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ŁÓDŻ, 11-gi ZESZYT KWIETNIOWY 1933 R.

.N! 5 (55)

W środę, 26-go kwietnia r. b.

Ogólne Zebranie

Członków

Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi

Właściciele Nieruchomości!
Dnia 26 kw ie t n i a r. b. o godzinie 6.30 po południu, odbędzie się Ogólne Zebranie
Członków Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi, na którem będą rozpatrywane najżywotniejsze Wasze sprawy.
z Was wymaga bezwzględnego przybycia na to Zebranie. Mało tego!
Trzeba jeszcze będzie wytrwać przez cały czas trwania Zebrania. Przez jednogodzinną niewytrwałość możecie miesiące i lata cierpieć I A więc wszyscy, jak jeden mąż, stawcie się I
łnreres każdego

Od jednego

głosu

czasami

może zależeć

los Wasz i Waszych

współstowarzyszonych

I

Zastępstwo stron przez pełnomocników
w świetle nowego K.P.C.
Kto może być pełnomocnikiem. Przymus adwokacki. Zakres pełnomocnictwa procesowego. Wygaśnięcie pełnomocnictwa.

.Radykalne zmiany, ·wiprowadzone do naszego

procesu

sądowego z dniem 1 sty;cznia 1933 r. w :owiązku z wejściem
w życie nowego Kodeksu Postępowania Cywilneg-0 (K.P.C.J,
nie ominęł'y też dziedziny przepisów, normujących zastęp

w postępowaniu sądowem.
w tej dziedzinie jest wprowadzenie
przymusu adwokackiego, począwszy od Sądu Okręgowego;
procesy dzielą się więc na takie, w których strona obowią
zana jest bezwzględnie działać przez adwokata, czyli adwokackie i takie, w których ustanO'wienie :pełnomocnika-adwo
kata jest pozostawione woli stron. Przepiisy o pełnomoc
nictwie zawarte są w •dziale VI księgi 2-ej K. P. C. i obejmują 14 artykułów od 84 do 97 włącznie. Przepisy te są dość
jasno sf.ormułowane 1 wYCzerpujące, niemniej jednak wymagają pewnyoh wYiaśnień i zestawienia z innemi obowią
zującemi normami prawa.
Art. 84 K. P. C. stanowi zasadę generalną, że strony oraz
ich zastępcy ustawo1wi (zastępcą ustawowym jest np. opiekun, kurator lub syndyk masy upadłości, prezes zarządu
pewnej -0soby prawnej - a więc ten, który na mocy przepisu prawnego reprezentuje inną osobę) mogą działać przed
sądem ałbo osobiście, albo przez pełnomocników. W pewnych wyipadkach jednak strona musi działać sama a nie
przez pełnomocnika, jak np. przy dowodzie z przesłuchania
stron, w innych \\'Ypadkach o'bo·wiązuje przymus adwokacki
do zastępstwa. Pełnomocnikami strony mogą być w zasadzie adwokaci, a z pośród nieadwokatów tylko spófuczestnicy sporu (a więc wspó!powód lub współpozwany) , dalej
osoby 1sprawujące zarząd majątlru lub interesów 'S tron (np.
administrator, prokurent) wreszcie ich rodzice małżonek.
rodzeństwo lub dzieci. Widzimy więc, że ustawa dopuszstwo stron przez

pełnomocników

Zasadniczą ino•wacją

cza ido zastępstwa adwokató-w t. j. osoby trudniące się zawodowo prowaidzeniem cudzych sipraw i mające ku temu odpowiednie kwalifikacje, z pośród zaś nieadwo!katów tylko
takie osoby, które ze względu na swój stosunek do stron
najprawdopodobniej są ·dobrze obeznane z okolicznościami
sprawy i po,prowadzą sprawę nie gorzej od samych stron.
do prowa~enia
Upoważnienie jakichkohviek pokątniarzy
procesów staje się wobec tego rzeczą niemożliwą.
W myśl art. 86 § 1. zastę.pstwo stron przez adwokatÓ\V
jest obo•wiązkowe w 'Postępowaniu przed Sądem Najwyż
szym, sądami apelacyjnemi i sądami ·okręgowemi jako 1pierwszą instancją; w S•p rawaoh wszczętych przed sądami grndzkiemi zastępstwo przez adwokatów oborwiązuje, poczynając
od założenia środka odwotawozego do tSądu Najwyższego.
Z powyższego wynika, że począiwszy od sądu okręgowego
jako I instancji 1>trona nie może sama wytaczać powództw.
procesowych,
stawać przed sądem, podejmować czynności
instancji, lecz
zakładać apelacji lub kasacji do wyższych
musi uczynić to wYłącznie przez adwokata. W r.rrocesach
z obowiązkowem zastępstwem adwokaakiem żadne, ahoćby
najmrne3s.zej wagi, pismo procesowe nie będzie przyjęte
przez sąd, o ile nie będzie zaopatrzone w podpis adwokata.
Strona dopuszczona wstała do dziatania osobiście tylko
wtedy, gdy chodzi o badanie świadków poza rozprawą lub
w ·drodze t. zw. rekwizycji oraz w sekretariacie sądowym.
Poza tern na wet w procesie adwokackim strona ma wawo
sama bez udziału pełnomocnika przedsiębrać czynności procesowe natury dyspozytywnej, mianowicie zawrzeć, ugodę ,
I zrzec się swego roszczenia albo uznać żądanie przeciwnika,
chociażby nie wyłączyła tych czynności z zakresu pełno
, mo-cnictwa (art. 94). Stronie 01becnej na rozprawie . służy
1
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lub odwołania oświadczeń
warunkiem jednak, że uczy,
m to natyohimiast.
Należy zaznaczyć, że zasada przymusoweg·o ~a:si.ęipstwa
aodwokackiego została w K. C. P. w brzmieniu o:bowi ą zuiją
cem przeprowadzona w sposób bezwz,ględny i szer szy niż
w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej, który przewidywał
przymus adwokacki w sądzie okręgowym jako I instanc;i
tylko d1a pewnych kategorii spraw. Do ścistego przeprowadzenia przymusu adwokackiego sklolliły ustawodawcę
ważne względy, a mianowicie, że w myśl nowoczesnej zasady sipeojalizacji, realizowanej w różnych dziedzinach ży
cia sipołecznego, fachowcy winni zastępo'Wać strony w sprawach bardziej sk•omplikowanych, że jedynie pełnomocnik
,pwcesowy z \\'yik sztalceniem prawni•czem, zdolny do krytycznego ocenienia stanu faktycznego, potrafi wykonać należytą kontrolę i dać ocenę fachową w każdej sprawie. Prowadzi to w rezultacie do zma1io:)szenia siię Hości procesów sąldo
wYOh, po przejściu bowiem przez filtr kancelarii adwokackiej wiele spraw beznadziejny.eh luib nienaidaJącyoh się do
postępowania sądowego nie wpłynie wogóle do saclu. Za
przymusem ad'wokaokim przemawiała też chęć ui<rócenia
r?zwielmoinionego do rozmiarów plagi społecznej pokąi
marstwa. Należy naidmienić, że w myśl przepisów wprdwadzającyoh K. P. ,C. prze·p isy o przymuisie aclwoka~kim .przed
sądami okręgowemi nie Olbowiązują narazie na terenie okrę
gu Sądu Apelacyjiniego w iWilnie i prned są1dami okręgowemi
w Łucku i Równem (ze względu na brak adwokatów na
Kresach Wschodnich); o terminie wejścia w życie tych przepisów na wsrpomnianych obszarach zadecyduje Minister
Siprawiedlliwości w formie osobnego rozporządzenia.
Od obowiązku zastępowania się adwokatami K. C. P.
zwalnia następuuące osoby: adwokatów, 1sędziów, prokuratorów, profesorów i docentów prawa polskich · szkół akademickich, •stałych urzędników referendarsikich Prokuratorii
Generalnej i mających kwalifikacje sędzimvskie lUib aidwokaokie notarjuszów (art. 87). Przepis ten jako ·dotyczący
ściśle Olkreiślonego grona 01só'b z zawod6w prawnQc.zych, nie
ma w J?raktyce większego znaczenia dla o,gółu. Na uiwagę
zasługuje natomiast przepis art. 123 K. P. C., że w postępO··
waniu w •Przedmiocie przyznania prawa ubogich nie obowią
zuje zastęp.stwo adwoikackie z wyjątkiem, gdy C:hO'dzi v postępowanie przed Sądem Najwyższym. Nadmienić również
należy, że w myśl art. X przepisów wprowadzających K. P.
C. zastępstwo adwokackie nie obowiązuje w postępowaniLt
przed sądem okręgowym w siprawach małżeńskich niemająt. ·
kowyoh (rozwodowych).
!Nieustanowienie adwolkata w siprawie gdzie obowiązuje
przyimus adwokacki pociąga za sobą nieważność postępowa
nia, którą sąd winien uwz.g!ędnić z urzędu, choćby przeciwnik jej nie zarzucał (art. 236), czynności proceso we vodjęte
nie przez adwokata są nieważne (art. 409 p. 2), stronę przy·
bywającą do sądu ibez adwokata uważa się za nieobecną.
a wyrok - za zaoczny, pismo zaś niezaopatrzone w podpis
adwokata w razie nieuzupełnlenia tego braku ulega zwró
ceniu stronie.
Co d.o rodzaju i zakresu pełnomocnictwa K. P. C. rozróżnia pełnomocnictwo proceso\ve bądź ogólne t. zw. upo ·
ważniające do prowadzenia wszelkich spraw w imieniu mocodawcy, bądź do prowadzenia pos:zc.zegóilnych spraw lub
oznaczonej sprawy, oraz pełnomocnictwo do niektórych tylko czynności procesowych. K01deks !Postęp. Cyw. w art. 91
prnce::owe)?;U
określa sam zakres każdego pełnomocnictwa
w ten sposób, że upoważnia ono 1) do wszystkich ze sprawą
łączących się czynności procesowych jakote:l O'bejmuje powództwo wzajemne, skargę o wznowienie postępowama i postępowanie, wywolane ioh wnie'sieniem oraz wniesieniem intenvencji przeciw mocodawcy 2) ido wszelkicl1 czynnosc1,
dotyczących zabezpieczenia i egzekucji 3) do udzielenia dalszego pełnomocnictwa adwokatowi (·substytucji) 4) do zawarcia ugody, zrzeczenia się i uznania, o ile czynności te nie zostaly \VYlączone w samem pełnomocnictwie 5) do odbioru
kosztów procesu od strony przeciwnej. W ten wo,sób uję
ty zakres pełnomocnictwa udziela •pełnomocnikowi szerokiego upoważ nienia, umożliwiającego prawidłowy rozwój
procesu. \V sprawach z obowiązkowem zastęps twem adwokackiem pełnomocnictwa nie może być ograniczone poza przypadkami oznaczonemi w punkcie 4. Tłómaczy się to
tern. że ugoda, zrzeczenie się lub uznanie są czynnosciami
natury dyspozytywnej, które służą nie do popierania proce-

OBYWATBLSKI

również prawo .s.prostowania
f~kty;cznyioh pełnomocnika pod

Ponieważ

niektórzy PP. Odbiorcy, posiadaograniczniki, zwracają się przed nadejściem
terminu płatności swych rachunków do Dyrekcji
Elektrowni · z prośbą o odroczenie dnia płatno
ści, co sprzeczne jest z zawartą umową, przeto
zawiadamia się PP. Odbiorców, że listy, skie
rowane do Dyrekcji w tej sprawie, pozostawione

jący

po-

1

będą

bez •kutku I bez odpowiedzi. -

Uprzedza ' się zatem wyżej wymienionych
PP. Odbiorców, że terminy oznaczone na rachun
kac~ są

bezwsglt;dn•e

gdyz w
1

zależności

obowią Eufące,
została

od ·nich ustalona

taryfa za cnergję elektryczną. Nieuregulowane w terminie rachunki spowodują wyłączenie prądu, zgodnie § 58-a uprawnienia
rządowego Nr. 12.
zniżkowa

Dytekcja

tódzkiooo Towarzystwa Eloktrf cznooo, Sn. Akc.

