Łńdt,

Nr. 49

dnia 9 grudnia 1922 r.

Rok 3.
Opłata
opłacona

pocztowa
ryczałtem..

Dziennik Urzędowy
W oje~ództwa

Łódzkiel!:o

eocoo11ocoooooccooooo:::oo::o:o::o::::c:o:lOCCoooooo:o::ocoooo::ooooq:::::oooxioooooo::oo:ocooooooX>Xo::o:oooooooooooooo=oco:o:ccxo::ooccc::::::o::oo::::o::::::ooo:::cooccocoooo:ecooe ·
1
Mk. 300.111111111111111111111111111JlllllllllllllllllJI
Kwartalnie. . . . . . . . . . •
„ 900.- TEL IE Fo N 284 i 258
Łódt, Województwo, ulica Zawadzka Nr. 11.
z odnoszeniem do domu.
llllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Redaktor przyjmuje od 12-ej do l-ej.
Cena numeru pojedyńczego mk. ao.,
Administnicja czynna od 10 rano do 2-ej po pol.
„Ditennłk Urzędowy• przyjmuje ogłoszenia instytucyj społeeznyeb i użytecznóśei puołieznej, od osób zai prvwamych tylke
takłe. łct6'-P wynikają ze s_tosunku do władz rządowych i wymienionych instytucyj. Cena ogłoszeń: drobne 25 mk. za wyraz,
najmniej 250 mk. Zwyczajne: 150 mk. wiersz nonparelowy tstrona 4 1tziu1lty L Nad~8łane. po tekfwip· 125 mk. (strona 2 szpJJlty)•

Miesięcznie P~e~u~~r~t~ ~!t~~··:

.c:Ogłoszerita

R:<~k~~~ia Adm~':ti::::acja

zamielscowe l zagr. przyjmowane są tylko przez Alancte Ogłoszen l Wydawnictw A. Banka, Łódź. Rzgowska 23. m. 27.

TREŚĆ• I. 118~. Wyk u uta w ł rozporządzeń, ogłoszonyob w Dztenntku Ustaw Rzeczypoepulitej Polekiej, M.o•l·
•
torze Polskim t Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
IV. Wyd 1 i a ł Pre z yd Ja 1 ny: 118.t. Sprzedaż Skorewidza rozporządzeń i dekretów, ezęśe V. 1185 Nowo·
egłnazone przepisy l rozpo•U\f11enia. 1186. Kompetencja starostw w przyjmowaniu i ~waln1aniu 11ł n1eet&towyck.
1187 Obywatelstwo polskie emerytów b państw zaborczych. · uss. Na.diyłanie po1oatałych druków 1 koperłi
wyborczycłl.
l 189. Kierowanie protokułów pol1cyjnych.
T.

Rucb

służbowy:

1190.

Mianowania.

VI. 1191. Podatek doellodowy od

uposażeń słyżbew1ch.

OgłoHenta.

Do pp. Prenumeratorów.
Administracja Dziennika Urzędowego prosi o wpl<J..
t«nie wszelkich należności na rachunek Urzędu Wojewód~lciego w Łodzi na konto cz~kowe w Poc:itowej

Kasie

Oizczędności

M 30091.
I.

Wykaz ustaw i -rozporządzeń
•rłoszonych w

Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej, Monitorze Polskim i D~ien~iku Urzędowym
Ministerstwa tipraw Wewn~trznycll.
1183

AnllINISTRACJA POLITYCZNA.
W Dz. U staw Rz. Pol.
- Nr. 102 poz. 936. Ustawa wodna z dnia 19 września.

1922 r.
.
Nr. 103 poz. 937. Konwencja między Polską a Rumunją, podpisana w Bukareszcie dnia 1 lipca 1921 r.
or·az umowa między Zarządami poczt, telegraf ów i telefonów Polski i,Rumunji, podpisana tegoż dnia 1 lipca
1921 r. w Bukareszcie.
Nr. 103 poz. 93R Oświadczenie Rządowe z dnia
16 listopada 1922 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Handlowej miądzy Pol„

ską

a Rumunją, podpisanej w Bukareszcie, dnia. 1 lipet.
1921 r. oraz umowy między Zarządami poczt, telegr~
fów i telefonów Polski i Rumunji, p·odpisanej tegoż dnia
1 lipca 1921 r. w Bukareszcie.
Nr. 103 poz. 941. Rozporządzenie Rady Ministr6w
z dnia 13 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia.
mocy obowiązującej dekretu o kształceniu nauczycieli
szkół powszechnych w Państwie Polskiem na ziemię
Wileńską.

