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TELEF o N 284 i 258

t.ódź,

RedakcJa i Admimstrac,!a
pokój 25
parter
Województwo, ulica Zawadzka Nr. ll.

z odnoszeniem do domu.
llllllllllllll\111111 111 11111111111111111111111
RedaKtor przyjmuje od l::?-eJ do l-ej.
Cena numeru pojedyńezego mk. 80.-·
I 1
Administr<1CJa czynna od 10 rano do 2-ej po poł.
„Dnennłk Urzędowy" przyjmuje ogłoszenia instytucyj społecznych i użyteczności publicznej, od osób żaś prywaLnych tylko ·
takfe, które wynikają ze stosunku do władz rządowych i wymienionych instytucyj. - Cena ogłoszeń: drobne 25 mk. za wyraz,
najmniej 250 mk. Zwyczajne: 150 mk. wiersz nonparelowy (strona 4 "zpalty). Nadesłane, po tekście: 125 mk. (snon;t 2 szpalty).

Ogłoszenia

zamiejscowe i zagr. przyjmowana są tylko przez

TRES, ć··•
IV.

Y.

Ajencję Ogłoszen

i Wydawnictw A. Benke, Łódź, Rzgowska 23, m. 27.

I. 1170. Wykaz usta.w i rozporządzeń, ogłoszonych w Dzienniku Usta.w Rzeczypospolitej Polskiej, Moni-

torze Polskim i Dzienniku Urzędowym Ministerstwa. Spraw Wewnętrznych.
Wyd ział Pre z y dj a 1 ny: 1180. Okólnik w sprawie opłat stemplowych od podań dotyczących stosunku wojsko w
Wyd 11 & ł Sam or z~ do wy: 1181. W sprawie pozostawienia miastom gruntów w związku z reformą rolną.
Buch 1łuibow7: 1182. Mianowania.
D1iał nieurzędowy.

-

Ogłoszenia..

Do PPe Prenumeratorów.
Administracja Dziennika

Urzędowego

prosi o

wpła

canie wszelkich należności na rachunek Urzędu Wojewódr.l•iego w Łodzi na konto czekowe w Pocztowej
Kasie Os:ic~ędności

M 30091.
111

Wykaz ustaw i

rozporządzeń

ogłoszonych

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej, Monitorze Polskim i DŁienniku Urzędowym
Ministerstwa Spraw Wewnętrznyeh.

=
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ADMINISTRACJA POLITYCZNA..
W Da. Ustaw Rz. Pol.
Nr. 98 p~. 895. Dekret z dnia 20 października
1922 r. o wywłaszczeniu posesji na rzecz kościoła parafja.lnego N. Marji Panny w Siedlcach.
Nr. 98 .poz. 896. Dekret z dnia 20 października
1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia
eroentarza j budowy kościoła we wsi Wielączy.
Nr. 98 p:o2. 897. Rozf)Orządzenie Rady Ministrów
a dnia 16 października 1922 r. w przedmiocie rozcią
.gnięcia. .mooy obowi~zującej ustawy z dnia 19-go maja .

1.WMl .r„ o

obowią.zkow~in u~z~c7.Qllilil

na wy:p.a.du

choroby,

na województwa: nowogrodzkie, poleskie
powiaty: grodzieński i wołyf1ski i gminy:
masiewską i suchopolską, powiatu bielskiego, województwa białostockiego.
Nr. 98 poz. 900. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 3 listopada 1922 r. w sprawie utworzenia na górnośląskiej części województwa śląskiego, urzędu dla
spraw mniejszości.
Nr. 99 poz. 907. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 16 października 1922 r. w przedmiocie rozcią
gnięcia ustawy o państwowym funduszu mieszkaniowym na ziemię Wileńską.
·
wołyńskie,
białowieską,

i

Nr. 99 poz. 908. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 października 1922 r. w przedmiocie ujednostajnienia przepisów, odnoszących si_ę do wykonywania
praw obywatelskich w województwach: pozna1iskiem
i pomorskiem.
Nr. 99 poz. 912. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 6 listopada 1922 r. o włączeniu, gminy Sławaty
cze, powiatu bialskiego, do powiatu wł oda wskiego.
Nr. 100 poz. 914. Dekret z dnia 17-go listopa,da
1922 r. o zwołaniu Sejmu i Senatu.
Nr. 101 poz. 919 .. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 6 listopa:da 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia
na ziemię Wileńską :mocy obowiązującej ustawy z dnia
23 czerwca 1921 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia
i o polskiej dyrekcji ubezpieczei1 wzajemnych.
Nr. 101 poz. 920. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia
na ziemię Wileńską przepisów prawnych o pai1stwowej
radzie kolejowej.

DZIINNIK

Str. 1156

Nr. 101 poz. 926. Rozporządzenie Ministra Spraw
z dnia 9 list.opada 1922 r. w przedmiocie
utworzenia z rozparcelowanego obszaru dworskiego
w Żurowie, powiatu Rohatyńskiego, nowej samoistnej
gminy administracyjnej pod naz.wą: łulrnwic-żurowski.
Nr. 101 poz. 933. Rozporządzenie Ministra Kolei
Żela.znych z dnia 11 listopada 1922 r. w przedmiocie
wprowadzenia rozporządzenia wykonawczego do usta"
wy o powołaniu pruistwowej rady kolejowej na obszar
ziemi Wileńskiej.
Nr. 101 poz. 935. Obwieszczenie w sprawie sprostowania omyłek w ustawie z dnia 17 ma.rea 1921 r.
Konstytuoja Rzeczyp;ospolitej Polskiej.

POCZ'rA I TELEGRAF.

Wewnętrznych

W Dz. Ustaw Rz. Pol.

Nr. 101 poz. 927. Rozporządzenie Ministra Poczt
i Telegrafów z dnia 9 listopada 1-922 r. w sprawie zapnowadzenia wzajemnej wymiany paczek pocztowych,
między Polską a Rzeszą Niemiecką.
Nr. 101 poz. 928. Rozporządzenie Ministra Poczti Telegraf6w z dnia 9 listopada 1922 r. w sprawie zap1~owadzenia wzajemnej, wymiany paczek p9cztowych
między Polską a Stanami Zjednoczonemi Aineryki
Północnej.
·
SPRAWIEDLIWOść.
W Dz. Ustaw Rz. Pol.

KOLEJNICTWO.
W Dz. U staw Rz. Pol.
Rozporządzenie Ministra Kolei
z dnia 16 listopada 1922 r. o podwyższeniu
taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzę
dach celnych przez pra.cowników kolei państwowych.

Nr. 101 poz. 934..

Ż~laznych

DADZWYCZAJNY KOl\HSARJAT DO WALKI
Z EPIDEMJAMI.
W Dz. U staw Rz. Pol.

Nr. 100 poz. 917. Rozporządzenie Naczelnego
Nadzwyczajnego Komisarza do walki 'Z epidemjami
z ania 6 listopada 1922 r. w przedmiocie uchylenia rozporządzenia z dnia 11 stycznia 1922 r. w przedmioeie
przewożenia zwłok.

Nr. 101 poz. 921.

Rozporządzenie

Hady Ministrów

z dnia 9 listopada 1922 r. w przedmiocie

przedłużenia

działalności

Na,czelneg-o Nadz,wyczajneg·o Komisar1..a d<:>
walki z epidemjami.
PRACA I OPIEKA
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UBZ,DOW~

SPOŁECZNA.;.

W Dz. Ustaw Rz. Pol.

Nr. 98 poz. 898. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 października l 922 r. w przedmiocie zezwolenia
na przedłużenie czasu pracy w warsztatach polskich
kolei państwowych.
. Nr. 99 poz. 911. Rozporządzenie Rady Ministrów
z d:nia 6-go listopada 1922 r. w sprawie zezwolenia na
wprowadzenie pracy na 3 zmiany w tartakach.
PROKURATOR.JA GENERALNA RZECZYPOSP.
POLSKIEJ.
W Dz. Ustaw Rz. Pol.

Nr. 101 poz. 918. Rozporząd~enie Rady Ministrów
z dnia 6-go list.opada 1922 r. w przedmiooie aplikacji
(służby przygotowawczej) urzędników konceptowych,
Prokurat-0rji Generalnej Rzeczypospolitej P<>lskiej.
POLICJA PAŃSTWOWA.
W Dz. Ustaw Rz. Pol.

Nr. 1Pl poz. 922. Rozporządzenie Prezydenta Ministrów z dnia 30 paździemika 1922 r. wydane w poroz.umieniu z "Ministerst.wem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie uzupełnienia
i· oz.porządzenia z dnia 2 marea 1920 r. w przedmiocie
umnmliu~~. i 11~hroj.ę.nia- ~lieji państwowej.

Nr. 101 poz. 923. Ro2,porząd.zenie Ministra Sprawiedliwośeii z dnia 7 p~ździernika 1922 r. o ayzlokacji
sądów powiatowych w powiatach administracyjnych:
gródeckim i lwowskim w okręgu sądu okręgowego we
Lwowie.
SKARBOWOśó.

-

W Dz. U staw Rz. Pol.

Nr. 98 poz. 899. Rozporządzenie Rady Ministrów
z diiia 30 pa,ździemika 1922 r. w przedmiocie uchylenia
podatku od wód mineralnych i sztucznie wyrabianych
napojów.
Nr. 98 poz. 901. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 3 listopada 1922 r. w przedmiocie wymiaru i poboru paf1stwowego podatku gruntowego, za rok podatkowy 1922, od gruntów użytkowanych i lasów polożo
nych na obszarze województw: nowogrodzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białostockiego,
bielskiego, sokólskiego, wołkowyskiego i grodzie1iskiego, województwa białostockiego.
Nr. 98 poz. 902. Rozporządzeriie Rady Ministr6w
z dnia 3 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany art.
() i 7 ros. ustawy o podatkach bezpośrednich w stosunku do ziemi Wileńskiej.
Nr. 98 poz. 904. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 6 li.st;opada 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.
Nr. 98 ·pio•z. 905. Rozporządzenie Hady .Ministrów
z dnia 6 listopada 192·2 r. w przedmiocie (ustawy)
statutu Banku Ziemiańskiego w Warszawie.
Nr. 98 poz. 906. Rozpiorządzenie Ministra Skarbu·
z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie określenia wysokości państwowego podatku grunto,wego na obszarze
ziemi Wileńskiej na rok podatkowy 1922.
Nr. 99 poz. 909. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 października 1922 r. w sprawie ujednostajnienia opodatkowania węgla na obszarze RzQczypospolitej
Polskied. . Nr. 99 poz. 910. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 3 listopada 1922 r. w przedmiocie podwyższenia.
akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczyp·ospolitej Pol-'

ski ej.
Nr. 100 poz. 915. Rozporządzenie Ministra Skarbu
i Sprawiedliwości z dnia 17 października 1922 roku
o znawcruch, powołanych do oceniania przedmiotów majątkowych, celem opodatkowania spadków i darowiu.
na obsmne ~,emi Wileńskiej.

