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DZIAŁ URZĘDOWY.
67.
ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia 9 kwietnia 1929 r.
w sprawie utworzenia samoistnego Oddziału

Aprowizacyjnego przy Wydziale Administra&
cyjnym Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Na podstawie reskryptu Ministerstwa Spr.
z dnia 28-go lutego 1929 roku
Nr. OL. 1224/2/29 - zarządzam, co następuje·
1) Utworzony przy Wydziale Administracyjnym Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w myśl
reskryptu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z dnia 10 października 1928 r. Nr. AP. 899/1/28
- samodzielny referat aprowjzacyjny przekształca się w samoistny Oddział Aprowizacyjny przy Wydziale Administracyjnym Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi {znak - 11 A. Apr.").
2) Oddział Aprowizacyjny obejmuje sprawy
pieczy nad stanem zaopatrzenia ludności w
w przedmioty powszedniego użytku, sprawy
tworzenia rezerw środków żywności, zwalczanie lichwy 1 nadzór nad gospodarką aprowizacyjną związków komunalnych, sprawy mobilizacji gospodarczej dla celów wojskowych.
3) Wszystkie sprawy mające związek z zagadnieniami aprowizacyjnemi winny być zała
twiane przez poszczególne wydziały (względnie
oddziały fachowe) Urzędu Wojewódzkiego, w
porozumieniu, względnie po zasięgnięciu opinji
Oddziału Aprowizacyjnego, sprawy zaś z tego
zakresu zastrzeżone do aprobaty mojej względ-
nie Wicewojewody - udzielone temuż Oddziałowi do przejrzenia i ewentualnego zaopinjowania.
4) W szczególności Oddział Aprowizac~dny
obejmie sprawy następujące:
I. Ogólne zarządzenia gospodarcze w
sprawach aprowizacyjnych i kontrola ich wykonania:
a) polityka zbożowa - ograniczenie przeWewnętrznych

miału,

b) polityka hodowlana,
c) polityka w zakresie przemysłowo-spo
żywczym.

działalnością aprowizacyjkomunalnych:
a) targowiska,
b) kasy targowe,
c) rzeźnie, chłodnie,
d) rezerwy zbożowe - elewatory,
e) piekarnie,
f) rezerwy nabiałowe,
g} miejskie zakłady handlowe,
h) składy opału.
III. Nadzór i współdziałanie w sprawach
aprowizacyjnych z instytucjami społecznemi i

IL Nad.zór nad

ną Związków

współdzielczemi:

a) związki producentów,
b) spółdzielnie wytwórcz~
c) spółdzielnie spożywców.

ludności w
powszedniego użytku:
komisje do badania cen,
obrót ziarnem, mąką i chlebem,
obrót bydłem, mięsem i jego przetworami,
obrót mlekiem i nabiałem,
obrót opałem,
obrót cukrem,
obrót naftą,
regulowanie c~n w jadłodajniach
'
godziny handlu,
ograniczenia przemiału,
mechanizacja piekarń,
badanie warunków wypieku.

IV. Nadzór nad zaopatrzeniem

artykuły

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
1)

V.

Walka z

lichwą żywnościową:

a) nadzór nad działalnością w tym zakresie
władz administracyjnych,
b) nadzór nad działalnością w tym zakresie
władz komunalnych,
c) zwalczanie szkodliwego pośrednictwa w
handlu przedmiotami powszedniego użytku,

d) ceny maksymalne,
e) wytyczne w zakresie kar administracyjnych w sprawach aprowizacji i walki
z lichwą.
VI. Sprawy mieszkaniowe wynikłe z ustawy o ochronie lokatorów.
VII. Sprawy mobilizacji żywnościowej.
VIII. Zarządzenia opracowane przez inne
Wydziały Urzędu Wojewódzkiego i uzgadnianie z Oddziałem Aprowizacyjnvm; -- opinje dla
tvch wvdziałów.

IX. Ewidencja i statystyka:
a) ceny ziarna, mąki i chleba, (materjały do
kalkulacji cen wypieku),
b) ceny mięsa (materjały do kalkulacji cen
przetworów mięsnych},
d) ewidencja młynów, piekarń, rzeźni itp.
S) Z zakresu powyższych spraw aprowizacyjnych zastrzegam do swojej aprobaty wszystkie zasadnicze kwestje polityki aprowizacyjneii
wydawanie ogólnych zarządzeń gospodarczych
w sprawach aprowizacyjn~h jak również wnioski i sprawozdania w tych sprawach do władz
centralnych. Pozostałe sprawy pozostawiam
do samodzielnej decyzji Kierownika Oddziału.
6) Kierownictwo samodzielnego Oddziału
Aprowizacyjnego - powierzam Radcy Wojewódzkiemu D-rowi Albinowi Grabowskiemu.
Równocześnie w związku z powyższ~m uchylam zarządzenie z dnia 19 października 1928
roku w sprawie utworzenia referatu aprowizacyjnego na podstawie reskryptu Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych z dnia 10.10 1928 roku
Nr. AP. 899/1/28.

Wojewoda (-) Wł. Jaszcz o ł t.

Łódzki Dziennik
N 9
~~--~~~~~
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68.

PISMO OKóLNE WOJEWODY LóDZKIEGO
z dnia 27 marca 1929 r. L. AA 2365/2
do wszystkich PP. Starostów na terenie województwa łódzkiego. w sprawie rzeczoznawców
budowlanych.
Zawiadamiam, iż w myśl art. 387 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16
lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202)
rzeczoznawcami budowlanymi mogą być tylko
osoby, które posiadają prawo kierowania robotami budowlanemi.
W myśl art. 370 tego rozporządzenia w
miejscowościach, w których jest brak osób,
uprawnionych do kierowania robotami budowlanemi, państwowe władze administracyjne
mogą wydawać uprawnienia, określone w artykule 364 absolwentom szkół majstrów budowlanych po uzyskaniu przez nich tytułu ,,majstra"
oraz majstrom murarskim i ciesielskim, a w
braku tych i innym osobom, nie posiadającym
wymaganych dla kierowników robót kwalifikacyj, po stwierdzeniu, że osoby, ubiegające się
o te uprawnienia, posiadają odpowiednią praktykę i umiejętność i po złożeniu przez nie przepisanego w artykule 361 punkcie c), wspomnianego rozporządzenia, egzaminu.
Zasady i tryb wydawania uprawnień, przewidzianych w art. 370, w myśl ustępu pierwsze ·
go tego artykułu zostaną ustalone w drodze
rozporządzenia przez Ministra Robót Publicz.i
~
nych.
Ponieważ będące w mowie rozporządzenie
Ministrci' Robót Publicznych jeszcze nie zostało
wydane, jak również nie zostało wydane rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania
i terminów egzaminów, o którym jest mowa w
a.rt. 361 punkt c) rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej o prawie budowlanem, przeto
do czasu wydania tych rozporządzeń przez Ministra Robót Publicznych, władze administracyjne nie mogą wydawać uprawnień do kierowania robotami budowlanemi przewidzianych
wspomnianym art. 370.
Za Wojewodę (-)Dych dale w i cz
Naczelnik Wydziału.
69.

PISMO OKóLNE WOJEWODY LóDZKIEG:O
z dnia 2 kwietnia 1929 r. L. AA 2902/7
do wszystkich PP. Starostów na terenie woj~~
wództwa łódzkiego w sprawie ustalenia nazwiska nagle zmarłego osobnika.
Dnia 25. I. b. r. przybył do osady Pierzchnicy, gminy Drugnia, pow. Stopnickiego nieznany żebrak, który nagle zmarł.
Przy wspomnianym osobniku nie znaleziono. żadnych dokumentów, na podstawie których
m·ożnaby stwierdzić imię i nazwisko, oraz gn1inę przynależności zmarłego.
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O tern zawiadamiam Panów Starostów, celem wydania dalszych stosownych zarządzeń
mających na celu
podległym sobie organom,
ustalenie gminy przynależności zmarłego, przyczem nadmieniam, że rysopis zmarłego był następujący: lat około 45, wzrost średni, szatyn,
twarz pociągła, broda golona, ubrany w granatowe ubranie i sznurowane trzewiki.
O wyniku pozytywnym należy powiadomić
Starostwo Stopnickie, w Busku z dołączeniem
wyciągu z ksiąg ludności stałej na wymienionego.
Za Wojewodę (-) D y c h d a 1e w i c z
Naczelnik Wyd~iału.
70.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LóDZKIEGO
z dnia 11 kwietnia 1929 r. L. V. ZD 1347/29
o odebranie dyplomu akuszerce Wiktorji Jaworkowej i zakazie wykonywania przez nią
dalszej praktyki położniczej.
Wiktorja ,faworkowa, akuszerka okręgowa

w Zbydniowie, p-ow. tarnobrzeskiego, została
skazana prawomocnym wyrokiem Sądu Okrę

gowego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 1928 roku
za zbrodnię spędzenia płodu po myśli§ 145 u. k.
na karę ciężkiego więzienia przez. 1 rok obostrzonego jednym postem i jednym twardem
łożem co miesiąc.
Pan Starosta Powiatowy w Tarnobrzegu na
podstawie patentu z 2. L 1770 zarządził odebranie dyplomu Jaworkowej i zabronił jej dalszego
wykonywania praktyki położniczej.
{-) Dr. S t a n is ław Ska I s k i
Naczelnik Wydziału Zdrowia Publiczn.
71.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia 1O kwi.etnia 1929 r. L. I. 885/0rg.
w sprawie urządzenia kwesty w dniu 1. maja rb.
na cele oświatowe Stowarzyszenia Oświaty Robotniczej.
Zgodnie z prośbą Stowarzyszenia Oświaty
Robotniczej w Warszawie, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych udzieliło pozwolenia wymienionemu Stowarzyszeniu na urządzenie kwesty w
dniu 1 maja r. b. na cele oświatowe Stowarzyszenia Oświaty Robotniczej na obszarze całej
~zeczypospolitej, z wyjątkiem Województwa .
Sląskiego.

Osoby upoważnione do kwesty winny być
zaopatrzone w legitymacje imienne wydane
przez Zarząd rzeczonego Stowarzyszenia i poświadczone przez miejscowe władze administracji ogólneL puszki zaś do zbierania ofiar winny
być ponumerowane i zapieczętowane.
Zezwolenie niniejsze ważne jest pod warunkiem, że Zarząd wymienionego Stowarzyszenia i osoby przez ten Zarząd wydelegowane

Łódzki Dziennik Wojewódzki.
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dla celów kwestarskich będą ściśle przestnegały obowiązujących przepisów.
Powyższe podaje się do wiadomości Panom
Starostom na obszarze województwa łódzkiego
z poleceniem wydania dalszych zarządzeń.
Za

Wojewodę

(-) S t. L e w i c k i
Wicewojewoda.

72.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ł..óDZKIEGO
z dnia 11 kwietnia 1929 r.
w sprawie lotnych urzędów miar w powiatach
Województwa Łódzkiego.
Na mocy art. 12 Dekretu o Miarach z dnia
8. 2. 1919 r. (Dz. U. R. P. 1928 r. Nr. 72, poz.
661) i 'art. 10 Statutu Urzędów Miar (Dz. U. R.
P. 1919 r. Nr. 74, poz. 429) Naczelnik Warszawskiego Okręgu legalizacji narzędzi mierniczych
zarządził w 1929 roku publiczne zbiórki legalizacyjne w celu następczej legalizacji narzędzi
mierniczych w następujących powiatach Województwa Łódzkiego: Brzezińskim, Kaliskim, Ła
skim, Łęczyckim, Łódzkim, Piotrkowskim, Radomskowskim, Sieradzkim, Tureckim.

I.

Powiat

Brzeziński:

1) w Tomaszowie od 30 sierpnia do 16 paź
dziernika._ dla m. Tomaszowa i gmin: Łazisko,
Lubochnia, Budziszewice, Czerniewice, żelech
lin, Inowłódź, Rzeczyce, Bogusławice, Golesze.
2) Głowno od 9 do 1 9lipca - dla gmin:
Głowno, Dmosin.
3) Stryków od 23 lipca do 6 sierpnia -- dla
gmin: Stryków1 Dobra, Bratoszewice, Niesuł
ków, Biała.
4) Brzeziny od 9 sierpnia do 4 września -dla m. Brzeziny, Lipiny, Mikołajew.
5) Jeżów od 6 września do 17 września dla gmin: Popień 1 Mroga Dolna.
6) Koluszki od 20. 9. - 2. 10. - dla gmin:
Gałkówek, Długie.
7) Będków od 4 do
gmin: Będków, Ciosny,

II.

10 października Podolin, Łaznów.

dla

Powiat Kaliski.

1) Stawiszyn od 9 do 17 kwietnia - dla
gmin: Stawiszyn, Zbiersk, Kościelce, Brudzew.
2) Koźminek, od .19. 4. do 1. 5. - dla gmin:
Koźminek, Strzałków, Cegłów, Kamień, Marchwacz.
3) Błaszki od 4 do 22 maja - dla gmin:
\Błaszki, Staw, Gruszczyce, Bartochów, Iwanowice, Ostrów Kaliski, Zależna.

III. Powiat

Łaski.

1) Pabjanice od 26 sierpnia do 3 październi
ka - dla m. Pabjanice i gmin: Górka Pabj., Dłu
tów, Widzew.
2) Łask, od 7 do 22 października - dla m.
.
'Łask i gmin: Łask 1 Wola Wężykowa, Bałucz,
Wymysłów, Pruszków.
3) Zeló,w od 24 do 30 października - dla
gmin: Zelów, Ruciek.

Nr.
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4) Szczerców od 4 do 8 listopada - dla
gmin: Szczerców, Dzbanki, Dąbrowa Rus., Wy.
giełzów.
5) Widawa od 11-15 listopada - dla gmin:
Widawa, Chociw, Zapolice.

IV. Powiat

Łęczycki.

1) w Łęczycy od 4 do 26. IV. - dla m. Łę
czycy i gmin: Leśmierz, Topola, Tum, Tkaczew.
2) w Piątku od 29 kwietnia do 7 maja -dla m. Piątka i gmin: Rogoźno i Witorja.
3} w Ozorkowie od 10 do 29 maja - dla
m. Ozorkowa i gmin: Chociszew, Parzęczew,
'
Piaskowice.
4) w Poddębicach od 3 do 12 czerwca - dla
gmin: Poddębice, Dalików, Gostków.
V.

Powiat

Łódzki.

1) w Aleksandrowie od 14 do 26 VI. - dla
m. Aleksandrowa ·i gmin: Brużyca Wielka, Beł
dów,
2) w Zgierzu od 2 do 26.VII - dla m. Zgierza i gmin: Lućmierz, Łagiewniki, Radogoszcz.
3) w Konstantynowie od 29.VII - 12.VIIIdla m. Konstantynowa i gmin: Babice, Rąbień 1
Brus, Puczniew, Lutomiersk, Wodzierady.
4) w Tuszynie od 14 - 23,VIII - dla gmin~
Tuszyn, Kruszów, Gospodarz, Czarnocin.

VI. Powiat Piotrkowski.
1) w Kamieńsku od 18 do 30 lipca - dla
gmin: Kamieńsk, Brudziec, Dobroszyce, Kleszczów, Łękawa, Gorzkowice.
2) w Bełchatowie od 2 do 16 sierpnia__...;. dla
gmin: Bełchatów, Woźniki, Kluki, Wadlew.
3) w Sulejowie od 20 do 27 sierpnia - dla
Sulejowa, Łęczna i Ręczna.

VII. Powiat Radomskowski.
22.V. - dla m.
Radomska i gmin: Dmenin, Masłowice, Kobiele, Przerąb, Gosławice.
2) w Koniecpolu od 24.V do t.VI _,dla m.
Koniecpola i gll.liny Dąbrowy.
3) w Pławnie od 4.VI do 21.VI - dla ~min:
Pławno, Małuszyn, Żytno, Wielgomłyny, Konary, Garnek, Rzeki, Kruszyna i Gidle.
4) w Brzeźnicy od 25.VI do 14.VII - dla
gmin: Brzeźnica, Radziechowice, Sulmierzyce,
· Zamoście, Pajęczno, Rzęśna, Chabielice.
1) w Radomsku od 8.IV -

VIII. Powiat Sieradzki1) w Złoczewie od 19.VI do 1.VII - dla
gmin: Złoczew, Godynice, Klonowa.
2) w Zduńskiej Woli od 3.VII do. 3.1.VII dla m. Zduńskiej Woli.
3) w Szadku od 2.VIII do 13.VIII - dla
gmin: Szadek, Krokociec, Wierzchy, Wojsławi
ce, Zodzin.
4) w Warcie od 17.VIII do 30.VIII - dla
gmin: Warta, Rossoszyca, Goszczyn ów, Lubo la,
Grzybki.
5) w Sieradzu od 24.V do 17 VI. - dla m.
Sieradz i gmin: Męka, Barczew, Brzeźno, Bogumiłów, Char~upia, Majaczewice, Wróblew.

Łódzki
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IX.

Dziennik Wojewódzki.

Powiat Turecki.

1) w Dobrej od 3.IX do 14.IX - dla gmin;
Dobra, Wichertów, Skarzyn, Ost_rów W areki,
Tokary.
2) w Uniejowie od 17.IX do 4.X - dla gmin·
Uniejów, Kościelnica, . Wola świniecka, Zelgoszcz, Biernacice, Skotniki, · Niemysłów, Niewiesz.
3) w Turku od 8.X do 30.X - dla m. Turka
i gmin: Pęcherzew, Piętno, Malanów, Piekary,
Kowale.
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Osoby upoważnione do kwesty winny być
zaopatrzone w legitymacje 1m1enne, wydane
przez Zarząd Główny T. U. R. i poświadczone
przez miejscowe władze administracji ogólnej,
puszki zaś do zbierania ofiar winny być ponumerowane i zapieczętowane.
Zarówno rzeczone Towarzystwo jak i osoby przez nie wydelegowane winny ściśle stosować się do obowiązujących przepisów.
Powyższe podaje się do wiadomości Panom
Starostom na obszarze województwa Łódzkizgo
z poleceniem wydania dalszych zarządzeń.

W myśl art. 20 Dekretu o miarach Zarządy
Gminne w powyższych powiatach obowiązane

Za

Wojewodę

Wicewojewoda.

są:

1) ogłosić o czasie i miejscu, w których :na
się odbyć zbiórka legalizacyjna dla danej gminy
przez rozplakatowanie obwieszczeń dostarczonych orzez Urzędy Miar względnie przez doręczenie imiennych wezwań dla obszarów
dworskich, fabryk, młynów, gospodarstw rol-

nych i t. p.;
2) dostarczyć dla czyności urzędowych bez-

płatnie odpowiednie pomieszczenie, składające
się co najmniej z dwu izb;
3) okazywać wszelką pomoc i współdziah1nie urzędnikom legalizacyjnym przy pełnieniu
przez nich obowiązków na terytorjum gminy.
1

Do Lotnych Urzędów Miar winny bye dostarczone do legalizacji narzędzia miernicze z
cechą 1927 roku i wcześniejszą, oczyszczone z
brudu i rdzy.
Winni przechowywania lub używania w obrocie publicznym narzędzi mierniczych nielegalizowanych, nielegalnych i nierzetelnych, podlegają za przekroczenie art. 14 Dekretu o miarach w my~l art. 23 tegoż Dekretu karze grzywny do 1000 zł. lub aresztu do 6 tygodni względ~
nie obu tvm karom łącznie, zaś narzędzia miernicze ulegną konfiskacie, zniszczeniu względnie
uniezdatnieniu do uzytku.
Za Wojewodę (-) S t. L e w i c k i
Wicewojewoda

74.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia 29 marca 1929 r. L. I. 2079/0rg.
w sprawie zorganizowania przez Związek Towarzystw Opieki nad Sierotami żydowskiemi
Rzeczypospolitej Polskiej n Tygodnia Si~rotyH.
Zgodnie z prośbą Związku Towarzystw
Opieki nad Sierotami Żydowskiemi Rzeczypospolitej Polskiej, MinisteiStwo Spraw W cwnę
trznych zezwoliło temu Związkowi na zorganizowanie „Tygodnia Sieroty" w czasie między
1. IV. a 1. VI. 1929 r. na terenie województw'.
Warszawskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Kieleckiego, :Ę<rakowskiego, Lwowskiego, Stanish~
wowskiego, Tarnopolskiego, Nowogródzkiego,
Wileńskiego, Wołyńskiego, Białostockiego i Poleskiego oraz st. m. Warszawy w terminach i na
warunkach ustalonych przez miejscowe władze
administracyjne II instancji pod warunkiem, że
Związek Towarzystw Opieki nad Sierotami Ży
dowskiemi i osoby przez niego upoważnione
stosować się będą ściśle do obowiązujących
przepisów,
Powyższe podaje się do wiadomości Panom
Starostom na obszarze województwa Łódzkiego
z poleceniem wydania dalszych zarządzeń.
·Za Wojewodę (-) S t. L e w i c k i
Wicewojewoda.

73.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia 10 kwietnia 1929 r. L I. 884/0rg.
w sprawie jednorazowej zbiórki publicznej na
cele pracy oświatowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego.
Zgodnie z prośbą Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Warszawie, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych udzieliło temu Towarzy·
stwu pozwolenia na urządzenie w dniu 1 maja
1929 roku jednprazowej zbiórki publicznej na
1
obszarze całej Rzeczypospolitej za wyjątkiem
Województwa śląskiego na cele pracy oświato
wej

75.

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKó\l'
zarejestrowanych przez Wojewodę Łódzkiego.
L. p. 2077 d. 7.I. 1929 r. L. II Zw. 105 Tow.

Pożarnej w
pow. łaskiego,
d. 7.I. 1929 r. L. II Zw. 100 Kółko
Rolnicze „Społem" w Wandalinic 1
pow. łódzkiego.
d. 7J. 1929 r. L. Il Zw. 9328 T-wo
Instytutu Rzemieślniczego W oiewództwa Łódzkiego w Łodzi.
d. 7.I. 1929 r. L. II Zw. 104 Tow.
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie, pow. łaskiego.

Ochotniczej

Pożdżenicach,

„ „

2078

„

„

2079

11

„

2080

T. U. R.

Zbiórka odbywać się będzie pod postacią
sprzedaży znaczka z napisem „Na oświatę Robotniczą T. U. R. ".

(-) St. Le wicki

Straży

Łódzki Dziennik Wojewódz~i:_
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Poz. 75.

