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Rozporządzenie

Wojewody Łódzkiego z dnia 1. V. 1929 r, L. III. 1747 w spawie utworzenia c,drębnego
sołectwa pod nazwą Danh1ów w gminie Kazimierz .Biskupi. pow. Słupeckiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 14 maja 1929 r. o wyniku wyborów do Izby Rzemieślniczej
w Łodzi
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 30. IV. 1929 r, L. III. 2621 w sprawie zmiany granic powiatu
radomskowskiego i piotrkowskiego
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 10. V, 1929 r. L. I. U05j0rg. w sprawie kwesty na budowę
kościoła· św, Stanisława we Włocławku
Obwięszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 10, V, 1929 r. L. I. 1104/0rg. w sprawie kwesty na odbudowę
zabudowań kla:sztornych X, X. Salezjanów w Lutomiersku
1
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 10.V. 1929 r. L. I.1119JOrg. w sprawie kwesty na budowę koś
cioła w Ostrowsku, p'o~. No~arg
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 10. V. 1929 r. L. 1199l0rg. w sprawie kwesty na cele budowy
sanatorjum dla piersiowo chorych w Zakopanem
Pismo okólne Wojewody Łódzkiego z dnia 30. IV, 1929 r. L-. VI. Wet, 3371 w sprawie odszkodowania
i zapomogi za"zabjte i padłe zwierzęta ,
.
.
,
,
,
.
,
.
,
,
.
,
.
Pismo okólne W.-ć;ewody Łódzkiego z dnia 6 maja 1929 r, L. IV. A. A. 4556j5 w sprawie ustalenia miejsca
pobytu Józefy Rygiel
Pis1X!o okólne Wojewody Łódzkiego z dnia 2. V. 1929 r. L. IV, A. A. 4195i5 w sprawie ustalenia :miejsca
pobytu Wasyla Repina
,
, • .,
,
Pismo okólne Wojewody Łódzkiego z dnia 27, IV. 1929 r, L. IV. A. A. 400515 w spr~~ie zagubienia pieczęci urzędowej
·
,
Pismo okólne Wojewody Łódzkiego z dnia 23, IV .. 1 19~9 r,~ L, IV. A, A. 3723;5 w sprawie zagubienia pieczęci urzędnwej
·
Pismo okólne Wojewody Łódzkiego z dnia 26. IV. 1929 r. L, IV. A. A. 4089[5 w sprawie ustalenia· miejsca
pobytu Bronisława Dębowskiego
Wykaz osób wyłudzających wsparcia
Urzędy i Agencje Pocztowe, w których zaprowadzono służbę telegraficzną i telefoniczną
Ruch służbowy w miesiącu kwietniu 1929 r,
Wykaz chorób zarailiwych zwierzęcych na terenie Województwa Łódzkiego w m-cu marcu 1929 r.
Koszt utrzymania rodziny pracowniczej :złożonej z 4-ch osób
Wykaz zachorowań i zgonów na choroby zakaźne i inne, występujące nagminnie, zgłoszone w tyg. Nr, 16
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7. Jakubiec Józef, szewc, zam. w Ł~zi
8. Jarmicki Władysław, cukiernik, zamieszk.
w Łodzi
9. Kadyński Edmund, tokarz~ zam. w Łodłi
1O. Kaliski Szlama, czapnik, zam. w Łodzi
11. Kapczyński Wacław, ślusarz, zam. w Łodzi

DZIAŁ URZĘDOWY.
93,
ROZPORZĄDZENIE

WOJEWODY

ŁODZKIEGO

12. · Kazimierski Berek, krawiec, zam. w

z dnia 1. V 1929 r. L. III. 1746
w sprawie utworzenia odrębnego sołectwa pod
nazwą Danin6w w gm_ .Kazimierz Biskupi
pow- Słupeckiego_
Na podstawie uchwały Wydziału Wojewódzkiego, powziętej w dniu 10 kwietnia 1929
r., zarządzam w myśl postanowień art. 287 ustawy o samorządzie gminnym z 1864 roku oraz
art. 108 Rozporządzenia Prezydenta Rzplitej
Polskiej z dnia 19 stycznia 1928 r. (Dz. Ust. R
P. Nr. 11, poz. 86) co następuje:
§ 1.
Z ziem rozparcelowanego częściowo w la- tach 1922 i 1926 folwarku Kozarzew,„tworzy się
odrębne sołectwo pod nazwą „Daninów".
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatówemu w Słupcy.
§ 3.
obowiązuje :z
Rozporządzenie mme1sze
dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Woje·
wódzkim.
(-) wł.. Ja-& z c z_o ł t

dzi

14. Kopydłowski Leonard, bednarz, zamieszk.
w Piotrkowie
15. Korczak Stanisław, tapicer, zam, w Łodzl
16. Kozłowski Antoni, garbarz, zam. w Zduń

skiej Woli

17. Kupiński Władysław, kołodziej, ·zamieszk.

w Slesinie, pow. Konin .
18. Moszenberg Samuel, introligator, zamieszk.
'
w Łodzi
19. Oderberg Lajzer, cholewkarz, zam. w Łodzi
20, Przygórski Moszek, kuśnierz, zam. w Łodzi
21. Rassalski Ignacy, powroźnik, zam. w Łodzi
22. Rode Robert, cieśla, zam. w Łodzi
23. Rolik Józef, fryzjer, zam. w Łodzi
24. Ruszkowski Stanisław, kowal, zarµieszk.
w Wieluniu ·
25. Sendowski Szaja, zegarmistrz, zam. w Łodzi
26. Szwankowski Franciszek, stolarz, zatniesz.

w

Łodzi.

27. Szwarcberg Izrael, kapelusznik, zamies~k.
w Łodzi

2a.

Szymcµk . Ignacy,. :t'ym.arZ, zam1 ·w:Lęczycy

,.3o.

Zar:iycki F rariciszek, murarz, zam. w Łodzi

2'.};, Ur~ki.''6~f;~·defiiik,-

na

na

członków:

1. Biały Jakób, zdun, zam.

w

Łodzi

Charmac Lewek, .blacharz, zam. w Łodzi
Glazer Szczepan, malarz, .zam. w Łodzi
Goldberg Majer, piekarz, zam. w Łodzi
Gugnacka Rozalja, szczotkarz, zam. w Ło
dzi
6. Herbich Stę.nisław, wędliniarz, zami w· KaJiszu

2.
3.
4.
5.

za.~tępców członków:

2„ Bernhard Otto, powroźnik, zam. w 'Łodzi
3. Brauer lłerman, fry.zjer, zam. w Łodzi
4. Buchcar Feliks, fotograf, zam. w Łodzi
5. Chołm.Ski ,Lejzor, stolarz, zam. w Łodzi
6. Dębowski· Franciszek, zegarmistrz„ ·nm~

ŁODZKIEGO

następujący rzemieślnicy:

%am. ·w Łodzi

1. Adler Chaim, kuśnierz, zam. w Kaliszu

940BWIESZCZENIE.

z dnia 14 maja 1929 roku
O' wyniku wyborów do Izby. Rzemieślniczej
w Łodzi.
§
Na podstawie 76 regulaminu wyborczego
(Dział II statutu Izby Rzemieślniczej w Łodzi ---'
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu
z dnia 7 lipca 1928 r. - Monitor Polski z dnia
20 ·lipca 1928 r. Nr. 165) pódaję do publicznej
1
wiadomości, co ·następuje:
W związku z wyborami do Izby Rzemieśl1
niczej w Łodzi liczba uprawnionych do głoso
wania w dniu 5 maja r. b. wynosiła w całym
15342; ważnych
okręgu Izby Rzemieślniczej
głosów od.dano 9.
Na członkó.w oraz na żastępców członków
Izby Rzemieślniczej w Łodzi wybrani zostali

Łodzi

13. Konarzewski Henryk, fotograf, zam. w Ło- ·

· W·ójewoda.

WOJEWODY

Nr. 11

w Łodzi
1„, Dołoszyński Stanisław,

w

Łodzi

·malar.z,·· zamieszk.

8. Ełjasz Leon, tapicer, .zam. w Kaliszu
9~ Epsztajn Uryn, kapelusznik, zam. w Łodzi
10. Gletkier Jan, rymarz, zam. w Tomaszowie
Maz.
• 11. Goldberg Abram, .czapnik, zam. w Łodzi _
12. Grabowski Stanisław, kołodziej, zamieszk.
w Golinie, pow. Konin
13. Graliński.Kazinnęrz, pieka~z,· zam. w Łodzi
14. Kopczyński' Henryk, bednarz, zam. w Łodzi
15: Kuliński Władysław;, cieśla, zam .. w Łodzi
16. Kwiram Ludwik/ tokarz, zam. w Łodzi
17. Lewandowski Andrzej, szewc, zam; w Ło·
·
·
dzi
18. Lewitin Adolf, wędliniarz, zam. w Pabja„
·
· .
nicach
19. Majewski Teofil, !kraWiec, zam. w Łodzi
20. /Mędrzycki Nuse• blacharz, zam. w Łodzi
,21. Myszkiewicz Mieczysław, rzeźnik, zam.
w Rychwale, pow. Konin
22. Nirenberg Abra.m, cukiernik, zam. w Łodzi
23. Olechnowicz J osek Hersz, cholewkatz1
zam. w Łod~i.

,

Nr.. 1·1
.

.

24, Osiński \Vincenty, zdun,· zam. w Łodzi
25. Rajchbardt Zacharje, garbarz, zamieszk.
w Łasku
26. Sadokierski Samuel, introligator, zamieszk.
l

•

.

w Łodzi

27. Schiitz Edward, szczotkarz, zam. w Łodzi
28. Suwalski Antoni, ślusarz, zam. w Łodzi
29. Szteigert Edward, kowal, zam. w Brzezinac'h
30. Szwedowski Jan, murarz, zam. w Radomsku.
Zgodnie z §- 77 regulaminu wyborczego,
·
każdy uprawnióny do głosowania moze wnieść
przez· Główną Komisję .Wybprczą do władzy
przemysłowej wojewódzkiej · zarzuty przeciw
ważności wyborów w ciągu 14 dni od' dnia ogło
szenia wyniku wyborów w Dzienniku Urzędo
wym Wojewódzkim, a więc do dnia 29 maja·r.b.
włączniet

W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie wyżej wymienionym lub odrzucenia sprzeciwu, wybory uprawomocniają się z dniem 30
·
maja r. b.
Wojewo~a (-) W t J a s z c z o ł t
~s.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁODZKIEGO
\ z dnia 30. IV. 1929 r. L. III 2621
w sprawie zmiany granic powiatu ,radomskowskiego i .pfotrk~wskiego;
Rozporządzeniem Rady . Ministrów z dnia
16 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 20, poz. 189)
została w.yłączona.;z; dniem 1 kwietnia r. b. wieś
Pl;tSZC!l;a .z gnii1ly' 'tięją~it(f '·, Sąhąięrz)we ·w po·
wiecie· Radomskowskini ·i 'włąc2ona do gntiny
wiejskiej Chabielice w powiecie Piotrkowskim.

Za Wojewodę(-) Kozłowski
Radca Wojewódzki.
96,

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LóDZKIEGO
.„z dnia 10.. V. 1929 t. L. I. HOS/Org.
w sprawie kwesty na budowę kościoła
św- Stanisława we Włocławku~"-,
Zgo4nie z prośbą' ~omitetu Budowy Ko·
ścióła św. Stanisława we Włocławku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. reskryptem z dnia
24 kwietnia 1929 r. Nr. AP6539, przedłtiżyło po
raz ostatni -do dnia 31. XII 1929 r. pozwolenie
rta kwestę na cele związane z .budową kościoła
we Włocławku, 'WYdane dnia 23. VI.1924 r. za'
'Nr. BP. 4638/24,. na 'warunkach w pozwoleniu
tem :wymienionych.
,,Powyższe podaj~ Panom Starostom . na ob·
szarze województwa łódzkiego do wiadomości
i dalszyc;h· zarządzeń.
Za Wojewodę (-} S. Le w i c k'i
Wicewojewoda.

91.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LODZKIEGO
z dnia 10. V. 1929 r. L. I. 1104/org.
w sprawie kwesty na odbudowę zabudowań
klasztornych X. X. Salezjanów w Lutomiersku.
Zgodnie z prośbą Dyrektora Zakładu X. X.
Salezjanów w Lutomiersku Woj. Łódzkiego z
dnia 10. IV. 29 r., Ministerstwo Spraw Wewnę
trznych reskryptem z dnia 24 kwietnia 1929 r.
Nr, AP 10296/1/R, zezwoliło wyżej wymienionemu Zakładowi kwestować na książki {po
dwie na każde Województwo), które winny być
oparafowane, ponumerowane i zaopatrzone w
pieczęć Zakładu oraz fotografję kwestującego,
a także zaświadczone przez n\iejscowe władze
administracji ogólnej. Zebrane z kwesty fundusze przeznacza się na dalszą odbudowę zabudowań klasztornych X. X. Salezjanów w Luto.
miersku.
Zezwolenie to ważne jest do dnia 1 maja
193? 1:· na .całym obszarze Rzplitej z wyjątkiem
Wo1, Sląskie~o pod warul}kiem, że rzeczony Za·
kład i .osoby przez ten Zakład wydelegowane
. dla celów kwestarskich będą ściśle przestrzegały obowiązujących· przepisów.
Powyższe podaję Panom Starostom na obszarze województwa łódzkiego do wiadomości
i dalszych zarządzeń.
Za Wojewodę (-) S. Lewicki
Wicewojewoda.
98.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LóDZKIEGO
z dnia „to. V. 1929 r. L. I 1'119/org.
w sprawie kwesty na budowę kościoła
w Ostrowsku, pow. Nowytarg.
Na skutek podania z dnia 10 marca 1929 r.
Łódzki Urząd Wojewódzki - zezwolił Komitetowi Budowy Kościoła w Ostrowsku, pow. Nowytarg - na przeprowadzenie kwesty otwartej
na terenie Województwa Łódzkiego pod wa·
runkami zachowania obowiązujących przepisów, w myśl·· których winien kwestarz być zaopatrzony w dowód osobisty oraz w imienną
sznurowaną książkę

kwestarską,

zaopatrzoną

stemplem instytucji, urządzającej kwestę, w
której to książce każdy datek winien być nie·
zwłocznie po złożeniu zapisany ą.tramentem lub
ołówkiem atramentowym przez samego ofiarodawcę lub w razie rtieumiejętilości pisania przez
·
kwestującego w obecności ofiarodawcy.
Zebrane datki są przeznaczone na cele budowy kościoła w Ostrowsku w pow. nowotarskim.
Zezwolenie to... ważt1.e jest od dnia 1-go do
31-go października 1929\ roku i upoważnia do
zbierania datków jedynie na terenie województwa. łódzkiego.
Przed rozpoczęciem kwesty w każdej miejscowości, winien kwestarz zgłosić się u ad.noś
nych władz administracyjnych I instancji,
przedstawiając zezwolenie, tudzież dowód oso.:.

372

Nr. 11

histy, które to dokumenty powinien kwestarz
wogóle okazywać na każde żądanie władz administracyjnych, policyjnych i osób dających
datki w okresie przeprowadzania kwesty.
Za Wojewodę (~) S. Le wicki
Wicewojewoda.

99.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LóDZKIEGO
z dnia 10. V. 1929 r. L. I 1199/org.
w sprawie kwesty na cele budowy sanatorjum
dla piersiowo chorych w Zakopanem.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zezwoStowarzyszenia 11 Bikur Cholim"
w Zakopanem na dalsze zbieranie dobrowolnych składek wśród ludności żydowskiej w czasie do 31 marca 1930 r. ~na cele budowy sanatorjum dla piersiowo chorych w Zakopanem.
Składki zbierane być mogą za pośrednictwem
mężów zaufania, ustanowionychi przez T-wo w
poszczególnych województwach, na listy imienne lub za imiennemi pokwitowaniami, których
duplikat winien pozostawać u męża zaufania.
Imiona, nazwiska i adresy mężów zaufania winny być podane przez Towarzystwo Panu Wojewodzie oraz odnośnym wojewódzkim władzom
administracji ogólnej w miejscu zamieszkania i
działalności tych osób.
Mężowie zaufania odpowiedzialni będą
przed władzami za należyte i zgodne z przepisami przeprowadzanie zbiórki i winni co kwartał przedstawiać wykaz zebranych sum.
Zezwolenie to_ ważne jest na cały obszar
Rzeczypospolitej, z wyjątkiem województw;
pomorskiegoj poznańskiego i śląskiego.
Co się tyczy natomiast pozwolenia na urzą
rlzanie zbiórek ulicznych, to o pozwolenie takie
Towarzystwo winno się zwracać do miejscowych władz administracji ogólnej.
Powyższe podaję do wiadomości i dalszych
zarządzeń Panów Starostów na obszarze województwa łódzkiego.
liło Zarządowi

Za Wojewodę (-) S. L e w i c k i
-yqicewojewoda.

100.

PISMO OKóLNE WOJEWODY LóDZKIEGO
z dnia 30. IV. 1929 r. L. VI Wet. 3371
do Panów Starostów na terenie województwa
łódzkiego i Magistratów miast: Łodzi, Kalisza,
Piotrkowa, Pabjanic, Tomaszowa Maz., Zgierza,
Brzezin i Zduńskiej Woli w sprawie odszkodowania i zapomogi za zabite, .padłe zwierzęta.
W przedkładanych przez Panów sprawozdaniach o zabiciu, lub upadku zwierząt domowych z powo·du chorób zaraźliwych częstokroć
bywają niedostatecznie wyświetlane zasadnicze
okoliczności i fakty, mające znaczenie decydujące dla przyznania, względnie odmowy dane-

mu właścicielowi odszkodowania czy też zapomogi, za zabite w. padłe zwierzęta.
W o hec powyższego, na podstawie reskryptu Ministerstwa Rolnictwa z dnia 6 kwietnia
1929 r. Nr. 1587. W. Il., zarządzam, aby pow. lekarze weterynaryjni ściśle przestrzegali przepisy §§ 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. (Dz. U. R P.
Nr. 19, poz. 167), a mianowicie: przeprowadzali
dochodzenia, mające na celu ustalenie rodzaju
choroby, wykrycie jej źródła, określenie czasu
h wania choroby, stwierdzanie wszystkich okoliczności wskazujących na możliwość przeniesienia jej na inne zwierzęta do innych zagród,
lub do innych miejscowości, oraz na podstawie
tych dochodzeń, o których należy sporządzić
protokół,
ustalali czy i która z zaraźliwych
~horób zwierzęcych została stwierdzona, lub
czy jest uzasadnione jej podejrzenie.

W wypadkach, w których obowiązujące
przepisy przewidują przyznanie odszkodowania, lub zapomogi, winni lekarze weterynarji
spowodować ustalenie wartości zwierzęcia.
Stosownie do rodzaju niebezpieczeństwa ustalonej zaraźliwej choroby, winni natychmiast
wydawać tymczasowe niezbędne zarządzenia,
mające na celu umiejscowienie choroby, zgod~
nie z obowiązującemi przepisami, wydanemi
dla poszczególnych chorób i o swych zarządze
niach zawiadamiać ,posiadacza zwierząt, oraz
na piśmie miejscową ;władzę gminną, która niezwłocznie poda te zarządzenia do wiadomości
osób zainteresowanych, względnie także do
wiadomości publicznej i dopilnuje ich wykonania. Poza tern w orzeczeniach co do istoty choroby (punkt D. protokółu sekcji, wzór Nr. 2 załącznika Nr. 7) należy. wyraźnie stwierdzać, czy
i jaka choroba zaraźliwa, za którą się wypłaca
odszkodowanie 1 lub zapomoga, została stwierdzona1 lub też, czy dane zwierzę zostało uznane za wolne od takiej choroby, gdyż orzeczenia
i wnioski niejasne, lub dw.:uznaczne nie dają
Urzędowi Wojewódzkiemu podst~w do przyznania, lub odmowy odszkodowania, względ- nie zapomogi.
Celem uniknięcia najmniejszych wątpliwo
ści, polecam, aby do przedkładanych dotychc11s sprawozdań, mianowicie: P.rotokółu oszacowania, protokółu sekcji, odpisu wydanych
zarządzeń i sprawozdania wzoru Nr. la, dołą

czono każdorazowo siczegółowe protokóły dochodzenia i badania, według załączone~o wzoru. W związku z powyższem, urzędujący lekarz

weterynaryjny winien sporządzać protokół oszacowania za padłe zwierzęta - o ile stwierdza kategorycznie zaraźliwą ~horobę ~raz okoliczność że śmierć zwierzęcia nastąpiła po uczynieniu zadość obowiązkowi zgłoszenia, prz?widzianego w art. 20 Rozpoi-L. Prez. R. P. z dma
22. 8. 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 77).
N admieniarn, że w razie przedkładania niedokładnych, lub mylnie sporządzonych sprawozdań, będę każdorazowo delegował na miejsce
inspektora weterynaryjnego, lub jego zastępcę

___Łódzki Dziennik Wojewódzki.
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i w razie ujawnienia uchybień ze strony lekarza weter. będę tego ostatniego pociągał do

odpowiedzialności.

1

załącznik.

Wojewoda (-) Wł. Jaszcz o ł t.
Protokół

dochodzenia i badania

spisany po myśli art. 23 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób
zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr, 77) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie wyk~mania wspomQianego Rozporządzenia Prezydenta R. P. (Dz. U. R.
P. Nr. 19) z powodu delegacji do miejscowości
„

„

•

"

„

„

mieściła nieślubnego swego
syna Tadeusza.
urodzonego w barakach uchodźczych w Choceniu w żłobku miejskim w Krakowie. Od tego
czasu Józefa Rygiel nie dała znaku życia.
Dziecko przebywało następnie dłuższy czas
w Zakładzie Sierot w Sidzinie a w r. 1927 odda ne zostało do Załadu leczniczo - wychowawczego dla jaglicznych w Częstochowie - Stradomiu.
O tern powiadamiam Panów Starostów
z poleceniem wydania dalszych stosownych zarządzeń
podległym sobie organom,
mającym
na celu ustalenie miejsca pobytu Rygiel Józefy
i zawiadomienie mnie o rezultacie poszukiwań
w terminie do dnia 15. VII. rb.

"

Za

o podejrzanem zachorzeniu
a) rodzaj choroby . .
b) czas trwania choroby
„

c)

„

„

"

źródło
•

„

„

„

„

„

"

„

„

„

"

„

"

„

f) Okoliczności wskazujące na możliwość
przeniesienia na inne zagrody lub miejscowości:
1) czy zwierzęta chore lub podejrzane zostały w ciągu ostatnich 4 tygodni wprowadzone do zagrody, kiedy i skąd .
„

"

„

"

"

„

"

"

"

„

2) czy w ciągu ostatnich 4 tygodni przed
wystąpieniem pierwszych
objawów chorobowych zwierzęta miały bezpośrednią lub pośred
nią styczność z obcemi zwierzętami, lub też czy
i dokąd zostały wyprowadzone

.

.

g) Fakty mające znaczenie dla odszkodowania lub zapomogi .

..
t'
'

l

Wydziału

PISMO OKóLNE WOJEWODY LóDZKIJ!GO
z dnia 2. V. 1929 r. L. IV. AA. 4195/5

„

„

(-) Dych d ale w i cz

102.

"

d) ogólna ilość zwierząt . . . . . . .
e) ilość chorych i podejrzanych o chorobę

•

Wojewodę

Naczelnik

zarazy .
„

Poz. 10~=102 _____ ------------·-·--·- ~?L...

•

. 1929 r.

dnia .

pow, (miejski) lekarz weterynaryjny.
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PISMO OKóLNE WOJEWODY LóDZKIEGO
z dnia 6 maja 1929 r. L. IV AA. 4556/5
do PP. Starostów województwa łódzkiego
w sprawie ustalenia miejsca pobytu Józefy
Rygiel.
Odezwą z dnia 16 4. rb. L. OS. 533, Urząd

Wojewódzki w Krakowie zawiadomił mnie, że
w dniu 30 sierpnia 1917 r. Józefa Rygiel, :służą
ca, przebywająca podówczas w Krakowie, u-

do

PP.

województwa łódzkiego
miejsca pobytu Wasyla
Repina.

Starostów

w sprawie ustalenia

Odezwą z dnia 12.
Urząd
Woiewódzki w

IV. rb. L. 10369/29/I,
Poznaniu zawiadomił
mnie; że obcokrajowiec Wasyl Repin, urodzony dnia 12 maja 1886 r. w Duraszychach, gubernia Niżegorodzka (Rosja} odmeldował się policyjnie dnia 11. IX. 1926 r. z Radzicza, powiatu
wyrzskiego do Warszawy (bez podania ·ulicy).
Komisariat Rządu m. st. Warszawy doniósł pismem z dnia 23. X. 1928 r. że wyżej wymieniony
Wasyl Repin w Warszawie nie jest zameldowany.
Przed rzekomym wyjazdem Repina do
Warszawy, oświadczył tenże pracodawcy swemu w Radiczu, że udaje się do Konsulatu Rosyjskiego, celem osiągnięcia zezwolenia na wyjazd
do Rosji, do swej rodziny.
Na skutek zapytania Starostwa Powiatowego w Wyrzysku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie zawiadomiło reskryptem z dnia 12 lutego 1929 r., że jak wynika z
noty Poselstwa Związku Socjalistycznych Republik Rad Nr. PM-22 z dnia -31 stycznia 1929
roku WasyJ Repin nie zgłaszał się do Poselstwa
Z. S. R. R. z prośbą o wizę do Rosji.
O tern powiadamiam Panów Starostów
z. poleceniem wydania dalszych stosownych zarządzeń podległym sobie organom,
mającym
na celu ustalenie miejsca pobytu Repina
i zawiadomienie mnie o rezultacie poszukiwań
w terminie do dnia 15. VII. rb.
Za Wojewodę (-) Dych d a 1 ew i cz
Naczelnik Wydziału
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Rysopis poszukiwanego: W zrost średni,
twarz okrągła, oczy niebieskie, blondyn, ubranv w czarną burkę, czapkę czarną aksamitną,
b{idowy tęgiej, szczególnych znamion brak.
O tern powiadamiam Panów Starostów
z poleceniem wydania d~lszych stosowny~h zarządzeń podległym sobie organom, ma1ącym
na celu ustalenie miejsca pobytu Dębowskiego
i zawiadomienia Urzędu Wojewódzkiego o rezultacie sprawy w terminie do dnia 1. VI. rb.

