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DZIAŁ URZĘDOWY.
194.
ROZPORZĄDZENIE

WOJEWODY
LóDZKIEGO

.

z dnia 5 października 1929 r.
o rozszerzeniu czasu ochronnego na kuropat-wy,
oraz częściowej zmianie czasu ochronnego na
zające-szaraki.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa z dnia 17 marca 1928 r. (Dz. U, R. P.
Nr. 45, poz. 448) w przedmiocie przekazania
Wojewodom uprawnień wynikających z punktu
a, d, e 1 ustępu II. art. 51 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3-go grudnia
1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 934) o prawie łowieckiem zarządzam, co następuje:

§ 1.
·W powiecie piotrkowskim: zaprowadza się
czas ochronny na zające-szaraki do końca grudnia b. t.
§ 2.
Rozporządzenie nm1e1sze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia w ,,Łódzkim Dzienniku
Wojewódzkim".
§, 3.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego roz··
porządzenia traci moc obowiązującą Rozporzą
dzenie Wojewody Łódzk:iego z dnia 4 stycznia
1929 r. L. IV. Pp. 5510/2. (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 2 z 1929 r.}.
Wojewoda
(-) w z. Dr.

Wicewojewoda.

§ 1.

196.

a) w powiecie łódzkim - zezwala się pona zające-szaraki od 1 grudnia do 31-go
grudnia b. r., na kuropatwy zaś w miesiącu paź
dzierniku i w pierwszej połowie listopada b. r.
b) w powiecie kaliskim i konińskim zapn>wadza się czas ochronny na kuropatwy od dnia
1 listopada b. r.
c) w powiecie słupeckim zaprowadza się
czas ochronny na kuropatwy od dnia 15 paź
dziernika r. b.
§ 2.

ROZPORZĄDZENIE

WOJEWODY
LóDZKIEGO

lować

Rozporządzenie nm1e1sze wchodzi w życie
w "Łódzkim Dzienniku

z dniem ogłoszenia
Wojewódzkim".

z dnia 28 września 1929 r.
o rozszerzeniu czasu ochronnego na
szaraki.

§ 1,
Rozszerzam i zaprowadzam czas 'Ochronny

chwilą wejścia w życie niniejszego roz-

porządzenia

traci: moc obowiązującą obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 17 grudnia
1928 r. (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 1
z 1929 r.). odnośnie treści, unormowanej niniejszem rozporządzeniem.
Wojewoda
(-) w z. Dr. J. B. R o ż n i e c k i
Wicewojewoda.

195.
ROZPORZĄDZENIE

WOJEWODY
LODZKIEGO

z dnia 5 października 1929 r.

o rozszerzeniu czasu ochronnego na
szaraki.

zające

Na podstawie · Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa z dnia 17 marca 1928 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 45, poz. 448) w przedmiocie przekazania
Wojewodom uprawnień wynikających z punktu
a, d, e, ustępu IL art. 51 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3-go grudnia
1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 934) o prawie łowieckiem zarządzam, co n~stępuje:

zające

Na podstawie Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa z dnia 17 marca 1928 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 45, poz. 448) w przedmiocie przekazania
Wojewodom uprawnień wynikających z punktu
a, d, e, ·ustępu II. art. 51 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3-go grudnia
1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 934) o prawie łowieckiem zarządzam, co następuje:

§ 3.

Z

J. B. Ro ż n ie ck i

na

zające-szaraki:

a} w powiecie kaliskim dziernika bi:eżącego roku,
b) w powiecie sieradzkim
stopada bież. roku.
c) w powiecie tureckim dziernika bieżącego roku.
d) w powiede wieluńskim
stopada bieżącego roku.

do
-

do
do

-

końca paź
końca

li-

końca paź

do końca li·

§ 2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia w „Łódzkim Dzienniku
Wojewódz~im".

§ 3.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą w rozmiarach objętych niniejszem rozporządzeniem - .
obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia
17 grudnia 1928 .r. {t.ódzki. Dziennik Wojewódzki Nr. 1 z 1929 r.).
Wojewpda
(-) w z. Dr.

J. B. Ro ż n ie ck i

Wicewojewoda.

Nr. 21
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197.

199.

PISMO OKOLNE WOJEWODY ł..óDZKIEGO
z dnia 8. X. 1929 r.· L AA. 9153/3
do wszystkich Panów Starnstów Powiatowych
Województwa Łódzkiego i P. Staro·sty Grodzkiego w Lodzi w sprawie poszukiwania głuchoniemego Franciszka Piórkowskiego.

PISMO OKóLNE WOJEWODY ł..ODZKIEGO
z dnia 3 października 1929 r, L. AA. 9355/3
do wszystkich Panów Starostów Powiatowych
Województwa Łódzkiego i P. Starosty Grodzkiego w Lodzi w sprawie kradzieży pi.eczęci
sołeckiej wsi Gana.

W dniu 15 czerwca r. b. przez Starostwo
Ostrołęckie został wysłany na ekspertyzę wojskowo-lekarską do Centralnej
przychodni lekarskiej w Warszawie głuchoniemy poborowy

rocznika 1908 Franciszek Piórkowskii, syn Adama i Rozalji we wsi Pełty, gminy Myszyniec.
Według posiadanych wiadomości wspomniany poborowy w dniu 4 lipca r. b, został wypisany do domu ze szpitala Szkoły Podchorą
żych w Warszawie, lecz dotąd do miejsca zamieszkania nie przybył.
Rysopis Piórkowskiego: głuchoniemy, wzrostu średniego, blondyn, oczy niebieskie, twarz
szczupła blada, trochę sutuły, robi wrażenie
niedorozwiniętego, ubrany w. marynarkę koloru szarego, spodnie sukna wojskowego „galife", długie buty, czapka maciejówka granatowa. ,Jak rodzina zeznaje. był doskonałym pracownikiem przy gospodarstwie rolnem, możli
we więc, że zatrzymał się gdzieś na wsi, nie
mogąc wskazać drogi do. domu. Pisać nie
umie.
Podając powyższe do wiadomości Panów
Starostów, proszę o wydanie stosownych zarzą
dzeń w celu odnalezienia miejsca pobytu Piórkowskiego i zawiadomienie w razie ujawnienia
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, powołując
się na pismo z dnia 30.VII. 1929 r. Nr. Wojsk.
4375.
Za Wojewodę (-) A. T y mi e n i e c k i
Naczelnik Wydziału.
198.

PISMO OKóLNE WOJEWODY

ł..óDZKIEGO

z dnia 8. X. 1929 r. L. AA. 9118/3
do wszystkich Panów Starostów Powiatowych
Województwa Łódzkiego i P. Starosty Grodzkiego w Lodzi w sprawie zagubienia pieczęci
urzędowej gm. ParznieWice.
Sprawozdaniem z dnia 13. IX. roku bież.
L. 12835/Il-C Pan Starosta Powiatowy w Piotrkowie zawiadomił mnie, że w dniu 9 lipca r. b.
wójt gminy Parzniewice, p'oW. Piotrkowskiego~
zagubił w Piotrkowie pieczęć urzędową, kauczukową, okrągłą z godłem Państwa pośrodku,
a w otoku jej znajdował się napis „Pieczęć gminy Parzniewice".
Pieczęć wyżej opisana
została unieważ
niona.
W zwi'ązku z powyższem zechcą Panowie
Starostowie wydać stosowne zarządzenia podległym sobie
organom w celu zapobieżenia
ewentualnym nadużyciom.
Za Wojewodę(-) A. Tymieniecki
Naczelnik Wydziału.

W dniu 8 września we wsi Gana, gminy
Praszka, pow. Wieluńskiego u sołtysa tejże
wsi Stanisława Garncarka niewykryci sprawcy
skradli pieczątkę sołecką z napisem: „Sołtys
wsi Gana, gminy Praszka".
Pieczęć wyżej opisana została unieważ
niona.
O tem powiadamiam Panów Starostów celem wydania stosownych zarządzeń podległym
sobie organom w celu zapobieżenia ewentualnym nadużyciom.
Za

Wojewodę

(-) A. T y m i e n i e c ki
Naczelnik Wydziału.
200.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY

ł..ODZKIEGO

z dnia 30 września 1929 r~ L, IX. Pom. 5322/29
o nadaniu mierniczemu I kl. Kazimierzowi Witalewskiemu tytułu i prawa wykonywania zawodu mierniczego przysięgłego.
Na zasadzie art. 24 p. 2 ustawy o mierniczych przysięgłych z 15.VII. 1925 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 46 z 1928 r., poz. 454} nadano mierniczemu I kl. Kazimierzowi Witalewskiemu, zamieszkałemu w Piotrkowie Trybunalskim dekretem z dnia 9.VIIL 1929 r. L. dz. IX. Pom.
4466/29 tytuł i prawo ·wykonywania zawodu
mierniczego przysięgłego.
Przysięgę złożył Pan Kazimierz Witalewski 25.VII. 1929 r. i zgłosił siedzibę Urzędową
w Piotrkow1e-Trybunalskim.Za

Wojewodę

(-) S t a w i s k i
Dyrektor Robót Publicznych.
201.

OUWIESZCZENIE WOJEWODY

ł..óDZKIEGO

z dnia 10 października 1929 r. Nr. I 2701/0rg.
w sprawie zbiórki publicznej na budowę kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie
na Kamionku.
·
Zgodnie z prośbą Komitetu Budowy KoMatki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie
na Kamionku przedłożoną sprawozdaniem Komisarjatu Rządu m. st. Warszawy Nr. OS.
5754/29 z dnia 26. VIII. 1929 r. Ministerstwo
Spraw: Wewnętrznych udzieliło pozwolenia , na
przeprowadzenie zbiórki publicznej zamkniętej
do puszek, które winny być ponumerowane
i opieczętowane.
______ _,
ścioła

644
Osoby upoważnione do zbiórki winny posiadać legitymacje imienne z fotografjami, pośw:iadczone przez miejscowe władze administracji ogólnej.
Zebrane ze zbiórki fundusze przeznaczone
są na budowę rzeczonego kościoła.
Zezwolenie niniejsze nie dotyczy kwesty
ulicznej.
Zezwolenie niniejsze ważne jest do dnia
31.XII. 1930 r. włącznie na całym obszarze
Rzeczypospolitej z wyjątkiem woj. Pomorskiego, Poznańskiego i Sląskiego· - pod warunkiem, że Komitet i osoby występujące z ramienia tego Komitetu w celach kwestarskich będą
ściśle przestrzegały obowiązujących przepisów.
Za. Wojewodę
(-) Dr. J. B, Ro ż n ie ck i
Wicewojewoda.

3. Maksymiljan Zodrow --:- kontr. pracownik Starostwa w Kaliszu na własną prośbę z
dn. 14. IX. 1929 r.
4. Marjan Pankowicz - kontr. pracownik
Starostwa w Kaliszu, na skutek samowolnego
opuszczenia służby z dn. 14. IX. 1929 r.
przyjęci:

we

RUCH

w

B.
·przeniesieni:
we

I. Administracja spraw

.

.

m1anowan1:
w

A.

Dział.

Urzędzie

roku.

wewnętrznych:

ogólny.

we władżach powiatowych:
1. Karol Woyciechowski do odwoł. Starostą powiat. w Kole w VII st. sł.
2.. Olgierd Pawluc - kontr. prac. Staro··
stwa w Kole - do odwoł. sekretarzem w IX st.
sł. z dn. 1. X. 1929 r.
władzach

powiatowych:

1. Juda Ląndau - prakt. I kateg. Urzędu
W ojew. w Łodzi w dotychcz. char akt. do Starostwa Grodzkiego w Łodzi.
2. Emil Sankowski - referendarz w VIII
st. sł. Star. w Radomsku-w dotychcz. charakterze i st. sł. do Starostwa Grodzkiego w Łodzi:
3. Wacław Olszewski - adjunkt kancel.
w X st. sł. Starostwa w Słupcy - w dotychcz.
char. i stop. służb. do Starostwa w Koninie.

zwolnieni:
we

władzach

władzach

Zdrowia:
powiatowych:

1. Dr. Aleksander Rybiński - prow. po·
lekarz w VII st. sł. Starostwa w Wieluniu - do Star.. powiat. we Włodawie.
Dział

Administracji rolnictwa i weter.
władzach

powiatowych:

1. Józef Porębowicz powiat. lekarz
weter. w VII st. sł. w Dubnie - w dotychcz.
charakt. i stop. służb. do Starostwa w Kole.

-zwolnieni:
w Urzędzie Wojewódzkim:

Wojewódzkim:

1. Józef Andruszewski - do odwoł. Na„
czelnikiem Wydziału w VI st. sł. Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
·
2. Michał Słomiński - Starosta powiat. w
Kole w VI st. sł. - Radcą Wojew. Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

przeniesieni:
we

Służba

wiątowy

przeniesieni:
we

SŁUŻBOWY

miesiącu wrześniu 1929

powiatowych:

1. Alojzy Maćkowiak - w char. praktykanta II kat. - do Starostwa powiat. w Radomsku.

II.
202.

władzach

powiatowych:

1. Karol Chojnacki - urzędnik VIII st. sł.
Starostwa Grodzkiego w Łodzi - na wlasną
prośbę z dniem 30. IX. 1929 r.
·
2. Ignacy Zieliński - Referendarz VIII st.
sł. Starostwa Grodzkiego w Łodzi - na własną
prośbę z dniem 30. IX. 1929 r.

1. Mieczysław
majątku państw. w

Sekutowicz Inspektor
VI st. sł. na własną prośbę
z dn. 31. VIII. 1929 r.

we

władzach

powiatowych:

1. Wiktor Chmielewski - powiat. lekarz
weterynarji w VII st. sł. Starostwa w Kole na własną prośbę z dn. 30. IX. 1929 r.

III. Zakres władzy Ministerstwa Reform Rol~
nych. Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie
i podległe mu Powiatowe Urzędy Ziemskie:
przeniesieni:
1. Józef Sapetto - prow. Komisarz Ziemski w. VII st. sł. - z dn. 1 września r. b. do
Powiat. Urzędu Ziemskiego w Jędrzejowie,
Okręgu Kieleckiego.
2. Witold Horodko - prow. Podkomisarz ·
Ziemski w VII st. sł. - z dn. 1 września r. b.
do Powiat. Urzędu Ziemskiego z powierzeniem
kierownictwa tegoż Urzędu.
203.