Nr. 103 poz. 942.

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 13 listopada 1922 r. w przedmiocie

rozciągnięci•

dekretu o kształceniu nauczycieli
szkół powszechnych w Państwie Polskiem na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieską, masie.wską i suchopolską, pow. bielskiego, województwa bi~

mocy

obowiązującej

łostockiego.

Nr. 103 poz. 943.

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 13 listopada 1922 r. w przedmiocie

rozciągnięcia;

mocy obowiązującej z dnia 27 maja 1919 r. o ustalaniu
i wynagradzaniu naµczycieli publicznych szkół pQ-<'
wszechnych na ziemię Wileńską.
Nr. 103 poz. 944. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 13 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia
mocy obowiązującej z dnia 27 maja 1919 r. o ustalaniu
i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół po. wszechnych na województwa: nowogródzkie, poleski&
i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz
gminy: białowieską, masiewską i suchopolską, pow~tu
bielskiego, województwa. białostockiego.

~DZIElQ'WIX.

Str. 116S

Nr. 103 poz. 945. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 13 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia
mocy obowiązującej ustawy z dnia 13 lipca 1920 r.
o uposakn.iu nauczycieli publicznych szkół powszechnych, inspU.torów szkolnych i zastępców inspektorów
szkólnych na :&.iemię Wileńską.
Nr. 103 poz~ 946. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 13 listopatila 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia
mocy obowiązującej ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku
o uposażeniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych, inspekt-0rów szkolnych i zastępców inspektorów
sz.Jrnlnych na województwa: nowogródzkie, poleskie
i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz
gminy: białowieską, masiewską i suchopolską. p.o,wia.t.u
bielskiego, województwa białostockiego.
Nr. 104 poz. 948. Dekret z dnia 15-go li!topada
1922 r. o wywłaszczaniu gruntów na necz założenia
nowego cmentarza we wsi Ostrówku.
Nr. 104 poz. 949. Dekret z dnia 15-go listopadai
1922 r. ~o ·wywłaszczeniu gruntu na rzecz r02szerzenia
ementarza grzebalnego w Bychawce.

Nr. 104 perz. 950. Ustawa z dnia 26-go września
r. o przyznawaniu nagród za zwalczanie przemytnictwa.
Nr. 104 poz. 951. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 13 listopada 1922 r. o włączenie w;si Podbulkowo,
gminy Rogoźna, powiatu kobryi1skiego do gm. Kosice,
powiatu brzeskiego.
Nr. 104 poz. 957. Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1922 r. o włączeniu
wsi Hańkowo-Piecki,, gminy Orło, powiatu ost~owskiego
do gminy Zaręby Kościelne tegoż powiatu.
Nr. 104 perz. 958. Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1922 r. o zmianie
tranie gmin: TułowiGe, Głusk i Kampinos w powiecie
iochaczewskim.
W Monitorze Polskintt.
Nr. 264 poz. 181. Obwieszczenie Ministra. Spraw
We°'\\''1lętrznych z dnia 11 listopada 1922 r. w przedmio·
cie zmiany nazw miejscowości.
Nr. 265 poz. 182. Dekret 19 z.wołaniu Sejmu i Se~
natu.
. Nr. 265 po~. 183. Ogłoszenie Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 20 listopa,da 1922 r.
, Nr..268 poz. 186. Ogłoszenie Państwowej Komisji
wrtborc.zej z dnia 24 listopada 1922 r.
H~22

GŁÓWNY URZĄD

ZIEMSKI.

W Ih. Ustaw Rz. Pol.

Nr. 104 poz. 959. Rozporządzenie Prezesa Głów~
nego Urzędu Ziemskiego z dnia 15 listopada 1922 roku
w przedmiocie zniesienia powiatowego urzędu ziemskiego w Płońsku ·i włączenia powiatu Płońskiego do kompetencji terytorjalnej powiatowego urzędu ziemskiego
w Sierpcu.
W Monitorze Polskim.
Nr. 235 p 00. 156. Rozporządzenie Prezesa Głów~
nego Urzędu Ziemskiego z dnia 5 września 1922 ro~u
w przedmiocie stOf\owania. prze·pisów technicznych, przy
wykonywaniu robót mierniczych, związanych z likwi~acją sea:-witutów rui te:r.enie b. zaboru .rosyjskiego.