Nr. 9

~~~~~~~~~~~~~~~~~

!I

tl

2081

"

"

2082

,,

2083

li.

"

2084

tf

lf

2085

,,

"

2086

li

2087

''

2088

li

2089

"

11

2090

!I

li

2091

,,

H

2092

I'

q

2093

!;

10

2094

li

"

"

"

fi

2095
2096

2097

q

"

2098

li

li

2099

d. 10.I. 1929 r. L. II Zw. 229 Kółko
Rolnicze w Woli - Buczkowskiej,
pow. łaskieg<?·
d. 10.I. 1929 r. L. II Zw. 138 Ży
GimnastycznoT-wo
dowskie
Sportowe „Makkabi" - w Pabjanicach, pow. łaskiego.
d. 11.I. 1929 r. L. II Zw. 265 Tow.
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Woli - Przerębskiej, pow. Radomsko.
d. 11.1. 1929 r. L. II Zw. 274 Stowarzyszenie Bibljoteki i Czytelni
Funkcjonarjuszów P. P. w Wieluniu.
d. 11.I. 1920 r. L. II Żw. 295 Kółko
Rolnicze 11 Rozwót w Wierzbowicach, pow. słupeckiego.
d. 9.11. 1929 r. L. II Zw. 1029 Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości w Wieluniu.
d. 11.I. 1929 r. L. II Zw. 292 Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie, pow. Ra·
domsko.
d. 17.I. 1929 r. L. II Zw. 367 „Polskie Towarzystwo Historyczne'',
Oddział w Łodzi, Centrala we
Lwowie.
d. 17.I. 1929 r. L. II Zw. 410 Kółko
Rolnicze w Borysławićach-Kośc.,
pow. kolskiego.
cl. 17.L 1929 r. L II Zw. 407 T-wo
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lu~
tomiersku, pow. łaskiego.
d. 18.I. 1929 r. L. II Zw. 453 Kółko
Rolnicze „Jedność" w Grzegorzewie, pow. kolskiego.
d. 21.I. 1929 r. L. II Zw. 527 "Centralne Stow. Kupców Przemysł.
Województwa Łódzkiego w Łodzi.
cl. 22.I. 1929 r. L. II Zw. 568 T-wo
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kościerzynie, pow. Sieradzki.
d. 22.I. 1929 r. L II Zw. 570 T-wo
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Koninie.
cl. 24.I. 1929 r. L. II Zw. 621 Kółko
Rolnicze „Siew" w Chojnach, pow.
kolskiego.
d. 24.I. 1929 r. L. II Zw. 662 T-wo
Ochotniczej Straży Pożarnej w
pow. radomskowSkrzydłowie,
skiego.
d. 25.I. 1929 r. L II Zw. 661 Świe
tlice szeregowych Pol. Państ:w.
w Kole.
d. 26.I.. 1929 r. L. II Zw. 691 ,,Ochotnicza Straż Pożarna" w Dłutowie,
pow. łaskiego.
d. 26.I. 1929 r. L. II Zw . 693 T-wo
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Marzeninie, pow. łaskiego.
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"

2100

"

"

2101
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"
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"

2103

" " 2104

"

"
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li

"

"

2105
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2107

., " 2108
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li

" "

2109
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"

2111.

f!

li

2112

ff

li

2113

" " 2114
"
fi

"

2115

"

2116

d. 28.L 1929 r. L. II Zw. 724 „Kół
ko Myśliwskie" w Świnicach, pow.
tureckiego.
d. 29.L 1929 r. L. II Zw. 743 T-wo
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Rokicinach, pow. brzezińskiego.
cl. 29.L 1929 r. L. II Zw. 742 T-wo
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Biadaszkach, pow. wieluńskiego.
d. 31.L 1929 r. L. II Zw. 850 Kółko
Rolnicze w Woli - Pszczółeckiej,
pow. łaskiego.
d. 1.II. 1929 r. L. II Zw. 820 T-wo:
Pożarnej
Straży
Ochotniczej
„Zborowsko - Kozaneckiej" w Zaborowie, pow. tureckiego.
cl. 5.II. 1929 r. L. II Zw. 921 T-w0o
Ochotniczej Straży Pożarnej w
. Niniewie, pow. kaliskiego.
d. 5.IL 1929 r. L. II Zw. 924 T-wo
Ochotn. Straży Pożarnej powiatu
radomskowskiego.
d. 7.11. 1929 r. L. II Zw. 975 Zrzeszenie Hurtowników Żelaza w Lodzi.
d. 7.II. 1929 r. L II Zw. 966 Kółko
Rolnicze w Trzymszy, pow. tureckiego.
d. 7-.II. 1929 r. L. II Zw, 1020 Kół
ko Rolnicz.e „Postęp" w Miłacze
wie, pow. tureckiego.
d. 11.IL 1929 r. L. II Zw. 1104 Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbowicach, pow. Radomsko.
cl. 11.II. 1929 r. L. II Zw. 1102 Kół
ko Teatralńe „Scena" w Radomsku.
cl. 11.II. 1929 r. L. II Zw. 1120 Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajewie, pow. łę
czyckiego.
cl. 12.II. 1929 r. L. II Zw. 596 Kół
ko Rolnicze „Snop" w Pajęcznies
pow. raclomskowskiego.
cl. 12.II. 1929 r. L. II Zw. 595 Kółk0o
Rolnicze 11 Kłos" w Bogumiłowi
cach, pow. Radomsko.
d. 13.II. 1929 r. L. II Zw. 1118 Ży
GimnastycznoT-wo
dowskie
Sportowe w Koninie.
d. 13.II. 1929 r. L. II Zw. 1129 Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach - Dużych, pow.
łódzkiego.

,, " 2117 d. 13.Il. 1929 r. L. ·n Zw. 1100
,,

"

2118

Kół

ko Rolnicze w Górkach - Dużych.
pow. łódzkiego.
d. 16.II. 1929 r. L II Zw. 1258 Towarzystwo Ochotn. Straży Pożar
pej w Krośnie, pow. Radomsko.
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2119

Il

2120

li

2121

"

11

"

'ff

"

11

"

1!

2122

2123

2124

2125

"

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

d. 16.11. 1929 r. L. II Zw. 1259 Towarzystwo Ochoto. Straży Pożar
nej w Widzowie, pow. Radomsko.
d. 16.II. 1929 r. L. II Zw. 1260 Kół
ko Rolnicze „Snop" w Młodzowie,
p_ow. radomskowskiego.
d. 16.11. 1929 r. L. II Zw. 1261 Towarzystwo Ochotn. Straży Pożar
nej w Bogumiłowicach, pow. radomskowskiego.
d. 22.II. 1929 r. L. II Zw. 1428 Kół
ko Rolnicze „Współpraca" w Zawadzie", pow. brzezińskiego.
d. 16.II. 1929 r. L. II Zw. 1263 Kół
ko Rolnicze „Kłos" w Wierzbicy,
pow. Radomsko.
d. 16.11. 1929 r. L. II Zw. 1264 Kół
ko Rolnicze „Dźwignia.H w Niechmirowie, pow. sieradzkiego.
d. 22.II. 1929 r. L. II Zw. 1464 Straż Pożarna w Popowicach, pow.

"

1!

"

2126
2127

d. 25.3. 1929 r. L. II Zw. 2320 Kół
ko Łowieckie w Wieruszowie, powiatu wieluńskiego.
d. 20.IL 1929 r. L. II Zw. 1402 Kół
ko Myśliwskie w Skulsku, pow.
słupeckiego.

il

n

d. 26.11. 1929 r. L. II Zw. 1544 Towarzystwo Ochotn. Straży Pożar
nej w Szlądkowicach, pow. łas
kiego.
2129 d. 28.II. 1929 r. L. II Zw. 1686 Towarzystwo Ochotn. Straży Pożar
nej w Czarkowie, pow. koniń
skiego.
2130 d. 1.III. 1929 r. L. II Zw. 1689 Kół
ko Rolnicze „Przyszłość" w Pęcz
niewie, pow. tureckiego.
2131 d. 7.III. 1929 r. L. II Zw. 1836 Kół
ko Rolnicze „Praca" w Zadzimiu,
pow. sieradzkiego.
2128

"

·

„

"

,„

"

76.

WYKAZ OSOB,
które
nie i

uzyskały upowaźnienia na zakup, założe
eksploatację prywatnych radjostacyj od-

biorczych:
1) Schmidt Maksymiljan,, przyn.

państw.

:czechosłowacka 1 Łódź, Wólczańska 134,
2) Krauss Robert, przyn. państw. angielska.
Łódź, Warszawska 20,
3} Jindrych Rudolf, przyn. państw. węgier
:ska, Łódź, Targowa 15.
4} Skorzewski Oskar, przyn. państw. gdań

ska, Łódź, Tramwajowa.

77.

I AGENCJE POCZTOWE,
w których zaprowadzono słuźbę:

URZĘDY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,

a) telegraficzną i telefoniczną:
Trojanów, pow. Garwolin.
Waśniów, pow. Opatów.
.Ja.godzin, pow. Lubomi.
Igołomja, pow. Miechów.
Grabów, pow. Końskie.
Krypno Kościelne, pow. Białystok.
Zbuczyn, pow. Siedlce.
Wieprz k. Andrychowa, pow. Wadowice.
Domanice, pow. Siedlce.
b) telefoniczną:
T ry:ńcza, pow. Przeworsk.
78.

RUCH

SLUżBOWY.

marcu 1929 roku.
I. Dział Administracji Ogólnej.
A. Dział Administracji spraw wewnętrznych.
mianowani:
w

wieluńskiego.
11

287

Dziennik Wojewódzki. Poz. 76-78

miesiącu

w U r z ę dz ie W oj ew ó dz kim:
1) Dunajewski Stanisław, kontr. pracown.
- sekretarzem w X st. sł. z dniem 1 kwietnia
1929 r.
we władzach powiatowych:
1) Kościelski Henryk, prowiz. funkc. niższy
Urzędu W oj ew. w Łodzi - pomocniczym woź
nym Starostwa Grodzkiego w Łodzi.
2) Nowicki Jan, kontrakt. funkc. niższy do odwołania pomocniczym woźnym Starostwa
w Brzezinach z dniem l kwietnia 1929 r.

Zwolnieni ze

służby:

w Ur z ę dz ie W oj ew ód z kim:
1) Sobaczyńska Walerja, praktykant II
kategorji z dniem 31 marca 1929 r.
2) Hrabski Andrzej, prowiz. funkcjonarjusz
niższy z dniem 31 marca 1929 r.
we władzach powiatowych:
1) Polanowski Tadeusz, kontraktowy pracownik Starostwa Grodzkiego w Łodzi z dniem
31 marca 1929 roku.
2) Bursche Ottomar, kontr. pracown. Starostwa w Turku z dniem 31 marca 1929 r.
przyjęci

na

służbę:

w Urzędzie Wojewódzkim:
Zawadzki Władysław, w .char. kontrakt.
stróża z dniem 5 marca 1929 r. z wynagr .' według XVI grupy.
we władzach powiatowych:
Klimczak Jan, do odwołania pomocniczym
woźnym Starostwa w Brzezinach w XVI grupie
upos.

Łódzki Dziennik Wofewódzki.
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B.

Administracji rolnictwa:

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.

mianowani:

KOMUNIKATY.

w Ur z ę dzi e

W o j e w ó ·d z k i m:

Koprowski Edward, prakt. I kateg. - do
kontrolerem majątków państw. w
z dniem 1 kwietnia 1929 r.

odwołania
VIII st. sł.
przyjęty

na

służbę:

Urzędzie

w

Wojewódzkim·

Stachowicz Stanisław, w char. pracownika
kontraktowego na stanowisko inspekt01"a rolnego w Wydziale Rolnictwa i Weterynarji z dn. 1
kwietnia 1929 r.
Dział administracj~

C.

przyjęci

w

na

robót publicznych:

służbę:

Urzędzie

Wojewódzkim:

1) Grabowski Marjan w. charakt. kierownika referatu samochodowego z wynagr. według
VII st. sł. ·
2) · Onyszkow Franciszek, w charakt. kontr.
rzeczoznawcy w sprawach samochodowych.

LiIJdnerowi Zygmuntowi p. o. architekta
powiat. w Słupcy powierzono obowiązki archit.
powiat. w Koninie niezależnie od obowiązków
dotychczasowych.
Unieważniono dekret przeniesienia Maksymiljana Borna, urzędnika VIII st. sł. p. o. kierownika Zarządu Drogowego w Radomsku do
Urzędu W oj ew. (Dyrekcji Robót Publicznych}
w Łodzi i przeniesiono go do Słupcy, na stanowisko miejscowego kierownika Zarządu Drogowego.

Il.

Nr. 9

Poz. 78

Zakres

I.
Władz Państwowych

Rzeczypospolitej Polskiej".
Wykres· - tablica ścienna 110 x 85 cm., w
opracowaniu J. Suskiego, radcy min. w M. S.
Wewn. - zalecona do użytku przez jedenaście
Ministerstw, a między innemi przez p. Ministra
Spraw Wewnętrznych pismem OL. 902-1-28 i
przez p. Ministra Wyzn. Rel. i Oświecenia Publicznego pismem O. Prez. 7312/28.
Urzędy państwowe i samorządowe, oraz
szkoły, które w ubiegłym okresie budżetowym
pragnęły zaopatrzyć się w „Wykres Organizacji
Rzeczypospolitej .PolWładz Państwowych
skiejh, a nie nabyły go z powodu braku kredytów, mają teraz możność zakupić nowe wydanie
tablicy, przedstawiające stan organizacji admi··
nistracji w chwili obecnej.
Ceny tablicy: iwraz z przesyłką) pozostają
dJa urzędów bez zmian:
3 zł. 50
za 1 egz. bez oprawy
w razie nabycia więcej jak 5 egz. 3 zł.
za egz.
za 1 egz., naklejony na płótno, do
10 zł.
składania
za 1 egz., naklejony na płótno, z wał12 zł.
kami, do zawieszania
Przy nabyciu większej ilości tablic (naprz.
przez Wydziały Powiatowe dla gmin lub przez
Inspektoraty Szkolne i Rady Szkolne dla szkół)
specjalne ustępstwo i, na żądanie dłuższy kredyt.
Wykres zamawiać można pod adresem·.
Warszawa „Wykres Organizacji Władz", Nowy
świat 69 (gmach Ministerstwa Spraw Wewm~
trznych).
Zamówienie zastępuje wpłata należvtości
za „Wykres" do P. K. O. na konto 16.30Ó.
„Organizacja

władzy

Ministerstwa Reform
Rolnych.

Chrostowski Stanisław, asesor w VII st. sł.
zwolniony ze służby państwowej z dniem 31-m
marca 1929 r. na podstawie art. 116 ustawy o
państw. służbie cywilnej.
III. W Warszawskim Okręgu Legalizacji
Narzędzi Mierniczych.
'
1) Wolf Antoni, legalizator w VIII st. sł.
w Miejscowym Urzędzie Miar w Piotrkowie,
przeniesiony do służby w Miejscowym Urzędzie
Miar w Kielcach od dn. t.IV. 1929 r.
2) Złotucha Stefan, prow, legalizator w VIII
st. sł. w Miejscowym Urzędzie Miar w Kielcach
przeniesiony do służby w Miejscowym Urzędzie
Miar w ·Piotrkowie od dn. 1.IV. 1929 r.

Il.
,~SanatoH,

zakład

leczniczy dla dzieci nerwowych w Rabce.
Właścicielki Zakładu Leczniczego w Rabce
,,Sanato" dla dzieci nerwowych i niedorozwiniętych oraz z zaburzeniami mowy, Dr. Aleksandry Stępowskiej w Rabce, zwróciły się pismem
z dnia 13 marca b. r. do Urzędu Wojewódzkiego z propozycją umieszczania dzieci funkcjonarjuszów państwowych począwszy od dnia 1-go
maja 1929 roku w t.ym zakładzie na następują
cych warunkach:
1) Przyjmowane mogą być dzieci od lat 5
do 20 po uprzedniem zbadaniu przez lekarza
specjalistę.

„ 2) Dzieci otrzymują pięciorazowe całodzien
ne utrzymanie wraz z mieszkaniem.
3} Pozostają pod st_ałą opieką lekarską i dozorem fachowym pielęgniarek i freblanek.
(Ciąl! ~dalszy

na str. 293).
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1 rok
1 '°
1 1'
1 •

0,22 egz.
-łrr

Przewodniczący

Komisji

(-) Dr. Skalski

li

2,693,50
181,80
107,00
4,150,00
800,00

3,143,50

22,42
12,00
150,00
100,00

26,00

20,00

2 przejazd.

72,00
81,00
220,00

280.00
150,00
38.00
185,50
2,000,00

344.00

93,00

38,25

50,00
344,00

1s~.oo

48,00
75,00
76,00
123,00
18.00

gr.

Średnio

I

n~oo

~

12~45
198~7
~0~4

3,144,50
2,693,50
181,80
107,00
4,150,00
800,00

198,87
19,38
33,21
29,88
6,16
34,22
6,60

-

'

20,00

181,80
107,50
4,ló0,00
800,00

2,693,50

3,144,50

100,00

26,00
22,42
12,00
160,GO

o9892
Zniłka • 1,08°/o

770,59
778,96

3,144,50
2,693,50
181,80
108,00
4,150,00
800,00

150.00
100,00

!2,00

26,00
22,42

26,00
22,42
12,00
150,00
100,00
26,00
22,42
2,64
5,00
7,50

220,00

2~0,00

29,27

72,00
Sl,00

50;00
83,50
77,00
122,00
20,00
787,50
'50,00
360,00
25.50
:93,75
360,00
280,00
150,00
38,00
185,50
2,000,00

gr.

Ś~~d~lo ~··1

72,00
81,00

360,00
280,00
150.00
38,00
185,50
2,000,00

25.00
94,00

83,00
77,00
122.00
20,00
824,50
50,00
360,00

50~00

gr.

29,27
15,00

72,00
81..00
220,00

50,00'
84,00
77,00
122,00
20,00
750,50
50,00
360,00
26,00
93,50
360,00
280,00
150,00
38.00
185,50
2,000,00

gr.

I

Marzec 1929 r.
IV-ty tydz. .. „
Ill·ci tydz.

4·ch osób.

29,27
25,00

_

__

l

złożonej ż

29,27
40,00

59,04
18,75
3,80
6,15
27,00
50,88
37,50
24,08
57,37
13,96
34,00
70,00
16,50
3,80
7,42
20,00
4ó<1,64
44,28
12,96
8,80

gr.

Luty 1929 r.
Ko s z t

29,27

1

miesięczn.

6,15 •
0,16 „
0,04 •

1,23 kg.
0,25 „
0,05 n
0,05 "
1,50 „
0,065 „
0,75 litr.
0,07 kg.
1,5 szt.
0,15 kg.
0,10 "
0,25 "
0,11 "
0,10 tł
0,04 "
0,01 "

dziennie

artykułów

czarne • . . . • • • • • • • . • . 3 pary na 1rok
„ 1„
. . • . . • • • . • • . • . • ~ . 3

. 4,50
. . • . . . • • . •
. • . . • . . • • • • . 60
21
. • • • • • . . • • • •

Komisia •do badani• 'zmian kosztów utrzymania. na posiedzeniu
w dniu 4 kwietnia 1929 r. ustaliła, że koszty utrzymania rodziny
pracowniczej, złotonej z 4 osób na 1 kwietnia rb. obniżyły o t,080io.

Kamgarn • • • . , .
Madapolam • • . •
Kreton • • • • • .
Kamasze chromowe
Zelówki męskie .. •

Odzież,

Norma
bielizna i obuwie.
V elour . . • • • • . • • • . . . • • . . • 2,25 metr.

Wpis w szkole państwowej od I-IV kl. dziennie . . •
Zeszyty szkolne . • . . • . • . • . • . . . • . . . •
Fryzjer • • • • • . „ „ • • • • • • • • • • • • • • •
Teatr (kino) 2 razy miesięcznie • . . . . . • • . . . .

Gazeta • • . • • • • • • • • • • . . . • . . . . . .

Potrzeby kulturalne.

Tramwaj • • • . . . . • . • . • • • • . . •

Mieszkanie i przejazdy.
Mieszkanie jednoizbowe . • . • . • • . . . . . . . •

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

Węgiel

i'!

Chleb pytlowy . • • . . • . • . • • . .
. . . . · . . . • • • . •
Mąka pszenna
Kasza jęczil'.lienna śred. gat. grubsza • • •
G_roch . po~ny okrągły • . . • • . . . • . .
Z1emn1ak1 • . • . • • . • . . • • • . .
Masło niesolone kuchenne . • . . • . • .
Mleko niezbierane • . " • . . • • • . • .
Kiełbasa zwycz. wieprzowa (nie krakowska
Jaja kurze . • . • . „. • • • • • • • • •
• • • • . • . • • • . • . . • • • •
Ryż
Słonina . • . • • . . • . . . . • • • . •
Mięso wołowe śr. gat. z kośćmi . • • • . .
Cukier (faryna) • • . . . • • . . • • . •
Ił
Sól
Kawa zbożowa . • . • • . . • • • • • •
Herbata . • . • • • . • • • · • · • • •

Nazwa

Koszt utrzymania dziennego rodziny pracowniczej,

'

~

770,59

44:2,25

129,47
198,87

6,60

34~2·2·

'
33,21
29,88
6,18

19:m

198,87

26,00.
22,42
2,64
5,00
7,50

'°

~

o

Ć*>

=
~-

:--·

fł

l
8,80
29,27
40,00

~
~

#
:a
'P:'"

i'
,;·

~

~

i··c>

N

·'8.

12.96

38,25
14,06
36,00
70,00
16,50
3,80
7,42
. 20_00
442,-25
44,28

25,~P

61,50
20,88
3;85
6,10
30,00
51.19
37,50

gr.

6
'W6szt og bay

..

Nr.'9

4) 41(:;ł)~łają 'źe speCjałłtl!~ !le&enia ~wio
z '~ab~fami: ;inala'i1 ~eteiri'rvzacfe ·Otiiz tttauka

,~
,,
~lna Wytno\Yy. ,'
!5) Korzystają ~z tiiiinaSłYłfi, smj(łit i kiij)łeli
·
·
wł'Oitł!<fznych.
ifl) Kosźfa lekarshV :Połt~ ~trona. ,.
7) Dkienna <>Płata ·Wj!iolłiC tAAłzie 1zł.

t-0

dó 12.
Futikdfonarju·~z·ę ·p'~l.151\\fo~, ,. ~ra.gn~cy .k_orzJ'Stać z powyis}iycn U,li!oW1r~h \\far~~6,~1, mog~ się zwracać do P. ~i\ .Al~~sandry '$tępow
skiej, "w KrakoWi'ę, ·ut ·~tudłm:c~a ,'6, , c~te~ z·apewnierifa so'bie przyj'ęci~ .. nie~mi.:~ają~ego
dziecka, przyczem zechcą się ',pOW'ółać "na nin:lef.· ,
....... ·..
. . .. .
s~·y ~skrypt. . .
' 'w końcu zaznacza się, że wsz~lkie k'oszfa
leczenia i pobytu dzieci w óD;tó\\riónym zakła
dzie ponosi interesowany funkcjonarjusz panstwowy w całości. i nie moze ządać nawet czę
ściowego zwrotu tychże kosztów ~· trtułu śWiad;.
czeń państwowej pomocy lekarskiej.
powy~szem poWiadami,a się funkcjonatjuszów państwowych i wszystkich lekarzy ~:..
mówionych dla państwowej pomocy lek:arakief.

o

OGŁOSZENB!.

STATUT
o opłatach od umów o przeniesienie własności
nieruchomości na rzecz miasta Kalisza uchwa~
dniu
lony przez Radę Miejską miasta Kalisza
17 grudnia 1928 r. i zatwierdzony przez Urząd
Łodzi rekśryptem i dnia 14-go
Wojewódzki

w

w

marca 1929 roku L. III. 481.
§ 1.
ustawy z dnia 11 sierp13
art
Na żasadzie
nia 1923 r. (Dz. Ust Nr. 94, poz. 747). w brzmieniu nadanem mu art. 3 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22-go marca 1928 r. (Dz.
Ust Nr. 36, poz. 335) wprowadza się na rzecz
miasta Kalisza opłatę komunalną od umów o
przeniesienie własności nieruchomości.

§ 2.
Opłata

ta pobierana bę'diie od pism, sfwier-

dzających umowę przeniesienia własności nieruclforhosci, położonych na obszarze miastci,
kfóre podle"gają opłatom stemplowym w myśl
ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych. Za nieruchomość w rozumieniu niniejszego artykułu uważa się oprócz przedmiotów, które są nieruchomościami w myśl przepisów prawa cywilnego, inne przedmioty, o ile są

wymienione w ustępie ostatnim art. 12 ustawy
o opłatach stemplowych.

§ 3.
Wysokość opłaty komunalnej
wę opłaty stemplowej.

wynosi poło

§ 4.
Wymiar o pobór opłaty uskutecznia Magistrat.

Wszelkie akty i iiiho\vy dotyczące przeniesienia 'prawa własmi'ści 7pod. tytął~m '·odpłatnym
b,uąo~łi 'Yskaząnych,W. art. t Ustąwy"z ·cłttią 22
~cetqię. 'i 922 ~r. 'o ~a cli ..dfa,. :riQwowzndzonych budowli (Dz. Ust. R P. Nr.*~' 1).oz~ 786}
z wyjątkiem nadbudów'* i przybudówek są
ZW()lnione OO opłat . samorządowych Z tytułu
przenie'sieiifa włastiośd w 'ciągli . ta't '8~mfu od
dnia rozpoc~ęcia;,J?.OWych budowli względnte od
dnia ukończ"enia 'budowli.
O ile 'je'dnak budowla została już wykoń
czona1 zwolriienfe powyższe odnosi się tylkb. do
pierwszej tranzakcji dokonanej po wy'końcieniu
budowli.
Gdy jedna ie sirO:ii ~ 'Urilo\w:e o przeniesie11ie własności nieruc.homości korzysta .. z osobistego .. zwolnienia. od obowiązku uiszczenia opła
ty koinunalnejł natenczas,· kontrahent zawierający umowę z osobą wolną' od ohoWiązku uis~
cżenfa opłaty ma uiścić połqwę opłaty, je?;eJi
sam nie jest również zwolniony z obowiązku
uiszczenia.
Zwolnienie od p_ańStw.owej opłaty st.empiowej za umowę o pq;eniesfonie prawa własności,
a.~bo zwiększet1ie lub ,zmniejs2;enie tejże po~iąga.
za sobą zwolnienie. lub stosunkowo zmniejszenie
łub zwiększenie opłaty komunalnej.,
§ 5.
Płatnicy opłaty komunalll~j, w!rini prże.~
stawić Magistratowi najdalej w ciągu 14 dni po
sporz4dzeniu aktu i uisŻczeniu opłaty państwo
wej wsŻystkie dan,eł .C,łotyczące wymiaru opłaty.
Wymiar opłaty komunalnej Magistrat uskutecznia na podstawie powyższycb, danych tud~ież innsrch danych otrzymywanych ·w sposób przewjdziany w art. 44 usta\vy z dnia 11.8. 1923 rok.u
(Dz. Ust. Nr. 94, poz: 747).
§ 6.
Wymierzoną przez Magistrat opłatę komunalną wiQien płatnik uiścić do dni 14 po dórę
cżeniu mu nakazl.! płatniczego.
§ 7.
Odwołanie w sprawie wymiaru opłat wnosić nale.ży w termiriie i trybie przewidzianym
art. 48 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz.
Ust. Nr. 94, poz. 747).
§ 8.
Niewpłacona w terminie opłata ściągnięta
będzie w drodze przymusowej z doliczeniem
kosztów egzekucyjnych i odsetek za zwłokę w
wysokości 2 proc. miesięcznie, począwszy od
15 dnia po upływie terminu płatności, przyczem
miesiąc zaczęty liczy się za cały, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz. Ust R P. Nr. 73,
poz. 721) i z dnia 17.5. 1927 r. (Dz. U. R P. Nr.
46, poz. 401).
§ 9.
Wykroczenia przeciwko przepisom (i wymiarze i poborze podlegają karze do wysokości
345,9 fr. zł. o ile wykroczenie nie jest karalne
według art. 62-66 Ustawy z dnia 11 sierpnia
1923 roku (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747).

Nr. ej,
§· t(f

Sta'.tut niniej~~Y wchodzi w . życi~ po •. za-

tw~rd2eniu ..

ogfoszen.i~

twa

przez 1 władze nadzor'c~e; z .... dniem

w DzienrliktPUrz:ędoW7ym'Wójewódz

Łtrdzk'iegb: ·

§l '11~

'

td, JY~fPJtrg~~i~aW'c& dó- rtihtejilt<egw śtat1.i:
Kalisz, dnia· 18 marca

1929

roku~

MAGISTRAT.·
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OBWI2SZCZ:ENIE.
' :KoiliHFttiiC Sąd\1\ Gróatkieg<f Vf' Łt>~i l" 't~i;~
wf.ru, Ji<ł~viatl'.c łotltkiego;·· Br~bisła w. D'embów·'
s~i, z . si~~z'~b~· w' ł:?dif .w domu Ni.'. 86: p~zy

Jt'. ~rz~j#d~: obwfo·~~bz_ii·; ~e ' na za~pokójenie

dhlgli w· k\vocie 26,1'39' żł. ż ptotenfami i kośz'taµii,, p.ale*!lego Bankow,i Ha,ndlowemW. w Lu:.

w ..

d~}; pą',ip_ocy ~yr~k~1 Sącłu OkręgóW'e~cl
~ or. za: Nt. ff 1444'/25
~ąiut 1$' tti<lia: tnc}' r; ód· iodz. fO .rano,· w sałt
p'o~ie'.,d'.ź~~N S:ąd'tt.'. Olff.ęgoweg6 w todzi,
uL
d-~i .ż. dńTa' 26' Hst6p~da· r92ś

w'

Żeromskiego

przy

poa Nr.: HS,

odo:~dzie' się sprzeda.z
z publicznej licytacji zgierskich nieruchomości
hipqt.ekowanych n,ą.l~żą~ych ·. do będ;Jp~g.o,. ~ u-

pą;dł(}ś.c{ J\rw.arzy~tW.~ AJ{cyjllegó Zgietsklej Fab~ki., ,Maszy~., .J:ul j~sżą, }jof~ńiap°a, ()żp.ac}ó'ny~~
hip: N~. 13~ 1 reg. 1}1p'. 190. 1up., .~fr. 133, rep. hir>.
197 i ,ąip. ~r:·;· p~,. ~~-Pr. firP· ~~s, ..~t~r1ow,%~~ych

obecme w połączeniu Jedną całość złożoną:
a). z n.ieruchomoŚci, o.znadonej hf{>,
1321
rep. hip; 190, składającej ~i.ę
phcl1 i ogródu,
ogólnej przestrzeni 1 morga nowopolskiet
ry;
b) z nieruchomośd, Oznaczonej hip. Nr. 133,
rep. hip. 197, składającej się z placu i zabudowań1 a p'onadto oddzielnego ogrodu „w polach" i
c) z nieruchomości, oznaczonej _hip. Nr. 134,
rep. hip. Nr. 258, składającej się z placu.
.

z

Nr'.

mia-

~Y"?Ii~ . . f b~Blaf~,'··. S~f ,zW':'.. ,,szePin~Irlaśiyn''·
T gryzar'eklt ··16' w1~rfaf~fk'' stÓ.j-(cych, 3·: W1~etfcitek
horyzontalnych, 3 obrzynaczek; f' mfo6f parol.·,

we~fd; 1 triłbtk.' spfęWtiowego:;·' i'' piły. do'' żefaza.
2 maszyn dq .i:>lano~arii'.a, 10 szlifierek,· .lf tólfai.r
r,~k autonfaWczifyc'łf;.
3, mas~n: do· fryzowania
1
z·ębów\ 1 wifówkit db 1 ó1ejiC r t· zw; ,,nUtmaszyny''.! ~~~heblarek. ~o drzewa, l gryzarki, 1 piły
ta:r<:zo~ei> ... lt piły" p~prz:e~zttek 2· pił' wstązko
wycn; i:. nil{śi'ynf do• ŁO~z~nnr ńózy·,, 6 maszy.n;
do' fBrriiowa~ia pa1'1ówej: maszyny,' . dynanfonu\·~'
s"iynY.: 8 rliotórąW/ eł~ktiycmychi' kothv pa.rowe:>
!to~ . 7f}' imłidef i1 kompt~triego urźądzenia~ tia-ns.;,'

misYjrl~go

~~eruf:~ol11.()ść . ta,. położo,na w m .. przemysł?\}'~m Zgie·rzu .·. pri)r ul ... Geti~ . i;>ąbro:wsltiego
po~t po~.' r;Ir,. 'r6.:~ph,w: i woj; łódżkiego w o"dfo'..f'
głosci 10' klm'. o<:r m. · Łótłzt

._ ,... ~iier~ch9riio's~

powy*sza, ni,a urząd:Zoną·
,}Vyd'iiafo hip'Ohfożtiyril ' w
ł;odzi_, ;V:': ~as\~wF aJ:li. 9zierżawie. iii~ iriajdiLfe
st~, ,a. J~Ko obJęt.,a :. tipadfo:śdą, znajduje- się· pod
n~A~9reri'. synd:Ykow'. tymcż.asowyćh adw. Atno
Daliga i .Alfreda Bellera w· Łódzi.
Obciąźóna długami hipotecznemi:, kaucjami
i ostrzeżeniami pa sumę 18.356 dol. amer. 41
cent. i 13, 163 złdłe.
Podlega sprzedaży w całości podług opisu
sporządzonego. W' ~niu. 30 paźd~iernika 1928 r.
k'ów~ijJJ~Gb ~~~·pocznie- się od sumy szatun~
księge łiipóteczrią',

w

jednopiętrowy
„Guzmagazyn'' kryty papą;
3. :murowana dwupiętrowa stolarnia, kryta. papą;
4. frontowy, dwupiętrowy; oddział mechahiczny;
5. kótłownia murowana, parterowa, kryta

2. murowany

papą;

6. kuźllia murowana, jednopiętrowa, kryta
papą;.

7. odlewnia murowana,
jednopiętrowa,
kryta papą;
8. komin murowany fabrycz"ny;
9. szopy drewniane i
10. ustępy.
Wewnętrzne, urządzenie fabryki składa się:
z 43 tokarń mechanicznych, 4 tokarń czoło-

vi

Osoby Za.mierzafące ~ziąć udział w 11cyfo:~
w kwocie 30
tysięcy· żłotycli i dowody obywatelstwa polskiego.
Akta i dokumenty, dotyczące tej sprzedaży, mogą· być pr~eglądane w kancelarii prowadząc~go st>r~~da~- k:o_mo~rtik~. vv .godziRach. b~~
rowycn,. w dmµ sprzedazy w kancelarp wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w ŁodżL
..

cji

9bowiąiane· s,ą zfożyć kaucję

Komornik (___;;) Dembowski.
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• . . Na. ni~ruch.omqści tej ~naj{lują się następujące zabudowania fabryczne:
.
1. dom parterowy, w częŚci .murowany,
części drewniany, kryty dachówką;

·

i' p:a~anH;'
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Stat~stw61 Pdwfatowe W Turku ogłasza, że~
1929 roku, na fasadzie art. 222
Ustawy Wodnej z dnia 19. IX. 1922 r. zatWietdzony został statut Spółki Wód~j we wsi
Chrapczew, gminy Kowale-Pańskie, powiatu Tu1'1'
reckiego"
Spółka. nosi nazwę ,,Spółka Wodna DobtaChrapczew".
. . Celem Spółki jest osuszenie gruntów człon
ków Spółki według przedłożonego Starostwu
projektu.
Statut Spółki uchwalony większością człon
ków Spółki na zebraniu w dniu 14 mar.ca 1929 r.,
ułożony został według wymogów okólnika Min.
Rob. Publ. z dnia 20. VII, 1923 r. Nr. 417-23·
{Monitor Pólski Nr. 161, poz. 225).

w dniu: 14 marca

Starosta powia łowy
(-) Borysławski.

Wojewóp~ki.
...
. . . z'""'ki.Il1;iennik
----'~_r_._:9_.- - - - - - - - - - - - - - - :. . .Ł_9-'-"-P

Sł'ArflJT

§ 6.
. Rada )~~y i~~t ,-.~~~~l:ll ,~~l~gjal~~' J~~a

:4.~i~c~~ ,~~ę ~. z )2 .-~~~?1łk.<?r,r· ~~!?*~ )Ra'1y
!{ąsx. mqgą: ó~c t:y~9~.QS()Dy, p~1a:daJąc_e. prawo
. W,Ybier;aloqśei_ d.o~ iaCł ij}je.fąki~h''luli Wiefskidh: .na