PISMO OKóLNE WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia 27. IV. 1929 r. L. IV. AA. 4005/5
do PP. Starostów województwa łódzkfogo
w sprawie zagubienia pieczęci urzędowej.
Sołtys wsi Borysławice-Kościelne,
gminy
Krzykosy, pow. Kolskiego zgłosił w Urzędzie
Gminy Krzykosy, że w dniu 8 grudnia 1928 r.
wieczorem w drodze od Urzędu Gminnego do
wsi Borvsławice - Kościelne zgubił pieczęć
służbową. Pieczęć była kształtu owalnego, dłu
gości 31 mm. z godłem Państwa i napisem w
otolu: „Sołtys wsi Borysławice - Kościelne, gm.
Krzykosy p. Kolski".
Pieczęć wyżej .opisana została unieważniona.
•
O tern powiadamiam Panów Starostów
z poleceniem wydania dalszych stosownych zarządzeń, mających na celu zapobieżenie ewent.
nielegalnemu używaniu tej pieczęci.

Za Wojewodę (-} Dych da 1 ew i cz
Naczelnik Wydziału
106.
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104.

PISMO OKóLNE WOJEWODY LóDZKIEGO
z dnia 23. IV. 1929 r. L. IV. AA. 3723/5
do PP. Starostów województwa łódzkiego
w sprawie zagubienia pieczęci urzędowej.
W miesiącu styczniu r. b. sołtys wsi Przygłów, gm. Łęczno, pow. Piotrkowskiego zagubił pieczęć urzędową, kauczukową średnicy 33 .
mm. z napisem w obwodzie: u góry ,,Powiat
Piotrkowski", u dołu „Gmina Łęczno", w środ
ku zaś „Sołtys wsi Przygłów".
Pieczęć wyżej opisana zo~tała unieważ
niona.
O tern powiadamiam Panow Starostów
z poleceniem wydania dalszych stosownych zarządzeń, mających na celu zapobieżenie ewent.
nielegalnemu używaniu tej pieczęci.
Za Wojewodę (-) D y c h d a 1 e w i c z
Naczelnik Wydziału

y

PISMO OKóLNE WOJEWODY LóDZKIEGO
z dnia 26. IV. 1929 r. L. IV. AA. 4089/5
do

PP.

Starostów

województwa

łódzkiego

w sprawie ustalenia miejsca pobytu Bronisława
Dębowskiego.

Pismem z dnia 15 kwietnia rb„ L. K. 126/29,
Sąd Grodzki w Łodzi - Oddział dla nieletnich

zwrócił się do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą

o wszczęcie poszukiwań względnie ustalenia
miejsca pobytu Bronisława Dębowskiego, urodzonego dnia 15 sierpnia 1915 roku, syna Józefa i Ksa~ery, ostatnio zamieszkałego w Łodzi
przy ul. Zórawiej Nr. 9, poszukiwanego do, spraVv""Y tegoż Sądu N. K. 126/29.

wyłudzających

wsparcia.

Urząd wojewódzki podaje do wiadomości,
wymienione poniżej osoby włóczą się z miejsca na miejsce i wyłudzają od zwierzchności
gmin ich chwilowego ;pobytu wsparcia pod rozmaitemi pozorami, Zaznacza się równocześnie,
że udzielane im zapomogi nie będą zwracane.
1. Sałaciński Henryk, mieszkaniec m. Nasielska, pow. Pułtuskiego, woj. Warszawskie.
2. Marecki Józef, przynależny do gm. Latoszyn, woj. Krakowskie.
3. Czajowski Józef, przynależny do gm.
Jakówki, p. Wieliczka., woj. Krakowskie.
4. Jurkowski Edward, przynależny do gm.
Minogi, pow. Olkusz, zam. w Ciężkowicach;
woj. Krakowskie.
5. Michał Kostiuk, przynależny do gminy
Tyśmieniczany, pow, i woj. Stanisławowskie'.
6. Wasyl Andrusyszyn, przynależny do gm.
Tyśmieniczany, pow. i woj. Stanisławowskie.
7. Iwan Kryczuk, przynależny do gminy
Tyśmieniczany, pow. i woj. Stanisławowskie.
8. Jurko Kryczuk, przynależny do gminy
Tyśmieniczany, pow. i wo.j. Stanisławowskie.
9. Dylewski Wacław, przynależny do gm.
Przedecz, pow. Włocławski, zam. we wsi Budzyniu, gm. Dzierzgowice, pow. Janowski, woj.
Lubelskie.
10. Płecka Jan, przynależny do do gminy
Dzierzgowice, pow. janowskiego, woj. Lubelskie.
n. Szpigelman vel Szpiln_ian Ruchla, mieszkanka osady i gm. Żółkiewki, pow. Krasnostawskiego, woj. Lubelskie.
12. Netter Stanisław, przynależny do
Mag. m. Kępna, woj. Poznańskie.
13. Feliks Jakóbowski, przynależny do
Mag. m. Kępna, woj. Poznańskie.
14. Antoni Sadowski, pochodzący z Sanina, gm. Tanino, pow. Chełmskiego, woj. Lubelskie.
15. Kazimierz Konował, przynależny do
gm. Rabieżewickiej, woj. Nowogrodzkiego.
16. Michał Łuksza, mieszkaniec Berezna,
tamt. gminy, pow. święciański, woj. Wileńskie.
17. Mieczysław Cyruliński, mieszkaniec
gm. Mielegniańskiej, pow. święciański, wojew.
że

Za Wojewodę (-) Dych da 1ew i cz
Naczelnik Wydziału

105.

Nr. 11

Wileńskie.
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18. Cierebiej Olga, mieszkanka wsi Łokno,
gm. J eziory, pow. grodzieński.
19. Antoni Józef, 2 im. Gabrylak, wojew.
Tarnopolskie.
20. Włodzimierz Wojciech, woj. Tarnopolskie.
21. Jan Hołonka, przynależny do gminy
Hołotek, pow. Zbaraż, woj. Tarnopolskie.
22. Kropa Tomasz, mieszkaniec wsi Powidańce, woj. Wileńskie.
23. Grydz Jan, mieszkaniec wsi Utkany,
woj. Wileńskie.
24. Kiścień Romuald, mieszkaniec gminy
Solskiej, woj. Wileńskie.
25. Wasyl N esterczuk, mieszkaniec wsi
Nowosiółki, gm. Prużańskiej, woj. Poleskie.
26. Frączak Jan, przynależny do gminy
Mazew, pow. Łępzyckiego, woj. Łódzkie.
27. Bulik Stanisław Eustachy, pow. Kamień Koszyrski, woj. -Poleskie.
107.
URZĘDY

I AGENCJE POCZTOWE

w których zaprowadzono służbę telegraficzną

i
1.
2.
3.
4.
5.

telefoniczną:

Olbarów, pow. Równe.
Huszcza, pow. Lttboml.
Świerze Górne, pow. Kozienice.
Wojnica, pow. Włodzimierz.
Berdówka, pow. Lida.
108.

RUCH

SŁUŻBOWY.

w miesiącu kwietniu 1929 roku.

I.

Dział

Administracji Spraw Wewnętrznych.

przeniesieni:
w Urzędzie Wojewódzkim:
1. Bolesław Antoniewski, urzędn. IX st. sł.
Wojew. \Komendy P. P. w Łodzi - do służby
w administracji spraw wewn. w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.
2. Stanisław Nowakowski, urzędn. VIII st.
sł. W oj ew. Komendy P. P. w Łodzi - do służby
w admin. spr. wewn. w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.
J, Aleksandra Gawlakowa, urzędn. X st.
sł. Wojew. Komendy P. P. w Łodzi - do służby
w admin. spr. wewn. w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.
4. Józef Czernichowski, referendarz w VIII
st. sł. do Starostwa w Łasku w dotychczasowym
charakterze i stopniu służb.
we władzach powiatowych:
Jan Stańczyk, praktykant III kateg. Star.
Grodzkiego w Łodzi, do Starostwa powiatowego w Słupcy.

..:.P-=o=z.:__:_10=..7::__-=1..:..09.:___ _ _ _ _ _ _ _3_7_5_

przyjęci

na służbę:
w Urzędzie Wojewódzkim:
1. Apolonja Kruszyńska, w char. kontr.
maszynistki z wynagr. według XII gr.
2. Tadeusz Niewierski - w charakterze
praktykanta II kateg.
3. 1Wacława Wypychówna - w charakterze praktykanta III kateg.
we władzach powiatowych:
1. Helena Nowicka - w charakt. praktykanta III kat. do Starostwa Grodzkiego w Ło
dzi.
2. Stefan Pawlaczyk, w char. pracownika
kontr. z wynagr. według XI gr. do Starostwa
w Turku.
3. Stanisław Bobowski - w char. praktykanta III kateg. do Star. w Kole.
4. Jan Długoszek - w char. praktykanta
]Il kateg. do Starostwa Grodzkiego w Łodzi.
5. Kocimowski Władysław - w charakterze prakt. II kat. do Star. w Piotrkowie.
6. Pędzimąż Roman· - w char. pracown.
kontr. do Starostwa w Kaliszu od dnia 1. IV.
1929 r. z wynagr. według X grupy.
'1. Feliks Sułkowski - w char. kontr. pracownika' w wynagr. według X gr. do Starostwa
w Sieradzu.
8. Henryk Kaczor - w char. praktykanta
II kateg. do Star. Grodzkiego w Łodzi z dniem
1. 5. 1929 r.
II. Dział Administracji robót publicznych
przyjęci na służbę:
w Urzędzie Wojewódzkim:
Inż. Lipa Buks - w char. kontr. pracown.
z wynagr. według VII grupy uposażeń do Dyrekcji Robót Publicznych.
we władzach powiatowych=
Franciszek Nadaj - w char. kontr. technika budowlanego do Star. w Brzezinach z wynagrodzeniem według X gr. uposażeń.
III. Dział administracji rolnictwa i weterynarji.
przyjęci na służbę:
we władzach powiatowych:
Artur Balicki - w charakterze lekarza
weterynarji przy Starostwie w Łasku z wynagr.
według VIII st. sł.
109.

WYKAZ
chorób zaraźliwych zwierzęcych na terenie
Województwa Łódzkiego w marcu 1929 roku.
Zaraza Bollingera:
pow. Brzeziński, gm. Biała, Wola Branicka
pow. Koniński, gm. Gosławice, folw. Marantów
pow. Koniński, gm. Gosławice, folw. Maliniec
pow. Łaski, gm. Łask, w. Wydrzyn, w. Rokitnica
pow. Łęczycki: gm. Witonia, Marjanki
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pow. Łęczycki, gm. Grabów, Sławęcin
pow. Łęczycki, gm·. Mazew, Łubno
pow. Słupecki, gm. Ostrowite, Skrzynka Wiel.
pow. Turecki, gm. Skotniki, w. Skotniki

pow. Turecki, m, Uniejów
pow. Turecki, gm. Goszczanów, Wroniawy IL
pow. \Y/ieluńskii gm. Kamionka, w. Popowice
m.

Łódź.

Nosacizna:,

Pomór i zaraza

pow. Brzeziński, gm. Gałgówek, w. Anderspol
pow. Piotrkowski, gm. Gorzkowice, folw. Cieszanowice
pow. Piotrkowski, gm. Gorzkowice, folw. Leonów
pow. Piotrkowski, gm. Gorzkowice, folw. Ogrodzona.
m.

Łódź.

świerzb:

pow. Radomskowski, gm. Małuszyn, Łazów
pow. Sieradzki ,gm. Charłupia Mała, w. Dzigaszew
pow. Sieradzki, gm. Zduńska Wola, Opiesin
pow. Sieradzki, m. Warta
pow. Sieradzki, gm. Bogumiłów, w. Jeziory
pow. Turecki, gm. Zelgoszcz, f. Bronówek
pow. Wieluński, gm. Starzenice, w. Starzenice
pow. Turecki, gm. Skotniki, w. Czepów Dolny
Wścieklizna:

pow.

Brzeziński,

gm.

Długie,

Nowo-Katarzy-

nów
Brzeziński, gm. Dmosin 1 w. Dmosin,
w. Osiny
pow. Łaski, gm. Buczek, kol. Buczek-Kostków
pow. Łaski, gm. Zelów, os, Zelów
pow. Łaski, gm. Wymysłów, w. Markówka
pow. Łaski gm. Wymysłów, w. Róża
pow. Łaski, m. Łask
pow. Łaski, gm. Pruszków, w. Kamostek
pow. Łęc~ycki, gm. Gostków, Wartkowice
pow. Łęczycki, gm. Piaskowice, lgnacew
pow. Łódzki, gm. Gospodarz, os. Rz,gów
pow. Łódzki, gm. Gospodarz, w. Modlica
pow. Łódzki, gm. Chojny, w. Chojny
pow. Łódzki, m. Ruda Pabjanicka
pow. Łódzki, gm. Brus, Nowe Złotno
pow. Łódzki, gm. Brus, w. Retkinia
pow. Łódzki, gm. Brójce, w. Dalków
po"7· Piotrkowski, gm. W adlew, Głupice, Stoki
pow. Piotrkowski, gm. Ręczno, Ręczkowice
pow. Radomskowski, gm. Pajęczno, w. Barany
pow. Radomskowski, gm. Żytno, w. Pławidła
pow. Radomskowski, gm. Sulmierzyce, w. kol.

pow.

Dąbrowa:

pow. Sieradzki, gm. Wojsławice, , Karczew,
Pratków
pow. Sieradzki, m. Warta
pow. Sieradzki, m. Szad,ek
pow. Sieradzki, gm. Rososzyca, w. Włyń
pow. Słupecki, gm. Kazimierz - :ęiskupi, Cząst
ków
pow. Turecki, gm. Niemysłów, kol. Popów
pow. Turecki, gm. Ko:ścielnica, w. Człopy

Nr. 11
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pow.
pow.
pow.

Brzeziński,
Brzeziński,
Brzeziński,

gm.
gm.

gm.

świń:

Biała, w. Gozdów
Łazisko, os. Ujazd
Łazisko,
Helenów,

kol.

Olszowa
pow.

Brzeziński,

gm. Mroga-Dolna, f. Mroga-

Dolna
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.

Brzeziński,

gm. Bratoszewice, w. Koźle
Błaszki, f. Woleń, f. Gzików
gm. Błaszki, f. Borysławice
gm. Iwanowice, Kuczowola
gm. Pamięcin, w. Rychnów
gm. Opatówek, w. Michałów 3-ci
gm. Chełmno, Skobielice
Koniński, gm. Dąbroszyn, f. Dąbroszyn
Łódzki, gm. Kruszów, f. Kruszów

Kaliski,
Kaliski,
Kaliski,
Kaliski,
Kaliski,
Kolski,

gm.

Łęczycki, m~ Łęczyca
Łęczycki, gm. Gostków,

Wilkowice,

Drwale w
pow.

tęczycki,

gm. Grabów,

Bowentów, maj.

Grabów
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.

Łęczycki,
Łęczycki,

gm. Topola, Kozubki·

gm, Mazew, Kurzajama
Piotrkowski, gm. Woźniki, Piekary
Piotrkowski, gm. Szydłów, Szydłów
Piotrkowski, gm. Bogusławice, Wolbórz
Piotrkowski, gm. Bogusławice, w. Bogu-

sławice

pow. Piotrkowski, gm. Bogusławice, Kurnocin
pow .. Sieradzki, m. Sieradz
pow. Sieradzki, gm. Wróblew, w. Gorzuchy
pow. Sieradzki, gm. Gruszczyce, f. Jasionna
pow. Sieradzki, gm. Brzeźno, f. Kliczków Duży
pow. Słupecki, gm. Ostrowite, Kosewo,
w. Brzozogaj
pow. Słupecki; gm. Kazimierz - Biskupi, osada
Kazimierz
pow. Słupecki, gm. Ciążeń, Jaroszyn
pow. Słupecki, gm. Lądek, Wierzbno
pow. Turecki, gm. Wola świnecka, w. Kossew
pow. Wieluński, gm. Lututów, f. Lututów.
Różyca :świń:

pow. Radomskowski, gm. Radomsko, w. Folwark.i
pow. Wieluński, gm. Sokolniki, w. Walichnów
pow. Wieluński, gm. Naramnice, w. Biała-Rzą
dowa,
Łódź,

30 kwietnia 1929 r.

Za Wojewodę (-) L. Dr e ck i
Wojew. Inspekt. Weteryn.

ż1wność.

artykułów

Węgiel

.
.
.
•
• • • .
• . • .
.
.
. .
• •
kraja na)
. • . .

. . . .

. •
. .
lub
• .

• • •

•
•
.
•

Mieszkanie i przejazd„.

kamienny . • . • . • . . • • • . . . .
. • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • •
zwycz. żółte śred. gat. • • . . . • . . . . . . .

I pranie.

••

bielizna i obuwie.
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Komisji

(-) Dr. Skalski

Przewodniczący

,,

2,25 metr.
. 4,50
,,
,,
60

Norma

Komisja do badania zmian kosztów utrzymania, na posiedzeniu
w dniu 7 maja 1929 r. ustaliła, że koszty utrzymania rodziny
pracowniczej, złożonej z 4 osób na 1 maja rb. obniżyły o 0,930/o.

arn . • • . . • . . . .
Madapolam . • • . . . . . .
Kreton • . . . . . . . • . .
Kamasze chromowe czarne • . .
Zelówki męskie
. . . . . . •

Odzh!ż 1

s

Gazeta . • . • • • • . • • . . . . . . • . .
Wpis w szkole państwowe.i od I-IV kl. dziennie
Zeszyty szkolne . . . . . . . . . . • .
Fryzjer . • • ·• • . . . • . . . . • .
Teatr (Jr!uo) 2 razy miesięcznie • . •

Potrzeby kulturalne_.

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

Mydło

Nafta

Opał, światło

Chleb pytlowy . • • . . • . • . • • . .
Mąka pszenna
. • . . • • • . • • • . •
Kasza jęczmienna śred. gat. grubsza • • •
G~och . po!ny okrągły • . . • • • • . • . .
Z1emn1a·k1 „ • • • • • • • • • • • • • •
Masło niesolone kuchenne . ·• . . • . • •
Mleko niezbierane • . . • . . . • • . . .
Kiełbasa zwycz. wieprzowa (nie krakowska
Jaja kurze . • • • · . . • . • . • • • . •
Ryż • . • • • • . • • • . • .
Słonina . • • • • . . .• . . . . . • • . •
Mięso wołowe śr. gat. z kośćmi ,
Cukier (faryna)
Sól . . . . •
Kawa zbożowa
Herbata

Nazwa

rok
"
"„

egz.

3 " "1 „

„
S'ary na 1 rok

na 1
n
1
" 11

:nr

2

:ro

20,00

2 przejazd.

181,80
107,50
4,150.00
800,00

2~b93,50

3,144,50

26,00
22,42
12,00
150,00
100,00

29,~n

I

72,00
81,00
220,00

50,00
8&,50
77,00
122,00
20,00
787.50
50,00
360,00
25,00
93,75
360,00
280,00
150,00
38.00
185,50
2,000,00

Średnio
gr.

I

l

770,59

129,47
198,87
442,25

198,87
19,38
33,21
29,88
6,18
34,22
6,60

7,~0

26,00
22,42
2,64
5,00

29,27
40,00

3, 144,50
2,693,50
181,80
105,50
4,262,00
800,00

26,00
22,42
12,00
150,00
100,00

31,93
25,00

76,00
8L00
220,00

442,2ó
44,28
12,96
8,80

3,85
6,10
30,00
51,19
37,50
25,20
38,25
14,06
36,00
70,00
16,50
3,80
7.42

~0,8t;

_2!!,00_

61.50

I

3,144,50
2,693,50
181,80
105,50
4,262,00
800,00

26,00
22,4:6
12,00
150.00
100,00

31,93
15,00

70,00
81,00
220,00

50,00
83,00
75,00
122.00
20,00
640,00
50,00
400,00
18.00
94,00
400,00
280,00
150,00
38,00
187,00
2,000,00

I

3,144,50
2,693,50
181,80
105,50
4,262,00
800,00

26,00
22,42
12,00
150,00
100,00

31 93~'.~
20:00'':1

76,00
81.00
220,00

150,00
38,00
187,00
2,000,00

~80,00

122,00
20.00
656,00
50,00
400,00
18.00
94,00
400,00

75,~5

50,00
83,tjO

99,07

I

Średnio
gr.

Znitka · 0,93

770,59

100. 763.40

I

I

1929 r.

IV-ty tydz.
gr.

kwiecień

z 4-ch osób.

III-ci tydz.
gr.

złożonej

50 oo
'
83,00
75,50
122,00
20,00
672,00
50,00
400,00
18,00
94,00
400,00
280,00
150,00
iSS.00
187.00
2,000,00

I
Kos z t
gr.

Marzec 1929 r.

miesięczn.

„

„
n

I 0,~2 I

~

G.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 "
0,04 ""
0,01

dziennie

Ilość
artykułów

Koszt utrzymania dziennego rodziny pracowniczej,

763,40

130,28
203,99
429,13

203,99
19,38
33,21
29,88
6,07
35,14
6,60

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

31,93
40,00

429,13
46,74
12,96
8,80

61.50
20,75
3,76
6,10
30,00
42.64
37,50
28,00
27,00
14,10
40,00
70,00
16,50
.iJ,80
7,48
20.00

gr.

Koszt ogólny
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Skalski
Wydziału Zdrowia Publicznego
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
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SPROSTOWANIE.
Ponieważ w ogłoszonym statucie Komunalnej Kasy
Oszczędności (Łódzki Dziennik Wojewódzki z dnia 1. V.
1929 r. Nr. 10) wkradły się pomyłki. niniejszym prostuje się, jak podano niżej:

1) w § 4 statutu ustęp 2-gi, zamiast: „na kapitał zakładowy sumę 2.500 zł." winno być: „na kapitał zakłado
wy sumę 25.000 zł."

w § 6 w 7-ym wierszu zamiast „Najmniej 6-ciu
winno być „Najmniej 3-ch członk6w",
3) w tym samym paragrafie w ustępie J. cim należy
skreślić całkowicie dwa ostatnie wiersze,
4) w § 11 w ustępie 4-ym w przedostatnim wierszu
należy skreślić wyraz „związku", który dwuktrotnie jest
powtórzony,
5) § 46 w punkcie 3-cim w 4-ym wierszu po sło
wach ,,z zastrzeżeniem dla Kasy prawa" należy wstawić
2)

członków"

słowa

379

lódzki Dziennik Wojewódzki.

Nr. 11

„przedterminowego odbioru, a dla

dłużnika".

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.
KOMUNIKATY.
I.
Od kilku lat daje się zauważyć w Polsce
w kierunku tworzenia Ośrodków Zdrowia,
których zadaniem ma być ujęcie całokształtu
zagadnień w dziedzinie Zdrowia Publicznego na
pewnym terenie. Akcja ta, popierana przez
Ministerstwo Spra w Wewnętrznych (Departament Służby Zdrowia) doprowadziła do stworzenia w krótkim czasie przeszło 100 takich jednostek Jednakże lekarze, stojący na czele tych
instytucyL niezawsze są w posiadaniu niezbęd
nych wiadomości specjalnych, a bez t-ego prawidłowa działalność Ośródka Zdrowia jest nie
do pomyślenia.
prąd

Celem dokształcenia kkarzy-kierowników
Zdrowia urządza Państwowa Szkoła
Higjeny spec1jalny kurs 3-tygodniowy, mający
na cel u zapoznanie słuchaczy z organizacją i
działalnością wzorowych Ośrodków Zdrowia.
Kurs według podanego poniżej programu
rozpocznie się· 17. VI. r. b. i będzie trwał do
6. V~I. r. b. Pierwszeństwo. przyjęcia na kurs
będą mieli lekarze, delegowani przez samorzą
dy i organizacje społeczne. Wpisowe wyniesie
15 zł., koszt pobytu i utrzymania w bursie Pań
stwowej Szkoły Higjeny - 5,50 zł. dziennie od
osoby. Zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretarjacie Państwowej Szkoły Higjeity w Warsza- 1
wie 'ul. Chocimska 24, do dnia 8. VI. 1929.
Ośrodków

PROGRAM

kursu instrukc;fnego dla lekarzy kierowników
Ośrodków Zdrowia.
Kurs ma na celu wprowadzenie lekarzy kierowników Ośrodków Zdrowia w zagadnienia,
związane z kierownictwem· takich instytucy~
Wykładowcy mają za zadanie zapoznać słucha
czów z techniką pracy we wzorowym Ośrodku
Zdrowia w poszczegófo.ych działach, zwracając

specjalną uwagę na stronę organizacyjną i wykonawstwo, a sprowadzając stronę teoretyczną
zagadnienia do najniezbędniejszego minimum.
1. Medycyna zapobiegawcza w działalności lekarza
- 1 godz.
2. Zasady ogólne organizacji i działalności Ośrodka Zdrowia
3
"
3. Rola pielęgniarki w Ośrodku Zdrowia
1
"
4. Administracja i biurowość Ośrodka Zdrowia
- 2
„
5. Ośrodek Zdrowia, a opieka społecz na
1
"
6, Organizacja i działalność poszczególnych działów:
a) Dział hi~jeny otoczenia
-8
.....
"
b) Dział walki z chorobami zakaźnemi

c)

-4

Dział walki
łecznemi

z chorobami spo-15
d) Dział opieki nad matką i
dzieckiem
-6
ef Dział higjeny szkolnej
-2
f) Dział propagandy
popularyzacji higj eny
-·---' 2

"
ff

ff
fi

"

Razem 45 godz.
Kurs ma trwać trzy tygodnie, czyli 18 dni.
Godziny ranne (9-12) mają ·być poświęcone
wykładom, z wyjątkiem trzech dni, przeznaczonych na zajęcia praktyczne z higjeny otoczenia.
Wobec tego wykłady zajmą (18-.J) X3==45 godzin. Od 14-ej do 18-ej przewiduje się pracę
w poradniach i w Ośrodkach Zdrowia.

II.
Związek Sejmików powiatowych Rzeczypospoliitej podjął wydawanie nowego (obok tygodnika „Samorządu", wychodzącego od lat dziesięciu) czasopisma - kwartalnika p. t. „Samorząd
teryto:rialny", poświęconego teorji i życiu samorządu terytorjalnego. Kwartalnik ten postawił sobie za cel ułatwić gromadzenie i publikowanie materj ałów opisowych i statystycznych,
jak również rozważań teoretycznych, niezbęd
nych wszystkim obywa telom do wyrobienia sobie poglądów samodzielnych na całość samorzą
du i na poszczególne jego zagadnienia. W powyższem dążeniu nowe to wydawnictwo ma na
myśli i tych, którzy wchodzą w skład organów
samorządu i tych, co bliższy lub dalszy udział
przyjmują w pracy nad ustawodawstwem samorządowem, jak wreszcie i szeroki ogół, ponoszą
cy ciężary na rzecz związków samorządowych,
a mało jeszcze uświadomiony, jaką przez to rolę
odgrywa w życiu gospodarczo - kulturalnem
kraju.
Pierwszy zeszyt 11 Samorządu terytorjalnego" opuścił już prasę drukarską.
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STATUT
KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOśCI
MIASTA SULEJOWA W SULEJOWIE.
I.

