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224: 

L. Pr. 8078 (1) IlI. Łódź, dnia 28 nutJja 1924 r. 
Okólni:k Nr. 12·6. 

Do wszystkich ~p~ Starostów Wo1jewództwa: Łód1zikiego. 
olężki !kryzy;s gosipodatrczy, jaki piizechodzi w do-' 

bie o:Sltiaitniej. Rzoo·z.posipolita, stworzył niezłiezone kadry 
ludn-0ści po1łskiej ;pO'zbruwionej ~ze1kich środków do 
życiąi. Str:aszlła. nędz~ painująca w sizere·gach. tY,ch ludzi 
~tli~~ się .odbić: żyw.S1zem echem wśród &połiec:zeństwa 
m~ejs. c_ o. węg_,o,. k. tóre w_. w_ ._osc_ . _e_' o_ ni, eh u_ ·tw._orzyło Komitet 
N·i-erąieni:~ ~omooy ~ ajbi~dnje1~z.ym m. Lodzi. 

Jednym z zadań teg()r Ęomitetu jest z:a.opiekowanie 
aię d2iatwą, pozba'Wioną.' wiszelkich wygód i normaJ.;. 
n~h w~unków; ro:zwoju mofl'!ailnego. i fi2yc·zm.ego. 
.:_ ~-,·-11,- ·mó~ nieidoli •teJ.W.ż.yć i.podołać· podjętemu za.
d~u7 ·:&0mitet po•wyŻSl&y ~o:wił utworzy& K-Ołouje 
letni~ ~)i'. ~eet .Stikói· p,Q~eebn~h. : 

U~ruwąe ~@0 tsej ,aikcjt i: w.iełkie jej. znaczenie 
dla przyszfośei ~ńsł>W'~ polslltłiego i, rbzw6ju · J;'Jłlir• 

stwowości polskieJ yrząid Wojewód.2lkii· uwaia. za sto
sowne ze Si:Wej strony oka~ać w:s1zellką w tym wzgl~dZie 
możliwą. pomoc. 

Zwracam się ipr~·etO z prośbą. do wsiz.ysitkich Panów: 
Starostów W oje·w. Lódz(k. ·z rupelem o okwz·anie jak nai
da:lej idącej mo:iUwej pomooy oo-gainiz.ą.toirom poszciz~
góluych. kolonji - już to 1mez udzielenie im ws:zelkii'eh 
ni~będnycl} utensyljów, któreby przy pomocy Panów 
dostał"czone być mogły. już to p·rzez ok:ruzywanie po
mocy pi;zy wyszu}dwafilu odpowiednich lokwli jaik. za
róWlllo też przez wyjedrnywanie w Sejmikiach Powi:aitQ• 
wy.eh odpPwiednich funduszów pięnięmych lub w ~:
t~ze. 

. Liczę, że PP. Stawstowie ,zechcą. dołożyć wsz~l,;. 
kich s'tara.ń, by pracę wymienionego na ~tępie Komi~ 
tetu uwim\lezone zostały Jruk najlepszym rezultatem. 

Wojewoda w z. (--)~L y s.izlk owski. 
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L. Pr. 3080 (6) I. Łódź, dnia B czerwca. 1924 r. 

Okólnik Nr. 128. 
Do PP. N111C2e:lników Wydziałów Woj~w. Łódzki~ 
Rana Okr.· DyT. Rob. Publ., Pa.ina Nac.zelnilka Kanceląrj 
6łównej·· Wojewó®twa, Pamai .Komisarza &ządtl< ~ 
m. Mdź.i.;w.szy:stkfoh P,P. S~w .W· W-0:jew. L~ 

Wskuteiki okólnika- Nr;. 5l Min. Spraiw W ewnętrtz
nych z dnia 21.V 1924 r. L. A. P. 4226 polecam Panom 
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bezwanm.kowo osobiście zainteresować się w przysto
sowa.niu w ,:praJ.k:tyce przepisów za;wart,ych w rozdziale 
V ,(O o<lipowiedziafoości służhOlWej) usta;wy ·z dnia 17-go 
lutego 19-22 r. o paa1Jsitwowej slużibie cywilnej (Dz. U. 
R. P. Nr. 21 poz. 164) w szczególn-0śc:i zaś C'ZUWać ood 
tern ruby były wdraża,ne '\>' należytym 'trybie dochodze
nia z powo:du wyk1ro"1zeń i występków" służbowych 
urzędników i fumkcjonajrjrnszów nii'&zych. Obo,wiązkiem 
bowiem Panów jest pold rygorem osiohistej swrowej od
pow.fodzialności, st-0-sować energi~,znie i w całej rozcią: 
głości obowiązujące przepisy clotyc1zące wykroczen 
i występk6w !służbowych m'zc;dn:i1ków i funik.cjonarju
szów niższych, czeg·o ·w przys,zlości ściśle p1'!Zestrzegać 
nale.ży. 

Wojewod.a ·w z. (-) I„ y s 1zik owski. 
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L. Pr. 2090 (3) I. Lódź, dn. 7 C'Zerwca 1924 r. 

Okólniik Nr. 129. 

Do ·ws·zvstkich Pa.nów Sta.i~ostów Województwa Łódz
kiego, Pana Krnnisaarza Riząidu nam. Łódź j Panów Pre

iydentów miast wyd 1zielonych. 

Najwiązując do okólnika tut. Nr. 107 z dnia 9.4. 
1924 r. L. Pr. 2090/I-I U<.}hylam w całeij o:si11J01wie zarzą
dzenie tutejsze z dnia 14.7. 1921 r. L: R. W. 189[2 
w !przedmioc1ie konfo~1lrnty mięsa z potai]emneg.o ubop1 
zwierząt domowych. . . 

\V mieijsce za1~ząd,ze11 uchy!:onych stosowa~ się .na
leży przy {H)!S{ęp,01waniu w rnz1e przychwycema mięsa 
niestemploi,va.ne:go do zasad wyłus,zc1z0inych w pO\vioła
nem na ·w.stępie okólnitku tuteijszyrn Nr. 107 z uwz.ględ-
niieniem następujących wrskazó-wek: . . 

PotaJjemny ubój bydła, poza rzeźmą l:u1b us1ta.now10: 
nem mieiscem rzezi 7J<'1 wsią podlega kar,ze sądoweJ 
2 tytuh1 ·~wt. Bm kodeksu karneg·o .. Konfis~ata mięsa 
może mieć ,zask1,~owanie tylko w miasta:eh, Jak to ~ny
nika z punkt.n. 2-g-o poiS1tanmvienfa b. Rady .AJdmin. 
Król. Polsk. z dnia 3/15 sityc~:nia 186'7 r. Okol:i.,cmość, 
że w gminie znaijrduje się oglądacz mięsa, nie moie s,ta
nowić podstawy, a1by 1zaliczyć ją do gmin miiedskich 
w rozumieniu wzani:a1nk:mvanego postainowienia Ra.idy 
'Administrn.cvdnej .. 

1Poza tein na:dmieniairn~ że . przepisy oibowiązującego 
usta,wooa,wf5twa ogólneg·o nie rozstrzygają .s,p1iaiwy, jak 
nruleży .postępować z mięsem niestemplowa:nem (t. j. nie 
poddanem badaniom sanita1m10-weterynaryjmym) \ p1~zy
wożonem do większych miaist. Art. 11 dekretu o s~o
raądzie miejskim staino1,;i, że ~o wła:snegx> zaikiresu dz1~
łania gminy należy rn11ęd:zy t~n~1m „ochrona . zdro':1~ 
ipub1i;c,z!l1ego ...... zwkła:darne i ni1rzymywame rzezm. 
•..... a.ipro,rwizacjia ...... " 

llo sauno mniejrwię~ej przewiduje arit. 1108 ust. lek.; 
wynik:a z teg10, że uregulo.wainie :spmwy postę~owania 
~ mięsem n~estem1)lowanem, p1rzywoż-0inem do miast po
eiaid,rujących wła.sine rzeźnie, może na1stąpić w d,wdze 
uchwał ochiośned gminy. 

Zechcą zatem1 Painm\nie s.poiwodorwać, po:w:Ztięcie na 
podległem sobie teryt-Or\rum formalnych uchwał odno
śny(',h rad gminnych, któreby odnośne szczegóły w spo
sób jak najdokładiniejszy i najbard1zied celowy usta.Jiły, 
poc~em należy :wydać stoso:wne zwrząd'lenia w kforrunku 
ścisłego :p!łne~trzegainia postanowień odnośny.eh uehwał. 

W ojewda w z. ( -) ł-' y s z ko w s k i. 

Wydział Rolnictwa i Weterynarji. 
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L. RW. 961 (1) I. Lódż, dn. 3 czerwca 1924 r. 

Okólnik NT. 127. 

Do wszystkich Starostów Wojewód~twa Łódz~iegto 
i Magistraitów -mia1S1t: Lodzi, Kai1is~a, Tomaszowa, Piotr-

- kowa, Paibjanic i Zgierza. 

vV{)ljewództiwo Ló~kie zamieszkuje lfoz.na grupa 
lud;zi ·zaJ,umjąicych ·się ha;ndlem :zwiierzętaani domowemi, 
rzeźnfot1wem i masarst1wem. 

DJa zaspokojenia pot:i;zeb a;prowizacyjnych Lodzi 
i innych większych ośmdków W aje,w(xlztwia, handlarze 
·zwiemzęta:mi ,i rzeźnicy nie mogą s1ię iza.dowolnić zaikupa.
mi z'vierząt w pobliskfoh ,okolicach, lec:z zmu.s1zeni są 
udmwać się do dals1zy;ch miej1s.c0Wtości W oje:wództwa na 
jarma1~ki i tar:g·i, tw1of\ząic J)OWOli więkis·ze partje, które 
w na,stępstwie dopiero wysyłają . kolejami do miejsc 
przeznaczenia. Pioniewiaż przy zb1ó1~ce większej partji 
,zwie.i,ząt w staijniach i oborach ,spędowy.eh sze.r;zyć się 
mog·ą chor.oby za,raźliwe, p~zeto w celu skuteDznej wal
ki ,z temi choDobami u zwie!f:ząt, znrujdujących się w obro
cie haindlowym polecam, cio następuje: 

1-o , z3lprawad'zić ewi1denc;ję ws~ystkich osób, zaj
muJą.cy1ch się hanidlem z1wierzętami dom0:wemi, jak rów
nież wis,zys.tki1ch lizeźnLków i maisairzy, wkupujących 
zWi<wzęta domowe na użytek włrumego prnedsiębior
stvvia, a zamies1zkałych na teirenie 1powiatu (mi,asta), 

2-o ~porządzić i nadal prowadzić sip1isy: a) wszy
stkkh staoe1n i 01bór ha.ndfar1zy zwie,rizętamQ w miedsoach 
ich zrurnioor.;kiwaa1ia, b) stajen i obór s.pędowych, utrzy
mywamy1ch p:rze1z ha.ndla1rzy lub riZeźniJków poza miej
scem :zamieszkania tych osób, c) w1szysitkfoh sta1jen za
ije7'dnych w mi:aistach i osia.dach i we wsiaie11 przy traJc
taJch ożywionych. 

