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Wiadomości

miejskie.

W sprawie prolongowania zezwoleń na broń palnił
I kart łowieckich na rok 1933. Ponieważ z dniem 31 /Xll. 32
roku · upłynął termin ważności zezwoleń na broń palną krótką
·i myśliwską, podaje się do wiadomości posiadaczom tych zezwoleń oraz kart łowieckich, że wszyscy ci posiadacze winni zło
tyć
w Starostwie podania z prośbą o prolongof.ianie im
posiadan ych zezwoleń. Podania podlegają opłacie stemplowej
w wysokości _zł. 5.- . Ci zaś, którzy nie zamierzają się ub iegać
o prolongatę na rok 1933, winni posiadar ą broń sprzedać
w jednym ze sklepów broni, lub osobom uprawnionym do kupna,
a kwit ze sprzedaży przesłać lub przedłożyć osobiście w Łó
dzkim Starostwie z oświadcz_!!niem na tym samym kwicie, że
zrzekają się zezwolenia na dalsze posiadanie.
O terminie zgłoszenia s ię po odbiór zezwolenia będą wszyscy powiadomieni za pośrednictwem odnośnych Urzedów gminnyh lub Magistratów.
Ci zaś, którzy do dnia 30. IV. 33 r. nie otrzymaliby zawiadom ienia o zgłoszeniu s i ę do Starostwa, ;i złożyli podania, winni
bez zawiadomien ia zełos:ć się do Starośtwa 'w okresie

od I do ló maja 1983 r .

I

Cua ogłoszeń:
za wiersz I-szpaltowy
za· tekstem
SO 1r.
Uy,badzi raz na •ini•'·

Il

Ulgi dla · prumysłowc:ów. Zarząd Obwodo~y Funduszu
Bezrobocia w Łodzi podaje do wiadomości zainteresowanych zakładów pracy, iż stosown e do decyzji Pana Ministra Opieki Społecznej (pismo Ministerstwa Opieki Społecznej z dn . 2. I. JIJ33 r.
N2 98J3. P. zm„ przyznane zostały zakładom pracy nast,pujące ulgi:
· I) Zakłady pracy, prowadzące prawidlov.ą ks i ęgowość i zabezpieczające w Funduszu Bezrobocia conajmn 'ej 1OO robotni·
ków, mogą być zwolnione od nad sy łania odpisów, względn i e
wyciągów imiennych z list piacy. Podania w tym względzie •za·
i nteresowane zakłady pracy mol(ą wnosi ć do Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobocia, w Łodzi.
· Udzielona uli?a może być cofnięta przez Fundusz Bezrobocia w wypadkach, gdy zakład pracy nie stosuje się do przepisów Ustawy, zwłaszcza wrazie stwi erdzenia, że wydawane zwalnia~ym robotnikom zaświadczenia z pracy nie odpowiadają istotnemu stanowi rzeczy. Wzamian odpisów list płacy odnośne zakłady pracy obowiązane ·Sit nadsyłać zawiadomienia o należnych
wkłada~ w,edług dawnego wzoru - w terminach ustalonych dla
nadsyłania./(i st płacy, t. j. do dnia 10-go każdego m i esiąca za

I'

..,. _

' I

miesiąc ub i egły.

2) Wszystkie zakłady pracy zostają zwolnione od nadsyła
nia zawiadomień o robotnikach nowoprzyjetych. Natomiast, zgodnie z pktem a) art. 30 Ustawy Z1bezpieczen iov. ej wszystkie.
zakłady ,pracy ..obowiązane są ·w dalszym ciągu nadsyłać zawiadomienia o robotnikach nowoprzyj ę1ych do Państwowych Urzę
dów Pośrednictwa Pracy, a to w myśl zarządania Ministra Pracy
i Opieki Społecznej z dn. 6 paźdz i ernika 1926 r. (Monitor Polski N2 236/26 poz. 666.
3) Zamiast zawiadomień o zwolnieniu robotników zakłady
prac,.-ebowiązane są nadsyłać do Zarządu Obwodowejo odpisy
wydanych zaświadcżeń z pracy lub wykazy tych zfświadczeń
w terminie 7-miu dni od wydania zaświadczenia .
. •
_Powyższe załatwien ię uważać należy jako prowizoryczne do
czasu odpowiedn iego znowelizowania przepisów- "' ykonawczycb,
co ma nast~pić w niedalekiej przyszło ści.
·

