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d~ierżawcą zakładu i posiadając kwalifikaDZIAŁ URZĘDOW.Y.
"Cje·za'wpdowe, szkoli swego syna. •
Przy' obliczani u licz,ebnościpracowników
wykwalifikowanych, nie bierze się w rachu339.
bę" s~ładaczy maszynowych" i pracownik6w
ROZPORZĄDZENIE
gazetowych, natomiast wlicza się właściciela
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
zakładu, o ile posiada on kwalifikacje fachoz dnia 29 pazdzie~nika1932 roku
we i ·hierze ezwny, udział w wykonywaniu_
robót fachowycI1..
.
',
.'
o ustaleniu stosunku li'czebnego uczniów dQ
wykwalifikowanych .pracowników w zakła~
§'2.
dach przemysłu poligraficznego.
Pierwszego. ohliczeniailości pracowników
Na podstawie art. 108 p. frozporządzenia
wykwąJifikO'wanych
dokonywuje się· na. podPrezydenta Rzplitej z dnia 19 stycznia 1928
sta:wie
przeciętnej
Ilości
tej kategorji praroku o organizacji i zakresie, działania :włl;lJ.ł~
cownikpw w roku 193'1; następnych zaś na
administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. ,,11,
podstawie przeciętnej z poprzedniego roku
poz. 86) oraz art. 125 rozporządzenia prezykalendarzowego.
denta Rzplitej z dnia "'l. VI. 192"'l r. o prawie
Ilości te winien właściciel lub dzierżawca
przemysłowem (Dz. U. R. ,P. Nr. 53, poz\~ 468),
zakładu,: udowodnić wykazami 'Kasy Chopo porozumieniu z Okręgowym Inspektorem
. rych, Funduszu Bezrobocia i t. p.
, Pracy i po. wysłuchaniu o.pinji Izby Przemysłowo-Handlo.wej w Ło.dzi, zarządzam:
§3.
§ 1.
Prawa przyjmowania uczniów pozbawione
'są
załdady drukarskie, nie stojąc:e' ha odSto.SUI1~k liczebny uczniów do. pracownipowiednim
poziomie technicznym, li mianoków wykwalifikowanych w przemyśle poliwicie, ni~ posiądające m,aszyripłaskich.
graficznym na o.bsz,arze województwa łódz,kiego ustala się, jak następuje:
'
. § 4.
a} w zecerniach:
~
na 2-5 wykwalifikdwanych zecerów
o ile 's~łltuty ko.rporacyj przemysłu' polił. 1 uczen,
graficznego iawierają' postanowienianormu,jące stosunek liczehny pczn:iów dO' zatrudni~...
na 6-8 wykwalifikowanych zecerów
nych pracowników '- ustalonyw§ 1 stosu2 uczniów,
na 9~11 wykwalifikowanych z.ecerów nek może być ograniczonyposta'ilowieniami
statutów.
"
_ 3 uczniów,
I
'
na 12-15 wykwalifikowanych zecerów§ 5.
4 uczniów,
.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów
na 16-20. wykwalifikowanych zecerów niniejszego. roz.porządzeniahędzie wyko.ny5 uczńiów,
wany przez władze przemysłowe I Instancji,
i na każdych dalszych 5wykwalifiko.wanych zecerów - 1 ucż,eń;
.
na podstawie art. 125 rozporządzenia Q prawie prz.emysłowem z dnia"!. VI. 1927 r.z tern,
b) w maszynowniach:
że w wypadkach nadmiernej liczby uczniów,
na 2- 5 maszynistów - 1 ucz,eń,
rozwiązywane będą umowy Q naukę.
na 6- 8
" , ) - 2 uczniów,
§ 6.
na 9-11
"
- 3 uczniów,
•
i na każdych dalszych 5 maszynistów
Winni
naruszenia
prz,episów
niniejszego.
1 uczeń;
,
rozporządzenia będą karani (w drodze administracyjnej) pa.podstawie.art. 126 rozp. Prec) ,w dziale lito- i chemigr~ficznym:
zydenta RzphteJ ;0. praWIe przemysłowem
na 2~3 wykwalifikowanych pracowniz "'l..iVI. 192"'lr. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468):
ków - 1 uczeń,
1) upomnieniem, 2) grzywną do 1.000 złotych,
na 4-6 w:ykwalifikowanych pracowni3) aresztem do 14 dni.
ków --.:. 2 uczniów,
na 7-,:-9, wykwalif!~owanych pracowni§ 7.
"kQ;W:,.;;'0 3 ucznIQW,
'
,
i na' lUii<lych 'dalszych 4, wykwalifiko1waR'ozporządze~i~ nh~iejsze 'wchodzi w zynych pracowników - 1 uczeń.
ciez dniem ogłoszenia w ŁódZkim Dzienniku
,Wo,jewódzkim.
,
Jeżeli ilość pracowników wykwalifikowanych jest mniejsza od najniższej normy
Wojewoda
wskazanej ,powyżej - uczniowie nie mogą
(-) Wł. J a s z c ~ o rt.
być przyjmowani na naukę. z wyjątkiem wypadku, gdy ojciec, będąc właścicielem 'lub
~-------------------------------
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PISMO OKóLNE
WOJEWóDZKIEGO Ł(>DZKIEGO
z dnia 3. XI. 1.932 r. Nr. IX. DS. 4-2380/32

URZĘDU

O 'unieważnieniu znaków do wszystkich Urz,ędów Wojewódzkich i 'do
,
Komisarjatu Rządu m. s~. Warszawy.
Powołując' 'Isię na odezwę z dnia 12. X.
1932 r. Nr,. IX.' DS. 4-2375/32 oznajmiam o unieważnieniu znaków ŁD-82610 na przeciąg
3 lat kalendarzowych z powodu ich zagubienia.
Za Wojewodę
(-) Inż. Fr. S z' c ty g'i eJ
Dyrektor 'Robót Publicznych.
~~~

341.
PISMO OKóLNE
URZĘDUWOJE~ÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO

z dnia 28. X. 1932 ~. L. BB.II-1/6

o kradz,ieży, blankietów' pasz,portowych-:do wszystkich, Panów, Starostów Wojewódz,,
•
twa. Łód~kiego.
U rząd W QjewódzkiŁódzki unieważnia
skradzione z 6 na 7 września 1932 r. w U rzę
dzie gm. Męka - 33 sztuki blankietów do'wodów osobistych Serja "AU od Nr. 619878 do
Nr. 619910.
Za Wojewodę
(-)W. L li t o m s ki
Nacz,elnik Wydz. Bezpieczeństwa.

342.
'WYKAZ
osób poszukiwanych,' pieczęci urzędowych
skradzionych i zagubionych.

(do użytku' i 'dalszych, zarządzeń powiatowych władz administracji ogólnej na obszarze Województwa Łódzkiego).
1) Dawid Lewenz~n, z z~wodu cukieriuk

t

przed około 2 lat~mi wydalił się z Podwoło
czysk, powiat Skałat w niewiadomym kie'runku, ' zostawiając ' żonę' i 5-ro! nieletnich
dzieci bez zaopatrzenia.
Wymieniony prz:ęhywać miał w miesiącu
wrześniu 1931 ",roku' w 'Busku Kieleckim rzekomo chory.
'
Zawiadamiając o tem, proszę PP. Starostów o wydanie stosownych zarządzeń.
2) Z prz,ytułku dla starców i kalek w
Dzietrzkowicach, pow. wieluńskiego wydaliła się umysłowo chora Magdalena Wydmuch,
lat 43, córka Tomasza i Rozalji, ur., w Wójcinie.
.
Rysopis następujący: wzrost średni, twarz
pociągła, włosy blond (ohcięte), oczy niebieskie, okryta sta'rą zniszczoną chustką.
Poszukiwania na te,tenie powiatu wieluń
skiego -- nie dały pozytywne~o wyniku.

625

Urząd Wojewódzki Łódzki prosi o wydanie zarządzeń poszukiwania wymienionej i
w wypadku odnalezienia - o zarządzenie
odstawienia jej do Starostwa w, Wieluniu,
skąd odtransportowaną będzie do Dzietrzkowic.
3) W dniu 30 marca b. r. wydaliła się niejaka Katarzyna Grembowicz, narazie zamieszkała w Orłowie, gminy Izbice, a rzekomo pochodząca z Łukowca Żurowskiego,
pow. Roha tyń, zabierając ze sobą 13-letnią
Janinę Zyśkównę, bez wiedzy jej matki.
Rysopis Janiny Zyśkówny jest następują
cy: wzrost wysoki, szczupła, włosy blond,
oczy siwe, u prawej ręki brak palców.
Podając powyższe dOI wiadomości PP. Starost6w, Urząd Wojewódzki Łódzki prosi.o
zarządzenie poszukhyań ną terenie powiatu.
W razie ujawnienia miejsca pobytu zagi,nionej dziewczynki należy powiadomić Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, powo. łując się na L. OP-6 z dnia 16. IV. 1932 r.
.
4) Wf dniu 19 maja h. r. Bień Jan wyszedł
z· domu z kompanją pątniczą do Częstochowy
i w powrotnej. drodze koło m. Kielce, w pierwszych dniach czerwca odłączył się od kompanji i dotychczas do domu nie- wrócił, jak
również żadnej wieści o sobie nie daje. Wymieniony dowodów, osobistych przy sobie nie
;miał, ubrany był w długi kaftan płócienny,
na prawe oko nie, widzi, prawą połowę ciała
ma sparaliżowaną i pod względem umysłowym upośledzony.
"
Podając powyższe do wiadomości PP. Starostów, Urząd W'ojewódzki Łódzki prosi o
,zarządzenie poszukiwań na terenie powiatu.
W razie ujawnienia' miejsca pobytu Bienia Jana. należy powiadomić Starostwo Powiatowe Biłgorajskie, powołując się na L.
BP. 19/932 z dnia 5. VII. 1932 r.
5) Piotr Oczyniow, syn Wasyla i Pelagji,
mierniczy, zamieszkały we wsi Zastawie,
gminy Kamień-Koszyrski, w r. 1929 wyjechał
w niewiadomym kierunku.
'
Ponieważ Ocz,yniow winien jest szpitalowi sejmikowemu w KowIu kwotę zł. 175
tytułem kosztów leczenia żony swej Barbary,
Urząd Wojewódzki Łódzki prosi o, zarządze
nie poszukiwań Ba terenie powiatu.
W razie ujawnienia miejsca pobytu Piotra Oczyniowa, należy powiadomić Starostwo
, Powiatowe Koszyrskie, powołując się na L.
IV-7 z dnia 31. III. 1932' r.
'
6) Bronisława Mirska, zamieszkała we
wsi Grzymaczew, gm. Gruszczyce, pow. sieradzldego, zwróciła się z prośbą ci ustalenie
miejsca zamieszkania jej męża Jerzego Mirskiego,z zawodu buchaltera, syna Andrzeja
i Józefy, urodzonego w 1888 roku.
.
Petentka w swej prośbie zaznaczyła, że
mąż wyjechał z domu w kwietniu 1929 roku
i według zebra'nych informacyj w tymż.e roku pracował w Magistracie w Kielcach jako
kierownik działu kanalizacyjnego, ·zaś w lipcu 1930 r. otrzymała od niego kartę pocztową
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na której wyciśnięty stempel. pocztowy "Mikaszewice", w piśmie temzawiadomił ją, że
wyjeżdża z Janowa i od tej pory nie daje o
\
sobie znaku życia.
Rysopis poszukiwanego: wzrost średni,
oczy szare,: włosy ciemne, twarz owalna, zna-'
ków szczeg'Ólnychniema.
'
Petentka z rodziną pozostała bez środków
da życia,wskutek czego ptosi o ustalenie
mieisca pobytu jej męża, celem zmuszenia
go do utrzymania rodziny, ewentualnie uzyskania separacji.
,
7) Okręgowy Urząd Ziemski w. Poznaniu
prosi Q zarządzenie poszukiwań za Alfredem
Malinowskim, b. dzierżawcą majątku Rybowo, powiatu wągrowieckiego,województwa
p~:>znańskiego, urodz. 23. lIt 1895 r.,' wyznanIa rzymsko-katolickiego, żonatego - bliż
sze dane nieznane.
tern zawiadamia się Panów Starostów
z prośbą o wydanie dalszych stosownycn'zarządzeń.
.
8) W nocy dnia 7 sierpnia b. r. została .
skradziona pieczęć urzędowa Urzędu gminnego w .Zbydniowie,' pow: Tarnohrzeg. Skradziona pieczęćjest 'gumowa, okrągła, średni ...
cy 34 mm. z napisem w górnej części ,~Zwie, rzchność gminna",' w dolnej "Zbydniów".
W śr~dku koła znajduje się herb byłej
Galicji ~ formie tarczy, Z dwoma orłami polskimi u dołu, ,zaś u góry na lewo z trzema
koronami. -·Na herbie względnie tarczy jest
korona. Skradziona pieczęć została unieważniona.
,
Powyższe udzielam PP. Starostom do wia~'
. domości z, prośbą o wydanie stosownych lokalnych zarządzeń, lliających na celuzapobieżenie ewentualnym nadużyciom przy pomocy skradzionej pieczęci.
9) W dniu 18 lipca r. b. skradzione zostały przez sprawców. zabójstwa ś. p. wójta gminy Borowno Maksyma Smolarczl,lka: 1) okrą
gła pieczęć metalowa. z napisem: ("Urząd
gnliny Borowno, powiatu Kamień-Koszyr
skiego", 2) okrągla 'pieczęć metalowa lakowa
z napisem: "Wójt gminy Borowno, powiatu
Ka'mień-Koszyrskiego", 3) odznaka wójtow~
ska z napisem: .. Wójt gminy Borowno".
Zawiadamiając o powyższem Urząd Wo ..
,iewódzki prosi Panów Starostów o wydanie
dalszych stosownych zarządzeli

°
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KOMUNIKAT

'URZĘDU WOJEW óDZKIEGOŁ9DZKIEGO
o zaprowadzeniu słuibytelegraficznej i tele..
fonicznej w:
I

a. P" Zagórz- pow. Sanok.
a. p. Dubowce - pow. Stanisławów.
· a. p. Luchów Górny - pow. Biłgoraj.
a.p. Orawa - pow. Stryj.,
a. p. Klimkówka - pow. Sanok.
,"a.p.:Buhryn -:- pow. Równe.',
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'344.
I OBWIESZCZENIE
WYDZIAŁU .·HIPOTECZNEGO
SĄDU OKRĘGOWEGO.WPIQTRKOWIE

z dnia'10.XI:1932 r.Nr. 1632
o postępowaniu. spadkowem.
Wydział, HipOltecz.ny Sądu Okręgowego
w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej
-w:ymiellionych osób toczy się postępowanie
spadkowe, ,a mianowicie po zmarłych:
.
1) Chumie z Szlamowiczów Turko, córce
Chaima-Lej by, współwłaścicielce niepodzielnej połowy placu o przestrzeni 1ł80 łokci
kw. w "Osadzie w· dobrach Radogoszcz . Nr.
9",pow. Łódzkiego.
. 2) Antonim Andyszu, synu Leonarda,
współwłaścicielu "nieruchomości w dobrach
Ruda Nr. 684", pow; 'Łó;dzkiego.
