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DZIAŁ URZĘDOWY.
Przedruk z Dziennika Ustaw z dnia
9 kwietnia 1934 r. Nr. 29, poz. 258.
114.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW

WEWNĘTRZNYCH

z dnia 30 marca 1934 r.

o zaliczeniu osady Poddębice w powiecie łę
województwie łódzkiem w pocz.et
miast. ,

cz~ckim~

Na,'podsfawie· art. 1 ustawy z dnia 2-0 lutego 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19 · poz. 92)
w przedmiocie zaliczania osad wiejskiCh w
poczet miast oraz zmiany granic miast na ob- szarze b. zaboru rosyjskiego. w brzmieniu,
ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz
w zakresie podziału administracyjnego Pań
stwa (Dz. U. R. P. Nr. 109 poz. 895), zarzą
dz~m co następuje:
§ 1. Osadę Poddębice, wchodzącą w skład
gminy. wiejskiej tejże nazwy. w powiecie łę
czyckim, województwie łódzkiem, wyłąicza
się, z· dotychczasowego związku gminnego
i zalicza w poczet. miasL
§ 2> Na. nowolttworz:one„ miasto Poddębi
ce rozciąga się moc obowiązującą dekretu
z dnia ł. lutego 1919 r. o samorządzie miejskim (Dz. P. P. Nr~ 13 poz. J40) ze zmianami
wynika:jącemi· z ustawy z dnia 23 marca 1933
roku o częściowej. zmianie ustroju samorzą
du terytor.jalnego (Dz. u~ R. P. Nr .. 35, poz.
294) i w :z;wiązku z tern uzupełnia się wykaz
miast, dołączonych do tego dekretu, w następujący . sposób:
·

Nr. 10

§ 1.
Do. okręgu zrnpowietrzonego, określonego
, .w zarządzeniach Wojewody Łódzkiego z dni'a
11 st)':..cznia 1934 r. o zwal~zaniu zarazy płuc
nej bydła rogatego na obszarze województwa
łódzkiego, ogłoszonego w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 1, poz. 1 us1t. I z dnia
15.,L.1934 roku i z dnia. 24 stycznia 1934 roku,
o-raz .. z dnia 21 kwietnia 1934 roku o zwalCJzaniu zarazy płucnej bydła rogatego na ohszarw województwa łódzkiego, ogłoszonych w
Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 2,
poz. 9 z dnia 1 lutego 1934 roku, oraz Nr. 8
z .dnia' 1 maja.1934 r. włąozam teren m. Brzezin, pow. brz.ezińskiego z utrzymaniem w mocy obowiązującej zarządzeń sani tarno-weterynaryjnych, wyszczególnionych w ustępie I
pp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 wspomnianego na wstę
pie zarządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia
11 stycrznia 1934 r:oku.
§ 2.
Do okręgu zagrożonego, określonego w zarządzeni u Wojewody Łódzkiego z dnia 11-go
~tycznia 1934 roku o zwalczaniu zarazy płuc
ne.t bydła rogatego na obszarze wo,jew~dztwa
łódzkiego, ogłoszonego w Łódzkim Dzienniku
Wo.jewódzkim Nr. 1, poz. 1 ustęp II z dnia
15 stycznia) 934 r. włączam ·obszar gmin Lipiny, Mroga Dolna, Długie, Gałkówek, pow.
brz.eziińskiego z utrzymaniem w mocy obowiązu,jącej
zarządzeń
sanitarno-weterynaryjnych, wyszczególni onych w ustępie II wymienionego na wstęrpie ·zarządzenia W ojewody Łódzkiego z, dnia 11 s·tycznia 1934 r.
§ 3.
Zarządzenie nime1sze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku
Wojewódzkim.
Wojewoda
(~)Aleksander Hauke-Nowak.
i

1

116.

J89. Poddębice.
. § 3~

Poz.~ 114, 115, 116

Rozporządzenie mme1sze
dni'em. ogłoszenia.

w życi~·: z

wchodzi

Minister .Spraw W ewnętrz,nych:
'
(-) 'Br o n is ław Pie rac ki.
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ZARZĄDZENIE

WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z. dnia 15 ma.ja 1'934 r. Nr. RW .. L1/t

o. ~walczaniu zarazy płucneJ bydła rogatego
na . ohsza~e wojewóddwa .łódzkiego.
. ,Na P,odstawi~ :art:·,3~9··Rozpo.rz,ądzenia . Prezydenta RzeczypospoHtej z dnia 22 S!ierpnia
t9g7 roku o z.walczaniu chorób zaraźliwych
zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr. ?7, poz. 673) zarządzam i podaję do publicznej wiadomości,
co następuje:

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
z dnia Z2 maja 1934 r. za Nr. KB. I-7/2-2
o .podaniu' do wiadomośei Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z d11ia 27 kwietnia
1934 r. w sp,rawie zmiany przep·isów miejscowych o zaopatrywaniu ludności w wodę oraz
o. usuwaniu nieczystości i wód opadowych
w mieście Pfotrkowie Trybunalskim.
.
Przedruk.
ZARZĄDZENIE

MINISTRA PRAW

WEWNĘTRZNYCH

1

z dnia 27 kwi etnia 1934 roku

w sprawie ·zmiany prz.episów miejscowych
o ··zaopatrywaniu ludności w wodę oraz
o usuwaniu nieczystości i wód opado~ch
w mieście Piotrkowie Trybunalskim. · ,
Na podsitawie art. 415 pkt. a) oraz art. 410
pkt. 9 rozporządzenia Prezydenta R.lzeczyipo-

Łódzki

Nr. 10

Dzienn.ik

spolite.j z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i' zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P.
Nr. 23, poz. 202) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem Prezydenta R. P. z dnia 3 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 663) na
wniosek W o.jewody Łódlzkiego z dnia 22-go
stycznia 1934 r. Nr. KB-1-7 /2/1, oparty na decyzji tymczasowego przełożonego gminy
m. Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 Hstopada 1933 r. L. dz. II-FK-2/5/33, działa.jącego
w zastępistwie Rady Mie.jskiej, zarządza si'ę
co następuje:
§ 1.

W zarządzeniu Ministra Spr,aw 'Vewnętrz
nych z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie przepisów miejscmv-vch o zaopatrywaniu ludności
w wodę oraz o usuwaniu ni'eczystości 1 wód
opadowych w m. Piotrkowie Trybunal;skim,
ogłoszonem w Nr. 16 Łódzkiego Dziennika
Wojewódzkiego pod poz. 209 z roku .1933,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 15 otrzymuje brzmienie następujące:
„Za korzystanie z wody z, wodociągu miej,„
skiego lub za prawo takiego korzystania na
nieruchomościach,
które zostały połączone
z wodociągiem gminnym lub powinny być
połączone z tym 1 wodociągiem, lecz w wyznaczonym w myśl § 1 terminie, bądź w ókresie~
przewidzianym w § 2, nie zostały połączone,
tudziez za czynności związane z udzielaniem
pozwolenia na budowę urządzeń wodociągo
wych i na ich użytkowanie, Zarząd Mi'ejsk:i
pobiera opłaty według taryfy ...
~vprowadzeniu opłat za
Miejskiemu przyisługu,je
w stosunku do poszczeg'Ólnych nieruchomości
według swobodnego .uznania prawo wyboru
sposobu ich pobierania, według wskazań wodomierzy lub 'ryczałtowo.

Pizy pierwszem

wodę

Zarządowi

Opla ty ryczaHowe nie mają być pobie~a"'.
ne dłuże.j, niż 3 lata od daty połączenia nieruchomości z wodociągiem gminnym.
Raz
wprowadzone pobieranie . opłat za wodę według wskazań wodomierzy nie może być zastąpione pobieraniem opłat ryczałtowych.
Celem kontroli poboru wody Zarz.ądowi
Mie.tskiemu przysługuje prawo 'vstawienia
wodomierza do każdego połączenia domowego.
Zwolnienie od połączenia nieruchomości
z wbdociągiem miej1skim (§ 7) ' nie zwalnia
właściciela nieruchomości · od
obowi'ąlzku
uiszczenia ryczałfowych opłat
wych, przewidzianych w § 91.

wodociągo

Jednakowoż w przypadkach, zasługują
cych na uwzględnienie, Zarządowi Miej1skie-

mu przysługuje prawo zwolnienia od opłat
ryczałtowych właściciel1i nieruchomości, do
których zastosowano
w § 7 w ustępie 1".

ulgę,

przewidzianą

Wo_jewódżki
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2) § 71 otrzymu,je br1zmienie następujące:
„Na rurach odpływowych urządzone być
powinny, w razie uznane.j przez . Zarząd
Miejski potrzeby, w odpowiednich miejscach
łatwo dostępne otwory rewizyjne do przeczyszczania rur, zamykęine hermetycznie. ·
Ozęści rurociągu odpływowego, zaopa- ·
trzone w takie otwory (czyszczaki) mogą być
celem dogodnego do nich dostępu umieszczane w studzienkach rewizyjnych o średnicy
przykrywy 0.6 m.".

3) § 82 otrzymuje brzmienie następujące:
,$tudzienki powinny być wykonane z nc;ljlepszej prasowanej cegły na zaprawie cementowe.t, z ·betonu 'lub żelaJzo"".betonu.
Średnica studzienki powinna wynosić co
na.tmniej 0.8 m.".
4) § 91 otrzymuje brzmienfo następujące:
„Za korzysfanie z wody z ·wodociągu
miejskiego lub za prawo korzystania z' ·"rody·
będą pobierane następujące opłaty:

A.

Opłaty ryczałtowe.

1) Za wodę do użytku domowego, doliczoną według; norm minimalnych, ustalonych
poniżej, pobiera Zarząd Miejski:
a) po 0.50 zł. za 1 m 3 z nieruchomosci, połącz.onych z wodociągiem mi'ejskim;
· ·
b) po 0.25 zł. za 1 m 3 z nieruchomośd,
zwolnionych od obowiązku. połączenia z wodociągiem miejskim w myśl' § 7 ni'niejszych
przepisów.
Za minimalną nórmę ·zużycia wody przyjmuje się:
na lokal 1-izbowy - 2.5 m 3 miesięcznie,
na lokal 2-izbowy - 4,0 m 3 miesięcznie,
na lokal 3-izhowy - 5.0 m 3 miesi'ęcznie,
oraz na każdą następną izbę - .po 1 m 3 mfosięcznie.

Dla suteren i poddaszy normy te zmniej-

sza.Ją się

o połowę.

·

Za izbę uważa się ka~de pomieszczenie
o powierzchni podłogi, wynoszącej najmniej
10 m 2 • Jeżeli lokal składa się wyłącznie z izb,.
z których każda ma powierzchnię podłogi
mniejszą niż 10 m 2 , wówczas dla pomieszczeń
tych przyjmuje się normy o połowę mniejsze. Pomfoszczenia o powierzchni powyż.1·:
36 m 2 liczy się:
od 37
„ 61
„ 91
" 121

do 60 ni2
„ 90 m 2
„ 120 m 2
„ 150 m 2

-

-

za ·2 fany
„ 3 ,,
„ 4 ,, ·
„ 5

i każde dal1sze 30 m 2 powierzchni -- za jedną
itzhę.
·
Przy wyznaczaniu opłat wedh~g,no~ nię.
bierze się pod uwagę piwnic, szop· i t. p. pQmieszczeń; w których nie używa się ·wody~
natomiast liczy się do opłat stajnie,· óbory, ga-

160

Łódzki

Dziennik Wojewódzki.

raże tudzież sutereny, w których mieszczą
się sklepy, warsztaty, przetwórnie i t. p.
Ilość zużycia wody w pomieszczeniach

nieizamieszkalnych, t. _j. biurowych, handlowych, przemysłowych, zakładach naukowych, leczniczych i t. p., w których zużycie
wody obliczone według powyższych norm
wyniesie ponad 30 m 3 mi'esięcznie, może być
ustalana na podstawie odczytów wodomierza.
2) Od właścicieli tych nieruchomości, kt6re
w oznaczonym terminie nie zostały przyłą
czone do wodociągu miejskiego, pohiera sie
opłatę po 0.30 zł. ·za 1 m 3 wody, obliczonej
według norm, poczynając od daty zaistni'enia

§ 2.

Przepisy niniej'sze wchodzą w życie
z dniem oglosz.enia ich w łJódzkim Dzienniku
Wo.fewódzkim.

Za Minisitra
(-)Korsak
Podsekrefarz Stanu.
Powyższe podaję

do wiadomości.
Wojewoda
(-) Aleksander H a u k e - N o w a k.

obowiązku prz.yłączenia.
3) Za wodę ze ~drojów

ulicznych w dzielnicach, g·dzie nie istnieje pr·zymus, pobiera
się po 2 grosze za wiadTO 10-ciolitrowe.
.

B. Opłaty według wskazań wodomierza
4) Za wodę, zużytą na potrzeby domorwe,
pobiera się za każdy 1 m 3 - zł. 0.50.
5) Za wodę, zużytą na potrzeby zakładów
i instytucyj użyteczności publicznej, jak
szkoły, szpitale i t. p. za 1 m 8 zł. 0.30.
6) Za wodę na cele przem)71słowe i budowlane pobiera się za każdy 1 m 3 - zł. 0.40,
o ile Zarz.ąd Miejski nfo zawarł umowy z odbiorcą,
przewidującej
inne stawki opłaty za
'4
•
w odę.

Nr. 10

Poz. 116, 117

z

11'?.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁóDZKIEGO
dnia 20 listopada 19'33 r. L. SA. IL 12/12/33.

o sprostowaniu błędów, powstałych __ przy
w Łodzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 2'?1,
str. 536, · rozporządzenia Wojewody Łódzkie
go z. dnia'?. X. 1933 r. L. SA. II. 12/12/33. o po...
dziale obszaru gmin wiejskich powiatu. piotr. kowskiego na gromady.

ogłoszeniu

\

'

N a podstawie § 5 Ro~porz.ądzenia Ra~y
Miniistrów z ·dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie
dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr.

