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Cetla. egzemplarza 68i> fen'.

Koit ł.

bódZki Dziennik ·Urzędowy
OOŁOSZENIA:

ł\dministracj~

Redakcja i

PRENUMERATA:
Kwartalnie . . . . · . '· Marek· 9.Miesięcznie . . . . . Marek 3.z odnoszeniem do domu.

Za wiersz petitowy (4 szpalty na stronie)
Ul. Moniuszki 10 (Sienkiewicza 21)
h:tq jego miejsce 90 fen. Wiersz przed tekstem.
·
Telefon Nr. 104'. .
Mk. S;- (2 szpalty na stronie). Drobne ogło
Administracja czynna od 9 do 3 po południu.
szenia 15 fen. za wyraz, najmniejsze Mk. 1.50.
Redaktor p~zyjmuje od 11 do 1 po południu.
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'!!!!!~~~~~~~~T~-~~~~~~~~~~~
I

UW AGA: Wyszczególnione powyżej maksymalne ilości towarów wolno przewozić bez przepustek
i pozwoleń Wydziału Suro.wców o ile:
a) wyraźnie , służyć będą do celów własnego

WYKł\Z

sorówców,

półfabrykatów

i towarów pądlega.jących sek.'we"._

strowi i · o~ranłczeniom przewozowym ' ·Ministerstw-. Prze.
mysln .i, Handlu.
'
1

,

Bibułka do papierosów· w (boc

Hżytku,

b). nie będą ukrywane, lecz z zupełną otwaroddawane do przejrzenia i sprawdzania.
Przewóz ·bielizny os9bistej, dzianek (trykotarzy '
i · wyróbów . pończosznicżych) lin, nici, ręczników,
surowych, bielonych i farbowanych
wsze-lkich tkanin
1
w sztukach i kawałkach, oraz ubrań gotowych .. na
wschód , od linji demarkacyjn~j Łomża-Łapy-Kle

Wolno przewieść
bez przepu'stek

binach i arkuszach)

tością b.ędą

wzbroniono

Chemikalja:

•
Garbniki
"
1 .kg.
Kwas karbolowy czysty
10 „
Kwas karbolowy surowy
Garbniki i ekstrakty <;Io garbo- ·
wzbrpniono
·
wania
·:~ . . --~gj' .surowy ·i topi._ony i,. wszelkie

odp1Hłłfr 1 tłuszczowe zwierzęce

1

· Metale w stanie sutowym,
s.zmelc metalowy, odpadki i rudy,
a mianowicie:
Aluminium (glin)
Antvmon
Cyna
Nikiel
Cynk
Miedź
Ołów

1. UWAGA: Również wszelkie sto·

szczele-Terespol--Rejowiec-Zamość odbywać .się
może ·jedynie na zasadzie pozwoleń wydawanych prze'Z
organy Wydziału· Surowców lub · przez inżynierów
przemysłowych Ministerstwa Przemysłu i Handlµ.

UWAGA. , Na towary nie objęte sekwestrem prze. '; ))Ostek Wyd~ial Syroweów nie wyda.je.

Wydział Surowców Wojennych
Okręg Łódzki.

10 kg.
wzbrnnione

Na

„

NEUM I\ RK.

JOO kg.·
25 kg.
kg.

Łódź,

OSTł\Wf\

' z dnia

lipca 1919 roku
o pomoćy państwowej na , odbudowę gospodarstw, zniszczonych ·lub uszkodzonych skutkiem wojny.

) 2. UW AGA: Powyższe metale i ich

·wana

/

Wefua

18

Art. 1.

zlewków I odpadków.

Nie przesądzając sprawy odszk.odowania wo-·
jenn'ego, jakie po ratyfikacji traktatów pokojowych
określi osobna ustawa, Rzeczpospolita Pol~ka w ce-·
lu przyśpieszenia odbudowy i uruchomienia zniszcz.onych lub usz.kodzonych skutkiem _wojny gospo~
darstw, przychodzi poszkodowanym z pomocą fi1~ansową na niżej wyłuszczonych zasadach.

SO ·kg.
5 kg.
wzbroniono

„
„
ł

ł

Art. '2.

kg.

, Tkaniny białe bawełniane nadające ~ię; na. W:Yrób bielizny dla' żołnie- ' '
rzy, oraz b1ehzna ·męska i pościelowa wzbroniono
Wata hygroskopijna i środki opa•
.·
·
·
trunkowe
'ł kg.
Wata surowa, bięlona i farbo·
""l

dnia 11 czerwca 1919 r.

90

stop~ podle~ają sek westrowi w postaci
Szmelc inaczej lom żelazny
~t_ał •narzędzio\\'a w każej postaci
za wy1ątkiem gotowych ·instrumentów
Papier rot,acyjny (gazetowy)
Pasy ~kórzane transmisyjne (pęd·
.
ne) wszelk1cb gatunków
surowy
·. :· Skóre
_
Przędza

Okręg Łódzki

5 kg.

py tych ~elałi .Jak: ;bronz, ·mosiądz, me~
tale lotJ skowe, metale białe, najzylbry
.
i t. P·
błołtow; eeg1elek,,

Inżyniera Przemysłowego

Za Okręgowego

kg.

1 kg.

'.

. Prawo korzystania z ·pomocy państwowej na

odbudowę i uruchomienie przysługuje znajd:ującym
się na terenie Państwa gospodarstwom pol~kim
bezwzględnie, a .obcokrajowym o .tyle, o ile to ~
dzie przewidziane osobną z danem państwem urno. wą. Za gospodarstw8 polskie uważa się te, któr~
w czasie poniesienia strat ząajdowały się .na terenj~ należącym ohecnie do Państwa/ Polskiego i ktQ·
1

,

\
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Nr~

46.

-ff

właściciele lub większość współwłaścicieli
siadają prawo obywatelstwa polskiego.

rych

1

po'

Art. 3.
Pomoc państwowa będzie udzielana poszkodowanym skutkiem bezpośrednich rzeczowych strat,
przez wojnę wyrządzonychi tylko .na faktycz.ną odbudowę· i stopniowo w lJliarę postępu jej lub też
na spłatę długu, zaciągniętego na odbudowę już
·dokonaną.

Rząd jest upoważniony do udzielania· pomocy
na odbudowę powołanym do wojska i ewakuo:wanym, których budynki spaliły się wskutek innych'.
wypadlCóW podczas ich nieobecności.