URZĘDOWY

Nr. 49

Nr. 251poz.171. Przepisy z dnia 5 sierpnia 1922 r„
wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego,
na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia
1922 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w pzredmiocie udzielania osa.dnikom, państwowej pomocy kredytowej.

GLóWNY URZĄD LIKWIDACYJNY.
W Dz. Ustaw Rz .. Pol.

..

„~„-.-·C'.)I"-~~

Nr. 10&. poz. 947. Rozporządzenie Prezesa Głów·
nego Urzędu Likwidacyjnego z dnia 6 listopada 1922 r.
wydanego w porozumioniu z Ministrami: Spraw W ewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz
Sprawiedliwości do art. 8 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r.
o przelanie praw skarbowych państw niemieckich oraz
praw członków niemieckich domów panujących na
~karb Państwa Polskiego.
W Monitorze Polskim.

Nr. 236 po2. 157. Rozporządzenie Prezesa Głów-·
nego Urzędu Likwidacyjnego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Skarbu z dnia
30 września 1922 r. w przedmiocie przekazania niektórych agend Krajowego Urzędu Odbudowy w likwidacji
we Lwowie, Oddziałowi likwidacji demobilu wojskowego przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu.
Nr. 262 poz .. 179. Rozporządzenie Prezesa Głów
nego Urzędu Likwidacyjnego z dnia 4 listopada 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem
Przemysłu i Handlu, Ministrem Kolei Żelaznych i Ministrem Spraw Zagranicznych w przedmiocie rewindykacji przedmiotów w myśl art. 238 trakt.a.tu Wersalskiego.
KOMUNIKACJA.

W Dz. Ustaw Ra. Pol.
Nr. 104 poz. 961. RozpOTządzenie Ministra Kolei
z dnia 16 listopada 1922 r. o podwyższeniu
taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej
Piotrków-Sulejów.
Nr. 104 poz. 962. Rozporządzenie Ministra Kolei ·
_ Żelaznych z dnia 16 listopada 1922 r. w przedmiocie
uzupełnienia postanowień o bezpośredniej komunikac~i
towarowej pomiędzy Polską i Austrją.
Nr. 104 poz. 963. Rozporządzenie Ministra Kolei
Żelaznych z dnia 20 listopada 1922 r. o podwyższeniu
taryfy osobowej na linjach tow. akcyjnego łódzkich
wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.
Nr. 104 poz. 964. Rozporządzenie Ministra Kolei
żelaznych z dnia 25 listopada 1922 r. o podwyższce
taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa ak....
cyjnego, warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
żelaznych

W Monitorze Polskim.
Nr. 248 poz. 169. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 16 października 1922 r. w sprawie statutu Komitetu Lotnictwa CywilnQgo.
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI PAŃSTWA.

1

W Monitorze Polskim.
Nr. 267 poz. 185. Ogólna Instrukcja z dnia 11 listopada 1922 r. o sposobie wykonywania kontroli przez
Kontrolę Państwową.

Nr. 4:9

DZIENNIK

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA.
W Monitorze Polskim.
Nr. 246 poz. 167. Rozporządzenie Ministra Pracy
i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1922 roku
w przedmiocie nadania mocy powszechnie obowiązu
jącej dla wszystkich przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych w obrębie województwa pomorskiego oraz
Bydgoszczy miasta i powiatu, umowie taryfowej z dnia
23 lipca 1922 r.
Nr. 266 poz. 184. Rozporządzenie Ministra Pracy
i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 1922 r. w przedmiocie nadania mocy obowiązującej dla wszystkich
przedsiębiorstw rolnych w obrębie województwa Pomorskiego w roku gospodarczym 1922/23 - kontraktowi
dla robotników rolnych z dnia 23 kwietnia 1922 roku,
kontraktowi dla robotników sezonowych z dnia 5 maja
1922 r. i kontraktowi dla szwajcarów (zawodowych dojarzy) z dnia 6 maja 1922 r.
I TELEGRAF.
W Dz. Ustaw Rz. Pol.

,POCZTA

Nr. 104 poz. 960. Rnzporządzenie Ministra Poczt
i, Telegrafów z dnia 15 listopada 1922 r. w przedmiocie
częściowego podwyższenia. opłat pocztowych.