. JKQMJ:lNĄ.L.NEJ .~ ·KASYf OSZCZĘQNQ.$CI
,MIASTAr:lłAftJAMC

0

w-~PABJANIOACH.

I.

ORGANIZACJA·,KASY.
.
'

.

'

~

\

.A.. ·~,a~:w:a,. -si~~ib~; ,fiJ.-;DMl.· i. łęryl(>rj~.ąy ".~@~~~s
,(iziąłaaia

. .·ot'z re.el

,~łŚY·

·

.,.§ ~ 1.

nKQt)lunalna,:Kasa . ·. Os~cz~d,p.p·ś~iJ\'-Jąs.ta~ Pę.

bj ani'c w ·Pabjanicachłl, zorg'anizow~adę~t>,p9d
_ p,o~y~gą ~(l.Z:Yią_:z: sied~il>at.~. ~C;\~Jłlt~i~ę.ch przez
·
, Z~ą~~k~ Ęą.m,una\tJ.Y .piia~ia~·~~~J<ln!c.
-.Naz~a. p9;wy~~.za, ~Jąn.;>twi, ~ó~n,oc~e~ą~e, fir. mę. J(asy, .a~ 'V'Ymi~nią1qY.-,~~~z~k -i.ęst 3~1ą~l{j~m
:poręcza Jącym tej Kasy.
,Terytori~~ny_z.;aki;~s. dz!a~a1~ia.}\~sy .powyż-_
szej st~µowi obsz~r miCl.~_ta .~~?J,ci!J:t.c ..

:,§ :2.
Komunalna' !Kasa, 0$zczędi1o.ści Miasta:
bj anic -wPabjanicach posiada odrębną . os<>J:>owość- prawną i. w._gJ;"anicą~h- .ni-pi~i,szego; statutu
korzysta z :uprawnięń, p;r~y~)'.łąµych. kom.H-p.alnym
kasom oszcz.ęd;ności ro,zporządzeJ?.iem, .Pi-ezyden ta Rzeczypospolited z dnia. 13 '~wi~tnia '1927 roku
,o komunalnych kasach Qsz~z~cłności . (Dz. U,
_
·
R. P. Nr. 38, poz. 339).
Kasie tej , służy prawo.. e>twierąnia zbiornic
oraz praw.o otwierania oddziplów ·:r:ia: podstawie
uchwały stanowią·cego organu związku porę
·cza jącego i za z.godą władzy nadzorczE;j.
§ .3.

-ra-

Zadaniem . . Komunalnej, K~y .-O~zcz.ędności
Mia~ta ... Pabjanłc ·jest :,ułatwić gr'otiiadzenie
oszczędności i ich oprocentowanie oraz uprzystępniać ludnośd tani kredyt.

§ 4.
Z wiązek Komunalny Miasta Pabj anie, jako
związek poręczający Kasę, ponosi wobec osób
-trzecich, odpowiedzialność za wszelkie zobowią
zania Kasy.
Związek poręczający przyznał tejże Kasie:
a) na pokrycie wydatków,. połączonych ze
zorganizowaniem i uruchomieniem Kasy
sumę 2000 zł.;
b) na kapitał. zakładowy bezzwrotny sumę
50.000 z.ł., oraz zobowiązał się do dopłaty odpowiednich kwot dalszych o ile
wspomniane wyżej wydatki przekroczą
preliminowaną sumę.

Skład, sposób wyboru i odwołania tudzież
kompetencje organów Kasy i jej Komisji Rewizyjn"j.
§ s.
Organami Kasy są:
1) Rada Kasy, jako organ posiadający prawo stanowienia w sprawach Kasy;
2) Zarząd Kasy, jako1 organ wykonawczy.

B.

obszarze Państwa. . C~łqnkó.W.~~ąąc;Iy~'k~~y .w.Ybiera na lat trzy stanowiący·· órgiln z\viązku'' poręczającego. Najmniej 6-ciu członków musi być
,w;vhranych_ .z :·~ro,na . ,org.a,n,u .s!angwii\c~~o. ~wiązkti poręcza iącego; ·reszta inoźe póćft;odzić ·z. poza
.t~go grona .
,_ . Co rok początkowo przez losowąnje, . a ,tJ.a „
'.·~tępnie . w ~~~~i~,.s:t~r~z~s\~a .•~Pppi.·~~:tępuje
,,pz,t~,rech ~f:~onkow, a;· yv lfh, .~1e:Js~e 1 wyb.rani.~ ~o
sta1ą nowi członkowie Rady Kasy na ·normct}~y
okres Jlrzęd~wan_ia,. s.ta_le. ie9pak~e __ p:rze~tr'ż·ega
.na być •nius i. ząs{lda, ~y „;w ·sUfoą~re 'Ra9 y. 'każdo9;teśnie istnj~ło. ll~j mqiej . -~s~esciu .. '~ito'.nków. z
'g,i:qna orgariu stańowiąc~go ··~wiązku · p'orę.cza j'ą•
.
,.... ···,.
'
_pęgo.
1

1

~'
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j,

;·I);

···;Z po,śród_.~wy9h cz{91'.1\tówwybra11ych z gro. n,a' stanówiące'go. i_wii!zkii i?oręczafą~ego wyp~era
Rada Kasyzwykłą Więks_:z:.oscią gł~sów prze:wod··
µlezącego i jego zastępcę. Przewodniczący ór.: ga·nu 'Wykonawczego ;Związku .poręcżającego lub
. zastępca tego przewodriiczącego;. o ile ' są oni
równocześnie członkami organu stanowiącego
tegoż związku, moze być 'wybrany na przewod'
· · ·
niczącego Rady Kasy.
Ustępujący czł9nkowie Rady n:iogą być .ponownie wybrani.
Zmiana składu lub kadencji organu stanowiącego związku ·poręczającego nie wpływa na
okres urzędowania Rady Kasy względnie człon
ków Rady Kasy.
§ 7.
Zarząd Kasy stanowi: kolegjum, złożone z
trzech członków, powołanych przez Radę Kasy
większością dwu trzecich głosów na okres trzech
lat. Przy wyborze głosuje się na każdego człon
ka osobno. Co rok) początkowo przez losowanie,
a następnie zkolei starszeństwa ustępuje jeden
członek. Na miejsce) ustępujących powołan~ być
mają nowi członkowie w sposób powyżej określony.

Naczelnika Zarządu wybiera na lat trzy
Rada Kasy z pośród wybranych członków ZaNaczelnik Zarządu jest przewodniczą
rządu,
cym Zarządu. Równocześnie z wyborem Naczelnika Zarządu następuje w ten sam sposób
wyznaczenie jego zastępcy.
Naczelnikiem względnie członkiem Zarządu
może być wybrany płatny Dyrektor Kasy. Ustę
pujący członkowie Zarządu mogą być powtórnie
wybrani.
. § 8.
Równocześnie nie można być członkiem RaZarządu Kasy.
W miejsce członka Rady Kasy, który przyjął wybór do Zarządu Kasy, wybiera organ stanowiący związku poręcza.j ącego inną odpowiednią osobę (§ 6 statutu niniejszego), na członka
Rady, a w miejsce członka Zarządu Kasy, któ-

dy i

Nr. 9
klij entelę Kasy
spraw;
•

§,:.9.
~a da, ~a~Y. ~yn;tża" W?lę s'o/pją w, formie

1

uch wa.
1

" 'Uchwałom

Rady Kasy zastrzega się przed.~:wszystkiem:
· ·
a) · u;tanawianie re~ulaininów czynp.oścj
własnych, jej ko~syj . oraz czymmŚci z~~ąd~
Kasy; · · ·: ·
„ ·
·
~ · ·.
··
' b} wybór i :?4~P~~nie. ~arzą4ul<;asy;
. c) nabyW,~~ t~a1noś~1 ce~em lok(l~Y fun:duszu. emerytalne&~. fonkc::j oąarj us.zów: (pr~ą>\V~
nikówJ _Kasy, oraż·-"na~ywanie· i budowę realnq'."
ści ·dla własnego· uiytku z kapitału zasobowego,;
1

?l

zby~Cł.11~e ~ -?~?}'\~'!-nie.; ~~Ją~~11-~ ~~.sy,

przy;Jmowame na JeJ _rzecz darowizn _1 zap1sow,
or aż obejmowanie zarządów fondacyj ;
. . /
· ·e) odstąpienie od sporów prawnych tudzież
zatwierdzanie zgód w tych sporach prawnych,
uśtanawianie .. zastępców prawnych Kasy;_
'
f) postanawianie o wnios~ach, jakie imieniem Kasy mają być przedkładane związkowi
poręczającemu w sprawach Kasy, a w szczególności w sprawie otwierania na terytorjum tegoż
związku oddziałów i zbiornic, jak również organizowania zakładów zastawniczych (lombardów);
g) ustanawianie zasad co do sposobu zawiadywania i użytkowania majątku Kasy oraz co
do administracji wszelkich jej urządzeń, a w
szczególności j ei oddziałów, zbiornic i zakładów
zastawniczych (lombardów);
h) ustalanie preliminarzy Kasy oraz przyzwalanie na wydatki preliminarzem nieprzewidziane;
i) przyjmowanie do wiadomości sprawozdań
Zarządu Kasy, rocznych zamknięć rachunkowych tudzież bilansów Kasy oraz przedkładanie
ich związkowi poręczającemu (§ 29 statutu niniejszego) ;
j) postanowienia o użyciu funduszu zasobowego w granicach ustawowych i stawianie wnio-,·
sków o rozdziale zysków, powstałych z obrotów
Kasy;
k) postanawianie w granicach ustalonych
statutem niniejszym o wnioskach Zarządu w
sprawie zaciągania pożycz,ek;
1) ustalanie na wniosek Zarządu dopuszczalnej najwyższej wysokości wkładów, tudzież
terminów wypowiadania tychże oraz wysokości
i początku obowiązywania każdoczesnej stopy
procentowej, tak w stosunku do dłużników Kasy
jak i jej wierzycieli, z prawem upoważnienia
Zarządu do czynienia w poszczególnych przypadkach odchyleń od ustalonych w powyższym
względzie zasad;
ł) ustanawianie regulaminów wewnętrznych
oraz instrukcyj dla Zarządu i pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy, obowiązujących również

m}

i

co

d9

sposobu

załatwiania

t\~~ł~Muti_
... _·._~_-v u._-P_.;,oo_._w,:w__.~µ,..,. P __ie_ń d~ _· p._odpjąyw{U;lia

frrmy Rasy <»;~i q~n~ó-.,,v, ~ocą których
Kasa zaciąga zol,:>o~ania wobec osób trzecich,
udzielanie pełnomocnictw, upoważniających do
zaciągania takich zobowiązań i do działania
imieniem Kasy„. jako te.ż .udzielaniu. kierownikom
poszc~egĆ>l.ąvc~. d~~ą.łów apminl,:st~acji Kasy, jej
oddziałów, zg~w.n.ic.i .zakładów:. prawa do zastę
powania Kasy nazewnątrz w ich zakresie działania, tudzież upoważnień, do podpisywania w
tymk_ za,~~~~e . firmy_ or~z,wsp?nmianego rodzaju
d o um~tow,!.
nl UAtąkąiP:~:ro~aiu _i ilości stanowisk służ
bowych w a9~~tr~cj~, Kasy, oraz. wysokości
uposa~f!ń!: p;r.z~~ązapyc;ih.'1. do ustalonych stanowisk, mianow:jqie .płatnych k.iero~ików biur i
dyrektorów Kasy;
o) .ustanawianie,wynagrodzenia stale w Kasie zatrudnionych członków Zarządu Kasy,
oraz ewentualne przyznawanie remuneracyj dla
członków Zarządu i pracowników
(funkcjonarj us.z.ów) Kasy za prace ponadobowiązkowe;
p) .postanawianie przep1sow służbowych
(pragml\tyki służbowej)· dla pracowników (fun_kcjonarjuszówJ Kasy oraz ustalenie statutu
emerytalnego dla tychże;
r) postanowienie o przepisach dyscyplinarnych dla pracowników (funkcjonarjuszówj Kasy; określenie władz dyscyplinarnych tudzież
wybór .i określeni~ ich kompetencji;
s) wydawanie opinji i ·występowanie na
wniosek Zarządu z wszelkiemi wnioskami do
władz w sprawach Kasy;
t) wystąpienie do organu
stanowiącego
związku poręczającego z· wnioskiem o ewentualną likwidację Kasy;
u) ustalenie projektów zmian statutowych;
w) określenie w granicach statutu niniejszego przypadków i warunków, kiedy Zarząd Kasy
upoważniony jest wykonać za Radę Kasy pra~No
stanowienia w sprawach Kasy;

§ 10 .
Posiedzenia Rady Kasy zwołuje przewodniczący, a w razie przeszkody jego zastępca w
miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na miesiąc.

Rada Kasy musi być nadto zwołana na żą
danie organów związku poręczającego, władzy
nadzorczej, Zarządu Kasy lub też na pisemny
wniosek· co najmniej 1/3 członków Rady z podaniem spraw, które mają być pomieszczone na
porządku dziennym.
Zwołanie Rady Kasy poza przypadkami
nagłemi nastąpić powinno co najmniej na trzy
dni przed terminem posiedzenia zapomocą pisemnego zaproszenia z podaniem porządku
obrad lub też w drodze ustnego zapowiedzenia
posiedzenia na posiedzeniu poprzednim.
Zaproszenie pisemne doręczone być powinno za potwierdzeniem odbioru, zapowiedzenie
ustne potwierdzone być powinno protokólarnie.
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Przewodniczący Rady otwiera i zamyka po.siedzenie Rady oraz kieruje jej obradami.

§ 11.
Kasy obowiązani są
na posiedzenia Rady

Członkowie Rady
uczęszczać regularnie

Kasy.
Członek,

który bez usprawiedliwienia oputrzy kolejne posiedzenia Rady Kasy może
pozbawiony mandatu z mocy uchwały organu stanowiącego związku poręczającego na
wniosek Rady Kasy. Od tej uchwały nie służy
zainteresowanemu prawo odwołania.
Poza przypadkami, przewidzianemi w § 8
ust. 2 statutu niniejszego i' w ustępie powyższym,
członkowie Rady Kasy ulegają z samego prawa
zawieszeniu w czynnościach oraz tracą mandat
w tych samych przypadkach i z temi samemi
skutkami, co członkowie organu stanowiącego
ścił
być

związku poręczającego Kasę.·
Członkowie Rady Kasy sprawują
ności bezpłatnie.

swe czyn.

§ 12.
Rada Kasy zdolna jest doi powzięcia; uchwał
.oraz do dokonywania wyborów, jeżeli na posiedzeniu obecna jest więcej, niż połowa statutowej
liczby członków Rady.
Wyjątek od powyższej zasady zachodzi w
przypadku, gdy idzie o powzięcie uchwał w
sprawie:
a) zbycia nieruchomości lub zaciągnięcia

.

.

pożyczki;

b) wniosków

o

otwarcie

na terytorjum
i zbiornic, jak
zakładów zastawni-

związku, poręczającego oddziałów

również o organizowanie
czych (lombardów) ;
· c) wyboru Zarządu i Komisyj Kasy;
d) mianowanie kierowników i dyrektorów
Kasy, oraz przyznawanie remuneracyj członkom
Zarządu i
pracownikom (funkcjonarjuszom)
Kasy;
e.) określanie przypadków i warunków, kiedy Zarząd Kasy upoważniony jest "Wykonać za
Radę Kasy prawo stanowienia, w sprawach
Kasy;
f) uchwalanie projektów zmian statutowych.
W każdym z powyższych przypadków Rada
Kasy może powziąć uchwałę większością dwu
trzecich obecnych, jeżeli na posiedzeniu jest
obecnych co najmniej 2/3 członków Rady. O ile
na 2 kolejno zwoływanych posiedzeniach ni,&
stawi się wymagana ilość członków Rady Naczelnik Zarzą.du Kasy powinien spowodować
zwołanie ponownego posiedzenia z tym samym
porządkiem obrad. Do ważności uchwał zwoła
nego w· ten sposób posiedzenia wystarczy obecność więcej, niż' połowy statutowej liczby człon
ków Rady.
§ 13.
Uchwały Rady Kasy zapadają większością
głosów członków, biorących udział w' głosowa
niu~

W razie równości głosów wniosek upada; w
razie równości głosów przy wyborach, rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczącego.
Głosowanie jest jawne. Na żądanie jednej
trzeciej obecnych musi być zarządzone głosowa
nie imienne lub tajne. Przy wyborach oraz sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
§ 14.
Członek Rady Kasy powinien wstrzymać
się od głosowania we wszystkich sprawach, w
których jest osobiście zainteresowany.
Jeżeli Rada Kasy z powyższego powodu
stanie się niezdolną do powzięcia uchwał, na „
tenczas uchwałę Rady Kasy zastąpi: uchwała organu stanowiącego związku poręczającego.
Członkowie Zarządu Kasy obowiązani są
uczestniczyć w posiedzeniach Rady Kasy. Na
posiedzeniach tych służy im głos doradczy poza
koleją mówców.
\Pracownicy lfunkcjonarjusze) Kasy mogą
być powoływani na posiedzenia Rady Kasy celem udzielenia potrzebnych wyjaśnień względnie
referowania spraw.
§ 15.
Rada Kasy może do poszczególnych spraw
wybrać ze swego grona komisje.
N a posiedzeniach tych komisyj przewodniczy przewodniczący Rady lub jego ·zastępca. W
przypadkach, gdy chodzi o sprawy osobiste tych
ostatnich, lub gdy wymienieni zrzekną się prze··
wodnictwa, komisja wybiera przewodniczącego
ze swego grona.
§ 16.
Z każdego posiedzenia Rady Kasy spisuje
się protokół.
Do protokółu wpisuje się nazwiska obecnych na posiedzeniu: przewodniczącego,
piszącego protokół, członków Rady, członków
Zarządu Kasy, pracowników (funkcjonarjuszów)
Kasy, porządek dzienny; zgłoszone wnioski i powzięte uchwały, w dosłownem brzmieniu z podaniem liczby głosów 11 za" i "przeciw", oraz
liczby wstrzymuj ącyoh: siię od głosowania, a przy
wyborach liczbę głosów, oddanych na poszczególnych kandydatów 1 wreszde nazwiska człon- .....
ków Rady 1 którzy nie usprawiedliwili swego nieprzybycia na posiedzenie.
Protokół, który sporządza się w toku posiedzenia, powinien być najpóźniej na następnem
posiedzeniu Radzie Kasy odczytany i przyjęty
oraz podpisany preez przewodniczącego, przez
piszącego protokó\, oraz przez przynajmniej
j,ednego członka Rady.
§ 17.
Do zakresu działania Zarządu Kasy należy
przedewszystkiem:
a) zarządzanie majątkiem i sprawami Kasy
według zasad statutu rriniej szego i przepisów
ustanowionych przez Radę Kasy i
b) kierownictwo administracją Kasy oraz
nadzór nad administracją jej osobnych urzą
dzeń, a w szczególności jej oddziałów 1 zbiornic
i zakładów zastawniczych {lombardów);
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c) sporządzanie preliminarza przychodów i
rozchodów Kasy, przedstawianie Radzie Kasy
rocznych zamknięć rachunkowych, bilansów i
sprawozdań Kasy;
d) postanawianie o nabyciu na licytacji nieruchomości obciążonych pożyczką Kasy, o ile
najwyższa zaofiarowana suma nie ·pokryje cał
kowicie wierzytelności Kasy.
e) nadzór zwierzchni nad pracownikami
(funkcjonarjuszami) Kasy oraz nad prowadzeniem rachunkowości Kasy;
f) staranie się o należyte użycie wkładów
i odpowiednie ich ulokowanie, jako też o należy
ty obrót pieniędzy i prowadzenie wszystkich
operacyj Kasy z zachowaniem statutu i przepisów obowiązujących;
g) mianowanie pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy na ustalone przez Radę Kasy stanowiska służbowe w tych przypadkadh, w których
to mianowanie nie jest zastrzeżone Radzie, jako
też przyjmowanie i oddalanie pracowników kon ·
traktowych;
· h) stanowienie uchwał w sprawach Kasy
z upoważnienia Rady Kasy w przypadkach 'l ~a„
runkach, określonych wewnętrznym porządkiem
(regulaminem) czynności Kasy;
i) wyznaczanie dni i godzin przyjmowania
klijentów oraz urzędowania dla Zarządu, pracowników i Kasy;
j) przygoto\vywanie wniosków na posiedzenia Rady Kasyi i wykonanie jej uchwał;
.
k) załatwianie wszelkich innych czynności
statutem Radzie Kasy lub innym jej organom
wyraźnie nie zastrzeżonych;
1) decydowanie o przyjmowaniu wkładów
na specjalnych warunkach i ustalanie tych wa·
runków z wykładcami.

§ 18.
Naczelnik i członkowie Zarz.ądu Kasy obowiązani są dochować tajemnicy co do prowadzenia interesów, stosunków kredytowych i sposobu
wytwórczości zawodowej klijentów Kasy.
Do członków Zarządu 1 sposobu obradowania, stanowienia uchwał i odbywania posiedzeń
mają odpowiednie zastos()wania odnośne przepisy §§ -10-16 statutu niniejszego.
§ 19.
Kierownictwo bieżących czynnosct Kasy
sprawuje Naczelnik Zarządu Kasy względnie jego zastępca. Jest on równocześnie naczelnym
zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy.
Naczelnikowi Zarządu Kasy służy prawo
sprzeciwu co do uchwał Rady ~asy oraz prawo
wstrzymania wykonania postanowień Zarządu
Kasy w przypadkach następujących:
a) jeżeli uchwała sprzeciwia się postanowieniom statutu;
b) jeżeli uchwała lub postanowienie zagra-·
ża interesom Kasy.
Od postanowień Zarządu odwołuje się Naczelnik dó Rady Kasy, od uchwał Rady do Magistratu m. Pab.janic.
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Naczelnik Zarządu zastępuje Kasę nazewwobec urzędów publicznych i osób trzecich, prowadzi w jej imieniu korespondencję i
podpisuje za nią pisma, dokumenty i ogłoszenia.
Firma Kasy oraz dokumenty, mocą których
·Kasa zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich,
jak niemniej pełnomocnictwa, upoważniające do
zaciągania takich zobowiązań i do działania imieniem Kasy, muszą być oprócz tego podpisane
przez jednego członka Zarządu Kasy i opatrzone pieczęcią Kasy.
Na zasadzie uchwały Rady Kasy Zarząd
Kasy może aż do odwołania kierownikom po·szczególnych działów administracji Kasy, jej
oddziałów, zbiornic i zakładów udzielić prawa
do zastępowania Kasy nazewnątrz w ich zakresie działania. Prawem . tern można również objąć upoważnieni1e do podpisywania w tym zakresie firmy Kasy oraz dokumentów, z których ma
·powstać obowiązek prawny Kasy. W tym ostatnim przypadku koniecznym jest jednak zawsze
nadto podpis Naczelnika lub członka Zarządu.
Kierownictwo technicznych czynności Kasy
sprawuje pod nadzorem Rady Kasy i pod bezpośrednim zwierzchnictwem Naczelnika Zarzą
du Kasy odpowiedzialny pracownik (funkcjonarjusz) Kasy z tytułem Dyrektora Kasy.
Jest on równocześnie bezpośrednim przeło
żonym służbowym pracowników (funkcjonarjuszówJ Kasy powierzonego mu działu.
§ 20,
Pracownicy (funkcjonarjusze) Kasy niemogą być członkami: Rady Kasy ani Komisji rewizyjnej Kasy. Nie mogą oni wchodzić w stosunek osobistego dłużnika do Kasy, ani też porę
czycieli, bez specjalnej uchwały Rady Kasy.
Przepis ustępu pierwszego art. 18 statutu
niniejszego ma również do pracowników (funkcj onarj uszów) Kasy odpowiednie zastosowanie.
Prawa i obowiązki pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy określają przepisy służbowe
i uposażeniowe, wydane przez Radę Kasy.
nątrz

§ 21.
Związek poręczający sprawuje kontrolę
nad Kasą za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna jest organem kolegjalnym i składai się z trzech c;złonklów, których wybiera i odwołuje organ stanowiący związku po··
ręczającego.

W skład Komisji
wchodzić
członkowie

Rewizyjnej nie mogą
Rady ani Zarządu
kasy, ani też pracownicy (funkcjonarjusze) Kasy; natomiast mogą być do tej Komisji powoły
wane nie wchodzące w skład organów lub personelu pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy
osoby z pośród lub ~ poza grona organu stanowiącego związku poręczającego, zwłaszcza rzeczoznawcy, a to bądź z głosem stanowczym, jako jej członkowie, bądź też z głosem doradczym, jako jej asesorzy.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą
poz ostawać w stosunku osobistego dłużnika do
Kasy lub też poręczyciela:.

„
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Przepisy ustępu 3 § 11 statutu nieniejszego
odpowiednio obowiązują również członków Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie tej Komisji z pośród swego
grona.
Uchwałv Komisji Rewizyjnej zapadają wię
kszością głosów pełnej liczby jej cz.łonków. Do
ważności zaś uchwał niezbędną jest óbecność
2-ch członkóów. Uchwały te powinny być pro··
tokułowane. Protokół podpisuje przewodniczą
cy i jeden członek Komisji Rewizyjnej.
Pozatem do członków Komisji Rewizyjnej,
do obrad i posiedzeń tej Komisji, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ·§§ 10, 11, 14
ust.. 1, 2 i 4 i § 16 statutu niniejfzego.

§ 22.
Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest zbadanie rocznego sprawozdania z działalności Kasy i zamknięcia rachunków Kasy, złożonego
/ związkowi poręczającemu przez Radę Kasy, a
nadto sprawdzanie stanu Kasy przynajmniej raz
na kwartał.
Tok i sposób dokonywania rewizyj określa
osobny porządek (regulamin) czynności, uchwalony przez organ stanowiący związku poręcza- .
jącego.

Komisja Rewizyjna uprawniona jest też
niespodziewane rewizje Kasy,
oraz wszelkich jej urządzeń, a w szczególności
jej oddziałów, zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów).
W cel u wykonania powyższych czynności
wolno Komisji Rewizyjnej żądać od Radv i Zarządu Kasy, jej oddziałów, zbiornic i zakładów
zastawniczych (lombardów) wszelkich potrzebnych wyjaśnień, aktów, ksiąg kasowych, zapisów i dowodów, oraz zwiedzać i badać wszelkie
urządzenia.
·
Ze swych czynności składa Komisja Rewizyjna sprawozdanie organowi stanowiącemu związ
ku poręczającego, przesyłając jednocześnie odp'isy organowi wykonawczemu tegoż związku
przy dołączaniu odpisów dla Rady i Zarządu
Kasy.
§ 23.
przeprowadzać

Ogłoszenia Kasy wywieszane będą na widok
publiczny w lokalu urzędowym Kasy oraz jej
oddziałów, zbiornic i zakładów zastawniczych
(lombardów) - jako też w lokalu urzędowym
jej związku poręczającego, a nadto umieszczane Wi czasopiśmie Związku Rewizyjnego, do którego Kasa należy.

II.

MAJĄTEK

i FUNDUSZ KASY.

§ 24.
Majątek Kasy stanowi majątek osobny, od·dzielony· prawnie od inajątku związku poręcza
jącego. i osobno administrowany.
Majątkiem
tym odpowiada Kasa za zobowiązania, jak.ie jako osoba prawna zaciągnęła wz.ględem wkładów
i innych wierzycieli.

---·
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Fundusze, należące do majątku Kasy lub
jej powierzone, nie mogą być łączone z funduszami związku poręczającego i powinny być odrębnie administrowane.
·

§ 25.
Kasa jest· obowiązana posiadać, względnie
fundusz zasobowy, przeznaczony przedewszystkiem na pokrycie ewentualnych strat
Kasy.
.
.
Fundusz zasobowy tworzy się z corocznych
zysków Kasy: mogą też być przeznaczone na
fundusz zasobowy ·bez.zwrotne dotacje związku
poręczającego, zapisy i t. p.
Fundusz zasobowy gromadzić należy do
czasu, póki wraz z narosłe:ni procentami nie
osiągnie wysokości co najmniej. 10 proc. sumy
wkładów oszczędnościowych.
W tej wysokości
powinien fundusz ten być nadal utrzymywany.
Gdy fundusz zasobowy wynosić będzie wię
cej, niż 5 proc. wkładów oszczędnościowych, to
połowa zysków Kasy i:noże być użyta na cel~
użyteczności publicznej. Jeżeli fundusz wynosi
1O proc. wkładów, to zyski Kasy mogą być w
całości użyte na cele użyteczności publicznej.
Dla określenia wysokości funduszu zasobowego miarodajną je$t w obu powyższych przypadka~h suma wkładów oszczędnościowych
z
tego roku obrachunkowego 1 w ktorym ta suma
była najwyższą, licząc od dnia zatwierdzenia
statutu niniejszego.
Na podstawie uchwały Rady Kasy i za po·
zwoleniem władzy nadzorczej może Kasa nabywać i budować z funduszu zasobowego realności dla własnego użytku. Pozatem fundusz zasobowy lokowanym może być tylko w sposób
przewidziany w§ 46 punktach 1-4 oraz 10 statutu niniejszego, przyczem o wyborze tych sposobów lokaty decyduje Rada Kasy.
zebrać

<

§ 26.
Dla zabezpieczenia funduszu zasobowego
powinna Kasa posiadać, względnie utworzyć
nadto osobny fundusz wyrównawczy na pokrycie ewentualnych strat kursowych, wynikłych z
obliczenia kursu walorów, znajdujących się jako część stanu czynnego w funduszach Kasy.
Fundusz wyrównawczy tworzy się i uzupeł-.
nia wyłącznie z wykazanych księgami przy za·
mknięciu rocznem zwyżek kurs9wych. Przy obliczaniu w myśl poprzedniego paragrafu procentowej wysokośc~ funduszu zasobowego w. stosunku · do sumy wkładek oszczędności fundusz ten
nie może być policzony.
§ 27.
N a zabezpieczenie poszczególnych swych
operacyj, jako też na własne cele inwestycyjne.
uprawniona jest Kasa tworzyć również inne fundusze specjalne, lecz w każdym wypadku
uchwała o utworzeniu funduszu wymaga zatwierdzenia władzy nadzorczej.
·
Fund usze powyższe mogą być tworzone dopiero po zadośćuczynieniu obowiązkOJ;n w przedmiocie funduszu zasobowego (art. 25 statutu niniejszego).
.
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Przepis o lokacie funduszu zasobowego ma
odpowiednie zastosowanie także i do tych funduszów.
.
§ 28.
Rokiem obrachunkowym Kasy ·jest rok kalendarzowy. Rachunkowoś~ swoją prpwadzi
:Kasa według systemu księgowości podwójnej.
Kapitał zakładowy, fundusz zasobowy i fundusz wyrównawczy należy wykazywać w ~iląn
sie oddzielnie.
Sposób wykonywania bieżącego nadzoru organów Kasy nad czynnościami i rachunlql:W~cią
Kasy określa porządek (regulamin) czynności
uchwalony przez Radę Kasy.

§ 29,
Naj późni~j· w c;iągu 2 miesięcy po upływie
roku obrachunkowego Zarząd Kasy powinien
złożyć Radzie Kasy sprawozdanie z działalno
ści Kasy za bezpośrednio ubi~gły rok obr achunkowy wraz z bilansem majątku Kasy i fundu-.
szńw ;ej powierzonych oraz zarnknięc·;a rąchun
kowe wszelkich przychodów i rozchodów Kasy.
Sprawozdanie to wraz z bilansem oraz zamknięcie rnchunków należy po przyjęciu ich
przez Rad~ Kasy przesłać najpóźniej do 3 miesięc.y. licząc qd dnia ukończenia się roku obra!Chunkowego; 6rganowi wykonawczemu związku
poręczającego celem powzięcia co do nich
uchwały przez organ ·stanowiący tegoż związku.
W bilansie i zamknięciu rachunkowem walory, mające obieg na giełdzie 1 powinny figurować podług kursu' ostatniego dniar roku obra- .
chunkowego, a te walory, które nie mają takiego obiegu, podług kursu walorów podobnych. lub
podług ich wartości rynkowej. Inne obj ekty należy wykazywać w wartości nie przekraczającej
kosztów nabycia. Należności wątpliwe należy
za pisać na straty.
Sprawozdanie z działalności wraz z bilan. sem i projektem rozdziału zysków oraz zamknię
cie rachunkowe powinny być przedkładane corocznie władzy nadzorczej w ciągu jednego_ miesiąca po uznaniu ich przez organ stanowiący
związku poręczającego, oraz podane do wiadomości publicznej w sposób przepisany dla ogło
szeń Kasy (§ 23 statutu niniejszego).
