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Miesi~cznie P~e~u,m~r~t~ ~J~n~•i_a 50 groszy lllllllllllllllllllllllll11llllllllllllllllllll . •;!~f?r,• 1 Adm::~:j'67~i• 
Kwartalnie ......... · 1.50 groszy TELEFON 284 I 258 t6dt, Województwo, ulica Zawadżka Nr. 11. 

z odnoszeniem do domu. lllll\l\\\\\\\\l\\\1\\ll\l\\ll\111\llllllJllJll Redaktor przyjmuje od ia-ej do l-ej. Cena U:umetn pojed.15 gro$zy. Konto w P.K.O. 80091, Administracja czynna od 10 rano do 2-eJ po poł. 
„Dziennik UrzQdowy• przyjmuje ogłoszenia instytucyj społecznych i oiyteeznbłcł publicznej, od osób zaś prywatnych tylko 
takle, które wyrdkaJą ze stosunku do władz rządow,eb i wymienłonJeh Instytucyj. - Cena ogłoszeń: drobne 2 gros11e za wyraz, 

najmniej 26 groszy. Zwyczajne: 15 groszy za wiersz nonparelowy (strona 4 szpalty)o 
'Kaida nowa podwytka. taryfy obowiązuje wszystkie jut przyj~te ogłoszenia od ~niii 1miany cen, bez uprzedniego zawiadomienia 

0gł81zenla zamiejscowe i zagraniczne przyjmowane są tylko przez Biuro Ogloazel)~ Wydawnictw i lnhrmaoyJ Prasowych 
========== „EPOKA" w todzl, ul. Sienkiewicza 67, wł. Adam Benke. P. K. O. 16 62.182~ ========== 

TR EŚ C .. IV. Wyd ział Pre żyd ja I ny: 108. Bu.dowa sanatorjum dla urz,dników państwowych. 109. Nowoogłoszone 
przepisy i rozporządzenia. Wyd ział Adm i n is tra cy j ny: 110. W sprawie spr&wmsda.6. w walce 

. z gruźlicą. Wyd 1 l & ł Rol n i c twa t Weter y n ar j 1: 111. Wyka1y spółek meljoracyjnycb. 112. Wyka1y 
o oględzinach i zwierząt rzeźnych. 118 .. Dozór sanitarno-weterynaryjny nad drobiem bit,Ym. 

V. Riu o h s.ł u ż.b owy: 114. Przyjtcia. , 
IV. Kom u n l k a:t y: 115. 8.kładame podań. i ndzlelanle informacji w sprawie słuiby wojskowej: 116 Srodki zaradcze 

przeciwko grożącej powodzi. 117 Publikowanie ogłoszeń przez P. A. T. 118. Uznanie za zwalozanle duru br1usznego. 
Ogłoszenia; 

IV. 

OKÓLNIKI. 

Wydział Prezydjalny. 
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L. Pr. 1378 (1) I. Łódź, dnia 8 ma,rca 19!4 r. 
Okólnik N·r. 57. 

Do ws,zy&tkfoh Panów SfaQ·-OS,tów Wojew .. Łódzkiego, 
Pa.na Komisarza Rządu na m. Łódź, Panów Naczelni
ków Wydiiałórvv W oj ew. Łódzkiego, Okr .. Dyr. R.obót 
Publicznych, Pana N aczeLnika Kancelariji Głównej W o
je'Wództwa, oraz Pooa Komendanta Okr. II p,ol. Państw. 

. w LodiZi. 

Zat<>żooe. w r .. ub. PoJ·s:kie Sto1war1zysze11ie . Złotego 
Ktl"izyża. z aiediz!bą . we Lwowie a z izaikresem dzfała.nia 
na ettły obśza.Jr Rzoozy:pospolitej Polskieij, spełniaijąc 
wytknięty 81fatutem. .ceł :zakłada"nia i utrzymywania dla 
cdóhkÓW SW:ófoh i ich l'·OO!Zin domów 'Zdrojowych, do
lllÓ'W lećznicizyc}\ ,f schroni~k odp0ic,żyi1korwych uzyskafo 
zaeadnioz.o od MilnistoostiWa Rołnictwa i Dóbr Państwo
wycll' w fórmie. d.ziierżruwy dł~ole,tniej, wielki.eh r1<)zmia
r.6\w budynek w Mttseynde k:oło Krynicy w za~hodniej 
M~ł-~lfIH'.>Fooe . w celu ptriZebudmvanria go na d.om odpo
~oiwy względnie s·auaitorjum dkt w·zędników pai1-
s~~ćh ;p.od WA!rtlnkiem, że prizehudowa roz,p()cznie 
się ,z wi·o:sną roku p:rzysdego. 

Objekt, którego przejęcie jest bliskie zrealizowania 
jest to wielki dwupięitriorwy budynek murowany poło„ 
żony u 1Stóp Karpat rObok jedynego w Polsce wielkiego 
lasu lipoiweg"o nad rzeką Popradem. Obejmie on po na
leżytym. ~relnontowaniu. i zrekoostru-0waniu 50 do 80 
pok!oi, w których Polskie Stowarzyszenie. ZJotego Ki-zy
ża urnądz.i dom 1odpoczynkowy względnie sana.torjum 
zaopatr:zone w Odpowiednio u.rządzone miesizJtania. se
zón()We dla swych członków i ich r-Od:zin. Budynek ten 
clost.a;rczy pomiestczenia ,co najmniej na 150 łóżek dla 
tylni osób miesi~cznie czyli 1500 osób rocznie~ Blis
kośĆ. gół"Bkiej ['Zeki P·opraidu umożliwi urządzenie włas
nej Btac·ji elektrycznej, \tóra nietylko p:ódniesie miesz
kalność budynku, ale pozwoli t.akże na stos.owanie' ele
ktry1ciznooci do celów leozniczych. Należąiey do budyn.
ku ogród, obejmujący około dwa hektairy zostanie wy
zyskaJiy na cele uprrawy dla p.otrżeb kuchni, którą 
Polskie Stowrurizyszenie Złotego Kmyża ma za.mi-air prioe 
w&dzić dla mieszkańców sa.na.rorjum we własnym za
rzą,dttie. Rzeka Popnld na.da.je się znakomic-ie do ba.r
dzo zdr.owych i oczetwiająrcych k~ieli: rzooznych, nad
to zaś ta.mierżone jest urząd1Zenie ;za.kła.du hydropaty
cznego dla miestk&ńoow sana.torjum. P~epiękna, oko
lica. podk&rpa.eka o znakomdtynt poWiet.tlZU ~a..ehęei do 
odbywarnia przooh.a.ltzek i wyciec.zek. N a.dto bliskość 
Krynicy odległej o kilka kilometrów jazdy koleją że- . 
laznłł umożliWi .osobom mieszk;i.ijącym w 6:tnatorjłlln 
konysta.nie ,z kryniekich ką.pieU i m~ą,dzeń leemU~zy~h 
bez narażania się n& wygótowan e kiO&Zty ut-mym~m a. 
W pier\'\7Szo.t·~ędnej miejscóWości kąpiGlowej. 
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Budynek, który Stowarzyszenie otrnymuje od rizą
du wymaga w celu zremont.o;wania go, przystosowania 
do zamie~.onego celu i odpowiedniego urządzenia bar
dzo maoznych wkład6w gotówkowych przewidywa
nych przeq, Zarząd na początek na kwotę co najmniej 
100.000 franków 1zło!tych czyli obecnie pona·d 100 mi
lja:rdórw mk. p.olskich i p1~zy odpowiednich środka.eh 
byłby oddaill.y do użytku w ciągu 11/z rnku, t. j. m1 III-ci 
sezon 1925 r. Wkłady te przerastają siły finansowe 
młodego Polskiego StowM'zyszenia Złotego Krzyża, 
stawfo;jącegio dopie1~0 piel'!Wsze kroki w swej działalno
ści. Oczywiście Polskfo Sto1wM'zyS1Zenie Złotego Krzy
ża, nie pominie żadn~j sposobności, aby .pozyskać fun
dusze na powyżs:zy cel w drodze subwencji i innych 
st.aitutem wskazanych dróg. Niemniej ·jednak konie
cznem jest, aby w pie1rwszyni rzędzie internso1wani w 
utwor:zeniu sanait!orjum cdonkowie Polski~o Stowa.rzy
szenia Złoteg.o Kr·zyża wzięli czynny udział w pokryciu 
kos7'tów na ,rem01nt i adaiptację budynku tudzież na 
urządzenie. 

W tym celu zechcą Panowie wyzna.czyć chętneg-0 
do pośpieszenia z pomocą tak wzniosłej akcji) delega,ta 
względnie delegaitów, którzy ·11-wzy:jmą na siebie obowią
zek zajęcia się zebraniem deklaracji i wpłat od pmcow
nik6w odnośnej iIIBtytu~j:i. N az1wisko i dokładny ad
res degata zechcą Panowie podać d·o wia.domo,śei Se
kretaa-Ja.tu Polskiego St~owarzyszeia Złotego Krzyża we 
Lwowie, pliac ś'w. Ducha L. 1, I p. 

Delegat zbierający datki procentowe od poborów 
s;pełnia następujące czynności: 

1. p1"zesyła zebrane deklaracje Sekret.a-rjruto:wi Pol-
skiego Złotego Krzyża we Lwowie, . 

2. podaje ·wykaz deklairujących organowi zajnrn
;jącemu się be1z.pośrednio wypłatą poborów, celem ścią
gnięcia deklaro,wanej daniny, 

3. odsyła co miesiąc bezzwłocznie zebrane pienią
dze eizekiem P. K. O. N1·. 143468 przesyłając równocześ
nie Seki:reta.rjato1wi Stowa,rzyszenia szczegółowy wykaz 
ściągniętych kwot, 

4. podaje do wiadomości Sekretarjaku Polskieg'o 
Stowar:zy~zenia Złotego Krzyża we Lwowie wszelkie 
ewentualnie zmiany w osobach deklarujących, -p:r,zyby
wanie nowych dekla.rantów lub ubywanie dotycheza
sowych wskutek opuszczenia posady, przeniesienia, 
śmierci j t. p. 

Czeki P. K. O. można nabyć w każdym urzędzie 
pocZitowym. Koszt.a porta można potrącić z kwoty 
pr:zekazanej, uwidaczniając to wyraźnie w korespon
dencji. 

Z niniejszą akcją opodatkowania się na cel budowy 
sanatorjum w Muszynie winni delegaci połą0zyć ak0jQ 
przysporzenia członk6w Stowarzyszenia przez wypełnie
nie odpowiedniej w deklairacjach i wykazach rnbryki, 
czy ofiaroda.wca ·przystępuje równooześnie na członka 
i :jaką z tego tytułu wpłaca :kJwotę. Wpisowe dla n-0~ 
wych członkó:w1. zwyczajnych wynosi 30 groszy po1skicl\, 
wkładka ro~zna dla ws1zys:tkich ozłonków zwyoz. 1 złp. 
20 gros·zy; wkładka dla członków założycieli jednrnra
zowo 5 złotych polskich (bez obowiązku ufaz0zenia wpi
wweg.o); wkładka roczna dla członków wspierających 
3 złote polskie. . Dopóki złoty polski . nie :wsta.nie wpro
wad2iOOY jako ofiojalny środek wypłat w Rzeczy.pospo
litej Polskiej lfozy się kurs złotego według kursu firanka 
złoteg»o us-tafonego pr!Zez Ministerstwo, Skarbu w . myśl 
u~tawy z dnia 6 gl'Udnia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 127, 

Nr. 12 

poz. 1044) do oblfozeinia podatków i innych danin :pu
bliC'znych - a to kursu obowiązującego w dniu wpła1ty, 
w1;ględnie, '0 ileby wyijątkowo w tym dnfo nie był zna
ny - według kursu dnia poprzedniego. 