DIIBHXIK

Nr. 43

Nr. 100 poz. 916. Rozporządzenie Ministra Skarbu
z dnia 29 października 1922 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w dalszym okresie .przejściowym.
Nr. 101 poz. 924. Rozporządzenie Ministra Skarbu
z dnia 1.9 października 1922 r. w przedmiocie domów
bankowych i kantor6w wymiany na obszarze województw: poznańskiego i. pomorskiego.
Nr. 101 poz. 925. Rozporządzenie Ministra Slfarbu
z dnia 1 lis,topada 1922 r. w porozumieniu z Ministrem
Przemysłu i Handlu w sprawie podwyższenia opłat od
ropy naftowej, wywożonej zagranicę.
·
SPRAWY

URZĘDNICZE.

UBZąB9WY

zaJWarte w punkcie 6 § 6 rozporządzenia Ministerstwa
Skarbu z 8 maja 1922 r. Dz. Ust. Nr. 38 poz. 319, obowiązującego od 26 czerwca. 1922 r. -na obsza-rze b. dzielnicy autrjackiej i r<}syjskiej, ma.ją zastosowanie tylko
do IJO(lań szeregowców o urlopy rolne, riatomiast ·podanie o udzielanie zezwolenia na zawarcie małżei1stwa.
przez szeregoweów wojska stałego i za.pasu, należy
uważać za podlegające opłacie stemplcrwej od podań
wynos'zącej wedle poz. 8 faryfy dołączonej do powyż
szego rozporządzenia 200 mk. od pierwszego arkusza,
a„ 50 mk. od

każdego mtstępnego.

O tem zaiwiadamia się Panów do dalszeg~o urzędo
wania wskutek mzporz. Min. Spr. Wewn. z dn. 16. XI.
1922 r. L. Pr. B. 7155.

W Dz. Ustaw Rz. Pol.
Nr. 98 pio z. 903. Ro~porządzenie Rady Ministrów
z dnia 3 listopada 1922 r. w sprawie zmiany rozporzą
dzenia z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie diet
i z.wrotu kosztów podróży, przy podróżaich służbowych
funkcjonarjuszów państwowych poza granicami pań~
stwa.
. SPRAWY 'ZAGRANICZNE;
W Dz. Ustaw Rz. Pol.
Nr. 99 poz. 913. Oświadczenie z dnia 18 paździer
nika 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Republiki
Ozecho,słowackiej do Międzynarodowej Konwencji Kolejowej Berneńskiej z dnia 14 paździenika 1.890 roku
o przewozie towarów kol~1jami żelaznemi.

Str. 1157

Wojewoda w z. (-)

Ł

y s z k o w ~ k i.

1

ZDROWIE PUBLICZNE.
W Dz. Ustaw Rz. Pol.
Nr. 101 poz. 929. Hozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 30 października 1922 r. uzupeł
niające i~oz,porządzenie tegoż Ministra z dnia 8 paździer
nika, 1921 t. w przed.rni,ocie wyrobu i obrotu specyfików
farmaceutycznych.
Nr. 101 poz. 930. Hozporządzenie Ministra Zdrowia Pp.blicznego z dnia 6 list.opa.da 1922 r. w 1nzedmioe;ie taksy aptekarskiej.
Nr. 101 poz. 931. Roz.porzą,dzenie Ministira. Zdrowia Publicznego z dnia 8 listopada 1922 r. o taksie aptekarskiej (prace .przy recepturze).
Nr. 101 poz. 932. Rozporządzenie Ministra Zdrowia Public:znego z dnia 9 listopada 1922 r. o częściowej
zmianie rozporządzenia tegoż Ministra, wydanego w porozumieniu z Ministrem b. dzielnicy Pruskiej z dnia
20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek
środ.ków leczniczych oraz określa,nia ich ceny.
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OKÓLNIKI.
Wydział

Prezydjalny·.
1180

L. Pr. 4039 (14) I.

Łódź, du. 29 listopada 1922 r.

Okólnilk Nr. 200.

·Do Panów Starostów Łódzkiego Wojewódz.twa i Pana
Komisarza Rządu na; miasto Łódź.
Ministerstwo 8karbu pismem z dn. 25. X. r. b.
L. 52.e6/D. ,P. O.. Gr~ U. oznajmiło, i;e. przepisy ulgQwe,

Wydział Samorządowy.
1181
Nr. S. M. 5574.

W ai·szMva, dn. 1O lis·topada 1922 r•.

Do wszystkich Pp. Wojewodów.
Główny Urząd Ziemski poda do wiadomości Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że dotychczas nie jest
określona w myśl art. 26 Ustawy z dufa 15 lipca 1920 r.
(Dz. U. Nr. 70/1920 r. poz 462) sfera interesów miast
z powodu nieprzedstawienia przez organa miejskie odpowiednich wniosków.
W związku z powyższem, poleca się zwrócić uwagę
organom gminnym gmin miejskich na powoła.ne ·przepisy Ustawy o ·wykonaniu refonny rolnej i na rozp?rządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dma
29 lipca 1921 r. (Monitor Polski Nr. 214/1921 r.) wydane w rozwinięciu tych przepisów. Zarazem 1łależy
·wskazać na to, że w interesie rozwoju miast leży zapewnienie im odpowiedniej ilości gruntów, i że wskutek
tego, organa miejskie winny jak ąajśpieszniej skorzystać z przysługującego jm prawa wystąpienia o okreś
leniu sfery interesów miast.
Zg'odnie z wyjaśnieniami Główneg·o Urzędu Ziem:;kiego, wniosek Zarządu gminnego (magistratu) w omawianym przedmiocie, winien zawierać. odpis odnośnej
uchwały Rady gminnej (miejskiej) tudzież 2 egzemplarze planów, w których uwidocznione byłyby granice
miasta i projektowana sfera jego interesów z oznaczeniem wsi ora.z położonych w tej sferze wszystkich majątków p&ństwowych, prywatnych i martwej ręki.
Wnioski winny być składane do Głównego Urzędu
Ziemskiego przez Wojewodę za pośrednictwem Okręgo
wych Urzędów Ziemskich. Przekazywanie gminom miej.skiln gruntów, leżących w sferze ich interesów, może
nastąpić ·dopier<> po określeniu tej sfery w sposób wyżej
podany, przyczem w tym celu konieczne jest ~obne
wystąpienie Zarządu gminnego (magi~tratu), oparte na
uchwale Rady gmtlnnej (miejskiej) i odpowiadające
przepisom· powołanego wyżej rozporządzenia Prezes!i
Głównego Urzędu Ziemskiego z dni:t 29 lipca 1921 r.

Za Ministra (-) K. Le n c w. r.
w. z. Podsekretuz Sta.nu.

Str. 1158

Nr. 4:8
Łódź,

L. SM. 2586 (1) II.

dn. 22

listopa~a

1922 r.

Do Panów Prezydentów miast wydzielonych i Przewodniczących Wydziałów Powiatowych.
Powyższe udziela się do wiadomości i zastosowania
się, Panowie Przewodniczący Wydziałów Powiatowych
wydadzą odpowiednie zarządzenia magistratom miast
niewydzielonych, znajdujących się na terytorjum powiatu.·
Za Wojewodę (-) Kozłowski.
w. z. Naczelnik Wydziału Samorządowego.

~i·l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ruch

v.
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służbowy.

OGŁOSZENIA.
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O g ł o s z e n i e.
października r. b. skradziono z mieszkaaia
rzeczy, jak również tymczasew7 liow.Sd osobisty, wydany przez Komend~ P. P. w Łodzi, dnia 2ł 1t7eznia
1920 roku za L. 63/Sz.,' oraz kart~ powołania, wydaną, przez
P. K. U. w Łodzi, dnia 4 stycznia 1921 r. z& L. 8241.
O kradzieży 'zawiadomiłem XI Komi!fa1jat P. P. w Łotłd
i zostało zaprotokuło'\'11 ane za L. 816. Spuwę powy~a.2,
skierowano do p. Podprokuratora I rew. cinia 21 lt. m. za
L. Dz. 10006.
1-2
Alfred Brunon Szebel, Łóclt, Senatorska 26.

D•ia

17

gotówkę, różne

1182

W urzędzi-e .Wojewódzkim:
Pan Wojewoda zamian.ował Józefa Drożańskiego,
dietarjusza, prowizorycznym urzędnikiem VIII st. sł.
Urzędu Wojewódzkiego w Lodzi z. ważności~ od 1 grudnia 1922 roku.

ZABZĄD

All:crJaege Towarzystwa Przemrllowego

„Plarkus Kohn" wr.odzi
a.kcjonarj~zów

o la.ska.we przy-

W Starostwach:
Pan Wojewoda zamianował Stanisława. Pluteekiego, urzędnikiem IX stopnia służbowego Stariostwa
w Kaliszu od dnia 1 grudnia 1922 r.

niniejszym uprasza pp.
bycie na

llllllllllllllll:lllllll DZIA& NIBURZJtDO\VT.

które odbędzie się w biurze Towarzyetwa, w Lodzi, prz.y
ul. Piotrkowskiej Nr. 61, w dniu 3 stycznia. 1923 roku
o godz. 12 w południe z na.stępującym p<>rządkiem.
d'ziennym:

llllllllllllllHllllUlłl

Konkurs.
Przy Starostwie w Kielcach, mieście Wojewódzkiem, wakuje posada lekarza powiatowego z uposa.że
n.iem od VIII do VI stopnia służbowego, zależnie od lat
służby i praktyki.
Niniejsze podaje się interesowanym do wiadomości z tem, że podanie o ile rozchodzi się o urzędnika
państwowego, winni oni s~ładać w drodze służbowej,
do - Prezydjum Województwa Kieleckiego, na;jpóźniej
flo dnia 1 grudnia. 1922 r.
Również wini w tymże tenninie . . składać podania
urzędnicy lekarze przy równoczesnym dołączeniu następujących dokumentów w oryginale lub uwierzytelnionych w opisach, a mianowicie:
1. świadectwo urodzenia;
2. poświadczenie obywatelstwa w mysi art. 11
Rozp. Ministra Spr. Wewn. z dnia 7 VI. 1920 r.
Dz. U. Nr. 52, poz. 320.
3. świadectwo z odbytych studj6w i zdanych egza~
minów;
4. świadectwo z dotychczasowej pracy i praktyki,;
5. ostatni dokument wojskowy;
6. dokładny przebieg życia, a nadto adresy przynajmniej dwóch powa,żnych i godnych zaufania
osób na referencję, których Pan powołać się
może.