,
3) Adolfie- Juljuszu, Englu, \ '. synu Adolfa,
współwła.ścici~lu "Nieruchomości w dohrach
Bałuty , Nowe Nr. 365"," pow. Łódzkiego i
"Nieruchomości w dobrach. Bałuty Nowe
Nr. 16Jit. G" (G.ros.)"pow.Łódzkiego. /
4) Surze-Ruchli ~ Jakubowic~ó:w Rajch- .
munowej, właścicielce 114 części współwłasno-,
ści "nieruchomości Ra.dogoszcz,Nr. 233", pow.

I

Łódzkiego.

5) "Szlamie Pinkusie, synu Moszka...Arona,
sumy 400 rubli .,.. '%.:%i kosz~'\
tarni 1a rubli i 2) sru;ny ,600 rubli ,z·Ofł!,% i kau:,
cją 240 rubli, z.abezpieczonychdoNr. 1 i do
Nr. 3 w kol. zlewkowej Działu IV wy!tazu
hipotecznego, Nieruchomości BałutyNo~e
Nr. 397, pow. Łódzldegó,...
6) Danielu Matz~ .. synu Gotfryda, wierzy.cielu sumy 1.600 rubli 'z .%:%i kosztami, zabezpieczonej w formie ostrzeżenia nahipoteee "Nieruchomości w dobrach Bałuty Nowe
Nr. 760",' p9w.Łódzkiego.;
.
7) i 8) , Józefie, śynu Dominika i Marjannie z KODeckich, córce W ojciecha małżon
kach Sujeckich, właścicielach placu przestrzen.i .1400. łokci kw:u wcho<łzącego do skła
du .~óhr; ,;Cz,~~ć ,dóbr :~hoj~y AB Nr.Nrt 31,
32 l 33 l t. d. , pow. Łodzkiego .. ,
'
, 9) Annie. z BuraczyńskichB()gasz ~el Bogaś, córce Frarfciszka z I małż. Kowalskiej,
.właśCicielce 7'3 niepodzi~lnej części placu
Nr. 380, obejmującego, powierzchni 231,5 są
źni kw .. i wchod~ącego .do ·skl'ad:u "Nieruchomości w dobrach Ruda Z (Z rąs.). Nr. ~79'\
pow. Łódzkiego.
.
10) 'Władysławie, Kowalskim, synu Michała, . właścicielu .działka. gruntu Nr. 333,
przestrzeni. 186,3-sążnikw~, węhoozącego do
skladudóbr ~,Część ąóhrRuda lit. Z (ros. Z)'\
pow. Łódzkiego.,
.
.
11) . Fryderyku Siorchu vel Storku, synu'
Krystjana, właścicielu placu Nr. 11, o powierzchni. 188,8.· sążni kw., wchodzącego' do
-składu "Część dóbr Ruda'lit. Ż (ros. żr', pow.
Łódzkiego.
'
wię.rzycielu:.1)
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wym do Starostwa powiat. łódzkiego 'dnia
11 października 1932 roku.
Przeniesieni w stan spoczynku:
w Urzędzie Wojewódzkim:
1.. Myszkorowski Franciszek, księgowy w
VIII st. sI. z dniem 31 października 1932 roku.
Dopuszczeni do służby przygotowawczej:
w Urzędzie Woje,'Yódzkim:
1. Burza Stanisław, kontr. pracownik w
XII gr. 'upos. w charakterze praktykanta II
kategorji.
\
we władzach powiatowych:
2. Wojtczak Zygmunt, praktykant III kategorji w Starostwie Grodzkiem w Łodzi w
charakterze praktykanta II kategorji.

12) Zygmuncie Andrzejewskim, synu Szym~na, właścicielu niepodzielnej połowy resztyl~'działka g'runtu Nr. 27, ohejmującego powierzchni 7 dziesięcin 420 sążni kw., czyli
14\ Illorgów, wchodzącego do składukolonji
Brójce Nr. III, pow. Łódzkięgo.
Termin do regulacji powyższych postępo
wań spadkowych wyznacz~ny został na dzień
27 maja' .1933 roku w, kanc,eJarji wł a ~c iwe g o Wydziału Hipotecznego Sądu ·Okrę
gowego, w którym to. dniu osoby zainteresowane winny się stawić 'osobiście lub przez
swych pełnomocników . i zgłosić swoje prawa
pod skutkami, prekluzji.
'
Pisarz 'Hipoteczny
l
(--.). L. C y b u l s k i.
345.

Przyjęci:

OGŁOSZENIE
POWIATOWEGO URZĘDU

ZIEMSKIEGO
" W PIOTRKOWIE
,
z <Jnia 28. XI.' 1932 r . Nr. 9-a/48
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we
,'
,wsi SzczukQcice.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31-go
lipca 1923r. o scalaniu gruntów (Dz. u. R~ P.
z' r. 1927 ,Nr. 92, poz. 833) w h.,rz;ąrieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta . Rzeczypospolitęjz dnia 11. VII. 193.2 r. (Dz. Ust Nr. '
67, poz. 622) "podaje.d() publicznej wiado:tności, że w dniu 14 października 1932r. uprawomocniło się podlegające wykonaniu' orzeczenie tegoż .PowiatowegoU,rzędu Ziemskie-,
go, z dnia 12w'rześnia, 1932 r." dotycz,ące
{wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru ,scalenia na gruntach wsi Szczukocice, gminy Gorzkowice, powiatu piotrkowskiego.
.
Komisarz Ziemski
, .
(-) W 6 d z y ń ski.
346.

, ' RUCH

\ w ,miesiącu

SŁUżBOWY

październiku 1932 roku.

Dział' ad~inistr~cji spraw .wewnętrznych.
Przeitiesienh
w, Urzędzie W ojewódzkim:
1., Szczepański ", Zygmunt, p~ow.Radca
WoJe~. ·w, 'VI si. sI. w dotychczasowym charakterzej stopni'u służbowyrp. do Urzędu Wojewódzk.iego Nówogr6dzkiego dn. 15 paź
dziernika 1932 roku.,
we władzach powiatowych:
1. . Inż., Stachowski Jan, starosta powiat.
w VI st. sI. w Tczewie, przeIliesioriyna stanowisko starosty powiat<)wego hr'zeziń~kiego
w dotychczasowym stopniu służbo~ym dn~·
6. X. 1932 roku. .
',.
2. 'Malis~,ewski' Hilary; sekretarz w X' st.
st w Bt'arostwie Grodzkiem. w 'Łodzi -w .dotychczasowym. chafakterze i stopniu służbo-

t.

w Urzędzie Wojewódzkim:
1. Rakowski Emiljan, w charakterze
praktykanta I kategorji z dniem 13 paździer
nika 1932 roku.
, 2.. Inż. Lewinzon Mieczysław w charakterze praktykanta I kategorti z dniem 1 października 1932 roku.
.
Dział admin,istracji opieki społecznej.
Mianowani:
we władzach powiatowych:,
1. Dr. Staśkiewicz Felicjan, kontr. lekarz
powiat. w Starostwie kaliskiem z dm 1 paź
dziernika 1932 roku prowiz. lekarzem powiatowym w VIII st. sI.
Przeniesieni w stan spoczynku:
we władzach powiatowych:
1. Dr. Honowski Stanisław, lekarz powiatowy w VI st. sI. w Stą.rostwie koniń~kiem
z dniem 31 paźąziernika 1932 roku. .
We władzach administracji skar:howej
w Dyrekcji ceł w Warszawie.
Przeniesieni w stan spoczynku:
Inspektor celny vi VIII st. sI. w U rzędzie
Celnym w Łodzi Stępkowski Konstanty z dn:
7. X. 1932 r.
.
a

O'ZIAŁNIE'URZĘDO Wy~
Do akt Nr.

293~2.

OBWIESZCZENIE. '
Komornik Sądu Grodzkiego w ł,odzi do
spraw nieruchO'mości, rewiru l-gO' urzędują- ,
cy w m. Łodzi, przy ul. 1l-gO'Listopada
Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 25 stycznia
1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się
w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi,
przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie
Artura Zielkiego, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchO'mego majątku, położonegO' w
m. Łodzi, Pl'zy ul. Aleksandrows~ej Nr.

Łódzki Dziennik Wojewódzki.
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pol. 99, oznaczonego Nr. 3, rep. hip. Nr. 1
'
Nieruchomość ta składa się z 2-ch placów,
oznaczonych Nr. Nr. 8 i 9, o przestrzeni: 1) \
plac Nr. 8, - 5.968 łokci kw. i 2} plac Nr. 9 5.345 łokcI kwadratowych, czyli łącznie 11.313
łokci kw., równających się 3.744,60 mtr. kw.,
be~ ~udyn~ów, sz?zegółowo wymienionych w
OpISIe z dnIa 31 sIerpnia 1932. roku.
p owyższa nieruchomość w zastawie nie
znajd~je się, posiada księge hipoteczną w
":ydzlale Hipotecznym Łódź-Zachód, zostanIe sprzedana w całości, or~z obciążona jest:
1) kaucjami w kwocie zł. 45.000.- i 2) zaległą składką ogniow,ą zł. 15 gr. 38.
Sp,rzedaż rozpocznie się od ceny szacunko",:"eJ zł. ~O.OOO',-:-' . a ~amierzający wziąć
, udZIał w hcytacJI, obOWIązany jest złożyć
\ wadjumw kwocie zł. 1.000.~.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przej- ,
rzane w kancelarjikomornika do czasu zło
żenia ak! do Sądu (art. 248 Tymcz. Instr.Og.
dla ,ąądow - DZ';,Urz. 2!17, r.), a od tej
chWIlI w kancelarJl l WydzIału Cywilnego
Sądu QkręgowegQ w Łodzi.
.

stanowiącego własność Teodora Szylhahla.

10494-V.

Komornik:
(-) l g n a c y H e r m a n o,w ski.

00 akt Nr. 817/32.
OęWIESZCZ,ENIE.

Komornik Sądu Grodzkiego w. Łodzi do
spraw nieruchomości, rewiru 1-go urzędują
cy w· m. Łodzi, przy ul. 11-goLi~topada
Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 25 styćznia
1933 roku, od go<d.z. 10 rano, odbędzie się
w sali posiedzeń SąduOkregowego w Łodzi,
przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie
~ichal~~y ,Morawskiej, sprzedaż z publicznej
hcytacJI nIeruchomego majątku, położonego w
m. Pabjanicach, przy ul. Jakóba N:r. pol. 3,
ątanowiącego własność Stanisława Skowroń-

s~iego

i Franciszka Skowrońskiego.

.
o powierzchni 190
czyli
864,5 mtr. kw., zapisanego do .wykazu hipotecznego dóbr ziemskich "Widzew", pow. ła
skiego, rep. hip. Nr. 27, oraz następujących
budynków, szczegółowo wymienionych w
opisie ż dnia 25 sierpnia 1932 r.: 1) domu
mieszkillnego, frontowego, drewnianego, parterowego, z tremplem mieszkalnym, 2) ,stodoły drewnianej, 3) szopy z desek, 4) obory
z bali i z desek, 5) ustępu z desek i 6) zbiornika na śmieci, drewnianego. N a powyższej
nieruchomości rośnie 17 drzew
owocowych
f):raz znajduje się parkan drewniany.
Powyższa nieruchomość w zastawie n.ie
znajduje się, zostanie sprzedana w całości za
dług
Stanisława Skowrońskiego, posiada
księgę hipoteczną w, Wydziale Hipotecznym
Nieruchomość

składa się· z placu
sążni kwadratowych,

ta

Nr. 22

w Piotr~owie, oraz obciążona ostrzeżeniami
w kwo~Ie zł. 1.328 gr. 45 z % % i kosztami.
S~rzedaż rozpocznie się od ceny szacunko",:"eJ zł.. 2.000.-::-, a z~mierzający wziąć
udZIał w lIcytaCJI, obOWIązany jest złożyć
wadjum w kwocie złotych 200.-.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przej,.
rzanew, kancelarji komornika do czasu 'Zło
żenia akt do Sądu (art 248 Tymcz. Instr.Og.
dla Sądów - Dz. Drz. 2fi7 r.), a od tej
.fhwili w kancelarji l, Wydziału Cywilnego
Sądu Okręgowego w Łodzi.
10491-V.

Komornik:
(-) Lg n et c y H e r m a n o w ski.
Do akt Nr, 1515/32.

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi do
spraw nieruchomości, rewiru i-go urzędują
ry w m. todzi, przy ul. i1-go Listopada
Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 25 stycznia
,1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się,
w sBlli posiedzeń' Sądu Okręgowego w Łodzi,
przy Placu bąbrowskiego Nr. 5, na żądanie
J uljusza Rieske, sprzedaż z publicznej licytacji nieruąhomegomajątku, położonego w
m. Łodzi, przy ul. Wrz.eśnieńskiej Nr. 14, stanowiącegowłasn:ość Augusta i Ueleny małż.
Majer.
Nieruchomość ta składa się z placu dłu
gości 43,13 mtr. i szerokości od ulicy Wrześ
nieńskiej 3,31 mtr., oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie
z dnia 2i września 1932 roku: i) domu mieszkalnego, parterowego, murowanego, 2)komórek z· desek i 3) ust~pu z desek; na placu
powyższym znajduje si~ ogród, w którym
rośnie 8 drzew owocowych, 2 dzikie i kilkanaście krzaków jagodowych.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie
znajduje się, zostanie sprzedana w całości na
zaspokojenie zasądzonej należności w kwocie
zł. 6.250.- z % % i kosztami na rzecz Juljusza Rieske, księgi hipotecznej nie posiada i
obciążona jest zaległym podatkiem skarbowym W kwocie zł. 159, gr. 53.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 10.000.-, a zamierzający wziąc
udział w licytacji, obowiążany jest złożyć
wadjum w kwocie zł. 1.000.-~
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji kom()rnika do czasu zło
żenia akt dO' Sądu, (art. 248 Tymcz. Instr.Og.
dla S~dów _. Dz. Drz .. 2/17 r.), aod tej
chwili w \ kancelarji I Wydziału Cywilnego
Sąd u O kr(ęgowego w Łodzi. ~
10490-V.
'1)
K,omornIK:
(-) I gfiac y H e r ma n o w s k i.

_N_r_.,_2_2_ _ _ _ _ _ _ _ _-=Ł:.:6:....:d:=zk=i Dziennik Wojewódzki.
. Do akt Nr. 1217132.

OBWIESZCZENIE.
,Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi do
spraw nierucho~ości, rewiru l-go urzędują
'cy w m. Ło~zI, przr ul. 11:-go Listopada
Nr. 37-a, obwIeszcza, zew dnIu 25" stycznia
1933 ~oku,.od ,godz. 10 rano" odbędzie się
w, salI posledzen Sądu Okręgowego w Łodzi,
przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie
adw. Alfreda Eckersdorfa, kuratora nieobecnych Salnl!e~a-Mo:rducha BalD;9asa i Jakuba
Bam~as.a, sp:z~da~. z ,licytacji publicznej, w
d.r:ug.1m terIUInIe,nIe~u.chomego majątku, połozonego "\V m., ŁodzI, przy ul. Radwańskiej
Nr. p~L 69 (przedtem Nr~ 65), hip. ,Nr. 875-d,
rep. hlp. Nr. 4339, stanow~ącego własność nieobecnych Samueła-Morducha i Jakuba braci
Ba!lidą.sów vel Bandusów, w imieniu których
dZIała' kurator adw.AIfred Eckersdorf.