Przesyłając po jednym egzemplair1zu ·wzoru na de
klarację W ojew6d~·two zaleca Panom usilne popa1rcie 
powy~s~ej akcjri. 

Wojewoda w z. (-) L y szk o w R k L 
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L. Pr. 44 (7) I. Łódź, dnia 8 marna H>24 r. 

Okólnik Nr. 63. 

Do PP„ Naczelników Wydziałów Wojew. Łódzkieg·o, 
O~r. Dyir. Rob. Publ., Paina Naczelnika KaMelairji 
Głównej Woje1w., Pa,n·a Komisa1rz.a Rządu na m. Łódź~ 

. Pana- I<:iomendanta Okr. II Pol. Pań·stw. ora;z do wszy
stkich Papów Starostów Województwa Lódizkiego. 

W ojeiwództwo pole.ca Panom dokładnie p[\zestudjo
wać na1stępujące norwoogł1osz.one przepisy i l'Oi7Ą>-OITTZą
(faenia, z kt6remi nalezy zapoznać p-odwładny per801iel, 
celem zastosowania w praktyce: 

W Dzienniku Ustaw Rz. Pol. 

Nr. 15 poz. 143. Rozpor1zą,dzenie Prezydenta R,ze
czypospolitej z dnia. 11 lutego 1924 r. o zmianie wanrn
ków Sipłait prywatno..:pra.wnych należności w f-itrnmnku 
r1 o skarbu i)ańst,wa. 

Nr. 15 poz. 144. · Hozporządzenie H.ady Ministr6w 
z dnia 4-go lutego 1924 r. o służbie p1'!zygotowa1wczej 
i eg·zaminie ka;ndydatów ·na stanowiska a<lminisfa·acyj
ne II kwtegorji w służbie państwowej. 

Nr. 15 pOIŻ. 145. Rozporządzenie Ministra Spral\Y 
We:wnęt~r:iny:ch z dnia 9 lutego 1924 r. w przed:mioeju 
przepisów sanitarnych dla hoteli, pokodów umehlo
wanyoh i pensj-onatów. 

Nr. 16 poz. 148. Ustawa z dnia 30 stycz.nia 1924 r. 
w przedmio0ie rozciągmięcia obowiązujących na obsza
rze województi\v: k:rakowskiego, lwowskiego, stanisła
wowskiego, tarnopolskiego i r,ies·zyńskiego, częś~i wo
jewództwa śląskiego ustaw o obaivviązkowem ubezpie-
0zeniu robo:til1ików od wypadków na obszar ·woje
wód,ztw: wwrs:zawskiiego, łód1zkiego, kieleckie,go, lubel
skiego, białost1ockiego, wolyilskiego, poleskiego i nowo
gTódzkiego 01ra,z Ziemi Wile1iskiej. 

Nr. 16 po·z. 154. Rozpor:ząd1zenie Ra(ly l\1ini:strów 
'/, dnia 18 lutego 1924 r. ZlnienJa,jące prze,pisy tymcza
sowe o kosz.tach sądowych w b. z,aborze rnsyjskhn. 

Nil·. 16 poz. 155. Rozpo:r1ząidzenie Rady Ministrów 
z dnia 18 luttigo 1924 r. o zmianie kwot pieniężnyeh 
w niektórych przepisaich o po,stęp,o:waaiiu sądowem ·w 
sprawadi cywilnych w b. zwbooze rosyjskim. 

Nr. 1G poz. 15f). Rozporzą<lzenie Ministra Skarbu 
z dnia 18 s1tyoznfa, 1924 r. wydane w porO'Lumienin 
z Ministrem Prncy i Opieki Spiołec·znej w przedmi.o~ie 
zastosowania je:dnostki stałej w ustawie o ubezpiecze
niu pensy,jnem funkic;jiona.rjus,zów w służbie p~ywatnej 
i niektbrych fuinkcjona1rjuszów .w służbie publfoznej. 

Nil'. 16 poz. 162. Roe.p.orządzenie Ministra Skaxbu 
z dnia 7 luteg,o 1924 r. wyda.ne w porozumieniu z Mi
nisfa·em Przemysłu i Han1dlu o zastosowaniu stałej je
<1Ji.0&tki do pirze1icizenia opłat usta.nowiooych w dekre
tach' 'l dnia 4 lutego 1919 r. o pa.tenta~h na wynalaiz-ki 
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o ochronie wwrów rysunkowych i modeli i o ochronie 
znaków towarowych podwyżs,zonych ustawą. z· dnia 
31 stycmia 1.922 r. i rozporządzeniem Rady lVIinfotrów 
'l dnia 29 paźd:ziernika 1923 r. 

Nr. H> poz. 166. Roziporząda;enie I l\'linistra Spraw 
\Vewnętrrznych z c1nia 26 stycznia 1924 r. wydane w 
por-0,zumieniu 'Z l\finis.fa·em Ska,rbu . celem wykona.nia 
ustawy z dnia 11 sforpnia 1.923 r. o ty1ncza,sowem ure
gulowaniu f,inans6w komunalnych. 

Nr .. 16 poz. 169. Rozpo11ząidzenie l\linistra Spraw 
Wewnęfa~znych z dnia 8 lutego 1924 r. w przedmioeie 
częściowej zmiany r·OZiJOrządzenia ::VIinistra Spraw "\Ve
'vnętrznych o p:r~zerpisach wykomvwc2ych do dekretu 
z dnia 3 stycznja 1919 r. o stowarzyszenia.eh. 

Nr. 17 poz. 174. Hozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 18 luteg·o 1924 r. w pr,zedmiocie ustalenia ila 
miesiąc mar~ec 1924 r. mnożnej dla określenia uposa
żenia funfoc:jona1rjus:zów państwowych i woj.ska. 

Nr. 17 poz. 175. Rozpo~ządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1924 r. w przedmiocfr 
taJrny a,pteka.rskiej. 

, Nr. 18 poz. 178. Ustawa z dnia, l8 lutego 1924 r. 
zmieniająca niektóre posta,nowienia ustawy z dnja 11-go 
grudnia 1923 r. o ,za:opatrzeniu emerytalnern funkcjomt
rjus,zów pa11..s1tworwych i zawodowych vvojslrnwyeh. 

Nr. 18 poz. 179. R.ozp,orząd~eni: Rady Ministrów 
z dnia 1l lutego 1924 r. w s1prawie drnt przy podróżach 
słnżbowych do Niemiec. 

Nr. 18 p1az. _180. Rozporządzenie Ministra Reform 
Rolnych z dnia 11 lutego 1924 r. wydane w pormmmie
nin z Ministrem Rolni~trwa'1 ii Dóbr P3,1}strwowych ·'v 
przedmiocie wykonania ust,awy z dnia 17 girudnia 1920 
roku o pr:zeijęciu na wfasność Państwa ,ziemi w niektó
rych pow]a,tach Rzeczyp:osrioHtej Polskiej, zJnieni·onej 
11sta1wą .z dnia 16 sier;ymfa 1923 :r. w przedmiocie zmian 
w nsfawie z dnia 17 grudnila 1920 r. o ]Yr1zeję0in na wła
:mość Państwa ziemi w niektó:rych powiatach Rzeczv-
pos1p0Htej Polskiej. · · 

Nr. 19 poz. 185. Usta,wa z dnia l3 lutrg,o 1924 r. 
w . przedmiocie przyznania Wyższej Sz.kole Handlowe.i 
w Warsza,wie praw szkół akademickich państ!wowych. 

Nr. 19 p,oz. 188. Roz:porrząchenie Ministra P·racy 
i Opieki Spofoc:znej z dnia 15 Rtycznia 1924 r. wydane 

· w porozmnieniu z Ministrem p,r:zemysłu i Handln w 
sprmwie c,zastt pracy dla wykonywania roibót poprze
flzający(',h pr,o.dukcję lub 'P'° niej następujących. 

Nr. 1.9 poz. 193. Ro~pm"ządzenie Ministra Ska,rhn 
z dnia 15 lutego 1924 roku celem wykonania ustaiwy 
z dnia 10 stycznia 1924 r. w pr,zedmiocde przepisów 
o państwowym podatku doc.11od0;wym, ob'owią.zujących 
na całym obs,zarize RzHC:zyposp.olitej. 

Nr. 19 Ii,oz. 194. Rozporządzenie Mirnistra Ska-rbn 
z dnia 18 luteg~o 1924 r. w sprawie zmiany sta;wek onłat · 
stemplorwych. 

Nr. 19 poz. 1.96. Rozrpor;ządzenie Ministra Ska1·bu 
w porozumieniu z Ministrem Sp1rarwfodHwości z dnia 
21. lutego 1924 r. 'lrnienfają,ce niektó:re pos"t~nowienia 
roizpo1rizą,d1zeia ~Hnist!ra Skarbu w porozumieniu z Mini
strem Sprmwiedli"wośd z dnia 27 lipca 1923 r. w przed
miocie regu1owanfa obrotu de1wiz,iumi i walutami z~<JTl-l
nicw.emi oraz obrotu pieniężnego z zag1ranicą. 

Nr. 19 p'Orz. 197. Roz.p,oil:ządzenie Mim.istm Skarbu 
z dnia 21 lutego 1924 r. 'zmieniają,ce par. 11 p. b. ,ro~
pot.ządrzenia Ministfa·a Skad"bu z clni:t 24 styr,,znia 1924 r. 

celem wykonania ust-a;wy z dnia 26 wrześna 1922 roku 
o opłacie za nadzór nad z:akładami ubezpieeizeń w z,wią.z
ku z ustawą z dnia 6 gn1dnia 1923 r. {) zastoso;waniu 
stałej jednostki do obliczania danin, niektóTych innych 
dochodów publicznych oraz kredytów. u<lziela-nych 
przez instytucje państwmve i saniorrządowe. 

Nr. 19 poz. 200. Rozporządzenie lVIinistrn Skarbu 
z dnia 23 lutego 1924 r. w przedmiooie przesunięcia na 
rok 1.924 terminu do składania zeznait o do·chodzie 
z art. 49 usta ·wy o pai1stwowym podatku dochodowym. 

Nr. 19 poz. 204. Rozpor.zą.clzenie Ministra Pr:zemy
słu i Handlu z dnia 21 lutego 1924 r. w przedmiocie 
imzedłużenia ma.cy prawnej pa.tentów na wynalazki 
oraz świadec.tw ochronnych ua wzorv rysunkowe. mo
dele i znaki towarowe, Udzielonych 11~l zaBadzie p~:pTze
dnio obowiązują~ych usta1w. 

Nr. 19 poz. 206. Rozporządzenie l\finistn:a Spraw 
Wewnętrznych z dnia 18 lutego 1924 r. o włączeniu fol- · 
warku 'Vójtówka, gminy Kościelec, powiatu turecikiog'o 
(lo gminy Nimviesz tegoż pmviatu. 