Urzędnicy lekarze winni dołączyć do podania dokładny przebieg życia, potwierdzony przez wl&dzę
przełożoną.

Za

Wojewodę

(--··„) Dr. Kr o ob I.

ftftdZ\VYClliDB Ogólne ZEbrnnie
1. Zmiana §§ 4, 5, 7, 8 i 16 kontraktu Towa.rzystwa z Syndykatem Angielskim w Br&dfordzie

z dnia 20 marca 1920 r.
2. Wnioski Zarządu i
3. Wnioski akcjonarjuszów.

W razie niedojścia zebrania. do ekutku w dniu
3 stycznia, następne zebranie odbędzie się w dniu 17-ym.
stycznia 1923 r. o godz. 12 w południe w tymże lokalu
z tymże porządkiem dzfonnym i będzie prawomocne bez
względu na ilość złożonych akcyj i liczbę przybyłych
akcj onarjuszów.

Obwieszczenie.
Magistrat m. Tomaszowa-Mazowieckiego ogłMz&,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w porozumieniu
z Ministerstwem Ska;r"Qu, zatwierdziło uchwałę Rady
Miejskiej m. Tomaszowa z dnia 12 lipca 1922 r. w sprawie poboru na rzecz miasta Tomaszowa podatku od
obrotu w wysokofoi 2 % i dodatku do państwowego zasadniczego podatku przemysłowego w wysokości 50 %
według wzorowego statutu zamieszczonego w Dz. Ust.
Nr. 34, poz. 294 z r. 1922.
Reskrypt Ministerstwa Spra,w W ewnętrznyeh z dnia
4 li3topada 1922 r. L. Sm. 5710 o powyż3zem otrzymał
Magistrat przy piśmie Województwa Łódzkiego z dni·a
18 listopada 1922 r. L . Bm. 1917 /3 i 2535/II/6.

iż

TQJUAUÓW, dni1r 27 listop&da 1922 r.
Pr~yd~~: L

e e a • w i e z.
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Nr. 48

Zarząd

Ogłoszenie.
Magistrat. m. Sieradza, pow. Sieradzkiego, ogłasza,
że na za.sadzie ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. o zasileniu finansów miejskich (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 2,
poz. 6) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Ministra :S:karbu z dn. 29 kwieitnia: 1922 r. (Dz. U. R. P.
Nrc. 34, poz. 294) uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10-go
czerwca 1922 r., zatwierdzoną przez Wydział Powiatmvy w Sieradzu w_ dniu 6 lipca 1922 r., zostały uchwalone i wprowadzone w mieście Sieradzu, następujące
podatki:
1) podatek od obrotu i dodatki dó paf1stwowego
zasadniczego podatku przemysłowego; wysokość stawek podatku ustalona: od obrotu 0,2% i dodatków do
zasadniczego podatku przemysłowego
państwowego
50 % tego podatku. N a poczet podatku od obrotu,
uchwalono pobierać dodatki do zasadniczego podatku
przemysłowego 100% tego podatku od przedsiębiorstw,
wymienionych w art. 3, lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. o zasileniu finansów miejskich;
2) podatek od nieruchomości miejskich; podatek
uchwalono pobierać od c.zystego uochodu z nieruchomości:

a) od domów murowanych 20%
b) od domów mieszanych 18 %

c) od domów drewnianych 15 % ;
3) podatek od lokali; podatek uchwalono pobierać
w stosunku do płac'onych za mieszkanie kwot zasadniczego komornego, względnie wartości czynszowej za
lokale, według następujących norm:
od mieszkai1 jednopokojowych 100% zasadniczego
komornego,
· od mieszkali 2 i 3 pok od owych 200 % zasadniczego
komornego i
od mieszkań ponad 3 pokoje 500 % zasadniczego
komornego.
Burmistrz m. Sięradza: M ą k o w s k i.

Warszawskie

lłkcyJne T1warz1sfwo
na zastaw ruchomości

Poiyczkowe

(Lombard Akcyjny)
lddzlal

ł.6dzkl,

ul, Zachodnia N! 31

zawiadamia, ze 13 grudnia. 1922 r. i dni ilastępnych
w sali licytacyjnej przy ul. Za.chodniej Nr. 31, poczynając od -godz. 10 rano, sprzedawane będą p;rzez publiczną licytację, zastawy we właściwym czasie niewy.
kupione.
Zastawy, oznaczone numerami niżej wy:mienionemi,
o ile nie zostaną wykupione, będą bezwarul}.kowo sprzedane:
310993
310791
310948
310698
310454
996
799
949
718
492
311003
957
802
499
747
007
753
515
808
~60
009
761
516
968
815
011.
544
762
969
858
012
764
549
879
974
015
. 903
766
585
976
019
773
919
987
621
021
939
774
991
643
024
992
942
775
663

Akcyjnego Towarzystwa

Przemysłowego

Juliusza Heinzel wr.odzi

niniejszym ma zaszczyt zaprosić pp. akcjonarjuszóvv
·
tego Towarzystwa na doroczne

Ogólne Zebranie
odbyć się mające w piątek, dnia 29 grudnia 1922 roku
o godzinie 4-ej po południu ·W lokalu własnym przy
,,
ul. Piotrkowskiej Nr. 104.
Porządek obrad:
1. Przejrzenie i zatwierdzenie sprawozdania i bilansu za 1921/22 rok.
2. Przejrzenie i zatwierdzenie budżetu wyda,tków
na 1922/23 rok.
3. Wybór członków Zarządu.
4. Wybór Komisji Rewizyjnej.
5. Wnioski Zarządu~
P. S. O ile z jakichkolwiek powodów ogólne zebranie nie dojdzie do skutku, to odbędzie się ono w drugim terminie, dnia 12 stycznia 1923 roku o god.r.;inie 4-ej
po poł. w tymże 1okalu bez względu na przedstawioną
ilość akcyj (par. 59 ust.).

Spdlka likcyJna Wyrobów Bawełnianych
I. K. Poznańskiego w Łodzi
z.wołuje

nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
na dziei1 19-go grudnia 1922 roku \V bittrze Rady, ulica
Ogrodowa Nr. 17 na g~odzinę czwaTtą.
Porządek dzienny:
1. Zmiana statutu.
2. Rozsz~rzenie przedsiębiorstwa Spółki.
3. Potwierdzenie Uchwały Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej z dnia 19 maja (1 czerwca)
1913 roku, w przedmiocie zaciągnięcia długu
oblig·acyjnego z określeniem waluty tego długu
w dolarach amerykańskich.
Akcjonarjusze, pragnący wziąć udział w '!gromadzeniu, winni złożyć swoje akcje Zarządowi, najpóźniej
do dnia 14 grudnia r. b. włącznie.

Obwieszczenie .
Wydział hipoteczny przy Sądzie Pokoju w Łęczycy,
województwa Lódzkie~o obwieszcza, że otwarto postę
powanie spadkowe po zmarłej w dniu 4 czerwca 1920 r.
M ar j a n n i e N o w a ck i e j, b. właścicielce połowy
działki ziemi w Łęczycy o przestrzeni około 118 prętów
kwadratowych, zapisanej w rejestrze hipotecznym pod
Nr. 276.
Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego
wyznaczony na dzień 28 czenvca 1923 r. (godz. 10 rano),
w któ1:ym to dniu osoby interesowane ma;ją zgłosić.
swoje prawa w kancelarji Wydziału hipotecznego w Lę,czycy osobiście, lub przez pełnomocnika urzędowo
i szczególnie upoważnionego pod skutkami nrekluzji.

DZIENNIK

Str. 1160

URZ~DOWY

Licytacja.
Kasa Chorych m.

Łodzi (Wydział

Licytacja.

Egzekucyjny)

Kasa Chorych m. Lodzi

z mocy art. 53 usta.wy z dnia 19 maja 1920 r. o przymusowem ubezpieczeniu na wypadek choroby podaje
do wiadomości, że dn. 6 grudnia 1922 r. o godz. 10 rano
w Łodzi przy ul. N owo-Cegielnianej Nr. 36 odbędzie się
łicyta0ja ruchomości, należących do braci Tyberg, oszacowanych n.a 60,000 mk., składających się z 30 pudów
listewek do ram na pokrycie należnych Kasie składek

ul. W ólczai1ska Nr. 225.
Łódź, dnia 20 listopada 1922 r.
Komisarz Kasy Chorych m.

Łodzi.

Licytacja.
Kasa Chorych m. Lodzi

(Wydział

Egzekucyjny)

czŁonkowskich.
Ruchomości obeJrzeć można w dniu licytacji od
godz. 10 rano, spis zaś takowych codziennie od 9 do
2 po poł. w Wydziale Egzekucyjnym Kasy Chorych,

Ruchomości obeijrzeć można w dniu licytacji od
godz. 1O rano, spis zaś twkowych codziennie od 9 do
2 po poł. w WydziaJe Egzekucyjnym Kasy Chorych,
ul. Wófozańska Nr. 225. ·

dnia 20 listopada. 1922 r.
Komisarz Kasy Chorych m.

(Wydział

z mocy art. 53 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o przymusowem ubezpieczeniu na wypadek choroby pod.aje
do wiadomości, że dn. 4 grudnia 1922 r. o godz. 10 rano
w Łodzi przy ul.· Piotrkowskiej Nr. 167 odbędzie się
licyta,cja ruchomości, należących do Rajngiwinca i Lifszyca, oszacr0vvanych na 500,000 mk., składających się
z małego grempla n~ pokrycie należnych Kasie składek

członkowskich.

Łódź,

Nr. 48

Łodzi.

Licytacja.