Art. 4.
Pomoc państwowa niniejszą usta~ą przewidziana dotyczy? a) domów mieszkalnych, budynków gospodarskich, sz~ół, kościołów i budynków
użyteczności publicznej, b) wszelkich zakładów
i gospodar.stw rolnych, przemysłowych i handlowych z niezbędnemi dla ich uruchomienia urzą
dzeniami, c) udzielenia surowców, materjałów i towarów niezbędny~h dla uruchomienia zakładów
przemysłow_ych i handlowych, a w rolnictwie inweutarza martwego i żywego oraz niezbędnej do
prowadzenia gospodarstwa ilości zboża, d) mebli,
sprzętów domowych, odzieźy i bielizny. Przyterri
pomoc ta w pforwszym rzędzie będzie udzielana
gospodarstwom drobnym, warsztatom pracy rzemieślniczej, tudzież na, odbudowę szkół, k.ościołów
i budynków użyteczności publicznej.

Art. 5.
Z pomocy państwowej niniejszą ustawą przewidzianej przy jej udzielaniu będzie potrącane
wszystko to, co dane gospodarstwo już. przedtem
otrzymało w_ naturze lub gotówce ze. źródeł Pań
stwa Polskiego, względnie państwa .zaborczego, jak
również ze źródeł samorządowych lub społecznych.
W równej mierz;e pomoc· udzielona w myśl ~iniej
szej ustawy będzie potrącona z odszkodowama wojennego, jakie wypływać będzie mogło z osobnej
ustawy, wydanej po zawarciu traktatów pokojowych (art. I}.

Art. 6.
Poszkodowany, który po otrzymaniu pomocy
do ,urzędów publicznych
w naturze, winien za ten
udzielonych mu tytułem
pomocy państwowej.

państwowej zwróc~ł się
o zasiłek na odbudowę
zasiłek zapłacić z styn,

Art. 7.
Pomoc państwowa na odbudowę i uruchomienie gospoda-rstw po ustaleniu jej wysokości
przez odnośne komisje (art. 12) udzielana będzie
częściowo w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej, częścią w formie pożyczki tym poszkodowanym, którzy bez potnocy państwa nie są wstanie odbudować się lub . nabyć przedmiotówt przewidzianych w art. 4 pod punktem b. c. i d.

Art. 8.
Bezzwrotna zapomoga pieniężna (art. 7) wogóle nie może przekraczać sumy dwudziestu tysięcy marek, a w granicach tej sumy z tytułu·
strat w.• ruchomościach dom~wyc~ (art. 4 d.) dwuch

tysięcy

marek. Ponadto poszkodowani mogą otrzy:„
pomocy państwowej tylko tytułem.
pożyczki ..

mać

resztę

Art. 9..
Wysokość bezzwrotnej zapomogi w•granicach;
art. 8 na odbudowę opierać się będ~ie na oszaco.,.
waniu zniszc~onego mienia lub jego części w chwili~
zniszczenia z zamianą dawnej waluty na marki
według kursu, jaki będzie w drodze ustawy ustalony przy uwzględnieniu spadku wartości waluty
i podniesienia cen materjałów. Współczynnik spad·
ku wartości waluty określi Ministerstwo Skarbu.
Jeżeli suma zapomogi tą drogą ustalona będzie
niższa od potrzebnej na faktyczną odbudowę, to
zwyżka może być zaspokojona tylko zaponiooą
udzielonej poszkodowanemu pożyczki.
~

Art. 10.
Pożyc,zka na odbudowę będzie bezprocentowa
w ciągu pierwszych lat pięciu.

Art. 11.
c

Zapomoga bezzwrotna lub pożyczka na odbudowę nie mogą być zajęte na zaspokojenie jakichkolwiekbądź pretensii prywatnych lub publicznych,
przypadających od poszkodowanego, nie wyłącza
jąc hipotecznych.
·

Art. 12.
Wysokość bAzzwrotnej zapomogi określi .komisja, składająca się:
a) 'z naczelnika .politycznej władzy powiatowej lub /jego zastępcy, jako przewodniczącego,
b) z przedstawiciela ministerst~a, w którego
zakres wchodzi odburlowa,
· .· ·
c) z przedstawiciela. Mi:i~st~rst'!a .Skarbu,.
d) . z dwuch przedstaw1cieh seJm1ku powiatowego ·1uo rady powiatowej,
e) z przedstawiciela Głównego Urzędu Likwidacyjnego.
W miastach.: . Warszawie, Łodzi, Lwowie,
Krakowie i Lubhme wchodzą w skład komisji
zamiast osóbt wymienionych w punkcie a.
i d., prez~d~nt miasta lub jego zastępca i dwóch
przedstawicrnh rady miejskiej.
Prowadząc odbudowę zniszczonych gospoda:rstw może być przyznana zaliczka przed doko. naniem oszacowania szkód . na podstawie zgłoszo, nej daklaracji strat w Komisji szacunkowej.
..

Art. I&.
Cele_m realizacji pożyczek na ,odbudo:wę Mi- ·
nisterstwo Skarbu w pQrozumienlu z Głównym .
Urzędem Likwidacyjnym utworzony specjalny Za:
kład Kredytowy, którego zakres działalności określi
statut, zatwierdzóny w drodze ustawodawczej.. .
Statut ten zawierać będzie postanow1en~a
szczegółowe co do wysokości, . spo~obu udzielania_
i warunków ~abezpieczenia pożyczek na odbudowę.

· Art.

14.

\

Użycie· zapomogi lub pożyczki na c~l in~y,
niezgodny z jej p'rzeznaczeniem, jak r<>wn.10~ ·nie-

wykonanie, odbudowy w określonym termm1e bez
dostatecznych powodów zwłoki pociąga. za sob!ł
obowiązek natychmiastoweg-0 zwro.tu .tak zapomogi,
jak i pożyczki, oraz karane będzie\ w drodze ,
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Nr. 46.
~wykłego

roku oraz

orzecznictwa sądowego aresztem -do 1-go
grzywną do. dwustu tysięcy marek.

3

OKÓLNIK

Do PP. Szefów Sekeji i Naczelnik6w Wydziałów w Mini·
ster~twle Sptaw Wewnętrznych, do P. Glównegó Komendanta
Policji Państwowej oraz do pp. Powiatowych 'Ko. Podania i pisma,: w.noszone w spr~wie pomocy
misarzy fflądowy~ll.
panstwowej . na odbudowę, wolne są od stempla.
Art. 15.

i opłat skarbowych.

