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łtH~st'}cznie P~e~u.m~.-~~ ~Y,11~81.' 60 groszy 11111111111111111111111111111111111111111111111 n;~r~ta 1 Adm;:;ó;~7~ia 
Kwartalnie .......... 1.50 groszy TELEFON 284 i !58 Łódt, Województwo, ulica Zawadzka Nr. 11. 

z odnoszeniem do doma. 111111111111111111111111111111111111111111[1111 Redaktor przyjmuje od 12-ej do l-sj. Cena numeru pojed.15 groszy. KontowP.K.O. 30091. Administracja czynna od 10 i·ano do 2-ej po peł. 
ll>D;dennłk UrzQdowy8 przyjmuje ogłoszenia lnstytaeyj społecznych I ntytecznośei pnblieżnej, od osób zaś prywatnych tylko 
ra\j~, które wynlkaJt\ ze ato!tlunku do władz rządowych i wymienionJch instytueyj. - Cena ogłoszeń: drobne 2 grosze za wyr:&.z~ 

H.jmniej 25 groszy. Zwyczajne: 16 groszy za wiersz nonparelowy (strona 4: npaU:y). 
Każda nowa podwyżka taryfy obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia zmiany cen, bez uprzedniego zawiadomienia 

Ogłoszenia zamlejscowo I zagraniczne przyjmowane są tylko przez BI ur o O głos' zeń, Wyd a w n I ot w I I n form a o y j Pr a u wy oh 
========== „EPOKA" w Łodzi, ul. Sienkiewl'1za 67, wł. Adam.Benke. P. K. O. M 62.182. ========== 

TREŚÓ: III. 159. Rozporządzenie w przedmiocie odszkodowań za zabite zwierzęta. 
IV. Wyd ział Pre z yd ja I ny: 160. Delegowanie funkcjonarjuszów policji państwowej na targowiska 

zwierzęce. 161. O poparcie akcji komitetu im. Ojca św. Piusa XI. 162. Opłaty stemplowe. 163. Konfiskata mięsa. 
Wyd ział Ro I n i c twa i Weter y n ar j i: 164. Nadsyłanie danych o stanie sanitarnym gospodarstw stawowych. 

VI. Kom unik at y: 165. Konkurs na wojskową msr:t:; polową i żałobną. 
Ogłoszenia. · 
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ROZPORZĄDZENIE 

w przedmiGcie odszkodowań za zabite zwierzęta. 

N a mocy roiz,porządzenia M. R. i D. P. ·z dnia 7 -go 
maja 1920 r. w plflZedmiocie wymiaru odszkodowa.ń za 
zahite zwierzęta z pol~.enia władz państwowych lub 
padłe s:kutkiem szczepień, zarządzonych przez te wła
dze (D.z. U. R. P. Nr. 39 z. 1920 r. po1z. 237) niniejszym 
usta.n31wiam, aż do od·woła.nia na1stępujące normy wy
miam ods1zkodowań, a mianmvicie: 

a) z. a. ko n ie: 

za zwieTzęta do 1 roku 
za zwierzęta do 2 Ia,t . 
za konie od 2 do 3 la,t . 
zw konie robocze· 3-letnie, starsze lżej

szego lub cięższ.ego typu 
za konie uszlachetnione (półkrwi) z udo

wodilleniem pochodzenia 
za muły 
za osły . 

ib) bydło rogate: 

za cielęta do pół roku 
za jałownik do 2 lat . . 
za buhaje, woły i kirowy . 

50 up. 
150 " 
2!50 " 

400 
" 

600 " 
100 

" 60 ·" 

50 z.łp. 

200 " 
350 " 

za owce i ko·zy . 
jagnięta i l{;oźlęta . 

c) t r ·z o d a c h 1 e w n a: 

za 1 klg. żywej wagi . 

40 złp. 

15 " 

1 złp. 

Pł·zy wymiarze odszkodowai1 za ma.terjał hodo
wlany ohojga płci, zaipisany do ksiąg rodowodowych 
jednej z centralnych organi·zacji hodowlanych, normy 
odszkodowai1 mog·ą być podwyższone w wypadkach za
sługujących na T1względniell1ie o 25 % . 

i;ry 1vyipa<llrn~h szaco,wa.nia. koni pełnej krwi o wy
jątko,wo. ·wysokiej wartości hodowlanej komisje wete
rynaryjno-wykona,wcze mogą wy.stępować z wnios
kiem udzielenia podwyżki ponad 25 % maksymalnej 
normy szaicurukowej przy dołączeniu rodowodów, wy
danych przez Zarząd Sta.dni:l Państwowych Mili. R. 
i D. P. 

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązu
jącą od dnia. 15 kwietnia 1924 r. i jednocześnie na ob
S1zarze Województwa Łódzkiego tracą moc obowiązu
jącą ustanowione przeze mnie .w dniu 28 stycznia 1924 
roku normy odszkodowań za. zwierzęta zabite z p'hlec.e
nia władz pa1istwo·wych, lub padłe skutkiem s1zczepie1i, 
zasrządzonych przez te wła;d:ze. 

Lódź, dnia. 9 kwietnia 19'24 r. 

Wojewoda (-) Rembowski. 
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IV. 

OKÓLNIKI. 

Wydział Prezydjalny. 
160 

L. Pr. 2007 (1) I. Łódź, dnia 2 kwietnia 1924 r. 

Okólnik Nr. H4. 

Do wszystki~h PP. Starostów Wojew6dztwa l.ódz:kiego. 
Pana K{)·misarza. Rządu nam. Łódź i Pana Komendanta 

Okr. II Policji Par1stwowej w Lodzi. 

Ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Pai1stwo
wych oraz podległych temuż Mini1sterstwu organów, 
zwrócono uwagę Ministerst.wa Spr. \Vewnętrznych na 
niedo-stateczną pomoc ze strony orrganów policji pat1-
stw-0wej, które wzbraniają. się interwenjować w ·v-ry
padkach zrukłócenia po1"ządku na targowiskach zwie
rzęcych podczas targów i jarmarków zwłaszc~a. w tyc11 
wypadkach, gdy na<lzór targowy usiłuje zgodnie z oho
"'iązującemi przepisami sanitarrno-wetmynaryjnem!_. usu
nąć z ta.rgowiska, zwforzęta. z podejrzanemi objawami 
zaraźliwej choroby bydlęcej lub niezaopatrzone w prze
pisane świadectwa pochodzenia,. Z uwagi na to, że 
należyte przestrzega.nie z.arządze11. dozoru weterynaryj
nego na targach prz.yc·zy11ia się do wykrycia ognisk 
zacr:azy i zaipohiega rozszerzaniu się jBj za pośredni
ctwem doprowadzonych na targi zwierząt chorych lub 
pochodzących z mlejscmvości za:powietrzonych, stano
'~iąic .zasadniczy wanmek prowadzonej przez władze 
,pa11!stwowe ra.cjonalnej wa.tki z choro:hami zaaaźliwemi 
zwierząt, zechcą PanO"wie wskutek rozp. Min. Spr. Vv e
wnętrznych z dnia 20.3 1924 r. L. B. P. 6197 ·wydać 
p{>dległym sobie orga.nom policji pai1stwowej .stosmvne 
z.a.rządzenia,, aby te nie uchylały się od wzmia1l!kowanej 
na vvistępie intervvencji. Organa policji pai1stwowej de
leg'Dwane służbmvo na targowiska zwierzęce z.godnie 
z przepisami art. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Dóbr Pa.1'lis-bw-0wych z dnia 2 czerwca 1920 r. wyda
nego w porozumieniu z Ministrem Spr. Wewnętrznych 
w przedmiocie walki z zarazą płucną n bydła (Dz. U. 
R. P. Nr. 49 poz. 302) winny udzielat pot:rzeibnej asy
stencji czł{)nkom komisyj targmvych oraiz koniecz.nej 
pom:ocy strninik.om ta,rg01wym, o ile np. asystencja ta 
względnie rpomoe nie wykrMza poza 'Za..isadnicze obo
wiązki organów policji, wskazane w airt. 2 ustawy z dn. 
24 lipca' 1919 r. (Dz. Pr. P. Nr. 61 poz. 363) o policji 
państwowej. 

Wojewoda w z. (-) Ł y szk owski. 
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L. Pr.~1998 (1) I. Łódź, dnia 5 kwietnia 1924 r. 

Okólnik Nr. 98. 

Do wszystkich Panów Starostów jako Przewodniczą
cych Wydz. Pow., PP. Prezydentów . miast wydzielo

nych ora.z Pana Komisairza Rządu na m. Łódź. 

Komitet fundacji imienia Ojca św. Piusa XI dla 
polskich inwalidów wojennych pragnąc w odrodzonej 

Rzeczypospolitej Polskiej wiskrzesić tradycję świad
czeii pows>zechnych na rzecz inwalidów wojennych 
zwTócił się odezwą z dnia 22.III 1924 r. do Wojewódz
twa z prośbą o udzielenie pomocy pieniężnej i współ
działa.Ilia poczynaniom fundacji przez zorganizowanie 
odpowiednich odC'zytów, koncert.ów, zbiórek i innych 
p1izedisięwzięć, mających na celu przysporzenie fundu
:;;zów na rzeciz polskich inwalidów wojennych. 