Wszyscy posiadacze broni dług ' ej. myśliwsk i ej i kart ło·
wieckich, kiedy otrzymają v.ezv.an ie o zgłoszeniu si ę, winni
zabrać ze rnbą dov.ód o posiadaniu terenu łow i eck i ego lub
legi1ymację o · należeniu do kólka łov.ieckiego, \l'ażną n<l"rok 1933.
W legilymacji wi nro być uv.ddocznionl', ile dane kółko ma
czło n ków i ile ~o~ada hek1arćw gruntćv. do rolov.an ia.
Niezłożenie podania o prolongowanie zezv.olenia i niezgło
szenie się na weZ\\ anie po odbiór zezwolenia v. e wskazanym
czasie, będzie uważane za rezygnację otrz)·mania zezwolenia.
Posiadanie broni po tym terminie będz i e uv. ażane jako
nielegalne i będzie karane w myśl Art. 48 ust. 1 Rozi:orządzenia
Prezyden1a Rzeczyposrolitej Polskiej z dnia 27 X. 1932 roku
o prawie, amunicji i materjałach v.ybuchov.ych .
. 1~11lrcrcn·faie wr.-ca~s~ wa~na u;;·cw-nrzJe miarnv-i---"l!Cr=z:y.,-r:m=-o
=-w
=a=
nr:e:-r.e::::r"'m~=
natoil w.
zwrąz u z coraz zę -e-1..:1- - - --f
miejsca zamieszkania osoba, posiadająca poZ\I olenil', winna· je powtarzające mi s1ę w.ypadkami przyjmowania 1erminatorów rze- . _
przedstaw i ć pned urłyv.1m dni ~O v.la ści v.ej dla 5Vtei,O miejsca mieślniczych przez osoby nieposiadające ~u l!mu uprawnień,
zamieszkan ia pov. iatov.ej v. lad; v acm inistr acyjr ej Of.ólr.ej w celu Izba Rzemieślnicza w ŁodŻi wyjaśnia, ii uprawnieni do trzymazaopatrzen ia l(O w adr.01ację o zm ian ie miejsca nm ieszhnia.
nia terminatorów są tylko dyplomowani mistrzowie.
Pozatem stosunek m i ędz* mistrzem a terminatorem winien
Znac:zkl dl~ p!ów na rok 1933. Zgodnie z rozporzą· być określony umową, a umowa zarejestrowana w Izbie Rzemieśln iczej.
dzen ie m Wojev.ody Łó dzkiego z dn ia 20. VI. 1931 r„ o z"'al
.
Nieprzestrzeganie pr1episów termihatorskic h ścigar.e będ z ie
cz1niu wścieklizny u zw i erząt, Ma1?istrat zaw iadamia v.szys1kich
z całą surowością prav. a.
właścic i eli psów, że ZDIClkl dla paów' llA ·rok 19a3 ~ą j uż "'Y·
~
dawane za opłalę 40 gr. w v.ydz iale s karłlov.ym Magistr a1u
w godzinach od 8- ei do 13-ej.
Podziękowanie. Zarząd Towarzystwa Kolonji Letnich dla
Dzieci w Zgierzu skład.a tą drogą serdeczne podz i ękowan ie tym
Jednocześnie Mlgistrat zv.raca uv.ai?ę na § S ro1~or1ądze·
nia, w myśl k1órego właściciele p!ów obowiąuni ~ą zgłas12ć wszystkim P. T. Gospodyniom i Gospodarzom, którzy pracą swą
w ciągu JO dni w magiWacie o każdY.m pri)bytk.u l~b ubytku i of i arnością przy~zynili się do powodzenia tradycyjneg~ balu
Towarzystv. a, jaki odbył s i ę dnia 31 grudnia l 932 roku.
psa. ,
jednocześnie dz iękujemy tym z pośród zaproszonych gości,
Niezastosowanie się do po"'yższego · będzie karne aresztem
.którzy, n:e PfZYSzedłszy na wzmiankowany wyżej bal, nadesła!i
do 3 tygodni, lub grzywną do 1000 zł.
Towarzystw i.f'wraz z niewykorzystanemi zaproszeniami nitej wyszczególniol!e kwoty:

- - - - - -·o-_------..,.-
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Gutta lciarska.

-.:-:-

- , P~P::-.fi.rdziński ~~yb~i_,: ·3 ·~ł., .i . Dłu·
iositwska - 3 d, Fl'fdowa - 3 d ; L 96łlka~ 20 Ił., Dr•.
Haessner - S d., H1akowfe - 6 'd .', JaakOwaki . - 2 d„ Janaaewskl - 3 zł., S. K•cowa. - 3 zt„ Krauze - .J Ił, Ch,·Kronenbel'.ł-3 zł., Int. Królikowscy-r-6 zł., E. Lłlnprechtowfe-6zł. ,
Ltmprecht jun. - 3 zł•• Dr. Luoccy - 10 zł. , Led~ocho'!scy Ił ..zł., Majcherscy - 6 zł. , J. Mączka - I zł., J. Niepokój-a zł. ,
S, Otogowa - 3 zł„ Dyr. P.aseccy - 7 ił„ H. Piotrowslrj,.-3zł.,
Dyr. Próchnikowie -:- 6 zł„ M. Seiffertó~na - 3 zł„ Dr. Soło
niewicz - 3 zł., ś .viderek - 6 zł„ I. $ .v1derscy - · 6 zł. , J. Teskowa-5 zł„ Wachsow1 3 zł, M. Zajączkowska--3 zł .• A. Zerndt3 zł. Ig. Biskupski 5 zł. Razem I 54 zł.
Zestawienie kasowe.
Wpływy wynosr.ą·
Z~.
1.626,01 1/s guldena
Wyda1ki
8 n.1 ~
Czysty ~ysk Zł .'
199,85 i 1/ 1 guldena
Za Zam1d:
Dr. B. Lazarowa
B Wachnik
Pr~ewodnicząca.
Skarbnik.