A.

ORGANIZACJA KASY.

Nazwa1 siedziba, firma, terytorjalny zakres
działania oraz ceł Kasy.

§ L
„Komunalna Kasa Oszczędności miasta
Sulejowa w Sulejowie", zorganizowana jest pod
powyższą nazwą z siedzibą w mieście Sulejowie przez Związek Komunalny miasta Sulejowa, powiatu piotrkowskiego, województwa
Łódzkiego.

Nazwa powyższa stanowi równocześnie firmę Kasy, a wymieniony związek jest związkiem
poręczającym tej Kasy.
Terytorjalny zakres działania Kasy powyż
szej stanowi obszar miasta Sulejowa, powiatu
piotrkowskiego, województwa łódzkiego.
§ 2.
Komunalna Kasa Oszczędności miasta Sulejowa w Sulejowie posiada odrębną osobowość prawną i w granicach niniejszego statutu
korzysta z uprawnień, przyznanych komunalnym
kasom oszczędności rozporządz.eniem Prezyden' ta Rzeczypospoliteij z dnia 13 kwietnia } 927 roku
o komunalnych kasach osz.czędności (Dz. U,
R. P. Nr. 38, poz. 339).
Kasie tej służy prawo otwierania zbiornic
oraz prawo otwierania oddziałów na podstawie
uchwały stanowiącego organu związku porę
czającego i za z.godą władzy nadzorczej.
§ 3.
Zadaniem Komunalnej Kasy Oszczędności
miasta Sulejowa jest ułatwić gromadzenie
oszczędności i ich oprocentowanie oraz uprzystępniać ludności tani kredyt.
§ 4.
Związek Komunalny
miasta Sulejowa,
jako związek poręczający Kasę, ponosi wobec
osób trzecich, odpowiedzialność za wszelkie
zobowiązania Kasy.
„~
·
Związek poręczający przyznał tejże Kasie:
a) na pokrycie wydatków połączonych z
zorganizowaniem i uruchomieniem Kasy sumę
1,300.- zł.:
b) na kapitał zakładowy sumę 30,000.- zł.
(słownie trzydzieści tysięcy złotych)

tytułem

dotacji bezzwrotnej, oraz zobowiązał się do dopłaty odpowiednich kwot dalszych o ile wspomniane powyżej wydatki przekroczą preliminowaną

sumę.

Skład, sposób wyboru i odwołania tudzież
kompetencje organów Kasy i jej Komisji Rewizyjnej.
§ 5.
Organami Kasy są:
1) Rada Kasy, jako organ posiadający prawo stanowienia w sprawach Kasy;
2) Zarz_ąd Kasy„ jako organ wykonawczy.

B.

§ 6.
Rada Kasy jest ciałem kolegj alnym, skła
dającem się z 9 członków.
Członkami Rady
Kasy mogą być tylko osoby, posiadające prawo
wybieralności do rad gmin miejskich lub wiejskich na obszarze Państwa. Członków Rady
Kasy wybiera na lat trzy stanowiący organ
związku poręćzającego. Najmniej 5-ciu człon
ków musi być wybranych z grona organu stanowiącego związku poręczającego, reszta może
pochodzić z poza tego grona.
Co rok przez losowanie, a następnie w kolei starszeństwa wyboru ustępuje 3-ch człon
ków, a w ich miejsce wybrani zostają novvi
członkowie Rady Kasy na normalny okres urzę
dowania, stale jednakże musi być przestrzegana zasada, by w składzie Rady każdocześnie
istniało 5-ciu członków z grona organu stanowiącego związku poręczającego
{patrz ust. 8
§ 8 rozp. wykon.).
Z pośród swych członków wybranych z
grona organu stanowiącego związku poręczają
cego wybiera Rada Kasy zwykłą większością
głosów przewodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczący organu wykonawczego związku poręczającego lub zastępca tego przewodniczą
cego, o ile są oni równocześnie członkami or. gan u stanowiącego tegoż związku, może być
wybrany na przewodniczącego Rady Kasy.
Ustępujący członkowie Rady mogą być ponownie wybrani. Zmiana składu lub kadencji
organu stanowiącego związku poręczającego
nie wpływa na okres urzędowania Rady Kasy.
Ustępujący członkowie powinni pełnić swe·
obowiązki aż do czasu ukonstytuowania się Rady w nowym składzie.
§ 7.
Zarząd Kasy stanowi: kolegj urn, złożone z
trzech członków, t. j. naczelnika, jego zastęp
cy i członka Zarządu, powołanych przez Radę
Kasy większością % głosów (§ 12 statutu
niniejszego) na okres trzech lat. Przy wyborze
głosuje się na każdego członka osobno.
Co rok początkowo przez losowanie a następnie !w kolei starszeństwa wyboru ustępuje
jeden członek. W miejsce ustępujących powołani być mają nowi członkowie w sposób powyżej określony.

Naczelnikiem względnie członkiem Zarządu
może być wybrany płatny Dyrektor Kasy.

§ 8.
Równocześnie nie można być członkiem Rady i Zarządu Kasy.
W miejsce członka Rady Kasy, który przyjął wybór do Zarządu Kasy, wybiera organ stanowiący związku poręczającego inną odpowiednią osobę (§ 6 statutu niniejszego), na członka
Rady, a w miejsce członka Zarządu Kasy, który przyjął mandat członka Rady Kasy, wybiera
Rada Kasy innego członka do Zarządu.
Członkowie Rady i Zarządu Kasy nie mogą
wchodzić w stosunek osobist~go dłużnika do Kasy bez specjalnej; uchwały Rady Kasy.
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§ 9.
Rada Kasy
uchwał.
Uchwałom

wyraża

wolę swoją

w formie

Rady Kasy zastrzega się prze.dewszystkiem:
a) ustanawianie regulaminów czynności
własnych, jej komisyj oraz czynnosci Zarządu
Kasy,
b) wybór i ód wołanie Zarządu Kasy;
c) nabywanie realności celem lokaty funduszu emerytalne.go funkcjonarjuszów (pracowników) Kasy, oraz nabywanie i budowę realności dla własnego użytku z kapitału zasobowego;
d) zbywanie i obciążanie majątku Kasy,
przyjmowanie na jej rzecz Jarowizn i zapisów,
oraz obejmowanie zarządów fundacyj ;
e) odstąpienie od sporów prawnych tudzież
zatwierdzanie ugód w tych sporach prawnych,
ustanawianie zastępców prawnych Kasy;
f) postanawianie o wnioskach, 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) ustanawianfo zasad co do sposobu zawiadywania i użytkowania majątku Kasy oraz co
do administracji wszelkich jej urządz.eń, a w
szczególności jej oddziałów, zbiornic i zakładów
zastawniczych (lombardów) ;
;i· 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 wniosków o rozdziale zysków, powstałych z obrotów
Kasy;
k) postanawianie w granicach ustalonych
statutem niniejszym o wnioskach Zarządu w
spr a wie zaciągania pożyczek;
1) ustalanie na wniosek Zarządu dopuszczalnej najwyższej wysokości wkładów, tudzież
terminów wypowiadania tychże or~z wysokości
i początku obowiązywania każdoczesnej stopy
procentowej, tak w stosunku do dłużników Kasy
jak i jej wierzycieli, z prawem upoważnienia
Zarządu do czynienia w posz.czególnych przypadkach odchyleń od ustalonych w powyższym
względzie zasad;
ł) ustanawianie regulaminów wewnętrznych
oraz instrukcyj dla Zarządu i pracowników (funkcj onarj uszów) Kasy, obowiązujących również
klijentelę Kasy co do sposobu załatwiania
spraw;
m) udzielanie upoważnień do podpisywania
firmy Kasy oraz dokumentów, mocą których
Kasa zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich,
udzielanie pełnomocnictw, upoważniających do
zaciągania takich zobowiązań i do działania
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imieniem Kasy, jako też udzielaniu kierownikom
poszczególnych działów administracji Kasy, jej
oddziałów, zbiornic i zakładów prawa do zastę
powania Kasy nazewnątrz w ich zakresie działania, tudzież upoważnień do podpisywania w
tym zakresie firmy oraz wspomnianego rodzaju
dokumentów;
n) ustalanie rodzaju i ·ilości stanowisk służ
bowych w administracji Kasy, oraz wysokości
uposażeń, przywiązanych do ustalonych stanowisk, mianowanie płatnych kierowników biur i
dyrektorów Kasy;
o) ustanawianie wynagrodzenia stale w Kasie zatrudnionych członków Zarządu Kasy,
oraz ewentualne przyznawanie remuneracyj dla
członków Zarządu i pracowników
(funkcjonarj uszów) Kasy za prace ponadobowiązkowe i
p) postanawianie przepisów służbowych
(pragmatyki służbowej) dla pracowników (funkcj onarjuszów) Kasy oraz ustalenie statutu
emerytalnego dla tychże;
r) postanawianie o przepisach dyscyplinarnych dla pracowników (funkcj onarj uszów J Kasy, określenie władz dyscyplinarnych tudzież
wybór i określenie 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 likwidasję Kasy;
u) ustalanie projektów zmian statutowych;
w) określanie w granicach statutu niniejszego przypadków i warunków, kiedy Zarząd Kasy
upoważniony jest wykonać za Radę Kasy prawo
stanowienia w sprawach Kasy.
§ 10.
Posiedzenia Rady Kasy zwołuje przewodniczący 1 a w razie przeszkody jego zastępca w
miarę potrzeby, co najmniej jednak 6 razy na

rok.
Rada Kasy musi być nadto zwołana na żą
danie organów związku poręczającego, władzy
nadzorczej, Zarządu Kasy lub też na pisemny
wniosek co najmniej 2-ch członków Rady z podaniem spraw, które mają być pomieszczone na
porządku dziennym.
Zwołanie Rady Kasy poza przypadkami
nagłemi nastąpić powinno co najmniej na 1
dzień przed terminem posiedzenia zapomocą pisemnego zaproszenia z podaniem porządku
obrad lub też w drodze ustnego zapowiedzenia
posiedzenia na posiedzeniu poprzedniem.
Zaproszenie pisemne doręczone być powinno za potwierdzeniem odbioru, zapowiedzenie
ustne potwierdzone być powinno protokólarnie.
Przewodniczący Rady otwiera i zamyka posiedzenie Rady oraz kieruje jej obradami.
§ 11.
Członkowie Rady Kasy obowiązani są
uczęszczać regularnie na posiedzenia Rady
Kasy. .
Członek, który bez usprawiedliwienia opuscił trzy kolejne lub pięć choćby niekolejnych
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posiedzeń Rady Kasy może być 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
związku poręczającego Kasę.

Członkowie Rady Kasy sprawują swe czynności bezpłatnie, mogą jednak otrzymać zwrot
kosztów podróży i wynagrodzenia za obecność
na posiedzeniach podług zasad ustalonych u·
~hwałą organu stanowiącego związku poręcza1ącego.

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

. b) wniosków

o

na terytorj um
i zbiornic, jak
zakładów zastawni-

otwarde

związku, poręczającego oddziałów

również o organizowanie
czych (lombardów) ;
c) ustalania rodzaju i ilości stanowisk służ
bowych w administracji Kasy oraz wysokości
uposażeń, przywiązanych do odnośpych stanowisk:
d) wyboru Zarządu i Komisyj Kasyi
e) mianowania kierowników biur i dyrektorów Kasy, oraz przyznawanie remuneracyj
"'członkom Zarządu i pracownikom (funkcjona.
rjuszom) Kasy;
f) ustalania regulaminów i preliminarzy
Kasy;
g) określania przypadk,ów i warunków, kiedy Zarząd Kasy upoważniony jest wykonać za
Radę Kasy prawo stanowienia, w sprawach
Kasy:
h) uchwalanie projektów zmian statutowych.
. W każdym z powyższych przypadków Rada
Kasy może powziąć uchwałę większością %
głosów obecnych, jeżeli na posiedzeniu jest
obecnych co najmniej 2/3 członków Rady. O He
na 2 kolej no zwoływanych posiedzeniach nie
stawi się wymagana ilość członków Rady _:
Naczelnik Zarządµ Kasy powinien o tern zawiadomić związek poręczający, którego organ wykonawczy może spowodować zwołanie ponow•
nego posiedzenia z tym samym porządkiem obrad.
Do ważności uchwał zwołanego w ten sposób posiedzenia wystarczy obecność więcej, niż
połowy statutowej liczby członków R~dy.
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§ 13.

Uchwały Rady Kasy zapadają większością
głosów członków, biorących udział w głosowa

niu.
. W. razi~· ~ówności głosów wniosek upada; w
razie rownosc1 głosów przy wyborach, rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczącego.
Ui
Głosowanie jest jawne. Na żądanie
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, · natenczas uchwałę Rady Kasy zastąpi; uchwała organu wykonawcz.ego związku poręczającego.
Członkowie Zarządu Kasy obowiązani są
uczestniczyć w posiedzeniach Rady Kasy. Na
posiedzeniach tych służy im głos' doradczy poza
koleją mówców.
Pracownicy (funkcjonarjusze) 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
~arządu Kasy, pracowników: (funkcjonarjuszów)
Kasy, porządek dzienny, zgłoszone wnioski i powzięte uchwały, w dosłownem brzmieniu z podaniem liczby głosów „zaH i „przeciw", oraz
liczby wstrzymuj ącyah s1ę od głosowania, a przy
wyborach liczbę głosów, oddanych na poszczególnych kandydatów, wreszcie nazwiska człon
ków Rady, ktńrzy 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 przez przewodniczącego, przez
piszącego protokół, oraz 'przez jednego członka
Rady.
§ 17.
Do zakresu dzk.łania Zarządu Kasy należy
przedewszystkiem:
a) zarządzanie majątkieJll i sprawami Kasy
według zasad statutu niniejszego i przepisów
ustanowionych przez Radę Kasy;
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b) kierownictwo administracją Kasy oraz
nadzór nad administracją jej osobowych urzą
dzeń, a w szczególności jej oddziałów, zbiornic
,
i zakładów zastawniczych (lombardów):
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 teź 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 wypadkach, w których
to mianowanie nie jest zastrzeżone Radzie, jako
też przyjmowanie i oddalanie pracowników kon ~
traktowych;
h) ustanowienie uchwał w sprawach Kasy
z upoważnienia Rady Kasy w przypadkach ~ wa„
runkach, określonych wewnętrznym porządkiem
(regulaminem) czynności Kasy;
, i) wyznaczanie dni i godzin przyjmowania
klijentów oraz urzędowania dla Zarządu, pracowników i Kasy;
j) przygotowywanie wniosków na posiedzenia Rady Kasy i wykonanie jej uchwał;
k) załatwianie wszelkich innych czynności
statutem Radzie Kasy lub innym jej organom
wyraźnie nie zastrzeżonych.
§ 18.
Naczelnik i członkowie Zarządu
wiązani są dochować tajemnicy co do

Kasy oboprowadzenia interesów, stosunków kredytowych i sposobu
wytwórczości zawodowej klijentów Kasy.
Do członków Zarządu, sposobu obradowania, stanowienia· uchwał ·i odbywania posiedzeń
mają odpowiednie zastosowania odnośne przepisy
10-16 statutu niniejszego.
Powołanie na urząd Naczelnika Zarządu
wymaga zatwierdzenia ze strony organu wykonawczego związku poręczajęcego.

§s

§ 19.
Kierownictwo bieżących czynnosc1 Kasy
sprawuje Nacz.elnik Zarządu Kasy względnie jego zastępca. Jest on równocześnie nacz.elnym
zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy.
Naczelnikowi Zarządu Kasy służy prawo
sprzeciwu co dó uchwał Rady i prawo wstrzymania wykonania postanowienia Zarządu w
przypadkach następujących:
a) jeżeli uchwała sprzeciwia się postanowieniom statutu; ·

h) jeżeli uchwała lub postanowienie zagraża interesom Kasy;
od postanowień Zarządu
odwołuje się Naczelnik do Rady Kasy, od
uchwał Rady do Rady Miejskiej.
Naczelnik Zarządu zastępuje Kasę nazewnątrz wobec 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 upoważnienie do podpisywania w zakresie firmy Kasy oraz dokumentów, z których ma
powstać obowiązek praw:p.y Kasy. W tym ostatnim przypadku koniecznym jest jednak zawsze
nadto podpis Naczelnika lub członka Zarządu.
§ 20.
Pracownicy (funkcjonarjusze) Kasy nie :mogą być członkami Rady Kasy ani Komisji rewizyjnej Kasy. Nie mogą oni wchodzić w stosunek osobistego dłużnika do Kasy, ani też porę
czycieli.
Przepis ustępu pierwszego art. 18 statutu
niniejszego ma również do pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy odpowiednie zastosowanie.
Prawa i obowiązki pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy określają przepisy służbowe
i uposażeniowe, wydane przez Zarząd Kasy,
Przepisy takie dla kierowników biur (i dyrektorów) Kasy, uchwala Rada Kasy.
§ 21.
Związek poręczający sprawuje kontrolę
nad Kasą za pośrednictwem Koflisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna jest organem kolegjalnym i składa'.. się z trzech azłonklów, których wybiera i odwołuje organ stanowiący związku po··
ręczającego.
.
W skład Komisji Rewizyjnej me mogą
wchodzić
członkowie
Rady ani Zarządu
Kasy, ani też pracownicy (funkcjonarjusze) Kasy; natomfast mogą być do tej Komisji powoły
wane nie wchodzące w skład organów lub personelu pracowników (funkcjonarjuszów) Kasy
osoby z pośród lub z 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
pozostawać w stosunku osobistego dłużnika do
Kasy bez specjalnej uchwały organu stanowią
cego związku poręczającego,
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Przepisy ustępu 3 § 11 statutu niniejszego
odpowiednio obowiązują również członków Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest
prezes, wyznaczony przez organ wykonawczy
związku poręczającego przy w-Yborze komisji.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają wię
kszością głosów pełnej liczby jej członków. Do
ważności zaś uchwał niezbędną jest obecność
conajmniej % pełnej liczby członków Komisji
Rewizyjnej. Uchwały te powinny być protokułowane. Protokół podpisuje przewodniczący
i jeden z członków 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 niniej~zego.
§ 22.
Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest zbadanie rocznego sprawozdania z działalności Ka~
sy i zamknięcia rachunków Kasy, złożonego
związkowi poręczającemu
przez Radę Kasy,
a nadto §prawdzanie 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 upoważniona jest też
przeprowadzać niespodziewane rewizje Kasy,
oraz ~szystkich jej urządzeń, a w szczególności
jej oddziałów, .zbiornic i zakładów zastawniczych (lombardów}.
W celu wykonania powyższych czynnosc1
wolno Komisji Rewizyjnej żądać od Rady 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 Kasy.
Ze swych czynności składa Komisja Rewizyjna sprawozdanie organowi stanowiącemu związ
ku poręczającego, przesyłając jednocześnie odpisy organowi .wykonawczemu tegoż związku
przy dołączeniu odpisów dla Rady i Zarządu
Kasy.
§ 23.
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. Ogłoszenia dotyczące zmiany statutu, regulaminów obowiązu
jących nazewnątrz, rozpoczęcia czynności oddziałów, zbiornic i zakładów zastawniczych,
oraz zaniknięcia roczne będą ponadto ogłasza
ne w czasopiśmie! Związku Rewizyjnego, do którego Kasa należy.

II.

MAJĄTEK

i FUNDUSZE KASY.

§ 24.
Majątek Kasy stanowi majątek osobowy, oddzielony prawnie od majątku związku poręcza
jącego i osobno administrowany. Majątkiem
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tym odpowiada Kasa za zobowiązania, jakie jako osoba prawna zaciągnęła względem wkład
ców i innych wierzycieli.
Fundusze, należące do majątku Kasy lub
jej powierzone, nie mogą być łączone z funduszami zwiąźku poręczającego i powinny być odrębnie administrowane.
§ 25.
Kasa jest obowiązana posiadać, względnie
zebrać fundusz zasobowy, przeznaczony przedewszystkiem na pokrycie ewentualnych strat
Kasy.
Fundusz zasobowy tworzy się z corocznych
zysków Kasy: mogą też być przeznaczone na
fundusz zasobowy bezzwrotne dotacje związku
poręczającego, zapisy i t. p.
Fundusz zasobowy gromadzić należy do
czasu, póki wraz z narosłemi procentami nie
osiągnie wysokości co najmniej 10 proc. sumy
wkładów osz1czędnościowych. 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 może być użyta na cele
użyteczności publicznej. Jeżeli fundusz wynosi
1O proc. wkładów, to zyski Kasy mogą być w
całości µżyte na cele użyteczności publicznej.
Pr,iy ustalaniu powyższego stosunku 5 procent względnie 1O proc. nie bierze się w rachubę dotacji związku poręczającego choćby były
włączone do kapitału zasobowego.
Dla określenia wysokości funduszu zasobowego miarodajną jest w obu powyższych przypadkach suma wkładów oszczędnościowych z
tego roku obrachunkowego, w którym ta suma
była najwyższą,. li~.ząc od dnia zatwierdzenia
statutu niniejszego.
podstawie uchwały Rady Kasy i za pozwoleniem 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.
§ 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 uzupełnia wyłącznie z wykazanych księgarni przy
zamknięciu
rocznem
zwyżek
kursowych.
Przy obliczaniu w myśl poprzedniego paragrafu
procentowej wysokości funduszu zasobowego
w stosunku do sumy wkładek oszczędności fundusz ten nie może być policzony.
§ 27.
N a zabezpieczeąie poszczególnych swych
operacyj, jako też na własne cele inwestycyjne,
uprawniona jest Kasa tworzyć również inne fundusze specjalne. ,

-- Na
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Prz.epis o lokacie funduszu zasobowego ma
odpowiednie zastosowanie także i do powyż
szych funduszów.
§ 28.
Rokiem obrachunkowym Kasy jest rok kalendarzowy. Rachunkowość swoją prowadzi
Kasa według systemu księgowości podwójnej.
Rachunkowość kapitału zakładowego, funduszu zasobowego i funduszu wyrównawczego
prowadzoną ma być oddzielnie.
·
Sposób wykonywania bieżącego, nadzoru organów Kasy nad czynnościami i rachunkowością
Kasy określa porządek (regulamin) czynności
uchwalony przez Radę Kasy.

§ 29,
Najpóźniej

w ciągu 2 miesięcy po upływie
roku 'obrachunkowego Zarząd Kasy powinien
złożyć Radzie Kasy sprawozdanie z działalno
ści Kasy za bezpośrednio ubiegły rok obrachunkowy wraz z bilansem majątku Kasy i fundu„
szów jej powierzonych oraz zamknięcie rachunkowe wszelkich przychodów i rozchodów Kasy.
Sprawozdanie to wraz z bilansem oraz zamknięcia rachunkowe należy po przyjęciu ich
przez Radę Kasy przesłać najpóźniej do 3 miesięc.y. licząc od dnia ukończenia się toku obrachunkowego, organowi wykonawczemu związku
poręczającego celem powzięcia co do nich
uchwały przez organ stanowiący tegoż związku.
W bilansie i zamknięciu rachunkowem walory, mające obieg na giełdzie, powinny figurować podług kursu ostatniego dnia roku obrachunkowego, a te walory, które nie mają takiego obiegu, podług kursu: walorów podobnych lub
podług ich wartości rynkowej. Inne objekty należy wykazywać
wartości nie przekraczającej
kosztów nabycia. Należności wątpliwe należy
zapisać na straty.
Sprawozdanie z działalności wraz z bilansem 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).

w

§ 30.
Kasa obowiązana jest

przechowywać księ~
~i wkładek oszczędnościowych przez cały czas

swego istnienia, inne księgi przez lat 10; natomiast może ona niszczyć spłacone książeczki
oszczędnościowe i inne zapiski z 5-c:iu lat wstecz.
Okresy powyższe Hczą się od daty odnoś
nych kwitów, zapisków, względnie roku zamknię
cia rachunków i ksiąg, oraz od daty ostatniego
wpisu, uskutecznianego ·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 te urzą
dzenia nie mogą być przedmiotem ani operacyj
Kasy, ani też żadnych tranzakcyj ze strony
związku poręczającego.

A.

Operacje bierne.
§ 32.

Kasa przyjmuje wkłady osz.czędnościowe
na książeczki oszczędnościowe, które mogą być
wystawione na okaziciela lub na imiennie 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.
Kasa nie jest obowiązana przyjmować na
książeczki oszczędnościowe
kwoty jednego :Złotego. ·

·

wkładów

poniżej

Dopuszczalną najwyższą kwotę wkładu na

książeczkę oszczędnościową

usta.la Rada Kasy

(§ 9 ust. 2 p. I statutu niniejszego).

Kasa nie jest obowiązana przyjmować wkła
dek oszczędnościowych w następujących przy.
padkach:
a) gdy wkładka nie dosięga dopuszczalnej
statutem najniższej kwoty wkładki lub sama
względnie łącznie z poprzednierni
przekracza
ustanowioną przez Radę Kasy najwyższą kwotę
wkładów;

b) gdy chodzi o wystawienie książeczki
na obcą walutę;
c) gdy zgłaszane przez wkładcę warunki
Kasa uzn~ za niedogodne dla siebie;
d) gdy niema widoków na odpowiednie ulokowanie funduszu wkładkowego;
e) gdy wkładca już raz dopuścił się nadużycia zaufania Kasy;
f) gdy Kasa stoi przed likwidacją.
§ 34.
Kasa uprawniona jest wypuszczać znaczk~
oszczędnościowe w cenie niższej od oznaczoneJ
powyżej najniższej kwoty wkładów' oraz przyjmować te znaczki, jeżeli razem złączone da1ą
kwotę przewidzianego powyżej ~kładu najniż:
szego. Może również Kasa rozdzielać skarbon~1
oszczędnościowe i złożone w nich kwoty przy1 mować na warunkach wyżej wymienionych jako
wkładv na książeczki oszczędnościowe.
J ~żeH wkład: 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 kapitalizowanie się procentów.
§ 35.

oszczędnościowej

Wkładki oszc.zędnoścfowe księguje Kasa na
tego, na kogo książeczka oszczędnościowa jest
wystawiona.