Podając Panom powyż~ze do wiadomości i pole
cając wzięcie udziału v,r tak wzniosłyffi; celu, z~,hcą. Pa
nowie w razie chęci :skoordynowania, swej ewentuailnej 
działalności z fund.we-ją. im. Ojca. św. Piusa- XI dla. pol
skie h inwaJidóv„·· wojennych kiermvać, się pod adresem: 

Wan~zaswa, ul. Miodowa Nr. 24, Kurja Biskupia 
\Vo.ts~<t Polskiego, ofiary skhtdat;. na"ieży do P. K. O. 
N"r. konta 6625. 

Wojewoda w z.(-) Łyszkowski. 
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L. Pr. 1978 (19) I. Łódź, dnia 5 kwietnia 1924 r. 

Okólnik Nr. 106. 

Do wszystkri.ch ·P:rnów Sta,rostwów Wojew. Łódzkiego 
i Pa11a. Komisaa.~za Rzą.du na m. Łódź. 

Wojewócht:wo podaje do wiadomości Pam.ów, że 
opła.ty od kart łowieckich ustalone zostałv w Nr. 21 
Dziennika Ust~ R. P. poiz. 231 z 1924 r. " 

Równocześnie na skutek p1sma; lzby Skarbowej 
w Lodzi z dnia 27.3 1924 r. L. 18957/V/1123 wyjaśnia 
Bię, że za.świadczenia urzędu prowadzą~ego księgi mel
dunkowe lub k!sięg~i ludności wystaiwione przez Magi
straity i gm.iny do reklama;cyj, na których podstarwi.e 
zesta.vYia się listy wyborcze do wyborów władz gmin 
wyznaniowych żydmvskich w myśl 1~u. 7 regulaminu 
wyborczego (.Monitor Polski Nr. 52-53 z 19-21 roku 
rnzp. Ministerstwa Wyznali Religijny~h i Oświecenia 
Publfoznego z dnia 25.2 192'1 r.} są wolne od opłaty 
stemplowej w myśl pa!r. 29 rnstep 2 mz:p. Min. Skarbu 
z dnia 24.4. 1923 r. L. 44 (Dz. U. R. P. poz. 298). 

O ile zaświadczenia takie wydają mzędy J){)licji 
państwmvej nie podlegają one też opłatom stemplowym 
w myśl par. 23 punkt 1 powołanego i~ozp. pod wa.run
kiem jednak, że na zaś,'1ia.dc,zeniach talkich uskute
czniiona zostanie prizeiz odnośny urząid adnotacja treści 
następującej: „wydaje się dla dołąc1zenia do deklaracji 
vvyborczej do gmin wyzniarnowych żydowskich na. tere
nie b. KTólestwa Kongrnoowego". 

Ponadto zaswfadamia się Panów wskutek okólnika 
Nr. 28 Min. Spra1w Wewnętrznych z dnia 20.3 1924 r. 
L. ORB. l5i6, iż Ministerstwo Skarb'u pismem z dnia 
5 marca b. r. L. 652/D. O. w zwią~ku z postanowieni.a
mi par. 29 załącwnych do rn~porzą.dzenia Ministra 
Skarbu z dnia 24.IV 1923 r. (Dz. Ust. Nr. 44 poz. 298) 
prw:pisów w przedmiocie opłat stemplowych od podań 
oraz od świadootiw urzędowych wyjaśnilo, że świadec
twa; akceptacyjne, wydawane przez gminy na przesie
dlenie z jedinego powiatu do drugiego, względnie świa
dect;wa, Tfl'ze<siedlenia oraz wyciągi z ksiąg stałej ludno
ści nie podlegają opłacie stemplowej. 

Wojewoda w z. (-) ł..1 y szk owski. 
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L. Pr. 2090 (.1) I. Łódź, dnia 9 kwietnia 1924 r. 

Okólnik Nr. 107. 
Do Panów Sta,wstów Województwa Łódzkiego, Pana 
Komisarza Rządu rut m. lhdź i Pa:nów Prezydentó-vv 

miast wyd.zielonych. 

W związku z rozporządzeniem z dnia 7 stycznia 
19~2 roku o dowrze sanitwmo-weterynaryjnym nad 
rzeźnianui w tut. Wojewódvt:wie, (Dz. Urz. Wojewódz
twa Ł6<:12kiego N1r. 3 z 21.1. 1924 r. poz. 559, które to 
rozporządzen1e w punkcie 13 zawie1ra przepis, że zabra
ne w rzeźni nieostemplowane mięso podlega konfiska
cie, strnmwnie do okólnika Województwa z dnia 14.VII 
1921 r. L. RW. 182/2, zawiaidamiam Panów wskutek 
wzp. l\fin. Roln. i D. P. z dnia 12.I 1923 r. L. 7. W. III 
i z dnia 24.3 1924 r. L. 331-W. III, że konfiskata pro
duktów mięsnych może mieć za.st,osowanie tylko w wy
padkach, przewidzianych 1W punkcie 2-gim postanowie
nia Ra.dy Administracyjnej b. Królestwa, Polskiego z 
dnia 3/15 styc1znia1 1867 r. 

Zgodnie z po·wyższem wyjaśnieniem, kary konfis
katy mięsa po myśli powofanego posta.nowienia może 
mieć za:stosowanie .wyłącznie w gminach miejskich i ta.
kie same kary nie mogą być stosowane za tajny ubój 
bydła na wsi. Zapyt)'iwa.na w tej sprawie o opinje Pro
kuratorja Gene;ralna R. P. dala w pewnym konkretnym 
wypadku wy1rnz swemu za,pa,trywaniu prawnem, tej 
treści, że skm~o Wojewoda. zaprowadzi poniekąd po
wsz.echny przymus b1cia w rzeźniach, :C'Z.Y t-0 w mieście 
czy na wsi... usrprawiedlhvieniem tego przymusu moż~ 
być w pierwszej mierze zaisadnicza uista'\va samitama 
z dni3J 19.VII 1919 r. (Dz. Ust. N1r. ()3 pnz. 371), która 
głosi, że „do obowiązków ciał samorządowych należy 
zakładanie i. utrzymywanie rzeźni". W drugiej mierze 
usprawiedliwia ten przymus ał·t. 11.24 i 1125 nieuchy
lonej dotąd ros. ustwwy lekarskiej (Swod zakonow, tom 
XIII), nadają~e gubernatorom prawo wydawa:nia po-
8tainowień obowią.z,njących w zaikresie za.pobiegania 
ehorohom bydła z przymusem bicia w rzeźniach pod 
dozorem weteryna.T'zy, z c1zego w konsekwencji wycią
gnąć można wmi-Osek, że i zdrowe bydło winno- przed 
z~t,biciem być skontrolowane przez wete.rynarza w od
powiedniem dht biicia. miejscu, t. ;j. w ł~zeźni, którą, w 
myś'l ustawy sanitarne~ "L dnia, 19.VII 1919 r. winna 
posiadaiĆ w zaisadzie ka;ida gmina miej·ska, i wiejska„ 
JednaJkże 1san!kcje kame mogą być wymierzane jedy
nie za rnaruszenie przepi;sów lub zaarn.~ów sanitarnych. 

Za;znac-z.a się przytem, że według wyjaśnienia Mi
nisterstwa Spra,wiedliwości w piśmie wysitosowanem 
do l\finisterstwa Rolnictwa. i D. P. z dnia 10-go ma.rea 
1924 r. L. I. U._ 4298/24, ta.jny ubój bydła (poza rzeź
nią) sumowi w b. dzielnicy rosyj·skiej przestępstwo 
z a•rt. 313 Kodeksu Karnego (a1reszt do dni siedmiu lub 
6'Tzywna, do _25 rubli). Grzywna. z art. 313 K. K. ·v.ry
nosi obe:c11ie 50 złotych. .Jeżeli władza uzna, że orze
cznictwo sądów pokoju w srprnwa,ch o przestępstwo 
z aTt. H13 jest w granicach przez pra;wo oforeślonych 
zbyt łaigodne, to można, temu zaraidzić prze1z zaikłada
nie skarg ajpelacyjnych do Sądu Okręgoweg·o, do cze
go Upil'awnfonym jest nietylko prokura.toT, lecz taJkże 
w myśl art. 145 U. P. K. właściwe władze administra
c~jne, o ile występują w sądzie, jako strony w proce
sie (art. 42, 49 i 64 ~· P. K.). 

Wobec powyższego należy ściśle przestrzegać obo
wiązujących przepisów i niedOipuszczać do 7.-adnych w 
tej mierze uchyhiei1. 

Przepis punktu 13 powoła1iego na ~w'Stępie rozpo
rządzenia z dnia 7.I 1922 r. nie Ill'<Jiże mieć. zatem za
stosmva.nia w wy-pa<lkach sprzecznych z treścią niniej
s·zego okólnika. 

Wojewoda (-) Hem t) owski. 