l zt...4ni.
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.. Sekrell~je ~ ~ryniak ~oman.

Porqdek dzieitn)t: '-
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1) Odczytanie protokułu,

.._

~ .

2) Komualblty,

.
3) Pierwsze i dru&le czytanie budietu
4) Wolne wnioski. ~

na

rok

4~33/34,

„

1) .. o•n7łaale pro&a.....
Protokuł ·I

posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 9 styczni~ .
1933 r. po odczytaniu przzyjęto bez zmlari.
· 2)

Kom.alkał7.

przyjęła do wiadomości
oświadczenie burmistrza Swiercza, że na przewodniczącego Komisji w sprawie rewizji cen za światło elektryczne za zgod11
obydwu stron powołany został p. Witold Swięticki, prezes
Sądu Najwyższego w Warszawie.
.
·

W komunikatach Rada Miejska

3) i I Il es1taale badieta aa rok 1933/:U.
Przed przystąpieniem do obrad nad budtetem przewodnictwo
Rocznica l"owsłilnLI Styczniowz10. Dnia 19 stycznia r. b. objął wice-burmistrz Zajączkowski.
odbyło sie- w Magistracie zebranie przedstawicieli ws~stkich
. Reftruje burmistrz Swiercz komunikując, ie przedłożony
miejsco.wych organizacji społecznych celem ustalenia programu Radzie Miejskiej do uchwalenia budżet na rok 1933/34 pod
obchodu uroczystości Powstania S1yczniowego. Z uwagi na to, względem swej wysokości nie wiele różni się od budże1u roku
ie rocmica piarwszei-1>1twy powstańców pod wsią Dobrą w oko· bieżącego. . Budżet ten opracowany został pod kątem wydzielelicy Zgierza przypada na dzień 24 lutego postanowiono odłożyć nia miasta z powiatu ·i zamyka się sumą zł. 72t,886.50.
uroczystość 11:a dzień 2ó lutego r. b. Bliższe szczegóły podane
• W. porównaniu z budżetem roku bieżącego jest on powię·
będą w afiszach.
·
· ,
. kszony o SUl]lę zt. 50,000.-. Natomiast jeteli .\\'ziąć pod uNagc
Dia uczczenia powstańców 1863 roku zainicjowano zbiórkę" budżet z r . i 930/31 na którem oparte zostało ułożenie budżetu,
ofiar, przyczem na zebraniu złożono następujące sumy: Burmistrz . zgodnie z rozporządzeniem Preqdenta Rzeczypospolitej, jest on
Jan Swiertz 20 zł„ Ks. Dziekan Jan Cesarz 20 zł„ Dr. Jakób zmniejszony o 32°1. . po wyłącz~u pozycji przpznaczonej na
S1efan Cezak IO zł . , Państwowa Szkoła Handlowa IO zł, Inż . spłatę długów.
Z. Nowiński - I'! zł, Wice-burmistrz L. Zajączkowski IO ·zł,; Inż,
Do ważniejszych zmian, jakie poczyniono w budżecie roku
M. Kralk owski .5 zł., Związek Inwalidów Wojennych !O zł„ Dyr. przyszłego należy ialiczyć w wydatkach. podwyższenie pozycji
Ed.ward Wieczorek 5 zł„ Związek Legjonistów 5 zł, Polska na spłatę długów o sumę zł. 57,000.-, wstawienie kredytu na
Orizanizacja Wojskowa 5 zł. , Stkoła Powszechna Ni 1 5 zł. , utrzymanie dróg publicznych w wysokości zł. 12,000.- oraz
Związek Harcerstwa Polskiego 5 zł., Koło Samokształcenia przy zmniejszenie wydatków . na administrację ogólną o sumę około
Oimnaz. Państw. 5 zł„ Klub Sportowy Policji Państwowej 5 zł„ zł. 30,000.-.
Po stronie przychodu wpływy zmniejszono
Bratnia Pomoc przy Pań;t..v . Serninujum 8 zł . Grono Nauczyc. . o kwotę zł . 50,000.-, jednak ogólnię biorąc przychód powię·
przy Pań>tw. Semin. 12.10 zł. Stkoła Powszechnej Ni 2 IO zł„ ~szony został przez wslawienie do budżetu sumy zł. 76,000,
Federacja Obrońców O jczyzny IO zł. Związek Rezerwis1ów 10 zł~ -1>rzewidzianej z pływów podatku inwestycyjnego, jaki miasto
Dr. M. Królikowski 5 zł„ I nż . •w. Flaczyński 5 zł, Dr. Ruciński pobierać będzie z chwilą wydzielenia z powiatu.
5 ' zł., Dr. E Lasocki 5 zł„ Dyr. Pawlikowski 5 zł„ L. Górko 3 zł.,