W związku z 1mwyższem, lekarze weterynaryjni 
(piowiatowi w.z1g11. miej.s•cy) winni pr.zy ~adarnaiją.cej 
sposobności, jaik np. wyija;zdy służbowe w mnycl~ spra
wach i t. p., kontrrol,ować st,an .sanitamy ws;Pommaillych 
staJjen i obór, oraz naipotyka;nych w nich 1zm~rząt., a wy
niki kontrtoli odnotowywać w za;proiWad'ZOilC!J ew1dencji. 

Woje1woda (-) Rembowski. 

v. 
Ruch slutbowy. 

22~ 

Etat Min. 'Rolnictwa i Dóbr Państw. 

Pam Minister Rolni1ct.wa i Dóbr Pai1st1wowych pl'!Ze
niósł Ka·zimie.rza :Mfohnieiwioza, kontrolera majątków 
·paiistwowyd1 VII st. ,sł. w Biotrkowie do Urizędu Woje
wódzkięgo w l.Jodzi, ,z za.ch0iwaniem dotychcza.sow0g1e> 
charakteru i uposażenia służbowego. 

Pan Minister Rolnietwa i Dóbr Państ1W10Wych pr~· 
niósł z urzędu Witolda Piilaskieg-o, p11ow. kl()ntrolera1 
:mad~tków pai1stiw.owy,ch VII st. sł. pmy Stwiostwie 
w Kole, do Urzędu Wojewódzłdego w Łodzi w obrębie 
W-0jewództ.wa Łód~kiegio, z Za.(',howaniem dotychćz.aso
wego charakteru służbow~ i uposażenia. 



Nr. :!4 

Pan Wojewoda :pr~eniósł PelagJę ·Wyciszkiewicz, 
prow. urzędniczkę XI st. sł. pmy kontrolerze majątków 
państwowych w Pi<>Wkowie do Urzędu W ojewódz.kiego 
w Locha (Wydz. Ro1n. i We,ter.) z zachorwaniem. d;o
tychezasoweg:o chara;krt:.eru i uiposażenia służbowego. 

Pan Wojewoda pl'lzeniósł .z m~zędu Bron~słaiwa Ma
k01Wskieg~o, prnw. urzędnika XI st. sł. przy kontr:ooerze 
maijątków państwowych w Kole dlo Urzędu Wojewód~ 
kiiego w Lodzi (Wyd'Z. Roln. i W eterynarji) w dotych
c.zaoowym .chaa-aikterze i .stOl}}niu służbowym. 

Etat Min. Spraw Wewnętrznych. 
Pm Wojewoda zwolnił z dITTiem 30 kwietnia 1924 r. 

na własną prośbę d-ra Wri1toil.ida Eichlera z zadm-Ol\vanego 
stamowiska prowizorycznego pomocnika VIII st. ,sł. le
kaJ'iza powiatowego w Pa1bjanicach. 

'li. 

KOMUlllKATY. 
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R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. 

Na zasadzfo § 1 rozporządzenia Min. Spr. W ewnę
tiiznye.h z dnia 9 paźid~iernika 1923 r. (Dz. Ust. 110, 
poz. 875) oraz reskcyptu Urzędu Wojewódz:kiego w Lo
dzi z dnia 4 cwrwca 1924 r. L. AD. 565/12 zariządzam 
co następUtje: 

§ 1. Z:11pa.sy żyta, owsa., p~zenicy i jęc11mienia 
w zi.arnie i niewymłóc1one, znaiJdU,Jące się na terenie m. 
Łodzi u osób w § 2 wymienionych winny być zgłosZio
ne w Komiis 1arjacie Rządu na m. Łódź, Oddział Walki 
z Lichwą, do dnia 12 czeirwca 1924 r. w g,od~inaeh Ul'iZę
do:wych. 

§ 2. Obowią,z,ek zgłaszania ciąży na wła,ś.cic[e
lach, wzgl. d·zierża,wcaieh młynów, hmt,ow:IDkach i WS'ZY

stk.ich organi1za.cja.ch hurtowego za.kupn i sp~zedaiży, na 
producentach rolnych, posiadających ponad 100 ha zie
mi omej, maz tych wszy,s,1Jkfoh, któr:zy przeicho1wują 
u siebie za1pasy, należące do Wispoonnianych wyżej o·sób. 
,pod osobami, prizechowuiją,cemi na rachunek osób in
nych, należy rozumieć. talk osoby :fizyczne jak i os,oby 
prawne, a więc: banki, przedsiębiorstwa spedycyjne, 
lombardowe, domy han.dll()!we, prnyjmujące towar do 
sprzedaży komisowej, i orgamiza,cje, za wyłąezeniem je
dynie s1półdziielni spożywczych i organizacji aprowiiza
cyjnych miejskich. 

§ 3. Zgłoszeinie z~asów artykułów wymienio
nych nie p.ozba,wia posfa:da,cza lub os.oby przez niego 
upoważniioneij, pr~wa srpflzeda,ży tych airtyikułów lub in
neg.o rozporządzenia się niemi. 

§ 4: Zgłoszenie .winno być WLtlieisioo.e osobiście lub 
przez poeiztę listem poleconym i zawi~ać: 

1. imię i nazwiisko wła1śd0iela; 2. mieijsce zamie
szk,amia; 3. rod:zaj artykułu; 4. jego Hość; 5. dokładne 
określenie. mie,j!Sca zmagazyill\O!Wanti'a; 6. datę zgłoszenia; 
7. podpis zgłrus·zającego. 

§ 5. Winni niestosoiwaniia się do post:mowień ni
rniejiSzego rozpooządizenia kara.ni będą adim:illlistra.cyjnie 
w myśl art. 4 ust. z dnia 2.7. 1920 r. (Dz, Ust. Nr. 67, 
poz. 449) brzmieniu nadam.em w art. 4 us1taiwy ~ dn. 5.8. 
1922 r. (Dz. Ust. Nr. 69 poz. 618) i ro1Zip~dzeniiia Ra
dy Mostrów z dnia. 22.10. 1923 r. (Dz. Ust. Nr. 109, 
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poz. 858) aresztem do 3-ch miesięcy i girzywną do 10,000 
złotych, lub jedną z tych kar. Jednocześnie może być 
orneczona konfi.i&kata. 

§ 6. Rozporządz~iie wchod~i w życie z dniem 
ogfoszenia. 

Komisa.rz Rządu na m. Łódź. 
(-)Iżycki. 
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Wa,rszawa, dn. 22 marja 1924 r. 

Do Pana Przewodniczącego Komisji do bad·a.nia zmian 
kosztów utmyma.nia w Łodzi. 

Od sie1~pnia r. ub. wskutek g·wałtown0g'io wzrasta
nia drożyzny, Komisje lokailne do badania zmian l\Je>
sztów utrzymania stosują w myśl zarządzenia Główne
go Urzędu StatYistycznego z dnia 23 sierpnia 1923 roku 
Nr. VII. 14. II/69 obliczenia wskaźników zmiany ko
sztów utrzymania dwa razy na mieiBiąc, zgodnie z me
todą Komisji WMSllawskiej. 

Obecnie Komisja Główna, b1orąc pod uwagę stabi
lizację waluty i nieiznacz.ne wahania cen, uchwaliła na 
posiedzeniu w dniu 2 maja r. b. -przejść do oblfozeń 
zmi'31n kosztów utrzymania raz na miesiąc za okiresy 
od 1 do 30 wzgl. 31 każdego mie&iąca. 

Powyższa uchwała Komisji Głównej, oraz przed
sta,wione podobneż uchwały niektórych Komisji lokal
nych uzyskały aprobatę Pana Ministra Spmw We-
wnętrznych. . 

"\Vobec powyższego proszę Pana o dokonywanie 
ohliezeń zmian kosztów utrzymania tylko raz na mie
siąc według metody Głównej Krnmisji. 

Wskaż,nik za cały mfosiąc winien być obliczany za
raz po pierwszym ka,żdego miesiąca, p,rzyi0zem należy 
porównywać według dotychczas stosowanej metody 
koszty utrzymania obliczone według cen pr~eciętnych 
za drugą połowę ka:żdego miesiąca, to zn. kos~ty d~ien
ne prze0iętne w okres·ie od dnia 16 do 30 wzgl. 31 mie
siąca obliczonego, należy poróiWilać z lmsztami takie
goż ·Okresu miesiąca poprzedniego. 

W ten s.posób w razie ;ponownego gwałtownego 
wzrostu drożyzny i wynilmją;ceij stąd potr'ze,by dokooy
wania obliczeń w krótszych odstępaich czasu, umożliwia 
się przeijśoie do obliczef1 -półmiesięcz,nych be~ zmiany 
metody. 

Dyrektor. 
(-) podpis nieczytelny. 
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WEZWANIE DO SKŁADANIA OFERT 
na dostawę 10,000 sztuk worków konopianych, wzgl. 

· lnianych. 

Szefostwo Intendentury D. O. K. IV. w Lodzi za
mier'Za oddać w drodze nieogranfozonego pnetargu pu
blicz.nego na podsta.wlie poróWillaweizeg.o -zestawienia cen 
i wzorów diostarwę: 

10,000 (d'ziesięć tysięcy) sztuk worków konopnia
nyeh względnie lniany1ch o pojemności 100 klg. mąki. 

Ceny w ofercie mają być podane w złotych Iooo 
magazyny Okręgo,wego Zakładu Gospodarczegro Nr. IV. 
w Lodzi. 
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Oferty 'na części dos.tawy są dop.uszczrulne. 
Ofelrty w zamknięty;ch i zalalkO!wanych koper:taK}h 

oraz wzór . w:inny wpłynąć do Sizefost1Wa Jnt,endentury 
D. O. K. Nr. IV. w Łodzri, ul. Aleje Koś.c}ius1zki Nr. 4 
(kancelarja pokój Nr. 6) naij1później do dnia 3-go lip.ca 
192~ r?ku, g:odzina 10 rano, w którym to dniu rozpo
czme się rozpr.a1wa oferr1tio:wa i nastąpi komi:syij:ne otiwrur:.. 
cie ofe1rt. PP. oforenci zechcą zgł.oSiić się na rozip1ra;wę 
ofertową, celem w.zięcia udziału pirizy otwaa'1ciu ofert. 

.Oferty złożo·i:e po Uipływie tego terminu, nie będą 
wogole u.wizględmane. 

Wysokość wardjum ustaila się na 3% waii·1t1ośc1i zao
f erorwamej dost1a,wy, licząc według cen oforo1wamych. 

W ad1jum na1leży składać w Kasie Skair:bo:we1j na ra
cJrnnek Wydz:ia.łu Rachunkowego D. O. K. Nr. IV .. a do
wód złioże.nia 1załączyć do oferty. 

. Do nini~jszego p,rz.eta,~gu obowiązujące są nastę
pnJące pr,zep1sy: 

1. Zesta.wienie wa.i·unk6w ogólnych obowiązudą
cych prizy dostawach. 

2. Zestawienie warunków specjaJnych oibowiązu
jących przy dostawa1ch wodsko!wych. 

. 3. _Pr:z~1pisy o w,a;r„unka1ch obo,wią.zujących przy 
składamu ofert na dosta·wy wodskDrwe, ora:z zbiór innych 
pr1zeznaczonych dla oforentó:W wyjaśnień. 

