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DZIAŁ URZĘDOWY.
78.
OBWIESZCZENIE
URZĘDU WOJEWóDZKIEGO w ŁODZI
z 6 marca 1930 r. L. VI. M. P. 878
o sprzedaży na rozbiórkę w drodze przetargu

publicznego budynków. w

majątkach

państwowych.
Urząd

Wojewódzki w Łodzi niniejszem podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9
kwietnia r. b. o godzinie 12-tej w majątku
państw. Kadłub pow. wieluńskiego, oraz w dniu
10 kwietnia r. b. o godzinie 12-tej w majątku
państw. Biała-Rządowa, powiatu wieluńskiego,
odbędzie się sprzedaż na rozbiórkę w drodze
przetargu publicznego zbędnych . budynków,
żnajdujących się w wyżej wymienionych majątkach.
Bliższych

informacyj udziela Urząd Wojew6dzki w Łodzi. Wydział Rolnictwa i Wetery•
narji, pokój Nr. 26.

Za

Wojewodę:

, (-) Z. S z o s t a k
Nacz. Wydz. Rol. i Wet.
79.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ł..ODZKIEGO
z dnia 11. III. 930 L. I. 660/org.

o

upełnomocnieniu

Poż. 78-81

80.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁODZKIEGO
z dnia 11. III. 1930 r.
w sprawie Rozporządzenia Ministra Ska1·hu
z dnia 14. II. 1930 r.

IZBA SKARBOWA ŁóDZKA
L. W. II. 5245/3/30.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU
z dnia 14 lutego 1930 roku
- w przedmiocie przesunięcia na rok 19~0 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50
ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Na podstawie ustępu drugiego art. 120 ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz.
U. R. P. Nr. 58 z 1926 r. poz. 411) - zarządza
się co następuje:
§ 1.
Termin do składania przez osoby fizyczne
i spadki wakujące (nieobjęte) zeznań o dochodzie, wyznaczonych w art. 50 ustawy o pań
stwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P.
Nr. 58 z r. 1925 poz. 411) - przesuwa się na
rok podatkowy 1930 z dnia 1 marca do 'dnia
1 maja 1930 roku.
§ 2.
Rozporządzenię niniejsze wchodzi w źycie
z dniem ogłoszenia.·
/

Konsula Republiki Kuba.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
wiadomem czyni wszem wobec i każdt?mu
z osobna, .iż otrzymawszy listy komisyjne, wystawione w Hawana dnia 21 września 1929 roku, któremi Prezydent Republiki Kuba upeł

Nr. 6

(-) I g n a c y M a t u s z e w s k i
Kierownik Ministerstwa Skarbu.
Powyzsze

podaję

Za Wojewodę
(-} D r. R o ż n i e c k i
Wice-Wojewoda.

nomocnił

Pana HENRYKA FERNANDEZ YDIAZ
jako Konsula Republiki Kuba na obszar RzeczypospoHtej Polskiej z siedzibą w Warszawie,
uznał i uznaje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej ·w charakterze. Konsula Republiki Kuba w
Warszawie Pana H e n r y k a F e r n a n d e z'
Y d i a z, jego listom komisyjnym udziela EXEQUATUR, polecając zarazem· władzom pafi•
stwowym polskim. użyczanie mu wszelkiej naletytej pomocy przy spełnianiu jego obowiązków,
~dzieby tego zaszła potrzeba.
Warszawa, dnia 5 grudnia 1929 roku.
(-) I. M o ś c i c k i.
Prezes Rady Ministrów
(-) $ w i t a 1 s k i.
Minister Spraw Zagranicznych
(-) A. Z a I e s k i.
Powyzsze podaję do wiadomości
Za Wojewodę
(-) D r. R o z n i e ck i
Wice-wojewoda.

wiadomości

do

81.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY

ŁODZKIEGO

z dnia 2 marca 1930 r,

o agencjach pocztowych.
Ministerstwo Poczt i Telegrafów pismami
z dnia 25. II. 1930 r. Nr. 1047/VIII i z 5 . IIl.
!.930 r. Nr. 1131/VIII powiadamia o zaprowadzeniu służby telegraficznej i telefonicznej w:
1) a. p~ Niżborg Nowy, pow. Kopyczyńce; ·
2} a. p. Karnaczówka, pow. Krzemieniec;
3) a. p„ Telatyn, pow. Telatyn;
4) a. p. Kurhan, pow. Lida.
'·
Powyższe podaję

do

wiadomości.

Za Wojewodę
{-) D r. R o ż n i e c k i
Wice-Wojewoda.

1
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82.
OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIAT. PIOTRKOWSKIEGO
z dnia 21. 2. 1930 r. L. 1142/IV
o licytacji broni.

· · 2)

:źe dnia

3)

4 kwietnia 1930 r. o godz. 12-ej w Piotrkowie,
ul. Słowackiego Nr. 5 w lokalu Starostwa Powiatowego, pokój Nr. 4, odbędzie się ustna

4)

N~niej~zem podaję

ao wiadomości,

sprzedaż z publicznego przetargu „in plus"
broni palnej długiej myśliwskiej, zdatnej do
użytku 1 oraz amunicji (prochu, śrutu, ładun
ków), a także szmelcu powstałego z broni niezdatnej.
Do licytacji broni zdatnej do użytku będą.
dopuszczone jedynie osoby, posiadające pozwolenie na broń myśliwską ewent. prawo do kupna ·takiej broni, jak również handlarze-składni
cy broni; •zaś do kupna szmelcu broni niezdatnej mogą przystąpić handlarze żelaza i szmelcu.
Broń i szmelc obejrzeć można w dniu. licytacji od godz. 11 w wskazanem na wstępie miei)scu.
Starosta Powiatowy
(-) Str ze miń S'k i.

83.
KOMUNIKAT WOJEWODY ŁODZKIEGO
z dnia 11.. III. 1930 r.

o uruchomieniu lotnych Urzędów Miar
na rok 1930.
ZARZĄDZENIE

Naczelnika Warszawskiego Okręgu Legalizacji
-Mierniczych w sprawie Lotnych Urzę
dów Miar na terenie powiatów Województwa

Narzędzi

Łódzkiego.

Na mocy art. 10 dekretu o miarach z dnia'
8. II. 1.919 r. (Dz. Ustaw R. P. 1928 r. Nr. 72
Pą·z. 661) i art. 10 statutu Urzędów Miar (Dz..
Ustaw Rz. P. 1919 r. Nr. 74 poz. 429) zarządzam
w 1930 roku publiczne zbiórki legalizacyjne w
celu następ~zej legalizacji narzędzi mierniczych
w
następuJących
powiatach Województwa
Łódzkiego:
kolskim, wieluńskim I konińskim f
,
s ł upec k im.

I. Powiat Kolski.
1) w Kole dla m. Koła i gmin: Brudzew, Bu-

\

dzisław, Czołowo

i Kościelec
od dnia 23. IV do 23. V.
2) w Sompolnie dla gmin: Sompolno i Lubot)rt\
od 26. V do 12. VI.
JJ w Dąbiach dla gmin: Dąbie, Koźmin, Karszew, Drzewce 1 Chełmno i Grabów
od 16. Vl do 4. VII.
.
4) w Kłodawie dla gmin: Kłodawa i Krzykosy
od 7. VII do 16. VIJ.

li. Powiat

Wieluński.

1) w Wieluniu dla m. \Vielunia i gmin Dzierz·

kowice, Radoszewice, Kurów, K~nopnica,

5)

Staszewice, Kamionka, Wydrzyn, Skrzymno, Mierzyce, Skomlin, Mokrako
od 2. IV do 9. V.
w Działo·szynie. dla m. Działoszyna i '1min:
Siemkowice, Kiełczygłów, Chotyma
' od 12. V do 22. V.
w Praszce dla gmin: Praszka i Rudniki
od 26. V do 5. VI.
w Wieruszowie dla m. Wieruszowa i gm.:
Bolesławice, Galewice, Czastary, Sokolniki
od 7. VI do 30. VI.
w Lututowie ·dla gmin: Lututów, Naramnice, Skrzynki i Kuźnica Grabowska
od 2. VII do 12. VII.

III. Powiat

Koniński.

1) w Koninie dla m. Konina i gmin:

Kramsk,

Rzgów, Stare Miasto, Wysokie,

Brzeźno,

Gosławice

od 14. VII do 5. VIII.
2) w Ślesinie dla m. Ślesina i gmin: Sławosze
wek, Piotrkowice, Skulska Wieś
od 7. VIII do 16. VIII.
3) w Tuliszkowie dla m. Tuliszkowa i gmin:
Władysławów, Piorunów, Grodzice, Dąbro
szyn
od 19. VIII do 29. VIII.
4) w Golinie
od 1. IX do 5. IX.

IV. Powiat Słupecki.
1} w Słupcy dla m. Słupca i Młodojewo.
od 8. IX do 17. IX.
2) w Kleczewie dla gmin: Kleczew, Kazimierzr
Wilczagóra, Ostrowite
od 19. IX do 27. IX.
3) w Zagórowie dla gmin: Zagórów, Pyzdry,
Lądek, Ciążeń, Szymanowice,· Dłusk, Trębczyn, Oleśnica
.
od 30. IX do 16. X.
. W myśl art. 20 d.ekretu o miarach {Dz. Ust..
R. P. Nr. 72, poz. 661 z 1919 r.) Zarządy gminne'.
w· powyższych powiatach obowiązane są:
·
1) ogłosić o czasie i miejscu, w których ma
się odbyć zbiórka legalizacyjna dla danej gminy, przez rozplakatowanie obwieszczeń dostarczonych przez Urzędy Miar względnie przez
doręczenje imiennych wezwań dla obszarów
dworskich, fabryk, młynów i t. p.
2) dostarczyć dla czynności urzędowych
bezpłatnie odpowiedniego pomieszczenia, skła
dającego się co najmniej z dwu izb.
3) okazywać wszelką pomoc i współdziała
nie urzędnikom legalizacyjnym przy pełnieniu
przez nich obowiązków na terytorjum gminy,
·Do Lotnych Urzędów Miar winny być dostarczone do legalizacji narzędzia miernicze
z wyg_asł::i cechą, oczyszcz?ne z brudu i rdzy.
Wmm przechowywania · lub używania w
obrocie publicznym narzędzi mierniczych nielegalizowanych,, nielegalnych lub nierzetelnych
podlegają w myśl art. 23 dekretu o miarach .
karze grzywny do 1OOO zł. lub aresztu do 6 ty-
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godni względnie · obu tym karom łącz.nie, zaś·
narzędzia miernicze ulegną konfiskacie, zniszczeniu względnie uniezdatnieniu do uzytku.
Powyższe podaję do wiadomości
Za

Wo1ewodę

(-)· D r. R oż n i e c ki
Wice:. Wojewoda.
.84 •.

KOMUNIKAT WOJEWODY Ł6DZICIEGO
z dnia 11. III. 1930 r.
o godzinach urzędowania w granicznych urzę
dach celnych„
DYREKCJA CEŁ
WYDZIAŁ

dziny 7.30 do 12 i od 14 do 18, w dni świąteczne od godz. 9 do 11.
.
13. Zdołbunowo od godz. 8 do
i od 14
do 17.
U w a g a: Godziny urzędowania w granicznych Urzędach {ekspozyturach) celnych
ustalone zostały w porozumieniu z urzędami

1i

celne~· pańs.tw sąsiednich.

Prezes Dyrekcji
{-) S i e w i e r s k i.
Powyższe podaję do wiadomości.

Za

W sprawie j!odzin urzędowania
w :granicznych urzęda~h celnych.

WYKAZ
granicznych urzęd6w (ekspoiytur) celnych
administracyinego Dyrekcji Ceł w Warszawie z podaniem godzin. urzędowania w tych
.
urzędach (ek~pozyturach).
okręf!u

1. Bo1gusze (ekspozytura Urzędu Celnego
w Grajewie) od 31.10. do 1. 4. od godz. 8 do 12
i od 13 do 17, od 1. 4. do 31. 10. od godz. 8 do
12 i od 14 do 18, w dni świąteczn~ od godziny
9 do 12.
2. Chorzele od 1. 1O. do 1. 3. od god.Ziny
8 do 12 i od 14 do 17, od 1. 3. do L 10. O'd l!odz.
8 do 12 i od t4 do 18, w dni śWiąteczne od godziny 9 do11 i od 15 do 17.
3. Czarnówek od 1. 10. do 31. 3. od godz.
8 do 12 i o·d 13 do 17, od 1. 4. do 30. 9. od godziny 7 do 12 i od 13.30 do 17, w dni świąt~cz
ne od: l!odz. · 8 do 11.
4. Dąbrowy od 1. 10. do 31. 3. od godziny
8 do 12 i od 13 do 18, od 1. 4. do 30. 9. od godziny 7 do 12 i od 13 do 17. _
5. Gola od L 10. do 31. 3. od godz., 8 do 12
i od 13 do 17, od 1. 4. do 30. 9. od godz. 8 do 12
i od 14 do 18, w dni świąteczne od godziny
8 do 10.
.•
6. Grajewo od 31. 10. do 1. 4. od godz. 8.30
do 13 i od 14.30 do 17, od 1. 4. do 3'1. 10. od
godz. 8 do 13 i od 14.30 do 16.30.
. ·
7. Janów od 1.•4. do 30. 9. od godz. 8 do 12 ,
i~ od 14 do 18, od 1. 10. do 31. III. od godziny
8 do 12 i od 14 do 17, w dni świąteczne od godziny 9 do 11 i od-16 dó 17.
8. Korzec od 1. 10. do 1. 3. od. godz. 8 do 12
i od 13 do 17, od 1. 3. do 1. 10. od godz. 7 do 12
i od 14 do 19. 9. Mi.ka.SzeWicze od godz. 8 do 12 i od 14
do 18, za wyjątkiem niedziel i dni świątecz„
nych.
.
10, Ostróg 'od godz. 8 do 12 i od 13 do. 17.
11. Praszka od godz. 8 do 13 i od 14 dó 17,
w dni świąteczne od 10 'do. 12. •
12. Wincenta od 1. 10. do t. 4. od godziny.
8 do 12 i od 13 do 17, od L 4. do 1. 10. od go-

Wojewodę:

(-)Dr. Rożniecki
Wice-Wojewoda.

AD MINISTRA CYJNY

L, W.I. 928/30

Nr;.\6,

85.

PISMO OK6LNE WO~EWODY ŁODZK.IĘGO
z dn. 25. II. 1930 r. L. AA. 1010/2·D
o zagubieniu pieczęci urzędowej sołtysa wsi
,
Dąbrowa do wszystkich Panów Starostów na obszarze
województwa łódzkiego.
WOJĘWODA KIELECKI
L. Pr. 529/30
Zagubienie pieczęci 1 urzędowej
sołtysa wsi Dąbrowa.