Wydział Rolnictwa i Weterynarji. 
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L. RW. 441 ( 4) V. ł~ódź, dnia D kwietnia 1924 r. 

Okólnik Nr. 104. 
Do 'vszystkich Panów Starostów Województwa 

Lódzkiego. 
Na skutek res:krypt,u Ministerstwa Rolnict,va i D.P. 

z dnia 28.II. 1924 r. Nr. 812-R. II. Urząd Wo}ewódzki 
poleca rozpisać do \vszystkich właścicieli go'Spodarstw 
rybnych, znajdujących się na. terenie powiatu, ankietę 
według poniżej zamieszczoneg·o wzoru, z wezwa.niem 
t~hże do nadesłania. odpowiedzi Yv terminie możliwie 
najkrótszym oraz do zawia:damia.nia mt przyszłość 
Urzędu Starościi1skiego o wgzelkich wypadkach śnię
cia. ry1b, ujawnia;nych po zamknięciu ankiety. 

ANKIETA 

dla zebrania wiadomości o stanie sanitarnym 
gospodarstw stawowych. 

1. Nazwa g·ospoda>rstwa. 
2. \iVojewództwo, powiat, gmina.? 
i3. N a:zwisko wiaścfoiela lub dzierfanvcy'? 
4. Adres pocztowy? 
•J. Najbliższa- stacja kolejmva. i odleg·fość jej od go

sip-0<laJ·stwa? 
H. Na. jaJkiej rzece lub strudze urządwne gospodar

stwo? 
7. Do jakiego dorzecza rzeka lub .struga. ta. należy? 
8. Czy na- tej rzece lub 5trudze są jeszcze inne go

spodarstwa: rybne? 

n. 
10. 
11. 

19 ..:. 

13. 

14. 

a.) wyżej 
b) niżej 

Przestrze11 i ilość stawów, roczna produkcyjność'? 
Komu .i gdzie są sprzedawane ryby? 
W jaki sposób stawy są zaopatrywane wodą. (czy 
woda, przechodzi kolejno przez stawy, system 
Tóżańcowy), czy każdy staw ma swój. osobny 
dopływ? 
Jak są urządzone zimochowy ( e,zy ka7tdy zfo10-
c hów ma svvój osobny dopływ, czy woda przecho
dzi z jednego do drugieg~o'?) 
.Jaka obsada, ątawów w rnku bie-i.ącym? 

a) ile było wysadwne narybku? 
h) ile było wysadzone kroczków? 
e) czy są stawy do których 1uoczki były 

\v'lpuszezane razem z naryb!kiem, w jakim 
stosunku. ile takich stawów i ich prz.e
strzmi? 

tl) czy są stawy obsadzone tylko narybkiem, 
ilość ich i przestrze1i? 

Skąd pochodzi materjał o'bsadowy (narybek, kro
c~ki, podać miejsce i C'Za!S naibycia?) 
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15. Ozy nie miało miej1sce w go'spodarstwie masowe 
śnięcie ryb? 

a) kiedy mianowicie to śnięcie było zauwa.-
żone "i jak długo· trwało? 

b) w jakfoh stawach? 
c) jakiego wieku ryby ginęły? 
d) czy ginęła równie1ż i biała ryba? (płotki, 

klenłe, okonie i t. d.)? 
e) jakie zewnętrzne 01bja wy miały chore ryby? 

16. Czy stawy ugorowały po zauważonem śnięciu 
ryb, ja!k długo i jaikie były rezultaty ponownego 
zarybienia? 

l 7. Jakie zarz.ą.dzenia. były przedsięwzięte w celu 
zwalc:zania śnięcia? 

18. Jad~ :wysokie były strnty, spowodowane śnięciem 
ryb? . 

19. Czy w okolicznych wodach 1są. raki, jeżeli z:ni
.kły - kiedy? 

Zeibrane przez PP. Stamstów odpowiedzi, zechcą 
Panowie nade·sfać Urzędowi Wojewódzkiemu a o wy
pad.kach ujawnienia śn1ięć ryb, bez·zwłocznie informo
wa.ć. 

Wojewoda (-) Rem bo wski. 

VI. 

KOMUNIKATY. 
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L. AD. 2879/I. Łódź, dnia 8 kwietnia 1924 r. 

Do ws:zystkich Panów Starostów Województwa Łódz
kiego oraz Pana Kom1swrza Rządu na m. Łódź. 
Przesyłając odpis z Dz. ROJzkazów Min. S. Wajisk. 

Nr. 5/24 poz. 55, piros:zę o ro:zpows1zechnienie treści po
wyższego od:pisu między cywilną. ludnością podległego 
Panu teTenu uprawia;ją:eego muzykę. 

Za Wojerwodę (-) Ko 1 ał" ,z owski. 
W. zastęps·twie N actz. Wydz. Admin. 

Załą.c:znik do L. 3893/I Org. Mob. 

TEKST W ARUNKOW KONKuR'sU. 
(Dz. Rozkar.zów Min. Spmw Wojsk. N,r. 5/24 p. 55). 

Muzyka, wykonywana niejednokrotnie podczas 
uwczys1tych na1bożeńs1tiw nie jest muzyką kościelną 
i 1pmzeważnie nie odporwiada wymagamforn. liturgji. Do
tyczy to takze mszy polowych, w czasie ktfuych orkie
stry wojskowe grywa.ją częsrto przer"óbki utrworów świec
kich, a w na;jlepszym rrazie ms1ze woj.skowe p.ooostałe po 
za·boil':c1ach, ·obce nam srwym duchem. Poniewa,ż w reper
tuar.ze po1skiej muzyki Iwścielrned hrak utiworórw, odpo
wiedinfoh dla oo-kiest.r dętyich, nie móżna 1polecić orkie
strom wodskmvym kom[wizycji' o charaktetrze dostrojo
nym. do p·oizfomu uroczyis,tości i wymagań liturgicznych. 
To samo dotyczyć może naiwet w więks1zyrrn stoipniu -
mszy żałobnych. 

Aby ,poibud·zić 1w tym kierunku rodz.imą. twórozoM 
muzycziną i u1iyiskać utwory wartościowe dla re:pertuairu 
oficjalm.eg'o orrkfos;tr wojskowych, ogłaszam. konkursy 
na woj:skorwą ms,zę polorwą i żałobną na nastę:pujących 
warunkaieh: 

1. Do k,onkursu mogą .s,tanąć wsizyscy muzycy 
polscy. , / 

2. N a konkur:s naleiy nadsyłać utwory oryginal
ne, nigdzie dotychczrus nie wydame, oipraoorw~e zasa
dnfozo na orkiestrę dętą, oraz (ad libitum)· chór męski 

i organ. Skład orkiestry piechoty ogłoszony w Dz.ien
niku Rozl~azó:w M. S. W,ojsk. 29/22 poz. 425, zał. N1r. 2. 

3. Dopuszczalne jest równierż nadsyłanie niezirn
s trllJil1en towanych wyciągów forrtep jall1owy;ch, którJrich 
zaiMtr'llffientoiwanie w razie nagrod,zerua przeprowadzi 
M. S. Wojsk. 

4. Utiwory należy nadsyłać anonłnwwo .w koper
cie, ,za,opaitrz.onej g.odłem oraz nrupisem: „Konkms na 
ms,zę uroczystą (ża.łobną)" wraz z kopertą zapieczęto
waną, zaiwieraijącą naZiwiskio i adres autora. P,race na
leży nadsyłać do Deipail'itiamentu I Piechoty M. S. Woj1sk. 
w W alis,zawie. · · 

5. Ilość i układ CJzęści :winny odpowiadać wyma
ganiom 1itm·gjii. p,01żądanem jest .osnucie ffiS'ZY na· tema
tach po1skfoh, a nawet zrus.tosiorwanie p.olskich · pieśni 
kościelnych. Czas tnwaa1ia wykonania ka;żdeij z lJ1&i,y 
od 30 do 45 minut. 

6. Jury, którego skład zostanie dodaitkowo ogło-
szony, pr.zyzna 2 nagmody: 

a) 506 złip. aut.m~orwi najile1pis·z.ej mszy polowej, 
b) 500 złp. autorowi naJłeps\zej mszy fafoibnej. 
Utwory nagrodzone stają; się własnością M. S. 

Wojsk. i ~ostaną ogło:szone drukiem w wydawnictwie 
repe,rtu~ru oficjalnego orkiestr wojskowych. 

Utwór nagrodzony a prizedłoż.ony w wyciągu forte
p janowym musi nadawać się fakturą do zadnstrumento
wania na Olflkiestrę dętą, pirzyooem kos:zfa, zainBtrumen
towa.nia zoota.ną pokryte z przyznanej nagrody. 

W trawie niezak,walifiik:01Wania 1do nag:r.ody jednego 
z przedfoionych utrw.ocr.-ów, ,teirmin konkursu może być 
pl'lzedłużony, wizględnie jury ·zadecyduje, czy który 
z utwrnrów nadaje się do repeirtuairu oficjalnego M. S. 
Wojsk., które wówc.izaiS przeprowadzi Zia.kup od autora. 

