między 12-tą · i 1-szą w południe, gdyż· w przeciwnym
razie nie będą należeli do mających się dokonać podziałów.
Syndyk tymczasowy upadłości ·
firmy „Noech Baues"
(-) JóZE~ ADAMOWICZ, adwokat.

Ogłoszenie.
,Syndyk tymczasowy masy upadłości firmy B-cia M. i L.
Karpowscy adwokat Henryk Krukowski zawiadamia sprawdzonych i przyjętych wierzycieli, że dnia 4 kwietnia 1927 r.
o godzinie 12-ej w poł. za ·zgodą p. Sędziego Komisarza odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Łodzi zebranie wierzycieli
celem zawarcia układu. ·
Syndyk tymczasowy · masy •upadłości firmy: „Emil Radacz'' w Lodzi, ul. Jerzego Nr. 20, na zasadzie art. 501, 502
i nast. K. H. wzywa wierzycieli, aby w ciągu 40 dni od daty
niniejszej złożyli u niego w kancelarji, ul. Główna Nr. 51 lub
w Wydziale Handlowym Sądu Okręgowego. w Łod~i tytuły
swych.. pretensyj. Po upływie pow.yższego terminu sadyk
tymczasowy w obecności Sędziego Komisarza w · gmacht.ill5ądu
Okręgowego w ,Łodzi - ·kancelarji Wydziału Handlowego zgodnie z art. SD3 K. H. przystąpi do sprawdzenia wierzytelności, a mianowicie w terminie 11 maja 1927 ,roku o godzinie 11-12 'jV południe. ,
Syndyk tymczas~'wy
masy upadłości firmy: „Emil Radacz"
. Adwokat ALEKSANDER CHĄDZYNSKI.

ZIEMSKI w PIOTRKOWIE.

Ogłoszenie.

Urząd gminy Mikołajów ogłasza, że:

.
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Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadoirtości, że' Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 30 września 1926 roku postanowiła:

1

1) wniosek włościan wsi Kołoszyn z dnia 3 września
1924 roku w przedmiocie sc.alenia ich gruntów zatwierdzić;
2) określić(obszar scalenia w granicach: a) gruntów ukazowych i zaserwitutowych tejże wsi, za wyjątkiem gruntów
osady tabelowej Nr. 21, o powierzchni około 162 ha, b} gruntów hipotecznych, nabytych z parcelacji majątku ziemskiego
Dalków, należących do uczestników scalenia Stelmaszczyka
Ludwika, Półrolnika ,Józefa i Stasiaka Rocha o powierzchni
około 9 ha.
·
·
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 9-go marca
1927 roku.
I

OKRĘGOWY URZĄD

.ZIEMSKI

Ogłoszeniee

w,

PIOTRKOWIE;

·

W o bee odmowy przyjęcia odpisu orzeczenia Okręgowej
Komisji Ziemskiej w Piotrkowie z dnia 29 grudnia 1926 ro1'u w
sprawie wdrożenia postępowania scaleniowego na gruntach wsi
Borki i Huta-Przerąbska, gminy Przerąb, powiatu radomskowskiego przez interesowanych gospodarzy, właścicieli gruntów
w wymienionych
'"yżej
wsiach, Okręgowy U rząd Ziemski
w Piotrkowie ogłasza i zawiadamia wyżej wymienionych gospodarzy wsi Borki .i Huta-Przerąbska, że powyższe odpisy
orzeczenia zostały złożone w Urzędzie gminy Przerąb w dniu
3 marca 1927 r. i wywieszone na widocznem miejscu w lokalu
tego urzędu, a to zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 11.VIII.
1923 roku (Dz. Ust. R. P .. Nr. 90/23 poz. 706) oraz poucza, że
orzeczenie to może być przez niezadowolonych zaskarżone do
Głównej Kąmisji Ziemskiej za pośrednictwem Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie w ciągu dni 30 licząc od dnia
następującego po dniu ukazania ·się niniejszego ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa.
OKRĘGOWY .URŻĄD ZIEMSKI

w PIOTRKOWIE.

Ogłoszenie.
Wobec odmowy przyjęcia odpisów orzeczenia OkrE;go·
wej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie, z dnia 27 stycznia 1927
r. w sprawie wdrożenia postępowania scaleniowego we wsi
Chodybkl i. Złotniki Pałamudzkie, gminy Koźminek, powiatu
kaliskiego przez interesowanych w tej· sprawie gospodarzy
wymienionych wyżej wsi, Okręgowy Urząd Ziemski -w Piotrkowie ogłasza i zawiadamia wyżej wy'!1ienionych gospodarzy
wsi Chodybki I Złotniki Pałamudikle, że powyższe odpisy
orzeczenia zostały złożone. w Urz~dzle gminy Koźminek
w dniu 5 mara 1927 r. i wywieszone na widoc:znem miejscu
w lok~łu tego urzędu, a to zgodnie z art. 19 Ust. z dnła 11.
VIII. 1923 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 90/23 poz. 706) or21z poucza,
że orzeczenie to może być przez niezadowolonych zaskarżo
ne .do Głównej Komisji Ziemskiej za pośrednictwem Okręgo~
wej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie w ciągu dni 30-tu licząc
od dnia następującego po dniu ukazania się niniejszego ogło·
szenia w Dzienniku Urz~dowym Województwa.
·

. OKRĘGOWY URZE\D ZIEMSKI w PIOTRKOWIE
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Bilans
Sp6ł„zlelnia

z

URZĘDOWY
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Ba~ku Przemysłowców Łódzkich
ograniczoną odpowiedzialnością

w Łodzi, Ewangelicka 15,
na dzleii 31 grudnia 192& roku.
Rok zało2enia 1881.