Egzekucyjny)

Kasa Chorych m. Lodzi

z mocy art. 53 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o przymus·owem ubezpieczeniu na wypa.dek chorąby podaje
do wiadomości, że dn. 5 grudnia 1922 r. o g.odz:)O rano
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 109 odbędzie się
licytacja ruchomości, należących do Róży Lajzerowicz
(dom wiedeński), oszacowanych na 130,000 mk., składa
jących się z lustra (treimo) na pokrycie należnych Kasie

(Wydział

Egzekucyjny)

z mocy art. 53 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o przymusowem ubezpieczeniu na wypadek choroby podaje•
do wiadomości, że dn. 7 grudnia 1922 r. o godz. 10 rano
w, Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 10 odbędzie się
licytacja ruchomości, należących do M. Rozenbauma,
oszacowanych na 1~2,000 mk., składających się z 3-ch
stołów, wagi dziesiętnej, 2-ch krzeseł i łóżka żelaznego
na pokrycie należnych Kasie składek członkiowskich.
Ruchomości obedrzeć można w dniu licytacji od
godz. 10 rano, spis zaś takowych codziennie od 9 do
2 po poł. w Wydzia.le Egzekucyjnym Kasy Chorych,
ul. 1lv ólczańska N1r. 225.
J_..ódź, dnia 20 listopada 1922 r.
Komisarz Kasy Chorych m. Łodzi.

składek członkowskich.
Ruchomości obedrzeć można w · dniu licytacji
godz. 10 rano, spis zaś takowych codziennie od 9

od
do
" 2 po poł. w Wydziale Egzekucyjnym Kasy Chorych,
ul. Wólczańska Nr. 225.
Łódź, dnia 20 listop·ada 1922 r.
Komisarz Kasy Chorych m. Łodzi.
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Ammer Kazimierz zag. tym-

E

Ł

G

czasowe zaświadczenie de- B kartę zwolnienia,
5661-3-1 m@ bilizacji, wyd. w W arsza- w Ławicy.
wie.'
4906-3-3
urchart Aleks zag.
niemiecki, wydany
i kartę powołania.

Chana zagub.
A.leksandrowicz
tymcz. dowód osobisty, wydany w Przedborzu.

E

orszyński Władysław zagub.
wydaną

Natan zagubił kartę
Bornstajn
powołania, wydaną w Ło

dzi.
4935-3-2
Barburski
Józef
zagubił paszpaszport:
port rosyjski, wyd. w Błasz
w Łodzi
4979-3-2
5091.3-1 k11ch.
rajtsztajn Szoel zagubił kartę
ergier Henoch zagubił kartę
powołania, wyd. w Łodzi.
odroczenia Nr. 1643/d., wy4972-3-2
daną w Piotrkowie.
5039-3-1
ilski Józef zag. dow. osob.,
orzykowski Szmul zag. kartę
wyd., w 1919 r.
8-3
powel., wyd. w Wieluniu
i dowód osobisty,
5009-3-1
rendel ·Juljan zag. paszport
polski, wyd. w Paijaniuff Anna zag. paszp. niem.,
wyd. w Łodzi.
5008-3-1 caoh oraz dokument wojskowy, wyd. w 3 p. kolejowym
Bulchard J'zef, z gm. Nowo- w Poznaniu t dyplom na .krzyż,
solna mg. patent han<illowy wyd. przez gen. Szeptyckiego.
V B. kat.
5094:-3·1
4916-3-3
soms Fabjan Józef zag. dew.
udkowska
Marja
zag.
paszd
Ł
port niemiecki, w yiany
esobisty, wy . w odzi
5031-3-1 w Łodzi.
4192-3-3
Brzegowska Regina zagubiła Bajer J.Jeksander 1a1. kart~
dowód osobisty, wyd. w Zabezterm. urlopu, wydaną
jączkiewicacli.
4959-3-2 w P.K.U. w Łodzi.
4•44-3-~
5068-3-1

B

nkudowiczowi Franciszkowi Berger Idek zag. paszp. farniskradziono dowód osobisty
lijny niemieck1, wydany
i zezwelenie na broń, wydane w Łodzi.
5166-3-1
w Łodii.
4951-3-2 Brzezińska Irma zag. paszport
· niemiecki, wyd. w Łodzi
5178-3-1
bramowicz Szmul Lachman
zagubił paszport niemiecki,
d
Ł d ·
4926 ~ 2 Berenfeld Sarn n el zag. kart. ę
wy · w 0 zi.
· ·i.ilpow., wyd. w Łodzi. 5153-31

'A

A

Andrzejczak Chryzostom za. Boruch Szlama Szpigiel zagugulił dowód 0sebisty, wybił tymcz. dowód osobisty,
dany w gm. Puczniew i kartę wyd. w Łodzi i wyciąg z ksiąg
bezterminowego urlopll, wyd. ludności, wyd. w Łęczycy.
w Łodzi.
4809-3-3 ·

5152 _3 _1

Aleksandrowicz Antoni Hg.
dowód osobisty, wydany
W ~odzl.

488NH~

Brągoszewski Zygmunt zagubił kartę demobilizacji, wydan~ w Łodzi.
5155-1-ł

I A

B

B

B

B
B

B

B
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Bar7lska

Jlarja. ma.. dowód
w7da-.7 w gmiPi1ttek.
4814-3-3

Helłiat1,

•ł•

Bod• (N•w•- Hochman Lejba sagubił karit
31) za,;. pa.11powołania.· W'Ji. w Łodzi.
4:908-3-1
ębowski Leonard za~. dow. por' niemiecki, w7d. w Łodzi.
D esobisty, wyd. w 1919r. 3-3 ----------,---4835-3-3 Hoiko Karolina zagubiła i:artt
oździejewski Stanisław zaJi!.
pom7tu, w7&. w Łedz~.
ubnerFajwet u.g dowód
G dowód osobisty, wyd. w gm.
'889-5-1
osobisty, wyd. w Łodzi.
4819-3-a Btłdów i legitymację sołty
gielnik Mojżesz złł1ultił I wa„
5180-3-1
ksle: 1) •a snmt 4:0,0IO mk.,
imant Sura Lejba zagubiła sowskt\.
paszport rosyjs.ki, wydany
eldberg Berek zarub. kartfl wyat. Waj•horn OtyJj l, zlae.
Twerst, 2) na 1umtl4.0,0ot mk.
w Łodzi.
4849-3-3
powclani 1, wyd. w Łodzi.
6125-3-1 w7st. Wieliclłr.ow1ki ·Da zlee.
n2ielke Izaak za.g. paszport
---,--------::---:---:--:-:,.--,niemiecki, wyd. w Łodz ..
old s zmi d Jakób Majer zag. M. Igielnika, 3) na sumt 4:0,oot
mk., wyst Winiarski, na zlM.
ł714
kartę bezterminow. urlopu.
ffenbergier Marja zag. poszp. wyd. w Sandomierzu. 5139-3-1 M. Igielnika. Y aksla unieważ
nione.
4:13B-1-i
okupacyjny, wyd. w Łodzi.
uterman Nuta zag. kartę JOsctonajt
Antoni
z~1ub1ł kartt
5165-3-1
wołania, wyd.. w Łodzi.
pewoła•ia, wys. w Łedzi.
psztajn Aleksander zag. pasz5154-3-1
4:160-3.-!
port niemiecki, wyd. w Ło
urt Szmul Hersz zag. kart~
dalewicz Matys zagullił tym·
dzi i karfę odroczenia. 5142-3-1
pow.t wyd. w Brzezinach.
czasowy dowói osobisty i karjzenbucb Szmulowi skradz10·
50633-1 tt powołania, wy4aa, w Łedzi.
no kartt zwolnienla, wyd
4971-3-1
roman Ryszard zag. kartt
w P. K. U. ,
5090 3-1
beztermin. urlepu, wydaną
wanow
Konstant7
zagubił karlwingier J;in z3g. kartę bez- w Łodzi.
5069-3-1
te} pobytu, wyd. w Łodzi.
terminowego urlopu, wyd.
4.8'3-l-S
arfunkiel Cbaim Dawid zag.
w Łodzi.
5021-3-1
dowód esobisty7 wydany
eliu Szewel vel Saul zagubił
rlłeh Abra.m sag. paszport
5112-8-1
swój dowód osobisty, w7d.
E okupacyjny, wyd. w Łodzi. w Łodzi
ordon Marta zagubiła dowód przez Komisnjat RZl,du na.
4900-H-3
osobisty, wydauy w Łodzi. m. Łódź. za Nr. 554:4: 5173-S-l
alke Estera zag. dow. osob.,
4957-8-2
ak•bowicz Tauba zag. dowód
wyd. w ł„odzi.
5113-3-2
łowacka Janina za~ub1ła dtosobisty, w7d. w bbicJ.
renkiel Gitla zag. paszport G wód osobisty, wy&anv w Je5172-1-1
niemiecki, wyd. w Warsza- żowie.
4958-3-2 Jurga Józef zag. kartt powofawie.
5017-3-1 Gnieździński .A.leksander 2ania, wyd. w Łodzi. 5129·3·1
aktorc zyk Mordka zag. dow.
gubił JrartE2 powołania, wy- Jungto Rajmund zagult. kartt
O!!!obisty, wyd. w Wieluniu daną w Łoc:lzi.
4:990-ó- 2
odrocz., wyd. w Poznaniu.
i kartę. powołania.
5184-3 1
rabowski Piotr żBgubił k<trt~
5159-3 .1
ogelgern Ałta Motia zagubJła
bezterminowego urlopu, wy- - - - - - - - - - - - - paszport niemiecki, wydany d.::i oą w Toruniu.
-4:846.3-3 Jakubowicz Jankiel Hersz zaw Łodzi.
5188-3-1
arbacki Henryk zag. ksiągubił dowód osobisty, wyd.
żeczkę woJ'skową, wysta- w gm. Lutomiersk i patent
ilip Sali skradziono dowód
handl. HI kat.
5123-3-1
wioną w P.K.U. w Kaliszu. 3 3
osobisty, wyd.. w Łodzi.
aj Antoni zagubił d.ov. ód oso- JanBs Józef zag. legit. z Łódz
5141-3-1
bisty wyd. w Łodzi. 4923-3-3
kiej Izby Skarbowej, tymcz.
ajwel Jankief Grmtierg vel
zwolnienie z wojska i dewód
Grinbaum zag. dow. osob.,
uberman Gitel zagubił wy- osob., wyd. w Łodzi. 5093-3-1
wyd. w Łodzi i weksel na suciąg z ksi~g ludności dla
mę 88.940 mkp., pł. 10/Xll r. b., ci:iłej rodziny.
-i~07-3-3 Jakubowicz Samuel Lajb za1.
wyst. M. Szwer, pł. u B. Rozenrójski Władysław zagubił
dow. osob., w7d. w Kole.
mana w Ostrowcu, żyr. Mojzler
paszport niemiecki i kartę
5056-3-1
i Zajfert, W:eksel uniewRżnio rejestracyjną, wyd.. w Łodzi.
Jakubowicz
Jejne
za~ubił
karny.
·
5038-3-1
4898-ił-3
tf powołania, w1a. w Łodzi.
ranelezyk Bolesław zagubił (J.oldberg Chaja Jenta (Pół4.IH-1-1
kartt zwolnienia, wydaną
nocna 14) zagubiła konce-J
__u_l_e-re_c_lr_i_F_r_a_n_c_js_z_e_k-za1ublł
w Łodzi.
5027 -3·1
sję na papierosy, wyd. w Łokart• bezterm. urlopu i pasz,ajfel Cbendel i Linda zagu- dzi za Nr. 420.
4875-3-3
port
niemiecki, wydan7 w Łobili paszporty niemieckie,
elmasil{ Antoni, z gm. Som- dzi.
4:925-3-2
wyd. w Łodzi.
4950-3-2
polno zag. kartt powołania
3-1
aniszewski Stefan zagubił
ajazilber Hersz Z. zagubił rocznik 189(:,
tymczaso11. e zaświadczenie
kartę powołania, wyd. w Ło
dzi.
4932-3-2 Herszenber~ Szmul Mordka demobilizacji, wyd. w Ładzi.
zag. pa.szport niemiecki fa4894-3-1
ridma!-1 Sul'a zaguli>iła d.ewód milijny, wydany w Łodzi.
5118 Jatczak Józef zaiubił paszp'lrt
osobisty, wyd.. w Łodzi.
ag-l....,1b:-.--=li_a_r~tę
polski, wyd. W' gm. Wygieł'4934--3-2 -H-0-la_k_Z_y_g_m_u_n_t_z__
beztermin.
urlopu,
wydaną zów, ziemi Pietrk.
4.S~a.a-1
ercho Karol zagubił dowód
w Łodzi.
5108 3-1 Jaworslrn Marjanna zazuhiła
oso9is1y, wyd. w Łodzi.
4984-3-2
ins Paweł zag. kait~ powoła~
dow64 osobi~ty, wyd. w gm.
nia wyd. w Łodzi. 5144-3-1 Strzałków.
'821·3-3
iler Jakób zagubił paszport
familijny niemiecki, wydaoskowicz
Szla
ma
zag.ubil
pasz·
albersztajn Cudek zagubił
ny w Lodzi.
4991-3-2
port niemiecki i kartt zw •l·
kartt li>eiterminowego urlo499~-3-2 nienia, wyd. w P. ](. U. w l.8eldman Icek. zag. paszport pu, wyd. Łodzi.
dzi.
4131~3·3
niemiecki, wyd. w Łodzi.
orn Gerszon zagubił kartę
4895-3-3
aroszewski Adam zagubił dorejestracji rocznika 1180,
wód osobisty, wya. w Kut4943-3-2
inkelaztajn Aron zag. kartę wyd. w Łodzi_.
nie i kartę zwolnienia, wydaną
powołania.
4:729-3-3
erszkowicz A.bram zagubił w J11rosławiu;
4171-3.S
paszport resyjski swój i nie·
eldman h~aak zag. kartę
urowaki Jan !ipalił tl.ewóa
ocłrou111ia, wyd. w Łodzi. miecki żony Eiittry, wydane w
4:i21-3·3 Łodzi.
01obisty.
i-1
4:975-3-2