Art. H>.

jej

Ustawa niniejsza wchodzi w ,życie, z dniem
w Dzienniku Praw Państwa.

ogłoszenia

Art. 17.

·
Z powodu ukazujących się w prawie oskarżeń
i zarzutów~ skierowywanych przeciwko poszczególnym
funkcjonarjuszom państwowym, Urzędu prokuratorskiego otrzymują od organów rządowych .wezwanie
db ścigani.a sądowego osób, dopuszczających się prze~
wipzianego w art. 532 K. K. znieważenia organu
władzy.

Wykonanie niniejszej ustawy pole~a się Misterstwom: Skarbu, Robót Publicznych, Rolnictwa
i DóbrPaństwowych, Przemysłu i Handlu i Spraw
Wewnętrznych w porozumieniu z Głównym Urzę
dem Likwidacyjnym.
Marszałek: Trąmpczyński.

Prezydent Ministrów: w z. S. T.Yojciechowski.
Ministel\. Skarbu: Karpiński'.
Minister Robót Publicznych: Ptuchm'k.
Minister Rolnic~wa i Dóbr Państowych: Janicki'.
Minister Przemysłu i Handlu: Hącia.
Minister Spraw WewnętrznY.:ch: S. WoJC'iechowski'

nadsyłanych atoli do Prokuratury odezw wi== ·
nie wszystkie rządowe organy są poinformowane, że w wypadkach, ·gdy zniewagę stanowi nie
zwykła 'obraza, lecz .zniesławienie osoby urzędowej,
postępowanie karne, z· dopuszczeniem exceptio veritatis, może być wszcząte nie inaczej, jak na wuiosek
pokrzywdzonego urzędnika (art. 23 U. P. K.

Z

dać, iż

'
Ze względu na powyższe polecam, przy wszczynaniu tego rodzaju spraw ściśle przestrzegać warunku,
wymaganego przez wspomniany artykuł U. P. K. i do
odezw przesyłanych Prokuratorom dołączać wniosek
pokrzywdzonego.
·

Za Ministra Spraw

Wewnętrznych:

J.ó z e f

B e k w. r.

Warszawa, dnia 31/Vll 1919 r.
-

d

.USTl\Wl\

· z dnia

OKÓLNIK

21 lipc~ .t 919 ·r.

o przymusowcm nauczaniu w wojsk.u·

Art.

połskiem.

1.

Żołnierze, pozbawieni w wieku szkolnym naucza-

początkowego oraz niedość biegl'i w czytaniu i pi'"
saniu po polsku, podlegają przymusowej nauce w okre·· :
sie odbywania służby -wojskowej. ·

nia

§ 2.
Ws~elkich środków pomocniczych, potrzebnych
do nauki, dostarczają bezpłatnie władze: ·wojskowe.

Art.

I
·siły

3~

Naukę. prowadzą odpowiednio wykwalifikowane
nauczyc1e)skie, służące w· wojsku.
-

§ 4.
Żołnierze, którzy nie wykazują dostatecznej biew czy~aniu i ~isaniu po polsku, nie mogą uzy~

gł<?ści,

sk1wac stopm podoficerskich.
Art.

s.

Wykonanie tej ustawy, jako też wydanie rozpodotyczących organizacji, oraz planów i zakresu nauczania poleca się Ministrowi Spraw Wojskowych ..
rządzeń,
':

Marszałek:

(-)

Trąmpc~yński._

· Prezydent Ministrów:

.

(-) S. WojC'iechowski wiz.
Minister Spraw Wojskowych:
· (-) ]. ',lsśniewski.

Ministra Spraw Wewnętrznych do wszystkicłt Powiatowych
Komisarzy Rządowych i Naczelnik.ów Policji Komunalnej
w Warszawie, Lublinie i -Łodzi w sprawie ściślejszego
stosowania dozoru nad przedsiębiorstwami teatralnemi:
Od pewnego czasu coraz częściej powtarzają
,skargi na demoralizujący i. zgubny wpływ,'
jaki szerzą niektóre teatry i zakłady widowiskowe
przez produkowanie utworów o treści lub koncep=
tach pornograficznych, nie mającyćh nic wspólnego
z prawdziwym dowcipem i humorem, a wykraczając;;rch przęciw obyczajności publicznej.
Wobec tegQ,. iż.przedstawienia i widowiska,
obliczone jedynie na pqdniecenie zmysłowości
i ·schlebiap.ie nizkim instyktom tłumu~ sprzeciwiają
się obowiązującym przepisom, polecam jaknajusilniej PP. Powiatowym Komisarzom Rządowym
i Naczelnikom Policji, ażeby w myśl okólnika
M. S. W. w przedmiocie stosowania ściślejszego dozoru nad przedsiębiorstwami teatralnemi (p. Dziennik Urzędowy M. S. W. z dn. 20 marca 1919 r.
Nr.. 19) wykonywali swoje obowiązki j aknajśeiślej
i jaknajsurowiej, usuwając bezwzględnie z utworów i scen widowiskowych wszelkie produkcje
o ch.arakterze pornograficznym. w wypadku uj.awn.ionych przekroczeń przeciwko zakazom i określe
niom cenzuralnym nale~y niezwłocznie· sporządzać
odnośny protokół. i pociągnąć winnych kierowhil®w lub właścicieli do odpowiedzialności sądowej
z art. 138 Kodeksu Karnego.
się

Warszawa, d. 23.VI 1919

r.

{69881/V. 6270).