Nieruchomość' 'ta składa się z 'placu, bez
zabudowań, o powierzchni 2338,5 łokci kwadratowych (776 mir. kw.);' który od ulicy
okolony jest parkanem z desek.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie
znajduJe się, zostanie sprzedana w całości
posiada księgę hipoteczną
Wydziale Hipo~
tecznym ,w Łodzi, oraz żadnemi długami hipotecznemi obciążona n,ie jest. .
Na nieruchomości tej ciążą zaległe podat;.
ki miejskie w kwocie zł. 1.581 gr. 58.
SP.rzedaż ,rozpoczn.ie się od ceny. szacunkoweJ zł. 11.640.-, Jednakże w trybie art.
1182 U. P. C., jako w drugim terminie, nier,?-~h.omość ta może być sprzedaną nawet ponIzeJ ceny os~acowania, lec,z nie poniżej 2(3
sza.c~nku, . t. J. z~. 7.7~~.-, a za:mierzający
WZIąC udZIał w lIcytacJI, obowiązany
jest
złożyć wadjum w kwocie zł. 1.164.-.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji komornika do czasu zło
żenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. Instr.Og.
,dla Sądów- Dz. Urz.2/17 r.), a od tej
,chwili wkancelarji l, Wydziału Cywilnego
Sądu Okręgowego'w Łodzi.
'

w

10503-V.

~

Komornik,:
'(-,) Ignacy Hecrmanowski.
Do akt Nr. 1676/32.

OBWIESZCZENIE.,
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi do
spraw nieruchomości, rewirlll l-go urzędują
cy w m. Łodzi, przy uL l,i-go Listopada
Nr. 37-a, obwieszcza, ,że w dniu 25 stycznia
1933 roku, od 'godz.' 10 rano, odbędzie się
w sali posiedzeń Sądu Okręgowego ,w Łodzi,
'przy Placu Dąbrowskiego. Nr. 5, na żądanie
~ronisławy Solarek, sprzedaż z publicznej
licytacji nieruchomego majątku" położonego
.:w' m~ ~odzi, przy ulicy Lisnera' Nr. pol. 3,

629

stano~
wiącego ,własność Rafała Sakkiłarego.
Nieruchomość ta składa się z placu dłu~
gości 63,36 mtr. i szerokości 23,04mtr., ozna-

rep. hip. Nr. 26, oznaczonego Nr. 10,

cz.on~go na plani~ . Nr. 10, szczegółowo wymIe.nlon~go w, OplSIe, sporządzonym w dniu'
9 ,' SIerpnIa, , 19~2 roku. Na powyższym placu

zabudowan nIema.
.'
'
Powyższa 'nieruchomóśćw z~stawie nie
znajdu.je ,si,ę" posiada wspó,lną księgę hipo,teczną Nr. ,rep. 26 w Wydziale 'Hipolecznym
Łódź-Zachód,' zostanie sprzedana 'w całości,
oraz ohciążoJ1a jest ostrzeżeniem ,w kwocie
zł. 6.000~- z % % i .kosztami.' .
Sprzedaż rozpocznie się '~d ceny~ szacunkowej zł. 4.000.-, a zam~erzający' wziąć
udział w licytacji, obowiązah y jest złożyć
wadjumw kwocie złotych .400.-.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przej\rzane w kancelarji" komornika do czasu zło
żenia akt do Sądu {art 248 Tymcz. Instr.Og.
dla Sądów -Dz: Drz. 2/17 r.), a od tej
chwili w kancelarji l Wydziału Cywilnego
Sądu Okręgowego w Łodzi.' .
10505-V.

"

Komornik:
(-) l g n a cy H e r

ID

a n o w ski.

Do akt ,Nr. 735/32.

OBWIESZCZENIE.
Kómornik Sądu" Grodzkiego w Łodzi do
spraw nieruchomości, rewiru 1-go urzędują
cy Vi m. ,Łod:zi~ przy ul. i1-go Listopada
Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 25 stycznia
1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się
w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi,
przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, n'a żądanie.
adw. Adolfa Kona, substytuta adw. Natana
Kona, pełnomocnika JoannySzwiędzieniewi
czowej, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego w ffi. 'Pabjanicach, przy ul. Warszawskiej Nr. pol. 18, hip.
Nr. 58, rep. hip. Nr. 59, stanowiącego włas
ność Hersza ]elinowicza i spadku wakują
cego po zm.,' Rywce:]elinowiczowej, kuratorem którego jest adw. Aleksander IChądzyński.
Nieruchomość 'ta składa się z - narożnego
placu oraz następujących budynków, szczegół@wo wymienionych w opisie z dnia 11
marca 1932 roku: 1) domu, mieszkalnego,
dwupiętrowego, murowanego, 2) oficyny poprzecznej murowanej, trzypiętrowej, 3) budynku gospodarczego, jednopiętrowego, mieszczącego na part~rze ustępy, a na piętrze
komórki, murowanego, 4) przystawki, przybudowanej do oficyny, mieszkalnej, murowanef
Powyższa' nieruchomość w zastawie nie
znajduje się, zob1:anie sprzedana w całości za
dług Hersza ,Jelinowlcza, posiada księgę hi-

Łódzki
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Dziennik WojewódzłH.

poteczną w Wydziale'
oraz obciążona jest:

Hipotecznym. w Łasku,
1) długami na kwotę
rb. 23.496 kop. 53 z % % i kosztami, 2) kau-'
cjami na kwoty rb. 31.000 i złotych 20.000.~,
3) :hipoteką prawną w kwocie rubli 2.925 z
%% i kosztami, 4) ostrzeżniamiw. wysokoś~i
rb. 22.307 kop. 08 i marek 12 :Fen. 84 z' %%
i kosztami i 5) zaległemi podatkami w kwo..
cie zł. 2.897 gr. 27 oraz składką ogniową w
kwocie zł. 399' gr~ 71.
Sprzedaż .rozpocznie się od ceny szacun- ,;
koweJ zł. 19.000.-, a zamierzający wziąc'
udział w licytacji, obowiązany jest złożyc
wadjum w kwocie zł. 1.900.-.
Akta sprawy licytacyjneirrmogą byc przejrzane w kancelarji komornika do czasu zło-'
,żenia akt do Sądu. (art. 248, Tymcz. Instr.Og.
dla Sądów - Dz. Urz.2/17 r.), a od tej
chwili w kancelarji I Wydziału Cywilnego'
Sądu Okreg-owego w Łodzi.
10507-V.

Komornik:
(-) I g n a c y' H e r ma n o w ski.
,Do\ akt Nr. 1b46/32.

OBWIESZCZENIE.

Nt. 22

słupach z'dachami
cegieł, 3) kantorek

gontowemi, do suszenia
murowany, parterowy, 4)
ustęp drewniany;' na p'lacu powyższym znajduje się studnia-pompa, 'oraz 4 doły - miejsca wy~obywania gliny.
Powyisza nieruchomość w zastawie nie
znajduje się, zostanie sprzedana vi całości,
posiada księgę hipoteczną w Wy.dziale Hipotecznym w Łasku, oraz obciążona jest: 1) dłu
gami na kwotę zł. 12.666 gr~' 66 z % % i kosztami, 2) ostrzeżeniem na sumę zł. 19.039 gr.:
57 z ,% % i kosztami i 3) zaległemi' podatkami
'\\' kwocie zł. 1.962 gr . 56.
Nieruchomośc poWyższa, składająca się z
trzech części, oddana została jako udział w
Spqłce pod firmą "Nowa Cegielnia". '
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 20.000. -, . a ' zamierzający wziąć
'udiiał w 'licytacji, obowiązany jest 'złozyć
wadjum w kwocie z~. 2.000.-.
. Akta, sprawy)ipytacyjnej mog4 być przejrzane w kancelarji komornika, do czasu dożenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. Instr.Og·
dla 'Sądów - Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej
chwili w' kancelarji I Wydziału Cywiln,ego
',S-ądu Okręgowego w Łodzi.
'
10497.V.

Komornik:
.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi do
(-:--)
I
gn
a
c
y H e r m a n o w .skL
spraw nieruchomości, rewiru i-go urzędują
cy ,~t ffi. Łodzi, 'przy ul: ii-go Listopada'
Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 25 'stycznia
Do akt Nr~ 33132.
1933 roku, ,od godz. 10 r~no, odbędzie się
w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi,
.' OBWIESZCZENIE.
przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie
Aleksandra i Emi1.ji małż. Słnwi:6.skich, sprzeKomornik Sędu GroozkiegowŁodzi do
daż z publicznej licytacji nieruchomego maspraw nieru,chomości, rewiru t-go urzędują
Jątku, połóżonego w m. Pabjanicach,·pow.
cy w m. Łodzi, przy ul. --11-go .Listopada
łaskiego, w mieJscowości 'zwane,j, "Ostatnie
Nr.37"-a" obwieszcza, że w dniu 3 lutego
Pole", Nr. hip. 774-a, rep. hip .. 676, stanowią
1933 roku, od' godz. 10 rano,odhędzie, 'się
cego własnośc Franciszka Szermessera, Brow 'sali posiedzeń Sądu Okręgowego w. Łodzi,
nisławy Ciechańskiej, oraz spadków wakująnrzy Placu, Dąbrowskiefto Nr. 5, na ,żądanie
. cych po zmarłych, Antonim Ciechańskim 'i
Antoniego Tylusia, sprzed'aż z p.ublicznej liFeliksie Jerleckim, kuratoręm których miacytacjinieruchomego majątku, położonego we
nowany został adw. Rudolf Pohl.
,
wsi i gminie Buczek, f>ow. łaskiego, wojeN ieruchomośc ta składa się z ,ziemi o
wódzhva łódzkiego, stanowiącego własność
przestrzeni 3 dziesięciny 16,39 sążni kw.,
\ Antoniego Tylusia i spadkobierców zm. Starównym 5 morgom 483 pręt., utworzonej z 12
nisławy Tylusiowej --,. Józefa i Kazimierza
działek ziemi, oznaczonej na planie geomebraci Tylusiów./
try przys.' Bylińskiego z roku 1912 literami
Nieruchomośc ta' składa się z osady wło
ros. a, b,w, g, d, e, ż, z, i, k, ł, m oraz następu
ściańskiej, zapisanej w tab. likw. pod Nr. 33,
jących budynków, szczegółowo wymienioOl powierzchni 6 morgów ziemi,
w dwóch
:ą,ych w opisie z dnia 14 czerwca 1932 roku:
działkach, bez zabudowań, szczegółowo wy1) pieca hoffmanowskiego, budowanego z ce. .
mienionej w opisie z dnia 28 kwietnia 1932 r.
gły z kominem około 40 mtr. wy~~~ości; pie~
. Powyższa riieruchomośc w zastawie nie
ten okolony -jest przez całą długosc dachamI
',znajduje się, księgi hipotecznej nie posiada,
(okapami) na slupach; do pieca tego przylesprzedaży 'z licytacji publicznej ulegają p!"a~: oa strony południowej przybudówka muwę. spadko~e . Józefa i Kazimierza braci Ty..
rowana, mieszkalna, wraz z gankiem muro. lusiów do połowy tej, nieruchomości, oraz
wanym, 2) od strony wschodniej L zachodniej
żadnemi długami ohbiążona nie jest.
przylegają cztery przybudówki murowane, z '
Bpr,~eda'Ż powyższych pra~ rozpocznie się
których jedn~. mieszkalna" a 'pozostałe trzy
z przeznaczenIem na komorkI, 2), 8 szop na
od ~eny' szacunkowej zł. 660.-,-, a zamierzaI

L

jący wziąć udział w licytacji, :',ÓboWrilt~'aD'i'
. jest złożyć wadjum w k-W6cie' zł.66.~, oraż"

~ę;dłQ,żY"ć"l' ~w~~gect~o ,p:r~wa,' n~byw~ia,_

osę.d ,Vlło.scu~~sklC~;. ".' .''','.

',' ',", _

rz~:~Bi:6e1:rt~!~:t.~,~i~!~r~l~"
i

,.

,ięw.a :~t.d() S:ą~b~, (art.,~ ;.Tymcz. InstJ.~.Og.,,!

dla Sądów- Dz. Drz. 2/1'lr.)~a 'od"tęj
chwili, w kancelarji II Wydziału Cywilnego
Sąd,-u Okr,~QwegowŁodzi.
1049~~\h
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Do 'aI(;t Nr. i569/32~'
;

m~n~'w ~k i.

no:akfNr.' 33/32.
OBWIESZCZENI~.

K'ontorl)ik Sądu <'Grodzk,iego .w· Ł~dzi .do
sprawruefuchomoSci, rewuu t..:.gouriędują
cv w ID. ~ Łodzi,' Pl'zy·ul., 1f-go Listopada
Nr. 37-a, "O'h'wieszc~a, 'że W'i dniu. 3 lutego
19?3 r()ku" ..,'~ ;gP<l~.10' rltIJJł' "Odbędzie si~
w I sali pos~ęa~ęIl: Sądu, OJp-ęgo:wego w ŁodzI,
przy Placu, DąbIVWskiegQNr.: 5, na żądaDie
Antoniego' 1Jylusi~, ~przedaż, z, publ~cznej licytacji \iiieruch<;>.:pięg,~'n;tajątku~ ~połozonego' we
wsi i gmiI#.e' ::ą:qg~k~ ,,;!>owlat4 ::łaskiego, woj~;
wództwa (6dzkiego, stanowiąq,ego, własnosc
~nt2~~ęgo ~ 1'yl~si8: .i .~pad~obi~r~ów z~.. Staniśławy··tfylusloweJ:..:..... ]ozefa l KaZImIerza
braciTylusió~.r
. . . ' ....
...."
", 'J~jeiruchomo§ć
sk~ada się' z 'osady wło-

ta

ś~i,~n
. ·'.s_·. ,k
.P·. ie,~J,·
'. ",• ;,.,za.,.,:P,l.·.,.s,.;a...n"e.',i. ,. "Vi.'." t. a.'. b.,". . ).:i,.~.W,,'. ~ '. .pod "Nr.
~ilH~.dWO~~.dZl#~~?k::
~t.d~,~a~ka,o przei

st~~,e~I ~; :~9,r~.~48, :l?rs~ow . ~~emll,,?~dz~ałk~
ZIeIDl,
~icięgół,o~p:' (wy:mie~()tiy~l1', .W:?pi~i~'z 'dnia
28~ kwietnia! 932' toku.'! Na . )d~lałce: o po;;je~ichIl.f '.~. 'niorgli-·t*8',R~~:tóW •znajdują .się
Hą~~pqjąpfiabp:do~:ll~ff~,:;, '1) ,:p~m •. ~ieszk.a1ny, p.a.rtero,WY, ,})~d. : ?~~ny. ~ i·.b
,"" ~h;, :~~s.i,n,.[owy.. ,ch,
~) .,obQ:ra .,z' b.ah, .SQ~,IloWYP4, ,~ dW,lep1!l przyQ" .pr~estr~eIl1, ~6',~o~g~~,1?~J>tętow

~ll~~~,,~~~t:ylli~~~?O;~~~l~!