NOWOURUCHOMIONE AGENCJE
POCZTOWO-TELEGRAFICZNE:
1. PątnGw Łódzkie o pełnym

pow. Wieluński, wojew.
zakresie działania narazie
w dziale pocztowym.
Wymianę poczt uskutecznia nowouruchomiona agencja na st. kol. Pątnów.
Numer pola sytuacyjnego strefy paczkowej
137.
.

Łódzki Dziennik
-·---------

Nr. 21

koło Pabjanic -

2. Dłutów,

wojew.

pow. Laski,

Łódzkie.

Wymianę poczt uskutecznia urząd codzien. nie prócz niedziel za pomocą jazd konnych z u.
p. Pabjanice.
Numer pola sytuacyjnego dla paczek 210.

204.

w

URZĘDY I AGENCJE POCZTOWE
których zaprowadzono służbę telegraficzną

i
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" "
" "

li

li

" "

telefoniczną:

1. Koszlaki - pow. Zbaraż.
Nowa Wyżna - pow. Kowel.
Łuka Mała - pow. Skałat.
pow. Sanok.
Jaćmierz Czerniewice--pow. Rawa Mazowiecka.
6. Andrzejowo-pow. Ostrów Mazowiecki.

2.
·3.
4.
5.

205.

„

li

z dnia UL 1929 r. ,,Stowarzyszenie Dobroczynne Gemiłus Chesed
w Kleczewie, pow. Słupeckiego", .
61 z dnia 1.Il. 1929 r. „Żydowski Komitet Ratunkowy dla Udzielania
Pożyczek Bezprocentowych w Ło
dzf'.
522 z dnia 4.III. 1929 r. „Towarzystwo Krzewienia Wiedzy Zawodowej w Zgierzu".
5121 z dnia 14.III. 1929 r. „Stowarzy·
szenie Polskiej Młodzieży Ewangelickiej w Łodzi".
901 z dnia 14.III. 1929 r. „Miejskie Tow
Dobroczynności
warzystwo

359

Zduńskiej-Woli''.

" "

" "

1003 z dnia 14.III. 1929 r.

432

uzyskały upoważnienie na zakup, założe
eksploatację prywatnych radjo-stacji od·

biorczych:
1. Jurke Ryszard - przynal. państwowa.
niemiecka ~ Łódź, ul. Gdańska 140.
206 •.

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKóW
ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ
LóDZKIEGQ.

" "

" "
" "

569

1231
1337

L. P.O. 4182 z dnia 8.X. 1928 r. „Kasa Samopo„
mocy Niższych Funkcjonarjuszów
Policji Państwowej Województwa
Łódzkiego".

„

n

41$1

" „ 4868

„

5323

„ „

5366

,, „

5587

„

„ „ 5369

„ „

z dnia 18.IX. 1928 r. „Towarzystwo Dobroczynne Domu Djakonis
Tabea w Łodzi".
z dnia 13.XI. 1928 r. „Stowarzyszenie Gemiłus Chesed w Stawiszynie".
z dnia 10.XII. 1928 r. „Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą Ży
dowską Haszomer i Heleumi w
Turku".
z dnia 11.XII. 1928 r. „Sulejowskie
Stowarzyszenie Talmud Tory".
z dnia 14.L 1929 r. „Kasa WzaPracowników
Pomocy
·Jemnej
Urzędów Ziemskich Okręgu Piotrkowskiego".
z dnia 23.I. 1929 r. „Kasa Pogrzebowa Pracowników Poczf 1 Telegrafów i Telefonów Rzeczypospolitej Polskiej na Województwo
Łódzkie".

5588

z dnia 24.I. 1929 r. „Stowarzyszenie ~~lskich Pań Ewangelickich w
Łodzi .

" "

" "

1441

2570

Inwalidów, Wdów i
Sierot Wojennych m; Łodzi i Województwa Łódzkiego".
z dnia 21.III. 1929 r. „Łódzkie Ży
dowskie Stowarzyszenie W zajemnej Pomocy Gemiłus Chasodim
przy Synagodze Łódzkiej na ul.
Zachodniej 56".
z dnia 26.III. 1929 r. „Żydowskie
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy dla Wydawania Bezprocentowych Pożyczek p. n. Hałwujas
Gemilas Chasodim w Łodzi".
z dnia 17.IV. 1929 r. „Katolicka
Kasa Pog.rzebowa pow. Piotrkowskiego w Piotrkowie".
·Z dnia 20.IV. 1929 r. n Piotrkowskie Stowarzyszenie Opieki nad
Biednymi Żydami Młojn Orchim w
Piotrkowie".
z dnia 23.V. 1929 r. „Stowarzyszenie Opieki nad Biednymi Chorymi Ezra (Pomoc) w Aleksandrowie".
z dnia 12.VI. 1929 r. „Kasa PoPolskich
grzebowa Nauczycieli
Szkół

"

I!

!I

!I

' "

li

li

„Związek

Żydowskich

WYKAZ OSóB

które
nie i

....:._.::.._

Średnich

Ogólnokształcą

cych, Zawodowych i Seminarjów
Nauczycielskich Okręgu Szkolnego Łódzkiego w Łodzi".
1977 z dnia 16.V. 1929 r. „Łódzkie Ży
Pomocy
dowskie Towarzystwo
Biedny~. Chorym Linas Hacholim
w Łodzi .
2741 z dnia 22.VL 1929 r. „Towarzy·
stwo Kolonij Letnich dla Dzieci w
Zgierzu'',
dnia 11.Vll. 1929 r. „Łódzkie
z
2936
Towarzystwo Opieki nad Biednymi Żydowskimi Dziećmi Bejs Majer (Dom Majera)".
758 z dnia 25.V. 1929 r. 11 Towarzystwo
Pomocy Biednym Żydom Bikur
Cholero. w Bełchatowie".

..

(Ciąg

dalszy na str. 669.)
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Stanisław

Skalski
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Naczelnik
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artykułów

•

•

•

•

•

•

• • •
• . • .
. . • •
. • • •
. • • .
. . . •
. • • •
krajana)

•

•

"

•

•

• • • • • •

• •
• •
. .
• ~
• .
. •
• .
lub

.

.

Ilość

0,15 kg.

0,25 "
0,05 "
0,05 ·. "
1,50 "
0,065 "
0,75 litr.
0,07 kg.
1,5 szt.

1,23 kg.

artykułów
dziennie

Przewodnlc:zący

Komlsjt-

(-) Dr. Skalski.

Komisja do badania zmian kosztów utrzymania, na posiedzeniu
odbytem w. dniu 4 paździer. 1929 r. ustaliła, że koszty utrzymania rodziny pracowniczej, złożonej z 4 osób na 1 paździer.
1929 r. zmniejszyły się o 0,37%

.
.
•
•
.

•

h

ło

Rorma
2,25 metr.
na 1 rok
„ " 1 "
4,50
,, _
60
" 1 "
„
21
" 1 •
. . • . . 3 pary na 1 rok
. • . • • 3 " li 1 ,,

. • • . .

• • • • • • . • • . • . . • . . . . •

Teatr (]riuo) 2 razy miesięcznie • . • • . .
Odzież, bielizna i obuwie.
Velour • •.· : . • • • „ • • • • • • • •
Kamgarn • • • . • . • • • • • • • • .
Madapolam • • • . • . . • . . • • . .
• • • . • • • • . • • . • • • •
Kreton
Kamasze chromowe czarne • . . • • • •
. . . • • • . .
.. • .
Zelówki męskie

Fryzler

• . . • • •
• . . • . •
• • • • • •

0,10 „
0,25 "
0,11 "
• • . • • • . • • • • . . • • • • • . • • • • 0,10 "
Sól}
Kawa zbożowa • . • • .' • . • . • • • • • • • • • • . 0,04 "
0,01 "
Herbata • • • . • • • . • • • • . • • • · · · · • ·
Opał, światło i pranie.
Węgiel kamienny • . • • • • • • . . • • . • .
6,15 "
Nafta . • . . . • . . . . • . . • o • •
0,16 "
O,Oi „
Mydło zwycz. żółte śred. gat. • • • . • • . •
Mieszkanie i przejazd:r.
miesięczn.
Mieszkanie jednoizbowe • . . . . . • • • •
2 przejazd.
Tramwaj • • . . . . • „ • • • • • • • • •
Potrzeb:r kulturalne.
. • • • • • • • • • • • • • . . • • .
Gazeta
Wpis w szkole państwowej od I-IV kl. dziennie
0,22 egz.
Zeszyty szkolne . • . • • . • . • • • . . . ·.

u

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

Nazwa

.

3,104,00
2,656,50
181,80
95,50
4,262,00
800,00

1-

- 749,21

129.00
211,62
408,59

35,14
6,60

5,50.

32,75
29,88

1~,13

211,62
3,106,50
2,658,50
181,80
95,50
4,262,00
800,00

I

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

Zniżka

3,106,50
2,658,50
181,80
95,50
4,262,00
800,00

-0,370/o

3,106,50
2,658,50
181,80
95,50
. 4,262,00
800,00

22,42
12,00
150.00
100,00

26,00

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

34,56
40,00

34,56
40,00
34,56
40,00
34,56
45,00

2~0,00

34,56
45,00

·-

76,00
81,00
220,00

76,00
81,00
220,00

76,00
81,00

i

76,00
81.00
220,00

.

1.

--1

gr.

Średnio

43,00
78,00
67,00
104,50
8,00
702,50
47,00
400,00
20,75
93,50
400,00
300,00
160,00
38,00
184,00
2,000,00

.

gr.

IV-ty tydz;.

1929 r.

43,00
78,00
()7,50
104,00
8,00
675,00
47,00
400,00
21,50
93,00
- 400,00 .
300,00
160,00
38,00
184,00
2,000,00

gr.

gr.

I
.
III·c1 tydz.

Wrzesień

z 4„ch osób.

43,00
78,00
68,00
105,00
8,00
730,00
47,00
400,00
20,00
94,00
400,00
300.00
160,00
38,00
184,00
2,000,00

I

1.

Ko s z t

1929 r.

złożonej

50,89
21,25
3,75
6,05
15,00
40,79
35,20
28,00
29,63
14,10
40,00
75,00
17 ,60
3,80
7,48
20,00
408,59
46,74
12,96
8,80

i3,00
85,75
75,00
121,00
10.00
627,50
47,00
400,00
19,75
94,00
400,00
300,00
160,00
38.00
187,00
2,000,00

gr.

Średnio

Sierpień

Koszt utrzymania dziennego rodziny pracowniczej,
.

129,00
410,84
206,62
74(1.46

5,50
35.14
6,60

2~,88

19,13
32,75

206,62

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

34,56
40,00

410,84
46,74
12,96
8,80

7,36
20.00

a,so

52,89
19,50
3,39
5,23
12,00
45,66
35,25
28,00
31,13
14,03
40,00
75,00
17,60

gr.

Koszt ogólny
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2548

z dnia 20.VII. 1929 r. „Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek
śmierci Samopomoc w Łodzi, ul.
Sienkiewicza 3/5".
3156 z dnia to.VIII. 1:929 r. „Żydowskie
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Biednym Ezras lsrael w Łodzi".
3687 z dnia 15.VIII. 1929 r.' „Katolickie
Stowarzyszenie Moralne Opieki
nad Dziećmi w Kaliszu".
3485 z dnia 27.IX. 1929 r. „Stowarzyszenie Żydowskich
Inwalidów,
Wdów i Sierot Wojennych w
Ozorkowie".

!I

" "
"

li

fi

li
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WYKAZ

OSOB

WYŁUDZAJĄCYCH

1) Rogal

WSPARCIA.

Michał,

2) Morawiecki

mieszkaniec m. Krakowa.
Szyman, mieszkaniec m.

Krakowa.

21) Kila (false Kiciński) Walenty, woj. Lubelskie, Star. Zamojskie.
22) Tomaszewski Edward, zamieszk. w m.
Brześciu nad Bugiem.
.
23) Jakubczyk Jan, zamieszk. w m. Katowicach wymienione osoby włóczą się z miejsca na miejsce i wyłudzają od Zwierzchności gmin ich chwilowego pobytu wsparc.ia pod rozmaitemi pozorami.
Urzędy Wojewódzkie podają powyższe do
wiadomości z tern, że ewentualnie udzielone zapomogi wyżej podanym przez gminy przynależ
ności, oraz gminy obowiązane do opieki trwałej,
zwracane nie będą.
(-) J. Woyciechowski
Naczelnik Wydziału Pracy
i Opieki Społecznej.

-

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.

3) Dąbrowski Tadeusz, rzekomy mies·zka-

niec m. Krakowa, przynależny do Lwowa.
4) Skrzypek Stanisław, przynalezny do m.
Stryszawy.
5) Smaciarz Józef,
przynależny . do gm.
Gałkówek, pow. Bocheński. .
6) Pawełek Antoni, przynależny do m.
Żywca.

7) Wenkler Leopold, przynależny do m.
Lwowa, rzekomy mieszkaniec Krakowa.
8) Gotkiewicz f. Gatkiewicz Tadeusz, mieszkaniec m. Krakowa.
9) Morawetz Józef, mieszk. m. Krakowa.
10) Nowicki Ignacy, mieszkaniec wsi Zakrzy·ń, gm. Strzałków, woj. Łódzkiego.
11) Nogaj Ignacy, mieszkaniec m. Sosnowca, pow. Będzińskiego, woj. Kieleckiego.
12) Hettnet" Tadeusz, mieszkaniec m. Sosnowca, pow. Będziń_skiego, woj. Kielecki\ego.
13) Filipczyk Dominik Marjan, ostatnio zamieszkały we wsi W oj kowice-Komorne, gm. Bobrowniki, pow. Będzhiski, woj. Kieleckie.
14) Sierka Władysław -Adam, mies~zk. wsi
Błędów, gm. ł„osień, pow. Będziński, woj. Kieleckie.
15) Krzentowski Marjan, przynależny do
gm. Ruda Ma!eniecka, pow. Kone~ki.
16) Powąz:ka Antoni, ptizynależny do gm.
Kroczyn, pow. Olkuski, woj. Kieleckie.
17) Sosenkiewicz Wacław, przynależny do
gm. Rytwiany,~ pow. Sandomierski, woj. Kieleckie.
.
18) Ramus Marceli, ur. w Szydłowie, pow.
Stopnicki, woj. Kieleckie.
19) Michalski Józef - Szydłów, pow. Stopnicki, woj. Kieleckie.
20) Różalski Józef, ur. w Policznie, gm.
Korzecko, przynależny do pow. Kieleckiego,
__,,
woj. Kieleckiego.