aktor Tauba
za~. dow. osob.,
Dorawyd.Jak6b
w gm. Krokoeice. 3-3 F

Ce~ielniana

.A.•i•la 1a1. paazp.
Beja.raka
1a1ra.•iezn1, WJ w
D
4904-3-3
eł.

Łodzi.

C7lja. zagn biła
B r7lanłówna
dowed Ht8iat7, w7d.any O
W lłHHWlt.

'812-3-3

H1ko S1la:m& 1&g. pa.Hport

B
J

•1••1„kł, w74.
kar*ę peweła•ia.

w

Łodzi

4-852-B-8
a:wnik Cemech zag. pas1p.
ni•mieeki, wyd. w Łodzi
i kii1lliec1k41 1wolni1nia.
'
'863-3-3
chrzanowski Wojciech zagub.
tymcz. dowód. osob., w7d.
w Łodzi.
6161-lł-1
ieleckiemu Danielowi skradziono paszport niemiecki,
w7d. w Krakowie i kartę pow.,
wyd. w Łodzi.
fil79-3-1
ienki Szoel zag. paszp. niemiecki i kartę bez'.ermi.110wego urlopu, wyd. w Łodzi.
5110-3-1
hrus'lliiski Antoni zag. kartt
beztermin. urlopu, wydaną
w Łodzi.
ó088-3-l
horowicz Mordka zag. dow.
01obisty, wyd. w Łodzi.

B

C

C

C

C

5074-3-1

ander Oito zagublł kar1ę powołania i paszport niemiecki,
'WJd. w Łodzi.
4963-3 2
teeieraw1ka Leokadja. za.g.
tymczasowy dowód osob.,
wyd. w Pabjanicach za N! 95.
4903-3-3
1l,chiski Mordka Eljasz sa_gu łił kartę powołania,
wyd. w Łodzi. _
4871-3-3
zechowicz Tomasz zagubił
ka.rtct be1terminowego urltpu, w7d. w Łodzi. 4856-3-3
elebis Michał zag. kartę demobilizacji, wyd. w Pozna-

C

C

C

C

D

niu,

5167·3-1

D ziedzicowi
skradzioao

Stanisławowi

kartę powołania,

wyd. w Warszawie.
5183-3-1
ziedziczak Aniela zag. paszporł niemiecki,
wydany

D

w Łodzi.

5148-3-1
uokielman Majer zag. kartę

D

powołania,

wyd. w Łodzi
5119-3-1
-Dębek Feliki zag. kart42 bezterminowego urlopu. wyd.
w ŁedzL
5086-3-1
uda Wacław zag. kart~ bezterminowego urlopu, wyd.
w _Łodzi.
- 5015-3-1
-Diięciołowska Marjanna zag.
dow. oselJisty, wyd. w Babiaku.
5011-3 1
ol>ieszyi.ski Stanisław zagubił kartt bezterminowege
nrlClpu, wyd. w Łodzi. 4:985-3-2
isselberg Marcin zagubił kartt powołania, wyd. w Tomaszowie.
4921-3-2
omke Alfons zaiubił kartę
bezterminowego urlopu, "'·ydanłl w Peznaniu.
4:983-3-2
i paszp. niemiecki.

D

D

D

D

E

E

E

I

G
G

G

I

G

I

E

E

F

G

G

I

J

G

J

F

F

F

F

F

G

G
G
G

G

F

F

H

J

F
F

F
F

F
F

F

H
H

J

H

J

H

K

1

BllllNRll:

Str. 1162
Noftol zsg. dow. o.a•„
Kli~ier'
bisty, wydan;y„w Łodzi.

Kotek Borucla zagubił kartę
bezterm. 11.rlopu, w7d. w Ło
dzi.
4986-3-2
rawczyk Kazimierz zagubił
kar19 bezterminowego urlopu, wydaną w Łodzi. 4:9.U-3-2
lajn Abram zagubił kart~
K pewołania, wyd. w Łodzi.
4938-3-2
owalska Józefa zagubiła pasz·
K port •iemiecki. wyd. w Bielawa~b.
4967-3-2
ovvalczykowi Janowi skradziono rewolwer Nr. 79
(b~benkowy), estrzega się przed
nabyciem.
4997-3-2
ami:6.ski Zygmunt zagubił
kartt powołania i patent
handlowy xn kategorji, wycl.
w Z:odzi.
4992-3-2
rzyżaniak Józe f ·zagubił paszK po:rt zagra.niCzny Nr. 44:3,
wzer B. serja N 182747, wyst.
10 maja 22 r.
4987-3-2
Kozłowski Józef zag. paszp.,
wyd. przez gm. Lutomiersk
1 kartt powołania.
3-3

.
5146-3-1
okoszka Władysław zagubił
K kartę bezterminow. urlopu,
wyd w Łodzi.
5057-3-1
Kac S1ymon zag. kartę bezterminowego urlopu, wyd.
w Łodzi.
5058 3-1
urlandzka Olga zagub. dow.
osobisty, wyd. w Z.odzi.
5121-3-1
antorowicz lcie skradziooo
I weksle: 1 i 2 po 100.000
mkp. in blanko, z pod p. Chaim
Dimant, 3) na sumę 100.000mkp.,
z podp. C. Korca, żyr. Marjanko. Weksle unieważnione.
.
5120
uperberg Nusen zagubił dowód osob. i kartę meldnn.k.,
w1d. w Kielcach.
5137-3-1
W"ukulak Leon zag. kartę bezn terminowego urlopu, wyd.
w Łodzi.
5066-3-1
wiatk•wska Julja zag. paszport niemiecki, wydany
w Łodzi.
5087-3-1
amiński .Stanisław zag. kartę :nroln., wyd. w Łodzi.
ó092-3-1 Kownacki Euzebjusz zagubił
uliij,ski MarJ·an zag· ub. kartę
paszport niemiecki, wycl.
w Łodzi i świadectwo oci ko·
beztermin. urlopu, wydaną nia.
4914-3-3
w Łodzi i inne dokumenty.
ó042 3 1 Kac Perla zagubiła paszport
--------------niemiecki, wyd. w Łodzi.
rybus Cały zagub. paszport
4911 _3 _3
familijny niemiecki, wyd.
w Łodzi.
5012-3-1 Kitlie Alma zagubiła paszport
Tujawski Karol za~~. rewolwer
niemiecki, wyd. w Łodzi.
\.. Nr. 108745. Zwrot za na4910-3-3
-------------grodę 25 OOO mkp., ul. Piotrkow- Kaczmarski Władysław za gu·
ska 86, Komp. Singer. 5034-3-1
bił kartę powołania, wydah,jacbanc Amalja zag. tym. ną w l~odzi.
4909-3-3
ezasowy dowód osob., wyd.
ollbowski
Jan
zagubił kartę
w P iotrkowie.
503 2-3-1
b eztermmowego
·
ur1opu,
och Karol Ludwik zag. do- wydaną w Łodzi, p~tent handl.
wód osob. i kartę powoła 1 IV ktg. i inne dokumenty.
nia, wyd. w. Łodzi.
9029-3-1
4891 _3 _3
ra~o~~ki .Jakób za~. paszp.
niemiecki, wyd. w Łodzi.
Kryształ Abram zagubił paszport niemiecki, wyd. w Ło5024 _3_1
dzi.
4890-3-3
Kujawski Henryk zag. tymcz.
urowska Helena zagubiła
Złlświadczenie demob., wyd.
paszport niemieeki, wydany
w Łodzi.
5020-3-1
w Łodzi.
'4884-3-3
Kazimierczak Małgorzata zag.
paszport niemiecki, wydBny
uśmierski F11jwel zagubił do. w gm. Piątek.
51 'Zl-3-1 .K wód. osobist7, wyd. w Ka•
4879~3-3
uflicka Balbina zag. dowód łuszynie.
osobisty, wyd. w Łodzi.
inrus Ieek zagubił kartt po5163-3-1
wołania i paszport familijny,
4821-1-3
Kałusz1ner Maks zagub. kartę wydany w Łodzi.
beztermin. urlopu, wydaną
yc
Karol
zagubił kartę zwolw Łodzi.
6174-3-1
nienia, wyd. w W ar1złtwie.
Kotek Anna zag. paszp. olmA
4822-3-3
pacyjny, wydany w Łodzi.
ajl
·
Idelfons
zagubił pasz5079-3-1
port rosyjski i niemiecki,
Kozłowski Henoch Dawid zag. wyd. w Łodzi.
4:830-3-3
paszport. niemiecki, wyda .
aczj&&
Marjanna
zagubiła
ny w Łodzi.
5082-3-1
:paszport niem., wyd. w Pęcz
KJlpielski Stefan zag. tymeza· niewie.
4838-3-3
sowe ·zaświadczenie demob.,
·Ktoby
wiedział
•
Antonim
wyd. w Warszawie.
5117-3-1
Wlazłowskim, synu Jana,
Kurgan M.arjanna zag. tymcz. lat 36, który wyjechał w 1914 r.
dow. osobisty, wyd. w gm. z Orła na front austrjacki, niech
Rytwiany.
5111-3-1 '1a znać zrozpaczonej małżonce,
Kosowski Józef zag . .kartę ur- Józefie Wlazlowskiej.
W i eś
.
lopową, wydaną w Łodzi.
Przecław, pow. Brzeziński.