Do wszystkich PP. Starostów Powiatowych
Województwa Kieleckiego~
Zawiadantiam; ze .dnia 16 grudnia. 1929 roku
sołtys wsi Dąbrowa, gmłny Przystajti, powiatu·
częstochowskiego, zagubił we wsi Przystajti
owalną pieczęć urzędową z tekstem „Sołtys wsi
Dąbrowa, gm. Przystajń". Nad podanym. tekstem umieszczone było godło pań.stwowe (mały
orzełek) ..
Opisaną pieczęć unieważnia się.
związku z powyżśzeni polecam PP.
rostom wydąć podległym. ·sobie organom

W

Sta•
stosowne zarządzenia celem zapobieżenia ewen• ·
tualnym nadużyciom.
Wojewoda:
.
w z. (-) Dr, D z i a do s z.
Powyższe podaję do wiadomości i wydania
właściwych zarządzeń.
.
·
Za Wojewodę:
(-) A. ·T y m i e n i e c k i
· Nacz. Wydz. Adm.
,

86„

PISMO

.Q~OLNE

WOJEWODY

ŁODZKIEGO

z dnia 25. II. 1930 r. L. AC. 6S3/4-S

o -ustaleniu przynależności Eugenji Szepietotowicz - do. wszystkich Panów Sjarost6w aa·
obszarze województwa łódzkiego pr6cz Staro.
sty Powiatowego w Łęczycy.
W roku 1920 w czasie inwazji. bolęzewickiej
Eugenja Szepiefowicz, przypuszczalnie wyznania. praw~ła~ego i pochodząca z ziemi Biało„

.

'

Nr. 6
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ruskiej na . teren~e · Rzplitej. Polskiej,
jako
10-letnia dzłewczy;nka wraz z matką i-rodzeń
stwem ~ostała przymusow o ewakuowan a z miejsca stałego ~amieszkania.

. VI czasie podrófy rozchorowała się na tyfus :w-s~utek czego po.zostawion<> ją w szpitalu
epidemiczn ym w Łunińcu (wojew. Poleskiego)
·a rodzina jej pojechała dalej w niewiadom ym
kierunku. Po wyjściu ze szpitala umieszczoną
została w ochronce dla dzieci w Łunińcu, skąd
w 1922 roku zabrano ją na służbę i obecnie
przebywa na tere.nie powiatu Łęczyckiego.
Ponieważ przeprowad zona ze Starostwem
w Łunińcu koresponde ncja nie dała żadnych
wyników zechcą Panowie. w drodze odpowied- .
nich zarządzeń ustalić ·miejsce · przjnależności
gminnej wyżej wymienionej ewentualni e ·oo.szu„
kać jej rodzinę, któraby mogła wskazać miejsce,- jej pochodzeni a.
W :wypadku pozytywny m należy zawiadomić
Starostwo w Łęczycy z powołaniem się na tegoż pismo z dnia 31. 1. 1930 r. L. I. 4496/S.

Za

Wojewodę:

(-) A. T y m i e ni e c k i
Nacz. Wydz. Adm.

88.
PISMO OKOLNE WOJEWOD Y ŁóDZKIEGO
z dnia 6 marca 1930 r. L. AA. 14S9/2-K
o zagubieniu pieczęci wójta gm. Kroczyce do wszystkich Panów Starostów na obszarze
województwa łódzkie~o.
WOJEWO DA KIELECKI
L. Pr. 866/30.
Zagubienie pieczęci wójta i?miny
Kroczyce.

Do wszystkich PP. Starostów Powiatowy ch
Województ wa Kieleckiego .
W dniu 28 stycznia r. b. wójt gminy Kroczyce, pow. Olkuskiego zagubił swą piecz,ęć
urzędową, o kształcie okrągłym, średnicy 3,5
ctm. i podwójnym brzegu. W otoku pieczęci
umieszczon y był napis n Wójt Gminy Kroczyce", w środku zaś znajdował się w oblamowaniu liści laurowych ~a polu rysunek pieca wa:.
piennego.
Opisaną pieczęć. uniewa.Znia się.
Zawiadamiając· o· tem PP. Starostów, polecam wydać podle&łym sobie organom stosowne
zarządzenie, celem. zapobieżenia ewentualny m
nadużyciom.

Wojewoda :
w z. (-} Dr. Dz i a do s z.
podaję ·do wiadomości i wydania

Powyższe
właściwych zarządzeń.

87.

Za W ójewodę:

PISMO OKOLNE WOJEWOD Y ŁODZKIEGO
z dnia 25. n. 1930 r.
o· uniewazD.ienie .dowodu osobistego·· Gryitblata
Wulia -· do wszystkich Panów Starostow na
obszarze województwa łódzkiego, Pana Komen·
danta Wojęw. Pol. Państw. i Pana Komendanta
Pol- Państw_ na m. Łód'ź.
Wulf Grynblat, syn Dawida i Sai:y - Rywki,
dnia 26. 12. 1891 r. w Wilnie, zamiesz~
kały dawniej w Łodzi, przy ul. Targowej· Nr. 38
_uzyskał ·w b. Komisarjac ie Rządu n.a m. ł..ódź
dnia 25. 8. 1925 r. nieprawnie dowód osóbisty
wzoru Nr., 1 za. Nr., ~' na podstawi':r ,dokumentu, ktory me stwierdzał polskiego · obywatelstwa.
urodz~

Wymienion y dowód osobisty
ważniony.

został

unie/

Zawiadamiając .c;> powyższem proszę Panów
Starostów (Komendan tów P. P.) o wydanie dalszych stosownych zarządzeń w kierunku odebrania f'~o dowodu Wulfowi Grynblatow i, w
razie jego zgłoszenia się do tamt. Urzędu..

Za Wojewodę: .
(-). A~ Tym i en i e ck i
Nacz~ ·Wydz. Adm.

(~)

A. T y m i e n i e c ki
Nacz. Wydz. Adm.

89.

PISMO OKOLNE WOJEWO DY ŁODZKIEGO
z dnia 6 marca 1930 roku
o poszukiwaniu Byrczka Władysława do wszystkich Panów Starostów na obszarze
województwa łódzkiego.
rr.fKOWSK l URZĄD WOJEWÓDZKI
Oddział Opieki Społecznej
L. OS. 2942/29
Władysław

Byrczek -

poszukiwanie .

Do wszystkich Panów Starostów Powiatowy ch
na terenie Województ wa Krakowski ego, oraz
Magistratu stoł. król. miasta Krakowa.
Opiekun społeczny gminy Byczyna, w powiecie chrzanowsk im. zwrócił się do tutejszego
Urzędu Wojewódzk iego z prośbą o pomoc w
odszukaniu Władysława Byrczka, urodzonego
w .roku 1909 w Jaworznie, powiat Chrzanów.
syna Jana z zawodu ·szofera.
Według posiadanyc h przez niego informacji,
·- Byrczek miał przebywać w Częstoch,owie i pra„
cować w kopalni kruszcu. Miejskie Biuro Adresowe w Częstochowie zakomunikowało jednak,
ze Byrczek nie jest tam jednak meldowany., ·
Zechce prz.eto Pan Starosta (Magistrat} ;za„
rządzić poszukiwan ie Bvrczka na terenie. sobie

Łódzki Dziennik Wojewódzki. Poz. 89-9 t
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podległym i o ewentualnym pozytywnym wyniku poszukiwań donieść bezzwłocznie Urzę

dowi Wojewódzkiemu.
Za

Wojewodę:

Dr. Macko.

Powyższe podaję do wiadomości
właściwych zarządzeń.

i wydania

Wojewodę:

PISMO OKóLNE WOJEWODY ŁODZKIEGO
z dnia 6 marca 1930 r. L. AA. 1495/2-Z
o poszukiwaniu rodziców i krewnych -

d~ wszystkich Pan6w Starostów na obszarze
województwa łódzkiego.
~'ILEŃSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Administracyjny
dnia 18 lutego 1930 r.
L. II. 1760/N.
Zacharowici Piotr - poszukiwanie
rodziców i krewnych.

PP. Starostów Województwa

Piotr Zacharowicz, mieszkaniec wsi Szkła „
ryszki, gm. Niemenczyńskiej, pow. Wileńsko
Trockiego, zwrócił się z prośbą o wszczęcie
poszukiwań iego rodziców lub krewnych.
Z .zeznań przezeń złożonych wynika, iż jest
on synem Antoniego, ma lat od 17-tu do 19-tu,
jest polakiem, wyznania rzymsko-katolickiego.
Ponadto zeznał, iż w czasie wojny wyjechał
z rodzicami do Rosji i zamieszkiwał w Moskwie, gdzie został oddany przez ojca do ochron.ki. którą następnie wywieziono do Warszawy.
Zechcą PP. Starostowie zarządzić poszukiwanie rodziców lub krewnych Piotra Zacharo
wicza i o pozytywnym wyniku zakomunikować
natychmiast Urzędowi.
1

-

Wojewodę:

(-) .M.. P a w I i k o w s k i
Naczelnik Wydziału.
Powyższe -podaję do wiadomości
właściwych zarządzeń.

o poborze komunalnej opłaty od umów o nabywanie nieruchomości przez Państwowy Monopol Tytoniowy - do wszystkich Panów Przewodniczących Wydziałów PoWiatowych i Pre; zydentów miast wydzielonych na obszarze W(>or

OKóLNIK Nr. 20:
Do wszystkich Panó~ Wojewodów
(z wyjątkiem Wojewody śląskiego).
Wobec podniesionych wątpliwości przez jednego z PP. Wojewodów w sprawie poboru
komunalnej opłaty od umów o nabywanie nieruchomości przez Polski Monopol Tytoniowy,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu wyjaśnia, co
następuje:

Wileńskiego.

Za

ŁODZKIEGO

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Nr. SF.
635/1. - W sprawie poboru· komunalnej
opłaty od umów o nabywanie nieruchomości
przez Państwowy Monopol Tytoniowy.
Warszawa, dnia 12 lutego 1930 r.

90.

Za

PISMO OKóLNE WOJEWODY

jewódz~wa łódzkiego.

(-) A. T y m i e n i e c k i
Nacz. Wydz. Adm.

Do wszystkich

91.
z dnia 11. III. 1930 r. L. III .. 778

(~)

Za

Nr. 6

i wydania

Woiewodę:

(;.._) A. T y m i e n i e c ki
Nacz. Wydz. Adm.·
„

Art. 18 usta wy z dnia 1 czerwca 1922 roku
o monopolu tytoniowym (Dz. Ust. R. P. Nr. 47,
poz. 409) zwolnił majątek Polskiego Monopo,lu
Tytoniowego od wszelkich . opłat i podatków
na rzecz Państwa lub związków komunalnych,
z wyjątkiem wypadków, przewidzianych w specjalnych ustawach państwowych. Późniejsza
jednak, w przedmiocie opłat stemplowych,·
ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr.
98, poz. 570) w punkcie 2 art. 69, w punkcie 3
art. 73 i w punkcie 1 art. 120 przewidziała tylko 3 wypadki zwolnienia Polskiego Monopolu
Tytoniowego, a mianowicie:
1) sprzedaż rzeczy ruchomych monopolu
państwowego,

2) wykonanie umowy o sprzedaż rzeczy ruchomych monopolu państwowego,
3) wystawienie obligacji oraz innego rodzaju obligów Państwowego Monopolu Tytonio'wego.
J-4nocześnie ustawa o opłatach stemplowych w końcowym ustępie art. 171 odebrała
moc obowiązującą wszelkim przepisom dotychczasowym w przedmiotąch „ przez nią unormowanych za tjjątkami wyraźnie wyliczonemi.
Z powyższego niewątpliwie wynika, że ustawa o opłatach stemplowych z dniem 1 stycznia
1927 r., jako z dniem wejścia w życie, odebrała
moc obowiązującą art. 18 ustawy z dnia 1-go
czerwca 1922 roku- o monopolu tyto,niowym,
o ile postanowienia tego artykułu dotyczą pań
stowych opłat stemplowych.
J ezeli chodzi o zastosowanie powyższego
do komunalnych o_płat od umów o przeniesienie
własności nieruchomej, to decyduje tu treść
odnośnych przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia
1923 roku o tymczasowem uregulowaniu finan(DaJ.zy cią~ na str. 140)
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sów komunalnych. (Dz. U. R. P~ Nr. 94, poz.
747). Art. 13 tej ustawy uzależnił wymiar samoistnej opłaty komunalnej od umów o przeniesienie własności nieruchomej od sum, które
przyjęte' zostały za podstawę wymiaru pań
stwowej opłaty stemplowej, przez co los komunalnej opłaty uzależniony został od .losu opłaty
państwowej. Zależność ta została utwierdzona i ostatecznie sformułowana w art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
22 marca 1928 r. o zmianie ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz.
U. R. P. Nr. 36, poz„ 335).
Z powyższego wynika, że z dniem 1 stycznia 1927 r. umowy o kupno nieruchomości
przez Polski Mono ol
oniowy. w całej
ciągło 1 p
e
wno
w ·
tom ste
_
, )a J:"OJ2ij,p C?P atom omunnlłi ym bd ttiłU5'W'-a1 pł!ieri1es1enł; własności nieruchomości.
.
.Powyższe zechce Pan Wojewoda podać do
wiadomości związkom komunalnym ewent. w
drodze opublikowania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
· (-) Dr. Duch
Dyrektor Departamentu.
Powyższe p_odaję

Za

do

wiadomości.

Wojewodę:

ński
Nacz. _Wydz. Samorz.

(-) S t. K a c z y

93.

WYKAZ OSOB,
którym Dyrekcja Poczt i Telegrafów w War„
szawie z dnia 28. Il. 1930 r. Nr. 2334/E na pod„
-stawie § 1 i p. 9-11- Rozporz. Min. Przemysłu
i Handlu z 31. VII. 1926 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 87
po. 483) udzieliła upoważnienia
na zakup, założenie i eksploatację prywatnych radjostacyj odbiorczych:,
1) Lunn Ryszard, przyn. państw. angielska,
Łódź, Orla 9 m. 8.
2) Finkelsztein Feliks, przyn. państw. czechosłowacka, Łódź, Tylna 6 m. · 2.