72, poz. 648) za111z.ądzam, co następuje:
Rozporządzenie W o.Tewody Łódzkieg? 7
dnia
'Z. X. 1933 r. L. SA. II. 12/12/33. o podzrnle
„Za korzystanie z kanali'zac,ji miejsk1iej
obszaru
gmin wiejskich powiatu piotrkowustanawia się nrustępujące opłaty:
skiego na· gromady (Łódzk_i Dziennik Wo;je1) Za odprowadzenie wody ściekowej wódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 2'2'1,
z nieruchomości do kana.łów miejskich po- str. 536) ulega następu,jącym zmianom:
biera się opłatę w wysokości 80 fi/o o pła ty wo1) w § 1 p. II. w gromad1zie Kosów, oznadociągowej.
czonej liczbą 5, zamiast .,Kolonję NatorówOd właścicieli tych nieruchomości, które kę" ~inno być „kolon.Tę Batorówkę".
w oz·naozonym terminie nie zostały przyłą
2) w § 1 p. V. w gromadzie Młoszów, oznaczone do kanalizacji miej·skiej, pobiera sję
opłatę w wysokości 100 °/o opłaty, przewidzia- czone.f liczbą 5, po słmvach „folwark Moclrzenej w § 91 pkt. 2) niniejszych przepisów, po- wek" dodaje s,ię „kolonję Modrzewek".
3) w § 1 p. VI. w gromadzie Sobaków,
czynając od daty zaistnienia ohowi'ązku przyoznaczonej liczbą 12, po słowach „osada Sołączenia.
·
2) Za odprowaidz.enie wody opadowej lu h haków Nr: 1" dodaje się „folwark Sobaków".
4) w § 1 p. XIV. skreśla się następujące
gruntowej z nieruchomości, połączonych,
z kanalizacją miejską, pobiera się opłatę słowa: ,,10. Poraj, .obejmującą wieś Poraj'~
oraz .,.11. Parz.niewice, obejmuiące: wieś Biaroczną:
ła
R6ża kolonję Parzniewice Nr. II, a na ich
2
od powierzchni do 1000 m 2 za 1 m po 0.05 zł. mie.tsce' umieszcza „s_ię: „1~. J?oraj,. ohejmuj~
2
2
„
„
" 2000 m ,~ 1 m " 0.04 zł. cą: wieś Biała Roza, w1es Pora.J, kolon,lę
„
„
" 3000 m 2 ~' 1 m 2 ;, 0.03 zł. Parzrriewice Nr. II" z tern, ż~-, g-romada Stare
za każdy ,dalszy metr kwadrato""'Y powierz- Gałkowice otrzymuje .kolejną liczbę 11, grochni ponad 3000 m 2 - po 0.02 zł. za 1 m 2 •
mada Włodzimierz - liczbę 12, gromada
3) Za odprowadzenie wody, zużyte,j dla Władysławów - liczbę 13.
celów przemysłowych, pobiera się ~z.a każdy
5) w § 1 p. XV. w gromadzie Siero~ław,
1 m 3 po 500/o opłat za wodę, ustalonych w § 91 oznaczone.j liczbą 8, p'o słowach "wieś Sieropkt. 6.
sław" doda.ie się "kolonję Lewkó,-Vkę".
W przypadkach, niep-rzewidzianych """". niWojewoda
niejszej taryfie, . pobierane będą opłaty na
(-) Aleksander Ha u k e-N o w a k.
podstawie specjalne1j umowy, z.awfirtej pr'Zez
Zarząd Miejski z odbiorcą".
5) § 92 otrzymuje brzmienie następu,jące:
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118.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁóDZKiEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.

o sprostowaniu hłęd?w,

ogłoszeniu

po:wst~łych

p1·~y

w Łodzkim Dzienniku W OJewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poo,. 2?2,
str. 544,' rozporządzenia Wojewody Łódzkie
go z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. Il. 12/14/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu
sieradzkiego na gromady.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady
Ministrow z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie
dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr.
72, poz. 648) zar1z.ądzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z
dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik W ojewód1zlk.i Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272,
str. 544) ulega następującym zmianom:
1) w § 1. p. II. w gromadzie Duszniki,
oznaczonej liczbą 2, zamiast „osadę Kaźmier
czak, kolonję Małków" winno być „osadę
Kaźmierczak, wydzieloną z majątku Mał
ków".
2) w § 1. p. II. skreśfa się następujące sło
wa: „8. Małków, obejmującą: wieś Małków
(Cielecki i Nowy), maiątek Malków, mają
tek Zmyślana (z częściami rozparcelowanemi
z wyjątkiem kolonji Małków), osadę Kaź
mierczaka", a na ich miejsce umieszcza się:
"8. Małków, obejmu:racą: wieś Małków Cielecki i Nowy, majątek Małków i Zmyślona
z częściami rozrparcelowanemi, z wyjątkiem
kolon.ii Małków, osadę KaźmieTczaka".
3) w § 1. p. III. w gromadzie Chojne,
oznaczonej liczbą 3, po słowach "kolonję Zapusta-Chojne" dodaje· się „osadę ChojnePoduchowne".
4) w§ 1. p. IV. w gromadzie Krzaki, oznaczonej lie1zhą 11, zamiast „kolon.tę Przedgórze" winno być "kolonję „Przedgórcze".
5) w § 1. p. IV. w gromadzie Pustelnik,
oznaczonej Hczhą 17, zamiast „osadę Pustelnik" winno być „osadę Gozdeckie'._
6) w § 1. p. IV. skreśla się następujące
słowa: „19. Rvbnik, ohejmu,jącą: kolonję
Marszałkowo, kolonję Piotrowice, kolonję
Rybnik, kolonję Rybnik, osadę Nr. 1. R~b
nik, folwark Rybnik-Gazdy", a na ich miejsce umieszcza się: „19. Rybnik, obejmującą:
kolonję Ma~szałkowo, kolonję Piotrowice,
kolonję Rybnik, osadę Nr. 1. Rybnik, ,folwark
Ryhnik-Gozdy".
7) w § 1. p. IV. w gromad1zie Rydzew,
oznaczonej liczbą 20, zamia,st „kolonię Sudajew-Ostrów" winno być „kolon.ję Sudajewbstrów B".
8) w § 1. p. VII. skreśla się' następuiące
słowa: „16. Wójków, obejmującą: wieś Wojków, Wójków-Poduchowne", a na ich miejsce
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·umieszcza się: "16. Wojków, obejmującą:
wieś Wojków, Wo,jków-Poduchowne".
9) w§ 1. p. IX. w gromadzie Stefanów-Bą
ki, oznaczone.r liczbą 12, zamiast „wieś Stefanów-Bąk" winno być „wieś Stefanów-Bąki".
10) w § 1. p. XI. w gromadzie Grabowiec,
oznaczonej liczbą 1, po słowach: „podłęskie
Polesie" dodaje się „Grabowiec A'·.
11) w § 1. p. XI. w gromadzie Podłężyce,
oznaczonej liczbą 7, zamiast „Podłężyce
Stawkiski" winno być „Podłężyce-Stawiski".
12) w § 1. p. XIV. w gromadzie CharchówKsięży, oznaczonej liczhą 3, po słowach "kolon.rę Stanisławów", doda.je się „wieś Charchów-Księży".

13) w § 1. p. XIV. w gromadzie Wierzchy,
oznaczonej liczbą 21, zamiast ,,kolon.ję Wierzchy" winno być „folwark WieDz.chy".
14) w § 1. p. XV. skreśla się następujące
słowa: „1. Annopol, obejmującą: wieś Annopol, kolonję An,nopol, folwark Kacze Błota",
a na ich miejsce umieszcza się: „1. Annopole,
obejmu,jącą: wieś Annopole, kolonję Annopole, folwark Kacze-Błota".
15) w § 1. p. XV. w gromadzie Rębieskie,
oznaczone.r liczhą 7, zamiast „Wiktorów-Ga.rówkę" winno być „Wiktorów-gajówkę".
16 ··w § 1. p. XVI. w gromadzie Charłupia
Wielka, oznaczonej liczbą 2, po słowach ,;folwark Charłupfa-Wielka" zamiast „folwark
Charłupia-Wielka" winno
być
„folwark
Charłupia Wielka-Las".
17) w § 1. p. XVI. skreśla się następujące
słowa:
„8. Ocink, obejmującą kolon,ję
Ocink", a na ich miej,sce umieszcza się: „8.
Ocin, obejmującą kolon.ję Ocin".
18) w § 1. p. XVI. w gromadzie Sadokrzyce, oznaczone,j liczbą 13, zamiast „kolonję
Podorączew-Sadokrzyce" winno hyć „kolonję Podoraczew Sadokrzyce".
19) w § 1. p. XVIII. w gromadzie Karsznice, oznaczonej liczbą 7, po słowach: „wieś
Karsznice'" dodaje się: „folwark Karsznice"
i „stac.rę kofejową Karsznice".
20) w § 1. p. XVIII. w gromadzie Ochraniev,r, oznaczonej liczbą 11, zamiast „kolonję
„Flornaki" winno być „kolonję Florjanki".
21) w § 1. p. XIX. w gromadzie Broszki,
oznaczone.j liczbą 3, zamiast „kolonję Koź
minv"' winno być „kolonję Koźliny".
22) w § 1. p. XIX. w gromadzie Czarna,
oznaczonej liczbą 5, zamiast „grunta serwitut. wsi Złoczewskiej" winno być „grunta
serwitutowe w.si Złoczewska Wieś".
23) w § 1. p. XIX. w gromadzie Uników,
o7naczone.j liczhą 15, ;zamiast ~,osadę młyn.
Uników" winno być „osadę młyn. Uników
vel Białkowizna", po słowach zaś „osadę
młyn. Uników vel Białkowizna" dodaje się
„osadę Uników".
Wojewoda
..
(-) Aleksander Ha u k e-N o.w a k.
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY. ŁóDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/16/33.
o sprostowani u ·błędów, powstałych przy
ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 2"3,
str. 551, rozporządzenia Wojewody Łódzkie
go z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/16/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu
.
kolskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie
Dzienników Wojewódzkich (Dz. U. R. P.
Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co ·następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z
dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II.· 12/16/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu· kolskiego na gromady (l,ódzki .Dziennik Wojewódzki Nr. 21. z dnia 19. X. 1933 r., poz. 273.
str. 551) - ulega następującym zmianom:
1) w § 1. p. II. w gromadzie Budzisław
Nowy, oznaczonej liczbą 2, po słowach ,;wieś
Budzisła w C" dodaje się „osadę Budzisław
D" i „osadę lgnacówka".
2) w § 1. p. II. w gromadzie Drzewce,
oznaczonej liczbą 5, po słowach „wieś Budzisław A" dodaje się „folwark Budzisław-Kol
ski".
3) w § 1. p. II. w gromadzie Osiek Mały,
oznaczone,j liczbą 13, po słowach „wieś Felicjanów" dodaje się „osadę młynarską OsiekMały" i „osadę Stefanowo".
4) w § 1. p. HI. w gromadzie Osiek_.Wielki,
oznaczonej liczbą 16, po słowach „wieś OsiekWielki" dodaje się „wieś Osiek-Kamela~
ryjny".
5) w § 1. p. VI. skreśla się następujące
słowa: „1. Augustynów, obejmująca wieś Augustynów, osadę Libnerówka", a na ich m~j
sce umieszcza się: „1. Augustynowo, obejmującą: wieś Augustynowo, osadę Uhnerówka".
6) w § 1. p. VI. w gromadzie Ciepliny,
oznaczonej liczbą 5, po słowaich: „osadę Rutki" dodaje się „wieś Ciepliny-Budy".
7) w§ 1. p. VI. w gromadzie Mieczysławo·
wo, oznaczonej liczbą 18, zamiast „osadę Augustynowo", winno być „osadę Augustowo".
8) w § 1. .p. VIII. w g-romadzie Dąbrowice
Stare, oznaczonej liczbą 3, po słowach "wieś
Dąbrowice Stare" dodaje się „kolonję Borek
·
Wójtowski''.
9) w § 1. p. XI. w gromadzie Bi~rzwienna
Długa kofonja, oznaczonej liczbą 2, po sło
wach ,,folwark Brzeziny" dodaje się „osadę
Brzeziny Nr. 2".
10) w § 1. p. XI. w gromadzie Janczewy,
oznaczonej liczbą 8, skreśla się ,,kolonję Janczewy Nr. 1" i „kolonję Janczewy Nr. 2", a
na ich miejsce umieszćza się „Kołonję Leszcze
·
Nr. 1" i „Kolonję Leszcze Nr. 2".

Nr. 10

11) w § 1. p. XII. skreśla się następujące
Góraj, obejmującą:. kolonję Góraj,
folwark Góraj,", a na ich ·miejsce umieszcza
się: „4. Góraj, obejmująca: wieś i kolonję Gól'UJ. foh.~ark (,1 rnj".
12) w § 1. p. XII. zamiast: „1?. Podkiejsza,
winno być:
obejmującą: wieś Podkiejsza'"
„17. Podkiejsze, obejmującą: wieś f\1dkiejsze " .
13) w § 1. p. XIII. zamiast: „3. Janowiec,
obejmującą: wieś Janowiec", winno być: .
„3. Janowice, obejmującą: wieś Janowice'".
14) w § 1. p. XII f. w gromadzie Marjanowo, oznaczonej liczbą 9, po słowach „Łagiew
niki A. Piguła" - dodaje się: ,.Smolarnia'".
15) w § 1~ p. XIII. w gromadzie Lubstówek, oznaczonej liczbą 7., po słowach: "wieś
Lubstów Poduchowny" dodaje się „o~adę
Lubstówek Karczemny".
16) w § 1. p. XIII. w gromadzie Ostrówek,
. oznaczonej liczbą 13, skreśla się słowa: ,;wie~
Ostrówek", umieszczone po słowach: ,,,osad~
Nowa Wieś-Kazubek".
słowa: „4.

Wojewoda:
(--) Aleksander H a u k e - N o w a k.
120.

ORZECZENIE
WOJEWODY ŁóDZKIEGÓ
z dnia 1 maja 1934 r. Nr. RR. V. 3/5
w sprawie utworzenia obwodu rybackiego
jeziora Pustynia w dorzeczu rzeki Zgło
wiączki w powiecie kolskim.
~

lfit

Na podstawie art. art. 19 i 20 ustawy o rybołówstwie z dnia 7 marca 1932 r. (Dz. U st.
R. P. Nr. 35, poiz. 357) ustanawiam z dniem
1 lipca 1934 r. w dorzeczu rzeki Zgłowiączki
następujący obwód rybacki:

Obwód rybacki jezioro Ptistynia na strudze bez nazwy w dorzeczu rzeki Zgłowiączki.

,
Obwód ten obejmuje obszar wody otwarte,j jeziora Pustynia, w obrębie 1gminy Izbica, powiatu kolskiegu.
Ustalenie powyższego obwodu rybackiego nastąpiło z uwagi na jego samowystarczalność pod względem przyrodzonych warunków hodowlanych, umożliwiających prowadzenie samodzielnego gospodarstwa rybackiego, stosownie do. rpostanowień ustawy
o rybołówstwie z dnia 7 marca 1932 r., w
szczególności artykułów 19 i 20 z uwzględ
nieni1em postanowień p. 3 art. 75 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzplitej ,z dnia 22 marca
1928 r. o postępowaniu administracyjnem
(Dz. U. R. P. Nr. 36 poz. 341).
Odwołania od niniejszego ortzeczenia zainteresowani winni wnosić do Ministerstwa

_N_r_._1_0_ _ _ _ _ _
Ł_ó_d_zk_i_._D_z_ie_n_n_i_k_W_ojewódzki

Rolnictwa i Reform Rolnych za pośrednic
twem U rzędu Wojewódzkiego Łódzkiego
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia
w gminie nadbrzeżnej Izbica.
Właściwą powiatową władzą administracji ogólne,j dla powvższego obwodu rybackiego jest Starosta Powiatowy w Kole.
Wojewoda
(-) Aleksander Ha u k e - N owak.
121.
OGŁOSZENIE
URZĘDU WOJEWóDZKIEQOŁóDZKIEGO
z dnfa 15 maja 1934 r. Nr. KD~ S. SD. 85525/3
o unieważnieniu tablic rejestracyjnych.