STAN CZYNNY.
Gotowizna w kasie
. . . . . . . . .
Pozostałość w Banku Polskim
'. ' . . . .
Pozostałość w Pocztowej Kasie Oszczędności
Waluty zagraniczne (czeki i banknoty}·
Papiery wartościowe własne
. . . . . .
Weksle zdyskontowane
. . . . . . .
Pożyczki hipoteczne
. . . . . . . . .
Rachunek pod zastaw papierów wartóściowych
Rachunek lorowy
. . . . . . . . . .
Korespondenci „Loro" - banki krajowe . .
Korespondenci „Nostro" - banki krajowe .
Korespondenci ,Nostro" - banki zagraniczne

Złote

Kapitał
Kapitał

794,250.udziałowy
. . . . . . .
zasobowy
. . . . . . . .
119,724.93
Rezerwa z waloryzacji
. . . . . . .
57,516.30
26,400.Fundusz amortyzacyjny nieruchomości i ruchomości
2,352,139.33
Wkłady terminowe
. . . . . .
1,064,962.61
Wkłady bezterminowe
. . . . . .
Wkłady zwaloryzowane przedwojenne
481,880.98
70,322.49
Wkłady czekowe
341,750.05
Wkłady lorowe
. . . .
381,450.26
Redyskonto weksli
. . . .
Korespondenci „Loro" - banki krajowe
5,415.76
6,704.91
Korespondenci „Lor.o" - banki zagraniczne
841,108.37
Sumy przechodnie
. . . •
45,038.18
Procenty na okres przyszły
125,400.25
Zysk za 1926 rok

205,154.88
266,634.01
90,519.72
363,488.72
483,405.91

. 3,441,164.11
134,883.-

Nieruchomości
Ruchomości

. .
Sumy. przechądnie ·
U dzielone ,gwarancje
Inkaso
. . . . .

Złote

STAN BIERNY.

30,621.59
357·, 145.83

824.53
95,907.06
34,258.83
435,00Q.-

75,000.700,056.23
6,714,064.42
56,070.202,034.01

6,714,064.42
Zobowiązania z tytułu
Różni za inkaso . .

gwarancji
.. . . . .

56,070.202,034.01
6,972,168.43

6,972,168.43

Rachunek zysków i strat na 31 grudnia 1926 ·r.
--,

WINIEN.
Wydatki na utrzymanie biura
. . . .
Wydatki operacyjne
. . . . .
Różne wydatki
. . . .
Amortyzacja nieruchomości i ruchomości
Sfraty
. . . . . . . . . .
Przeniesione do kapitału zasobowego zyski osią
gnięte z operacji z nieczłonkami
Zysk za rok 1926
. . .
Podział zysku:
Na kapitał zasobowy
14,000.Na dywidendę 10%
. • • .,
73,470.7,860.Na podatek od zysku'
5,000.-'Na zwalczanie raka
.
Na rzecz Kasy Przezorności pracowników Banku
. . . . . . . . . 10,000.Przeniesiono na 1927 rok
15,07-0.25
-zł. .125,400.25

Złote

260,357„08
274,965.03
91,288.06
26,400.-

I
li

- - - - - - · ··-------;-------------------··
MA.
Procenty i prowizja
Zwrot sum odpisanych na straty
Różne zyski
. . . . . . .
Przeniesienie z roku przeszłego

Złote

748,795.22

13,536.65
21,602.10
16,393.98

15,894.60

6,022.93
125,400.25

800,32';·,95

„„.........„ ...„„„„„„„„„„••„ll!lllllllllll!f.8„„„........11111111„...„„„„„„„.........„ .........
rządzeniem Minister~twa Skarbu z dnia 28 grudnia 1926 roku,
.Przetarg.
w Dzienniku
Ministerstwa Skarbu
ogłoszonym

Państwowa
ogłasza niniejszem

Fabryka Wyrobów Tytoniowych w Łodzi
publfozny przetarg ofertowy na roboty budowlane przy rozbudowie Fabryki Tytoniowej w·. Łodzi, przy
ul. Kopernika Nr. 62. , ·
Przetarg odbędzie się ~·dnia 1-~o kwietnia 1927 r. o godzinie 12-ej w biurze Państwowej Fabryki Wyrobów Tytoniowych w Lodzi, przy ul. Kopernika Nr. · 62.
•
/
•
Oferty. pisemne, odpowiadające treści kosztorysu wstępnego z dnia .14 marca 1927 r., sporządzone ściśle według przepisów tymczasowych Mińisterstwa Robót Publicznych o oddalł'l;lniu robót i dosta"1' państwowych L. IIl-396/26 z dnia 31-go
lipca 1926 r. należy składać lub przesył~ć pocztą do Pań
stwowej. Fabryki Wyrobów Tytoniowych w Lodzi w kopertach
P?ąwójnych, z których wewnętrzna winna być zalakowana
pieczęcią. firmową i zaopatrzona w napi~:
„Oferta do prze/
targu ··mają~go się odbyć dnia 1 ·kwietnia 1921· roku na rozbudowę
Państwowej Fabryki Wyrobów Tytoniowych w Ło.„

dZ1

•

Dowód wpłacenia w Kasie Skatbowej d~ depozytu Pań
stwowej Fabryki Wyrobów Tyto~iowych w Łodzi wadjum
w wysokości 5 %. ofer~W'anej sumy w gotówce fob w papierach
procentowych, mąjąc;ych wartość - pu~'ilarną, ustalonych rozp.o-

Urzędowym

Nr. 3 z dnia i2.I. 1927 r., powinien być złożony w Państwov.-ej
Fabryce Wyrobów Tytoniowych oddzielnie.
W ofercie umieścić należy klauzulę:
„Oświadczam, że zaznajomiłem się z „Przepisami tymczasowemi o robotach i dostawach państwowych", wydanemi
przez Ministerstwo Robót Publicznych dnia 31 lipca 1926 t.
za Nr. III-396/26 i zgadzam się, iżby oferta niniejsza i stosunki
prawne nią wywołane, były normowane stosownie do posta-··
nowienia tych przepisów".
Termin składania ofert upływa o godzinie 12~ej dni~
1-go kwietnia 192'i· roku bezpośrednio przed rozpoczęeiem od-:
nośnej rozprawy ofertowej przez Przewodniczącego Komisji
Przetargowej.
Ofert\r, nieodpowiadające wymienionym powyż'ej warunkom oraz „Przepisom tymczasowym o oddawaniu robót i dostaw państwowycl,i", lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacje, dotycząc"( projektu budowy wzoru oferty,
udzielane będą w biurze ekonomji Państwowej Fabryki Wyrobów Tytoniowych w godz. między 12-14, gdzie otrzymać
można również jeden egzemplarz warunków przetargu oraz
,ślepy kosztorys.
·
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Ogłoszenie.
Wobec odmowy przyjęcia odpisu orzeczenia Okręgowej
Komisji Ziemskiej w Piotrkowie z dnia 30 lipca 1926· roku
w sprawie podziału pastwiska p. n. „Jastrz'ębi Ług'', stanowią
cego wspólną własność wsi Piaski, Kuźnica i Garnek, gminy
Garnek, powiatu radomskowskiego przez interesowanych gospodarzy wsi Kuźnica, Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie ogłasza i zawiadamia wyżej wymienionych gospodarzy
wsi .Kuź~ica, Ze powyższy· odpis orzeczenia został złożony
Urządzie · gminy Garnek w dniu U października 1926 roku
i wywieszony na widocznem . miejscu w lokalu tego urzędu,
a to zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 11.VIII. 1923 r. (Dz. Ust.
R. P. Nr. 90/23 poz, ';.06) oraz poucza, że orzeczenie to może
być przez niezadowolonych zaskarżone do Głównej Komisji
Ziemskiej' za pośrednictwem Okręgowej Komisji Ziemskiej w
Piotrkowie w ·ciągu dni· 30, licząc od dnia następującego po
dniu ukazania. się niniejszego ogłoszenia w Dżienniku Urzę
dowym ~ ojewództwa. ·