§. 30.
Kasa obowiązana jest przechowywać księ
gi wkładek oszczędnościowych przez cały czas
swego istnienia, inne księgi przez lat 10; natomiast- może ona niszczyć spłacone książeczki
oszczędnościowe i inne zapiski z 5-ciu lat wstecz.
Okresy powyższe liczą się od daty odnoś
nych kwitów, zapisków, względnie roku zamknię
cia rachunków i ksiąg, oraz da ty os ta tnie go wpisu, uskutecznionego na książeczce.

III. OPERACJE KASY.
§ 31:
Kasa,_uprawniona jest do dokonywania tylko tych rodzajów operacyj, które wyszczególnione są w statucie niniejszym. ,
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Firma i sam zakład Kasy, jako też firma
(nazwa) jej oddziałów, zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów), oraz same urządze
nia nie mogą być przedmiotem ani operacyj Kasy, ani też tranzakcyj ze strony związku porę··
czającego.

A.

Operacje bierne.
§ 32;

Kasa przyjmuje wkłady oszczędnościowe
na książeczki oszczędnościowe, które mogą być
-wystawione na okaziciela lub na imienne oznaczoną osobę.
Książeczka oszczędnościowa może opiewać
tylko na gotówkę i stanowi dowód posiadania

w Kasie wierzytelności w wysokości każdoczes
nego jej salda.
Kasa przyjmuje wkłady od osób fizycznych
i prawnych nietylko na ich własny rachunek,
lecz także na rachunek osób trzecich.

§ 33.
Kas~ nie jest obowiązana przyjmować

książeczki oszczędnościowe

kwoty jednego

złotego.

wkładów

na

poniżej

_

Dopuszczalną najwyższą kwotę wkładu na
książeczkę oszczędnościową ustala Rada Kasy

(§ 9 ust. 2 p. I statutu niniejszego).
Kasa nie jest obowiązana przyjmować wkła
dek oszczędnościowych w następujących przypadkach:

a) gdy wkładka nie dosięga dopuszczalnej
statutem najniższej kwoty wkładki lub sama
względnie łącznie z poprzedniemi przewyższa
ustanowioną przez Radę Kasy najwyższą kwotę
wkładów;

b) gdy zgłaszane przez wkładcę warunki
Kasa uzn~ za niedogodne dla siebie;
c) gdy niema widoków na odpowiednie ulokowanie funduszu wkładkowego;
.d) gdy wkładca już raz dopuścił się nadużycia zaufania Kasy;
e) gdy Kasa stoi przed likwidacją.
§ 34.
Kasa uprawniona jest wypuszczać znaczki
oszczędnościowe w cenie niższej od oznaczonej
powyżej najniższej kwoty wkładów oraz przyjmować te znaczki, jeżeli razem złączone dają

kwotę przewidzianego powyżej wkładu na i niż
szego. Może również K~sa rozdzielać skarbonki
oszczędnościowe i złożone w nich kwoty przyjmować na warunkach wyżej wymienionych
wkłady na książeczki oszczędnościowe.

jako

Jeżeln wkład 1 złożony na posz,czególną ksią
żeczkę, osiągnie ustaloną przez Radę Kasy kwotę najwyższą, natenczas nie może on być zwię
kszony przez nowe wpłaty, lecz tylko przez ka-

pitalizowanie

się

procentów.

§ 35.
Wkładki. oszczędnośdiowe księguje Kasa na

tego, .,na kogo
wys ta wio na.

książeczka oszcz.ędnościowa

jest

Łódzki
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Na pierwszej stronie książeczki zaznaeea
numer otworzonego w kasie rachunku, datę
wystawienia książeczki i zapis o ewentualnych
zastrzeżeniach, a jeżeli książeczka wystawiona
jest na imiennie oznaczoną osobę, także nazwisko i imię tej osoby.
Z każdą książeczką oprawiony jest wyciąg
statutu niniejsz.ego, dotyczący wkładów oszczędnościowych.
·
Książeczkę· oszczędnościową wystawia Kasa·
w sposób przepisany dla dokumentów, z których
powstaje zobowiązanie Kasy (§ 19 ust. 3 statutu
niniejszego).
. W braku odmiennego zastrzeżenia każda
.suma, wpłacona na książeczkę, jest w stosunku
do Kasy wierzytelnością, na kogo książeczka
jest wystawiona.
Każdy wpis lub zastrzeżenie w książeczce
oszczędnośdowej
stwierdzony powinien być
poza podp isem skarbnika także przez podpis
członka Zarządu lub osoby upoważnionej
do
podpisu.,
Zapisków lub zastrzeżeń osób prywatnych
w książeczkach Kasa nie jest. obowiązana
uwzględniać,
choćby na wet pochodziły od
wkładcy lub osoby, uprawnionej do podejmowa'.:.
nia wypłat. Omyłki skreśla się z' pisemnem potwierdzeniem na książec.z.ce skreślenia w sposób
dla wpisów obowiązujący.
'
-S'ię

1

§ 36.

Do umownego przeniesienia

wierzytelności,

wynikających

z książeczki oszczędnościb1wej, nawet na imiennie oznaczoną osobę wystawionej - wystarcza wręczenie tej książeczki nabywcy wierzytelności, i całkowita lub częściowa
wypłata wierzytelności może nastąpić za przedstawieniem książeczki. przyczem Kasa nie ma
obowiązku badać
legalności posiadania ksią
żeczki, przedstawionej do wypłaty, o ile wypła
ty nie uzależniono od pewnych określonych
w tym względzie warunków lub o ile utrata ksią
żeczki nie została przedtem zgłoszona w Kasie.
O ile chodzi o książeczki, wystawiane na
imiennie oznaczoną osobę, bez zastrzeżeń co do
osób uprawnionych do podnoszenia wkładów,
uważa się każdego przedstawiającego książecz

kę do wypłaty za prawnego pełnomocnika tej

osoby, na którą książeczka jest wystawiona.

§ 37.
Wpłaty mogą być uskuteczniane

również

bez przedkładania książeczki oszczędnościowej ,
a mianowicie drogą przekazów pocztowych, listów pieniężnych i t. p. Wpisania do książeczki
oszczędnościowej uskutecznionych w powyższy
sposób wpłat dokonywa Kasa przy najbliższem
przedstawieniu jej książeczki oszczędnościowej.
C,ałkowita lub częściowa wypłata przez Ka-sę wierzytelności, wynikającej
z książeczki
oszczędnościowej, może nastąpić w drodze pocztowej na koszt i ryzyko wkładcy tylko za poprzedniem nadesłaniem Kasie książeczki, podaniem sposobu przekazania wypłaty oraz adresu
wkładcy względnie osoby, na ręc~ której wy-
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płata

ma nastąpić, i za wyraźnem wskazaniem,
w jaki sposób i do czyiclh\ rąk książeczka ma być
zwrócona lub też czy ma zostać zatrzymana do
rozporządzenia wkładcy. Wypłata może być dokonana w powyższy sposób na polecenie wkład
cy do rąk osoby trzeciej tylko wte·dy, jeżeli odpowiednio do polecenia wypłaty się wylegitymuje i je-żeli osnowa zastrzeżeń w księdze za strzeżeń (§ 38 statutu niniejszego) co do odno~
nego wkładu wypłacie takiej się nie sprzeciwia.
Kasa upoważniona i est do potrącania
z wkładu poniesionych przez siebie kosztów
pocztowych.
Przy wypłacaniu całego kapitału wraz
z procentami Kasa książeczkę oszczędnościow-ą
zatrzymuje i kasuje.
§ 38.
Jeżeli wypłatę wierzytelności, wynikającej

z książeczki oszczędnościowej, uzależniono od
pewnych określonych warunków, to Kasa musi.
o tern zapisać do książeczki oszczędnościowei
odpowiednie zastrzeżeńie. Wypłaty wierzytel ~
ności z takich książeczek można uskuteczniać
tylko ściśle według osnowy zastrzeżenia.
Łączenie kilku warunków równocześnie jest
dopuszczalnem, o ile warunki te wzajemnie się
nie wyłączają i nie są sprzeczne zer sobą, a; określone są w sposób, wykluczający wątpliwość co
do sposobu ich dopełnienia. Zastrzeżenia nie
mogą się sprzeciwiać przepisom
obowiązują
cych ustaw.
Zn.strzeżone warunki mogą wychodzić zarówno od Kasy, jak i od wkładcy, i na warunki
te musi się zgodzić zarówno Kasa, jak i wkładca,
Wypłata wkładów z książeczek, uwarunkowanych zastrzeżeniami, dokonywana być może
tylko zgodnie z osnową zastrzeżeń. Zastrzeże
nie można zmienić lub wycofać. Zapisy o zastrzeżeniach ich zmianie lub cofnięciu należv
uwidaczniać nietylko w samej książeczce, lec'z
także w odnośnej księdze wkładów, pełną zaś
osnowę zastrzeżenia należy wpisać do specjalnej
ks1ięgi zastrzeżeń przechowywanej pod zamknię
ciem.
§ 39.
,feżełi między niniejszą Kasą, a innemi komunalnemi kasami oszczędności i gminnemi kasami pożyczkowo-oszczędnościowemi dojdzie do
skutku porozumienia co do wzajemnego przyjmowania wkładów i dokonywania wypłat na wystawione przez siebie książeczki oszczędnościo
we, natenczas dojście do skutku takiego porozumjenia obowiązany jest Za.rząd Kasy podać do
publicznej wiadomości w sposób, przewidziany
dla ogłoszeń Kasy (§ 23 statutu niniej szegoJ.

§ 40,
Ustalony przez Radę Kasy procent od wkła·
dów, o ile wkładca nie zażąda wypłaty odsetek,
dolicza! się do tychze wkładów, o ile zaś tej wypłaty zażąda, wypłaca się corocznie z upływem
roku obrachunkowego.
Bieg procentów rozpoczyna się od dnia powszedniego następujący po dniu wpłaty.i liczy

Łódzki

302

Dziennik Wojewódzki.

się do dnia
dzień wypłaty.

powszedniego, poprzedzaj ąceg?
Miesiąc liczy się za 30 .dm.
Oprocentowuje się tylko pełne złote, ułamków
grosza nie uwzględnia się prży obliczaniu i wypłacaniu procentów.
.
·
·
Oprocentowanie książeczek może być różne
w zależności od terminu wypowiedzenia wkładu
lub też od zgłoszonych zastrzeżeń, albo innego
uwarunkowania wypłaty wkładu.
Kasa zastrzega ·sobie możność wyróżnienia,
w drodze premij lub rozlosowywania nagród,
pewnych kategoryj książeczek, które Rada Kasy
uzna za zasługujące na takie wyróżnianie.
Wysokość i początek obowiązywania ustalonej stopy procentowej od wkładów jako też warunki ewentualnych premij i rozlosowywania
nagród Kasa podaje do publicznej wiadomości
w sposób przewidziany dla ogłoszeń Kasy (§ 23
statutu niniejszego).
Całkowita lub częściowa wypłata przez Kasę wierzytelności,
wynikającej
z książeczki
oszczędnościowej
może
nastąpić -· nawet
w przypadkach egzekucji - tylko za jej przed~
stawieniem.
Wstrzymanie wypłaty wkładów z książeczkj
oszczędnościowej może nastąpić w przypadkach
i w sposób przewidziany w przepisach Ol umorzenie tytułów na okaziciela, obowiązujących wsiedzibie Kasy.
§ 42.
W myśl art.' 20 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13-go kwietnia
1927 roku o komunalnych kasach oszczędności
(Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 339) wkłady na ksią
żeczki oszczędnościowe Kasy, rządzącej się statutem niniejszym, posiadają charakter funduszów, ulokowanych z bezpieczeństwem praW11em
(pupilarnem).
Książeczki oszczędnościowe Kasy w myśl
art. 20 ust. 2 powyższego rozporządzenia będą
przyjtnowane przez państwowe względnie komunalne władze, urzędy i zakłady jako wadja
przy wszelkich przetargach, jako kaucje akcyzowe i celne, jako kaucje przy zawieraniu umów
oraz jako zabezpieczenie pieniężne z innych
tytułów wymagane.
Jako wadja i kaucje, składane władzom
państwowym, wz.ględnie komunalnym urzędom,
nie mogą być przyjmowane książeczki oszczę
dnościowe opatrzone zastrzeżeniami.

Zgłoszenie powyższe obowiązuje Kasę dopiero od chwilii doręczenia jej dowodu sądowego
o umorzeniu tytułów na okaziciela, obowiązują
cych w siedzibie Kasy.
, Wydanie duplikatu oraz wypłata wkładów
lub procentów po upływie sześciu miesięcy od
ogłoszenia o utracie książeczki, a przed uznaniem jej za nieważną nastąpić może na odpowiedzialność Kasy tylko do rąk jej osoby, która,
jest uprawniona do rozporządzenia wkładem.
Duplikat wystawia się na saldo książeczkł:
pierwotnej.

§ 44.
Przedawnienie wierzytelności z tytułu niepodniesionych z Kasy wkładów oszczędnościo
wych,. jako też skapitalizowanych procentów od
takich wkładów następuje z upływem lat trzydziestu1 od dnia dokonania ostatniego wkładu luh
ostatniej wypłaty względnie od dnia podpisania
po raz ostatni przez Kasę procentów na ksią
żeczce oszczędnościowej.

Bieg trzydziestoletniego przedawnienia w
tyoh przypadkach, gdzie chodzi o wkłady z od.raczoną lub wstrzymaną wypłatą względnie
dotknięte zakazem sądowym! lub płatne za określonym zgóry terminem wypowiedzenia, nie może w stosunku do części wkładu, dotkniętej powyższemi ograniczeniami rozpocząć się przed
przywróceniem prawa do rozporządzenia wkła
dem względnie przed upływem terminu określa-·
nego do wypowiedzenia.
W stosunku do książeczek oszczędnościo
wych1 wystawionych na imię osoby niewłasno
wolnej 1 o ile o tern w książeczce było zapisane·
odpow'iednie zastrzeżenie, bieg przedawnienia nie·
może się rozpocząć przed uzyskaniem własno
wolności przez wspomnianą osobę.
Lista wierzytelności, ulegających przeda wnieniu podaną będzie za sześć miesięcy przed
upływem okresu przedawnienia do wiadomości
publicznej w sposób przewidziany d]a ogłoszeń
Kasy {§ 23 niniejszego statutu). W ciągu powyższego okresu osoby, uprawnione do rozpo-

rządzenia odnośnemi wierzytelnościami,
mogą
żądać wypłaty tych wierzytelności względnie
prosić o ich dalsze utrzymanie na rachunku

Kasy.
_
Przedawnione. wierzytelności przelewa Kasa
na fundusz zasobowy.

§ 43.
W razi~ utraty książeczki oszczędnościowej,
unieważnienie jej i wydanie duplikatu może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania, przewidzianego w przepisach o umorzeniu tytułów
na okaziciela, obowiązujących w siedzibie Kasy;
duplikat książeczki może jednak być wydany
już po upływie 6-ciu miesięcy od datv pierwszego ogłoszenia o jej. utracie.
Zagubienie, zniszczenie lub inną utratę ksią
żeczki oszczędnościowej . może jej posiadacz
zgłosić pisemnie lub ustnie bezpośrednio w zakładzie głównym Kasy lub jej oddziale względ
nie zbiornicy, skąd mu książeczkę wydano.
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§ 45.
Kasie przysługuje prawo wypowiadania
wierzytelności. Wypowiedzenie wkładu poszczególnemu wkładcy może być dokonane ustnie z
zaznaczeniem tego w książeczce .oszczędnościo
wej lub też przez zawiadomienie pisemne.
Wypowiedzenie

wkładów ·może

nastąpić:

także przez podanie go do wiadomości publicznej w sposób przewidziany dla ogłoszeń Kasy

(§ 23 statutu niniejszego).
Wierzyteln,ości takie mogą być złożone do
. depozytu sądowego, jeżeli nie zostaną podniesione w następujących przypadkach:

Łódzki
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a) jeżeli nie będą podniesione w terminie
naznaczonym w zawiadomieniu, ogłoszeniu lub
wezwaniu i
b) jeżeli w odpowiedni sposób nie stanie się
zadość warunkom, ustalonym przez właściwe organa Kasy.
Takie złożenie wspomnianych wierzytelności jest równoznaczne z ich wypłaceniem,
Od wkładów wypowiedzianych Kasa z upły
wem wypowiedzenia nie ma obowiązku płacić
lub doliczać dalsze procenty.

B,
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Operacje czynne.

§ 46.
Kasa uprawniona jest:
1) nabywać polskie państwowe papiery pro-centowe, listy zasfawne i obligacje banków pań
stwowych, akcje Banku Polskiego, tudzież listy
zastawne krajowych towarzystw kredytu długo
terminowego, emitowane za zabezpieczeniem
prawnem (pupilarnem), obligacje związków komunalnych i komunalnych instytucyj kredytowych, tudzież banków gwarantowanych przez
związki komunalne, oraz udziału (akcje) wspólnych komunalnych instytucyj kredytowych;
2) udzielać pożyczek pod zastaw papierów,
oznaczonych w punkcie 1L najwyżej do wysokości % ich wartości kursowej, a nie wyżej ich
wartości nominalnej, oraz pod zastaw wystawionych przez siebie książeczek oszczędnościowych i
3) udzielać na hipoteki miejskich i wiejskich
nieruchomości terminowych pożyczek, oprocentowanych prawnie (pupilarnie) zabezpieczonych,
z zastrzeżeniem dla Kasy prawa przedterminowego odbioru, a dla dłużnika przedterminowej
spłaty
pożyczki za „poprzednięm co najmniej
półrocznem wypowiedzeniem oraz z tern zastrzeżeniem, że budynki nieruchomości,
obciążonej
_pożyczką Kasy przez cały czas obciążania będą
ubezpieczone od ognia na warunkach poniżej
w § 47 statutu niniejszego osobno określonych;
4) nabywać wierzytelności hipoteczne, zabezpieczone w sposób określony dla pożyczek
w punkcie 3);
5) udzielać na cele budowlane - w grani·cach hipotecznego zabezpieczenia ewikcji - kredytu wekslowego w miarę postępu budowy do
wysokości 50% wartości rzeczywiście wykonanych robót;
6) udzielać spółdzielniom zorganizowanym
na zasadach ustawy Z\ dnia 29 paźdiiernika 1920
roku (Dz. U. R. P, Nr. 111, poz. 733) oraz póź
.niejszych przepisów, ustawę powyższą zmieniających,
kredytu do wysokości sumy udziałów
-członkowskich oraz własnych funduszów spół
dzielni pod warunkiem, iż członkowie spółdziel
ni przyj mą poza swemi udziałami, jednakże
w stosunku do ich wysokośc;, odpowiedzialność
z własnych majątków za kredyt otwarty spół
dzielni przez" Kasę;
7) udzielać pożyczek za zobowiązaniami pisemnemi (skryptami dłużnemi) lub za wekslami,
jeżeli obok wystawcy przyjmą solidarną z nim

odpowiedzialność co na.jmniej dwie osoby, zapewniające terminową spłatę pożyczki;

8) dyskontować weksle, zaopatrzone przy·
najmniej w dwa podpisy, zapewniające terminowe wykupienie weksla;
9) dyskontować, nie wcześniej jednak, jak
na . sześć miesięcy przed terminem płatności:
a) książeczki oszczędnościowe wystawione
z zastrzeżeniem terminowem przez publiczne
kasy ·oszczędności, a mianowicie przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, Państwowy Bank
Rolny, Pocztową Kasę oszczędności, Polski Bank
Komunalny w Warszawie, Komunalny Bank
Kredytowy w Poznaniu, wszystkie komunalne
kasy oszczędności i wszystkie gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe;
_
b) wypowiedziane i wylosowane papiery
procentowe wymienione w punkcie ł) niniejszego paragrafu;
· c) kupony od wymienionych w punkcie 1)
papierów procentowych;.
1O) umieszczać
zastrzeżeniem zwrotu na
każde żądanie lub za: wypowiedzeniem - wolną

z

gotówkę:

a) na rachunkach żyrovvych i czekowych
w państwGwych i komunalnych instytucjach kredytowych, tudzież w Banku Polskim,
b} w asygnatach kasowych Banku Gospodarstwa Kraj owego,
c) jako wkład oszczędnościowy w Pocztowej Kasie Oszczędności, w Banku Gospodarstwa
Krajowego, w Państwowym Banku Rolnym
i w komunalnych kasach oszczędności;
11) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych za gwarancją -Państwa z zastrzeże
niem dla Kasy przędterminowego odbioru pożyczki za poprzedniem co najmniej półrocznem
wypowiedzeniem;
12) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych związkowi poręczającemu do wysokości 1O% wkładów oszczędnościowych i zakup
obligacyj tegoż związku uważać należy za udzielenie mu pożyczki.
§ 47.
Budynki nieruchomości, ;)bciążonej pożycz~
ką udzieloną przez Kasę w myśl punktu 3-go
§ 46 statutu niniejszego, powinny być przez cały
czas obciążenia ubezpieczone od ognia:
a) w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń
Wzajemnych (b, Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń
Wzajemnych w Warszawie) lub w komunalnych
ubezpieczalniach wojewódzkich na sumę przewyższającą co najmniej o 20% kwotę udzielonej
pożyczki, przyczem kwota tej pożyczki powinna
mieścić się cała w wolnej od długów części pierwszych % części ubezpieczonej wartości nieruchomości;

b) w prywatnych zakładach wzajemnych
w obrębie Rzeczypospolitej, porę
czonych przez związki publiczne - prawne, na
sumę przewyższającą co najmniej o 30% kwotę
udzielonej pożyczki, przyczem kwota tej pożycz
ki powinna mieścić się cała1 w wolnej od długów
ubezpieczeń
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częsc1 pierwszych %- części
wartości nieruchomości.

ubezpieczonej

Jeżeli wartość ubezpieczona, czy to skutkiem~ pogorszenia się stanu budynków, czy spadku wartości realności, czy też z innych przyczyn,
w)rnosi więcej niż rzeczywista wartość szacunkowa nieruchomości w czasie udzielenia pożycz
ki, nal~ży stawki powyższe policzać od wartości
szacunkowej. Szacunku dokonać może Kasa
komisyj nie przez właściwe do tego organa fachowe. Wymiar pożyczki od wartości szacunkowej
nie uchyla warunku co do obowiązku ubezpie-

czenia budynków od ognia.
„
Odstąpienie od powyżs.:i:ych zasad wymaga
zezwolenia władzy nadzoł'czej:
Uiszczanie; premij ubezpieczeniowych przyjmuje Kasa na siebie za odpowiedniem za to odszkodowaniem.
§ 48.
Kasa obowiązana jest posiadać wzglęanie
umieścić w posiadających bezpieczeństwo prawne (pupilarne) polskich państwowych papierach
procentowych lub w papierach przez Państwo
gwarantowanych co najmniej 5 % ogólnej sumy
wkładów oszczędnościowych,
jeżeli ta suma
przewyższa 200,000 złotych.
Przy obliczaniu
tego procentu nie wlicza się do podstawy wymiaru zwaloryzowanych wkładów przedwoj ennych.
Kasa może tylko o tyle pozbywać się przepisanego zasobu w powyższych papierach, o ile
to jest konieczne do spłaty wkładów. Pozbywane mogą być wtedy najpierw tylko papiery przez
Państwo- gwarantowane, a dopiero gdyby zasób
tychże został wyczerpany, posiadające bezpieczeństwo prawne (pupilarne.) polskie państwowe
papiery procentowe.
Nadto fundusze zasobowe Kasy, o ile nie są
już umieszczone w nieruchomościach powinny
w 20 % swej wysokości względnie nadwyżki ponad lokatę w nieruchomościach umieszczane być
w wymienionych wyżej papierach. W razia zamiaru nabycia lub budowy własnego gmachu lub
potrzeby pokrycia straty Kasa może papiery
wartościowe, stanowiące lokatę funduszu zasobowego1 pozbyć lub zastawić.

§ 49.
Kasa obowiązana jest prowadzić rejestr
imienny dłużników i poręczycieli (solidarnych
współdłużników) z uwidocznieniem zobowiązań
zaciągniętych przez tychże na własny rachunek
czy też drogą poręczeń w Kasie.
Członków Zarządu Kasy nie wolno bez zezwolenia, Rady Kasy przyjmować jako porę
czycieli.-·
§ 50.
Poza operacjami czynnemi, o których mowa
w § 46 statutu niniejszego, może Kasa - pouzyskaniu. na to pozwolenia władzy nadzorczej;
1) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych:
a) związkowi poręczającemu do wysokości
ponad 1O%, nie wyżej jednak 20 % wkładów

oszczędnościowych,
przyczem zakup obligacyj
związku poręczającego uważać należy za udzie-:
lenie mu pożyczki;
b) innym związkom komunalnym i innym
związkom prawno•public:znym, o ile na podstawie obowiązujących ustaw związki te są uprawnione do zaciągania takich pożyczek i do pobierania bądź to samoistnych danin., bądź dodatków
do podatków państwowych;
c) fundacjom i posiadającym osobowość
prawną komunalnym zakładom zastawniczym

(lombardom):
2) umieszczać

rozporządzalne fundusze za
poręczającego w instytucjach
kredytowych przez Kasę założonych lub przez
ten związek poręczonych.
Fund usze Kasy mogą być używane w spo-

zgodą

związku

sób, przewidziany w paragrafie niniejszym
i punkcie 12-ym paragrafu 46 statutu niniejszego,
najwyżej do wysokości 30% ogólnej sumy wkła
dów oszczędnościowych.

§ 51.
Kasa może dla własnego użytku nabywać
lub budować realności, ale tylko z kapitału zasobowego na podstawie u.chwały Rady Kasy i za
pozwoleniem władzy nadzorczej ; może ona również na podstawie uchwały Rady Kasy nabywać
realności, celem lokaty funduszu emerytalnego
funkcj-0narj uszów Kasy; wreszcie jest Kasa
uprawniona nabywać na licytacji nieruchomości
obciążone pożyczką Kasy, o ile najwyższa zaofiarowana suma nie pokryje całkowicie wierzytelności Kasy.

C.

Inne operacje.
§ 52.

Kasa ma prawo:
1) redyskontować posiadane w swych portfelach w"eksle w państwowych i komunalnych
instytucjach, w Banku Polskim oraz w innych
instytucjach finansowych, które wskaże Minister
Skarbu;
2) przyjmować za opłatą jako depozyty na
przechowanie dokumenty, tudzież wartościowe
przedmioty i papiery, przyczem Kasa nie ponosi
odpowiedzialności za realizowanie płatnych kuponów, an.i wylosowanych papierów;
3) podejmować się_ kupna i sprzedaży pa11stwowych, tudzież innych, notowanych na gieł
dach pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej papierów wartościowych oraz zarządzenia niemi,
lecz jedynie na zlecenie i rachunek osób trzecich,
przyczem kupna dokonywa się po złożeniu potrzebnej gotówki, a sprzedaży, po dostarczeniu
papierów procentowych;
/
4) załatwiać na zlecenie i rachunek osób
trzecich inkaso weksli, listów przewozowych
i t. p. dokumentów.
§ 53.
W związku z operacjami,· o których mowa
w statucie mme1szym 1 Kasa uprawnioną jest
przedsiębrać następujące czynności:
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a) pozbywać własne wierzytelności hipoteczne i za zgodą orgańu stanowiącego związku

poręczającego własne realności;

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej opłacie stemplowej w wysokości 0,3 % od sumy
zobowiązania.

b) sprzedawać i lombardować posiadane
własne papiery wartościowe w przypadku nagłego zapotrzebowania gotówki, jednakże z
ograniczeniami wynikającemi z obowiązku posiadania względnie umieszczenia zasobów w posła.dających bezpieczeństwo prawne (pupilarne)
polskich państwowych papierach procentowych
i' w papierach przez Państwo gwarantowanych
{§ 48 statutu niniejszego);
·.
cl prowadzić czynności zastępcze lub agenttlry Banku Polskiego oraz. banków' państwowych
)} komunalnych;
·
d) wynajmować schowki w swym skarbcu,
wz.ględnie w szafach bezpieczeństwa na warunkach przez Radę Kasy ustalonych i
e) otwierać rachunki bieżące i czekowe,
przekazowe i korespondencyjne (kontokorentowe);
f) wystawiać przekazy i akredytywy na instytucje kredytowe, w których komunalnym kasom oszczędności wolno lokować fundusze,
. w granicach posfadanych przez klienta w Kasie
funduszów oraz w granicach funduszów, posiadanych przez Kasę w tych instytucjach.

bezpieczonej zastawem, przyczem papiery notowane na giełdzie, mają być sprzedane po ce1:1ie
giełdowej 1 a nie notowane po przeciętnej
miejscowej cenie rynkowej.
Papiery wartościowe, przyjęte przez Kasę
jako zastaw udzielonych pożyczek, mają być zapisane do oddzielnej księg1iJ sznurowej z wyszczególn'ieniem ich rodzaju i ilości, a przy premiowych papierach wartościowych także numerów
obligacyj 1 tudzież z podaniem sum wierzytelna-_
ści zastawem zabezp:leczonych.
(Na obszaru~
mocy oboW:iązującej Kodeksu Napoleona zapis
do takiej księgi sznurowej komunalnej kasy
oszczędności uważa się za równorzędny z zarejestrowaniem, przewidzianem w artykule 207 4
tegoż kodeksu).
'

IV. SZCZEGóLOWE UPRAWNIENIA

V. LIKWIDACJA KASY.

·

§ 55.
W razie niezapłacenia w terminie pożyczki,
zabezpieczonej zastawem papierów wartościo
wych, Kasa ma prawo sprzedać te papiery bez
upoważnienia sądowego.
Sprzedaż powinna się odbyć najpóźniej

KASY.
§ 54.
Rządząca się statutem niniejszym Kasa jako komunalna kasa oszczędnośd, jest na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej .z dnia 13 kwietnia 1927 roku o komunalnych
kasach oszczędności (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz.
339} - wolna:
1) od państwowych podatków: dochodoweg:o, od darowizn i przemysłowego (zasadniczego
f od obrotu);
.
2) od dodatków komunalnych do powyż
szych podatków;
3) od opłat stemplowych od podari wnoszonych tak przez Kasę jak i prz.ez istniejące przy
niej zakłady zastawnicz.e (§ 2 statutu niniejszego).
Przychody z wkładów na książeczki oszczęd
nościowe Kasy są wolne od podatku od kapitałów i rent, o ile wysokość wkładu nie przewyż