. Ewentua:Iiny~h doda,t;~owł7"ch informacyj za,siągnąć 
mozna codzrnnme. z wyaąt:kiiem niedziel i świąt od 
10-12 w Refe:ra.cie Mundurowym Szefost1wa Intenden
tury D. O. K. Nr. IV. w Lodzi, ul. Alede Kościius1zki 4 . 

. :Szefos,two Inte:identu:ry zaJst.rzega siohie w zu1)eł
nosc1 praco oceny I wyhoru ptzedfożonych ofetrt . 

. Szefostwo Intendentu1ry D. O. Ki' Nr. IV. 
w Łodzi. 

Obwieszczenie o rejestracji stowarzrszeń. 

233 

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia. 
5.4 1924 r., ~·. ~r .. 184! (2) III, wciągnięto do rejestru 
Sto1wair~ysze~1 I Zw1~~kow Nr. 797, „Zyidowskie Stowa
rzyszeme G1mm.a:st.-~1portowe „Hasmonea" w Łodzi. 

234 

N a zasadzie postanowienia W o jewództwa z dnia 
5.4 1924 r., ~·. Pr .. ml? (3) III, wciągnięto do rejestru 
Sto·~arzy;s.zen I Zw1ą.zlkow Nr. 798, Stowa.iizys:zenie p. n. 
„Związek Przemysłu Dzianego Wojerw. Łódzlkiego" 
w Lodzi. 

233 

N a zaisadzie pos,tanowienia Województwa z dnia 
7.4 1924 r., L. Pr. 2'112 (1) III, wciągnięto do rejestru 
Stowarzy:s1zeń i Związków Nr. 799, ,;Okręgowy Zwią.zek 
Stowarzyszeń Gimna.stycznych w Wojew. Łódzkiem" 
w Łodzi. 

236 

'Na, za1sa1dzie postanowienia Województwa z dnia; 
9.4 192:4 r., L. Pr. 13'22 (5) ID, wciągnięto do rejestru 
&towwrziysz~ń i Zwią.zków Nr. 800, Stowarzys:zenie p. n. 
,;Koło RaicJonalnego Lowieic·twa" w Tomaszowie-Ma,z. 
:pow. Brzezińskiego. ' 

237 

N a zasadzie postanowienia Województwa z dnia 
12.4 l 924 r., L. Pr. 750 (2) ITI, wciągnięto do rejestru 
S.towar:zyszeń i Zwjąizk6w Nr. 801, ,,Towarzystwo S.ze
rzenia \Viedzy TechnicznBj w PaJbjanicach", powiatu 
Łaskiego. 

2SS 

Na zasadzie po&tanowienia Województwa z dnia; 
14.4 1924 r., L. Pr. 1762 (5) III. wciągnięto do rejes1tru 
Stowarzyszei1 i Z·wiązków Nr. 802, „Łódzkie Żydow
skie Towarzystvvo Niesienia Pomocy Głuchoniemym 
„Ezras Ilmim" w Lodzi (w miej·sce dawnego zareje1stro
wauego za Nr. 22:5). 

239 

Na za1sadzie postanowienia \Vojewództwa z dnia 
16.4 1924 r., L. Pr. 545 (8) UL vvciągnięto do rejestru 
Stmva,rzys,zei1 i Związków Nr. 803, .,żydowski Klub 
Gimastyc1zno-Sportov.•y'' w Błaszkacl1. pffw. Kaliskiego. 

240 

Na zasadzie posta.novl'ienia Województwa z dnia 
16.4 1924 r., L. Pr. 1396 (3) III, wciągnięto do rejestru 
Stowa,rzyszeń i Zv„·iązkó1v Nr. 804, :'.TOiva!fzystwo Cy
klistóiw" w Radomsku. 

l•I OGŁOSZENIA. I•! 
Ogłoszenie. 

Stowa1'zy&zenie Chóru Śpiewaczego „Jutrzenk1a" 
przy koście1le Wniebowzięcia Najświętszej Marji PMJJny 
w Lodzi, po.daje do wiadomości ipublicznej, iż dnia 
8 i 9 c1zerwca r. b. zebra:ne z kwe1sty mk. 899,835,000.
prze1znaczo1rn są na cel kultura:lno-ośvliatowy 1vyżej 
1vymienionego st.01varzys!z.enia. 

Ogłoszenie. 
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do 

publicznej wia1domości, że na skutek wnio:siku wło·ścian 
W1si Orzegów w gminie Siemkowice, powiecie Wieluń
skim połoiżonej, w przed"'lliocie scwlenia ich gruntów, 
KomiJsja Ziems!k.1a. Ok,ręgowa w Piotrkowie decyzją po
wziętą na ipo1siiedze:niu ja wnem w dniu 27 ma.rea! b. r. 
(spra1wa. Nr. 20/24 r.) posfainowiła powyżs,zy wn1o1Sek 
za:twierdzić i Olkreślić o b!s1zar se afonia. w nais<tępująeych 
granicach: l) grunty u!k:a1zowe i ·za1serwitllllt-0we wsi 
Omegów o powieuzchni około 572 ha, 2) grurnty hipo
te.c1zne: a) 1po OiSad:zie km·cz,emuej ogólnej powierzchni 
około 12 ha, b) gTunty po osadzie kowalskiej o po
wier1zchni około 0,56 ha, c) grunty po osadzie młynrur
skiej o!k.Qło 1 ha,, d) grunt poibankowy (plac) 1powie1rz~ 
chni okk>ło 15 ha, omiz. 3) część giruntów z.a:SHrwituto
wych w~i Mlokre o powieiizchni około 4 ha. 

Piotrków, dnia 4 czerwca 1924 r. 

Prezes· 
O.kJręg~owego Ui~zędu Ziemskiego w Piofa'kowie. 
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Ogłoszenie. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Piot1•kowie ipoda.je do 
publioznej wiadomo·ści, że na. slkut.eik wniosku g·romrudy 
wsi Wifamów, położonej w giminie Skotniki, pmvieeie 
Tureckim, w przedmiocie Sica:lenia griu.ntów, Komisja 
Zi,emsłrn Okręg~owa w Piotrkowie decyzją po·wiZiętą na 
ipo&iedzeniu ja-vvnem w dniu 27--go mairca h. r. (sprawa 
Nr. 17/24 r.) wniosek gromady w1s'i "\iVHamów w prze1d
miocie 1scalenia ich gruntów zaltwfordzić i określić- ob
·siza.T scaileinia w na:sitępujących granicach: l) grun]ty 
wsi Wilamów około 408 ha, 2) grunty wsi Wi!lam6w.;. 
Poduchowny c·zyli Gm<1jewo oikoh) 22 ha,, 3) grunty ko
lonji WHarmówek o przeistrzeini około 70 ha, 4) grunty 
wsi Góry powierzchni około 3 ha, 11aileiący1ch do wła·ści
cieli o:sad ta1btilowych Nr. Nr. 31, 6·2 i 1/2 3'3 i 5) grunty 
folwaJiku Sko1tniki truką c1zęść, jaika wy,padnie dla. zli
kwidowania szachownicy ·zewnętr:znej z gruntami wsi 
vVilamÓV{, iza:w'iera,jących ok,oło 18 mg. 

Piotrków, dni~t :~ C'zerwca H124 r. 

Prezes 

Oforęgowego Urzędu Ziemskiego w PioitTkowie. 

Zarząd Tow. Akcyjnego Zgierskiei Pnbryki ~nszyn 

Juliusza Hoffmana 
w Zgierzu 

·zawiadamia pp. a:kcjona.rjuSizów, że ··na mocy § 50 usta
wy Towa11zY1stwa., odbędzie się dnia 8 sie1rpnia 1924 r. 
o godz. 5-ej 1po :południu w :~oka1lu Tiowa.rzystwa przy 
ul. Gen. Dąibrowsikie.go Nr. 16 w Zgierzu 

Walne Zebranie l\kcionariuszów 
P ·Or z ą de lk zebr a. n i a: 

1. Sprawozdanie i potwieirdzenie s1prawo,zdania. i bi
lanJsu za; 19i23 roik. 

2. Podziia1ł ·zyisku za 19'23 rok. 

3. Budżet wydatków i plan c1zynności na rok na
stępny. 

4. Wybór C'ztoników Zalliządów i za;Sitę1pcy na miej
SiCe usttępująicych i Ki0mi1sji Rewizyjnej .. 

5. Wolne wnio:ski :pp. akcjona.rjuszów. 

U w a g a: 1. W raizie1 niedojśda do sikutku po
wyżisizego zeibramia, odbędzie s1ię w dniu 22 sderipnia r. b. 
o goaz. 5 po połudllliu w tymże l•okaiu drugie zebranie, 
k:t6re będzie prawomoene ~be1z względu na lic:zbę pr-zy
'byłych a;kcj10nairj1usizów. 

2. Prawo głosu rnt waJlnem zehraniu na zaisad:zie 
§ 57 s:twtutu mają ci aikcjonairjwsze, którzy dożą swoje 
aik-0je w Bainlku Plrzemysiłowców Zgi~TfSlklich Sp. Akc. 
w Zgie1~zu, co najmniej na 7 dni przed takowem. 

BI LAllS 

Tow. Przemyslowo-Hn1dl1wego lłókienniczeg1 
B. N. LITWIN, Sp •. Akc. 

za eza1 od 19-YI do 31~Xll 1923 •· 

STAN CZYNNY. Marki. 

Ruchomośc~ . . . . . 43,981,000.-
Gotówka. w ka1s<ie • • • • 1,156,308,982.12 
W ek1sle . . . . • . . 4,022,550,500.-
Dłuznicy miejscowi . . . . . 19,485,506,830.26 
Dłużnicy zamiej'sco-vvi . . 45,911,87 4,391.55 
Towary . . . . . . 101,411,942,904.-
Sm~owce, półfabryka1ty towa.'ry ,_ 

wła:sffrngo wyrubu . . . 40,2'34,69_8,000.-

STAN BIERNY. 
• 

Kaipital zaikladowy . 
Wiei~zyciele 
B. N. Li1twin 
Akcepty 
Zysk . 

212,266,862,607.93 

Marki . 

200,000,000.
. 171,160,114,596.32 

410,397,827.16 
26,000,000,000.

. . . . 14,496,350,184.45 

21'2,2:66,862,607.93 

Rachunek strat i zysków. 

.WINIEN. Marki . 

Koszty handlowe 
Zysk . , 

. 18,581,449,507.55 
• • J • • 14,496,3'50,184.45 

33,077,799,~ 

MA. Mairki. 

Bmtto zysik na towarach . . . . 33,077,799,692.-

33,077 '799,692.-
=---

Podział zysków. 