W. Mucha 2 zł„ Dyr. T. Czerski 5 zł, Inż. K. Cybulski 5 zł.,
·Następnie burmistrz Swiercz podaje ogólne kwoty ' poszcze- ·
Związek $tr:..elecki 10 zł, Dzieci Szkoły Powsz. J1fw 5. zł. 1.40, gólnych działów budżetu , z których wynika, że największą poNauczycielstwo Szkoły Powsz. .Nv 5 zł . 5, Związek Pracowników zycją w wydatkach. stanowi pozycja .przeznaczona na spłatę dłu
Miejsklch IO zł ; Szkoła Powszech . .Nv 3 5 zł. Razem zł. 257.50. gów, gdyż 36°1. ogólnego budżetu, dalej administracja ogólna
19'/,, Opieka Społeczna 18°/0 , szkolnictwo
91 / 0 i ·t. d.
Powyższym ofiarodawcom Komitet składa serdeczne .po·
dzięko.wanie i jednocześnie dodaie, że dalsze ' składki przyjmuje
W końcu stwierdza, że tak jak w roku bieżącym również
M ·
·
· b
·
L
k
k'
i na ro~ przyszły budżet miasta dostosowy został do obec;nych
w agistracie wice· ~rmistrz · a1ącz ows 1·
ciężkich warunków ekonomicznych i może być nazwany budże-
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tem kryzysowym.
•
Powyższy referat wraz z rozesłaniem reliminarzy budżeto
wych radnym, Rada Miejska jednogłośnie przyj~ła jako pierwsze .
·
czylanie budżetu.
Poczem przysląp i ono do drugie110 czytania budże1u admi•
nistracyjnego Rozchodu.
--~~=O
~ fl~ra na bctrobotnych. Dr. J. Fiszel złożył zł. IO.Podczas obrad nad działem I .Administracja ogólna• na
o rzy IH)'l:11-o-~Cirktera-w--dniu-25-grudnia-ub:-r.,...-tyłułem-1--=za=p=y=a=n""'1e rai'l~gu-Fluzyń·skrego-;-gdzie-utokowany-:jest-F.undua .....·- i - - /
honorarju m z~ .konsilium.
Emerylalny pracowników miejskich
'aśnił burmistrz, że Fun·
dll.S~tm.. znąi.@je slę__w~kasie miejs.kL
_
-.-.
Po tym wyjaśnieniu cały Dział
zamykający się sumą
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Miejskiej
zł. 138,199. 0ł w głosow.aniu jedno
nie przyjęto.
z .dnia 24 stycznia 1933 rok.u.
Dział li .Majątek komunalny
w sumie zł. · 1,490.11
• IV .Splata . długów"
• 261,566.10
Przewodniczący burmistrz Świercz stwierdzając obecność
42, l .S 1.28
V .Drogi i place publiczne
12 radnych oraz 3 członków Magistratu, otwiera posiedzenie Rady Miejskiej o godz. 7,40 wj ecz.
VI .Oświata
. 10,095,9,2!)5.40
• VII .Kultura i sztuka"
Obecni . radni I) Czapliński Ignacy, 2. Chojnacki Michał,
3) Chojnacki Adolf, 4) Flaczyński Władysław, 5) Kowalski Szcze- jednogłofaie uchwalono.
Przy uchwałach nad działem VIII zabrał głos.radny Luksz:..._ , ' ·IT
pan, 6) Luksztejdt Wacław, 1) Morl(ensztern -A:bram, "8) Miihle
Roman, 9) Michalak Antoni, IO) Siciński Józef, I I) Zastawny tejdt prosząc o wyjaśnienie, jakie wydatki z wiązane są z przezFranciszek, I 2) Żeleszkiewicz Czesław oraz członkowie Magi- naczeniem kwoty 500.- zł. na przysposobienie wojskowe.
bi
stra!Jr. I) w!ce!burmistrz Z!jączkowski, ławflicy: Szmidt Edward
W odpowiedzi burmistrz ·swiercz wyjaśnia, że kwota ta
p
I s~warc Isucher.
przeznaczona jest na wydatki zwi4zane z prowadzeniem wychoo
przy.spo~ob
i
en
i
a
wojskowego
na
terenie
miawania
fizycznego
i
Nieobecni radni: t) OriinberJ! Fabjan, 2) Piwowski Włady
d
sj'aw. 3) Jagiełło Władysław, 4) Stasiak Jan, 5)_ Sirkis Lejzer, sta Zgierza, jak kupno nab ćtl-.u trzymanie strzelnicy i t. p.
6) Wieczorek Edward, 7) Zwykielski Gedajle oraz ławnik: MarPoczem Dział VIII .Z<irowie publiczne• zamykający się 1
tyński Jan.
· ....__
sumą zł. I 1,011.88 jednogto.śnie przyj ęto.
Zn11lcziono. W komisarjacie Policji znajduje się znaleztona
portmanetka z zawartością·. zł. 7 gr. IO.
Prawy właściciel może się zizłosić po odbiór do Komisarjatu w godzinach urz,edowych do dnia 15 lulego r. b.