I________,
(Etektrown1a l:.6dzka)

su, lecz raczej do jego zlikwidowania i dlatego należy dać
stronie możność wyłączenia tych czynności z zakresu pełno ·
mocnictwa i nawet dopuścić ją do podejmowania tych c1Zynności osobiście Olbok pełnomocnika w procesie adwokackim.
W procesie nieadwokackim pełnomocnictwo udzielone nawet adwokatowi może być dowo,lnie ograniczone. Pełno
mocnictwo ·procesowe w każ.dym razie nie upoważnia do
zapisu na sąd polubowny, gdyż zapiis taki nie łączy się
ściśle z prowadzeniem sprawy.
Opisany wyżej zakres dotyczy wyłącznie pełnomoc
nictwa procesowego. Jeżeli ktoś udziela komuś 1pełn01moc
~ictwa '}Jroceso,w ego bez jakichkoh.viek wyłączeń, to OlbejmuJe ono z reguły zakres opisany w art. 9,1, 1będący niejako
szablonem pełnomocnictwa procesowego. K. · P. C. zezwala
jednak na udzielenie pełnomocnictwa innego, ob~imująceg-0
szerszy zakres, niż przewidziany dla pe!nomocnict\va procesowego, a którego zakres należy ocenić każdoraz.owo wed.
lug jego treści oraz przepisów prawa prywatnego.
Udzielenie pełnomoonictwa następuje przez poidpiisanic
dokumentu, który winien być w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie dołączony do akt spra\Vy. Adwokat może
sam uwierzytelnić nd1pis udzielonego mu pełnomocnictwa.
W toku sprawy na posiedzeniu sądowem pełnomocnictwo
może być udzielone ustnie przez oświadczenie, które winno
Pełnomocnictwo procesowe
być wciągnięte do protokiułu.
gaśnie zasadniczo przez O'<lwolanie przez stronę lub wypowiedzenie przez pełnomocnika, w stosunku zaś do przeciwnika wygasa ono przez dopełnienie dodatkowych warunków,
kt?re są rozmaite, zaleźnie O'u tego, czy chodzi o proces, \\'
ktorym strona może sama działać przed sądem czy też 'l,
pierwszym
obowiązkowem zastępstwem a:dwokackiem. W
wypadku odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa odnosi sk,utek wobec przeciwnika procesowego do1piero z chwio wygaśnięciu pełnomoc
lą zawiadomienia przeciwnika
nictwa. \V sprawie zaś z pr-zymusem adwokackim przeciwnik musi być zawiadomiony za pośrednictwem sądu nie tylko
o \vygaśnięciu pełnomocnictwa, lecz równocześnie i o ustanowieniu nowego adwokata, jest to bowiem konieczne dla
zabezpieczenia procesowi należytego biegu, co bez ustanowienia odrazu nowego itdwokata byłoby niemożliwem. W
razie wypowiedzenia pełnomocnictwa adwokat bezwzględ
nie obowiązany jest przez dwa tygodnie zastę.pować jeszcze
stronę, inny zaś pełnomocnik obowiązany jest przedsiębrać
tylko czynności koniecz.\1e do uchronienia mocodawcy od
niekorzystnych skutków prawnych. Tak samo w wyipadkn
śmierci .strony lub utraty prziez nią z•doilności procesowej, peł
nomoc111k działa ido czasu zawieszenia postępowania.
Tak przedstav.riają się w streszczeniu obowiązujące
obecnie przepisy o zastępstwie stron •Przez pełnomocników.
Przepisy te przyczynią się niewątpliwie wraz z calym K.
P. C. do ujednostajnienia praktyki sądowej na terenie całego
państwa.
J. Rozenberg, Mgr. praw. ,
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Wnioski do porządku dziennego Dorocznego Ogólnego Zebrania Członków
Towarzystwa Kredytowego m. lodzi.
· ·
· Do Rady Nadz:o·rczej To:warzystwa Kredyto.wego m. Ło
dzi WJPłYinęły m. iin. na'Stępwjące wnioski szeregu S>towarzyszcnych do porządku dziennego Dor<Jcznego Ogólnego Zebrania
członków Torwarzystwa.

l(onwersja zaległych rat z przed 1' 1 1933 r.
„Po .112yskaniu zez1Wolenia Ministerstwa Skarbu z,godnie
z art. 3. R•oz~piorzą,dizenia Rrezydenta ·Rzeczypo:sipolitej z dnia
?l ipaź·dziernika 1932 r. o pierwrszeństwie hipotecznem i ~on
wersji zaległości oid pożyczek instytucyj 'kredytu długoter
minoiwego 1(JD z. U. R. iP. Nr. 94 poiz. 8110), Towarzystwro Kredytowe m. Łodzi k-0nwertutie ·oisolbom, !które złro,żyfy odnośne
potl.ania zgioldnie z 101bwieszczeniem Dyrekcji Towarzystwa z
lutego ub. r. wszystkie zaległe raty aż do1 Jipcorwej 1932 r.
włącznie, na warunkaoh, które usta.Ją połączone władze Towarzystwa, z tern. że żądający lmnwensji 'Winien w terminie
do dnia 15 czerwca 1933 r. wpłacić ~urnę, równą poł10'Wie
raty, i!}rzY1Padającej l()ld niego przed 1 1 1933 r„ oraz ido dnia
15 lipca 1933 r. wnieść ipełną, przyiJJadają.cą od niego ratę
styczniową 1933 r. W1Ptaty dokonane w czasie od 11 l 1933 r.
winny być traktowane jiako wpłacone na 'POczet sum, które
w myśl poprzedniego ustępu mają 1być uiszczone dla uzyskania ikonwersrji zaległo·ści.''

Uzasadnienie.
.Roq,,porządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia Z7
1932 r. o rpierwszefrstwie hipotecznem i konwersrji zalegt10iści od pożyczek instytucyj kredytu długoter
minoiwego (Dz. U. Nr. 94 IPOZ. 810), umoiliwiło 'POd wzg!ęd'em
prawnym towa:rzyistworrn kredytowY,m przyjście 'b pomocą
C'bł!cmkom T01Warzystrwa, :któr:zy z p<J1woldiu ciężkiej
sytuacj;
wrasności nieruchomej., ISllJl()IWOdorwanej l()lkolicznościami od
niej niezależnemi, nie byli w stanie podołać ciężamm, wynikają·cym z zaciągnięcia pożyczki Towarzyistwa Kredytoiwego, wziętej !Przecież iw rlmlosalnej. więk:s:zości wypadków tyilko
na cel s1płaty wierayteJlnQiści przedwojennych. Wta·dze łód:z
kieigo T1oiwarzY1Stwa KredytQWego uczyniły w siprawie tej
dwa kroki, a mianoiwicie: zawezwały zainteresowanych do
s1k::łiardania podań o koowers1je, a następl!lie, 'PO rozipatrzeniu
tychże zawiadomiły rpetentów o wysok-0ści i terminach
wptat, 'jakie ci ostatni mUJszą uskutecznić, celem dokonania
konwers;ji reisztujących należności.
Jednakże zarówno teruniny jak i żąidaine sumy Okaz,ał,y
się zbyt •w ygómwane w s,tos1unku do możliwości ptatnicz.ych
petentóiw. :Wipta:cenie bardzo po.ważnych sum zo·s talo uista··
!one rw orbręlbie 1iednego kwartału i to na jego początku:, a jak
wia:d10m0< 1mmorne olb ecnie wpłyrwa w naj1leipiszym razie olmto
k'O·ńca kiwartab.1.
Wobec rpowyiższeg:o izmuszeni jesteśmy zaiproponOlwać,
ażeby: !)is.urny żądanyc:h wpfat ograniczyć .do pół raty starej
w rprzeciwień1stwie <lo żądanej przez rDyreikcję ok. jednej ta··
kiejże raty, 2) terminy w1płat pr.zesunąć z 15 kwietnia na 15
czerwca, a z ·15 rma'ia na 1'5 lipca r. b. W ten spo1s.ó b członka~
wie będą mo1gli 'P'rzynajmniej częściowo \vykorzystać jeszicze
w,ptywy z kwartał'U lipcowego dla ·Ordnośnych 1wipłat.
paźid.ziernika

iPozatem !Proponujemy równocześnie, ażeby wpfaty, .dok-0nane, poczynając odi 1 1 r. 'b„ byty zaliczo1111e ma ·p oooet
wipłat, warunkwjącyoh konwersję.
Jest to konieczne z~
wz·g:!ęidu na to, wby J.odalni płatnicy, któr:zyi rw miarę możnośc1.
nieraz z wieilkim nawet wsz•czerbkiem dla innych s.wyoh zobowiązań, IJJIQ\Sipieszyli wpłacić, ile tylko mogli, nie znaleźli sio
w sytuacji g:o,r szej, aniżeli ci, którzy tego nie uczynili.

*

*

na-

stęrpu1 ją,cem:

„rD la

umożliwienia

Sytiuacja czJonków

ulg dla 1s itowarzyszonych 1w spl1a-caniu
zaległych rat, T'Orwarzystwo ma rprawo na zasa<dzie uohwały'
Dyrekcji, zatwierdiz1onej przez Komitet Nadzorczy To1warzyistwa, zacią1gnąć !POży;czkę do wys<Jlkośrci, równej jednej
racie, przyczem spełnienie zapłaty dłu1gu zabezrpiecza się
zibiorawą odpowiedzialnością czł1onków Towarzysit wa, jak
to ma miejsce i w usrtępie po.przednim''.

Toiwarzy1stwa

Kredytowego, jalrn
w nieim poważniejszych wig. Ze zaś z dmgiej strony musimy dbać usilnie o punktualną :wwłatę ku1Ponu, zajść może konieczno1ść zaciąignięcia rprzez To:warzyistwo pożyczki, bądź to od instytucji finansowych pryiwatnych, hąidź państw-0iwydh. Wo1bec
tego, że dlotychczasowy statut 'foiwarzY1Stwa nie przewilduje
wogóle mo.żliwości zaciągnięcia iakichllmlwiek z1 oib01Wiązań finans,owych, w przewidywaniu wytus1zicz()nej wyżej kooiecznośrci iprorponujemy uzU(Pęlnienie § 3 statutw w spo,s ób, który
rnprawni iwładze Towarzyistwa Kredyto1wegio· do zaciągnięcia
poży;czki w wysdk!ości jednej raty. Wy.soikość poiżyczki ogranicza się jedną ratą, g,dY'Ż jest to makisymalna kwota, jaka ze
względu na bezipieczeństwo wypłaty kuponu może być iednorazoiwo potrzebna.

właścicieiJi nieruclJIOmO· ści, :bruldzi 1P<YWażne o•b awy, że
dalekim już momencie .ml()IŻe zaj1ść ipotrzeba udzielenia

*
§ 31 Ustawy

*

.uzupełnia się m;.tępem

2-gim o

brzmienht

nastęrpu1ącem:

„iPod warunkJiem, jaik i wyżej, zupe~nego zabezpieczenia
TQwarzySrtwo może ze.zwalić na rozidziat pożyczki nawet wówcza,s, g1dy nie następuje rpod2iat nieruohomości, lecz należy ona do więcej aniżeli jednej 0 1s()!by'' .
W § 9 pocz~tek ustępu pierwszego otrzymuje brzmienie naspłaty idłuigu,

stępujące:

„Pożyczka Towarzystwa zabez1Pieozoną
potecznie na nieruchomości i t. d.".

być

winna hi-

Uzasadnienie.
Oharakterystyiczną cechą niemchomości łódzkich, obcią
żony•ch po.życzikami Towarzystwa. szczególnie więklszych.
jest, że należą one w ~ofosia!nej iloścl wypadków do wię
cej atniż.eili jedniegio wfaściciela. Dzięki szybko 'bmiooiają
cym się koniunkturom go1S1Podarczym, częstokrość między
wspó!·wt'lŚ!'.cielami powstaje wielka różnica w ich
sytuacji
mat·enjalnej. Po:woduje to :przede.w szystkiem
częstokroć
bardzo znaczne straty dla stron, gdyż nieraz przez, to, że strona ,gospodarcz-0 slah~za nie moie w terminie uiścić przyipadających od niej mt, •s trona .druga absOllutn!e bez winy musi
po11o~ić znaczne koszty, bądź to z tytułu Ikar za zW'~oikęr, a
często nawet i kosztów licytacyjnych. W razie szczególnie
niesrprzyjających ·okoiliczno 0 ści może dojść nawet dio zrudnowania W1S1Pólnika pr:zez licytację za zaległe raty, pomimo, ż~
jedna ze stron przY1Pada}ącą na nią część mogła i .chciała zapłacić. PQ•w odu1je to również; straty i niedogodno.ści dlla samego Towarzystwa, gidY\Ż często w wyrpadikaoh, •g<dy przynajmnied część należnych rat mogłaby 1być zapfaoona w terminie, z winy sta1bszej s.tmny nic nie z-0staje za1pfacone.
Z uiwagi na wproiwadzenie z dniem 1 stycznia 1933 nowego Kodeksu P·ost~01Wania CYwilnegin, przewidującego
możliwo1ść licytowania niemaho1mości częściam~. To1warzystwo Kredytowe otrzymuje m'Oiność ewentualnego podziału
pożyczki pomiędzy 'WS!Pór!twtaśieicielami, oczywista z wamnkiem, że ipodz.ia~ taki nie narazi w niczem be~piec.zeństwa
poży;czki. IW tynm też celu pro1ektuJemy uzuipetnienie § 31
Usitawy, które ·da podstawy rprawne dla dokonywania odpo,wiednich p-0ldzialó1W pożyczki. Dla uniknięcia SJ)'fZec"Zności
miE}dzy nowem brzmienteirn/ § 3lla ·§ 91 ipiropumuj•emy równdc?Jeisne
Wykreślenie w tytrn ostatnim s~oiwa „całej" z pierwiszego
z1dania tego iparargrafui.