Nr. 19 poz. 208. Rozpor~ądzenie Ministra Spra.w 
Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1924 r. o zm.iamie gra
nic gnnin wiejskich Wola-Wężykowa i Zapolice w ip{)

wiecie łaskim. 
N1·. 19 poz. 209. RwpoJ.·ządzen.ie Ministra Spra,wie

dliwości w 'porozumieniu z l\fin1s,trem Skarbu oraa Prze
mysłu i Handlu z dni~ 25 lutego 1924 r. w pr1zed1nio'Cic 
stosowania złotego do opłat w lJostępowaniu rejest.ro
wem na oł>Hzarrze sąd6w apelacyjny eh lu helskiego, waT
~za wskiego i wilei1skfogo. 

W Monitorze Polskhn. 

Nr. 43 poz. 123. Okólnik w sprawie funduBzn na 
z3Uczki na uposażenie. 

Nr. 50 po.z. 143. Instrukcja dotycząea wykona.nia 
rozporząd.zenja Ministra Praccy i Opieki Społecznej w 

_ porozumieniu z Minist:rnmj Spnnv ,;v ewnętrznych, Rol
nictwa j Dóbr .Paiistwrnvych oraz Przemysłu i Handln 
z dnia 18 grudnia 1923 r. w przedmiocie nRtTojn i za.
kresu działania parytetffwych Komisyj <foradezych pr1Zy 
Pai1stwowych Urzędach Pośrednictwa Pracy i Opieki 
nad Wyeho<lźcami. 

Wojewoda w z. ( - ) Ł y s z k {) w s k i. 

Wydział Administracyjny. 
110 

'L. AD. 2025 (1) Łódź, chiia 6 m~u-ca 1924 r. 

Okólnik Nr. 56. 

Do wszystkich Sta;rostw Powiatowych Urzędu Zdrowia 
i Mag~istratu Wydz. Zdir. Publ. 

Ministerst:w.o S:pnł!w W ewnętu·znych (Państwowa 
i Służba Zdirowia) reskryptem z dnia 20.II 1924 roku 
NT. HSP. 444/24 poleca terminof\vo nadsyłać spraiwozda
nia o ruchu chorych na g:rnźlicę w sanatorja.ch, szpita
lach, pir1zychodniach. 

· Sprwwoooania te należy nadsyłać z zakładów z cho
rymi le~ącymi przed każdym 5 --dniem następnego mie
siąca podług- ,załączonego wzo~u, a z pr1zychodni przed 
15 styeznia i 15 lipca za ubiegłe półrocze. 

Za Wnjewodę (-) Dr. Skalski 
l załączni1k. Nac·zelnjk Wydz. Zd·rowi~ Pnbl. 
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Wzór 

Uzdrowisko -·------···-·-----„----···--·----··---,.- -----------------~„-· .. „„ ________ ..... -„----·--·--··------„----·----------------

utrzymane przez ··:·-··------------·-·------„-----------------·:····------------------------„------------------------- -------------

sprawozdanie za miesiąc .. „.„„ ..• „ ••.• „.„„ ..• „ .. „„ ...••••.. „„ ....... rok ----·-·---· .... „ .• „ ... „ 

.-------------------------...-------------------Gruźlica płuc G źl' Ch b ł W tern ru 1ca · oro Y p uc C:horych 

I 

innych innych narządów Razem 1 · 
poc:ząt- ro;:wi· rozpa* d · · :il' h ezą-kowa nięta dowa narzą ow megru iczyc c:ych 

•--:-:z-z:_:_:_:0-ło ... _ -z-~-i:-~-i_-ąe-a-.... -... -.~--:_---·----~~---_-__ ..... , ______ -__ -__ -__ -=-_-1- - ~·-~- _ _________________ ______ _ _________________ _ 

Ubyło -==~==-=-==- . --=~=--=--~!===~==-===-==~===---= ===~-===~ 
Umarło j 

·-------------------- ------- ------------- : _________ ------------·----··---· -------------·-- -------- -----

~ozostało na d. 1.------· 1~--- I I ~,~I~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Opuściło uzdrowisko: z poprawą _____ bez poprawy 

Liczba dni leczenia w miesiacu -·------------ Dyrektor : 

Opłata dzienna ta leczenie ·-------·-··-··-········----

Kartę niniejszą po wypełnieniu należy wysłać przed 5 każdego miesiąca. 

IU 

Wydział Rolni·ctwa i Weterynarji. 
L. RW. 474 (1) V. Łódź, dnia 7 ma.rea 1924 r. 

Okólnik Nr. 55. 
Do ws.zys·tkich PP. Stair-0·s1tów Wojewótfatwa Łódzkiego. 

N a skutek :zarząd1zenia. Ministerstiwa Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych z dnia 26.II 1924 r. Nr. 112-R."V. 
Urząd Wojewódzki poleca nadesła.ć opis wszystkich 
Spółek Melj-oraicyjnych, zawią;zanych na. terenie powiaitu 
z wysziczególnieniem nai,zwy spółki, celu jej, obszarn 
działalności ,czas.u zatożenda i stopnia .doskona
łości wykonanych przez nie roMt mel}o\ł·acyjny-01'1 ora1z 
ich strun.u. 

Wojewoda w z. ( - ) Ł y s z k o w s k i. 

IJ2 

L~ R,W. 44 (29) IV. Łódź, dniR 7 marca HJ24 r. 
Okólnik N·r. 64. 

Do wszystkich 8talr•o.stów Wo~ewód;ztwa ł'"'ódzkie:g10. 

N a skutek ro~porizą-dzenia Ministerstwa Rolnlc;t,wa 
i Dóbr Państ:wowy'.ch z dnia 20 lutego r. b, Nrr. 182. W. 
m,, Urząd Wojewód:z:Iti uzupełnia ~a.r:ządizenie swoje 
z dnia 16-g-0 paź.dziernika 1923 roku L. RW. 42/65{IV. 
w sposób nasitępują.cy: „Wykazy o uboju i wyniku 
oględzin z,wieifzą.t rżeźnych mają być nadsyfane Urzę-. 
dowi Wojewódzkiemu w 2-ch egzemplarzach,_ według 
ustanowioneg·-0 · WZO!ru, nie późnie1j niż 8 każdego bie
żącego miesią,ca, ..-- odnośnie wszystkich znajdują-0yd1 
się na. terenie Sttllprootwa rzeź.ni". 

Wo•he-0 po1wy:if:l:zego uchyla się: 

1. -wysyłanie oso1bnych wykazó1w dla rze:f.ni powin
towych i 2. zamieis'zczam.ie w ·wyka.za:ch okręgów mię
snych, nie .p-0.siadających :rzeźni. 

Jednak w celu posiadania danych sta;tystycznych, 
któ1'Ych w każdej chwili za,żądać może Urząd Woje

. wódiki, pi01Wiat!()lwy lekrur-z weter. winien zatnymać 
n siebie dame o uhoiju z punktów nie posiadadący.ch 
~~ .. 

Wojew:oda w z. ( - ) Ł y s z k o w s k i. 

na 
L. RW. 5 (65) IV. Łódź, d:nh1 l1 marca 1924 r. 

Okólnik N:r. 65. 

Do ws.·zystkłch Stairostw i Magis.tra,tów miast: Ło~fai, 
KaHsza, Piofa~kowa, Pa-bijanie i T1oma,sz,owa. 

M:inis-teil·stwo. Rolnfotwa i Dóbr Państwo1wych pis
mem z dnia 16 lutego r. b. Nr. 601 W. I. wyjaśnHq-, że 
w myśl ostaitniego ustęp-u M't. 1. rozp,0ir'ząd1z.enia M< R. 
i D. P. wyda1nego w 1po~~ozumienłu z Ministerstwem Spr. 
Wewn., Mini6ter. Przemy.siu i Hmndlu, Kolei żela!znych 
i Zd1rowia PubMcmego z dnia 14 maja 1920 r. (Dz. Ust. 
Rz. P. Nr. 41 1920 r.) drób bit.y, ·o ile za·opatrzony jest 
śwfadectwem 1pańs:twowego leka1rza. weter., stwierd:za
jącem ,pochod:zenie tegoż d1rohiu z rniejscowoś-ci, wol
nych od zairaizy, nie .podleg·a _na &taejach kolejowyeh 
żadnym oględzinom weteryna1ryjnym. · 

Ponieważ do Lod,zi przychodzą liozne tir-ans,porty 
dirobiu bitego, niszaopat.rzoneg;o w 1:>-0wyż,sze świade
.ctwa, pr:zetio ,podlegatją one oględzinom weterynaryj
nym, nao.~aiżając wła-ści0ieli tran.spo1·tów na stratę cza
Ru, a puzy nadchod:zą.cej pone wiosennej i s·zybkim roz
kłafl,zie .pta,ctwa. bitego, na z.nn.r~zne RtrRty mat,.eil~jalne. 
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W celu uniknięcia poiwtaa·za~ącyc:h się ska.irg i na
rzekań lJnzą;d .Wojewód1zki ,poleca podać do wiadomości 
nadawców tra.nsportów drobiu bitego, -vizysyłanego k<r 
lejamli żela2nemi, że winni oni zaopatrywać się w świa.
<lectwa p~u'.tstwowych lekairzy weterynaryjnych, stwier
d 1..aijące poohod1zenie tegoż ch~obiu z miejscorwości, woł-
n ej od zarazy. . . -

p,r:zychodząice ia talciemi świadectwalml !'raenspo1'ty 
drobiu bitego będą wyła<forwywane na. staic.1aeh kolei 
w łJOd~i be-z oględq,in weterynaryjnych. , 

-Wojewoda (-) Rembowski. 

Y. 

Ruch slutbowy. 
U4 

Etat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: 

Pan Wojewoda pr1zyjął nieetatowego urzędnika 'XI 
st. sł. Sta,rostwa ~w Lęc:zycy Aleksandra Hirsekorna, 
lł' charakterize praktyikanta kancelM-yjnego tego~ Sta
rostwa w dotychczasowym st.opniu służbowym. 

Pan Wojewod~ przyjął nieet:a:towego urzędnika XI 
st. sł. Starostwa w Piotrkowie Józefa: Szczęśniaka, 
w chaJ.·alktorize prnktyikarnt.a kancefaryjnego teg·oi Sta
ro~twa w d·(}tychc,zasoiwym s.topniu służbowym. 

VI, 

KOMUNIKATY. 
115 

M1n. Spr. Wojsk. Depart. 1 Piechoty L. 4161/Pob. I. 

Warszawa, dnia f) lutego 1924 r. 
Do Ministerstwa Spra:w W e,wnętrznych. 

· W ostatnich· czasach coraz częściej zgłas:za.ją się . 
D6oiby cywilne po informacje, wzgl. nadsyłają podania 
w .sprawach dotyozącyich służby ~ojskoiwej heZipośre
tłnfo do. Departamentu I. M. S. Wo3sk. 

Pow-0duje to znwczną i niewłaściwą kornspondeneję 
w tej instancji i naraża in~er~santów na ewentualne 
straty OIJ"a;Z z,włokę w załatwrnnm sprawy, wobec czego 
proszę. Pana Generała o wydanie we własnym zakresie 
zairządzeń zmierzają;cych do mo~liwie najrychlejszego 
po.informorwania ludności, iż w myśl au'it. 114-117 T. U. 
o powsz. obow. sł. wojsk. oraz ::M~. 4 Instnikcji dla 
władz pohrn:owy;ch, urzędami udzielającymi informacji 

,., 1V spnLwach doty,ozących służby ·wojskowej są przede
wszvstkiem Poiwiatoiwe Kom endy U zupełni eń, do któ
.rycłł winny się zwraicać os.01biście lub })isemnie wszy
~tkie osoby c:y1Wilne, bez względu na za,wód lub flffikcję. 
. Za.r~zem nadmieniam, iż nieza,leżnie od powyższego 
wystooowa:łe!m identyc1zny, co do treści komunikat do 
prasy. 