'Nr. 6

' 3) Gutkowskiego Ksawerego, prowizorycz·
nego adjunkta celnego w X st. sł. w Urzędzie
Celnym w Łodzi - adjunktem celnym w Urzę
dzie Celnym w Łodzi w dotychczasowym X st.
służb. z .dniem 16 stycznia rb.
4) Malickiego .Władysława, prowizorycznego starszego dożorcę celnego w Urzędzie Celnym w Łodzi, z wynagrodzeniem według XIII
grupy ttposaż., starszym dozorcą . celnym w
Urzędzie Celnym w Łodzi z wynagrodzeniem
według XIII grup. upos. z dn. 18 stycznia rb.
·S) Sierotę Władysława, prowizorycznego
dozorcę celnego w Urzędzie Celnym w Łodzi,
z wynagrodzeniem według XIII grupy uposaż.,
-- starszym dozorcą celnym w Urzędzie Celnym w Łodzi z wynagrodzeniem według XIII
grupy uposaż. z dniem 18 stycznia rb.

Prezes Dyrekcji

Ceł

w Warszawie

zwolnił:

Karwackiego Wacława, praktykanta I-ej
kategorji w Urzędzie Celnym yv Łodzi -_z dn.
31 stycznia rb. na zasadzię postanowień art. 62
ustawy o państwowej służbie cywilnej.

·W Dziale Adią.inistracji Poczt i Telegrafów.
Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Kra•
kowie przeniósł z dniem 14. I. 1930 r. Walentego Robaka, asyst. w XI st. sł. z Radomska do
·Kazimierza k. Strzemieszyc.

W Dziale Administracji Reform Rolnych.
Zmiany zaszłe w składzie osobowym .Okrę
gowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie. i w
podległych mu Powiatowych Urzędach Ziemskich w miesiącu lutym 1930 r.:

przeniesieni:
1. . Wiktor Horodko, prowizoryczny Komisarz Ziemski w VII st. sł. z dniem 1 lutego 1930
roku mianowany referendarzem w Okręgowym
Urzędzie Ziemskim w Grudziąd,zu z zachowaniem ·dotychczasowego stosunku i stopnia służbowego. ·;
'·
· 2. Stefan śledzikowski, stały starszy pomocnik geometry w IX st. sł. z dniem 1 lutego
1930 r. ·przeniesiony do Okręgowego Urzędu
Ziemskiego w Kielcach w dotychczasowym IX

st.

służbowym.

94.

RUCH

SŁUzBOWY.

W Dziale Ad~inistracji Skarbowej.
Prezes Dyrekcji Ceł w Warszawie
mianował:
Mentzla Wiktora -:-- praktykanta Il-ej
kategorji w Urzędzie Celnym w Łodzi, do od.wołania, rewidentem celnym w Urzędzie Celnym w Łodzi w X st. sł. z dniem 16. stycznia
roku bież.
2} Ponieckiego Władysława, praktykanta
II~ej kat. w Urzę~i~ Celnym wtodzi, do odwołania, rewidentem ceh1ym w Urzędzie Celnym w Łodzi w X st. sł. z dniem 16 stycznia
roku bież.
1)

I

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.
·---'
OGŁOSZENIE.

Starostwo Sieradzkie pod_aje do wiadomo
w związku z przyjęciem nowych człqn
ków do spółki wodnej · „Ostrów-Mikołajów"
uzupełniono Art. 2 statutu tejże spółki. a mianowicie,po słowach 15 grudnia 1925 r. dopisa, .no -słowa 11 i '23 lipca 1927 r. ".
1-

ści, że

Starosta Powiatowy:

(-) J. JeWnek.

_N_r._6_ _ _ ___,__ _ _ _ _ _ _..::t:.:6:.:::.::~zki Diienliik Wojewódzki.
Dyrekcja Robót Pu.
PRZETARG-

Urząd Wojewódzki -

bliczny;ch

ogłasza

/

1) Na wykonanie tynków zewnętrznych,
,
2) Na roboty malarskie

w gmachu Iz:by Skarbowej w Łodzi przy uL Al.
'
Kościuszki Nr. 83.
Przetarg odbędzie się ·dn. 21 mare~ 1930 r.
o go~z. 11-ej w Urzędzie W..ojewódzkim - Dyrekc1i Robót Publicznych p~zy ulicy Ogrodowej ·
Nr. 15, róg Zachodniej w Łodzi (pokój Nr. 31).
· Ofe.rty pisemne, zestawione na otrzymanych
w biurze Urzędu Wojewodzkie.go egzemplar~ach ślepego kosztorysu, z dołączeniem podpisanych warunków przetargu i .projektu umowy, należy składać lub przesyłać pocztą do
Dyrekcja
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Robót Puhlicznych w kó1pertach podwójnych, z
których wewnętrzna winna być zalakowana pieczęcią firmową i za-0patrzona napisem: ,,,Oferta
do przetargu, ma j ącego się; odbyć dnia 21 marca
1930 r., na wykonanie tynków zewnętrznych
(względnie roboty malarskie) w gmachu Izby
Skarbowej w Łodzf • Oddzielnie należy przed1

1

łożyć:

1) kwit na wad j urn w wysoikośd 5 % sumy ofe-

rowanej w gotówce lub papierach procentowych, mających wartość pupilarną, a ustalonych oibwiesz,czeniem Ministra Sllarbu
z dn. 2 kwietnia 1928 r. (Monitor Polski
.Nr. 86, poż. 140 z r. 1928). Jako wad jum
służyć ;mogą i inne zabezpieczenia, przewidziane okólnikiem Ministerstwa Skarbu
z dn. 10 września 1927 r. Nr. D. O. P.
.
(5284/III);
2} deklarację, iż warunki ogólne budo:wy, zatwierdzone przez Ministra Robót Publicznych dn. 24 kwietnia 1928 r. L. I-1067 i
uzupełnione rozporządzeniem Ministra Robót .Publicznych z dn. 28 maja 1929 r.
L. 1-1576, oraz p.rzepisy tymczasowe o robotach i dostawach państwowych, wydane
przez Ministerstwo Robót Publicznych dn.
31. VIl-1926 r. za Nr. III-396/26 są oiferent~wi znane i ~gadza się, iżby oferta i stosunki prawne mą wywołane, były normowane
stosorwnie do postanowienia tych przepisów.
Termin składania ofert upły-wa o godz. i 1-ej
dn. 21 marca 1930 r. bezpośrednio przed rozpoprzez
częciem odnośnej rozprawy ofertowej
Przewodnicząceg.o Komisji Przetargowej.
Oferty nieod:po\o\'."iadaj ące wymienionym powyżej warunkom i przepisom tymczasowym o
oddaniu robót i dostaw, państwowych, lub zło
żone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Ogólne warunki wykonania robót powyż
szych oraz przepisy o oddawaniu dostaw i robót w zakresie działania M. R. P. i warunki
techniczne można , przeglądać w •Urzędzie W0.j~~ód~kim - Dyre~'łji .R?hót PuBl~cznych (pokoJ Nr. 28), gdzie r0Wń1ez otrzymac można ko,
sztorys ślepy i warunki przetar.gowe.
Łódź, dnia 7 marca 1930

r.
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OBWIESZCZEfjJE,""'"
Magistrat m. Łodzi - na zasadzie art. 122
ustawy. o państwowym podatku ---dochodowym
(Dz. U. R. P. Nr. 58 z r. 1925) wzywa po:ńiżej
wymienionych płatników . do zgłoszenia się
w ciągu dni 14 od daty niniejszego obwieszcze•
nia do Biura Wydziału Podatkowe~go (Pl. Wolności Nr. 2, pokój Nr 23) po odbiór nadesła
nych przez VII Urząd Skarbowy w Łodzi nakazów płatniczych "na wspomniany wyżej podatek
na r. 1929:
1. Altmana Szaję,
2. Ajzenberga Szulima,
3. Balickiego Hersza,
4. Bittera Majlecha,
5. Boruchina ltę,
6. Cwajg. Marjem Blumę,
7. Drymera Władysława,
8. Forszpana Fiszla,
9. Freunda Abrahama,
10. Ginsberg Reginę,
11. Hiller Manię,
12. Jakubowicz Fajgę,
13. Jakubowicz Chaima,
14. Kamińskiego Franciszka,
15. Karpa Chaima,
16. Kacprzaka Franciszka,
17. ·Klimkiewicza Ignacego,
18. Kona Icka,
19. Kona Machla,
20. Kwiat Unger Łaję,
21. Najman Emilję,
22. Nelkenbauma Nachmana,
23. Pietrzaka Telesfora,
24. Podgórną Helenę, 25~ Przytyk Brandlę,
26~ Pojmana Symchę -Binem,
27. Rapaport Salę,
28. Roz.enkranc Dworjrę,
29. Rybiałka Aleksandra,
30. Rumienickiego Kazimierza,
31. Szperlinga Natana,
32. Strasberg Salę,
33. Tankowskiego Gedalę Majera,
34. Wajsmana Efraima,
35. Wina Mendla,
36. Wojciechowskiego Zenona,
37. . Zajdenfelda Leona,
38. Zajączkowskiego Jana,
39. Zelmana Moszka,
40. 1Zimmera Wolfa,
41. Zylbersztajna Abrama,
42. Zylbersztajna Jakuba.
Nieodebrane w poWyżsZy1ll- terminie nakazy
--"'. w myśl powołanej ustawy o państwowym podatku dochodowym - z'Wrócone zostaną VII
Urzędowi Skarbowemu w Łodzi z tem, że doręczenie tych dokumentów uważać się będzie
za uskutecznione.
Łódź, dnia 26 lutego 1930 r.
MAGISTRAT M. ŁODZI.
Prezydent {-) B„ Ziemięcld„
Przew. Wydz. Podatkowego:
(-) L. Kuk.

Łód.i:ki Dziennik.
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OBWIESZCZENIE„

Nawiązują:-d~K~~=~;~ń,, ·:publikowanych w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim z dn.
is. V. 1929 roku (Nr. 11) i z dnia 15. VII. 1929
roku (Nr. 15) oraz w Dzienniku Zarz,ądu m. Ło
dzi 'Z dnia 14. V. 1929 r. (Nr. 20) i z dnia 9. VII.
1929 roku (Nr. 28), Magistrat m. Łodzi niniejszem ogłasza poniższą tabelę obowiązujących
na terenie m. Łodzi stawek dodatku komunalnego do państwowego podatku od nieruchomości, obejmującą pełny okres roku 1929 .(I, Il, III
i IV kwartał).
TABELA

n

P$ł'1-ltS.!l!Qi:"'~:

stawek dodatku komunalnego do państwowego
podatku od nieruchomości na rzecz m. Łodzi
na rok 1929.

K war tal I.
(U chwała Rady Mieiskiej z dnia 17. I. 1929
roku, zatwierdzona reskryptem Min. Spr. Wewnętrznych Nr. SF. 4529/2 z dnia 18. III. 1929
roku, podanym do wiadomości pismem Urzędu
Wojewódzkiego L. III. 1902 z dnia 27. III. 1929
roku).
l(ategorja I (nieruchomości, w których conajmniej 50% ogólnej sumy czynszów komornianych, wzgl. wartości czynszowej, przypada
na lokale, nie osiągające w roku 1929 - 100%podstawowego komo1"llego z czerwca 1914 r.).
Od nieruchomości kategorji I-ej stawki wynoszą:

a) przy ogólnej sumie komornego, nieprzekraczającej w .roku .1929 zł. 2,000.- 25% naleiności państwowego po,datku
od nieruchomości;
b) przy ogólnej sumie komornego, nieprzekraczającei w roku 1929 zł. 4,000.- 50% należności państwowego podatku
od nieruchomości;
c) przy o!!ólnej sumie komornego, przekraczającej w roku 1929 zł. 4,000:- 75% należności państwowego podatku
od nieruchomości.
Kategorja II (nieruchomości, w których conajmniej 50%. ogólnej sumy czynszów komornianych, względnie wartości czynszowej, przypada na lokale, płacące w roku 1929 - 100%.
-podstawowego komornego z czerwca 1914 r.).
Od nieruchomości kafogorji II stawka wynosi 100% należnooci państwowego podatku
od nieruchomości.
·

K w a rt a ł 111 Ili i IV.
(Uchwała

Rady Miejskiej z dnia 21. III. 1929
rokp, zmieniona reskryptem Min.. Spr. Wewn.
Nr: SF. 5202/3 z dnia 24. VI. 1929 roku, poda. nym·do wiadomości pismem Urzędu Woiewódzkiego L. IIL 3703 z dnia 25. VI. 1929 r.).
Kategprja I (nieruchomości, w których conajmniej 50% ·ogólnej sumy czynszów komornianych, wzgL wartości czynszowej, przypada
na lokale, nie osiągające w roku 1929 - 100% '
podstawowego komornego z czerwca 1914 r.).

W
.. o~wódzki•·
•

-

•

l

-

"

Nr. 6

Od nieruchomości kategorji I-ej stawki wynoszą:

a) przy ogólnej sumie komornego, nieprzekraczającej w roku 1929 zł. 2,000...:..... 25% należności państwowego podatku
od nieruchomości;
b) przy ogólnej sumie komornego, nieprzekraczającej w roku 1929 zł. 4,000.- 50% należności państwowego podatku
od nieruchomości;
·
c) przy ogólnej "'sumie komornego, pr~ekra
czającej w .roku 1929 zł. 4,000 ...::.... 75% należności państwowego podatku
od nieruchomości.
·
Kategorja II (nieruchomości, w których conajmniej 50% ogólnej sumy czynszów komornianych, względnie wartości czynszowej, przypada na lokale, płacące w roku 1929 - 100%
podstawowego komornego z czerwca 1914 r.).
Od nieruchomości kategorji II stawka wynosi 125% należności pań_stwowego podatku
od nieruchomości.
Łódź, dnia 21 11:1tego 1930 r.
MAGISTRAT M. ŁODZI.
Prezydent (-) B. Ziemięcki.
Przew. Wydz. Podatkowego:

(-) L. Kuk.
OBWIESZCZENIE.
-•1. m
Magistrat m. Łodzi - na ·zasadzii art. 122

ustawy o państwowym podatku dochodowym
(Dz. U. R. P. Nr. 58 z r„ 1925) wzywa poniżej
wymienionych płatników do zgłoszenia się
w ciągu dni 14 od daty niniejsz.ego obwieszczenia do Biura Wydziału Podatkowego (Pl. Wol'."
ności Nr. 2, pokó'j Nr. 23) po odbiór nakazów
płatniczych 1 nadesłanych przez XII Urząd
Skarbowy w Łodzi na wspomniany wyżej poda tek na rok 1929:
1. Miks Annę1
2. Drążkiewicza Wacława,
3. ;Engla Szmita,
4. Hermana Mendla Szmula,
5. Toporka Józefa,
6. Szwarca T ~odora,
7. Rosenfelda Adelmana,
8. Borowicza Jana,
9. Kozierską Janinę,
10. Sukc. Kindermana Gust. (Roeser),
11. Sobczyka Michała,
·
12. Terkowskiego Leona,
13. Tmjanowskiego Marka,
14. Wajnberga Fiszla,
15. Nowakowskiego Antoniego,
16. Tomaszewską .Leonardę,
17. Miodownika Chaima,
18. Ciszewską Zofję,
19. Bronik Marję,
20. Nowińskiego Józefa,
21, Silberberga, Chila,
22 .. LiskiewiczaI Józefa,

t~dzkf Ilziennik ·Wojewódzki.
N,· ·6·
--=~r~·....::...·---------~-----:-~-----~--