Łódzki
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N a pierwszej stronie książeczki zaznacza
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 niniejszego, dotyczący wkładów oszczę
się

dnościowych.
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 tego, na kogo ksią
żeczka jest wystawiona.
Każdy wpis lub· zastrzeżenie w książeczce
oszczędnościowej
stwierdzony powinien być
poza podpisem skarbnika (kasjera) także przez
podpis kierownika właściwego \działu odministracji Kasy lub urzędnika obowiązanego do
kontroli (§. 32 ust. 6 rozp. wyk.).
Zapisków lub zastrzeżeń osób prywatnych
w książeczkach Kasa nie jest obowiązana
uwzględniać,
choćby nawet
pochodziły od
wkładcy lub osoby, uprawnionej do podejmowania wypłat. Omyłki skreśla się z pisemnem potwierdzeniem na książeczce skreślenia w sposób
dla wpisów obowiązujący.
§ 36.
Do umownego przeniesienia wierzytelności,
wynikających z książeczki oszczędnościowej, 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 utratf;l 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 rówmez
bez przedkładania ksiązeczki oszczędnościowej,

a mianowicie drogą przekazów pocztowych, listów pieniężnych, czeków itp. Wpisania do
książeczki oszczędnościowej uskutecznionych
w powyższy sposób wpłat dokonywa Kasa przy
najbliższem przedstawieniu jej książeczki oszczędnościowej.

Całkowita lub częściowa wypłata przez Kasę wierzytelności, wynikającej z książeczki
oszczędnościowej, może nastąpić w drodze pocztowej na koszt i ryzyko wkładcy tylko za po-

przedniem nadesłaniem Kasie książeczki, poda niem sposobu przekazania wypłaty oraz adresu
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wkładcy względnie osoby, na ręce której wypłata ma nastąpić, i za wyraźnem wskazaniem,
w jaki sposób i do czyich( 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 wtedy, jeżeli odpowiednio do polecenia wypłaty się wylegitymuje i jeżeli osnowa zastrzeżeń w księdze zastrzeżeń (§ 38 statutu niniejszego) co do odnoś
nego wkładu wypłacie takiej się nie sprzeciwia.
Kasa uprawniona jest do potrącania
z wkładu poniesionych przez siebie kosztów

pocztowych.
Przy wypłacaniu całego kapitału wraz
z procentami Kasa książeczkę oszczędnościową
zatrzymuie i kasuje.
§ 38.
Jeżeli wypłatę wierzytelności, wynikającej

z książeczki oszczędnościowej, uzależniono od
pewnych określonych warunków, to Kasa musi
o tern zapisać do ksrążeczki oszczędnościowej
odpowiednie zastrzeżenie. Wypłaty wierzytelności z takich książec.zek 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 ze sobą, a określone są w sposób, wykluczający wątpliwość co
do sposobu ich dopełnienia. Zastrzeżenia nie
mogą się sprzeciwiać przepisom
obowiązują
cych ustaw.
Zastrzeżone 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 należy
uwidaczniać nietylko w samej książeczce, lecz
także w odnośnej księdze wkładów, pełną zaś
osnowę zastrzeżenia należy wpisać do specjalnej
ks 1ięgi zastrzeżeń przechowywanej pod zamknię
ciem.
§ 39.
Jeżeli 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 sieł;>ie książeczki oszczędnościo
we, natenczas dojście do skutku takiego porozumienia obowiązany jest Za.rząd Kasy podać do
publicznej wiadomości w sposób, przewidziany
dla ogłoszeń Kasy (§ 23 statutu niniejszego}„

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

powszedniego,

poprzedzającego

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 pr9 centowej od wkładów jako też warunki ewentualnych premij i rozlosowywania
nagród Kasa podaje do publicznej wiadomości
w sposób przewidziany dla ogłoszeń Kasy (§ 23
statutu niniejszego).
1

§ 41.
sę

Całkowita lub częściowa wypłata przez Ka-

wierzytelności,

oszczędnościowej

wynikającej

może

z

książeczki

nastąpić

nawet
w przypadkach egzekucji - tylko za jej przedstawieniem.
Wstrzymanie wypłaty wkładów z. książeczki
oszczędnościowej może nastąpić w przypadkach
i w. sposób przewidziany w prz.episach 01 umorzeniu tytułów na okaziciela obowiązujących w siedzibie 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 pra wnem
(pupilarnem).
Książeczki oszczędnościowe tej Kasy w myśl
§ 20 ust. 2 pawyższego rozporządzenia będą
przyjmowane 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, względnie komunalnym urzędom
i zakładom, nie mogą być przyjmowane ksią
żeczki oszczędnościowe
opatrzone zastrzeże
niami.

§ 43.
W raziei utraty książeczki oszczędnościowej,
unieważnienie jej i wydanie duplikatu ~ożę nastąpić po przeprowadzeniu postępowc;ma, pr~e
widzianego w przepisa~h o um?1r~em~ . tytuło~
na okaziciela, obowiązu1ących w '-łłiedz~bie Kasy,
duplikat książeczki może jednak hyc .wydany
już po.upływie 6:ci.u mies~ęcy od daty pierwszego ogłoszenia o Je1 utrac.ie.
.
.
Zagubienie, zniszczenie lub m~ą_ utrat~ ksią
żeczki oszczędnościowej IJlOŻe J_eJ ~os1adacz
zgłosić pisemnie lub ustnie .h~zposr~dmo w zakładzie głównym Kasy lub, JeJ oddziale względ
nie zbiornicy, skąd mu książeczkę wydano.

Zgłoszenie powyższe obowiązuje Kasę dopiero od chwilil doręczenia jej dowodu sądowego
o wdrożeniu postępowania przewidzianego w
przepisach o umorzeniu tytułów na okaziciela,
obowiązujących 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 tej osoby, która
jest uprawniona do rozporządzenia wkładem.
Duplikat wystawia się na saldo książeczki
pierwotnej.

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

_ Bieg trzydziestoletrtiego przedawnienia w
tych przypadkach, gdzie chodzi o wkłady z odroczoną lub wstrzymaną wypłatą względnie
dotknięte zakazem sądowym, lub płatne za określonym zgóry terminem wypowiedzenia, nie może w stosunku do części wkładu, dotkniętej po- ·
wyższemi ograniczeniami rozpocząć się przed
przywróceniem prawa do rozporządzenia wkła
dem względnie przed upływem terminu określo
nego dla wypowiedzenia.
W stosunku do książeczek oszczędnościo
wych, wystawionych na imię osoby niewłasno
wolnej, o ile o tern w książeczce było zapisane
odpowiednie zastrzeżenie, bieg przedawnienia nie
może się rozpocząć przed uzyskaniem własno
wolności przez wspomnianą osobę.
Lista wierzytelności, ulegających przedawnieniu podaną będzie na sześć miesięcy przed
upływem okresu przedstawienia do wiadomości
publicznej w sposób przewidziany dla ogłoszeń
Kasy (§ 23 niniejszego statutu). W ciągu powyższego okresu osoby, uprawnione do rozporządzenia odnośnemi wierzytelnościami,
mogą
żądać wypłaty tych wierzytelności względnie
prosić o ich dalsze utrzymanie na rachunku

~~
Przeda wnione1 wierzytelności przelewa Kasa
na fundusz zasobowy.

§ 45.
Kasie przysługuje prawo wypowiadania
wierzytelności. Wypowiedzenie wkładu poszcze~
· gólnemu wkładcy może być dokonane ustnie z
_zaznaczeniem tego w książeczce oszczędnościo
wej lub też przez zawiadomienie pisemne.
WY.Powiedzenie wkładów może nastąpić
także przez podanie go do wiadomości publicznej w sposób przewidziany dla ogłoszeń Kasy
(§ 23 statutu niniejszego).
Wierzytelności takie mogą być złożone ~o
depozytu sądowego, jeżeli nie zostaną podmesione w następujących przypadkach:
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a) jeżeli nie będą podniesione w terminie
naznaczonym w zawiadomieniu, ogłoszeniu lub
wezwaniu;
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 terminu wypowiedzenia nie ma obowiązku
płacić lub doliczać dalsze procenty.

B.

Operacje czynne.

§ 46.
Kasa uprawniona jest:
1) nabywać polskie państwowe papiery procentowe, listy zastawne i obligacje banków pań
stwowych, akcje Banku Polskiego, tu.dzież 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 udziały (akcje) wspólnych komunalnych instytucyj kredytowych;
2) udz'ielać pożyczek pod zastaw papierów,
oznaczonych w punkcie 1), najwyżej do wysokości % ich wartości kursowej, a nie wyżej ich
wartości nominalnej, oraz pod zastaw wystawionych prze·z siebie książeczek oszczędnościowych;
3) udzielać na hipoteki miejskich i wiejskich
nieruchomości terminowych pożyczek, oprocentowanych i prawnie (pupilarnie) zabezpieczonych, z zastrzeżeniem dla Kasy prawa przedterminowego odbioru .a dla dłużnika przedterminowej spłaty pożyczki za poprzedniem co najmniej półrocznem wypowiedzeniem oraz z tem
zastrzeżeniem, że budynki nieruchomości, obciążonej pożyczką Kasy przez cały czas obcią
żenia będą ubezpieczone od ognia na warunkach poniżej w § 47 statutu niniejszego osobno
określonych;
4) nabywać wierzytelności
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hipoteczne, zabezpieczone w sposób określony dla pożyczek
w punkcie 3);
5). ·udzielać na cele budowlane - w granicach hipotecznego zabezpieczenia ewikcji - kredytu wekslowego w miarę postępu budowy do
wysokości 50 % wartości rzeczywiście wykonanych robót;
6) udzielać spółdzielniom zorganizowanym
na zasadach usta wy z1 dnia 29 paźdz1iernika 1920
roku (Dz. U. R. P. Nr. 111, poz. 733) oraz póź
niejszydh przepisów, ustawę powyższą zmieniających,
kredytu do wysokości sumy udziałów
członkowskich oraz własnych funduszów spół
dzielni pod warunkiem, iż członkowie spółdziel
ni przyjmą poza swemi udziałami, jednakże
w stosunku do ich wysokości, odpowiedzialność
z własnych majątków za kredyt ·otwarty spół
dzielni przez Kasę ;
7) ~dzielać pożyczek za zobowiązaniami pisemnem1 (skryptami dłużnemi) lub za wekslami
jeżeli obok wystawcy przyjmą solidarną z ni~

odpowiedzialność co najmniej dwie osoby, zapewniające terminową spłatę całej 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 {jszczędności, Polski
Bank Komunalny w Warszawie, Komunalnv
Bank Kredytowy w Poznaniu, wszystkie komu·' nalne kasy oszczędności i wszystkie gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe;
b) wypowiedziane i wylosowane papiery
procentowe wymienione w punkcie 1) niniejsze.
go paragrafu;
c) kupony od wymienionych w punkcie 1)
papierów procentowych;
1O) umieszczać z zastrzeżeniem zwrotu na
każde żądanie lub za, wypowiedzeniem - wolną
gotówkę:
·
a) na rachunkach żyrowych i czekowych
w państwowych i komunalnych instytucjach kredytowych, tudzież w Banku Polskim;
b) w asygnatach kasowych Banku Gospodarstwa Krajowego,
c) jako wkład oszczędnościowy w Pocztowej .Kasie Oszczędności, w Banku Gospodarstwa
Krajowego, w Państwowym Banku Rolnym
i w komunalnych kasach oszczędności i
11) udzielać oprocentowanych pożvczek ter··
minowych za gwarancją Państwa z ~astrzeże
niem dla Kasy przedterminowego odbioru pożyczki za poprzedniem co najmniej półrocznem
wypowiedzeniem;
12) udzielać oprocentowanycl. pożyczek terminowych związkowi poręczającemu do wysokości 10% wkładów oszczędnościowych; zakup
obligacyj tegoż związku uważać należy za udzielenie mu pożyczki.
§ 47.

Budynki nieruchomości, óbdążonej 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 -µbezpieczeń
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 publiczno-prawne, na
sumę przewyższającą co najmniej o 30 % kwotę
udzielonej pożyczki, przyczem kwota tej pożycz·
ki powinna mieścić się cała1 w wolnei od długów
ubezpieczeń
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ubezpieczonej

czy to skutkiem, pogorsz,enia się stanu budynków, czy spadku wartości realności, czy też z innych przyczyn,
wynosi więcej niż rzeczywista wartość szacunkowa nieruchomości w czasie udzielenia pożycz
ki, należy stawki powyższe; policzać od wartości
szacunkowej. Szacunku dokonać może Kasa
komisyj nie przez właściwe do tego organa facl)owe. Wymiar pożyczki od wartości szacunkowej
nie uchyla warunku co do obowiązku ubezpieczenia budynków od ognia.
Odstąpienie od powyższych zasad wymaga
zezwolenia władzy nadzorczej.
Uiszczanie; premij ubezpieczeniowych przyjmuje Kasa na siebie za odpowiedniem za to odszkodowaniem.
§ 48.
Kasa obowiązana jest posiadać względnie
umieścić w posiadających bezpieczeństwo prawne (pupilarne) polskich państwowych papierach
procentowych lub w papierach przez Państwo
gwarantowanych co najmniej 5% ogólnej sumy
wkładów oszczędnościowych, j e1eli ta suma
przewyższa 200,000 ·złotych.
Przy obliczaniu
tego procentu nie wlicza się do podstawy wymiaru zwaloryzowanych wkładów przed woj ennych.
Kasa może tylko o tyle pozbywać się przepisanego zasobu w powyższych papierach, o ile
to jest konie,czne 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 po·
nad loka tę w nieruchomościach umieszczane być
w-wymienionych wyżej papierach. W razie zamiaru nabycia lub budowy własnego gmachu lub
potrzeby pokrycia ·straty, Kasa może papiery
wartościowe, stanowiące lokatę funduszu zasobowego, 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 - po
uzyskaniu na to pozwolenia władzy nadzorczej :
1) udzielać oprocentowanych pożyczek terminowych:
a) związkowi poręczającemu do wysokości
ponad 10%, nie wyżej jednak 20% wkładów
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oszczędnościowych,
przyczem zakup
związku poręczającego uważać należy
lenie mu pożyczki;

obligacyj
za udzie-

b) innym związkom komunalnym i innym
związkom prawno-publicznym, 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
komunalnym zakładom zastawniczym
(lombardom);
2) umieszczać ro~porządzalne fundusze za
zgodą związku poręczającego w instytucjach
kredytowych przez Kasę założonych lub przez
ten związek poręczonych.
Fundusze Kasy mogą być używane w spo~
sób, przewidziany w paragrafie niniejszym
i punkcie 12-ym paragrafu 46 statutu niniejszego,
najwyżej do wysokości 30% ogólnej sumy wkła
dów oszczędnościowych.
prawną

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

C.

Inne operacje.
§ 52.

Kasa ma prawo:
1) redyskontować posiadane w swych port·
felach weksle w państwowych i komunalnych
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, ani wylosowanych papierów;
3) podejmować się kupna i sprzedaży pa1istwowych, tudzież innych, notowanych na gieł
dach pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej papierów wartościowych oraz zarządzenia ni~mi,
lecz jedynie na zlecenie i rachunek osób trzecich,
przyczem kupna dokonywa się po złożeniu P?trzebnej 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 ·niniejszym, Kasa uprawnioną jest
przeds1iębrać następujące czynności:
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a) pozbywać własne wierzytelności hipoteczne i za zgodą organu stanowiącego związku

płacie

poręczającego własne realności;

b) sprz~dawać i lombardować posiadane
własne papięry wartościowe w przypadku nagłego zapofrzebowania gotówki, jednakże z
ograniczeniami wynikającemi z obowiązku posiadania względnie umieszczenia zasobów w posiadających bezpieczeństwo prawne (pupilarne)
polskich państwowych papierach procentowych
·i w papierach przez Państwo gwarantowanych
(§ 48 statutu niniejszego);
c) prowadzić agentury Banku Polskiego
oraz banków państwowych i komunalnych i
d) wynajmować schowki w swym skarbcu,
względnie w szafach bezpieczeństwa na wanmkach przez Radę Kasy ustalonych;
e) otwierać rachunki bieżące i czekowe,
przekaz-0we i korespondencyjne;
f) wystawiać przekazy i akredytywy na instytucje kredytowe, w których komunalnym kasom oszczędności wolno lokować fundusze,
w granicach posiadanych przez klienta w Kasie
funduszów oraz w granicach funduszów, posiadanych przez Kasę w tych instytucjach.

stemplowej w wysokości 0,3% od sumy

zobowiązania.

§ 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 w
ciągu miesiąca od dnia płatności pożyczki, zabezpieczonej zastawem, przyczem papiery notowane na giełdzie, mają być sprzedane po cenie
giełdowej, a nie notowane - .po przeciętnej
miejscowej cenie rynkowej.
Papiery wart~ściowe, przyjęte przez Kasę
jako zastaw udzielonych pożyczek, mają być zapisane do oddzielnej księgi: sznurowej z wyszczególnfoniem ich rodzaju i ilości, a przy premjowych papierach wartościowych także numerów
obligacyj, tudzież z podaniem sum wierzytelności zastawem zabezpieczonych.
(Na obszarze
mocy obowiązującej 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
KASY.

V. LIKWIDACJA KASY.

§ 54.

§ 56.

Rządząca się statutem niniejszym Kasa jako komunalna kasa oszczędności, 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: dochodowego, od darowizn i przemysłowego (zasadniczego
'i od obrotu);
2) od dodatków komunalnych do powyż
szych podatków;
3) od opłat stemplowych do podań wnoszonych tak przez Kasę jak i przez istniejące przy
niej zakłady zastawnicze (§ 2 statutu niniejszego).
Przychody z wkładów na książeczki oszczęd
nościowe Kasy są wolne od podatku od ~apita
łów i rent, o ile wysokość wkładu nie przewyż
sza kwoty 5.000 zł. (§ 52 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1928 roku w sprawie wykonywania wymienionego wyżej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o komunalnych kasach oszczędności).
Wpisy w książeczkach oszczędnościowych
oraz wszelkiego rodzaju 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
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o·

Likwidacja Kasy może być dobrowolna lub
przymusowa.
Dobrowolna likwidacja następuje na skutek
uchwały związku poręczającego zatwierdzonej
przez władze nadzorcze.
Przymusową likwidację może zarządzić Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przypadkach określo
nych w ustępie 3-cim artykułu 30-gc wymienionego wyżej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o komunalnych kasach oszczędności.
Rozporządzenie władzy, zarządzające lub zatwierdzające likwidację Kasy, jako też w:droże
nie postępowania likwidacyfnego, ogłasza się w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkie
~o.

Ustalony plan likwidacji Kasy powinien być
ogłoszony w sposób przewidziany dla ogłoszenia
statutu Kasy.
W ogłoszeniu odnośnem należy , zawezwać
wierzycieli Kasy do podjęcia ~kłado~ w przeciągu 6-ciu miesięcy. Ogłoszenie nalezy powtórzyć trzykrotnie co najmniej w dwutygodniowych odstępach czasu po sobi~. Po upływie
sześciu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia
ustaje oprocentowanie wkładów.
Jeżeli płynne fundusze Kasy nie wystarczają na pokrycie zobowiązań Kasy, z~ które, zwią·
zek poręczający przyjął odpow1edz1alnośc, a w
szczególności na pokrycie zobo~ązań z tytułu
wkładów oszcz.ędnościowych, to odpowiednich
środków na pokrycie tych zobo:wiązań powinien
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LikWidacj a Kasy odbywa się pod nadzorem
osobnego komisarza, którego wyznacza właściwa
władza nadzorcza.
Postępowanie likwidacyjne nie może zostać
zamknięte przed upływem 6-ciu miesięcy, od
chwili ostatniego ogłoszenia o jego wdrożeniu.
Tai część majątku Kasy, jaka potrzebna 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. Wforzytelności takie, o ile ich do upływu tego czasu okresu wierzyciele nie! podejmą, przypadają na rzecz
związku poręczającego.

Nadwyżka majątku Kasy, pozostała po zaspokojeniu wszystkich jej wierzycieli, którzy się
zgłosili~ do chwili zamknięcia postępowania likwidacyjnego, i po złożeniu odpowłedniej części jej
majątku na cel, uprzednim ustępem wskazany,
przechodzi na rzecz związku poręczającego, który powinien użyć tej nadwyżki tylko na cele
użyteczności publicznej, ·. po ewentualnem poprzedniem potrąceniu· z niej kosztów likwidaciii
oraz kapitału zakładowego, przyznanego Kasie
przy jej organizowaniu.
Zwinięcie Kasy (oraz jej ewentualnych oddziałów, . zbiornic i zakładów zastawniczych
(lombardów) podaje związek poręczający w sposób na miejscu praktykowany do pub1icznej wiadomości.

VI.
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WLADZE NADZORCZE.

§ 57.
Władzą nadzorczą nad Kasą, rządzącą się
statutem niniejszym, jest zgodnie z § 59 rozporządzenia wykonawczego w instancji I-ej Wojewoda, z którym współdziała w przypadkach
przepisami tegoż paragrafu oznaczonych Wydz.
Wojewódzki - a w instancji II-ej i ostatniej
Minister Spraw Wewnętrznych, dzia.łający w
porozumieniu z Ministrem Skarbu.

§ 58.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo
ści w prowadzeniu Kaśy, a w szczególności wykroczeń przeciw obowiązującym przepisom lub
postanowieniom statutu niniejszego, służy wła
dzy nadzorczej prawo wydawania zarządzeń
niezbędnych celem usunięcia nieprawidłowości
lub zapobiegania dalszym wykroczeniom. Zarządzenia te mogą polegać na zawiesz~n'iu w
czynnościach lub usunięciu członków Rady Kasy, Zarządu Kasy i Komisji Rewizyjnej i na
ustanowieniu w razie potrzeby komisarza na
koszt Kasy lub związku poręczającego dla zarządu Kasą do czasu wyboru nowy$h organów.
Wybór ten powinien nastąpić yv ciągu trzech miesięcy cfd czasu ustanowienia komisarza.
Komisarz w. zakresie powierzonych mu czynności wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki
Rady i Zarządu Kasy.

PRZEPISY KO~COWE.
§ 59.
Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą o·
głoszenia go w ,:Łódzkim Dzienniku Wojewódz·
kim".
§ 60.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia statutu niniejszego podlegają zatwierdzeniu władzy nadzorczej.
VII.

Na podstawie art. 59 p. b) rozporządzenia
wykonawczego Ministra Spr. Wewnętrznych i
Ministra Skarbu z dnia 26.III. 28 r. (Dz. U st.
Nr. 44, poz. 424) oraz zgodnie z uchwałą Wy·
działu Wojewódzkiego z dnia 13 marca 1929 r.
zatwierdzam statut powyższy.
Za Wojewodę:
(-) Kozłowski,
Radca W oj ewódzki.
Łódź,. dnia 25 marca 1929 r.
OGŁOSZENIE.

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.
Powyższy projekt jest wyłożony do prze„
glądu w godzinach urzędowych od 11 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 r.).
domości

Magistrat m. Piotrkowa.
638
\

OGŁOSZENIE.
Podaję do publicznej wiadomości, że Sejmik Powiatu Wieluńskiego na posiedzeniu
w dn.iu 15.III. r. b. zgodnie z art. 19 i 23 ustawy
z dma 10.XII. 1920 r. o budowie i utrzymaniu
dróg publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 6 poz. 32
z 1921 r.) uchwalił na. rzecz Wieluńskiego Powiatowego Związku Komunalnego na rok
1929/30 opłaty specjalne i dopłaty drogowe na
zasadzie statutu o następującem brzmieniu:

STATUT
o opłatach specjalnych i dopłatach drogowych
Ila rzecz Wieluńskiego Powiatowego Związku
Komunalnego.
§ 1.
Łączna suma przewidziana w budżecie na
rok 1929/30 na utrzymanie dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych w kwocie 214,498 zł.
oraz na budowę i rekonstrukcij ę tychże dróg
w kwocie 745 1500 zł., czyli suma 959,998 zł. pomniejszona
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a) o dotację

b)

c)

ze Skarbu

Państwa
zł. 157 ,500
o sumę długoterminonowej pożyczki
zł. 284,632
o kwotę osiągniętą z
dodatkowych
opłat
(§ 2 statutu)
zł. 129 1 722

571,854

388,144
podziałowi pomiędzy poszczególnych
płatników w stosunku do przypadającego na
każdego z nich zasadniczego podatku gruntowego, ceny świadectw przemysłowych i handlo-

podlega

wych oraz podatku budynkowego Rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17.VL
1924 r. (Dz. U. Rp. Nr. 51 poz. 523) i ustawy
z dnia 1.IV. 1925 r. (Dz. U. Rp. Nr, 43 poz. 296)
tudzież od gruntów pań.stwowych, opłacanego
na rzecz gmin i Powiatowego Związku Komunalnego łącznie.
Z sumy tej przypada do uiszczenia:
a) od płatników zasadnicze·go podatku gruntowego (bez progre'.'"
sji i degresji i płatników samoistnego podatku od gruntów
państwowych)
zł. 348,436
b) od płatników państwowego podatku przemysłowego uiszczonego przez nabycie świadectw
przemysłowych i kart rejestracyjnych
zł.
10,206
c) od płatników państwowego podatku od nieruchomości
zł. 29,502

Obciążenie

opłatami

razem zł. 388, 144
drogowemi poszcze-

gólnych płatników nie może prz.ekraczać 75%
zasadniczego państwowego podatku gruntowego i samoistnego podatku gruntowego, 50% pań
stwowego podatku od nieruchomości i 15% ceny
wykupionych świadectw przemysłowych i kart
rejestracyjnych.
Uwag a: Opłatę drogową dla przedsię
biorstw przemysłowych i handlowych wymierza
się w stosunku do przypadających na nie podatków przemysłowych gruntowego i od nieruchomości.

§ 2.
Niezależnie od opłaty, przewidzianej
obowiązani są uiścić:

Nr. 11

Dziennik Wojewódzki.

w § 1

statutu,

I. Zużytkujący nadmiernie drogi, jak np.
kopalnie, fabryki i inne przedsiębiorstwa dodatkową opłatę łącznie w sumie 1000 zł.
U w alg a: Suma ta, o ile nie nastąpi ugoda
w myśl art. 23 ustawy drogowej podlega podziałowi w sposób przewidziany w art. 31 ustawy z dnia 11.VIIL 1923 r. (Dz. U, R. P. Nr. 94
poz. 747) i w § 19 rozp. z dnia 18.III. 1924 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 31 poz. 31(7).
·
Il. Właściciele względnie posiadabze gruntów, budynków oraz przedsięb:i:orstw handlowych i przemysłowych, położonych w pasie

,

przydrożnym o szerokości 4 klm. po obu stronach dróg utrzymywanych i budowanych prz.ez
Wieluński Powiatowy Związek Komunalny, dodatkową opłatę vv łącznej sumie 128,722 zł.
U w ag a: Suma ta nie może przekraczać
20% kwoty 314,498 zł. przeznaczonej na utrzymanie dróg i 50% kwoty 173,646 zł. pr.zeznaczonej na budowę dróg, czyli ogólnej kwoty
388,144 zł., podlegającej rozdziałowi w myśl
§ 1 statutu i winna być rozdzielona na poszczególnych płatników w sposób przewidziany w § 1
statutu z tern jednak zastrzeżeniem, że za podstawę do rozdziału służy ta część podatku, którą płatnik uiszcza z objektów, położonych w pasie przydrożnym.
§ 3.
Rozkładu dokonywa Zar~ąd Związku Komunalnego, przyczem przysługują mu prawa,
określone w art. 44 usta wy z dnia 11 sierpnia
1923• r. (Dz. U. R P. Nr. 94 poz. 747).