. 7. Ostaiteczmy termin nad1syłania utworórw kon
kursoiwy1ch - 1-go p:aźd~iemika 1924 r. - odebranie 
nagiród w dwa miesiące po ogłoszeniu wyników kon
kursu. 

N,1._ 2 do poz. 425 Dz. Rozk. Nr. 29/22 r. 

OBOWIĄZUJĄCY KQMPLET INSTRUMENTALNY 
W ORKIESTRZE W .. P. 

Orkiestry Piechoty. 
1. Pikulina;, strój. C. 
2. ]flet I-II, strój C. 
3. Klą,rnet, strój Es. 
4. Klarnet I~II-III, strój B. 
5. Klairoeit, strój Es. 
6. Klairne:t I-II, s:trój B. 
7. Alt I-II-III, sttrój Ets. 
8. Wa1tornia I-II-III-IV, s1trój F. 
9. T1rąba I-II-III-J:V; stró~ E:s. 

10. Tenor I-II-III, sit'Jrój B. 
11. Baryt001, strój B. 
12. Puton I-Il-III, strój alt i 2 tenory (cug). 
13. Bas I, strój Es (aelikoo lub tuba). 

~P.0 .. łd..~łtr. Jnła Pra{ąmnłkd.\U: Pal'isłwowfłh w łodzi ' . .. . . ... 

ko{ll,-ąni~~je czJ.~t\k(i)pt, iż 

WAJ,U lłOC~'E ~EBRANIE 
zostilło o.dWG)ła~e. z.· p~~yczyn niezaletnych od Zarządu 
z,d~ia, 13 ((wJętni,a na d,_ień 27 kwietµ.ia: t9i4 r. 

-lł\RZf\D• 
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Banku Związku Wykończalń I Farbiarń Okręgu Łódzkiego 
s,półka z ogr. odpmv. 

zawiadamia nirneJs,zym, że w dniu 29 kwietnia r. b. 
o godz. 5 . ,po poł. odbędzie 'się w lokalu Banku, Piotr
kowska 67 

ZwucznJna Ogólna Zabrania . 
z nas.tępującym iporząidkiem d.z:iennym: 

1. Sp1rarwozdanie Rady i Zamządu. 
2. Roiipatmemie i zatwierrdze\llie bilansu za 1923 

rok, orar.i rachunku strait i zysków. 
3. Za:tiwfordizenie budżetu na 1924 rok. 
4. Wybór 2 cizłonków Komisji re:wizyjneij. 
5. Wnioski Władz Banku i PP. Ud~iałowców. 
Zebranie to, jaJw z,wołame w d.rugim terrminie p'fa-

womocnem będzie do powzięcia ~·chwał, bez względu 
na ilość przybyłych na nie członkow. 

Zarząd Tow!I Alle. W1r9bów Pólwelalaarch 
R. lllNDLBRA w Pabtanicacb 

zawiadamia pip. akcjonarjuszów, że dnia 24 maja 1924 
roku o godz. 3-ej po p.oł. odbędzie się w Lodlzi przy ul. 
Piotrkio'W'Skieij Nr. 48 w lokalu Towarzystwa 

ftadzwvczaine \Unłne zuromadzenie Rkcionnriuszów 
z narstępugącyni porrządk1iem dziennym: 

1. Komunikat Z.ar1ządu o nowej emisji akcyj. 
2. Kamunikat Zairządu w pvzedmiocie, bilansu zło-

towego. , 
3. Wnłosek akcj.001arjus1za Karnla Rajmunda Ei

serta w przedmiocie zdecydowania likwidacji Towa
rzys·twa. 

LICYTACJA. 

Powiatowa Kasa Chorych w Piotrkowie 

z mocy art: 53 ustawy ,z dnia 19 ma1ja 1920 r. o prz~
nm&01Wem ubezipieczaniu na wypadek chmoby podaJe 
do wi:adomoś,ci, że dnia'17 kwie·tnia 1924 r. o godz. 10 
ł'ano w Bełchato,wie przy AL Kac:zkowskich odbędzie 
się licytacja ruchomoooi, należących do firmy M. Sto
biec.kii i M. Wiśniewski w Bełchatowie, oszaicowanych 
na mk. 380,090,000, składaijących s~ę 'Z • maiteirjału ta[l·
tego na dom drewniamy o 2..,ch ub1ka:CJM'ih, ipod kro
kwiaimi, bez da,chu_ (złożony leie;z ni~końciz.ony), biu~
ka sosnowego i szafy do ubrań formeTowaneJ soisnoweJ, 
na pororycie należnych Ka.sie składek członkowskich. 

Rwchomości oibeijrzeć można w dniru ILcyitaciji, spis 
zaś tallwwych codz,iennie od godz. 8 do 3 w hiurrze Od- -
działu Kasy Chorych w Bełchaitorwie. 

Piotrków, dnia 7 kiwietnia 1924 rr. 

POWIATOWA KASA CHORYCH 

W PIOTRKOWIE 

(-) D r a. t w a, Zastępea Komi@M'Zr~. 

------

Zarząd Towarzystwa RkcyJn. Browaru Parowego 
Sukcesorów K. ł\ Ił s T ft D TA w llodzi 
ma zaszc1zyt za;wiadomió, że w sobotę dnia 17-go maja 
1924 ,roku o godz. 4 i pół po poł. w lokalu Za~ządu 
w Łodzi przy ul. Pomorskiej pod Nr. 36 odbędzie się 

36 Ogólne Zełnanie Rkcinnnriuszów 
P o, r z ą d e k d z i en n y: 

1. Sprawozdanie Za.rzą;du i Komisji rewizyjnej . 
2. Za,t.wierdzenie spraiwozdani.a i bilansu za mk 

HJ23, oraz podzi:ał zy,sków za tenże r~k 1923. 
3. Ro1z1patrze:nie i zatwier:dzenie preHmina,rza wy-

datków na na&tępm.y 1924 rok g<1sp:odarczy. , 
4. Wyibór jednego dyrektOł':1i i dwóch kan:dydatow. 
3. Wybórr Komisji ·rewizyjnej na 1924 rok. 
6. UpQłWa,żnienie Zarządu do ewentualnego prze

walutrnvamia majątku Towanys~wa na zfote. 
7. Wnioski za,rządu i Akcjonarjuszów. 

I 

O ile zebranie to nie dojdzie do skutku z powodu 
niedos·.fa:tec1znej ilości przedst:11wio\llych akcyj, to ooo 
odbędzie się '" drugim terminie z tym samym porząd
kiem diziennym i w tymże lokalu dnia 31 ma;Ja r. b. 
o god.z. 4 i pół i będ1zie pn: womocne bez względu na 
złożoną ilość, akcyj. 

OHO B ft B O O g OS Z H HI Ra Arz0~„~~~~~~n~!fT4 :1~i1a~~f~~~~ 
, p Wiśdewskiego, wyd w roku ----;m.;;;2:,1· ---11!1....-.J 1921. Miejsce zam. Łódź, nlira 

A nisimow Ksynia zag.dt,w6d Wólczań~ka m. 37. Ui68·3-3 
osobisty, wyd prZt;Z Kr,m. ------------

p P d 1u1 · Arendarch ~·ra.ucfr1zek. 'lagudł . . w Ło zi J,VJ, ejsce, zanue · 
sz'k:ania Łódź, u L Sfiorna nr. 3B. - kartę bezterm. nrlop11 rocv'. 

1463 3-1 11398, wyd. i1rzei.i Dnv-. 31 p. S.K. 
--------, ---~------- w Łodzi, dn. 211-1922 r. za Nr. 

Adamskiemu Heljodorowl 
skr~dz. dowótl osob, wyd. 

przez okupantów niem!eckich 
w Łodzi oraz kshr~ wojskową, 
wyd. przez P. K. U. w Łodzi. 
Miejsce zam. Łódź. uL Guber
natorska nr. 12. 1471-3-1 

Ajzenberg Helena zag. dowM 
osr.,;bisty, wyd. prr.e'?i oku

pantó ~; niemieckich w WyszoM 
grodzie. Miejsce zam. Łódź, 111. 

Pomorska nr. 92 143'7-3-2 
---·-·--- ·---

Abrlimzon Meudel Zil.g. dowód 
· osobisty, wyd. priez Kom. 

P. P. w ł~odzi oraz rćżn: doku
menty. 3-~3 

Aot Józef '7:1g. książeczkę woj
sg:ową r. 18H7, ·;,:yd. prze1, 

28 pułk w C ęst.ochowie. M:ej~ 
s~ e zam. Y?ieś Dą}Jrow:t.13~)5.3.g 

Adamczewskiemu Józefowi 
skradziono rewolwer syst. 