N a kaipitał ·za;pa1sowy . . .. 
Na, wynagrodzenie dla cizłonik.óW 

Za1rządu i Komi1sji Rewizyjnej 
Na wy;i:1a1gwdz . .dla pracowm.ijków · 
N a dywidendę po 3124,000.- mkJ. 

od akcji . . . . . . . · · 

3,667,445,184.45 

2,17 4,4!52,500.-
2,17 4,462,500.-

6,480,000,000.-

l4,496,H50,184.4!J, 

&prostowanie. 
W og-łos.zeniu T-wa Akie. J. John w Lodzi, drnko

wa~nym w Nr. 2'3 Dziennik:aJ Urzęd. W,ojew. Lódzk., na 
str. 2115, mylnie· wydrukowain,o: ,~Zwyczajne Walne 
Zgromrudz.enie", wizaani:iin ciz.ego winno być: „Nadzwy
czaj·ne Wa1ln·e Zgroma.dzerue", co 'niniejszym .prostu
jemy. 
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LICYTACJA. 

K as a C h"O r y c h m. L o d zł 

~ moey rert. 58 'UIStawy ·z dnia 19 maija; '1920 r. o obo
Wiązkoweńl ube2piee.Zeniu iła Wyip·adek choroiby podaje 

·QO wiooomosci, ze dfila 13 cz.erwca 1924 r., O giodzinie 
rn..:ej rano w Lodzi, 1Ptizy ul. Południ:orwej Nr. H, odbę• 
<Izie się licyta~ja ·ruchomo',ści, naieią.cych do B-ei En
g-elmwll, O:$za~o'W'anych na 175 d., shladająeyeh się 
·~ .c>gm~ałej k$y, 10-ciu tuzinów sk31rpetek wigonjo
wych i ·bi~ka dębowego, na pokeyeie nałeinych ~ie 
skłaideik cdonko!WISkich. , 

iRuchomo·ści obejlizeć mo1zna w dniu licytaeji od 
godz. 10-ej rano, spis zaś rta!kowych codziennie od 9-ej 
do 1-ej ·p.o poł. w WydlziaJe Egz·ekucyjnym ~sy Cho
·rych (ul. Wólc:zańlska Nr. 2215). 

Lódź, dmia 5 cizerwea 1924 r. 
K a, s a C h () r y c h m. L o d ż i 

(-)Inż. L. Szuster (~) Dr. Ed. Giebartowski 
p. o. Dyrektor K~ 

LICYTACJA. 

Kasa Chorych m. Lodzi 

z mo1ey am. 53 ustawy z dnia 19 mruja 1920 r. o o·bo
wiązlk.owem ubezpiec·zeniu na ;wyip·adek choro1by poda.je 
do wialdomo·ści, że drnia; 16 C'zerwca 1924 r:, O godzinie 
10~ej rano w Lodiri, ;prz,y ui. Ce~lniainej Nr. 40,.odbę
tlzie .się licytaej·a :rttchomości, naJe:żących do E. GaJ.anta, 
os2aoowa.rnych na 450 ~ł., skł:11dających ,się z 4-eh sziuk 
towairu „Popelina" po 30 metrów kaiżda, na pokrycie 
na;leżinych Krusie s!ldaldeik c1złonkoW1slkfoh. 

Ruchomo·śc~ obejJ.izeć można w dniu licytacji . od 
-godz. 1 O-ej raJno, spiis zaś takowych codziennie od 9-ej 
:ao 1-ej 1pp poł. w Wyd!ziale Egz·elkucyjnym Kasy C~
rych (ul. Wólezańlska Nr. 2:215). 

_) 

Lódź, dmia 5 cizeirwca 192~ r. 
Kasa Chorych m. Lod~i 

(-) Inż. L. Szuster (-) Dr. Ed. Giebartows!ri 
p. o. Dyrektor KO!Inisa,m 

LICYTACJA. 

Kasa Chorych m. Lodzi 

·z mocy art. 53 uis 1tawy ż dnia 19 maja 1920 r. o· obo
wią;z!Kowem ubezpiec~zeiniu na wrt>adek; ·cho;roiby po;daje 
do wiadomości, ze :dnia; 20 C1zerwca1 1924 r., (> godzinie 
10-ej .rano w Lodzi, p~zy ul. PfortJrlmrwsJki;~j Nr. 85, odbę
dtie· się licytacja ruchomości, należących do firmy ,,Dy
namo", omacowanyich nlJ 275 .zł., , skła.d:tjąe~h się 
~ kana,py pokrytej plU1Szem, 2-ch. \bfurek .o~ 8-eJ,i sto
łów, na; poikrycie naJemyeh K.alsie s~dadek: c1złonkow
*ich. 

RuQhómo~ obejrzeć m61~~ w dniu lieytaeji od 
~~ 10-ej ~o, .spis zaiS ~~rwych eodzienwe od 9-ej 
·~o ,1-ej po· .'P<>t. w W.y4~iale ~gi·e!kueyjrnyin itasy Cho
rych. (ul Wólezańslka. Nr. 005). 

tódZ, ~ia 5 ,eizerwea 19214 r. 
Kasa. Clh>~tch :tn. Lodzi 

~') :M.·· ~~.,i .. $~. ·'ter ("-) ·'l'W. h.,~ ... ""~-L .. ,;:!'".:..u.·;;., ·"i.! Pa o. ~ ur. l!.il.~"'81.-. 

DRDBnB 06ł'aDSZBnlA. 
·Adamczewski Franciszek zag. 

ksiąteczkę wojsk. r. 1898, 
wydaną przez P. K. U.-Łęc1yca. 
Miejsce zam. wieś Dąbrówka
Wielka, powiat ł..ódzki, gmina 
Lućmlen. 1928-3-1 

Bełtycki Icek 1agu bił tymcz. 
dowód osobisty. wydany 

w Opocznie oraz 3 weksle: I-szy 
na 260 zł., wystawiony przez 
A. Goldszmidta, na zlec. D; Bel· 
życk1ego, płatny dn. 5-VI. r. b. 
w Łodzi i dwa nast~pne na 
Rb. 160. Miejsce zam. Łódź, ul. 
Franciszkańska nr. 7. 1939-3-1 

Bechler Józef zag. świadectwo 
Szkoły Talmud-Tora, wyd. 

w 1912 r. w Łodzi. Miejsce za
mieszkania Łódź, ul. Wolborska 
br. 37. 1904·3·1 

Brzozowski Henryk przodo
wnik P.P. zagubił legitym. 

słuibową za nr. 310. Miejsce 
zamieszkaeia Łódź. 1905-3-1 

Br7la Dawid 1 żona jego Blu
ma zagubłll paszporty nie

m.ieekie, wydane przez władze 
okupacyjne w Łodzi oraz pasz
port fam1ltjoy niem. 1945-3-1 
Bornstajn Mendel zag. dowód 
· meldunkowy, wydany przez 
Urząd Śledczy w Łodzi. Miej
sce zam. Łódź, ul. Jero1olhnsk& 
nr. 8. 1916-3-1 

Budziewski Ignacy zag. ksiąt. 
wojskową r. 1895, wydaną 

prze& P.K.U.·l..ódz. Miejsce ia
mieszkania Ł6dź-DoJy, ul. Dolna 
nr. 11. 1S62~3·2 

Buchholtz Emil zagubił kwit 
na zwrot 200 zł. z Banku 

Polslriego, Oddział w Łodzi. 
Miejsce 1am. Łódź, ul. 28-go p. 
Strz. Kaniowsklóh 49. 1882-3-2 
Brzeziński Karol zag. pas1port 
· niemiecki, wyd. przez wła

dze okupacyjne w Łed1i. Miej
sce zamieszkania Łódź, ulwa 

. Przfj}dzalniana nr. 13. 1880-3-2 

BueakleJ Zofji skradziono 
passport niemiecki, wyd. 

pr&ez Prezydjum Policji w Ło
d1l. Miejsce zamieszkania Łódź, 
ul. Milsza nr. 47. 1877-3-2 

Birnbaum Mietek zag. tymcza
sowy dowód osobisty, wyd. 

przez Magistrat in. K~>nlna. Miej
sce zani. Konin, ul. Piwnłl,i;lr. 9. 

1813-8-8 

Buciwald Jóief zagub. wyciąg 
z ksiąg stałej ludn. i met

rykf urodzeb.ia i'. 1008. Miejsce 
zemlt*Jzkania Łódź, ul. Zawiszy 
nr. 7. 1792 3-3 

Białogórski Rachmil zagoł>ił 
tsiąieezk~ wojskowi\ roczn. 

1899, wydaną przez P.K.U.-Łódź 
mi&ate. Miejsce zam. Łódź, ul. 
Wschodnia nr.- 61. 1787-3-3 
)3iemas Franciszek zag. ksiąi. 
· ... wojskbWll i kar\ę połlółanla, 
MJejsce zam; *ieś DzierządzdB. 
gmina I.i:t6miel'Z\ ~. Łódzki8. 

179'•3-B 

Bartosik Walenty, starszy po-
sterunkowy, zag. Iegityd:lae· 

j~ służbową Nr. 580. 3-3 

Celmerowi Ottonowi skradzio
no portfel 1 dokumentami 

wojskowemi wraz 1 .książeczką 
wojskową i dokumentem po
dr6ży, wydaną przez P. K. lJ. 
w 81ubinie. 1929 3-l 

ChaJdys Ignacy mag. ksi,żec~
k' wojskową r. 1899, wytł~ 

prze1 P.K. U.-Łódź-Powiat. Miej· 
sce 11am. wieś Ciasna, gmina 
LtJć•ler1, starostwo Łód1kie. 

1838 3-2 

Czesłowski S1aja 1&g •. tymc1. 
kart'· bezterminowego ur

l9pu rocz. 1901, wydaną prsez 
85 p. piechoty w Wilnie . .Miej
sce 1amieszkanla Łódr&, StąrJ 
:&ynek nr. 9. lS.9·3-2 
-Chanelewtcz Fajwel 1&gubtł 

dowód osobisty, wyda.ny 
przez Kom. Rządu na m. Łódt 
oraz książec1kę wojskową roc1. 
1889, wyc;ianą przem P.K.U.-Łódź. 
Miejsce zam. Łódź, al. Nowo
miejska nr. 17. 18'19-3-2 

Cynamon Złata zag. pas1;port 
.niemiecki, wydany przez 

władze oku p!łcyjne w ŁodZI. 
Miejsce zamie;:;4Kania Łódź, uł. 
Główna nr. 33. 1772·3-3 

C, zerednikew Aleksander zag. 
dowód osobisty„ wyd. prze1 

XII. Komisarjat P.P. w Łodzi. 
Miejsce zam. Łódź, ul. Wólczań
ska nr. 228. 17ąB-3-3 

Czapiewski Roman zag. portfel 
zawierający: książ. wojskowll 

r. 1883, wydaną prrez P. K. U~
Łódź·m. oraz paszport niemiecki, 
wydany w Łodzi, . patent pr1e
mysłowy kat. VIII-ej, wydany 
prLez Urząd Izby Skarbowej 
w Łodzi, wyciąg z ksiąg stałej 
ludności, metryk~ urodzenia, 
i różne dokumenty. :Miejsce za. 
mieszkania Łódź, ul. Kątna 58 . 