K

K
K

K

K

K

K

K

K

K
l

K

K

K
K

K

K

K
K

K

K

5103-3-1

Nr. 48
zagubił

Wolf
pasz·
zagub.
KonportMordka
Morawiecki Cbil
niemiecki, wyd. w
wyd. w
Ło

dzi, kartę powołania i rachunki
ojca Haskiela Kona.
4813-3-3
ról Feliks zaiubił dowód
osobisty, wyd. w Dąbiu.
4840-3-3
uszer Fibzel zagubił l:lartt
rejestracji, wyd. w Łodzi.
4864:-3-3
-------------Lipsztajn Chaja .zag. paszport
niemiecki, wyd. w Łodzi.
5002-3-1

K

K

-L-.--el=-o-w-s"""k_i_S_z_y_ja-·z--ag-.---k-s_i_ą_żk-ę

zwolnienia, wyd. w Łodzi.
5051-3·1
-=L,__e_w_a_n"""'d,....o_w_s-=-k-a-.=H=-a_n_n_a--::J,....ad-=--w-ig-a
zag. dew. osobisty Nr. 104:1,
wyd. w Łodzi.
5955-3-1
ap Jan zag. kartę beztermin.
urlopu, wyd. w Łodzi.
5060-3-1
------------Lipsztajn Chaja zag. pai.;zport
niemiecki, wyd. w Łodzi. ·
5002-3-1
L asman Abram zag. paszport
niemiecki, wyd. w Łodzi.
5030-3-1
Landau Boruch zag. paszport
:niemiecki, wyd. w Łodzi,
patent handl. IV kat. i 3 wek·
sle:. 1) na sumę 85.000 m'kp.,
wyst. Boman, żyr. Sz. K. Kofman, 2) na sumę 60.000 mkp.,
wyst. Kofman, żyr. Cwajgenbom,
3) na sum~ 30.000 mkp;, wyst.
M. Gilow. Weksle unieważnione·
0026-3-1
L
k ·
B · ·
b.ł
ew owicz en]amm zagu 1
kartę powołania, wydaną
w Łodzi.
5025-3-1
,
Lange Bogumił zaE{. tymczas.
zaświadcz.demoh., wyd.wKra- ·
kowie przez 2 p. le~. 4964:-3-2

L

Litman Szabsa zag. kartę bezterminowego urlopu, wyciąg
z ksiąg ludności, legitymację
od wozu, świadectwo 0 d konia
i zaświadczenie z gm. 1reny.
4939.3.2
Lewiński Alfons zag. kartę po·
wołania, wyd. w KaJiszu.
.
.
4949-3-2
ajzerowicz Binem zag. paszport rosyjski, wyd. w Kutnie i książkt zwolnienia.
4931-3-2
emke Juljusz 1ag. tymczaL sowy dow. osobisty, wyd.
przez Urząd gm. Drzewce. 3-3
emiesz Franciszka zagubiła
L paszport niemiecki, wyd;
w Łodzi.
4918-3-3
uczak Marjanna zag. kart~
Ł od paszportu, wyd. z fabryki Widzewskiej Manufaktury.
4994-3-2
agodziński Jan zag. tymczaŁ sowe zaświadczenie demob.,
wyd. w Kutnie.
4989-3-2
fciejewAki Władysław rocznik 1885 zag. kartę powo~
łania, wyd. w Kutnie.
3-1
azgajcz7k Józef zag. paszp.
M niemiecki, wyd. w Łodzi.
514:9-3-1
4816-3-3

L

M

powołania,

kartę

Łodzi.

5047-1-1
ondrala Henoch zag. dowód
M osobisty, wyd. w Łodzi.
5063-3-1
ajda Józef zag. tymcz. dow.
M osob., wyd. w Lodzi. 5071-3-1

Markowicz Natan zag. kartę
beztermin. urlopu, wydaną
we Lwowie.
5080-3-1
Malina Hersz zag. kart~ pow.
i paszport niemiecki.
5097-3-1
Markus Mordce Lejbowi skradziono dowód oso b., wyd.
w Łodzi i paszport rosyjski,
wyd. w Kielcach na imię Bese·
ra Heinocha.
5114.3-1
Majer August zag. lcart~ zwolnienia, wyd. w SG p. p.
4955-3-2
Merc Marja zag. dow. osobisty, wyd. w Łodz!. 4953-3-2
ajorek Walenty zag. paszp.
rosyjski, wyd. w Sieradzu.
4952 3-!
akowski Stefan zag. kartę
od katty zwolnienia, wyG1.
z fabryki Poznańskiego.
.
4961-3-2
Milechman Estera (Pańska 42)
zagub. koncef.:!ję na wyrób
pończoch i sweatrów, wydan7
w Łodzi.
4968-3-2
Marczewskiemu Józefowi sbradziono paszport zagraniczny
za Nr. 1812 Ser1·a L. Nr. 051178,
wyd. w star. Kaliskiem. 4869-3-3
Maszer Marjann'ł zag. paszport
niemiecki fa~iiijny, wydany w Łodzi.
4921-3-3
Maszer Stanisław zag. paszport
rosyjski, wyd. w gm. Brus
i paszp. niemiecki, wyd. w Łodzi.
4920-3-3
Miller Chaim i Bajta. zagubili
dowody osobiste i kartę
reJ·estracji, wyd. w Łodzi.

M

M

4917-3-3
Maj Leon za~. kartę z wo lnienia. wydaną w Warszawie.
4878-3.-3
arciniak Józef zagub. kartę
beztermin. urlopu, wydaną
w Kartuzie Berezkiej. 4807-3-3
Marczykowi Stefilnowi skradziono kartt rejestrae., WJd.aną w Łodzi.
4813-3-3.
asier Józef zagub. paszport
niemiecki, wyd. w Łodzi.
4897-3-3

M

M

Miler Sylwester zagub. kartę
zwoln., wyd. w Łodzi.
4902-3-3
arkuze :Rachela za.g. paszp.
niemiecki, wyd. w Łodzi.

M

~898-3-3

arcinkowski Zygmunt zag.'
M paszport niemiecki i kartę
powołania, wyd. w Łodzi.
4829-3-3
Miniszewski Władysław zag.
kartę bezterminow. urlopu,
wyd. w Łodzi.
4848-3-3

Str.

Nr.,48
zag. kartę
iotrowski Stanisław zag. karzwolnienia, wyd. w Krototę bezterm. urlopu, wydaną
szynie.
4~!'>1-3-3 w Łodzi.
5073-3-1
endelbaum Fajga zag. paszp.
utresza Bolesław zag. dowód
niemiecki, wyd. w Łodzi.
osobisty, wyd. w VIII Ko4854-3-3 misarjacie.
5073-3-1
Morgenstern .Moszek zag. dow.
rywin Stanisław Izaak zaguosobisty, wydany w Łodzi
bił kartę pobytu, wydaną
za Nr. 1360 M/I.
4862-3-3 w Łodzi.
5013-3„1
owak Wiktor rocznik' 1902 piucer vel Pilcer Lai skradz.
N
zag. odroczenie, wydane
paszp. zagraniczny i świaw Łodzi.
5126-3-1 dectwo d-ra Brautigama.

M

ikołajczyk Michał

P

M

Rogalski

Aleks~n~er

kartę

P
P

iewinowskiemu Tadeuswwi
N skradziono kartę beztermin.
urlopu, wyd. w Łodzi. 6064:-3-1
Nowicki Alojzy zag. kartę bezterminowego urlopu, wyd.

w

Łodzi.

6000-3-1

itka Edmund zagubił kartę
urlopową, wyd. w Radomiu.

N

5104-3-1

Nojfeld .Hille! zag. paszp. okupacyjny, wyd. w Łodzi.
4836-3-3
owiński

Mieczysław zagubił
tymczasowe zaświadczenie
domob., wyd. w Łodzi. 4855-3-3

N

_4842-3~3

zag. paszO port rosyjski, wyd.
w gm.
Bałucz i kartę powołania, wykoński Władysław

daną

w Łodzi.

5177-3-1

Bernard zagub. kartę
O siński
bezterminowego urlopu, wydaną

w Aleksandrowie, świa·
dectwo ze szkoły podoficerskiej,
wyd. w Łodzi, legit. ze zwiąr.ku
„Sokół" i legit. ze zw. „Lutnia".
5130-3-1

Qbochowski Mojsie Aron zag.
dow. osob., wyd. w Łodzi.
5010-3-1

szorowicz Chil zag. wyciąg
z ksiąg ludności, wycfany
w Łodzi.
.
6116
sewski Antoni zagubił kart~
powołania wyd. w l~tczycy.