Urząd Wojewódzki Łódzki uniewazma
tablice rejestracyjne ŁD-81302, zgubione
przez Tow. Akc. Przemysłu Włókienniczego
w ł_,odzi, Przejazd 61.
,
Naczelnik Wydziału:
(-) Inż. Fr. Szczygieł.

122.

OGLOSZENIE
URZĘDU WOJEWóDZKIEGO
z dnia 16 maja 1934 r. Nr. KB. V. 12/53-1/34

nadaniu tytułu oraz prawa wykonywania
zawodu młerniczegQ przysięgłego.
Na zasadzie art. 8 ustawy o mierniczych
przysięgłych z dnia 15. VIl-1925 r. (Dz. U.
Nr. 46/1928 poz. 454) został nadany dn. 30. IV ..
1934 r. Nr. KB. V. 12/53-1/34 tytuł i prawo
wykonywania zawodu mierniczego przysię
głego .p.
Janus1z.owi Nałęcz-Raczyńskiemu,
zamieszkałemu w Wieluniu z siedzibą urzę
dową w temże mieście.
Przysięgę służbową
złożył wymieniony
w Starostwie Powiatowem w Wieluniu w
dniu 8. V. 1934 r.
Za wojewodę:
(-) Inż. St. P or czyń ski
Kierownik Oddziału Budowlanego.
o

123.
URZĘDU

OKóLNIK Nr. 5
WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO

z dnia 28 kwietnia 1934 r. Nr. OA. II.-4/12
orzecznictwo Najw. Tryb. Admin.
(otrzymują wszyscy Panowie Starostowie
Wydz. Admin. Urz. Woj.)
TEZA: Składka na rzecz gminy wyznaniowej żydowskiej może być nałożona tylko
na osobę, hędącą członkiem żydowskiego
Związku Religijnego..
.
Według art. 12 przepisów o organizacji
g-min wyznaniowych żydowskich (Dz. Ust.
1928 r. poz. 500), Zarząd gminy żydbwskiej
układa na każdy rok obrachunkowy listę
imienną członków gminy z oznaczeniem na-

poz·. 120, 121, 122, 123
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ł:ożone_j

na każdego z nich składki. Według
art. art. 2 i 5 tychże przepisów członkami
gminy żydowskiej są jej mieszkańcy.
Wprawdzie ust. 1 art. 48 tychże przepisów
rozszerza obowią1zek opłacenia składek na
rzecz danej gminy poza osoby, będące człon
kami tej gminy, wog6le na członków żydow
skiego Związku Religijnego, w wyniku nało
żeni'a na gminy przez art. 30 obowiązku finansowania Rady Religijne_j, jednakże z art.
48 wynika jednak, że składka może hyć nałożona tylko na osobę, będącą członkiem ży
dowskiego Związku Religijnego.
Według art. 1 przep1sow o organi1zacji
gmin wyznianowych żydowskich (Dz. Ust.
R. P. 1928 r. poz. 500) żydowski Związek Religijny tworzą żydzi, mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województwa
śląskiego.
.
Kto jest mieszka11cem Rzeczypospolitej
Polskiej wskazuje art. 26 i następne Kodeksu
Cywilnego Król. Polskiego.
O ile chodzi o obciążenie podatkiem osób
zamieszkałych zagranicą z tytułu źródeł
dochodowych w Kraju, to ustawodawca polski· na obciążenie to zawsze wy raźnie wskazuje - jak np. p. 2 art. 1 ustawy o państwo
wym podatku dochodowym (Dz. U. R. P.
z 1925 r. poz. 411) i w wypadkach, w których
ustawodawca wyraźnie tego nie określa, niema podstawy prawnej do wymierzenia skła
dek na cele wyznaniowe żydowskie - osobom nie będącym członkami Żydowskiego
Związku Religijnego wobec stałego zamieszkania zagranicą.
Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dni.a 27 marca 1919 r. (Dz. Urz. Min. Wyzn. Rel. i Ośw.
Publ. Nr. 5, poz. 4) nie mógł zmienić postanowień art. 1 i ust. 1 art. 48 przepisów o organizac.ji gmin wyznaniowych żydowskich (Dz.
Ust. R. P. z 1928 r. poz. 500), mających
w myśl art. 4. Roz:po:vz. Prez,ydenfa Rzeczypospolitej z dnia 14. X. 1927 r. (Dz. U. R. P.
poz. 818) moc przepisów ustawowych i wobec
tego postanowienia p. 6. lit. a) powyższego
okólnika, powinny być komentowane ograniczająco, jako dotyczące tylko członków ży
dowskiego Związku Religijnego, t. j. tylko
żydów, mieszkańców Rzeczyposipolltej Polskiej z wyjątkiem żydów mieszkańców wo_jewódiztwa śląskiego, natomiast nie obejmujące. żydów, zamieszkałych stale zagranicą.
Wyrok Najwyższego Trybunału Administracyjnego L. Rej. 5243/31, z dnia 27 lutego
1934 r.
, Pówyższe podaję do wiadomości i wykorzystania.

Za

wojewodę:

(-) A. pot OC ki
Wicewojewoda.
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124.
URZĘDU

Nr. 10
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OKóLNIK Nr. 7
WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO

z dnia 15 maja 1934 r. Nr. II.-4/13

orzecznictwo Najw. Tryb. Admin.
(otrzymują wszyscy Panowie Starostowie,
Tymcz. Zarząd m. Łodzi, Wydz.. Administr.
i Przemysł. Urz. Woj.)
Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 29 października 1929
roku o dozorze nad wyrobem i obiegiem mą
ki i wyrobów mącznych nie zawiera zakazu
pomieszczenia w suterynie składu mąki.
§ 16 rozporządzenia Ministra Spraw We·
wnętrznych z dnia 29 października 1929 r. o
dozorrze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych (Dz. U st. R. P ., poz. 582) zawiera zasadnicze postanowienie, że wytwór-

TEZA:

ni'e pieczywa nie mogą mieścić się w suterynach, a § 17 tegoż rozporządzenia głosi, ż~ lokal wytwórni pieczywa składa się z pomi~sz
czeń na: a) rozczynianie ciasta, b) wypiek
chleba, c) skład mąki', d) skład pieczywa, e)
.
ubieralnie, f) na tryski.
P~zepis § 16, jako pr~epis wyjątk~)WY; me
może ulegać wykładm rozszerzaJąCeJ do
wniosku wręcz przeciwnego, doiprowadz~ ~e
stawienie z przepisami § 16-go przepisow
§ 21 tegoż rozporządzenia.
Wymieniony ostatnio § stanowi mianowicie, że pomieszczenia na skład mąki i skład
pieczywa powinny ~yć suche~ wi d~e i p~z~;
wietrzane, a skład pieczywa me mo~e m1esc~c
się w suterynie. Gdyby zakaz pomieszczema
wytwórni pieczywa w suteryme. wyrzec~ony
w § 16 miał dotyczyć wszystkich po:r:rneszczeń wymienionych następnie w § 17, nie zachodziłaby potrzeba powtarzania takiego .zakazu w § 21. Gdy zaś ten ostafoi paragraf
ustalając w zdaniu 1,-em wymag.ai:iia wspól:ie
dla pomieszczeń na skład mąki i ~kład pi~
czywa, w zdaniu 2-gim zakaz pomieszcze~rn
w suterynie stosuj~ wyłącz;nie do ~kł_adu p1~
czywa, to z powyzszego mewątphwie wymka, że zakaz pomieszezenia w suterynie skła
du mąki nie został w rozporządzemu wyrze..
, .
czony.
Przepisy § 16 należy komentowac tak, iz
zakaz pomieszczenia wytwórni piec~ywa "~
suterynie stosuje się do tych po1!1ie~zcz~n
piew § 1? ' które składają się na wytworme
..
.
czywa w ściślejszym znaczeniu, a m.rnnowic~e
do wymienionych pod lit. a) pomieszc~ema
na rozczynanie ciasta i b) pomieszczei:irn na
W)?ipiek chleba. Pog~ląd powyższy potwl'~rdza
i § 22 rozporządzenia stanowiący, że ubieralnia powinna znajdować się w tym samym lo-.
kalu co wytwórnia, a zatem ubieralnia wy- ·
mie~iona pode) § 17 również do pojęcia wytwórni nie jest zaliczona.
P.owyższe podaję do wiadomości i zastoso.
wania.
·Wyrok Najwyżstzego Trybunału Administracyjnego L. Rej. 6686/31.
.
Za W oj ew odę:
(-)A. Potocki
Wicewojewoda.
1

OGŁOSZENIE

WYDZIAŁU

POWIATOWEGO W

ŁASKU

z dnia ?. V. 1934 r. Nr. 13. VI-10/2. 32.

o uprawomocnieniu się planu zabudowania
po zatwierdzeniu.
(art. 35 rozp. z dn. 16 II. 1928 r.)
Na podstawie art. 35 rozporządzenia Prezvdenta Rzeczypospolitej z dn. 16. II. 1928 r.
o„ prawie budowlanem i zabudowaniu osi'edli
(Dz. U. R. P. Nr. 23/28, 1poz. 202), Wydział Powiatowy w Łasku podaje do publicznej wi~
domości, że szczegółowy plan zabudowama .
dla osiedla letni1skowego Las Kolumna Nr. I ·
i II, obe_jmujący cały obszar tego osiedla, ~o
stał zatwierdzony orzeczeniem Pana W 01ewody Łódzkiego z dn. 17 kwietnia 1934 r.
Nr. KB. IV-3 f/1-2 i stał si'ę prawomocnym,
wobec niewniesienia przez interesowanych
żadnych wniosków ani zarzutów ·przeciwko
temu planowi po uchwaleniu go prze1z Wydział Powiatowy.
Powyższy plan zabudowania przechowu,je się w Oddziale Budowlanym. Wydz_ialu
Powiatowego w Łasku, przy ul. Piłsudskiego
Nr. 22 i może być przeglądany przez interesowanych codziennie oprócz niedziel i świąt
w godzinach od 10-ej do 13-e_j.
Przewodniczący Wydziału

p. o. Starosta Powiatowy
(-) Mgr. K. Łazarski.
Referendarz.

126.
OGŁOSZENIE
WYDZIAŁU

POWIATOWEGO
W BRZEZINACH

z dnia 15. V. 1934 r. L. XV/1-349
o statucie o opłatach na· rz.ecz Brzezińskiego

Powiatowego Związku Samorządowego,

uchwalonym na posiedzeniu Rady Powiatowej z dnia 26. IL 1934 r.

STATUT.
§ 1.
Łączna suma przewidrziana. w budżecie na
utrzymanie dróg wo.jęwódzkich i powiatowych w kwocie zł. 166.698.82, na spłatę rat
pożyczki i procentów z Drogowego . Funduszu Pożyczkowego, skonwertowalieJ przez
Polski Bank Komunalny, Sp. Akc. w W arszawie pismem ti; dnia 6. nr. 1934 r. za
L. 435/PD. zł. ?.611.24, na utrzymanie dróg
gminny~h w kwocie zł. 15.000.- i na opłaty
budżetowe na rzecz Funduszu Pracy, przewidziane w art. 28 ustawy z dnia 16. III. 1933
roku (Dz. Ust. R. P. Nr. 22, poz. 163) w kwocie zł. 23.016, czvli razem wydatki na utrzymanie dróg w bu.dżecie na rok 1934/35 w ogól-

_N_r._tO_ _ _ _ _ _ _ _Ł_ó_d_z_ki_._D_z1_·ennik Wojewódzki poz. 126, 127
nej sumie 212.326 zł. 06 gr.,pomniejszone o następujące sumy:
a) z ogólnych dochodów budżetu
zł. 1.569.06
administracyjnego
1.b) z osiągniętych kar za zwłokę „
c) ze sprzedaży tra w i narzędzi
470.drogowych
1

razem zł. 2.040.06
podlega rozdziałowi pomiędzy poszczególnych
płatników w stosunku do przypadającego na
każdego z nich zasadniczego podatku gruntowego, ceny świadectw przemysłowych i
handlowych oraz podatku budynkowego
(Rozp. Prezydenta Rzeezypospolitej z dnia
17. VI. 24 r. (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 523)
i ustawy z dnia 1. IV. 25 r. (Dz .. U .. R. P. Nr. 43
poz. 296) tudzież od gruntów państwowych
opłacanego na rzecz_ gminy i Powiatowego
Związku Samorządowego· włącznie.

Z sumy tej przypada do uiszczenia:
a) od płatników zasadniczego państwowe
go podatku gruntowego (bez progresji i degresji) i płatników samoistnego podatku 011
gruntów państwow. 163.711.-,
b) od płatników państwowego podatku
przemysłowego uiszczanego przez nabycie
świadectw przemysłowych i kart rejestacyjnych zł. 11.400.---,
e) od płatników pc.tństwowego podatku od
nicruchomośd zł. 32.500.--,
d} od płatników nowowybudowanych nieruchomości stosownie do zarządzenia MiIiiste1·stwa Spraw vVewm:trznych Nr. SF.
.~9 r. oraz reskrypiu
5326/1. z dnia 30.
L'"rzędn Wojewód~kiego w ł.od.:zi z dnia w~ t. V.
29 r. z:i L. 2717 zł. 2.67~.--.
Obciążenie opłatami drogowemi poszczególnych płatników nie może przekraczać 500/o
zasadniczego państwowego podatku grunto:wego i samoistnego podatku gruntowego, 500/o
państwowego podatku od nieruchomości i 15°/o
cen wykupywanych świadectw przemysło
wych i kart rejestracyjnych.

zanym w art. 48 ust. z dn. 3. XII. 32 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 106/32, poz. 884), co jednak nie

wstrzymuje obowiązku uiszczenia opłaty.
Nieuiszczenie opla ty we właściwym terminie
pociąga za sobą obowiązek zapłaty odsetek
kary za zwłokę w wysokości 1O/o miesięcznie,
Draz kosztów egzekucyjnych określonych
rozp. Rady Ministrów z dnia 25. VI. 32 r. (Dz.
U. Nr. 62, poz. 580/32).
§ 5.

Winni wy kroczeń p.rzeciwko postanowieniom niniejszego statutu podlegają karze porządkowej do wysokości 345.90 zł., o ile nie
zachodzi przestępstwo karalne według· art.
62-67 ustawy z dn. 3. XII. 32 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 106/32, poz. 884).
§ 6.
Opłaty specjalne wymierzone na podstawie niniejszego statutu nie ulegają zaliczeniu
,ani .na komunalne podatki od gruntów; budynków, przemysłu i handlu, ani na komunalne dodatki od państwowych podatków od
gruntów, budynków, handlu i przemysłu.

§

Przepisy

7.

wykonawoze

Związku Samorządowego.

wyda

Zarząd

§ 8.
Zarząd •Związku Samorządowego obowią

zany jest wyjednać u Władzy Nadzorczej zatwierdzenie niniejszego statutu.

rv

§ 2.
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§

9.

Statut zatwierdzony winien być ogłoszony
w sposób w m!ejscu przyjęty.
§ 10.

w

Zat)Vierdzony statut zostanie ogłoszony
Dzienniku Urzędowym Województwa

Łódzkiego.