Minister Spraw Wewnętrznych:

(-) S. Wojciechows/n:.
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Nr..146.

prywatnych, instytucji, ·gmin lub miast do zaci~a!1ia
pożyczek, grabież i kradzież, rekwizycje przedm1oto~.
niepotrzebnych dla załogi, konstytującej w kra1u,

OKÓLNIK

Warszawa, d. 18 lutego 1919 r.
.
D(')szło do wiadomości Prezydju,m Rady Mini- rekwizycje dziet sztuki, surowców, masz~n,
strów, że mimo okólnika z dnia 17 /Xlł 1918 rok~. transmisji, dzwonów i organów kośielnych, dachow
Nr. 3668/18 zdarzają się ~tawicznie jeszcze wypadki, i wogóle rekwizycje przedmiotów w granicach, przeże urzędnicy poszczególnycn Ministerstw zgłaszają na- kraczającyd1 istotną mozność kraju, niszczerie akt
ty-<:hmiastowe swoje ustąpienie. ze służby, motY;wvjąc i archiwów gminnych, miejskich i pańs!Wowych,
to tern, że zostali j.ui przez inne Ministerstwa do - niszczenie zabytków budownictwa i palenie domów,
służby z wyższymi · poborami zaangażo~ani i do ob- · profanowanie kościołów i cmentąrzy, ściąganie kon.:
jęcia tej służby natychmi~st są. wezwani. . .
.
trybucji w granicach przekraczająch potrzeby. armp
W interesie ładu 1 nałezytego funkqonowama lub administracji, rekwir_owanie bez wyda.warna kwi-instytucji państwowych. jak niemniej na powagę ich . tów, wydawanię kwitów bez oznaczenia sum~ i W?naczelników Prezydjum Rady Ministrów pozwala ~o- góle nieformalnych, zarządzenia w celu mszczenia
bie ponownie upraszać Pańa Ministra (kierownika Mi· miejscowego· przemysłu, ustanawianie zarządów przynisterstwa) o wydanie zarządzenia, by w podległym
musowych na majątkach obywateli polskich i nadużyMu Ministerstwie była stosowana z całą ścisłością za- cia przy tem praktykowane, planowe niszczenie
sada, wyrażona w powołanym wyżej okólniku że każde lasów państwowych, gminnych i prywatnych, sprzeprzeniesienie do innego Ministerstwa może odbywać dawanie na wyłom drzew przy· szosach etc.; 3) mordo·
się tylko za uprzedniem porozumieniem się zaintere- wanie jeńców i znęcanie się nad nimi, mordowanie
sowanych Ministerstw.
i obdzieranie rannych, ostrzeliwanie szpitali, ambulanW zastępstwie: podpis nieczytelny.
sów, bombardowanie miejscowości nie bronionych etc.
W celu rejestracji nadużyć powyższych, bezpoWarszawa. d. 2.2 maja 1919 r.
średnio poszkodowani, naoczni świadkowie, jak również
i inne osoby, które posiadają o tych nadużyciach
Wyciąg z protokuln 7i-go posiedzenia Rady 1Unistrów
określone i pewne wiadomości„ zgłosić się winny
Rzplitej 1•olskiej w dniu ł 6 maja 1919 r.
Punkt 4. Przyjęto wniosek Prezydjum Rady Ministrów następującej freści:
1) staranie się urzędnika o przeniesienie do innej władzy może nastąpić jedynie za pośrednictwem
dotychczasowej wł'adzy przełożonej.
2) Przyjęcie do służby państwowej, uzyskane
z obejściem t(i)j zasady, będzie bezwzględnie unieważ
nione.

Do wszystkich PP. Powitttowycb Komisarzy

Rządowy eh.

Powyższe 2 okólniki Prezydjum Rady Ministrów
przesyła się do wiadomości, ścisłego przestrzegania

i zakomunikowania wszystkim urzędnikom.
Za Ministra Spraw Wewnętrznych
(--'--) J. B e k. w. r.
Warszawa, d. 22/VII · 1919 r.

OHWJESZCZEN IE.
Zgodnie z art. 228 traktatu z Niemc?~1i. oraz
z protokułem, podpisanym przez przedstaw1c1eh mocarstw 28 czerwca r. b., służy rządowi polskiemu
. ptawo zaiądania, żeby rząd niemi~c.ki wydał do rąk
władz polskich ·osoby, które dopusc1ły się pogwałce
nia praw i zwyczajów wojennych na, obszarze Polski,
celem sądzenia ich. przez sądy wojenne polskie, ukarania winnych i uzyskania odszkodowania dla pokrzywdzonych.
Pod pogwałceniem praw i zwyczajów wojennyc.hrozumieć należy między innemi: 1) teroryzowame
ludności cywilnej przez nakładanie kar zbiorowych
i stosowanie odpowiedzialności solidarnej za przekroczenia jednostek, wszelkie egz~kucje bez sądu, ~ato
wanie ludzi, nakładanie kar luło wy\\Jożenie za uchylenie się od sprawowania urzędów, zmuszanie ludności cywilnej do robót na terenie działań wojennych,
masowe ewakuowanie ludności i uprowadzanie,
z kraju podstępem lub siłą d~ robót przymus~„ ~
wych, represje względem duchow1enstwa; wymuszanie
łapówek mordowanie zakładników, wywożenie maszyn i s~rowców f ·pozbawienie tern ludności zarobku;
wprowadzenie n?wych podatków, nad.uż~cia przy
wprowadzeniu nowe] waluty, np. zmuszanie Jednostek
1

?)

do urzędu Prokuratorskiego· w Łodzi, w okresie
czasu od 14 do 23 sierpnia r. b. pomiędzy
godziną 9 - 12. (Gmach Sądu Okręgowego, Pań

ska 115 "pokój 54). Rejestracji podlegają tylko takie
wypadk( w których mog~ hyć wskazane urząd i nazwisko sprawcy, względme tylko urząd.
.
.
Osoby mieszkające poza Łodzią, mogą także
zgłaszać się z zameldowaniem .wiadomych im wypadków powyżej wyszczególnionych nad~~yć do. wó_jt~
swojej.__gminy, w n;iiastach zaś do m1e1scowe1 pohc}ł.

·przed 22 sierpnia.

.

I

Wój'Ci .gmin powinni za pośredmctwe~ sołtyso~
ogłosić treść niniej~zego ludności, .nast~pme szczeg?łowo zarejestrnwac zgłoszone zazalema w formie
krótkich protokułów, z dokładnym opisaniem faktu,
wymienieniem czasu i miej~ca, wskazaniem nazwiska
i urzędu winnego (względrne tylko urzędu), jak również imion, nazwisk i miejsc zamieszkania poszkodowanych i świadków.
Sporządzone w ten sposób protokuły' wihny być
dostarczone do kancelarji
Komisarza Rządowego
w Łodzi przed 24 sierpnia b. r.
Niezależnie od tego wójci głnin powinni wpłynąć
na osoby, które zgłosiły zażalenia, żeby osobiście się
stawili do urzędu Prokuratorskiego w dniu 25 sierpnfa
o godzinie 9-12 rano, gdzie zostaną. zbadane przez
władze sądowe.
·
W. Z. Prokuratora . Sądu Okręgowego w Łodzi

S.

Z

Komisa~jatu Rządow.

Pliszczyńs~t.

n·a pów.·

ŁQdzki.