~l) jV~t.€W'\~f~ą~~k" \?')ł(~tud~~~~~?n~~~, :z~udo

w~~.~a sffHl~J"S.'r~1,9y",1, 'f~po,p.:~ Z s,~sladem

l.ąp:~m-; WĄP~lęw:. ' ;.';;

'

. ~I:'~\i:d~,~ądv.'~(art. 248 Tymcz. Instr.Og.
dla"Sąilów' 2:.'Dz/ Drz. 2/17 r.), a od tej
chwili .w,k)tIlcelatji, ..11. Wydzi~~, Cywilnego
Sąd~ Okręgowego
"ŁOdzi. " .'., ," ",
'.

,:;',1,

.

,'.

,~'J iPQWyż$7Jl ,W~Y.~lt0~Q~P ,;w ~a~tą.:wie 'nie
znąidu.ję$i~,,:~ięg~ ':, hipptę~ll-ęj'l '~.ie:IPosiada~
sp~z.edaż~,,)ZJić:yta~ji ·,p{llhlic~j: "ppdlegają

pmwą;;:m.e~t.Jilich Ióz~f~; .i~Ką~ią:ti,er~a Tylus16w:,dp p9łp~>,tęd: We~~phol1łpśc~,:-.i,połow:y

budyn.kó*,.;,~a~ :oI,f:}~~9p:a'.ie$t. :~al~~Ą"s~ład
k;ą~tlgnio~ąr~ ~.Jk~Qel~:~ł,~,~,t~gr,.:lł8;.

;',

(i;,

(;1,~Sprzedaź!L po~~tŻszych. ;praw . spadkowych
r~k~<ktzrue~'się~~9a ;deily.";siacunRowej>-złotych
1.~4Ól'-i-,a zamielłtLtjącyJwziąc udzia:łl',w Jicy ..
tucjlii :obqWtą~~;y. fjęa't' złoźyó. wad.juID:,wkwocie zł. 134.-, oraz;;;' przedło~yć,.··!świAdeciwo
prawa nabywania osad włościańskich.. . _ '

-'Akta sprawy lieyta!ey:ji1~j mogą być przej,;
rzan~ ;w1 ka:n~eł~ji ilom~l1l!ikaJ da ·-~zasu zło-

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi do
spraw nieruchomości, rewiru 1-go urzędują
cy w, m . · Łodzi, przy uL, i1-go Listopada
Nr: 37..;a, obwieszcza, że w dniu 3 lutego
1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się
,:w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi,
p_rzy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie
Konstantego Gajzlera, sprzedaż z publicznej
licytacji niE!ruchomegomajątku, położonego
we wsi Kudrowice, gminy Górka-Pabjanicka,
powiatu łaskiego, województwa łódzkiego,
stanowiącego własność Antoniny Ziemba,
spadkobierców po zmarłym Władysławie
Ziemba, a mianowicie: Henryka, Jana i Stefana· Ziemooworaz Józefa Tokarczyka.
Nieruchomość ta składa się ź części osa-"
włościańskiej, zapisanej w tab. likw. pod
Nr. '3, o powierzchni 7 morgów 275 prętów
ziemi, wtem 1/2 morgi łąki, położonej w'
miejscowości zw."Wymysłów", bez zabudowań, szczegółowo· wymienionej w opisie z
d~a19 lipca, 1932 roku.

dy

,PoW'y"ższa nieruchomość w zastawie me
się, księgi hipotecznej nie posiada,
sprzedaży z licytacji publicznej podlegają

znajduje

prawa Antoniny Ziemba oraz Henryka, Jana
i . Stefana braci Ziembów do połowy powyż
szej ·nieruchomości; nieruchomość ta obciążo
na jest .długami w "kwoCie zł. 1.350.-.... z %%i kosztami na rzecz wierzycieli poszukują
cych oraz zaległemi podatkami w .. kwocie zł.
132~$r. 69.

Sprze,ctaż ~ozpocznie się od ceny szacun-

zł. t.500.-, a
zamierzający; wziąć.
w licytą.cji, obowiązany jest złożyć
wadjum w kwocie zł. 150.-, oraz· przedłożyć
świadectwo na prawo nabywania osad wło

kowej

udział

ściańskich.

Akt~sprawy licytacyjnej lllOgą być przejrzane- wkancelarji komornika do czasu zło
żenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. lnstr. Og.
dla Sądów ~ Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej
chwili' w kancelarji II Wydziału Cywilnego
Sądu OkręgowegQ w Łodzi.
10496-V.
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DYrekt:Ja·'TÓ~ą~z.!.tw,~' i. ~i;~.y~~~~gÓ:;'~lPtt ~łi~a na zas:~Biie'§~6custa*YTO.arzystwa";pQ'C18I~· 40' ••~o'§ti'.
ze z powodu spełzłej 'pierwszej' licytaćrł liitefwy~~cz~~!ni9ne n.t~rucb?IJ?oŚ9 .w. Kali~zu. J'urkll, ·r(~'tlftftib: ftśłtiji"c;i'#-'
znaczone zostały,. za zaległe raty od .pożyczek Towlii4ysłwa na ppWttkną'przymuso~~-:oSłafep~ 2 śpti~ptietl·;>niżej
wymienionymi notarjuszalriiw:·;Xałiszu. Turku i Słupcy.
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9062 3l

1900· '00
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24012 7.1
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Do akt Nr. 1483'132•.

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu .Grodzkiego ~. Łodzi . do
spraw nieruchomości, rewiru 1-go urżędują
~y w. m. Łodzj, przy ul. 11-goListopada
Nr. 3?-a, obwieszcza, że w dniu 3 marca,
1933 roku, od ,g~. 10 ranQ~ odbędzie. się
W sali posiedzeń Sądu ',OkNtgowego w Łodzi,'
przy Pla.cu DąbrowskiegQNr. 5, na żądanie
Chuny.. Zurecha Hajda vel Chajda, sprzedaż
z publicznej li<?ytacji nieruchomego mająt
ku, położonego W ·m. Pabianicach, przy uL
W.arszawskiejNr. pol. 51, hip. Nr. 487, rep.
hip. Nr. 609, stanowiącego własność Chuny~
Zurecha Hajda vel Chajda, Estery Hajda
vel Chajda oraz 'Michała, Aleksandra-Leopolda i Jana-Marcelego braciStein.
Nieruchomość ta składa się z placu' (;). powierzchni 855,14 sążni kw. plus 672 mtr. :kw.,
równychokóło 4565 mtr. kw., oraz.nas:tępu~
jących budynków, szczegółowo wyhiienio;'
nych w opisie .i dnia 28 czerwca 1932 roku:
l) budynku fabryczneg(}, murowanego,. parterowego, ~) budynku fa.hrycznego, pąrtęro
wego, szedowego, murowaIl;ego, 3)budynk.u
gospodarczego, murowanego, jednopiętrowe
go, 4) ustępu murowanego, ni- 8' przed~ia'ł6w;
5) budynku jednopiętrowego, murowanę~go,
6) budynku murowan,ego,. parterowego ~
tremplem, 7) szopy zl desek i belek, częściowo
bez' przedniej ściany, 8) szopy na słupach,

bez 2-ch. . . ,Ś<?l.· a,n.t .' ?).',' ~ H:.~.t..~p.....u..:dr.'~'~ri:i~h~g(); .'." Ił ~j
szopy ~uro~:an~J~" lJ):ofJ~yĄX"m1ęszkM:neJł
prawe j," jęąnpp,ię~to~~ t.~~. :.iIiięszka1nyhi' nAAi;

l~j~~;:k-S~~th~\Y'N~A~ftt;~l~1Y.erc~

niane j i'14) 'gołę'bJlik~\ 'dr:ę~n.i~n~gÓ'~ ;. J~~'d' tlie:~
ruch 0.m. 0.. s.)}i.:, }.:ę.f .z~.' ~.'...jdlij~· 1S.·i. . ·~,.' ,. . ~t,uąfiia~.p~)jtti\l
motoro~,f.J.~· ',urucnq*iQuę.';, p~t,e~ .' '0:aklt~' łó~óni6=
bilę,. '0.. r.a.Z.'f.O.,g.D.p.d.·. ~k. ·'· :· . a.w. . 'O,'.'c.:O.w
. . ·,.'.".· . ',.;·:w.!.·. k.'.t.ó.~.tin
.'\.··-ró~~

nie

17·'qtzew":owQcÓWYcn\':if!.arz~WI,· ~ilB~H

i kilka~~s?ię, ~różnycliK.:f~:4f0'Yi.,J:'~~ ~ ::~LI,'.': ,;11 ,'<"
pow\yższ~)':~ierpchólJi9.§:(r W.,~~sta#fe!: 'n\e

znajdu. J.··e. . .'. . :." . . .·.s.'i .·.ę; . ,t.·'.·. p..:.:9.1. ~. i.~. . .~.'~.'.: J,K.s. :ltt. :g
. 1.,.IJ,~fpo.·.te.>.,.ć~ą. .-·.
w W y-dż.ull~ .ffl,PÓ!~~1t1:ll'~ w)~as~; ~~~~a~t~
sprzeda:Qaw"pą:ło,scr .W'·Urodze·l1Z1alow, 'oo-a1!
'.,€f,
".

obciąż<?ri'ajesf:' ~~'if kałIci~'; ~<?~4·"~~':,;,!.~~i :;:

w złOCIe, .. ?raz 2) p"rawe~d~zywt)Cla Rotał;1l
Stein,wdó",Y.·p·~

'zm': .··~Jz~rzę

vt)l·~ttd~iku

Steinie~) wł'aścibleH:r 1J0l%. tei/b.ieroohom!0~-tłv~:-:

Sprzeda~":l'()Zp~~:8ieS1~:·Jdd(:ce~y;szaootł:. .

kowej .!::~łott~h·\~O.~~~l . fi>'U~&r~fąc,
wziąć' 'udzilJŁ!""~ ;~ytae:Ji óbbWl.'trztłfi<t j~~t '''złoił,
żyć wadi-um :~w' łt:w.oe~~~@ftfc1if~~.ootT.~j f? hD d
. Akta. sprawy:li'cytacyJn:ej' Ih(jgąr'~łU'Zł'~
rzane . Wf.: ikujm.cohrrJi ł.])~Bor~r d(j tJb!Aml ;.'Zło
żen.iaakt..do; Sądui'. ~:art( f~:J;y~~.,JDltr.;:Qc·ł
:n~:.(Ul.z!·,i~f#l"l:;tnh': Jl .·.()dJ~j

eUa ''Sąd&w ..f~

ehwili.·iW.' ··.~~el~tKul\ W'1d~ialtlł~\;(;;yiwi~
SąduOkięgowęgon~l..pdZl~''''::i

t.;,)

10504N';;'i'i:;::;;';~~ii "iV"",;. ;i{;:;m~
.~-.:-'). Ifg~:fhe~~.~H ttflth'fłłł;jJ w,~

k-k,u:

ŁÓdzki '.Dzieruiik .Woj~wódzki.

Nr. 22

633
Nr. 3501;Egz./JP.

:OYfBkcla To\VarzYSIWaKrBdylo\Vsgo mlasll laodzl

pódaje do powszechnej wiadomości, że niżej ""yszczególnione nieruchomości w Łodzi położone,: . obciążone pożyczkami
Towarzystwa, za niezapłacone raty wraz z zaległościami, wystawione zostały na sprzedaż; puez publiczne licybcje, odbywać
się majace o godz. U-ej z rana w Kancelarii Wydziału Hipotecznego m. Łodzi, przy ulicy Pomorskiej Nr. 21 przed
wyznaczonymi' rejentami.,
"
'
, ,
Zbiór objaśnień i. warunki licytacyjne znajdują się w księgach hipotecznych odp~iednich nieruchomości oraz
w, Biurze Dyrekcji owarzystwa Kredytowego i'm. todzi i tamże przeglądane 'być mogą ,
'.
W razie, gdy~y dzień wyznaczony dla sprzedaży
t
_ był świątecznym, sprzedaż odbędzie się dnia ..następnego.

r

'Nr. Nr.

hipoteczne
,

, przy ulicy

nierucho~
mości

8-tos.g.
.,

48·F
62
123
27t-ka
276-a

Piramowicza
Zawadzkiej
,Zawadzkiej'
Aleksand'rYJskiej
Drewnowskiej ,
Gdańskiej
,
Matejki
Piłsudskiego
t 1~go Listopada

b

318
32~~a

11 ~go Listopada

321·ld
393
393
509
55S.'b
573
593
593-a
596
689-a
'712-c
'114

Mielczarskiego
Pomorskiej,

7t9~a

165-c
767
773-B
806-i
843":f

,

Południowej'

Piotrkowskiej
':
Piotrkowskiej' ~
Głównej

'
>

Piotrkowskie~

'

,
Brzein'ej r ienkiew.
Piotr kowskiej
:W ólczańskiej
Karola
Piotr kowskiej
W ólczańskiej
Wólczańskicj
Piotrkcowskiej
Al. Kościuszki
28 P.Strzelców Kan.
Karola
Wólczańskiej
Nawrot

>,

l

843~t

938:.fg

972~ros.L.

>

I

Częstochowskiej
Łomiyńskiej
Łomżyńskiej

1054-k
lO54-M
1075-f
108b-ros. n
1108
1109-e '
12'13
1284-a

Abramowskiego
Orlęj
Kilińskiego
/

,

Sienkiewicza
Głównej
Rokicińskiej

N,arutowicza.
:Wielizbowej

t433~s

1636/1637
2028
2370
2637
4023
4185
,4595
64-bd

,

4.980
21.340
, 8.640 '
15.980
(440
50,000
6.120

>

303-roś

Vad;um

.

47~NN

",

~

-

Srębrży ńskię,j

. R'a.dwańskl~t
Połud niowe j,

,Miłej
Fijałkowskiej

I
Ł~dź,

Mazurskiej
Drewnowskie';

,
,

,

I

, ~4.880
28:68'0
' 3.54Q
5.120
3.080
26.000
3,?80
,800
5,960
36.160
59.940
11,600
14.000
5.060
,20$00
30.000
1.360
40.000
8t.020
8.480
10.180
,500
13.000
6.000
14',880
7.50 )
1.900
, 18.000
20.000
24.180
5,OaO
3.600
48.020
7.200
2,200
\ Q.OOO
19.000
2,600
6.600
3,620
8i~0

.

Licytacja
rozpocznie
się od sumy

I

I

37.350
160.050
64.800
119.850
,3.300
375.000
45.900
36600
215.100
26.55038,400
23.100
195,000
26.850
6.000,
44.700
271,200 .
449,550
,81,000
105,000
37,950
156.000
2!5.000
10.200
300.000
601,650
63.600
76.350
3.750
97.500
45.000
111.600
56,250
14.250
135.000
150.000
181.350
,38,100 '
,27.00P
360.150
54.000
16.500
. 67.500
142.500
19.500
49.500
n.150
6.300

. przed notarjuszem

Dnia

I·

E. Achenbachem
S. Baranowskim
J Zaborowskim
A. Karnawalskim
H.. Kle\sem
Z. Neumannem
A, Srnolińskim
J. Zaborowskim

H.