„ Wi:\lhe." za. nr. 73lfi2. Miej
sce zam. ł.ódź, ul. Piotrkowska 
nr. 123. . 1421-3 2 
---- -- -------·------

15-98-705. 3-3 

Andrnsi.,;k Z: f.i'• zr..gnb dowód 
os0bisty, wyd. r1rzez Urząd 

gm. f'arc~~w. powia_t Sier<iGZld. 
Miei:;;ce zi::rn. Łódź, uL Wsch0-
dniri nr. 31. 1372-3-3 

BrUckert Eugenjusz zMub1ł 
kartę w,1jskową roez. 1902, 

wyd. ~JfiFZ P, K. U.-Łódź oraz 
matrykułę ~zkolną z Semrna:'„ 
jum Państwowego, Miejsce za~. 
irdeszkania. Łódź, ul. Jerzego 
nr. 19. 1423-3 2 
------.-·---·,--„··-··--·---·--------

Bornstein Aleksander zagub. 
· paszport niem. okupacyjny, 
wyd. w Łodzi. 1409 3 2 
----------------

Bornstein Icek zagub dowód 
osobist~', wyd. pr~ez Kom. 

Rządu na m Łódź oraz ks~ ąż. 
woj,-ilrnc:n\ r. 1888, wyd. prze.z 
P.K. U. w ł,; dzi :Mi3jsce zam. 
ł,ódź. ul. Now • ...,m ejska. nr. 7. 

. 1410-3-2 

Ał'Qill)\'\'k,z Dawld zag. i{Hiąż. png:Lński Zyg1rnmt wg. hsią-

i kartv wojskową, wydane D Z'.:Cikę v-0 nj::kową r. 1898, 
przez P.K.U. w Widuniu. Mlej- wyd. przez P. K. U. w ł.,odz.i. 

sc0 z1m. Osj8ków, p(lw. Wi~- _._, __ , __________ 1B92-3-? 

luńs~! ___ . ________ 3-3 Beuczkowski Józef za.g, tym, 

Ant .'zak Zygmun1 z[~g . dd:u_. czasowy dowód osobisty, 
rnent mwolnir·nh, w yd ;r<y wyd. przez Kom. P.P. w Łodzi. 

przez 19 pułk p. O L. Miejsce Miojsco ~·am. Łódź1 ul. Ceglel-
Ji,,. '- "6 niana :;:,r. ló. 1491-S.1 zam. Łódź, uJ. ,.,...,cz~cl\a nr. L . 
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Bornsztajn Aleks. Zyskind 
za.g. dowód osobisty, wyd. 

przez władze okupacyjne. Ła
skawy znalazca zechce zwrócić 
pod adres: Łódź> ul. Nowo-Tar
gowa nr. 9. 1414-3·2 

Bc::sserman Moszek zag. wy
Cil\g !I ksiąg stałej ludn., 

wyd, w Opatowie, ztemla Ra· 
domsaa. Miejsce zam. Łódź, 
ul. Nowomiejsk& 22. 1432-3-2 

Brukman Ch. G. zag. patent 
kat. IV-ej, wyd. przez Un. 

Izqy Skarbowej w Łodzi. Miej
rne zam. Łódź. ul. Francisz
kańska nr. 13. 1428-3-2 

Bronowski Abram zag. tym
czasowy dowód oeob., wyd. 

w Wieluniu oraz metrykę uro
dzenia l różne papiery . .Miej
sce zam. Łódź, ul. Zamenhoffa 
nr. 19. 1450-3 2 

BorenRztein Fajwel zagubił 
pokwitowanie od 100/o zbytku 

za miesiąc kwiecień i maj. 
Miejsce zam .. tódź, ul. Nowo
miejska nr. 28. 1397-3 3 

BBciński Abram zagub. książ. 
wojskową r. 1896, wydsną 

przez P.K.U. w Łodzi. Miejsce 
zam. Łónź, ul. Zgierska nr. 36 

1390-3 3 

Bin~o l~ra,el zagubił paszport 
memrnc!'. i, wyd. w ł„cdii. 

Miejsce zam. Łódź, ul. Zachodnia 
nr. 72. 1381-3· 3 

Bednarek K~zimierz zagubił 
dowód osobisty, wyd. przez 

Kom. P. P. w Łodzi Maz książ. 
wojskową r. 1888, wyd. przez 
P.K. U. w Łodzi. Miejsce zam. 
Łódź, a]. Przędzalnisna nr. 21. 