OKÓLNIK
Uo Wójtów gmin i Btrrmistrza' m. Zgierza.
Na zasadzie okólnika M. S. W. z d. 19 b. m.

S. P.

1209-1 wyjaśniam co następuje:
· ,;
Nowe wybory, członków. Sejmiku Powiatowego
nie mogą być w żadnym razie dokonywane bez spe~

Nr

cjałnego uprzedniego zarządzenia . Minisłelistwa
Spraw Wewnętrznych.
.
/
I

•

Wybory na miejsce ustępujących c~Jonkow Sejmików po myśff art. 12 „Dekretu o ty~cz. ord. po.Ą
wiatowej" (Dz. Praw r. 1~19, ~r~,: 131 poz. .141),

ŁÓDZKI DZIENNIK URZĘDOWY.

Nr. 46.

5

dokonane przez Radę Gminną (względnie Miejską),
bez zarządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych będą przez władzę nadzorczą pierwszej instancji, t. j. Powiatowego. Komisarza Rządowego,
z urzędu unieważniane.
·

ich za dokonany przez aklamację. W razie .więksźej
liczby kandydatów, przewodniczący obowiązany jest
bezpośrednio przed. głosowaniem po rozdaniu kartek
wyborczych zarządzić przynajmniej t5-minutową przerwę, celem wypełnienia kartek (art. 5).
Jednocześnie przypominam, że .zgodnie z „ De3) Głosowanie odbywa się kartk.ami, opatfzonekretem d tymcz. ord. wyb. do Sejmików Powiato- · mi stemplem Urzędu gminnego (wzgl. Magiscratu).
wych" („Dz. Urzęd. M. S, W.," Nr. 2 r. 19'18, poz. 16) Każdy głosujący otrzymttje tylko jedną kartkę,
w zebraniach wyborczych biorą udział i na delegatów pisze na niej nazwisko tego kandydata, którego chce
do ~ejmików wybierani być mogą tylko członkowie wybrać i wrzuca do urny. (art. 6).
odnośnego kolegjum wyborczego, t. j. Rady Gminnej
4) Wybranymil będą dwaj kandydaci, którzy
lub miejskiej (art. 2 i ·3) na członka Sejmiku może otrzymali największą względnie liczbę . głosów.
być wybrany każdy członek odnośnego kolegjum W razie równej liezby głosów rozstrzyga starszeństwo.
umiejący czytać po polsku (art. 4), wybory są tajne
wieku (art. 7 ).
(art. 5) i dokonywane względną większością głosów (art. 6).
5) Z przebiegu wyborów sporządza się szczegóPrzeprowadzenie wyborów ml!_si być zgodne łowy protokul, który powinien zawierać: listę obec:z art. 4 _s „Przep. wyk. do Dekr. 0 tymcz. ord. wyb. nych, nazwiska osób obliczający głosy, liczbę głosu·
p ow1a
· t"
Protokuł
podpisują prze• ( „ D z. u rzę d. M . s,. ·w . " N r 5, jących i wynik wyborów.
b
d
do SeJm.
·
wodniczący
i
oso
y
powołane
o
obliczania
głosów,
r.· 1919 , poz. 62) , t. J.:
1) Wójt (wzgl. Burmistrz) winien przynaj· Dwa odpisy protokułu przesyła następnie przewodnimniej na 5 dni przed. wyborami .zawiadomić "'czący do Powiatowego Komisarza Rządowego (art. s).
cztonków Rady Gminnej lub Miejskiej 0 dniu i miej, W rfłzie naruszenia przytoczonych wyżej: "Dekrescu wyborów. Na zebraniach wyborczych przewodni- tu o tymcz. ord. wyb. do Sejm.· Pow." i „Przep.
czy Wójt, wzgl. Burmistrz (art. 4).
Wykon." do tegoż Dekretu - wybory będą unieważ2) Przewodniczący zaprasza do stołu prezydjal- nione z urzędu przez Pow. Komisarza Rządowego.
nego dwóch wyborców do obliczania głosów
Komfaarz Rządowy:
i wzywa wyborców do przedstawienia kandydatów na
k
członków Sejmiku Powiatowego. O ile, przedstawia:(-) A Rerniszęws i.
nych będzie tylko 2-ch kandydatów, uważa się wybór
Łódź, dnia 31 lipca 1919 r.
~eEeeEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~eeeeeeE:EE~~
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Magistrat miasta Łodzi rozpisuje niniejszym ~
~ konkurs na przewóz węgla do różnych instytucji ~~

~ Wydziału Zdrowotności Publicznej.
~

~'f's.sssss~9~~s9s9sS>s~ssss_~sss~sssss~~%~.
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Bliższych szczegółqw, dotyczących warun-

i

OGŁOSZENIE.

~ł~

1w

.

~ł~
Zapisy do 1-ej klasy Miejskiej Szkoły Ku- ~
~~ )'ieckiej z językiem wykładowym polskim (do- 91
i.l~ tychczasowa szkoła niemiecka 4-o klasowa) i

~i~ przyjmowane są codziennie do dnia 26 sierpnia ~
biurowych ~ , i.~ ~· b. w kancelarji Szkoły (Kilińskiego 103).
W Wydział Zdrowotności Publicznej· - Nowy Ry- ~ . ~~
Egzaminy wstępne rozpoczynają się 26 b. m.
w nek Nr. ·1.
~ jR o godzinie 9-ej rano.
Oferty z podaniem wysokości żądanego wy- :
ł~
MAGISTRAT.
\łi
\f! nagrodzen1·a nalez·y składać w zamkniętych o- ~w, \ ·~~eeeeEEi~eeeeeeeeeeE:eE:eeE:eeeeeE:eE:eE:e~
„
·.
./Jl
~ł> pertach na ręce Przewodniczącego Wydziału Zdro-· ~
w
3$ wotnośC'i Publicznej, d-ra Koziołkiewicza.
~

u; ków przewozu, udziela

w godzinach

i
w
t

8:

ł
I
I

„

k.

·

"~

Termin konkursu l września 1919 r

sra~.