23.
. 24.
25.
26.
27.
28.
29..
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
· 46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

~

Grabowską Reginę,

Jan ca Erwina,

Szumską Janinę,

Paczesnego Jana,
Martin Olgę,
Rozencwajga Chaima;
Karlikowskiego Józefa,
Zajdla Jana;
Krengla Mordkę,
Szulca Ludwika,
Tinpulwera Abrama,
Fischela Gedalję,
Rejniak Leokadję,
Majznera Arona,
Fuksa Abrama,
Grynglasa Motta,
Guta~Peter,
Chtina Chanę,
Karpińską Walentynę,
Fajer Celę,
Łędziewicza Br.,
żukowską Rozalję,
Gabrjel Elizę,
Relińską Józefę,

Szmutlera L.,
Weltmana Jakuba,
Waszkiewicza Stanisława,
Cziszewską Marjannę,
Antoninę,
Działowską Rµchlę,

Malznera

Zylberberga Joela,
Stasika Romana,
Gielniawskiego Moszka,
Justmana B.,
57. Rusie~ką Gitlę, ·
58. Blankiet H., ,
59. Nieswarba Alfreda,
60. Kowalską ·Helenę,
61. Cuknika Ryszarda,
62. Wolską Władysławę,
63. Gertnickiego Zygmunta,
64. Stolińską Zofję,
65. Godlewicza Sztamę,
66. Maciejaka Adama,
67. Festera Stanisława,
68. Karskiego Jana,
69. Zelznera Andrzeja,
70. Szczygielskiego Kazimier.za,
71. Danielskiego Wiktora,
72. Sapira Mordkę,
73. Klausa Ottona,
74. Żródelską Cecylję,
75. Webera,
. 76. Szymkiewicza Abrama,
77. Dragana Adama,
78. „Sp. Zarob. Przep." Sp. z ogr. odp.
79, Kilanowskiego Józefa,
80. Nowakowską Stanisławę,

81. Wysocką Helenę,

82. Kantorską Reginę,

83.
.84.
85.
86.

Mełdner Cecylję,

Fogiel Edmunda,
Kopińskiego Romana,
Malika ·Bolesława, ·
I
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87. Rajera Roberta,
88. Lezerson Surę .

powyższym teirntlnie ·nakazy
powołanej ustawy o państwowym podatku dochodowym - zwrócone zostaną XII
Urzędowi Skarbowemu
Łodzi z tem, że do-

Nieodebrane w

- w myśl
ręczenie

w

tych dokumentów uważać się będzie
za uskutecznione.
Łódź, dnia 4 marca 1930 r.
MAGISTRAT M. ŁODZI.
Prezydent (-) B- Ziemięckt
Przew. Wydz. Podatkowego:
(-) L- KukOGŁOSZENIE-

110kręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie
podaje do publicznej wiadomości, że oi:zeczeniem z dnia 21 grudnia 1929 r.
postanowił:

Sprostować orzeczenie Okręgowego Urzę~~
Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 28 stycznia
1928 r. (Sprawa Nr. R. 21/28) w tem, że p. 3
sentencji tegoż zamiast "część majątku Naramice, własność Aleksandry Łubieńskiej, dla wyrównania granfo - około 2 ha" winien zawierać: 11 część gruntó.w majątku Naramice (Folwarku Smiechyń), należących do Aleksandry
Łubińskiej dla wyrównania granic, oraz
gruntów, należących do Jana Mielczarka, sukc.
Wojdecha i Petroneli małż. Nawrockich, Antoniego i Magdaleny małż. Szczepaniak, Stanisła
wa i Marjanny małż. Kowalskich, Józefa Ku.biak i Antoniny Sobczak, sukc. Andrzeja Nawrockiego i Pętroneli II voto Tomickiej, sukc.
Szlamy Szmulewicza i Riwena i Ruchli małż.
Erlich - dla zniesienia istniejącej szachownicy,
o obszarze około 2 ha".
Orzeczenie ·to uprawomocniło się dnia 26 lutego 1930 roku".

7833

v.

Z polecenia Prezesa:
(-) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.
I

OGŁOSZENIE-

"Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie
podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 20 stycznia 1930 roku
postanowił:

1. W niosek mieszkańców wsi Skotniki, gminy
Leśmierz, powiatu łęczyckiego z dnia 17-go
grudnia 1928 roku, w sprawie scalenia ich
gruntów zatwierdzić.
2. Ustalić obszar s·calenia wsi Skotniki w skła
dzie:
a) gruntów ukazowych wykazanych w
tabeli likwidacyjnej wsi Skotniki o obszarze około 64 ha;
~
b) gruntów- obj-ętych księgą hipoteezną
dóbr Skotniki a otrzymanych przez po~zc~e-

Łódzki Dziennik Wojewódzki •.
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gólnych gospodarzy wsi Skotniki za ·;likwi~owane służebności oraz za przebudowę (J
obszarze około· 61 ha;
·
c) gruntów oh)ętych księgą hipoteczną
„Małachowice Nr. 2" a należących ·do Kubia:ka Stanisława s. Stanisława, o obszarze
około 1,5 ha, oraz
d) gruntów objętych ksią1gą hipoteczną
dóbr Skotniki, o obszarze około 40 ha, w
celu usunięcia szachownicy i wyprostowania granic.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 22-go
lutego 1930 roku.
.
Z polecenia Prezesa: _,
(-) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.
7837 V.
OGŁOSZENIE.

„Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie
podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 31 grudnia 1928 r.
postanowił:
mieszkańców
wsi Ochle,
Dąbrowy. Rusieckie, powiatu ła:skieg;o

1. wnfos.ek

gminy
z dnia
3 styczma 1928 r. w sprawie scalenia ich
gruntów zatwierdzić i
2. ustaHć obszar scalenia w składzie:
1} gruntów. wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Ochle, · o obszarze około
242 hai
2) częśd gruntów hipotecznych kolonji
Ochle· Nr. II, gminy Dąbrowy Rusiee1kie, o
obszarze około 97 ha, a w. szczególności:
a) dodatki łąkowe, położone pomiędzy pas~w1skiem włościańskim a w.schodnią gramcą gruntów ornych włościańskich wsi
Ochle, b) dwa działy gruntów, ornyąh, położone po zachodniej stronie wsi
Ochle
(„dział szeroki i dział w~ski"), c) całe parcele Nr. Nr. 1 i 18, położone po wschodniej stronie wsi Ochle, d) dodatki gruntów
ornych przy drodze Ochle - · Widawa, e)
_ łąka pokarczemna i p1okowalska, położona
przy północnych gr~nicach .gruntów ukazowych, f) dział gruntu ornego od strony wsi
Kurówek,
własność Lewka Lipińskiego
{przy północnej granicy łąk włościan wsi
Ochle} i g) parreela Nr. ·28, 1położona od
strony wsi Kurówek, własność Józefa
Dziedzica i
3) gruntów fabelowych o obszarze zgodnie z tabelą likwidacyjną wsi Kurówek,
około 46 ha w naturze zaś, około 53 ha i
4) części gruntów hipotecznych kolonji
Kurówek. Ochelski, o obszarz·e około 42 ha,
położonych przy wsi Kurówek {o>d strony
p~łudniowej i zachodniej), a należących do
J ozefa Gorczyka, Franciszka Roś.czaka,
Ąndrzeja ~luty11 Adama RQŚS2aka, Franciszka Stasiaka, Józefa i Franciszki małż.
Kilam,. Jana Stasiaka, Jana Owczarka An·
torniego Rośczaka, Konistantego. Roś~zaka,

Nr. 6

sukc. Stanisława Roścza1ka i Franciszika Buczyniaka.
. Orze:zenie .t<?· zostało utrzymane w mocy
orzeczeniem Mm1stra Reform Rolnych z dnia 29
stycznia 1930 roku.
·
Z polecenia Prezesa:
(-) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.
7836

v.

OGŁOSZENIE.
„Okręgowy

Urząd

Ziemski w Piotrkowie
podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia .13 stycznia 1930 roku
postanowił:

1. Wniosek Powiatowego Urz·ędu Ziemskiego w Piotrkowie ujęty w pisma.eh Nr. 2086
z dn~a 20 grudnia 1929 roku oraz Nr. 29 z dnia
9 stycznia 1930 roku, w sprawie zmniejszenia
obsz~ru scalenia wsi Tomawa, gminy Ręczno,
powiatu piotrkowskiego· - zatwierdzić.
2. Zmniejszyć obszar scalenia wsi Tomawa
przez wyłącz·enie z tego gruntów majątku Mierzyn o oibszarze około 4 ha.
Orzecz.enie to uprawomocniło się dnia 18-go
lutego 1930 rokuu.
Z polecenia :Pr·ezesa:

7835

v.

(-) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.
7834 V.

OGŁOSZENIE •.

„Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie
P?da je do publicznej wiadomości, że orzeczemem z dnia 5 grudnia 1929 r.
:p o s t a n•o w ił:
,
1l. Wniorsek mieszkań.ców wsi Klęcz, gminy
Chociw, ·powiatu łaskiego z dnia 6 grudnia 1928
roku, w sp·rawie scalenia ich gruntów - zatwierdzić.

w

2) Ustalić
składzie:

obszar scalenia wsi

Klęcz

i

Łazów

a) gruntów ukazowych i za1służebnościo
wych, wykazanych w· tabeli likwidacyjnej
wsi Klęcz, o obszarze około 128 ha;
~) gruntów, objętych księgą hipoteczną
ma J. Klęcz, a należących do grupy włościan
wsi Klęcz, o obszarze około 45 ha;
c.) gruntów ukazowych i zasłużebnościo·
wych, ·wykazanych w ta:beli likwidacyjnej
wsi Łazów, o obszarze około 148 ha i
·d) gruntów ukazowych, wyka·zanych w
tabeli likwidacyjnej wsi Chodw pod Nr. Nr.
25, 26, 27 i 28, o obszarz.e około 1 ha,. oraz
e) gruntów, objętych księgą hipoteczną
maj~tku C~ociw i Łazów, celem wyprostowania ,gramc, o obszarze około 5 ha.
.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 18 lutego 1930 roku.
Z polecenia Prezesa:
(~)

M.1.

Grąbczewski

Naczelnik Wydziału.

Łódili

· Nr„ 6
·--------~----.~

J;:>ziermik

Do akt Nr. 505/29.
OBWIESZCZENIE„
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, XVII
rewiru. Alojzy Gałczyński, urzędujący w m.
:Łodzi, przy ul. Mielczarskiego Nr. 14, obwieszcza, że w dniu 17 czerwca 1930 roku, od godziny 1O rano, odbędzie się w sali posiedzeń
.Sądu Okręgowego w Łodzi, przy ul. Żeromskie. go Nr. 115, na żądanie Stanisława Markowicza
·i in., sprzedaż z publicznej licytarcji nierucho.mego majątku, położonego we· wsi Złotniki, gm.
Dalików, pow. łęczyckiego,. woj. łódzkiego, stanowiąceg.9 własność Adama Klonowicza.
Nieruchomość ta składa się z 46 mórg 248
prętów ziemi, wydzielonej z majątku ziemskie- ·
go Złotniki, oraz następujących budynków,
·szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 23
,grudnia 1929 roku: 1) domu mieszkalnego,
drewnianego o 4-ch mieszka:aiach, 2) śpichrzu
murowanego z kamienia wapiennego, 3) obory
murowanej z polnego kamienia, 4} stodoły
drewniane'j, 5) stodoły drewniane j i 6) szopy
·drewnianej.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduj e się, zostanie sprzedana w całości, zapisana
jest do księgi hipotecznej maj. ziem. Złotniki,
przechowywanej w Wydziale Hipotecznym w'
Kaliszu, sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 25.000.-, a zamierzający wziąć
udział w licytacji, ohowiązany j·est złożyć wadjum zł. 2.500.-.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w· kancelarj i I Wydziału Cywilnego Sądu
Okręgowego w Łodzi.
Komornik (-) A. Gałczyński„
1

Do

alt Nr. 376/29.

OBWIESZCZENIE„

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, XVII
rewiru, Alojzy Gałczyński, urzędujący w m.
Łodzi, przy ul. Mielczarskiego Nr. 14, obwieszcza, że w dniu 18 czerwca ,J 930 roku, od godziny 10 rano, odbędzie się w sali pasiedzeń
Sądu Okręgowego w Łodzi, przy ul. Żeromskie
go Nr. 115, na żądanie Ch.aima Pika oraz Arona F aua, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Leszcze,
gm. Tka.czew, pow. łęczyckiego, woj. łódzkiego,
,.stanowiącego własność Franciszka Kubiaka.
Nieruchomość ta składa się z pięciu osad
włościańskich, zapisanych w tabeli likwidacyjnej pod Nr. Nr. 1, 6, 10, 14 i 15 oraz w reper. 1:orjum hipotecznym oisad włościańskich, prze>Chowywanem w Wydziąle Hipotecznym w Łę
czycy, pod Nr. 216, posiada ogólnej powierz.chni
24 morgi 102 pręty ziemi oraz naistępujące budynki, szc~egółowo wymienione w opisie z dnia
29 listopada 1929 roku: 1) doon mieszkalny, mu.rowany o dwóch izbach, 2) stodoła drewniana,
3) dwie szopy drewniru;ie; 4) obora .drewniana,
.5) dom mieśzkalny d~ewniany o dwóch izbach,
.i6) obora z gliny i 7) chlew murowany.
ll Powyżs~.a nieruchomość w zasta.wie.nie znajduje się,, wstanie sprzedana w całości i obciążo1

Wojewpd~ki
__. _ __
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na jest: 1) hipoteką prawną na kwotę rb. 1.200,
· 2) ostrz,eżeniami na ogólną kwotę zł. 19.942 i 3)
kaucją na kwotę dol. am. 2.000.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 60.000, a' zamierzający wziąć udział w
licytacji, obowiązany jest złożyć wad j urn w
kwocie złotych 6.000.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji II Wydziału Cywilnego Sądu
Okręgowego

w Łodzi.