KOMUNIKAT.
Uniwersytecka Klinika Chorób Wewnętrz·
nych I, mieszcząca się w szpitalu Wojskowym
(ul. Cieszkowskiego 2) w Poznaniu,. po letniej
przerwie otwarta jest od 1 października ponownie i przyjmuje chorych celem leczenia wzgl.
zbadania lekarskiego, na dawniejszych warunkach, a mianowicie:
1) Przyjmowani są wyłącznie dorośli męż
czyini, chorzy na choroby wewnętrzne nie zakaźne (a więc nie mogą być przyjmowani cho„
rży na choroby: gruźlicę otwartą, czerwonkę, ty-·
·
fusy i t. p.)
2) Utrzymanie jednego chorego {wyżywie~
nie 1 bielizna, opieka lekarska włącznie badania
laboratoryjne i drobne zabiegi diagnostyczne
i lecznicze) kosztują w klinice 5 złotych na
dobę.

Oddzielnie muszą być opłacane:
a) lekarstwa i materjały opatrunkowe w
większych ilościach lub droższe (w małych ilościach i niedrogie klinika dostarczy swoje),
b) stosowanie promieni roentgenowskich,
.lampy kwarcowej, lampy 11 Jupiter", ką
pieli świetlnych, diatermji,
c) orzeczenia lekarskie.
3) Nagłe przypadki tymczasem nie mogą
być przyjmowane.
4) Podczas letnich wakacyj -µniwer:syteckich
klinika jest nieczynna. O terminie zamknięcia
kliniki wzgl. jej ponownego otwarcia będzie wysłane osobne zawiadomienie.
5) Chorzy przekazani do kliniki, mają się
zgłaszać pomiędzy godz. 10-12, najlepiej po
uprzedniem porozumieniu się telefonicznem co
do wolnych miejsc w klinice (telefon kliniki
35-48).

Łódzki Dziennik Woje.w.:.::....::ó....::d..::z.:.:.k_i._ _._ _ _ _ _ _ _ _ _N_r_._2_1_·
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6) W razie, gdyby po pI'IZyj ęciu ch?r.ego .do
kliniki wzgl. podczas jego pobytu w khmce pokazało się, że chory ten cierpi na .i akąkol~~ek
chorobę, nie nadającą się do leczenia w khmce
(np. na gruźlicę otwartą lub t. p. - p. pod cyfrą 1) musiałby taki chory być odtransportowany do innego szpitala.
Powyższe podając do wiadomości, klinika
prosi uprzejmie o przekazywa~i~ jej odpowie~
nich chorych. Przy sposobnosci zaznacza się,
że klinika, będąc instytucją rządową nie dba
o zyski i z płacy za utrzymanie chorych opędza
tylko własne wydatki.

Prof. Dr. med. (-) H. Lubieniecki
Dyrektor Kliniki.
OGł..OSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem
z dnia 7 sierpni a 1929 r. postanowił:
1. Wniosek Komisarza Ziemskiego w Radomsku z dnia 29 lipca 1929 roku - zatwierdzić, oraz
2. zmniejszyć obszar scalenia wsi Wąglin,.
gminy Gosławice, powiatu radomskowskiego,
ustalony prawomocnem orzeczeniem Okręgowe- ,
go Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 13
listopada 1928 roku, przez wyłączenie z tegoż
terenów leśnych, o obszarze .około 9 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 7-go
września 1929 roku.
Z. p. Prezesa {-) Lipski
Naczelnik Wydziału.
1

3562 V.

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem
z dnia 29 sierpnia 1929 r. postanowił :
1. Wniosek mieszkańców wsi Jawor, gminy Wygiełzów, powiatu łaskiego, zgłoszony do
Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku
w dniu 9 grudnia 1928 roku w sprawie scalenia
ich gruntów zatwierdzići
2. Ustalić obszar scalenia wsi Jawor
w składzie:
a) grun.tów uka·zowych · i zasłużebnościo
wych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi
Jawor, o obszarze około 135 ha, oraz
b) gruntów, Óhjętych . księgą hipoteczną
majątku Jawor vel Emiljanów, a należących do
Ignacego i Marjanny małż. Gaweł, Stanisława i
Marj anny małż. Bieleckich, Antoniego i Józefy
małż. Gawlik, Franciszka i Józefy małż. Romkowskich, o obszarze około 9 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 28-go
września 1929 roku.

z.
3943 V.

p. Prezesa (-) Lipski
Naczelnik Wydziału.

OGŁOSZENIE.

Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkow:ie podaje do publicznej wiadomości, że o;zeczeniem
z dnia 25 1u tego 1929 roku postanowił:

1. Wniosek Komisarza Ziemskiego w Radomsku z dnia 8 stycznia 1929 r., Nr. 71 w sprawie scalenia gruntów wsi Granice, gminy Przerąb,
powiatu radomskowskiego
zatwierdzić i
2. ustalić obszar scalenia wsi Granice
w składzie:
a) gruntów wpisanych do tabeli likwidacyjnej wsi Granice o obszarze około 218 ha;
b) gruntów, otrzymanych za zlikwidowane
serwitutyf o obszarze około 122 ~a, oraz
c) gruntów hipotecznych ma1ątku prywatnego Chełmo, gminy Masłowi~e, o o~szarze oko. ło 4 ha w celu wyprostorwama gramc.
Orzeczenie to 'zostało utrzymane w mocy
orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia
26 lipca 1929 roku.
Z. p. Prezesa (--) Lipski
Naczelnik Wydziału.
3944 V.
1

I

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie .Per
daje do publicznej wiadomości, że orz~czemem
z dnia 26 sierpnia 1929 roku postanowił:
1. Wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskie ...
go w Łasku z dnia 26 lipca 1929 r. Nr. 1243
w sprawie rozszerzenia obszaru scalenia wsi Dą
browa Widawska gminy Dąbrowa Widawska,
powiatu łaskiego - zatwierdzić, oraz
2. zwiększyć obszar scalenia wsi Dąbrowa
Widawska przez włączenie dQ tegoż gruntów
o obszarze około 4.3 ha (działka: gruntów ru-nych
oznaczona Nr. I na planie gruntów „grupy Ła
zisko"), a należących do Józefa i Anny małż.
Rakowskich.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 18-~.o
września 1929 roku. ·
Z. p. Prezesa (-) B. Bazilewicz
3625 v.
w/z Naczelnika Wydzfa.łu.
1

L. 6223/S.

OGŁOSZENIE.

Starostwo Powiatowe w Kole ogłasza,, że ·
w dniu 25 września 1929 r. na zasadzie art. 222
Ustawy Wodnej z dnia 19.IX. 1922 r. zatwierdzony został statut Sp?łki W o.dnej „Sobót~a",
powiatu Kolskie·go. · SpoJka nosi nazwę „Społka
Wodna - Sobótka·'.
Celem spółki jest osuszenie gruntów człon
ków spółki według przedłożonego Starostwu
projektu. Statut spół~i uchwalonY: jednog~ośnie
przez . członków Spółki na zebraniu w druu 19
września 1929 r. ułożony został według wymogów okólnika Min: Rob Publ. z dnia 20 marca
1923 r. Nr. 417/23 Monitor Polski Nr. 161,
poz. 225.
Koło, dnia 26 września 1929 r.
Za Starostę Powiatowego

,
3942

v.

(-) St. Marek
starosty.

zastępca

Łódzki

Nr. 21

Dziennik Wojewódzki.

OBWIESZCZENIE.
Wydział Powiatowy w Łęczycy podaje do
publicznej wiadomości uchwalony przez Sejmik
Powiatowy na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia
1929 roku i zatwierdzony reskryptem Urzędu
Wojewódzkiego ·w Lodzi z dnia 1 lipca 1929 r.
L. III 3585 oraz reskryptem Ministerstwa
$praw Wewnętrznych z dnia 25 lipca 1929 r.
Nr. SF. 63951 następujący statut o opłatach
specjalnych i dopłatach na utrzymanie i budowę
dróg.
Par. 1.
Łączna suma, przewidziana w budżecie na
rok 1929/30 na utrzymanie dróg wojewódzkich
i powiatowych w kwoc~ .zł. 519,482 oraz na budowę tychże dróg w kwocie zł. 198.000 tudzież dotacja dla zarządów miast Łęczycy i
Ozórkowa na utrzymanie i budowę dróg gminnych w wysokości zł. 18,000 pomniejszona o
kwotę zł. 47,940, osiągniętą z dodatkowych opłat
i dopłat drogowych (§ 2 statutu) - podlega
podziałowi pomiędzy poszczególnych podatników w stosunku do przypadającego na każdego
z nich państwowego zasadniczego 'podatku gruntowego, ceny świadectw przemysłowych i kart
rejestracyjnych oraz państwowego podatku od
nieruchomości
(Rozporządzenie
Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 roku
Dz. Ustaw R. P. Nr. 51, poz. 523 i ustawa z dnia
1kwietnia:1925 roku - Dz.. Ustaw R. P. Nr. 43,
poz. 296) tudzież samoistnego podatku od gruntów państwowych, opłacanego na rzecz gm.iny i
Powiatowego Związku Komunalnego łącznie.
· Z sumy tej przy.pada. do uiszczenia:
a) od płatników zasadniczeg,o państwowego
podatku gruntowego (bez progresji i degresji)
i płatników samoistnego podatku od gruntów
państwowych zł. 634,393i
b) od płatników państwowego podatku
przemysłowego, uiszczonego przez nabycie świa
dectw przemysłowych _i kart rejestracyjnych
zł. 11,433i
c) od płatników państwowego podatku od
nieruchomości zł. 41. 716.
Obci~enie opłatami drogowemi poszczególnych płatników nie może przekraczać:
130% .państwowego zasadniczego podatku
gruntowego i samoistnego podatku gruntowego;
15% ceny wykupionych świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych;
50% państwowego podatku od nieruchomości.

Uwag a: Opłatę drogową od przedsię·
biorstw przemysłowych i handlowych wymierza
się w stosunku do ·przypadających na nie po„
datków przemysłowego, gruntowego i od nieruchomości.

Par. 2.
Niezależnie od opłaty, przewidzianej w par.
1 statutu, obowiązani są uiścić zużywający nadmiernie drogi jak fabryki, cegielnie, młyny,
przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej mię
dzymiastowej, bez · względu na siedzibę tego
przedsiębiorstwa lub miejsce zamieszkania wła
ściciela, oraz inne przedsiębiorstwa przemysło
we i handlowe - dodatkową opłatę w łącznej
sumie zł. 47,940. Ta opłata zostanie obliczona

---
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wedłng zasad okólnika Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi (Dyrekcja Robót Publicznych) z dnia
9 października 1928 r. L. IX./Dr. 3728/28.
Uwag a: Suma ta, o ile niie nastąpi ugoda
w myśl art. 23 usta wy drogowej - podlega rozdziałow1 w sposób, przewidziany w art. 31 usta-

wy z dnia 11-go sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 94, poz. 747) i w par. 19 rozporządzenia
z dnia 18 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 31,
poz. 317).
Par. 3.
Rozkładu dokonywa Wydział Powiatowy,
przyczem przysługuje mu prawo, określone
w art 44 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku
(Dz. U. R. P. Nr. 94,1 poz. 747).
Par. 4.
O wysokości przypadającej z rozkładu
opłaty (§ 1) i dopłaty (§ 2) zostanie płatnik
zawiadomiony wezwaniem płatniczem.
Opłatę łącznie z dopłatą uiścić należy
w 2-ch równych ratach, płatnych I-sza rata·
w ciągu 14 dni po otrzymaniu wezwania płatni
czego i 11-ga w okresie od 1. do 15-go września
1929 roku.
Par. 5.
Przeciwko wezwaniu płatniczemu wolno
wnieść odwołanie w terminie i trybie, wskazanym w art. 48 Ustawy z dnia 11 sierpnia.i 1923 r.
(Dz. U„ R. P. Nr. 94, poz. 747).
Nieuiszczenie opłaty we właściwym tenninie pociąga za sobą obowiązek zapłaty odsetek
i kar za zwł·okę oraz kosztów egzekucyjnych,
określonych ustawą z dnia 31 lipca 1924 roku
(Dz; U. R. P. Nr. 75, poz. 721) i z dnia 17.V.
1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 401).
Par. 6.
Winni wykroczeń przeciwko postanowieniom niniejszego statutu podlegają karze po-.
rządkowej do wysokości 345,9 zł., o ile nie zachodzi przestępstwo karalne według art. 62-66
Ustawy z dnia: 11 sierpnia 1923 roku (Dz. U. R.
Pr. Nr. 94, poz. 747).
Par. 7.
Opłaty specjalne i dopłaty drogowe,
wymierzone na podstawie niniejszego statutu nie
ulegają zaliczeniu ani na komunalny podatek
od gruntów, budynków, handlu i przemysłu, ani
na komunalne dodatki do państwowych podatków od gruntów, budynków, handlu ·i przemysłu.
·
Par. 8.
·Przepisy wykonawcze wyda Wydział Powiatowy.
Par. 9.
Wydział Powiatowy obowiązany jest wyjednać u władzy nadzorczej zatwierdzenie niniejszego statutu.
Par. 10.
Statut .zatwierdzony winien być ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódz
kiego.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego
Starosta: (-) H. Ostaszewski.
Sekretarz: (-) J.

Barański.

Łódzki
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OGŁOSZENIE.

OBWIESZCZENIE.

Starostwo Powiatowe w Łodzi ogłasza, że
w dniu 29 marca 1927 r. na zasadzie art. 222
poz. 3 ustawy wodnej z dnia 19.9. 1922 roku
Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 936 ex 1922, Starostwo Łódzkie, jako władza wodna I-ej instancji,
zatwierdziło statut Spółki Wodnej „Zofjówka"
gm. Brus, pow. Łódzkiego.
Spółka nosi nazwę: Spółka Wodna "Zofjówka".
Siedzibą spółki
jest kol. Zof j ówka, gm.
Brus, pow. Łódzki.
Celem spółki jest: a) wykonanie mel joracj i
szczegółowej gruntów według projektu, sporzą
dzonego przez Wydział Meljoracyjno - Pomiarowy przy C. Z. K. R. i zatwierdzonego przez
władzę nadzorczą, oraz b) należyte utrzymanie
wykonanych w tym celu urządzeń i budowli.
Statut. Spółki został przez członków Spółki
na zebraniu w dniu 27.3. 1927 r. ułożony i przyjęty według wymogów okólnika.· Min. Robót Publicznych .z dnia 30.VIII. 1923 r. Nr. V. 417 /23
Monitor Polski Nr. 16, poz. 225.
Łódź, dnia 28 września 1929 roku,
Starosta Powiatowy
w/z(-) J. Wasiewicz
zastęp. starosty.
OGŁOSZENIE.