§ 4.
O wysokości przypadającej z rozkładu
(po. 1), dopłaty (par, 2) zostanie płatnik
zawiadomiony wez~_.vaniem płatniczem. Opłatę
łącznie z dopłatą należy uiścić w dwóch równych ratach półrocznych: w mi1 esiącu kwietniu;
· tudzież w czasie między 15 października a 15
listopada 1929 r.
§ 5.
Przeciwko wezwaniu płatniczemu wolno
wnieść odwołanie w terminie i trybie wskaza·
nym w art. 48 usta wy z. dnia 11 sierpnia 1923 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 9 poz. 747) 1 co jednak nie
wstrzymuje obowiązku uiszczenia opłaty.
opłaty

§i 6.
Nieuiszczenie opłaty we właściwym terminie pociąga za sobą obowiązek zapłaty odsetek
i kar za zwłokę, oraz kosztów egzekucyjnych,
określonych ustawą z dnia 31 lipca 1924 roku
(Dz. U. R. P. Nr. 73 poz. 721).

§ 7.
Winni wykroczeń przeciwko postanowieniom niniejszego statutu podlegają karze porządkowej do wysokości 345.9 zł., o ile nie zachodzi przestępstwo karalne według art. 62-66
ustawy z dnia 11.VIIL 1923 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 94 poz. 747).

§ 8.
Opłaty specjalne i dopłaty drogowe, wymierzone na podstawie niniejszego statutu, nie
ulegają zaliczeniu ani na państwowy podatek
od gruntów, budynków, przemysłu i handlu, ani
na komunalne dodatki od państwowego podatku od gruntów, budynków, handlu i przemysłu.

§ 9.
Przepisy wykonawcze do niniejszego statutu wyda Zarząd, Związku Komunalnego.

'"""._N_r._11______.;:.__;_______Ł_ó_d_zk_i_D---...:.z....:ienn_.:..::. ik Wojewódzki.
§ 10.
Zarz.ąd Związku Komunalnego obowiązany
jest wyjednać u Władzy Nadzorczej zatwierdzenie niniejszego statutu.

§ 11.
Zatwierdzony statutu zostanie ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódz
kiego
Powyższy statut został zatwierdzony przez
U rząd W oj ewódzki w Łodzi reskryptem z dnia
17.IV. r. b. L. III. 2247.
Wieluń,

dnia 25.IV. 1929 roku.

Przewodniczący Wydziału

Powiatowego

Starosta Powiatowy:
701 V.

(-) Kac z or owski.

STATUT
o miejskim podatku od zabaw, widowisk i rozrywek na rzecz miasta Kalisza uchwalony przez
Radę Miejską miasta Kalisza na pQsiedzeniu
w dniu 11 marca 1929 i zatwierdzony przez
Urząd Wojewódzki w Łodzi reskryptem z dnia
17 kwietnia 1929 r. L. III. 1950 na czas nieograniczony, t. j. do czasu powzięcia innej' uchwały
lub zmiany obowiązujących ustaw i przepisów
·
regulujących finanse komunalne.
§ 1.
· Opodatkowan:iu w sposób przewidziany w
§§ 3 i 4 podlegają zabawy, urządzane w obrębie
miasta Kalisza, a w szczególności następujące
rozrywki:
·
1) zabawy taneczne, kostjumowe i bale ma2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

skowe i t. p.,
zabawy ludowe jak np. karuzele, huśtaw
ki, hipodromy, strzelnice, aparaty do mierzenia siły,. aparaty reprodukujące mechaniczne utwory muzyczne i deklamacje, gry połączone z wygraną w pienią
dzach lub przedmiotach, kolejki amerykańskie i t. p.
przedstawienia świetlne (kinematografy), teatry marjonetkowe, przedstawienia
cyrkowe, walki zapaśnicze, variete, kabarety i t. p.
wystawy i muzea z wyjątkiem tych wystaw i muzeów, które nie służą dla celów
zarobkowych, panoramy, pokazy zwierząt tresowanych, menażerje i t. p.
zabawy sportowe,
przedstawienia teatralne, balety, koncerty
i wszelkie inne prz.edstawrenia muzyczne,
.
odczyty deklamacje i recytacje,
przedsiębiorstwa i instytucje utrzymujące
bilardy.
·
·
·
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§ 2.
Wolne od opodatkowania są:
1) Przedstawienia, które służą wyłącznie
nauczaniu w zakładach naukowych; publicznych, lub prywatnych, lub też, które
z pozwolenia władz szkolnych urządzo
ne są wyłącznie dla uczniów tych zakła
dów lub ich rodzin;
2) przedstawienia, z których dochód przeznacza się wyłącznie i bezpośrednio na
cele dobroczynne, zgóry określone, o ile
z niemi nie są połączone zabawy taneczne;
3) zabawy, które służą wyłącznie dla rozwo··
ju młodzieży lub też dla ćwiczeń cielesnych. Nie zwalnia się jednakże od podatku bilety wstępu na takie zabawy
sportowe, które połączone są z totalizatorem, zakładami lub tańcem;
4) zabawy urządzane przez pojedyńcze osoby w prywatnych mieszkanfach, o ile nie
pobiera się w zamian zapł a ty ani za za ba.wę, ani też za ·trunki lub jedzenie. Pomieszczenie klubowe nie uważa się za
prywatne;
5) przedstawienia teatralne, koncertowe, odczyty, deklamacje i rncytacj e oraz przedstawienia kinematograficzne, przez wła
dze państwowe urządzane, prowadzone,
lub wydatnie subsydjowane.
§ 3.
Podatek od rozrywek wymienionych w § 1,
o ile do nich nie ma zastosowania § 2, pobiera
się w formie dodatku procentowego od ceny
wykupionego biletu (podatek biletowy), a w wypadkach gdy uczestnictwo w rozrywce nie jest
uzależnione wyłącznie od wykupionych biletów
wstępu, podatek wymierza się w sposób ryczał
towy (§§ 10 i 11).
§ 4.
Podatek biletowy opłacają osoby, nabywające bilety wstępu na wszelkie widowiska i zabawy wymienione w § 1, inkasują go na rzecz
miasta przedsiębiorstwa względnie urządzający
zabawę lub widowisko i są za podatek ten odpowiedzialni.
§ 5
O każdej zabawie wymienionej w§ 1 należy
zawiadomić magistrat najpóźniej na dwa
dni
przed przedstawieniem.
Magistrat wydaje zaświadczenia zgłoszenia,
Do zgłoszenia obowiązany jest zarówno
przedsiębiorca wzgl. urządzający zabawę jako
też właściciel lub dzierżawca pomieszczenia, w
którym odbywa się zabawa.
§ 6
Podatek oblicza się według ceny i liczby wy-.
danych biletów wstępu. Przy obliczeniu nie hierze się w rachubę biletów wydanych bezpłatnie;
ilość tych biletów winna być wszakże zgóry
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Cena podana na bilecie służy za
zgłoszona.
podstawę wymiaru nawet wtedy1 jeżeli bilet wy··
dany został faktycznie po cenie niższej natomiast w razie pobrania kwoty wyższej od ceny
podanej na bilecie podatek oblicza się według
"
tej faktycznie pobranej kwoty.
Pod ceną biletu wstępu rozumieć należy o~
gólną wysokość pobranej kwoty z wyjątkiem podatku. Opłatę za katalogi lub programy włą
cza się do ceny biletu1 o ile ucz.estnicy nie są
dopuszczeni do zabawy bez wykupienia takiego
katalogu lub programu.
§ 7
Podatek od każdego poszczególnego biletu.'"
wejścia do kin wynosi:
a) 1) ~a film naukowy 7% podatku od cen bi·1etów wejścia do kin,
2) za film wybitnie artystyczny o wysokich
walorach etycznych 20% podatku od cen
biletóWi wejścia do kin.
3) za film wybitnie artystyczny 20% podatku od cen bHetów wejścia do kin.
4) za film wybitnie etyczny 20% podatku
od cen biletów wejścia do kin.
5) za film artystyczny 20% podatku od cen
biletów wejścia do kin.
6) za film etyczny 20% .. podatku od cen biletów wejścia do kin.
7) za film naukowy z fabułą (krajoznawczy)
20% podatku od cen biletów wejścia do
kin.
8) za film dobry rozrywkowy 20% podatku
od cen biletów wejścia dó· kin.
9) za film historyczny 34% podatku od cen
,
biletów wejścia do kin.
1O) za film rozrywkowy przeciętny 40 % podatku od cen biletów wejścia do kin.
11) za film o małej wartości etycznej lub ar.:
tystycznej 40% od cen biletów wiejścia
do kin.
12} za film bez kwalifikacji 40% podatku od
cen biletów wejścia do kin;
b) przy filmach krajowej produkc ji stosować
wyszczególnionależy połowę powyżej
nych stawek podatkowych, a przy cz.ę
ściowem wyświetlaniu Hlmów naukowych
lub propagandowych (około 'li części seansu) przy głównym filmie podpadają
cym pod ka tegorj ę filmów wyszczególnionych powyżej pod liczbami od 2 do 12
włącznie jeszcze dalszą zniżkę podatku
1

o 10%.
10% ceny biletu wstępu na zawody i popisy gimnastyczne1 których użyteczność

publiczna uzna Magistrat 1 oraz na przedstawienia teatralne i występy o wyższej
wartości artystycznej lub naukowej;
c) 20% ceny biletu wstępu na wszystkie inne widowiska, zabawy i rozrywki.
Uwag-a: Wszelkie koncerty, odczyty i
przedstawienia amatorskie urządzane miejscowemi siłami przez miejscowe towarzystwa
oświatowo-kulturalne i dobroczynne .na cele
tych towarzystw są wolne od podatku.

§ 8.

Przy zgłoszeniu . przedsiębiorca względnie
urządzający zabawę winien złożyć w Magistracie bilety przeznaczone do sprzedaży. Bilety
muszą być zaopatrzone w numery bieżące 1 nazwę przedsiębiorstwa (cy) 1
dzaj zabawy1 jako też cenę

termin, miejsce i robiletu1 Magistrat zaopatruje bilety stemplem oraz numerem kolejnym.
Magistrat może przy zgłoszeniu zedać
kaucji w wysokości przypuszczalnego wpływu
podatkowego1 również może Magistrat czymc
wyjątki od powyższych wymagań, dotyczących
treści biletów i zaniechania ich· stemplowania.
§ 9.

Przedsiębiorca względnie urządzający zabawę, może zezwolić na udział w zabawie jedynie

po okazaniu i skasowaniu ostemplowanych biletów. Skasowane bilety uczestnicy zatrzymują
i winni na żądanie pokazywać dele~a tom Magistratu.

§ 10.
Od wszelkiego rodza1j u koncertów; widowisk
i zabaw, urządzonych przez kawiarnie 1 restauracje lub inne przedsiębiorstwa bez pohiierania
osobnej opłaty wstępu - podatek oblicza się
ryczałtowo z uwzględriieniem przypuszczalnej
frekwencji gości w granicach do 50 zł., a to za
każdy dzień wz.ględnie wieczór zabawy, rozrywki lub w~dowisk:.
§ 11.
Wysokość podatku ryczałtowego w granicach określonych w § 10 wymierza Magistrat na
podstawie danych ustalonych przez Komisję po

wysłuchaniu prz.edsiębiorcy względnie urządza
jącego zabawę lub widowisko.
Komisję powołuje Magistrat

z

udziałem

rze-

czoznawców.
§ 12.

O ile przedsiębiorca, względnie urządzają~
cy zabawę narusza postanowienia §§ 3-11 w
ten sposób, iż okoliczności: miarodaijnych dla wyliczenia podatku nie można z pewnością ustalić,
wówczas Magistrat może określić podatek tak,
jak gdyby 'wszystkie rozporządzalne miejsca
zostały rozsprzedane po cenach zwykłych lub
też ustalonych przez Magistrat w poszczególnym
wypadku według wyższ.ego szacunku. Na ustalony podatek Magistrat doręczy formalne wezwanie płatnicze .
§ 13.
Podatek od biletów wstępu, względnie podatek ryczałtowy, zainkasowany przez przedsię
biorcę winien być wypłacony do kasy miejskiej
w przeciągu dwóch dni po dniu zabawy.
§ 14.
Odwołania w sprawach wymiaru podatku
wnosić należy w terminie i ·trybie przewidzianym w art. 48 ustawy z dnia l1 sierpnia 1923 r.
Dz. Ust. Nr. 94 1 ~oz. 747).
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§ 15.
Nieuisz czony w teqninie podatek ściągnię
ty będzie w drodze przymusowej z doliczeniem
kosztów egzekucyjnych i odsetek za zwłokę w
myśl postanowień ustawy z dnia 31/VII 1924 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 721).
1

§ 16
Wykroczenie przedwko przepisom o wymiarze i poborze podatku podlegają karze do
wysokości 345,9 zł. o ile wykroczenie nie jest
karalne według art. 62-66 ustawy z dnia 11.8.
1923 r. (Dz. Ust. Nr. 94, poz. 747).

§ 17,
Przepis wykonawczy do niniejszego statutu
uchwali Magistrat miasta Kalisza.
§ 18.
Statut niniejszy wchodzi w życie po zatwier
dzeniu przez władzę nadzorczą z dniem ogłosze
nia go w miejscowej prasie dziennej.
Kalisz, dnia 26 kwietnia 1929 r.
MAGISTRAT
m. Kalisza.

679
OGŁOSZENIE

O WYJEDNYWANIU
GóRNICZYCH.

NADAŃ

Zgodnie z § 25 Instrukcji o zastosowaniu
454-540 Ustawy Górniczej (Zb. Praw.
ces. ros. T. VII., wyd. 1912 r,) Okręgowy Urząd
Górniczy Częstochowski niniejszym podaje do
publicznej wiadoD?-ości, że podejmują się starania przez inż. górn. Antoniego Dąbkowicza, Dyrektora Wyższ.ego Urzędu Górniczego w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, o uzyskanie niżej wymienionych na·
dań górni czych dla wydobywania rudy żelaznej,
zaprojektowanych na zasadzie odkryć, dokonanych przez Kierownika Państwowych Poszukiwań Górniczych Henryka Mandata, działające
go w imieniu i na rzecz Głównej Dyrekcji Pań
stwowych Zakł. Górniczych i Hutniczych Mini.„terstwa
.
Przemysłu i Handlu, a mianowicie:
1) flMIECHóW" o przestrzeni 1,136.051
metr. kw. na gruntach wsi t maj. Mokr&ko oraz
wązkotorowej kolei Praszka-Wieluń, w'-gminie
Mokrsko.
Odkrycie\ rudy żelaznej zostało dokonane
7 września 1920 r. na gruncie AlOłjzy Jakowickiej w maj. Mokrsko, gm:, Mokrsko i stwierdzone profokularnie 11 września 1920 r,
Wyjednywana przestrzeń nadania „Miechów" graniczy: na północy z gruntami maj.
Mokrsko i nadaniem 11 Morsko", na wschodzie z nadaniem „Częstochowa", na południu - z nadaniami „Tarnów" i „Haga'\ na zachodzie z gruntami' maj. Mokrsko.
2) „HARACZE" o przestrzeni 1,137,910
metr. kw. na gruntach wsi Mokrsko, gm, Mokrsko i wsi Komorniki i Ożarów, gminy Skomlin.
artykułu

1

Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane
22 sierpnia 1921 r. na gruncie Tomasza Wielocha we wsi Lasek (Ożarów), gm. Skomlin i
stwierdzone protokularnie 24 sierpnia 1921 r.
\Vyjednywana przestrzeń nadania „Haracze" graniczy: na północy z gruntami wsi Mokrsko, na wschodzie - z gruntami wsi Ożarów,
Komorniki i Mokrsko, na połuqniu - z gruntami wsi Ożarów, na zachodzie _:_ z gruntami wsi
Komorniki: i Mokrsko.
3) „CJIRZANóW" o przestrzeni 1.132.618
metr. kw. na gruntach wsi Komorniki, gm. Skomlin oraz wsi Mokrsko i maj. Mokrsko, gmihy
Mokrsko.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane
20 września 1920 r. na gruncie Wilhelma Uty
we wsi Mokrsko tej że gminy i stwierdzone protokularnie 24 września 1920 r.
Wyjednywana przestrzeń nadania „Crzanów'' graniczy: na północy z gruntami wsi i maj.
Mokrsko, na zachodzie - z gruntami maj.
Mokrsko i wsi Komorniki, na południu - z gruntami wsi Komorniki i na wschodzie - ż gruntami wsi Komorniki i Morsko.
4) „TARNóW" o ·przestrzeni 1.137.669
metr. kw. na gruntach wsi i maj. Mokrsko, gm. ·
Mokrsko.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane
14 sierpnia 1920 r. na gruncie Tomasza Maj tyki
we wsi Mokrsko, gm. Mokrsko.
Wyjednywana· przestrzeń nadania „Tarnów" graniczy: na północy - z nadaniami! „Czę
stochowa" i „Miechów", na zachodzie - z gruntami maj. Mokrsko i nadaniem „Haga", na południu z gruntami wsi i maj. Mokrsko, n«:.. x.
wschodzie - z gruntami wsi Mokrsko.
"' ~:;

i

5) „L WOWSKA DZIATWA" o przestrze- „
ni 1.138.006 metr. kw. na gruntach wsi Komor~
.
niki i Ożarów, gm. Skomlin oraz kolei wązkoto
rowej Praszka-Wieluń.
-,.
Odkrycie rudy żelaznej zostało dokonane· 1 ·· ~ ;· .;:,..
27 września ~21 r. na gruncie Kazimierza i-1~1"?~2:~~.„f
mana we wsi Stanisławów (Komorniki) w gm.
Skomlin i stwierdzone protokularnie 7 października 1921 roku .
Wyjednywana przestrzeń nadania „L~w~
ska Dziatwa" graniczy: na północy z gruntami
wsi Komorniki i z nadaniami „Nowiny" i
„ Gdańsk", na wschodzie - z gruntami wsi
Ożarów, na południu - z gruntami wsi Komorniki i nadaniem .,Polesie", na zachodzie z gruntami wsi Komorniki i z nadaniami „Sosnowice", "Warszawa" i „Gdańsk".
Wszystkie wyżej wymienione nadania są
położone w powJecie Wieluńskim, w województwie Łódzkiem.
Na skutek tego w dniu 5 czerwca 1929 roku
o godzinie 10-ej Okręgowy Urząd Górniczy Czę
stochowski, w biurze swojem, mieszczącem się
w Częstochowie przy ul. Panny Marj i Nr. ·67,
będzie rozpatrywał wszelkie uwagi i protesty,
jakie będą złożone na wskazany termin.

Ili.'

Łódzki
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Życzący sobie mogą do dnia! 5 czerwca r. b.
rozpatrzeć plany i rej estry pomiarowe wymienionych nadań gó.rniczych w wytej wspomnianem biurze w godzinach urzędowych.

P. o. Naczelnika

Okręgowego Urzędu

Górnkzeg,o w Częstochowie
(-) Ł. Głuszcz a k
inż. górn.
700 V.
OGŁOSZENIE.

I Urząd Skarbowy podatków i opłat skarbowych w Łodzi podaje do ogólnej wiadomości, że dnia 23 maj a 1929 roku o godzinie 1O-ej
rano na pokrycie zaległości skarbowych odbę
dzie się publiczna sprzedaż ruchomości zasekwestrowanych u niżej wymienionych dłużni
ków:
Koksa Jana, zam. przy uL Aleksandrowskiej 87 - 600 paczek przędzy bawełnianej,
każda paczka wagi 4% kg., oszac. 13.025. 78 1 kasa ogniotrwała. oszac. 400 zł., radjo odbiornik
4-lampkowy oszac. 300 zł. i ruchomości domowe oszac. 1100 zł.
·
Zylbersztajn Majer, Zgierska Nr. 1.18 3150 desek i bali różnych rozmiarów, oszac. na
6970 zł. i przy uL Zgierskiej Nr. 91 - 850 bali
różnych rozmiarów oszac. 6500 zł. oraz w skład- nicy rządowej w Łodzi przy ulfoy Ogrodowej
Nr. 28a: towar, należący do Boryszowskiej Apretury i Drukarni, uHca Borysza 29 - 440 sztuk
towaru prześcieradłowego, płóciennego i kami··
zelkowego, oszac. 21.200 zł.
Zajęte przedmioty reflektanci mogą oglą
dać w dniu licytacji na miejscu od godziny 9-e·j
rano.
Naczelnik Urzędu:
688
(-) Z. Szałański.

OBWIESZCZENIE.
Magistrat m. Łodzi niniejszem zawiadamia,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu reskryptem
Nr. S. F. 4529/2 z dnia 18. 3. 1929 r. do Pana
Wojewody Łódzkiego przyjęło w brzmieniu następującem do swej wiadomości uchwałę Rady
Miejskiej z dnia 17 stycznia 1929 roku w sprawie wysokości stawek komunalnego dodatku
do państwowego podatku od nieruchomości na
rok 1929.
„Rada Miejska, w związku z wnioskiem
Magistratu Nr. 1027 z dnia 9 listopada 1928 r.,
postanawia:
1. ustalić na rok 1929 następujące stawki
dodatku komunalnego do państwowego podatku od' nieruchomości, pobieranego na rzecz m.
Łodzi na mocy punktu 4 artykułu 6 ustawy z
dnia 11 sierpnia 1923 roku o tymczasowem
uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R.
P. Nr. 94, poz. 747):
że

Kategorja I (nieruchomości, w których
conajmniej 50 proc. ogólnej sumy czynszów komornianych, wzgl. wartości czynszowej, przypada na lokale, nie osiągające w roku 1929
100 proc. podstawowego komornego z czerwca
1914 roku).
Od nieruchomości kategorji I stawki wynos.zą:

a) przy ogólnej sumie komornego, nieprze25 proc.
nierucho-

kraczającej w roku 1929 zł. 2,000.- należności państwowego podatku od
mości;
1

b) przy ogólnej sumie komornego, nieprze- zł. 4 1000.- - 50%
podatku od nierucho-

kraczającej w roku 1929
należności państwowego
chomości;

c)

OGŁOSZENIE.

Syndyk tymczasowy masy upadłości firmy
"U n i versa l" w Łodzi oraz wspólników Lajby Berala i Szaj1i· Bendera, adwokat Oskar Aftergut, zam. w Łodzi, przy ul. Andrzej a Nr. 7,
wzywa wierz.ycieli tejże firmy, aby w terminie
40-dniowym osobiście lub przez pełnomocników
złożyli syndykowi swoje pretensje do upadłej
firmy i oświadczyli z 1jakiego tytułu i w jakiej
sumie są wierzycielami oraz wręczyli mu tytuły
swych wierzytelności lub złożyli je w kancelarj i
Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego w Ło
dzi.
Sprawdzanie wierzytelności odbędzie się
w dniu 20 czerwca 1929 r. o godz. 12-ej w poł.
w kancelarji Wydziału Handlowego Sądu Okrę
gowego w Łodzi (Żeromskiego 115).
Łódź, dnia 7 maja 1929 r.
SYNDYK TYMCZASOWY UP ADŁOśCI
Oskar Aftergut, adwokat
712

v.

Łódź,

ul. Andrzeja 7.

przy ogólnej sumie komornego, przew roku 1929 zł. 4,000.- - 75 proc.
należności państwowego podatku od nieruchokraczającei

chomości;

Kategorja II (nieruchomości, w których
conajmniej 50 proc. ogólnej sumy czynszów komornianych, wzgL wartości czynszowej, przypada na lokale, płacące w roku 1929-ym
100 proc. podstawowego komornego z czerwca
1914 roku).
Od nieruchomości kategorji II stawka wynosi 100 proc. należności państwowego podatku od nieruchomości".
Łódź,

dnia 6 maja 1929 r.
MAGISTRAT m. ŁODZI.
Wiceprezydent:

(-) Dr. E.
Przew. Wydz. Podatk.

(-) L. /Kuk.

Wieliński.
677

Nr. 11

tódzki Oziennik Wojewódzki.
OGŁOSZENIE.

Kasa Chorych m. Łodzi podaje do wiado'mości, iż względem pracodawców, którzy dotychczas nie, zgłosili podlegającej ubezpieczeniu na wypadek choroby służby domowej, Kasa
Chorych ,zaniecha stosowania kar na mocy art.
16 Ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązko
wem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz.
U. R. P. Nr. 44, poz. 272), o ile służbę domową
pracodawcy zgłoszą do dnia 15 maja r. b., przy
uwzględnieniu w karcie zgłoszeniowej daty faktycznego przyjęcia do pracy danego pracownika.
W razie zaś przymusowego ubezpieczenia
służby domowej przez kontrolerów po' dniu 15
maja r. b., Kasa Chorych m. Łodzi stosować bę
dzie wobec pracodawców, jako uchylających
się od zgłoszenia pracowników w przepisanym
terminie sankcje karne w myśl uprawn~ień przewidzianych w art. 16 Ustawy z dnia 19 maja
1920 roku.
KASA CHORYCH m. ŁODZI.

(-) F.

Kałużyński

Przewodniczący Zarządu.
'(~)

Dr. Samborski
Dyrektor.
680
OGŁOSZENIE.

L. 14883/27.
Starostwo Powiatowe w Brzezinach podaje
do wiadomości, że w dniu 4 listopada 1927 roku
na zasadzie art. 222 ustawy wodnej z dnia 19.9.
1922 r. :Zatwierdzony został statut Spółki Wodnej w Kalinowie Starym, gm. Bratoszewice, powiatu brzezińskiego, z , siedzibą w Kalinowie
Starym.
Spółka nosi nazwę „Spółka Wodna wsi Kalinów Stary".
Celem Spółki jest osuszenie gruntów człon
ków Spółki zapomocą dren i rowów odpływo
wych według przedłożonego Starostwu projektu.
Statut Spółki uchwalony jednogłośnie 'przez
członków Spółki i ułożony według wymogów
okólnika Min. Robót Publ. z dnia 20. 7. 1927 r.
Nr. 417/23 (M. P. Nr. 161, lp. 225).
Brzeziny, dnia 30. 4. 1929 r.

673

Starosta Powiatowy:
w z. (-) Fr. Buliński
Zastępca Starosty.
OGŁOSZENIE.