O
O

4841-3-3

uchalski Stefan zagub. kart~
beztermin. urlopu, wydam\

P

Łodzi.

·w

6128-3-1

zag. kartę
5133-3-1
rawic Konstanty zag. kartt
zwolnienia, wyd. w Łodzi.

. Ludwik
Piaseczny
pow., wyd. w

Łodzi.

P

5150-a .. 1

aj Alfons zag. kartt bezterminowego urlopu, wydao1t.

P

w Łodzi.

·

5094:-3-1

awlak. Stanisław zag. kartę
zwolnienia.
5170-3-1

P

pietnak Wawrzyniec

zagubił

tymcz. dow. osob., wydany
w gm. Brożyca.
'5162:.3-1
ruska Antonina zag. dowód
• osobisty, wyd. w m. Krasiłow i metrykę urodz. 5181-3-1
pawlak Stefan ~ag. dow. ~osob.,
wyd. w Łodzi.
50o3-S-1
egen Mikołaj i Marjanua zagubili dow osobiste, wyda·
, ne w ~Łodzi i 6wiad. z P.K.U.

P

P

5067-3-1

- szanig?rski Jan zag. zaiwiadczeme dem.ob., w7d. przez
P. K. U, Wieluli.
6176-3-2
ierow Władysław zag. kartę
beztermin. urlopu, wydana\

S

w Łodzi.

5050-3-1

kradziono patent handl. Ili
kat., wyd. w Łodzi. n& imi•
Bakarier i Grosman, Nowomiejsk:l 2.
5124-3-1
załdajewski Pinkus ·za~ubił
S dowód osob., wyd. w Łodzi.

S

6089-3-1

krobiszewskiemu .Antoniemu
spaliło si~ tymczasowe za5000-3-1
pinkus Henryk zagub. kartę Rozenberg Chana zag. dwa świadczenie demobilizacji, wyd.
f 040-3-1
odroczenia, wyd. w Łodzi.
paszporty niemieckie, wyd. w Krakowie.
2.s.
w
Łodzi.
ó059
mietanka
Antonina
zagubiła
502
1
dowód osobisty, wydany
oreda Lucjan zag. kartę bez- Rappoport Majer zag. dowód
w Łodzi.
5073-3-1
terminowego urlopu, wyda- . osobisty, wyd. w Łodzi.
zatan Szlama Lejb zagubił
ną w Łodzi.
5083-3-1 .
5175-3-1
tymcz. dowód osobisty, wyd.
h I
k G
f
b.ł
Rajewski Erdwin zag. dowód
enowe e zagu i a
osobisty. wyd. w Łodzi.
ac o czy
w Łodzi.
5033-3-1
dow. osob., wyd. w Rzgowie.
5066-3-1
5098
ipe Josek 1a~. kartę bezterm.
urlop11, wyd. w LGdzi.
-p-a-te-:1---,z=-e-:l-ig--z-a-g--pa_s_z_p_o_rt_r-o-. Różański Piotr z11g. paszport
'
6107-1-1
syjski, wyd. w Łodzi.
niemiecki, wyd. w Łodzi
5115-3-1 i kartę odroczenia, wyd. w Płoobiraisk i Antoni zag. kart~
- - - - - - - · - - - - - cku.
5084-3-1
urlopu, wyd. w Kielcach.
elta Josek zag. kartę urlopu,
ormar
Ichel
zagubił
dowód
5166-3-1
wyd. w 2 baonie 18 p. p.
osobisty, wyd. w Łodzi
5162-3-1
egał Abram zagubił kartt
i kartę powołania.
5101-3-1
S powołania, wyd. w Łodzi.
pikała Stanisław zagub. kartę
Rubin
Sala
zag.
metrykę,
wyd,
· beztermin. urlopu, wydaną
5105-3-1
w szkole Horsztajnowej na
w Ładowicacb.
5100-3-1
ieradzld Ide zag. dow. os.oo.,
rok 1922/23
5099
w7d. w Ł~czycy l patent
pawlak Witold zag. kartę bez494:6-3-:ł
terminowego urlopu, wyda· Rączka Hersz zag. kartę pow., handl. V A kat.
wyd. w Nowo-Radomsku.
ną w Łodzi.
4944:-3-~
ztajnke
Rudolf
zag.
dowód
4976-3-1
peżyński Franciszek zagubił
osob., WJd. w Łodzi. -4:94:6-3-:!
kartę zwolnienia, wydaną
ajchrnan Estera zagubiła paszw 23 p. p.
4942-3-2 R port niemiecki, wyd. w l..o- sekret Antoni zagub. dowód
..11912 a 3
esobisty, wyd. w Czę~tocho ...
iaseckiemu Antoniemu skra- d z1.·
~
· wie.
494:5-3-2
dziono rewolwer. Nr. 108009
ozental Lajbuś zagubił paszi zezwolenie na broń Nr. 1923!/
port niemiecki i kartę pozuliger Anna zag. paszport
1196 Br.
4927-3-2 wołania, wyd. w Łodzi. 4885-3-3
niemiecki, wyd. w Łodzi.
4929-3-2
otockiemu Kazim1erzowi
skra4ziono kartf beztermi- Rimpel Karol zagubił kartę
zpiro Szlama zag. kartę bez·
nowego urlopu, wydaną w Warbezterminowego urlopu, wytermin•wego urlopu, wyd.
szawie.
4936-3-2 - daną w Łodzi.
4824-3-3 w W ars za wie.
4937-3-2
ztrosberg Szlama Chai m zai.
arz~czowski Leon z Łęczycy, szcześniat Czesław zag. kartę
P zag. świadectwo handlowe
kartę pow., wyd. w Łodzi.
beztermin. urlopu, w7daną
4971-.d-I
II kat. na handel win i wódek w Łodzi.
5134-3-1
na rok 1922, patent akcyzowyzapi ro Mojżesz zag. kartt p•tefan Oskar zagubił karte;
wołania i różne dokumenty,
i- koncesję do niniejsz., wyd.
beztermin. urlopu, wydaną
w Łodzi.
1993-3-2 w Warszawie i trmczas. dowód w7d. w Łodzi.
498e-a-a
pospieszył Mirosław
zagnoił osobisty. wyd. w Łodzi. 5Ul2.3-1
zulc Adolf zagubił kartt pokartt bezterminowe10 urlowołania, w7danl\ w Łodzi.
pu rocz. 1897, w7d. z baterii skradziono w tramwaju mili•4833-3·3
nówkt Nr. 0301210 oraz
zap. R. P. A. P.
4965-3-3
tempel Władysław zagubił
2) weksle: in blanco, na sumę
awlak Stanisław zai:ubił do- 500.000 mkp., wyst. przez M.
kartę bezterm. urlopu, WJ•
wód osobisty, wyd. w Brze- Manachema 2) na sumę 200.000 daną w Łodzi i legH7macj~ na
zinach i kart') bezterm. urlopu, mkp. wyst. A. Lubotynowicz.
krz7ż walecznych oraz tart~
wyt.ł. w Tomaszowie.
~34-1-3 Weksle nniewatnione. Zastrze- od paszportu niem.
4839-2-3
6131-3-1
obi• Maria zagubiła paszport
upe Otton zagubił kartę de- tenie zrobione.
niemiecki, wydany w Ło
mebilizacj i, wyd. w Przerebrnik Henoch zag. wyciąg
4817-3:-3
myślu.
4873-3-3
z ksiąg ludności, wydany dzi.
zerer Kafol zagubił dowói
5140-3~1
lisiecki - Whdysław zagubił w Łodzi.
esobisty, wydany w Łodzi.
.kartę bezterm. urlopu, wyd.
rebrnik I. D. skradziono kartę
4:853·3-8
w Sandomierzu.
4:870-3-3
powołania, wyd. w Łodzi,
szulc
Albert
zagubił kartę bezerkal Symsze Boruch zagubił ró1ne dokumenty oraz 8l).500
terminowego urlopu, wydakart~ reje1tr&cyjną, wydar>at mkp. Zwrot za nagrodą Pomor- ną w Łodzi.
4:H7-3-3
5151-3-1
w Łodzi.
4857-3-3 ska 4.
zlamkowicz Ernest (Nowo·
zabat Berta zagubiła dowód
ozeman Abram Szmul zag.
Zarzewska 7) zagubił p:-teat
osobisty, w7d. w Łodzi.
R tymczasowy dowód osob.,
handlowy 5 ktg., wydany w Ło
5095-3-1
5127-3-1
dzi.
4861-3-1
wyd. w Łodzi.
rebnik Natan zagubił dow6d
óta:dsld JóLef zagubił karłfi>
tempień CzeSław :i.ag. kartę
01obisty, wydan7 w Łodzi.
bezterm.in. urlopu. wydaną · S bez.termin. urlopu, "'7dan~
w Łodzi.
6145-3-1 w Tomaszewie.
5161-3·1
487~1-a-I

S
Ś

P

S

P

S

Kanma zag. tym czas. P
Najman
dowód osob., wyd. w Łodzi.
------~---~

zagubił

zwolmema, wydaną
w Lublinie.
5143-3-1
okitowicz Józew Dawid zag.
R tymcz. dowód osob. i dekum.
wojskowy, wydane w Łodzi, trzy
weksle: 1) na sumę 80.000 mkp.,
pł. 5/Xll r. b., wyst. M. Bechagor, na zlec. I. .Chorostowski,
2) na sumt 100.000 mkp., pł.
16/XII, wyst. l. Kowalski, na
zlec. N. Rozenblum, 3) na sum~
i003-3-l 50.000 akp., pł. 29/XII, wyst.
---------I. Bardyni, na zlec. B. Fajgenpietruszka Antoni zag. kartę baum. Weksle unieważni<.ne.
zwolnienia, wyd. w Łodzi.
5048-3-1
·

1163

S

R

S

S

P

R

S

P

S
S

S

S

0

S

S

P

P

P

S

S

S

S

P

S

R

S

S

Nr. ł8
Michał zagubił karŚ widerek
tę . raje!tracyjna_, wydaną ·

w

Łedzi.

S

415i~-8-3

zac1rno Lewi•
rejestrac7ja,,

tizł.