/

Nr. 21

Dziennik Wojewódzki.

I

Na zasadzie Rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej o organizacji i ustaleniu gminnych
kas
pożyczkowo - oszczędnościowych
z dnia 30 grudnia 192,i r. (Dz. U. R.1 P. Nr. 118,
poz. 1069) i Rozporządzenia Min. Spr. Wewn.,
wydanego w porozumieniu z Mini~trem Skarbu
z dnia 13 marca 1925 r. o statucie normalnym
gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych
(Dz. Ust. Nr. 35, poz. 239) została założona
Gminna Kasa Pożyczkowa - Oszczędnościowa
z siedzibą w Chotyninie. Kapitał zakładowy
kasy ustalono! w sumie 2.000 zł. Kasa może zaciągać
zobowiązania do 20.;to krotnej
(dwudziestrokrotnej) wysokości kapitału zakładowe
go i zasobowego kasy.
Chotynin, dnia 27 marca 1929 roku.
Wój·t Gminy Chotynin
(....;_) Dura.
OGŁOSZENIE.

Do rejestru spółdzielni Sądu Okręgo~ego
w Łodzi Nr. 275 wcłągnięto dnia 14-go sierpnia
1929 roku przy firmie Kasa Oszczędności przy
Stowarzyszeniu Urzędników Państwowych Koło Łódzkie, spółdzielnia, z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi następujący wpis: Zarząd obecnie stanowią: inż. Marjan Kurkowski,
Bolesław Knapski i Henryka Bartosiewiczówna,
oraz zastępcy: Feliksa Kubikówna, Feliks Kostecki i Jan Stańczyk;
3913 V.

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim ·
w Sieradzu obwieszc·za, że na dzień 3 lutego
1930 roku wyznaczony został .termin pierwiastkowych regulacyj hipoteki, nowoutworzonych
kolonij, scalonych gruntów we ws i PustkowieJ onczyk, gminy Godyniec, na żądanie Okręlf
wej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie, a mianowicie: 1} dla 18 ha. 3277 mtr. kw. - własność
Ludwika i Marjanny małż. Kowalskich; 2} dla
17 ha. 6421 mtr. kw. własność spadkobierców
Stanisława Lesiaka; 3) dla 6 ha. 3634 mtr. kw.,
wł·asność Stanisława Liska i spadkobierców Zofji Lisek i 4) dla 6 ha. 5595 mtr. kw. - własność
.Adrzej a Szcześ, ogółem dla 48 ha. 8927 mtr.
kw., pochodzących z osady zapisanej w tabeli
pod Nr. 1.
W powyższym terminie osoby zainteresowane stawić się winny w· kancelarji Wydziału
Hipotecznego w Sieradzu pod skutkami prekluzji.
Sieradz, dn. 7 października 1929 r.
1

Pisarz Hipoteczny w Sieradzu
(-) Pawłowski.

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, 17 rewiru, ALOJZY GAiCZYŃSKI, urzędujący
w m. Łodzi przy ul. Mielczarskiego Nr. 14
obwieszcza, iże w dniu 17 stycznia 1930 roku od
godz. 10-ej rano na żądanie Jakuba Z. Orbacha
odbędzie się w sali, posiedzeń Sądu Okręgowego
w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 115 sprzedaż za
dług Maksa Selwera z publicznej licytacji nieruchomości

łódzkiej,

stanowiącej

własność

w 33 i Ya,% masy spadkowej po Józefie Ungerze, w 20 i 5 /6% Maksa Selwera, w 20 i 5 /6% Heleny Lederowej i w 25% Salomona Ledera, położonej w m. Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 27,
hip. Nr. 789-a, rep. hip. Nr. 2027, składającej
się z placu o powierzchni 1848 mtr. kw. oraz
9 budynków, szczegółowo wymienionych w opi·sie sporządzonym w dniu 4 marca 1929 roku
przez Komornika Sądu Grodzkiego w Łodzi
J. Rzymowskiego,
Nieruchomość ta w zastawie nie znajduje.
się, zos•mie sprzedana w całości, posiada księ
gę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Ło
dzi, obciążona ·jest kaucjami i długami w kwo. cie dol. am. 18.200.- z % %\i kosztami i złotych
107.130 gr .. 72 z % % i kosztami oraz zaległemi
podatkami w kwocie zł. 17.631 gr. 11.
Sprzedaż rozpocznie się od sumy szacunkowej zł. 350.000.-, a zamierzający wziąć udział
w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum
w kwocie· zł. 35.000.-.
Akfa sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji wydziału cywilnego Sądu
Okręgowego w Łodzi.
Komornik: (-}Alojzy Gałczyński.

Łódzki Dziennik Wojewódzki.

Nr. 21

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grod.?:kiedo w Łodzi, 17 re·
wiru, ALOJZY GAŁCZYŃSKI, urzędujący
w m. Łodzi; przy ul. Mielczarskie~o Nr. 14.
óhwieszcza, że w dniu 17. stvcznia 1930 roku od
ł!odz. 10-ej rano na żądani'e Łódzkiego Banku
Deoozytowel!o So. Akc. odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręf!owe~o w Łodzi, przy ulicy
.Żeromskiego Nr. 115 sprzedaż z publicznej Hcvtacii nieruchomości łódzki ei. położonef przy
ul. Kole~ne1 Nr. 5. hip. Nr. 1109..;h, . rep. hip.
3079. składaj ącei się z placu ORólnei powierzchni 2811 kw. łokci i trzech budynków. szcze~ółowo wymienionych w ooisie sporządzonym
w dniu 31 Rrudnia 1928 roku przez Komornika
Sądu Grodzkie~o w Łodzi A
stanowiącei własność Borucha

Ła~odzińskiego,

Gersztenzanga.
zastawie nie znai'du}e
się. zostanie ·sprzedana w całości. posiada kRię
~e hipotec'zną w Wydziale Hinotecznym w Ło
dzi. obciążona· jest dłu<tami i ostrzeże:niami
w kwocie zł. 111.563 Q'r. 82 z % % i kosztami
oraz zaległemi podatkami w kwocie zł. 5.614
gr. 68.
'
Sorzedaż rozpocznie się od sumy szacunkowei zł. 80.000.-, a zamierzaj ącv wziąć udział
w licytacji obowiazany jest złożyć wadjum
w kwocie zł. 8.000.-.
Akta spr a wy licvtacvi nei mo~ą być przeir7~ne w kan cel ~:ri 1 wydziału cywilneg·o Sądu
Okręgowego w Łodzi.
Nieruchomość fa w

Komornik: (-) Afo/zy Gałczyński.

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sadu Grodzkieón w Łodzi. 17 rewiru. ALOJZY .GAł_,CZYŃSKI, urzędufący w
m. Łodżi, orzy ul. M:ielczarskie~o Nr. 14, obwies'zcz·a: że w dniu .17 stycznia 1930 roku od
~odz. 10 rano na żądanie Judy i Witty małż.
Kołtońskich, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu
OkreJ!owego w Łodzi. przy ulicv Żeromskiego
Nr. 115 sprzedaż z oublicznei Hcvt~cii nieru •
chomego maiątku Szlamy-Mordki i lty małż.
Kronman. p.ołoiżonei!o w m. Ło·dzi. przy ulicy
Al. Kościm;zki Nr. 27, hip. Nr. 770, rep. hip.
Nr. 1296;,skł:adającegol sie z placu o powierzchni
984, 7 mtr. kw., oraz znajduja.cych się na nim następuiących budvnków:· 1) fr,ontowego, dwupię
trowego domu mieszkalne!!o,. murowane~o, z
dwiema takiemiż oficyrtami. 2) jednopiętrowej
oficynv, mies·zkalnej, częściowo z tremplem
i przybudówką, murowane.i i 3) drewnianej altanv1 szczegółowo wvmienionych w opisie sporządzonym w dniu 25 kwietnia 1929 roku. przez
K·omornika Sądu Grodzkiego w Łodzi J. Rzymowskiego.
Nier1,1chomość ta posiada księgę hipot~czną
w Wydziale Hip~otecznym w Łodzi, w zastawie
nie .znajduje się. zostanie sorzedana w całości,
obciążona i est długami w kwocie rb. 4.200.i zł. 44.887 .'"- z procentami i kosztami oraz kaucjami na kwotę zł. 103.990.-.
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Pomieniona nieruchomość wystawiona zostaje do sprzedaży na zaspokojenie zasądzonej
na rzecz Judy i Witty małż. Kołtońskich należ
ności w kwocie zł. 44.887 . - z procentami
i kosztami, sprzeda* rozpocznie się od s~y
szacunkowei zł. ·100.000.-, a zamierzający
wziąć udział w licytacii. obowiązany jest złożyć
wadium w kwocie zł. 10.000.-.
Akta sprawy licytacvinej mo~a bvć przei~
rzane w kancelarjl: wydziału cywilnego Sądu
Okręgowego w Łodzi.
'

,

Komornik ·(-) .Alojzy Gałczyński.

OBWIESZCZENIE.
Komorn1k Sadu Grodzki~óo w Łodzi. 17 rewiru. ALOJZY GAŁCZYŃSKI. urzędui ący w
m. Łodzi, przy ul. Mielczarskiego Nr. 14, obwieszcza. że w dniu 17 stvcznia 1930 roku od
f:łodz. 10· rano na żadanie Mariana Engla odbę
dzie się w sali posiedzeń Sądu OkreQowego w
todzl. orzy ullcy ŻeromskieQo Nr. 115 sprzedaż
z nublicznej licvtaci i nieruchomości łódzkiei,
oołożonej przy zhieQu uHd Gd~ńskiei i Alei 1-c!o
Maia, oznaczone; od ulicv Gdańskiei Nr. 33,
~ od ulicv 1-~o, Ma1a Nt". 8. hip. Nr. 47pa, rep.
hip. Nr. 2458 ~kładajace1 się z placu o~ólne.1
powierzchni 3248 kw. łokci oraz znaidu;ących
się na nim następu i ących hudvnków: 1) frontowe~o, narożnel[o domu mieszkalnego. murowaner;!o. trzypietrowePo z tremplem i· rnieszkalnemi 'piwnicami, z takiemż skrzydłem, 2) trzvpię
trowet!o domu mie~zkalnes1o. murowanef;!o. z
tremplem i mieszkalnemi piwnicami, z - takąż
oficyną i 3) parterowel!o budynku l!ospodarczeP.o. murowane~o, szcze~ółowo wvmienionvch .w
opisie ~norządzonvm w dniu 3 stycznfa 1929 r.
n~zez Komornika - Sądu Grodzkiego w Łodzi
St. Dulkowskiego.
Nieru~homość ta Mleżv niepodzielnie
do
lzaah i Estery małż. En~el. do spadkobierców
zmarłe~o
Ahrama-Anszla Gelihtera. t. j. do
Szla.rn.v-Szmula Gelibtera., Gitli Gelibter i Hinclv Gelibter ora7. do Towarzystwa „TalmndTora" imienia rabina Elji-Chaima Majzla w Ło
rlzi i z.o~taie wystawiona na sprzedaż za dług
Esterv En~el.
Pomieniomi niP.ruchomość posiada ksie~ę
hipoteczną w WvdzjąJe Hipotecznym w Łodzi,
w za~tawie nie znaiduie się, mstanie sprzedana
w całości i ohciażona jest dłu~ami na sume
rh. 51.702 kop. 74, rnk. 100 fen. 96 i zł. 11.604
Jtr. 20. a także kaucjami w kwocie rb. 10.000.i mk. 8.160.000.-.
Snrzedaż rozpocznie się od sumy szacunkowei zł. 279.300.- a zamierzaiacy wziąć udział
w licytacii obowiązany jest złożyć wadjum w
kwocie zł. 27.930.-.
Akta sprawy licytacYinej mo~ą być przejrzane w kancelarii wydziału cywilnego Sądu
Okręgowego w Łodzi.
1

Komornik (-) Alojzy Gałczyński.
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OBWIESZCZENIE.

OBWmSZCZENIE.

Komornik Sądu Grodzkiego w Lodzi, 17 rewiru, ALOJZY GAŁCZYŃSKI, urzędujący w
m. Łodzi, przy ul. Mielczarskiego Nr. 14, obwieszcza, że na żąda.nie Adama i Alfredy małż.
Staneckich, odbędzi1 e się w dniu 18 stycznia
1930 r. od godz. 10 rano w sali posiedzeń Sądu
Okręt!owe~o w Łodzi, przy ul. Żeromskiego
Nr. 115, sprzedaż z publicznei licytacji nieruchomego majątku Franciszka i Bronisławy małż.
Karmańskich, położoneRo w m. Łodzi przy ulicy
Żeromskiego Nr. 78, hip. Nr. 818-c, rep. hip.
Nr. 1598, składajacego się z placu przestrzeni
50 X26 łokci oraz j ednopiętroweQ'.o .domu mieszkalnego, parterowej tkalni mechanfoznej, komórki i ustępu, szczegółowo wymienionych w
opisie, sporz.ądzonvm w dniu 1 ·czerwca 1929 r.
przez Komornika Sądu Grodzkiego w Lodzi
J. Tomaszewskiego.
Pomieniona nieruchomość w zastawie nie
znaiduie się, zostanie sprzedana w całości, posiada hie!:Je hipoteczną w Wvdziale Hipotecznvm w Łodzi. obciążona i est długami w kwocie
zł. 8774 gr. 80, kaucja mk. 3.000.000.- i podatkami w kwocie zł. 1.779 gr. 75 z procentami.
Sprzedaż rozpocznie się od sumy szacunkowei zł. 25.000.-. a zamierzający wziąć udział
w Hcytacii, obowiązany jest złożyć wadjum w
kwocie zł. 2.500.-.
Akta sprawy licytacyjnej mo~ą być przeirzane w kancelarii' wydziału cywilne~o Sądu
Okręgowego w Lodzi.
Komornik '(-) Alo]zy GalczyTiski.