1810-8·3 

Chwederowicz Tomasi zagubił 
dowód osobisty, wyd. prz8Z 

Magistrat m. Parczewia om 
tymczasowe zaświadczenie zwol
nienia z wojska, wyd. w War
szawie i orzeczenie Komisji 
Uzupełnień, wyd. w Bidłej-Pod
lasklej. Miejsce 1am. ~ódź, ul. 
28-go p. Strz. Kaniowskich 5S. 

1820 3-3 

Czarny Majer zag. patent kat. 
Vili-ej, w7dany przez lżbfJ 

Skarbową w Łodzi. Miejsce za
mies1kania Łódź, ul .. Wschodb.ia 
nr. 33. 1827-3-'S 
Dylewski Ale zagubił .tartv 

powołania r. 1901, wyd&n\ 
pr~~z P.K.U.-Łód!. Miejsęe zam. 
~Jsoe zam. Zelów, uł. S•lt~J 
Anny nr. -2. 1924-3-1 

D. 14be~ Ma .. je. r Sżihu\ . aaP,'tiji 
- tłowód ~obiaty, wtd. ~Jłz 

V. Komi•Jat P. p. iv t"odzt. 
łliejt-ee ubi. Łód~ ul. Pfotrlrołrl 
ska nr. r1. 1925.3_„ 
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Duśaikiewicz Józef '-&gubił 
paszport niemiecki, wyd. 

przez wladze okupac. w Lodzi 
i brtę demo bi I łza ej i r. 1901, 
wydaną przez 4 p. Saperów. 
Miejsce zam. Łódź, ul Kłliń · 
ski ego nr. 94. 18413·2 

Dr. Alfred Biderman zagubił 
zezwolenie na br ń, wyd. 

przei Kom Rządu na m. Łódź 
1& Nr. 1068 dn. 26 lll.-192:3 r. 