·

1

r

i1~

Magi
':.7iłe~~999~-~"~~~~~~·&&~

Dnia 27-gó lipca r. b. zostały żagubione przez
Praszkier i Mikulski. pozwolenia na otrzymywanie
spirytusu wydane w styczniu r. b. przez Władze Warszawskie dl• następujących Łódzkich aptek:
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OGŁOSZENIE.
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I

Wrdział. Szk9lnictwa miasta Łodzi poszukuje
w
nauczyciela· polonisty .do Miejskiej Szkoły Ku- 1.6
w . k" .
.
li)
\fi piec te].
iri
.
Zgłoszenia, z dołączeniem świadectw. szkol- ~
nych i zawodowych, metryki urodzenia i zaświad- ~
· Wydziału Szkolnictwa, Łódź, Średnia 14.
:Warunki płą.cy według
Nauczycielstwa szkół średnich.
,

.

m

,

uchwały Związku ~R

m

·

Termin składania ofert do dnia 2,8 sierpnia ~R
żącego.
,
. · '
„ ~:~

L

lenia

Winnicki Franciszek
Wójcickiego Sukc.

na

„

60

litrów

oświadcza że

Stowarzyszenie Aptekarzy
za

niniej~ze należy uważać

nieważne.

pozwo-
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Celęm zwalczania bandytyzmu ·i innych przestępstw szczególnie niebezpiecznych dla

~ porz~dku publicznego, ~acta Ministrów ~a mocy u~tawy. Sejn_iowej, z dnia 30 ~~erwca 1919 r.
~ .M 5o Dz. Pr .. postanowiła rozporządzemem · z dma 1 sierpma r. b. wprowadzrn w okręgach
Sądów Apelacyjnych Warszawsklego i Lubelskiego, na sześć miesięcy

i.'
l.ł~

S

~

IJ.•.

e~~ d y ·n or a

ź

J\t1
~

Q1

'91
W
.~91

n e,

w

które wymierzać będą karę śmierci lub ciężkiego więzienia, za wymienione wyżej przestępstwa, ~•~
A.~~. przewidziane w kodeksie karnym, tak. głównym sprawcom jak i wszystkim wspólnikom prze- ~
'''
r..fJ st~pstwa.
~1
Śmiercią przez rozstrzelanie będzie karany•
I.I)
a) kto weźmie udział w zbiegowisku, które dopuściło się czynów gwałtownych, w szcze- ~f1
I.&
gólności przeciwko sile zb-rojnej, pt!zeciwko urządzeniom wojskowym i rządowym, Q1
l.ł~
k~lejo.m, tel ebgradfom, tełlefonom, ł kasom r~ąłdowy mb, lub innd;rm, albbo huwolniło gwałtem ,,,
.~
przyrzą ow wy uc owych (art. 123); Qł
w1ęźmów, a1 o . o gwa tów uży o materJa ów u
l.ł~
. ,1~
b) kto takie zbiegowisko urządzi lub namówi do jego urządzenia lart. 123);
a..
~
c) kto popełni zabójstwo (art. 454-455);
.
~.
d) kto uszkodzi tor, tabor lub znak ostrze~awczy kolejowy, w celu rozbicia pociągu, albo '''
~•~
nawet bez takiego celu, jeśli nastąpiło rozbicie, (art. 558 cz. 3 i 4);
I.~
e) kto przez podpalenie; wybuch lub zatopienie uszkodzi cudzą własność (art. 562 -563); ~łl
I.~
f) kto nabędzie lub przysposobi środki do uszkodzenia komunikacji kolejowe, albo do \łł
l.ł~
uszkodzenia przez podpalenie, wybuch, lub zatopienie domu modlitwy, pomieszczenia .:•~
..__..
instytucji rządowej lub społecznej, kopalni, zamieszkanego budynku, statku lub jakiego- ~IJ~
~.~~.
. kol wiek miejsca, gdzie by mógł znajdować się, człowiek, lub kto weźmie udział w zrze- , r
~•~
szeniu mającem na celu takie przestępstwo (art. 564 ust. l);
~
g) kto nocą w towarzystwie kilku usób, które zaopatrzyły się w broń lub inne narzędzia ~łl
l.ł~
do napaści lub obrony, dopuści się kradzieży z miejsca zamieszkanego lub takiego ~ł1
l.ł~
w którym znajdował się, człowiek, lub też kradzieży z włamaniem z ogrodzonego ~•~
IJ.I~.
~
podwórza, budynku zamieszkanego (art. 584 ust. l);
~.l\.
'"
h) kto dopuści się kradzieży w bandzie (art. 584 ust. 2);
'-ł.~
i) kto dopuści się zawodowego koniokradztwa z miejsca zamieszkairngo lub takiego, \f1
I.~
w którem znajdował się człowiek, h1b .z ogrodzonego podwórza budynku zamieszkaneg?, 'tł
~
przed upływem lat pięciu po odbyciu" kary za takież koniokradztwo, maj.ąc przy so~ie \t1
tł~
broń lub narzędzie do napaści i obrony, tudzież, kto dopuści się zawodowego komo- , 1:1
A.\.... _
~,"!
kradztwa w sposób pod g) i h) określony (art. 584 i '585);
~.~.
''
'
·
j) kto dopuści się rozboju (art. 589); ·
'-'~
k). kto dopuści sie wymuszenia; mając prz.t sobie broń lub inne narzędzia do napaści Ql
I.~
~ł~
.
lub obrony, lub działając w bandzie (art. 590 cz. 2 ukst. 3 i 4); d, k
.$
1
,,,
.
arze jaK o oname.
Usiłowanie powyższych przestępstw u ega tej samej
tł\

1

,,1
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1

I.~

l.ł\

l.ł~
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tł\
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'-1.~

l.ł~

'tł\
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Ciężkiem więzieniem bezterminowem lub terminowem na czas nie
· krótszy _od lat ośmiu będzie k;:trany:
l) kto· będzie wyrabiał, nabywał, zbywał lub przechowywał rn.aterjały lub przyrz-ądy wybuchowe, wiedząc, że przeznaczone są dla dokonania zbrodm (art. 222);
ł) kto weźmie udział w bandzie utworzonej w celu U$Zkodzenia środków komunikacji kolejowej. i wodnej, Blbo 'Y celu kradzieży, rozboju luo wymuszeń (art. 279 cz 1 ust ..2 i 3);
m) kto uszkodzi lub usiłuje uszkodzić telegraf lub telefon, służący do użytku rządowego
,
lub publ. icznego, w sposób ~nny aniżeU pod e) wskazany (art. 556);
n) kto uszkod.zi most, służący do użytku powszechnego, w .sposób inny aniżeli pod e) wska·
. zany (art. 557);
o) kto uszkodzi tor, tabor lub znak ostrzegawczy kolejowy po.za wypad~ami pod d) lub) e)
,
_
wskazanemi (art. 558 cz. 1 ust. 1 i 3);
p) kto poza wypadkami pod i) wskazanemi, mając ;przy sobie broń lub inne narzędzie do
napaści lub obrony dopuści się lub usiłuje dopuścić się zawodowo koniokradztwa z miejsca zamieszkanego Tub niezamieszkanego, w którem znajdował się człowiek, albo z ·ogrodzonego podwórza, budynku zamieszkanego (art. 585 cz. 1).
Od wyroków Sądów Doraźnych niema apelacji. Wyrok śmierci wykonany