w
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arzi'ld

:Tow .trLystw a . Akcyjnego

Manufaktury

Wełnianej

,,H·u.go

'Y~lff son'' w Łodzi

podaje do wiadomości, że w dniu 21- kwietnia 1927 r. o godzinie 5-ej po poł. w lokalu Towarzystwa w Łodzi, przy ulicy
Piotrkowskiej 78, odbędzie się

Zwyczajne Ogólne Zebranie Akcjonarjuszy
następującym porządkiem

dziennym:
1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdani;;t ·i bilansu
.
za _rok operacyjny. 192~.
2) Wybór dyrek~orów i kandydatów na miejsce ustępującyc4, oraz .członków _komi~ji . re:wi~yjnej.
3) O~ówiepie p_lanu ,działań na przyszłość.
.
.
4) Wolne . wnioski.
Akcjonarjusze, pragnący· przyjąć udział .w ogólnem zebraniu winni zgłosić swoje akcje w biurze Zarządu na 7 dni
.
przed terminem zebrania.
W razie niedojścia do skutku ogólnego zebrania w P?wyższym terminie powtórne zebranie akcjonarjuszów odbędzie
się w dniu 7 maja 1927 roku w·· tymż'e loka.lu i o tejże godzinie z tym samym porządkiem dziennym i będzie prawomocne
bez względu na ilość reprezentowanych akcyj.

z

-,

Ogłoszenie.

Stosownie do postanowień art. 222 p. 4 Ustawy wodnej z dn. 19 IX. 1922 ri (Dz. U~t: ł'k ~02, poz.936~ Starostwo.Tu·
reckie podaje do wiadomości wyciąg z zatwierdzonego. ~a
podstawie art. 222 p. 3 zacyt. Ustawy przez Starostwow dmu
2 marca 1927 r. statutu Spółki Wodnej Muchlin.
1. Nazwa i siedziba Spółki: „Spółka ·Wodna Mllchlin"
z siedzibą w folwarku Muchlii:t; gm. Pi~tno,· poczta Turek.
2. Cel Spółki: a) meljoracja · szczegółowa· gruntów
według projektu, sporządzonego przez Biuro Meljoracyjne
inż. Br. Strzeleckiego w Piotrkowie, b) utrzymanie należyte
.
wykonanych w tym celu urządzeń i bud,owli.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia członkqw wrąz
z podaniem terminu i. porządku obrad musi być. <;>g!os,zo_n~
puynajmniej na tydzień przed terminem zebrania; rówmez
na ty(izień naprzód obowiązany jest powiadomić pisemni&
przewodniczący zarządu władzę nadz~rczą. o zwołaniu · zgromadzenia członków z podaniem tetmmu 1 porządku . obrad.
Protokuły obrad zgromadzenia członków wrąz ~ )'.tchwałami wpisuj~ się do osobnej księgi protokułew. Kazdy protokuł podpisuje przewodniczący i członkowie zarządu.
Obrady zarządu są protokułowane, a uchwały zapisywane w przeznaczonej do tego celu księdze i dokl:lmentowane każdorazowo podpisami obecnych.
4. Do zakresu czynności Walnego Zgromadzenia człon-,
ków należy:
. a) wybór przewodniczącego i członków zarządu. oraz
komisji rewizyjnej,
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b) uchwalanie na podstawie projektu sposobu i ogól·
nego planu przeprowadzehia przedsięwzięcia oraz sposobu
pokrycia kosztów wykonania i utrzymania· w należytym sta·
nie urządzeń spółkowych,
c) zatwierelzanie przedłożonych przez zarząd rocznych
sprawozdań rachunków budż.etu i bilansu,
d) ustanawianie<wynagrodzeń dla płatnych funkcjonar·
juszów spółki,
e) uchwalanie ~asadniczych z.mian w projekcie przy
zachowaniu celu spółki, określonego . w art. 2-gim statutu,
f) uchwalanie zmian w statucie spółki,
g) uchwalanie rozwiązania spółki zgodnie z przepisami
art. 178 ustawy wodnej oraz sposobu zlikwidowania intere·
sów spółki.
Uchwały walnego·· zgromadzenia członków spółki,, wymienione w punktach d, e, f, g, wymagają dla uzyskania
·
prawomocności zatwierdzenia władzy nadzorc.zej.
Zarząd zastępuje spółkE; w sądzie i poza sądem i posiada prawa ustawowego za~tępcy spółki. Pozatem do zakresu działania zarządu należy!:
a) wykonywanie uchwał walnego ·zgromadzenia człon·
·
.
ków spółki,·
b) zorganiżowani,e i przeprowadzenie zamierzonych
meljoracyj w myśl postanowień (art. 8 p. b) walnego zgromadzenia członków spółki i zgodnie z zatwierdzonemi
· · .· · ·
phmómi,
c) nadzot" nad wykonywaniem robót i należytem:utrzy·
. ·
maniem wykonanych urządzeń,
d) obUczanie ilości głosów przysługujących poszczegól. .
nym członkom. spół.ki .i rozkład .kosztów i. cif:żaró.w pows'ta·
f\ich z tytułu wykonania i utrzymania urządzeń spółki stó..:
sownle do art. 12 statutu oraz ściąganie przypadających
na członków należności,
e) ·regulowanie rachunków, prowadzenie kasy l księgo
- wości ewentualnie w miarę potrzeby przez osobnego urzęd
nika ~a podstawie uchwały walnego zgromadzenia,
-f) wyznaczenie członka komisji rewizyjnej,
g) przedkładanie ksiąg, rachunków, umów i t. d. dla
kontroli ·wła.ściwym. właclzom oraz komisji rewizyjnej spółki,
h) decy4ow.anie .za. zgodą .władiy nadzorczejw sprawi~
.·
przyłączenia, ·względnie wyłączenia. p~siczególnych gruntów
.
· ·
, .
- ze spółki,
i) rejesti:owanie zroia.n Z8$Złych W posjadaniU gruntów
·
, ·
włączonych .do sp()łki. .
k) przyg9tąwyw1:mie wniosków na walne zgromadzenie
·
.~
. .
członków SRółld, . . . . . .
I) zwoływanie w razie potrzeby, lub na pisemne żąda
nie 1/3 członków walny~h . zgro1J1adzeń członków spółki, ·a
przynajmniej. jeden ·ra?: do_ rok4. naj~alej do końca lutego
w celu przedłożenia s.praw9zcjaqia. i rachunków z wykonanych. robót, . biląnsu, preliminąrza budżetowego oraz sprawo~
.
.
zdania komisji rewizyjnej,
m) dostarczęnie. w. myśl. art.. 160 usta"'.y · ~odne1 kasie
skełrbowej wyk~zów pot.rzebnyc,h do ściągnięcia składek na
umorzenie ewentualnych pożyczek ze Skarbu Państwa, z fun··
dusżów samorządówych, lub z publicznego zakładu kredyto-.
wego, upoważnionego statutem do udzielania takich poży~zek ..
~. Ogłoszenia· zarządu, dotyczące członków spółki wy·
wieszane. być mają u przewodmczącego zarządu, zastępcy
przewodniczącego i u ·sołtysa wsi w miejscu do o'głoszeń
prżeznaczonem, widocznem i dla każdego dostępnem.
0Qłośzenła dotyczące' s19.ólki a mające, na. celu powiadomie'nie o danym· przedm_ioc;ie szę~sze~d 096łu,. c~ynione
$ą .w miejs,co'wym D;z:ienntk~ ·. UrzęctC?wym. Wo1ewódzki!11
i według u~nania z.arządu w mnych pismach. Ogłoszema'
podpisuje pn:ewodmczący spółki.
Statut spółki· z datą ·2 marca 1927 r., wpisano do re.
jestru. p·od L. 11.
Turek, dnia 6 marca 1927 r.
Starosta (-) L: Borysławski.