Starostwo Powiatowe Łódzkie ogłasza, że
w dniu 17 marca 1928 r. na zasadzie art 222
Ustawy Wodnej z dnia 19. 9. „1922 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 102, poz. 936) zatwierdzony został statut
Spółki Wodnej Gospodarz-Czyżeminek, gminy
Gospodarz, pow. Łódzkiego.

397

Spółka nosi nazwę „Gospodarz - Czyżemi
nek".
Celem Spółki jest osuszenie gruntów człon
ków Spółki, według przedłożonego Starostwu
projektu.
Statut Spółki został przez członków Spół
ki na zebraniu we wsi Gospodarz - Czyżemine)<,
pow. Łódzkiego, ułożony według wymogów
okólnika Ministerstwa Robót Publicznych z dn.
30. 8. 1923 r. Nr. V. 417 /23, (Monitor Polski Nr.
15, poz. 225).
Łódź, dnia 1 maja 1928 r.
Starosta (-) A. R ż e w s k i.

674
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Opierając się

na Rozporządzeniu Prezyden-

ta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 roku o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz.
527), na Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia' 19 lipca 1928 roku o regulowaniu cen przetworów 21bóż chlebowych, mięsa
i jego przetworów oraz cegły {Dz. U. R. P.
Nr. 87, poz. 761) na jednogłośnej opinji Komisji
do ustalania cen, wyrażonej na posiedzeniu w
dniu 10 maja 1929 roku - niniejszem podaję do
wiadomości mieszkańcom m. Łodzi co nastę
puje:
Uchwałą Magistratu m. Łodzi Nr.526 z dnia
10 maja 1929 roku zostały wyznaczone nastę
.pujące ceny maksymalne (najwyższe):

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

1. wieprzowina

2.
bez
3. schab" i baleron

dokład.

4. słonina
5. sadło
6. salceson
7. kiełbasa krajana
,,
8.
serdelowa
9. pasztetowa
1O. serdelki
11. podgarlana
12. czarna
13. kaszanka
1.4. krakowska
15. szynka gotowana
16.
sur. wędz.
"
17.
bez kości
"
18. baleron
gotowany
19.
surowy
Il
20. boczek surowy
21.
gotowany
fi
22. szmalec
23. słonina paprykowana
24. siekane
25. _polędwica sur. wędzona
26. kiełbasa surowa
27. rolada
28. kiełbasa sucha
29. salami

"
"

"
"
"

3.30

420
4.20
4.40
4.40
4.40

4.40

"„ 4,40

„ 5.50

"

5.90
3.20
3.20
1.70
5.50

"

4.80

"
"

" 8.00

" 5.30
" 8.00

"

6._30

" 5.50

" 6.00

"

li

4.80

5.80
do "umowy
8.60
do "umowy
5.50
" 6.80
"" 10.00

Łódzki Qziennik Wojewódzki.
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30. parówki

fi

31. kiełbasa sueha polska

32.
"
33.
34. salami
li

"
"
miękkie

moskiewska
myśliwska

"
"

"

6.80
7.80
7.80
9.60
6.80

"
baranie i cielęce za 1 kg.
w hurcie:
normalna I gat.
zł. 2.65
„
II „
łl 2.20
koszerna I gat.
" 3.44
„ II „
" \ 2.75

mięso wołowe,

Na
1.
2.

wołowina

3.

,,

„

4.
„
5. baranina normalna
6.
'„
koszerna
7. cielęcina normalna
8.
„
koszerna
w detalu:
1. wołowina normalna I gat.
2.
„
fi
II "
3.
„
koszerna I gat.
4.
"
"
gat.
5. baranina normalna
6.
„
koszerna
7. cielęcina normalna
8.
„
koszerna
9. wołowina norm. I gat. bez kości
10.
„
„ II „. „
„
11. polędwica wołowa

n

"
li

"
"
zł.
fi

„
I!

„

„
„
„
„
„

11

2.75
3.25
2.34
2.34
3.00
2.60
4.10
3.30
3.16
3. 90
2. 70
2.80
3.60
3.00
4.10

Na wyroby masarskie koszerne za 1 kg.w detalu:
1. kiełbasa salami I gat.
2.
„
.„ II „
3.
„
wrocławska I gat.
4.
„
„
II „
5.
„ gęsia I gat.
6.
"
H
II "

zł.

10.50
8.20
6.40
4.90
8.00
" 7.10
7. wędlina „rozmaitościH
„ 11.60
8. kiełbaski wiedeńskie I g.
8.20
1, •
9. wątrobiana
„ 6.80
1O. sucha eksportowa
„ 11.30
W myśl § 10 zacytowanego wyżej Rozporządzenia ,M.inistra Spraw Wewnętrznych winni
żądania lub pobierania cen wyższych od wyznaczonych, będą ukarani przez władzę administracyjną I instancji według art. art. 4 i 5 za~
cytowanego wyżej Rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej aresztem do 6 tygodni lub
grzywną do 10.000 złotych, o ile dany czyn nie
ulega surowszemu ukaraniu w myśl innych
usta.w karnych.
Wyżej wyznaczone ceny maksymalne obowiązują na terenie m. Łodzi od dnia następnego

„
„
„

po ogłoszeniu.
Łódź,

Becalelowi Bornsteinowi, chwilę otwarcia upadłości oznaczyć tymczasowo na 25 grudnia 1928
r. i oddać upadłego Bornsteina pod dozór policji.
Sędzia Komisarz wyżej wymienionej upadłości na mocy art. 476-478 K. K.
wzywa
wszystkich jej wierzycieli oraz jej wspólników,
aby stawili się w dniu 17. V. 1929 r. o godz. 12
w Kancelarii Wydziału Handlowego Sądu Okrę
gowego w Łodzi, celem uformowania listy wierzycieli, oraz dokonania wyboru na syndyka
tymczasowego upadłości.

dnia 12 maja 1929 roku.
Wice-Prezydent m. Łodzi
(-) Dr. E. Wieliński.

694
OGŁOSZENIE.

Sąd Okręgowy w Łodzi w Wydziale Handlowym na· posiedzeniu publicznem w dniu 30.
IV. 1929 r. postanowił ogłosić upadłość firmie
,;Bracia Bornstein" w Łodzi i jej właścicielowi

Sędzia

Za

757 V.

Komisarz (-) K. K a w e c k L

zgodność;

Kurator (-) S. Kossakowski
Adwokat.
OGŁOSZENIE.

Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia
11 maja 1929 roku w sprawie Nr. H. Z. 84/29
post a Q o wił: Ogłosić upadłość firmie: „Baszewa Ajzenberg" w Łodzi i jej właścicielom
Baschewie Ajzenberg i Dawidowi-Majerowi
Zaliszewskiemu, chwilę otwarcia upadłości oznaczyć początkowo na dzień 5 maja 1929 r.,
mianując jednocześnie . Sędzią Komisarzem Sę
dziego Handlowego Stanisława Jarocińskiego,
a kuratorem tej upadłości adwokata Wiktora
Pełkę i oddać jednocześnie upadłych pod dozór
policji.
(-) Adwokat Wiktor Pełka,
Kurator masy upadłości.

Na zasadzie art. 476 Kod. Handlowego
wzywam W$Zystkich wierzycieli powyższej .firmy i upadłych spólników, aby w dniu 22 maja
r. b. o godz. 11 przed południem stawili się osobiście lub przez pełnomocników w kancelarji
Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego w
Łodzi celem wysłuchania sprawozdania kura„
tora i złożenia mi listy kandydatów na syndyków tymczasowych.

(-)

Stanisław Jarociński,

Sędzia Komisarz Upadłości.
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OGŁOSZENIE.

II Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych w Łodzi podaje do ogólnej wiadomości,
że dnia 24 maja 1929 roku o godzinie 10 rano
odbędą się licytacje ruchomości zasek~stro
wanych u niżej
„ wymienionych płatników:
1. Spadkobiercy Majera Edwarda przy ul.
Drewnowskiej Nr. 84 - maszyna do rolowania skór oszacow. na zł. 450.-.
2. Lichtensztajn Nusen i Rozen Chil przy ul.
Nowomiejskiej 4-64 sztuki towaru baweł
nianego, znajdującego się w składnicy II
Urzędu Ska:t:"bowego w Łodzi przy ul. Ogro-
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Nr. 11
dowej 28-a w 2-im terminie licytacji, od ceny zaofiarowanej.
3. Kimelman J osek, zam. przy ul. Piotrkowskiej 18 - 150 sztuk towaru białego, znajdującego się w składnicy Urzędlł- Skarb. w
Łodzi przy ul. Ogrodowej 28-a - licytacja
w 2-gim terminie, od ceny zaofiarowanej.
Łódź, dnia 13. V. 1929 r.
Kierownik Urzędu
(-) W. Sobie r a j.
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ZARZĄD

Tow. Akc. Wyrobów

Wełnianych

F- Wilhelma Schweikerta w m. Lodzi
niniejszem ma zaszczyt
narj uszów na

zaprosić

p. p. Akcjo-

Zwyczajne Walne Zebranie
odbyć się mające w dniu 17 czerwca 1929 roku
o godzinie 4-ej po południu w Łodzi, w lokalu
własnym przy tJL Piotrkowskiej 147.
Porz.ądek

Ogłoszenie.

1.

Samochód ciężarowy należący do Jana Bi·
skupa ·i S-ki, Praszka, Rynek 23, kursuje na liPraszka-Łódź;
nji Praszka-Częstochowa
zależnie od zamówień.

2.
3.
4.
5.

Opłata

od 10 klg. za przejazd jednego klm.
wynosi 11/2: gr.

dzienny:
Przejrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
i bilansu za rok 1928, jak również sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Budżet na rok 1929,
Wybór dwóch członków Zarządu i jednego
zastępcy na miejsce ustępujących.
Wybór członków Komisji Rewizyjnej na
rok 1929.
Wnioski Zarządu i Akcjonarjuszów.
692
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Zarząd Spółki
Przemysł Włókienniczy

OGŁOSZENIE.

oi!AO>m........_

Firmie Singer,

Łódź,

ul. Zgierska Nr. 56,
zaginęły następujące marki kontrolne:
14 sztuk a zł. 1.10 od Nr. 1475587 - 600
2 sztuki a zł. 5.- od Nr. 1843399 - 400
54 sztuki a zł. 1.- od Nr. 427647 - 700
Marki te unieważnia się.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
z

Stowarzyszenia Rolniczo - Handlowego
w Radomsku Spółka Akcyjna
zawiadamia, że stosownie do § 27 Statutu,
Zwyczajne
W aloe Zgromadzenie Akcjonarj uszów
odbędzie się w dniu 28 maja 1929 r. w Radomsku, w gmachu własnym przy ul. Wł. Reymonta
Nr. 12 (sala. posiedz.eń, II piętro), o godz. 13-ej. ,_
Porządek dz ie n.ny:
1. Zagajenie Zebrania przez Prezesa Zarządu,
2. Wybór Prezydjum Zebrania,
3. Odczytanie protokółu z poprzedniego Nadzwyczajnego Zebrania Akcjonarjuszów,
4. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku strat i zysków za rok
operacyjny 1928,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie preliminarza
budżetowego na rok 1929,
6. Wybór 2-ch członków Zarządu na miejsce
ustępujących,

7, Wybór 5-ciru członków Komisji Rewizyjnej,
8. Wolne wnioski.
681

w Łodzi

zawiadamia ninijeszym p. p. akcjonariuszów, że.
w dniu 30 maja 1929 roku o godz. 18-ej odbę
dzie się w lokalu Zarządu w Łodzi przy ulicy
Piotrkowskiej 175

573V

Zarząd

Akcyjnej
BRACIA ZAJBERT

następującym porządkiem

dziennym:

1. Wybór przewodniczącego.
2. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności za 1928 r.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz
rachunku zysków i strat za rok op. 1928.
4. Podział zysków.
5. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej i
określenie kompetencji członków Zarządu.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki
o dalsze zł. 600.000.-.
·7. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla
członków Zarządu i komisji Rewizyjnej.
8. Wolne wnioski akcjonarjuszów.

W razie niedojścia do skutku powyższego
zebrania, odbędzie się w dniu 14 czerwca 1929
roku o godzinie 16-ej w tymże lokalu drugie zebranie, które będzie prawomocne bez względu
na liczbę przybyłych akcjonarjuszów.
Akcjonarjusze, życzący sobie wziąć udział
w Zgromadzeniu, winni stosownie do § 22 Statutu spółki, złożyć swe akcje, wzgl. kwity tymczasowe na 7 dni przed W alnem Zgromadzeniem w biurze spółki.
752 V.
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BILANS

247,213.05
l,441,230.94
4,298,840.14
322,059.01

Złotych

9. Długi przedwojenne

Złotych

.

Złotych

Sp. Akc. w Zgierzu

1O. Ogólny zysk w roku 1928
na .umorzenie budynków i maszyn
152,430.44
8,296.13
do kapitału zapasowego
11. Przeniesienie zysku na rok 1929

I

MF\

165,922.59

160,726.57

620V.

921, 702.04 .

2,755.25
857,991.72
3,236.04
57,719.03

Złotych

12, 181,493.49

5,196.02

1. Kapitał akcyjny
2,700,000.2. Kapitał zapasowy do 31 grudnia
210,905.27
1927 r.
8,296.13
219,201.40
5° /o od Zł. 165,922.59 za rok 1928
3. Kapitał amortyzacyjny:
spisano do dnia 31 grudnia 1927 r. 2,096,306.14
152,430.44 2,248,736.58
spisano za rok 1928
92,795.27
4. Kepitał rezerwy specjalnej
1,005,522.5. Dług hipoteczny
785,593.24
6. Długoterminowe wkłady akcjonarj~szy
83,456.20
7. f\kcepty: a) przedwojenne
3,495,958.80 3,579,415.b) bieżące
1, 004,205.19
8. Wierzyciele
540,828.79

STf\N BIERNY:

Manufaktury Bawełnianej
na 31 grudnia 1928 r.

'

326,320.91
16,996.844,847.-:864,753.64

29,900.13
3,718,689.98 3.748.590. t 1
59,069.11
11,563,58

1,320.44
325,000.47

Złotych

Towarzystwa Zgierskiej
STf\N CZYNNY:

1. Grunta fabryczne
2. Zabudowania fabryczne
3. Maszyny
4. Gotowizna w kasie
5. Potfel wekslowy:
a) weksle przedwojenne
b) weksle bieżące
6. Papiery procentowe
7. Materjały na składzie
8. Przędza
9.
Dłużnicy :
a) należności przedwojenne
należności b.eżące

b)

Sprzężaj

11. Sumy przechodnie

10.

12, 181,493.49

Złotych
3,283.98
159,042.08
187.227.22
46, 126.27
268,699.43
27,899.13
63,511.34
165.922.59

Zysk z roku 1927
Dochody z fabrykacji
Dochody z dzierżawy
Różnice kursowe

Rachunek Zysków i Strat za rok 1928.
WINIEN
Strata w roku 1928
Wydatki komisowe
Procenty
Utrzymanie żywego i martwego inwentarza
Państwowe i miejskie podatki
Ubezpieczenia ruchomości i nieruchomości
Kasa Chorych
Ogólny zysk w roku 1928

921,702.04

--~-·_1~-------------------t_ó_dzki Dziennik_ Woj_~wódzki.
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Przemysł Bawełniany

ADAM OSSER, Spółka Akc. w Łodzi
BIL A N S

na

dzień

31 grudnia 1928 r.
STAN BIERNY:

STAN CZYNNY:
Maszyny

Kapitał

zł.

4539.432. 76
1.920.328.09
Samochody
69.531.Kasa
47.518.60
Waluty i Dewizy
1.41.877.13
Papiery Wartośc.
555.914.37
Weksle
867.898.50
Bawełna
213.984.30
Przędza
179.546.55
Artykuły techniczne 20.430.Odbiorcy
2.053.684. 75
Banki
1.786.076.82
Nieruchomości

6.529.291.85

1.613.208.60
413.960.85
3.839.761.57
12.396.222.87

zł.

Akc. zł. 4.800.000."
Amortyz. 2.837.223.69
"
Zapasowy 563. 946.40
Fundusz Rezerw. 1.131.952.36
Jubileuszowy Fundusz Zapomog. dla
Prac. Fabr.
100.000.J ubileuszowy F undusz Zapomog. dla
Prac. Biur.
SO.OOO.Kredytorzy
49.560.10
Banki za rembursy 863.315.83
Zysk

9.333.122.45

150.000.-

zł.

912.865.93
2.000.234.49
12.396.222.87

Dochód z przędzy 2.904.792.46
Procenty
70.269.29
Różnica kursu
6.974.48

2.982.036.23

Rachunek Zysk6w I Strat
MA

WINIEN
Koszty Handl. zł. 394.815.87 ·
Ubezpieczenia
42.873. 75
świadczenia Soc.
140.601.07
Społeczne 41.072.89
11
Podatki
i opłaty 844,238.16
Podatki
\
za płac.

z rezerwy 481,800.- 362,438.16
981,801.74
Zysk do podziału _______
2._o_o_o_.2_3_4_.4_9
zł. 2.982.036.23

zł.

2.982.036.23

Podział żysku.

559V

Kapitał
Kapitał

Rrnortyzacyjny 537,709.Zapasowy
240,00D.Fundusz Rezerwowy
377,925.49
Wynagrodzenie Zarządu 512,800.Wynagrodzenie Komisji
Rewizyjnej
· 5~000.Rezerwa na podatek doch<'.l~owy
326,800.- 2,000,234.49
zł.

2,000,234 49

2,000,234.49

Zysk

zł.

2,000,234.49

Łódzki
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BILANS ZGIERSKIEJ FARBIARNI I APRETURY, SPóŁKI AKCYJNEJ
w dniu 31 grudnia 1928 roku.
ST AN CZYNNY. Nieruchomości złotych
515,892.06. Ruchomości zł. 32,671.11. Maszyny
i Utensylja zł. 442, 165.36. Konie i zaprzęgi zł.
4.979.-. Tabor zł. 20,507.67. Magazyn złotych
81,978.46. Gotowizna w kasie zł. 12,443.17.
Banki zł. 31,311.85. Różni 'dłużn. zł. 324,234.69.
Weksle w portfelu zł. 61,742.45. Weksle posłane do inkasa zł. 32,924.30. Sumy przechodnie zł. 8,582.17. Papiery wartościowe - zł.
17,916.14. Razem zł. 1.587,348.43.
STAN BIERNY. Kapitał akcyjny złotych
800,000.-. Kapitał zapasowy zł. 14,233.42.
Kapitał rezerwowy zł. 65,559.87. Kapitał amortyzacyjny zł. 261,564.04; Różni wierzyciele zł.
257,042.44. Niepodniesiona dywidenda złotych
5.524.20. Zysk za 1928 rok zł. 183,424.46. Razem zł. 1,587,348.43.
Rachunek Strat i Zysków.
WINIEN. Amortxzacja zł. 60,556.65. Koszty handlowe różne zł. 233,876.36. Podatki zł.
94,814.11. świadczenia socjalne zł. 23,199.90.
Czysty zysk zł. 183,424.46. Razem - złotych
595,871.48.
MA. Różni dłużnicy i wierzyciele zł. 19.72.
Różnica kursowa, zł. 2,835.27. . Zysk brutto z
r-ku Fabrykacji zł. 593,016.49. Razem złotych
595,871.48.
U w a g a. Wypłata dywidendy za rok
sprawozdawczy 1928 odbywać się będzie w
biurze fabryki w, Zgierzu, ul. Szczawińska 2,
począwszy od dnia 1 lipca 1929 r.
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Zarząd Spółki

H. LANDSBERG
w Tomaszowie Mazowieckim

zawiadamia pp. Akcjonarjuszów,

Akc.

Zarząd
Przędzalni Wełny

że

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
odbędzie się w dniu 29 maja 1929 r. o godzinie 9-ej rano w lokalu Zarządu w Tomaszowie
Mazowieckim przy ul. Gustownej Nr. 46 z następującym porządkiem dziennym:

1) Wybór przewodniczącego.
2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej i zatwierdzenie bilansu za rok operacyjny 1928.
3) Rozpatrzenie preliminarza budżetowego na
rok 1929.
4) Wybór członków Zarządu na miejsce ustę
pujących oraz wybór piędu członków Komisji rewizyjnej.
5) Wolne wnioski.

W razie niezgłoszenia się przewidzianej
w Statucie Spółki dostatecznej ilości Akcjonarjusz.ów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbę
dzie się w drugim terminie dnia· 19 czerwca r. · b.
o godz. 4-ej po poł. w tymże lokalu i z tym samym porządkiem dziennym, a uchwały powzię
te! na tern Zebraniu będą prawomocne bez wzglę
du na ilość reprezentowanych akcyj.
699 V.

Zarząd Spółki

Wyrobów
Spółki

Akcyjnej Fabryk Sukna

Wełnianych

Akcyjnej
i

Bawełnianych

M. Silbersteina w m. Lodzi
Czesankowej

„DĄBRÓWKA"

na zasadzie § 48 Statutu ma zaszczyt zaprosić

na zasadzie § 45 Statutu ma zaszczyt zaprosić

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

pp. Akcjonarjuszów na ·

pp. Akcjonarjuszów na
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
mające się odbyć dnfa 14 czerwca r. b. o g,odz.
5-ej po południu w lokalu Zarządu w Łodzi, przy
ulicy Piotrkowskiej Nr. 40.
Porządek dzienny:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat za rok 1928 oraz podział zysku.
2. Budżet na rok 1929.
3. Wybory człm~ków Zarządu i kandydatów
na mi·ej sce ustępujących oraz wybory Komisji Rewizyj nerj.
4. Wolne wnioski.
Akcj onarj usze, życzący sobie wziąć udział
w zebraniu,, ~inni złożyć w Zarz.ądzie Spółki
swe akcje lub odpowiednie zaświadczenie najpóźniej na 7 dni przed zebraniem.
691

mające S1ię odbyć

dnia 14 czerwca r. b. o godz.

4-eij po poł. w lokalu Zarządu w Łodzi, przy

ul. Piotrkowskiej 40.
Porządek

dzienny:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat za rok 1928 oraz podział zysku.
2. Budżet na rok 1929.
3. Wybory członków Zarządu i kandydatów
na miejsce ustępujących oraz wybory Komisji Rewizyjnej.
4. Wolne wnioski.
- Akcj ooarj usze, życzący sobie wziąć udział
w zebraniu,, winni złożyć w Zarządzie Spółki
swe akcje lub odpowiednie zaświadczenie najpóźniej na 7 dni przed zebraniem.
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Nr. 11
Zarząd Spółki Akcyjnej

Elektrownia w Piotrkowie

Piotrkowskiej Manufaktury
na zasadzie § 47 Statutu ma zaszczyt
pp. Akcjonarjuszów na

zaprosić

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
mające się odbyć dnia 14 czerwca r. b. o godz.
6-ej po południu w lokalu Zarządu w Łodzi,
przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 40.
Porządek

dzienny:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu i rachunku zyskówi i strat za rok 1928 oraz podział zysku.
2. Budżet na rok 1929.
3. Wybory członków Zarządu i kandydatów
na miejsce ustępujących oraz wybory Ko··
misji Rewizyj ne·j.

4. Wolne wnioski.
Akcjonarjusze„ życzący sobie wziąć udział
w zebraniu, winni złożyć w Zarządzie Spółki
swe akcje lub odpowiednie zaświadczenie najpóźniej na 7 dni przed zebraniem,
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ELEKTROWNIA W PIOTRKOWIE, SP. AKC.
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu

za okres"od 1 stycznia do 31 grudnia 1928 roku.
Bilans sprawdzony przez Komisję Rewizyjną zamyka się po stronie czynnej i biernej sal-

dem w wysokości zł. 8,121,102.01.
Wpływy brutto w okresie sprawozdawczym osiągnęły kwotę zł. 868,485.65.
Okres sprawozdawczy wykazuje stratę w
wysokości zł. 20;288.88.
W okresie sprawozdawczym zakończono
budowę i uruchomiono linję przesyłową Piotrków-Tomaszów. jak również sieć rozdzielczą
w Tomaszowie Maz.
W centrali ustawiono trzecią turbinę, trzeci
kocioł, oraz nową chłodnię.
Piotrków, dnia 3 kwietnia 1929 r.
Zarząd:

M.
C.
C.
A.

Passelecq
Francken
Apanowicz
Chądzyński

K. Riegert.
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Spółka
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Akcyjna

BILANS NIEPRZERACHOWANY
na dzień 30 czerwca 1928 r.

(Rozp. Prezydenta Rzplitej z dnia 22. 3. 1928 r.
Dz. U. R. P. No. 38, poz. 352).
Zł.

AKTYWA.

2,010.82
55,662.69
111,756.14
323,511.15

Kasa
Abonenci za prąd
Banki
Magazyn w Priotrkowie Tryb.
Urządzenia:

Centrala w Piotrkowie Tryb.
4,021,978.78
Linja przesyłkowa Piotrków-To67,074.76
maszów
684,198.27
Sieć w Tomaszowie Maz.
12,936.36
Weksle
9,971,70
Motory w dzierżawie
4,891.69
Procenty i prowizje
2,469.50
Instalacje w dzierżawie
40,000.Gwarancja koncesyjna
7,453.88
_ Kaucja rządowa
Rachunek „Strat i Zysków" 1926 i
1927
104,024.06
Rachunek „Strat i Zysków 1928
3,579.95
Koszty organizacji Spółki Akcyjnej
11,421.20
70.Kaucja członków Zarządu
Akcje do otrzymania
1,000.1.87,021.97
Magazyn w Tomaszowie
Kauoja w Dyrekcji Lasów Państwo~
wych
2,774.22
5,653,807.14
1

'

Zł.

PASYWA.
Kapitał akcyj.uy
Rachunek eksploatacji
Electropol - konto gwarancji
Fundusz amortyzacyjny
Akcje w depozycie
Rachunki bieżące
Akcje do wydania
Kapitał rezerwowy

500,000.166:613.40
40,000.360,096.10
70.4,579,377 .64

1,000.6,650.5,653,807.14

·Jł;

Komisja Rewizyjna:
L. Chacon
L. de Leye
M. Jason
L. Jaworski
R. de Jonghe
Buchalter: Fr. Kosteczka.

Zarząd Spółki:

M.
C.
C.
A.
K.

Passelecq
Francken
Apanowicz
Chądzyński

Riegert

Bilans powyższy został zatwierdzony przez
Walne Zgromadzenie Akcj onarj uszów w dniu
29 kwietnia 1929 r., które jednocześnie na sku·
tek sprzeciwu Ministerstwa Przemysłu i Handlu
anulowało
uchwałę Walnego Zgromadzenia
z dnia 20 października 1928 r., dotyczącą zatwierdzenia bilansu przerachowanego.