'*

*

i])o § 3 Ustawy do•daje się urSrtęip ·drngi o rb rzmieniu

Uzasadnienie.

*

*

§ 77 Usitawy T·o iwarzyistwa otr:zymuje

brzmienie

na-

stępuj1ące:

„Jeżeli <dł1u1 żnik nie uiści w terminie należnych od poiżycz
ki 1v•r ocentó1w i ummzenia, .daną mu będzie trzymiesięczna
zw totka, licząic od upt'Ytlione~o terminu, za ·orpfa tą oid ca tej
nieuiszczonej sumy procentów za zwlokę w wysokości niewyższej niż 1/2 od stu za każdy miesiąc, licząc je aż do dnia
zaipłaty za:legf.o·ści lub sprzedaży nieruchomośd, przyczern
części miesiąca przyjmu1
je się: mniej niż 16 dni za pół miesiąca, a 16 ,dni i więcej - za miesiąc.
1
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DYRKECJA

Łódzkiego

Towarzystwa Elektrycznego,

Spółki

Akcyjnej.

(ELEKTROWNIA LO DZKA)
zawiadamia PP. O foiorców, że ceny energji elektrycznej za miesiąc · MARZEC 1933 roku, obliczone na dzień
7 kwietnia 1933 roku stosow~ie do §§ 75, 80, 81, 82· i 96 uprawnienia rządowego Nr. 12, wynoszą za je".Jną kilowatogodzinę: dla światła 89.26 gr. a dla siły 33.06 gr. z opustami, prze:widzianemi w uprawnieniu rządowem.

I

Zarazem

I

zaznac~a się, że

obliczone

podług

powyżej

uprawnienia i podane

ceny

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
______
n i e wpłyną
n a z m i a n ę dotychc'l:as
pobieranych cen za energ-je
elektrvc'l:ną

...,

Wyts•okoś. ć odsetek za zwlokę w granicach, przewidzianych w ustępie poiprzednirn, ustala corocznie Ogólne Zebranie czt10nków Towarzy;stwa. Uchwala, przekraczająca u;
granicę, wymaga zatwierdzenia Ministerstwa Skarbu''.

Uzasadnienie.
Sytuacja gio1sipodarcza kraju wywołała konieczność oibniżki zbyt wygórnwanych procentów we wszelkich dziedzinach kredytu. Wy1·azern tej konieczności jest zarówno cały
5zercg ustaw, obniża;ricych opriacent()!Wanie, które w ·ostatnim czasie zostały prnez 1ząd i ciala uistawodawcze
wydane, jak i niektóre nowoza1twi.erdzone prz.ez rzą:d ·U'Stawy
instytucyj '1m~dytowych (np. Wars:zawskiego TowarZY'Stwa
Kredytowego Ziem kit:.go), w których odsetki za zwlokę zo-

~taly obniżone.

Krok w tym kierunku musimy i my uczynić, ternbardziej.
że znana \vszystkim wprost tragiczna sytuacja materialna
właścicieli nwruchomości zmusza nas do traktowania przepisów usta wy, oprocentowujących zaległe raty, nie jako
sankcje karne, a poprostu jako zwykle odsetki.
Konsekwencją
naszego powyższego stano1wiska jest
wniosek, który z jednej strony oznacza sprawiedliwe i przystosow<me do możności płatniczych dłużnika granice tych odsetek, z drugiej zaś przez uzależnienie każdorazowej ich wysokości od uchwały Ogólne gio Zebrania, uelasty.cznia catą tę
siprawę. Dzięki temu wysolkość 01dsetek będzie mo 1 gła 1być tdosito•s nwana ido aktualnych warunków ekonomiczny;ch, panują
cych w własności nieruchomej.
1

Ustawa o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów
wierzytelności hiootecznych.
Ciężka

sytuacja włictJSności nj.eruchomei
w Połscf:
do WPWW1aidzenia dla dłużiniików hedytu hipotecznego pewny;ch uJg, mających na celu uma.żliwienie zadt:użonym właścici·ełom nieruchomo·ści, a vrzecież takich jest
OoffiZ więoej, WY·Wiązania się Z ZObQlwiązafl i uniknięcia 'J.l
ten sposób grożącej im ruiny materialnej. Wślad za ustawą
o obniżeniu ovr•ocent·owania i przedf.użeniu okresów umorzenia wierzytelności dł1ugotermino1wyoh, zabez1pieczających
listy zastawne, wprowadzają.cą zmniejszenie rat od pożyczek
df1ugo·termino1wych. zaciągniętytoh w okresie !p-dwojennym,
~dana została ustawa o ulgaah w zakresie oprocentowania
i terminów sipłaty wierzytelności hiipoteczny;Cih.
!Ponieważ u1
stawa ta ma dla właścideli nieruchomości
nader donioisiłe znaczenie, przytaczamy ją poniżej w ca~o·ści.
Art. 1. (1) Odsetki od wierzytelności hipo.tecznych,
istnieJącyoh w dniu wejścia w życie uistawy niniejszej,
należne za czas odld'rtia 1 kwietnia 1933 r. choćby już
zasąldzone, obniża się do 6 iproc. w 1sitosunku rocznym.
(2) Przepis powyŻiSzy dotyczy wierzyte!lności. za0ezpieczonyc!h hipoteką umowną (..anownem prawem zastawu), oraz dl'Ugów gruntowych, - bez zwględu na to,
czy zabezpieczenie jest ujawnione w wykazie hipotecznym czystym W1Pisern (intabufaci.ą), czy prze;- zaistrzesikłonita rząd

żenie (!prenotację).

(3)

Wierzytelności, zabe~pieczone

kaucją

hipotecz-

ną ·~hipoteka zabezipieczającą), nie sa wierzytelnościa11"'1
hipotecznem1 w rozumieniu niniejszej ustawy.
\Art. 2. Spłata kapitału wierzytelności, zabezpieczonY'Clh hiipoteką umowną (umownem prawem zastawu),
oraz 1sp.łata kapitału długów gruntowych nie może być
wymagana w terminie przed dniem. J pa~dzierriika 1934
roku.

Art. 3. Niedopuszczalna jest do dnia 1 października
1934 r. egzekucja kapitałl\1 wierzytelności, wym1enionyoh
w art. 2; egzekucja odsetek kiois ztów jest dopuszczalna.
Art. 4. Dłużnik nie ma prawa korzystać z prie,pisów art. 2 i 3 w takim zakresie, w ja'kim może lub bęidzie
mogło być dokonane potrącenie wzajemnych należności
między nim a wierzycielem.
Art. 5. ~1) Nieważne są pÓ•s tanowienia umowy, za·
warte przed wejściem w życie niniejszej UJstaWY, w

spłaty

myśl

których w razie u.sit awowego obniżenia odsetek:
1) ·dłużnik 01bo 1 wiązany jest zrzec się korzyści, wynikającyclt d:la niego z tytułu tego• oibniżenia;
2) wierzytelność staje się wymagalna lub może być
przedterminowo wyipowie<lziana.
(2) Nieważność ;powyźSzych ipostanowień umowy ni!:'
pociąga za ·sio1bą nieważności innych jej pQlstano<wień.
Wierzycie/101wi ~ sł•użY prawo domagania się
splaty kapitału, jeżeli zmniejszenie się
zabezpieczenia rzeczowego było spolWOdowane

Art. 6.

1

wcześniejszej
wartości

czynem dtużnika. Obniżenie się wartości nieruchomości
skutkiem ogólnyoh warunków gosip odarczyoh nie może
ibyć po<wodeirn wyipo<wiedzenia wierzytelności.
Art. 7. (1) i.Jeżeli c:Uużnik zapłacił odJSetki należne za
czas od dnia 1 kwietnia 1003 r. ponad miarę, określoną
w ustawie niniejszej, ma prawo zaraohoiwać nadpłacone
01dsetki na naj1blivsze raty prncentowe od wierzytelności.
{2) Dłużnik ma prawo żądać, aby w.pJa.o one przez
niego dOibrowolnie ocliset!ki byty przedewszystkiem zarachowane na od etki należne za czas od 1 kwietnia 1933
r., choćby nie były jeszcze zapłacone odsetki za czas
przed Wm terminem.
Art. 8. Wierzyciel należno·ści, której zapłata UJlega
odwczeniu z mocy niniejszej ustawy, może wyipowie1dzieć przedterminowo kapitał wierzytelności, jeżeli dłuż
nik zalega z zapłatą odsetek, należnydh za czas o·d dnia
1 kwietnia 1933 r. dtużej niż 3 miesiące.
Art. 9. Jeżeli is trnny umówiły się, że w razie nieza1P.facenia w terminie odsete.K, biec .będą oidsetki wyższe.
to w razie niezapłacenia odsetek, przyipadających za czas
od dnia 11 kwietnia 1933 r., rygor ten pozostaje w W:l'V'"\'.r
z tern zastrzeżeniem, że umówione odsetki wyższe rue
mogą przekraczać 8 proc. iw •s tosunku rocznym.
iArt. 10. ·~1) Z ulg, przewidzianych u1stawą niniejszą, kmzyistają również dłużnicy os'Olbiście o•dipowieidzialni za wierzytelność hipoteczną.
(2) Zabezipieczenie hiPoteczne odsetek wygasa dla tej
ich części o którą zostały 01bniżone.
{3) Ulgi w zakresie oprocento1wania i terminów
sipłaty, ustanowione ustawą niniejsza, nsiągają
skutek
z mocy samego 1prawa wobec stron i osób trzecich na-
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wet bez ujawnienia ich w wykazie hipotecznym (w księ
dze gruntowej).
Art. 11. (1) Jeżeli z·dolno·ść płatnicza i moż1iwości
g-0sipodarc:ze dłużnika ipo1Zwalają mu na 1spłacenie kapiodro~oina
tału wierzytelności, ikitórego spłata :wstala
ustawą niniej1 szą, wierzyciel ma prawo żądać uchylenia
odroczenia spłaty, przewidzianeg«) w art. 2.
(2) Ciężar dowodu co do z.do1lno1ści 'P'latniczej i moż

g1ospodarczy;oh dl'llżnika ISIJ>Otezywa na wierzycielu. &>fata kaipitału może 1być rozłożona na raty.

liwości

(3) [)o ·orzekania poiwołane są sądy według zasad klQideik:su
cywilnego. Jeżeli ·oho1dlzi o wierzytelności,
na nieruohom~}ści, stanowiącej go1~ipo<larst
wo wiejiskie, .do orzekania powołane są właściwe urzędy
rozjemcze.
Art. 1'2. P01stanowienia ustawy niniejszej nie do-

postępowania
zafbez1Pieczoną

tyczą:

11) wierzytelności instytucyj kredytu dł1ugiotermino
wego, za:bezipieczonyoh w listach za1stawnydh, Olb!igacjach
lub gotowiźnie, oraz wierzytelności, zabezpieczających
obligacje własne (częściowe zapisy długu) instytucyj
1Przemrysłowyah i fundacyj;

OBYWATELSKI
2) wierzytelności ibanków państw-0wyoh, przedisię
biorstw 1banki01Wyoh, wymienionych w art. 2, 3 i 119 rooporząd:zenia !Prezydenta RzeczwQlspoiitej z dnia 17 marca 1928 r. ·o prawie bankowem (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz.
321), 1s1PóMzielni kredytowyich, należą.cych do tych związ
ków rewizyjnych który;oh listę ustali Minister Sikaribu,
Centralnej Kasy S1Pótek Rolniczyoh, Kraj.owej Ka'Sy Pożyczkoiwej w !Poznaniu, Pomorskiej Kasy PożyczJmwej1 w
Toru;niu, kom'l!nalnyelh kas ·o·szczęidnoiści, Galicyjskiej Ka1sw Oszczędności, gminnyClh kas po,ży;czko1wo-os:ziczędnośubezip~ecz.eniowyc"a,
ciowych, wierzytelności irusty;tucyj
finansowyelh i
mających sie~ibę w kraju, instytucyj
ubezpieczenioiwy;oh, mającyidh 1siedzibę zagranicą, maz
zakładów ulbezpieczeń •s polecznyoh;
3) wierzytelności, powstałych po dniu 1 lipca 1932 r.
Art. 13. WYlmnanie ustawy niniejszej ipor.ucza się
1Ministrom Siprawiedliwości i Skaribu.
Art. '14. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem o&'ł1o•
szenia.
Prezydent Rzeczypoopoilitej: I. Miościcki.
!Prezes Rady Ministrów: A. Pryistor.
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michal-0!\VBJki.
Minister Skarbu: Wt Zawadziki.

Z działalności Towarzystwa Kredytowego m.
Mamy przoo sobą sprawovdanie Dyrekcji Towarzystwa
Kredytowego m. Łodzi za rok 1932, które przedłożone będzie
ogólnemu zebraniu członków ·do zatwierdzenia.
We wst~pie zaznaczono, że w roku 1932, szczególnie
pod :koniec, ruoh pożyc7Jkowy był sta:by wslmtek zlej kon·
junktury i niskiego kursu listów zastawny;oh. Ogółem w
rdku 1932 :zaciągnięto pożyczek w 8procentawych listach
• zastawnych na zł. 3 085 OOO, g;dy w IP'OP1rzednim roku s.u ma
wypłaconyoh pożyazek wynosila zł. 10 &59 500.
•W ykonanie budżetu na mk 1932, -0bejmuią•cego po stronie dochodów i rozchodów sumę :ził. 525 OOO, wyiikazał'o w
przychodzie Sltlmę zł. 622 940,77 1 /ł, przy.czem nadwyżka dochodów oo.di ro:zichocLailllli iwyn~ zł. 7022,401/2, która t:o
kwota zarachowana :wstała na kapitał :zaisobowy.
W przychodzie jest rażąca przewyżka osiągniętych
bowiem
W!Pływów z tytufru kar za zwłokę, prei!iminowano
zł. 230 OOO, a wipłynęfo 288 827,61. . .Jłu1maczy 5•ię to tern, że
Dyrekcja doPiero ipold koniec rnku przyjmowala wiplaty z doliczeniem 1/2 'PfO.C. za zwłokę, przez większą zaś część roku
Hc:wno 1 procent.
Z tytul'll procentów osiągnięto zr. 154 344,01 zamiast pireIiminowanych zł. 119 957,05. W 1bHansie umiesizczona jest
DOIWa pozycja dopłat przez nowonabywców przy spłacie pożyczek, które przyniosły :zł. 11337,16. Dopłaty te byty pobierane, pomimo, że w etacie, 1)rzy,jętym iprze:z Ogólne Zebranie, nie były one przewidziane.
W rozc;ho·dizie również przekroczone zostały niektóre
pozycje. Z tytułu podatków W1Placono zł. 208 320,55 zamiast
preliminowanyoh zł. 112 740. Na ogłosz.eni.a, <lruild, sprawoz·diania wyldatikowano zł. 13 362 zamiast zt 10 OOO, na cele fiIantrQIPijne i społeczne <przekroczono budżet o zł. J 360,05
(wydatkowano zł. 16 360 gr.05).
rundusq; dyspo:zycyjny został prawie całkowicie wyczerpany. Opłata gieł.dowa i prowizja od zrealizowanych kuponów wynio·sła zł. 7185,50 zamiast ,preliminoiwany.ch zł. 12 OOO,
co tłumaczy się tern, że po pierwiSze wytdano mniej listów
zastawnych a po ·drugie więcej wypłat kuponów dokonano
bez,pośroonio w kasaoh Towarzystwa, co umożliwifo oszczęd
ności w wyiplacie prowizdi.
Z pośród większych wydatków, umieszczonych pod
wspólną pozycją extraordinaria na podróże w celach Towarzystwa wytdatkowano zł. 2775. Za S1Pirawdzenie dowodów
kasowych wyiptacono zł. 3000, jako zwrot nadlpłaty na a<lrrn!1275,83. Wydatki,
nistrację za Nr. NID 803c zanotowano zł. 1
związane z obchodem julbileusz,u 'f.owarzystwa i dyrektora
biura wyniosty zł. 1730,65, na roboty murarskife zł. 6232,39.
Z funduszów na cele filantrQ1Pijne i .społeczne największy zasUek otrzymaifa Łódzka Straż Ogniawa Ochoitnicza (zł. 5000.)

Łodzi

za 1932 r.

W ubiegłym roku sprawoz.dawczytm nare<S1Zcie zrealizowana została uchwała ogólnego zebrania rz, 1920 r. w sprawie
ustawienia w gmaahu Towarzyistwa popier·sia długoletniego
prezesa Dyrekcji ś. .p. Bdwarda tteribsta. Popiersie, wyikonane przez artyiStę rzeźlbiarza K Kon®kę, ustawiono w saU
·
ogólnych zebrań.
1Sprawozidanie izawiera również wzmiankę o budowie
gimachu na :hipotekę 1okręgową na posesji Towarzyisitwa Kredyt1o wego. Na 1budiowę tę pgóllne zebranie wyasygn()!Waf-0
zl. 250 000. Gmach odd'any został do ut.ytku l 4 33 na 20 łat
za azynszem <lzierżawnY1111 20 OOO zł. rocznie.
W S!Prawozdaniu znajduje się też wzmianka o kontroli
przeprowadz,onej w roiku uibiegłyim w Towarzystwie Kredytowem przez komiS1ję Ministerstwa Skarbu, !Bilans Towarzystwa na 1 9 32 izostał przez rf:ę J<omj·sję przyjęty.
W roku 1932 wymieniono listy zastawne ruiblowe na 'Zło
towe:
2 26.5 600 na zł. 212 &50,5 proc. rbl.
41 025,148 250 na zł.
41/2 pr·OC. ribl.
Z ipowodu niepiła:cenia rat wystawiono na licytację 330
7. 1Suma, os1ą1gnieta
niemchomości, sprzedano z licytacji ze isprzedaży pokryła tylko 1,8 udzielonych pożyczek, co tłu
maczy się złą konjun1kturą i brakiem kJUpców.
!Kurs listów zastawnych podany jest podług nołO'Wań
wars:zawsikiej giełdy. Najwyż.szy kurs notowany był dnia
16 !kwietnia 1932 r. po 61,71 i najniższy - 15 grudnia 1932 r.
po 41,50. Należy żałować, że zarówno w ornawianem s.prawo:ZJdaniu jak i w księdze j'uibileusz,owej z okazji 60-focia nie

podano kursu 41/2 i 5 1ProcentQlWych Hs·t ów zastawnych.
Z końcem rokiu sprawoz,dawczego stan zahi!Potekowania
pożyczek 41/2 pr·oc., 5 proc. i 8procentowych wynosił raizem
zł. 73 '267 950, w tem 8procentoiwych zł. 60 124 300,Pożyc:ziki te były za:hipotekorwane na 1658 nieruclJ.0010ściach Mdzk1iah, in a 4 zgierisk;ich i dwóch w Ruidzi·e Pabianickiej w ilości zł. 73 'Z67 950, W zestawieniu papierów .procentoiwych wtasnyoh Towarzyistwa umieszcwna jest pozycja 8\prncentowye!h listów zastawnych wartości nominalneti 28'1'100; jako wartość rzesumę zł.
czywistą tych listów na d-:deń 31' XH 32 podano
191 ?78,72, co jest w rażącej sprzeczności z podanym w temże sprawozdaniu kursem listów zasta-\vnych, który w grud-·
niu ub. roku wvnosił 41,50. ObHczone po tym kursiie Jis,t y
zastawne Towarzyistwa <lałyby wartość rzeczywistą zł.
117 901,50, t. j. o zl. 73 377,~ mniej.
W'Szystkie ,domy, na które uldzielone są ipożyczik!i, mają
szacunek techniczny zł. 133 431110,27. Cena ·sprzedaży wy.
nosi zł. 142 084 OOO, ubez.pie~enie O'd o·gu_i_a - zt 142 926 187,
doohód roczny z tyoh nieruohomości - - zł. 14 7W 423, -

Zaległe raty od
.
3 720 330,283 /t.

Należność

pożyczek wynosiły

za ku.pony

na

dzień •I I

ulbiegłe nie"WY!Płaocone

1933 zl.

wynosi:

jeszcze w 01biegu niewymienione listy zastawne rubilowe
markowe:
41 /2procent•oiwe na zł. 1232055,83
583 5711.27
'5
"
zł. 1 8115 627,10
razem
Za listy zastawne wyloSOiwane 41 /2 proc., 5 proc. i 8 proc.
należność wynosi zł• . 66 475 .
!Stan czynny bilansu wykazuje: gotówką w kasie zł.
38 169/55, rachunki prz.e'kia.z.o1we w bank.aoh zł. 2 342 607,341(2,
paipiery procento•w e wła·sne zł. 293 933,17, kupony zrealizowane przed terminem - zł. 325 '176,1.21/2.
~~~~-

zt. 500 780 641 I.
1
" 215 361,421 /t
4 /2 "
"
8
" Bl 13940
"
raevm zł. 767 281,463 /t
Znaczne sumy niezrealwowanyoh kwPonów 41 /2 proc.
5procentowyoh pożyczek tłumaczą się tern, że pozostaJą
:z a ku1J<ony 5.procentowe

-~~~

,Sprawy kominiarskie.
iStatut wz•omwy, przewidziany dla tego mdzaju konporacyj w polskiem prawie przemystowem, przewiduje SIPQISOby przyisparziania dochoidów zrzeszeniu, jako ·orgamizacjii, nie
zaś cztonkooim takiego czy innego zrzeszenia, przyczem odnoś
ne opłaty czlonkoowskie posi<ł'.dają charakter opłat ·ddbrowolnych, oid których uiszczania zależy też częscww-0 i
pUJjącej treści:
członkostwo, które nie jest iprzymusowem dla kai;dego zodenta Rzeczyipo•spolitej o prawie
iR-0zporzą,dzenie Prezy1
sobna kominiarza.
grudnia 19e7 r.
porzemysłowenn weszło rw życie w dniu 16
W myśl poiwyższyc'h, -z>UJpełnie wyrażnych zasad prnwa
0
sprzeczwsz·e'lki·e
wją:zu~ącą
o
b
101
moc
.utracity
i z tym dniem
przemysłowego, zawiązała ·się ,w Ło1d!zi korporncja 1przemY1S>lu
ne z niem poisfanoiwienia uistaw i ro.ziporzą•dzeń (R·oe:p. iPr. R.
kominiarskiego na Województwo Łódzkie z siedzi,bą w Łodzi.
P. z 7 6 Z7 r. IDz. U. Nr. 53 poz. 468 art. 198 uist. 2).
że korip orncja ta uważa sotbie za oi bowiązek d!bać mięidzy
prze·
prawem
}Olskiem
!
i
z
1S1Przecznyoh
tyClh
z
Jednem
innemi także i •o materialne interesy swych cztonków, trakmyisło1 wem rollporz<JJdzeń hyły przepisy z ,dziedziny kominiaristwa, wydane idla mia:st i miasteczek przez byłego guber- ' tować to należy nietyJikQI jako coś zuipełnie naturalnego, ale
i jako rzecz nader c'hlwaleibną.
natora Ka.Jisikjeg-0 z 12 września 1842 r. Przepisy te jak i wiele innych ipo1c:IJ01bnyiah przepisów byłych władz rois.yjskich w
wyIWtdzą:c zatem, że za świadczone usługi w formie
dziedzinie 1Przemy1s,fowo..Jbudowlanej, by)!'y fragmentary~z
cieru kOlillinów, a więc za świadczenia natury czy;st·o prynem, w miarę zainteresowań •dnia, organizowaniem w znawatno-iprawnej, właściciele ,p osesyj, trapieni notorycznym
czeniu adminiis tracyjnem posz,czególnyoh przejawóiw działal
brakiem gotówki, ziwlekają z płaceniem członkom 'korpoil{)IŚci przemlYlsłowej i 1bu1doiwlanej, która to działalność za roracji, a uważając właściwą dwgę są,dowo~cyiwilną do doohosy;jskii:oh oza:sów nie podlegał1a niaogół żadnym wytbitniejd'Zenia przez czlonik'ów ·s wych pretensyj o zapłatę za nazbyt
Siyim •ograniczeniom natury prawno-administracyjnej, gidyż
uciążliwą i k0 01siztowną, radzi solbie jednak fódzka llwnporacja
interes 1państwa zaiborczeg:o zmierzał 'W tY\111! kierunku, że byle
przemysłu kominiarskiego w sposób zg, oła nieoczekiwany.
opłacić patent - a mo,żna wyiktonywać zaroblmwo przemysł-0~
Legitymują,c się, w najlepszej zres.ztą wierze, okóilnikamiUrzę
wość każ.demu na<Q1gół, jak mu 1się. podobał•o.
du Wojewówkieg•o z 19Z3 r. i '1926 r ., które iprzy:p.orminały, że
!Przemysł kominiarski jednak zahaczał o kwestie bezpiena podstawie nieoboiwiązujących już dziś .przepisów Guberczeństwa, należał p01Zatem do iprzem;yisłów 1bar,dzo instratnatora Kailis.kiego należności za czynno<Ści kominiarskie mianych, grutpował w siolbie jednostki naogół inteligentne i stąid
ły być ściągane 'W 1drodze a dministracyjnej, oraz na decyz.ję
dążność byłych władz nadzorczyoh ido zorganizowania tej
byłego K01t11isarjatu Rząidu na miasto Łódź z dnia 17 ma!a
przemyisłowości i ściślej'Szego dowmwania tej dziedziny za1927 r., ·stwierdzającą w rozwinięciu powyższych okólników
r«)lbk!owej.
Urzę.du Wojewódzkiego, że Oibo•wiązek ściągania zaległych
iPrzyznają:c organizacjom ko1miniarsikim pozornie pewne
opłat od właścicieli posesyj za wycier kominóiW spada na
jakgdy.by iprzYJwileje, a więc rewiroiwanie ipose1sy,j, istate taryMagistrat m. Łodzi, rz;wraca się rzeczona lko•n poracja do władz
fowe doohody dla członków i t. p., z drugiej strony władze
skarbowych o zastosowanie do tyoh należności prawa o egmsyj1skie zaproiwaodziły jruż we własnY'ill interesie fiskalny
zekucji administracyjnej. Uzyiskawszy Qldpowiednie zarzą
pro;ymus notowania w specjalnej ksią,ż,eczoe każk:lioraz,oiwego
dzenie Łódzkiej Izibiy iSkarboiWej notyfikuje korporacja o tern
czyszczenia kominu, a nawet ściąganie odnośnych opłat ta-·
rozpoczyna
stowarzy.s zeniom właścicieli nieruchomości
ryfowych w drodze adiminisitracyjnej, jako dalszy ciąg admiakcję przymuso1wą.
nistracyjnej •oPieki sipecjalnej nad zawodem kominiarskim w
Zwracamy 1się rprzeto do lZibY Skarbowej Łódzlltlei tą drocelach fiskalnych.
gą, aby raczyta poddać niezwłocznie rewizji swoje w tej
!Nie da się zaprzeczyć, że kwestja wy;cieru kominów jest
mierze zarządzenia.
dla bezrpieczeństwa pUihlic.znego zagadnieniem nader ważnem,
,A dministracy1na boiWiem egzekucja może być stosowana
nie da się też zaprzeczyć, że już 1ohoaby z tego powodu pieodnośnie świadczeń !Pienię.żnyah, nakładanych z tytułu
ty:lko
cza nad wyk·onywaniem zawodu kominiatiskiego winna na'!epulbliczno-4Jrawnego na rzecz właidz państw0wy:ah, samorzą
żeć do władz państwoiwych.
dowych i instytucyj prawa putblicznegQI !,UJb odnośnie świad
PoLskie iprawo przemyisł1oiwe dafto też temu wyraz w poczeń pieniężnyc'h, którym 1 obowiązujące 1przepisy przyiznają
stanowieniu art. 8 ustęp 2, zaliczając iprzemysł kominiarski
prawo ściągalności w trybie administracyjnyim (art. 24 rozp.
do przemysłów koncesjon01Wanyoh, wymagających specjalRz,cz•p. z 22 3 28 r. o pastęipowaniu przymusowem w
Prez.
nych kwalifikacyj i specdalnego zezwolenia na wykonywanie.
Dz. U. Nr. 36 :p. 342 1 rozp. \Rady Min. z 25 6 32
administracji
'
Ale :poza.tern na;s;;;e pm.wo przemysłowe zrywa - i słusz
62 poiz. 580).
Nr.
U.
Dz.
roku
nie - z pozorami ispecjalneg:o forytowania tego zawodu, tak
Swiadczenia zaś za wycier kominów są świadczeniami,
jak innY1111 zawodom przemysto.wym przyznaje zawodowi kopochodzą,cemi nie z tytułu •publiczno-prawnego0, lecz z tytułu
miniarskiemu moiżność zrzeszania się w lmrporacje na o,góljako prnewid'ziany w kodeksi e cywil·
prywatno-pra:wnego,
nych zasadach (art. 9), zastrzega dla władzy prawo zatwiernym najem nstug, i dochodzenie tyohże należy do zwykłej
dzania statutów tej 'ko.flp-Oracji (art. 73), a naidaijąc odnośnym
dmgi isąidoiwo-cywi1lnej, miimo, iż ujęte •Są w taryfie, zatwierkorporac}om ·p rawo osoby prawnej 1(art. 77), w arit. 82 k.aże
dzonej przez właJdzę iprzemyst.Olwą, stosownie do ipo1stanopokryWać koois,z ty, związane z utworzeniem i ,działalnością
wień prawa IJ)rzemysłowego, pozatem ani prawo przemysfokorporacyj, z przewi1dzianych statutowo 1s1ktadek członków.
we ani żadne o'howiązujące przepisy należnośdom tym ani
W ten spo1sób każda korporacja przemysł·owa, a więc
po"tobny;m, chociażby zatwierdzonym w formie taryfy
innym
i kominiarska posiada cechy zrzeszenia zorganizowanego
makswnalnei, nie przyznają prawa ściągaln-0°ści w trybie adi os•oibowość prawną na równi z każdem innem stoiwarzyszeministracyjnym, olbowiązujące zaś dawne iprzepisy rosyjskie
niem o zatwierdzonym przez władze ,s tatucie.
zaupnzywilejo1wania
W sprawie niesłu1sznegio
robków kominiarzy, ,pr.z.ez przyznanie im prawa egz.ekucji s1karbo1wej ze ISiZkodą dla właścicieli nieruchomości,
stowarzyiszenia właścicieli nieruahomości m. Łodzi wydo p. Prezesa Izlby Skarbowej memor}ał nastę
•sto.so, wały 1
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w tej isiprawie •straciły moc ooowiązującą łącznie z zarządze
niami władz ·Rzeczypospoolitej, opartemi na tych przeipisach,
z chwilą wejścia w życie prawa przemy;słowego z 7 6 1927
jak to wyżej przyto~ono. lKo·n pornoja k1ooniniarska nie
jest
nie
gdyż
publicznego,
prawa
instytucją
jest
związkiem 1Przy1musorwylm, ·do którego z mocy ustawy należeć1by się musiał·o, jak to ma miejsce np. odnośnie zakresu
gmin wyznaniowy.eh żydo·wsikich, izh rzemieślniczych, rolniczych, iprzemy&lown-h?lndlowyc/1 1 t. p., a jest zrzeszen1en1
zorganizowanem doibrnwolnie, a więc osobą ;prawną taka„
jak np. zawodowe zrzeszenie robo1:nicze, Iub inne stowarzyszenia.
A p•nzecież bez•s pornem jest, że żadnemu z podobnych
zrzeszeń zawodowych >lz:ba Skarbowa nie przyznałaby prawa
egzekucji a·dministracyjnej ·dla świadczeń nie już noszących
~harakter zawbllm człionkóiw, ale nawet dla · składek na rzecz
zrzeszenia, statutowo iprzewidzianyoh.
Z powyższych więc względów wierzymy, że ndnośnie
taryfowych oipłat na rzecz zrzeszonyoh kominiarzy zaszta
omyłka wzglJędnie niepornzumienie, <lrzięki czemu uzyiskaty
one old Iizlby Skarbowej prawo egzekucji a<llministracyijnei,
jakkolwiek są należnościami cy;wilnemi, nie są przeznacwne
dla instytucyj iprawa 1pulblicznego i obecnie obowiązujące
przepi·sy nie prz"Y0nają im od dnia wejścia w życie prawa przemy;stowego przyiwileju egzekuoji administracyjnej.
iProsimy zatem lzibę Skanbową o mo,żliwe niezwJoozne
wydanie zarządzeń, aby 1wnio:sków egzeikiucyjnych w tych
sprawach po•dległe urzędy skarbowe nadal nie przyijmowały,
a wszczęte egzekucję UJmarzaty IPO myśli § 35 lit. a rozp. Rady