W Monitorze Polskim.
.Nr. 255 poz. 176. Rozporządzenie Ministra P oczt
1

i Telegrafów z dnia 5 Raździernika 1922 r. w przedmio- _
eie wydawania zezwoleń na sprzedaż znaezk(>w i płat
nych druków pocztowych i telegraficznych przez osoby
prywatne.
Nr. 263 poz. 180. Rozporządzenie Ministra Pocz.t
i Telegrafów i Ministra Skarbu wydane w porozumieniu
. z N aj wyższą Izbą Kontroli Państwowej i z p,ocztową
Kasą Oszczędności w przedmiocie unormowania stosunku rachunkowości i kasowości pocztowej w związku
z Pocztową Kasą Oszczędności - do rachunkowości
i kasowości skarbowej na zasadzie par. 122 Przepisów
rachunkowo-kasowych (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 45
z roku 1921 „Monitor Polski" Nr. 285 z dnia 15 grudnia
1921 roku.
·
PRZEMYSL i HANDEL.

URZĘDOWY

obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 g·rudnia. 1921 r.
w przedmiocie norm szacunkowych zwierząt domowyok

dla wymiaru podatku procentowego.
W Monitorze Polskim.
Nr. 239 poz. 160. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 października 1922 r. o ustaleniu taksy tymczasowej płac dziennych i akordowych
dla mierniczych górniczych na obszarze b. zaboru rosyjskiego. ·
Nr. 240 poz. 161. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 października 1922 r. wydane
w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie
opłat manipulacyjnych od pozwoleń, wydawanych na
Vv--ywóz towarów zagranicę względnie przywóz tak9wych z zagranicy i przewóz tranzytowy.
Nr. 252 poz. 173. Postanowienie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 1 lipca 1922 rok.u
w przedmiocie zatwierdzenia statutu prowizyjnego dla
robotników, zatrudnionych w państwowych żupach sol~
nych w Małopolsae, oraz zaopatrzenia dla ich wdów
i sierot.
Nr. 272 poz. 193. Oówieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 listopada 1922 r. wydane w po~
rozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie wykazu towarów, których wywóz jest wzbroniony.
ROLNICTWO I DOBRA PAŃSTWOWE .
W Dz. Ustaw Rz. Pol.
Nr. 104 poz.- 965. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 20 listopada 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o rozciągnięciu na obszar ziemi Wileńskiej, mocy
obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1921 r.
w przedmiocie norm szacunkowych zwierząt domowych
dla wymiaru podatku procentowego.
W Monitorze Polskim.
Nr. 245 poz. 166. Rozporządzenie Ministra Rolnic~wa i Dóbr Państwowych. z dnia 19-go października
1922 r. w przedmiocie zniesienia zarządu państwowec.o
nad dobrami Nisko.
SKARBOWOŚĆ.
t

W Dz. Ustaw Rz. Pol.

W Dz. U staw Rz. Pol. '

Nr. 104 poz. 955. Rozporządzenie Ministra Przei Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu
z dnia 10 listopada 1922 r. w przedmiocie utworzenia
Wileńskiego Okręgu Probierczego.
1
Nr. 104 poz. 95 6. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu
z dnia 10 listopada 1922 r. w przedmiocie tymczasowego
przekazania spraw dotyczących nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi na
obs~rze województwa nowogródzkiego - wileńskiemu
~rzędowi probierczemu oraz na obszarze województw:
poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzie1iskiego
wołkowyskiego, oraz gmin: białowieskiej, mafl!iewskiej
i suchopolskiej powiatu bielskiego, województwa biało,.,stockiego - Głównemu Urzędowi Probierczemu w Warszawie.
Nr. 104 poz. 965. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia .20 listopada. 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o rozciągnięciu na obszar ziemi Wile1iskiej, mocy
mysłu

Str. 1167

Nr. 104 poz. 950. Ustawa z dn. 26 "Września 19!! r.
o przyznawanie nagród za zwalczanie przemytnictwa.
Nr. 104 poz. 952. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 20 listopada 1922 r. w sprawie podwyższeni&
podatku od cukru na obszarze Rzeczypospolitej Pol~kiej.