sza kwoty 5.000 zł. (§ 52 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu
z dnia 26 marca 1928 roku w sprawie wykona.n!a wymienionego wyżej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o komunalnych kasach
aszczędnośc.i).

Wpisy w książeczkach oszczędnościowych
oraz wszelkiego rodzaj u zaświadczenia o złoże
niu lub zwrocie wkładów, wydawane przez Kasę,
są w myśl ostatnio wymienionego rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej wolne od opła
ty stemplowej.
Pisma, stwierdzające otrzymanie pożyczki od
Kasy, podlegają w myśl ostatnio wymienionego

w

ciągu miesiąca od dnia płatności pożyczki,. za-

§ 56.
Likwidacja Kasy może być dobrowolna lub
przymusowa.
Dobrowolna likwidacja następuje na skutek
uchwały ·związku poręczającego zatwierdzonej
przez władzę nadzorczą.
Przymusową likwidację może zarządzić

Mi-

n:isterstwo Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przypadkach określ9~
nych w .ustępie 3-cim artykułu 30-go wymienionego ·wyżej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o komunalnych kasach oszczędności.
Rozporządzenie władzy, zarządzające lub za.twierdzające likwidacją Kasy, jako też wdroże
nie postępowania likwidacyj n ego, ogłasza się w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkie
go, oraz w czasopiśmie Związku Rewizyjnego,
do którego Kasa należy.
Ustalony plan likwidacji Kasy powinien być
ogłoszony w sposób przewidziany dla ogłoszenia
statutu Kasy.

VI

ogłoszeniu odnośnem należy

zawezwać

wierzycieli Kasy do podjęcia wkładów w prze·ciągu 6-ciu miesięcy. Ogłoszenie należy powtórzyć .trzykrotnie co najmniej w dwutygodni~.
wych odstępach czasu po sobie. Po upływie
sześciu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia
usta je oprocentowanie wkładów.
·
Jeżeli płynne fundusze Kasy nie wystarczają na pokrycie, zobowiązań Kasy, za które zwią
zek poręczający przyjął odpowiedzialność, a ·w
szczególności na pokrycie zobowiązart z tytułu
wkładów oszczędnościowych 1 to odpowiednich
środków na pokrycie tych zobowiązań powinien
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myśl obowiązujących przepisów dostarczyć
związek poręczający.
.
Likw1idacj ą Kasy odbywa się pod nadzorem
osobnego komisarza, którego wyznacza właściwa
władza nadzorcza.

w

Postępowanie likwidacyjne nie może zostać
zamknięte

przed upływem 6-ciu miesięcy, od
chwili ostatniego ogłoszenia o jego wdrożeniu.
T~ część: majątku Kasy, jaka potr;ebna jest
na zaspokojenie tych jej wierzycieli, którzy po
odbiór swych wierzytelności do chwili zamknię
cia postępowania likwidacyjnego się nie zgłosili,
złożoną być powinna na lat 30-ci do depozytu
sądowego na rzecz tych wierzycieli. Wierzytelności takie, o ile ich do. upływu tego czasu okresu wierzyciele niej pod ej mą, przypadają na rzecz
związku poręczającego.
Nadwyżka majątku

Kasy, pozostała po zaspokojeniu wszystkich jej wierzycieli, którzy się
zgłosili d0i chwili zamknięcia postępowania likwidacyjnego, i po złożeniu odpoW:iedniej części jej
majątku na cel, upfzednim ustępem wskazany,
przechodzi na rzecz związku poręczającego, który powinien użyć tej podwyżki tylko na cele
użyteczności publicznej,
po ewentualnem poptzedniem potrąc.eniu z niej kosztów likwidacji,
ottt.z kapitału zakładowego, przyznanego Kasie
p·rzy .jej organizowaniu.
Zwinięcie Kasy (oraz jej ewentualnych oddziałów, zbiornic i zakładów zastawniczych
(lombardów) podaje związek poręczający w sposób na miejscu praktykowany do publicznej wiadomości.

VI.

WŁADZE

NADZORCZE.

§ 57.
nad Kasą, rządzącą się
statutem niniejszym, jest zgodnie z § 59 rozporządzenia wykonawczego w instancji I-ej Woj'.ewoda, z którym współdziała w przypadkach
przepisami tego paragrafu oznaczonych Wydział
Wojewódzki - a w instancji II-ej i ostatniej
Minister Spraw Wewnętrznych, działający w
p-c>rozumieniu z Ministrem Skarbu.
Władzą nadzorczą

§ 58.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo:
śd w prowadzeniu Kasy, a w szczególności wykroczeń przeciw obowiązującym przepisom lub
postanowieniom statutu niniejszego, służy wła
dzy nadzorcz.ej prawo wydawania zarządzeń
niezbędnych celem ·usunięcia nieprawidłowości
fob zapobieżenia dalszym Wykroc.zeniom .. Zarządzenia te mogą polegać na zawieszen~iu w
czynnościach lub usunięciu członków Rady Ka:s.y1 Zarządu Kasy i Komisji Rewizyjnej i na
ustanowieniu w razie potrzeby komisarza na.
k.oszt Kasy lub związku poręczając.ego dla zarządu Kasą do czasu wyboru nowych organów.
Wybór ten powinien nastąpić w c;~ągu trzęch miesięcy od czasu ustanowienia komisarza.
Komisarz w zakresie powierzonych mu czynności wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki
Rady i Zarządu Kasy.

VII. PRZEPISY

KOŃCOWE.

§ 59.
Statut niniejszyi wchodti W/ życie z chwilą o·
głoszenia go w nŁódzkim Dzienniku Wojewódz·
kim".
§ 60.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia statutu niniejszego podlegają zatwierdzeniu władzy nadzorczej.
Na, podstawie art. 59 rozporządzenia wykonawcze·go Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 26. Ili. 28 r. (Dz. Ust.
Nr. 44, poz, 424) oraz zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 13. III. 1929 r.
' zatwierdzam statut powyższy.
Za Wojewodę:

(-)
Łódź,

Kozłowski,

Radca Wojewódzki.
dnia 25 marca 1929 r.

635 .

POWIATOWA KASA CHORYCH
W RADOMSKU.
L. dz. 1086/29.
OGŁOSZENIE.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 19 maja 1920 r.'(Dz. U. R. P. Nr. 44. poz. 272) i rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej
z dnia 24 marca 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr; 44, poz.
273), tudzież zgodnie z §1 86 statutu Kasy Cho1ych rozpisuje się niniejszem i ogłasza wybory
delgatów do Rady Powiatowej Kasy Chorych
w Radomsku.
Spisy wyborców sporządzone po myśli § 8
wyżej· powołanego rozporządzenia,
oddzielnie
dla ubezpieczonych i oddzielnie dla pracodawców według stanu faktycznego w dniu ogłosze
nia t. j. w dniu 8 kwietnia 1929 r. będą wyłożo
ne od dnia 20 kwietnia 1929 r. do dnia 29 kwietnia 1929 r. włącznie do publicznego wglądu, codziennie w godzinach od 9-ej do 14-ej w biurze
sekretarjatu Powiatowej Kasy Chorych w Radomsku,
W ciągu dni 10, licząc od wyżej podan~go
dnia wyłożenia spisów, t. j.. od dnia 20 do 29
kwietnia 1929 r. włącznie przysługuje każdemu
ubezpieczonemu odnośnie ubezpieczonych, każ
demu zaś pracodawcy odnośnie pracodawcówprawo reklamcji co do wpisania lub wykreśle
nia ze spisu czy to reklamującego, czy też in·
nej osoby. O żądaniu wykreślenia ze spisu Zarząd Kasy zawiadomi zainteresowaną _osobę w
ciągu trzech dni, obron~ przeciw wykreśleniu
może być wniesiona do Zarządu Kasy tylko w
ciągu trzech dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia.
Reklamacje mogą się odnosić wyłącznie do
stwierdzenia, czy odnośni ubezpieczeni, lub
pracodawcy mieli prawo w dniu 8 kwietnia
1929 r. być umieszczonymi w spisach wyborców.

.

Reklamacje rozpatruje Zarząd Kasy i ,v
dni dziesięciu od daty wniesienia reklamacji przesyła zainteresowanym odpis swej
umotywowanej decyzji. W ciągu dni pięciu od
daty otrzymania decyzji Zarządu Kasy mogą zainteresowani wnieść skargę do Okręgowego
Urzędu Ubezpieczeń w Warszawie, ul. ś-to
Krzyska 9, jednakże jedynie z powodu naruszenia ustawy i przepisów wyborczych; skargę
wnieść należy na ręce Zarządu Kasy, który ją
ciągu

prześle bezzwłocznie Okręgowemu Urzędowi
Ubezpieczeń; w ciągu dwóch tygodni od daty
otrzymania skargi Okręgowy Urząd Ubezpieczeń wyda decyzję ostateczną.

Z dniem wyłożenia spisów wyborców, dodatkowe wpisanie lub wykreślenie wyborców
może nastąpić jedynie na podstawie
decyzji
Zarządu Kasy, wydanej na skutek wniesienia
reklamacji lub na podstawie decyzji Okręgo
wego Urzędu Ubezpieczeń w Warszawie.
Uprawnionymi do głosowania w grupie
ubezpieczonych są osoby, które w dniu 8 kwietnia 1929 r. ukończyły lat 20 i pozostawały w zatrudnieni u uzasadniającem obowiązkowe ubezpieczenie, po myśli art. 3 i 10 pow. ustawy, lub
były dobrowolnie ubezpieczone, po myśli art.
11 pow. ustawy, a to o ile są umieszczone w
spisie wyborców. Każdy ubezpieczony ma jeden
głos.

Uprawnionymi do głosowania w grupie
pracodawców są osoby, które w dniu 8 kwietnia 1929 r. ukończyły lat 20 i zatrudniały w churakterze pracodawców chociażby jednego podlegającego· obowiązkowi
ubezpieczenia, a to,
o ile są umieszczeni w spisach wyborców. Pracodawca posiada 1-30 głosów zależnie od
ilości zatrudnionych przez niego obowiązkowo
ubezpieczonych. Ilość głosów pracodawcy określa statut Kasy.
Ubezpieczony, który zatrudnia stale więcej
niż dwie osoby podlegające obwiązkowemu
ubezpieczeniu, zostaje umieszczony w spisach
pracodawców, ma głos i może być wybrany wyłącznie w grupie pracodawców.
Wybranych ma być 45 członków Rady
i tyluż zastępców a to: w grupie ubezpieczonych
30 i tyluż zastępców; w grupie pracodawców 15
i tyluż zastępców.
. Wzywa się do składania list kańdydatów,
po myśli pow. rozporządzenia, ułożonych oddzielnie dla pracodawców i oddzielnie dla ubezpieczonych z tą uwagą, że uwzględnione mogą
być tylko te listy, które będą doręczone Zarzą
dowi Kasy najpóźniej na trzy tygodnie· przed
niżej podanym dniem wyborów t. j. najpóźniej
w dniu 8 czerwca 1929 r. do godziny 15-ej.
Każda lista kandydatów może zawierać
najwyżej dwa razy tylu kandydatów, ilu ma być
wybranych delegatów:
Kandydaci mają być umieszczeni na liscie
pod bieżącemi numerami, wskazującemi kolejność ich kandydowania, przyczem należy podać
ich nazwiska i imiona, zawód· oraz miejsce za. mieszkania, a nadto przy ubezpieczonych (z
wyjątkiem niestale zatrudnionych,
chałupni- ·

ków i dobrowolnie ubezpieczonych) adres i naziwsko pracodawcy, wzgl. nazwę przedsiębior
stwa, u którego kandydat pracuje.
Listy kandydatów z grupy ubezpieczonych
mają być podpisane własnoręcznie przynajmniej przez 30 umieszczonych w spisach wyborców ubezpieczonych, listy kandydatów z grupy pracodawców, przynajmniej przet 5 umieszczonych w spisie wyborców pracodawców.
Kandydat nie może być na liście podpisany.
Gdy wyborca podpisze więcej, niż jedną listę
kandydatów, podpis jego jest ważny na liście
najwcześniej złożonej {opatrzonej przez Zarząd
najniższym numerem porządkowym} z innych
zaś list go się wykreśla.
Do listy kandydatów należy dołączyć
oświadczenie każdego z kandydatów, że przyj~
muje kandydaturę zgodnie z listą, a jeżeli chodzi o kandydatów reprezentujących osoby
prawne, także udzie]oną im do kandydowania
delegację.

Jeżeli dany wyborca, lub kandydat nie
umie pisać, ma w miejsce podpisu położyć swój
znak (odcisk palca wskazującego, krzyż, kółko),
przy którym to znaku ma być umieszczone jego
imię i nazwisko przez osobę zdolną do aktów
prawnych, która również ma umieścić obok
swój podpis.
Zgłaszający listę kandydatów mają wskazać swego pełnomocnika i jego zastępcę do
udzielania Zarządowi Kasy potrzebnych co do
listy wyjaśnień; pełnomocnikiem może być każ
da osoba zdolna do aktów prawnych.
'Zarząd Kasy zawiadamia niezwłocznie, a
najpóźniej w ciągu dni trzech od daty otrzymania listy, pełnomocnika danej liśty o wszelkich
dostrzeżonych błędach i punktach wątpliwych.
JE·żeli te usterki nie zostaną usunięte najpóź
niej na dwa tygodnie przed dniem wyborów,
Zarząd Kasy orzeknie nieważność listy w czę
ści lub w całości; przeciwko decyzjom Zarządu
Kasy odnośnie do list kandydatów mogą zainteresowani wnieść w terminie 3-dniowym od dnia
- doręczenia decyzji Zarządu Kasy skargę za pośrednictwem Zarządu Kasy do
Okręgowego
Urzędu Ubezpieczeń, który w ciągu tygodnia
orzeka ostatecznie. Nieważne są bez uprzedn;ego zwracania się do pełnomocnika listy, które: a) zostały Zarządowi za późno doręczone,
b} nie są zaopatrzone w wymaganą ilość podpisów, lub utraciły przepisaną ilość podpisów
wskutek skreślenia podpisów osób nie majqcych
prawa wyborczego lub podpisanych na kilku
lista.eh, c) w których umieszczono kandydatów
bez oznaczenia ich kolejności numerami bieżą

cem.i.

Listy uznane ostatecznie za ważne poda
Kasy do publicznej wiadomości najpóź
niej- na 3 dni przed rozpoczęciem głosowania.
Jeżeli źadna lista kandydatów nie zostanie
złożoną, lub z pośród złożonych, żadna nie bę
dzie uznana za ważną, wówczas staje się prawomocną lista kandydatów, którą składa również Zarząd Kasy dla ubezpieczonych i pracodawców.
Zarząd
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Głosować można tylko na te listy,
które
będą uznane za ważne i podane do publicznej
wiadomości.
Przez ubezpieczonych może być wybrany

tylko ubezpieczony w Kasie Chorych.
Wybory odbędą się w niedzielę, dnia 30-go
czerwca 1929 r, od godziny 8-ej bez przerwy do
godziny 20-ej oddzielnie dla pracodawców i
oddzielnie dla ubezpieczonych, w niżej podanych okręgach wyborązych:
Ubezpieczeni w Centrali Kasy Chorych
w Radomsku:
1l W lokalu Powiatowej Kasy Chorych
w Radomsku przy ul. Przedborskiej Nr. 34 gło
sują ubezpieczeni, których nazwiska zaczynają
się od liter A, B, C, D, E, F, G, H, Ch,
·
2) W lokalu T-wa Uniwersytetu Robotniczego w Radomsku, Rynek 17 głosują ubezt>ieczeni, których nazwiska zaczynają się od liter:
I, J, K,
3) W lokalu Magistratu m. Radomska {Sala.
Rady Miejskiej} głosują ubezpieczeni, których
nazwiska zaczynają się od liter: L, Ł, M, N, O,
P, R
W loklu Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Radomsku, ul. Mickiewicza Nr. 2
gfosują ubezpieczeni, których nazwiska zaczynają się od liter: S, T, U, W, X, Y, Z,. Ż.
Pracodawcy ubezpieczający w Centrali Kasy Chorych w Radomsku, jak również we wszystkich lecznicach na terenie powiatu radom··
skowskiego:
,.
5) Głosują w Radomsku w lokalu Magistratu (biuro ogólne}.
Ubezpieczeni w lecznicach Kasy Chorych
znajdujących się na terenie powiatu będą przeglądać spisy wyborców, wnosić reklamacje i
1

4)

gfosować:

6) W lokalu Pow. Kasy Chorych w Radomsku, ul. Przedborska 34 - ubezpieczeni zatrudnieni w. miejscowościach położonych w pobHżu
m. Radomska;
7) W lokalu Lecznicy w Kodrębie -- ubezpieczeni zatrudnieni na terenie tej Lecznicy.
8) W lokalu Oddziału Kasy Chorych pow.
koneckiego znajdującym się. w Przedborzu -ubezpieczeni zatrudnieni na terenie b. Lecznicy
w Strzelcach Małych.
·
·9) W lokalu Lecznicy Kasy Chorych w Koniecpolu - ubezpiecz~ni zatrudnieni na terenie
tej Lecznicy.
10) W lokalu Lecznicy Kasy Chorych w Gidlach - ubezpieczeni zatrudnieni na terenie tej
Lecznicv. Óraz Lecznicv w Silniczce,
11) W lokalu Lecznicy Kasy Chorych w
Kłomnicach ubezpieczeni zatrudnieni na terenie tej Lecznicy,
12) W lokalu Lecznicy Kasy Chorych w
Pajęcznie ubezpieczeni· zatrudnieni na terenie tej Lecznicy, oraz Lecznicy w Brzeźnicy,
13) W lokalu Oddziału Pow. Kasy Chorych
w. Piotrkowie znajdującym się w Gomunicach-ubezpieczeni zatrudnieni w Lecznicach Sulmierzyce i Gomunice.

Ubezpieczeni głosują osobiście. Pracodawzatrudniający więcej niż 30 ubezpieczonych,
mogą głosować przez specjalnie do tego wyznaczonych przez siebie zastępców, przyczem zastępca może tylko głosować w imieniu jednego
pracodawcy; pracodawcy będący
osobami
prawnemi, głosują za pośrednictwem uprawnionych do tego pełnomocników; pozatem wszyscy
inni pracodawcy głosują osobiście.

. cy,

Czynnościami wyborczemi w każdym lokalu wyborczym kierują komisje wyborczę, oddzielnie dla ubezpieczonych i oddzielnie dla
pracodawców, powołane przez Zarząd Kasy,
który zarazem wyznacza przewodniczącego Komisji. W czynnoścfach każdej komisji wybor.,.
czej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym mężowie zaufania poszczególnych list
kandydatów; mężem zaufania może być każda
osoba zdolna do aktów prawnych. Kandydat
nie może być ani członkiem Komisji wyborczej
ani mężem zaufania.
.·
·

Wyborcy winni przynieść dowody, stwierich tożsamość, i na żądanie przewodniKomisji wyborczej obowiązani są 'j-:~

dzające
czącego
okazać.

Karty wyborcze winny być barwy białej i
tylko numer jednej z list kandydatów, uznanych za ważne. Wszystkie inne
karty są nieważne.
Głosujący otrzymuje od Komisji wyborczej
kopertę zaopatrzoną we firmę Kasy,
wkłada
w nią kartę wyborczą i wręcza ją Przewodniczącemu Komisji.
Karty wyborcze oddane
w kopertach niezaopatrzonych w firmę Kasy,
są nieważne. Pracodawca mający więcej, niż
jeden głos, otrzymuje tyle kopert, ile ma gło
sów.
W każdej kopercie może się znajdować tylko jedna karta wyborcza. Gdyby w jednej kopercie okazało się więcej kart, to uważa się je
tylko wtedy za jedną ważną kartę, jeżeli są jednobrzmiące,
w przeciwnym razie wszystkie
karty. są nieważne.
mają zawierać

Radomsko, dn. 8 kwietnia 1929 r.
Przewodniczący Zarządu:

(-) A. Bykowski.
Dyrektor: (-) F. Lenk.
627

OGŁOSZENIE.

Krawczyk Antoni,, zam. w Łodzi przy ul.
B~rysza Nr. 10, zagubił 1 kwit na sumę 33.208
marek polskich i niemieckich, a m.:
,. Kwit ten wystawiony był: 1) w r. 1915 marek niemieckich 208.-, 2) w r. 1920 33.000 marek polskich, wystawiony przez mieszkańca wsi Tarnowo, gm. Poddębice, Andrzeja
Krawczyka.
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OGLOSZENIE.

STATUT
o podatku od towarów przywożonych drogami
żelaznemi na rzecz miasta Kalisza uchwalony
przez Radę Miejską miasta Kalisza na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 1928 r. i zatwierdzony
przez Urząd Wojewódzki w Łodzi reskryptem
z dnia 21 marca 1929 r. L. III. 490.
Na zasadzie art. 12 ustawy z dnia 11 sierpnia 1929 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747
pobiera się na rzecz miasta Kalisza podatek od
towarów przywożonych drogami żelaznemi.

§ 1.
Samoistny podatek miejski pobiera się od
towarów przywożonych do miasta Kalisza
przez stacje znajdujące się w obrębie miasta,
względnie przez te stacje, które w przyszłości
w czasie obowiązywania statutu powstaną 'la
terenie miasta.
§ 2.
Pobór podatku odbywa się przez funkcjonarjuszy miejskich względnie przez funkcjonarjuszy kolejowych, o ile w tym przedmiocie na stąpi porozumienie z władzami kolejowvmi.
§ 3.
. Wolne od podatku miejskiego są:
a) towary podlegające państwowym podatkom od spożycia, zużycia wzg]. produkcji oraz
stanowiące monopol państwowy,
b) ładunki stanowiące własność Państwa
lub Samorządu terytorjalnego,
.
c) artykuły przeznaczone do odbuqowy zabudowań mieszkalnych gospodarczych, znisz(;zonych wojną; oraz materjały budowlane o ile
są przeznaczone na cele mieszkaniowo-budowlane (zob. art 34 Dz. Ust. Nr. 42, poz. 372 ex.
1927 ustawa o rozbudowie miast),
d) ładunki przewożone przez stację kolejową transita, przesyłki bagażowe i pocztowe,
oraz te ładunki instytucyj dobroczynnych i naukowych, które uzyskają specjalne zwolnienie
ze strony Magistratu.
U w a g a: Każdorazowe zwolnie artykułów przeznaczonych do odbudowy zabudowo.ii
mieszkalnych i gospodarczych zniszczonych
wojną uzależnione jest od przedłożenia stosownego zaświadczenia miejscowego Komitetu -roz\, budowy miasta, iż odnośne materjały przeznaczone są na cele mieszkaniowo-budowlane.

§ 4.
Podatek wynosi. kolejową opłatę przeza odległość dziesięciu kilometrów.
Od przesyłek jednostkowych zwyczajnych
i pośpiesznych, które opłata prze;wozowa oblicza się wedłu~ sztuki, a nie według wagi, podatek wynosi:
a) za konie i bydło rogate rosłe - 2 zł. od
sztuki,
.
b) za inne zwierzęta - 50 groszy od sztuki.
I.

wozową

II. Podatek od towarów przywożonych z
odległości nie dalszej niż 50 klm. wynosi poło
wę kolejowej opłaty przewozowej za odległość
5 klm.

III. Podatek od drobnych przesyłek o wadze 20 klg. wynosi połowę kolejowej opłatv
przewozowej za odległość .5 klm.
IV. Od ładunków, poniżej wymienionych
podatek wynosi na kolejach normalnotorowych
i kolejkach dojazdowych połowę kolejowej opłaty przewozowej za odległość 5 kim.
1

1. budulec drzewny nieobrobiony, drzewo
celulozowe i osikowe,
2. cegły i dachówki,
3. cement,
4. drzewo opałowe,
5. jaja,
6. kamienie, minerały surowe
zgruba
obrobione,
7. karpina,
8. ryż surowy, kasza krajowai groch
o··
trę by,
9. kości surowe,
10. kwas siarkoWy- i solny, sól glauberska,
11. masa drzewna i celuloza, budulec obrobiony,
12. masa kamienna,
13. melasa,
14. mleko i jego przetwory (nabiał),
15. nawozy sztuczne i naturalne oraz fosforyty,
16. odpadki skór i obrzynki do 4 cm. szerokości,

17. papa dachowa,
18. pasza trawa, siano, słoma, plewy,
19. piasek, żwir i glina,
„
20. rudy, żużle, szlakaj wypałki pirytowe,
21. słoma węglowa surowa i preparowana
oraz gudron,
22. szkło tłuczone,
23, szmelc,
24. szmaty,
25. wapień, dolonit, palone oraz wapno,
26. zboże w ziarnie, mąka zbożowa, chleb
i suchary z chleba,
27. ziemniaki świeże, jarzyny, warzywa, buraki cukrowe oraz wytłoki buraczane,
28. zwierzęta i ptactwo domowe żywe,
29. żelazo surow~ (surówka), żelazo walcowane i odlewy z żelaza, stal w blokach
i walcowana,
30. kaolina, siarka i soda, sprowadzana dla
wyrobu ultramaryny.
• opłatę przewozową,
V. Przez kolejową
. służącą za. podstawę do wymiaru podatku, należy rozumieć jedynie opłatę za przewóz wraz
z opłatą stacyjną, z wyłączeniem zatem wszelkich innych opłat, a w szczególności następuią
cych opłat i dopłat kolejowych, wymienionych
w Części II Taryfy Towarowej polskich kolei
normalnotorowych (Dz. U. R. P. Nr. 112 z 1927
roku poz. 953) w rozdziałach: III_ {opłaty ~a
przewóz w wagonach krytych fub pod oponą),
XIV (zwiE:kszenie przewoźnego przez wzgląd na
1
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przewóz towarów lekkich i przestrzennych),
XXIII (dopłaty za użycie wagonu - lodowni i
dostarczony lód), XXVII opłaty miejscowe za
przewóz w obrębie tej samej stacji taryfowej),
oraz w Wydziale opłat dodatkowych pod lit. C.
Również przewidziane w części III i V Taryfy
Towarowej polskich . kolei normalnotorowvch
podwyższenie taryfy ze względu na przestrzenność i lekkość towarów oraz za nadanie przesyłki towarowej pośpiesznej na pociągi osobowe nie stwarza podstaw do zwiększonego poboru, który pobierany być może jedynie według
pierwotnych i niepowiększonych stawek przewozowych.
Przedmiotem podatku nie mogą być również dopłaty przewidziane w artykule 60 przepisów przewożonych polskich kolei żelaznych
(Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 102 z 1928 r.).
·
Podatkowi od towarów przywożonych nie ·
. podlegają przesyłki nadzwyczajne, bagażowe i
pocztowe oraz ładunki przewozowe "transit o„.
Za ładunki, przewożone przez stacje kolejowe „transita" uważać należy ładunki które nie
są wyładowywane, a przechodzą jedynie przez
daną stację kolejową w dalszym kierunku, ku
stacjom oznaczonym w listach przewozowych
jako stacje przeznaczenia. Również jako przesyłki, przewożone "transito'' należy uważ~ć ła
dunki, przywożone do stacji w obrębie miasta
uprawnionego do poboru podatku, jako stacji
ładunku lub przeznaczenia i następnie odsyła
ne koleją do innych stacyj kolei normalnotorowych lub· wąskotorowych poza obrębem miasta. Od tych ładunków, o ile są one wywożone
poza obręb stacji, mogą wprawdzie gminy miej·
skie pobierać podatek, powinny jednak podatek
ten zwracać po przedstawieniu dowodów, iż
ładunki te uległy przeekspedjowaniu do innych
stacyj kolejowych.
·
Nie są natomiast tranzytowemi ładunki towarów, które po przewiezieniu do stacji przeznaczenia, przewożone są poza obręb miasta
drogą kołową, ·lub też przewożone . koleją na
bocznice przemysłowe, leżące w obszarze tej
samej gminy.
§. 5.
Odwołanie w . sprawach wymiaru podatku.
w:ąosić należy w terminie i trybie przewidzia -

nym w art. 48 Ustawy z dnia 11 sierpnia i923

roku (Dz, U. R. P. Nr. 94, poz. 747).

§ 6.
Nieuiszczony w tei:minie podatek ściągnię
ty będzie w drodze przymusowej z doliczeniem
kosztów egzekucyjnych i kat za zwłokę według
postanowień ustawy i dnia 31 lipca 1924 r. (Dz.
Ust. Nr. 73, poż. 721) zmienionej częściowo
rozp. Prez. R. P. z 17 maja 1927 r. Dz. Ust. Nr.
461 poi. 401.

§

7.

, Wy~rocze~ia przeciwko przepisom o wymiarze i poborze podatku podlegają karze do
wysokości 345,9 zł. o ile wykroczenie nie ·jest

kara)ne według art. 62-66 ustawy z dnia 11.8
1923 r. {Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747).
§, 8.

Przepisy wykonawcze do niniejszego statutu wyda Magistart w porozumieniu z władzami
kolejowemi.
§ 9.
Statut niniejszy wchodzi w życie po za·
twierdzeniu przez Władzę Nadzorczą z dnien
ogłoszenia go w dzienniku miejscowym i Dzien niku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Kalisz, dnia 26 marca 1929 r.

MAGISTRAT m. KALISZA.
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Na zasadzie § 36 Rozporządzenia Ministra
Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1926
roku w sprawie .przepisów wyborczych dla Kas
Chorych (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 44, poz. 273) niniejszem podaję do publicznej wiadomości wynik głosowania do Rady Powiatowej Kasy Chorych w Kole i podział mandatów pomiędzy poszczególne listy, uskuteczniony przez Główną
Komisję Wybo,rczą, w dniu 25 ·marca 1929 rokn.

Z grupy ubezpieczonych:
Lista Nr. ·1. „Poale-Sjon'·.
1. Bqrkowski Juda Łajb, ur. 1892 r .. kierownik Spółdzielni.
·
2. Frankowski Kaufman, ur. 1904 r., nauczyciel.
·
3. Sochaczewski Chaim, ur. 1902 r., elektrotechnik.
·
4. Bruksztein Wolf Łajb, ur. 1895 r. krawiec.
Lista Nr. 2. „Polska Part ja Socjalistyczna".
1. Cieplak Bolesław, ur. 1896 r., tokarz.
2. Kapica Władysław, ur. 1894 r. kierownik
Kooperatywy.
3. Kosmałski Władysław, ur. 1872 r., pracow:
nik umysłowy.
4. Furmański Stanisław, ur. 1896 r., stolarz.
5. Nowacki Stefan, ur. 1894 r. pracownik umysłowy.
·
6. Standowicz Piotr, ur. 1897 r., robotnik.
7. Siurgociński Leonard, ur. 1877 r., szewc.
8. Strz;ellliski Kazimierz, ur. 1903 r., pracow·nik umysłowy.
9. Grudziński Jan, ur. 1900 r., robotntk.
10. Pawlak Stanisław, ur. 1903 r., ślusarz.
11. Karolak Franciszek, ur. 1900 r., robotnik.
12. Olasiński Kazimierz, ur. 1888 r., ślusarz.
13. Tomczak Wawrzyni~c, ur. 1894 r., robotnik.
14. Krawiecki Stanisław, ur~ 1859 r., dozorca.
15. Ratajczyk Stanisław, ub 1894 r., robotnik.
16. Dzikowski Stanisław, ur. 1899 r .• mechanik.
17. Szukałowski Stefan, Ul\ 1905' r., robotnik.
1

1

1

Lista Nr. 3. „Żydowska Socjalistyczna Partja
Robotnicza - Poalę-Sjon prawica".
L Hanftwurcel Michał, ur. 1899 r., buchalter.

___________ Łódzki Dziennik Wojewódzki.

Nr. 9