Z uwagi na, aktnaJnośC i pilność spra:wy, proszę 
o możliwe śpieszne jej załatwienie. 

• I 

Szef Departamentu I Piechoty 
(-)Wróblewski 

Genm·ał Brygady. 

L. AD. 2206 (1) H. Łódź, dnia 7 marca 1924 r. 
Do wszystkich PP. Starostów Wojew. Łódzkiego oraz 

· Pana Komisar:za Rządu na m. Łódź. 
P~esyłając ,powyższy rozkaz M. S. Wojsk. do wia

domości, poleea slię w myśl reskryptu M. S. Wewn. 

z dnia 26.2 1924 r. N~:. AW. 189/2 podać praktykowa.
nemi sposobami fa'eść pnwyiszego do -wiiadomo&ci: pu
blicznej, •jak rórWJJie:ż :zau.-ząd~ić aby urzędy gminne (ma.:. 
gistraty) ze swej sti~ony poinformowały lud_ność w ,spo':" 
Rób zwyczajnie w da11ej. okolicy pra.Jr.tykowarny, że po
woła.nemi do · prrzyjmowanfa podai1 i udzielanie in for:.. 
macyj w sp:ra:w-ach dotycząeyDh słuiby wojskowej ·są 
właściwe mfojs0oiWe władze poboi~owe I .instancji, t. 1j. 
Powiatowe Komendy Uzupełnief1 i że zWł"acanie się bez
pośrednie do wyżs:zych instancyj wojskowych naraża 
interesantów na ewentualną. stratę praw a w najlepszym 
razie "rl<'.1 zwłokę w zała1t:wiieniu sprawy. 

, Za_ Wojewodę_(~) T.u.ł e ck i 
N aozelnik Wydz. Ad:ministr. 

ll6 

L. AD._ 2335 (l). ' Lódź, d:nia· 10 marca lH24 r. 

Do wszystkich Panow Starostów Wojew. Lódzki~,g-0 
oraz PaJ.la Komisair,za R:ządu na m. .Łódź .. 

N a skutek pisma okólnego Ministerstwa Rolnictwa 
i Dóbr Państw.owych z dnia. 1J.III 1924 r. Nr~ 735/R./Il 
komunikuje, co następuje: . '· -

Na .p<>d&ta;wie informacyj otrzymilllych z Pałrntwo
wego Instytutu Meteo:rologicznego przypuszcza(~ nale:.. 
ży, ie po dhlgotrwałyoh mT-0>za:cl1 spodziewać się można 
nagłego i znacznego p:odwyższenia. tempe·ratm-y i wobec 
nag:wmadwnych macznych ilości śniegu, gwałtownych 
roz1to1pów, co będzie ipvłączone z -wfolkiemi powodziami. 

Pragnąc z\Wócić uw~.gę rolników na gr.ożące im nie
be?,pieozeńsit1wo, l\Iinister~stwo Rohli:ctwa- i Dóhr_ Pań
stwowych jednocze,śnie zaleca przedsięwzięcie następu
jących środków celem. zmniejszenia ewentualnych strat 
'v gosp-0dait"Stwac,l1 rolnych i rybnych: 

1 Oczyszc:zenie rowów, zwłaszcza ka:nałów hurw
wych ,ze śniegu i lodu dla ułat~ienia odpł~rwu ''rody 
ściekającej z pól i łąk. „ 

2. Ot.worzenie tych zastarwek, szluz i t. p. piętrzą
cych wodę, budowli, których dziahrnie jest w chwili 
spływu wód wiiosennych niezbędnem oraz skontrolowa
nie mechanizn1ów do podnoszenia zastaiwek. 

3. Usunięcie ze g,t.rumieni i -z rzeczek t. z,w. ~,płot
ków" i ur·ządzei1 ułatwiających połów t-yb. 

4. Zalożenie workami ·z piaskiem, nawozem lub t. p. 
wszelkiego rodzaju wyrw i t. p. uszkodzeń 11a groblach 
lub innych budowlach. 

5. Przygotowanie faszyn, worków z piaskiem, be· 
lek i innych pr,ze<lmiotów, mogących służyć do natych
rnia;stowej naprawy ewentualnych u szkodzeń, szczegól-
niej przy grohfach i prze-vvąłach. . . . 

6. Przewiezienie stogów z sianem oraz s.tei~t ze zbo-
żmn w miejsca bezpieczne. . , · 

Zechcą przeto Panowie podać. bezz,włoeznie powyż
sze informa,cje do jak najszerszej wiadomości osób za· 
jnteres.owanych i ludności rolniczej za p.ośrednictwem. 
organizacyj samorządmvych i instytucyj sipołecznych 
w sposób tamże praktykowany. 

W -razie zaś poważniejszych po,vodzi i strat przez. 
nie spowodowanych w rolnfot.wie należy niez;włocznie 
nadesłać tut. Urzędo~i · Wojewódzkiemu od,powiednie 
sp rn:wD·z:dani e. 

Zn, Wojewodę (--) Tu ł e ck i 
Naczelnik Wydz. Administr. . 

~-- ---~- ----· - -··----
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L. PT. H>11 (2) I. Łódź, dnia 1l m~rca 1924 r. 

Do Pana Naczelnika Wydz. Budżetowo-Gosipodarc1Zego 
\VQjew. Łódzkiego, Okl·. Dyr. Roib. P11bl., Pailla Komi
~arza, Rządu na iri. Łódź oraz do wszystkich Panów 

Starostów Wojewódrztwa Lódzkiego. 

W z.wiązku z rz.ai1midłą w dniu 11 lutego b. r. uchwałą 
Rady Ministróiw przyrznaJącą Polskiej Agencji Telegra"' 
fic~nej prawo wyłącznego ,pośrednictwa w publikowa
niu płatnych ogłoszei1 władz i urzędów pańsfavoiwyeh 
w prismaeh, wychod.zącyeh na terenie Ra;eczypiospolitej, 
Polska. Ageneja Telegraffoma ,zaąviadomHa Wojewódz
t;wo, że przy P. A. T. został :oorgainfaowm1y vVydział 
Ogłosze1i., którego zadaniem będz1ie załatwianie ws,zel
kich zleceń ogłoszeniowych władz i urzędów pańRtwo
wych p-0 cena~h ściśle iredakcyjnych. 

Zlecenia Wihmy być pr-zesyła.ne bezpośrednio do Wy-
1lziału Ogfoszei1 P. A. T. w vVai.f.SZWW:ie, ul. Mokotowska 
Nr. 14 (tel. 87-55) lub też do oddziałórw prowincjo'11al
nych P. A. T.: 

W Byd.gosz<'Jzy (ul. św. 'Drójcy 12b), w Katowica.el1 
(ul. l\faQ'!ja.cka 2), 1v Krakowie (ul. Tomasz,a 32), w Lo
dzi (ul. Konstantynowska 29), we Lw.o1'r:ie (Podwale 3), 
w Poznaniu (ul. Skarbowa 7), w Toruniu (przedmtieście 
Mokre, ul. Ko1ścfostiki 3a), w Wilnie (ul. Mostowa 9). 

W zamówieniu naileży uw,zglęclnió tyimł 1pism:a w 
którem ma być ogfos·zenie, rnzmia1r i .dzfał (przed lub 
za tekstem) oraz określić ile rnzy i w jakich terminach 
ogłoszenie w danym wyda;wnictwie ma być ·wydruko· 
wa.ne. 

Ze wzg·lędu na pmvażny interes, jaki przedstawi21 
dla skarhu państwa uniknięcie pl}:ywatnego pośredni
ctwa i>lrzy ogłoszeniach władz 1Jaiistwowych zechcą Pa
nowie w dotyc.izącyc.11 wypadkach zwra.ca(~ się do P.A.T. 

Wojewoda w z. (-) łJ y szk o ws k L 

ns 
L. AD. 1934 (l). Łódź, dnfa 4 marca 1924 r. 

Z polecenia l\f.inisteiistwa Spraiw Wewnętrznych 
(Pai1stwowa Służba Zdrowia), danego· w reskrypcie 
NT. CHZ. 264/24 z dnia. 20 luteg·o 1924 roku wyrażarm 
uznanie organom sam.itamym za energicznie i celowo 
przeprowadzoną akcję zwafozania dul"U brzusznego 
w' VJ<lzi. 

Sz:0zepienia ochronne przeciwko durowi b~zusznemu, 
których wynik rzeczywisty widoczny będzie w r. 1924 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Państwowa Służ
ba Zdrowia) uoleca stosować dalej w celach zapobie
gawczych, jak to było wskazane w piśmie l\Hnisterstwa 
Zdrnwia Public~nego z dnia 4.12 1923 roku Nr. CHZ. 
50019/5023/23." 

Za Wojewodę(-) DJ.·. Skalski 

Naczelnik Wydz. Zdrowia Publ. 

Piotrkowska 85 

DRUKARNIA 

PAŃSTWOWA 

w Łodzi 

Te Ie fon 29 

L,---------------m.1 

--------

I • I o GŁ os z EN I A. I • I 
Ogłoszenie. 

W 1 m i.e 11 i u R ze czy po 8 p o 1 i tej Polskie jt 

8ąd okręgowy w Lodzi na posiedzeniu w dniu 11-go 
ma,rca, 1924 r. postanowH: ogłosić upadłość. finnie „Bra
cia Gl1ksmain" i wspólnikom N usenowi i Izraelowi 
GliksrJ.nianom, 2) chwilę orbwm-da. upadłości oznaiezyć 
na dziień 28 lutego 1924 roku, 3) osadziić Nuse.na i Izra
ela-Chune Gliksmanów w aresz0ie dla dłóżników, ora~ 
zalrnmunik-0wać odpis decyzji PJ'okuratorowi przy Są
dzie Okręgowym w Lod,zi celem wydania odnośnych 
zarząidzeń w myśl art. 586 i 593 K. H., oraz woboo 
ucieczki N usena G1iksmana, 4) nakazać opiieozętowanie 
kantoru, składów, kasy, ksiąg handlowych, :zbioru do
wodów, paipie1rów i ruchomości upadłych Nusena i Iz.ra
eJa-Chune Gliksmanów w aireszeie dla dłużników, ora~ 
zgodnie .z a:rt. 457 K. H. o;ra;z a.rt. 2 p. 4 Dekretu o re
jestrze handlowym, 6) zamianować sędzią-komisarzem 
sędziego handlmve~o Leopo~da A:sterbluma., 7) :zamia
nować kuratorem wpa.dłoś.c-i adwokata Edwarda FHip-
kowskiego~ -

Za zgodność ś1wiadczy 
Ku1rator upadłości firmy ,~Brada Gliksmain'~ 

Adwokat (-) Edward FiUpkoicski. 
ł.hdź, Konstanty1nowska 19. 

Ogłoszenie. 
Sędzia-Koanisa,rz u.pa,dfości firmy „BraCiia Glik~man·• 

j ws,pólnik6w tejże N u.sena i faraela-Chune Gliksma
nów na zasadzie a,rt. 477, 478 i 480 K. H. -- wzywa. 
wszystkich wiiernycielli wyżej wymienioned firmy, aby 
zgromadzm się w dniu 27 maa+ca r. b. o g·odzinie 12-ej 
w gmachu Sądu Okręgowego w Lodzi w kancelarji wy
działu handlowego, celem wy boru symdyków tymczaso
wych upa.dłoś0i. 