·.
Jl6 ;I.
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.J·

W dysbsji ·.aad działem IX .Opieka Społęczna• · zabrał
Kosm.als~i zap)'tuj.c, czy w zwill&ku z 111t1j~ll'! .
nasa.ptć wydzieleniem miasta z powiatu nie wyłoni sie kwestia
. - - - ·- - - - .otwaę:ia upltala.
. Burmistrz Swiercz wyjaśnia, te w tej chwili trudno jest
pnewldzieć, jak na te sprawe upatrywać bedzie sie Wojewódzki
Urz•d Zdrowia, 5'dzl jednak, te w najblitszej przyszłości nie
41aleiy sle teto spodziewać, chyba, te wyst,piłaby w większych
rozmiarach epidemja chorób zakaźnych.
W uwpełnleniu wyjaśnień burmistrza Swiercza ·wice·burmistrz
Zaj•czkowski stwierdza, że utrzymanie chorych w szpitalach
zamiejscowych, jak to ma miejsce obecnie kalkuluje sie taniej,
przyczem - pobyt chorych w spitalach ,zamiejscowych, a w szcze·
gólnóści w szpitalu Ewangielickim w lodzi, dokąd przeważnie
:Skierowuje się chorych znacmie jest korzystniejsze niż w dawnym szpitalu miejskim. Z tego też wzgledu wiec-burmistrz Zaj•czkowski 1peluje do radnych, aby ci starali się odpowiednio
urobić opinję publiczną w tej sprawie.
. Cały Dział IX w sumie zł. 129,781.18 w głosowaniu jednogłośnie uchwalono.
w sumie zł. 1,340.Dział X • Targowica zwierzę:a•
XI .Szkoła Dokształ. Zawod.•
•
• 8,126.• 39,961.• XII .Bezp.• publ. (oświetlenie)" •
5,958.94
u'ic
• XIII .R ó t n e"

1tos.· radny

jedno-głośnie przyjęto.

Cały rozchód zamykający się sumą zł. 7 H,8116. w
.
waniu jednogłośnie uchwalono.
Na tern obrady nad budżetem zakończono.
ł)

głoso·

ł

Wolne wnlt1kl.

do wymiaru podatku
obrotu na rok '1.932.

przemysłowego

od

Na zasadzie art. 52 do 55 ustawy o państwowym podatku
z dnia 15. VII. 1925 r. w brzmieniu obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 27. I. 1932 r. (Dz. U. R. P. Nit 17
poz. 110), Izba S~arbowa wzywa płatników podatku przemysło
wego od obrotu •• aby w terminie -do dnia 16 lutego 1933 r. zło•
:%yli zeznanie o obrocie osiągniętym w roku 1932.
1) co do każdego oddzielnego zakładu względnie przedsiębior
stwa handlowego, zaliczonego w taryfie (art. 23) do kategorjil . i li przedsiębiorstw handlowycw;
2} co do każdego oddzielnego zakładu, względnie p.rzedsię
biorstwa przemysłowego, zaliczonego w taryfie · do pierwszych pięciu kategoryj przedsiębiorstw przemysłowych;
.3) co do katdego zajęcia przemysłowego, zaliczonego w tary
· La) · )_.za~ • 11ue.
r---.,,...--~fie-fz.zał.-d0-ar-t 23-d<>-kategcuji
1 · mysłowych ;
4) CO do każdego Sll!)Odziefnego WOinego zajęcia zawodowe ·
go (art. 9).
Przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe należące do ka-tegoryj •niższych, niż wskazane w p. 1 2 niniejszego artykułu,
111ogą także składać zeznania o obrocie i w takim razie korzy-stlją z uprawnienia przysługującego płatnikom podatku przemy·
' -słowego z mocy, ustępu 3 art. 76 ustawy o podatku przemysłowym .
Zeznania o obrocie winny być składane we właściwych
, {)rzędach S~ar~owych, gdzie też wydawane będą bezpłatnie for·mularze zeznan.
Spółki z ograniczoną oJpowiedzialnością i inne przedsię1>iorstwa, które na ns1dzie swych statutów lub specjalnych prze·pisów są obow i ązane dq publicznego ogłuzania sprawozdań
o swx_ch op1:racjach lub do składania · sprawozdań do zatwierdzenia wł.1ściwym organom, winny składać zeznanfa o obrotach
wszystkich należących do nich zakładów, lecz każdego oddzielnie
temu Urzędowi S'<arbowemu, w okręgu którego znajduje się sie-.
.dziba zarządu Spółki, względnie przedsięb i orstwa .
przemysłowym

...........