Komornik (-} A. Gal czyński.
OGŁOSZENIE.
Opierając się

na

Rozporządzeniu\

Prezyden-

ta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 roku

o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 527)"
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznyoh
z dnia 29 października 1919 roku o uregulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i
jego przetworów oraz cegły (Dz. U. R. P. Nr. 81
poz. 607), Rozporządzeniu Wojewo:dy Łódzkie
go ,z dnia 8 kwietn~a 1929 roku oraz na opin j i
Komisji do ustalania cen, wyrażonej na posiedzeniu w dniu 7-go marca 1930 rok.u - niniejszem podaje do wiadomości mieszkańcom
m. Łodzi oo następuje:
·
Uchwałą Mag,istratu m. Łodzi N1". 202 z dnia
7 marca 1930 roku zo1stały wyznaczone nastę
pujące ceny maksymalne (najwyż,sze):
1

mięso

wieprzowe i wyroby masarskie
za 1 klg. w d~talu:
1. wieprzowina ,
zł. 2.45
2. wieprzoivina bez dokł.
3.00
3. schab i ba1łero'n
3.00
u
4. słonina
3.20
"li 3.20
5. sadło
6. salceson
3.20
" 3.20
7. kiełbasa ·kraj ana
8. kiełbasa serdelowa
3.20
" 4.10
9., -kiełbasa pasztetowa
" 4.20
10. serdelki
" 2.30
11. podgarlana
" 2.30
12. czarna
"
13. kaszanka
1.20
fi
14. krakowska
4.10
" 5.90
15. szynka gotowana
"
16. szynka sur. wędzona
3.40
" 3.90
17. szynka bez. kości
" 5.90
18. baleron gotowany
" 4.60
19. baleron surowy
H
20. boczek surowy wędzony
4.10
" 4.40
21. boczek gotowany
" 3.70
22. szmalec
"
23. słonina. paprykowana
4.40
" 6.30
24. polędwica sur. wędzona
" 4.10
25. rolada
fi
26„ kiełbasa· sucha
5.00
•
" 7.50
27. salami
"
28. parówki
.u 5.00
5.80
29. kiełbasa sucha polska
Na

·.,ff,

Ił

"

_1_4_6______________
Łódzk!_ Dziennik Wojewódzki.
30. kiełbasa sucha moskiewska
31. kiełbasa sucha myśliwska
32. salami miękkie
33. siekane mięso
34. kiełbasa surowa

Na

mięso wołowe,

baranie i
w

" 5.80
" 7.10
" 5.00
do umowy
do umowy

cielęce

za 1 klg.

hurcie~

1. wołowina normalna I gat.
2. wołowina normalna II gat.
3. wołowina koszerna I gat.
4. wołowin.a koszerna II gat.
5. cielęcina normalna
6. cielęcina koszerna
7. baranina normalna
8. baranina koszerna

zł.

2.10
" 1.70
li
2.95
" 2.30
" 2.30
" 2~40

" 2.75
" 3.21

w detalu:
1. wołowina normalna I gat.
2. wołowina normalna II gat.
3. wołowiha koszerna I gat.
4. wołowina koszerna II gat.
5. cielęcina normalna
6. cielęcina kosz·erna
7. baranina normalna
8. baranina koszerna
9. wołowina norm. I gat. bez kości
10. wołowina norm. II gat. hez kości
11. polędwica wołowa

zł.

2.40
2.00
",, 3.40
2.75
" 2.60
" 2.90
fi
3.15
" 3.70
'" 3.00
" 2.40
" 3.50

"

Na wyroby masarsk!e koszerne za 1 klg.
w detalu:
1. kiełbasa „salami" I gat.
2. kiełbasa "salami" II gat.
3. kiełbasa wrocławska I gat.·
4. kiełbasa wrocławska II ·gat.
5. kiełbasa gęsia I ~at.
o. kiełbasa gęsia II ,gat.
7. wędlina rozmaitości
8. kiełbaski wiedeńskie I· gat.
9. wątrobiana
10. sucha eksportowa

zł.

8.90
" 7.00
" 5.40
" 4.00
, " 7-.40
" '6.40
" 9.80
" 6.80
"• 5.70
" 9.45

\VI myśl § 10 zacytowanego wyżej Rozporządzenia Ministra Spraw W.ewnętrznych winni
żądania lub pobie~ania ·Cen wyższych od ·wyznaczonych, będą ukarani przez władzę administracyjną; I instancrj i'. według art. art. 4 i 5 wyżej

.zacytowanego Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej aresztem do 6 tygodni lub grzywną do 10.000 złotych, o ile dany czyn nie ulega
surowszemu ukaraniu w myśl innych Ustaw
Karnych.
Wyżej wyznaczone ceny maksymalne obowiązują na terenie m. Łodzi od dnia następnego
po ogłoszeniu.
Łódź,

dnia 7 marca 1930 roku„

•

„

Prezydent 'm. Łodzi:

w z. (-)St. Rapalski.

Nr. 6

SYNDYK TYMCZASOWY
masy upadłości łódzkiej firmy „Wykończalnia
i Farbiarnia Gustawa Ges·snera Sukcesorowie''
oraz jej właścicieli Ottona Gessnera, WandyAmal ji Hachmanowej, Natalj i-Elli Batheltowej,
Gustawa-Cezara Gessnera i Karola-Hugona
Gessnera
na zasadzie art. 502 K. H. wzywa wierzycieli
upadłej firmy i jej. właśdcieli, ahy w terminie
40-dniowym od dnia dzisiejszego stawili się osobiście lub też pnez pełnomocników w kancelarji
syndyka . w Łodz~ przy ulicy Pi?trkowskiej
Nr. 88, między godzmą 5-7 po południu i oświad• czyli: z jakiego tytułu i na jaką sumę są wierzycielafIIi u~adł~j firmy i aby dowody złożyli
u syndyka lub te:z . oddali takowe na przechowa. nie do kancelarji Sądu Okręgowego w Łodzi
Wydział III Handlowy (ul. Żeromskiego 115).
Po upływie zaś powyższego terminu na zasadzie art. 503 K. H. sprawdzanie wierzytelności odbywać się będzie w kancelarji Wydżia
łu III Handloweg;o Sądu Okręgowego w Łodzi
w .oibecnoś~i sędzieg,o Komi~arza i syndyka w
dniach 14 i 16 kwietnia 1930 r. o godz 12 w
południe.
·
Łódź, dnia 3 marca 1930 roku.

SYNDYK TYMCZASOWY

„ WyGustaSukcesorowie''

upadłości firmy
kończalnia i Farbiarnia

masy
wa

Gessnera
i właścicieli.
Adwokat (-) B. Jasieński.
ZARZĄD

Fabryki Wyrobów

Wełnianych

Karola Eiserta
Spółka

w

Akcyjna

ł..odzi

zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, iż dnia 15-g<>
kwietnia 1930 r. o g,odz. 4-ej po południu w Centralnem biurze fabryki przy ulicy Piotrkowskiej
Nr. 135 w Łodzi, odbędzie się Zwyczajne Wal-·
ne Zgromadz.enie Akcjonarjuszów z następują
cym porządkiem dziennym:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
i bilansu za 1929 r .,
2) podział zysku,.
3) wyibór c:złonków Zarządu i zas·tępców (§ 34)
oraz ·członków Komis1ji Rewizyjnej,
4) zatwierdzenie budżetu i planu działa:lności
n.a 1930 r.,
5) wnioski pp. AkcjonarjUJSzów.
Pr~~o głosu na Walnem Zgromadzeniu na
żasadzie § 20 statutu mają d
akcjonarjusze,
którzy złożą swoje akcje w biurze Zarządu co-·
najmniej na• 7 dni przed Walnem Zgromad:ze-·
niem. Stosownie do § 26 statutu Zgromadzeniepowyższe · ·będzie prawomocne, o ile przybęd11·
na. nie akcjonar'jusze, ·reprezentujący łącznie 1/'5' ·:
,c~ęść kapitału zakładowego.

z

„

„ P. K. O.

·i

.r

.

Łodzi,
Złote

•

•

•
•
.
.
.

dzień

2,872,250.296,409.03
44,726.15
100,000.-

2,208,584.95

730,269.52
94,238.58
796,538.14
20,550. 139,533.51

.
.
,.
procenty, prowizja i damno
W pływy na poczet protestów dawniej odpisanych
.
Różnica kursowa na papierach wartościowych
„ dewizach
„
„
Za wynajęcie nieruchomości .
kasetek stalowych
„
„
39,539.60 'j Przeniesienie z roku przeszłego.
"'
387,915.60

I Pobrane

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT na 31 grudnia 1929 ro.ku.

..

.
.
•
.
.

Złote

. STAN BIERNY.

31-go grudni, 1929 rollu.

·=....

O\

~

2,208,584. 95

2,042,135.33
20,10645
19,758.93
36,873.26
19,870.12,566.50
57,274.48

MA.

28,969,629.78

~

....

ł.

~

~

s.

-~

!:';"

•
.
.
•
.
.
zasobowy
"
.
.
Rezerwa z waloryzacji
Specjalny fundusz rezerwowy .
3,873, 740.07 560,354.ą9
•
.
Fundusz dysp~ycyjny
88,050.Fundusze amortyzacyjne nieruchomości i ruchomości
. 16,360,950.77
.
.
.
Wkłady
430,741.26
.
Korespondenci ,.Loro" banki krajowe
14,463.10
„ zagraniczne
"Loro"
„
979,051.48
·
.
.
weksli
Redyskonto
230,801.-94
Procenty na okres przyszły
157,353.36
t"4
Sumy przechodnie
O•
387,915.60
Zysk za rok 1929
-~
E
22,523,067.58
129,800.;_ . o
Gwarancje
t!.
2,056,819.70
Różni za inkaso
~
4,259,942.50
Różni za ·depozyty
Kapitał udziałowy

,1

ul. Ewangelicka Nr. 15, na

Rok zalotenia 1881.

w

PRZEMYSŁOWCOW ŁODZKICH

2,280, 763. 72
902,099.. 13,587,502.28
78,801.300,504.42
3,132,473.23
391.03
1,060,377 .80
632,628.42
435,000.75,000.37,526 68
22,523,067.58
129,800.2,056,819.70
4,259, 942.50
28, 969,629. 78

Wydatki na utrzymanie biura .
.
Różne wydatki .
,
.
,
Wydatki operacyjne .
Amortyzacja nieruchomości i ruchomości
.
.
.
.
.
Spisane protesty i należności .
Przeniesione do kapitału zasobowego zyski, osiągnięte
z operacji z nieczłonkami
.
Zysk za rok 1929
Podział zysku:
38,791.56
Na kapitał zasobowy
279,725,.
.
.
proc.
10
dywidendę
„
5,500.„ rzecz instytucyj dobroczynnych . .
15,000.„ rzecz Kasy Przezorności prac. banku
48,899.04
Przeniesione na rok 1930
387,915.60

WINIEN.

Udzielone gwarancje
.
Inkaso
Depozyty •

Waluty zagraniczne .
Papiery wartościowe własne
Weksle zdyskontowane
.
.
.
.. .
Pożyczki hipoteczne
Rachunek pod zastaw papierów wartościowych
.
.
.
.
lor owy
„
Korespondenci „Loro" banki krajowe
„N ostro" banki -krajowe .
„
„ zagraniczne
„Nostro"
„
.
Nieruchomości · •
Wewnętrzne urządzenie •
Sumy przechodnie

514,792.60
266,371.32
635,830.58
121,525.63
742,243.59

ograniczoną odpowiedzialnością

.
Gotowizna w kasie . ·
.
.
Pozostałość w Banku Polskim .
„ Banku Gospodarstwa Kraj.
„

STAN CZYNNY.

Spółdzielnia

BILANS BANKU

;
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SotJeti lndostrleJle ·at Commerrlale des antiens EtabDssements

Zarząd

EHI LE HAE BLE R, Soclete Anonvme

Tow. luienkiei Manufaktury Bawełnianej

ii

Bruxelles.

W razie gdyby na Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie , które na środę, dnia 12-.go marca
1930 r. zwołane zostało, nie zgłosiła się dostateczna ilość akcjonarjuszó w, uprasz• się Panów
Akcjonarjuszó w o wzięcie udziału w nowem
Walnem Z.gromadzeniu, które się odbędzie w
pońiedziałek, dnia 31-go marca 1930 r. o godzinie 15-ej w siedzibie towaTzystwa - 42,
Avenue des Arts w Brukseli i które prawomocnie bę·dzie decydowało bez względu na ilość zło
żonych akcyj i udziałów założycielskich.
Porządek

dzienny:

1) Postanowienie odnośnie przedłużenia towarzystwa.
·2) Ustalenie środków zaradczych na podstawie pOIStanowienia, jakie zapadnie.
Aby móc brać udział w Walnem Zgromadzeniu, uprasza się Panów Akcjonarjuszó w o zastosowanie się do artykułu ·25 Statutów.

Akcje oraz udziały założycielskie mogą być
zdeponowane:
w Brukseli - w siedzib.ie towa:rzystwa,
u „Societe generale de Belgique"
i jej filji - 48, rue de Namur
(dawn. „Banque d'Outremeru),
w Łodzi - w siedzibie eksploatacyjn ej,
w Amsterdamie -u 11 Amsterdamsc he Bank".