(-) Leopold Asterblum 
Sędzia-Komisarz. 

Za zg,odność świadczy 
Adwokat (--) Edward FiUpkowski. 

Zawiadomienie. 
OkJręg-owy Urząd Ziemski w Piokknwie zawiadamia.* 

wierzycieli smn hipote:cznych, ara1z osoby, mające uja,
wnione ,s!\ve 11rnwa . w dziale III wykazu hipotecznego 
dóbr ziemskich: Nicenfa lit. B. C., Zielęcice A. B., Prze
cz.nie, 1p,ołożonych w powie.cie Laskim, ·wydrzyna-Wola 
w powiecie Radomskowskim i Dąbrowa. w pow~ecie 
Wieluńskim, że w dniu 27 ma1rca 1924 roku o godzinie 
!J-ed rano na po,siedzeniu ja.wnem Okręg~owej Komisj:i 
Ziemskiej w Piiotrlwwie (w lokalu przy ulllicy Bykow
skiej Nr. 77) roz:poznawane będą sprawy przymusowej 
likwida:eji sru'1Witutów, obciążających lizeczooe wyżej 
dobra. 

Wymien~one osoby o ile życzą sobie brać udział 
w akcijti likwi1la10ji łącznie ze s1tronami, winny za;wiado
mić Okręgowy Tfoząd Ziemski w Piotrkowie o miej1scu 
zaanfo:s1zkania, ,oraz· stawić sję na posiedzenie Okręgo
wej Komisj:i Ziemskiej. 

Piotrków. dnia 10 mairca 1924 r. 
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Zawiadomienie. 
Olm.'ęgowy Urząd Ziems~i w Piotrkmvie ~a1wia~uia. 

wierzy~ieli sum hipoteoz:nych, oraiz osoby, mające uja
wnd.-0n~ swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego 
dób1· .z1e.mękfoh Głuchów, połoionych w powiecie Łas
kim, że w dniu 27 ma-rea 1924 roku o godz. 9-ej rano 

·na P?Sied~e~u nieja.wnem Ok:r~oweij Komisji Ziemskrl.ej 
w Piotrkowie (w loka.lu :rwzy ul. Byik<>Wskiej Nr. 77) 
roZipozuawane będą sprawy d<;>brow:0lnej likwidao}i ser
wjtutów, oibcią,żających powytsze dobra na rzec'l włoś
cfan w;sd Fanin; Głuchów i Sabinów. 

Wymięnfone osoby o ile życzą. sobie brać udział 
w aikcjd lik:WJidacji łącznie ze stronMni, winny za wiado
n1ió Okiręgowy Ui·,zą.d Ziemskł w Piotrkowie o miej.sen 
zapli~ 00.·3„z stawić się na posiedzenie Okręg·o-
wej ~oiµięjd Ziemskiej. ~ 

Pi~W-ków, dnia. 12 marca 1924 r. 

Prospekt 

Biku PtlsklchlKnpca1 I Przemrsłourctw 
Bhrześc1Jn1 w lodzi, Sp. Bkc. 

Bank Polsltlch Kupców i Przemysłowców Ohrze
ścija.}l w Lodzi, Spółkai Akcy;jna,, ukonstytuował się dud.a 
7 k.wietniia. 1920. r. p1~ejmując zorganizowaną 15 lipca 
1917 r. społ.kę fłl"lnowo-komandytową p. n. „Izba Han
dlowa ~owo~P1r.zemysłowa P.olskfoh Kupców i Prze-
mysłowoow Chr•ześcijan w Lodzi". · 

Bierwotny krupi.t.al za,kł~dowy Banku wy1wsił 
6.000.000 mikp. z?~tał następnie 1),owiększony w V eiąg·n 
1920 il'. do ogólne~ sumy 30.000.000 mk~)., w roku rn22 
do 120.000.000 mkip. a w roku :1923 do 300.000.000 
mk·p. (5 emisji akcyj). 
. . Ak·cj~ B~m 'Po 500 !narek nominalnych ka.żda są 
i~enn~ 1 ~esJa wmna byc odnotowamt w kHięgach ak-
CJOUą.J.'JUązow Banku. · 

. SpQłka, Akcyjna. posfada. trzy nieruchomości w I„o
dzi, Pfotrkowska 113, Sienkiewicza, 31 i Sienkiewicza 
67, c~wru~tą w Kal!iszu, Aleja Józefiny 4 i piląitą w War
suvwi.e, Alej,e Jęroz1olimskie 17. 

Ba.nk otworzył dotychczas pięć Oddziałów · a mia
~1ow~cie: . w War.szMvie, Kaliszu, Łęczycy, S:osnowcn J 
i Wielumu. • 

Wła.dzami Banku są: 
Rad a prezes Edward Weig·t, wiceprezeHi: Stani

sław Mis·zewski i Zygmunt Fiedler, 0złonkorwie Ifa.clv: 
ks. Józef Gogo}ew,ski, Antoni Ifoppen, Arkad.jusz .Jus"z-
kiewfoz i Koonst&nty Karwec;ki. · 

Do Rady należy nadzór nad interesami Banku. 
. ~ar 'Z ą d 1prez.es Ja:n Nowosielsfoi, wicepił·e·zes Ka:

z~Ie!l'Z Roszak,. ~złonkowie Zarządu: .Edmund Bogdali
sk1, Ryis1zard Pfelffor, Adolf Trautwe1n (zmaTł w 192.4 
roku) •. - Dyirekt01· ,'zarządzający Stefa.n Naruszkiewiez. 

D<> · Zar.zą.du należy prowadzenie interesów ·Banku. 
Walne Zgromadzenie Akc:jonarjuszów dokonywa 

w:v:bor.u ~zk>nkó""'. Rady, Zrui~ządu i Komfadi Rerwfayj
neJ, ,zatw~e:d;~ bilanse roczne i g.pra:wozdania.,. uchwala 
nowe eilllJ.SJe. 

Prawo g·fosu przy.~ługuje akcjonarjusw\vj posiada-
jąc.emu. nie mnie.l niż 10 akcyJ. ·' 

BILANS. 
Baakil Pol1klcb Kapców I Przemrslowc6w 

Gbrzeioljan w &odzl, Sp. Akc. 
Centrali i Oddziałów w Kaliszu, Łęczycy i Wieluniu 

w dniu · 31 grudnia 1922 r. · 
AKTYWA. 

Kat>a . . . . . . 
Hachunki bfożąee w oankach . . 
Waluty zag~ra:niezne 
Paipiery procentowe i udziały włcume 

Banku ......... . 
Weksle i pDżyczki terminowe 
Korespondenci 
Nieruchomości 
Huchomoś~i . 
Rachunki z Oddziałami . 
Inkaso weksl~ . . . 
Rachunki przechodnie 
Hóżne aktywa 

PASYWA. 
Ka1pitał zakładowy . . . . . . . 
Kwpitał zaipasowy, rezenvowy i a.mor-

ty.zaoja . . . . . . 
\i\i7 kfady . . . . . . . 
Redyskonto w P. K. K. P. 
Korespondenci 
Rachunki przeclwd11ic . 
llachunki z Oddziala1ni 
Róż11i za inkaso . . . 
Różne pasywa 
Czysty zysk za 1922 r. 

Marki. 
l87,255,054.73 

()3,311,140.88 
65,669,505.38 

112,799,983.88 
1,338,321,488.80 
2,040, 792,345.63 

61,353,813,38 
16,423,493.05 

1.45,379,622.80 
370,107,668.-

37,922,630.16 
23, 728, 120 . .05 

-~,463,064,866.74 

Marki. 
120,000,000.-

43,425,970.57 
l,121,805,241.7() 

216,354,390.--
1,938,820,907.53 

123,401, 739.27 
201,971,1.82.35 
870,107,668.-
156,665,522.2() 

.-27~0,512,~~5·-: 
4A63,064,866. 7 4 

Baollaaek •rall6• I strat za rok 1122. 
WINIEN. 

Procenty i prowizja wypłacone . 
Koszty handlowe . 
Wydatki dvmów . . . . 
Ozys·ty zysk za l 922 r. . 

MA. 
Procenty i pr{);Wizja pohra:ie . 
Dochody domów . . . . . 
Zysk na ·wah1taeh i efo.wizach . . . 
Zysk na udziałach Banku w JH'zc<l::; .. 
Zysk Oddztl~ł6w . . . . . . . 

Marki. 

r50,180,888.G4 
187,904,253.14 

12,720,57 4.10 
170,512,245.-

42.1.,317,960.88 

Marki. 
305,938,224.62 

10,044,623.'50 
52,213,932. 78 
24,086,486.-
29,034,693.88 

421,317~96[&~ 

Uchwałą z dnia 13 marca. 1924 r. Rada Giełdó·wa 
Giełdy Pienię.żnej w Łodzi dopuściła do obrotów gieł-· 
dowych akoje I, II, III, IV i V emisji w ogólnej ilośei 
540.000 sztuk (nominalnej vrnrtości 500 mk. każda) 
Banku Polskich Kupców i Przemyf'lmvców Chrześcijan 
w ł.iodzi, Spółka Akcyjna. 

Łódź, dnia l4 nmrea 1924 r. 

Prezę,s Rady Giełdnwej: Dr. Józef Konie. 
Bekretar:z Gieł<ly: · 1.V. OpaliJlski. . 



„Sklep Bławatny'' 
Towarzystwo W spółdzielcze, Andrzeja J\:2 B. 
zawdadamia członków Town.r,zystwa, iż 4 kwietnia r .. b. 
w lokalu Banku S.półdzielczego, ul. And.rze~ja 3 o g.odz. 
7 ·wiec;zorem w pierws·zym temninie, a o godz. 8 w <lrn
gim telrminie odbędzie się 

Ogólne Doroczne Zebranie członków 
Porządek obrad: 

1. Zagajenie. 
2. Wybór Prezydjum. 
a. O<lczytanie protokółu ostatuieg·o Zebrania i ~vrn

wozdanie Zarzą,du. 
4. Odczyt~u1ie protukółu Hady Nadwrczej. 
5. Zatwierdzenie bila.mm i podział zysków zn lH:~m 

rok. 
6. Wybory ustępujących członkó1v 1ht{ly N adzm

czej ,i Za1rządu. 
7. Wolne wnioski. 
O lkzne pł·zyhycie członków na zehrnuie i~1prasia 

ZARZ_i\D. 

ROZPORZĄDZENIE. 

Na podt\tawie § 5 regula;minu sa11ib\;l'H0·-1rnrządko

weg~o, obowiązującego na terenie HL Lodzi, Magistrat 
rn. Lodzi cele:m zapobieżenia szerze11iu się chcffób iakaź
nych skutkiem antysanita.nrngo ;;;tanu dziedzif1Q(nv łódz
kich, zm·ząd1za co następuje: 

§ l. Wfaścfoiele wq,ględnie osoby, któl'ym 7.arząd 

lrieruchomości powierzono, obowiązani :-',ą hezzwłocznie 

]Hzystąpić do oczyszczenia dziedzińców swych Hien1-
chomośc.i ze śniegu. 

§ 2. Na dziedzińcach obszernych, do których jest 
b twy dostęp dla wo:zów asenizacyjnych, ·whu~ciciele 

nieruchomości względnie osoby, którym z:-H·,ząd 11ieru
chomo8ci powierzono, winni usunąć śnieg, vvzg·lędnin 

ustawić go w pry,zmy, w odległo~cl kilku metrów od 
f-3tndni, oraz dołów kloa.cznych. 