Ko~ornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, 17 rewiru, ALOJZY GAŁCZYŃSKI, urzędufący w
m. Łodzi, przy ul. Mielczarskiego Nr. 14, ob-11
wieszcza. że na żądanie firmy „Bracia J aJ!lom
w Gdańsku i firmy „Tow. Akc. Wilhelm Schweikert" odbędzie się w dniu 17 stycznia 1930 r.
od godz. 10 rano, w sali posiedzeń Sądu Okrę
gowe~o w Łodzi przy ulicy Żeromskiego Nr. 115,
Hcvtaci i nieruchomości
sprzedaż z publicznej
łódzkiei Josela vel Josla-Lajba i Heleny vel
Chaii-Goldy małż. Lwow, znajduiącej się przy
ul. Gdańskiej Nr. 81, hip. Nr. 800b, rep. hip.
4153, składającej się z placu o powierzchni 9165
łokci kw. oraz znaidujących się na nim dwóch
domów murowanych mies zkalnych, parterowych
składów murowanych, stajni murowanej, ustę
pów murowanych oraz drewnianej s·zopy i parkanu, szcze~ółowo opisanych w opisie, sporzą·
dzonym w dniu 22 kwietnia 1927 r. przez Komornika\J. Rzymowskiego.
Nierhchomo·ść ta w zastawie nie znajdufe
się, podlega sprzedaży w całości, posiada księgę
hipoteczną w ł6dzkim wydziale hipotecznym,
obciążona jest długami, kauciami i ostrzeżenia
mi na sumę rb. 99.500.-, mk. poi. 53.000.000.z procentami i kosztami, dol. am. 6.650 cent.
27 z procentami' i kosztami, zaległe podatki wy·
nosza zł. 62.636 gr. 45.
Sprze·daż rozpocznie się od sumy szacunkowej zł. 49.500.-, zamierzafący wziąć udział
w Hcytacii obowiązany jest złożyć wadjuni w
kwocie zł. 4. 950.-.
Akta sprawy licytacyjnej n~o~ą być przeirzane w kancelarjii wydziału cywilne~o Sądu
Okręgowego w Lodzi.
Komornik (-) Alojzy Galczyliski.

~~~--~-~~~-

OGŁOSZENIE.

. .Syndvk tymczasowy masv uoadłośd:
Mojs'ze Silberberg na mocy art. 502 K. H. wzywa wierzycieli powyższei. upadłości, aby w terminie 40-,dniowym od daty n1niejsz.ego obwieszczenia stawili się osobiście lub przez pełno
mocników z dowodami, usprawiedliwiajacemi
kh wierzytelności w kancelarii jeti:O' w Łodz.i
przy ulicy Sienkiewicza 25 tel. 1. 22-53 w r!odzinach od 4-5 pp. i oświadczyli, z iakiego tytułu i do jakiej sumy są wierzycielami masy
upadłości.

Sorawdzenie wierzytelności na mocv art.
K. H. nastapi w obecności Sędzie~o Komisarza dnia 8 listopada 1929 r. o j1odz. 12 w Są
dzie Okrę~owym w Łodzi· w Wy:dz1ale Handlowym przy ul. Żeromskie~o 115, pokój 64.
Syndvk tymc~asowy
_ '(-) Leon Praga
V.
3909
Łódź, ul. Sienkiewicza 25.
503

OGŁOSZENIE.

Izha Skarbowa poszuku.je lokalu do wynaieda. ~kładaiące.go s1e z 8_;10 pokoj'ów o pow.
240--300 m. 2 we wschodni ef części m. Łodzi pomięd 7v ut Południową i Narutowkza.
Oferty z. podaniem ceny komorneJ!o i. planem svtuae\rinym, nadsyłać do Izby Skarbowej
(Zawadzka Nr. 11} do dnia t listopada ·r; b.

1

OGŁOSZENIE.

Svn·dvk tymczasowy masy upadłości fir~
my: ,,Icek-Lewi Feinmesser" w Lodzi, Zielona
Nr. 5-7, wzywa wierzycieli tejże firmy na zemyśl art.515 K. H. przez
branie, wyznaczone
Sędzies!o-Komisarza. które odhedzie sie w dniu
21 października 1929 r. o godŻ. 12-tei w poł.
w gmachu Sądu Okreł!owe.po w Lodzi przy ulicy
Żeromskiego 115, pokói Nr. 64 w przedmiocie
zawarcia układu poi edna wcze~o, względnie
utworzenia związku wierzycieli i wyboru syn . .
.
dyka ostatecznego.
Syndyk tymczasowy
(-) Józef Osiecki, adwokat

w

PRZETARG.'
Magisfrat m. Lodzi ogłasza przetarg na oddanie w dzierżawę pod uprawę na okres jedne[io roku wz,;1lędnie 2-ch lat gruntów mie~jskicli
obszaru około 60 mon~ów, stanowiących część
ma fątku Marysin Ul w gminie Rado~oszcz.
Oferty wraz z proponowaną tenutą składać
należy w term.inie do dnia 6 października r. · b.
w biurze Wvd21iału Gospodarczego przy Placu
·Wolności 14; pokój 34.
MAGIST~AT m. ł..ODZI.

- .Dziennik
- - - -Łódzki
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OGŁOSZENIE~

Spółka

Opierając się na Rozporządzeniu PrezyG
denta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r.
o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku (Dz.. U. R. P. Nr. 91, poz. 627},
Rozporządzeniu Ministra Sprarw Wewnętrznych
z dn. 19 lipca 1928 roku o .re'1ulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych. mięsa i j e~o przetworów i oraz cegły fDz. U. R. P. Nr. 87, poz. 671),
Rozporządzeniu Wojewody Łódzkie!fo z. dnia 8
kwietnia 1929 roku, oraz na opinji Komisji Wę
glowej do badania cen, wyrażonej na posiedzeniu w dniu 2 października 1929 roku, podaję do
wiadomości mieszkańcom m. Łodzi co nastę
puje:
Uchwałą Ma~istratu Nr. 1051 1Z dnia 3 paź
dziernika 1929 roku zostały wyznaczone nastę
pujące ceny maksymalne (najwyższe):

Na węgiel zi:t 100 kg. w detalu:
Dla składów węglowych .grupy „A".
Węgiel

gruby, kostka Nr. 1, kostka Nr. 2

zł.

6.60.

zł.

grupy „B".
Węgiel gruby, kostka Nr. 1, kostka
6.40.

zł.

Dla składów węglowych grupy „C".
Wel!iel gruby! kostka Nr. 1, kostka Nr. 2
6.00.

Dla

Akcyjna
wyrobów wełnianych i bawełnianych

M. Silbersteina
w m. Lodd.

Sprost01nny bllnns na dzleft 31 nrudnin 11Z8 r.
Złote w złocie

STAN CZYNNY.

Kasa, dewizy i portfel
. . . . .
Papiery publiczne
Towary surowce i materjały
. . .
Nieruchomości
Ma1szyny i urządzenia
Banki . .
. .
. .
Dłużnicy
Pozycja do stopniowego umorzenia
Różnica kursowa z przerach. na
1 lipca 1928 r. . . .
Rachunki ewi dencyjne

1.610.023.81
191.431.70
3.430.544.54

3.424.267.95
7.607.070.88
115.409.28
2.042.361.48
1.419.581.01
145.436.96
979.030.42

1

20.965.158.03
składów węglowych

Nr. 2

Dla budek węglf?wych.
Wegiel gruby, kostka Nr. 1 kostka Nr. 2
zł. 7.60.
W mv~l § 1O zacytowanego wyżel Rozporządzeni1a Ministra Spraw Wewnętrznych winni
żądania lub po·bierania cen wyższych od wyznaczonych będą ukarani przez władzę administracyjną I instancji według art. 4 i 5 żacytowanego
wyżej Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej aresztem do 6 tygodni lub ~rzywnq do
JO.OOO.- zł., o ile danv czyn nie ulega surowszemu ukaraniu w myśl innych ustaw karnych.
Wyżei wyznaczone ceny maksymalne obowiązui ą na terenie m. Łodzi od dnia następnego
po ogłoszeniu .
. U w a g a: Wszystkie przedsiębiorstwa wę
glowe winny. posiadać cennik maksymalny na
we~iel poświadczony przez MaQistrat m. Łodzi;
składy węglowe z bo czni.cami ·i. bez .boc znic,
Hozone do ~rup ,,A", ,,B", 11 C". obowiązane są
do sprzedaży wę~la, po cenach wyznaczonych
dla poszcze~ólnych gruo, począwszy od dwóch
korcy: składy hurtowd Górnośląskich kon,cernów
oraz Dąhrowieckich · kopalń - począwszy od
pięciu korcy węgla.
1

1

1

za-

1

Lódz, dnia 3

października 1929

Prezydent m. Łodzi
3941 V.
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Wojewódzki.

(-l Br.

STAN BIERNY.
Kapitał zakładi:»wy
Kapitał rezerwowy
Kapitał amortyzacyjny

. . . .
Banki . . .
Wierzyciele .
Dvwidenda .
Wynagrodzenie zarządu
Podatek dochodowy . . .
Dłu~ obligacyjny . . . .
Zaległe kupony od obli~acyl
Zobowiazania dłu~oterminowe
Pozostałość zysku . . .
Rachunki ewidencyjne .

.

.
.
.
.

.

8.600.000.00
739.455.22
2.670.037. 70
725.420.31
2.074.889.20
86.000.00
42.876.47
1.477.40

3.674.543.00
57.123.53
1.313.963.66
341.12
979.030.42
20.965.158.03

Sprostowany rachunek zysków i strat za r. 1928.

.

Przychód
Rozchód
?ysk . .

3.186.486.28
2 271.54.3.55
914.942.73

Zmieniony· podział zysku:
Na kapitał r·m~rtyzacyjny
.
Na kapHał l ezerwowy . .
Na pozycję do stopniowego umorzenia . . . . . . .
Wynagrodzeni e dla Zarządu
N a dywidendę . .
Przeniesienie na rok 1929 .
1

685 noo.oo
14 353.31

86.371.83
42.876.47
86.000.00
341.12
914.942.73

roku.
Ziemięcki.

Złote w złocie rozumieją się wedłtt~ relacji, określqnej w Rozp. Prez. Rzeczp. z dnia 13
października 1927 r. {Dz. U. Nr. 88, poz. 790).
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OGLOSZENIE.
Opierając się na Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926
roku o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz.
527}, Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnę
trznych z dnia 19 lipca 1928 roku o regulowaniu cen przetworów . zbóż chlebowych, mięsa
i jego przetworów oraz cegły (Dz. U. R. P. Nr.
87, poz. 761}, Rozporządzeniu Wojewody Łódz
kiego z dnia 8 kwietnia 1929 roku, oraz na opinji Komi1sji do ustalania cen, wyrażonej na posiedzeniu w dniu 11 października 1929 roku niniejszem podaję do wiadomości mieszkańcom
m. Łodzi, co następuje:
Uchwałą Magistratu m. Łodzi Nr. 1077 z
dnia 12 października 1929 roku· zostały wyznaczo~e następujące ceny maksymalne (najwyż
sze):
Na przetwory zbóż chlebowych za 1 kg.
w detalu:
mąka pszenna 55%
zł. 0;70
mąka pszenna 65 %
„ 0.66
chleb razowy
0.35
11
bułki
„ 1.05
1 kg. bułek winien zawierać
21 sztuk, każda o wadze
4,76 dkgr.
W myśl § 10 zacytowanego wyżej Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych win.ni żądania lub pobierania cen wyższych od wyznaczonych będą ukarani przez władzę ·administracyjną I instancji' według art. _4 i 5 zacytowanego wyżej Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej aresztem do 6 tygodni lub grzyw...
ną do 10.000.- zł., o ile dany czyn nie ulega
surowszemu ukaraniu w myśl innych Ustaw
Karnych ..
Wyżej wyznaczone ceny maksymalne obowiązują na terenie m. Łodzi od dni1a następne
go po ogłoszeniu.
Łód.źf dnia 13 października 1929 roku.
Prezydent m. Łodzi
(-) Br. Ziemięcki.

·BELGIJSKA

SPóŁKA

AKCYJNA
„Societe lndustrielle et Commerciale des anciens Etablissements Emile Haebler - Tow.
Akc. Przemysłowe i Handlowe dęwnych przedsiębiorstw Emila HaębJera"
(Bruksela).
Uprasza się panów akcjonarjuszów i posfadacży udziałów założydelskich o wzięcie udziału w
Zwyczajnem Walnem Zgromadzeniu,
które się odbędzie we wtorek, dnia 19 listopada 1929 r. o godzinie 15-ej w siedzibie Towarzystwa w Brukseli, 42, Avenue des Arts.
P or z ą d e k dzienny:
1. Sprawozdanie Rady Administracyjnej i Kolegjum Komisarzy o interesach za rok
1928/1929,

2. Rozpatrzenie i zatwilerdzenie bilansu, jak
również rachunku strat i zysków po dzień
30-ty czerwca 1929 r.,
3. Zwolnienie admini1stratorów i komisarzy.
4. Ustalenie wynagrodzeń administratorów
komisarzy za rok operacyjny 1929/1930,
5. Wybory administratorów i komisarzy.