A rchman

Józef, Pabjanice, Leśna 42, zagubił dowód
konia Nr. 301631.
·
7710-3-3
ndrzejak Antoni, rocz. 1886, zagubił kartę powołania;
wydaną przez PKU Konin. ·
3330-3-1
rabski Feliks, r. 1899, zagubił ksiątkę wojskową, wyd.
przez 27 p. p. w Częstochowie i kartę mobil., wyd.
przez PKU Piotrków.
3326-3-1
jzner Nusen, r, 1898, -zagubił kartę mob., wyd. przev
PKU Łódź.
3148-3-2
mzel Mendel, r. 1889, zagubił ks. wojskową, wydaną
przez PKU Warszawa:
3136•3-2
1.rnbaum Nacha, Krzyżowa 6, zagubiła legitymactę zapomogową, wyd. w lodzi.
.
.
3158-3-3
Boresztajn Alter .Pinkus, r. 188.7, zagubił ks„wojskową.
wyd. przez PKU Koń~kie.
3204-3-1
alcerak Antoni, r. 1902, zagubił ks. wojskową. wydaną
pt'zez PKU Tomasz6w-M.
3213-3-1
iałeński Marjan, zagubil legitymację nauczycielską, wyB daną. ·przez Kur. Okr, Szkol. Łódzkiego.·
3347-3-3
Bednarek Jan, r. 1905, zagubił książkę w()jskową, wyd.
przez PKU Łódź.
3106-3-2
Boms Sala, ·Pomorska 50, zagubiła wyciąg z ksiąg stałej
ludności z Warty.
'
,
3139-3·2
Bo~kowski Lajzer, r. 1898, zagubił książkę wojskową
l kartę mobilizacyjną, wyd. przez PKU Łódź miasto.
3138-3-2
orst Dawfd. Przejaz~ 65, zagubił dowód osobisty, wyd.
w Łodzi.
,
.
'3095-3-2
rajtbort A.ociel, Andrzeja 46, zagubił dowód osobisty,
wyd. przez L6dzkie Starostwo Grodzkie.
7334-3-2
tożsamości

A

A

A

A
8
B

B
B

1

Spółka

Akcyjna

zaprasza pp. Akcjonarjuszó w na Zwyczajne:
Ogólne Zebranie, odbyć się mające w Łodzi wlok.alu Prezesa Zarządu przy ulicy Piotrkow. skiej 177, o godz. 3-ej po południu \w dniu 29'
marca 1930 r.
Porządek obrad obejmuje:
1) Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok
1929, rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu:
i rachunku strat i zysków za rok 1929.
2) Zatwierdzenie budżetu na rok 1930.
3) Określenie wynagrodzeni a .członków zarządu
i komisji rewizyjnej,
4) Wybory do zarządu i komisji rewizyjnej.
5) Zatwierdzenie nowego statutu spółki, uzgodnionego z przepisami prawa o spółkach ak-·
cyj-nych.
6) Wolne wnioski.
Akcj onarj usze, pragnący uczestniczyć na tem
zebraniu, powinni na 7 I.ni przed terminem
przedstawić zarządowi oryginalne akcje lub dowody depozytowe {z wyszczególnieniem numerów akcyj) instytucyj kredytowych, przez rząd
zatwierdzonyc h.
W razie niedojścia do skutku w powyższym.
terminie, Zwyczajne Ogólne Zebranie odbędzie
się w drugim terminie, -bez względu na przedstawioną liczbę akcyj, w dn. 12 kwietnia 1930 r.
o ,godz. 3-ej po południu w tym samym.lokalu ,
bez oddzielnych ogłoszeń.

Maciej, Piotrkowska 231.
Bieniek
rejestr. od autobusu
80424.
ezbroda Mendel, r. '1885,
B przez PKU

zagubił

przedni Nr„
6903-3.-3
zagubił
wojskową, wyd.
Łódi.
3023.J-3 '
iałek Abraham Dawid zagub. wyciąg z ksiąg stałej ludności m. Głowna.
·
1849-3-1
ajerowi . Alfonsowi, r. 1899, skradziono ks. wojsknwąr
wydaną przez PKU Łódź.
3018.3-3
zarnecki Walenty. zagubił patent przellJysłowy IV kat.~
wyd. przez Urzą~ Skarbowy w Lodzi.
'1702-3-1
ytryn Icek, r. 1908, zagubił zaświadczenie o reiestracfi„
wyd. w Łodzi
"
.·
3169-3-1
yk Gustaw, Główna 37, zagubił książkę poborowĄ det„
sprzedarv wyrob. tyt. na rok 1930.
31.70-3-1
hmurski. Antoni, Lutomierska SS, zagubił . pozwolenie
na sprzedaż detaliczną spirytusu leczniczego, wydaneprzez Urząd Akcyz w Łodzi.
7102-3-3
zkwianianc A. P., Łódź, Piotrkowska 69, zagubił zezwolenie na sprzedaż' spirytusu łeczniezego, wyd, przez
Urzącl Akc. w Łodzi,
'
·
3058 3„3
zapliński Piotr, i'. '1886, zagubił ks. wojskową, wydaną ,
przu PKU Łódź-pow.
.
3030.3-3
hil Majlecb Żabner, rocznik 1900, zagubił ks. woisk.•
wyd. przez· l?KU-J,.ódź oraz dowód osobisty, wydany
przez ł.6dzkie St41rostwo Grodzkie.
7430-3-1
ukierman Sztama Dawid, Kamienna 18, zagubit tvm,
czasowy dowód osobisty, wyd. w Łodzi. 3116-3-2
zerniak Kazimierz r. 1894, zagubił ks. wojsk., Wydaną
przez PKU Konin.
.
3301·3-Z
nu.bek Natalja, Petersburska 19. zagubiła wyciąg z ka.
ludności, wydany w gm. Wiskitno.
3191-3-1
ł.D

B

B

C
C
C
C

C

C

C

C
C

.
ks.

Ludwiko"'i, · m. wsi Białobłoty, gminy Grodziec,
D alke
skradziono dowód tożsam. konia Ser. A. Nr. 403630.

3340-3-3
r. Lebreeht Miller, -włyń, · zagubił tylny znak rejestr.
samochodu ŁD 81759, wydany przez Dyr. Rob. Publ.
3071-3-3
/w Łodzi.
obnie~ski Srul Lejzor, Magistracka 16, zagubił dowód
D osobisty zagraniczny, wydany przez Łódżkie Staro6907-3-3
stWo-Grodzkie.
Dubiński Józef, r. 1900, zagubił ~aświadczenie. wojskob-3-3
we, wydane w lodzi.
nreszer Jan, r. 1908, zamieazk w osadzie Wilczy, gm.
Wilczog6ra, zagubił zaświadczenie wojskowe, wydane
pnez Komisię Pr:teglądową w Słupcy w r. 1929. 3317-3-2
nrozdżalski Stanis~aw, r. 1888, zagubił ks; wojskową
3135-3-2
i dowód osobisty, wyd. w Łodzi. ·
mowski· Z. i .S-ka, Piotrkowska 150, zagubił książkę
reiestracyiną samochodu ŁD 81124, wydaną przez
3026-3-3
Uyr. Rob. Publ. w Łodzi.
udek Jan, r. 1894, zagubił ks. wejskową, wyd. -przez
7481-3-2
PKU Sieradz.
udek Roman, r. 1902, zagubił kartę mob., wyd. przez
7256-3-2
PKU Łódit . ·
mowski. Z. i S-ka, Piotrkowska 1'50, zagubił przedni
znak rejestracyjny samochodu ŁD 81409, wyd. przez
3108-3-2
Ilyr. Robót Publ. w Łodzi.
awidowicz Chaim, Złoczew, zagubił 2 blanco weksle
po zł~ 200, z wystaw. Nusena Dtwidowicza, Złoczew,
zlec. Fajgi Rozensztajn. Weksle te unieważn. się. 3132-3-2
izeman Fiszel, Złoczew, zagubił tylny znak rejestra:..
cyjny samochodu ŁD 80567, wyd. przez Dy.r. Robót
3153-3-2
.
·
Publ. w Łodzi.
rątczak Michał. -zam. w Osieku-Małym, gm. Budzisław,
F pow. Kolskiego, zagubił dowód totsamości konia Serja
D. Nr. 976060 wydany przez Rej. Insp. Koni w Gnieźnie.
3335-3-3
alken - Płachecka Olga, Kowieńska 2. zagubiła .dowód
.osob., wyd. przez Łódzkie Starostwo Gro~zkie. 3201-3-1
iedler Ludwik, m(eszk. wsi Brzozogaj, zagubił dowĄd
· 7831-3-3
tożsamości konia Serja A. Nr. 413093.
amulski Ignacy, r. 1894, zagubił ks. Wj>jskową, wydaną
. 3196-3-1
.
przez PKU Łódź.
rancman Teodor,. zagubił legitymację na jednorazową
7707~3-,3
.
.
zapomogę Nr. 16677.
ógel . Chaiin, r. 1893 zagubił ks. wojskową, wyd. przez·
3210-3-1
PKU Łódź-I.

D

D
D

D

D
D

E

F
F

F

F

F
Potrałski i Sciślak
F iszlewicz,
stracyjny od

zagubili tylny znak reje7893-3-1
Nr. 384, wyd. •
uks Karol,
7479-3-2
przez Dyrekcję kolejową w Warszawie.
iriq.a W. Stolarow i S-ka. Łódź, zagubiła 2 ksiązki
„ , · meldunkowe z domów pr2:y ul. Rzgowskiej Nr. Nr.
3122-3-2
24, 26/28.
\.
dowód
zagubiła
1$,
abrowska Marjanna, Południowa
osobisty, wyd. przez Urząd Gnin.y Kluczków-Mały,
. 7335-3·2
'pow. Zdńska Wola.
ajgienblat Anczel, zam. w Koniecpolu, pow. Radomsk.
zagubił tylny znak znak rejestracyjny od autobusu
7431-3-2
ł.D 81795.
aust Samuel, Al. Kościus:z.ki 53, zagubił „ zezwolenie· na
posiadanie broni systemu Browning na rok 1929,
7255.3.2
reund Artur, r. 1899, zagubił książkę wojskową, wyd.
3105-3-2
przez' PKU Łódź-II.
rymet Bera:, Zielona 48, zagub. patent IV kat •. wydany
przez Urząd Skarbowy w Łodzi na rok 1930, 7101-3-3
amulski Ignacy, zagubił książke wojskową, wydaną
. . 3073-3-3
.
. w lodzi,
irma Stanisław Rubinsztajn i S-ka, Moniuszki 7, · zagubiła przepustkę na prawo jazdy ul. Piotrkowską do
3079-3-3
godz. 7·ej wieczorem, którą unieważnia się
ir111a 11 Gentlemen", Łódź, zagubiła ksiątkę rejestracyjną •
samochodu ł..D 82554, wydaną prze.t Dyr. Rob. Publ.
3034-3-3
w .Łodzi.

F
F

'

F

F

F

F
F

F
F

F

półciężarówki ŁD 82078.
zagubił legitymację kolejową

Naftula Ele, Cegielniana 43, zagubiła dowód
Golbfarb
3159-3-1
„osobisty, wyd. przez Kom. P. P. w
rams Emil, r. 1884,
G przez PKU Tomaszów-Maz.
3197-3-1
aizler Maksymiljan, r. 1899, zagubił książkę wojskową
Gi
3074-3-2
mob,, wyd. przez PKU
oldfarb Lejbuś Noch, Południowa 5, zagubił dowód.
G osobisty, wyd. przez
Star. Grodzkie 6904-J..;3
kwit kaucyjny;
14.
oldberg Mendel.
G na 60.- z Elektrowni
3057-3-3
poboro- ·
inter Jakób, Piotrkowska 243, zagubit
G na wyroby tytuniowe, wyd. przez
Akcyz
Łodzi.

zagubił ksiązkę wojskową, wydaną

Łodi-II.

kartę

Łódzkie

Północna

zł.

wą
Łodzi.

żagubił
Łódzkiej.

.książkę
Urząd

7103-3-3
Jan, m. Zduńska-Wola, zagubił dowód osobisty,
G wydany przez Starostwo w Sieradzu w roku 1926,
książeczkę wojskową, wydaną przez PKU Mołodeczno
w 1923 r., legitymację L. O. P. i P ..oraz tymczasowe zaświadczenie Mag. m. Zduńskiej-Woli, upoważniające do
1485-3-3
egzekwowania podatków.
rowas Abram Berek, r. 1906,_ zagubił dowód osobisty
b-3-1
i zaświadczenie wojskowe, wyd, w Łodzi.
ruszka Franciszek, r, 1896,-· zagubił ks. wojsk. i kartę
3124-3-2
mob., wyd. przez PKU Łódź miasto.
ryner Icek Berek, r. 1908, zagubił kartę poborową.
3125-3-2
wyd, w Łodzi.
oldbart Mojżesz, r. 1885, zagubił ks. wojskową, wyd.
7478-3-2
przez PKU Łódź.
auszpigiel Chaja Sura, Pieprzowa 4. zagubiła zapisek
rewizyjny, wyd. przez Urz. Akcyz w Łodzi. 7703-3-1
auf Rudolf, i r. 1898, zagubił kartę powołania, wydaną
3331-3-1
przez PKU Konin,
orn Dawid, Młynarska 8, zagubił dowód tożsam. konia
· 3033-3-3
Nr. 303459, klacz, maści gniada, łysa.
eindrich Rudolf, zagubił ks. wojsk. i kartę1 mob„ wyd.
3107-3-2
przez 4 Dyon Samochodowy w Łodzi.
dczak Eleonora, Zgierska 113, zagubiła dowód osobisty,
3184-3-3
wydany w Łodzi.
~ydorczyk Marianna, Spacerowa 4, zagubiła dowód toż
I samości i legitymację zapomogową Nr. 5502, wydaną
3174-3-3
.
w Łodzi.
nż. I. Piaskowski, zam. w Łodzi, Cegielniana 15. zagub.
I rewolwer, systemu „Browning" Nr. 713737, cal. 6-35
3085-3-2
dźkowski Antoni, Łódź, Narutowicza 68. zagubił pozwo- ·
I lenie na broi\, wyd. przez Łódzkie Starostwo Grodzkie
7257-3-2
i kartę łowiecką.
óźwiak Regina, Wilcza 6, zagubiła 4owód osobisty,
J wydany przez Mogistrat m, Lodzi.
3178-3-3
aworski Józef. r, 1899, zagubił książkę wojskową, wy~
3175-3-1
·
przez PUK Kutno.
atkowski Tomasz. zamieszkały w Suchcicach, 7agubił
dowód tożsamośki konia Nr. 323249, który ninieiszem
3345-3-3
unieważnia się;· .
ózefiak Jan, r. 1901, zagubił książkę wojskową, wyd.
przez PKU Łódź miasto oraz legitymację zapomogową
b-3-2
Nr. 1037, wyd. w Łodzi.
urkiewicz Icek, r. 1909, zagubił kartę rejesjracyjną,
. 3114-3-2
.
wyd. w Łodzi.
ędras Franciszek, r. 1898, zagubił ks. wojskową, wyd.
J przez PKU Sieradz.
1472-3-3
oskowicz Aron, Franciszkańska 15, zagubił przedni znak
rejestracyjny samochodu ł..D 82603, wyd. przez Dyr. ·
3064-3-3
Rob. Publ. w Łodzi.
arolewski Józef. r. 1897, zagubił książkę wojskową.
3155-3-1
wydaną przez PKU Łódi,
lub z 1886 roku Traugutta 1, zag. koncesję na sprzedaż domową wyrobów tytoniowych, wydaną przez
3181-3-1
Urząd Akcyzowy w Łodzi.
ubiak Józef,· rocznik 1888, zagubił kartę- powołania,
3179-3-1
wydaną w ł..ęczycy.
:ruszel Rudolf, r. 1889,. zagubił książkę. wojskową. wy·
3206-3-1
daną przez PKU Kutno.
orng-<>ld Moszek, Moniuszki 1, zagubił zezy.rolen.ie na
sprzedaż wyrobów specjalnych monopolu tytu~iowegą ,
,{>906-3-~3
za Nr. 41252/8766/IV z 21.VI. 1926 r.
w
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Franciszkowi, Grzybowa S, skradziono
K ołacińskiemu
dowód tożsamości kolejowy, wydany przez władze