Min. z dnia 25 czerwca 1932 r. Dz. U. Nr. 62 poz. 580.

stow. właśc. nieruchomości
do p. prezydenta m. Lodzi.

Memorjał

:Woibec tego, że ·Wydzi,ał Zdr-owotności iPiubJi.cznej Magistratu m. ł:.Jodzi, przeiprow.adzati·ąc osta'tnio lmQ.tmlę Sttudzien na t1e•r1enie nas„ego miasta w licznych wypadkach nakazuje ipor~eni·eść doły kloaczne na ime imiiej'Sce ze względu
na nieprzepi'sową odległość old s•tiuldni, storwairzyiszenia właś
cideli 111ierucho1mości w Łodzi złożyły w tej sprawi•e na ręce
p. iprezyidenta m.Łoldzi obsz.erny memorja'ł, wyiśwli.etll.ający
stan rzeczy w tej ·dziedzinie.
meimorja11'e m. in. Wtskazano, że zarządzenia takie wydawane są rakż,e wiedy, gidy woda w studni j·est zdatna do
użytku według wynilków analizy i gidy odległość od ·dotu
kJ.oacznego 1Yllm nieznacznie różni się 1oid prneipiso w.ej.
iWykonalliie tych zarząiclzreń j•est związane z wielkiemi
lecz i finansoiwej„
tmdnościami natury nietylk!o techn~cznej
Przytem żąidJania .Magilsfranu w tej mierze wydają się wogóJ.e dziwne, gdyż taki sitan rzeczy trwa od ,dz1esiiątków lat
i nrie wYWOłrt1j1e zakłóceń w stanie sainJtarnym miasta. Odnośne prz·e pirs y NardZ1wy;czaj111ego Naczielnego iI(IQrmisarzra do
SI.Praw walki z ·e pidemiami lbyły wy•dane w ·okresi·e powojennym, a więc w okresie przewildyw:anyich chorólb repildemicznych. [)z.iś epidemie nie zargrażają, a więc .przepisy te
nie mo.gą by:ć interpretowa.rre w senste rnzszerzaj<l'cym. PowołYWanie Si(} zaś na ipirzepisiy praiwa bUJd!owlaneg•O Z 1926
r:oikm jest ni·e·słu:sZ<nie, g;dyż ż:a1dln1e 1prrawo nie oibowiązuje
·
wstecz.
nieiprneipiIW!mńou meiinodału zaz.naczo·no, że s;pr.aw:a
sowej ·oid!Ległiości od dot.u ikJroaczne go ni•e jesit u n.ais istotna,
gdyż z ohwi1Ją ip1rzyfą;czenJ.a domów do sieci kanalizacylj1t1ej
doi ły kloaczne z·oistaną Z1U1Pełnte usunięte.
Z porwyższych przyczyn wtaścide:le nLe:ruchomości
zwrócili się .do •P. rprezydenta z prośbą, a/by w wypadklach
gtdy woda w s:fill!dnii jest zldatna do użytku na podstawie wyników anailizy, nie by~y wyidawane zar.ządz•einiia przeslll'!l'ięcia
dołów !ldoacz,n;ych.
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Łódź,

KOMUNIKATY.
Z dniem 30 kwietnia r. b. upływa termin składania zedo wymiaru podatku dochodowego na bieżący rok podatkowy.
W związku z tern Zarząd Centr:.lnego Stowarzyszenia
Wł. Nieruch„ Piotrkowska 46, komunikuje, że biuro Stowarzyszenia przyjmuje do wypełniania zeznania o dochodzie na specjalnie w tym celu wypracowanych formularzach,
ułatwiających zestawienie przychodu i rozchodu i dostosowanych do wymagań władz skarbowych.
Ponieważ do ostatecznego terminu składania zeznań pozostało kilka dni, prosimy P.P.Członków o natychmiastowe
zgłoszenie się do nasze.go biura.
Wszelkich informacji udziela biuro Stowarzyszenia, gdzie
również nabyć można wzmiankowane formularze.

znań

. Smola.

Smoła.

Podajemy do wiadomości, że członkowie naszego Stowarzyszenia mogą otrzymać w Gazowni Miejskiej

smołę

po

zniżonej

cenie.

W związku z powyższem prosimy PP. Członków o zgła
szanie się do naszego biura, celem otrzymania kwitórw do
. gazowni.
Centralne Stowarzyszenie
Właścicieli Nieruchomości m. Lodzi
Województw·a Łódzkiego w Lodz~
Piotrkowska 46.

Informacje i

wiadomości bieżące.

Zeznania o dochodzie za rok 1932.
Przypominamy, że z dniem 30 kwietnia r. b. upływa
ostateczny termin składania zeznań o dochodzie za rok 1932.
Równocześnie ze złożeniem ·zeznania należy uiścić tytuod
łem przedpłaty podatku połowę kwoty, przypadającej
zeznanego dochodu.

Akcja

tępienia

szczurów.

Stosownie do zarządzenia władz administracyjnych w
dniu 27 kwietnia r. b. przeprowadzone będzie na terenie m.
Lodzi masowe tępienie szczur-O w. W terminie wyznaczonym
t. j. w czwartek dnia 27 kwietnia wieczorem należy rozłożyć
trutki we wszystkich miejscach, gdzie mogą się znajdować
szczury .
.l(ażdy właściciel domu obowiązany jest zaopatrzyć się
w trutki, które sprzedawane są w poszczególnych dozorach
sanitarnych.
Umorzanie i rozkładanie na raty zaległości podatkowych.
•Rozporzą,clzeniem !Min. Skarhu urzę.dy skarbowe upoiważ
zostały do umarzania zalegf.ości w po•datkUJ przemy-

nione

słowym i 1doC1hQldowY'111, pooholdzące z okresu do 3l grudnia
1931 id o wysokości 100 złotych w każdym z tych podatków
dla iposzczególnyich ,ptatńików. rW tych samych granicach
umarzane będą grzywny, nakładane na podstawie przepisów karnych ustawy. o .p odatku przeimysrtoiwyun i dochodowym.
Pozaterm urzętdy slkar!bowe uipoważnione są do· obniiż,e
nia Oldlseteik za zwlokę: 1) •d!o 3 procent w stosunku rocznY'l11 1Przy •spłacie zalegfro.§ci, pochodzącyClh z okresu• do
końca 1927, 2) do 6 ,procent w .sto·s unku rocznY'm 1P<rzy spła
cie zaległio·ści z okreSiu 01dl •l stycznia 1928 do końca roku

1930.

ol.zby 'Skarbowe mają prawo umarzać zaległości 'Podatkowe diJa płatników podatku przemy;sfoiwego i majątkowego
do 10 tysięcy złotyoh, podatku od kapitałów i rent do 1000
złotyo'h, podatku gruntowego ido 11500 zf.otyC'h, po/datku od
nier.uchomośd do 1000 zt1otyo11, podatku: od lokali - rdiQ. 500.
Izibom ·slkar bo1wym iprzyisług'Uje również iprawo, w ra:zi.c
zawarcia ,p rzez płatnika ugodiy .sądowej z wierzycielami, redukującej ioh pretensje - ido wyrażenia z.g o dy na odpisanie
zalegtości po·datkoiwy.cih w takirm sto sunkiu, w jakirm wierzyciele redukuaą swoje pretensje.
/Umorzenie zaletłości podatkowych iprzez urzęidy i izby
skarbOIWe następuje alibo iz urzędu, lub też na sktutek wniesionego przez ipłatnika pQldania.
1

do polcwanla ulic

oraz wszelkie

7

techniczne poleca

„AUTO·TEC:HNIKA"

Piotrkowska 67 (w podwórzu) tel. 214-33.

0

„

ŁOIDZKI GŁOS OBYWATBLSKI

8

'Dalszy ciąg Ogólnego Zebrania Centr. Sto w. Wt. Nieruch.
W dniu 8 •k wietnia r. ib. odbył się w ·l okalu Centralnego
Stow. ·Wtaśc. Nieruch. m. Łodzi dalszy cią:g dorocznego ogólnego zebrania członków. Na porzą.diku ·dziennym iby!a sprawa P·O!Większenia Haziby czlonk!óiw zarządu i wybory.
Po powzięciu uchwałiy o powiększeni.u: liczlby czł·onk6w
Zarząidu o 3 ddibyfy się wybory, które dafy wynik następu
jący: [)o Zarządu wybrani zostali (na miejsce •ustępujących
po trzyletniej kadencji i nowi) PfP. L. Do1roszow, J. Dering,
Marek Fajn, Inż:. N. Król, Wł. 'Lewiclti, Mieczysław Prusisak.
J'e rzy Wolf, !Majer Zajde j Aidoilf Ża:dziiewicz. Na ziasiępców
członków Zarzą!du wYbrano iPP· adw. ·A. Faitfowicrza, St. Ganca, I. Liweranta i iL. Salomończy;ka. ID o Komisiii ·R ewizyjnej
przeszli iplJJ. Maurycy Prussak, Wiktor Ro~enberg, R1o hert
Draeger, A. t 1Saf ornonowicz i Pry.d'eryk Gross.
Tegoroczne

Ogólne

Zebranie Towarzystwa Kredytowego
m. t.odzt
1W dniu 26 !kwietnia o goidZ. 61 /2-ej pp. odbę&zie się w sali Towar:zystwa Kredytowego m. Łodzi ,p rzy 'ul. iPornorskiej
Nr. 21 dorncme ogólne ze:branie członlków .
Do porz.ąldll<iu dziennego, zestawionego przez Dyrekcję
Towarzystwa, zgf<oszony został 11Jrzez stowarzyszonych szereg wniosków, których treść podajemy na innem miej•sCUJ.
tSądząc z ożywionego mc:hJu przy ·odbieraniu legitymacyij cz~onkowskiclt, maJą•cych służyć jako karty wstępu, tegoroczne ogólne zebranie wz:bruidza wśród stowarrzysz,ooyc:h
wieldcie zainteresowanie. 1.Je-st to zuipełnie zrnz,umiafe, gdyż
na ogólnem zelb~aniu mają ibyć poruszone nad'er donioisfe
sprawy.
Kwietniowy pobór składek ogniowych
Od 1 kwietnia 193.1 r. margi.s traty r01Zpoczęty polbór
skfa.diki za ,przymuso:we 111bezpieczenie buidowli od ognia w
Powszeohnym Zakł1a1dzi1e Ubezpqeczeń 1W zajemnych.
Ogólna suma składki rza cały rok bieżący preliminoi\vana
jest na 46 mil. zł. co stanO!Wi ok. 4 mili. zł. mniej niż w roku

uib.
Składka pobierana będzie w 2-ch równych ratach, z któ1Płatna jest w kwietniu, druiga w październiku.

rych jedna

jaknajryichlej1s ze uregufoiwanie naw lbezpo·średnim interesie właścicieli nieroohomo•ści, którzy ipO!winni liczyć się z tern, że iPO uptyiwie
miesięcznego terminu ld'oibrowo.Jnego ipoiboiru 1sktad'ki,
nieścią1 gnięte należll'O·Ści iprzekazane :zo~taną niezwłocznie
do
przymu1sowej egzekucji a1dministracyij1r1ej władzom skarbO'!Poidkreśilić należy, że

leżnej · skła1dki leży

wyim.

l\V!Obec tego, że ustawa o ,p rzymusowem u!b ezpieczeniu
budowli od ognia w •s tosunku ido 0<pieszatych płatników przewidu•je ipewne sanklcje przy wyiptacie oidszikodowań w wYpa:dkiu ipo.żam, miano-wicie Zakład jest uiprawni<my do roz·
kładania wypłaty odszkodowania na dłuższe raty tym ipogorz.eloom, którzy uCJhYla1li 1się od pfacenia składki , -- w interesie każdego płatnika jest jakna]'szybsze uregulowanie
składki.

Doroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielczego Banku
Kredytowego Właścicieli Nieruchomości m. lodzi.

'iW dniu 29 kwietnia r. b. o godz. 81 /2-ej wiecz. odbędzie się
w lokalu przy ul. Piotfrkowskiej !Nr. 39 doroczne wa1!ne zigromaidzenie c:dottk6w SpóMzielczego Banku KredYtowego
Właścicieli Nieruchomo.ści m. Łodzi.
iDo udziatu w zebraniu, które w razie należytey;o zwołania prawomocne jest do uchwat bez wz1ględu na ilość
obecnyoh, doipu!Stzezeni będą w myśl statutu tylko członko
wie, zaopatrzeni w doręczone im karty wejścia.
Informacyjne Zebranie w Centr. Stow. Wł. Nieruch.

fW dniu 12 b. m. odibyfo się w lokalu Centrailnego Stowarzyszenia Właśc. Nier. m. ŁO'dzi informacyjne zebranie w
· sprawie podatku dtlchod1oiwego.
·
Zebranie, na które przy:było ·około 150 osób, zagaiV p.
inż. Król. M.ówca w dłużStZem przemówieniu ;pornszył rMne
sprawY w związilru z zestawieniem zeznania o do.chodzie