Uwaga: Statut powyższy został zatwierdzony przez Urząd Wojewódzki w Łodzi
reskr. z dn. 21. IV. 34 r. L. SF. I. 4:/14/34.
Przewodniczący

Rady Powiatowej
Starosta Powiatowy
(-) foż.- J. St a C h O W"S ki.

Rozkładu dokonywa Zarząd ZwiązkQ. Samorządowego, przyczem przysługuje mu prawo określone w art. 43 ustawy z dn. 3. XII.

32 r. (Dz. U. R.. P. Nr. 106/32, p. 884).

12?.

§ 3.

OGŁOSZENIE

O wysokości przypadającej z rozkładu
opłaty (§ 1) zostanie płatnik zawiadomiony
wezwaniem płatniczem. Opłaty z gruntu
płatne w 2 równych ratach: 15 maja i
15 września 1934 r., natomiast opłaty drogowe od budynków i handlu i przemysłu płatne
'v dniu 1 lipca 1934 r.

MIEJSKIEGO W TOMASZOWI~
MAZOWIECKIM
z dnia 15. V. 1934 r. Nr. Bd./I/9?a/20. 34.
o przystąpieniu do sporządzenia planu zabudowania dla części m. Tomaszowa Mazowieckiego.
(art., art. 25 i 26 rozporządzenia z 16. II.
1928 r.)
Przystępując do sporządzenia dla części
m. Tomaszowa Mazowieckiego szczegółowego

§ 4.

wezwaniu płatniczemu wolno
odwołanie w terminie i trybie wska-

Przeciwko

wnieść

ZARZĄDU

Łódzki
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Dziennik Wojewódzki. Poz. 127, 128, 129

Nr. 10

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

planu zabudowania, obejmującego obszar majątku dóbr Czekanów vel Cekanów, zawarty
między ulicami: od północy - ulicą Gar bar-;
ską, od północo-wschodu granicą terenów
P. K. P., od południowo-wschodu - ulicą Ko-

lejową i dalej od południowo-wschodu ulicą
Kolejową wzdłuż placów. uregulowanych w
ks. hipot~cznej pod nazwą Dobra Czekanów

vel Cekanów lit. „A", „kolonja Czekanów vel
Cekanów Nr. IX" dalej wzdłuż ulicy Ugaj do
przedłużenia ulicy Cegielnianej, dalej wzdłuż
półnoJcno-wschodniej granicy cmentarzy katolickiego i prawosławnego wzdłuż ulicy Cegielnianej, od północo-zachodu Szosa Warszawska, aż do· ul. Głównej, dalej Główną do
ul. Ugaj i ul. Ugaj, aż do ul. Garbarskiej. Zarząd Miejski w Tomaszowie · Mazowieckim
podaje o tern na podstawie art. 25 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie
budowlanem i zabudowaniu osiedli z dnia
16 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202)
do publicznej wiadomości.
Z treścią mającego by6 sporządzonym
projektu planu zabudowania, interesowani
nfogą zaznajomić się w Wydziale Technicznym Zarządu Miejskiego w Tomaszowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 czerwca 1934
roku do dnia 15 czerwca 1934 r. w godzinach
od 9-ej do 13-ej codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świąteicznych.
W okresie od dnia 15 czerwca 1934 r. do
dnia 30 czerwca 1934 r. interesowani mogą
zgłaszać wnioski, dotyczące wyżej wspomnianego planu zabudowania.
·
Komisarz

Rządowy:

(-) B. Rychlicki.

128.

I OBWIESZCZENIE
"'~YDZIAŁU HIPOTECZNEGO
przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie
z dnia 19. V. 34 r. Nr. 432
o _Postępowaniu spadkowem.
Wydział Hipoteczny
Sądu Okręgowego
w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej
wymienionych osób toczy się postępowanie
spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
1) Janie Wielemborku, synu Józefa, właś
cicielu działka gruntu Nr. 11 - przestrzeni
1 dziesięcina 1290 sążni kw. z „osady Rudnik1
Nr. I", pow. Częstochowskiego,
2) Janie Wielemborku, synu Jana, ~łaści
cielu 1 morgi gruntu z „kolonji Rędziny AB
(AB ros.) Nr. III", powiatu Częstochowskiego,
,..3) Antonim Frachu, synu Jana, współ
właścicielu dóbr Gosławice, powiatu Radomszczańskiego.

4 i 5) Antonim, synu Maksymiljapa i
Franciszce z Kacprzykowskich, córce Jana,
małżonkach
Kaczkowskich,
właścicielach
działka gruntu N -r·. 3, przestrzeni 4 morgi

9 p,rętów kw. w dobrach „Część dóbr Zaborów
i Komorów lit. B (B ros.)", powiatu Brzeziń
skiego,
6) Wiktorze vel Wiktoryn, Bażlerze, synu
Edwarda, właścicielu placu Nr. 36, przestrzeni 21?1 metrów kw. w Osadzie Cekanów
Nr. VIII., pow. Brzezińskiego.
Termin do regulacji powyższego postępo
wania spadkowego wyznaczony został na
dzień 10-go września 1934 roku w kancelarji
Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego
w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się sta:wić osobiście lub
przez swych pełnomocników i zgłosić swoje
prawa pod skutkami prekluzji.
Pisarz Hipoteczny
,
(-)w z. Sochanowski.

129.
OGŁOSZENIE

WYDZIAŁU HIPOTECZNEGO
Sądzie Grodzkim w Piotrkowie

przy

z dnia 16. V. 1934 r. Nr. 69
do pierwiastkowej regulacji
hipoteki nieruchomości w mieście Piotrkowie
i in.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim m. Piotrkowa obwieszcza, że na dzień
3 września 1934 r. został wyznaczony termin
pierwiastkowych regulacji hipotek dla:
1) - a) nieruchomości w m. Piotrkowie
przy ulicy Wiejskiej Nr. 6 (róg Litewskiej),
składającej ~ię ż pl.acu granicząceg·o: ze
wschodu z ulicą W11e1ską, z zaćbodu rzeką
Strawą, północy ulicą Litewską i ·południa z
nieruchomością Abrama Szajnerta i małżon
ków Judkiewiczów, oraz zabudowań jako to:

o wywołaniu

zakładu kąpielowego, połączonego

z przytuł

kiem dla starców, murowanego, · częściowo
parterowego, a częściowo jednopiętrowego,
krytego papą i kotłowni murowanej, krytej
papą i b) nieru1chomości w m. Piotrkowie
przy ulicy Jerozolimskiej, sk~adającej się z
:placu, graniczącego od wschodu z szpitalem
Sw. Trójcy i szpitalem żydowskim, od zachodu z ulicą Jerozolimską, od południa z nieruchomością Horna, Miljonera i innych, ·a od
północy z ulicą Piłsudskiego i znajdujących
się na nim budynków, mianowicie: synagogi
dwupiętrowej,
murowanej, krytej blachą
i domu modlitwy pod nazwą „Ber /Hamidrasz", jednopiętrowego, murowanego, kl'ytego blachą, stanowiących· własność gminy wyznaniowo-żydowskiej w Piotrkowie;
2) placu położonego w .terytorjum m.
Piotrkowa, przy ulicy dawniej zwanej Odeską, a obecnie Narutowicza, zawiera,jącego
przestrzeni' około pięćdziesięciu prętów kwadratowych, należącego do .Andrzeja i W alerji
małżonków N owak owskich;
i
3) placu położon~go w mieście Sulejowie,
przy ulicy Piotrkowskiej; graniczącego: ze

_N_r_._lO_ _ _ _ _ _ _ _Ł_·_ód_~ki Dziennik_ Wojewódzki.

wschodu z nieruchomością Stanisława Sadego
i SS-rów Migałów, z południa z plaicem
SS-rów Tomasza Miłaka i z zachodu z nieruchomością Franciszka Rucińskiego, mającego
głębokości od wsch od u osiemnaście łokci, a z
zachodu pięćdziesiąt pięć łokci, szerokości
sześćdziesiąt osiem łokci, stanowiącego włas
ność w zachodniej połowie Feliksa Wnukiewicza i w połowie wschodniej Jana Wnukiewiicza;
4) nieruchomości w m. Piotrkowie, położo
nej przy ulicy 1 Maja pod Nr. 32, zawierają
cej stosownie do planu sytuacyjnego, sporzą
dzonego w 1933 r. za Nr. 5 przez Mierniczego
Przysięgłego M. Zagrzejewskiego 483,55
metrów kwadratowych, należącej do Włady

Poz. 129, 130
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(trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery) metrów kw., należącej do Cecylji Kosteleckiej,
Kazimierza Kosteleckiego i Stefana-Stanisła
wa Kosteleckiego.
·
W wymienionym terminie osoby zaintere..,
sowane winny zgłosić swe prawa w kancelarji Wydziału Hipotecznego przy Sądzie
Grodzkim m. Piotrkowa, pod zagrożeniem
prekluz,ji.
Pisarz Hipoteczny
(-) J. S och a n owski.

-

1

sława Rybińskiego;
5) działka gruntu,

położonego w m. Sulejowie, ciągnącego się od drogi przydziałko
wej do rzeki Pilicy, pomiędzy ziemią od pół
nocy i południa spadkobierców Rykalskiego,
stanowiącego własność Franciszka i Kazimie_ry Bronisławy Małżonków Zajączkowskich;
6) dla dwuch pla1có·w, .położonych w m.
- Bełchatowie, zawierających przestrzeni: 870
metrów kw. i 41 metrów kw. oznaczonych
Nr. 3 na planie sporządzonym w 1931 r. przez
Mierniczego Przysięgłego Z. Gilewskiego, stanowiących własność Andrzeja Kąckiego.
W wymienionym terminie osoby zainteresowąne winny zgłosić swoje prawa w kancelar_ji Wydziału Hipotecznego przy Sądzie
Grodzkim m. Piotrkowa p'od skutkami prekluzji.
Pisarz Hipoteczny
(-) J. Soch a n owski .

130.
'OGŁOSZENIE

WYDZIAŁU

HIPOTECZNEGO

przy Sądzie Grodzkim w Piotrkowie
z dnia 19. V. 1934 r. Nr. 73

o wywołaniu do pierwiastkowej regulacji
hipoteki nieruchomości w miastach Sulejowie
i Bełchatowie.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim m. Piotrkowa obwieszcza, że na dzień
5 września 1934 roku wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipotek dla:
• 1) nieruchomośd w m. Sulejowie, oznaczonej Nr. asekuracyjnym 80, składającej się
z budynków i placu z ogrodem w następują
cych granicach: od wschodu ulica Piotrkowska, od zachódu nieruchomość po Bągardzie,
od południa nieruchomość Pudka i od półno-'
cy nieruchomość Kacprzyka, należącej do
Antoniego i Marjanny małżonków Piasta;
2) nieruchomość w mieście Bełchatowie
przy Nowym Rynku, szczegółowo uwidocznionej na planie sporządzonym w 1929 r. przez
Mierniczego Przysięgłego Stanisława Nawro.ckiego, obejmującej ogólnej powierzchni 3434

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.
OGŁOSZENIE

O PRZETARGU

Urząd Wojewódzki Lódzki Wydział
Komunikacyjno-B,udowlany rozpisuje niniejszem przetarg· ofertow-y pisemny na wykonanie wraz z dostawą (dla zamiejscowych firm
loco wagon stac,ja załadowcza) :
1) 500 (pięciuset) znaków rejestracyjnych
dla samochodów,
2) 200 (dwustu) znaków rejestr. dla motocykli z wózkami doczepnemi i
3) 225 (dwustu dwu(iziestu pięciu) znaków
rejestr. dla motocykli bez wózków doczepnych.
ad 1 i 2 - znaki mają się składać z podwójnych tablic rejestracyjnych (przednich
i tylny1ch) i ad 3 -- z pojedyńczych.
Dostawa ma być uskuteczniona w roku
budżetowym 1934/35.
Znaki rejestracyjne mają być wykonane
z grubej twardej blachy 0.8 do 1 mm grubości
i posiadać wymial'y przepisane rozporządze
niem z 27. I. 1928 r. o ruchu pojazdów mechanicznych (Dz. U. R. P. Nr. 41, poz. 396).
Warunki przetargu są do przejrzenia i
ewentualnie brania z nich odpisów w godzinach urzędowych w Urzędzie Wojewódzkim
Lódzkim, pokój Nr. 27 (gmach przy ul. Za-chodniej Nr. 7/9).
· _ . Oferty, wypełnione ściśle według wzoru
dołączonego do warunków przetargu, winny
być wni'esione do protokółu podawczego
Urzędu Wojewódzkiego w zamkniętych koperta!Ch z , na pisein:
„Oferta do przetargu na wykonanie zna. ków rejestracyjnych" w termimnie do dnia
5 czerwca b. r. do godziny H-ej.
Otwarcie ofert i rozprawa przetargowa nastąpi dnia 7. VI. b. r. o godz. 11° 151 przed południem w gabinecie
Kierownika Oddziału
Drogowego. Przy rozprawie mogą być obecni
oferenci lub ich upoważnieni pełnomocnicy.
Każdy oferent winien dołączyć do oferty
kwit Kasy Skarbowej w Łodzi na złożone wadjum w wysokości 5% oferowanej sumy.
.
U rząd Wojewódzki zastrzega sobie dowolny wybór między oferentami, względnie nie1

Nr. 10
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przyjęcie żadnej oferty lub podział wykonania znaków między dwóch lub więcej oferen-

tów.
Za Wojewodę:
(-:-) Inż. Fr. Szczygieł
Naczelnik Wydziału Komunik.-Bud.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być·
przejrzane w kancelarji komornika do czasu
złożenia akt do Sądu (art. 248 TymJCz. Instr.
Og.), a od tej chwili w kancelarji I Wydziału
Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komornik:
(-) I. Herm a n owski ..

26
OGŁOSZENIE

Fundusz Drogowy ogłasza niniejszem nieograniczony przetarg publiczny
na budowę mostów drogowych na Bernardynce w Kaliszu i na Prośnie w Wieruszowie.
Bliższe szczegóły o przetargu ogłoszone zostµJy w Monitorze Polskim z dnia 25. V. b. r.
Nr. 118.
(-) Inż.' S i ł a N o w i c k i
Dyrektor Departamentu.

1170/V

Do akt Nr. 203/30.

Państwowy

2579

Do akt Nr. 84/34.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi~ 21-go
rewiru, urzędujący w m. Łodzi,· przy ulicy
11 Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dnit1
5 września 1934 roku, od godz. 11-ej rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego
w Łodzi, przy Placu Dąbro-wskiego Nr. 5, .na
żądanie adw.
Stefana Brzezińskiego, pełn.
Emila Kele, sprzedaż z publicznej licytacji
nieruchomego majątku, położonego w m. Ło
dzi, przy ul. Al. I Maja Nr. pol. 64, hip.
Nr. 1609, rep. hip. Nr. 3388, stanowiącego
własność Józefa i Marjanny małż. Jaskółowskich.
•
Nieruchomość ta składa się z placu o powierzchni około 1600 mtr. kwadratowvch,
oraz następujących budynków, szczegół~1wo
wymienionych w opisie z dnia 28 marca 1934
roku: 1) domu mieszkalnego, murowanego,
parterowego z tremplem niemieszkalnym, 2)
budynku murowanego, parterowego z tremp l.em niemieszkalnym, 3) ustępu murowanego,
4) komórek z desek. N a nieruchomości tej
zna,jduje się: ogródek mały w którym rośnie
· kilka krzaków, oraz studnia-pompa ręczna,
a także parkany z desek.
Powyższa 'nieruchomość w zastawie nie
znajduje się, zostanie sprzedana w całości, posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Łodzi, oraz obciążona jest: 1) resztą
·szacunku rh. 4.000.- z 0 /oO/o i kosztami,~ przerachowanemi na zł. 13.866, 2) długiem na
zł. 5.000.- z O/oO/o i kosztami, 3) zabezpieczeniem na zł. 1.767 gr. 90 z O/o 0 /o i kosztami, 4)
kaucjami w kwocie dol. am. 221.- i 5) ostrzeżeniem na zł. 780,- z O/oO/o i kosztami.