~ł/ 4
,_,
~ł~

\t/
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~łl

~ł1
~•~
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'''

\tł

:·
·
,
24-ch godzin po og;f oszeniu
:1~:
•
pod~
przestępstw
powyższy~h
popełnieniem
przed
Przestrzegam wszystkich
·. .
.
groibą stawienia winnych przed Sąd Dorainy.
. . ·. J··'
· J
KOMTSf\RZ RZf\DO.
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będzie

·
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Warszawa, dn.

9

ciągu
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OGŁOSZENIE.

Dowództwo Okrę'gu Generalnego Łódzkiego zawiadamia, że z powodu coraz
częsc1e1 zdarzających się wypadków sprzedaży przez ·żołnierzy butów oraz części
wyekwipowania żołnierskiego, zmuszone będzie zasto~ować jaknajostrzejsze środki celem
przeszkodzenia w kradzieży dobra. państwowego. Z tych wzgl~dów podaje do ogólnej
wiadomości, że nietylko żołnierz, sprzedający rzeczy skarbowe,. ale i każdy kupujący
będzie aresztowany i pociągnięty do surowej odpowiedzialności sądowej. Ostrzega się
przeto· przed kupowaniem jakichkolwiek rzeczy od żołnierzy, a w razie skonstantowania z ich strony nadużycia wzywa się w imię obowiązku obywatelskiego i narodowego
do zakumunikowania faktu Dowództwu Wojskowemu.
KUCHINKA m. p. ppułk. i szef sztabu.
Łódź, dnia 1S/VII I. 1919 roku.

---------

,

Niniejszym podajemy do wiadomości cztonków

~

ZWIĄZKU ·EKON. PllACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH,
iż w d. 30-go sierpnia r. b. o godz. 6-ej wiecz.

OBWIESZCZENIE.
Dnia 25 Sierpnia 1919 r., o 10 godzinie
rano, odbędzie-się w majątku Rszew u właści
cielki takowej ·Łucji Tuliniusowej publiczna licytacja z wolnej ręki „in piu~" inwentarza żywego
9 krów na pokrycie niezapłaconej kary w wyso·
kości 15,000 mk. nałożonej na Łucję Tulinius
przez Ministra Aprowizacji na mocy dekretu
z dnia 9 Stycznia 1919 roku.
Bliższe informacje udzielane będą na miejscu ·w dniu licytacji.
Naczelnik Policji

w sali Gospody Związku Ek. Pr. Państw. (Sienkiewicza 40) odbędzie się

ftadzwycznine Walne Zebranie

St. Boimski.
~ódź: dnia 13 Sierpnia 1919 roku.
uu

·E. Telatyckl i G. Szulc
Maszyny eto pisania. Aparaty do odbijania
-kopji (Rotografy). Maszyny do liczenia.
Numeratory. Papier woskowy i szybkoschnący do rotografów wszelkich typów.
Taśmy, kalka i farby.
Biurka i ętoliki pod
maszyny do pisania. Wszelkie łrlensylja do
maszyn biurowych i t. p. Kasy kontroluj.ace „National".
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Benedykta N2 7, 1-e

piętro

Pokrycia . dachowe, wyłączna sprzedaż dachówki „ WIEK\ szyfry belgijskie, papa (tektura)
smołowcowa, wapno, cement, tenakota, smary, oleje maszynowe, terpentyna, kalafonja i inne
·wchodzące w zakres artykułów budowlanych, i technicznych.
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ŁÓD.ZKr DZIENNIK URZĘDOWY.

8

1'r. 46.

J Jień

LICYTACJE PRZYMUSOWE.
się

W środę dnia 20 sierpnia 1919 roku odbędą
następujące licytacje za gotówkę: ·
Między godz. 9-2 przed poi. ul. NowomiejNr. 32 - otomana, ul. Łagiewnicka Nr. 68

ska
- zega:v, ul.

Brzezińska
Franciszkańska Nr. 56 -

Nr. 20 - lustro, ul.
szafa, ul. Brajera
Nr. 33 - stolik, ul. Fajfra Nr. 1 - lustro, ul.
Zgierska Nr. 62-szafa, Nr. 82-szafa.
W czwartek dnia 21 sierpnia 1919 r. odbędą
się następujące licytacje za gotówkę: ,
1
Między godz. 9 2 przed poi. ul. Srednia
Nr. 32-portjery, kołdra, ul. Południowa N2 5
· - szafa, ul. Dzielna Nr. 29, szafa, lustro, ul.
Cegielniana Nr. 54 - otomana, ul. Lipowa
Nr. 3 - waga, Nr. 83~kredens, stół, biurko,
ul. Południowa Nr. 47-szafa, ul. Wólczańska
Nr. 52--lustro, ul. Zawadzka Nr. 16a-lustro,
ul. Zielona Nr 24 - szafa, ul. Zawadzka 23
kredens, stół, ul. Olgińska u-Zegar, dywan.
W piątek dnia 22 sierpnia 1919 r. odbędą
się następujące licyta.~je za gotówkę.
Między godz. 9-2 przed poi. ul. Wschodnia
Nr. IS-biurko, ul. Nowo-Targowa Nr. 4-lustro, sofa, ul. Widzewska Nr. 78 - kredens,
otomana, ul. Główna Nr. 61~kredens, lustro,
stół, biurko, .otomana, ul. Kilińskiego Nr. 144 .
-szafa, ul. Zelazna Nr. 7 ~ lustro, obrus, ul.
Średnia Nr. 35-zegar, ul. Gubernatorska 27szafa, Nr. 27-kanapa, zegar, Nr. 27 - zegar,
szafa, lustro, ul. Widzewska Nr. 240-szafa,
ul. Zarzewska Nr. 101-komoda, Nr. 42-otomana, ul. Grabowa Nr. 23 -- biurko, kanapa,
ul. Nowo-Zarzewska, Nr. 35-kredens.
Itliędzy godz. 1-4: po poi. ul. Wólczańska
Nr. 230 .,_otomana, Nr. 23f>- otomana, ul. StaroW 61czańska Nr. 19-kredens ul Wlznera 92 krzesla, ul. Pabjanicka Nr.' 44-maszyna do·
szycia, Nr. 48-regulator, Nr. 50-biurko, ul.
Piaseczna Nr. 14 __;_ maszyna do 'szycia, ulica
Rzgowska Nr. 62--serweta, Nr. 97-derki bawełniane, ul. Jul janowska 33 - stół, serweta,
·Nr. 47 - 2 kury, Nr. 61 - 4 gęsi, Nr. 65--3
kury, Nr. 60 - :2 kury.
·
lliejski Urząd Sekwestracyjny.
Łódź, d. 18/YIII 1919 r.