Zgodnie z artykułem 25 Ustawy Towarzy. stwa panowie akcjonarjusze, życzący sobi~
wziąć udział w powyższem zgromadzeniu, winni
złożyć swe akcje lub udziały założycielskie
(parts de fondateur):
w Brukseli - w siedzibie towarzystwa, 42,
Avenue des Arts;
w Brukseli - u ,,Socuete Generale de Belgique" lub też w jei filji 48, rue de Namur (dawniejszy Banque d'Outremer);
w todzi -_y; siedzibie eksploatacji towarzystwa, ul. Pusta Nr. 9;
ff
„Amsterdamsche
w Amsterdamie
Bank''.
4008/V

-

-

.DDłiDSZEnłft DRDBnE.

Jakób, r. 1896,
ks.
wyd
A rgiewicz
przez PKU Tomaszów-Maz.
878-3-1
-A dier Minclla za~ubił~ kon;es:ę -;yr~bó;.--tytoniowych,
wyd, przez
Akcyz i Monopoli
zagubił

wojskową.

Urząd

Państwowych

w Łodzi.

3344-3-2
racia Poznańscy. Inż. w Łodzi. Piotrkowska 144, zagubili tylny znak rejestracyinv samochodu ŁD 81665.
wyd. pr.ze_z Dyr. Rob. -~~1~_!.._:!:_~odz_!._ ___ _____ 903'}_:_!
Bartczak Janina. Killńskiego 159, zagubiła dowód oso____bisty, ~y_<!:__~_ Łodzi. _________________,_________3910-3~!
Bartkiewicz Bronidaw, r. 1908, Wierzchy, zagubił zaświadczenie poborowe, wyd. w Sieradzu. ... 296-~~
Berlin .Maks; Gdańska 72. zagubił paszport konsularny,
·:.
wyd przez Konsulat Polski w Berlinie.
641-3_~~
ujała Jan, r. 1910, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną
w ŁodzL
806-3-1

B

B

Michał,

zagubił

Piramowicza 7,
czerwone
Bednarek
prawo jazdy szoferskiej, wydr przez. Dyr. Rob. Publ.

.

w Łodzi.

;

·

'

805-3-2

--··,---1------·------------------

rajnsztain Artna. Tomaszów-Maz„ zagubiła tvlny znak
samochodowy ŁD. 80707, wyd. przez Dyr. Rob. Publ.

B

w~rl.

Zl!ierz,

-----

~~

14, zagubił legitymację
-~-motoc"'0lu ŁQ_ 80~02. _ ________ _ ______
3353·3-2

Borst Edward,

Błotna

M„ Cegf elniana 68, zag\lbił weksel protestowany na zł. 100.- pł. 23. 6 29. z wyst. Abrama
Lezera, Sanok. zlec Sybyrski i Kon, Kraków. Protest
ten.
812-3-2
- unieważnia się.
. --

B

erliński

Brif.? el 1:1pman.
~

r. 19os. za~uba zaświadczenie komisji
poborow~j, wyd. w Łodzi. ____ -------------· 3523-3-2

Bachmajer Didja·, r. 1903, zagubił ks. wojskową, wydaną
___P!~~_:-~:_IS.:_ _!!:__!?!llaszó"'::
. _ _ ----~~4-3-_3
B.iałkower Mojżesz, r. 1909, zagubił zaświadczenie o re~-J:strac!~~Y~· w Łodzi. ___________________ .
815-3-2
abit'iski Leon, Obywatelska 42 .. za~ubił prawo jazdy
szoferskiej, wyd. przez Dyr. Robót Publ. w Łodzi.
'
837-3-2

B.

J3~;k~~~ci~-j~;z~la~-;:--i-9o9.-~~g~hił-·~~ś~iad~;~~ie. ~

__l_estr_acjj, wydane w Łodzi. ____ ------------- 835-3-~
erman Rachmil, rocznik 1905. za&ubił książkę wojskową, wydaną przez PKU Łódż-m.
646-3-3

B
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Łódzk._~_Q~_~ennik Woje_w_ó_d_z_k_i.____________
65_1_

Ignacy, Łask, zagubił dowód osobisty, wyd. przez
Starostwo Grodzkie, ks. wojskową. wydaną
przez PKU Łódź-m. oraz legitymację urzędową. wydaną
przez Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Lodzi. 689-3-3
rotman Adam, rocznik 1888, zagubił książeczkę wojskową, wydaną przez PKU Tomaszów-Mazow. 621-3-3
esterman Władysław, Sienkiewicza 4, zagubił paszport
zagraniczny, wydany przez Łódzkie Starostwo Grodzkie w roku 1925.
.
629-3-3
ichecki Józef. Zamenhofa 16, zag~biłd.~~ód tożsamo~
ści konia ·Nr. 310345, klacz, lat 3.
3899-3-3
hojnacki Stanisław, Rybna 5 z·agubił pi;-:Wo ja7dv szoferskiej, wyd. przez Dyr. Rob. Publ. w Łodzi. 627-3-3
hęcińska Władysława, Chojny, Grzybowa 40, zagubiła
C dowód osobisty, wyd, w Łodzi.
605-3-3
ichońska Agnieszka, Piotrkowska 225. zagubiła dowód
C osobisty, wydany w Koninie,
695-3-3
hrzanowski Józef, r. 1901, zagubił książkę wojskową
dowód osobisty, wyd. w Łodzi.
842-3-2
·capkemu Bolesławowi zaginęła książka pob~-;~w-~ wyro-bów tytoniowych, wyd. przez Urząd Akcyz i Monop.
Państw. w .Lodzi.
3521-3-2
zopowski Józef, Karola 8, ·zagubił dowód osobisty.
822-3-2
wyd. przez Kom. P. P. w Warszawie.
udek Jan, zagubił browning Nr. 743727 ~~T.6,35, pr;~-d
D nabyciem którego ostrzega się.
4048-3-1
utkowski Stanisław, r. 1909~ zagnbił kartę rejestracyjD ni\, wyd. w gm. Burzenin.
868-3-1
ąbrowski Inocenty, r. 1903, zagubiłk:S.;ojskową, wydaną przez PKU Łódź-pow.
895-3-1
ymek Stanisław, i:· 1909, zagubil-~;ś:;f;d~zenie o re-jestracji, wydane w Łodzi.
847-3-2
om Agenturowy „Barwanill" St. Messing i S~ka, zagubił znak rejestracyjny samochodu LD 727, wydany
przez Województwo Łódzkie.
677-3-3
n~owski l.TS-k-a-:- Piotrkowska -150;-~gubił książkę
rejestr. samochodu ŁD 81042, wyd. przez Dyr. Rob.
Publ. w Lodzi.
652-3-3
D·uraj Józef, Głowackiego 4. · zagubił dowód osobisty,
wydany przez Łódzkie Star. Grodzkie
686-3-~
aum Mirjam, Brzezi11y-Ł. zagubił tytuł wykonawczy
Sądu Grodzkiego w Rawie-M. przeciwko Ickowi Wę:
l!rowi na sumę zł. 750.
638-3-3
Dudziński Bolesław zagubiCp"()~w-~le~i~·na-broń, wyda. ne pr~~-~__ Łódzki_!__Starostwo Grodzki'::
_
631-3-~
ysenhaus Chil Fisz~l. zagubił ty1nczasowy dowód oso·
bisty, wyd. przez V Kom. P.P, w Lodzi oraz zaświad
czenie z Kom. Pobor. w Łodzi o zaliczeniu do nadliczbowych.
658-3-3
lbirtJuTiuSi--~~l Juli;, r. 1909. zagubił kartę rejestracyjną. wyd. w Lodzi.
856-3-2
pelbaum lser, r. 1903, zagubił książkę wojsk. i kartę
mob., wydaną w Ostrowcu.
833-3-2
ksztajn Dawid, r. 1908, zagubił kartę z Komisji Pobor.•
811-3-2
wyd. w Pabjanicach.
irma Maks Wyszewiański i S-ka, Piotrkowska 111, zagubiła dwa protesty wekslowe 1) na zł. 150.- wyst.
H Szwarc, Złoczów, zlec. J. Klarfeld, 2) na zł. 244.wyst. A. M. Kucyk, Warszawa, zlec. N. Herling. Protesty te unieważnia się.
862-3-3
irma G. Buble i R. Pufal. Łódź, Aleksandrowska 41.
F zai;tubiła ks. kotłową, Nr. 22358. wydaną przez Urząd
Wojewódzki w Lodzi.
872-3-1
raidenrajch. Fiszef-Wschodnia 40, ·zagubił protest na
zł. 134.06 pł. 22.9. 1929 r. wyst. Krochmal. Borysław,
zlec. B-cia Diirr, Lwów, żyro Salomona Markusa, Łódź,
Narutowicza 9. Weksel unieważniam.
3727-3-3
ercho Edmu~d:~-1901. zagubił ks. wojskową. wydaną
F przez PKU Tomaszów.
898-3-1
aktor Janus, Kornberg Chana i Gruszka Abram, KoniecF pol, zagubili dwa dowody rejestracyjne samochodu
ŁD. 81269 i ŁD. 81628, wydane przez Dyr. Robót Publ.
830-3-2
w Łodzi.
ilipczak Helena, Skwerowa 20, zagub. dowód osobisty,
896~3-1
wyd. przez Łódzkie Starostwo Grodzkie.
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808-3-2
Frontczak Stefan, zam. w Kaliszu, Skaryszewska 21,
gm. Tyniec, zagubił prawo jazdy, wyd._@rzez Dyrekcję
Rob. ~ubi. w Łodzi.
, ~·
661-3-3
rydman Berek, rocznik 1888 zagubił książeczkę wojskową, wydaną przez PKU Łódź oraz dowód osobisty
wydany w Łodzi.
-..610-3-3
Friedman Leon, ~. 1888, zagubił książkę wojskową, wyd.
636-3-2
wyd. przez P. K. U. Łódź-m.
ajfer Zyndel. Mickiewicza 8, zagubił dowód tożsmości
F konia Nr. 8, wyd. przez Mag. m. Łodzi.
907-3-3
ranos Pesa-Gitla, Lut~mierska 18. zagubiła zaświad
G czenie PUPP w Lodzi, za Nr. 665 na paszort zagra891-3-1 niczny bezpłatny.
·Gr~b-szta jn Mos~k~;;-·-1909.---~~-Ubił k~~;:;jesłtacyjną,
wydaną w Łodzi.
860-3-1
Groblewski Jerzy, zagubiłp;-.;;~~j;Z-cfv___sz-oferskiej Nr.
_ _2~~~.I~·_przez Dyr. Rob. Publ. w Łodz!. ~877-3-1
,.., ołąbczakowi Marcinowi. Andrzeiów, skradziono 2 hl.G weksle t) na zł. 300.- i 2) na zł. 100.- żyro Gej~le!_._ Andr~~pol. Weksle te unieważnia się.
871-3-1
orzkiewicz Marja, Gałkówek. zagubiła blanco-weksel
G na zł. 600.- wyst. Marianna Koziorek. Weksel ten
uniewa.żnia się oraz dowód kolejowy. \f'yd. przez Dyr.
Kolei Warszawskiej.
688-3-2
elbsztajn Izrael. r. 1909:· zagubił zaświadczenie o rejestracji, wyd. w Łodzi.
879-3-1
rinszpan J osek, zagubTCk8:-·pobo~ową
wyroby tyG toniowe oraz rachunki hurtowni tytoniowej, wydaną
w Łodzi.
3906-3-3
oldberg Tema. Konstantynowska 32, zagubił dowód
G osobisty zagraniczny, wydany przez Łódzkie Starostwo Grodzkie w r. 1928.
3907-3-1
ałdecki Edmund i S-ka, Widaw~. zagubił tylny znak ·
rejestracyjny samochodu LO 81324. wydany przez
Dyr. Rob. Publ. w Łodzi.
894-3-1
oldwaser Mosz~k.·~-;--i 909.--~~g;b~Ś-wiadczenie o rejestracji, wyd. w Łodzi.
· 906-3-1
Grzesiak St~~sła;;:-·-~ -1967--:- zag~bił --k~-tępoborową,
___ wyda~~~--~~~~-----908-3-3
rinman M„ r. 1895, zagubił ks. wojsk .. wyd. przez
G PKU Lódź-m., patent przemysłowy kat. Vb oraz licencję domokrążną, wyd. Poznaniu.
659-3-3
arwicka Stanisława zagubiła da"wód osobisty, wydany
w gminie Wodzierady.
642-3-3
runwald Jakób, r. 1906,· zagubił ks.- wojskową, wyd:
G przez P KU Lódź-m.
3222-3-3
órewicz Izaak, r. 1906, zagub. tymcz. zaświadczenie
G wojsk., wyd. przez I Baon KOP w Budsławiu. 3228-3-3
oławski Henryk, -zagubił dyplom drogistowski uzyska~
ny dnia 10.6.27„ wyd~tny przez Departament Zdrowia Min. Spr. Wewn.
665-3-3
-Goss Józef, r. 1890, zagubił książkę wojskową i kartę
mob., wyd. przez PKU Łódź pow.
651-3-3
ałon Szlama, Zgierska 88, zagubił ks. wojsk~wą, wyd.
przez P. K. U. Łódź.
846-3-2
oldberg lcchok, r. 1898, zagubił ks .. wojsk., wydaną
G przez PKU Łódź-m.
823-3-2
oldbaum Fiszel. Zgierska -14. zagub. świadectwo przemysłowe kat. II, wyda11,e przez I Urząd Skarbowy
w Łodzi.
801-3-2
roncki Josek, r. 1905, 7agubił ks. wojskową, wyda!ią
G przez PKU Łódź-m.
690-3-3
ellert Robert, r. 1896, zagubił ks. wojskową, wydaną
G przez PKU Kalisz.
692-3-3
ruszka Stanisław, Sędziejowice, zagubił do~ód osob ,
G wydany w gm. Goszczanów oraz kartę zwolnienia,
wydaną w Łasku._,'
.
719-3-2
rodzicki Tadeusz, Aleje Kościuszki 26, zagubił legityG mację sekwestracyjną, wyd. przez Magistrat m. Łodzi.
811-3-2
óralski Marcin, zagubił zaświadczenie biura wojskowo4049-3-3
policyjnego o złożonej ks. wojskowej.
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zagubił książeczkę

Wolf
Gutman
PKU
- oldberg Wolf,
G
handel

wojsk„

wydaną

przez
3622/V-3-2
Nowomiejska 2.l, zagubił licencję na
domokrążny poświadczony przez Urząd Wojewódzki Pomorski L. VI. 2141129.
848-3-2
auser Gustaw, r. 1909, zagubił kartę rejestracyjną.
wydaną w lodzi.
893-3-3
erszkowicz Chuno, r. 1908, _zagubił kartę poborową•
wydaną w Łodzi.
657-3-3