OQLOSZE•IA DROB•E
kradziono ks. wojitową na
Krysbiskt Józef r.1894 zagub.
lmł~ 'fadeusza Hease rocz.
ts. wojsk., wyd. przez P.K.
675 8-1 1902, wyd. pue·z P. K. U. Łódź
U. Skternlewice.
676-3-1
łmelm&1'. .Roj1a zagub. legł· miasto.
ołowie• Ja r. 1888 zagub.
t!IJlaOjt "l•pomog., WJd.
pr1ez F,andu.a, Beuobqeia • Ło· W ks.-woj&k.,, wyd; przez P.
674-3·1
6'7·8-1 K. U. Skleraiewice.
dll.
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Jakób r. 1890 HA pels1tejn
gub. dowód· osob., ·wydany

chowaniec Stefan r. 1898 za„
gubił dokument wojskowy,
wyd. prze1 P. K. U. Nowy Sąc1,
oras list przewozowy na przewóz wyrobów drzewnych, wyd.
przez Zarz. Stacji Kolej. Gry653 •3 · 1
bów, Małopolska.
Brunon Czapllcki zagubił
dowód osob., wyd. przez
Komisarjat Ri2'du na m. Łodź.
597 · 3· 2
Dimant Salek u.gubił dowód
esob., wyd. pnez. Kom. Rr.ą·
du na. m. tódź.
575-3 3
bł'· S. Neumark u1go~ dowód
osob., wyd.. w l,odz1. 577.3.3

A

A

A
A

D
D

F

B

B ·

B·.

G

~----::-~~~~~-

G

G

C

gm. Kamion oraz · legitymacj~
sapomogową.
555-3-3
likar - Robert zagubił paszport zagraniczny wykorzystany, wyd. przez Kornisarjat
Rządu na m. Łódt.
581-3-3
rzemień Michał u.gnb. pa„
K tent kat. V B. na sprzedaż

K

or.

A

A

Jakób zagub. pasiK lelerskl
port rosyjski, wyd. przez

arosbard Lej1er Mendel zagubił dowód osob., wyd.
w Warszawie.
669 3 1
Qolds1tof Kiwa Mendel r. 1892
zagubił ks. wojsk., wyd.
prsez P. K. U. Kraków. 654-3-1
Gryglewicz Teafil zagubił do:
wód osob. N. 1475/2961/26,
wyd. przez Kom. Rządu na m.
Łódź.
641-3-1
Głąb J n a bił li WOJ Ska · z gu
·s.
·
r. 1902, kartę mob., wyd.
przez P. K. U. w Wleluntu.
640-3 1
hw Marciu r. Hl04, ug1lbił
poświsdctenie, wyd. przez
r. Kopł&ńskł Jaljan zagnbił Kom. Pobor na pow. ł,6d?..ld.
64;i.R 1
dowód osob., wyd. pne&
Komisnrjat R:-ądu na m. Łódź,
ktew16ZB.enry'ttzPęez~