kolejowe stacji Łódź-Kaliska.
3173-3-1
wiatkowski Jakób, r. 1902, zagubił książkę wojskową.
wydaną przez PKU Łódż.
3200-3-1
oliński Wacław, zagubił ks. wojskową oraz legitymację
K zapomogową Nr. 32860, wydaną w Łodzi. 3192-3-1
ról Franciszek, r. 1895, zagubił książeczkę wojskową,
wydaną przez: PKU Konin.
7712-3.-1
rzan Hersz, Nowaka 20, zagubił dowód tożsamości
konia Serja B. Nr. 436197/Z.
3156-3-1
irsz Adolf, r. 1906, zagubił ks. wojskową i kartę mob.,
wydaną przez PKU Łódź.
·7709-3-1
aczmarkowicz Zygmunt, r. 1904, zagubił ks. wojskową,
wydaną przez PKU Łódź.
3163-3-1
ołacki Józef, zagubił dowód tożsamości konia Ser. A.
K Nr. 404794, wydany przez · Reionowego Inspektora
Koni w Gnieźnie.
·
3338-3-3
łopotowski Stefan, Napiórkowskiego 76: zagubił legitymację nauczycielską Nr. 1225, wydaną przez Kuratorjum Szkolne w Łodzi.
3203-3-1
aban Zelda, Aleksandryjska 34, zagub. dowód osobisty
swój i córki Frejdy oraz wyciąg z ks. ludności z gm.
Międzyrzeczna.
3202-3-3
uc.ner Robert, Aleksandrów, zagubił ks. wojsk., wyd.
przez PKU Łódź pow.
1327-3-3
osiński Henryk, r. 1904, zagubił książkę wojsk., wyd,
K przez P KU Łódź.
3084-3-2
rasnodębski Jan Stanisław, r. 1895, zagubił paszport
K zał!raniczny i książkę wojsk., wyd. w Wilnie. 3090-3-2
onskier Samuel Hersz. r. 1902, zagubił ks. wojskową,
wyd. przez PKU Łódź miasto.
3133-3-2
ozłowski Jankiel, Aleje 1-go Maja 19, zagubił przedni
K znak rejesrracyjny samochodu ŁD 81346, wyd. przez
Dyr. Robót Publ. w Łodzi.
3094-3-2
asztelan Apolonja, Pryncypalna 6, zagubiła dowód
osobisty, wyd. w Łodzi.
3111-3-2
erbet Jerzy, Zgierz, zagubił dowó.!i osobisty, wydaey
przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.
' 3112-3-2
acpszak Czesław, r; 1905, zakubił ks. wojsk. i kartę
mob., wyd. przez PKU Łódź I.
3140-3-2 ·
alski Henoch Majer, r. 1893, zagubił ks. wojskową,
wyd. przez PKU Kutno.
3146-3-2
amiński Edward, Ogrodowa 30, zagubił „ dowód osob.,
K wyd. w Łodzi.
3083-3·2
wiecińska Henryka, Nowaka 4, zagubiła dowód osob. •
K wyd. w Łodzi. '
3103-3-2
iister K. i S-owie, Piotrkowska 165, zagubił tylny znak
rejestr. samochodu ŁD 5 Pr .. wyd. w Łodzi. 3065-3-3
wiatkowski Mieczysław, r. 1908, zagubił kartę poborową, wyd. w Łodzi.
3063-3-3
renicer Gerszon Łajb, 11-go Listopada 30, zag. dowód
osobisty, wyd. przez Kom. P.P. w Łodzi.
'3062-3-3
utner Szmul zagubił świadectwo przemysłowe IV kat.,
wyd. prze:t Kasę Skarbową w Łęczycy na rok 1930.
3313-3-2
wart Moszek, Żeromskiego 1, . zagubił pozwolenie jazdy
szofer. (zielone) Nr. t 4409, wyd. przez Dyr. Pobót
Publ. w Łodzi.
3129-3-2
waśniewski Wacław. r. 1896, zągubił ks, wojsk .. wyd.
K przez PKU Konin.
3306-3-2
ujawski ,Józef, r. 1899, zagubił kartę zwoln. z wojska
i dowód osobisty, wyd. w Łodzi.
3151-3-2
uki! Piotr, Cegielniana 38, zagubił dowód osobisty,
wyd. przez Starostwo Głębockie.
7417-3-2
Kujawski Karol Adolf, zamieszkały w Łodzi, Nawrot 37,
zagubił dowód osobisty, wyd. przez Łódzkie Starostwo Grodzkie.
7260-3-3
asmanowi Józefowi, Piotrkowska 28, skradziono prawo
jazdy Nr. 2124, wydane w Ł"Odzi.
3053-3-3
ryziński Władysław, Szadek, zagubił pozwolenie na
K broń, wydane przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu
za Nr. 270.
3024-3..:3
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Bełchatów zaŁD 80659, wyd.

Majlach, i Grabarczyk Janina,
Krowicki
gubili tylny znak rejestr. samochodu

przez Dyr. Rob. Publ. w Łodzi.
3022-3-3
larowski Wasyl. Bełchatów. zagubił przedni znak re·
jestrać. samochodu ŁD 80369, wyd. przez Dyr. Rob.
Publ. w Łodzi.
3075-3-3
asmanowi Józefowi, ·Piotrkowska 28, skraąziono książ
kę rejestracyjną samochodu ŁD 80393, wydaną w Ło
dzi.
·
3054-3-3
uropatwie Salomonowi, Drewnowska 26, skradziono
dowód zastawowy Banku Polskiego na trzy dolarówki.
3049-3-3
rężlewski Narcy_z,. r, 1908, zagubił zaświadczenie wojK skowe z Kom. Pobor. w Łodzi.
3040-3-3
och Ludwik, zagubił kartę pow9łania wyd. w Łodzi
i paszport zagraniczny, wyd. w Strasburgu. 3060-3-3
rys Jachwet, Zgierska 43/45 zagubiła dowód osobisty,
wyd. przez Łódzkie Starostwo Grodzkie.
3038-3-3
- Kinder Fiszel, r. 1902, zagubił ks. wojsk., wyd. przez
PKU Łódź m.
. 1294-3-3
urzaj Stanisław, r. 1907, zagubił ks. wojskową, wyd •.
przez ł"KU Kalisz.
3039-3-3
issowski Otton, r. 1888, zagubił książkę wojskową, wydaną przez PKU Łódź m. IL
.
3171-3-1
inowski Kazimierz, r, 1903, zagubił książkę wojakową
i kartę mob., wydaną przez PKU Łódź.
b-3-1
uta Katarzyna, Cegielniana 53, zagubiła dowód osob.,
wydany przez V iom. P. P. w Łodzi.
•3172-3-1
asota Józef, Łączna 25, zagubił dowód osobisty, wyd.
przez Łódzkie Starostwo Grodzkie i świadectwo przemysłowe na handel trzody chlewnej.
7706-3-1
ebioda Józef. zagubił dowód tożsamości konia Serja
A. Nr. 420874,
3339-3-3
uboiński Kazimierz, r 1904, zagubił książeczkę wojsk.
·L wyd. ptzez .PKU Łódź miasto.
b-3-3
echr, Jerzy rocznik 191~, zagubił dokument woj~ko~y
oraz dowód tożsamości, wyd. przez XIV Kom1sar1at.
.
7336-3-2
'tnnke Rudolf, Adamów Stary, zagubił tymczasowy dowód osobisty, wyd. w gminie Bełdów'
3099-3-2
isowski Stefan, r, 1903, zagubił kartę mob .• wyd. przez
PKU Konin
3318-3-2
ewi Dawid zagubił kartę mobilizacyjną wydaną w Ło
dzi.
3113 3-2
ewin lzaa.k Mendel. r. 1900, zagubił ks. wojsk., wyd.
przez PKU Łódź.
·
3126-3-2
ausz Zygmunt Gustaw, Ruda Pabjanicka, zagubił prawo
jazdy szofersk. Nr. 2503, wyd. przez Dyr. Robó. Publ.
•w Łodzi ·
3150-3-2
-Łakomiak Jakóh, m. gm. Majaczewice, zagubił dowód
tożsamości konia Ser. A. Nr. 360165 Ks. N. 3341-3-3
.Łuszczak Józef, r. 1895, wieś Kuźnica, zagubił ks. wojskową, wydaną przez PKU Łask.
1483-3-3
.. Łabuz Stanisław, r, 1890, zagubił ks. wojskową i kartę
mobil„ wyd. przez PKU Pinczów.
7333-3-2
arczewski Damian, Pabjanicka 1, zagubił dowód osob., /
wydany w Łodzi.
3177-3-3
ogielnicka Sura Mała. i córka Ró.zia, zagubiły zapotrzebowanie na wyJazd zagranicę, wydany przez.
Konsulat Polski w Luksemburgu.
3161-3-1
ietlicki Stanisław, r. 1887, zagubił kartę powołania,
wydaną przez PKU Konin.
3333-3-1
iller Bruno, r. 1fJ07, zagubił ;zaświadcz.enie z. Komisji
Poborowej, wy(dane w Łodzi oraz leg1tymac1ę zapomogową Nr. 46297. wydaną w Łodzi.
3194-3-J.
arczak Władysław, r. 1895, zagubił książkę wojskową.
wydaną przez PKU Łódź.
3211-3-1
ilczarek Jan, Lipowa 48, zagubił dowód osobisty,
wydpy przez Urząd Gm. Zamość.
3176-3-1
, Morawska Anna zagubiła legitymację urzędniczą Nr.
·· _4115/28/I, wyd. przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego
Łódzkiego.
3035-3-3
·Morawek Edward, r. 1883, zagubił książkę wojskową„
· wydaną przez .PKU Łódź.
3068-3-3
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r. 1890, gm. Pajęczno, . zagubił
wyd. przez PKU Radomsk.
1476-3-3
arczak. Józefa,. Sierakowskiego 4, zagubiła wyciąg
z ksiąg stałeJ ludności, gminy Brużyca, powiatu
Łódzkiego.
5953-3-3
ą~osz Wincenty, r. 1901, zagubił książkę wojskową
M l kartę mob., wyd. w Łodzi.
3059-3-3
Mucha Piotr, r. 1898, zagubił ks. wojskową, wydaną
przez PKU Sieradz.
3311-3'."2
Matusiak Anna, Lubelska 8, zagubiła dowód osobisty,
wyd. w Łęczycy.
.
3098-3-2
Michalak Antoni, .Pabjanice, zagubił przedni znak próbny
samochodu ŁD 60 Pr., wyd. w Łodzi.
3102-3-2
ękarski Stefan, r. 1894, zagubił ks. wojsk. i kartę mob.,
M wyd. przez PKU Łódź.
b-3-2
akowski Józef, Łódź, Spacerowa Nr. 1, zagubił poz:
wolenie na broń wydane przez Łódzkie Starostwo
Grodzkie.
7258-3-2
acuda Wojciech, wieś Chocianowice, gm. Widzew,
zagubił dowód tożsamości konia wałacha gniadego,
za Nr. 279336 Seria A.
7175-3-2
awrocki Jan, r. 1899, zagubił książkę wojskową, wyd.
przez PKU Konin.
/
3332-3-1
ajglik Moszek, Młynarska 26, zagubił wyciąg z ksiąg
stałej ludności z gm. Przytyk, pow. Radomski. 3209-3-3
owakowi Józefowi z Zamościa, gm. Wola-Wężykowa•
pow. Łaskiego w dniu 13.1.30 r. skradziono z mieszkania 11 weksli blanco na ogólną sumę zł: 5000, wyst.
przez Stanisława Rozwandowicza. Weksle te unieważ·
nia się.
1477-3-3
rbach Izaak, Al. 1-go Maja 38, zagubił legitymację
zapomogową Nr. 235/28.
3195L3-3
pieliński Zygmunt, Konstantynowska 55, zagubił legiO tymację zapomogową Nr. 32246 i wyciąg z ksiąg stałej
ludności, wyd. w Łodzi.
3162-3-3
lejniczak Andrzej, r. 1896, zagubił książkę wojskową,
. . • wydaną w Kutnie.
3100-3-2
szc-zepalski Edward, zagubił książeczkę wojskową,
wydaną w Łodzi.
3028-3-3
lczyk Ignacy, r. 1900, zU,ubił książkę wojskową, wyd.
przez PKU 37 p. p. w Kutnie.
1487-3-3
lejniczak Jan, r. 1895, zagubił książkę wojskową i dowód
osobisty, wyd. w Łodzi, .
3077-3·3
lszak Zelman, Tomaszów Maz. zagubił prawo jazdy
szoferskiej Nr. 5605, wyd. przez Dyr. Robót Publ.
w Łodzi.
3080-3-3
iwowarczyk Marcin z Pacierzowa, zagubił dowód tożsa
mości konia Ser. A. Nr. 343100.
7848-3-3
iechulski Konstanty, r. 1908, zagubił zaświadczenie
z Komisji Lekarskiej w Łodzi.
3183-3-3
·pierczyński Ignacy, Wólczańska 179, zagubił legitymację
zapomogową, wydaną w Łoazi.
3187-3-3
iękny Bolesław zam. w Kaliszu, ul. Łódzka 14, zagubił
dowód tożsamości konia Serja A. Nr. 383546, wałach,
maści gniadej prawa tylna pęć, ur. 1916 r.
3328-3-3
eli Kazimierz, Tomaszów-Maz., zagubił prawo jazdy
szoferskiej Nr. 3921. wyd. przez Dyr. Robót Publ,
w lodzi.
3165-3-1
acer Karol, r 1889, zagubił książkę wojskową, wydaną
przez PKU ł..ask w Sieradzu.
3167-3-1
iech Feliks. r. 1907, zagubił książkę wojskową, wydaną
przez PKU Piotrków.
..
· 3324-3-1
cłtworowski Andrzej, Kobylniki, zagubił książkę rejeP stracyjną .samochodu ŁD 96.
3343-2-1
piorun Zygmunt, r. · 1896. zagubił ks. wojskową i kartę
mob„ wyd. przez PKU Łódź-m.
' b-3-2
inches Pinkus Rywen, r •. 1899, zagubił ks. wojskową
· i kartę mob, wyd, przez PKU Piotrków.
3119-3-1
feiffer Ryszard, zagubił dowód osobisty, wyd. w Łodzi
i zaświadczenie. wojsJrnwe, wydane w Ło~zi. 3101-3-2
olska Akcyjna Spółka Telefoniczna w Łodzi, zagubiła
tylny znak rejestracyjny samochodu ŁD 80835, wyd.
przez Dyr. Robót Publ. w Łodzi.
.
3069-3-3