z nieruchomości, oraz wyijaśnił, jakie pozyicje rozchodowe
uważane są prrzez wtadze ·sikarhoiwe za niepotrącalne z dochodu.
Na szereg pytań ze <Strony zebranych wyczerpujących
odpowiedzi udzielili pp. Król, Wołf i in.

Opłaty

na Fundusz Pracy od uposażeń dozorców domowycll

Ustawa 0Fundusiz111Pracy, o której donosiliśmy już w poprze·dnim numerze, oprócz opłaty od crzynsrzów komornianych iprzewiduje także OD.Jatę od wYnagroidzenia dozorcóiw.
W myś1l tej ustawy osoby pO!bieraj•ące uposażenie slużtbO!We
bądź stale wYnagrodzenie za najemną ipracę, opłacają >1 rproc.
caVkioiwitego ·dochodu, 01Siąigniętego z tyich źródeł. Takąż
opłatę w wysokości l' !Proc. obowiązani są uiszczać pracodawcy, zatrudniający pracowników. Wynika stąd, że d<>
uisrzczenia wymienionej opłaty obowiązani są także dorzorcy
dtlmowi i wfaściciele nieruchomości. Opfaty te winny być
wniesione do kasy chorych ido końca miesiąca, nastęPUti·ąceg<>
po wypłacie wynagrodżenia. Równocześnie należy złożyć
wYtkaz ui·szcz1anych 01Płat z wyiszczegÓl!n1i·end·em, kto, ile, z jakiego tytutiu i za jaki ·o kres czasu wno1si 01Pfatę.
Należy zazna•czyć, że ostatnie sł1 owo w tej sprawie ma
do wy;pow:i<edz·eni1a jesrzcze Minister Opiieki Spotiecznej, który
może u1 sta'lić ·dla otrzymuiącyohi wYnagr()ldzenie, nieprzekraczające 150 zt mie-sięcznie, opłaty ryczałtowe, zamiast wyżej wy.mienionyic;h ;prncentowyc.h.
To też do tej sprawyjeszcze po•w rócimy.
Zaległości

komorniane w domach na Rokiciu.

rw dniu 1 lutego 1933 r. Sitow.Wt!Nieruch. przedmieścia Rokicie prz,epmwadziło ankietę o zaległościaah komornianych
i stosunku iJ)rocentowym bezr.dbotnych lokatorów.
-Ebaldano ogółem 125 diomów. Ogólne roczne komorne.
w tyioh domach wyno1si 579 196 zf., zalegtości komorniane na
dzień 1 stycznia 1933 r. wYnosily zl. 152 899, co stanO!Wi 26,4
proc. W Objętych ankietą domach zamiesrzkuje tącznie 3149
osób, w tern 1.165 bezrolbotnyoh, oo stanowi '51 proc. Szczegółowe zestawienie danych według kategorii dornów w zależ
ności od dochodu brutto wYkazutie, że za!egło·ści komorniane
w najmniejs~ej kategorii domólw ·dosięgają az 40 proc. rncznego komornego bmtto, a ilo·ść ·berzrobotnych w najwięksizei
kategorii !domów, z 1 ctóryoh najwięlkszy dom przyno•si 26 OOO
zł. roczni•e - wy.nosii aż 4·4,8 .proc. ogófiu lokatorów.
Oczywiście ilość bezroibotnydh wzra:sta, i tem samem z
każ.d1nm dniem wzrastają za!egtiości komorniane, które prowadzą własność nieruchomą do bezwzględnej ruiny.
Sprawozdanie Banku

Przemysłowców Łódzkich

za 1932 r-

Ogłoorzone przez IBanlk: Przemysłowców Łódzikich s.prawozidanie z IC!Ziałalności za rok 1932 wykazuje, że i ta poważna instytucja bankowa odczuła skutki ogóinegQI kryzysu
goSJPoclarczego, co przejawiło ·się w skurczeniu się obrotów
na wszystkich rachJunkaoh.
Na dzień 31 grudnia ·1932 r. Bank Przemysłowców liczył 808 czloników wobec 860 członkóiw w rokn ubiegłym Kapitał udziałowy wynosił 3139 500 (w roiku ubiegł'Y1111 zł.
3 342 OOO}, z.asoibowy-zt. 500 350. Zyslk mi rok 193e zmndejszyl
się znacznie w porównantu z .Jatami ubie·głemi i wYnióst zł.
55 058,07. Różnego ro~aju wkłady osią1gnęty jednak znaczną
sumę zl. 16 182 390,48.
Bliższe szczegóły co do operacyj finans01Wych Banku w
roku ubiegłym znajdą czytelnicy w bilansie, ogłoszonym w
niniejszym numerze.
Ze starannie opracowanego sprawowania dowiadujemy
się, że Bank Przemyistoiwców w roku sprawozdawczym stracił trzec:h gorliwych crzlonków Rady Nadzorczej', a mianowicie: Karola Ho1fifirichtera, Franciszka Ramis·c ha i Hermana
Wernera, któll'ym na wstępie wydawnictwa poświęcono
wspomnienfo po·śmiertne.

W sprawie honorarjum adwokatów.
1W dniu 6 kwietnia r. b. wYdane zostało wzporządfzenie
Ministra Sprawie1 a!iwości w sprawie wynagroldzenia adwokatów, uc:hylające P01Przednie rozporządzenie w tym przedmiocie z 13 Lutego r. b.
Zmiany, wprowadzone no1w em rorzporząidzeniem, dotyozą
wYnagrad~enia adwoikatów w S1Prawach upadło·śdo•wych,
które zostało ograniczone ido maksymalnej wysokości 3000 zt
Ustalone stawki wynagrodzenia w siprawaoh są.doiwyoh cywi:lnyioh po~z.ostafy niezmienione i obliczane są pool'ug tabelki,
zamieszczonej w marcowym numerze Ł. G. O. Tak samo nie
zo·s tafy z,mienione stawki wynaigromenia w innyc.h sprawach, prowadzonych przez adwokatów.

•
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W kraju i poza krajem.

Sprawa podatku od lokali
Związki kwpieckie złożyły do ministerstwa skarbu memoriał w sprawie nowelizaoji ·U!stawy ·o podatku od lokali.
W memorjal·e tyim zwrócono uiwaigę na to, że, w my§! dboWiązującej ustawy, podstawą wymiaru podatku od lokali
-podlegającyoh ochronie lokatorów, je·s·t t. zw. ;pod5taworwe
komorne z roiku 1914. Ostatnio, w związiku z 'J)rzeżywanym
luyzysem, !daje 1 się zauważyć w tych domaoh olbjaw Olbniża
nLa czynszu poniż.ej teg·o komornego. Dotyczy to· w szczególności lokali handlowych. Mimo jednak obniżenia komornego podatek od lokali wymierzany jest nie na podstawie
neczyiwiście pł<1>conego komornego, lecz na podstawie komornego z roku 1914.
Uważając falki stan rzeazy za niesł1uszny, zwią:iki ku'Pieckie proszą ministerstwo skarbu o 1si,p1orwodowanie WY1dania rozporząd:ienia w tym sensie, a:by podstawą wyroiaru
JJ.Odatku dla lokali, podlegających ochronie lokatorów, by!o
komorne rzeczywiście płacone, a nie komorne z roku 1914.
Uwadze posiadaczy ograniczników.
!Ponieważ niektórzy posiadacze ograniczników zwracaj<\
się przed nadejściem terminu płatności siwy~h rachunków do
Dyrekcji Elektrowni z prośbą o 0 droczenie dnia płatności,
co sprzeczne jest z zawartą uml()IWą, Dyrekcja !Elektrowni
zawiadamia, że listy, skierowane w tej sprawie pozostawione będą bez skutku i bez odpowiedzi.
[)yrekoja Łódzkiego Toiwarzystwa Blektrycznego Sp.
Aikc. (Elektrownia Łódzka) uiprzedza iprzytem wyżej wymienionych PP. Odbiorców, że terminy, oznaczone na rachunkach są bezwzględnie obowiązujące, gdyż w zależności od
nich ustalona została zniżkowa taryfa za energję elektryczNieuregulowane w terminie rachunki spowodują wyną.
łączenie prąidui, zgodnie z § 58-a· uprawnienia rządowego
Nr. 12.

Walne Zgromadzenie Rady Naczelnej Związku Zrzeszeń
Własności Nieruchomej Miejskiej w Polsce.
Zar,ząid Związku Zrzesze11. Własności Nieruchomej Miei··
s.kiej w Polsce usta!H termin .dorocznego walnego zgromadzenia Rady Naczelnej na dzień 28 maja r. b. Zjazd jak
zwylkle ma się odbyć w Warszawie.
Zainteresowane zrzeszenia mogą składać wnioski do
porządlku dziennego zjazdu ·do dnia 18 maja r. b.
Zmiana stopy procentowej w

Czechosłowacji.

W Czechosłowacji ma być ustalona nast~pująca stopa
pr·ocento1wa: diJa dłużników na pierwszym numerze hirpoteki
6 iproc., na nastęipnyich numeraoh - fl/2 ipmc. i wreszcie dla
innych kredytów 7 pr·oc.
1

Dyrekcja Kolei Eloktrvcznoi Mdikioi, ~P. Akc.,
zawiadamia niniejszym p. p. A.kcjonarjuszów, że z dniem
18 ym kwietnia 1n3 r. wydawane będą p. p. Akcjonar·
juszom bilety bezpłatne oa przejazd tramwajami na
nowy okres od i maja 1933 r. do 30 kwietnia 1934 r
Wydawnictwo biletów odbywać l'lię będzie w biurze
Zarządu przy U'. Tramwajowej M 6 w godzinach. od 8
do 1230 i od 15 do 17 (w sobo1.y od 8 do 1230) za
okazaniem ory~inalnycb. akcyj łut> kwitów depozytowych, prączem na każde. 50 akcyj wydany będzie 1 bilet.
Bilety, wydane na. okres bieżący a znajdujące si~
w posiadaniu p. p. Akcjonarjuszów, po dniu 30 kwietnia
r. b. będą nieważne.

1

BllANS

Spóldziclczceo Banlio Przcmystowców todzłiich
z
Łódź,

Ewangelicka 15

ograniczoną odpowiedzialnością

na 31·go girullnia 193 I roku.

Stan czynny

1555 741.01
990 142.05 2 545 883 06
21515CJ9.2500.6 967 569.93
344049.56
4853 067.53
1 757 567.84 6 610 635 37
969 778.55
566 455.80

1 536 234 35
659 024 07
81450.97
126 702 28
21025588.59
37 208 507472.79
4396 398.74

Wewnętrz11e urządzenie

Sumy przeohodnie .
Udzielone BWarancje
Inkaso . • . .
Depo:1yty
J

Rachoncłł

Stan bierny

Złote

Zlote

Gotowizna w kasie i pozostałości w B ku
Polskim, B-ku Goep. Kraj. i P. K. O.
•
Waluty zagraniczne
Papiery wartościowe własne . • .
Ud<1i11ły w suółdzielniacb kredytowych
•
Weksle zdy><kontowane
Pożyczki hipoteczne •
Rachunki oieźą ·e:
a) zabezpieezone
b) niezabezpieczone
Korespondenci .Nostro•
.
należność w bankach krajowych
naleźnosć w bankach zagranicznych
• . •
Nieruchomości .

Winien.

w Łodzi

RapiŁał udziałowy
Kapitał zasobowy

. ·
•
Rezerwa z walory11acJi
Specialny funitusz rezerwowy
!łundusz dyspozyiny
(i'undusz amortyzacyjny nieruchomo~ci
i rucbo111ośoi .
.
. .
Wkłady
Koresponrlenci „Loro•
.
banki krajowe 1 zagraniczne
Redys1rnnto weksli w ~anku Polskim
Proce..ty za '"kre1 przyszły
Sumy przechodnie .
Zysk za rok 193!

Gwarancje .
Ró~ni za inkaso
Różni za depozyty

25 966 668 12

ZJilfóW

Rok

założenia

Złote

Złote

3139 500.....:..
500350.-,
24140 34
100000.381 903.53 4145 902 87
144646. 16 182 390.48
167 378.97
90255 48
86 824 72
153132.48
55 058.07

21025 58859
37 208.507 472-79
4 396 398.74

I25 966 668 12

I strat na 31 strudnia 1932 r.

Ma.
Złote

Złote

Złote

Wydatki na utrzymanie biura
•
wydatki
Wydatki o peracyjne . • . . • .
Amortyzac1a nierucbomo ' ci i rucbomo~ci
Straty:
74 746 86
Protesty na 31. 12. l!J32 i:.
204 24718
Spisane nalsźności . .
598 335 80
Strata kursowa na paplerach
Zysk za rok 1932, · który w całości prze·
niesiony został na roił następny _ __ _ _ _

2 001 797.26
94828 72

649 656.43 Pobra ·1e pro r·enty. prowizja i damoo
J. pływy na poczet sum dawniej odpisanych