186! 3 2 
~~~~~~--~~-

DI fiński .Mikołaj 1&g. książ. 
wojskową r. 1895, wydaną 

prze& P.K U. Łódź oraz dowód 
osobl.sty, wydany 1JHez Urząd 
gm. Z~rowin, pow. Łódzkiego 
i ka.rtę powołania, wyd. prz~z 
P K.U.·Łódź. Miejsce zamiesz· 
kania. .f.ódź, ul. Nowo-Pa.bja
niek~ nr. 21. 1854 3·2 

Duczek M<lrjanna zag. dowód 
osobisty, wyd. w Dziedusze

wicarh. 1767-3-3 

Dobrowolska Helena ZC!gubiła 
dowód osobisty, wyd. przez 

X. Kom. P.P. w Łodzi. Miejsce 
zam. Łódź, ul. Gdańska nr. 172. 

1777-3-3 ·n-r Polakowski Włodztmterz 
zag. książ. oficerską, wyd. 

przez P.K U. ł„ódź Miejsce zam. 
Łódź, ul. Piotrkowska nr. 68. 

1749-3.3 

Epsztajn Jan zag. książeczkę 
wojskową r. 1896, wydaną 

przez P.K.U.·lódż-m. Miejsce 
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Gelbord Szlama zag. tymcz. 
dowód osobisty, wyd. przer. 

Kom. P. P. w Łodzi. Miejsce 
zamieszkaIJia Łódt, ul. Wolbor
ska nr. 19. 1946-3-1 

Gross Seweryn zagub. dowód 
osobisty, wyd. prLez Kom. 

Rządu na m. Łódź. Miejsce za
mlesmkanta Łódź, Al. Kościusz
ki nr. 4L. 18!6-3-2 

Grzelak Michał zag. kstąż. 
wojskową roaz. 1894: wram 

z kartą mobilizacyjną, wyd. 
pr,ez P.K.U.-Łódź. Miejsce za
mieszkania Łódź, ul. Kilh1kie
go nr. 90. /1872 3-2 

Goron Szymon zagubił paSI· 
port niemlecl1, wydany 

pr;ez władze okupac. w Łodzi. 
Miejsce zam. Łódź, ul. Z1:leho„ 
dnia nr. 29. 1868-3 2 

Grlnszpan At~ram zag. k~·ą~ 
:teczkę wojskową r. l 900 

za nr. 224:, wvd. przer. VL p.p. 
Legjonów. Mttj~ce zair•. Łódź, 
ul. Połndniowa nr. 20. 1783-3-3 

Jerzewski Stanisław zag. świa
dectwo szoferskie na prawo 

jazdy, wyd. przez Komlsj~ Wo
jewództwa Łódzkiego 1a ur. 203. 
Miejsce zam. Łódi. ulica Piotr
kowska nr. 86. 1s11„3„3 
Józefowicz Abram zag. ksiąt. 

od spn.ed&iy przedmiotu zbyt
ku wraz z kwiarjuszem stemplo
wym, wyd. przez Urząd Izby 
Skarhowej w Łodzi. Miejsce zam. 
Łódź, ul. Konstantynowska nr. 3. 

1816-3-3 
Kwiatkowski Józef za.gubił 

patent kat. IV, wyd. przez 
Urząd Izby Skarbowej w Łodzi 
oraz książ. wojskową r. 1899, 
wyd&ną przez P. K. U.-Łódź. 
Miejsce zam. Łódź, ul. Sacha 
nr. 5. 1909-3, 1 

Kwiatkowski Stefan zagubił 
tymcz. zaświadczenie bez· 

terminowego urlopu r. 1901, 
wyd. priez Dyon Żandarmerji 
wojsk. w Łndii. Miejsce zam. 
Łódź, uiica Cegielniana nr. 92. 

1926-3-1 
autkinrl Cbaja-Ruchla zagub. Keilich Gustaw zag. świadec-

paazport niemie~ki, wydany two jazdy samocnodem oso-
przez władze okupacyjne w Ło- bowym nr. 256 t ciężarowym 
dzi. Miejsce zam. Łódź, ulica nr. 306. Miejsce iam. Łódź. u1. 
Południowa nr. 18. 1779-3-3 Orla nr. 25. !936 3-1 

Glazer Szmul Lajb zag. dowód 
osobisty, wyd. w Pabjani

cach oraz książ. wojskową rocz. 
1898, wyd. przez P. K; U.-Łódź. 
Miejsce zam. Łódź, ul. Andrzeja 
nr. 25. 1799-3-3 

Kasprzak Sief~n zag. p:!szport 
rosyjski or.1z papiery rzeź

nickie. Miejsce zam. Łódź, ul. 
Ozorko~'ska nr. 4. 1941-3 1 

zamłeszhnia Łódź, Andrzeja Herbst Natan zagub. paszport 
nr. 4. 1896·3 2 okupacyjny, wyd. w Łodzi. 

K obie]e Józef zagubił dowód 
osobisty, wyd. przez Kom. 

R1ądu na m. Łódź. Miejsce za
mieszkania Łódź, ul. Piotrkow
ska nr. 130. 1914 3-1 Miejsce zam. Łódź, ul. Zielona 

nr. 46. 1927-3-1 From Jakób zagub. paszport 
niemiecki za nr. 7136, wyd. 

w Kalisiu. Miejsce zamteszk. 
Łódź, ulica Kopernika •nr. 75. 

1890-3-2 

pajfel Józefa zagubiła dowód 
osobhty, wydany przei Kom. 

Krzykaczewski Wojciech zag. 

Ha.lbert Lajbuś zag. dowód dowód oąobisty, wyd. przez 
osobisty, wyd. priez Kom. Magistrat m. Zgierza oraz 2 

Rządu na. m. Łódź. Miejsce weksle: I. na mk. 150,008,000 
zair1ieszkania Ł6dź, uł. No,:1 o. pł: 25- VI. r. b., II. u. marek 
miejska nr. 8. 1839-3 2 50,000,000 wyst. prze1 Ruman-

- sktego, płatny w Łod1i or&1 
Herman D: niel ~agubtł dowód różne dokumenty. Miejsce za-P. P. w Łodzi. Miejsce zam. 

Łódź, ul. Pańska 54. 1826-3· 3 osobisty, wyd. przez X Ko· mieszkania Łódź-Bałuty. ul. 
mlsHjat P.P. w Łodzi. Miejsce zawis.i;y nr. 34. 1897-3-2 pnks Izrael-Jude zag. paszport 

niemiecki, wyd. przez wła zam. Łódź, ul. Główna 16 3-R 

dze okuµacyjne w Łodzi. Miej- Jlcewicz Marjanna: zag. dowód 
sce zamieszkania Łódź, ulica osobisty, wyd. przez Poselst"'O 
Wschodnia nr. 26. 1829-3-3 Polskie w Moskwie dn. 18-3 22 

Gerszon Boruch-Nachemja zag. r. nr. 121-410. Miejsre zam. Łódź, 
dowód osobisty, "vyd. przez ul. Kilińskiego nr. 96. 1781-3 3 

VIII. Komis~rjat P. P. w ł..iodzi. Jagoda Dawid zagub. paszport 
Miejsce zam. Łódź, ul. Sjenkie- , rosyjski i niemiecki oraz 
wioza nr. 22. 1934 3-1 różne dokumenty. Miejsce zam. 
Qoldiner Pinkus zagub. książ. Łódź, ul. Podrzeczna nr. 33. 

wojskową r. 1899, wydaną 1919-3-1 
przez P.K. U.-Łódź oraz metrykę 
urodzenia, wyciąg z ksiąg sta
łej ludności i .kartę demobHizac., 
wydaną przez 22 pułk piechoty 
w Siedlrach. Miejsce zamieszk. 
Łódź, ul. Północna 13. 1944-3 1 

Gabryjelska .Janin'i zagubiła 
dowód osobisty, wyd. prtez 

Vlll. Komis:uj;1.t P.P. w Łodzi. 
Miejsce zam. Łódź, nl Sienkie· 
wicaa nr. 40. 1915·3 1 

Go1tyńs.kl D.twłd-Lejb zag. 
kart' odroczenia r. 1902, 

wydaną przez P.K.U.-Łódź-m. 
ora1 tymczasowy dowód eso
bisty, wydany przez V. Kom, 
P.P. w Łod1t. Miejsce 1&mie
szkanła Łódź, ul. Zielona 46. 

1833-3-2 

JMJiński Br~misław zag. tym
czasowe zaświadczenie de

mobilizacji rocz. 1901, wydany 
przez V. p Strzelców Podhalań· 
skich w Pnemyślu. Miejsce 
za.m. Łódź, ul. św. Jerzego nr. 19 

18933 2 

Jakubowicz Wołek zag. tymcza-
sowy dowód osobisty, wyd. 

przez Maiih,trat m. Koła oraz kar
tę powołania rocz. 1893, wyda
ną przez P.K.U.-Konin. Miejsce 
zam. Udź, ul. Kielma nr 21. 

1788-3-3 

Jabłoński Jan zag. książ. woj
skową rocz. 1899, wyd. przez 

P. K. U.-Łódź-m. Miejsce zam. 
Łódź, ul. Wysoka 16. 1784-3-3 

Kudelski Feliks zag. pozwo-
lenie na broń palrą syst. 

„Mauser", wydane przez Kom. 
Rf,ądu na m. Łódź n& r. 1923. 
Miejsce zam. Łódź, ul. Cegiel
niana nr. 85. 1852 a 2 

Kaufman Pinkus. zag. .kslt\ż. 
wojskową r. 1900,· wydaną 

przez P,K.U.-Łódż oraz patent 
Il . .kategorji na handel bydłem, 
wyd. pnez Urząd Izby Skar
bowej w Łod, i. Miejsce tsam. 
Łódź, ul. Rybna. 17. 1844-3-2 

Kochman M. zagubił weksel 
nr. 469 na sumę zł. 180, 

płatny dnia 17-V. w Kaliszu, 
wystawiony przez Bidermana 
na zlec. Geczyńsi:lego w Łodii. 
Miejsce 1amteszk&nia Kalisz, 
ul. Ciasna nr. 9. 1832-3 2 

Kozaczuk Filipina. r;ag: pasz· 
port niemiecki, wyd. w Brze

Ś''.iu-Lttews.kim. Miejsce zam. 
Łódź, ul. Kilińskiego nr. 143. 

1888-3-2 

Kirszbanm Abram zag, k:sią
iec1kę wojskową r. 1900, 

wyd&D2' przez P.K.U.-Końskłe. 
Mlejeoe zamieszkania Łódź, ul. 
Płotrkewst& nr. 60. 1836-3. 2 

Nr. 24 

Kutner La.jbuś 1&gubłł kslft-
żeozię wojskową r. 1900 •. 

wyd&nlł przez P.K. U.-Łódź oras 
pas1port niemiecki, wyd. przeg 
władze okupacyjne w Łodzi 
i różne dokumenty. Miejece 
sam. Łódź, ut. Zgierska nr. 62. 

1886-3·2' 
KuJ tWski Wolf zagub. dowód 

osobisty, wyd. puez Mag. 
m. Zgierza ·oraz metrykę uro
dzenia, wydaną w llbley, star. 
_Joło. Miejaee 11.m. Zgierz, ul. 
Srednia nr. 7. 1851-3-2 

Kosiński Wawrzyniec zagubił 
kartę zwolnienia rocin. 1897, 

wyd. przez P. K. U. w Łodzi. 
oraz dowód osobisty, wydany 
przez Urząd gminy Lubłanków, 
pow. Łowicki. Miejsce 1amieszk. 
Łódź, Drewnowska nr. 2'd. 3.3 

Koziński Dawid zagub. dowód 
osobisty, wydany w Łomży. 

Miejsce zam. Łódź, ul. Koperni
ka nr. !>3. 1828-S-3 

K aczmarek Walenty zag. do
wód osobisty, wydany przez 

Ur71\d gm. Chojny, st. Łódzkie 
i książ. wojskową roczn. 1890, 
wyd. przez P. K. U.Łódź-pow.oraz 
portfel zawierający. różne doku
menty. Miejsce zamieszkania 
Ló:;ź, ulica Wólczańska nr. 148. 

. 1801-3-3 

Kamianiec Joel zagubił dowód 
osobisty, wyd. w Siedlcach. 

Miejse zam. Łódź, ul. Stary Ry
nek nr. 11. 1778-3·3, 

Kersz Hersz-Beja zag. paszport 
- niemiecki, wyd. przez wła
dzo okupacyjne w Łodzi. Miej
sce zam. Łódź. ul. Prezydenta 
Narutowicza 31. 1796-3·3 

K6nig Józefa zagub. koncesj~ 
tytoniową, wyd. przez Urz~d 

Izby Skarbowej w Łodzi. -Miej
sce zam. Zgierz, ul. Przybyłów 
Dl'. 44. 1818-3-3 

Kohn Chana zag. dowód oso
bisty, wydany przez Kom. 

Rządu na miasto Łódź. Miejsee 
zam. Łódź, Targowa m. 38 3-3 

Kenłgsberg Chana zag. paszp. 
niem., wydany przez okup. 

niem. w Łodzi. Miejsce zam. 
Łódź, uHc_a Zakątna 65. 3-3 

Król Estera zag patent Kateg. 
IV na sprzedaż nabiału, wyd. 

przez lzbę~Skarbową w Sieradzu 
or&i Józef Król zag. tymczasowy 
dowód ozobisty, wydany przez 
Magistrat w Si~radzu. Miejsce 
zarn. Warta, uhca Klasztorna. 

1808-3-3 

Ligoc~i Władysław zag. kon
cesJ' i patent .kat. IV-ej na 

prawo sprzedaży galanterji. Miej
sce zam. ł..ódż, ul. Rokicińsl!a 
nr. 16. 1917-3-1 
Lubecki Marjan zag. numer 

od samochodu za L. 535, 
wyd .. przez Okr. Dyr. Robót 
Pubhcznych w Łodzi. Miejsce 
za.m. Łódź, ullaa Piotrkowska 
nr. 132. 1834·3-2 
Link Edmund urodzony w r. 

1897, mieszkaniec wsi Tk&· 
ezewska~Góra, gm. Choetszew 
zag • .kst,ieczk' wojskową, wy
da.n" pr11e1 P.K.U.-Kutno 3-2 



Nr. 24 

Lubochyńs.ki Sznrnl Josef zag. 
dowód osobisty, wyd. pr1ez 

Komis. Rządu na m. ·Łódź oraz 
kwit, wyd. pr1ez Komisj' kon-
·trolną P. K. U.-Łódź-m. Miejsce 
zam. Łódź, ul. Kamienna 7. 3-3 

L &j zero w i cz Perla-Szejndla 
zag:. tymcz. dowód osobisty, 

wyd. przez Magistrat m. Piotr
kowa. Miejsce zam. Łódź. ulica 
Sienkiewicza nr. 2. 1770-3-3 

L ipszyc Mendel zaguh. dowód 
osobisty, wyd. przez IV Kom. 

P.P. w Łodzi. Miejsce zam. Lódź, 
ul. Konstantynowska 29.1817-3-3 

L ipszyc Mendel zag. paszport 
rosyjski i niemiecki, wyd. 

w gm. Gaworczów, starostwa Ko
neckiego. Miejsce zam. Łódź, 
ul. Nowo· Zarzewska 3. 1805 3 a 

Łyczekowi Józefowi skradz, 
'. paszport zagraniczny, wyd. 
przez Star. Wieluńskie i kartę 
powołania, wydaną przez P.K.U. 
w Wieluniu. a. 3 

Miśkiewir.z Joljan zagubił 
książeczkę wojskową rocin. 

1901, wyd. przez P. K. U.-Łódź. 
Miejsce :mm. Łódź, Brze;ińska 
nr. 4L 1903-3-1 

Majewski .Lin zai!. ksiąteczkę 
wojslrnwą r. 18~3, wydaną 

przez P.K.U.-tódź. Miejsce za
mieszkania Szosa Pabjanicka 
nr. 28. 1911-3-1 

Markowski Aleksander zagubił 
kartę pobytu r. 1903, wyda

ną przez Kornisarjat Rt.ądu na 
m. Łódź. Miejsce zam. ł„ódź, 
Aleksandrowska 109. 1865 3.2 

Majlich Herc z.ag. dowód oso
Disty, wyd. w Łodzi.oraz ks. 