~~~~--'~~~~~~~~~~

Lista Nr. 4. „Ogólny tydowski Zwiqzek Robotniczy BundH. ·
1. Gutmab Rajzel, ur. 1906 r., nauczycielka.
Lista Nr. 7. „Pracownicy umysłowi i fizyczni".
1. Dr. Niedzielski Henryk, ur. 1895 r., lekarz.
2. Cichocki Wojciech, ur. 1878 r., robotnik.
3. Ostrowski Teodor, ur. 1886 r., pracownik
umysłowy.

4. Piaskowski Stanisław, ur. 1870 r., ślusarz.
5. Kaźmierczak Franciszek, ur. 1895 r., ko-

tlarz.
6. Gustowski Kazimierz, ur. 1893 r.,

nik umysłowy.
7. Hoppe Zygmunt,

ur. 1888 r.,

pracow-

pracownik

umysłowy.

Z grupy pracodawców:
·Lista Nr. 1.. ,tydowski Blok Demokratyczny".
1. Ejman Izrael, ur. 1892 r., krawiec.
2. Goldberg Szyje Bencjon, ur. 1899 r., zegarmistrz.
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Ogłoszenie.·
Starostwo Łódzkie .podaje do wiadomości,
w dniu 5 kwieb1ia 1927 r., na zasadzie art.
222 ustawy wodnej z dnia 19. 9. 1922 roku, zaSpółki Wodnej
twierdzony został statut
w Zdziechowie, gm. Babice, pow. Łódzkiego
z siedzibą w Zdziechowie.
że

,,Spółka
· Spółka nosi nazwę:
w Zdziechowie, gm. Ba_bice ".

Wodna

Statut Spółki uchwalony przez członków
w dniu 1 grudnia 1926 r. według wymogów Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII.
1923 r. (Mo~itor Polski Nr. 161, poz. 225}.
Starosta: (-) A.

Rżewski.

634

1

Lista Nr. 3. „Demokratyczny Blok Bezpartyjnych pracowników żydowskich w Kole".
1. Luksenburg Łajb. ur. 1. 901 r.,

przemysło

wiec.
Listra Nr. 4. „Związek Rzemieślniczy Oddział ·
w Kole".
1. Hirszbein Henoch, ur. 1900 r., cukiernik
Lista Nr. 5. „Zwiqzek żydowskich ortodoksów
w Kole".
1. Szenfeld Moryc, ur. 1879 r., kolektor Loter,
Państw.

Lista Nr. 6. HZjednoczona

żvdowska

lista

pracodawców". ·
1. Nasielski Maurycy, ur. 1894 r., przemysło
wiec.
2. Stupaj Adam (Abram), ur. 1899 r., rze-

Ogłoszenie.
Starostwo Łódzkie podaje do wiadomości,
w dniu 3 sierpnia 1927 r. na zasadzie art.
222 ustawy wodnej z dnia 19. 9. 1922 roku, zaSpółki Wodnej
twierdzony został statut
w Albertowie, gm. Babice, pow. Łódzkiego
z siedzibą w Albertowie.
że

nosi nazwę:
w Albertowie, gm. Babice".
Spółka

,,Spółka

Statut Spółki uchwalony przez członków
w dniu 1 grudnia 1926 r. według wymogów Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. °tTII.
1923 r. (Monitor Polski Nr. 16L poz. 225).
Starosta: (-) A.

Rżewski.
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mieślnik.
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3. Rabinowicz Mojżesz, ur. 1887 r., właściciel

Ogłoszenie.

nieruchomości.

Lista Nr„ 8.

„Chrześcijańskie

Zjednoczenie

Gospodarcze".
1. Matrybiński Jan, ur. 1888 r., przemysłowiec.
2. Wiśniewski Władysław, ur. 1885 r., właści-

ciel

nieruchomości.

3. Rydzewski Józef, ur. 1901 r.,. rzemieślnik.
4. Rezler Albin, ur. 1888 r., rzemieślnik.
5. Czerniewicz Saturnin, ur. 1891 r., burmistrz

m. Kłodawy.
6. Lewandowski Wacław, ur. 1891 r,, rzemieśl
nik.
7. Dr. Zuchowicz Leonard, ur. J 894 r., lekarz.
636

Powiatowa Kasa Chor. w Kole
(--,.-) Dr. St. Seroczyński
· Komisarz Rządowy,

Wodna

Starostwo Łódzkie podaje do wiadomości,
w dniu 22 grudnia 1927 r. na zasadzie art.
222 ustawy wodnej z dnia 19. 9. 1922 roku, za:.·
Spółki Wodnej
twierdzony został statut
w Stanisławowie Starym, gm. Babice, . powiatu
Łódzkiego z siedzibą w Stanisławowie Starym.
że

Spółka

w

nosi

Stanisławowie

nazwę:

„Spółka

Wodrn

Starym, gm. Babice".

Statut Spółki uchwalor:y prz~z członków
w dniu 18 stycznia 1927 r. wecifug wymogćSw Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII.
1923 r. (Monitor Polski Nr. 1f·i r poz. 225).
Starosfa: !----} A..

Rżewski.

Łódzki
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Dziennik W oj':_w_ó_d_zk_i_._ _ __
OGŁOSZENIE.

Ogłoszenie.
Starostwo Łódzkie podaje do wiadomości,
że w dniu 19 grudnia 1927 r., na zasadzie art.
222 ustawy wodnej z dnia 19. 9. 1922 roku, zatwierdzony został statut
Spółki Wodnej
w Babicach, gm. Babice, pow. Łódzkiego z siedzibą w Babicach.
Spółka
nosi nazwę:
„Spółka
Wodna
w Babicach, gm. Babice.
Statut Spółki uchwalony przez członków
w dniu 18 stycznia 1927 r. według wymogów Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII.
1923 r. {Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Starosta: (-} A. RżewskL
633

Ogłoszenie.
Starostwo Łódzkie podaje do wiadomości,
w dniu 5 kwietnia 1927 r., na zasadzie art.
222 ustawy wodnej z dnia 19. 9. 1922 roku, zatwierdzony został statut
Spółki Wodnej
w Mierosławicach, gm. Babice, pow. Łódzkiego
z siedzibą w Mierosławicach.
Spółka
nosi nazwę:
„Spółka
Wodna
Mierosławice, gm. Babice''.
że

Statut Spółki uchwalony przez członków
w dn. 28 listopada 1927 r. według wymogów Minist1rstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII.
1923 r. (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Starosta: (-) A. Rżewski.
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Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie
podaje do publicznej wiadomoś,ci, że orzeczeniem z dnia 30 stycznia 1929 r.

p os t a n o wił:
zmniejszyć obszar scaleniowy wsi Gajewniki, ustalony orzeczeniem Okręgowego Urzędu
Ziemskiego w Piotrko~e z dnia 11 lutego 1928
roku o grunty należące do Piotra Bę.uera i Bolesława Kmiecia, a objęte księgą hipoteczną
majątku Gajewniki.

Otzeczenie to uprawomoćniło się dnia 19
marca 1929 roku.
Z p. Prezesa (-) Lipsk i
Naczelnik Wydziału.

Nr. 9

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie
podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 28 stycznia 1928 r.
postanowił:

ustalić

obszar scalenia gruntów wsi Naramice, gminy Naramice, powiatu wieluńskiego
w składzie gruntów
1) wsi Naramice w skład której wchodzą:
a) grunty tabelowe wsi Naramice 534-76 ha,
b) grunty otrzymane za zlikwidowane serwituty 91-51 ha,
c) grunty tabelowe Naramice Poduchowne
5-07 ha, .
d) grunty Marjańska Słoboda wraz z gruntami ·
parafji katalickiej Naramice 49-44 ha,
e) grunty hipoteczne we wsi Naramice uregulowane w księgach hipotecznych jako
„Poczta Naramice" własność Stanisława
Stojeckiego 2-24 ha;
2) kol. Zabłocie, uregulowane w księgach
hipotecznych jako maj. Zabłocie
obszaru
370-11 ha,
3) część maj. Naramice własność Aleksandry Łubińskiej dla wyrównania granic około
2 ha.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy
orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia
9 czerwca 1928 r.
Z p. Prezesa (-) Lipsk i

Naczelnik Wydziału.

,
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· Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie
podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 13 kwietnia 1928 r.
p os ta n o wił:
1) wniosek posiadaczy gospodarstw wsi
Garnek, gminy Garnek, powiatu radornskowskiego z dnia 28 grudnia 1926 r. w sprawie scalenia ich g~untów zatwierdzić, oraz
2) ustalić obszar scalenia w składzie: ·1
a) gruntów wpisanych do tabeli likwidacyjnej wsi Garnek o obszarze około 792 ha, skła
dających się z około. 751 ha ukazowych i z około 41 ha zasłużebnościowych,
b) gruntów, mających odejść za. służebności
dla wsi Garnek o obszarze około 12 ha,
c) gruntów, objętych księgą hipoteczną
dóbr Garnek o obszarze około 6 ha, a należ4cych do parafji Garnek, oraz
d) gruntów, . objętych księgą hipoteczną
dóbr Garnek o obszarze około 40 ha, rozparcelowanych oraz stanowiących enklawy.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy
c rz~czeniem Ministra Reform Rolnych z dnfa
16 lutego 1929 r.
Z p. Prezesa (-) Li 1)-S ki
Naczelnik Wydzialu.