Nr. 104 poz. 953. Rozporządz-enie Rady Ministrów
z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.
Nr. 104 poz. 955. Rozporządzenie Ministra. Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu
z dnia.10 listopada 1922 r. w przedmiocie utworzenia
Wileńskiego Okręgu Probierczego.
·
Nr. 104 poz. 956. Rozporządzenie Ministra Prz;emysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu
. z dnia 10 listopada 1922 r. w przedmiocie tymczasowego
przekazania spraw, dotyczących nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi na
obszarze województwa. nowoifódzkieiO - wileńskiemu

Str. 1168

DZIENNIK

urzędowi

probierczemu oraz na obszarze województw:
poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzie11skiego
l wołkowyskiego, oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej
i suchopolskiej powiatu bielskiego, województwa biało
stockiego - Głównemu Urzędowi Probierczemu w Warszawie.
Nr. 104 poz. 966. Rozporządzenie Ministra Skarbu
z dnia 21 listopada 1922 r. w przedmiocie wykonania
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20-go listopada
1922 r. o podwyższeniu podatku spożywczego od cukru
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Nr. 104 poz. -967. Rozporządzenie Ministra Skarbu
z dnia 21 listopada 1922 w celu wykonania rozporzą
dzenia. Rady Ministrów z dnia 20-go listopada 1922 r.
1r przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Nr. 104 poz. 968. Rozporządzenie Ministra Skarbu
z dnia 24 listopada 1922 r. w przedmiocie wykonania
ustawy z dnia 26 września 1922 r. o przyznawanie nag-ród, za zwalczanie przemytnictwa.
Nr. 104 poz. 969. Rozporządzenie Ministra Skarbu
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia
6 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany art. 16 rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walu·
t&mi zagranicznemi z dnia 31 grudnia 1920 r.

r:

W Monitorze Polskim.

Nr. 234 poz. 155. Rozporządzenie Ministra Skarbu
z dnia 1 października 1922 r. o wypuszczeniu I emisji

8%

państwowej pożyczki złotej

z r. 1922.
Nr. 237 poz. 158. Rozporządzenie Ministra Skarbu
z dnia 13 września 1922 r. w przedmiocie zmian rozporządzeni~ o odraczaniu wpłaty należności celnych przez
Dyrekcję Kolei Państwowych.
Nr. 240 poz. 161. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 października 1922 r. wydane
w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie
opłat manipulacyjnych od poz·;,:;·oleń, wydawanych na
wywóz towarów zagranicę, względnie przywóz takowych z zagranicy i przewóz tranzytowy.
Nr. 248 poz. 170. Rozporządzenie Ministra Skarbu
z dnia 16 października 1922 r. w przedmiocie częścfowej
zminy rozporządzenia o dopuszczeniu przedsiębiorstw
ekspedycyjnych do pośrednictwa w załatwieniu forma!„
ności celnych.
Nr. 252 poz. 172. Rozporządzenie Ministra Skarbu
·z dnia 4 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany ceny
emisyj:nej 8% państowej pożyczki złotej z r. 1922.
Nr. 252 poz. 173. Postanowienie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 1 lipca 1922 roku
w przędmiocie zatwiedzenia statutu prowizyjnego dla
robotników, zatrudnionych w państwowych żupach solnych w Małopolsce, oraz zaopatrzenia dla _ich wdów
i sierot.
Nr. 254 poz. 175. Obwieszczenie Ministra Skarbu
z dnia 13 października 1922 r. w sprawie cen monopo„
!owych za krajowe liście tytoniowe ze zbioru r. 1922.
. Nr. 258 poz. 177. Rozporządzenie Ministra Skarbu
z dnia 11 listopada 1922 r. w przedmio~ie .zmiany emisyjnej 8 % państowej pożyczki złotej z r. 1922.
Nr. 263 poz. 180. Rozporządzenie Ministra Poczt
i Telegrafów i Ministra Skarbu wydane w porozumieniu
z Najwyższą Izbą Kontroli Państwowej i z Pocztową
Kasą Oszczędności w przedmiocie unormowania stosunku rachunkowości i kasowości pocztowej w związku

URZĘDOWY
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z Pocztową Kasą Oszczędności - do rachunkowości
i kasowości skarbowej na zasadzie par. 122 Przepisów
rachunkowo-kasowych (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 45
z roku 1921, Monitor Polski Nr. 285 z dnia 15 grudnia.
1921 roku).
Nr. 272 poz. 193. Obwieszczenie Ministra Przemy„
słu i. H~ndlu z. ~nia 22 listopada 1922 r. wydane w porozumienm z Mm1strem Skarbu w. sprawie wykazu towa,..
rów, których wywóz jest wzbroniony.
SPRĄWY URZĘDNICZE.