wojsko~ ą rocz. 1893, wyd. przez 
P.K.U.-Łódź. Miejsce zam. Pabja
nice, Targewa 34. 1857-3-2 

Mamos Stanisław zag .. patent 
i koncesję pa sprzedat lo

dów, wyd. w Łodzi na r. 1924. 
Miejsce· wm. Łódź, ul. Zachg
dnia 67. 1858 3-2 

Makower Nuchim z.?g. książkę 
wojskową r. 1807, wydaną 

przez P. K. U. w Płocku oraz 
tymczasowy dowód osobh;ty, 
wyd. przez Magistrat m. Gem· 
bina. 1884-3 2 

Majzner Adolf zag. kartę mo
bilizacyj oą r. 1891, wyd. 

przez Uuąd gm. Rl\bień, wieś 
Gr&bianiec. 1876-3 2 

Majer Herszzk<>pf z;1g. dowód 
osobtsty,wyo. przez Kom. 

P. P. w ł.od1i i kartę rejestra
cyjną r. 1880, wyd. w Łodzi oraz 
pokwitowanie od firmy A. Zilke. 
Miejsce z&m. Łódź, Pańska 12. 

1870-3-2 

Michałowicz August zag. za-
h·iadczenie rejestracyjne r. 

1294, wydane przez Komi1&rjat 
Rządu na m. Łódź w d. 5-IV 
rb. Miejsce zam. Łódź, Księży 
Młyn 4:. 184:5-3-2 
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Matysiak Adam zagub. tymcz. 
dowód osobisty, wydany 

przez Urząd .gm. Wodzierady 
star. Łaskie. ·Miejsce zamieszk. 
wieś Wańdzin. gm. Wodzierady, 
starostwo Łaskie. 1819-33· 

Mest Abram 1agubił patent 
kategorji ll·ej na sprzedaż 

garderoby na r. 192!, wydany 
przez Urząd Izby Skarbowej w 
Łodzi. Miejsce zam. Lódź, ulica 
Nowomiejska nr. 24. 1812-3-3 

Michalak Mikołaj zag. książ. 
wojskową roczu. 1900, wyd. 

przez P.K.U. Sieradz oraz tymcz, 
dowód 080bisty, wydany przez 
Urząd gm. Brzeźno, st. Sieradz. 
Miejsce zamies~kania Łódź, ul. 
Rajtera nr. 17. 1805 3 ,3 

Mttłdenbaum Etla zag. paszp-
paszport niem„ wyd. przez 

władze okupacyjne w Łodzi. 
Miejsce zamieszkania Lódź, ul. 
Łagiewnicka· nr. 4. 1769-3-3 

Miliński Stanisław zag. tymcz. 
dow.osob.,wyd. przez XI Kom. 

P. P. w lJodzi. Miejsce zam. 
Łódź, ulica św. Emilji nr. 8. 

1785-3-3 

Nowak Józef z;;;g. książeczkę 
wojskową r. 1886, wydaną 

przez P.K U.-Łódź oraz dowód 
osobisty, wyd. przez II-gi Kom. 
P.P. w Łodzi. Miejsce zamiesik. 
Łódź, ul. Głowacka 10. 1923·3-1 
Nemberg Josek zag. paszport 

niemiecki, wydany w Łodzi 
Miejsee za.mieBlkania Łódź, ul. 
Anarzeja nr. 33. 1933-3-1 
Niemiecki Aron zag. książeczkę 

wojskową r. 1897, wydaną 
wzez P.K.U.-Lódź. Miejsce zam. 
tódź, Stary Rynek 2. 1918-3 1 

N-- oach Rubin zagubił książecz
~ ę wojskową rocz. 1890, wyd. 

prze.~ P.K.U.-Łódź-m. oraz kartę 
demobilizacji i tymczas. dowód 
osobisty, wyd. d. 24-III 1919 r. 
przez .I.om. Pol. Państ. w· Łodzi 
ora3 różne dokumenty. Miejsce 
zam. Łódź, ul. A!eje I Maja 41. 

1891-3-2 

Nysenbaum Aron zag. dowód 
. osobisty. wyd. przez Urząd 

gmrna Wojcieszków, wieś Wola 
Osowińska. Miejsce zam. Łódź, 
!<'ons•antynowsta nr. 11. 1885-3-2 

Nowak Marjannie skradziono 
dowód 03obisty, wyd. przez 

Kom. Rządu. nam. Łódź. Mie.jace 
1amies~k11nia Łódź, uJ. Les1na 
nr. 4. 1765 3 3 
N owak . Leon zagubił tymcz. 

. "&świadczenie demo i'lilizacj i 
r. 1901, wyd. przez B. z. 28 p. 
Strz. Kan. w Łodzi oraz tymez. 
dowód , osobisty, wydany przez 
Kom. Rządn w Łodzi i dyplom 
O. K. O. P. Miejsee 1arnieszka
nia Łódź, ulica Nawrot nr. 4. 

1823-3'·3 

Ole. j Jakób 2&guhił książeczkę 
wojskową r. 1898, wydaną 

przez P K.U.·Sieradz i weksel 
na zł. 52, płatny w Sosnowcu 
2-V. 1924: r. wystawiony -przez 
M. Fraucma, na zJec. L Fałke. 
Miejsce zam. Łask. Rynek nr. łO. 

1900-3-1 

Ojlero.ivloz D1wid zag. tymcM- potasLek Jeremj& zag. kartfj 
sowy dowód osobisty, wyd. zwoJnieni& z wojska r. 1896 

przez Komisarjat Rzl\dU ua m. wyd. prJCŁ Komisję Lekarską 
Łódź oraz metrykę urodzenia. Kontr. w Międzyrzeczu, starostwa 
Miejsce sam. Łódź, ul. Aleksao- Radzyńskiego Miejsce zamieszk. 
drowska nr 32. 18~9 3-2 ł..ódź. ul. Aleksandryjska nr. 6. 

1790-3-3 
O"ltasze ~.-ski Jan zag. p;;;szport 

niemiecki, wyd. przez wła- Rach~alski Samuel zagubił 
dze okupacyjne w ŁodGi. Miej- .tsłążeczkę wojskową rocz. 
scy zam. Łódź, ulica Zgierska 1898, wydaną prze& P. K. U.
nr. 110. 1869-3-2 Włocławek. Łaskawy znalazca 

~echce zwrócić pod adres Łódź, 
Qlczyk Józef zag. książeczkę ul. Cegielniana. nr. 42. 19ł0·3-l 

wojsl.\ową rocz. 1896, wyd. R·--·-ybak Józef zag. kartę bez-
przei P. K. U.-Łódź m. Miejsce terminowego urlopowania 
zam. wieś Retkinia, poN. Łódi· 1896 d p u "'' 1866 3 2 rocz. , wy . przez .K. .-
a.i. · - Łódź.-m. oraz passport nie· 

O•drowska Stefanja zagubiła mlec'kl, wydany przeA wła ;ze 
dowó i osobisty, wyd. przez okupacyjne w Łodzi. .Miejsce 

Komisarjat R1ądu na m. Łódź, zam. Łódź, ul. Pomorska. 150. 
Miejsce zamieszkania Ló ·'ź, ul. 1921-3-1 
Bankow~ nr. 8. 1771-3-3 R ychert Samuel nauczyciel 

Pomeranc Majer ia~. portfel szkoły powsiechnej w Szcze
za.wierający: 50.000.000 mk., panowie, pow. Kolskiego, zagub· 

do\\ ód osob sty, wy aoy przez .k:trtę powołania, wydaną prze.z; 
Urząd gm. Secento, Wojewódz- P.K.U.-Konin dnia 24-VIII r. nr. 
twa. Kieleckiego oraz metrykę 449 135. 3 2 
urodzenia. Miejsce zam. tódż, Rozner Szlama zagubił patent 
ul. Aleje 1 Maja 53. 1908·3 1 przemysłowy kateg. VI, wyd. 
paradecki Jó1ef zag. książecz- przez Urząd Izby Sk::iroowej w 

kę wojskową nr. 405. wyd. Ł·,dzi. Miejsce mm. ŁóJź, ulica 
przez Okręgowy Za.kład Gos- Wierzbowa nr. 18. 18~3-3.2 
podarczy w Łodzi. Miejsce zam. Rosiak Bernard wg. książecz~ 
Łódź Bałuty, ul. Zielona nr. 13. kę wojskową i kartę przy-

______ l_93_7_·3_·_1 d> ie lenia do 28 p. Strzel. Ka
prr e tf er Franciszek zagubił niowskicb, wyd. p1zez P. K. U.-

świadectwo na konia ogra Łódź. Łaskwy znalazca zechce 
lat 6 maset karej z gwiazdką odesłać pod adres Łódź, ullc& 
na CLOle i 2 DOł',i przednie i tyl· Traugutta nr. 1. 1894-3-2 
nte pętliny blałe. Miejsce zam. Rodał Frajda zagub. paszport 
lódź,Bałuckl Rynek 5. 1920 3-1 , niemiecki, wyd. przez wła
pośpieszyń~ki Władysław zag. dze okupacyjne w Łodzi. Miej-

książeczkę wojskową rocz. sce zam. Łódź. ul. Lipowa nr 31. 
1891, wyd. przez P. K. U. Łódź - 1895·3-2 
oraz wycią~ z ksiąg sfałej Jud- Rebir.da Jan zagubił ksiątecik~ 
n śd. wyd przez powiat Ł'łskt, wojskową rocz. 1896, wyda-
gm. Utrata. Miejsce zam. Łódź, d 
ulica Nowo· Cegielniana nr. 28. ną prtez P.K.U.-Łó ź-m. Miejsce 

1831 3.2 zam. Łódź, ul. Przędzalnia 37a. 
-------- 1871-3-2 

peszel Alfred zag. ksiąteczkę Rakowiecka Michalin& zagub. 
wojskową rocz. 1885, wyd. 

przez P.K.U -Łódź-m. oraz pasz- tymczasowy dowód osobisty, 
port rosyjski, wydany w Łodzi. wyd. przez Komisarjat Rządu 
Miejsce zam. Lódź ul. św. Zofji na m. Łódź. 1867-3-2 
nr. ·2. 1847-S-2 Rutkowski Stanisław -zagubił 

ksJąteczkę wojskową rocz. 
podc1aski Mieczysław zagubił 1897, wyd. przez P.K.U.-Toma-

dowód osob:sty, wyd. prze7. ~'i.ów oraz kartę mobllizacyjną. 
Komisarj~t Rządu na m. Łódź Miejsce zam. wieś Gozdów, gm. 
oraz ksiąteczkę wojskową rocz. Hiała, pow. Bt·zeziński. 1892-3-2 
1895, wyd. przeli P. K. U.-l.ódź Rubin Riwka zag. tymczasowy 
i świadectwo na rower nr. 2406, dowó j osobisty, wyd. przez 
wyd. prze1, Komisarjat Riądu na Kom. Pol. Pań3t. w Łodzi.Miejsce 
m. Łódź. Miej ~ce zam. Łódź, ul. zam. Łódź, ul. Cegielniana nr. 15. 
Zielona nr. 28. 1875-3 2 . 1878-3-2 
pinczewsi:i Szaja vel Stefan Romaniak Stanisł&w ze wsi 

sagubił paszport niemiecki, lgnacef Folwarczny, gminy 
wydany przes władz okupacyj- p· k · k i 
ne w Łodzi. Miejsce zamieszk. ias owice, zag. 8 ążeczkę woj-
Łódź, ulica Pret.. Naru\owlcza 56. skową roc!.. l895. wyd. przez 

1776 3•3 P.K.U.·Kutno. 3-2 

-p-ó""ł_r_o_l n-i k_o_w_i·--,F-ra_n_c_i-sz-=k:-o-w~i R izen berg Cha im zag. paszp. 
został omyłkowo spdlony rosyjski, wydany przez Ma-

kwit nr. 1155 na dwie akcje gistrat m. Staszowa, starostwa 
Banku Polskiego wystawione Sandomierz. Miejsce zamieszk. 
w dn. 29.IlI. r. b. przez P.K.K.P. ł„ódź, ulica Poł11dniowa nr. 42. 
w Łodzi. 179fl 3 ~ 1764-3-3 

Rad~tejewstl Alek.sancter Rokieta Agata złlgab. pa.tent 
r.ag. tstążeezk41 woJ~ową kateg. IV-ej, wydany pnęz 

1 .kart, mobilizaeyjoą, które Urząd J,by Skarbowej w Ładzi. 
to dokumenty unieważnia sł, Miejsce zamiesstania Łódź, ul. 

3-1 Przędzalni.toa nr. 4. 1797-3-3 
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Rabinowicz Jakub nez. VI kł. skradziono dowód osobisty, 
, . 1agublł matrykułę, wydaną wydany przez Komis. Rząda 

przez II Ż:vdowskie Gimnazjum na m. Łódź, na imię Mercowej 
w Łodzi. Miejsce zamieszkania Zofji. 3-3 
Lódź, ul. Prez. Narutowicza 47. salem R>fke zagub. paszport 

1809-3-3 niemiecki, wyd. pnez wła-

smętktewicz Tadeusz &&gubił dze okupacyjne w Łodzi. M\ej
tymczasowy dowód oshisty, sce zam. Łódź, ul. Kaliska 30. 

~yd przez IV Komisarja(P. P. 1843-3-2 
w · Łoozi. Miejsce 1am. Łódź, . gommer Reinhold zag. portfel 
ul. Szkolna nr. 13. 1969 8·1 zawieraj!łCY dowód osobisty, 

Szymczak Władysław zagub. wyd. przez Urząd gm. Wodzie
.kart• bezterminowego urlo- rady, st. Łfskle oraz świade

pu roez. 1903, wyd. przez P. ctwo na konia 1 legitymację od 
K. U.;.Łódź 1 dowod osoblst, roweru za Nr. 20. Miejsce zam. 
wyd. przez I komlsa.rjat P. P. wi-eś Apolonja, gm. Wodzierady, 
w Łodzi. Miejsce zam. Łódź, st. Łaskie. 1835-3-2 
ul. Wrzesińska. nr. 5. 1907-3-1 szrl!ter Berek zag. kartę po-

st&si&k Bolesław zag. kartę wołania r. 1885, wyd. P.K.U. 
zwolnienia rocz. 1891, wyd. Łódź-m. Miejsce zam. Łódź, ul. 

przez P.K.U.-Kutno oraz świa- Piotrkowska 26. 1840-3-2 
dectwn na. konia maści karej. sniatowy ZyseJ z2gub. kartę 
MiejHa zam. Wieś Ci~żków, odroczenia r. 1902, wyd. przez 
gm. Pedd~bice, powiat Łęc~y- P. K. U. Łódź-m. Miejsce zam. 
ki. 1898 3-1 Łódź, Aleksandryjska 17. 

Sa"' lekt Ekisjet z;;,g. dowód 1848-3-2 
osobisty, wyd. przez Kom. s·lmerłowski Chalm zag. kartę 

P; P. w Łodzi. Miejsce zam. odroczenie r. 1902, wyd. przez 
Łódź, ulica Ceglelnaua nr. 61. P. K U. Łódź-m. Miejsce zam. 

1 QOl-3-1 Łódź, ul. Konstantynowska 15. 

Sawicki Ludwik zag. tymcza- 1860-3-2/ 

w,ałynsa J6zef zag. dowó(l 
osobisty, wydany przez 

Urząd gm. Ir.blca, pow. Kolski. 
Miejsce sam. Łódź, ul. Sienkie
wicza. nr. 79. Hl31-3-t 

Wi ec1orek Antoni zagubił 
ksląłeczkę wojskową roc~. 

1896, wyd. przez P. K. U.-Łódź. 
Miejsce zam. Łódt, ul, Guber
natorska nr. 29. . 1938-3-1 

W izenfeld Baltel-Hersz zagub. 
tymcz. dowód · osob., wyd . 

przez Magistrat m. Opatowa za 
nr. '746. Miejsce zamieszk. Łódi, 
ulica Konstantynowska nr. 56. 

1780-3-3 
~~~~~~~~~-w o ł ko w i cz Ewie skradziono 