Łódzki

Nr. 19
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Dziennik Wojewódzki.
~~~~~~~~~-

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie
podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa
Komisja Ziemska w Piotrkowie decyzją z dnia
28 lutego 1.923 r. postanowiła: Polecić Komisarzowi Ziemskiemu wszcząć postępowanie komasacyjne we wsi Wroników, gminy Rozprza,
powiatu Piotrkowskiego.

Z p. Prezesa (-) Lipsk i
Naczelnik Wydziału.
207V.

d) gruntów hipotecznych kolonji Miąsze o
obszarze około 77 ha i
e} około 10 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną maj. Skrzynno lit. A, niezbęd
nych do wyrównania granic i zniesienia
enklaw.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 26-go
stycznia 1929 roku".
Z p. Prezesa:
Naczelnik Wydziału (-) Lipski.
211 V.

OGLOSZENIE.
„Okręgowy Urząd Ziemski podaje
blicznej wiadomości, że orzeczeniem z

SPIS
do pudnia 11

grudnia 1928 r.
postanowił:

1} wniosek mieszkańców wsi Skrzynno, gminy Skrzynno, powiatu wieluńskiego - z dnia 15
grudnia 1926 roku, w sprawie scalenia ich grun"'.
tów - zatwierdzić;
2) ustalić obszar scalenia w składzie:
a) gruntów nadziałowych i zasłużebnościo
wych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej
wsi Skrzynno, o obszarze około 1058 ha.
b} gruntów hipotecznych z fo~warku Młynek
lit. B, o obszarze około 1.06 ha, a należą
cych do Michała Kaweckiego, Michała
s. Leona Niciejewskiego, sukc. Edwarda
Ulasa i Antoniny Ulas, Józefa Stępnia,
Michała Liberka, Kazimierza Mielczarka,
sukc. Franciszka Kempy i Walentego
Kempy, Jana Krzemianowskiego, Józefa
Gralińskiego, sukc. Wincentego Dudka i
Wojciecha Misiaka, sukc. Antoniego Mikołajczyka, Walentego KrzemianowskieJana
go, Franciszka Wesołowskiego,
Kempy, Michała, s. Romana Niciejewskiego, sukc. Franciszka Mikołajczyka,
sukc. Zefiryna Bąka, Piotra W rób la, Fel!iksa s. Adama Mikołajczyka, Józefa Banasia, Jana s. Telesfora Kaweckiego,
sukc. Filipa Mikołajczyka i Jana Mikołajczyka, sukc. Antoniego i Józefa Wróbel, Franciszka Kempy, suk,c. Józefa Dudka, Ignaceg.o Kempy, Walentego i Adama
Dudek, sukc. Ignacego Pośpiecha1 Józefa
Grzybowskiego; W al entego i. Antoniny
Kuźnik, Jana Jaworka, S~ymona Polaka,
Stanisława Stępnia, sukc. Wawrzyńca
Gałk1 i i Michała Gałki, Józefa i Anny
Antoniego
Gałka, sukc. Józefa Dudka,
Siódmaka, Dawida Berkowicza, Antoniego Grobelnego, Stanisława Grobelnego,
Józefa aąka, WHhelma Metza, Władysła
Antoniego Nawrockiego,
wa Stępnia,
Władysława. Szuberta,, Kazimierza Wajrucha, Augusta Gencel i Stanisława Solarka;
c) gruntów kolonji Skrzynno, objętych księ
gą hipoteczną majątku Skrzynno lit. A.,
o obszarze około 258 ha;

znalezionych rzeczy znajdujących się w skład
nicy przy Wydziale śledczym m. Lodzi przy
ul. Kilińskiego Nr. 152.
3 ćwiartki ~losów loteryjnych.
portfel ceratowy zawierający 100.000
marek polskich. ,
6510 3 weksle.
6517 krzyż waleczny.
7039 dokumenty na nazwisko Olesiaka i 2630
·marek polskich.
7384 2 weksle.
7662 kapelusz damski zniszczony.
7737 rozne dokumenty na nazwisko Picka
Karola,
7749 krzyż waleczny.
8593 krzyż waleczny.
8596 portfel zawierający wyciąg z ks. ludn.,
zaświadczenie i list Zarządu Głównego
·
Związku Florjańskiego.
8761. Koszyk pleciony i fartuch niebieski.
8762 portmonetka zawierająca: kawałek ołów
ka, papieros, kamień do zapalniczki,
znaczków folwark "Dobra", 1 szpilka
·
1 2 złote;
8783 sakiewka skórzana zawierająca: chusteczkę do nosa i 1 grosz.
8879 fartuch dziecinny.·
9757 koszula biała w niebieskie paski.
9758 20 złotych.
9759 19 sztuk gąbek.
9766 1000 złotych.
9767 1OO złotych.
9768 pierścionek damski bez oczka.
9769 sakiewka bronzowa zawierająca: 1 ksią
żeczkę do nabożeństwa, chusteczkę do
nosa i 38 groszy.
9773 1 koszulę męską, 1 spodnie czarne uży
wane, 1 szal damski włóczkowy uży
wany,
9774 chustka siatkowa.
9775 latarnia od wozu.
"1790 Torebka damska zawierająca: chusteczkę i pierścionek z czerwonem oczkiem.
9791 10 złotych.
9792 portmonetka zawierająca 7 złotych 45 gr.
9793 pompka od roweru.
9820 kożuch pokryty drelichem.
9822 600 złotych.
9823 4 książki - dwie z nich rosyjskie.

6197

6269

?

9824 portmonetka skórzana
steczkę

9825
9826

9828
9835
9840
9841
9842
9845

1
2

3
10
14
17
18
20
21
26
27
31
32

złote 12
zawierający

i4

zawierająca:

chu-

groszy.
odpadki

worek
bawełniane.
sakiewka damska zawierająca: 1 klucz,
1 nożyczki i 35 groszy.
teczka koloru bronzowego.
sakiewka jasna, kawałek szmatki, puder
i książeczka.
4 klucze.
portmonetka stara zawierająca 87 gr.
1 worek gipsu.
rura około 3 metrów.
bransoletka metalowa.
broszka bronzowa czarne tło.
pierścionek złoty z kamieniem i rurka od
instalacji.
stoliczek do kwiatów.
koło samochodowe wraz z oponą.
pompka samochodowa.
walizka ręczna zniszczona.
2 rypsowe kołnierzyki i krawat.
chustka z frendzlami.
10 złotych.
zegarek niklowy odkryty bez szkła.
uprząż.

chustka w kratę i para sukiennych pantofli.
35 stolik przyniszczony.
36 portmonetka zawierająca 2 złote.
37 parasolka damska czarna. ·
41 zegarek srebrny zepsuty.
42 lampa naftowa od wozu.
43 7 worków płóciennych.
52 skrzypce ze smyczkiem w futerale.
53 zegarek męski złoty na rękę bez szkła.
56 4 kluczyki i nożyk w rodzaju rybki.
61 100 złotych.
63 rękawiczki skórzane męskie.
~64 1.9 paczek papierosów ,Avanti".
65 torebka damska zawierająca 7 groszy.
67 sakiewka damska Źawięrająca: mętrykę
urodzenia.
68 portfel z dokumentami.
72 1 para pończoch bawełnianych.
75 3 metry cienkiego towaru na koszule.
79 1 para botów bronzowych.
82 opona samochodowa.
84 torebka skórzana zawierająca: portmonetkę, 2 chusteczki, 4 małe kluczyki, kalendarzyk kieszonkowy oraz 2 złote 18
groszy.
90 8 kluczy.
91 portmonetka zawierająca 50 groszy.
98 portmonetka zawierająca: t banknot 10
rublowy i 1 złoty 78 groszy.
99 portmonetka zawierająca 35 groszy.
1OO - odważnik 2 kl.
101 latarnia od wozu.
102 5 metrów białej surówki.
105 · kosz walizkowy z uszkodzonem okuciem.
107 torebka damska skórzana zawierająca!
2 liry, 25 fenigów niem. i 27 groszy.
112 19 szpulek przędzy.
116 paczka gazy.

torebka damska zawierająca: 2 złote 80
groszy.
123 10 żłotych.
124 5 złotych.
Wszystkie wyżej wymienione rzeczy znajdują się w składnicy Komendy Policji Państwo
wej Wydziału śledczego m. Łodzi i są do odebrania przez prawych włą.ścicieli w ciągu 6-cill
miesięcy od daty ogł6szenia niniejszego.
115

Komendant P. P. m. Łodzi
(-) M i k a - Komisarz
w/z. Kierownika Wydz. śledcz.
212 V.

OGLOSZENIE.
Opierając się na Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926
roku o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz.
527), na Rozporządzeniu Ministra Spraw We'wnętrznych z dnia 19 lipca 1928 roku o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa
i jego przetworów, oraz cegły (Dz. U. R. P. Nr.
87, poz. 761), na jednogłośnej opinji Komisji do
ustlania cen, wyrażonej na posiedzeniu w dniu
10 kwietnia r. b., oraz na uchwale Magistratu
m. Łodzi Nr. 355 z dnia 16 kwietnia 1926 r. -niniejszem podaję do wiadomości mieszkańcom
m. Łodzi, co następuje:
Uchwałą Magistratu m. Łodzi Nr. 402 z dn.
11 kwietnia 1929 r. zostały wyznaczone nastę
pujące ceny maksymalne (najwyższe):

Na

mięso

wieprzowe i wyroby masarskie
za 1 kg. w detalu:
zł.

1. wieprzowina

2. wieprzowina bez
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.

schab i baleron
słonina
sadło

salceson
kiełbasa
kiełbasa

dokł.

3.00
3.80
3.80
4.00

"
"
" 4.00
4.00
" 4.00
" 4.00
" 5.10
" 5.40
" 2.90
" 2.90
" 1.60
" 5.10
Ił

krajana
serdelowa
pasztetowa
serdelki
podgarlana
czarna
kaszanka
krakowska
" 7.50
szynka gotowana
" 4.40
szynka surowa wędzona
" 4.90
szynka bez kości
" 7.50
baleron gotowany
"
baleron surowy
5.80
5.10
boczek surowy wędzony
" 5.60
boczek gotowany
" 4.60
szmalec
"
słonina paprykowana
5.50
"
siekane
do umowy
polędwica surowa wędzona . ~' 7.90
kiełbasa surowa
do umowy
rolada
5.10
tł

"

Łódzki

Nr. 9
kiełbasa

" 6.30
„ 9.40
„ 6.30
7.30
kiełbasa sucha polska
11
„ 7.30
kiełbasa sucha moskiewska
9.00
kiełbasa sucha myśliwska
11
6.30
salami miękkie
11
myśl § 1O zacytowanego wyżej Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, winni żądania lub pobierania cen wyższych od wyznaczonych, będą ukarani przez władzę administracyjną I instancji według art. art. 4 i 5 zacytowanego wyżej Rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej a.resztem do 6 tygodni lub
grzywną do 10.000 złotych, o ile dany czyn nie
u1ega surowszemu ukaraniu w myśl innych
ustaw karnych.
Wyżej wyznaczone ceny maksymalne obowiązują na terenie m. Łodzi od dnia następne
go po ogłoszeniu.
28.
29.
.30.
31.
32.
33.
34.
W

sucha

salami
parówki

Łódź,

dnia 12 kwietnia 1929 r.
Prezydent m. Lodzi
(-) Br. Ziemięcki.
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OGLOSZENIE.
Magistrat miasta Piotrkowa podaje do wiastron zainteresowanych, że uchwałą
Rady Miejskiej z dnia 18 marca 1929 roku został zatwierdzony plan podziału parceli p. Stanisławy Bobińskiej,· przy ul. Słowackiego 73.
Powy?szy projekt jest wyłożony do przeglą
du w godzinach urzędowych od 11-ej do 13-ej
w Wydziale Technicznym Magistratu.
Przeciwko powyższemu projektowi wolno
stronom interesowanym wnieść sprzeciw do Magistratu w terminie 4-ch tygodni licząc od daty
ogłoszenia (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 23, poz. 202, art
25 i 30 z dnia 16.2. 1928 roku}.
domości

Magistrat m. Piotrkowa.
638

· OGŁOSZENIE.
Jerozolimskiemu D. L., zam. w Pabjanicach,
ul. Szewcka 5, skradziono następujące weksle:
pł. 16.5. 29, wyst. Sta!!man, Anopol,
zł. 100 zl. Goldfarb, B. żyr. zł. Sz. Orensztein zł. 165 pł. 10.6. 29, wyst. B. Goldfarb, Opatów, zl. Sz.
Orensztein, zł. 150 - pł. 10.8. 29, wyst. B. We··
ster, Skarżysko, zł. Ch. Wester, żyr. Sz. OrenSkarżysko1 zł. Ch. Wester, żyr. Sz. Orensztein,
sztein, ~ł. 150 - pł. 21.9. 29, wyst. B. Wester,
zł. 93 - pt 1.8. 29, wyst. J. Nakonieczny, Oża
rów,~ zl. A. Nakoniecz.ny, żyr. Sz. Orensztein,
pł. 30.6. 29, wyst. Sz. Dolunowski,
zł. 160 Gorzkowice,: zł. M. Goldberg,. zł. 120 - pl .. 28.5.
29, wyst. S. I. Fostenberg, Konin, zl. M. Goldberg, zł. 30 · - pł. 15.4. 29, wyst. Złota-Górka,
pl. 20.6. 29,
Łódź, zł. M. Goldberg, zł. 50 wyst. R. Renet, Koluszki, zł. Kuciński, żyr. F.
Forszpan, zł. 50 - pł. 18.6. 29, wyst. M. Renet,
Koluszki,i zl. Kuciński, żyr, F. Forszpan, zł. 871
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Dziennik Wojewódzki.
pł.

10.8. 29, wyst. M. Rozental, Izbica-Kuj., zl.
I. Cahn, zł. 100 - pł. 18.8. 29, wyst. M. Berkowicz, Kutno, zl. I.· Cahn, ·zł. 50 - pł. 6.5. 29,
wyst. B. Zylberberg, Piątek, zł. R. Zylberberg,
żyr. Cahn, zł. 200 - pł. 30.11. 29, wyst. A. Zylberminc, Tłuszcz, zł. M. Rochman, zł. 60 - pł.
30.6. 29, wyst. K. Pezoliwska, Tłuszcz, zł. M.
Rochman, zł. 100 - pł. 30.6, 29, wyst. Sz. J erozollmski, Tłuszcz, zł. H. Wałach, żyr. M. Rochman, zł. 75 - pł. 7.7. 29, wyst. I. Najszewski,
Warszawa, zł. M. Rochman zł. 150 - pł. 13.7.
29,,wyst. I. Gelt, Kozienice, zł. W. Ginstein, żyr.
M. Rociliman, zł. 100 - pł. 30.6. 29, wyst. J. Asz,
Warszawa, zł. M. Rochman, zł. 66 - pł. 13.11.
29, wyst. W. Ciechowski, Seferynów, zł. Lipszyc,
pł. 15.10. 29, wyst.
żyr. D. Djamant, zł. 40 St. Gieczkowski, Dziwi ce, zł. M. Kugiel, żyr. D.
Djamant, zł. 361.50 - pł. 15.11. 29, wyst. Muchoniecki i Kleinfinger, Warszawa, bez. zlec., zł.
500 - pł. 5.8. 29, wyst. Fajngenbaum :i Wajsapel, Warszawa, zł. D. L. Jerozolimski, zł. 200 pł. 13.10. 29, wyst. H. Cukierman, Puławy, zł.
b. Cukierman, żyr. Ł. Rabinowicz, zł. 100 ·- pł.
20.11. 29, wyst. H. Cukierman, Puławy, zL B.
Cukiermana, żyr. Ł. Rabinowiczj zł. 150 - pł.
21.11. 29, wyst. B. D. Siekiera, Warszawa, zl.
L. Rabinowicz, zł. 240 - pł. 10.10. 29, wyst. D.
Guberman, Pubno, zl. M. Guberman, żyr. L. Rabinowicz, zł. 150 - pł. '18.5. 29, wyst. A. Apelker, Irena k/D., zł.. Ł. Rabinowicz, zł. 100 - pł.
5.5. 29, wyst. Alter Apelker, Irena k/D,, zł. Ł.
Rabinowicz, żyr. L. RabinoWicz, zł. 100 - pł.
3.5. 29, wyst. A. Brohn, Piątek k/Lubl., zl. F.
Brohn, żyr. L. Rabinowicz, zł. 100 - pł. w maju
1929, wyst. M. Pereł, Magniszew, zł. P. Pereł,
żyr. M. Rochman, zł. 100 - pł. w lipcu 29, wyst.
M. Pereł, Magniszew, zł. P. Pereł, żyr. M. Rochman; zł. 100 __;_ wyst. Giitel Najmark, Łódź, zl.
Jerozolimski, zł. 100 - pł. 11.8. 29, wyst. R
Pomeranc, Łódź, zł. D. L. Jerozolimski, zł. 100
- protest pł. 30.L 29, wyst. M. Szajnfełd; Kału
szyn, zl. I. Kac, żyr. B. Kac, zł. 200 - protest
pł. 9.3. 29, wyst. Ch. Hofnung, Płock, zł. D. L.
Jerozolimski, zł. 150 - protest pł. 10.3. 29, wyst.
Kohn i Urbach, zł. D. Ł. Jerozolimski.
ostrzegam
Powyższe weksle unieważniam
przed nabyciem.
1
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L. 1068.
OGŁOSZENIE.

Starostwo Powiatowe w Brzezinach ogła
$Za, że w dniu 25 lutego 1928 r. na zasadzie art.
222 ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r.
(Dz. U. Nr. 102, poz. 936) zatwierdzony został
statut Spółki Wodnej „Osse", powiatu Brzeziń
skiego.
Spółka nosi nazwę „Spółka Wodna Osse".
Celem Spółki jest osuszenie gruntów według
przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki ułożony w myśl wymogów
okólnika M. R. P. z dnia 30. 8. 1923 r. Nr. V.
417/23 (M. P. Nr. 161, poz. 235) uchwalony zo-

_3_16_·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _L_ó_d_zk_„i_Dzi~ik Wojew_ódzki.
stał przez członków Spółki jednogłośnie na zebraniu we wsi Koźle, pow. Brzezińskiego z dn.
25. Il. 1928 r.

Brzeziny, dn. 10 kwietnia 1929 r.
Za

Starostę

Powiatowego

(-) Fr.
Zastępca

Buliński

Starosty.
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daua; oddać upadłych pod nadzór policji;
zać opieczętowanie kantoru,
składów,

nakakasy,
zbioru dokumentów, rejestrów, papierów, ruchomości i rzeczy upładłych oraz wspólników,
gdziekolwiek się one znajdują; dokonać publikacji wyroku zgodnie z przepisem art. 457 K.
H. i uskutecznić wpis w rejestrze handlowym na
zasadzie art. 2 p. 4 Dekretu z 7 lutego 191.9 r.;
1
odpis wyroku zakomunikować Prokuratorowi
przy Sądzie Okręgowym w Łodzi; wyrok opatrzyć rygorem tymczasowej wykonalności.

Zarząd Sp6łlH

Wełnianej

Akcyjnej
i Bawełnianej Manufaluu.ry

ADOLF DAUBE
w Łodzi

zawiadamia niniejszem PP .. Akcjonarjuszów, że
doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów odbędzie się dnia 27 kwietnia 1929
roku, o godzinie 5-ej po poł. w lokalu Spółki w
Łodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 171 z następu
jącym porządkiem dziennym:
1. Zagajenie i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok
operacyjny 1928, oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 1928.
3. Zatwierdzenie planu działalności i preliminarza wydatków na rok 1929.
4. Wybór członków Zarządu na miejsce ustę
pujących oraz wybór Komisji Rewizyjnej :.11
rok 1929.
·
5. Wolne wnioski Akcjonariuszów i Zarządu.
Na zasadzie § 24 statutu Spółki prawo gło
su na W alnem Zgromadzeniu mają PP. Akcjonarjusze, którzy złożą swoje akcje w biurze Zarządu conajmniej na 7 dni przed Walnem Z.gromadzeniem.
Powyższe Zgromadzenie, stosownie do § 30
będzie prawomocne, o ile przybędą na nie Ak·
cjonarjusze, reprezentujący łącznie % część ka pitału Zakładowego.
41 V.

OBWIESZCZENIE.
W d.niu 9 kwietnia 1929 r. Sąd Okręgowy
w Łodzi w Wydziale Handlowym w składzie następującym: Przewodniczący Wiceprezes Żuł
kwa, Sędziowie handlowi: Hamburg i Rappeport, po rozpoznaniu sprawy upadłości firmy
„Hamburgier i Landau" w Łodzi postanowił ogłosić upadłość firmie „Hamburgier i Landau"
oraz jej wspólnikom: Natanowi Hamburgerowi i
Chielowi Landauowi; chwilę otwarcia upadło
ści oznaczyć początkowo na dzień 8 kwietnia
1929 roku: zamianować Sędzią Komisarzem Sę
dziego Handlowego Jakóba Libracha; zamianować kuratorem upadłości adw. Henryka Lan-

Nr. 9

Kurator upadłości~

Adwokat Henryk Landau.
W o hec powyższego Sędzia Komisarz ?1a
mocy art. 476 K. H. zwołuje zebranie wierzycieli upadłej firmy "Hamburgier i Landau" w Łodzi
na dzień 23 kwietnia 1929 r. na godz: 12 rano
do Sądu Okręgowego w Łodzi, ul. Żeromskie9o
Nr. 115, sala 57-A, celem wyboru kandydatÓ;v
na syndyków tymczasowych.
Za zgodność:

Adwokat Henryk Landau,
Kurator upadłości.
Łódź,
215 V.

dnia 13 kwietnia 1929 r.

Bank Związku Wykończalń
i Farbiarń Okręgu Łódzkiego
·

Spółdz.

z ogr. odp.

niniejszem ma zaszczyt zawiadomić pp. Udzia-

łowców, że w dniu 12 kwietnia r. b. o godz.

6-tej odbędzie się w lokalu Banku przy ul.
Piotrkowskiej Nr. 67 w drugim terminie

Zwyczajne Doroczne Walne Zgromadzenie
z następującym porządkiem dziennym:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok
1928-my.
2. Wybór dwóch członków ·Komisji Rewizyjnej.
3. Wnioski członków.
W myśl § 32 Statutu, powyższe Walne
·Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał bez względu na ilość obecnych członków.
213 V.

OGLOSZENIE.
F ajwisz Lang, Łódź, Stodolniana 3, zagubił
kwit inkasowy Banku Przemysłowców, S. A. w
Poznaniu, oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 17,
na trzy weksle, a m.: 1) na zł. 120.-, 2) na
zł. 100.- i 3} na zł. 73.-.
Kwit ten unieważnia się.
220 V.

Nr.

Łódzki

9

Zarząd

Dziennik Wojewódzki.

Towarzystwa ScbIOsserowskiei Przedzalnl
Bawełny i Tkalni w Ozorkowie
Sp. Akc.

zawiadamia niniejszem na zasadzie 47· i 50 §§.
Statutu, ze

zwnzaine Ogólne Zebranie Akcionariuszów
odbędzie się w dniu 11 maja 1929 r. o
po południu, w lokalu Towarzystwa

godz. 3-ej
w Łodzi,
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Odjazd z Sieradza do Wielunia godz. 9.30,
14.30, 20.30 i 23.30.
Odjazd z Wielunia do Częstochowy godz,
6 i 14.
Taryfa przewozowa:
Od osoby dorosłej po 15 gr. za przejazd 1
klm. Od dzieci do lat pięciu bezpłatny, do lat
10 - połowę bil., bagaż do 10 klg. na osobę
bezpłatny, ponad 10 klg. po P/2 gr. Za przejazd
1 klm. pocztowe ponad 50 klg. i konwojami połowę taryfy prywatnej.

przy ul. Piotrkowskiej Nr. 151.
Porządek

FELIKS SZCZĘSNY
ul. Pocztowa 6.

dzienny:

1. Wybór przewodniczącego Zebrania.
2. Sprawozdanie Zarządu za rok 1928.
3. Zatwierdzenie bilansu na 31/XII. 1928 r.
oraz rachunku Strat i Zysków za 1928 ·rok.
4. Podział zysków.
.5. ·Zatwierdzenie preliminarza wydatków na
1929 rok
6. Wybór jednego członka Zarządu i jednego zastępcy członka Zarządu.
·
7. Wybór pięciu członków Komisji Rewizyjne.j
8. U dzielenie Zarządowi pełnomocnictwa:
a) do sprzedaży w całości lub w części placu, położonego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej pod policyjnym Nr. 245, oznaczonego hipotecznym Nr. 688, a repęr
totjum hipotecznego Nr. 1367,
b) do sprzedaży części nieruchomości, położonej w Ozorkowie, przy zbiegu ulic
Łęczyckiej i Błonie pod Nr. 351,
c) do ścisłego ustalenia linji granicznej mię
dzy nieruchomością, położoną w Ozorkowie, przy zbiegu ul. Łęczyckiej i Bło
nie pod Nr. 331 1 a sąsiednią nieruchomością przy ·ul. Łęczyckiej Nr. 330 i do
ewentualnego nabycia w tym c.elu graniczącego pasa· ziemi z tej sąsiedniej n~e
ruchomości,

d) do uskuteczniania wypłat na poczet dywidendy za 1928 rok.
9. Wnioski Akcjonarjuszów.
W razie niedojścia do skutku Zebrania w
wyżej wskazanym terminie, naznacza się na
dzień 18 maja 1929 r., godzinę 3-ą po południu,
w tern samem miejscu i z tymże porządkiem
dziennym Zebranie w drugim terminie, które.
stosownie do § 56 Statutu, będzie prawomocne
bez względu na ilość reprezentowanych akcyj.

Wieluńf

631

Zarząd

Towarzystwa Akcyjnego Budowy
Transmisji, Maszyn I Odlewni telaza

J. JOHN

w Łodzi

podaje do wiadomości pp. Akcjonarjuszów, że
w dniu 25-go maja r. b. o godzinie 5-ej po południu odbędzie się w lokalu Zarządu Towarzystwa w Łodzi, ul. Piotrkowska Nr. 217, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów z następującym porządkiem dziennym:
1. Zatwierdzenie bilansu i sprawozdania
Zarządu za rok 1928.
2. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 1928.
3. Zatwierdzenie planu operacyjnego i budżetu na rok 1929.
4. Wybór jednego członka Zarządu oraz
jednego zastępcę na miejsce ustępują
cego.
5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
6. Wnioski Zarządu i Akcjonarjuszów To„
warzystwa.
. Pp. Akcjonarjusze, zamierzający wziąć
udztał w Walnem Zgromadzeniu, winni zastosować się

643

do § 58 statutu Towarzystwa.

Łódź, dnia 12-go kwietnia 1929 r.

188V.
OGŁOSZENIE.
OGŁOSZENIE.

Niniejszem podaję do wiadomości rozkład
jazdy oraz taryfę Autobusu lłExpress", kursują
cego na linji Częstochowa-Wieluń-Sieradz.
Rozkład jazdy:

Odjazd z Częstochowy do Wielunia godz.
9 i 17-ta.
Odjazd z Wielunia do Sieradza godz. 5, 9,
14 i 21.

L. B. Feferowi, Łódź, ul. Wschodnia 42,
skradziono dnia 25.111. w Warszawie następu
jące weksle:
1) 7 bl.-weksli po zł. 100.- każdy, wyst.
Ch. U. Finkler, żyro Sz. Przedborskiego.
2) 1 bl.-weksel na zł. 500.--:. wyst. J. Woliński, Łódź, Gdańska 37.

3) 1 bl.-weksel na zł. 300.- wyst. A. Kaliksztajn, Łódź, Piotrkowska 64, oraz inne weksle1 które jednocześnie unieważnia się.

._ _Ł_ódzki Dziennik W o_i_~~ó~~_k.i_'._ _
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OGŁOSZENIA
Tonson Abram. Piotrkowska 5 t, zagubił blanco-weksel
·
na złotych 500.~ płatny 15.11.29„ wystawca Ber Lerner, Równe, Klasztorna 18. Powyższy weksel unieważ
niam.
901-3-1
Altman Chil Majer, r. 1903, zagubił zaświaczenie z Komisji Poborowej w Lodzi.
2743-3-ą

A

Abram, Wesoła lit, zag. znak od dorożki Nr. 511,
A dler
wyd. przez
Star. Grodzkie na r. 1928. 2767-3-3
Łódzkie

usler Edward. mieszkanie wsi Stefanów, zagubił dowód tożsamości konia, zameldowany pod Nr. 355
w Urzędzie gm. Dalików.
135-3-3
aryła Jakób, mieszkaniec Strzelca W„ gm. Zamoście,
zag. dow. tożsamości konia, Nr. 338429, Serja A 216-3-3
raun Szmul r. 1898, zagubił ks. wojskową. wydaną
przez P.K.U. Łódź
85-~-1
ekerman Ksył. Zgierska 34. zagubił weksel na zł. 190.pł. 30. XI. 29., wystawca K. Mazowiecki, Lipsk n-WiJłą. Weksel ten unieważnia się.
757•~-1
ryła Stanisław. r. 1906, zai?ubił zaświadczenie wojsko:
we z Komisji Pob w Łodzi.
768-3-1
orkowska ·Helena, Fiałkowska 4, zag. dowód osobisty,
wyd przez Kom. P. P. m. Łodzi.
771-3-1
Binder Konstanty, r. 189~, zagubił książkę wojskową,
. . wyd. przez P.K.U. Konm..
.
b-3·1
iernacki Mateusz, za~ubił dowód tożsamości konia,
Ser. A. Nr. 297699, wydany przez Rejonowego Inspektora koni w gm Brójce.
·
797-3-3
ugalski Feliks, r. 1901. żagubił ks. wojsk„ wyd. przez
4 Dyon Samochodowy. w . Łodzi.
736-2-2
uchholc i \V awrzynkiewicz, zamieszkały w Łodzi. zag.
·ks, rejestracyjną samochodu ŁD. 80283, wydaną przez
Dyr •. Rob. Publ. w Łodzi~-735-3-2
oms N. D. Przejazd 40, zagubił weksel na zł. 300.pł. 30, 9. 29. wyst. J, Koenigsberg i J. Tersuow, Tarnopol. zl. Joachim Tenenbaum. Weksel ten unieważnia się.
754-3-2

B

Nr. 9

DROB·NE.

iesielskiemu Józefowi, synowi .Macieja i Katarzyny z .MaC tuszewskich, r. 1895, skradziono ks. wojsk,, wyd. przez
P.K.U.-Konin.
3986-~2
Cyran Stefan, r. 1903, zag. ks. wojsk„ wydaną przez P.
K. U. Łódź-m,
728-3-2
zarnecki Władysław, Oraczew, gm. Wróblew, zagubił
C legitymację na prawo kierowania samochodem, wyd.
przez Województwo Łódzkie za Nr. 2307.
2751-3-3

B

D

B

cukierman Jakób, Ogrodowa 3, zag. weksel na zł. 135.~
płatny 18.3.-29. wyst. J. Segał. Żeromin, zł. Z. Beizuner,
Żeromin. Weksel ten unieważnia się.
2749-3-3
mowski Zygmunt, Piotrkowska 150, zagubił tylny numer rejestr. od samochodu ŁD 80932.
115-2-1
zięcielewski Stanisław. r. 1898, zagubił ks wojskową.
oraz wvciąg z ksiąg ludności, wyd. w Łodzi.
780-~-l

D

B

P., Aleksandryjska 15,
D ziałoszyński
sowy Banku Przem. S.p. ·Akc. w

B

D

B

B

B
B
B,
B

rzezińska

Ryfka, Lipowa 20, zagubiła pasiport zagraniczny, wyd. przez Łódzkie Star. Grodzkie. 2744-3-3

Marjanr Aleksandryjska 23, zagubił przedni znak
B ugajski
rejestracyjny samochodu
81538, wyd. przez Dyr,
ŁD.

Robót Publicznych w Łodzi.
723-3-2
uchholc Juljan, zagubił legitymację zapomogową, Nr.
15474, wydaną w Łodzi.
.
. . 3932-3-2
ednarek Andrzej, r. ·1897; zagubił ks. wojsk„ wydaną
przez P.K.U. Wieluń, główna ks. ewidencyjna L. 2043,
3985-3-2
orowski Antoni, r. 1905, zagubił ks. wojskową, wydaną
przez P. K. U. Łódź-m.
2817-3-3
łaszczyk -Władysław, r. 1899, zagubił książkę wojskową,
wydaną przez P. K. U, Łódź.
2734-3-3
ursztyn Józef, r. 1902; zagubił książkę wojskową, wyd.
2727-3-3
pr;zez P. K. U. Łódź-m.
ajer Reinhold, zagubił tymczaso~e zaświadcz. wojskowe,
wydane przez 19 P• p. we .Lwowie,
2809-3-3

B

B
B

B

B

B

Rokicińska

urghardt Karol.
B
'.
wyrobów
daż domową

47, zag. koncesję na sprzetyton., wyd. w Łodzi. 2646-3-3

Icek, zagubił 2 protesty wekslowe 1) na zł. 81.5.2.-29. wyst. I. B. Listopad, "eromin, zlecenie
8. ·Zylberberg i 2) na zł. 100.- płatny 5,2.-29. wyst. Sz.
Wajman, Łódź, zlecenie B. Zylberberg.
2755-3-3
Chudziński M1chał. Spacerna 4, zagubił legitymację od zapomo~i Nr. ~8450
.
.. .
..
.
63.-3-3
hyży Edmund, r. 1893, zag. ks. wojsk., wyd. w Siera~zu
C i dowód tożsamości konia, Ser. A. Nr. 360390. 4085-3-2
Cywiński Tadeusz, r. 1902, zag. ks. wojsk„ wydaną przez
P.K.U. Tomaszów-.M.
3943-3-2

B erholc

płatny

zagubił

kwit inkaPoznaniu Oddział
Łódzki za Nr. 51115 z dn. 11- 3. 29 na zł. 100.767-3-3
r. Józef Jaroszewsld, Łódź, Ewangelicka 16. zagubił
· ks. kasy pożyczk. Banku Gospodarstwa Krajowego
Oddział Łódzki, Nr. 1355.
761-3-1
anciger Aron, Aleksandrów, zagubił weksel protestowany na zł. 210.- pł. 15. I. 29. wyst. H. Smurik, Lubicz,
zł. z; Fuks. Protest ten unieważnia się.
3941-3-2
erucki Konstanty, r. 1905, mieszkaniec wsi Kąty, im.
Ciążeń, zag. ks. wojsk., wydaną przez P.K.U. Konin,
.
4088-3-2
mowski Zygmunt, Piotrkowska 152, zagubił legitymację
od licznika taksówki Nr. 28, wydany przez .Magistrat
miasta Łodzi.
2839-3-3

D

D

D

Antoni, gm. Wiskitno,
dowód osob:
Darnikowski
wyd. w
ks. wojsk. i
urlopowania,
zagubił

Łodzi
U. Łódź

przez P. K.
Walecznych",

kartę

wydaną

- powiat oraz legitymację "Krzy:ta
2733-3-3

Jan, Skierniewicka 12, zagubił książkę poborową
Depta
wyrobów tytoniowych,
przez
Skarbowy
wydaną

Urząd

Akcyz i Monopoli Państwowych w Łodzi,
2800-3-3
urka Władysław, Brzezińska 66, zagubił dowód osobisty
i ks. Kasy Chorych m. Łodzi.
2804-3-3
mowski Zygmunt, Łódź, zag. legitymację rejestracyjnll
samochodu ŁD. 80978, wydaną przez Dyrekcję Robót
Publicznych w Łodzi.
_
2764-3-3

D

D

świadectwo przemysł,
Łodzi.
2765-3-3

Zofja, Kielma 10, zag,
Drabialska
kat. III., wyd. przez
Skarb. w
Urząd

Eksztein Szmul. r. 1895, zagubił ks. wojsk., wyd. przez
116-3-l
P.K.U. Łódź-m.
ngler Stanisław; r, 1892, Narutowicza 20, zagubił ks,
wojskową, wydaną przez P. K. U~ Łódź-m.
2803-J:..3
ksztajn Abram, r. 1907, zagubił zaświadczenie komisji
poborowej, wyd. w Łodzi.
84-3-t
lbaum Jcek Lejb, r 1900, zagubił ks. wojskową, wyd.przez P.K.U. Łódź-rn., oraz weksel na zł. 80.- płat
ny 20. 4. 29 , wyst. H. Migdał, Łódź, zł. Elbaum. Weksel
ten unieważnia się. ·
· ·
779-3-1

E.

E
E

Karol, Łód_ź, Piotrkowska 135, zagubił książkę