'

.
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Ob~iesz:cunie.:
zeznań

Obwieszczenie
. Podaje się do wiadomości, co następuje:

Ogłoszenia u.rzędowe.

składaniu

·z.

w sprawie podatku ·dochodowego na rok podatkowy 1933

Wolnych .wniosków nie zgłoszono .
N1 powytszem posiedzenie zakończono .

o.

Natomiast Spółki Akcyjne złołyć inaM ·&e&naala o obrocie
tej !&ble Skarbowej, w której okreta znajduje się siedziba urqda Spółki •
- -Kto nie złoty zeznania-o-obrocie (jń. „ 62;-63 ~ 64) w teJ
minie, oznaczonym w art. 66, lub \to wbrew postanowieniom
art. 63 przedstawi w zeznaniu o obrocie niezupełne dane. ulegnie
karze plenletnej od 60 do 600 złotych, a to w myśl art. 103
ustlwy o podatku przemysłowym.
~ Kto w celu uchylenia od ustawowej powinności podatkowej siebie lub osoby przez siebie ząstępowan~j. śwl1domle poda
w zeznaniu o obroi:ie (art. 62 i 63) względnie w wyjaśnieniu,
złożonem w myśl ·przepisów art. 75 p. 1. nieprawdziwe wiadomości, które mo211 .tlę przyczynić do udaremnienia wymi1ru.
albo do uszczuplenia ustawowo nalet11cC10 się podatku, niezależnie od obowiązku uiszczenia n1letnoścl podatkowej, ulegnie
karze pieniężnej od dwukrotnej do 20 krotnej sumy uszczuplonego, względnie naratonego na zmniejszenie lub uszczuplenie podatku, a w razie okoliczności obci11taj11cych - nadto- karze po·
zbawienia wolności do 3 miesięcy
llaellankl.
Prezes Izby Skarbowej (-)

Termin do składania zeznań o dochodzie do wymiaru popatku dochodowego na rok podatkowy 1933 upływa: dla o!lób
fizycznych i spadków wakujących z dniem 1 marca 1933 roku,
dla osób prawnych z dniem 1 maja 1933 roku.
Powyższy termin nie obowiązuje jednakowoż osób, których
główny dochód płynie:
1) z nieruchomości--gruntowej, nieprzekraczającej 20 ha.
2) z przedsiębiorstwa handlowego, obowiązane110 do nabycia świadectwa przemysłowego według IV i V kategorji dla przedsiębiors~ handlowych wszędzie i według Ili kategorji handlowej w miej'Ścowościach Ili i · 1v klasy;
3) zakładu przemysłowego lub warsztatu rzemieślniczego,
wolnego od olio-wiązku nabywania świadectwa przemysłowego
lub opłacającego ten podatek ·według VIII kategorji przedsię
biorstw przemysłowych;
')) z domów mjeszkalnych, składających się najwyżej
z czterech izb.
Osoby te obowiązane są do składania zeznań tylko wtedy,
gdy otrzymują osobne weżwanie władzy podatkowej, a w. takim
razie termin do składania zeznań o dochodzie dla tego rodzaju
płat.aiJWw upływa w 30-ym dniu, licząc od dnia następnego po
doręczeniu przez władzę podatkową wezwania do złożenia ze·
znania.
Zeznanie należy składać o wszystkich dochodach. z wyj•tkiem dochodów z uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę, wypłacanych za granicą ;""winny w zeznaniu wykazać odq:bnie dochód z tego rodzaju. uposateń, stosownie ilo w k-nówe , zamieszczonych-na-blanltieeie-zez-nania--0-do'~----łt~'--~
chodzie.
Przepisane do skład;mia zeznań formularze · wydają . be:r:płatnie właściwe władze podatkowe.
Wypełnione formularze zeznań należy składać do tych władz
podatkowych I instancji, w których okręgu osoby podlegające
pojatkowi, miały miejsce zamieszkania w dniu 15 grudnia 1932 r.
Składanie zeznań mote być również uskutecznione naleiycie opłaconym listem poleconym bezpośrednio pod adresem
właściwej władzy podatkowej, względnie złożone ustnie do proo-"wJ-"'m:. :·.-:--~-~-:-------~-1~~-l
tokółu we właściwym urzęd ziet ska"'r""b""
W razie niezłożenia zeznania w powyższym terminie, wywym iar p:>datk11 będz ie uskuteczniony na podstawie materjałów,
jakiem i władza rozpe>rządza, ptatnicy zaś, którzy w przepisanym
termin ie nie złotą zeznania, ukarani będą grzywną do 100 zł .
Kto świado:nie . w celu u;hylenia się--oJ u ;tawowej powin.rtoki po.1atko Nej os'lby własnej lub p rzez sieb ie zHtępowanej,
złoży niepra ~d ziwe zeznan ie, które przyczynić się może do uda.re 1rnienia wym iaru lu'J uszczuplenia u>tawowo należącego się