136ó-3-3 
~~~~-~~~~~~~· 

Bergi.er Zel~an Nnssn zagul1ił 
ks1ąż. Wojskową roczn. 1902, 

wyd. przez P.K.U.·Łódź Miejsce 
zam. Łódź, ul. Nowomiejska 21. 

1364-3-3 

Bloch Janina zag. dowód oso-
bisty, wyd. przez Kom. P.P. 

w Łodzi. Miejsca zam. Łódź, 
ul. Radwańska nr. 49. 1369-3-H 

Ch9jmowlcz Roza. zag. dowód 
osobisty, wyd. w Kowalu, 

pow. Włocławski. Miejsce sa
mieszka.nia Łódź, ul. Piotrkow
ska nr. 111. 1488-3 1 

(~ederbaum Abram Elja zag. 
1 dowód osobisty, wyd. przez 

Kom. Rządu na m. Łódź. Miej
sce zam. Łódź, ul. W schodnia 
nr. 65. 1420-3 2 

Cybuch Lejwe Jakób za~ublł 
.kstąż. wojskową r. 1901, 

wyd. przez P.K.U. Łodź. Miejsce 
zam. Łód~. ul. Przejazd nr. 49. 

1425-3-2 

coler Robert zag. książeczkę 
wojskow~ r. 1900, wydaną 

przez 31 pułk w Łodzi Or&<~ 
!;Ortfel. M ejsce zamieszkania 
wieś Wiączyn-Gorny 1424-3-2 

Cybulski Jan zag. świadectwo 
na kf•n·a. MiejHce znm. ł.ódź, 

ul. Krzyżowa nr. 14. 1399.3.3 

DZIENNIK URZĘDOWY. 
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Dunk:elman Nuohem 1&gublł 
kstął. wojskową r. 1897, 

wydaną przez P.K.U. w Łodzi 
za. L. 72 „D". :Miejsce zamie
szkania Łódź, ul. Aleksandryj· 
ska nr. 14. 1474.3-l 
Dymi n Musła za.g. tymczasowy 

dowód osobisty, wydany 
w Łodzi. Miejsce zam. Łódź, 
ul. 6-go Sierpnia 30. 1416-3-2 
nwoira. Mreine zag. patent 

kat. !V·ej, wyd. przez Urz. 
Izby S.ka.rbowej w Łodll. Miej
sce zam. Łódź, uL Aleisan
dryjsh nr. 9 1449.3 2 

Dom b Manasze zag. paszport 
niemiecki, wyd. w Łodzi r. 

1916. Miejsce zam, Lódi, ulica 
Piotrkowska nr. 277. 1382 3 3 
biewieński Hersz zag. patent 

kat. VII-ej.'wyd. przez Urząd 
Izby Skarbowej w Łodzi. Mi€1jsce 
zamieszkania Łódź, ul. Zielona 
nr. ł2. 1396-3~3 

Elke Ertman zag. dn. 18-IUQ24 
następujące dokumenty: do· 

wód osobisty, wyd. przez Mag. 
m. Zgierza, książ. wojskową r. 
1884, wyd. prze1 P.K.U.-Powiłłł· 
Łódź oiazdokumentyrozwodowe, 
wyd. w Warszawie przez kon
systorjat ewangelicki i wyciąg 
z k:siąq stałej ludności, wydany 
przez Urz:ąd gm. Łagiewniki. 
Znalazcę prosię o ·zwrot pod 
adres: Zgierz, ul. Bazelijska: 9. 

3-3 

Gelcmau Hana zagub. dowód Jaro~ówna FranciHk& liitgub. 
osobisty, wyd. w Morciako- dowód osob., wydany przez 

wie. Miejsce zam. Łódź. nlica Urz,1d gm. L;pnikł, pow. Oµa
Szopena nr. 1. 1398-3-:ł to, s t Miejsce r.am Łódź, ul 

Gawlak Ignacy zag. książe"dę Lfonwa nr 44 1435-3-2 
wojskową r. 1892, wydaną Kejnfeh. Józef zag. koncesję 

przez P.K.U.-ł.ódź. Miejsce za- na prowadzenie s'{lepu spo 0 

mieszkania Łódź, ul. Konstan- żywcie go i rzeźniczego. Miej· 
tynowska nr. 20. 1401-3-3 sce Hm. wieś Wola-Wiązowa, 

Herszberg'owl Zalma.uowl gm. Dąbrowa-Rusiecka.. S-1 
. skradziono dowód osobisty, K1ueowi Henrykowi skradz. 
wyd. pnez Kom. Rządi1 na m, koncesję na. prowadzenie 
Łódź oraz kstąż wojskową r. piekarni. Mi(3jsce um. wieś 
1896, wyd. przez p K.U.-ł~ódź Mileszki, gm Nowosolna, pow. 
i 5 weksli, I. na sumę óOO zł. ŁódzkL 1475 3-1 
wyst. przer. D. Nowaka ua zL Kar Pilis-kTA.ntontEagubił 
M. Secensklego, płatny w .f,odzi portfel wra.z z książeczką 
dn. 31-V-24 r,, II. na. sumę 520 wojskową r, J887, wyd. puez 
złp. wyst, przez L S1czegóń · P.K. U. Łódź. Miejsce zamleszk:. 
skiego na ~lecenie B-oi Her- Łódź, ul. Za7'fiB"Y 34. 1486-3-1 
s.zenberg, płatny w Łodzi du. K-· rak o ws.kl J~-- zamieszkały 
31-II-24 r. III. na sum~ 208 złp. w Łodzi, przy ul. Połu
wystawiony przez Sz. Lich- dniowej nr. 37 zagubił weksel 
tensztajna. na. z'ec. Z Hersz · na sumę 250 złp.,pł. 31"JII-24: r. 
berga. p~atny w Plotrkowi.e dn. w ł ... odzi ul. Piotrkowska nr. 81, 
21-V-24 r., IV. na sumę 53 złp. wyst. prze?. firmę ca1e1 i Ta.
wyst. przez M. Karpia n:~ zlec. bakman, na. zlecenie J. Krak:ow
H. Herszberga, pt w Lublin:e sk.iego. Niniejszy weksel unle
dn. 10-V-24 r., V. n& sumę 79 ważntam. 1487-3-1 
złp. wyst. przez I. L. Mentlika K-aczorkiewie~ównie Juljl 
na zlec. Z. H es~berga, płatny k d i 1 •t 
w Kielcach, dnia 19-IV-24 r. s ra z ono egt ym. urzę-
Niniejsze weksle untew;iżntrun. dniczą, wyd. przez Ministerstwo 
JUejsce zam Łódź uL Pomorska Oświaty w W usze.wie. Miejsce 

14 , 3 1 zam. Łódź, ul. Juljusu nr. 28. 
nr. · ~ 1489-3·1 

Harry Za.cen zag. książeczk~ --1-b--d A------
wojskową r. 1890, wydaną {{u i er a ntoni zag. pa.-

Knopf ZiJnwel zagubił dowód 
osobistv, wvd. prt.ez Kom. 

Rządu na m. Łódź Miej-:ce za
mteszk&n.ia Lódź, ltl. Zgier:;ikH 
nr. 30-a. 13~·3 3 3 

Kliger Lewi zag. ksląz.1:-czkę 
wojskową r. 1902. tĄ/yda.ną 

prze.L P.K. U. w Łodzi. Mi~jsce 
zam. Łódź, ul. Ce::;;ielni3D>l M. 

1363-3-3 

Kowaliński Kazimieri zagubił 
kartę damobUizaevj ną roczn. 

1899, wyd. przez P.K.U.-Sieradz. 
Miejsce zam. pow. Łask. gmina 
Łask. · 1359-3-3 

I eiderman L. u.gub. metrykę 
...J urodzenia oraz Kweotjonar~ 

jusz. w.vd. przei III. Kom. P.P. 
w Łodzi. Miejsce mm. Łódź, 
ul. Sieradzka nr. 3 144:2-3~2 

Landa.u Abramowi skra.dzlono 
dowód osobisty, wydany 

w Łodd, przez Kom. P.P. Miej· 
soe zam. Lódt, ul. Konstanty
nowska. nr. 38. 3.2 

Lęga Mordka zag. patent kat. 
IV-ej, wyd. przaz Urtą·i Izby 

Skarbowej w Łodzi na r. 1924:. 
Miejsce z~m. Łódź, uL Pótuocna 
nr. 20.. 1374·3-3 

Łusiak F8liks zagubił dowó:1 
osobisty, wyd. pnez powiat 

Sieradzki oraz kartę zwoluienia 
r.1904, wyd. przez P.K.U.-Sieradz. 
Mfoj:we zam. !.ódźJ ul. Karola 
Dr. 10. 1384-3-3 

F&rber Mojżesz zag. legitym. 
pasipnrtowJł Nr. 7008, wyd. 

przez Komendę P.P. w Białym· 
stoku, dn. 12-IM21 r. Miejsce 
zam. ł.ódt, ul. Wierzbowa 16. 

przez D.O.K. w ł,odzi. Miejsce tent kateg. III ej, wyd,my 
zam. Łódź, ul Leon&rdll nr. 1. w Szadku. Miejsce zam Szadek. 

1407-3-2 144:4-3 2 Łosk Chaja 1ag. tyrncz. dowód 
· -Kaliń.skfemu .iGłtoniemu skra· ornbisty, wydany w OHrnszu. 

Herszkowtcz Abram zagubił _ dziono kart"'. demobilizacji 1366 3.3 
dowód osobisty, wyd ,przez y. 

1419·3 2 
Fefter Moszek i!:lgubił patent 

V "B 11 kat. na r. 192ł, wyd. 
p11e1 Urząd Izby Skarbowej 
w Łodzi. Miejsce zam Łódt. 

1436~3-2 

F!Odoruk Marja Eag. dowód 
osobist.y, wyd. pr!el Kom. 

Rril\du na m. Łódź. Młejsee za
mies1kania Łódź, ul. Cegiel
niana nr. 4. 14~4~3-2 

Farmańczyk Marj11 zag. dow6 ! 
osobisty, wyd. przez Komi

sarjat Rządu. nam. Łódź. Miejsca 
zam. Łódź, ul. Konslantynowska 
ur·. 38, u p.p. Suszkiewiczów. 

1380-3-3 

Kom. Rządu na m. Łódź. M.!ej~ r. 1899 ora.i ks1ąt wojskową, 
sce r.am. Łódź, u.l. Za.wad~ka wyd. pnez _P. K U. w f ... odzi. 

37 1"0~ 3 2 Miejsce u.m. ł~ódt, ul. Rr;gow-
nr. · '2' Os -· ska nr. 85 1411-3-2 