samochodu ŁD 1119, wydaną przez Dyr.
Robót Publicznych w. Łodzi.
795-3-1

Eisert

rejestracyjną

Leopold, Przędzalniana 61. J', 1901, zagubił
książkę wojskową, wydaną· przez . P.K.U. Łódź 01·az
dowód osobisty, wydany w Łodzi.
799-3-t

F alkenberg

Abram Jakób, Kamienna 9, zagubił dowód
Frajndlich
osobisty, wyd przez Star. Powiatowe w lodzi 196.3-1
Wolf,· Solna 10,
F rydman
nia, wałacha. lat 12.

F

.

zagubił

dowód

tożsamojci

ko25-3-1 '
ilipiak Adam, r. 1899, zag. ks. woiek,, wyd. prze:r. P„
K. U. Inowrocław.
70....3-2

Łódzki
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Andrzej,
F elisiak
wyd. przez

Stare Rokicie, zag. dowód osobisty.
blanco-weksle 1) na zł.
100.- i 2) na
własnego. Weksle te
unieważnia się.
715-3-2
urmanek Władysław, ~. 1905, zagubił ks. wojsk„ wyd.
przez P.K.U. Łódź-m. oraz dowód osobisty, wydany
w Łodzi.
3934-3-2
ogel Rudolf, r, 1898, tag. ks. wojsk. i kartę mobilizacyjną, wydaną w Łodzi.
3945-3-2
rydrych Karol, r. 1889, zag. ks. wojsk., wydaną przez
733-3-'.?
P.K.U. Łódź-powiat.
rankus Ludwik, Zielona 59, zag. dowód osobisty, wyd.
przez Łódzkie Starostwo Grodzkie w r. 1925. 749-3-2
-F~- rątczak Stefan, Koźminek, zagubił legitymację na pra:wo kierowania samochodem, wyd. przez Województwo
Łódzkie za Nr. 2483.
2763-3-3
irmie „Motor-Traders" zaginąła ks. rejestracyjna od taksówki ŁD. 81349, wyd. przez Woj. Łódzkie. 2735-3-3
-G··· ruszczyński Józef, r; 1902, mieszkaniec wsi DąbrowaMiętka, gm. Złoczew, zag. ks, wojsk., wydaną przez
P, K. U. Sieradz.
4086-3-2
uter Zalma, Konstantynowska 18, unieważnia oddane
·do dyskota Sz. Rolmanowi 3 weksle po zł. 100,- pł.
14 i 28. 7. 29. i 18. 8. 29. z wyst. Moszka Ulinowera, St.
Rynek 2, zł. Salomona Gutera, Ostrzegam przed nabyciem
747-3-2
takowych.
otlibowski J. w Kole, zag. 2 weksle 1) na zł. 100,_:_
. wyst. S. Domański i 2) na zł. 50.- wyst. I. M. Sytner,
pł. 1. 4. 29. ost. żyr. J. Gotlibowski. Weksle te unieważnia
się.
· 705-3-2
-Górowski Edward, Szopena 11, zag, dowód osob. i kartę
· · odroczenia, do pospol. ruszenia wyd. w Łodzi. 724-3-2
gminę Brus oraz 2
zł, 300.- z wyst.

F.

F
F
FF

G

G

alej JaI?.. Gdańska 152, zag. dowód osob, wyd. w Łodzi
oraz blanco-weksel na zł. 600.- wyst. E. Bogdański,
!_?dź, zł. J. Brelanka. Weksel ten unieważnia się. 701-3-2
raczyk Józef, r. 1907, zagubił zwolnienie wojskowe,
wyd. przez komisję poborową w Łodzj.
nt-3-1
ołębiowski Juljan, r. 1898, zagubił ks. wojskową, wyd•
G przez P:K.U. Łódź. .
.
76-3-1
Goldsztajn Josek r. 1893, zagubił ks. wojskową, wyd.
przez P K.U. Łódź.
.
\
b-3-~
.
rynbaum Rajzla, Szkolna 24, zagubiła dowód osobisty
zagr., wyd. przez Polski Konsul. w Bukareszcie. 83-3-1

G

G

G

zagubił wepł. 21. 4

Mordka Mendel, Cegielniana 11,
Grii:nsztein
ksel na
100.-, wystawca Chil Milgrom,
z.ł.

29. w ·Łodzi, Zgierska 30, zł. Sz. Frenkel. Weksel uniew a.Zniam.
15-3-3
ieldbard Lejbuś r. 1888, zagubił ks wojskową,. wyd.
.
16-3-1
. · przez P.K.U. Końskie.

G

. ierłowski przez
Stanisław, r. 1905, zagubił książkę wojs.kową,
G
P. K. U,
3797-3-3
wydaną

Łódź-m.

broń,

Łódz

H. zag. pozwolenie na
wyd. przez
Grohman
kie Star. Grodzkie za Nr. 230 na r. 1928.
2766-3-3
.G eriler Dawid, r. 1901,
tymczasowe za$wiadcze„
nie dem., wyd. przez Kom. Gosp. 12 Dywizji. 2819-3-3
zagubił

Goldszmidt Abram, Jak~ba 6, zag. weksel na zł. 100.-·
. pł. 26. 3. 29. wyst, A. Lewi, Lipno,. zl. H.. Lewi. Wekśe~_ ten unieważnia się._
719-3-2
orczycy Stanisławowi rocznik 1901, ·zamieszkał. we
· wsi Grzyby. skradziono książeczkę wojskową, wyd.
puez PKU Pinczew.
2185-3-3
elbik Stanisław, zagubił wyciąg z ksiąg ludności, wyd.~
____ w gm. Wid:t.ew 1927 r. ·
786-3-1

,
G
H
H endeles
Izrael. Podrzeczna 10, zag. 4, weksle po złoty
250.- pt. 1. 5. 10, 10. 5, 15, 5. i 20. 5, 29. wyst. Stefan

Ochocki, Warszawa, Koźla 3, zł. Nachman Szarach, Weksle
te unieważnia się.
702-3-2
Hole Teodor, r. 1891, zag, ks. wojsk. i dowód· osobisty,
_o.. wyd. w Łodzi.
b-3-2
Han,ych Ludwik, r., 1~01, zagubił ks. wojskową, Wy-daną
przez P. K. U. Łodz-m.
·
b-3-3
orawski Stefan i Wojnar Stanisław, zagub. legitymację
taksówki Nr. 283, wyd, przez Mag, m. Łodzi. 2736-3-3

H.

·Hofman Alfons Aleksandrowska 66, zagubił tylny znak
samochodowy ŁD 81461, wyd. przez Dyr. Rob. l'ub.
w Łodzi.
775-3-1
eidrich Rudolf, r. 1896, zagubił kartę mobilizacyjną,
wydaną przez P. K. U. Łódź.
2713-3-3
aniszewski Bronisł11w, r. 1907, zagubił odroczenie woj~
skowe, wyd. przez P.K.U. Łódź i dowód osobisty, wyd.
70.;.J-1
w Łodzi.
aźwińska Marja, Abramowskiego 30, zag.· dowód osob ..
wyd. w Łodzi oraz blanco-weksel na zł. 100.- wyst.
Józef Antonowicz bez zlecenia.
750-3-2
astrzębski Józef, Przejazd 87, zagubił legitymację na
J prowo kierowania samochodem Nr, 3346, wydaną przez
Województwo Łódzkie.
2836-3-3
astrzębski Wiktor, Grodzińska 11, zag. legit. na prawo
J kierowania samochodem, wydaną przez Województwo
Łódzkie.
2834-3-3
apczyński Józef.
zagubił dowód tożsamości konia
K Nr. 315234, Serja 11., wyst. na nazwisko Kazimierza
143-3-3
Latochy.
upaj Paweł, mieszkaniec wsi Godzisze, zagubił do:;\wód tożsamości konia Nr. 354046, Seria A. wydane
przez Inspektora koni w Kaliszu w r. 1928.
219-3-3

H
J

J

K

r. 1&98, zagubił książkę wojskową.
przez P.K U. Sieradz.
218-3-1
aczmarek Józef, r. 1898, zagubił książkę wojskową.
wvdaną przez P.K.U. Łódź.
105-3-1
ozub Bazyli, Zagajnikowa 53, zagubił kartę pobytu
i zaświadczenie obywatelstwa polskiego, wydaną
w Łodzi
132-3-1
asna Karolina, Rajtera 17, zagubiła dowód osobisty~
wydany w i.tminie B;,łdów.
91-3-1
Kowalski Józef. Szara 18, zagubił do\\'od osobisty i le~
j!itymację bezrobocia.
. 21-3~~
ulesza Franciszek, mieszkaniec wsi Brysk, gm. Tum
zagubił wyrok, wydany w kwietniu 1926 r .. przez Sąd
Pokoju w Łęczycy na Ignacego Walczaka, mieszkaflca
42-3-1
wsi Brr1k na cztery korce żyta.
aźmierczak Józef, zagubiŁ dowód osobisty, wydany
K przez Starostwo· w Łęczycy
769-3-1
ow:alczyk Tadeusz. Łódź, ulica Rzgowska 109, zagubił
koncesję na komunikację autobusową Łódź - Piotrków
ł.D 80559, ŁD 80631, wyd. przez Dyr. Rob, Publ. w Ło
dzi za Nr. 15C62
·
789-3-1
ałuża Józef. r. 1902, zagubił książkę wojskową, wydaK ną przez P K.U. Piotrków.
,
783-3-1
otarski Stanisław, Koźminek, powiat Kaliski, zagubił
tylny znak samochodowy· ŁD 80395, wydany przez
Dyr. l<obót Publicznych w Łodzi.
792-3-1
Krzoska

Władysław,

wydaną

K
K
K

K

K

K

Wólczańska

Janina Eleonora,
Karwowska
dowód osobisty, wydany przez

75,

zagubiła

VII. Komisarjat P. P.

w Łodzi. Nr. 44-22.

794-3-1

rocznik 1900, zagubił kartę mobilizaK.ubik Aleksander,przez
P. K. U. ·
· · 2724-3-3
at Mendla; zagubił dowód osobisty, wydany w Łasku.
K
2725-3-3
.
asa Chorych m; Łodzi, zagub. przedni zna~ samo.cho.;.
K dowy 782, wyd. przez
Robót Publii;:znych
cyjną, wydaną

ŁD.

w

Dyrekcję

Łodzi.

2741-3-3
oliflski Wiesław Juljan, r. 1901, zag. ks. wojsk„ wydaną
przez 79 p. p. Słonim.·
· _ · 709-3-2

K

A~toni, r. 1903, zag. ks. woj~k.
K rawczyk
wyd. przez P.K.U. Kutno.
·

i kartę mob.,
708-3-2
ubik Józef, r. 1896, zag. ks. wojsk. i kartę mob„ wyd~
w Sieradzu.
714-3-2
odłobaflski Władysław, zagubił dowód osobisty, wyd.
przez Kom. P. P, w Łodzi.
b-3-3.
rawczykowski Józef, r. 1902, zagubił ks. wojsk„ wyd;
przez P. K. U. Konin.
2787-3-3
wapiński Czesław, r. 1902, zagubił kartę poborową.
wydaną przez P. K. U. Piotrków.
2790-3-3
apłański Jakób, rocznik 1889, zagubił książkę wojsk·.:
wydaną przez P. K. U. Łódź-m.
2759-3-3

K
K

K
K

K
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Stanisława, wieś Nowe-Miasto, zagubiła legitymację nauczyciels\cą, wydaną przez Kuratorjum Okrę
Szkolnego Łódzkiego.
2760-3-3

K lissówna
gu

Reinhold Karol. Łódi:-Aieks~dro~sk-;- 47, zag:
.Kriiger
paszp. niem., wyd, przez Prezydjum Policji w Lipsku
w roku 1928.
756-3-2
asa Chorych
K dowy 392, wydany przez
Rob. Publ.
;:;;~ T;;<lzf;-~~g~biła tylny-~~~k--safu.oa;-~~

ŁD.

w

Dyrekcję

Łodzi.

2762-3-3

otlarczyk L uz~;.-r~-i 90 c-;,-ag~{bilk~ią-żkę- -~~jSk:~:--wy-~L
przez P. K. U. Łódź-m. . . . . .
. . . . ..... 2793-~-3

.K.

zaf!ubił

tożsamości

Józef, Radogoszcz,
dowód
Mikinka
konia, wydany w gminie Radogoszcz.
793-3-3
-Majer
przez P.K.U.
oraz dowód osobisty,. wyRudol{·--S~k;;-ina-15.-~agubił książkę-·wojskową~

wydaną

Łódź

~_any___EEzez_JY'._~~-~~~~-.f.-~_!:-_~~~~---- --------~~2-3:_!
zagubił legitymację na
wydaną przez Dyr.

Wiktor, Koniecpol,
Miechowski
prawo kierowania samochodem,
Rob. Publ. w Lodzi za Nr. 782-25.

M

788-3-1

---;1~-er-Jó~efa. Ce-gielniana·-6~-i~gubiła dowód os~bi;ty~

wydany przez
66.M.22.

Łódzkie

Starostwo Grodzkie za Nr.
710-3-2
aciński Paweł, zagubił dowód- osobisty, wydany w gminie Nakielnica, pow. łódzkiego.
4031-3-2
.M_arko;i~"z- 'Jakób:·-~-am. -;-Izbicy, zag~h-ił-k~.- ~~sko;ą,
wyd. przez P. K, U. Włocławek.
2789-3-3

K wego urlopu, wyd. przez 4 p. p. we Lwowie. 2784-3-3
-----~-;~-telan- Stanisław, -;-;-1907-;-~gubiłkartę ~~hiffza~yfną~
K wydaną w Łodzi. .
.
..
2737-3-3

M

-K--onow~

N{il!~f:z;:tt~d~t~:ii~~r~~t~:j~!~d:~~. ka~łę2łf~!j~

--··--~~ickiA~t~1~C~~is99. -~;i:· z~świaa~~-;ni~ -be~te~~in~~

-
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Masz~~ ŁódCNaruto~icza.-22:--~;g: -p-~;~port--~~-

gramczny, wydany przez Łodzkte Starostwo Grodzkie
w roku 1925.
741-3-2
ac Abram Szmu.r;:-i902, zag-:-ks.·-;.rof~~-i-karłęmob.~
wyd. przez P.K.U. Łódź.
. . . . 742-3-2
unke Gotlib, Wólczańska 216. zagubił--d;;;;ór(;sobis-ty,
wydany przez Łódzkie Starostwo Grodzkie._ ... .2-~-~~:~~3
ondrat Stanisław, zagubił dowód osobisty, wyd. przez
Urząd gminy Lućmierz.
2833-3-3
unicki Antoni, ··:;ieś Chechl~-~--~a·g.~~;.ó[tożs~In;;ści
kona Seria A. Nr. 265954.
3937-3-2
abat Józef, Gdańska 65, zag. krótką broń-- p~lnc\sysi
„Delu" cal. 6-35 N. 29172.
3942-3-2
a.czyńskiemu Józefowi, skral~io~o -fymc;;g~:;; ;;~iad~
czenie wojsk., wyd. przez Kom. Kontr. oraz legitym.
rejestr. motocykla ŁD. 80496, wyd. w Łodzi.
3940-3-2

--K
K
-K

· ·K
K

K

-·· a~-~--Ch~rych ~Lodzi -;agubił-;-prz;Jnr-~;;k---;am~~h.
K
781,.,wyd. przez Dyr. Rob. Publ. w
731-3-2
-K upiec-JÓ~et, Zelów, zag. d~wód osobisty-;,ydany-prze~
Starostwo Powiatowe w
2793-3-3
w
L ichnowskiemu..
skradziono 2 blanco-wekslowe na
200 -,
ŁD.

ł„odzi.

Łasku.

Stanisławowi. zamieszkałemu
Ruścu,
sumę złotych

wystawione przez Franciszka Płóciennika. . ..
21 !-3-1
echeld Teodor. r. 1902, zagubił ka-;.łę--m~bii;~-~"rT~-ą.
wydaną przez P.K.U. ł..ódź. . . . . . ... .. .. . .
)8-3~1
askowsk(-MichaI--f.1893. --;ag~bit-ksiąikę-· ~oji;:k~wą~
---~ydan'!_ prze~f~J:!~_ lódź. ---·--.__
. . 758- ~-1
epiarska Izabela, Łódź, Wodna 38, zagLtbiła dowód oso---~~~y. -~y_dall_!P!~~~~ódzkie _Sta_i:ostwo Grodz. 763-3~1
is Euge1ijusz, Pabjanice, Kościelna 48, zagubit świade
ctwo palacza, wydane przez Stowarzyszenie Dozoru
Kotłów w Warszawie.
787-3-1
iberman -Tce_k_ZT898~- ~~g~biTk-;iążkę-wojsk~wą~--w.vd.
_____prz~P.K _Q_Łódź.:-m. __________ ----------~7~~}_:_1
ichtenberg Efroim, Tomaszów-Maz., zagubił tylny znak
samochodowy ŁD 126~. wydany przez Dyrekcję Robót Publicznych w Łodzi.
791-3-1
ikwerman- Cecylia.- zagubiła paszport·-~-;grankzni.·-:;-.y(I
przez Łódzkie Starostwo Grodzkie.
798-3-1
udwisiak Konstanty, r. - 1901, zag. ks. -~oTsk: i kartę
·
mob. wyd. przez_ P.K.U. Łódź.
. 73~:~:::_~

L
-'
L
L
L

L

L
L

L
Lisiecki
i

Józef, r. 1909, ~agubił zaświadzenie wojskowe
wyciąg z ksiąg stałe} ludności, wydany przez gminę
Rogoźno, powiat Łęczycki.
. 734-3-2

Lisek Chaim, Mendel. zagubił kartę-p~bo~ową--r:-i906,

-·-~~aną w Łodzi. ------·----------~--~J_~-3-~

Moszek, Aleksandrowska 8. zagubił dowód
L ampart
osobisty. wydany w Puławac~~----·-------___.!!09-3-3

-L--enowiecka Hel~na, zag, dowód osobisty, wydany przez
Łódzkie Starostwo Grodzkie.
.· _______________ 1_44-~:~
ewandowski Andrzej, Napiórkowskiego 45. zag. paszport
L okupacyjny niemie~_~i. wy~!ł:~-~!:-od~----- _?~8-3-~
ederman Abram, Szkolna 6, zagubił weksel na zł. 122.25
pł. 12.7.29. wyst. H. Glal}cberg, Jaworów, zł. firmy
Krieger i Goldberg. Weksel ten unieważnia się.
. 725-3-2
ęgocki Marjan, Kurowice, żagubił książkę·--po-bo;ową
wyrobów tytoniowych, wydaną przez Urząd Akcyzowy
w Łodzi.
3946-3-2

L

L

Ab~am--Josef, .. 6~go Si;;pnfa. 43, zagiibTi
Malcze;na
45.1.4.29, wystawca T.

weksel
Sara
Rozencweig, żyro D. Kinruś i A. Szeps. Weksel ten unieważnia się.
739-3-2
aidecki-· Marcin.· r ... i9o3, gm .. ·-Dłus·k:-zagubił książkę
wojskową, wydaną przez P. K. U. Konin oraz dowód
osoh. Nr. 3994, wyd. przez Star. Pow. w Słupcy. 2786-3-3
zł.

pł.

Maślanka. ·zł.

1

M

M~~~~~:~?łf: ·&~ ~~~-i~~;g~~b'if-k~iążkę·-~0Tsko;is 1 ~J~

N{ii~!f:st~~~~~~. ··~;1!~~-·~a1i~!i.do~6J-~8(;bist~1 3~~~~
MT~:di~!~~~~r~~~~1~~Jif:.···o~~hisir.- -wv<l~~v·-t~~~

~Ff<l~~~!ff~-~~~~0;;F-t94.za~u~~Ji~~- i;~~~~wXa~k
Przemysłowców Sp. Akc.
Kwit ten unieważnia się.

w Poznaniu

Oddział

Łódzki.

2754-3-3

1Vfa~0;:it~-~~~~~~~~~1~~r;.6;i-~~~···~~~~~eto1~!t1
N~~~.g~~~~I~i:~~r-:·~8~:;~- legity~ację ~apo2i~~;.j
Ni~ił~f~ki-Ió~ef.-;.·-·1 s9~ iag~ ·kartę~-l>~ołan~~;~i

NY~gg.~;~~~~rf;.~i~~~;!;~~a!~-a-~al~~fłize!ł:~~nt:f~
kówek, zlecenie J. Goldszmidt.
się.

Weksel ten

unieważnia

781-3-1

b rs:~r:T~~fa[~0 .·z-ai~hiT···<lo;;6ci___ t~i-sam~śe~~~~~~~

(j skiera

·;c

Sabina, ff~iy-;~~- ~ai~ biła- -legity-~acTę-~omo=
______tc:r~,~Nr~ 2209~ , . _ .. _____ ... _ ----·--. _____________ -~-3~
·Qbrowski Lajzer, Nowo-Zarzewska 12, zagubił czek na
zł. 105.- płatny 15.3.-29. w Banku Kupieckim w Byd~oszczy, wyst, przez Krotowskiego. .
..
. 2727-3·3
la~ Jan, - zagubił zagubił dow6d-·0s-~bisłY:-·regitymację
zapomogową Nr. 28544.
2758-3-3
~-pic-Edward, p~-rez„ Zgierz, zagubił ks. wojsk. wyd,
przez P. K. U. Warszawa m. II.
.
2648-3-3
iotrkowski Abram Jakób. r. 1906, zagubir-książkę wojskową. wydaną przez P.K.U. Kielce,
. 790-3·1
--odymski„Michał, r. 1906, zagubił ks, :wojsk, kat, nD"
z orzeczeniem Kom. Przeglądowej w Wieluniu. 2788-3-3
łodowski Bolesław, r. 1896, zagubił ks. wojsk„ wydaną
P przez P, K. U. Kutno,
2769-3-l
iotrkowski Edmund, r. 1901. zagubił ks, wojsk,, wydaną
przez P. K. U. Łódź. .
..
. . 2722-J..3.
·~ade-Artur, Targowa-fs~gubił-ks. zażale;\ Nr. taf.
wyd. przez Magistrat m. Łodzi.
2756-3-3
akman Taube. Południowa 25, zag. paszpąrt zagraniczny,
wyd przez Łódz. Star. Grodzkie w r, 1928.
2802-3-3
rzybył Bronisław, r. 1903, zag. ks. wojsk. i kartę mob ••
P wydaną przez P. K. U. Łódź-pow.
2826-3-3
acanowska Dora, Nowo-Cegielniana 39, zagubiła weksel
na zł. 79.- płatny 16,6.29. wystawca Abram Arendarczyk, zl. Warszawskiego.
2805-3-2
łotek Stanisław, zam . .;-pi~onic.ach. gm. Żydów :zagubił książkę ewidencyjną na koma.
b-3-2:

O
O

.p___
P

P
P
P

P
P

Nr. 9
Herman, Piotrkowska 164,
Pikielny
na prawo kierowania samochodem,
wództwo

Łódzkie

zagubił legitymację
wydaną przez Woje-

za Nr. 2048.

3938-3-2

pa~;~~c:}·;;;~;.-•.K3~i!e6.-pr~:~~h~~~~~f~:~~:~~~
dzkie.

- - - . --·

tro!-

3936-3-2
-----~----~·-·-

piotrkowski A. Wschodnia 16, zagu?ił czek ~r. 116501
na zł. 1.096.- pł. 4.3.29. z wyst. firmy „ Umon 11 , Połu
dniowa 39 na Bank Handlowy w Warszawie. Czek ten
'11-nie_V/~~nia ~~~·
-~-?42-3_-:_~
omiędzy Piotrkowem a Tomaszowem-Maz. zagubiony,
został przedni nr. rejestracyjny samochodu ŁD. 81125
wyd. przez Urząd Wojewódzki w Łodzi na imię Maxa Sutcliffa. zam. w Tomaszowie Maz„ ul. Sw. Tekli 13-15 712-3-2

P

awenda Walenty, zam. we w~i Wola-Flaszczykowa, gm.
Wierzchy. pow. Sieradzkiego, zagub. dowód tożsamości
konia Nr. 356390,
2831-3-3
p~~ybylski'·--A~to~i r, -i~oi. z!1g?bił ks. wojsk. i kartę
mob„ wydaną przez P.K.U. ł.odz.
760-3-2

P

-

p~~~;;1c;~-_JYJ!~~~:: z-.;:g;-hil~--wyciąg

z

ksiąg l~f.l1s~~~~

P~~~n°;i:t~~·~i~E~·.~s~;:: 1 ~~~:m39r\:e~~a~:~1~1 ··:i:c~~
nie -~~!_s_za~~~ie~__c:>· _ _
__
. ' 2805~3-3
amisch Franciszek. Łódź, Piotrkowska 140, zagubił pozwolenie na brof1 na r. 1928, wydane przez Łódzkie
Starostwo Grodzkie,
· 23-3- l

R

Wólczańska 19. zagubił kwit inkasowy BanPrzemysłowców Sp. Akc. w Poznaniu Oddział
Łodzi
Nr. 201262-266 201267 z dn. 9. 3. 29. na

R atze
ku
w

Emil.

zł~t_y_c_~--~~: ·· .

766-3-3
Janina, zag~hib~~ legitymację. ~auc~ycielską,
wydaną przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódz
kiego.
_
2702-3-2

R

osińska

R-Y~!~~~~:k~~1~~~.-;~~~ycK~r:~;~~~; Ji;!z~~~fo;~=~~
Łódz:k~~go_.

713-3-2'
ozenthal Zalma Hersz, Zachodnia 40, zagubił dowód
osobisty, wyd. w Łodzi. oraz 2 weksle po zł. 50.- pł.
! __~_!_?·-~?~._~y~_t._J~-~~!_~r~i.~~r. zL D._~r_aj_c_~r
752-3-2

R

.~~~~~~~~~~~k7;·~r~;~;.~- ~;o<l:fi_:.~~ód osobis~~'.1~;J~
adecki Wincenty i Helena, małż. zam. w gm. IzbicaKuj„ zagubili 2 blanco-weksle: 1) na zł. 100.- wyst.
10.9.-28 przez Michała Radeckiego, Nowiny-Brodowskie
i 2) na zł. 100.- wyst. przez Andrzeja Olszewskiego z Lechowa. Weksle te unieważnia się.
2785-3-3
0

R

R !t~~·n~!~~~}'[~~:~~;~~~!~~t::gi~~ł~:~:.óa···~~~~~3
.tftblf~;0~~fe;-t0~~~-:·~·~~1'iT-~;ś~i~dcz@ie···~-;~-r;~i~
R.~tko;:;ki--wi~dy;f~-;-~~i895:- zagubił kartę po~~~ri'i~.

__:_ ~yia_~ą . 1'-rzez

79 .P·--~-~iaJy~~s_t~~1:1.·____ --~~~~l:3-3
aynel Loria Emilja Jadwiga, N-Targowa 2, zagub. dwa
. świadectwa egzaminu nauczycielskiego, wydane przez
~iwer~y~_!_~~!cow~ki -~:_-~925. ________________ 27_~-:~3
Kazimierz, r. 1901. zagubił książkę wojskową,
S ońda
wydaną w Łodzi oraz dowód osobisty, wydany.
w Turku.
20-3·1 ·
----··-·---

R

----~~----··----~-----~--~

sokołowski

---·----------------------------~-·-

r. 1899, zagubił książkę wojskową.
___
i _!<~rtę -~?-~.!!~acyin_~:- wy~~~~-!--o~!_____ --~59:_~:1
app Wiktorja. m wsi Wierzbice, zagubiła metrykę uroS dzenia, wydaną przez Urząd Gminy Tuczempy, pow.
~!_opnickieg~----·----- ________________ -----·~-~2-3-1
ztajnhauer Henoch, . zagubił legitymację emerytowanego
nauczyciela, wydaną .przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Łódzkiego.
785-3-1
zymok Ei~ill~--~~T901~-z;gnt;iłzaśw·i~<lc~eni;-:;oi sko~~
z Komisji Poborowej w Łodzi.
778-3-1
--ko~---Michał. r. 1904, zagi;hff książkę-wojsk~:;ą,
wydaną przez P.K.U. Łódi-m.
800-3-1
zczup~WoTI Herm;n-;- zagubif-iegitymację woj;ko~ą,
wydaną w Łodzi.
707-3-2

S
S
S
S

Wacław,

sydrański

Józef. r. 1894, zagubił książkę wojskową, wyd.
przez P. K. U. Łódi-m.
721-3-2
zewc~yk Stanisław, r. 1887. z~g~bił ks. ~ojskową-:-;yd~
przez P.K.U. Łódź pow. oraz paszport rosyjski, wyd.
\.V__g~!~~- Męka, pow. Sieradzki':go:_________ _____ 28~7:~:3
chuh Leopold, Lelewela 21, zagubił dowód osobisty, wyd.
przez IX Komisarjat P, P. w Łodzi. oraz legitymację
Łódzkiego Tow, Opieki nad Zwierzętami Nr. 1178.
720-3-2
Szymczak Franciszek, ·r. 19~0, zagubił ksiąŻkę woj;k~;-;ą;
wyd. przez P. K. U. Łódz-m.
3935-3-2
$zuic Herman .. W rzesińska-·112,--;,-~g~bff·d~;óa-·-tożsaroÓ~
____ .~.~!_ kon~:_~~~-r~_ gni_ady... --·-- _____ ..
_. __3~39:~:3
enator Jakób, r. 1889, zagubił dowód osobisty, wydany
przez Łódzkie Starostwo Grodzkie, książkę wojskową
wyd. przez P. K. U. Łódi-m,. oraz weksel na zł. 100.- pl.
22.4.29. wyst. A. Sęk, Łódź, zł. S. Gielbard. \Y/ eksel ten
unieważnia się,
746-3-2
-

S

S

S

s

----------·--

--------·---~-------

towarzyszenie Spo~ywców „.Jedność" Jeżów, zagnb, ks,
poborową wyrobow tytomowych
wyd. przez Urząd
Akcyz i Monopoli Państwowych w Łodzi.
2822-3-3

St~:~f!-;~-l~~-~!m~ra~~;~~~~t~:i~ ~:Z~~~~~~~· :V~~~~
przez Dyr. Rob. Publ. w

Łodzi

za Nr. 2264.

2731-3-3

s-;~~~z ~~~t~~~~:k~~--~:g~~~~~~~~.~~yl~t~;i:~~~
'S;y-mczak · Stefan. r. 190S~;agubllk~Tę- ~~oTnie·ci~yd.
przez P.K.U. Sieradz.
2816-3-3
s~;-;c~yk-- A;-a~tazi~--;~g~b-ił~ d.o~ó~f-~ś~'bisty.-- wyda~y
w Łodzi. --------2808-3-3
------------ --zarfsztein J. M, r. 1910, zagubił-kartę ~eje;iracyj~ą.
oraz dowód tożsamości; wyd. w Łodzi.
2796-3-3
--°Zy~rnniak Rozalja, Sienkiewicza 40, z~g-~hita-Jo-;~Ód

s

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

--

S

osobisty, wydany przez Katowickie Starostwo Grodzkie.
776-3-1
Szymaniak Aleksander, Sienkiewicza 40, zagubiła dowód osobistv, wydany przez Katowickie Starostwo
Grodzkie.
777-3-1
---zypowski Franciszek, r. 1898, zagubiT książkę--wojskową.; wydaną przez P.K.U. Łódź.
19-3-1
s-zy~ański Ludwik, --mieszk~~ie~--wsi--Laziśko~- zagubił
. ----~-owód tożsamości konia Nr. 397867, Serja D. 214-3-3
wiatkiewicz Krystyna, AleksandrowŚka 60, zag. dowód
osobisty, wydany przez Łódz. Star. Grodzkie. 2740-3-3
Snochowski ~nt~ni: r: 1899, zag, ks~-~ojskową-~yd~ą
..- J~~zez__P.~.U. Łodz-m.
__ _ _ ___
.. --··-·----~2_~_-:3-~
enenbaum Jakób, Stryków, zagubił weksel na złotych
100. - . płatnych 305.29 r. wystawca Jakób Kutas,
Stryków, zlecenie L. Sz. Bornsztein, żyro I. M. Gliksman. Weksel unieważniam.
113-3-3
-------------~-----------------~--

~

S

S

T

Teich Izrael Jesiuren, r. 1905, zagubił zwolnienie woj- skowe, wyd. przez komisję poborową w Łodzi. 114:~~}
Terpiał

Jan, r. 1904, zagubił książkę wojskową, wydaną
Łódź-pow.
____________________ 62·3:_!
.ondowski Bajnysz, Warta, zagubił łe~itymację rejestracyjną samochodu ŁD 80755, wydaną przez Dyrekcję
Robót Publicznych w Łodzi.
765-3-1

.. _1'!.~':.~ P.K.U.

T

yberg Icek i Dawid Błoger, Łódź, Wschodnia 49, zagubili tylny znak samochodowy ŁD 80137, wydany
prze~J?yrekcję Rob_~ubl.. w Łodz.!_.__. _______~.?_~~~!
udela Antoni. r. 1908, zagubił wyciąg z ksiąg ludności
i kartkę rejestracyjną.
2650-3-3
Herman, r. 1894 zagubifl~-;iąż;~~kę~~jsko~ą.--wyd~
przez P. K. U. Łódź-m.
717-3-2
enenbaum Eliasz, r. 1894, zag~-bff-książk:ę-~ojskową.
wyd. przez P. K. U. Łódi-m.
711-3-2
Tomczyk Jan, Rokiciny, r. 190°2:~agubifk:~fąikę- wojsko~
wą. wyd. przez P. K. U. Tomaszów-Mazow.
3984-3-2
. ybrowa Gabrjela, Kilińskiego 88, zagubiła dowód os~bi
T sty zagraniczny, wyd. przez Konsulat Polski we Wie4061-3-2
omkiewicz Stanisław, Wiskit~.--~;g~bff-tYlny- znak 5a-::
mochodowy ŁD. 81266, wyd, przez Dyrekcję Rob. Publ.
w Łodzi.
706-3-2

T

T
Tim
T

..
T

322

N_r_._9_
--~ó~-~~~i Dzi~nnik Woj~_~o_'d_z_k_i_.____________

uznanski Jan, r. 1903, zagubił książkę wojskową, wyda772-3-1
ną przez P.K.U. Lódź-m.
unikowskt Mordka, r. 1906, zagubił zaświadczenie woj755-3-1
skowe z Komisji Poborowej w Łodzi.
Urs:r:tain Perec, r. 1901. zagubił zaświadc-r;enie woiskowe, wydane przez Komisję Po?orową w Łodzi. 774~3 1
unieważnia się zagub.ioną legitymację urzędniczą Nr. 4 5,
wyd. przez Izbę Skarbową Łódzką, oraz legitymację
do swobodnego poruszania się na obszarach kolejowych
Nr, 669.A. wyd. przez Dyrekcję Kolejową w Warszawie
2791-3-3
na imię kont. skarb. Michała Susa w Koninie.
uczeń Berek, zagubił weksel na zł. 300. - pł. 17.4.29,
wyst. Żywacki, Kalisz, zi. I. Rubinsztein, Łódź. 28218-3-3
Wolanow. Moszek Aron, r. 1900 z~gubll dok~-t
wojskowy i dowód osobisty, wydany p1"zez Łódzkie
181-3-1
Starostwo Grodzkie.
Weidenbaum J-~sek~-Ż~Skieg;-C~~iubił -l~gitymację
na prawo kursowania dorożką Nr. 536, wydaną
743-3-2
w Łodzi.
Witelson M~f~::·R~go-~.V-sk:-;-s~gubił -~eksel na zł. 100.pł. 10.7.29, wyst, D. Jakubowicz, Łódź, zł. H. Gut718-3-2
man, ost. żyro Laib Solarz.
· Wolski Wifhelm, ~m;~;.··· Kozica: gm. Br.ujce, powiat
Łódzki zagubił pozwolenie na broń (du:,eltówka), wyd.
722-3-2
przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.
wieczorek Wacław, r. 1887, zagubił książkę wojskClwą,
wyd. w Łodzi. oraz dowód osobisty, wyd. przez Sta3944-3-2
rostwo Powiatowe w Łodzi.
Wiener Stanisława, Rzgowska 2, zag. dowód osobisty•
2729-3-3
wyd. przez XIII Kom. P. P, m. Łodzi.
wiśniewski Władysław zagubił pozwolenie .na prawo
prowadzenia samochodu, wyd. przez 4 Dyon Samo726-3-2
chodowy za Nr. 514.25.
Wilczur Marja: Skwerowa 15, zagubiła wycTąg-;-ksiąg
stałej ludności, wyd. przez Starostwo Odalanów. b-2-2
wajdemaje; Otto, r. 1895, zagubił książkę wof~kową
3983-3-2
wyd. przez P. K. U. Tomaszów-Mazow.
·wawrzyniakowa Jadwiga, Zgierska 150, zag. ks. po-borową wyr. tyt„ wyd. w r. 1924 przez Urząd Skarbowy
5753-3-3
Akcyz i M. P. w Łodzi.

Adolf,
W erner
przez

Targowa 79, zag. dowód osob., wydany
2806-3-3
Starostwo Grodzkie.

Łódzkie

wardziński Stanisław, zag. ks. wojsk. i kartę
cyjną, wydaną przez P. K. U. Łódź.

mobliza-

2825-3~-~-

w

ajsmanówna Zofja, Pomorska 173, zag. świadectwo
z ukończenia 7-miu klas Szkoły Handlowej C. Wa2820-3-3
szczyńskiej w Łodzi.
zajdenbaum Nacłiman, r 1888, zagubił książkę wojsko17-~_:!
- wą. wydaną przez P,K.U. Końskie.
aginęło zaświadczenie, wydane przez Wydział Zdrowot. Publicznej m. Łodzi na imię Dory Rogozińskiej
764-3:~
i Joela Lubocheńskiego za Nr 103 dn. 16.l.29.

Z

3 weksle, zł. 120.- płatny 1.8.1926 zł. 150. 21.9.1926 i zł. 150.- płatny 31.11.1926, wyst.
przez Romana Podgórskiego na zł. Wincentego Retkowskiego. Powyższe waksle unieważnia się i ostrzega przed
773-3-1
nabyciem.

Z

aginęły
płatny

Irena,
Zerndtówna
bisty, wyd. przez

Wólczańska 98, zagubiła dowód oso703-3_~~
Łódzkie Starostwo Grodzkie.

Wawrzyniec, r. 1904, zagubił kartkę zwolnienia
738-3-2
z wojska, wyd. przez P. K. U. Sieradz.
aginęły dokumenty na imię Marjana Staszewskiego: doZ wód osobisty, karla łowiecka i zezwolenie na broń, wydane przez Łódzkie Starostwo Powiatowe, kontrakt na
dzierżawę terenu łowieckiego wsi Strzebieszew w powiecie Łowickim ważny do 1934 roku, oraz bilet służbowy
2828-3-3
roczny Nr. 40 na Ł. K. D.

Z

iętalak

zawadzki Franciszek, r. 1898, zag. ks.
. przez P.K.U. Sieradz. ____

wojskową, wydaną

2830-3-3

weksel na zł. 500.-pł. 10.5.29. wyst. S. Magidow,
ul. Zielona 17, na zł. Biuro Komisowo - Handlowe Dr. Józef Sachs w Łodzi. ul. Piotrkowska 38. Weksel
751-3-2
unieważniam i ostrzegam przed nabyciem.

Z

aginął
Łódź,

Z wyd. przezAdam,

20, zagubił dowód osobisty,
Grodzkie w r. 1924 2750-3:~
ajdel Franciszek, Marysińska 48, zag, ks. zażaleń tak2794-3-3
sówki Nr. 6 wyd. przez Magistrat m. Łodzi.
amłyński

Młynarska
Łódz. Starostwo

Z

Niniejszem podaje się do wiadomości, że z dniem 1 kwietnia r. b.

Admini~tra[ja Jói1kie~o D1iennika Woiewód1kie1f
przeniesiona została do gmachu Urzędu Wojewódzkiego, ul. Ogrodowa 15.
Pod tym adresem należy kierować wszelką korespondencję, dotyczącą ogłoszeń oraz prenumeraty.
Należności za ogłoszenia i prenumeratę prosimy wpłacać za pośre
dnictwem Pocztowej Kasy Oszczędności konto czekowe Nr. 30091 (Województwo Łódzkie).

Prenumerata wynosi: kwartalnie 3 zł. z odnoszeniem do domu. Konto w P.K.O. Nr. 30091.
Adres Redakcji i Administracji: Urząd Wojewódzki, Ogrodowa 15, tel. 2-19. f\dministracja czynna od godz. 9-ej rano
do 3-ej po

połudn\u.

fldminlstracja przy-jmuie ogłoszenia instytucyj społecznych i użyteczności publicznej, od osób zaś prywatnych
tylko takie, które wynikają ze stosunku do władz rządowych I wymienionych instytucyj.- Ceny ogłoszeń: drobne
10 groszy za wyiaz najmniej 1 złoty. Zwyczajne: 15 groszy za wiersz milimetrowy (strona 4 szpalty).
Każda nowa podwyżka taryfy obowiązuje wszystkie już przyjE:te ogłoszenia od dnia zmiany cen, bez uprzedniego za-

wiadomienie.

-

Cena pojedyńczego egz. 50 gr.

Drukarnia Państwowa w Lodz.il, Piotrkowska 85, t,el. 29,