..-

... ,, „

,....., · ninlllełlrie . cłtt · oliJfttllEk• clophty IMłetllGllcl • ~atko R. '-·Hr' &e poi.· 368) .,,_bmnlfnla trt.' 18 <at. •'t :'roipc)~.-lze-
o Ile nie dl'* kllra ·nrona, 'w ..,,..: · pow11te•nef
Prezydenta · 1ł1eczypospollt1j 11n11· 21 ' pddaldnllla Ust Ił
astawy karnej - uleanle karze plenięłnej od jednokl'Ollleł • . {Da. łJ, R. PAft . 9l po11. 786)- włakPWOtcl ·qdó~ wdjlłldWJc:lr.
dndzi-krOłllej-~my wymlenoneao•. uszczuptaneao lab ·nara- a tem samem pos~powatłiu dqraźnemu przed wófAowemf ~
łąneac> na jeilno I.., dru&ił' po4a&ku, a w razię okollcznołcl Iłami . kan1emi za 1brodnie pospolhe, wy11ataókllone wytej
~l>P~ajllCYf~ - nad~ karze pozbawienia wolnąścl do 1. roku. . w częsci Il-ej ustęp B. pin. ·8) niniejszego rozkazu pocłlepf•

,

li.

Niezaldnie od

' lłotenla

zeznania płatnicy, obowiązani do
Składania zeznań, bft •ezwania ze strony •ładzy wymiarowej,
winni ś11 simi obliczyć onz wpłac i ć do dnia 1 maja 1933 r. do
kas ·skarbowych wprost, wzgl~dnie za pośrednictwem Poczto•ej
ł(aśy Oszczędności poto.-e podatku, przypadająceao od •Jhzane40 w zeznaniu dochodu, wedle obow i ązu i ącej skali podatko1łeJ, a dowód uskutecznienia · zapła1y w oryginale lub te~ w odpisie, podpisanym przez płatnika, przedstawić władzy podatkowej_
Osoby, które w terminie, wyznaczonym do składania ze·
znań, zeznania me złożą, obow iązane ~ą do dnia 1 maja 1933 r.
uiśc ić po~wę podatku, "Aymierz,onego za rok podatkO\\Y 1932.
Pre1e1 lab,- Skarbowej.'

Obwieszczenie!

..

„.

*

Wli -

Na pods1awie rozkazu Ministra Spraw Wojskol'ych, ogło·
szonego w Dzienniku Rozkazów Nv 23/32. poz. 310,
dziei
w m)śl art. 62 rozporządzenia Rady Min istrów z dnia 10 maja
19W r. (Dz. U. R. P. Nv 59 poz. 268) i § 437 u. p. k. w., jako
właści\\y do•(idca w przedmiocie przestępstw , n a l eżących do
właści•ości l'Ojsko\loych sądów okręgO\\)ch ; popełn i onych przez
.osoby podporządkowane mi ja~o \\ła ści \\tmu do\\ódcy za·
r7.4dzam:
•
I. W •ypadkach popełnienia przez osoby, podporząd ko
wane mi jako właściwemu dowó1ky, po ogłoszeniu niniejszego
rozkazu , jednej_ z nitej wyszczególn ionych zbrodni, naltży stoso·
wać postępowanie doraźne, przewidziane ustną postęi:;o ... ania
karnego wojskowego.
Il. Postępówaniu doraźne!'1 u podlegają następujące zbrodnie.

rów11leł:

a) osoby, które na zasadzie stosunku publiczno-prawnego' lu•
umownt&o pełnią słutbę w poszcze&ólnycb działach admfnistratjl wojskowej i„ w czacie trwania tego stosunku- zbro·
dnie te popełniły,
b) osoby, zatrudnione w przedsiębiorstwach przemysło'wyci,
publicznych- i prywatnych, o Ile zbrodnie te popełqlły w cza.
sie oraz w związku z wykonywaniem umowy lub zlecenia'
co do dostawy przedmiotów zaopatrzenia wojska.
·
IV. Przed popełnieniem wymienionych zbrodni ostrzegam.
z zagrożeniem, że każdy kto po ogłoszeniu niniejszego rozkazu„
dopuści się tych zbrodni, będzie oddany pod sąd do{aźny i ukarany śmiercią _ przez rozstrzelan ie.
Oo\\ ódca Okręgu Korpusu Ne IV.
{.:_ ) Bałaebowakl generał-bryaady.
~owyższe obw ieszczenie poda j ę do. wiadomości publicznej
w mysi pisma Dowództwa Ok1(gu Ko rpu!u N2 IV. w Łodzi z dn.
31. Xll. 1932 r. N2 382 kanc.
Starosta Powlatow:y.