oherman Edmund, Cegielniana 6 zagubił dowód osobisty, wyd. przez Łódzkie Star. Grodzkie.
635-3-3
ajlborn Szaja, Łódź, Piotrkowska 69, zagubił książkę
wojskową, wyd. przez PKU Łódź,
3351-3-2
Łódź.

H

H
H

H

iiffer Herbert, Rzgowska 23/25 zagubił ks. rejestracyjną
samochodu ŁD. M0460, wydaną przez Dyr. Rob. Publ.
w Łodzi.
850-3-2
oresztajn Zysla, Południowa 4; zagubił kartę pobytu
czasowego do 26.9.29., wyd. przez Łódzkie Starostwo Grodzkie.
681-3-3
ackowski Ignacy, r. 1889. zagubił ks. wojskową, wyd.
J przez PKU Łódź-m.
899-3-1
- ambor Józef, r. 1807, zagubił kartę mob., wyd. przez
J PKU Częstochowę.
713-3-2
akie! Stanisław, r 1899, zagubił ks. wojskową, wydaną
J przez P KU Łódź-m.
662-3-3
asińska Marta, Pomorska 47, zagubiła dowód osobisty,
J wyd. przez Łódzkie Starostwo Grodzkie.
561-3-3
-Jelinek Ferdynand Maks, r. 1905, zagubił książeczkę
wojskową. wyd. przez PKU Łódź.
2553-3-3
oprowski Aleksy, r. 1905, zagubił ks. wojskową, wyd.
K przez PKU Kutno. _
904-3-1
acwr Władysław, r. 1903, zagubił ks. wojsk. i kartę
K mob., wyd. przez PKU Sieradz.
858-3-1
otarski Stanisław, Koźmin, zagubił przedni znak rejestracyjny samochodu ŁD 81645, wydany przez Dyr.
Rob. Publ. w Łodzi.
864-3-1
szan Herszek, Nowaka 18, zagubił dowód tożsamości
konia, klacz kasztanowata. lat 9, wyd. przez Mag,
m. Łod.d za Nr. 53.
865-3-3
szan Herszek, Nowaka 18, zagubił dowód tożsamości
konia Nr. 51, klacz, gniada, lat 10, wydany przez
~fag. m. Łodzi.
866-3-3
Kępa Andrzei. Piwna 10, zagubił zaświadczenie fabr.
873-3-3
_ z firmy I. K. Poznański w Łodzi.
irszbaum Jakób Mates, r. 1899, zagubił ks. wojskową
z kartą mob., wyd. przez PKU Sieradz.
372l-3-1
-K- opaczewski Antoni, zam. w Świątnikach, gmina Oleśnica, zagubił dowód tożsamości konia Serja A. Nr.
419838, wydany przez Rej. Inspektora koni w Zagórowie
w r. 1928.
721-3-3
ubiak Michał. r. 1904, zagubił dokument urlopowy;
wydany przez 31 p. Strz. Kan.
813-3-2
rzyś Józef, r. 1898, zagubił ks. wojsk. z kartą mob.,
K wyd. przez PKU Łódź.
3352-3-2
ohn Chaja, Pabjanice, zagubił świadectwo przemysł.
.
kat. IV, wyd. przez U.rz. Skarb. w Łasku.
667-3-_~
orman Szlama, rocznik 1888 zagubił książeczkę wojskową, wydaną przez PKU Ostrowite.
639-3-3
urnatowskiemu Kazimierzowi, Wodzierady, skradziono
_, legitymację nauczycielską, . wydaną przez Kur. Okr.
Szkolnego Łódzkiego, książkę wojskową Legjonów oraz
pozwolenie na broń, wydane przez Starostwo Powiatowe
w Łasku..
810-3-2
aufman Chaim, Bałucki Rynek 4, zagubił' dowód oso. bisty, wydany w Łodzi oraz ks. wojskową wydaną
pryez PKU Łódź-m.
820-3-2
ardas .Józef zagubił dowód osobisty, wydany przez
Starostwo Powiatowe w Łasku.
710-3-2
Kleber Herman, rocznik 1906 zagubił kartę mob., wyda~
w Łodzi.
643-3-3
rakowska Ejda. Południowa 36, zaifubiła dowód osob.,
K wyd. przez IV Kom ..P.P. w Lodzi.
663-3;,3

H

H

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Nr. 21

Michałowi, skradziono legitymację urzęd
K olczyńskiemu
niczą Nr. 2338-27, wyd. w Łodzi oraz książeczkę wojskową, wydaną

w Kutnie.
685-3-3
rystek Stefan i Graczyk Ludwik, Kalisz, zagub. tylny
zna~ rejestr. samochodu ŁD 81003, wyd. przez Uyr.
648-3-3
Rob. Publ. w Łodźi.
lou~e Oskar, r. 1907, -zagubił ks. wojskową, wydaną
przez PKU Łódź.
672-3-3
łosiński Marcin, Aleksandrowska 127, zagubił 2 ćwiartki
K losów 19 Joterji państwowej V klasy Nr. Nr. 38744
i 11269 nabyte w kolekturze łódzkiej, Piotrkowska 32.
Losy te unieważnia się.
852-3-2
urp T\;ofil, Sieradz;, zagubił prawo jazdy bamochodem
wydane przez Dyr. Rob. Publ. w Łodzi.
622-3-3
liger ·Abram -Arje, rocznik 1905 zagubił książeczkę
wojskową, wydaną przez PKU Łask
628-3-3
Kleber Herman, Czerwona 3 zagubił prawo jazdy samochodem Nr. 61. wyd. przez Wojew Łódzkie. 612-.3-3
rzystowski Kazimierz, Łęczyca, zagubił przedni znak
rejestracyjny samochodu ŁD 81512, wyd. przez Dyrekcję Robót Publicznych w Łodzi.
604-3-3
ujawiak Kazimiera, Srebrzyńska 17, zagubiła dowód
K osobisty, wyd. przez Łódzkie Star. Grodzkie. 3229-3"".3
miecik Jan, r. 1888, zagubił ks. wojsk., wyd. przez PKU
Łask, dowód osobisty, wyd. przez gm. Bucek, dowód
tożsamości konia, bl.-weksel na zł. 400.- oraz bl.-weksel
na zł. 100.- z wyst. Rocha Grabarczyka ze ~si Jamborek
Weksle unieważnia się.
.
3t30-3-3
Król Rafał, r. 1909 zagubił kartę rejestracyjną, wydaną
w Łodzi.
•
855-3-2
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Kuśmirowski Władysław,

zam. w Probostwie, gm. Łask,
ks. wojskową, wyd. prz~z PKU Łask. 716-3-2
otliński Piotr, Szopena 11, zagubił tylny znak rejestr.
- K. samochodu ŁD 80980, wydany przez Dyr. Rob. Publ.
w Łodzi.
549-3-2
eder Adolf Stanisław, Sienkiewicza 30 zagubił książe
czkę rejestracyjną samochodu ŁD 8.1749, wyd. przez
Dyrekcję Robót Publ. w Łodzi.
611-3-3
· Lewy Józef, r. 1902, zagubił ks. wojskową oraz legitymację zapomogową Nr. 23766.
599-3-3
ajner Lajzer-Wolf, r. 1906, zag. zaświadczenie wojsk,
z Kom. Poborowej w lodzi.
853-3-2
ewandowska Zofja Brąszewicz, zagubiła legitymację
nauczycielską Nr. 375/25, wyd. przez Kur. Okr. Szkol.
Łódź.
851-3-2
apczyński Antoni, Radwańska 11, zagubił prawo jazdy
szoferskiej Nr. 2784, wydane przez Dyr. Rob. Publ.
w Łodzi.
859-3-1
ucka Irena, zagubiła dowód osobisty, wydany w gm.
Widzew.
874-3-3
uczak Stanisław, rocznik 1905, zagubił książeczkę wojŁ skową, wyd ·przez PKU Konin
_ 3233-3-3
incel Mieczysław, r. 1909, zagubił kartę rejestracyjną,
wyd. w Łodzi.
887-3·1
aroko Mordka, r. 1909, zagubił kartę rejestracyfn-.
wydaną w Łodzi.
876-3-1
arkowicz Chil, r. 1906, zagubił zaświadcunie z Kom.
Pobor., wyd. w Łodzi.
.
889-3-3
azur Chaskiel, Al. I-go Maj~ 37, zagubił dowód osobisty, wydany w Łodzi.
3724-3-1
ikee Henryk, zagubił koncesję od taksówki ŁD 81521.
.
3901-3-3
ikee Henryk, zagubił legitymację od taksówki ŁD
81521, wyd. przez Urząd Wojew. w Łodzi. 3902-3-3
ikee Henryk, zagubił patent od taksówki ŁD 81521.
wyd. przez Urząd Skarbowy w Łodzi.
3903-3-3'Moszkowicz Estera, Dolna 12, zagubiła dowód osobisty,
wyd. w Zd.-Woli oraz leg. zapom. Nr. 4924. 902-3-1
andel Wolf, Pabjanice, Warszawska 41, zagub1ł dwa
weksle: 1) na zł. 200.- pł. 8.X.29 r., 2) na zł 200,pł 21.X 29 r. wyst . .lygmunt Sessler, płatne u S. Próch·
nika, Lwów, Plac Kapitulny 13, zlecenie S. Próchnik.
Weksle unieważniam.
3723-3-3
zagubił
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_Midera Bolesław,· Rokichiska 145, zagubił ks. ubezp.
Kasy Chorych m. Łodzi1
3911-3-3
atuszewski Kazimierz, Kątna 36, za!!ubił broń palną
sy~t. uBrowning" cal. 7-65 Nr. 278314.
668.:.3-3
astalerz Helena, zagubiła dowód osobisty, wydany
w Łodzi.
3219·3-3
Majchrzak Stanisław zagubił pra~o _jazdy ---;-;Oferskiej
_
Nr. 1852, wydane przez Woj. Łódzkie.
3347-3-2
isiak Antoni, r. 1904, zagubił ks. ---wojskową z kartą
mob., wyd. przez PKU Łódź.
3532-3-2
tej a Leon, Spe cerowa 5, zagubił doW'ód osobisty,
wydany w gm. Bilawy oraz legitymację zapomol!ową
Nr. 39673, wyd. :!" Łodzi.
_ --------------- 834-3-2,
Margolin Juliusz, zam. przy ul. Pr. Narutowicza, za gu- bił paszport zagraniczny, wyd. przez Konsulat Rze·
czypospolitej Polskiej w Berlinie.
845-3-2
Majewski Bronisław, r. 1892, zagubił książkę wojskową,
_
wydaną przez PKU Sieradz.
.
817-3-2
otylewski Stanisław, r. 1894, zagubił książkę wojsk.,
wydaną przez P KU Łódź-m.
809-3-2
aciejewski Stefan, Piękna 59, zagubił dowód osobisty,
wyd. przez Magistrat m. Łodzi.
854-3-2
ucz:iik Hers:a, ;Łęczyca zagubił przedni znak rejestr.acyJny ŁD-- 80450, wyd. przez Dyrekcję Robót Publicznych w Łodzi.
634-3-3
ajman Abram, r. 1905, zagubił książkę wojsk., wyd.
przez PKU Tomaszów-M.
·
875-3-1
iciewicz Felicja-Helena, zagubiła ___ tymczasowy dowód
osobisty, wyd. w gm. Radziechowice,
881-3-1
Nowański Paweł, Ewangielicka 5, zagubił dowód osobistv. wyd. przez Urząd Gminy Rszew.
870-3-1
owomiejski Chil vel Kohen, r. 1895, zagubił książkę
wojskową~ wyd. przez PKU Łódi,
673-3-3
Najman Icek Moszek, r. 1894, zagubił tymczasowe za:
świadczenie, wyd. przez Biuro Wojskowo-Policyjne.
807-3-2
N~galski He;;yk~- Si;nkiewic;-a 59, zagubił ks. rejestracyjną samochodu ŁD 80687, wyd. przez Dyr. Robót
Publ. w Łodzi.
·
818·3·2
-Q- rzechowska
Stanisława, Poddębice, zagubiła dJ>wód
osobisty, wyd. przez Urz. Gm. Gostków.
678-3-3
Qsikowskiemu Janowi, Pabianic·;: Zamkowa 37, skradziono z mieszkania rewolwer syst. „Browning" cal.
~:35 Nr. 48188.
869-3-1
wczarek Franciszek, fol. Obo-~y~-- zagubił ks. wojskową:
wyd. przez P KU Konin.
724-3-1
przytulski Leonard, r. 1905, zagubił książkę wojskową:
wydaną przez PKU Łódź-pow.
861-3-1
piechowicz Stanisław, Ruda-Pabj„ zagu-bił p_rawo jazdy
szof. Nr, 3805, wyd. przez Dyrekcję Robót Publicznych
w Lodzi.
867-3-1
paradowski Władysław,- Konstantynowska 52, zag. prawo
jazdy dorożkarskiej, wyd. w Łodzi,
3900-3-3
palmowski Stefan, r. 1901, zagubił ksi\?żkę wojsk. wyd.
przez PKU Łódź-pow.
886-3-1
p1elesiak Andrzej, . r. 1894, · zagubił ks. -wojskową, wyd.
__ przez PKU Kutno.
705-3-3

M

M

M
Ma

M
M
M
N

N

N

O

pa.bjanickie T. A. Przemysłu Chemicznego w Pabjanicach, Piłsudskiego 5, zagubił przedni znak samochodu
ŁD 81114.
609~3-3
pietrzak Józef, _Napiórkowskiego 76,- zagubił ksią:ieczkę
Kasy Chorych m. Łodzi.
.
623-3-3
piaskowski Józd, Nowopodgórna 7, zagubił tylny znak
rejestracyjny samochodu ŁD 81786, wyd. przez Dyrek.
cję Robót Publ. w Łodzi.
614-3-3
podlasin Teofil, Łódź, Myśliwska 21, zagubił ksiażeczkę
rejestracyjną od autobusu ŁD 80761
3225-3-3
pretwic Stefanj~--~agubiła legitymację urzędniczą. wyda-- ną przez Izbę Skarbową Łódzką.
3257-3-3
rzygórski Majer, r. 1889, zagubił ks. wojskową, wyd.
przez PKU Łódź m.
700-3-2
posalski Szmul, Szczerców, zagubił przedni znak rejestr.
samochodu ŁD 463, wydany przez Dyr. Rob. Publ.
w Lodzi.
.
67 J -3-3

P

puch Antoni, r. 1899, zagubił książkę wojskową, wydaną
przez PKU Skierniewice.
843-3-2
pelta - Josek, r. 1902, zagubił ks. wojskową. kartę moboraz pozwolenie kursowania dorożką Nr. 559, wydane
w Łodzi.
836-3-2
piekołek Izr~~r Majer, Wólczańska 65, zagubił dowód