Licytacja rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 25.000.-, a zamierzający wziąć udział
w licytacji obowiąz,any jest złożyć wadjum
w kwocie zł. 2.500.-.

OBWIESZCZENIE. .
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi rewiru 22-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. Sienkiewicza Nr. 67, obwieszcza, że w dniu
4 września 1934 roku, od godz. 10 rano, odbę-·
dzie się w sali. posiedzeń Sądu Okręgowego·
w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na
żądanie Maurycego Moszka Landaua, sprzedaż z publicznej licytacji majątku nieruchomego, położonego w m. Łodzi przy zbiegu ul.
Wolborskiej pol. Nr. 38 i ul. Jerozolimskiej,
hip. Nr. 6 rep. hip. Nr. 2665, stanowiącego
własność Idela-Lajha i Kajli-Rojzy małż. Luhochińskich.

Nieruchomość ta składa się z placu o powierzchni około 1012 mtr kw., oraz następują
cych budynków, szczegółowo· wymienionych
w opisie, sporządzonym w dniu 28 lipca 1930,
roku: 1) domu frontowego, narożnego, mieszkalnego, murowanego, trzypiętrowego, 2) domu mieszkalnego, parterowego z tremplem,
drewnianego, 3) domu mieszkalnego,' parterowego, drewnianego, z przybudówką na sień,
4) oficyny parterowej, mieszkalnej, murowanej, 5) ustępu drewnianego, 6) komórek drewnianych, 7) przystawki drewnianej, mieszczącej 1 lokal pojedyńczy mieszkalny, 8) komórek drewnianych i budki drewnianej oraz
9) studni z motorem elektrycznym.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie
zna,jduje się, zostanie sprzedana w całości,
posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipo'""
tecznym w Łodzi oraz obciążona 'jest: 1) dłu
gami na kwoty zł. 20.455.- i rh. 13.000.-, 2)
kaucjami na kwoty zł. 1.500.-. rb. 400 i mk.
28.000.-, 3) hipoteką prawną na kwotę
zł. 4'2.962 gr. 99, 4) ostrzeżeniem na kwoty
rb. 1.650.- z O/oO/o i kosztami, 5) zaległemi podatkami na kwotę zł. 41.466 gr. 11 z % 0 /o i karami oraz składką ogniową na kwotę zł. 107
gr. 45.
·
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 50.000.-, a zamierzający wziąć udział
w licytacji obowiązany jest złożyć wadjmn
w kwocie zł. 5.000.-.
Akta egzekucyjne mogą być przeglądane
w kancelarji komornika, a na 1 tydzień przed
sprzedażą w kancelarji I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.

Komornik:
(-) T. Chorzelski ..
1878/V

Łódzki Dziennik

Nr. 10

Wo)'.:_·e_w_ó_d_z_ki_.____________1_6_9_
Do akt Nr. 423/33.

Do akt Nr. 4/34

OBWIESZCZENIE.

OBWIESZCZENIE.

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi rewiru 22-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul.
Sienkiewicza Nr. 6? obwieszcza. że w dniu
4 września 1934 roku od godz., 10-ej rano,
odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgo
wego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego 5,
na żądanie Roberta Pillera sprzedaż !Z! publicznej licytacji nieruchomego majątku,
położonego w m. Łodzi przy ul. Sienkiewicza
pol. Nr. 91, hip. Nr. 555, reip. hip. 377, stanowiącego własność Jana-Rajnholda Wagnera
oraz Hermana i Olgi małż. Herman.

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi rewiru 22-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul.
Sienkiewicza Nr. 67 obwieszcza, że w dniu
4 września 1934 roku od godz. 10-ej rano,
odhędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgo
wego w Łodzi przy Placu Dąhrowskieµ;o 5.
na żądanie Moszka i Cywji-Gołdy małżon
ków Huize oraz Małki-Rajzli Najmanowej
sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego ·w m. Brzezinach,
przy ul. św. Anny pol. Nr. 12~ rep. hip. Nr. 7,
powiatu brzezińskieg·o, województwa łódz
kiego, stanowi'ącego własność Abrama-Moszka Rozenberga, Pinkusa-Zajnwela Rozenberga, Arona Rozenberga, Chananie Rozenberga, Cywji-Ruchli Kranc, Ciny Lande, Heny
Fuks, Frymety Nitenberg, Chaskla Ringarta
·
i Małki-Chany Rozen.
Nieruchomość ta składa się z placu o p~
wierzchni 670 sążni kwadr. oraz następują
cych budynków, szczegółowo wymienionych
w opisie, sporządzonym w dniu 4 listopada
1932 roku: 1) domu mieszkalnego, frontowego, murowanego, dwupiętrowego na suterynach, 2) oficyny lewej murowanej, jednopię
trowej, 3) oficyny poprzecznej, murowanej,
parterowej z poddaszem i na suterynach,
4) budynku mie1szczącego waciarnię, murowanego, parterowego z tremplem i na suterynach wraz z wejściem murowanem do suteryn, 5) dwóch szop drewnianych, 6) śmiet
nika i ustępu murowanych, ?) stajni drewnianej.
Powyżsiza nieruchomość w zastawie nie
zna.jduje się, zostanie sprzedana w całości,
posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Brzezinach i obciążona jest:
1) długami na kwoty· r.b. 10.645.-, 2) kauc,jami na kwoty rb. 3.900.-, 3) ostrzeżeniami
na kwoty zł. 5.639 gr. 84 z O/oO/o i kosztami i
rb. 3.000.- z ~/oO/oi i kosztami oraz 4) zaległe
mi podatkami na kwotę złotych ?.781 gr. 76.
Sprrzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 30.000.-, a zamierzający wziąć
udział w licytacji obowiązany _jest złożyć
wad.jum w kwocie zł. 3.000.-.
Akta egzekucyjne mogą być przeglądane
w kancelar ji komornika, a na 1 tydzień przed
sprzedażą w kancelarji I Wydziału Cywilnego Sąd u Okręgowego w Łodzi.
Komornik·
{-) T. Chorzelski.

Nieruchomość ta składa się z placu o po'"Tierzchni 8263 łokci kw., ze składu którego
zostały wydzielone .dwa place · jeden o powierzchni 142,4 mtr. kw., oraz drugi - 506,29
mtr. kw,, oraz następujących budynków,
szczegółowo wymienionych w opisie; sporzą
dzonym w dniu 31 sierpnia 1931 roku: 1) domu frontowego, mieszkalnego, murowanego,
czteropiętrowego z piwnicami i mansardami,
2) oficyny prawej, murowanej, parterowej
z poddaszem i tremplem, 3) oficyny prawej
murowanej, dwupiętrowej z poddaszem, .4)
szopy drewniane.J, 5) komórki drewnianej,
6) 1 komórek drewnianych, 7) komórek drewnianych, 8) komórek dr~wnianych, 9) szopy
poprzeczne.J, drewnianej, 10) oficyny murowane,j jednopiętrowej z 2 sionkami drewnianemi, 11) oficyny murowanej jednopiętrowej
z 2 sionkami drewni'anemi, przyczem na wysokości piętra obu oficyn zna,jdu,je się zew11ętrzna galeryjka drewniana, 12) komórki
drewniane, 13). ustępy drewniane, 14) pralnia
drewniana, 15) oficyna mieszkalna, dwupię
trowa, murowana, 16) oficyna parterowa,
murowana i 17) śmietnik drewniany.

Powyżsiza nieruchomość w zastawie nie
zna_jdu,je się, zostanie sprzedana w całości,
posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Łodzi oraz obciążona ,jest: 1) dłu
gami na kwoty zł. 180.000.-, dol. 10.000.--,
2) kauc_jami na kwoty dol. 4.900.-, 3) ostrzeżeniami o zabezpieczeniu powódzrtwa na zł.
5.000.- z ~/oO/o i kosztami, rubli złotych 2.480
z ~/oOfo. i kosztami, oraz 4) zaległemi podatkami na kwotę zł. 2.1.92 gr. 12 i składką ogniową na kwotę zł. 339 gr. 35.
Sp~zedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 100.000.-, a zamierzający wziąć
udział w licytacji obowiązany jest złożyć
wad.tum w kwocie złotych 10.000.-.

Akta egzekucyjne mogą hyć przeglądane

w kancelarji komornika, a na 1 tydzień przed
sprzedażą w kancelarji I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.

Komornik

(-) T. Chorzelski.
1877/V

1873/V

Do akt Nr. 135/34.

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi rewiru 22-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul.
Sienkiewicza Nr. 6? obwieszcza, że w dniu
4 września 1934 roku od godz. 10-ej rano,
odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgo-

Łódzki

170,,

Dziennik Wojewódzki.

Nr. 10

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

wego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego 5,
na. żądanie Filipiny Konowej, Eugenji Goldhaumowej i Heleny Eichhornowej sprzedaż
z publicznej licytacji ma,jątku nieruchomego, położonego w m. Łodzi, przy ul. Piłsud.:.
skiego pol. Nr. 45, hip. Nr. 1409 (ros. li~era b),
rep. hip. Nr. 5362, stanowiącego własność
Hersza-W olfa Brzozy, Ity Rozenbergowej
oraz spadkobierców ·zmarłego 'Mordki-Mendla
Rozenberga, a mianowicie: Frajdy-Małki
Szpitbaumowej, Reli Engelmanowej, JózefaDawida-Binema Rozenberga, Wigdora-Zysmana Rozenherga i Chila Roz.enberga.
Nieruchomość ta składa się z placu o powierzchni 410,2? sążni kw., czyli 5629 łokci
kwadratowych oraz następujących budynków, szczegółowo wymienionych w opisie,
sporządzonym w dniu 25 stycznia 1934 roku:
1) domu frontowego, murowanego, trzypię
trowego z tremplem i piwnicami, 2) oficyny
prawej, murowanej, mieszkalnej, trzypiętro
wej z tremplem i piwnicami, 3) oficyny lewej
pierwsze,j od wejścia, mieszkalnej, murowa. nej, trzypiętrowej z tremplem i piwnicami·
4) oficyny lewej drugiej, mieszkalnej, muro. .
wanej, trzypiętrowej z tremplem i piwnicami i 5) ustępów murowanych.

Powyżs1 za nieruchomość w zastawie nie·
znajduje się, zostanie sprzedana w całości,
posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Łodzi oraz obciążona jest: 1) dłu
gami na kwoty zł. 2.800.-, rh. 50.000.- i marek 60.000.-, 2) kaucjami na kwoty rh. ?.500,
mk. 1.006:000.-, ·dol. 4.000.- zamienioną cz. ę
ściowo na czysrty wpis do wysokości dol.
3.000.- i zł. 315.000.- zamienioną c1zęściowo
.na czyste wpisy do wysokości zł. 69.000.-,
3) hipotekami ;prawnemi na kwoty zł. 1. ?6?
gr. 05 i rb. 6.000.-, 4) ostrzeżeniami na kwoty zł. 34.690.- z· 0/00/o1 i kosztami oraz 5) zaległemi podatkami na kwotę złotych 6.906
gr. 89. ·

Spr1zedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 200.000.-, a zaipierzający wziąć
u.dział w licytacji obowiązany jest złożyć
wad.jum w kwocie zł. 20.000.--.
.

Akta egzekucyjne mogą być przeglądane
w kancelarji komornik.a, a na 1 tydzień przed
sp.rzedażą w kancelarji I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.

odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgo
wego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego 5,
na żądanie Wacława Mikuckiego sprzedaż
z publicznej licytacji nieruchomego majątku,
położonego w m. Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej poI. Nr. 112 i ul. Sienkiewicza pol.
Nr. 5?, hip. Nr. 534, rep. hip. 323, stanowią
cego własność Fran.ciszka Fiszera, Maksymil_jana Fiszera, Stefanji' z Fiszerów Hoffmanowej, Teodora Fiszera, Otylji Fiszer i Alberta Fi1szera.
Nieruchomość ta składa się z placu o powierzchni 18651 łokci kwadr., oraz następu
jących budynk6w, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 1?' sie111nia 1931 roku:
1) domu mieszkalnego, frontowego, parterowego z poddaszem, drewnianego, 2) pr·zybudówki. mieszkalnej, murowanej, parterowej.
3) budynku fabrycznego, jednopiętrowego
z tremplem, murowanego,. wraz z przybudówką murowaną, mies~czącą klatkę schodo. wą, 4) budynku fabrycznego, murowanego,
jednopiętroweg·o,. z 2 sionkami, drewnianą i
murowaną, 5) oficyny mieszkalnej, parterowe.T, murowanej wraz z werandą murowaną,
.oszkloną, 6) szopy d,rewnianej, ?') oficyny
mieszkalnej, parterowej z tremplem, murowane,j, wraz z drewnianą werandą, oszkloną, 8) ustępu drewnianego~ 9) domu mieszkalnego, drewnianego, parterowego z facjatami, 10) szopy z kurnikiem, drewnianeT.
11) szopy dr·ewnianej z komórkami i śmietni
ka drewnianego, 12) budynku goSJpodarczego,
murowanego, 13) stajni murowanej, parterowej z hemplem i facjatami, 14) budynku
mieszkalnego, murowanego, jednopiętrowe
go, 15) ofi'cvny· mieszkalnej, murowanej.
dwupiętrowej, 16) budynku fabryczne~o .
murowanego, parterowego z,. tremplem. W
podwórzu znajduje się studnia-pompa z motorem ga1zowym; na części placu, przy ul.
Sienkiewicza założony jest ogród, w którym
rośnie 20 drzew owocowych i 20 drzew parkow'ych.

Powyżsiza nieruchomość w zastawie nie
zna.fduje się, zostanie sprzedana w całości,
posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Łodzi oraz obciążona jest: 1) dłu
gami na kwotę zł. 54.502 gr. 82, 2) kaucjami
na kwoty zł. 30.000.-, rb. 1.900.- i dol. am.
4.500.- część której zamienioną została na
cz.ysty wpis hipoteczny w kwocie dol. 66?'.-,
3) ostrzieżeni ami o wytoczeniu powództwa
na kwoty zł. 12.000.- i dol. 571 cent. 86, 4)
ostrzeżeniami ~ zasądzeniu kwoty zł. 50.345
gr. 81 z .OfoOfo: i koszt.ami, na poczet której
wrpłacono kwotę.zł. 7.463 gr. 35 z ·O/o0 /o i kosztami, dol. 651 cent. 86 i rb. 522 kop. 42 i 5)
zaległemi podatkami na kwotę zł. 43.6?1
gr. ?1.
1

Kormornik
t876iV

(-) T. Cho r ze 1 ski.
Do akt Nr. 419/33.