przez Kom. R1ądu Łódź i ks.
wojsk.• wyd. praez P. K U.
Łód•-m.
618-3-2
mbroziliska Marjanna zagub.
·dowód osob, wyd. w lJodzł.
584-3 2
leksandrowicz vel Rynke
Adela zagub. dowód osob.~
576-3 3
wyd. w Łodzi.
------------·· ' .
ugustyn Ott" 1agub. zn&k
rejestrccyjny N. Ł D. 493.
653 3.3
lperin Aron zag11bił kartę
pobytu, wyd. pr:z.ez !{om.
B:tądu na m. Łódź.
549-3-3
rnold Henryk z&gub. d )wód
osobisty, wyd. w ł..odzi.
550-3-3
547.33
ymny
Fdik:s
z
ŁęczyÓy
zabramowlci Pinkas zagubił
gubił Nr. Ł. D. 752 s&mMh.
świadectwo od keni&. wyd.
w Łodzi.
524.3.3 prt.edni, wyd. przez Okr. Dyr.
Rob. PnbJ, w Łodzi.
634-3-1
dler7an-l.1888 zagubił s~. Eide1m11n Abram Ptnkus Hg.
WOJSkową, wyd. przez P. K.
ks, wojsk. r. 1905, wyd.
U. Ster&dlr.
665·3-l prtez P. K. U. Łódź·m. 596-3-2
utetaks zagub. legitymację
:1eun~'ikBoiesła.w zagubił ts.
samochod. Ł. D. 995, w:-rd.
WOJSK. r. 1894:, wyd. ~1 nu
przez Okr. Dyr. Robót Publ. P. K. U. Sieradz·
54:3-3 3
w Łodzi.
644-3· 1
·-·------Federman Szlam& L&jb r. 1900
nrzyńst.i Stanisław z Pa.bjawgubił dokumenty wojsk.,
nic, Letnia. 18, i5agu bił za- wyd. przez P. K. U. Końskie
świadcz. Nr. 097 z 31 stycznia. oraz dąwó~ ollOb., wyd. prr.ez
1925, wydane prze;~ lekarza gm. Bi~łobrzegl pow.· Końskie.
Starostwa Łaskiego npr.awnfa;.
624-3-2
j'ce do wykonywania czynno· Folak Robert r. 1887 zagu·bn
ści felczerskieh.
670-3-1
ks. wojsk„ wyd. przez P.
k H o ·
(F"lo
) K. U. Łódź·m. oraz pa$zport ro1
orsia · er rmna.
mena sy1"ski, wydanv w J;\les1tyoie.
zagub. cjowód osob., wyd.
"
~
w Łodsi olaz legitymację 111.·
655-3-1
pomogową, wyd, pn.ez P.U.P.P. Fagasiliskiemu Władyąławowi
skradziono dowód osobisty
536-3-B
oJiezak. ,Z()fji. skradziono ks. Nr. 3119 S .. 958891, wyd. prze~
3-1
oszez.ędoościową, W}' d. przez Starostwo Słupeckie. .
Bank Spółek Zarobkowych w Ło Fagasińskiemu Leonow\ skradzi.
542~3-3
dziono dowód osob. Nr. 14-18,
Bednarek ·Janina za.gub. de- wyd. przez Starostwo Słupec
wód 6Sob., wyd. pr~ez Kom. kie, oraz ks. wojst., wyd. puez
8~1
Rządu Łódt. ·
617·3-2, P. K. U. Konin.
rohman Abram zagub. !egiBiałee.ld . Br. r. 1902 zagubił
tymacjfl od dorożki Nr. 433.
ts. WOJsk., wyd. przez P. K.
607-3-~
U. Łódź-pow.
6U-3-2
o
1
dst
ad
t
Artur
Sp.
Ake.
za.Błaszczy~ W a.lenty zagubił
gu bił tylny Nr. samochodu
· ks. WOJBk. rocz. 1900, wyd.
przez P. K. U. Konin. 505-3.3 Ł. D. 1012, wyd. przez O.kr. Dyr.
620-3-2
Bornstein Icek zagubił we- Rob. Pn.bl. w Łodzi.
awlak
Jan
zagubił
tymc1oaso·
ksel na zł. 250, pt w czerwwy dokument wojskowy
cu 1927, wyst. I. Goldberg na
. 610-3-2
1leo. Sz. Lichtenstein. Niniej- rocz. 1903.
say weksel uniewałnlono~
Gajzler Aleksander zagubił
"
540-3-3
· legityma.eję zapomogową
Nr. 12209.
532-3-3
ytryn Szaja Hersz r. 1888 Z&· alter Nute. zaooub. ks --~OJ.Sk.
gub~ ks. wojsk., wyd. przez
1
.
"
P. K. U. Łódź„m.
519.3.2 w Ł~dz~g~~~y~::i: ~·~i~
cheeheliJiska Marjanna .1agub. ludncści, wyd. przez m. Kos·
paszport zagranio1ny: na ro- · sowo.
582-3-3
boty s~zonowe do Niemiec, wy- Qlller Abram zagub. ks. woj·
~!lny. w roku 1926 przez Star.
.skow~. r. 18991 wyd. prze1
ieradzkie.
·
608·3-2 P. K. U. Ł6d:&-m.
525-3-3
czupryn Lucja zagub. wyoi~g J"!ulbas Chana magubił, dowód
. I ksiąg stałej ludnośei, wy- U osob., wyd. przez gm. Widany prze1 Urs"d gm. Ręozno. daw4t. .
·
523-3-3
573.3.3 ·ainsberg Mossek: r. 1901 za-.::c::"'.'a-c-e-=-k--::S::-ta-n'""'i-sł-a-w-a·-,-a-gu-b-.-le-. gub. ks. wojsk., wyd. przesi
gitymaoję ·2apomogową Nr. P. K. U. Sieradz . oraz dowód
3509, wyd. przez Fundusz Bel- osob., wyd. pr1e1 Magistrat m.
robocia w Łodzi.
667·8·1 Złoczewa.
635-3*1

A
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mar:mfa.ktory, wyd. przez I&bt
Skarbową w Łodzi, dowód osou.,
wyd. przezgm.Łęczno,ts. wojsk.
r 1895, wyd. pnei; P.K.U. w Lo-