§ 3. ścieki, kanały ·odchodowe (}raz wszelkie 
ujścia dla ·wody ·we wszystkich niernchomośeiach win-
11y być bez"\vlocznie oczyszczone ie spadkiem w stronQ 
przeciwną ord dołów kloa,b.:1.nych i Htudni. 

~ 4. Spec:jalne komisje s~u1itame z udziałem czyu-
11ików obywatelskich przystGpują bezzwłocznie do 
SJ>nF\Vdzau.lia sfanu sa nitarnegf) dziedzińców nic1rucho
moś,ci łódzkich orarz wykonania zar1ządzenia, wyszcze
gólnionego w §§ 1 i 2 niniejf\zego rnzporządzenia. 

§ 5. Wywózka śniegu powinnrt hyć skforowa:na do 
rnie1jsc następu:jącyrch: 

a) do dolin, znajdujących się na Polesiu Kcmst,an
tynorwskiem i Wid1wwskiem'. 

b) do dołów po Cegieh1i J\Hejskiej, położonych przy 
szosie Pabjanickiej, 

c) do d,ołów mie;iskich, położonych w dzielnicy rnię
<1zy Za.ga:jniko,wą, Konstytucyjną i Parkiem 3 Maja. 

§ 6. Właściciele, wzgl. osoby, którym za!l'zącl nie
rnchomości powierzono, -ohmviąza.ni są po dokonaniu 
czynności,. wyszozególnionych '\V §§ 1 i 2 niniejszego 
rozporządzenia, be·z·z:włocz:nie przystąpić do wywózki 
zawa,rto:ści dołów kloacznych. 

§ 7. Wys.zczególnione w §§ l, 2 i 3 zaii·ządzenia 

winny być wykonane w ciągu trzech dni od daty ob
wie.szeizenia. 

§ 8. Za niespe.tnienie wynikających z niniejs.zego 
rozporząilzfmja oł10.wią7'ków wi:imi po<llegaiją, w myśl 

art. 8 usfawy z dnia 14 lipca 1920 r. (Dr.. Ust. Hz. P. 
Nr. 61 poz. 368) oraz ustaąvy z dnia 21 Htycznia 1924 r. 
(Dz. Ust. Hz. P. N1·. 9 poz. 89) w drodze administracyj
nej do wysokoś{~i z!p. 100 gł·zywny lub 3 miesięcy are-
s·ztu wzgl. grzy1wny i a~resztu łąc;zńie. · 

Prezydent m. Łodzi (--) M. Cynarski. 

SPRAWOZDANIE 

Spółki Akcyjnej Pnbryki Sukna n~ O. BOR ST w Zgierzu 
za czas od 1-go kwietnia 1922 r. do 31-go marca 1923 roku. 

srrAN CZYNNY. 
l)lace 
Nieruchomości 
Maszyny 
Kasa 
Weksle 
Papiery procentowe 
Konie i wozy 
Hemanent 
Sumy p1·zedwdnie 
Dłużnicy . 

Marki. 
391,000.-

4,030,765.SG 
27,117,272 . .0G 
2,517,391.

;m3,190,870.33 
31,7 45,883.20 

884,792.24 
8,841,038,138.--

8,121,700.-
1,599,454,948.40 

~}g_,~~~,~~~' 761..09 

STAN BIERNY. 

Kavitał akcyjny 
Ka•pitał zapasowy . 
Fundusz rezerwowy specjalny 
Fm1dusz ubezp. rob. od nie8zczę8li-

wych wypadków 
Fundusz amortvzac. nieruchomo8ci . 
Fundusz amor,tyza.cyjny maszyn . 
FtmduRz rezei~wowy na strnty w 

Hosji 
Fnnc1usz na zapomogi <lla J)racow

ników 
Fundusz rezerwo,vy m1 ~traty kur-

sowe 
Fundusz rn1 podatki r-;karhmve 
Ohligacje l em~sJ~ 
Olilig-acje II eim&.JI 

Obligacje rnmoml!mO I emi::;ji 
Obl•ig·acje nmorwne II emisji 
% % od obligacji I emisji 
Akeepty 
·wierzyciele 

Mar,ki. 
12,000,000.--

8,848,800.-
151,200.---

1B,345,011;- --
4,427 ,ooo.·-

29,27 4,000.---

216,000.-

l00,355,5H8:l8 

883, 751,583.02 
254,562,500.-· 

265,680.---
218,295.-

t;511,89Ul1 
1,086,131,H> 
8, 701,287.04 

(), 738,398,500.-
2, 791,289~283.78 

1o,848,4J)2,761.mi 

Rachunek zysków i strat. 

WINIEN. 

Ogólny rozchód 
ZyRk do podzfa.łn 

' 13,836,584,594.8(1 
..:. __ 1,180,282,360.18 

MA. 
Ogólny przychód-' 

Podział ZJ&ku. 

N a amortyzację rnas1zyn . 
)i. a amortyzację nieruchomości _ . 
Na kapitał zapasowy . 
Na fundusz na zapomogi clla. praco-

wników . 
Xa fundnsz rezer,wowy na strnty kur-

sowe 
N a podatki sk.arhowe 

t5,0~.6?~~~,~~4.9B 

15,016,8H6,954.9B 

24,405,551.----
3,627,297.----
4,848,800.-

100,000,000.-

797,400,712.13 
250,000,000.-

1,1~~'~82,360.13. 
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081.0SZINll. 
Wobec wygaśnięcia termiim dziiała.nia Usta·wy z dnia 

4 kwietnia 1922 roku o oborwiązku zarzą,dów gmin miej
skich dostar:czania 1pornieszczeń (Dz. U. R P. Nr. 3::3, 
poz. 264 ex 1922), kt6rej moc obowiązująca była pr,ze
dłufona Ustaiwą z dnia 1 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 59 poz. 418 ex 1923) do dnia 25 listopada. 1923 r. 
i w zwiąizku z madącą nastą11iić' wkrótce likwidacją 
Urzęd'u Mies.zkaniowego - Magistra.t m. Lodzi niniej
szem podllije do wiadomości osób zamtereso\va,nych, że 
przysługuje int pra:wo składania reklamacyj w biur-ze 
Urzędu Mieszkanioweg»o (ul. Piiramorwjcza Nr. 5, prawa 

oficyna, II piętro) w terminie do dnia 22 marna 1924 r., 
zwłaszcza ·w sprawach, dotyczących opieczętowania 
przez Urząd l\lieszkaniowy nrnhomo8ci, złoionych w od
powiednich ubikacjach na koszt i ryzyko irh właści
cieli, w myśl <irt. 4 Jl. 2 cytowairnj Ustawy z dnia 4-go 
kwietnia 1922 r. 

Po wyżej wymienionym terminie żadne reklamMje 
uwzględniane nie będą, e·wentualne zaś skutki niezło
żenda omMvfanych reklamacyj osoby zainteresmvane 
hędą zmvdzięczać same sohie. 

Prez~dent m. Łodzi (-) ił!. Cynarski. 
l.ódź, dnia H mM·ca 1924 r. 

Adamiec Józef zagubił kartęA Byko~ski Abram zag. hsiąż. 
pobytu za nr. 89, wyda.Aą ,,1 wo3skową r. 1895, wydaną 

przez Starostwo Łaskie.Miejsce }przez P.K.U. w Kaliszu, Miejsce 
zam. majątek Wierzchy. 1266-3-1 ·zam. Łódź, ul. Przejazd nr. 41. 

Cieślakowi Józefowi skriidz. 
dowód osobhty, wyd. przez 

I. Komisarjd P.P. w Łodzi wraz 
z portfelem. Miejsce zam. ł"ódź, 
ul. Drewnowska. nr. 75. 3-2 Antoszczyk ..Francisztik za.g: ------·-·;------ 1267-3-1 

dowód e„::mbisty, wydany sernar!n l\arol zag. tymczaso·· 
przez Urząd gm. Tokary, Star. · wy rlowód osobisty r. 1882, cnajmowi Neumanowi i S-ka 
Tureckie oraz ksląż. wojskową wyd. prze.z Urząd gm. Żarki, w Kole zag. kal'tą ewiden· 
i kartę powołania, rocznik 1898, pow_:__!l.....:tdzrn! za L. 675. 1268 3 1 oyjn:J na konia 6 lat, wałacha 
wyd. przt~z P.K.U. Miejsco Hm. Benedykt Josef zagub. dowód msśr.i kaszt.an, lewa tylna pę· 
Łódź, ul. Przejazd 84. 1251-3"2 osobisty, wyd. w Zduńskiej- tlioa biała, za Nr. 1103 z dnia 
-- · Woli Miejsce Łódź 1 14-VIL-22 r., wyd. przez Magi· 
Ajzykowl·c ... Faja ~ag. pa.szp. · zam. , u . -

&i ..., r.i Kamienna. 1 12 o 2 strat m. Kob. 3-3 niemiecki, wyd. w Łodzi. --·- nr. · · . • 50-v-' _____________________ _ 
Miejsce -zam. Łódź, ul. Kon- Balten Stefan zagubił dowód 
stantynowska_ nr. 2fJ~ __ _!254 3-2 osobisty, wydany przez XVI 

czkwianowa Ar tema zag.ze·~wo-
lenic na prawo sprzedaży 

spirytusu skcżonego na,1923 r., 
wyd. przez Izbę Slrnrbową w Ło
dzi za L. 24:10617322. Miejsce za· 
mieszkania ł.ódź, ul. P.i.otrlrow
ska nr. 69. 1198-3-3 

Augustyn Otton zag. książeczkę Komlsarjat P.P. w Łodzi. Miej
wojsk6wą, rcczii.; J9tl0, wyd. sce zam. ł..iód:t, ul Krucza 14· 

przez P.K.U.-J:uosław i świade- 1256-3·2 
ctwona konia Miejsce zamieszka- sem Wllhelm ---;-8 , wojslrn;,e 
nia Nowe-Rokicie, Szosa-Pabja- _ do~ody, wyd. przez P.K. u. 
nicka nr. 6. 12aa„a-B ,v_ Kahsz1L Mlejs_ <~e zam. '7 ietnia -·--·---~----------

-- ----· Wił ń u Dzi.łrnw-ski Piotr za.g. rewolwer 

Bergn:~n Józef ~~~-}siążeczkę e. ska, pow. Ltd&, gm. Orla belgijski za Nr. 262846. 
WOJ:-;Kową, ro•.rn1.r 1898, wy- m. Orla. 1285-3-2 Miej-;;ce zam. m. Dąbie nad Ne-

daną przez P.K.tJ.~po;', iat w ł'.o, „Bueher-Berek·-·-o·-·hslm .... „aub1'ł 12-~ 3 1 
b

. ....,.,~ r.;;rn. . ; ' , 
dzi. Miejsce zc.rn. Ruda~P:; Ja" książeczkę wojskową, rocrn. ----------·--··-------··------
nick:a,~~!:_:.~argow'.:_~~: 12. i-!_i 1888, wyd. przez P„K.U.-Łódź. D;iia ?-I-24 r. skradziono pa· 

Berenhaut Moszek żag. p3Slp. 1240-d-2 tent kat. IV., wyd. pn:ez 
niemiec„li, wydany w Łodzi 1_3arCsiiama2i:,g . .ksifłżecszf!ę Kom. lhądu na m. Łódź, n& 

oraz kartę powoł1mia r. 1901, wojskową, r. 1897, wydaną ~~~t_Fr[ljd~s K~~~~~-----· :-l-1 
wydaną przez P. K. G. w Łodzi. - przez P. K. U. w Łodzi arH DP.b s' · L , 1"•d t k r.: OW :o eon zag. SW a e· 

Grunwald Samuel zrrg. dowód 
osobisty, świadectwo wyz

wolenia .z przemysłu ślusars.ko
tokarskiego oraz metrykę uro
dzenia. 3-3 

G- rossman Chaim zag. .k:sią?,e: 
„ cz\ję wojskową. roczn. 1902, 

wydaną przez P.K.U. w Łodzi. 
Miejsce zam. Łódź, ul. Wolborska 
nr. 32. 1209-3-3 

Glat Azryl zagubił książeczkę 
wojskową, rocznik 1896, wy

d:.taą przez P.K.U. w Ostrowcu. 
Miejsce zam. Wierzbnik. 1211 3-3 
Qoldrat Boruch Meszek zagub. 

tymcii. dowód osob., wyli. 
v..r Praż~e, pow. Wieluńskiego 
oraz książeczkę woj'~k:ową i pa 
tent kat. III·E>j, wyd. w Wielu
niu, przel Urz. Izby Skarbowej. 