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi rewiru 22-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul.
Sienkiewicza Nr..-6? ohwieszcza, ~e w dniu
28 września 1934 roku od godz. .10-ej rano,

Sprrzedaż rozpocznie' się od ceny szacun- ·
kowej zł. 100.000.-, a zam.lerzający wziąć
udział w licytacji obowiązany jest złożyć
wadjum w kwocie zł. 10.000.-.

Łódzki

Nr. 10

Dziennik. Wojewódzki.

Akta egzekucyjne mog·ą być przeglądane
w kancelarji komornika, a na 1 tydzień przed
sprzedażą w kancelarji I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Ł-odzi.
Komornik

(-) T. Cho r ze 1 ski.
Do akt Nr. 563/33.

OBWIESZCZENIE.

171
Do akt Nr. 869/33.

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi rewiru 22-go, urzędujący w m. Łodzi, przy
ul. Sienkiewicza Nr. 67, obwieszcza, że w
dniu 28 września 1934 roku, od godz: 10 rano,
odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgo
wego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego
Nr. 5, na żądanie Spółdzielni Kredytowej
Właścicieli Nieruchomości z ogr. odp. w Ło
dzi sprzedaż w drugim terminie z publicz~ej
licytacji majątku nieruchomego, położonego
w m. Łodzi,. przy ulicy Głównej pol. Nr. 39,
oznaczonego hip. Nr. 1268, rep. hip. Nr. 779,
stanowiącego własność Pauliny Utzowej, Gustawa-Hermana Scherera, Adolfa Scherera,
Arnholda Scherera, Lydji Scherer, Alfredy
Scherer, Eugenji Scherer, Elzy, Scherer, Gernharda Kolbego, Stefan.ji Schererowej, Maksymiljana Krenza oraz Majera-Gerszona Michlewicza.

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi rewiru 22-go urzędujący w m. Łodzi, przy
ul. Sienkiewicza Nr. 67, obwieszcza, że w dn.
28 września 1934 roku, od godz. 10 rano,
odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgo
wego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5,
na żądanie Antoniny Herchergowej i Salomei
Konowej sprzedaż w drugim terminie z publiczne,j licytacji nieruchomego majątku, położonego w ni. Łodzi, przy ul. Sienkiewicza
poi. Nr. 22, hip. Nr. 1109-A rep. hip. Nr. 662,
Nieruchomość ta składa się: a) z placu o
stanowiąGego własność Perli Berkenw-ald oraz
powierzchni 69 prętów kwadr., oraz b) z plaIzraela i Blimy małżonków Freiman.
cu drugiego, stanowiącego jedną czwartą
Nieruchomość ta składa się z placu o powierzchni 11725 łokci kwadr·., ora1z następują część nieruchomości Nr. 1089-e i zawiera,jące
cych budynków, S!zczegółowo wymienionych go w całości 223,57 prętów kwadr. i dołączo
w opisie, sporządzonym w dniu 8 listopada nego do niniejszej nieruchomości, oraz nastę
1932 roku: 1) frontowego domu mieszkalnego, pujących budynków, szczegółowo wymieniomurowanego, dwupiętrowego z piwnicami i nych w opisie, sporządzonym w dniu 2"!
tremplem; 2) oficyny prawej murowanej, września 1933 roku: 1) domu frontowego
trzypiętrowej z .piwnicami i tremplem;
3) drewnifinego, mieszkalnego, parterowego z
oficyny lewej, murqwanej, trzypiętrowej 'Z poddaszem i facjatą oraz przystawką drew2) oficyny prawej, mieszkalnej,
piwnicami i tremplem; 4) oficyny lewej nianą,
mieszkalno-gospodarczej, murowanej; jedno-- murowanej, jednopiętrowej z tremplem,
piętrowej; 5) oficyny prawej mieszkalnej, 3) oficynki prawej, mieszkalnej, murowamurowanej parterowej oraz 6) domu mie- nej, parterowej z tremplem i sionką drewszkalnego, drewnianego, parterowego z trem- nianą, 4) budynku gospodarczego, murowanego, mieszczącego stajnię i ustępy, 5) obory
plem i 3 gankami.
drewnianej
z ogrodzeniem drewnianem i
Powyższa nieruchomość w zastawie nie
zbiornikiem
na
nawóz murowanym, 6) koznajduje sie, zostanie sprzedana w całości,
mórek
drewnianych,
7) szopy poprzecznej
posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipodrewnianej,
8)
budynku
drewnianego mietecznym w ł__.odzi oraz· obciążona jest: 1) dłu
szczącego
warsztat
bednarski,
9) szopy frongami na kwotę zł. 26.000.-, rh. 63.000.-, dolarów 1.000.-; 2) kaucjami na kwotę zł. towej, drewnianej na węgiel, 10) oficyny le6.500.-, dol. 10.'700.-, i złotych 9.143 gr. 20; wej mieszkalnej, parterowej, drewnianej z
3) hipotekami prawnemi na kw'Otę zł. 25.544 poddaszem, 11) szopy drewnianej o murowagr. 84; 4) ostrzeżeniami na kwotę mk.. 86.400, nych filarach, 12) szopy drewnianej, 13) ko-.
mórek drewnianych, 14) komórek drewnia-5) składkę ogniową na kwotę zł. 554 gr. 57.
nych.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowe,j zł. 210.350.-, a zamierzający wziąć
Powyższa nieruchomość w zastawie nic
udział w licytacji obowiązany jest złożyć wa- znajduje się, zostanie sprzedana w całości za
djum w kwocie zł. 21.035.-, przyczem wobec dłu,g Gustawa-Hermana Scherera, posiada
wystawienia na sprzedaż w drugim terminie, księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym
licyfacja tej nieruchomości może się rozpo- w Łodzi oraz obciążona jest: 1) długami na
cząc od 2/3 szacunku, t. j. kwoty zł. 140.234. kwoty rh. 7.000.-, 2) kaucjami na kwoty
Akta eg.~ekucy jn~ mogą być przeglądane zł. 8.000.- i rh. 6.000.-, 3) ostrzeżeniami na
w kancelarJ1 komormka, a na 1 tydzień przed kwoty złotych 14.515.- z 0 /oO/o i kosztami
sprzedażą w kancelarji I Wydziału Cywilne- oraz 4) zaległemi podatkami na kwotę zł. 1631
go Sądu Okręgowego w Łodzi.
·groszy 34 i składką ogniową na bvotę zł. 41
gr. 14.
Komornik:
"Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacun(--) T. Chorzelski.
1874iV
-kowej zł. 40.000.-, a zamierzający wziąć
1

Nr.

10

Dyrekcja Towarzystwa Kradytowago mi-asta l'aodzi
podaje do powszechnej wiadomości, że niżej wyszczególnione nieruchomości w Łodzi położone, obciążone pożyczkami
Towarzystwa, za niezapłacone ra:ty wraz z zaległościami. wystawione zostały na sprzedaż przez publiczne licytacje, odbywać się mające o godz. 11-ej z rana przed niżej wymienionymi notarjuszami przy Wydziale Hipotecznym Sądu
Okręgowego w Łodzi.
Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne znajdują się w księgach hjpotecznych odpowiednich nieruchom~ś(;~z
w Biurze Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi, i tamże przeglądane być mogą.
W razie, gdyby dzień wyznaczony dla sprzedaży był świątecznym, sprzedaż odbędzie się dnia następnego.
Nr.
hipoteczny
nieruchomo-

zł.

ści

21-c
36
143
270-cc
276-a
288-ad
321-k
505
573
787-t
795-t
805-o

807
975
1344.-a
1355-A
1385
1404
1437
1619
2359
2559
4685
2eJ28

Licytacja
rozpocznie
się od sumy

Vadium

Przy ulicy

Zakątnej

Matejki
Mielczarskiego
Gdańskiej

Piotrkowskiej

"
Zielonej
6-go Sierpnia
Zakątnej
Wólczańskiej

Przędzalnianej

Tramwajowej
Narutowicza
Cegielnianej

' 14.850
11.700
17.100
156.150
45900
139.800
99000
480.t50
44.700
262.500
32.100
18.300
16.050
59.400
22.500
9750
46.050
29.550
288.000
13.500
48.750
450 ooo
30.000
16.500

~6.140

28 P. "strzele Kaniowsk.
Hrabiowskiej
Narutowicza
Kaplicznej
Srebrzyńskiej

'3940
38.400
1.800
6.500
60.000
4.000
2.200
Łódź,

Dnia

zł.

1.980
1.560
2.280
20.820
6.120
18.640
13.200
64.020
5.960
35.000
4.280
2.440
2.140
7.920
3.000
1.300

N owomiejsklej
Jakóba
Zgierskiej

Przed notarjuszem
S.

Tułeckim

20 sierpnia 1934 r.

B. Witkowskim
R. Wodzińskim
J. Zaborowskim
S. Baranowskim
H. Klesem
P. Lewieckim

A.

Rżewskim

K.

Okszą-Strzeleckim

S.

Tułeckim

B. Witkowskim
R. \V odzińskim
J. Zaborowskim
S. Baranowskim
H. Klesem
P. Lewieckim

A

K.

' S.

Rżewskim

Okszą-Strzeleckim
Tułeckim

R. Wodzińskim
J. Zaborowskim
S Baranowskim
H. Klesem
J. Zaborowskim

.,
,,
,,
22 sierpnia 1934 r ~

,,
"
"
23 sierpnia 1C}34 r.

dnia 5 maja 1934 r.

udział w licytacji~ obowiązany jest złożyć
wadjum w kwocie zł. 4.000,-, przyczem wobec wystawienia na sprzedaż w drugim terminie, licytacja tej nieruchomości może się
rozpocząć od 2/3 szacunku, t. j. kwoty zło
tych 26.666 groszy 6?.

Akta egzekucyjne mogą być przeglądane

w kancelarji komornika, a na 1 tydzień przed

sprzedażą w kancelarji I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.

Komornik:

(-) T. Cho r ze 1 ski.
1875/V

Do akt Nr. 961/33.

OBW"IESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi .rewiru 22-go, ul"zędujący w m. Łodzit przy
ul. Sienkiewicza Nr. 6?, obwieszcza, że w
dniu 4 października 1934 roku, od godz. 10
rano, odbędzie się w sali posiedz~ń Sądu
Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrow
skiego Nr. 5, na żądanie Wil4elma Bussego
sprzedaż z publicz,nej licytacji' majątku nieruchomego, położonego we wsi An~rzejowie,

gminy Nowosolna, powiatu i województwa
stanowiącego własność WilhelmaErwina Schneidera, Alfonsa-Adolfa Schneidera i Olgi Schneider.
Nieruchomość ta składa się z osady wło
ściańskiej,· zapisanej do tabeli likwidacyjnej
pod Nr. 1? i obejmującej powierzchni ? morgów 188,5 prętów kw., w trzech działkach
oraz następujących budynków, szczegółowo
wymienionych w opisie, sporządzonym w
dniu 9 listopada 1933 roku: 1) domu mieszkalnego, drewnianego, parterowego z werandą,
2) drwalni drewnianej, 3) stodoły drewnianej,
4) domu mieszkalnego, murowanego, jednopiętrowego z mansardami i tremplem, 5) oficyny drewnianej, mieszczącej warsztat rzeź
n~czy, 6) komórek drewnianych., ?) ustępu
murowanego, 8) komórki drewnianej, 9) komórki drewnianej, 10) śmietnika drewnianego i studni pompy. Na osadzie rośnie na
jednej działce 21 brzezin i kilka sztuk wisien, zaś na drugiej działce około 500 drzew
brzozowych oraz 11 sztuk drzew owocowych.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie
znajduje się, zostanie sprzedana w całości,
posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Łodzi oraz obciążona jest: 1) dłu
giem na kwotę rb. 7.000.-, 2) kaucją na kwo-

łódzkiego,

Łódzki

Nr. 10

Dziennik Wojewódzki

-rb. 850.-, 3) ostrzeżeniami na kwoty rh.
3.701 kop. 30.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 45.550.-, a zamierzający wziąć
udział. w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie złotych 4.555.-.
Akta egzekucyjne 1nogą być przeglądane
w kancelarji Komornika, a na t tydzień przed
sprzedażą w kancelarji II Wydziafu Cywilnego Sądu Okręgowego w ł_,odzi,
tę

Komornik:
(-) T. Cho r ze 1 ski.

Baranowskim za sumę zł. 8?.100.- na skutek postąpienia wyższego o 250/o. szacunku
na zasadzie § 90 Ustawy Towarzystwa sprzedana· zostanie w powtórnym terminie przez
nadlicytację w dniu 11 czerwca 1934 roku
o g·odz. 11-ej w Wydziale Hipotecznym Sadu
Okręgowego w Łodzi przed tymże Notarjusze,m.
Nadlicytac,ja rozpocznie się od sumy zł.
108.880.-.
Vadium do nadlicytacji wynosi zł. 11.600.
Łódź,

BlhRnS na dzień 31 grudnia 1933 r.
Stan czynny: Place 652.219.~; · budynki
1.764.974.-; maszyny, urtządz. techn. i inwentarz. fabr. 2.653.864.60; kasa i banki
66.245.58; weksle 29.103.04; weksle protestowane 1.179.55; papiery wartosciowe 6.272.-;
dłużnicy 1.082.017.30; surowce, towary i pół
fabrykaty 748.496.-; sumy przechodnie
23.089.13; strata za 1933 r. 145.102.73; razem
stan czynny Zł. 7.172.562.93.
Stan bierny: Kapitał zakładowy 3.00().000;
kapitał zapasowy 265.696.73; kapitał amortyzacyjny 1.365.365.51; wierzyciele 2.058.535.51;
sumy przechodnie
akcepty 430.233.86;
32:731.32; razem· stan bierny Zł. 7.172.562.93.

STRATY i ZYSKI.
Winien: Procenty, prowizJe bankowe
34.683.81; · podatki i opłaty stemplowe
96.429.22; koszty handlowe 145.857.62; różne
straty 80.191.03; amortyzacja maszyn i ruchomości 262.524.09; razem Zł. 619.685.77.

Do akt. Nr. Km 626/34

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Łasku. zamieszkały
w Łasku przy ul. Dworskiej Nr. 1, na zasadzie art. 602
K. P. C. ogłasza, że w dniu 12 czerwca 1934 r. w Grzeszynie, gm. Buczek, odb~dzie się publiczna licytacja ruchomości a mianowicie: mebli oszacowanych na łączną sumę
zł 1150, które można oglądać w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym.
Łask, dnia 23 maja 1934:r.
Komornik
(-) Skopiński
Sprawa H. Runge, p-ko R. Busse.
1920/V

KOMUNIKAT Nr. 16
Rady Szkolnej .Miejskiej m. Lod1i.
·W dniu 29 kwietnia 1934 r. na podstawie zezwolenia
Starolitwa Grodzkiego Łódzkiego z dnia 20. lV. roku b.
L.. dz. B. P. I. 25/4/34 odbyła się kwesta zamknięta Rady
Szkolnej Miejskiej m. Łodzi' na dożywianie dzieci publicznych szkół powszechnych.
W zbiórce wzięło udział 537 par kwestarzy przy , 461
Ogólny dochód brutto z imprezy wyniósł
puszkach.
zł. 2144 gr. 79. P-o odliczeniu wydatków w sumie 288 zł.
i 85 gr, czysty dochód w wysokości zł. 1855 gr. 94. przekazany został w dniach 4 - 7 maja r. b. na fundusz do-- żywiania Rady Szkolnej Miejskiej w Komunalnej Kasie
Oszczędności m. Łodzi.
Przewodniczący

(-) Dr.