0

<ld orfft, ks. Oil rążną, wyd. prie1
W oj ew. Poznańskie.
579-3-3
esler SnrazagubUa dowód ·
osob., wyd. w W&rsl&Wie
przez VIII Komisarjat P. P.
57s.3.3
niei\'& zagubił koncesję na
Kohn
foek
Lajb
zagubił
.ks.
h(·n:idel win i wódek id 29 XTl1925 r. za L. 8991/i1ń28tIV. . . wojsk. r. t 899, wyd. przez
521-33 Kompan .• Sanlt.-Zapasową Nr.
4. Łódś.
566.3-3
Jezierski E im und -;~-1906 zagubił WOJSłl:. zaśwhdcz. reudwlg Alieja zagut>. wyciąg
jestracyjne, wyd. pnez Biuro
I ksiąg Stałej ludności, wyWojs:-i:. Polic lih.~istratu rn. Ło dany prt.e& Magistrat m. Łodsd.
dii.
626-3·2
572-3-S
<1kow lew Dimitri zagubił le- Ligocki Władysław .zagubił
' gitymację zapomogową Nr.
patent kat. IV na spr1edaż
3196.
598~3 2 gdanterji, wydany przez Kasę
539-3-3
Janiaczyk Jan r. 1899 1agubił SkarboW'lł w Łodzi.
ks. wojsk., wyd. przez P. K. Laskowski Władysław zagubił
U. Łódi-m.
630-3~1
wyciąg z ks. stałej ludnośeł
592·3~2
Kon Abram Hasktel zagubił za Nr. 282/26 r.
ks. wojsk. w Pabjanicach.
660-3-1 Łuczak Mateusz zagobił ks.
=~--=--:---------..,,..,___
ubezp. w Kasie Cb.oryck,
Kulczyńs~t.i Aleksander r. 1884 wyd. przez Oddz. Iasy Chorych
ugubił ks. wojsk., wyd.
Al k
d
·
tód kł
w Łodzi oraz , ~„a"'wiadc.,.en1'e
w . e san rowie, pow.
z .
o
„
627.3-2
z paszportu rosyjskiego, wyd.
w Łodzi.
656-3-1
aj MarJal!ln& zagub. dowód
osob., wyd. przez Urząd
uperberg Chaim Aron zagubił legityma.ej' Nr.1847 za- gm. Suchedniów, . pow. I\ielce.
622-3-2
pomog., wyd. prz~z P. U. P. P.
Łódź.
64:6-3-1 Młnotna Józefa zagubHa dowód osobisty, wyd. w Łodzi.
Kornacki Jerzy 1agnb1ł legł·
565-3-3
tymację na prawo jazdy rowerem za Nr. 5926, wyd. przez Mazurek Stanisław zag. .lart~
Magistrat m. Łodzi.
601-3-2
powoła·cli& rocz. 1889, wyd.
Krakowski Pajseeh zagub. pa- przet P.K.U. w Koninie. 563-3-3
tentu kateg. IV na sprze- Milller Otto zagub. doi:ument
dai owoców. .wyd. przez IV
wojsltowy.._ wydany przez
Urząd Skarbowy w Łodzl.
Kam. Poborową w Słupcy.

H

K

Han

L

„

J

M

K

599 3.2

561-3-3

Krajewska Bronisława EmHja
zagubił dowód •sob. L. 323,
wyd. przez Kom. Rz,du Łódź.
626-3-2
auc Berta zagubiła dowód
osob., wyd. przez Star. Łódz
kie.
616-3-2
ruger Luiza zagubiła dowód
osob., wydany prse1 Kom.
R1ądu Łódź.
615 3·2
8 •. Hipolit Wysokowski za~
gubił dwa weksle in blanco na zł. 2.500, wyst. przez Lecha Zaborowskiego z Głucho·
wa i zł. 100, wyst. prze1 St.t.nlsława Stasiaka z .kol. Tokawy. Niniejsze weble untewałniam.
612 .3.2
olda Władysław zaga b. karb~ zwolnienia r 1902, wyd.
prze1 P. K. U. Jarosław. 556-3·3
Klajner I1rael zagubił ,tcs. woj·
skową r. 1900, wyd. przez

Mareinkowski ·Szczepan 11.gu·
bił legitymację zapomogową Nr. 2203.
557.3.3
zagubiła

Milke Anni.
sapomog.

K

mację

Chil Majer r. 1889 zaM1 ~dry
gubił ks. wojsk., wyd. prze1

K

P. K. U. w Sieradzu.

P~ K. U. tód•·111.

648-3-3

671·3-1

Nowicki Franciszek zagubił
ks. wojsk. rocz. 1002, kartę
mobilizacji oraz legitymacj•
zapomogową Nr. 4759, wyd.
w Łodzi.
560-3-3
Nawrockiemu Janowi skradz.
ks. wojsk. rocz. 1899. wyd.
pr10i P. K. U. Częstochowa.
528·3 3

K

K

legity538-3-3

·

·zagubił

.Juljuaz
Omenzetter
wfodczenia wojskowe r.
~ś

1905, w~d. prsez Kom. Poborową w S1Jiecie nad Wisłą.