Mielczarek Wojciech,

kartę demobilizacyjną,
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zagubił

r. 1905,
PylnieKazimierz,
wojskowe. wyd. w

tymczasowe

Łodzi.

zaświadcze

3046-3-3
pieszewski Józef, r. 1893, zagubił ks. wojskową, wyd.
przez PKU Sieradz i tymczasowy dowód osobisty, wydany przez Magistrat m. Zduńskiej-Woli.
1499-3-2
pitsz Gustaw Adolf, zamieszkały w Rudzie Pabjanickiej,
ul. Kopernika Nr. 21, zagubił dowód osobisty, wyd.
przez Kom. P. P. w Łodzi Nr. 24 P.
3070-3-3
inkus Ajfer, r. 1905, zagubił książkę wojskową, wyd.
w Łodzi.
3076-3-3
Rakowska Jadwiga, Kilińskiego 84, zagubił prawo jazdy
szoferskiej, wydane przez Dyr. Robót Publicznych
w Łodzi.
3199-3-1
ajnhold Markus, r. 1899, zagubił ks. wojskową, wyd.
w Łodzi.
3110-3-2
Resursa Rzemieślnicza w Łodzi, zagubiła koncesję na
domową sprzedaż papierosow, wydaną przez Urząd
Akcyzowy w Łodzi. za L. 28224/7434/22.
3121-3-2
IDżewicz Jan, r. 1897, zagubił- ks. wojskową, wydaną
przez PKU Konin oraz dowód osobisty, wyd. przez
Starostwo Powiatowe w Słupcy.
3303-3-2
zymański Karol, r. 1890, zagubił książkę wojskową.,
S wyd. przez PKU Pinczów.
3164-3-1
Siatkowski Tomasz, Zgierz, zagubił prawo jazdy szoferskiej Nr. 2737, wyd. przez Dyr. Robót Publicznych
w Toruniu.
.
3214-3-1
telzig Oskar Ferdynand, Emilji 18, zagubił pozwolenie
S na broń, wyd. przez Łódzkie Starostwo Grodzkie za
Nr. 1052/29/Br.
3180-3-1
uligowski Władysław, r. 1905, zagubił książkę wojsk.,
wyd. przez PKU Łódź powiat.
3189-3-1
zwarc Teodor, Dębowa 5, zagubił tylny znak rejestrac.
samochodu ŁD 80303, wyd. przez Dyrekcję Robót
Publ. w Łod-ii.
,
3205-3-1
kawińska Alma, Radwańska 69,· zagubił dowód osobisty,
S wyd. w Łodzi,
.Ą207 -3-1
zulc Józef, r. 1895, zagubił książkę wojskową, wydaną
S w Łodzi.
3208-3-1
kórczyński Wiktor, r. 1894, zagubił książkę wojskową
S i kartę mob., wyd. przez PKU Łódź.
3198-3-1
zlachtus Icek, r. 1907, zagubił książkę wojskową, wyd.
S przez PKU Łódź.
3160-3-1
zwandt Edward, zam. w Słowiku, gm. Lućmierz, pow.
Łódzkiego zagubił dowód tożsamości konia Nr. 305876,
wyd. przez Rej. Insp. Koni w Łodzi.
333z-3-3
Stępień Józef, r. 1891, gm. Koniecpol, zągubił . książkę
wqiskową, wyd. przez PKU Częstochowa.
3344-3-1
mędzik Kazimierz, zam. w gm.. Żytno, zagubił dowód
tożsamości konia Nr. 336217.
3336-3-3
zymczykowski Micl.tał z Patrzykowa, zagubił książkę
S rzemh•ślniczą, wyd. przez Cech kowalsko-ślusarsko
tokarski w Brzeźnicy.
3325-3-1
kradziono dnia 19 ub. m. na Wiśniowej Górze 3 weksle:
1) na zł. 100 i 2 weksle po zł. 200 z wyst. H. Gice I
na zlecenie W. Gicel, pł. 20.3.30 r. na Wiśniowej Górze.
, Weksle. te unieważnia się i ostrzega przed nabyciem takowych. I. Rojtman, Konstantynowska 46.
3157-3-3
kiba Jan, r,,. 1899, zagubił ks. wojskową, wydaną przez
PKU Nisko obecnie Rzeszów.
7416-3-2
łuchecki Zelman, r. 1902, zagubił kartę mobil., wyd.
S w Łodzi.
3144·3·2
obański Wawrzyniec, r. 1892, zam. we wsi Borzęckie,
S gm. Złoczew, po-w~ Sieradzkiego, zagubił ks. wojskową,
. wyd. przez PKU Sieradz.
1498-3-2
obkiewicz Józef, r. 1889, zagubił ks. wojskową, wyd.
przez PKU Tomaszów-Maz.
314.2-3-2
ztajer Mordka Dawid, rez,. r. 1890, zam. w Zagórowie,
S zagubił ks• wojskową., wydaną. przez PKU w Kaliszu,
w 1.920 r., który .unieważnia się.
3305-3-2
ierakowski Stefan. r. 1900, zagubił książeczkę wojskow.ą, wyd, przez PKU Konin.
3312-3-2
tefankiewicz Bronisław, r. 1905, zagubił ks. wojskową.
S wyd. przez PKU Łódź miasto
b"'.3-3
zwędkiewicz Antoni. r. 1908, zagubił kartę odroczenia,
· S wyd. w Kutnie.
3052-3-3
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Dziennik ·Wojewódzki.

zagubiła

Sura Mindla, 11-go Listopada 3,
dowód
Szattan
osob., wyd. przez
Starostwo Grodzkie. 3048-3-3
Łódzkie

, sziitz Gustaw, Sienkiewicza 56, zagubił wyciąg z ksiąg
ludności z m. Konstantynowa.
3104-3-2
zendel Henryk, r. 1890, 1agubił ks, wojskową, wydaną
przez PKU Łódź,
3032-3-3
ztarpman Benjamin, r~ 1903, zagubił książkę wojskową,
wydaną przez PKU ł.ódź oraz dowód osobisty. wyd.
przez Łódzkie Starostwo Grodzkie,
7480-3-2
· gzreinert Paweł, ·zagubił ks. wojskową i dowód osobisty,
. .
.
3082-2-2
wyd, w Łodzi.
yberg Naftali, r. 1897, zagubił książkę wojskową, wyd.
·3188-3-1
przez PKU Łódż miasto.
albierski Józef, r, 1900, zagubił książeczkę wojskową
z PKU Łódź miasto, dowód osobisty, wyd. w Łodzi
oraz legitymację z Funduszu Bezrobocia.
b-3-3
omalski Leonard, r. 1901, zagubił ks. wojskową. wyd.
3097-3-2
przez PKU Tomaszów.
erlecki Wacław, Kalisz, ?.agubił książkę rejestracyjną
samochodu ŁD 1379, wyd. przez Dyrekcję Robót i-uht.
w Łodzi.
1489-3-3
·u.nieważnia się zagubiony list otwarty (legitymację) wyd.
.. przez XI Urząd Skarbowy podatków i opłat skarbowych w Łodzi na imię Jana Smolińskiego se!onowego
sekwestr. podatkowego,
7832-3-3
nieważniam zagubiony blanco wek$el na tł. 100, wyU stawiony przt::z Franciszka Piotrowskiego. 3036-3-3
. Utkowski Jan, kol. Dubie, gm. Dzbanki. zagubił przy
pożarze 5 blanco wekski na zł. 400, 100 i 3 po 50 zł.
wystawione przez Adama Sikorskiego,
6998-3-3
. wielgowolski Chaim, r. 1907, zagubił kartę kartę nad.
kontygentową, wyd. w Łodzi.
3182"".3-1
i.echucki Szyl'llon. Zgierz, za.gubił tylny znak rejestrastracyjny samochodu ŁD 81243, wyd. przez Dyrekcję
Robót Publ. w Łodzi.
3190-3-1
łoszczowska Blima, Zawadzka 40. zagubił legitymację
W zapomogową Nr. 23684. .
.
3193-3-3
ojtyła Wincenty, mieszk. wsi Szadek, gm .. Kamień,
W zagubił dowód tożsamo~ci łconia Nr. 411469. 7711-3-3
eisig Oskar, Ruda Pabianicka,. 3· go. Maja 9, zag-uhił
tylny numer rejestr. samochodu ŁD 1114; 7'104-3-1
asilewski Stanisław, Andrzeja 56, zagubił broń systemu Browning Nr. 435976, cal. 6.35.
7705-3-1
itkowski Wincenty, zagubił dowód tożsamości .konia
Seria A. Nr. 404733. wydany przez przez Rej Insp.
3337-3-3
Koni w Cnieinie.
itasik Michalitia zagubiła dowod osobisty, „ydany
przeE Starostwo Powiatowe w Słupcy w roku. 1925
za Nr. 1481, Ser. N. 424589,
3327-3-1
. włodarc;:zyk Franciszek zagubił książkę wojskową, wyd.
ptzez PKU Kutno.
.
3346-3-1
ieczorkowi Józefowi, zam. w Bogomiłowicach, gminy
Sulmierzyce, pow. Ra:domskowskiego, skradziono trzv
protestowane weksle, wyst. przez Feliksa Targońskiego,
z Piekar UII. 192łł r., pł. t.Ilf. 1929 r.: 1) na sumę zł.
200.- Nr. protestu 2104, .2) na sumę zł. 100.- Nr. pro- •
testu 2105 i 3) na sumę zł. 73.- Nr. protestu 2106 za- ·
protestowane zostały dnia 2 marca 1929 r, Protesty po·
· wyższe .unieważnia się. »
·
1494-3-2
ajnberg .Mordka Szmul, r, 1885, zagublłks. wojskową,
wyd. przez PKU. Łódź-m.
b-3-2
asiel Andrzej, r. 1906; zagubił książkę wojsk., wyd.
przez PKU Łask w Sieradzu,
3322·3-1
ajsb~rg Rywka Chawa, Piłsudzkiego 16, zagubiła
W dowód osobisty, wyd, w Lodzi,
3061-3-3
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Kościuszki
Łódzkie

10, zagubił
Starostwo
.Grodzkie.
7847-3-1
odowski Bomch. Symcha, r. 1900, zagubił ks. wojsk.,
wyd. przez PKU Końskie.
3149-3-2
ojciechowski Bronisław, r, 1894, zagubił ks, wojskową,
wydaną przez PKU Jarocin.
1500-3•2
itczański · Adam. r •. 1896, zagubił ks wojskową. wyd.
W przez PKU w Koninie.
3309-3-2
iśniewski Kazimierz, roctn. 1904zagubił ks, wojskową,
Wwydaną przez PKU Łódź m.
·3120-3-2
ilczek Lajbuś Mu~yś, Zgierska 43/45, zagubił weksel
na zł. 300.- pł. 22.4.-30, akcept; Ignacy Drzewiecki,
Poznań ul. Marszałka F ocha 21, wyst. Stanisława Drzewiecka, P o z n a .ń. żyra: 1) Aniela Drzewiecka, Poznań,
2) „Bławat Polski", Tow. Akc. Poznań i 3) M. Ginte-r,
Łódź, Zgierska 41.. Webeł ten uniewaania się.
3086-3-2
agner. Henryk. r, 1897, zagubił ks. wojskową, wydaną
przez PKU Łódż-m.
· ·
.
3147-3-2
eber Władysław, r. 1895, zagubił ks, służby oficer·
'
skiej, wyd. przez PKU Kalisz.
·
.3092-3•2
ędzicki Walenty, Sierakowskiego · 24, zagubił tymczaW sowy dowód osobisty, wyd. w Lodzi.
3152-3„2
ortman Aron, rocznik 1899, zagubił książkę wojskową.
wyd. ·przez PKU Łódź.
· 6905-3-3
ytke Władysław,· Łódź, Emilji 44, zagubił znak rejestra·
cyjny od autobusu ŁD 80145.
6900-3-3
Ziół~owici ~akób, Tomaszów-Maz„ zagubił tylny znak
reyestracyJny autobu$U ŁD 80343, .wyd. przez Dyrekcję
Robót Publ. w Łodzi.
.
.
3029-3-3
wiernik Wojciech, Marszałki, zagubił prz~dni znak rejestracyjny samochodu ŁD 8~482, wydany przez Dyr„
Robót Publ. w Łodzi.
3055-3-3
'"Zimniak Stanisław., r. 1901. zagubił wojskową kartę
tymczasowego zwolnienia, wyd. w Warszawie. 3115-3-2
aczek Mateusz, r. f894, zagubił ks. wojskową, wydaną
·przez PKU Kutno. .
· 3131-3-2
-en~ki Frnciszek, r. 1898, zagubi!· książkę ·wojskową•.
Z w'(da'J:J;ą pTZez PKU L6dz.
··
b-3-Z
ytke Władysław, Emilji 44, zagubił przedni numer re·
jestracyjny-od autpbusu ŁD 82652.
· 7176-3-2
arzycka Józefa, Widok 9, zagubiła dowód osobisty.
wydany w Łodzi.
.
..
3096-3-2
zagubiono ppzwolenie na bro:ń, wydane przez ł.ódzltieStarostwo 'Crodzkie dla Gimna:r.jum Męskiego Zgromadzenia Kupe6'1 m. Łodzi. Narutowicza 68.
. 7259-3-2:
awieja Józef, r. 1889, 2:agubił ksi2'żkę wejskową, wyd„
przez PKU Si~radz •. ·.· .... ··.
. , . · 3323-3-l
akt~ewski W oj ci ech, r. 1889„ zagubił kartę powołania„
... wyd. przez PKU Piotrk6w.
3329-3~1
dzienicki Bob·sław, r, 1887, zagubił książkę wojskową,
wyd. przez PKU Łódź pow,
b-3-1
aginął kwit inkasowy na imię Ch. Hanower, wydany
Z pr.zez Bank Przemysłowców w Poznaniu Oddział
w Łodzi za Nr. 63116 na zł. 74.36, który niniejszem unieważnia się.
·
·31~l
aginął Statut Żydowskiego Towa,rzystw-" Szłtoły Pow-.
Z siechnej i Wychowania Prz~dsz~ołnego: w Łodzi za-.
twierdzony przez Urząd Wojewódzki w Łodzi w dn~ 22/3
1920 r. L. 1809/3/lll z Siedzibą .Towarzystwa obecnie
Lód.i, Cegielniana 75,
. .
\
3186-3-2:
agubiona została · przepu:s.tka na prawo jazdy wozem
.··ciężarowym po najgłówniejszyąh arterjach ndasta, wydana na imię ekspedycji Ruwina SobQla, Piotrkowska 6,
przez Starostwo .Grodzkie.
·
3185.!3-3;
Ernest, Ruda Pabjanicka,
W egner
dowód osobisty, wydany przez
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