Hak Leon tag~ kstą.Cwoje?c,; Kirsztei. n Chatm zag. tymcz. 
wydaną przez P.lCU.-ł ... ódź-

powiat ora.z świadectwo na dowód osobisty, wydany 
.krOW4t, wyd. przez Urząd gm. w Krośniewicach oraz kartę 
Babice . .Miejsce za:n. wie$ Sta.· powołania, roczn. 1902 i kartę 
nlsław.ów Stary, gm. Babice, bezterm. urlopu, wyd. przez 
pow. Łódzki. 1427-3~2 Komi~ję Przeglądową. 1402-3 2 

K-rauso-rn Mosz~k ·Juda zag. 
Hnersberg Aniela zagubiła paszport niemiecki! wyd. 

dowód osobisty, wyd. przez w Brzezinach ora1 kartę po„ 
III. Kam. P.P. w Łodzi. Miejsce woła.uia, r. 1893, wyd. przez 
zam. Łód~, ulica Piotrkowska p K.U. w Łodl.il i śwladedwo 
nr. 121. 3.2 od doktora Rab1nowlcza Mlej-

Hers~sonowi H~rszlik~ Ni s.kraM sce zam. Łódt, ul. Drewnowska 
dz1ono d owod osobisty, wyd. nr. 4. 1406-3-2 

przez Kom. P.P. w I,odzi. Miejsce l. Truch Icek zag. dowód oso-
. aurfintel Ruchla ug. pasz- zam. Łódź, ul. P,.otrkowska 10'1. \. blsty, wyd. przeL Kom P.P. 

port niemiecki, wyd. prze1 1400-3-3 w Łodzi orał.i keiąt. zwolnienia 
okupantów w Łod~t. Miejsce Jalrnbowsta Pessa zag. pasz- r. 1896, wyd. przez P.K.U.-l,ódż. 
zam. Łódź, nl. Lipowa nr. 31. port, wyd prz"z St. Słupeo· Miejsce <tttm. Lodź, uL Jero· 

14:72-3-1 kie, dn. 24. VU-23 r. za L. 239 zolimska nr .. 7. 1445-3-2 

Gerszon Henoeh Margulles serja „D" 146508. 3-1 Kon Henryk Hgub. ~tymczas. 
zag. dowód osobisty za nr. ..·· dowód osobisty, wyd. przez 

1124-, wyd. puez Komis. P.P. Ja~odo1~~~\ Alfon100~&g. kd&rtę V. Kom P.P. w ł~odzi. Mlejsee 
w Lod1t. Mlejsee Hm. Łódź, uW a r. ' wy aną zam. Łód~, ul. DlieJna nr. SO. 
ul. Ptotrkowst& nr. 69, 14l 7-3-2 przez P.K.U.~Jarosław. Miejsce · 1441-3-2 

zam. łódi, uL ks. Brzózki 49. K·-apftulnik Chtl zag. ~paszp. 
Grajcarek Bronisław !iRgublł 1379-3-3 1 1 kl j 

ksfąź wojskową r. 1900, n em ee okupacy ny, wy-
wyd. przez P. K. U. w Łodil. Je.błoński Józef zag. paszport dany w Łodzi oraz kstl\żeczkę 
Miejsce zam. Łódt, ul. Sion- niemiecki, wyd. w Łodzi oraz wojskową r. 1888, wyd. przez 
1dewlesa nr. 125. 1433_8_2 wyciąg z ksiąg stałej Judnoś'3!, P.K.U. w Lod1i i weksel na 

wyd. przez Urząd gm. Wolszyca, sumę złp. 167 gr. 70, wystaw. 
Qoldfarbówna Ri~ka zagub. pow. Kutnowski. metrykę nro- przez l3 Wenlkranca, phtny 

dowód osobisty, wydany dzenia, książeczkę związkową 23°IV-2~ r. w Łodzt, ul. Kilt~· 
prz~z o!mpantów niem. w Łodzi. i kartę powołani2, wyd. przez sklego nr. 174. Znalazcę proszę 
MieJsce zam. Łódt, ul. Piotr· P.K.U. w Łodzi. Miejsce zam. o zwrot pod powyżsiy adras. 
koweka nr. 37. 1439-3-2 Łódź, ul. Nowaka nr. 16. 3-3 14f>9·3-2 

Marciniakowi Franciszkowi 
skrarlz1ono ksiąź wojsko

wą r. 1886, wyd. przez P.K.U. 
w Siera.dzv. orali dowód osobi
sty, wyd. przez pow. Sieradzki. 
Miejsce zam wieś Red-:en Drugi 
gm. Mnja.czewice, powiat Sie
radzki. 1406 3-1 

Malino\vski CHsław zagubił 
książ wo.terową r. 1898, 

wyd. przez P.K.U.-Łódź. MleJ · 
sce zam. R1dogo2zcz:, Dzlelna 
nr. 8. 1485-3-1 

Milczarek Henryk maguhił 
dowód oso_blsty, wyda.ny 

przez Kom. Rząd u na m. Lódź. 
Miejsce zam. Łódt, ul. Luto~ 
mter.1k:a. nr 40. 1415*3·2 

Mrugaslewicz Genowefie 
skr&ddono dowód osobisty, 

wyd. przez Kom. P .P. w Łodzi 
or,łl legitm. związkOW2' i za
św:adczente, wyd. pr 1.ez Kas, 
Chorych m. Łod1l. Miejsce H· 
mteszkanl& Łódź, ul. Nowopol
ska nr. 4. 1422·3-2 

Michel iAdolf zag. pasiport 
okupacyjny, wyd. w Łodzi. 

Miejsce zam, Łódt, ul. Wól· 
czaÓ.ska nr. 179. 1430 3-2 

M&rkuze Majer z.ag. dowód 
osob!str, wyd. pnez Ma

gistrat m. Z.4lerz~ oraz .ksiąt. 
wojskow2' r. 1892, wyd. przH 
P.K.U. w Łodzi i kontrakt na 
imię Papa Afanosopuło, za
warty w r. 1920. Miejsce zam. 
Łódź, ulica Zachodnia nr. 31. 

14:i?6-8·2 
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1\1usiak J62'.ef M. zag. ksiąi. 
l. wo:jskową r. 1900, wydatią 
pnez P.KU. w Łed~i. Miejsce 
za.m Łódź, ul. Brzezińska 9 

1429-3-2 

IV--1Y di ars łi. C1X~,1i,. j li o h-Za;;: u bił 
- patent kat V. „A ",wydany 

przez Urząd Izby Sk1nbo;;1;ej 
w Łudzi <1raz róż•;e rachunki. 
Mtejsce zam. Łódź, ul. Prezyd 
Nnrutowkz'ł 31. . 1438-3~~ 
1\ 1

1
F. i t inarl.S_ff_W łady sław- -s-;ag: 

iV. tywcz dowód osob;sty, wy
dany przez Uuąd gm. Bole
sławicfl w dniu 17-11·22 r. :ia. 
Nr. 1020. Miejsce zam. ·m. Bo
lesławice. 3-2 

Michakwicz No~ch wg. książ. 
zbytku. Mbj~ce :u;ffiieszt{, 

Łódź, ul. Zgicrsk& nr. 4 .. J376.B-3 

M·----izurovi"si.~w in cen t"yna zag~ 
legityet:a:.:.ję lirzędn)ezą za 

L. 663, wyd. przez Iz.t:ię Ska1b. 
w Łod t.i. Miejsce zam. ł.ódź, ul. 
Kilif1skle;.rn nr. 60. 1386-3-3 

Mł.-;:-z-11"'" Ro·_·-;·".~t. ···'l."_' ··a."Z')";·+ t. "; '{',;J_. ~ ).„ ......... .r,„<. 5· ... ~ '.:.,1.,J_" 

niemioc:d, ,..,.,yd. prze~ 01<:n
p ·fitów vt Łod.d. Mlej3ce Mm. 
Łódź, ul. Gda.ń:;':a 148. 1394-3-3 

Ni~;~j:~o'::e!~tsi;f,~:;:!~~ 
przez Kom. Koutrolną w Z ~ie
rzu. Miejsce zam. Zgierz, ul. 
Parze11czewsk& nr. 6. 1484.-3 1 

Neufold Małka N. zag. paszport 
niem„ wyd. przez okupantów 

w ł.odzi. Miejsce zam. Łódź, ul. 
Rzgows..ka nr. 3. . 1458-3·2 

Nowakowi Pioh'Jwi skr.tJ.dz~ono 
dowód osobis'y, wyd. przez 

Kom. Rządu na m. Łódź. Miejsce 
zam. Łóoź, ul. Nowo-Krótka 4. 

1388-3-3 

O w czarek SJ;e1łl n za.g. dowód 
osobisty, wyd przez Kom. 

Rządu na m. Łódź oraz książ. 
wojskową r. 1896, wyd. przez 
P.K U.-Łódź i hrt, mobiliza.
cy.jną. Miejsce u.m. Łódź, ul. 
Mazowleck:i ur. 27. 1476 3-1 

Obrowski Lajzer i Liba za.g. 
par;zporty niemieckie, wyd. 

przez okupaot6w w Łodzi. Miej
sce zam. Łódź, Nowo-Zarzewska 
nr. 14. W32 3 1 

Owsianemu Wolfowi skrndiion. 
dowód mrnb. oraz ks. wojsk. 

Miejsce zam. Łódź 1 ul. Pomor..:b 
nr. 69 1453-3-2 

Ogórczak Stanisław - zauhH: 
tymczasowy dokument woj

skowy r. 1900, wyd. w Kali8z.u. 
Miejsca zam. Łódź, ul. Złlkątna 
nr. 12. 1377-3-3 

Opatowski Natan zag. dowód 
osobisty, wydany w Siarlku 

oraz kartę powołania r. 1899, 
wyd~ przez P.K U. Sieradz i pa'3z
nort zagraniczny. Miejsce zam. 
Lutomiersk. · 1361.3~3 

perciuk Sara zag. tymcz. dowód 
o'ob., wyd. przez. Kom. P. P. 

w Łodzi. Mjejsee zam. l.iódź ul. 
Wschodnia nr. 31 1465 3-2 

Po1iń3kiej Helenie skradz. do· 
"~ód osob., wyd. PoddębicHch 

Miejsce zam. Łódź, ul. Na. .:vrot 7'1 
3-2 

DZIENNIK URZĘDOWY Nr. 16 

Pacanowski Abram za.gub. do· 
wód osob., wyd. pr"Łez Kom.1 

R'.ądn ua m. ł ... ócH oraz ·patent 
kaleg. V-eL wyd. przez Urząd 
Izby S:rnrbowej w Łodzi. 1418 3~2 

Płac~ek ldchem zag kartę re
jestracyjną Nez. 1880, wyd. 

przez P. K. U. w Łodli, Miejs~e 
zam, Łódź, ul. Pomorska n.r. 86 