Zagubili paszporty:
Abramowicz Wolf. Zielona 42.
/ 2180
Berbe Zyser Este, Cipra, i Becił. Zgierska 44.
217ó
Borpwska Marja. Długa 27.
2194
Bizberg. Boruch. Passa·Ż Szulca 5.
2178
B_oruchowicz Józef. Zgierska 36.
1423
Cieślak Genowefa. Aleksandrowska 26.
21?.1
Dembińska Gitla. Pusfa 13.
2184
Dereczyński Rafał. Średnia 23.
2160
Długowski Izrael. Zgierska 13.
2082
Engelberg Józef Aleja 1 maja 77
2076
Glaser Erm:st. Pabjanice.
2195
Goldberg Maks. Południowa 2.
2176
JJandelsman Moszek Hersz. Aleksandrów ulica Lęczycka
Nr. 228.
2187
Hertz Jakób. Kamienna 16.
2170
Haze Ides. Kilińskiego 4.
2096
Izbicki Józef. Zgierska 17.
2156
1

Wydawnictwo 15omisarj1atu

Rządowego

na pow.

Lód~ki.

Kopel. W schodnia 48.
21 '4
Krigier Daniel. Północna 14.
2198
Kubielski Jan Przędząlniana 10.
, 2188
Kutner Rjfka. Stryków.
214:9
Korn Icek. Zachodnia U..
2126
Keller JÓzef Majer, Doba, i Sura. Brzezińska 16.
2104
Kohn Abram Józef, Fajga Mendel, Gel, Herze} Lipman •
N.-Aleksandryjska H>.
,
,
2115
1
,Kiszbaum Sura. . Stary Rynek 8.
2113
· Lipska Dacja. Cegielniana 47.
2140
Minchberg Elzbiefa.
Monczka Antoni i Józefa.
2181
Miller Abram LU:zer. Nowomiejska 26.
2163
Majerowicz Henoch Izraei. Karola 4.
2079
Nisker Jankiel. Solna 5.
2151
" Nojfeld Mendel. Cegielniana 8.
· 210a
Ocirn.tk Adam. Srednia 37.
2080
Pelcman Ita. Średnia 6,.
2089
Pik Chaim~ Pabj anice.
2196
Prajs .Michał. Południowa 29.
2108
Rubin Mordka Mendel. ·Pańska 11.
2177
Rf!nner Eugenja. Fabryczna 21.
2166
,Rotbard Józef. Cegielniana 4.
2085
Sznajderman Mendel. Brzezińska 16.
2106
Temkin {:haim. Północna 29.
Wielbiński Bolesław. Nizka 1.
2193
Weinwurcel Srul. Passaż Szulca 34. .
2172
Wert Wladysław i Rozalja. Zarzewska 27.
'2134
Weiner Frania. Karola 20.
2136
W eisblum Boru~h. Brzezińska ó.
2148
Weintraub Moszek Icek, Józef Mendel, D awid, Rifka.Dina·
.
Brzezinska 40.
· '2116
,Zelman Izrael Jakób. Zgierska 9.
2072
Zalcberg Szmur. Wschodnia 21.
2087
Żygański Michał. Piotrkowska 32.
2<:)7!>
1

Goldberg Dawid

I

zgubił

le-

gitymację chlebową, kattę
węglową i paszport.
crzew'iński' J?zef
zgubrr

paszport, świadectwo ślu- ·
i kartę zapomóg.
P1etrkowska 88.
Klein.baum Mordka zsubił
spis przemysłowy. Dre4'Vnowska 9.
estenbergowi Icekowi Aba
skradziono· paszport · i
świadectwo
z Pow. Kom.
ogłoszęnia.
Uzup. rocznika 1895., , Zi elona ,30.
J(ron Szlama zgubiłpasz"j)Ort
uchman Boruch zgubił pai kart~ wojskową odroszport i kartę węglową;
czenia. Srednia 8.
Jakóba 7.
Nachymowski Abram zgubił paszport i 500 mk.
ornsztajnowi Laj bowi, CyrAleksandrowske IQ,
le, Ickowi s~radziono paszporty. Lutonuers,ka 14. '
putajewśki Hersz zgubił legityma~ję chlebową. Brze~--------~-------aj er Karol zagubił asyg- zińska 18.
·
naty Składowa 18.
szatan
Sz,mul
Aron
zgubił
~~~------~------ul w a. Abram zgubił paszpaszport i 850 ·koron.
port i 370 Mk. Podrzecz- Piotrków. .
.
· '
na 27.
zmit Gustaw zgubił pateiit
i spis pnemysłowy. Tar.i
acharier ,NuJa zg.ubił kartę
gowa· 39.
~
węglową 1 ~oJsze Szyja
paszport. Średma 6.
·
żałdajewski Szyja zgubił
paszport i bilet odrocze·
runer Pinkus zgubił tym·
czasowy paszport. Pół ' nia., Kilińskiego Nr. 87.
in er akób zgubił J?aszport
nocna 20.
bilet odroczenia J patent.
urfinkel Aron Boruch zguPółnocna 14.
·
bił paszport, patent, .spis
inter Wolf zgubił kart~
przemysłowy i różne dokuwęglową i naftową.
menty. Brzezińska 3. '
Po.Jeca TRU.MNY metafowe' dębowe i .sosnowe.
W~konywa się wszelki~
eksportacje i wynajem
karet. P. Szymańska, ul.
Sieµkiewicza Ńr. 39.
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. Tłocznia E. Kulisza w Lod~
'

ul. Średnia
.Ni. 24-.
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