Łódzki
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Elektrownia w Piotrkowie
Spółka

BILANS NA

DZIEŃ

Akcyjna

31 GRUDNIA 1928 R.

AKTYWA.
Zł.
Kasa
809.66
Banki
20,070.36
Weksle w portfelu
20,278.39
Abonenci za prąd w Piotrkowie
101,000.26
Abonenci za prąd w Tomaszowie
44,063.66
Materj ały w magazynie w Piotrkowie 171,411.58
Materjały w magaz. w Tomaszowie 153,653.90
Urządzenia:

Centrala w Piotrkowie
5,428,570.67
Linja przesyłowa Piotrków--Tomaszów
696,890.81
Sieć w Tomaszowie
812,529.73
Sieć w Sulejowie
950.Inwentarz Starej sieci w Tomaszowie 110,482.89
Motory w dzierżawie
15,763.50
Instalacje w dzierżawie
1,375.39
Dłużnicy (Rachunki bieżące)
358,916.10
Kaucje:
Rządowa
7,453.88
Lasów Państwowych
2,774.22
w Ministerstwie
34,612.92
Członków Zarządu
90.Koszty organizacji Spółki Akcyjnej
11,421.20
Bank Związku Spółek Zarobkowych
(R-k depozytowy)
90.Straty z lat 1926/27
107,604.01
Strata za r. 1928
_ _2_0_,2~8.88
8,121,102.01
PASYWA.
akcyjny
rezerwowy
Fundusz amortyza,cji inwentarza
Wierzyciele - Rachunki bieżące
Kaucje w depozycie
Akcje w depozycie
Kapitał
Kapitał

Komisja Rewizyjna:
L. Chacon
L. de Leye
M. Jason
L. Jawo1rski
R. de Jonghe
Buchalter: Fr. Kosteczka.

Zł.

500,000.6,650.360,096.10
7,254, 175.91
90.90.8,121,102.01

Zarząd Spółki:

M. Passelecq
C. Francken
C. Apanowicz

A.

Chądzyński

.•K, Riegert

683
Zarząd

Karolewskiej Manufaktury

KAROL KRÓNING i S-ka
Spółka

Akcyjna w Lodzi

ogłasza, że w dniu 31 maja r. b. o godzinie 5-ej
po poł. w lokalu Zarządu przy ul. 6-go S~erpnia
Nr. 5 odbędzie się

Zwyczajne
W.alne Zgromadzenie Akcjonarjuszów
z następ.tJ.jąęym porządkiem dziennym:
1. Zagajenie i wybór przewodniczącego. ·

2. Sprawozdanie za rok 1928.

3. Za twierdzenie bilansu, rachunku strat i zysków za. rok 1928. oraz podział zysku.
4. Plan działalności i budżetu za rok 1929.
5, Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Wnioski.
678

BILANS
Spółdzielni

Mieszkaniowej Urzędników
Województwa Łódzkiego w Lodzi
na

dzień

31 grudnia 1928 r. ·

Nazwa rachunku
Kasa
Lokaty
Różni dłużnicy

Weksle w portfelu
Nieruchomość

Pozost. z poż. Banku
Gosp. Kraj.
Udziały

St. czynny
289.10
52.-802.25
700.173.654.37
40.000.-

3.750.-·
325.36.950.23.436.35
151.000.-36.37

Fundusz zasobowy
budowlany
" wierzyciele
Różni
Pożyczka budowlana
Nadwyżka

215.497.72
Kaucja hipoteczna
Bank Gosp. Kraj. za
kaucje hipot.

St. bierny

215.497.72
480.000.-

480.000.695.497.72

695.497.72

Rachunek strat i zysków
Winien

Ma

Pozostałość

z wpisowego
z 1927 r.
Wpisowe od 5-ciu członków
w 1928 r.
Różnica z wyrównania
udziałów

245.19

50.20.249.85

Procenty od lokat
Koszty rewizji deleg. Rady
Spółdz.
250. 95
Koszty rejestr. statutu
i ogłosz.
32.50
Związek Spółdzielni,
opłata roczna
150.Księgi, druki, mat. piśm.,
portorja i opł. stempl. 95.22
Nadwyżka
36.37

~~--·~~--·------

565. 04

565.04.-·

ZARZĄD:

K. Kozłowski, Fr. Grzesiowski,
St. Miller,

Łódzki Dziennik Wojewódzki.
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OGŁOSZENIE.

Ogłoszenie.
Kasa Chorych m. Łodzi podaje do wiadopomoc akuszeryjna ubezpieczonym
Kasy Chorych m. Lodzi· będzie udzielana przez
dyplomowane, a zarejestrowane przez Kasę
Chorych m. Łodzi akuszerki, zamieszkałe na
tę~e~ie działalności Kasy Chorych m. Łodzi.
mości, że

Kasa Chorych m. Łodzi rejestrować będzie
te akuszerki, które posiadają conajmniej 3-letnią praktykę.

Akuszerki, odpowiadające ·powyższym wymogom zechcą zgłosić się z dokumentami, uprawniającemi do wykonywania praktyki akuszeryjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do
Centrali Kasy Chorych m. Łodzi, Łódź, ul. Wólczańska Nr. 225, pokój Nr. 25 (II piętr~), celem
zarejestrowania się oraz podpisania odnośnej
. deklaracji, przewidującej jednocześ_nie cennik
płac za pomoc okazywaną uprawnionym do korzys1:ania z pomocy akuszeryjnej.
Rejestracja trwać będzie od dnia 15 maja
dÓ dnia 22 maja r. b. włącznie od godz. 9 do
15-ej (w sobotę do godz. 13) w następującym
porządku:

1) nazwiska na litery A do
2)
„
„ ,, E „
3)
li
li
li
I "
4)
"
li
li
L I.I

D w dniu 15 maja r.b.
H „ .16 "
"
KI "
17 li
"
N
li
18 ,,
li
.21
fi

p
s
"
,,
T .z
"
KASA CHORYCH m.

5}

tf

6)

li

ff

li

11

(-) Dr. E. Samborski
Dyręktor.

li

22

"

"

"
"

ŁODZI.

(-) F.

Kałużyński.

Przewodnicz.

Zarządu.
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20g.

Dyrekcja Miejskiej Szkoły Handlowej Męs
kiej w Lodzi (ul. Kilińskiego Nr. 109)1 podaje
do wiadomości, że świadectwo, wydane przez
tęż Szkołę Handlową Miejską w Lodzi, w dniu
20 czerwca 1925 roku, za· Nr. 54 na imię Zygmunta-Ernesta Fuchsa, urodzonego dnia 26 lipca 1908 roku w Łodzi, wyznania ewangelickiego, niniejszem 'unieważnia się. Wszelkie uprawnienia, wypływające z uni~ważnionego oryginału, przelewa się natomiast na wydany Zygmuntowi-Ernestowi Fuchsowi duplikat.

Dnia 14 maja 1929 r. Sąd Okręgowy w Ło
dzi w Wydziale Handlowym postanowił: ogłosić
upadłość firmie „Adolf Lipski" i jej właścicielo
wi Adolfowi Lipskiemu, 2) chwilę otwarcia
upadłości oznaczyć
początkowo na 15 marca
1929 r., 3) zamianować Sędzią Komisarzem Sę
dziego Handlowego Wacława Kaffanke, 4) zamianować kuratorem upadłości obr. sąd. Wła
dysława Cedrowskiego 1 5) osadzić upadłego w
areszcie dla dłużników, 6) dokonać opieczęto
wania kantoru, składu, kasy, zbioru dokumentów, rejestrów, papierów, ruchomości i rzeczy
upadłego gdziekolwiek się one znajdują, 7) dokonać publikacji wyroku zgodnie z przepisem
art. 457 Kod. Handl., 8) uskutecznić wpis w rejestrze handlowym na zas. art. 2 p. 4 dekretu
z dnia 7 lutego 1919 r., 9) wyrok opatrzyć rygorem tymczasowej wykonalności, 10) odpis wyroku zakomuoikować Prokuratorowi przy Sądzie
Okręgowym w Łodzi.
Za zgodność: kurator upadłości Cedrowski,
Sędzia Komisarz masy. upadłości f. „Adolf Lipski" na mocy art. 476 K. H. postanawia: wezwać wierzycieli f. „Adolf Lipski" do stawienia
się w dniu 24 maja 1929 r. na godz. 10 rano do
kancelarji Wydziału Handlowego Sądu Okręgo
wego w Łodzi (ul. Żeromskiego Nr. 115) w celu
wysłuchania sprawozdania kura tora upadłości
i wyboru syndyka tymczasowego.
Łódź, dnia 14 maja 1929 r.
Sędzia

758

V.

Komisarz: (-) Wacław Kaffanke
Za zgodność:
Kurator upadłości: (-) Cedrowski.

Rada Nadzorcza
Spółki

W7rob6w

Akc7jnej
Bawełnian7ch

l H. Poznańskiego
w·

Łodzi

podaje do wiadomości, że Walne Zgromadzenie akcjonarjuszów, wyznaczone
w pierwszym terminie na dzień 14 maja
1929 roku nie doszło do skutku, wobec
czego odbędzie się ono w powtórnym
terminie, ustalonym na dzień 28 maja
roku bieżącego pod skutkami, podanemi
w ogłoszeniu, umieszczonem w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzlliego
Nr. I O z dnia I maja 1929 r.
1s9 v.
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DliłlDSZEllft

DRDBnE.
zagubił ksiązkę

1892,
wojA ptekarski Gustaw,przezrocznik
PKU Tomaszów.
. . 2-3-1
Abram. Piotrkowska 51, zagubił blanco-weksel
A ronson
na
500.15.11.29., wystawca Ber Lerskową, wydaną

złotych

płatny

ner, Równe, Klasztorna 18. Powyższy weksel unieważ
niam.
901-3-3
rajer Bernard, zagubił legitymację na ·prawo kierowania samochodem, wydaną w Łodzi.
7-3-1
ocheński Tadetisz, zagubił kartę odroczenia, wydaną
B przez Komisję Poborową Nr. 2 w Łodzi
982-3-1
adowska Józefa, zagubiła dowód osobisty, wydany przez
gmine Barłogi. ·
985-3-1
ibel Eugenji, zamieszkałej w Łodzi. skradziono dowód
osobisty, wydany prżez Magistrat m, Łod·zi,
984-3-1
erger Sztama, rocznik 1908, zagubił zaświadczenie wojskowe, wydane w Łodzi,
990-3-1
ocian Menasze, rocznik 1902, zagubił dowód osobisty,
wydany przez Łódzkie Starostwo .. Grodzkie oraz zaświadczenie zwolnienia z wojska, wydane przez 58 pułk
Poznański.
975-3-1
alcerzak Stanisław z.e wsi Smardze.w, gm. Wróblew.
pow. Sieradzkiego, z·agubił zezwolenie na broń, wyd.
przez Starostwo Sieradzkie w r. 1929.
3-2
. Besser Feliks, inżynier Piotrkowska 107, zagubił paszport zagraniczny, wydany przez Łódzkie Starostwo Gro
dzkie z ważnością do 2. 5. 29.
930-3-2
auman Wanda, zagubiła wyciąg z ksiąg ludności, wydany w Władysławowie, pow. Konin.
991-3-3
uchholc i W awrzynkiewicz, Łódź, zagubili ks. koncesyjną za Nr. 129 oraz książeczkę zażaleń, wydaną prez
Magistrat m. Łodzi.
;
393-3-2
ersztejn Leon zagubił legitymaeję na prawo_ ki,erowania
samochodu Nr. 3977. wydaną w Łodzi oraz kartę mo bilizacyjną r. 1899 z przydHałem do 4 Dyonu samochodowego w Łodzi.
969-3-2
ilski Józef, r. 1886 zal!ubił książkę wojskową wydaną
przez PKU Kutno.
.
.
972-3-2
rysz Ludwik, 6-go Sierpnia 13, zagubił świadectwo przemysłowe kat. Ilb, handlowy, wydane przez Urząd skarbowy w Łodzi.
953-3-2
orkowska Helena, Fiałkowska 4, zag. dowód · osobisty,
. . wyd. przez Kom. P. P. m. Łodzi.
· 771-3-3
inder Konstanty, r. 1895, zagubił ksiązkę wojskową,
wyd. przez P.K.U. Konin.
b-3-3
elina·Belinowicz Jan, Wólczańska 222, zagubił książkę
Kasy Chorych m. Łodzi oraz weksel na zł. 300, pła·
tny 15.7.29, wystawca B. Przybył, Łódź, żyro W. Muszyński i T. Lorek. Weksel ten unieważnia się.
948-3-2
ornszt~in Szmul, r. 1901 zagubił ks. wojskową, wydaną
B przez 27 p. p. w Częstochowie.
902-3-2
inder Motek, r. 1909, zagubił kartę z komisji poborowej,
wyd. w Łodzi.
.
317-3-2
alcerzyk Franciszek, Konstantynowska 44. zagubił dowód osobisty, 'wyd.any przez Magistrat m. Kalisza oraz
dyplom ciesielski,
·
517-3-2
raun Szmul r. 1898, zagubił ks. wojskową. wyd~ą
przez P.K.U. Łódź.
85-3-3
ekerman Ksyl, Zgierska 34. zagubił weksel na· zł. t90.pł. 30. Xl. 29., wystawca K. Mazowiecki, Lipsk n-Wisłą. Weksel ten unieważnia Rię.
.
·.
757-3-3
ryła Stanisław. r. 1906, zagubił zaświadczenie wojskoB we z Komisji Pob. w. Łodzi.
.
768-3-3
idlińskiej Franciszce, zamieszkałej w Łodzi ut.' Piotrkowska 291 skradziono legitymację urzędniczą, wydaną
przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Łódzkiego. 961-3-2
zerny Eugeniusz, r. 1901, zagubił ksi14żkę wojskową, wydaną przez II p. lotnfoży.
. 325-3-2
zaja Jan, r. 1896, zagubił książkę wojskową i kartę mobilizacyjną wydaną przez PKU Łódź
.
949-3-2
willich Kalman, Nowo-Targowa 8, zagubił świadectwo
pochodzenia konia, klacz, sk, gniada, lat 3
680-3-3

B

B
B
B
B
B

B
B

B

B
B
B
B
B

B
.
B

B
B
C

C
C
C

Cieślak Adam, r. 1899, zagubił ksfą~kę wojskową, wyd,

przez p,. Kr l)'_. Konin.
3-2
zięcielewski ,; §t~nisław~ r. 1898,-'zagubił ks wojskow",

D oraz wyciąg z ksiąg ludności, wyd. w Łodzi.

780-3-3
r. Józef • Jaroszewski, Łódź, Ewangelicka 16, zagubił
ks; ka·sy pożyczk. Banku Gospodarstwa Krajowego.
Oddział Łódzki, Nr. 1355.
761-3-3
ryzner Bronisław, r. 1904, zagubił książkę wojskową,
wydaną przez PKU Poznań.
905-3-2
opadlik Kazimierz, r, 1900 zagubił książkę wojskową i kar
·tę mobilizacyjną wydan" przez PKU Piotrków.-~ 968-3-2
alka Janina, ze wsi Redzeń-Nowy, zagub. legitymację
służbową za Nr. 34-28. wyd. przez Główną Srctadnicę
Uzbrojenia Nr. 3 w:Regnach
3-2
mowski Z. i S-ka, Piotrkowska 150, zagubił koncesję
na taksówkę Nr. 246, wydaną przez Magistrat m. Ło
dzi.
·
955-3-2
mowski Lygmunt, Piotrkowska 150, zagubił tylny numer rejestr. od samochodu ŁD 80932.
115-3-3
lbaum Icek Lejb, r. 1900, zagubił ks. wojskową, wyd..·
przez P.K.U. Łódź-m., oraz weksel na zł. 80.- płatny 20. 4. 29 , wyst. H. Migdał, Łódź, zł. Elbaum. · Weksel
. ten unieważnia się. ·
·
779-3-3
delman Lóla, Zachodnia 13 zagubiła weksel na zł. 50
pł, 15.5.29,wystawca M. Blumens, Kutno, zfecenie Tauha. Weksel ten unieważnia się.
912-3-2
delman Jankiel, r. 1900 zagubił książkę wojskową, wydaną przez PKU Łódź,
319-3-2
rlich Pejsach Josef, r •. 1906, zagubił zaświadczenie wojskowe z Komisji Lekarskiej kat. A.
936-3-2
ilenberg Łajb, rocznik 1909, zagubił kartę rejestracyj
ną, wydaną w Łodzi oraz wyciąg z ksiąg ludności
z gminy Bartoszewi~e.
1004-3-1
labum Mojżesz, rocznik 1905, zagubił wojskowy doku.
ment urlopowy, wydany przez 18 pułk SkierniewiCł:?·
978-3-1
· Eisert Karol, Łódź, Piotrkowska 135, zagubił książkę
rejestracyjną samochodu ŁD 1119, wydaną przez Dyr.
Robót Publicznych w Łodzi.
795-3-3
ksztajn Abram, r. 1907, zagubił .zaświadczenie komisji
poborowej, wyd. w Łodzi.
84-3-3
arbiarnia ,,Exspress" w Łodzi, zagubiła świadectwo
pochodzenia konia, ogier, kasztan, łysy, lat 4.
5-3-1
lek Izaak, rocznik 1901, zagubił książkę wojskową, wydaną, przez PKU Łódź-m.
12-3-1
Frenkiel Szmul. Kamienna 10, zagubił weksel na złotych
47.-, płatny 5. 5. 29., wyst. Szer, Łódź, zł. F~dland.
Weksel ten unieważnia się.
9-3-3
uks Szmul Chaskiel. Pabjanice, zagubił weksel na zło
tych 100.-, płatny 1.8.29„ wystawca N. Pelto, zlecenie L. Pelto.
1008-3-1
raszczyński Stanisław,· rocznik 1908. zagubił z.aświadcze
F nie :wojskowe, wydane w Łodzi.
996-3-1
irma Stahdard~Nobel w Polsce, Sp. Akc skład w Kaliszu,
zagub. znaki samochodu Ł.D. 929, wyd. w lodzi. 3-2
alkenberg Leopold, Przędzalniana 61, r. 1901, zagubił
książkę wojskową, wydaną przez P.K.U. Łódź oraz
dowód osobisty, wydany w Łodzi.
799-3-3
rajndlich Abram Jakób, Kamienna 9, zagubił dowód
. osobisty, wyd. przez Star, Powiatowe w lodzi 796-3-3
irma „ Violet" Piotrkow~ka 83 zagubiła 3 weksle 1) na
zł. 138.83 płatny 26.5.29 2; na zł. 400 ··płatny 30.5.29
i 3) ną ·zł. 200 · płatny 2.6.29. z wystawienia własnego na
zlecenie Dr• .F. E. Kachane, Kraków. Weksel ten uniewatnia się oraz ostrzega przed nabyciem.
916-3-2
rydman · Wolf, Solna 10, zagubił dowód tożsamości konia, wałacha. lat 12.
.
25-3-3
ryzowi Francisz~owi, zamieszkałe1!1'1 w ł.odzi, ul. Pała
cowa 12, skradziono dowód osobisty wydany w Zduń
skiej Woli oraz książkę wojskową wydaną przez PKU
Łódź-m.
960-3-2
Gołębiowski. Juljan, r. 1898, zagubił ks. wojskową, wyd.
przez P.K.U. Łódź.
· ·
76-3-3
Goldsztajn Josek . r. 1893, zagubił ks;-we>j1kową, wyd.
przez P K.U: Łódź,
b-3-3

D

D

D
D

D

D
E

E

E
E
E

E

E
F
F

F

F
F
F
F

f
F
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Gryc ldel, rocznik 1889, zagubił książkę wojskową, wydaną przez PKU Łódź-m.
989-3-1
ertel Chaskiel. rocznik 1906, zagubił zaświadczenie
wojsk. z Komisji Poborowej w Łodzi kat. A.
977-3-1
arbarczyk Feliks. r. 1900 zagubił książkę wojskową, wydną przez 47 p, w Stryju, dowód tożsamości oraz świa
dectwo przemysłowe IV kat. wydane w Łodzi.
904-3-2
lanc Józef. Gdańska 97, zagubił przedni znak samo~
chodowy ŁD 407, wydany przez Dyrekcję Robót Publicznych w Łodzi.
1006-3-1

Marja, za~. dow. osobisty, wydany w gminie
powiatu Kutnowskiego.
575-3-1
on Elja~z, rocznik 1907, zagubił zaświadczenie wojskowe, wydane w Łodzi.
675-3-1
iełpiński Franciszek, Inowrocław, zagubił książkę reK jestracyjną samochodu PZ. 40717, wydaną przez Województwo Poznańskie.
3-3-1
ruszyński Bronisław, rocznik 1896, ~agubił książkę wojskową, wydaną przez PKU Piotrków.
1012-3-1
ozłowski Józef, Przyłęk - Duży, zagubił dowód osobisty, wydany przez Urząd Gminy Popień.
995-3-1
-Kafeman Lajzer, rocznik 1909, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną w Łodzi.
997-3-1
rygierowi Ludwikowi, Narutowicza 83, skradziono dowód osobisty, wydany w Łowiczu oraz ćwiartkę lo1003-3- ~
su. 19-ej Loterji Państwowej Nr. 133570.
onsens Moszek Aron, Piotrkowska 62, zagubił paszport za~raniczny, wydany przez Łódzkie Starostwo
Grodzkie.
992-3-1
empski Paulin, wieś Kumos. gm. Kluki. zagubił ksią
żeczkę poborową wyrobów tytoniowych.
945-2-2
lajn Jakób. Nadolna 32, zagubił dowód osobisty, wydany w Sieradzu.
_
932-3-2
rzoska Władysław, r 1898, zagubił książkę wojskową,
wydaną przez P.K U. Sieradz.
218-3-3
aczmarek Józef, r. 1898, zagubił książkę wojskową.
wydaną przez P.K.U. Łódź.
105-3-3
ozub Bazyli, Zagajnikowa 53, zagubił kartę pobytu
i zaświadczenie obywatt!lstwa polskiego, wydaną
w Łodzi.
132-3-3

Kowalska

Łanięta,

G
G

K

G

K

Michał zagubił wyciąg z ksiąg ludności, wykartę poborową r. 1906. wy-

Grzybowski
dany w Tuliszkowie oraz
daną

w

Łodzi.

937-3-2
tylny znak samochodowy
Dyrekeję Robót Publicz908-3;3
Grzybowski Stanisław, r. 1891, zagubił książkę wojskową, wydaną przez PKU Łódź.
320-3-2
utman D. Jerozolimska 7, zagubiła 2 blanco weksle n•
zł. 100, płatny 29.4,29 wystawca F. Grynberg, na zł.
60 płatny 30.5.29 wystawca Gdalewicz, 4 protesty 1) na
zł. JOO płatny 21.2.29 wystawca Gdalewicz zlecenie Gutman, 2) zł.190 płatny 31.12.28, 3) zł ~OO płatny 1.2 29 wysstawca Blausztajn, zl. Gutman i 4) zł. 39. pł, 20.2 29 W) Stawca Boms zlecenie Pastawelski, oraz 2 weksle 1) na zł. 90
płatny 1.8.29 wystawca Goul i 2-gi na zł 3 l płatny
15.5.29 wystawca J. Łużny. Weksle te unieważnia
się.
956-3-2
-Graczyk Józef, r. 1907, zagubił zwolnienie wojskowe,
wyd. przez komisję poborową w Łodzj.
221-3-3
rynbaum ,Rajzla, Szko.lna 24, zagubiła-- dowód osobisty
zagr., wyd. przez Polski Konsul. w Bukareszcie. 83-3-3
(J.ieldbard Lejbuś r. 1"88, zagubił ks wojskową, wyd.
przez P.K.U. Końskie.
16-3-3
-Haśkł.ewicz Andrzej, Nowo-Sikawska 20, zagubiła duwód osobisty, wydany przez IL Komisarjat P. P. w Ło
dzi.
13-3-1
Godeł. Złoczew zagubił
ŁD 81247, wydany przez
nych w Łodzi.

G

ad

G

G

zagubił zaświadcze
Łodzi oraz wyŁodzi
976-3-1

Chaim Jojne, rocznik 1907,
H echt
nie wojskowe z Komisji Poborowej w
ciąg

z ksiąg ludności, wydany w
ofman Alfons Aleksandrowska 66, zagubił tylny znak
samochodowy ŁD 81461, wyd. przez Dyr. Rob. Pub.
w Łodzi.
.
775-3-3
elbik Stanisław, zagubił wyciąg z ksiąg ludności, wyd.786-3-3
w ~m. Widzew 1927 r.
óiwiak Stanisław, rocznik 1884, gmina Brus. zagubił
książkę wojskową, wydaną w Łodzi.
993-3-1
udenherc Jakób Lejb, rocznik 1908, zagubił zaświadcze
nie o rejestracji, wydane w Łodzi
1013-3-1
-J- akubowski
Bolesław, 7agubił dowód osobisty, wydany
przez Łódzkie Starostwo Grodzkie oraz zaświadczenie
Komisji Poborowej, rocznik 1907.
1016-3-1

H

H
J

J

Janowski Jakób Aron rncznik 1895, zagubił książkę wojskową, wydaną przez PKU Łódź oraz dowód osobisty,
wydany w Łodzi.
998-3-1
agielski Ignacy, Rawska 13 zagubił dowód osobisty, wy
dany przez Łódzkie Starostwo Grodzkie
926-3-2
aniszewski Bronisław, r. 1907, zagubił odroczenie wojskowe, wyd. przez P.K.U. ,Łódź i dowód osobisty, wyd.
w Łodzi.
70-3-3
agidzińska Anastazja, Drewnowska 33, zagubiła dowód
J osobisty wydany , przez tódzkie Starostwo Grodzkie. ·
906-3-2
oskowicz Gerszon, Wólczańska 2, zagubił paszport zagraniczny, wydany przez Konsulat Polski w Paryżu
Nr. 19528-1909-25.
198-3-2

J
J

J

Kiajn Abram Nojech. Marysińska 23, zagubił 4 weksle:
1) na dol. amer. 100.-, płatny 22.5.29., wystawca Herman Kahan i Ida Kahanowa, Łódź, zlecenie Sztajnsznajd~r
i Abram Urbach, Łódź, 2) na złotych 170.-, wystawca
Winkler, Łódź, zlecenie Milgrom, 3) na złotych 300.-,
płatny 20. 5. 29. i 4) na złotych 65,-. wystawca Alter M.
żyro Lewkowicza. Weksle te unieważnia się.
1009-3-1
aftal Perla, Sienkiewicza 13. zagubiła paszport zagraniczny, wyc;l. przez Łódz. Star. Grodzkie
1018-3-1

K

K

K
K

K

K
K
K

K

Wólczańska

75, zagubiła
VII. Komisarjat P. P.
w Łodzi. Nr. 44-22.
794-3-3
asna Karolina, Rajtera 17, zagubiła dowód osobisty,
wydany w gminie Bałdów.
91-3-3
owalski Józef, Szara 18, zagubił dowod osobisty i le!!itymację bezrobocia.
21-3-3
ulik Stanisław zagubił dowód osobisty wydany pr~ez
Starostwo w Łęczycy.
903-3-2
lut Rojnhld, r. 1907, zagubił kartę z komisji poborowej.
396-3-2
uśmirak Jakób,
1907, zagubił dokument wojskowy,
wydany przez komisję poborową w Łodzi.
461-3-2

Janina Eleonora,
Karwowska
dowód osobisty, wydany przez

K
K
K
K

K
K oźmi(lski
wydaną
K

r:

Władysław

zagubił książeczkę

przez P. K. U.