535.3.3
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URZĘDOWY

Nr. 13

:r. 1893 1a- Rychter Jan Wilhelm zagub.
kuza Franciszek 11.gu bił do· z1ółeoki Jan z•gubłł kartt
tymcz. dowód osob., wyd.
kumeoty pr1y1pcsoltlenia
powołania rocl. 1888, wytł.
wyd. przez P.
pr1e1 Urząd · gm. Opotówek, wojskowego świadectwo I stop., przez P. K. U. Konin. ó2t-S·3
623-3-2 wyd. w Sulejowie 102-'S r .•·świa- zaga~tono ks. wojsk., wytłUll:
668-3-1 pow. Kalisz.
deotwo Il stop •• wyd. w Skierprzez P. K. U. Piotrków aa
ls11e r Jlozes Jakób r. 1903 Rączka Abram r. 1896 1agub. niewica.ch 1926. r. oraz tart• na1wielrn Antoniego Jas1eza.
zagubił tymcz.. zdwia.dez.
dokumenty woj1kowe, wyd. wyd1ow. :fi1ycznego II kursu
594-3-t
o bezterminowym urlopowaniu, przez P. K. U. Łódj-m. 645.;3·1 w Si:ięrniewicach.
688.S-2
wyd. priez P. K. U. ł...ódż-m. scibiorska MarJ a zagub do·
1ydłowskl Zygmunt iagnbił zagułJiono ka. wojsk. r. 1811,
647-'3-l
metrykę ślubną, "·yd. w pawyd. pr1e1 P, K. U. Wlelai
wód osob., wyd. przez Star.
rafjl
Duła·L.
eśnięa.
533-3
na
Imię
Antoniego Bidaka.
3
Kolskie.
663-3-1
isarek Rub.ln L:1jb magubił
511-1-1
dowód osob, wyd. przez
zmagajowi A.ndizejo.wTz-Jó- ~itareqa Domicela sagub. doS
wód osob„ wyd. w Łodzi. zagubiono. kB. wojsk.,
Kom. ·&zą1fo Łódź.
157 3-1
:1.efowa, gm. Kośeielel1 skra·
·
·
586-3-2
przez P. K. U. Baranowieze
pucei~Naftali zagubił weksel daiono dowód osob., wyd. pr1e1
na imlę Stefana Kułatowskiekradziono legitymację nr&ęd- go.
564-3-1
na zł. 150, pł. 20. ó. 27. wy- Urząd Star. Kolskiego. 662-3·1
niozą Semlnarjum Naucz.1l!'!tawca P. Wodyk, Nowy To·
enderowicz S&m.uJ. l.aódż, St•·
myśl, Długa 108, n'I 1łeeenie ~
ry Rynek 15, · zagubił pasz- clelskłego aa nazwiska Leopoł- zagubiono kartę ewidencyjrui.
na klaOI Nr. 276/IV, wyetaM. Wegwajzera w ŁodiL iyran· port zagranic1ny do Ameryki, da Giinthera oraz Inne· dowody
ei Ch. G. Piotrltowsk;, Niniej- wyd. przez Kom. Rządu n.a mia~ cdonkowskie z 3-ch ŁóMkich wionej prH~ Komisj~ Przegl'587-8-2 dową dla Wawrzyńca Zawla~
szy weksel uniewaźuhi.m.
sto ·Łódź.
649 3-1 Sto warzyse:eń.
tqpt;il Ludwik zagubił ks. 1 Czestkowa B. gm. tut. 583-3-1
.
567-3.3
Stanisława zagul:>:-a.-o:
WOj8k. r. 1899, wyd. przez zaginęła. legitymacja n~uezy.;
ytaszyi\ska Antonina zagub. stępień
wód osob .• wyd. przez Kom. P. K. U. .M. Piotrk.owie. 605 3-2
cielska Nr. 5676, WJd. pr1ez
legitymację
1apomo!!ową
2-B"'.l sokolowskt Jan zaguh~ ksiątkę Kuratorjum Łódzkie na lmltRządu
na.
m.
Łódt.
64
Nr. 3327.
552-3 3
zreter Frydry~h zagubił ks.
wojskową r~o1 .. 1905, wyd. Anieli ObuchQwlo1owej.
3-1
asikowska Juljann& wguti.
wojsk. r. 1899, wyd. prze1 przez P. K. U. Łódź-m., oraz
ł
i
bl ki i
legttymacjQ zapomogo" ą. P. K.I u. w Koninie.
637-3-1 legitymację i:l.pomog. Nr. 559. z•gioę a kB ll!ika an e owa,
546·3-a
(pokwitowanie z odbioru ko·
594. 3 _3 mornego)
skradziono wyciąg z ks. iod·
z domu przy nl. AL
proszewsld Mieczysław zagunoścl na imię Derre Leorbacb Ceciylj& izagub. dowód Kośoluszkł Nr. 93, za Cla& oi
bił ks. wojsk. rocs. 1901, narda, wyd. przez. Magistrat m.
osobisty, wyd. przez Komi.· 1 lipeA .1924: r. do d. 31 grawyd. pl'lel P. K. U. w Siera· Pabjanice ord zaświadcz. woj- sarjat Rządu nam. Łódź. 62t-3·2 dnia 1926· r.. ·
518-8-S
dzu, oru pozwolenie na pro- sko'IJVe rejestrac., wyd.. przez
zaginął
wek~;;eł
na
zł..
soe z
wadr;enłe pojazdu mech$\nlr-7.·
Magistrat m. ł.Od2ji.
636-3 1 wierzbicka Janina 2agubiła
potwierdieniami odbiora
nego.
526-3 3
kradziono dowód osob. n& '
tymczasowy dowód osob., d. 100. wyst. G. Golc na 1lee.
pa.wenda Jó-zef 1agub. ks. wojimi• Jó2:efa Berskiego. wyd. wyd. przez ·gm. Żelechin.
lgnaeego Majewskiego. Niniej55 s- 3 -3 szy weksel uniewaźct. 57.0 3•3·
skową, wyd. J)rzei P. K. U. pr1ez Stat-. tódzkie.
672·3-l
w Sieradzu, świadectwo pochokórski Stefa.u zagu. b. kłlit\ikt wiekczotret Aln~onil r;~gdubU zaginął tymczasowy dowe4
dzenia oraz kartfl ewlden6yjną
i.
.ł
d
· .
art awo men a, wy aną
,„wo.l... ce-'•. _....... c•.ł.J"b.. lll7,.'we•
ua konta.
.593-3·2
wo j s.. r. 188"'• wy · przem przez. P. J{, U. w, ł.+,ącłM_„,J,l{,)4;,1}~~. · · '-~ .ł ~·a 4x"'t "1 "''
''
P. K. U. Łódt-miasto... 551-3.-3 .
•.-.""~''• '""'.../ •.v. · .• r. puez
okieiniak Stefaoja zagubiła
e~,nedro·
.2'o.
kd.
ayr
las<ol·
b.,.s,te",a!.~.·bdł-.
.