77 434 62
644431 72 Zwrócony przez władze skarbowe nat1 pła·
13 255. - .
eony podatek dochodowy za 1920 r.
Rożnica k:ursu na walutfwh i óewizl!.ch
• .
Za wynajęcie nleruchomosui .
.
Za wynajęcie kasetek stalowych .
877 329.84 Przeniesienie z rok u przeszłego .

Różne

46130.31
22 755.22
15 960.42 307 45
93 386.72

I

05_8_0_7
55__
231716568

1881·.

_.!....._ _

1

I

I
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Do jakich firm

zwracają się właściciele

M5

domów?
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Franciszek Wagner i S=ka
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Fabryka Ogrzewań CentralnychJ Wodociąg6w i Kanalizacji
Wytw6rnla T•enu

:
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•
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ŻEROMSKlEGO ~ 94 .

TELEFON 198·29.

:

•

w y k o ny w a: Ogrzewania cBntralne wszelkluh syst1mów dla domów ml1szkalnych. fabryk. teatrów, l!llkół +szpitali, oranżErli Etc - Wodociągi i kanalizacje dla domów, fabryk etc. - UrządZEnia hydrantowo~przeciw- +pożarowe. - Przswody rurowe do k o tł ó w i maszyn dla wysokiego ciśnienia i przegrzanej pary. - Piasawa :
tabrykaeta kuta-żelaznych rur ź1browych I nag iZEWnlc paropowletrznyah.
....
WYTWORNI! TLENU POLECA:

Tlen t1chnl1zny l medyczny i wsZBlklc materiały i przyrządy w zakrEs autog1nowego spawania wchodzące.-
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HIRSZ" DAWN. RAFAŁ HIRSZ

Ważne dla PP. Właścicieli Nieruchomości I Zakład Blacharsko-Budowlany Ważne dla PP. Właściciel~ Nieruchomośći!

8 -CIA

77

ł:.6dź, Gdańska

68, telefon 154-50

przyjmuje wszelkie roboty w zakres blacharstwa wchodzące, to jest: krycie i reperację dachów blachą, tekturą smołowcową i smarowanie smołą gazową, zakładanie i reperację gzymsów, rynien i rur. ZA DOBROĆ WYKONANIA ROBOTY GWARANTUJEMY. - CENY PRZYSTĘPNE.
Dla członków Centralnego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości 10°/ 0 rabatu . -

A UTO= AS EN IZACJ A „H Y GIE N A•'
Łódź,

Skwerowa 3, telefon 247·29 -

Garale ul. Wierzbowa 6, telefon 101·24.

przyjmuje zamówi1rnia na wywózkę nieczystości z dołów biologicznych i filtrów za pomocą specjalnych samochodów, zaopatrzonych
w hermetyczne zbiorniki. Czyści filtry, szlakę i. t. p. - Wszelkich informacyj udziela Ceniralne Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości m. Łodzi, ul. Piotrkowska 46, które również przyjmu 1e zamówienia .

....„„„„...

„„„„„„„„„„„„„~

Fabrylfa PrzcfWorów i Tclffur
SIDOIOWCOwYCh

Hcnryli

lDbiłWSlii

Łódź, Dowborczyków 24, tel~ 159-24.
Dostarcza :

Tekturt1 smołowcową
Papt1 b i tum i czną (białą)
Smalt1 do smarowania dach6w
Pak kamienno-wt1glowy
Mast1 skleiną
Karbolineum
w gatunkach najprzedniej szych.

...„„„„„„„„„„„„„„„...........
SPECJALNE DRUKI upomnienia _dla lokatorów o

do zeznania o dochodzie
(wykazy przychodu i rozchodu z nieruchomości)
do nabycia

w biurze

tcntratn. Stow. Wł. Nlcruch.,
Piotrkowska Nrs 4& •

zapłacenie

OPlATY tiANAlllAtYJNEJ
są

Załączniki

do nabycia w Centr. Stow. Właścicieli
Nieruchom. m. Łodzi, Piotrkowska 46.

tkaniny
Drucl·anB IogrodZEnia.

plEcłonkł
po bardzo
zredukowanych cenach, poleca

firma
-

Rudolf JUDO WólGzańską
151„ telefon 121-01
- Rok
1894. -.
załozerna

Do jakich· firm zwracają się właściciele domów?
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Obwieszczenie.
Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego miasta Lodzi podaje . do powszechnej

OSłólne

wiadomości, że

Zebranie Czlonffów Towarzystwa

odhądzie się w dniu 26 kwietnia 1933 roku o godzini.e 6·ej min'. 30 wieczorem w gmachu T-wa Kredytowego
przy ul. Pomorskiej 21 _: Porządek 1zienny Ogólnego Zebrania obejmuje:

1. Otwarcie Ogólnego Zebrania przez Prezesa Kom1tetuNadzorcze go
2. Wybór Prezesa Ogólnego Zebrania

przez Prezesa Ogólneg.'.:l Zebrania, z pośród obecnych, asesorów i sekretarza
4. Sprawozdanie Dyrekcji za rok 1932-gi
5. Wniosek Władz Towarzystwa o zmianę § 49 Ustawy
6. Wniosek Władz Towarzystwa o wyjś~ie. do emerytury długoletniego Dyrektora Biura Towai:zystwa
7 Projekt do etatu Towarzystwa na rok 1933-ci
8. Wniosek Władz Towarzystwa o zmniejszenie liczby Dyrektorów o dwóch
<J. Wybór 3-ch Dyrektorów w miejsce ustępujących z kadeneji względnie jednego
10. Wybór jednego Zastępcy Dyrektora
11. Wybór trzech Członków Komitetu Nadzorczego
12 Wniosek Władz Towarzystwa o uzupełnienie § 17 Ustawy
1
13. Wniosek Stowarz.yszonych w kwestji warunków dokonywania konwersji .za egłości
14. Wniosek ze strony Stowarzyszonych o przyznanie rocznego subsydjum Lódzkiej Straży Ogniowej Ochottniczej w ilości złotych 26 000.15. Wniosek Stowarzyszonych o przyznanie subsydjum w ilości zł. 2000.- na bibliotekę Stowarzyszenia
3.

Powołanie

Właścicieli Nierucbomości Chrześcijan, Przedmieść

16. Wniosek Stowarzyszonych w kwestji zmiany§ 77 Ustawy
17. Wniosek Stowarzyszonych w kwestji zmiany zasady podziału wyborców na kurje przy wyborze .
pełnomocników

18. Wniosek Stowarzyszonych w przedmiocie zaciągnięcia. przez Towarzystwo Kredytowe pożyczki na
zasadzie § 3 Ustawy
Wstęp na Ogólne Zebranie przysługuje wszystkim osobom, które posiadają nieruchomości, obciążone
pożyczkami Towarzystwa Kredytowego miasta Lodzi i którym służy prawo rozporządzania swoim majątkiem
za' okazaniem legitymacji członkowskiej. Członkowie Towarzystwa, niemogący, lub nieżyczący sobie uczestni·
czyć na Ogólnem Zebraniu, mogą upoważnić do głosu innego Członka Towarzystwa, nikt jednak nie może
mieć więcej, niż dwa· głosy . Za małoletnich. usamowolnionych, bez własnuwolnycn i ~ogóle osoby pozostające
pod opieką, prawo do jednego głosu n~ Ogólnem Zebraniu służy ich opiekunom i kuratorom.
Posiadanie dwuch lub więcej nieruchomości, obciążonych pożyczkami Towariystwa upoważnia tylko
do jednego głosu. Właścicielka niernchomoici może być zastąpiona na Ogólnem Zebraniu przez męża oez
upoważnienia, zaś Towarzystwa Akcyjne i wogóle osoby prawne uczestniczą na Ogóloem Zebraniu w oso~
bie przedstawiciela, któremu będzie wydane w tym względzie pełnomocnictwo . lecz tylko z jednym głosem.
Nieruchomość należąca do d wuch, lub kilku właścicieli, n;ioże być reprezimtowana na Ogólnem Zebraniu
przez jedneg-o z nich po uprzedniem złożeniu upoważnienia od pozostałych.
Na dni 15 przed Ogólnem Zebraniem t. j do dnia 11 kwidnia 1933 roku włącznie mogą być podawane ze
strony stowarzyszonych do Komitetu Nadzorczego wnioski na Ogólne Zebranie. opatrzone przynajmniej 20-ma
podpisami. Sprawozdanie Dyrekcji za rok ubiegły oraz projekt do etatu na rok 1933 będą dostępne dla
stowarzyszonych w Biurze Dyrekcji Towarzystwa, poczynając od dnia 18 kwietnia 1933 roku. Legitymacje
Członków służą jednocześnie jako bilety wejścia na Ogólne Zebranie i wydawane są w Biurze Dyrekcji Towarzystwa w godzinach biurowych do dnia 25 kwietnia b. r. w dniu zaś Ogólnego Zebrania do godziny ·
12-ej w południe. - Bez legitymacji członkowskiej n-a salę Ogólnego Zebrania nikt wpuszczony nie będzie.
się z fotografjami w Biurze Dyrekcji Towa~zystwa Kredylegitymacji Członkowskiej upływa dnia 25 kwietnia r. b.
otrzymania
t.owego m. Łodzi celem
pol.
w
12-ej
o godz

U W AG A: Ostateczny termin

zgłaszania

Fabryka Papy Dachowej

„ Gosp odarz ''

i

INSTYTOGJJI PllNSTWOWll
POSZUKUJE
na terenie 4, 5, 7, 8, 10 lub 1 { Kom. PP.

Sp. Akc.
w .S ieradzu. -

Skład

fabryczny:

Łódź, Nowo-Południowa 6, telefon
(róg Zagajnik,o~ej).

o powierzchni 1000 m2 na pomieszczenie dla 250 osób.

184-19

P .AP A. DA CHOW A. znanej gwarantowanej dobroci
SMOŁA. preparowana-górnośląska, gazowa, PAK,

ilO~llhU ·

}

I
I

,.,======-L:E:P:N:I:K:,:K:A:R:B:O:L=IN:E:U=M:.======:;:r

Pożądane

istnienie plac u, na którym

możnahy wybudować garaże.

Bliższe wiadomości

w administracji

n Lód z k.

Gł.

Ob."

ŁÓDZKI GŁOS OBYWATELSKI
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Na wiosnę
POLECAMY:

Olbrzymi wybór wszelkJch
bawełnianych

materjałów

w różnych gatunkach, jakościach i ce.nach

•••
•••

••„

W SKLEPIE
DE!IlAIIIC~NEJ iŚ P:f\~EDA~Y ·

Zjednoczonych

Zakładów

-•• K. Scheiblera i L. Grohmana
••
••
•••
••

ul. Piotrkowska 48, tel. 194-30.

VIs T RR tka ni ny, georgeffy, etaminy. Jedwabie sztuczne, kratony,

tkaniny na szlafroki i pyJamy, gar n ił ur y stołowe.
oraz inne towary.

białe

i kolorowe

•••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••„ ••••„„....

FABRYKA.

FABRYK.A

TEKTURY DACHOWEJ

TEKTURY SMOLOWCOWEJ

BRONIStllWfiOlDE I 5·61

ŁÓDŹ, UL. SKŁADOW .A. 33, TELEFON 110·59.

_ _ _ _ Poleca _ _ __

PllPĘ DllGROWĄ SlVIOhOWGOWĄ

smołę

I
•

u

=
a

i czarwoną),

i karbołin1um.

....~

Po Ie ca z n a ną z B swe i dobroci:
~,

te k tu r

Papę bitumiczną (białą),
Papę kolorową (zieloną

&.KOWALSKI

ŁÓDŹ, RZGOWSKA M 60 a. TEL 150-98.

l1pnik, pak,

ę smołowcową (papę dachową) opiaskowaną,
~zolacyjną (bez pi11.skuJ i sufitową.

Smołę gazową
Pak z

węgła

kamiennego.

i

preparowaną

Masę

sklej ną (Klebemasse ).

lÓDZHI KANTOR ASENIZACYJNY SAHOCBODOWI
H. HIJ§Zf(ffł, lÓDZ ul. Brzezińska 13, tel; 111-90
ul. Brzesińska 13, tel.111-90
przyjmuje zamówienia na
oczyszczanie dołów biologicznych, filtrów i ustępowych, wymycie szlaki, a także z w ó z k ę ś m i e ci,
gruzu; za pomocą najnowszych cystern samochodowwch. Opłata od pojedyńczej cysterny,
Ceny przystępne.
_
oraz · zamówienia miesięczne podług umowy. J'-... ·
Ceny przystępne. _
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