Łódź

wojskową;

-miasto,

959-3-2

mieć Tadeusz, rocznik 1906, zagubił kartę odroczenia,
wydaną w Łodzi oraz wyciąg z ksiąg stałej ludności

gm. Swinice, pow. Tureckiego.

521-3-2

Kulesza

Franciszek, mieszkaniec wsi Brysk, gm. Tum
wydany w kwietniu 1926 r. przez Sąd
na Jgnacego Walczaka, mieszkańca
wsi Brysk na cztery korce żyta.
42-3-3

zagubił wyrok,
Pokoju w Łęczycy

K

aźmierczak

Józef, zagubił dowód osobisty, wydany
przez Starostwo w Łęczycy
769-3-3

Tadeusz, Łódź, ulica R_zgowska 109, zagubił
koncesję na komunikację autobusową Łódź - Piotrków
ŁD 80559, ŁD 80631, wyd. przez Dyr. Rob, Publ. w Ło

K owalczyk

dzi za Nr. 15062.
ałuża Józef, r. i 902, zagubił
K ną przez P K.U. Piotrków.

książkę wojskową,

. Stanisław, Koźminek, powiat
K otarski
tylny znak samochodowy ŁD 80395,
Dyr. Robót Publicznych w Lodzi.
ewkowicz Abram, rocznik 1906,
wojskowe; wydane w Łodzi.

789-3-3
wyda783-3-3

Kaliski, zagubił
wydany przez
792-3-3

zagubił zaświadczenie

L
675-3-1
Abram, 6-go sierpnia 26,
patent III. kateLewin
gorii oraz zezwolenie na prowadzenie mleczami, wyzagubił

dane w Łodzi.
523-3-2
isowa Stanisława, za~ubiła patent akcyzowy J. kategorji, wydany przez Urząd Skarbowy w Łodzi dnia
15.1.29. za L. 1092.
524-3-2
Lasota Jan, r. 1891, zagubił książeczkę wojskową, wyd.
przez P. K. U. Łódź-powiat.
460-3-2

L
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Laskowski Michał, r. 1893, zagubił książkę wojskową.
wydaną przez P.K.U. Łódź.
.
.
758-3-3
epiarska Izabela, Łódź, Wodna 38, zagubiła dowód osobisty, wydany przez Łódzkie Starostwo Grodz. 763-3-3
is Eugeńjusz, Pabianice, Kościelna 48, zagubił świade
ctwo palacza; wydane przez Stowarzyszenie Dozoru
Kotłów w Warszawie.
787-3-3
iberman Icek r. 1898, zagubił książkę wojskową, wyd.
··. przez P.K U Łódź-m.
784-3-3
ichtenberg Efroim, Tomaszów-Maz., zagubił tylny znak
samochodowy ŁD 1263, wydany przez Dyrekcję Robót Publicznych w Łodzi.
791-3-3
ikwerman Cecylja, zagubiła paszport zagrarticżny, wyd_.
przez Łódzkie Starostwo Gtndzkie.
798·3-3
isowa Stanisława, zagubiła świadectwo przemysłowe
L 1. kategorji, wydane przez Urząd Skarbowy w Łodti
dnia 15.1.29. za Nr. 1374-IX.
525•3-2
atarski Stanisław, r. 1898, zagubił książeczkę woiskoL wą i kartę mob. wvd. pr1ez P. K. U. Łódź. 458-3-2
Langner Józef, Kaliska 22, zagubił książeczkę wojskową,
wydaną przez Urząd A~cyz i Mon. Paflstw. w Łodzj,
318-3-2
esman Icek r. 1909, zagubił kartę rejestracyjną. wyd.
w Łodzi, wyciąg z ksiąg ludności, wyd. w Głownie
oraz tymczasowy dowód osobisty, wyd. w Łodzi. 964-3-2

L

L

L

Roman, Bazarna 10, zagubił kartę powołania,
O l~jniczak
r. 1900, wydaną przez PKU Łódź-m.
962-3-2
grodniczak Walerja, wieś Wola - Krzystopolska, gmina
O Krzyżanów. zag, wyciąg z ksiąg stałej ludności. 934-3-2
-Poklasińska Marjanna, zagubiła paszport oraz zapotrzebowanie na v. yjazd do Francji. wydany przez Starostwo powiatu Łaskiego.
685-3-1
liziński . Elo, rocznik 1910, zagubił kartę re;estracyjną,
wydan4 w Łodzi.
572-3-1
okora Piotr, mieszkaniec wsi Zdżary, gmina Chotynin,
powiatu Wieluńskiego, zagubił dowód tożsamości konia serja A. Nr. 435825.
5606-3-3
łocki Leon, rocznik 1901, zagubił kartę demob., wydaną przez 85 p. p. Nowa-Wilejka.
933-3-2
iątkowski Laibuś,rocznik 1896, zagubił książkę wojsko:
wą, wydaną przez PKU Kutno.
520-3-2
ilarski Mieczysław, roczn!k 1901. zagubił tymczasowe
żaświadczenie wojskowe, wydane przez 4 Dyon Samoc8odowy w Łodzi.
957-3-2
awełczyk Władysław, Napiórkowskiego 95, zagubił pozwolenie szoferskie L. 3442, wydane przez Dyr. Rob.
Publicznych w Łodzi.
944-3·2
ysklak Feliks. rocznik 1899, wgubił książkę wojskową-,
wydaną przez PKU Tomaszów-Maz.
225-3-2
yiiak Władysław, rocznik 1898, zagubił książkę wojskową; wydaną przez PKU Łódź.
.
277-3-2
łocki Abram Hersz, rocznik 1907, zagubił kartę poborową, wydaną przez komisję poborową oraz dowód tożsa
mości. wydany przez XIII. Kom. P. P. w Łodzi. , 394-3-2
ladek Hugon, rocznik 1897, zagubil książkę wojskową
wydaną, przez 4 Dyon Samochodowy w Łodzi. 462-3-2

P

L

P

L

P

L

Stanisławowi, zamieszkałemu w Ruścu,
sumę złotych 200.-,
przez Franciszka Płóciennika.
217-3-3

Lichnowskiemu
skradziono 2 blanco-wekslowe na

wystawione
echeld Teodor, r. 1902, :tagubił kartę mohlizacyjną,
wydaną przez P.K.U. Łódź.
18-3-3
ęczycki Moszek r. 1900, zagubił kiążkę wojskową.
Ł wydaną przez PKU Łódź-m.
922-3-2
ajerfeld Juda Arje, rocznik 1906, zagubił kartę poboborową kat. B. oraz dowód osobisty, wydany w Ło
dzi.
6-3-1
achlańska Kazimiera. zagubiła dowód osobisty, wydany w gminie Wróblew.
679-3-1
iśkiewicz Jan, zagubił dowód osobisty, wydany przez
Łódzkie Starostwo Grodzkie.
994:..3.1
ajer Rudolf, Szkolna 15, zagubił książkę wojskową,
wydaną przez P.K.U. Łódź oraz dowód osobisty, wydany przez IV. Kom. P. P. m Łodzi.
762·3""3
iechowski Wiktor, Koniecpol. zagubił legitymację na
P.rawo kierowania samochodem, wydaną przez Dyr.
Rob. Publ. w Łodzi za Nr. 782-25.
788-3-3
otylski Jakób, rocznik 1903, za~ubił książkę wojskową,
wydaną przez PKU Łódź-pow.
929-3-2
ałecki Bronisław r. 1895 zagubił tymczasowe zaświad
czenie wojskowe, wyd. przez PKU Łódź.
911-3-2

L

M
M
M

M

M

M
M

arciniak Roman, zam Nowo-Zarzewska 44, zagubił
poz.wolenie na prawo kursowania na drogach publicznych samochodem osobowym Nr. rejestr. ŁD 1380.
913-3·2
ichalska Zofja, zagubiła legitymację nauczycielską,
wydaną przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Łódzk.
444-3-2
eumark Eu~erija, Cegielniana 36, zagubiła dowód oso·
bisty, wydany przez Łódzkie Star. Grodzkie. 952-3-2

M

~~~-,_--~-~::-:-~~~~~~~~~~~~~~·

M

N
Dawid, Franciszkańska 57. zagubił weksel na zł.
N ygus
200.-.
15.7.29. wystawca Emil Szerfer,
płatny

kówek. zlecenie J. Goldszmidt.
się.

Gał

Weksel ten unieważnia
781-3-3

Adam, rocznik 1891, zagubił ksiąźkę wojskoO.lszacki
wą, wydaną przez PKU Sieradz.
1014-3-1

krasa Jan. rocznik 1899, zagubił książkę wojskową,
wydaną przez PKU Warszawa-Praga.
1001-3-1
()żardowicz Feliks, rocznik 1898, zagubił książkę woj.
skową, wydaną przez PKU Łódź.
928-3-2

O

()chocki Józef, kol. i gm. Gospodarz, zagubił 2 weksle
złotych 500 i złotych 200, płatnych 1.6.29. wystawca
Wł. Jurek, Łódź, dowód tożsamości konia, klacz jasnokaszta~owata oraz koncesję na prowadzenie sklepu kolonjalno - rzeżniczego, wydaną przez Starostwo Powiatowe
w ł,odii.
965-3-2

Nr. 11

P··.·
P
P

P
P
P

P
Jan, rocznik 1898, zagubił książkę wojskoPawlikowski
wą. oraz kartę moblizacyjną, wydaną przez PKU Łodź
powiat.
.
3Q0-3-2
iotrkowski Abram Jakób, r. 1906, zagubił książkę wojskową, wydaną przez P.K.U. Kielce.
790-3-3
iłat Piotr, rocznik 1905, zagubił książkę wojskową, wydaną przez PKU Łódź-pow.
950-3-2
iliszkowi Teodorowi, Mazurska 9a, skradziono broÓ
systemu „Browninif' Nr, 142264 cal 6-35.
988-3-1
ozenholc Zalman, Cegielniana 61. zagubił świadectwo
przemysłowe kat. Il!. handlowej na rok 1929. 1017-3-1

P
P

P
R
Zelman, rocznik 1892,
wojRabinowicz
skową, wydaną przez PKU Łódź oraz dowód osobizagubił książkę

sty, wydany w Łodzi.

R
R

4-~-_1
ąkowski Bolesław, rocznik -1901, zagubił ksiąźkę wojskową, wydaną przez PKlT Łódź.
b-3-1
osła Jadwiga. zagubiła dowód osobisty, wydany w Sta-

rostwie Janowskiem.
'
678-3-1
adzicki Berek, roc~nik 1904, zagubił zaświadczenie
o rejestracji. wydane w Łodzi.
11-3-1
ozengarten Moszek, Piotrkowska 37, zagubił hlancoweksel na złotych 100.-, płatny 21._5.29„ :wystawca
Hirsz Czajkowski, Miechów, żyro M. Cza1kowsk1. 974-3-1

R
R

Abram Chil, 'rocznik 1898, zagubił książkę
Radomski
i kartę mobilizacyjną, wydaną przez P K U Łódź-po
wiat.

980-3-1ozenblum Abram Dawid, rocznik 1904, zagubił książkę
wojskową. wydaną przez PKU Tomaszów-Maz. 940-3-2
abe Ferdynand, Aleksandrowsk<l; 10~, zagubił dowó~
osobisty, wydany przez I. Kom1sar1at P. P. m. Łodzi
w roku 1921.
920-3-2
ychłowska Marja, zagubiła dowód osobisty i. legitymację zapomogową Nr. 30394, wydaną w Łodzi. 915-3-2

R

R
R

Rochowi, rocznik 1895, ~kradziono ksi~żkę
RajskiPmu
wojskową, wydaną przez PKU Kalisz o.raz akt re1en-

l gruntowy), sporządzony przez re1enta w W ar.
226-3-2
edzyński Majer, rocznik 1904, zagubił k--;iążkę wojskową, wydaną w Łodzi.
227-3-2

talny
cie.

R

Franciszek, Łódź. Piotrkowska 140, zagu~ił p~
Ramisch
zwolęnie na broń na r. 1928, wydane przez Łodzkte
Starostwo Grodzkie,,

23-3-3

Nr. 11
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książ

1905, zagubił zwolnienie wojkomisję poborową w Łodzi. 114-3-3

rocznik 1903, skradziono
Rozenbergowi Lajzerowi,
z
przez PKU

Izrael Jesiuren, r.
T eich
skowe, wyd. przez

Skierniewice, dowód osobisty, wydany w Rawie Mazow.
oraz akt ślubny ·na nazwisko Lajzer Rozenberg i Bajla
Rywka Zelmanowicz.
522-3-2
rebrnogóra Lajb, zamieszkały w Konstantynowie. zagubił świadectwo konia, wałach. gniady, lat 3.
1·3-1
arnecki Władysław, rocznik 1903, zagubił książkę wojskową, wydaną przez PKU Łódź.
677-3-1

T

kę wojskową

kartą mobilizacyjną, wydaną

S
S
Lajb, rocznik 1897,
wojSumeraj Mojsze
z
mob., wyd. przez PKU
574-3-1
Zofja, Piotrkowska 70, zagubiła książkę samochoSzeps
ŁO. 80533, wydaną w Łodzi.
1007-3-1
trobach Hugon, zagubił książkę zażaleń od taksów.ki
S Nr. 282.
1015-3-1
umarowski Józef. zagubił dowód osobisty, wyd. przez
S Łódzkie Starostwo ·Grodzkie w r. 1929.
973-3-1
skową

zagubił książkę
Łódź.

kartą

zagubił

Józef,
dowód
Szcrnr
Starostwo Kutnowskie,

osobisty, wydany przez
z PKU Zamość oraz pozwolenie na i? prawo kierowania samochodem, wydane w Warszawie za Nr, 653.
979-3-1
zypowski Franciszek, r. 1898, zagubił k~iążkę wojskową, wydaną przez P.K.U. Łódź.
19-3-3
zytenhe!m Berta, Ruda Pabjanicka, zagubiła (książkę
tytoniową, wydaną tPrzez Urząd Akcyz i ~Monopoli
Państwowych w Łodzi.
275-3-2
zymok Erwin, r. 1907, zagubił zaświadczenie wojskowe
z Komisji Poborowej w Łodzi.
778-3-3
koniecki _Michał, r. 1904, zagubił książkę wojskową,
wydaną przez P.K.U. Łódź-m.
800-3-3
wiatłowski Jan, zagubił książkę wojskową, wy~aną
S przez PKU Łódz-m.
398-3-2
książkę wojskową

S

S

S
S

Jan, Profesora 7, zagubił dowód osobisty,
S trawiński
patent IV. k::.tegorji orai zezwolen.le na prowadzenie
gry na odpustach,~ wydane w Łodzi na lr. 1929,

459-3-2

iedlanowski Józef, rocznik 1902.~ zagubił portfel z dokumentami i książkę wojskową::'.wydaną przez P KU
Łódź.
321-3-2

S

Antoni, Nowo - Zarzewska 22, zagubił tylny
Szkudlarek
znak samochodowy ŁD. 81202, wydany przez Dyrekcję

Robót Publicznych w Łodzi.
924-3-2
zefer Ferdynand, N:owo-Cegielniana 40, zagubił książkę
wojskową, wydaną przez P K U Lódź-m. oraz. wyciąg
z ksiąg ludności, wydany w Konstantynowie.
935-b-3-2
chmutz Dawid, rocznik 1896, zagubił książkę wojskową wydaną przez PKU .Lwów.
967-3-2
aper Stefan, rocznik 1907, zagubił kartę odroczenia,
wydaną przez komisję poborową w Łodzi.
392-3-2

S

S
S

Kazimierz, r.
S ońda
wydaną w Łodzi

1901. zagubił książkę wojskową.
oraz dowód osobisty, wydany,
w Turku.
20-3·3
okołowski Wacław, r. 1899, zagubił książkę wojskową.
S i kartę moblizacyjną. wydaną w Łodzi.
759-3-3
wsi Wierzbice, zagubiła metrykę uroprzez Urząd Gminy Tuczempy, pow.
stopnickiego.
682-3-3
ztajnhauer Henoch, zagubił legitymację emerytowanego
nauczyciela, wydaną prze:&. Kuratorjum Okręgu Szkolnego Łódzkiego.
785-3-3
Wiktorja. m
Sapp
dzenia, wydaną

S

Rozalja, Sienkiewicza 40, zagubiła dowód
Szymaniak
osobisty, wydany przez Katowickie Starostwo Grodzkie.
776-3-3
zymaniak Aleksander, Sienkiewicza 40, zagubiła dowód osobist~. wydany przez Katowickie Starostwo
Grodzkie.
777-3-3
erpiał Jan, r. 1904, zagubił książkę wojskową, wydaną
T przez P.K.U. Łódź-pow.
62 3-3

S

Warta, zagubił legitymację rejestraŁD 80755, wydaną przez Dyrekcję
Robót Publicznych w Łodzi.
765-3-3

Bajnysz,
T ondowskisamochodu
cyjną

Icek i Dawid Bloger, Łódź, Wschodnia 49, zaT yberg
gubili tylny znak samochodowy ŁD 8Q137, wydany
przez Dyrekcję Rob. Publ. w Łodzi.

770-3-3

arczyński

Kazimierz, rocznik 1894, zagubił książkę wojoraz dowód osobisty, wyd. w Łodzi
519-3-2

skową

U wą, wydaną w Łodzi.
znański Jan, r. 1903, zagubił
U ną przez P.K.U. Łódź-m.
rbański

Lucjan. rocznik 1907,

zagubił książkę

książkę

wojsko987-3-1
wojskową, wyda772-3-3

zagubił zaświadczenie wojŁodzi.
755-3-3

Mordka, r. 1906,
Unikowski
skowe z Komisji Poborowej w
Perec, r. 1907,
Urs7.tajn
we, wydane przez

,

zagubił zaświadczenie
Komisję Poborową w Łodzi.

wojsko774-3 3

-Wadowicz Jankiel. zagubił kartę poborową, rocznik
1888.
8-3-1
zagubił

Antoni, Konstantynowska 23,
W ronowski
z
z Magist. m. Warty,
elczer Dwojra. Solna 11,
weksel na
W 34.-,
20.5.29., wystawca H.
ciąl!

ksiąg ludności

zagubiła

płatny

wyb-3-1

złotych
z~Icberg, Łódź,

zlecenie M. Krozman, żyro Edelsztein.
1005-3-3
achela Munika, Drewnowska 49, zagubiła dowód osobisty z gm. Poddębice.
1000-3-1
alfisz Załme. Północna 23, za~ubił wyrok Sądu Grodzkiego w Piptrkowie w r. 1928 na Hersza Wengera, za!;ądzonego na ściągnięcie 365.- zł.
983-3-1
olanow Moszek Aron, r. 1900 zagubił dokument
wojskowy i dowód osobisty, wydany przez Łódzkie
Starostwo Grodzkie.
181-3-3
erner Adam, rocznik 1903.· zagubił książkę wojskową
wydaną przez PKU Łódź-m.
963-3-2
alak Katarzyna, zagubiła dowód osobisty, wvdany
w Łodzi.
939-3-2
itkowski Franciszek, rocznik 1896, zagubił książkę
wojskową, wydaną przez PKU Łódź,
937-3-2

W
W

W

W
W
W
W ajn

Juda, rocznik 1903, zagubił
przez PKU Łódź-m.

książkę

wojskową,

wydaną

W wyd.

iśniewski

971-3-2

Antoni r. 1901, zagubił książkę
przez PKU Łask w Sieradzu.

wojskową,

3-2

ajs Oswald, rocznik 1893, zagubił książkę wojskową
wydaną przez PKU Konin.
970-3-2
ajncberg Frydrych Josef, Abramowskiego 42, zagubił
dowód osobisty, wydany przez Łódzkie Starostwo
Grodzkie.
518-3-2

W
W

weksle po zmarłym Janie Czarnojanie z Nowej
Woli. gm. Dąbrowa-Rusiecka na sumę 2000.-zł0tych.
wyst. przez Franciszka Skałeckiego, zam, w Niemczach,
Weksle te wyst. były w ilości 10 sztuk po 200.- zł.
każdy. Ostrzega się przed nabyciem takowych.
3-2

Z

aginęły

4 znaki rowerów Nr. Nr. 487, 488, 489, i 490,
Zagubiono
wydane przez Starostwo Powiatowe w
na
Łodzi

imię

O. Liske, K. Lorenca, A. Liske i O. Krygiera, zam. Brużyczka - Księstwo.
919-3-2

Zelmanowicz

Abram, rocznik 1909, zagubił kartę reje-

stracyjną, wydaną przez komiSj.ę poborową oraz dowód
tożsamości, wydany przez X. Kom. P. P. w Łodzi. 395-3-2

Z

aginęły

3 protesty po złotych 50.-, płatne w lipcu
1928 roku wystawca H. L. Berger, zlecenie Ch. Wajc,
które unieważnia się.
923-3-2
ajdler Jakób Aron, r. 1907, zagubił książkę wojskową,
wydaną przez PKU Łódź oraz dowód osobisty, wydany w Łodzi.
921-3-2

Z

zagubił książkę
Końskie.

r. 1888,
Zajdenbaum Nachman,
przez P,K.U.
wą. wydaną

Z

aginął
płatny

Z

aginęły
płatny

wojsk o17-3-3

weksel protestowany Nr. 21583, wyst. 5.11.28,,
15.4.29. na sumę złotych 1000.-, wystawca
M. Szlezynger, Łódż, Żeromskiego 27; zlecenie Sz. Cymerman i J, Bayzer, Piotrkowska 79, Weksel powyższy
unieważniam. S. J. Blausztajn, Łódź, Wschodnia 72. 931-3-2
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
nabyciem.
773-3-3

Łódzki

410
-~---

Nr. 11
-------------------

Dziennik Woiewódzki.

--------·----------

Ziółkowski Feliks, Sienkiewicza 52, zagubił świadectwo
przemysłowe

kat. III. handlowj, wyd. przez XI.

Urząd

Skarbowy w Łodzi.
1C02-3-1
ylbersztein Abram:,. Szlama, rocznik 1887, zagubił książ
kę wojskową, wydaną przez P K U Łódź ora.z dowód
osobisty, wydany w Łodzi.
1010-3-1
wierzyński Dawid, rocznik 1886, zagubił tymczasowe
Z zaświadczenie wojskowe, dowód osobisty. wydany
w Łodzj ora7. 5 weksli.
986-3-1
aginął w~ksel na złotych 212,-, płatny 24.5.29, wystawca Jakubowicz _i Reisman, Łódź, zlecenie Lisner
i Radke. Weksel ten unieważniam.
10-3-1

Z

Z

Z

aginęły

dwie książki. tytoniowe wydane przez Urząd
Skarbowy Akcyz i Monopoli Państwowych w Łodzi
na imię „Powszechna Spółdz.ielah Spożywców w Łodzi"
sklep przy ul. Dąbrowskiej 14 i sklep przy ul. Rzgowskiej 82.
999-3-1

weksel ną złotych 30.-, płatny 15.5.29., wystawZ aginął
ca T. Majewska, Łódź, zlecenie Sz. Markowicz. Weksel ten

unieważnia się.

14-3-3
zagubił paŁódzkie Starostwo

Hersz vel Herman, Zawadzka 1,
Orfinger
szport zagraniczny, wydany przez
Grodzkie w r. 1928.

P

ierczyński

19-3-1

Stanisław, zagubił

daną przez D-two 7

książkę

wojskową,

wy-

Dyonu Samochodowego Poznań

oraz prawo jazdy szoferskiej, wydane
two Poznańskie za Nr. 2364.

przez Wojewódz17-3-1

Berfold, zagubił dowód osobisty. wydany prze~
Starostwo Grodzkie.
15-3-1
zczucitiu- Mo~k~.fiotrkowska 14S, zagubił dowód
osobisty, wydany przez Łódzk. Star. Grodz.
18-3-1
zwarc vel Tencer Lajbusz, rocznik 1907, zagubił kartę odroczenia, wydaną w Łodzi.
16-3-1

Reszke

Łódi.kie

S
S

1„„„„„„„„„„„„...„„„„„„11111...„„...

„„„„~

Do P. T. Prenumeratorów
Administracja Łódzkiego Dziennika Wojewódzkiego z dniem 4 kwietnia 1929 r. z powodu znacznie zwiększonej objętości poszczególnych numerów Dziennika, zmuszoną jest podnieść cenę prenumeraty do 3 zł. kwartalnie.
Reklamacje, dotyczące· nieotrzymywania poszczególnych numerów Dz.
Wojew., winny być kierowane do miejscowych urzędów pocztowych, które
otrzymały od Administracji szczegółowy wykaz odbiorców Dziennika Woje ...
wódzkiego tak urzędowych jak i prywatnych.

„„„„„„...„„„„„„...

I- ---------Niniejszem podaje

się

do

wiadomości 1 że

z dniem 1 kwietnia r. b.

Mmini~tra[ja JMlkie10 Dliennika WoiewMlkie10"
przeniesiona została do gmachu Urzędu Wojewódzkiego, ut 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 (Woje„
wództwo 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. 81-27. f\dministrric:ja czynna od godz. 9-ej rano
do 2-ej po południu.
F\dministracja przyjmuje ogłoszenia instytucyj społeczhych I użyteczności publicrnej, od osób zaś prywatnych
tylko takie, które wynikają ze stosunku do władz rządowych i wymienionych instytucyj.- Ceny ogloszeń: drobne
10 groszy za wyraz najmniej 1 złoty.
Zwyczajne: 30 groszy za wiersz: milimetrowy (szpalty redakcyjnej).
K..:iżda nowa podwyżka taryfy obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia zmiany cen, bez uprzedniego za-

wiadomienia.

-

Cena pojedyńczego egz. 50 gr.

Drukarnia Państ,wiowa w (Łodzi1, Pfo;f.rtkowska 85, tel. 29. 10729130