W Dz. Ustaw Rz. Pol.

Nr. 103 poz. 939. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 1922 r. w sprawie podwyższenia nor~
malnych diet dziennych.
_Nr. 10_3 poz. 940. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dma 13 listopada 1922 r. w przedmiocie podWyższeniai
kwot, przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu pen·
syjnem funkcjonarjuszów w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszów w służbie publicznej.
W Monitorze Polskim.
Nr. 242 poz. 163. Rozporządzenie Ministra Pr&cy
i Opieki Społecznej z dnia 5 października 1922 roku
w przedmiocie mianowania urzędników pięciu najniż„
szych stopni służbowych.
·
- Nr. 253 poz. 174. Rotporządzenie Rady :Ministrów
z dnia 23 października 1922 r. zmieniające rozporzą„ dzenie tymcza.sowe Rady Ministrów z dnia 30 stycznia.
1922 r. w przedmiode pomocy lekarskiej dla. funkcjo..
narjuszów państwowych.
SPRAWIEDLIWOśó.
W Dz. Ustaw Rz. Pol.

Nr. 104 poz. 954. Rozporządzenie Minietra Spraz dnia 10 listopada 1922 r. o ulgach dla
aplikantów zawodowych prawniczych, którym służba.
wojskowa przeszkodziła w odbyciu aplikacji.
W Monitorze Polskim.

wiedliwości

Nr. 24t poz. 162. Rozporządzenie Ministra. Spraz dnia 7 października 1922 r. o rozmieszczeniu rewirów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego
w Kaliszu.
Nr. 243 poz. 164. Rozporządzenie Minigtra. 8pra.wiedliwości z dnia 7 października 1922 r. o rm„mieszezeniu rewirów śledczych w powiecie miechowskim w obę~
gu Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
Nr. 244 poz. 165. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 1922 r. o rozmieszczeniu rewirów śledczych w -0kręgu Sądu Okręgowego
w Zamościu.
·
Nr. 269 poz. 187. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1922 r. o dyzlokacji 3~
dów pokoju w powiecie .sandomierskim w okręgu Sądu
Okręgowego w Radomiu.
Nr. 269 poz. 188. Rozporządzenie Ministra. Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1922 r. o rozmieszczeniu
rewirów śledc~ych w powiecie bielskim w okręgach są
d6w okręgowych w Białymstoku i Grodnie.
Nr. 269 poz. 189. Rozporządzenie Ministra. Sprawiedliwości z dnia 7-go listopada 1922 r. o dyzlokaeji
sądów pokoju w powiecie radomskowskim w okręgu
wiedliwości

Sądu Okręgowego

w -Radomiu.

_N_r_._49_ _ _ _ _ _ _ _ _
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Nr. 270 pm. 190. Rozporządzenie Mini~tra. Spraz dnia 16 listopada. 1 v22 r. o rozmieszczeni u rewirów śledczych w mieście ł„o<lzi w okręgu Sądu
Okręgowego w Lodzi.
Nr. 271 poz. 191. Rozporządzenie Ministra Spra.wiedliwości z dnia 17 list.opaida rn22 r. o ro~mieszcze
niu rewirów śledc.zych w okręgu Sądu Okręgowego
w Radomiu.
Nr. 272 poz. 192. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo1ści z dnia 15 listopada 1922 r. o rozmieszczeniu rewirów śledczych w okręgu Sądu OkrQgowego
w Siedlcach.
wiedliwości

SPRAWY ZAGRANICZNE.
W Dz. Ustaw Rz. Pol.

Nr. 103 poz. 937. Konwenoja handlowa między
a Rumunją, podpi·sana w Bukareszcie dnia 1-go
lipca 1921 r. oraz umowa między Za-rządami poczt, telegralfów i telefonów Polski i Rumunji, podpisana tegoż
dnia 1 lipe.:<t 1922 r. w Bukareszcie.
Nr. 103 poz. 938. Oświadczenie rządowe z dnia
16 listopada 1922 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji handlowej między Polską a Rtrnmnją, podpisanej w Bukareszcie dnia 1 lipca
1921 r. oraz umowy między Zarządami poczt, telegTafów i telefonów Polski i R.umurrji, podpisanej tegoż dnia
1 lipca 1921 r. w Bukareszcie.
Polską

W Monitorze Polskim.