23. I. 1933 r.

"
"
"

II

24. I. 1933 r.

"
"
"

Wardęskim

E. Achenhachem, '
j. AndrzeJewskim

J.

Ił

"

Zaborowskim

25. I. "193~ r.

A. Karnaw:alskim

B. Lisowskim
K. Rossmanem
Z. Neumailnem
A. SmoHńskim
7') Szmidten'
' J. Zaborowskim
J. Zakrzewskim

E.

I

"
Ił
Ił

ff

,c

"
"
Ił

Achęnbachem

26. I. 1933 r.

J. AndrzeJewskim'
S: Baranowskim
J. Zaborowskim
A. Karnawalskim
H. Klesern
A. Smolińskim
H.

\

27. L "1933 r.

"

J, Zakrzewskim
S. Baranowskim
Zaborowskim
A', Karna walskiril
Klesem
j. Krzemieniewskirn
B. Lisowskim

J.

H:

J.

Ładą

Z. Neumannem
S, Szmidtem
J Zakrzewskim'
S. Baranowskim
S. Jarzębskim
A. Karnrlwalskim
L. Kahlem
,
J. Krzemieniewskim
I:L Lisowskim

l

A.

Ładą
Smolińskim

.."

."

Wardęskim

j. Andrzejewskim

.

-

..."
Ił

"
"

'I

30. f. 1933 r.

"
"
"

.
31." I. "1~33 r.

".
"
"
"
"
"

dnia 10 listopada 1932 r.

'Do akt Nr. 1050/32.
OBWIESZCŻENIE.
Korąornik Sądu ,Grodzkiego,w Łodzi do'
,spraw nieruchomości, rewhuJ',;,gourzędują
cy w m. Łodzi, przy ul. J.1-go; Listopada '

N'r. 37-a, obwieszcza, że w dniu '7 lutego
1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie "się

w sali·posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodp,
przy Placu, Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie
Stanisława i' Joanny małż. Połomskich, sprzedaż z,publicznej. licytacjinieruchomego ma-

_63_4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _--Ł-ódzki Dzie.łl:uik WDjewódzki,
jątku, położDnego we wsi Grabica, gm. Sę
dziejowice, pow. łaskiego, stanowiącegO' włas
ność AntDniego PołomskiegO' i spadkobierców
zm. Ludwiki PDłDtnskiej, a mianDwicie: Wła
dysławy, Józefa, Heleny i Tadeusza rodzeń
stwa PDłDmskich.
Nieruchomość til składa się z y, ha, ,?O?'T
'mir. kw. ziemi,' bez zabudDwań szczegółO'wó
wymienionej W 'Dpisie? sporządzonym w dniu
, 20 września 1932 roku. ,Wymi~niO'ua. nieruchO'mość zapisana jest dO'taheli likwidacyj~ ,
nejpDd Nr. 29, w zastawie nie znajduje się,
księgi hi pDteczne j' nieposiad;l,: OTĘl~'obciążo;:' ,
'na jest: długami w kwocie rubIL4do.~ oraz,
zaległemi' po~atkalni, w kwocie zł.. i08 gr. 61. '

Sprzedaży '? licytaGji publicznej pO'dlegają prawa dłużnika Antoniego Połomskiego' dO'
połDwy tej nieruchomości.
,

Sprzedaż rDzpocznie się ?d c~ny szac~n:

zł. 1.200.-,
a, zamIerZający WZIąC
w licyt,acji, obowiązany jest złO'żyĆ
wadjum w kwocie zL 120.-', oraz przedlO'zyć
świadectwO' na prawo nabywania osad włościańskich.
'

kowej

udział

Akta sorawy licytacyjnej illogą być przejrzane w kancelarji komornika. do czasu złD
żenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. Instr.Og.
dla Sądów - ' Dz. Urz.' 2/17 r.), a O'd tej
chwili w kancelarji II Wydziału Cywilnego
Sądu Okręgowego,
10502-V.

Nr. 22

desek; obDk zabudowań znajduje się 4?' drzew,
owocDwych i 10 drzew dzikich; na nieruchomDści tej znajduje się następujący żywy i
martwy in wentarz, stanO'wiący nieruchomość
z przeznaczenia: 1 klacz, 1 krowa, 1 byczek
rDczny, 10 sztuk drobiu, pług żelazny, dwie
brony żelazne, sieczkarnia konna, maneż
kierat i kultywator.,
i'

. , , '

,"

.'

Powyższa nieruchomość' w zastawie nie
'znajdttje się, księgi hipDtecznej niepO'siada,
zostanie sprzedana w całości, oraz DbciążDna
jest: 1) długiem rb. 1.000.-:- na rzecż J ózefy
'Czaplińskiej i 2) zabezpieczoną przez zastrzeienia u nDtarjuszy kWDtę źłO'tych 2.225.- z
% % i kosztami ną rzecz Jana Frątczaka.

Sprzedaż, rozpDcznie się ,,' od ceny szacunkowej złotych 8.000.-, a zamierzający wziąć
udział ,w licytacji, obowiązany, jest złDżyć
wadjum w kWDcie złotych 800.-, Dra z przedłożyć świadectwO' n'a 'prawo nabywania osad
włościańskich.
"

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane wkancelarji" komornika do czas~ zło
żenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. Insir. Og.
dla Sądów - Dz.Urz. 2/1?'r.), a od tejchwili w kancelarji II Wydziału Cywilnego
Sądu Okręgowego w Łodzi.
.
10506-V.

Komornik:
,(-) Ig,riaey Hermanowski.

w Łodzi.

KO'mornik:
(-) I g n a c y H e r m a n o w ski.

, Do akt Nr. 1512/32.

OBWIESZCZENIE.
Do akt Nr. 251/32.

OBWIESZCZENIE.
KDmornik Sądu GrodzkiegO' w Łodzi dO'
spraw nieruchomości, rewiru 1-go urzędują
cy w m. Łódzi, przy ul. 11-gO' - Listopada
Nr. 3?'-ci, O'bwieszcza; że w dniu?' lutegO'
1933 roku, od godz. 10 rano, O'dbędzie, się'
w sali pDsiedzeń Sądu OkręgowegO' w' Łodz~,
przy Placu DąbrDwskiego Nr. 5, l1a żądanie
Jana Frątczaka, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomegO' majątku, pDłDżonegowe
wsi Góra Św. MałgDrzaty, gminy Tum, PDwiatu łęczyckiego, stanDwiącego własność
Macieja Czaplińskiego.
ta składa się z Dsady w~o
o powierzchni 13 morgÓw 281 ,prę
tów kwadratowych gruntu, z~pisanej w tab.
likw. pod Nr. 25, oraz następujących budyn-/
Rów, szczegółowo wymienionych w opisie z
dnia 31 marca 1932 rDku: 1) domu mieszkalnego, parterowegO' z bali sO'snowych, 2) stO'dDły z' bali sosnowych, 3) obory' lepionej z
gliny, 4) składu na tDrf z desek, 5) ustępu z
NieruchOIność 1

ściańskie j

KDmDrnik Sądu, Grodzkiego w Łodzi do
spraw nieruchomogci, rewiru f-go urzędują
cy w m. Łodzi, przy ul. 1i-go Listopada
Nr. 3?'-a, obwieszcza, że w dniu?' lutegO'
,1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie ,się
w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w ŁDdzi,
przy Placu Dąbrpwskiego 'Nr. 5, n. żądanie
Józefa Szkudlarka, Pawła WolniewskiegD i
Aleksandry Tews, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchDmegD majątku, położonegO' we
wSI Petrykozy,gmin.y Górka-Pabjanicka, powia tu łaskiego, stanDwiącego własnDść Jana
"Kałużki.

Nieruchomość ta' składa się z 4-ch dziaziemi ogólnej powierzchni 17 mórg 282
pręty, zapisanych w tabeli likwida(!yjnej pod
:Nr. 19, a mianowicie: I) działka o powierzchni 9 nlórg 132,pr., na którel znajdują się następujące "budynki,' szczegółowo wymienione
w opisie z dnia 19 sierpnia 1932 r.: a) dDm
mieszkalny, frontowy, parterowy, murowany,
z niewykończoną mansardą i suterenami mieszkalnemi, 'b) obora murowana, mieszcząca
piwnicę, śpichrz,oborę, stajnię 'i wozownię;
w ,oborze i stajni znajdują si~ ścieki i żłoby
betonDwe; c) sZDpa - z desek~ d) stodoła 'z dełek

Łódzki

Nr. 22

Dziennik Wojewódzki.

sek, e) ustępy: drewniany i murowany, f) bUdynek gospodarczy, murowany; na działce
tej znajduje' się,. także studnia betonowa,
'czerpana, ogród, w którym rośnie 93. drzew
owocowych; 11 drzew dzikich i kilkadziesiąt
krzaków,oraz żywy i martwy inwentarz,
uważany z pr~eznaczenia za majątek nieruchomy, a mianowicie: 2 konie, 5 krów, 1 -buchaj, 1 cielak, 1 maciora, 3 prosiaki, bryczka
osobowa na podwójnych, resorach, lewar,
pług, 2 pary żelaznych bron, wialnia, sieczkarnia"maneż-kierat. II) ,działka o pow-ierzchni 3, morgi, III) działka o· powierzchni 2 i pół
lnorgi i IV) działka o powierzchni 2Vz morgi.

1

i

'Powyższanieruchomość w zastawie

nie
zostanie sprzedana w całości,
księgi hipotec.znej 'nie posiada oraz obciążona
jest: spłatami majątkowemi: 1) zł. 3.498 gr. 21
na rzecz Pawła Wolniewskiego vel Wolniaka,
2) zł. 3.482 gr. 25 na rzęcz Józefa Szkudlarka, 3) zł. 806 gr. 04 ha rzecz Stanisława Wolniewskiego, 4) zł. 80~ gr. ą4 na rzecz Leona
Wolniewskiego, 5) zł. 806 gr. 04 'na rzecz
Aleksandry Tews, 6) zł. .806 gr. 04 na rzecz
Janiny "Volniewskiej i 7) zł. 806 gr. 05, ~a
rzecz Ireny Wolniewskiej, z tem, że na s~
mach wyszczególnionych ,pod poz. 3, 4, 5,6
i "{ ciąży obowiązek dożywotniego użytko
wania 1/6 części. na rzęcz wdowy Józefy
Wolniewskiej ve~ Wolniakowej.

znajduje

się,

Sprzedaż

rozpocznie się od ceny szacun11.115.-, 'a zamierzający wziąć
udział· w licytacji, obowiązany jest złożyć
wadjum w kwocie zł.1.t11 gr. 50, oraz przedłożyć świadectwo na prawo 'nabywania osad

kowej

zł.

włościańskich.

I

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji komornika do czasu zło~
żenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. Instr.Og.
dla, Sądów - Dz. Urz. 2/17 \r.), a od tej
chwili:w kancelarji II Wydziału Cywilnego
Sądu Okręgowego w Łodzi.
10508-V.

Komornik:
(-) I g n a c y H e r m d n o w ski.
Do akt Nr. 1600/32.

OBWIESZCZENIE.
Komornik "Sądu Grodzkiego w Łodzi do
spraw niernchomości, rewiru i-go urzędują
cy w m. Łodzi, przy ul. 1i-go Listopada
Nr. 37-a, obwieszcza" że w dniu 7 lutego
1933 roku, .od godz. 10 rano, odb'ędzie się
w' 'sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi,
przy Placu Dąhrowskiego Nr. 5" na żądanie
Stefana Wilmańskiego, sprzedaż z publicznej
licytacji nieruchomego majątku, położonego'
we wsi Kałów, gminy,Poddębice" pow. łę
czyckiego,· stąnowiącego ,własność Ma ~eusza I
i 'Joanny vel ,Janiny m.ałżonków Chwiała.

635

Nieru2homość ta składa się z 4-ch działek
ziemi ogólnej przestrzen.i 36 morgów, zapisanych do wykazu hipotecznego dóbr Kałów,
pow. łęczyckiego, szczegółowo wymienionych
w opisie z dnia 13 września 1932 r. I) działka
o powierzchni 24 morgi i na niej znajdują się
następujące
budynki: 1) dom mieszkalny,
parterowy, murowany, z tremplem, 2) obora
z kamienia polnego i gliny, 3) stodoła z bali
sosnowych, wraz z przystawką drewnianą,
4) śpichrz i szopa pod jednym dachem, z bali
sosnowych oraz 5) ustęp drewniany; na
działce tej znajduje się także ,studnia czerpana; .rośnie 57 drzew owocowych, 5 drzew
dzikich i kilkanaście krzaków, oraz jest ży
wy i martwy inwentarz, stanowiący z przeznaczenia majątek nieruchomy: 2 krowy,
2 konie, maciora, wóz w deskach i drabinach,
kierat~maneż, pług, 2 brony drewniane, sieczkarnia i radło. N a pozostałych 3-ch dział
kach 'zabudowań niema.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie
znajd uje się, zostanie sprzedana w całości,
posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Kaliszu, oraz obciążona jest
ostrzeżeniem na kwotę złotych 5.768.- z % %
i kosztami.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zt 15.000.-' a zamierzający wziąć
udział w licytacji,
obowiązany jest złożyć \
wadjum w' kwocie zł. 1.500.-.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przej-rzane w kancelarji komornika do czasu zło
żenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. Instr. ag.
dla Sądów -" Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej
chwili w kancelarji I Wydziału Cywilnego
Sądu Okręgowego w Łodzi.
10509~V.

Komornik:
(-) I g n a c y H e r m a n o w ski.
Do akt Nr. 813/32.

OBWIESZCZENIE:
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi do
spraw' nieruchomości, rewiru 1-go urzędują
cy w m ... Łodzi, przy ul. ii-go Listopada
Nr. 37-a, obwieszcza, że, w dniu 3 marca
1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się
w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi,
przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie
Erny-Marty-Florentyny Hanisch i MelanjiEmmy-Wilhelminy Ehrig, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położo
nego w m. IJodzi, przy ul. W ólczańskiej
Nr. pol. 94, hip. Nr. 742-c (ros. c) rep. hip.
Nr. 1332,., stanowiącego, własność Roberta i
Anny małż. Werner.
Nieruchomość ta składa się z placu o po, wierzchni 2545 łokci kw., czyli 842, 40 mtr.
kw., oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 31 sierp-

Łódzki

636

Nr. 22

Dziennik Wojewódzki.

.
mieszkalnego, fronto-

nia 1932 r.: 1) dnmu
wegO', jednopi,ętrowegn z tremplem, murowanegO', 2) oficyna lewa dwupiętrowa z mieszkalnym tremplem, ,murowana, 3) przybudówka, m:urowana, parterowa, 4) oficyna poprzeczna, murnwana, 5) szO'pa z desek, 6)
pralnia w połnwie murowana, w'. połowie
drewniana" partęrowa, 7) komórki drewnia,;
ne, jednopiętrowe, z ba,lkonenl drewnianym,
8) ustępy drewniane; na nieruchomO'ści t~j
znajduje się studnia:-pompa oraz rosną dwa
krzaki bzu.