1206-3-3 

Haniszews:,J Piotr zag. dowód 
osobisty, wyd. przez Star. 

Buczacz w Galicji. Miejsce za.
miest:kani·a Łódź. ul. Sierakow
skiego nr. 33. 1257.3,2 

Hole Emilja zagubiła pasiport 
rosyjski, wyd. przez Uriąd 

gm. Trzosny, pow. Brzezińskiego. 
Miejsce wm. ł„ódź, ul. Hzgowskn 
nr. 27. 1216·3 3 Miejsce zam. ł„6dź, ul. Alelrnan· m~ ry ę :urodzenia. Miejsce za- ctwo na dwa konie maści 

dryjska m. 8. 3-1 miE~,z.kan1a I.ódź, ul. Wschodnia szpakowatej'. jeden lat 5, w.vd. · k" J f -. i 
nr "3 , 1241 3 2 , Jas1ńs i óze zagubi1- „ wyc ąg 

sernnfeld Sam-t!eTzag-uhlł kartę . ··". . . w ł"ęczycy. Miejsce zam. Łódź, z ksiąg stałej lndncśd Wl 
odroczenia r. Hl02, wydaną 13·rcTiti-;~-k.Tstai:ii&f:i-vl zagub~ł ul. Poprz8czn 3 m· 13. 1208-3 3 imię Tomasza Jasińskiego, wyd. 

przez P.K.U.·ł.iódź. Miejsce zam. rewolwer (brownino·) za Nr. -------------------------- przez Urząd gm. Dalików, pow. 
Łódź, ul. Sienkievvicza 9. 2-1 235522 w pociągu, '<lążąeym Frenkiel Salomon zag. paszport Ł_-ęci!iyck_i._____ 3-1 
---------------------- z Leszna do w,uszawy, dn. 28-Il. ·niemiecki, wydany w Łod;~i. 
Benefik/lersz wf~C'll~Iz:igut~. 1924 r. 1218-3.B Miejsce zam. lódź, ul. Zgier;;ka Jakubowska Wiktorja zagubiła 

pa en pr:<.f.:m. i1.t • ., wy<· -~----- ------------ nr. 13. 1283 3-1 tymrz. dowód osobisty, lwy<l. 
przez Ur1ąd Izby Skarbowej Barylsk. a Marja zagub. wyciąg ------·------ Cl · · t K t k" Ł d · L r.904 12'"'0 3 1 k ł Fotygo Zofja zagubiła dowód w porowie, powrn u nows J. 
w o n za --~-___ _: _____ _!__~„ pz· i~ 1ąg Mst

1
a ~j ludności, wyd. osob, wyd. "P. rzez Koruis!1rJ'at Miejsce z.am. Łódź, ul. Sienkie-

Budkowski Hersz zag. dowód :l. J{ó'.~~·a m~J~~.e zami2Js~8~3 Rtądu na m . .I:.ódź Miejsca ;~m. ~icza nr.:_~~------_2_2_23-3 3, 
· osobisty, wyd. w Łodzi przez ------ Łódź J N , - 1289 3 1 
K R d Mi 

- . "" -1~--------------·-- _ -2..~_:_ 1 aw~~~!:~~_:_ ___ ~ Józefowicz F1ania zag. do~ ód 
. ora. lą u na m. Łódź. ejsce s1e1ona , \afael zag. paszport 

zam. ł"ódź, ul. Lutomierska 12. . zr.granrczny, wyd. ·w War- Fijał~owski ;Józef wg. książ. osobisty, wyd. w Łodzi. Miej·· 
1261~3'·1 szawie. Miejsce zam. Łódź, ul. wuJskową ora:; kartę mobi· sec zł!.mleszkania Łódź, ulica 

.ss.ch Leih z~g. dowód osobisty~ 
wyd. w Srndomierzn. Miej· 

sce zam. Łódź, :ll.. Al. Kościusz
ki nr. 29. 1265-3 1 

Blum Iz1;rn1 Boruch wg. kfdąż. 
wojskową zapasową r. 1902, 

wyd. przez P. K. U; w Kuinie 
oraz dowód -osobisty, wydany 
w Łęczycy, kartę pobrania,wyd. 
prz;)Z Kom. PnegJądową w łJę
·czycy i- kartę hezterm. urlopu. 
Miejsce zam. ł~ódź~ ul. Piotr
kowska •nr. 117< 

Binkowski Majf;l' Moritz za.g. 
k~rtę odroczenia i matrykułę 

z Pohtechniki Wiit'szawskiej. 
·. 1294.;3.1 

Gdańska nr. H5. 1225.3.3 lizacyjrą, wydaną przez P.K.U. Konstantynowska 48. 1207·3-3 

ł i w Łodzi. 1291-3·1 Karp Ja~ób Majer zag. pate_nt 
Cb op c~i .fan za~;, paszport --------------·-------- • t v B 1 N -769 I 

Dl·emiec\ · d Ł d · F lb H b.ł '· it Ha · • " ' z.a r. 0 - ., „u, w:y , w o zi. ..... re erg ersz zagu 1 .:w 
Ml · ~ d .., d K wyd. pnez Ut·ząd Izby Skarb. eJSCe zam. !l .... ó i, ul. Leszno . wy . i;nez omlsję Przeglą· ]; d · M' · d 

58 d w 1„0 ii. WJsee zam. Łó ź, al. nr. . 1287-3-1 do~ą w Ło zi. Miejsce zam. 8 .k. 1 0 3 -Cyt;y;Ajzyk_i_s~:;-;;~ł:iii Łódź, ul. Dworslu' 7. --~-H~3-~ -~__E~~-~---~~~-~~-----!_2~~_::! 
dowody „„Pol·>i·,,.,t·e, '"""'. cla•·i·~~ 1 d 17 nde Adolf zng. dokun:.ent ..... „, ~ „ _, '•;:; Fra_ ncm~mowi Otton::-1\vi ssra z. .\.. · }, 189'" d 

W Płocl:u.M •'ie-J·~.ce "'"'m. Ł<<dz', 1 t 1898 wo3s110:.1;y r. v, wy. any 
·- .... ~ - "'"" .1 rnr ę po·~vołania, roczn. „ ł , · Mi · o .1 ul. Prez. Narutowicza. 49. a 1 w ..iOC!ZL 0JSC..e zam. 1•„auo-

Cukrzyński RomP<n zagubił 
książeczkę v;rojskową roczn. 

189G, wyd. przez P.K.U. w Łodzi. 
„ 1274-3-1 

Czudnowski Icek zag .. dowód 
, osobisty, wyd. w Opocznie. 
' 1138-3 3 

wyd. przez P.KU Łódź-powiat. g_o_ szc __ z_, ul. Wt:;:c_1:a m. 15._3-1 
Miejsce -zam. wieś Wiączyn, gm. 
No,.vosolna, pow. Łódzki. 1197.3.3 {7a.łwinski Wojciech, właści

:\.. ciel sklepu tytoniowv-ego 
Qruhnówna St.efanja zagubiła 

dowód osobisty, wyd. prze~ 
Staro~two w Łastca. Miejsce za
mieszkania ł,aslr, ul. Warst'iawska 
nr: 2. 3-1 

w Praszce, zag. koncesję na 
sklep tytoniowy, wyd. pr1ez 
h.b~ Skarbową Łódzką, dnia 
12- VII-23 r. za L. 39106/10226/lV. 

3-2 



Koba"..Stanisław zag. tymcias. Michel Franciszek i Ama.lja 
zPś wiadcz. wojskowe r. 1900, zagubili paszpo1 ty nie

wydane przez P.K.U. w ł,odzi. mleckie, wyd. w f'rusa.oh. Miej
Miejsce zam. Łódź, ul. WaiJic;:ma sce zamieszkania Łódź, ulica 
nr. 48. 1293 3-1. Kaliska nr. o. 12i2 3-2 

l(ajl. Ildefons. zag. paszport Mordhajewicz Hersz zag. do-
niemieeki, wyd, w Łod2;i wód ~osobisty, wyd. przez 

oraz kartę powołania, rocznik Komisariat Rządu na m .. Łódź. 
1896, wydaną przez P. K. U. Miejsce znm. Łódź, ul. Sw. Ja-
w Piotrkowie. 1234-3-2 kóba nr. 6. 1199.3.3 

Kubiak: Antoni zag. książ. -
wojskową, roczn. 1899, wyd. Nowak Dawid zagubił patent 

przez P.K.U. w Sieradzu. Miej· przemysłowy ket. III., wyd. 
sce zam. :r„ódź, ul. Odyńca 4::&. przez Urząd Izby Sk.a.rbowej 

1253_3_2 w Łodzi za L. 13. 1272 3-1 

-K· robmWadaw zag. książecz-
kę wojskową, rocznik 1899, 

wydaną przez P.K.U. w Łodzi 
oraz metrykę urodzenia I por" 
tfel z dokumentami. 1212-3-2 

Kostrzewa Tomasz zag. tymcz. 
kartę demobilizacyjną woj

skową, rocznik 1900, wydaną 
przez D-two 3 p.a.p. w .Zamościu. 
Miejsce zam. gm. Skomlin. 3-3 

Lobenstern Herman zag. pusz
port niemiecki, wyd. w Apol-

, dzie (Turyngji) za nr. 408. Miej
sce zam. Łódź, ul. Piotrkowska 
nr. 171. 1282.3-1 

L ipowicz Josef zagubił patent 
przemysłowy IV. kat, wyd. 

11rlez Urząd Izby Skarbowej 
w Łodzi, za L. 5701 1273~3· 1 

L angerowi Alfredowi sk:radz. 
dowód osobisty, wyd. przez 

Kom. Rządu na m. Łódź oraz 
metrykę urodz. Miejsce zam. 
Łódź, ul. Drewnowska nr. 36. 