Ma: Rachunek fabrykacji 426.99.7.62; róż
ne ·zyski 47.585.4·2; · strata 145.102.73; razem
Zł. 619.685.77.
Walne Zgromadzenie Akc,jonarjuszów od-

było się dnia 19 maja 1934 r.

28

OGł.OSZENIE.

Dyrek?ja Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi podaje do powszechnej wiadomosc1, że. n~eruchomość w Łodzi przy ul. Piotrkowsk1e.J ~40 położona, oznaczona Nr. hip.
596, rep. lup. 6142, obciążona pożyczkami Towarzystwa ~·\T sumie zł. y58.000.-, sprzedana
pr.zez publiczną. licy. tację w dniu 23 maja
1934 roku w Wydziale Hi!potecznym Sądu
Okrę~owego w Łodzi przed Notarjuszem St.
I

dnia 30 ma.ja 1934 roku.

DYREKCJA
TOWAHZYSTWA KREDYTOWEGO
m. ŁODZI.

1872/V

Towarzystwa Wyrobów Trykotowych i .Dzianych
,,JAKÓB 'HIRSZ BH RO i UllLCZYńSKI 1 IODZI''. S. A.

173

Stanisław

Skalski

Zostały skradzione następujące weksle.:płatne w 1934 r.:
1) zł.100, pł. 25.Vll. z wystawienia W. Waksmacher,Głębokie
2) zł. 100, pł. 25. VII. z wystawienia S. Zak, Głębokie, 3) zł.
100, pł. 30. VII. z wystawienia S. Zak, Głębokie. 4) zł.
200, pł. 5. VIII. z wystawienia J. Brudno, Łużki. 5) zł.
109.10, pł. 10. VIII. z wystawienia S. Zak, Głębokie. 6) .zł.
79 80. pł. 10. VIll. z wystawienia J. Kenigsberg, Głębokie.
7) zł. 156.42, pł. 12 VIII. z wystawienia Z. Szparber, Głę
bokie, 8) zł. 100, pł. 15. VIII. z wystawienia M. Zajczyk,
Głębokie, 9) zł. 120.23. pł. 15. VIII. z wystawienia Kaminkowicz. Plisza, 10) zł. 100, pł. 20. VIII. z wystawienia
Z. Szparber, Głębokie, 11) zł. 100, nł. 20. VIII. z wystawienia W. Waksmacher, Głębokie, 12) zł. 10(}, pł. 25. VIII.
z wystawienia S. Zak. Głębokie, 13) 161.28. pł. 25.VIII. z wystawienia M. Zajczyk, Głębokie. 14) zł. 198.65, pł. 31. VlII.
z wystawienia J. Brudno, Łużki, 15) zł. 100, pł. 31. VIII.
z wystawienia S. Zak. Głębokie, które unieważniam.

189/g

Firma L. Kacowicz ł S-ka
Głębokie, woj. wileńskie
Wileńska 13

Łódzki

174

Nr. to

Dziennik: Wojewódzk:i.

OGŁOSZENIA
Aleksander Szmuł. Łódź, .Franciszkańska 38, zagubił
pozwolenie na prowadzenie pojazdów. mechanicz11ych
Nr. 5276.
471-3-2

Drailingowi Franciszkowi, wieś Srebrna, gm. Brus, skra„ dzion<> blanco-weksel na zł. 300.-, wystawca Karol
Janel. Nowe-Złotno.
84-3-3

Buhle
Joanna, Łódź, Limanowskiego .136, zagubiła tymDr. Altenbergerowi
flower.
czasowe
o rejestracji samoch.
81524.
413-3-3
Stefanja,
Durka
bisty, wydany w
abad Pinkus,
Zamenhofa 6,
dowód osozaświadczenie

Łódź.

B bisty, wydany. w

Wólczańska
Łodzi.

zagubił

Łodzi.

414-3-3

Buks Nisen Lajb, Lipowa 44, zagubił dowód osobisty,
wydany w Łodzi.
.
463-3-2
zagubił

dowód osobisty,· wy450-3-2

Braun Icek, Łódź, Piłsudskiego 55, zagubił ś'wiadectwo
przemysłowe kat. II za rok 1934.
441-3-2
Birencwajg Zelig. Łódź, Ogrodowa 3. zagubił świadectwo
przemysłowe kat JII, wydalk przez 2 Urząd Skarb.
w Łodzi.
429-3-2
Bilski Józef, rocznik 1908, syn Kazimierza, zamieszkały
.
w Łodzi, Przędzalniana 10, zagubił książeczkę wojskową, wydaną przez PKU. Łódź-m I.
·
178-1-1
Bąkowski

Władysław,

Poddębice,

rejestracyjny samochodu
Urząd WojP.wódzki Łódzki.

ŁD

zagubił tylny znak
81315, wydany przez
161-3-1

Bergman ~aj buś, ro~znik 1904; syn· ~erka: .zamieszkał.y
w Łodzi, U-go Listopada 77, zagubił ks1ązeczkę wo1skową, wydanąprzez PKU. Warszawa„m.
159-1-1
Bor°:szek Szlama-Jos.ek, r?cznik.1910, sy~ Herszlika, zamieszkały w Łodzi, Głowna 50, zagubił kartę nadkontygentową i zaświadczenie z Komisji Poborowej Kat. „A".
119-1-1
Buchalter Dawid, rocznik. 1909, Łódź, Podrzeczna 15
zagubił. zaśwfadcZ"enie z Komisji Poborowej Kat. „A"
oraz. kartę nadkontygentową, wydaną w Łodzi.
125-1· 1
susler Fryderyk,. Łódź, Żródłowa 26, zagubił zaświad
czenie na broń skarbową, wydaną przez Naczelnika
Więzienia, Łódź, Kopernika 29.
136-3-1
Łódź, Wólczańska

kier· Hilei.
124.
C bisty,
wydany w Bodzentynie. .
u.

ce.

zagubił

dowód oso449·3-2

179, zagubiła dowód oso14-3-3

zagubiła

wełnianych,

wykończalni

wyd. przez Urząd Woj. Łódz~.

Porańscy, Łódź, zagub. ·tylny
ŁD 81935, wydany przez Ur.ząd

Cymermanw :Uszer,
szkały

Kat. ,;A".

rocznik 1910, syn Henocha, zamie-

Łodzi, Północna ·21. zagubił kartę poborową
~116-1-1

o.eczyński ! ~ygmunt, ';\. Łód,ź.. AL. Kościuszki 39. zagubił
pozwolenie_ na prowadzenie pq. mech. Nr. 6'198. 469-3-2
Michał;

Domanowicz
bisty, wydan.y w

Poirtorska 33, zagubił dowód oso;.
·
464-3-2

Łodzi.

Deoniza Bronisława, zamieszkała w gminie Rzeczyca,
powiatu rawskiego, zagubiła dyplom mistrzowski po
mężu Apolinarym, wydany· przez Cech Rzeźników w Tomaszowie-Maz,:
77-3-3

znak rejestr.
Wojewódzki
474-3-2

· Łódzki.

zagubił książeczkę oszczędnościową
wydaną przez Bank Przem. Łódzkich, którą

Engelbert,
F. olkman
Nr. 64440.
niniejszem

unieważnia się,

l 14-3-2

firma „Pęd" w Łodzi, zagubiła tylny
samoch. ŁD 80306, wydany w Łodzi.

znak rejestr.
110-3-2

F szkały

ijałkowski

ną

Karol. rocznik 1894, syn Klemensa, zamiew Regnach, zagubił książeczkę wojskową, wydaprzez' PKU. Warszawa-m. IV.
181•1-1

F ajersztajn

Hefnoch, rocznik 1905, syn Jaska-Dawida,

zamieszkały w Piotrkowie, Zamkowa 15, zagubił ksią
żeczkę wojskową. wydaną przez PKU. Piotrków.
165-1-1

f renkel
Doba,
dectwo 7 oddz.

Łódź, ul. Piotrkowska
Szkoły Powszechnej

F renkiel
w

Leon,

88, zagubił świa
Nr. 143 w .Łodzi.
148-1-1

rocznik 1902, syn Seliga,

Łodzi, Kilińskiego 42, zagubił książeczkę
wydaną przez PKU. Łódź-m.

zamieszkały
wojskową,

154-1-1

zagubił

F wajfer Wilhelm-Karol, · dowód osobisty, wydany
122-3-1
Młyn Motorowy „Szwajcarka" w Wieluniu, zaguFirmaplan
budowlany
zatwierdzony przez StaroŁodzi.

bił

młyna,

stwo Powiatowe w Wieluniu.

123-3-1

eldman Nachum, rocznik 1908, syn Jankla-Szmula, zaF mieszkały
w Łodzi, Zachodnia 52, zagubił zaświadcze

zagubiła

do459-3-2

468-3-2

B-cia
F irma
samach.

nie z Komisji Poborowej Kat. „A".
derhaum Estera, Łódź, Ewangelicka 7,
wód osobisty, wydany w Łodzi.

Cegielniana 47,
86-3-3

Wanda, Nowosolna, zagubiła dowód osobisty,. wyEngel
dany w Pabjanicach.
421-3-3
i Sz. Praport. Pabjanice,
F irma M. Besser
na prowadzenie
towarów bakoncesję

Brojnsztajn Josif Mojsie,
dany w Łodzi.

Stanisławowi, Łódź,

zaginął

ŁD

130-1-1

Mordki, ::amieszkały
zagubił książeczkę woj-

Alter, rocznik 1906, syn
Frydman
w
Limanowskiego 24,
Łodzi.

skową, wydaną pnez PKU. Pinczów.

133-1-1

Gaduła Konstancja, Ż ydow.ska 35, zagubiła dowód osobisty, wydany w Łodzi.
446-3-2

uterman Abram, wieś Wola - Wężowa; .zagubił kartę
G rzemieślniczi\. wydaną przez Starostwo Powiatowe
w Łasku za Nr. 1073.
425-3-3
Ignacy, Ujazd, zagubił dyplom mistr,zowski.
Graczyk
wydany przez Cech Piekarzy 'w Zgierzu. .
83-3-3
lde, rocznik 1894, syn Nuty, zamieszkały
Grinbaum
w Łodzi, Nowo-Kielma 1, zagubił książeczkę wojskową, wydaną

przez PKU. Lódź~m I.

174-1·1

Łódzki

Nr. 10

Dziennik Wojewódzki.

zamieszkałemu w Łodzi.
świadectwo przemysłowe
spożywczy, wydane przez

Joskowi Majerowi.
G rinbaumowi
Pomorska 32, skradziono

Kat. IV. na drobny handel
126.-3-l
.
8 Urząd Skarbowy w Łodzt
ruszczyński Mieczysław, urodzony 1901 r., syn Jana,
G zamieszkały w Łodzi, Lipowa 58, zagubił •książeczkę
132-l-1
wojskową, wydaną przez PKU. ·tódź Il;
ąsiorowskiemu Stanisławowi. zamieszkałemu w LutoG
. miersku, Kościelna Nr. 12, skradziono dowód osobisty,
wydany przez Zarząd Gminy Babice oraz dwa blancoweksle na zł. 300, ::r; wyst,awienia Antoniego Cymermana,
Kwiatkowice i zł. 200, z wystawienia Franciszka Pawłow
171-1-1
sk4ego, Lutomiersk.
.ermel Ryszard, Pabianice, Moniuszki 166, zagubił dowód osobisty. wyd. przez Starostwo Łaskie. 317-3-3
erkt Edmund, zamieszkały w Rąbieniu, zagubił rewol68-3-3
...
wer syst. „Union'' cal. 6.-35 Nr. 2978.
amburgier Salomon, rocznik 1912. syn Lejba, zami" szkały w Łodzi. Zawadzka 44, zagubił kartę poborową,
zawiadomienie o rejestracji i kartę nadkontygentową, wy170-1-1
daną przez Komisję Pobornwą w Łodzi.
osobisty•
dowód
irszberg Józef, Cegielniana 3, zagubił
143-1.; 1
wydany w Łodzi, ·