Baon'"
'Za'pasowy
2
p.
p.
Leg.
W 11 ""
l
J
w Piotrk:owi.e na nazwisko Piodowód osob., wyd. przel skradliono portfel ig dowoda:
/
mi,
wydaoeml
przez
Kom.
w ŁodLi.
531-3-3 tra Jaroszewieza, r._ 1898 który
gm. Dobroń, st. Łask. 659-3·1
Rządu n& m. Łódt, na lmtę wolnerman Pinłrus zagubił unieważniam.
.
562-3-3ozensztajn Gecel zagub. do- Dyrektora
Karola Zaleskh~go:
... l
ł 60 ł 12 3
1
0
wód osob .• wyd. w Plotrk:o-- dow. osob.
- N r. 137 z d n. ,.,I, 3•
· ·
·
' P · Łćdj,
r. we.111.se
wyst. na.
B. Sipiro
aguu.t ono do w ód osob ., · I·
wie oraz weksel in blanoo na 25 r. pov.wolępfe ua broń (re- 27
wolenie na broi myślłw.;.
20
tł. 1000, . wyst. przez Goryna woh"'er i 2 dubalt6,11Jk1) ~riie- Konstantynowska
· NiniejHy ską, kartę łowiecki*' pozwole3
3
520
Sza bez terminu płatu. We- dłnżenie n& r. 1927 1a Nr. 21 ·weksel unleważµ.iono.
· • nie na prawo prowadzenia saksel unieważniam.
· 662~3-1 z d. Dla
. 27 . 1. 27 . r . or.,.,
... „ k. ar t ę webęr Rajnhold zagubił ks. mochodu DS drogach publtczwojskową roei. 1895 ' wyd. nych, kartę rejestracyjn§ Ba·
otholc MosHk r. 1902 zagu„ łowiecką Nr. 8 na rok 1927.
580-3-3 przez P. K. U. Łód•··powiat.
mochodu "Renoult" t tnne d•·
bił dowód osob., wyd. przez
-·--- - ksi~źkę
--633·8·1 :tumenty, wvd.
w. Łod1ł na
Kom. R2ądn na 10. Łódi oras
taniak
Adam.
zagub.
"
ks. wojskową, wyd. przez P.K.U. r
wojst~ową i kartę mobili- , alewska Anna Tł'odora la- imię Marjana. Andrzejaka.
Łódź-m.
651~3-l
.
522-3-3
zacj I. roci. 1885, wy d . przez
gubiła dowód osobisty,. wyd.
elte Karol zaguh:.ł dowód P. K. U. K&ltH.
·· 554.3.3 przez St. Łukle. . \ . MS-3-1 zagubi0no pozwolenie na proosob., wyd. przez Kom,. R!tią·
ier Władysław· zagub. dokułmnicki Antoni 1 ,Szyman-0· wadzenia pojazdu meoh&du tódź.
613-3-2
menty wojskowe roc~. 1903,
ws, g~. Cło.sny, .1agubił nicznego, wyd~ pr1e1 Okręgowll
o!:!ie:ó.ska Bronisława. zagub. wyd. przez P. K. U. w Łodzi. świadectwo pochodzenia na ·Dyr. Robót Publlesn. w Łodzi
legitymację urzędniczą. wy571.3.3 krowt maści osarnej z bia.łęqt na L. g33 ;118 Jmit, Ff.'a.Dclszka
Hrnr-st_1_·-S-ta._n_i-sł_a_w_za_g-ub-.-k-s-·. lat 4, wyd. przez Urzlłd .gminy: G~tldewie1a.
·
578·-s.a.
dailą, przez Kuratorjum Okrę
gu Szkolnego w Łodzi. 609-3-2
w,ojsk:o~ą r. 1893. wydan~ Popień, pow. Brzezińskiego;
zaginął weksel na Pił. 121,
639.3-1
płatny 13 marca 1927 r.
ychter Zofja zagab, dowód pr1ez\ P. K. U. Stawg:ard, oraz
osobisty, wydany w Łod ~ł. dowód osob., wyd. we Wlec· zagubiono weksel blaneo na z wyst. H. Neumark, Łódt, Kon554-3·3
zł. 500. wystawiony pllel stantynowsk& 74 na zlec. B.
608-3 2 borsku.
chtefer Emtl zagub. ·legitym. Jabłońskiego. Beja w Pabjani· Laskiera, ivro B. Laskler i M.
Rozenblum Lejbuś zag. weksel
słutbową, oras dowód oso• each, Warszawska?· Weks61 Sieradzki. Weksel unieważniam.
na zł. 100, pł. 3. 4. 27. wy537-3-3 uniewdniam.
666-3-1
' ·
629 3·1
stawca K. Ordy:µ.ans ·na zlec. bisty, :wyd. w Łod1l.
skradziono.
ks.
wojsk.,
°!'Jd.
zagubiono
w.etsel
na
Ił.
90.
L. Rozenbluma. NinłejHy we~raws)la Staillsta.wa zagub.
przu P. K. U. Łódź-~. na
płatny ~w Pabjanieach 20
ksel unieważniono.
.541-3-3
leizHymacj• zapomegow\
im.i~ Kronenberga Majera Noe- lutege 1927 r, wyst. przez Mi·
615-3-3
ajch Jakub-Lewek i Salo- che, św't&cleot\vo przemysłu IV Raboewicza na Bleo. A. F. Mitt~ Nr. 3'163.. ;
mon zagubił kart, iejesta.- k&teg., wyd. przu IV Urząd lera. Weksel prosi~ zwróció do
oyjną ed samoch.odu Ł. D. Nr. Skarbow7 w .Łod.si orai wyeią,g introlig ... M. Frydmana, . Piotr965, wyd. w Łodli.
530-3·3 1 ka. stałej luflności z\ J?Dl. kowsta 9. Weksel niewainiam.
650-J l
Ro1enberg,. Klaz zag. wekse.l Przysucha, pow. Opeczna i tn~eda~cję zakończono:
. 628,S.·2 zagin4łlo świadectwo Nr. ~9,
na zł. 500, pł. 10. 5. 1927 ne dokumęnty: .. ,·
wyst. G. Frydma.n, Lwów, Rze!I·
utemutkl M. zagub. Jn blan•
wyd.' pr7.ez gm. Nowosolna
26 marca 1927 r.
co weksel na Ił. 30ij. wy~t. na· klacz, lat 3, · maści .kasztan.
nleka na zlee1 Rozenberg, Kluz,
Zawad1ka 4, Łódź. Niniejszy Wudziński, Tczew. Niniejszy właściciel St. Pr1yb7sza; wieś
weksel uniewaznlono. .560·3~3 weksel unieważniono. 602·3·2 Henryków.
632-3-1
16zef
Olejnlesaktymcz.
gubił

S

zaświadczenie,
K. U. Łódź-m.
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Drukarnia Państwowa w lodzi. 179427.