Powyższa nieruchomość w zasta"\\Tie nie
znajduje się, z,gstanie sprzedana, w całości,
posiada' kSięgę hipoteczną iW, Wydziale Hipotecznym Łódź-Zachód, oraz obciążona jest~ 1)
długami na kwnty zł. 3.500.- i rubli 7.665.z % %, 2) kaucją . w ' kwocie zł. 5.000.--'-,3)
ostrzeżeniami w kwocie zł. 38.855 gr. 70 t. % %
i kosztami i 4) zaległemi podatkarrii w kwocie zł. 1:101 gr. 03.
Sprzedaż 'rozpocżnie się od 'ceny 'Szacunkowej~ł. 26.600.2-, a zamierzający wziąć
udział, w licytacji, obowiązany jest "złO'żyć
wadjum w kwocie złntych 2.660.~.
'
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przej~
rzane w kancelarji 'komornika dO' czasu złn
żenia akt dO' $ądu (art. 248 Tymcz. '~nstr.Og.:
dla Sądów - Dz. Drz. 2/17' r.),. a od, tej
chwili w kancelarji I Wydziału Cywilnego i
Sądu Okręgowego w Łodzi.
'

czerwca 1932 roku: 1) domu mieszkalnego,
frontowego, jednnpiętrowego z treI1lplem
lnieszkalnym, murowanego,. wrAz z murowanemi przystawkami-gankami, 2) ,oficyny poprzecznej, parterowej, murowanej, częściowo
mieszkalnej, . częŚCiO'WO' gospodarczej, ,3) ,komórek drewnianyph i ustępu;' :ą.a nieruchomości tej znajduje 'się studnia, wykładana 'ce- "
głą ż urząd'zeniem inechan:icznem dO' ręczne
gO' podawania wody, o.raz ,O'gródek oparkaniony drutem, i sztachetami, w którym rośnie',
5 'drżew dzikich, 4 drzewa owocowe i ~ kil)\.a
krzaków porzeczknwych.'
'
Powyższa nierlichomośćw'zastawie nie
znajduje się, pOsiada' księgę · hipoteczną w·
'Vydzial~Hipotecznym' ,,:' Łodzi.;Z~chód~ ,ZO'stanie ,sprzedana w całości, . nr~z,' obciążona
jest: 1) długami w kwocie doI.am~5.000.-'-'
z % %, ,2); kaucjami 'riakwoty dol/lamJ ,600.i zł. 45.000.-" i 3) zaległemiskładkami '()gniowemi w kwocie zł. 96; gr. 97.
,
, ' Sprzedaż rozpocznie 'śię 'od ceily ązacuIi, kO'wej, zt 75,.OOO.~, a z~mier~ający wziąc'
udział w'licytacji, obowiązany jest' złQzyć
wadjum w kwocie ,zł. 7.500.-.
, ' '
. ,Akta 'Sprawy licytacyjnej mO'gą bycprzejrzanew ,kancelarji' kO'mor~ikado czasu"złd- żenia akt dó Sądu (art 248 Tymcz. Ins,t~~ ~Og'.
dla Sądów - Oz. ," Urz. 2/17 ·r.), a od fej
'chwili w kanc,elarji I Wydziału ,Cy~ilIi.eg6'
Sądu QkręgowegO' w ,ŁO'dzi.'
'",,'
l0498·V.~

10495.V.

KO'mornik:

.:

'" "Kdtnornik::
(~) I g ,n: a cy H e~.ma n ow sk i.

(-) I g n a c y ,He lo m a n? w ski.
DO' akt Nr. 100/32 •.
DO' akt Nr. 1647{32.

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu GrodzkiegO' w Łodzi ,dO'
spraw nieruchomości, rewiru 1-go urzędują-'
cy w m. Łodzi, 'przy ul. i1-go Lis [opada
Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 3 marca
,1933 roku, ,od godz. 10 rano, odbędzie,.się
w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi,
przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie
adw. Leonarda Szymankiewicza, syndyka
ostatecznego masy upadłóści Willy-Maksa
Piehlera i adw. Stanisława MakDwa, pełno
Jadwigi-Frydy j Kurta-EgDna
Kraczów,
sprzedaż z publiczI1:ej licytacji nieruchomego '
rriajątku, położonegO' w m. Łodzi" przy ul.'
Radwańskiej Nr. p Dl .. 24 ~plac Nr. 4), hip.
Nr. 852, rep. hip. Nr. 1735, stanowiącego.włas:'
nnść Lindy-AmandyPiehler i masy upadłosci
Willyma-Maksa Piehlera, nstatecznym syndykiem której jest adw. Leopard Szymankiewicz.,
'
'"
NieruchO'mość ta składa 'się z ,placu, oz naczonego na, planie Nr. 4, o powierzchni 9:11
mtr. kw., ,oraz następujących budynków,:
szczegółowO' wymienionych w' opisie z dnia, S
J

\

,OBWIESZCZENIE.

Komo~~ik Sądu Grodzkiego w Łodzi dO'
spraw nieruchO'mO'ści, rewiru1-go uriędują
cy w 'm. , Łod#, J przy ul. 1i-gn Listopada
Nr. 37-a, obwie'szcza, ,że w dniu 3 marcw
1933 roku,' O'd godz. 10, rano, ndbędzie się
w sali posiedzeń Sądu OkręgowegO' w Łodzi,
przy Placu DąbrowskiegO' Nr. 5, na 'żądanię
dr. Józefa' Kolińskiego, ;sprzedaż z pU,bliczneJ:
licytacji nieruchomegO';rnajątku,pO'łożonego,
w nl. Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej Nr. pol.
15, hip. Nr. 276, rep. hip.Nr~"!76, stanowią
cego. -własność: Marji.. Władysławy; ,Milker,
Aleksandra~ Rudolf a-Cezara- J uljusza Milkera"
Marji Ostachowiczowej, KaroJa Milkera,'
GrzegO'rza-Adolf a Drewinga, . , Eą,warda-F er" nanda Drewinga i Ketty-Emmy vel Katarzyny-Emmy Szmeller . :, '" "?' " '
Nieruchomość ta skladasię z placu o powierzchni 2647 łO'kci kw., czyli; 876 mtr. kw.~
,O'raz następiijąąych budynków, szc'zegółoi\vO',
wymienionych w ,opisie z dnia 21, września
:1932 rO'ku: 1) dómu mieszkalnego,' Irontow.e·'
go, murO'wanegoi dwupię[row~go' z' 'tremplem '
i piwnicą, 2) ,Qfieyny lewej ini~szkalheimu~':
rn~ariej;dwupiętrowej ztre~tplerń" mieszkał-

:"
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nym i, jednąpiw~icą, 3) pop~zecznef oficyny
, murowanej, ,dwupiętrowej" z mies~k:l1nym
tremplem" i::2 piwnicami," 4) ,prawej oficyny
"m1łrowanej,4w:upiętr()wej, z mieszkalnym
,:j1:ę9ipl~~";:nani~ruchomo~ci. tej 'znajduje się
shidnia "z ',mptoJ;em :do:napędu wody do rę~
;f:~erW1;J;ąJ.'u,.
,'
',
' ,
'Powyższanierucho1ność,W" zastawienie
(zna.J~uj~ s~ę" zos~~nie sprzedana "~ ,cał,?ści" '
pO~ląd,~"k~~ęgę"hl:poteC2iną w,WydzJ,B;le HIpot~C~Ay'Di: Lq,ąź-Za:ch6d,' ~rą.z.· op ciążoną jest:
" 1), dłttgami na J~woty ,zł.600:~ l rh. 50.000.~ ,
z %%'jkósziam.i, 2)" kaucją w kwocie' rb.
1.800."7"" 3kil8trzeżeniem na' kwotę zł.:24.000.~
'z' %,% i kosztami :i 4) zaległe1)1i podatkami
: w ~wooie zł. 96.250 gr. 15. "
' -,
, ' Sprzedaż, rózp~z'nie' śię od c~ny' szacun',~kowej zł. f33.000.~, .a zamierzający wziąć,
udział w licyta,cji, obowiązany 'jest złożyć
wadjum w kwocie zł. 13.300.~.
'Po: , z'ln. , Aleks~drze-Robercie -,' Milkerze, ,
"współwłagcić~elu tej nieruchomości,' uznany
,zQs,tal.spąd~l(.za. wa.kujący,· a kuratorem te·goŻmianow,anyapl. adw. Mieczysław, Sarna.'
.,~ ,A~ta, sprawy licyta,cyjn,ej mogą być przej, ~rzanec ,w "kancelarji ,komornika do 'czasu zło~
~enia akt,aó Sądu (art. 248 Tymcz. ,lnstr. Og.
,dla: Sądów , ~ ,D~., ,Drz~,~/1'r,r~).~, ,li od tej
',chwili \-:w,kancelarji
Wydziału, Cywilnego
,Sądu, Okręgowego w Łodzi. ,;,,~

.r
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OBWIESZCZENIE. ,
,Sądu G:fodzkiego w Łodzi do
ąpraw, "nięr,uchom.oścj,~ rewir:u" l-go urzęduj-ą
~y,w ':,ID., Łodzi, przy uL 11·go Listopada
Nr. 3'(':-a, -obwieszcza, ,że w' dniu 3 marca

" ' 'KoDlo-rnik

:19:53 'roku, ,od~odz. "1'0 rano,; odbędzie się
,.wśa~i posied'ż,~ń,' Sądu Okręgowego w Łochi,
;p....zy~,~,Pl{lcti. :·Dąbio~skięgo Nr. 5, na ' żądanie
adw. Roman~W ajnikonisa, pełne Fryderyka
',Giinthera, Ilzy ,Giinfher' i Arnó Giirithera,
;'spr~~d~ż z p~~licznej licytacjinieruchomego ' ,
.tnaJątkti;"poło~onego :wm.'Łodzi,w, miejsc~

wości" Zdrowie~

p1"zy' 'uL "K;rakowskiej Nr.
pol. ,~8 jg,aw;niej : Nr.'..~), stanowiącegQ włas
ność \Romualdy , Siemiątkowskiej, Izaaka vel
lclht-:Lejbavellgnacego Feina, ~MIchała Glazera~: ]akuba-Hersza Feina, oraz' spadku wa.kującego, po z~. ,Henryku 'SiemiątkowskiIil,
,łiiirator~w_któreg~ ,jęsi' adw.Adolf" Kon. '
Nierllchomość ta' składa się z placu o pow,ierz~~ni 260~pFętóW kw.,zapisanego'do wy~azu: hlpot$1~znego "Osada. w dobrach' B~uss
lIt. C (ros)-(:::) vel ZdrowlęNr. l, powIatu
,łód.zkiego", rep. pip. Nr. t6j7'10,oraznastę
pUJących budynków, szczegółowo wymienionych rw opisie z dnia 9" sierpnia '19.'52 roku:,
~), b~dynku parterowego, mies~kalnego" Inll-

Wojewódzki.
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rowanego i stajni" pod jednym dachem wraz
z przysttł;wką drewnianą, 2) budynku pofabrycZIlego, parterowego, z tremplem, muror
wanego, wraz li przystawką murowaną, 3)
b:udynku ,pofabrycznego, parterowego, murowanegq, wraz z trzema przystawkamimurowEi.nemi; I}.a placu tym znajdują się 2 studnie
artezyjskie, .z których jedna jest czynna;
ogród, 'f którym rośnie ~ 14 drzew, z tego 20
, w' stanie dzikim, kilkadziesiąt· krzaków,
a także znajduje się następujący inwentarz
martwy, uważany'z przeznaczenia za mają, tek nieruchomy: kocioł parowy bez firmy,
maszyna parowa bez firmy, młynek kulowy
do gniecenia kości oraz płuczka do płukania
skór;'
'
- Powyższa" nieruchomość w zastawie nie
,znajduje' ,się",. posiada 'księgę hipoteczną
w 'Wydziale Hipotecznym w Piotrkowie,zo·'
" stlilnie. sprz\edana w całości, oraz obciążona
. jest:,1) dłtig~1ni 'na. kwotę rubli 6.000.- i dłu
giem;rb. 10.000.- 'z ewikcją; rh. 1.000.-, jako
'~apłacony ,ulegający ,wykreśleniu' łącznie
z s~iną rb. 2.000.-' z % %\ i ewikcją rb., 200.-

zapIsaną, na rzecz Olgi LidjiGiinther;
2)
'kaucjami w kwocie rb. 600."7" i złotych w' zło
cie 100.000."7". I
Sprzedaż ,rozpocznie się od ceny szacun'kowej ,zł. 35.000.....:.-, a zamierzający wziąć
udział w Ucytacji obowiązany jest złożyć
wadJumw kwocie zł. 3.500~-.
Akta sprawy licytacyjnej m~gą hyć przejrzane w kancelarji komornika do czasu zło
żenia akt do Sądl;l (art. 248 Tymcz. lnstr.Og.
dla Sądów·- Dz. Drz. 2/17 r.), a od tej
chwili 'w kancelarji I Wydziału CywilBego
Sądu Okręgowego w Łodzi.
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Do akt Nr. 19/32.

SPROSTOWANIE.'
'Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, do

~praw nieruchomości, rewiru 1-go, urzędu
Jącyw m. Łodzi, przy ul. ii-go Listopada

,Nr. 37-a, ohwieszcza, że w obwieszczeniu
o sprzedaży w dniu 17 stycznia 1933 roku
nieruchomego majątku Abrama i Estery
małż. Goldman; wydrukowanem w Nr. 82
"ObwieszczeńPublicżny:ch, ,Dodatku do
Dziennika·. Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości'~ z dnia 12 października 1932 r.
oraz w Nr. 19 "Łódzkiego, Dziennika Woje..
;w6dzkiego" z' dnia 1 października 1932 roku
mylnie obwieszczono: "że sprze,dąż odbędzie
się na żądanie' Banku Gospodarstwa Krajo'wego, Oddział w Łodzi", zamiast "na żądanie
Szymona Fiirstertberga", co się niniejszem
prostuje.
,
1050t.V.
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Zar~ąd Spółki Akcyjnej
PRZEMYSŁ WŁóKIENNICZY

MICHAŁ

GLASER W ŁODZI

zawiadamia pp. Akcjonarjuszów Spółki, że

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Akcjonarjuszów Spółki
o.dbędzie - się w dniu 5' grudnia' 1932 roku

o godz. fe-ej w siedzibie Zarządu Spółki
W' Łodzi przy ul. Zielonej Nr. 5 z następującym porządkiem dziennym:
'

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego
Zg;romadzenia.
2) Sprawozdanie Zarządu z działalnoścf
za 1931 rok operacyjny.
'
3) Zatwierdzenie bilansu za 1931 rok operacyjny.
1849-g.
4) Wybór członków Zarządu.
5) Wybór członków Komisji Rewjzyjnej.
6) Wolne wnioski Akcjonarjuszów..

QliłloszenłA

.DROBne

A damczewski Konstanty. zam. we wsi Sędziejowice. zag.
dowód tożsam. konia Ser. A. Nr. 2'13203. klacz.' wyd.
przez Rejonowego Insp. Koni w Sieradzu.
. 2l07-t·t
Ajzenband Abram r. 1901. syn Haskla. Brzezińska· 82.
zagubił ks. wojskową,' wyd. przęz PKU. Łódź-m. I.