· .książkę poborową wyrob. 
tytoniowych stempl. przez Ak
cyzę Monopolu Państw. w roku 
1924:. Miejsce zamieszk. Łódź, 
ut Zielona nr. 42. 1791· 3-3 

Wiśniewska Kazimiern zagub. 
paszport niemiecki wyd. 

przez wład1e okup. , w Łodzi. 
Miejsce zam. wieś Sniardzew, 
gm. Dobra. 1815-3- 3 

wa.rcbiwker C. zagub. "\}&SZport 
zagraniczny na wyjazd do 

Niemiec, wyd. przez Komisarjat 
Rządu na mjasto Łódź. Miejsce 
zam. Łódź, ul. Konstantynowska 
nr. 18. 1824-3-il 

sowe zaświadezenie demo- stas1.ewski J,mkiel Icek Men
btzacyjne, w~d. przez P. K.U.- del zag. paszport niemiecki, 
Gniezno. Miejsce zam. Łódź, ul. wyd. przez władze okupacyjne 
Zygmuntowska nr. 10. 1899-3-1 w Łodzi. Miejsce zam. Łódź 

S zaj n i a k Marjan zag. p;:,sz- Północna 21. 1861·3-2 wajnberg Abram zagub. kartę 

Port okupacyjny, wydany . 8 k odroczenia r. 1902, wydaną 
SztaJer . ziarn .. „ z·c1g. artę po· przez P. K. U. w ł..odzj, MieJ'sce 

w Babiaku. Miejsce zam. Łódź, ł d p K U 
8 wo ama, V.'Y • przez · · · zam Łódź ul L1'powa nr 27 

ul. Nowo-CegiQlnbrnia nr- 4 • w Koninie. 3-2 · ' · · · 
1942-3-1 1802-3-3 

Stępień A.l._e_k-sa-.n-d_r_o_wf skra
dziono paszport zagranlc1-

ny na. wyja.z.d do Francji, wyd. 
w Strasburgu, 3 świadectwa. 
oraz 300 fn. Miejsce za.mies1k. 
Opoczno. 1947-3-1 

Szczepaniak Stefan. zag. do
kument podróży, wyd. przez 

Kadrę Kom. Zap. Telegrafistów 
w Krakowie. Miejsce samleez
kania Łódź, ul. Pusta nr. 34. 

1945-3-1 

Snrażski Pinkus i żona jego 
Touba-Sura i córka Fejga 

zagubili dowody osobiste, wyd. 
w Łodmi. 1775-3-3 

Sobieraj Kazimierz zag. dow. 
osor, wydany przez Komi

sarjat Rządu na miasto Łódź. 
Miejsce zamiesi.kania Łódź, ul. 
Wawelska nr. 31. 1773-3· 3 

Tifenbach 1\bram z!\gubił pasz
port nitrniecki, wydany przez 

V\ładze okupacyjne w Łodzi. 
Miejsce zam. Łódź. ul. Wscho
dnia nr. 74. 1822-3-3 

Tomczak Stefan z;ig. ksiąnę 
wojsk. r. 1896, wyd. przez 

P.K.U. Łódź. Miejsce zam. Łódź 
ul. Pazarna lO. 1855-3~2 

Urbaniak Marjanntt zagubiła 
paszport okupacyjny fami· 

lijny, wyd. przez Urząd gmi
ny Zduńskiej-Woli. Miejsce 
zam. Łódź, ul. Kilińskiego 96. 

HH.3-3-1 

Uti Robe1t r;agub. książeczkę 
wojskową rocz. 1900 oraz 

kartę mobilizacyjni\, wydaną 
pnez Kadrę Kompanjl Za.pa· 
sowej III Baterji Radjo-Teleg. 
w Toruniu. Miejsce zam. Łódź, 
ul. 28 p. Strzelców-Kadowskioh 
nr. 33/35. 1912~3-1 

wojciechowski Karol zagubił 
dowód osobisty, wydany 

przez Magistrat m. Zgierza, ks. 
wojskowa r. 1829, wydaną prz.ez 
Komisję Przeglądową w Zgierzu. 
Miejsce zamieszk. Zgierz, ulica 
Średnia nr. 4. 1814-3-3 

zylberberg Rachmil Dawid 
zag. książkę wojskową rocz. 

1898. wyd. przer; P.K.U. 31 p. 
p. w Łodzi. Mle.jsce zam. Alek
sand1 ów Łęczycki. 1948-3-1 

Zbrujewskl Edward zagubił 
książeckę wojskową recz. 

1897, wyd. przez Urzł\d gm. 
Wlskitne, pow. Łódtikl. Miejsce 
zam. wieś Wiskitno, gin. Wiskit
no pow. Łódiki. 1932-3-1 

zataj Franciszek mieszkaniec 

Nr. 24: 

zaginął patent przemysłowy 
VIII, wyd. przez Uuąd Izby 

Skarbew.ej w Łodzi, na imię 
Friede Pola. Miejsce zam. ł.ódi4 
Piotrkowska 16. '\ 1845-~2 

zagubiono weksel na zł. 260.-
wyst. w Łodzi d. 20~ V-2.. 

przez W. F,iszera na zł. Sz. Szał~ 
dajewskiego pł. S lipca. br., ktd
ry niniejszym ogłoszeniem •o
staje unieważniony. Ostrzegam 
przed nabyciem. Znalazca ze
che oddać Sp. Akc. „Dzian"' 
Kilińskiego 169, 1887.3-2 

zaginął protest (weksel protest. 
towany) na zł. 85, wyst. w 

Łodzi d. 21-lll rb. przez Glilks
mana i Goldblata, pł. w War
szawie ul. Gęsia 6 dn. 20-V rb .• 
na zlecenie E. Gutstadta. Zna
lazca zechce zwrócić pod adres: 
A. Moszkowicz, Łódź, Piotr
kowska 61. 1883-3·3 

Zagubiono pozwolenie na broń 
na im1Q Stanisławłl Bieliń

skiego, wyd. przez Komisarjat 
Rządn na miasto Łódź. Miejsce 
zam. Łódź, aJ, Kcściuszki nr. 17. 

1766-3 3 

zagubiono 2 weksle: 1) na 
sumę 250 d. pł. 7.VI.24 r. 

w Tomaszowie wyst. Lej be maj er 
na z lecenie L. W olnermana, 2) 
500 zł. pł. 15.Vl.24 r. w Łodzi 
wyst. Horowicz i S-ka na zl. 
L. W olnermaan. Niniejsze weksle 
unieważnia się, zwrócić L. Wal
nerman Łódź, ul. Piotrklwska 
nr. 23. 1789 3.3, 

zamerfeld Marjanna zagubiła 
dowód osobisty, wyd. prze& 

Urząd gminy ł.oszczyń, powiat 
Piotrkowski. Miejsce zamieszk. 
Łódź, ulica Brzezińska nr. 56. 

1821-3-~-

Życiński Marjan posterunkowy· 
Komendy Powiatowej Policji 

Państw. w Piotrkowie nr. 3383„ 
pQdczas przetywania na wy
cieczce w Krakowie od dn. 8.\7 
tło 10.V.24 r .. zagubił legitym: 
służbową nr. 3385, wyd. przez.. 
KomendE;;? Okr~gową Pol. Pa:ństv1 ~ ' 
w Łodzi ~ .. nia. 23.IV.23 r., któl'll 
uniewa:tn1a su~. 3-3. 

Szwa re Leonard zag. portfel 
zawierający: kartę mobiliza

cyjną, wyd8na przez P. K. U. 
Łódź i kartę tymczas. bezterm. 
urlop. rocz. 1900, wydaną przez 
ó8 p. p. w Poznaniu. Miejsce 
zamieszkania Łódź, ul. Poranna 
nr. 10. 1793-3-3 

Vogel Natalja.·Zofja zagubiła 
paszport okupacyjny, wyd. 

pr1ez Prezydjum Policji w Ło
dzi dn. 17-Xll 1915 rok za nr. 
21494. Miejsce aam. Łódź, ul. 
Kilińskiego nr. 13. 1906 3 1 

wsi Kamionka, zagubił 
książeczkct wojskową rocznik: 
1899, wyd. przez P. K. U.-Wie-
luń. 3-1 11 • 

Zylberman Dawid iH>.gub. do- orunnrn1n p,a~ńst\VDll 

gzr~ga Ita sagu~iła paszport 
· niem„, wydany:przez władze 

okupacyJne w Łodzi. Miejsce 
zamieszkania Łódź, ul. Targowa 
nr. 34. 1804-3-3 

Szmul Dymant z~gub. patenty 
kategorji : VIII i IV, wyd. 

przez Urząd Izby Skarbowej w 
w Łodzi. .Miejsce zam. Łódź, 
ul. Podrzeczna 12. 1856·3~2 

Wroński Włodzimierz zagu
bił frontową tablic1kę od 

samochodu ma nr. Ł. D. 52tt 
Miejsce zam. _ ut Radwańska 
nr. 19. - 1910-3-1 

Welnsztim Samuel za.gu bił 
dowód osoMsty, wydany 

w Łodzi przez V Kom P. F.: 
oraz róine papiery wartościo· 
we 1 metryki. Miejsce zamlesz. 
Buda-Pabjanicka, Czarna. Dro
ga willa .Alt" 1930.3-1 

wód osobisty, wyd. Żałozl· 
nach. Miejsce zam. Łódź, ul. 
Składowa. nr. 31. 1922-3-1 

Zaginął kwit na sum~ mk. 
10,800,000.-, wydan~ przez 

Izbę Skarbową w grudniu 1923, 
na świadectwo przemysłowe dla 
przedsiębiorstwa handlowegą 
tateg. III na r. 1924, firmie E, 
Urbanowicm, ksi~garnia. - Łódź, 
Prmejazd 16. 1881-3-2 

Z1l·. ginął patent kat. m, wyd. 
na firm• I. Er11ch i Rubin

stein~ Miejsce zam. Łódź, Pre1. 
N;uutowicza 3. 1873-3-2 

Druk. Pańtw. w Łodsl. 53424-4.560 

w Łodzi. 

Piotrkowska 85. Teł. 29,. 

00000000000000000000 

~~dakcję z;ik,ońe~ono,:_, 

13 czerwca 1924 r. 
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