osobisty, wyd. przez Łódzkie Star. Grodzkie. 802-3-2
pietrzykowski Stanisław, r. 1896, zagubił tymczasow~
zaświadczenie zwolnienia z wojska, wydane w Koninie.
698-3-2
Rajs Abram,
1909.~agubiłkartę rejestracyjną, wyd.
w Łodzi.
3726-3-1
otsztajn Mojżesz Lajzer, 11 listopada 13, zag. dowód
osobisty, wyd. przez Łódzkie Star. Grodzkie. 3725-3-1
R._ydziński Majer, r. 1901, zagubił książkę wojsk, wyd.
w Łodzi.
3904-3-1
Ryk Frydrych.- Kopernika 32 zagubił dowód osobisty;
wydany przez Mag. m. Łodzi.
602·3-3
Rubinowici M., Aleksandrowska 101, zagubił przedni
znak rejestracyjny samochodu LD 81440, wyd. przez
~yr. Rob. Publ. w Łodzi.
691-3-3
Romanowski Bolesław, r. 1903, zagubił ks. wojsk., wyd.
przez PKU Tomaszów.
3557-3-2
Rogalski Marcin, r. 1899, zagubił ks. wojskową, wyd.
_ przez PKU Łódź.
'
' 8 ! 9-3'."2
eichmanowi Dawidowi, zam-: w Tomaszowie-M., ulic~
Jerozolimska 5, zostały skradzione przez Szmula Zalcmana dwa bl.-weksle po zł 5000.-, które niniejszem unieważnia się i ostrzega przed ich nabyciem,
„ 841-3-2
Rozenkranc Abram, r. 1902, zagubił ks. wojsk. i kartę
mob. oraz dowód osobisty. wyd. w Lodzi.
3349-3-2
Ro~ańska Elżbieta, Młynarska 87, zagubiła dowód osobisty, wydany w Witonji i legitymację od zapomogi
915-3-3
Nr. 40804. wydaną w Łodzi.
sałata Jan, r. 1909, zagubił kartę rejestracyjną, wydaną
w gm. Bąków.
905-3-3
Stefaniak Roman,
19us:- zagubił ks. -wojskową, wyd.
przez PKU Sieradz.
723-3-1
szeler Gustaw, Zdzichów, zagubił dowód osobisty, wydany w gm. Dalików.
901-3-1
Strohba~h Hugo. Piotrkowska 154, zagubił ksil\żkę rejestracy1ną samochodu ŁD 81426 oraz koncesję, wyd.
~ Łodzi.
'
884-3-1
strohbach Hugo, Piotrkowska- 154, zagubił pozwolenie
na prawo kursowania ta"ksówką Nr. 293, wyd. w Mag.
m. Łodzi.
885-3-1
Siuda Józef, r. 1904, zagubił książkę wojskową, wydana.
przez PKU Łódź-m.
888-3-1
srebrny Chaim-Dawid, r. 1910. - zagubił kartę rejestracyjną, wyd. w Łodzi.
882-3-1
swiderek Frali:ciszek,---;::--i9o6,- zagubił książkę wojsk.•
wydaną przez PKU Łódź.
3722-3-1.
·szfO--;ch Lajzer. r. 1895, -~agubilksiążkę wojsk, wydaną
przez PKU Kutno.
900-3-1
Stolarek Franciszek mieszkaniec wsi Dubie, gm. Dzbanki.
pow. Łaskiego, zagubił blanco-weksel na zł. 100.~tóry unieważnia się.
3908-3-j
Sitek Janina, Myśliwska 3, z~gubiła dowód osobisty,
wyd. w Łodzi.
3905-3-1
$kradziono we wrześn-iu dowód osobisty i pozwolenie
na broń, wydane we Lwowie na imię Edwarda Monseu.
897-3-3
skradziono- dowód tożsamości konia Nr. 404815, wydany
przez Starostwo Konińskie posiadaczowi Andrzejowi
Woźniakowi oraz Nr. 404821 wyd. Janowi Mijalskiemu
przez Starostwo Konińskie.
722-3-3
Szymański, Kuczyński i Krzywanowski, Dąbie, zagubili
ks. rejestr. samochodu ŁD 172, wyd. przez Dyr. Rob.
Pu hl. w Łodzi.
697-3-2
szajkowicz Gabry~l. -Aleksandryjska 28, zagubił znak
dorożkarski Nr. 468, wydany przez Łódzkie:t Starestwo Grodzkie.
696-3-3
Sowiński Władysław, Piotrków, zagubił tylny znak rejestracyjny samochodu LD 81335, wydany przez Dyr.
Rob. Publ. w Łodzi.
674·3-3

r:

R

R

r.

Nr. 21
Józef, r. 1904,
Sadowski
.,.przez PKU Tomaszów.

zagubił

ks.

wojskową, wydaną

839-3-2
-Szymański Stanisław, r. 1901, zagubił ks.· wojsk., wyd.
przez PKU Łódź.
3354-3-1
iener Ezril. r. 1905, zagubilks. wojskową~- wydaną
przez P KU Łódź-m.
582-3-2
gtryjewski Stefan, r. ·1901, zagubił ks~- wojsko;.ą i kartę
mob., wyd. przez I. pułk szwoleżerów.
__ 3519-3-2

·--·
W

zagubił

haak, Zawadzka 37,
dowód osobisty,
Szapiro
wyd. przez
Starostwo Grodzkie.
840-3-2
.S. piro Aron Hersz, zagubił paszport zagra~iczny, wyda:
ny przez
Star. Grodzkie.
664-3-3
.Siw_iński Bolesław, r. 1907, zagubił kartę. poborową;
w Lodzi.
679-3-3
zewczyk Michał. m.· koCŁabędzie gm. Bartochów, zag.
S dowód
konia Seria A. Nr. 353131. 703-3-3
zpigler Benjamm, ~-:1906, zagubił ks; wojskową. wyd:
S przez PKU
615-3-3
chweikert Ryszard, r. 1895,
ks.
wyS
przez PKU
620·3-3
Łódzkie

Łódzkie

wydaną

tożsamości
Łódź.

zagubił

daną

wojskową,

Łódź-m.

·s·- urn-Szyk Chaim, Traugutt;-·15~--;:~gu,bił kartę- rejestra:
cy;ną,

wyd. przez Łódzkie Star. Grodzkie.
849-3-2
·strohbach i Sz~lczewski, zagub .. ks. rejestr. samochod~
ŁD 81477, wyd. w Łodzi.
825-3-2
zubert Stanisław, r. 1902, zagubił ks. wojskową, wyd.
przez PKU Łódź.
844-3-2
wiatłowiski Moszek Lejb, zagubił książeczkę wojskową,
S wydaną w PKU Łódź.
3t>23/V.-3-2
ondy;--Bolesław, r. 1899, zagubił ks. wojskową, wyd.
w Lodzi, dowód osobisty zagraniczny, wyd. w Katowicach, dowód osobisty francuski, wydany w Cresot,
cztery świadectwa pracy oraz jedno świadectwo, wyd.
przez fabrykę jedwabiu Gillet w Lyonie.
3593-3-2
ardęski Antoni, Dalików, zagubił 3 weksle na złotych
5000.- z wyst. A. W ardęskiego. zl. Syndykatu Rolniczego w Łodzi wykupione oraz 2 blanco-weksle po zł.
5000.- każdy z wyst. Ireny Wardęskiej, na zł. A. Wardęs
kiego. Weksle te unieważnia się oraz ostrzega przed nabyciem takowych..
863-3-ą
ięcławski Leon, Nowo-Zarzewska 51, zagubił pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych.
Nr. 3030, wyd. w Łodzi.
·
·
883-3-1
atenberg Mordka, Dol~a-- 11, ~agubił przedni znak
rejestrabyjny samochodu LO 945, wyd. pnez Dyr.
Rob. Puhl. w Łodzi.
8!S0-3-1
ręczycki Józef, r. 1899, ~agubił książkę wojsk., wyci
przez PKU Częstocho~a.
3912-3-1
rześiński Antoni, Księży-Młyn 10, zagubił dowód-oSO::
bisty, wyd. przez Łódzkie Star. Grodzkie.
633-3-3
iśnh~wski Aleksander, r. 1904, zagubił .ks. wojskową,
wyd. przez PKU ł.ódź pow.
t>06-3-3
ilczyński Edmund, 11-go Listopada 144, zagubił ks.
rejestr. samochodu LD 544, wydaną przez Dyrekcję
Rob. Publ. w Łodzi.
637-3-3
-;jnsztajn Henoch, Lódt, Zawadzka 28, zagubił ks~
poborową wyrobów tytuniowych, wyd. przez Urząd
Skarbowy Akcyz i Mon. Państw. w Łodzi.
681-3-3
ajnberger Glika, zam. w Andrespolu, zagubił dowód
osobisty,:wydany w Brzezinach.
3348-3-2
ielkopolan Stanisław, r. 18~9. zagubił ks. wojskową.
'wyd. przez PKU Łódź,
857-3-2
-w-- idziński Szmul, r. 1910, zagubił kartę rejestracyjną
oraz dowód osobisty, wyd. w Łodzi.
613-3-3

S

T--

W

-W
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W

r. 1889, zagubił ks. wojskową, wyd .
kwit lombardowy Nr. 4296, wyd.
przez Warszawskie Akcyjne Towarzystwo Pożyczkowe
oraz kwit inkasowy Banku Przem. w Poznaniu, Oddział
w Łodzi na zł. 180.
3226-3-3
ojciechowicz Władysław, Chojny, zagubił dow. oso~
bisty, wyd. przez Magistrat m. Lwowa.
666-3-J
alczak Ignacy ·zagubił ks. wojskową, dowód osobisty
oraz legitymację zapomogową, Nr. 12035, wydaną
w Łodzi.
649-3-3
lazłowicz Czesław,. Pabjanice, zagubił przedni znak
rejestracyjny samochodu ŁD Nr. 80713. wyd. przez
Dyr. Rob. Publ. w Łodzi.
814-3-2
aginda legitymacja służbowa, wyd. przez -inspektorat
~zkalny w Kaliszu na imię Katarzyny Kolańskiej, nauczycielki szkoły powszechnej w Pamięcinie, powiat Kaliski.
720-3-1
iombka Jó~ef, wójt gm. Bełdów.--poW.Lódzkiego, za~
gubił legitymację służbową. wyd. przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.
640•3-3
yw A. L., Lipowa 44, zagubił weksel na zł. 855.- pl.
20.9.29. wyst. J, Gutman, Łódź, zł. Si:. Ptasznik oraz
weksel protest. na zł. 400.- z wyst. D. Grinberga, Łódt.
zł. R Freidenberg. Powyższe weksle uniew . się.
053-3·3
ółkowicz Ja~kiel, ;,:agubił tylny Nr. rejestracyjny od
auta ciężarowego ŁD 80757. ·
3227·3-3
ieliński Adam, r. 1901, zagubH ks. wojskową, wydaną
przez PKU Łódź-m. U.
b„3-3
olfowicz AnszeL
W przez
PKU

Łódź,

W.
W

W
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Moszek lcek, r. 1896, zagubił dowód osobimob. oraz kwit na książkę wojskową, wyd.
w
656-3-3
erek Stanisław, zag. tymczasowe zaświadczenie wojskowe wydane w Lodzi.
632-3-3
· z · aude
Erwin, r. 1909, zagubił„ zaświadczenie o rejestr.,
wyd. w Łodzi,
828-3-2
ylbersztajn~ Mandel. r. 1909, zagubił zaświadc~enie o
Z rejestracji, wydane w Lodzi.
693-3-3
akhejm Jzaak, r. 1892, zagubił ks. wojskÓwą, wydaną
przez PKU4Lódź-m.
_
619-3~3

Zylberminc

sty~ kartę
Łodzi.

Z

Z

Z

aginęła legitymacja
Sknbową Łodzką

urzędnicza, wydana przez
imię Antoniego Książka,

Izbę

W

za L.
401 dn. 4.3.-24.
804-3-2
agubiono „dowód osobisty, ks. oficerską z. kartą mob.,
, ks. rejestr. samochodu Nr. 81437, prawo jazdy i inne
~~umenty na imię Karola Plichala.
827-3-~
aginął wyrok, wydany Kornelowi Dębskiemu przez
Sąd Powiatowy Włoszczowa, ziemi Kieleckiej w roku
1928 na następujących dłużników: Stanisławę Będkow·
ską, Marjannę Scigienną, Annę Maszeską, Marjana Maszeskieazo, Bronisławę Masżeską i Leokadję Banaśkie
wicz.
·
3556-2-2

W

Z

W
W

W
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W
W

na

-·
Z
Z

aginęła

dobrowolna . umowa sprzedaży działki ziemi
serwitutowej o przestrzeni ts2 m. długości i 71 1/ 2 m.
szerokości położonej we .... wsi Bedoń, gm. Gałkówek, nabytej przez Franciszka i Antoninę małż. GryczyńskiCh
od tlolesława i Marjanny małż. Frankowskich, dn. 21.8.-27„
którą unieważnia się,
826-2-2
--i~ntarski Zygmunt, 28 p. S. K. 33, zagubił tymcz. dow
tożsamo~ci, wyd. przez VII ~om. Pt'. w Lodzi. 909-3-3

Z

Zygmunt, ~Kalisz. zagubił książkę
Z•aruecki
samochodu LU 81782 wra:i z

rejestracyjną
jazdy na
imię M. Wolskiego i S-ki w Sompolnie, wyd n przez Dyr·
Rob. Puhl. w Łodzi.
892-3-1
rozkładem

...„„„„„„„...„„........„ ...„„„„...„ ...„„„„.
Prenumerata wynosi: kwartalnie 3 zł. z odnoszeniem do domu. Konto w P.K.O. Nr. 30091.
Adr.a Redakcji I Administracji: Urząd Wojewódzki, Ogrodowa 15, t~L 81-27. f\dm\nistrncja czynna od godz. 9„eJ rano
do 2-ej po południu. .
f\dministracja przyjmuje ogłoszenia instytucyj społecznych i użyteczności publicznej, od osób zaś prywatnych
tylko takie, które wynikają ze stosunku do władz rządowych i wymienionych instytucyj.- Ceny ogłoszeń: drobne
IO groszy za wyraz najmniej 1 złoty. Zwyczajne: 30 groszy za wiersz mlllmetrowy (szpalty redakcyjnej}.
Każda nowa podwyżka taryfy obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia zmiany cen, bez uprzedniego zawiadomt~nla. Cena pojedyńc:zeg~gz. 50 gr.