1408-3-2 

Suchowolska. Sa.ra. zagubiła 
paszport zagraniozuy, na. 

wyjazd do Palestyny, wydany 
w powiatowym Bielsku~Pod· 
laskim. Miejsce Hm. Łódź, ul. 
Konstaotynowska 42. 1483-3-1 

Słowik Bol1'sław zag. J!siąż. 
wojskową r. 1896, wydaną 

przez P.K.U .• Łódź. 1490 3-1 

Wachowicz Ja.n H;J. kadQ 
bezterminowego urlopu, 

wyd. w Łodzi. 1481-3-1 

Wiślicka Rachela zag. dowód 
osob., wyd. przez Kom. Rzą

du na m. Łódź. Miejsce zam. 
Łódź, Zachodnia nr. 3:3. 130:1:-3-2 

wnuk Michał zag. książ. wojsk 
rocz. 1898, wyd. przez P.K.U. 

w Łodzi. Miej-=.ce zam. Łódź, ul. 

Poreda Adam zagubił dowód SzHW.k~w~czdSzmnl ~erbsz zadg. Zawadzka ur. 38. 1440-3-2 
1 • d L . k t),n,,za:>. owód c~o ., wy .. 

o~m,rn~ty, wy-· w utonuers ·u. pczaz Magistrat m. Wfocławka.. Wiślicka. Fry.met.a zag. dowó 1l 
1367·3· 3 Miej~ce zam. Łódź, uL Nowo· osob., wyd. przei Kom. Rzą-

Ro»?;enberg Boruch-Leib zag. miejska nr. 27 1452-3-2 du n.am. Łódź. Miejsce zamieszk:. 
kartę zapasową ro z 1902 ł.ódź, ulica Zachodaia nr. 33. 

, p K U p· c 1 ' gerels Icek ~.ag. dowód. oaob , 1403-3·2 
wya. pnez · · · ·w mczow e. wyd. prr.ez Kom. Rządu nam. 
Miejsce zam. Łódź, ul. Alek- Łódź M' . I' ód 1 z·iginął portfel Mkórza.ay za wie 
saodrowsk& nr. 42. 1480·3-1 . . ieJ~ce zarniesz. i~ ź, u . ' . • b . -

Stare Miasto nr. 6 1155.3„2 raJący dowód. osob., wyd. w 

Ruedi·g. er Edwud zag.ub~ ksi!lż.. Ł'.Jd:t.i na imię H~nrylca Prosta· 
k 1899 d . skownn'i:;kierm>Plotrowi skra- ka. 1438-3-2 WOJ·> • rocz. , wy . pr,,ez • 

P KU Łódź · t 143·i 3 2 • dzio:w dn. 6-4 r. b .. portfel Z · ł . .·· m i:is o. :a: • a.gmą paszport zagraniczny, 
~------ zawierający dowód osob., wyd. wnd. w Łodzi na imię Faj-R einchold Hornung zag. pi:isz;- rm:ez Kom. Hząda na m. ł,ódź, wel" Mordki ZaJlszewskiego. 

port niem, wyd. przez okup. książecz. wojsk. rocź 1896, wyd. Miejsce zam. Łójź, ul. Drewnow· · 
we wsi Auguatów gm. Nowosol· prżez P.K.U.-tódźj metrykę ślub- ska nr. 11. 1413-3-2 
no, pow. Łódr.kiegG. Miejsce zam. ną i inne dokumenty. Znalazcę 
ł.ódź. uL Przędzalniana nr. 82 proszę o zwrot za wynagrodze- zagillął list ,Polskiego ~.oydu 

14.43-3-2 niem pod a.dres: ł„ódź, ul. Zie- z dn. 3-4 ;:1. r. za L. 1655 na 

Rin Bency z::;g. dowód O\~obisty, 
· wyd. iC Kutnie oraz kzrtę 
powof.anfo, wyd. p!'zez P. K. U. 
w Kutnie. Mlej3ce zam. Łódź, 
ul. Z'łwiszy nr. 35. 1385 3-3 

Rechtman Dawid zag. iymcz. 
dowód osobisty, wyd. przez 

Uriąd gm. Szczytniki, powiat 
Stopnicki. Miejsce zam. Łódź, 
ul. Zgierska nr. 15. 1387-3-3 

Riwklnd Boruch Daniel zagub. 
dowó!ł osobisty, wyd. przez 

Kom. Rządu oa m. Łódź, dnia 
31-XH,23 r. za L.1281-R. Miejsce 
zam. Łódź, ul. Wschodnia 45. 

1370 3.3 
--·-------------
Rahen.~fa Antuni zagubił k~rlę 

;:mwotania, wyd. przez PKU. 
w Wielnniu w r. 1923. Miejsce 
Z{:m. wieś Zmysłów. 3-3 

Sipiczak Ojzer~Majer zagubił 
dowód osobistv, wyd. przez 

Kom. P.P. va m. Łódź. Miejsce 
zam. Łódź, ul. Łagiewntcb 
nr. 17. 1473-3 1 

Sztango. Adolfowi z \Vykna, 
'- gm Ciosny popisowemu r. 
1888, skł'&dztono ksląż. wojsk., 
wyd. przez P.K.U.-Toma.szów. 

3-1 

Szyszko Leon zagubił bilet 
wojskowv oraz legitymację 

akwizvtorską D 0.K., wydaoą 
w Łodzi i inne dokumenty bu
dowlane. 1470-3-1 

Skórnicki Józef zagub. kartę 
beztnm. urlopu rocz. 1901, 

wyd. przez Kadrę Szwadronu 
Za.pas. f. go pułku Strz. Kon
nych w Ostrowiu Mazowieckim. 
Miejsce um Pabjanice, ulica 
Krótka. nr. 18. 1478-3 1 

Spiro F. z:1!;~. 4 weksle wł&· 
sne, k ... My po 250 złp„ płtt

tne w czerwcn i lipcu r. b. 
wyst '!!&zlec M Za.bo ra.. Miej
sce 1am Łódź. ul. Prezyrlenta 
Narutowic1.& nr. 58. 1479-39 1 

na nr. 15. 3 2 ładunek wyst do Białegostoku 

skraddono dwa dJwody o:-:ob., 
wyd. na imię Gustawa i He• 

ny Rei.t dnia 9. 4 r b. Miej.~ce 
zam. Łódź, ul Niciarnhma nr 3 

1464:-3-2 

Sziu.Hrnwskt Chil r.agubił kwit 
rejestrar.yjnr, w5•tfany przer; 

Komhmrj&t Rządu na m. Łódź. 
Miejsca zam. I„ódź, ul. Północn'i 
nr. 9. 1360-3·3 

szwajcar Franciszek :1;agubił 
dowód osobisty1 wyd. przez 

Kom. Rt.ądu na m. Łódź. Mej· 
sce zam. Łódź, ul. Plotrkow~\ka 
nr., lH. 1383-3 3 

Śpiewak .Józef zag. książ. woj.ik 
roc'i. 1887, wy9. prze·z; P.KU, 

w f„odZi oraz dowód osob., wyd. 
przez Kom. R:ządu na m. Łódź. 
Miejsce zam. Łódź, ul. Al. I Ma
ja nr. 34. 1451-3-2 

pd:łg. k\v. pnewozowego Po1skie
go Loydu m. 20713-20721. Wspo
mniany list zo::1tał zag. przez Jul
jusza LUienfol.da Łódź, Piotrkow
ska. ur. 73. Z:ialpzc~ pr-0szg o 
zwrot listu pod adres wyżej wy
mlen iony. 3·2 

Zaginęla koncesja na wyroby 
t_ytonlowe za L. 121 wyd. na 

imię Sial Berkowicza z osady 
Brdów, pow. Kolskiego gm. Lu
bot.vń, wydana przez Inspektora 
Skarbowego w Kole. 3-2 

Zaginął weksel na. 81 Złp. pl. 
16 4 24 r. w Tarnowie, ulica 

Buźnicznłl. nr. 12 n L. Branera, 
\'!;yst. pr1.ez. A. Pach era na zlec. 
L. L~rnera. A :I res: H. Wolf, Łódź, 
Połudn!owa nr. 5 1460 3 2 

Zagubiono,7 szt. wel<sli· blanco, 
katdy M 1.000.000.000 mk. 

wyst. prz.ez S Eizne »a. Weksle 
unieważniam. 1461-3-2 

Tomaszewski Zenon zagubił 
pasr.port, f tmJlij ay ~llernie- zagi·nęt1 koncesja stowariy ~ 

cki, wydany przez okupa.ntów szenia „ Wspólna Praca" we 
w Ł·1dzi. Miejsce um. ł .... ódź, wsi Noiill:ów, na sklep tytoniowy 
ul. Andrzej_&. nr. 58. 1467 3 1 i sol'ledaż sacharyny za Nr. 

T.vszel Mendel za~ubił książ. '2023/208?,, .wy~ana .prz:ez Urząd 
wojskową r. 1885, wydaną Lr.by S1rniboweJ w Ł-Jd4 •. 1391 3 3 

przez P K.U. w Łod,;i. Miejsce 
mam. Łódź, ul. Nowo Cep;iel
nlah'i. nr. 31. 1477 3-1 

T .. 1pkówna Irena zag. legitymac
j~ nauczycielską, wyd. przez 

Kuratorjum S1kolne Okr. Łódz· 
kiego. Miejsce ~am. Łódź, ulira 
Rzgowska nr. 42. 1457 3-2' 

Textor Herman zag. potwier
dwny przez P.K.U.-Konin 

odpis karty powołania. r. 18t>5, 
wyd. przez P.K. U.- Włocławek. 
Miejsce zam. m. Sompolno, 
pow. Kolski. 3-2 

wujntraub J~nkiel za~. do.wód 
osob„ ks1ążl{. woJsk. i ks. 

członków Kasy Ch'orych. Miejs. 
ce 1am Łódź. ul. Berka J osele
wwza nr. 7 (Bałaty). 1412 a~2 

Zając Marjanna zag. paszport 
memiecl:d, wyd. w Tomaszo

wie~ Miejsce zam. Łód"8, ulica 
Piotrkowska nr. 4. ta71-3 3 

Zaginął weksel n'a sumę 555 zł. 
płatny da. 15-V. r.b. w Ło

dzi, wyst. przez 81. Kolloa, na 
zlecenie D. B. Radzina, żyrant 
I. Dudefozy k. znalazcę proszę 
o iNrot za wynagrodweiem do 
p. Dudelczy,ka, Łódź. ut; Nowo
C •gielniana nr. 12. 1373-3-B 

Redakcję zakończono: 

16 kwietnia 1Q24 r. 

Druk. Pwtw. w Ł.Ui. 33'24. -4.66'> 
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