1885-t-l
Andrzejczak Regina. Rzgowska 137. zagub. dow. osob.
wyd. w Łasku.
1918-1-1
A lter Szymon. syn Abrama. ~am. w Łodzi. Traugutta
4. zagub. zaświadczenie o rejestr. 1907 i kartę mob.
,
1896-1-1
wyd. w Łodzi.
tzykowi. Erlichowi. zam, w Gó~zkowicach "spaliła się
A ks. wOJsk. wyd. przez' PKU. PIotrków.
2102-1-1.
ndrzejak Kajetan. zam~ we wsi Pruszków. gm. Pamięcin.
A pow. Kalisz. zagubił dowód tożsam. konia Ser. A
Nr. 376436.
1200-1-1
A chmed Mołła Ismaił. Przejazd 2. _gubił świadectwo
przemysł. kat. III. (półl'oczne). wyd. przez 10 Urzl\d
Skarb. w Łodzi.
1854-3-2
B enke Adolf. w. Antoniew Sikawa. zagubił 10 blancoweksli : 1 na zł. 200.- i 2 po zł •. 100.~ z wystawienia Roberta i Huldy Ęolc; 1 na zł 100.- z wystawienia
Edwarda i Lindy Doring; l na zł. 500.- t3 po zł. 100.z wystawienia Jana i Hułdy Doringj 1 na zł. 500., z wystawienia Wilhelma Kocha i l na zł. 500.- z wystawienia Berty Sch~nelher. Weksle te niniejszym unie watnla się.'
1748-3-3
B abad Szapsa. Zamenhofa 6. zagubiła ,paszport zagra:niczny, wydany przez Starostwo Grodzkie Łódzkie
w roku 1928.
,1771-3",3
B ach Szmata. Poddębice, zgub. pozwolenie na prow, .po;.
mech. Nr. 4765.
1876-3-2
Ba.naszkiewiczowi Alojzemu. Stryków. skradziono 8 blancoweksli: 1) zł. 150.- wyst. StanisławD:eleWi.cn.
2) ~ zł. 200.) wyst. Abram Gielchorn, 3) zł. ·100,--_ wyst.
Piotr Karpin.ki. 4) . zł. 100.- w'y~t." Jan Bandrowiczi
5) d. 100.- wyst. Hipolit i; Marianna małż. Brenkiewiez. ,
6) zł. 300.- wyst. Franciszek i Apolonja małż. Malczew:'
scy, 7) zł. 500.- wyst. Adam i Barbara małt.Banasz-'
kiewicz •. 8) zł. 100.- wyst. Józef Chojnacki. tyro
• Stanisław Kapuściński oraz 1 rewers ~a zł. 200.- z wyst.
Franciszka Walczarskiego. Ostrzega się przed nabyciem
powyższych weksli.
19l6-3-1
BłatYński Jan. r. 1902. syn Jana. zam. w Pabjanicach.
, Spółdzielcza 9. zagub, ks. wojsk., wyd. przez PKU·
Sieradz.
'
1887-1-1

Buhle
Karol Juljusz, Żer.mskiego52., zagubił rewolwer:
syst. "Mauser" Nr. 1265 cal. 7.65. '1832-3-2'
'Bartosik JÓz~f. zagubił dowód totsamości konia Serja
A Nt; 269204 ks. Z
,
1173-3-2
rzezińskf Adam. zagubił,'znak rejestracyjny ŁD 82610.
wyd. przez Dyr. Rob; Publ. wł.(j)cijz~ .: ,. .1133-3-2
uszkiewicz Broniśław. porucznik ,15 p; ułanów.' Poźnanj
zagubił znak rejestracyjny samochodu ŁD81290, ,wy·
dany przez Dyr. Rob; Publ.w.Ł,?dzi.,
,': U 86·3-2
'BanasiakowieStanisław i B~lesław. r. 1904, i _~~08 synowie JÓzefa.zam. w ŁodZl. Wąska lO. zagubili ks.,wolskowe. wyd. przet· PKU. ł..ódi-m.l \
, . . 1890-1-1
rzękowski Ludwik, Fabryczna 9. zagub. świadectwo
B ukończenia 7' kI. szkoły powszechne i Nr. 55 w Łodzi.
,
1903-1-1
rzezińskiemu Walentemu. zam. wieś Ciepin Kościelny.
B gm Kazimierz-Biskupi. pow. Konińskiego. skradziono
jeden blanco-weksel na zł. '500 z wyst. Władysława
i Marjanny ll\ałż: Kulczyńskich. We'ksel ten: ,Iuniewa:tnia
się i ostrzega przed nabyciem takowego.
2101-1-1
,zaja ~anina. z.am, ~ Łodzi. Abramowskiego 9, zagub.
dowod· osobisty 1· ks.c~nk. ,Kasy Chorych. wyd.
1921-1-.t
w Łodzi.
hęciński Josek. syn Mordki.lzam. w Łod~i. \ . Zielna 35.
zag. kartę poborową r. 1911. wyd. w Łodzi. 1923-1;.1
zieputa ~ołeslaw. r. 1898. syn Marcina.·zam. w, Sterclowie •
.' zag. ks. wojsk.. wyd. przez PKU.' Łask w Sieradzu.
)
. .'
1909-1-1
arul Tadeusz. r. 1901, syn Władysława zam. we, wsi
, Małoszyna, gm. Władysławów.[zagub. \es. wojsk. wyd.
przez PKU. Konin.
2104-1-1
omoracki Bolesław, Towarowa 8..... zagubił dow6d. oso.
1747..3-3
bisty, wydany 'w Łodzi.
ominasWalenty• Chotynin. pow.Wieluńskiego. zagubił dwa dowody tożsamości:koni Ser. A. Nr. 435269
i Ser. A. 435268.
1120-3-3

B'
B·

·
C
C·.
D

D

D

D

, Ebenryter Stefan.Pabjanice, "zagubił. znak rejestracyjny
samochodu ŁD 83849. wydany przez Dyrekcję Robót
1835-3-2
Publicznych w ,Łodzi.
iS=r Ilza, Mę.łgorzata. Nawrot 13. zagubiła paszport zagraniczny. wydany· przez Starostwo Grodzkie Łódz
kie.
1794-3-3
abryka mydła "Kantor". zagubiła tylny znak rejestracyjF ~y samochodu ŁD. 812i9. wyd. -pzzez Dyrekcję Robót
'
.,
1'139-3;-3
Publicznych w Łodzi.

E

Targ~wa 51. zagub.dow. osob .•
_'
1864-3-2
rajtag Paltyl. syn Abrama. zam. w: Aleksandrowie. zagub.
F . zaświadcz. o rejestr. r. 1912. wyd. w;: :Aleksandrowie.
.
1880.;1-1
inklerrtiMachel,r. '1904. syn Berka. zam. w Łódzi.
Pułudniowa120. zagub. karlę 'zwolnienia ~wojska Kat.
"E" oraz dowód osob.• wyd. w Kutnie.1'886-t;.1
Frenkiel Mendel. r. t889,~yn Benjaminalcka. zim.
W ł..odzi. Zaką'tna 25. zagub~ ks~ woisk,. wyd. .przez
PKU. Piotrków. oraz dowody osob.wyst.' na .imię Meil'dla
Frenkla.tony Chaji.Nacby i' córek Ryfki 'i Racheli.
,.
"
';
1908-1 .. 1
Firma: Polskie Zak'ł,Chemic2:De.' KilińskiegO" . 95 •. zagubiła
dwa dowody tożsam. konijSer., A. Nr. 309657 klacz,
ur. 1923;r. i!Ser. A. Nr. 309658. klacz ur. 1920. r •. wyd,
w Łodżt.
..
'
1891-t-l
'F'uks Dawid.r.1902/isyn Bendeta.zam. ,w Andrzejowie,
gm. Nowosolnia, zagub. ks.' wojsk., wyd. przez Pj(u.
Łódź-m,'
'
.
1892.1-1
Goldwasser~AbraIl\..Rubin. synDawida.zam; w Aleksandrowie kiŁ .. zagub. zaświadcz. o rejestr. r. 1912. wyd.
w Aleksandrowie.
.
. tt'
1881-1 .. 1
astfrajnd Hersz.~r. 1909, syn 'Lajba. ·zam.w Łodzi,
Śr6dmlejska 24.:zaJ!ub. ks. wojsk.,' wyd. pt'zez PKU,
Ł6dź-m.
.
. ,
1922·1-1
oss Franciszek, r. 1909. syn JÓ7.efa.· zam. wAleksan"
drowie. zagub. ks. wojsk .• wyd. przez PKU. Ł6dt. pow,
1919-1-1
-aJfer Wilhelm Karol.
F
wyd. w
Łodzi.

F

G

'G.
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Adolf. syn Karola, zaIn:. w Łodzi. Napiór:kowskiego
K' etner
21. zagub.
rejestr. r; 1912. wyd. w todzi.

Józef. r. 1884. syn Hipolita.
G, rzeszczakowski
wNowej.Mani. zagub. ks. wojsk, wyd.przet

zam.
PKU.
Łódź-m.
1907-1-1
oldman Izaak Hersz, r, 1887, syn Arje Lajba. zam.
G w Kole, zagubił ks. wojsk., wyci. ,przez PKU. Toma:1,904-1-1
szów-Maz.
Goldsztein: . Nacbman. r. 1907, syn Joska Lajba,· z,am.
w Łodzi; Brzeziń~ka 34', zagub. zaświadczenie. z Kom.
Pobor. Kat. "E"., wyd. w Łodzi.
' 1893-1":'1
ajda Józef, r.1888. zagub, kartę powoł~nia Komisji
G Poborpwej z roku 1920.
,
2103-1-1
orządek Wawrzyniec, zam. Brodnia; g~.' Buc~ek. za.tub.
dowód tożsamości konia Ser A. Nr. 270467. 2108-1-1
oldbergSalomon,K~ło·. zagubił" dowód rejestracyjny
·samochodu LO. 81086, wyd. puez Dyrekcję ,Robót
l771-3-3
Publicznych w' Łodzi.
olańskięmu Piotl'owi,:zam."",e ~si Białej I-ej gm, NaraG mice,skr~dziono dowód tllsatn. konia Ser. A.
"
"
1199-1-1
Nr. 441644.,
erszenber g 'Lajz~r,' zam" 'YŁ9dzi, "St~r~o-Sikawsk~ 16,
zagub.dow. tozsam. koma Ser. A. Nr. 790378.
.
,
1868-1-1
eiser Gusta,w, Złota 12, zagub. ,ks. poborową d~talicznej
, sprzedaży wyrobów tytoniowych na rok 1932. wyd.
",
'
"
1913-3-1
w Łodzi, " ' " ' "
irszbein, Henoch, Koło, zagub. ks kontrolnąau~obusu
'ŁO 80910, wyd. przez Dyr. Rob. Pub!. 'W ŁodzI.
.
"
1901-3-1
l..1'ildebrandJan, r. 1901. zagub, ks. wojsk., Nr. 1436, wyd.
f i przez PKU. Łódź-pow. , ,
'1195-1-1
. Icekson Ałte.Nowąką, 4. %aguJ>. dowód osobisty, wydany
w ŁodzI.
•
1895-3-1
ózefiakMarjanna., Wysockhłgo6.zagub. do}Vód osobisty. wyd. wŁodziA " 1 8 2 0 - 3 - 2
ędrzejcżakBolesław, Nowo-Zielona 20. zagubił ,prawo
prowadzęniapojazdów mechanicznych 3254.
t 786 ..3-3
owalskiemu Henrykowi, Łódź, Traugutta 14. skradziono
dowód ,~osobisty., wydany W ~Łodzi oraz dolarówkę
Nr. 1158698 nabytą w Domu Bankowym H: Schiff w' Ło
dzi.
'"
1735-3-3

%,aświadcz.o

L

G

H
H
H

M

M

M.

J

J

K

M

Batorego 10. zagub. paszport zagraniczny
K,ochadskiJan.
1760-3-3
wydany przez Konsulat Polski
rupa
Tuszynek-Poduchowny, zagub.
K
4" ki;
powsz. , 1859-3-2
w~Brukseli.

,szkoły

K

K asierąki~~uWt)jc.ie.c~.o\Vh
zarniuzkał~ttru}~N er~e, gIn;i.;
ny Gostków, skradzIOno 1) , dowód
lozsamośc,llćotua

Ser. A. Nr. 281505. wałachj 2) dowód osobisty,wyda;ny
przez Urząd Gminy Gostkówza Nr. 76i3)W'TCiąg z ksiąg
słałej luąności z gminy liosłk6w·,tbth. ,V,~tr~ 2~I'i4) um~
wę kupna sprzedaży z pokwitowaniami na' teite i ' doko;.
nanych wpłat na sumę d. 2.200. zą,waita 19-28 r. 'między
Aleksandrem'" Skrzy;ń&kim 'a Wojciechem. 'Kash~,skim" na'
kupno je'dnelmorgi,\łąki"
' U66-3-3'
KolskiR.afał; r.t909.sy'n 'JOjiUl, tam~w Łodzi. Narutowicz,a 49. ' zagub;l:r;aś;wiadcz.o ,rejestJ:' ~ i, kartęnadłioz
bową, wyd.,w Ło~zl,." ,',' ,', , ,", ,', '"
1865-1-1
raje~$k~~aturnin, Radogosżcz, G,ęąer ..Be~lt'a 9,iagub.
K Brownmg.!cal. 6.35·Nr. 50215.'
"'," ,1878-3-1
JażYńskiWalenty, r. 1903. syn Adanta.zam. w Łodzi!
K Nowy Świat 55, zagub. ks. wojsk. wyd. pz:zez PKU.
Lódt, m. oraz dow. oso b., wyd. przez Star. Grodzkie
Ł6dzkie.
1925-1-1
ulibabka Józef, syn Wojciecha. z~'m. W Łodzi, ,NowoZarzewska 2. zagub. zaświadczenie o rejestracji r 1912.
'1924-1-1
wyd. w Łodzi.

K

M

świa

rynska Helena, Radomsko,~zagubiła dowód rejestracyjny
K .samo~q., ł-D 82602. wyąrprzez Dyr. Rób. Publ. w Ło
dzi.
'1185-3-2
aufman., Moszek, Koło. zagubił książeczkę wojskową
K i dowód osobisty. " , ,"
,,
, '" ".
1189,.3-2
Kryw!ak ~t~faD,. zagub, • legit. ',urzędniczą Nr. 29 którą
umewaznla SIę."
,,
1172-3.. 3
iczkowska'3ulja. zagub. legityIńacjęurzędn.Nr. <16/31.
wyd. przez Insp. Szkolny w Sie,radzu.
1805-3-2

,
1897-1-1
'Kanickiemtf Stanisławowi. f. 1895, syn'~~"Marcina, zam.
w kol. Augustynów, gm. Grzybki, skradz. ks. wojsk.,
~1198-1-1
wyd. przez PKU. Kalisz.
ewińska F .. Piotrkowska 141 zagubiła kwit elektrowni
L łódzkie; poświadczający 'wpłatę kaucji za prąd.
10511/V-l-1
ieberman Szaja Szmul r.1911 zagubił zaświadczenie
wojskowe wydane przez Komendę Poborową w Łodzi.