Ogłoszenie.

zagubił kartt
wydan~ w Ło
ł810-3-3

obczak Czeslaw zagubił tymcza!ewe zdwiadczenie de••iilizacji, wydane w Toruniu.
4:812-S-3
kotlewska Regina zagubiła
••w•d osobisty w7d. w Ło
tlzł.
4901-3-3

S

Adwokat Thomas Y. Banks, 102 E. Crockett ulica, w miejscu San.
Antonio, stanie Texas, w Ameryce, chce się dowiedzieć adres: Józefy
Sarno.wskiej, Franciszka Dąbrowskiego lub in~ych krewnych &. p. Wieleb.
Ks. Ludwika Dąbrowskiego, który zmarł w roku 1912 w mieście San
Antonio, stanie Texas, w Stanach Zjednoczonych .Ameryki.

S

zai· kart, pow.,
Ti•wrd.Bol„ław
w Łodzi.
5135-1-1
T•kacznik: Mi1la ••il· paszport
•iemiecld, w7ci. w Łodzi.

1-1

4.94:0-1-2

TobOl'i1ka P'•licja zag. dow.,
wy4. prz;ez J:emis.

w

Łodzi.

Rzl\du

4g30-3-2
•oruek Jo1ek1 Jenta, J'3j-

T•j•da, Icek

ł Her1zel zagu9ili
paszport7 •iemieckit, wydane
w Łodzi.
4:174:-1-3
Thcz71: J6zef ugubił karb).
beztermlaowego urlopu, wyłaną w Łodzi.
4881-3-3
rbaniak Wacław zagubił tymczasowy dowód osobisty
swój i tony Leokadji, wydany
w Łodzi i kart~ demobilizacji,
w7d. w l.odzi.
4827-3-3
oJciechow!!ki Caeslaw ~ag
tymczaeowe znawiadC!zenie
4iemob1lizacji, wyd w Kalisz•.
ól82-3-l
entland Józefa zag. p8&zport
niemiecki, wyd. w Łodzi.
6H:7-3-l
wreaa Stanialaw z1g. .i:artt
beatermill. ulopu, wydaną
" Łocd.
5157-3-1

U

W

W

weaołnr1kl

Wacław

ka.rtt powolania,

zagubił
wyd"nłl

w Sieradz.u.
6156-3-1
walczak P'ranclsz.ek zagubił
p<Alzport niemi•ckl. 1 kartt
JOWełaaia. wyd. w Łodzi.
507i-3-L
n1i11er Jur.7 uaubił karht
powelania, wyd. w ł. .odzi.
1007-1-1
ódka Jak'b Siulim zagub1ł
. paaiport aiamieeki i kartt
powola:aia, w7d. w Ledzi. ·
6001-3-1
--~-.-~~---~----u j ko w ski Wl1d7aław zag.
karłt 7wolaieaia, wycia •Il
~ fabr7ki Poznań1kie~o.

W

W

w

501!~-B-1

Wt~.ierski

Majer zag. kartę
butermin. urlop•, w7d.
w Łodzi i 4owó4 01ob., wyd,a1y
w W42gr0Wif'I.
5077-1-1
olf Moaitk 1a;.1;nbił kRrtt
bezt•rmin urlopu, w7daoit

W
5078-3-1
F aj ga usu b 11.a d ow ód
Winer
o„bi.8t7 w7d. w Łedld.
w l.Adzi.

'lo

6011~3-1

w•jebest Bajla zag. pa!!SZfjOrt

W
9'.Ml

11.ismieeki, w7d .. w l..odzi.
•9&2-3-2
elinew1ki Antoni z.ag. Jrartt •emob., wyd. w LubUu ••rn7m Ślł\1k:a.
4"'82-1-ł

Leon zag. następujące
W iśnia
dokumenty, wyd. w Ładzi:

waksman Dwojra zagubiła
& go z d 11 •
Aleksandrowi
paszport niemiecki, w1da&Kradziono pas1port, w7d.
Świ:ldectwo Wyżs1:ej Szkoły ny w Wieluniu.
4:865-3-1 przez gm. Brudzew l :tartfl
Ludowej, Szkoły Rzem., biura zagubiono weksel na 500 000 dem o bilizacjł, wyd..i w P.K. U.
3-1
,,Wo1f", ślusarza-mechanika od
mkp., na imi~ Franciszka Konin
I. K. Poznańskiego, metryk• , Sołtysiaka, 4:0.000 mkp. gotówaginęl& koacesja z fabr7ki
urodzenia, paszport famiUjn7 . k11,, dowód osobisty, wydany
przy ulic1 WierzbowPj 18
niemiecki i kartę reje3traeji.
w gm. Czołowo i karlt demo- w Łodzi.
4924-3-3
___________
49_7_8_-3_-_2 bilizacji, wyd. w Koninie na
iembicki Jerzy zagubił tymwierzba Cbaim Hersz zagubił imię Marlrn Sołtysiaka.
czasowy dow•d osobh~ty,
dowód osobisty, wydany zysman Józef zagubił kartę wyd. w Łodzi.
. 4893-3-1
w m. Chmielniku.
4~74-3-i
beztermin. urlopu, wydaną
dniem
17
b.
m.
nruchomipna
5131-3-1
wajnberg Szymon zag. kart~ w Łodzi.
została kotnunikncja samo·
powołania, wyd. w Łodzi
agubiono weksel in blanco chodowa pomiędzy Ozorkowem
i weksel na 100.000 mkp., pł.
na sum~ 100.000 mkp., na 1 Łtcz1cą. Odjazd z Łęczycf
20/Xll r. b., wyst. Bornsztajn, na imię·
Pinkusa
Sandrowicza. o 7 rano, o 10 rano, o 1 p. p.
zlec. Erlicka, pt w Białymsto· Wekse!_uniewatnion7. 5136 3-1 i o 7 wiecz., odjnzd z Oiorko·
ku. Weksel unieważniony, zwrot
wa o 8 30 r., 11.30 r,, 2 30 po poi.
wajgenbaum Pinkus zagubił 8.40 wiecz. Cena
za nagrodą, Piotrkowska 116.
biletów z Ozorpas~port niemiecki, wydany
4,973 3-2
kow:i do Łęczyc7 800 Mk. III
w Łodzi.
5052-3-1 kl., i
900 Mk.. Il kl.
4:SH9-3-3
ygodny Szyja zagubił paszport okupacyjn7, wydany zaborowski Stefan zag. kart~ zagubiono· weksel, wyet. 'I/XI
powołania, wyd. w Łodzi.
wyd. w Łodzi.
4922-3-3
r. b. na sumę 1,000,000 Mk.,
6164:-3-1 pł. w Łodzi 20/Xll r. b. podpiojciechowski Franciszek za~
gubił kartę powołania, WJ- za!;rnbiono Weksel na sum~ sał za. firm~ A. Tahn i S-ka
daną w Lodzi.
4913-3-.3
200.000 mkp., pł. ~4/XII r. b., filja w Łodzi J. S. Goszcz1ński
ajasztajn l ajbisz zagubił wyst. I. Nizenhauaa i miejsce na zlecenie H. Frenkla. Weksel
nniewato1ony.
1-3
tymczasowe zaświadczenie pł. Północna 6. Pow7iszy Owe4k3sei
agiaęły
pasiporty
niemieckie
demobilizacji, wydane w Ło- unieważniony.
f> 1 - Z wyd. w Łodzi, na imit
dzi.
4:886-3-3 za.fman Ch_amina zag. pas7p?rt
Gustawa Popiołkiewicza i Mał
iner Dawid zagubił kartę ,
okupacyjny. wyd. w Łodzt.
gorzaty Popiołkiewicz t: domu
powołania, wydaną w Z.o· : p
5006-3-1 Sz.um pich.
•808-3-3
4zi.
4880-3-3 zonsi.ajn Cbił Mor4ka zagubił
ajdel
Ryszard
zagubił kartQ
it1rnwska Ksawera zagubiła
paszport niemiecki, wydaby
zwolnienia, w7d. w Łodzi.
paszport niemiecki, w7d. w Łodzi i ksiątkt; odroczenia.
4:815-3-3
w Łodzi.
4811-3-3
5018-S-1
wilczyńl'r.i Stanisław zagubił zibenojchen Karolina zagubiła zagubiono oznajmienje Nr. 4.1
z browaru Ungera i Kra·
paszport niemiecki i kartę
do~ód oSGbjsty, w1dany
powołania, wydane w Łodzi.
w gm. Przydecz
50~1-S-1 kowskiego oraz kwit z KasJ
Skarbowej z d. 21/Xl r. b. · za
4905 3 3
agerski Paweł zag. dowód Nr. 6085.
wajshol Daniel zagubił kartę
4i2ó-3-3
·
-s o d z1·
osobisty, wyd. w Moskwie.
powo łama,
wy d. w ...
i I weksle 1) na sumę 100,000 i metry li 'ł modzenia. 5076-1-1 zagubiono weksel na 1omt
4:5,000 pł. MXII r. b. w7st.
M.k., pł. l/I-23 w Łęczycy,
elman Eljasz zag. k:ntę po· Bezbroda na zlecenie H. Myśli·
w7st. M. P1 k
zlec. S. Zilberft
wołania, wyd. w Łodzi.
burski i M. Orenbuch. 4860-3-8
berga, 2) na sumę 80,000 pł.
4948-3-2
lt/I-23 r. w Łęczycy. Wystawinger Lajb (Główna 61) za·
agawa Józef zag. kartę pow.,
&a M. Pik na zlec. Zilberberga.
gubił książk~ na handel
wyd. w Łęczycy.
4:970-1-2
Weksle unieważnioue. 4:899-3-3
papieros., w1d. w Łodzi. 4868-8-3
Winter Sara zagubiła paszp. zomer Albin zag. kart~ bez· zagubiono Wel<sel aa 100,000
t
· wego urlopu
d
niemiecki, w7dan7 w Łoermi no
' wy aMk. pł. 20/XII r. b. w7st.
dzi.
4837-3-3 ną w Łod;d.
4969-3-2 Lob Chaim i Jó1.ef Chudes ·.Bł\
agubiono paszport familijny zlec. B-ci Korn pł. w Tarnowie.
ilczak Anteni zagubił kartę
niemiecki na imię: E.dery, Weksel unieważniony. Zwrot
bezterminowego urlopu.
za nagrod,. Razek Ch., Zgierwyd. we Lwowie.
4:84:5-3-3 Ruchli i Sz7mona Rozen.
4866-3-1
4981-3-2 ska 9.
8jnkr.anc Szymon Ber zagu, bił paszport niemiecki, wyagubiono paszport familijny
Redakcję zakończono:
dan7 w Łodzi i kartt powoła
niemiecki na imi~: . Broninia.
4:877-2-8 sław7 i Józefa Orzeca. '910-fł..2
ł irudnia 19~2 r.
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