H

H
H

ubacka Franciszka, Pl. Wolności 11, zgubiła dowó.d
128-1-1
osobisty, wydany w Starachowicach.
weks~l
zagubił
48,
Piłsudskiego
Zgierz,
ac Nachman,
. ' na zł. 100, płatny 2. VI. 1934 r., wystawca S. Raszer,
140·1-1
Warszawa, zlecenie I. Kagan.
aban Aron, Łódź, Śródmiejska 46, zagubił 4 blanco
K weksle po złotych 50, z wystawienia własnego, żyro
144-1-1
Ch. B. Kaban.
lajn Zalma-Boruch, rocznik 1908, syn Abrama-Noecha,
zamieszkały w Łodzi, Marysińska 23, zagubił zaświad
121-1-1
czenie z Komisji Poborowej Kat.· „A".
leczewski Icek, rocznik 1893, zagubił książeczkę . wojK skową, wydaną przez, PKU. Białystok.
zł. 515/V-t-1
ipkowski Stanisław, Przatówek, zagubił pozw9lenie na
broń, Nr. B 0.43/44/L i kartę łowiecka, Nr. 141444,
wyd. przez Star. Pow. Laskie oraz paszport zagr., wyd.
444-3-2
przez Star. Gr. Łódzkie za L. BA 4/9287/30.
andoberg Szejwa, Łódź, Sienkiewicza35, zagubił do.wód
99-3-3
• . .
osobisty wydany w Łodzi.
iberman Abram-Noech, rocznik 1910, syn Herszlika,
zamieszkały w Łodzi. Północna 10, zagubił zaświadcze
118-1-t
nie z Komisji Poborowej Kat „A".
iefke Pelagia-Agata, zagubiła dowód · osobisty, wydatry
129-1-1
.
w Łodzi.
orgenstern Luser Aron, zagubił dowód osobisty Nr. 53/33 ,
486-3-2 '
wydany w Szadku.
akus .Wiera, Łódi, Składowa 19, zagubiła pas~port zagramczny, wydany przez· Starostwo (Jrodzk1elŁ6dz
93-3-3
kie.
arszałek Jan, zagubił legitymację Nr. 470, wydaną
M przez Fabrykę Norblina w Osinach p. Głowno k/Ło
53-3-3
wicza.
orgenstern Chaja, Cegielniana 38, zagubiła dowód oso.··. . 183-1-1
bisty. wydany w Łodzi. .
ośkowicz ~ojżesz, . Południowa 67, zagubił tymc.za~owy
M dowód re1estracy1ny motocyklu ŁD. 83450. wydany
176-3-1
w Łodzi.
zagubił
32.
H~rcerska
arkiewicz E?mund, Ch<?jny,
180-3-1
dowód osobisty, wydany w Cho1nach.
iller Kurt, syn Rajnholda, zamieszkały w Łodzi, ulica
Nawrot 36, za~ubił zaświadczenie o rejestracji r. 1913,
169-1-1
wydany w Łodzi.
arkuze Judka, rocznik, 1905, syn Elji-Mordki, ..zamie-:
szkały w Łodzi. Zamenhoffa 13, zagubił książeczkę
160-1-1
wojskową, wydaną przez PKU. Łódź-m.
lejnik Marjan, Profesorska 16, zagubił pozwolenie l)a
prowadzenie pojazdu mechanicznego Nr. 5930, wydane
,495-3-:;?
w Łodzi.
pic Edward, Łódź, Śródmiejska 31, zagubił ·dowód
498-3-2
· osobisty, wydany w Łodzi.
ttomański Władysław, rocznik 1903, zagubił książeczkę
O wojskową, wydaną przez PKU. Kutno.
342-1-1
olskie Tow. Samochodowe „Citroen" Łódź, zagub. próbne
znaki rejestr. samoch. ŁD 69 PR. wyd. w Łod"Zi 491-3-3
ec Eugenjusz, Łódź,. Perla 9, zai!ubil dowód osobisty,
117-~3-1
..
wydany w Łodzi.
pokorskiemu Bronisławowi. rocznik. 1909, syn Andrzeja.
zamieszkały we wsi . Czestków, gm. Bucz.ek, skr(:ldziono książeczkę wojskową i kartę mobilizacyjną. wydaną
177-1-1
·
·
w Łasku.
ohl Alfon~. rocznik. 1893, syn· Ędwarda, zamieszkały
w ł..odzi, Zeromskiego 109, zagubił książeczkę wojskową, wydaną przez PKU. Łódi-:m·. oraz tymczasowy· dowód
172-1-1
osobisty. wydany w Łodzi.
lam Mojtesz, zagubił dowód osobisty, wydany przei
.124-:3-1
. . ...
Zarząd Gminy Radogoszcz.
rzybylski Antoni, rocznik 1886, · syn· Wincentego, · za. mieszkały w Zgierzu, Sienkiewicza 58, zagubił książecz
145..rl•l
kę wojskową" wvdaną prz!z Pl{U .. Łódź.pow.
apóport Anna i Zotja, ł.6dź, Zawadzka 49. zagubiły
karty pobytu. wydane przez Starostwo Grodzkie Łódz
101-3-2
kie w r. 1933.
K

K

K

L

L
L

H
Berek, rocznik 1913, syn Mordki, zamieszkały L
Hornw Łodzi,
Gdańska 31a, zagubił zaświadczenie woisko152-1-1 M
we, wydane w
Łodzi.

Tadeusz, Łódź, Słowiańska 16. zagubił świadectwo
6 oddz. Szkoły Powszechnej Nr. 16 w Łodzi, . 85-3~
JnżJnier St, Otmianowski, Tarnówka, pow. Kolskiego,
· zagubił pozwolenie na p·rowadzenie pojazdu mechanicz146-3-1
nego Nr. 1528, wydane w Łodzi.
Jachimowicz Łajb, Łódź. Piotrkowsk~ 18, zagubił kartę
rejestracyjną Nr. 015405 na hurtową sprzedaż towarów
półwełnianych. wydaną przez Kasę 9 Urzędu Skarbowego
405-3-3
w Łodzi.
ankowski Józef, rocznik 1909, syn Stefana, zamieszkały
J w Łodzi. Przyszkole 16, zagubił książeczkę wojskową,
175-1-1
wydaną przez PKU. Łódi-m U.
Kołodziejczyk Michał z Rzeczkowa, pow. Piotrkowskiego, zagubił pozwolenie na dubeltówkę wra7. z kartą
łowiecką, wyd. przez Star. Grodzkie w Piotrkowie .. 78-3-3
rauzemu lekowi, Łódi, Zawadzka 19, skradziono 4 do. larówki Nr. Nr. 0,355977. 1,194290, 59984 i 58121. 24-3-3

Iwiński

K
Ku. ntze Bernard~

171. zagubił kartę
Grodzkie Łódzkie
72-3-3
na rok 1933.
l.ajnbart Chil Jakób, Stryków, zagubił koncesję na uruchomienie garbarni ręcznej, wydane przez Urząd Wo497-3-3
jewódzki Łódzki.
ula Franciszek z Łasz'Ewa. zagubił dowód tożsamości
konia Serja A. Nr. 761816, wydany przez Zarząd Gm.
409·3-3
Mierzyce,
Łódi, Piotrkowska
łowiecką, wydaną przez Starostw•

K

K

Kneifel Karol. Władysławów, zagubił książkę kontrolną
autobusu ŁD 81756, wydaną przez Urząd Wojewódz· 415-3-3
ki Łódzki.
ukulski Józef. .Uniejów, zagubił pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych Nr. 3863, wydane
·82-3-3
w Łodzi.

K

M

M.

M

M

M
O
O.

P
P

Marjanna Łódź. Mazowiecka 63, zagubiła
K aczmarek
497-3-2
.
dowód osobisty, wydany w Łodzi.
oether Eryk, wieś Szarłatowo,.. gm. Budzisław. zagubił P
K legitymację urzędniczą Nr• 113/32, wydaną przez' In334-3~2
spektorat Szkolny w Kole.
alis Arnold, Aleksandrów-Łódzki, zagubił dowód oso1.15-3-2
bis.ty, wydany w Aleksandrowie-Łódzkim.
az~now~ki i Rubinstein, .Łódź, Wólczańska.35. zagubili
K konces1ę na szkołę tańca, wydaną przez Starostwo
163-3-1
Grodzkie Łóqzkie.

K

P
P

Moitesz-Machnel, rocznik 1910; syri ·Wolfa. zaR
Kukieła'
mieszkały w Łodzi, LimanowskieJ!o 87, zagubił książe
c:ikę wojskową, wydan~

przez, PKU.

Łódź„m.

.167-1-1

175

Łódzki

176

Dziennik W ojew6dzki

Benjamin, L~ów. zagubił zaświadczenie o
z 4 kl. I Zyd. Gimn. w Łodzi, wyd. dn.
'
, 419-3-3
30, 7. 1930 ,r.
ogoziński Ezril, rocznik 1910, syn Józefa, Łódź, ulica
R Podrzeczna 3, zagubił zaświadczenie z Komisji Poborowej Kat. ,.A" ·i kartę nadkontygentową. wydana, w Ło
dzi.
166-1-1
ozdział Szmul Josek, rocznik t906, syn Lajbusia. za:R mieszkały w Łodzi. Nowomiejska 18. zagubił książecz•
kę wojskową. wydaną przez PKU. Łódź-m.
168-1-1
ogoziński Szmul. zamieszkały w Ozorkowie, 6-go SierpR nia 49, zagubił dowód osobisty, wydany przez Zarząd
Miefski w Ozorkowie i tymczasowe zaświadczenie wojskowe.
142-1-1
tentzel Feliks. zamieszkały w Dąbrówce, gminy Lućmierz,
zagubił pozwolenie na dubeltówkę Nr. 61136 i· kartę
łowiecką Nr. 073020, wydane przez Starostwo Powiatowe
Łódzkie.
443-3-2
zlezynger Izrael. Ce~ielniana '66; zagubił świadectwo
przemysłowe Kat. VI., wydane przez ·9 Urząd Skarbowy w Łodzi.
162-3-1
zade Józef, Kalisz, zaf!ubił tymczasowy dowód rejestracyjny samochodu ŁD. 85559, wydany przez Urząd
Wojewódzki Łódzki.
164-3-1
zmydke Antoni, rocznik 1890, syn Józefa i Józefy•
zamieszkały w Pyzdrach, zagubił ksiąteczkę wojskową•
wydaną przez PKU. Konin.
337-1-1
tach Edmund, rocznik 1896, syn Bogumiła, zamieszkały
w Łodzi, Sanocka 13, zagubił książeczkę wojskową,
wydaną przez PKU. Łódź-m., dowód osobisty, wydany
w Łodzi. oraz legitymację bezrobocia z P. U. P. P. w Łodzi.
185-1-1
ztainhaus Izrael Moszek, rocznik 1903, Łódź, Lotnicza 16,
zagubił książeczkę wojskową. wyd. przez PKU. Łódź
oraz legitymację bezrobocfa, wydaną w Łodzi.
157-1-1

Rozenbaum

wystąpieniu

S

S.

S
S

S

S

Josek, rocznik 1901,
Ś piewak
gubił książeczkę wojskową,

zamieszkały w Turku, za-

wyd. przez PKU. Kalisz.
338-1-1
wardowski K~rol, Włościańska 83, ·zagubił pozwolenie
na prowadzenie pojazdów mechanicznych Nr. 9666,
wydane w Łodzi.
173-3-1
epper Itla, Zawadzka 16a,_zagubiła dowód osobisty. wy·
dany w Łodzi.
·
149-3-1
ielgosz Wacław, tódi,. Piotrkowska 252/4, zagubił
pozwolenie na prowadzenie pojazdów_ mechanicznych
Nr. 6704, wydane przez Urząd Wojewódzki Łódzki. 436-3-2
iese Juljusz, Aleksandrów, zagubił próbny znak rejestrac, samochodu ŁD 63 PR. wydany w Łodzi. 465-3-2
inter Icek Mordka, Nowomiejska· 27, . zagubił dowód
osobisty, wydany w Łodzi.
.
500-3-2
incygster Mendel, Łódź, Kilińskiego 40, zaaubił 2 protestowane czeki, 1) na zł. 150 i 2) na zł. 200, wyst.
przez B. Fefera, Warszawa, Miła 47, na Bk. Eskontowy
w Warszawie oraz 1 weksel protest. na zł, 100, z wystawienia Ch. Rosenfelda, Warszawa, Pawia 20, na zlecenie
D.. Holender; Warsiawa, Muranowska 26.
184-1-1
ajnberg Lopa Berek, zagubił paszport zagraniczny.
120-3-1
wydany w Łodzi,

T,

T
W

W
W
W

W

Nr. 10

Symcha Binem, Aleksandrów/Ł., zagubił dowód
W inter
osobisty, wydany przez Zarząd Miejski w Aleksan-

ctrowie, pozwolenie na broń, wydane przez''Starostwo Powiatowe Łódzkie oraz 2 weksle: 1) na zł 300, pł, 10. VII.
34 r, wyst. August Frej, Aleksandrów i 2) ną zł. 300, pł.
30. VIII. 34 r. wyst. Binem:Hajman, Aleksandrów, na zlecenie!J. Elsztajna.
186-1-1
ajman Nute, syn Abramaba, Koło, ul. Grodzka 17, zagubił kartę powołania, wydaną przez -:;PKU.~(Konin.
341-1-t
Jco~cesja, wydana przez Urząd .Wojewódzki
Z aginęła
w Łodzi, firmy Sp. Akc. J.: John w, Łodzi na prowa~zenie zakta~ów przemysłowych.
95-3-3
agubiono książeczkę oszczędnościową .N'2 76192, wydaną
przez Bank Przemysł. Łódzkich, Ewangelicka 15, na
imię Agnieszki Piasecznej.
462-3-2
aginął dowód tożsamości konia Ser. E. Nr, 722871, wy.
Z dane na nazwisko b. właśc. Ryszarda Toblera. 137-1-1

W

Z

tożsamości

dowód
konia Ser. A. Nr. 385865,
Zagubiono
wystawione przez R. I. K. w Kaliszu, na nazwisko Antoniego Loberskiego.
239-1-1
gubiono dowód tożsamości konia Ser, D. Nr. 976176,
wyst·awiony na nazwisko Władysława Sądkiewicza,
wieś Blizanów, gm. Bnidzew.
3.39-1-1
gubiono dowód tożsamości konia Ser. A. /Nr. 429349,
wystawiony przez R. I, K. w Gnieinie na nazwisko
właściicela Las<;>ta Józefa, wieś Roślę.
344-1-1
gubiono dowód tożsamości konia Ser. D. Nr. 329282,
wystawiony na nazwisko właściciela Sikorowską Pe·
lagję, folwark Walentynowo, gm. Bytoń.
343-1-1

Z

Z

Z

tożsamości

dowód
konia Nr. 318023, wystawioZgubiono
ny na nazwisko właściciela Szlamy Wafntrauba z Tuszyna.
340-1·1
agubiono dowód tożsamosci konia. Ser. A. Nr. 3945.99
wystawiony na nazwisko właściciela Józefa Chylińskie
go.
138-1•1
aczyk Zygmunt, Lipowa 38/ zagubił pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych Nr. 725, wydane
w Łodzi.
141-3-1

Z

Z

rocznik 1912, syn Joska-Szyji,
Zarecki Moszek,
w
11·go Listopada 23,
szkały

roczenia,

Łodzi,
wydaną w Łodzi.

zamieod147-1-1

zagubił kartę

zamieszkały w Łodzi,
zagubił książeczkę wojskową, wydaną
Pińczów,
153-1-!

Jan, r, 1904, syn Józefa,
Zawada
Ogrodowa 60,

przez PKU.
gidowa Amalja, gm. Chojny, Rzgowska 137, zagubiła
zezwolenie na praktykę akuszeryjną, wydaną przez
.
127-1-1
Starostwo Powiatowe· w Łodzi.

Z

Lejbuś, Kilińskiego 67, zagubił weksel na zł. 65,
Zy.lber
płatny w lipcu .1934 r., wystawca l.f Zylber,
128-1-1

Z aginął
przei

dowód osobisty Zygmunta Sznajder, wydany
Puczniew.
182-3-1

gminę

świadectwo przemysłowe, wydane przez kasę IV
Z. aginęło
Urzędu Skarbowego w Łodzi .za Nr. 1390 w 1934 r.
imię Ewalda
kątna 47.

na

Dreberta i Zygmunta Frytza,

Łódź,

Za131-3·1

Prenumerata wynosi: kwartalnie zł~· 4.50, rocznie zł. 18.- wraz z przesyłką pocztową.
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Adres Redakcji i Administracji: Urząd Wojewódzki, Łódź, Ogrodowa 15, tel. 158-50. Administracja czynna od 9-2 ppoł.
.
Cena połedyńczego egzemplarza 75 gr.
Administracja przyjmuje ogłoszenia instytucyj społecznych i użyteczności publicznej, od osób .. zaś prywatnych tylko
takie, ktere wynikają ze stosunku do władz rządowych i wymienionych instytucyj. - C~ny ogłoszeti: drobne 1 krotne
15 .groszy .za wyraz, najmniej zł. 1,50, -:- 3 krotne 30 groszy za wyraz. Zwyczajne: 30 groszy za wiersz milimetrowy
~
.
(szpalty redakcvjnef ).

Reklamacje z· powodu nieotriy. ma.nla p.oszczeg61nych numer6w Dziennika Wojew6dzkle90 nalety wnosif do miejscowych urzęd6w pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu nast.pnego kole nego numeru.
Drukarnia Państwowa w l.o<łzi. Piotrkow1ka 85 259/34