. ł0510/V-l-1
iebschWilhelm., Pabjanice. Krótka 2 zagubił rewolwer
Nr. 757549 cal 6.35,
.
t048t/V-3-1
ubiński Hersz, syn Josefa, zam. w Ł.odzi, AleksanL dryjska9.zagub. zaświadczenie o rejestr. r .. 1912, wyd.
1866-1-1
w Łodzi.
ętowski Henryk, żam. w Piotrkowie, przy ul, Prezydenta
Ł Narutowicza 34, zagubił ks. wojsk.. ·wyd. przez PKU.
Poznań-m.
2111-1-1
ęcka Helenę. N.-Targowa 8, zagubiła, ks. na pobranie
L dystrybucji. wyd. w Łodzi.
1920-3-1
'Myszkowski Zygmunt, Turek, zagub.pozwoł na prow.
poj. mech. Nr. 1443, wyd. przez Oyr.~ Rob, Publicz1841-3-2
nych' w Łodzi.
ichałowski Antoni. zam. w Zgierzu, zagub. pozwolenie
M na broń. wyd. przez Starostwo Powiatowe łódzkie na
rok 1932.
1815-3-2
orawski Józef, Smugowa, 22, zagubił paszport, zagraniczny, wyd. przez Star. Grodz. Łód~kie.
1809-3-2
aciejewski Stanisław,ża~ubił prz~dni z~ak rejestracyjny samochodu 1.0. 83833, wydany p'rzez Dyrekcję
Robót Publicznych w Łodzi.
1798-3-3
inkiewiczówna ~arja, zal!ub. dowód o~obisty. wydany
1791-3-3
przez Gm. Łubleń.
athis Katarzyna. Radwańska 4, zagubiła dowód osobiM sty, wyd. przez Łódz. Star. Grodzkie.
1898-3-1
arciniak, Wawrzynięc, zagubił do wed osobisty, wydany
przez Starostwo w Łasku.
'1192-3:-1
ołzes Sender Dawid, zam. w Łodzi. Wolborska 3, za,M gubił dowód' osobisty' i dpwód tożsamości konia Serja
A. Nr. 322809. wyd. w' Łódd.
1908-1-1
ichalski Władysław,' mieszko Zdudskiej-Woli. zagub. legitymacjęemerytalną Nr. 696, wyd. przez Dyr. Poczt
i Telegr.'w Warszawie oraz'zezwolenie na brod,wydane
przez ,Star; . Sieradzkie.
'1906-1-1
usiał Stanisław, r, 1904.8yn Piotra. zam. Wierzbo,wa
38 (Cho;ny). zagubił książeczkę wojskową, wydaną
przez PKU. Łódź-pow, dowód osobisty oraz prawo jazdy
dorożką. wyd w Łodzi. '
'
1899-1-1
aciejewski Słanisław, r ·1902, zagubił książeczkę woj. skową, wyd. przez PKU. Tomaszów-Mazow. 2106-1-1
ojach Katka, zam.' w KowIu przy ul, tuckie; 13. zagu',: "bił ,książeczkę wojskową. wyd. przez PKU. we Wło
dzimierzi:ldn. 24. XII. 1927 ,r. za Nr; 39750
2HO-l~1
ajman Berek. Sulejów, zagub. przedni zn,akre;es'tr. samo~hodu ŁO. 81540, wydany przez Dyr. Rob. Publ.
,',
" " '
1811-3-2
w, Łodz,.,
ppenheim LeoD.r. 1894, Łódź. Piotrkowska 88; zagubił
dowód osobisty oraz książeczkę wojskową wyd,przez
PKU. Łódź.
10450/V~3,:,2
'pachoIski. Francfszek, zagubił dyplom ,czeladniczy. wy.;,
dany przez Cech Piekarzy".,,' Łodzi.
"
1783-3-3
,ackiemu. Ant<>niemu. Łaznów. pow, brzezidskiego. skradziono 2 weksle po zł. 500. płatne 26, grudnia 1932 r.
wyst. Stanisław Packi. Łaznów. Powyższe weksle unieważnia się i ostrzega przed nabyciem.
1180~3-2
recel Mojżesz. Turek. zagubił dowód' rejestracyjny samochodu tO 80772. wydarly przez Dyrekcję Robót
1840-3-2
Publicznych w Łodzi.
iwakowski Bronisław. kapitan emerytowany, zagubił
w dniu 16 października 1932 roku legitymację osobistą
Nr. 238, wydaną przez Powiatową Komendę Uzupełnień
Łódź-miasto 'II. dnia-27 sierpnia 1932 roku.
1790-3-3
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. PziennikWOjewódzki.
, peksie Wbldysławowi, wieś Barłogi. gm. Kr~ykosy, skradziono książeczkę ,wojskową Nr. 4264. rocznik 1896,
wyd. przez PKU. Ostrowiec. prawo jażdy 'samochodem (~ie
lone). wyd. Urz. Wojew. w Toruniu za Nr. 21299 M.oru
dowód rejestracyjny samoch. WR. 22427. wyd. przez Kom
Rządu in. st. Warszawy.
1167-3-3
odlasin Piotr. Gnieźnieóska 26, zagub. kontr. ruchu autobus .• wyd. przez Urząd WojewódzkilŁódzki. 1860-3-2
parzenczewski Gerszon.· Łódź,' 6-goSierpnia ,28. zagubił
pa~zport emigracyjny,; wyd.' P~f~~, Staros~wo Grodzkie
ŁódzkIe.
.
'.
", . "
"
1843-3-2
palesiak Czesław, urodz, w r. '1886, "syn 'Pa..wła i Jadwigi.zam. w Piotrkowie-Tryb.,ptzy ul. Polnej Nr. 5, zag~bił ~siążec'zkęwojskową. wyd. ,rzez (PKU.. f, Piotrkowie.
'
" ' "., 1870-1-1
rzedpeł,ki Zygmunt syn Piotra.' ur. w r;J887. zamieszko
P w Retkini~ gm. Brus. zagub. k~iążeczkę, Vlyjskową. wydaną przez PKU. Łódź-powiał.
1888-1-1
,pajor Wincenty. syn And;rzeja, Nowo-Zarzewska 39, zagubił zaświadcz. o rejestr. roct.t912.
1912-1-1
~zedsiębiorstwo Autobusowe "Bleg", Brzezióska 144. Zagub. dow6drejestracyiny samoch.ł-D. '~8U,22, wydany
1883-3-1
przez Dyr. Rob. Publ. w Łodzi.
oth Hugo, KiUóskiego 126, zagubił dowód osobisty. wy,
dany w Łodzi.
' 1863~3:'1
otbardt Abram. r. 1908. syn' Nttsena; zam';, w Łodzi. Pił
sudskiego 6, zagubił kartę pobProwąkat. ,(.A" i karlę
nadkolltygentową. wyd. w Łodzi.
'1874-1-1
ządkowski Marian. r.1902;syn StanisłaVla.łzam. w Ło
R
,dzi. Olugosza' 36~zagub., książeczkę, wojskową. wydaną
przez Pl\U. Łódź-m. "
",
1871.-1-1
ozenthal Jakób Dawid. Nowomiejska 18, zagQbił czek
na zł: 150.- pł. 4. XI. 193,2 ri z wyst. Hozenbala na
Bank kredytowy Spółdzi~l.'w Włocławku. Czek ten unieważnia się.
1905-1-t
osiak Józef z kol. Socha. gm. Grzybki. zagubił doWód
toż~am. konia Ser. A Nr. 36t1,18.wałachmaści .mro1191-1-1
ziate;. kwiatek. wzrost 145.
a;c'hbardt S. M., zam. w Pabianłcach. zagub. weksel na
,zł. 150.- pł. 15/1. 33r. wyst~ Gustaw Reile. Pabjanice. zł. Bolesław Cywióski., Weksel ten .unieważnia się
,
1927-1-1
icłńska Emilja Marła. zagubita 40w6d osobisty. wydany
w Łęczycy. ,
"
. ,1882,-1-1,
-Szwarc Wacław. r. 1906. 'syn Mikołaja, zam. w Łodzi,
Krucza, 14. zagubił książeczkę wojskową. wyd. przez
'
, '
".1884-1-1
. PKU. Łódź-m.
zczepaniak Czesław. r. 1900. syn Stanisławą, zam. w Ło
S dzi. Skorupki 13;za~ub. książeczkę wojskową. wydaną
przez PKU., Kielce oraz do"w. osobisty. wyd. przez Urząd
gm.Poddębice.
1914-1-1
taroó Włac:\ysł~w. syn Ignace go. zam. w Łod~i. Źródło.
wa l-a. zagub. zaświadcz9(lie o reje~tacłi f. 1912. wydane w Łod7.i.
'
,
1915.. 1-1
obieraj Stanisław. zam. w Tomaszowie-Maz. (dworzec
S, . kolejowy) zag, re.wolwer Nr~ 973061.c,al, 6-35. 1~10-3'-1
zulman Jakób. r. 1908. syn Joslta. zam. w Łodzi. ZgierS ska 13. /'~agubił kartę nadkontygentową oraz prawo
jazdy wozem. wyd. wŁodzio'
, 1911-1-1
olecki, Antoni z Gorynia. gm. <;hociw. zagubił dowód
tożsam. konia Nr. 337929..
2105-1-1

P

Zygfrydowi. zamieszkałemu w ,lodzi. Cegielniana
Słottcie
58. skradziQdo rewolwer systemu ItHamerles bębe,ko
lt

wy. cal 7.65 '
"
1138..3-3
teinbreter AJeksander.Cegielniana 30. zaJ!ubił zJlą.ki
re;estracyitte. oraz dowÓd rejestracyjny samochodu ŁO,
80136. wydane przez Dyrekcję Robót, Publicznych w Ło
dzi.
1769-3-3
padkobiercy Jul;usza Jarischa, zag1,lbili dow6.~ .,tejelłra
, cyjny samochodu lD. 8043S., wydany przez Dyrek. Ro1742-3-3
bót Publicznych w Łodzi.'
'kocz'ylas, Ignacy. Ruda-Pab;.. z~gub. POZWOl.i na broń,
wyd. przez Star. Pow. łódzkię na rok 1932. 1823-3-2
zelidze Józefowi. Piotrkowska 77. w dniu 16 sierpnia
1932 r. skradziono w Częstochowie rewolwer "Steyer~
Nr. 8639.
1833-3-2
zymczak W~adysław. zam. w Barłogach. g~ Krzykosy.
zagub. ksiąteczkę wojskową i kartę mob.. wyd. przez
PKU. Łódź-m., dowó_sobisty. metrykę urodzenia i świa
dectwo ,moralności.
'"
,,1196-1-1
zulc Mordka "Wolf." rocz. 1910. zam. w ZdUńskiej-WeB.
Al. Kościuszki, 2. zagubił kaiążecżkę wojskową. wydanąprzezPKU. w Sieradzu.
'U94 .. 1.1
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Nr. 22

piewak Abram. Dolna 22. zagubił legit. zapomo«ową
, Nr. 13910. wyd w,Łodzi. ,
,..'
, ł902-1-1
reichel Aleksander, '. syn Aleksandra. zam.:w Łodzi. Al.
Unji 18.zagflb. zaświaQcz;enie' o rejestracji r. 1912. wydane w Łodzi.
,~
"1877-1-1
gor.ny Antoni. wieś/Szulec.gm. Opatówek. zag. do~~d.
tożsam. konia Ser. A. Nt. 387485.
2J99-1-1
rbaóski Tomasz. zam. w Niedyszynie. gm. Bełeható..
wek. powiat Piotrków. zagubił dowód 'łotsam. konia
Ser. A. Nr. 324248. "
,1926-1 ..1
rząd Gminy Dąbrowa~Zielona.uniewainia cIow6d to.a..'
mości ko:ąia Ser~ ~. Nr. 340689.
' 2112-1-1
ięcławski Leon. Rzgowska 91. zagubił pozwolenie;Da
W prowacbenie pojazdówmechanicznyell Nr.,3030. wy-
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U

u,

dan~ prZJ!~ Plre~,:~:t"Rub1ł<:zny.ch_. ~ \a1~3

· ,ojtczak
HeńrY1c.~lódt. ''W61cząóSka 230. z~gubił świa
W
dectwo szkolne z ukoń.czeaia Miejskier ,Szkoły, Han-

dlowej w' Łodzi.
10405JV-3-3
acławski. W,iktor. Tuszyn •. Piotrkowska ;13. zagubił
W
.
zezwolenIe na kupno brobl Nr. 156648; 'wyd. przez
Starostwo pow. Łódzkie. ,
,
-I0480/V-3-1
inter Edward. Rybna 2. zlHiubił przedni ZDak rejestra"; ,
cyinysamochodu lD. 80881" wyd. przez Dyr. Rob.
1928-3-1
PubJ. w Łodzi.
, Wolski JerzV. syn G1:1Stawa. 2glm. w Łodzi przy ul. Rad.' 'wańskiejS6. żagub. zaświackzenie o reJestracji r.t-9ł2
wyd. w, Łodzi.'
,
, .1869.1-1
.Woźniak Wacł41w. 1'. 1900. zagllbiłksiąteć,kę wojskową. wyd. przez PKO'. Konin.,
1I93-t .. l
.,godzki Jan. syn Szoela.' Z"m. ta giewnicka 2~.~.
, bił zaświadczenie o rejesłra.;:ji rQc~. 1914 i zaśwWł
czenłetoźsamośei, wyd. w' Łodzi.' '
1917-1-1
aginęły klauzule eg,zekucJine, wyd. przez Sąd Grodzki
w ,Brzezinach d. 21 kwietnia 1932 r. za .N!N2 897 i 898.
mocą których od FeiiksaS9bkiewiczazasądzone zostały
na rzecz Nikodema Godali dwie sumy: zt400 i zł. 200
z % ,i kosztami.
K. .
J32-3-1
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",.n~merat. wyno.,":(~w~~b"n'ezł. 4.50. Toczni e zł"'18~- wraz z prz~uyłkl'ł poczto""".
He.to W P. K~ O. H.... 3.ł091 Admlnist..acja.ziennlla \Vol ••Hzllego .'·~odzl. '
Adr•• Redak.cJIIAdri1lnłstraoll: Urz;f'Wojewódzki. Ł6dt. Ogrądowa1'5.teI.158~50., Admlnłśłr.oJa, c'tyt1na od 9-2 ppoł.
Cena pojeclyńczego egxemplar,za 75, gr •
.R.dmlntstrac)a , prz,Yłmąje o!;iłoszenta In,'stytucyj . spOłecznych ,ł u.żytecznoścl PUbllc,znel" 09 ,0.,ó,b .z~.prywa.tny~h

tylko, takle, które wvtł'l~ajązestosunku do władz rządowych i wymienionych lnstytuc:yj.- C~ńy ogłos:teń: drobne
11 krotne 15 groszy
\Vyraz najlnniej zł. 1-.50, - 3 krotne-30 grony 6. wyrez.
Zwyczajne: 30 gros~, za wler_z
:.
'
\
mUłmetrowy (szpalty redakc:y]ne)),
'
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Reklamacje z POWGdU nieotrzymania poszczegóJnych numerów Dzłell~ika WoJew6dzklego nalety wn•• ~
do miejscowych \lrz~d6w pocztowych niezwłocznie po etrzymaniu następnego kolejnego numerU. .
Drukarnia ,Państwowa' w

Łodzi,

Piotrkowska 85, 936/32