PODZIĘKOWANIE.

__ Wszystkim, którzy okazal i mi tyle serca i współczucia w niesz.
częściu , jakie mnie spotkalo z powodu Smierci ukoct.nego mojego męta
ś . -t

Eugenjusza Bronisława Drabikowskiego
a w szczególności Wielebnemu Księdu Pabjańczykowi, Chórowi
Ko$cielnemu. gospodzie i cechowi Piekarzy, ~larcerzom im. ks. Poniatowskiego, Obywatelom Nieru~homosci . orlZ krewnym. przyjaciołom ,
znajomym i pozostałym uczestnikom pogrzebu składa serdeczne
podz iękowanie pogr11t.ona· w smutku.

A. Woj1kowe.
\
1)· przeciwko karnośd z a'rr. 55 § 3_k. k. w. - jeżeli z czyn·
neao targnięcia na przełożonego wynikła jego śm ierć,
2) przeciwko karności z art. 6'4 § 1 k. k. w.
li. Pospolite.

1) zbrodnie sianu z art. 93 § 1 i 94 § 1 k. k., oraz z art.
96, 97; 98 k. k., jeżeli zbrodnie te dotyczą czynów. określonych
w art. 98 § I. lub 9'4 § 1 k. k„
2) przeciwko władzom i urzędom z art. 125 i 1 k. k.
3) przeciwko pbnądkowi publicznel'l)u z art. 166 § 2 k. k.,
jeżeli zwięzek ma na celu przestępstwa. podlegaj11ce postępowa
niu doraźnemu przed \\Ojskowemi sadami karnemi,
4) przeciwko porządkowi publicznemu z art. 167 k. k.,
. me
. bezp1.eczrnstwa
•
5) sprowa dzen1a
powszec hnego .ar.I 215

ł-rirr.-ztf>§-t-arr.-2-:t?-§-1-k-:-k . ,

p.

Żona.

Zaginęła

wydana przez P: U. P. P.
legitymacja I 3777 Feliks

~

Wacławiki.

.

~

przez P.U.P.P, w Zgierzu
Zagubl'ono leg·i'fymacj'ę wyd~mą
na
Henryka
rmę

Boguslaka~

zam ieszkałego w Zgierzu, ul. SłoW'ackiego .N'2 6.

I
I

Zagmę
' łaIeg1'fymacja' ft!U. 1551 Ekspozytura
~dana przez P U P P
w . Zgie~z~
_

/i

no 'mię_l!.e.tr_QD.f"IA Maciak. zam. w Z11:ierzu Ciosnowska 22. - t i - 6) przeciwko . życiu i zdrowiu z art. 225 § 1 k. k.,
7) przeciwko mieniu z art. 268, art. 269 i art. 260 k. k.
oraz z art. 261 k. k., jeteli sprawca był zaopatrzony w broń Zagubił legitymację
wydaną wp~;i!rl:; U: P. P.
• lub narzędzie przeznaczone do n1paści lub obrony,
Jan
Marcinkowski.
8) ujawnienia tajemnicy i szpiegostwa, przew_idziane w roz·
porządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 1utego 1928 r.
o karach za sfpiegostwo i niektóre inne przestępstwa przeciw
Państwu (Dz. u. R. P. NI. Hl poz. 160) w art, 1 § 2- 4, w art. Zaginąfa
~?~pa~;yrur:ęezwP.ZUgi~;~~
3 § l, art. 4 § 2 - jeżeli sprawca dz i ałał z naruszeniem obo---'w-'1"ą-z,"·ow um:1:11r publicznego- lub -słułby-publiGz-nej.-w..arl.-5-§_,„.., _______.Jnu.;a..imię_Klu.s.k..a..J&rui~
o=ld
~
· --------oraz w art. 6 § 2 ~ jeżeli zebranie lub uzyskane wiadomości
łub przedmioty były sprawcy · dostępne wskutek podjęcia się pracy dla Państw,, albo ze względu na urząd publiczny, służbę puJan Rządkiewicz zgp,ł>ił legitymację
bliczną lub zlecenie urzędowe.
Państwowego
Urzędu Pośrednictwa Pracy . w Zgierzu.
III. Nadmieniam przytem, te w myśl art. 2 i 3 pkt. e) i I)
rozporządzen ia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r.· (Oz. U.

I 634

legitymacJ'aH! 4264

Dnik M. Nowicki Y! Ztitrzu.