1248 3-2 

Lipćzyc Majer ngub. tymcz~ 
dowód osobisty, wydany 

przel Urząd gm. Sienno, p9w. 
Ilzecki oraz kstąż. wojskową, 
rocznik 1894:, wyd. przez P.KU. 
w Łodzi. Miejsce zam. Łódź, nl. 
Kili:dskiego nr. 127. 1252·3·2 

Lillem~tern E. M. zag. dowód. 
03obisty, wyd. w todzi przez 

Kom. Rządu oraz książ. woj
skową, r. 1893, wyd. przez P. 
K.U. w Łodzi i weksel na sumę 
óO złp., wystawca Dominiak 
na. zleaenie P. Kwiatkowski, 
pł. 15-lll.-24 w Łodzi. 3-~ 

Lewkowicz Abram Lazer zag. 
paszp. niem, wyd. w Łodzi 

w 1916 r. Miejsce sam. Łódź, 
ul. Wschodnia nr. 57. 2-2 

Leibstern Chaim zag. paszport 
za~r&niczny na wyjazd do 

Austrji i Czech, wyd. w Łodzi. 
Miejsce zam. Łódź, ul. Nowo
miej!.~ka m. 15. 1205-3·3 
Meli.lei Josek zagubił pateut 

handlowy kat. V. „B" za 
nr. 5412-III 24, wydany JH'Zez 
Unąd Izby SkarbowŁ·j w Ł<:·dzi. 
Miejse~ za.w. ł„ódż> ul. Główna 
nr. 42. 1279-3~1 

Nfekler Sz·-ija zagubir T>atent 
hanrllowy kat. V. „B" za 

nr. 5410 Ill., wyd. przei Urząd 
hby Skarbowej w Łodzi. Miej· 
sce zam. Łódź, ul. Główna 55. 

i2s1.a-1 

Nigus Dawid zag. książeczkę 
wojskową, rocznik 1899, wy· 

daną przez P.K.U. w Łodzi oraz 
metryk~ urodzenia. Miejsce za
mieszkania Łódź, ul. Młynarska 
nr. 2. 1229-3-3 

Niedzielski Stanisław Adolf 
zag. dn. 1-III.-24 ksi~ż. woj

skową, r. 1894, wyd. przez P.K. 
U. w Łodzi oraz paszport niem. 
i legitymację służbo~ I:\, wyd. 
przez Urząd Wojewódzki. 3-3 

Olesiak Stefan zagub. książ. 
wojskową, rocznik 1897, wy

daną przez P.K.U. w Łod1l 
i patent kat. V-tej, wydany 
przez Ur,ąd hby Sbrbowej 
w Łod2't Miejsce zam. Łódź, 
ul. J:i'ija.łkowskłego nr. 17. 

1286-3-l 
---· 

Ogórek Władysław zagubił 
książeczkę wojskową, rocz. 

1897, wyd. przez Baon Sanitar
ny w Łodzi. Miejsce ?.&mtesz
łurnia ł..ódź, ul. 28-go p. Str.z. 
Kaniowskich nr. 25. 1253-3-1 

Preis Dawid zag. patent prze
mysłowy kat. lll-ej, wyd. 

przez Urząd Izby Skarbowej 
w Łod1i za L. ó926. 1271-3-i 

Pendzel Josek zag. paszport 
niemiecki, wyd. w Łodzi 

oraz paszport familijny. Miej· 
sce zam. Łółlź, ul. Rzgowska 
nr. 3. 1236-3 2 

Pawlik Wiktorja zag. tymc1. 
zaświadczenie, wydane przez 

Urząd gm. Dzienądzno, powiatu 
Sieradzkiego za nr. 524. 1226-3·3 

Pinkusewicz Kalman zagubił 
paszport zagraniczny na wy· 

jazd do Niemiec, wyd. w Łodzi. 
Miejsce zam. Łódź, al. Pomorska 
nr. 23. 1219-3-8 

Rajchman Efroim &ag. pa.tent 
handlowy kat. V. „ B 0 za 

L. 728!>-I, wyd. przez Ur1ąd 
Izby Skarbowej w Łodzl. Miej· 
sce zam. Łódź, ul. Zgierska 
nr. 74. 1278-3-1 

Ritt Mikołaj sagubił kartę 
odroc1enla, NC?.nlk 1901, 

wydaną przez P.K.U. w Łod1d. 
Miejsce zam. Łódź, ul. Piotr· 
k.owska nr. 126. 1255-3·2 

Rude Adolf zag. ksiął. wojsk. 
rocznik 1895, wyd. w Łodii. 

Miejsce zamleszk. Radoszcz ul. 
~_Jeka nr. 15. ---~~ 

Słowik Bolesław Hg. ksłf\ż. 
wojskową r. 1896, wydaną 

przez P.K.U..ł..ódż. Miejsce za. 
mteszi:a.nia. Łódź, ul. Południo· 
wa m·. 6. 3-1 
-s·· z o z ev„Yow-sfde-mu-J anowi 

skradziono tymcz, 1aśwtad
cr:enie demobtlizacjt r. 1901, 
wyd. puez O Z.G, Nr 10 w Pne· 
myślu. Miejsce 1am. ł.ódt, ul. 
Zielona nr, 23. 1262·3 1 

Strubel Aleksanderlagubił 
kstąż. wojskową, rocsm.1896, 

wyd. przez P.K U.-Tomaszów 
oraz dowód kolejowy tożsamo
ści. Miejsce Hm. Łódź, Nowe
Za.kowice. 1292 3-1 

StańczykÓwna. Regina zagub. 
dowód osobisty, wydany 

w Pabjanicach. 1246·3-2 

Szczehura Tadeusz zagubił 
tymczasowy dowód osubisty, 

wyd. w łJodzt. Miejsce zam. 
Łódź, ul. Marszałkowska nr. 11. 

1243 3-2 

Ta ba ima n F&j ka.- r;ag:-pasa p. 
niemiecki, wydany w ł.odzi. 

Miejsce zam. l"ódź, ul. Pa:iska 
nr. 75. 1290-3-1 

T- omańska Ma.rjanna iagabiła 
r asz port niemiecki, wyd. w 

Łagtewntkach. Miejsce zam. 
Łódź ul. Młynarska nr. 42. 3 2 

Urbach Marjen za.gub. tymcz. 
dewód osoblsiy, wydany 

w Działoszynie. Miejsce Hm. 
Praszki. 1258-3 2 

Welnberger Frojem Josehag 
kartę rejestrac. r. 1883, 

WJd. w Ł'.ldzł. Miejsce Hm. 
Łódź, ul. Brze:iilieh nr. 12. 

1288-3· l 

Winter Jankew 1ag. dowód 
osob:ety, wyda.ny przez 

Kom. Rzl\dU na. m. Łódź. 3-1 

Walczak Piotr zag. tymcz. 
dowód osoblsty, wydany 

przez ~om. Rządu na m Łódt. 
lłif·j~ee zam. Lódź 1 ul. Leszno 
nr. 39. 12łó·3 2 

Weini:nan Marja zag. zaświad
czenie osobiste, wyd. przez 

P. P. w m. Chadecz, pow. Wło· 
cławski. Miejsce zam. Łódź, ul. 
Nowo-Cegielniana n~. 7.1224·3 a 

Witerowicz Stefan zag. tymcz. 
zaśw. demoblUza.cyjne1 r. 

1901, wyd. przez 64 p. piechoty 
w Grudziądza oraz portfel. 

1213-3-3 

Witel1on Jató~ Marjen zag. 
dowód osob., wyd. prsez 

Kom. P. P. w Łodzi. .Miejsce 
zam. Łódź, NowomteJeta lf S-~ 

Zaginęły dwa weksle katdy 
po mk. 100,000,000 wystaw. 

przez Berbera. w ZduJ1sl{iel· 
Wolt, na. zlec. A. W. Głowld· 
skiego. We:{sle uniewdnlam. 

1259 

Z&~f_nQłY dwa dowody· o.sob .• na łml• .Teofila 1 Wtktorji 
Wojdy, wyd. przez Urz~d gm. 
Krzezonów, pow. Opoozyt1ski. 

1260-3-1 -----

Nr. 12 

Zaginęło pozwolenie na broń, 
wyd. na 1923 r. przez Kom. 

•ządu w Łodzi, na Imię Tro
ja.nowskiego Marka. 1275-3-1 

zdu:dskl Rlwen zag. ksilłż. 
wojskową r. 1896, wydaną 

przez P.K.U. w Łode.1 1 dowód 
osobhty. wyd, puez Komisar
jat Rządu .na, m. Łód~. Miejsce 
zam. Łódź, ul. Targowa nr. !ll. 

3-l 

zagubiono koncesję na sprze-
dał papierosów z d. 5-VII. 

1922 r. za L. 87498/9801-IV. wy
daną na imię Ja.na lłarclszew
skiego w Wieluniu, Wojewódz
twa. Łódzkiego. 3-1 

zaginQła koncesja na wyroby 
tytoniowe, na imię Szajl 

BerkowicH, z osady Brdów, 
pow. Kolstl, gm. Lubotytir! wy
dana. przez Inspektora :;kar
bowego w Kole. 3-1 

z aj del. Ko pel zag. ksląieczk' 
wojsk., rocznik 1886, wyd. 

przez P .K. U. w Łodzi. :Miejsce 
zam. Łódź, ul. Kiełbacha nr. 14. 

1249·3·2 

zaginęła legitymacja służbowa 
Nr. 1515, wystawiona na Imię 

posterunkowego Marciniaka Ja
na. wyd .. przez Kom. Okręgu II. 
Łód!kiej P. P. 1214-3-2 

zaginęł(ł metryka urodzenia na 
imią FiszJa Goldft.rba, wyd. 

w Kłimantowie. 1212· 3-3 

Zaginął weksel ni. 1109 na su
U.4: złp., wystawca H. Rozenes, 

na zlec. H. Rohmana, płatny dn. 
22/Ill. r.b. w Sosnowcach. Zna
lazcę proszę o zwrot do H. Roh
mana w ł ... od1i, przy ul. Nowo
miejskiej nr. 19. 1217-3·3 

Zakrzewskiej Helenie skradzio
nó 1aśw. paszportowe oraz 

ksią2eczkę ze zwiąikn krawiec
kiego. Miejsce za.m. Łódt, ulica 
Kątna nr. 68. 1230 3 3 

Zagin~la koncesja na sprzedaż 
wyrobów tytonlowyeh za L. 

68/319, patent Nr.194 z dn. 20·12 
i paSLport, wydan1 praez m. 
Błaszki, wszystko na imię Stla· 
my Singer. 1227-3·3 

zyźnlewsti Zygmunt zagubił 
rewolwer, systema ·.Walter" 

nr. 191992. Miejsce zam. Łódi, 
ul. Konstantynowska nr. 24. a.a 

Zagin~ło pozwolenie na prawo 
prowadzenia samochodu za 

nr. 213, silnika ~46, wyd. przez 
Okręgową Dyretoję Robót Pn· 
blieinych w fodii. 1287-3-3 

Skarty:tiskl Paweł zagubił 6 
numerów z 1923 r. wraz z le

gi tyniacjaml rowerowemł. Miej
sce zam. tódt, ul. Pl'OtrkowskR 
nr. 245. . 1232-S S 

Redakcj~ 1.akońc,.zono : 
20 marca 1924 r. M. rowczyński Jan zag. ksią:l:. 

· wojskową, rocm. 1894, wyd. 
przez P.K.U. w Łodzi. Miejsce 
zam. Łódź, ul. Krucza 5.1231-ił-3 

Syna Marjem zagubiła wycilłS 
z ksiłłg stałej ludn, wyd. 

w Poddębicach. Miejsce zam. 
ł ... ódź, u 1. Sienkiewicza nr. 62. 

1276,3-1 
Zaaubiouo kstąłeozk~ wojsk, 

. rocznik 1893, wydaną pr&ez -· -· -·--·P.K.U.-Łódri. 1269 
-- „-----~----..----~· ~-----_„ _______ ,„.~--

Druk. Palłstw. w tJcdzi 23524--4501' 
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