Nr. 261poz.178. Układ polsko-niemiecki w przedwymiany aktów.

mi<H~ie

STATYSTYKA.
W Monitorze Polskim.

Nr. 238 poz. 159.

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z clni·a 2 października 1922 r. w przedmiocie nałożenia
obowiązku na władze i organa pai1stwowe dostarczania,

miejskim biuwm statystycznym posiadanych materjałów dla celów statystyCiW.ych.
SPROSTOWANIA.
W Dz. Ustaw Rz. Pol.

Nr. 104 poz. 970. ·- Obwieszczenie w sprawie spi·ostowania rozporządzenia Ra.dy Ministrów z dnia 11 paź·
dziemika 1922 r. w przedmiocie ustanowienia Dyrekcji
ceł, jako okręgowych władz II-ej instancji na obszarze
b. zaboru rosyjskiego i austryjackiego.
Nr. 104, p-02. 971. Obwieszczenie w przedmiooie
sprostowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
1 lipca 1922 r. o rozciągnięciu na ziemię Wileńską. mocy obowiązującej usta-wy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania
zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotni
czym i handlem wyrobami złotnfozemi ors.z o organiza..
cji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów
austrjadk.iego i rosyjskiego.

ZDROWIE PUBLICZNE.
W Monitorze Polskim.

Nr. 247 Poo· 168. Rozp<>ną.dwnie Ministra Zdro„
, wia Publicznego z dnia 14-go października 1922 roku
w pM.edmioeie terminu pierwszych wyborów do Rady
Iżby Lekarskiej W &rSZ&wsko-Bi.ałostookiej.

OKÓLNIKL
Wydział

Prezydjalny.
1184

L. Pr. 5278 (11) l.

Łódź,

dn. 2 grudnia 1922 r.
Okólnik Nr. 199.
Do Panów Naczelników Wydziałów Województwa
Łódzkiego: Pana Dyrektora- Okr. Dyr. Rob. Publ.,
Pana Komisarza Hządu na rn. Łódź i wszystkich
Panów Starostów.
~to::-;ownie do rozporządzenia Min. Spraw \Vewn.
z dnia 10/11 1922 r. L. A. O. 3516 za:wiadrn1ria się Panów, wślad za okólnikiem tutejszym Nr. 39 z dnia 29/41922 roku L. Pr. 1212 (7) I, że nakładem Min. Spraw
vVewn. wyszła już część~ V skairowidza dekretów, ustaw,
rozporządzeri i okólników, oraz ponowne wydanie w jednym tomie 'vyczerpanych w handlu księgarskim części
I, lI i III tego skorowidut.
Województwo poleca zatem za.wiadomić o tern cały
podległy Panom personel, tudzież organa komunalne
i policję państwową z tern, że zgłoszenia o zakupno poszczególnych egzornpla-rzy, naleiy jak najrychlej zgła
szać na ręce Pan6'" przy równoczesnej ·wpłacie ceny
kupna i należno8ci na opakowanie i porto, które to sumy Panowie wraz ze spisem zawierających i ich adresami przedłożą bezzwłocznie, a najdalej do końea grudnia b. r. Wydziałowi budżetowo-gospodarczemu Województwa, który następnie prześle Panom zamówione
eg-zemp larze.
Część
V. wspomnianego skorowidza obejmuje
wszystkie normy prawne i przepisy, które w czasie od
1 stycznia do 1 czerwca 1922 r. zostały zamieszczone
w Dzienniku Usta.w, Monitorze Polskim. oraz w dziennikach i wydawnictwach urzędowych wszystkich Ministerntw i Urzędów Centralnych.
Cenn Skoro\\idza, objętoś<'. XII-1mJ str., wynosi
700 mk. za, egzemplarz broszurowany.
Równocze8nie została podwyższona cena części
IV -ej Skorowidza z 350 na 50(} rok. za. egzemplar~ broszurowany.
Z powodu wyc1..erpania części I, II i III Skorowidza
wydany został nakładem Ministerstwa Spraw We"·nętrznych Skorowidz, opraoow:a.ny przez Naczelnika
Wydziału d-ra 'TadeuszaKonckiego i Ra.dcę MinisterjaJ„
nego Romana.---JI:msne-ra., który obejmuje w jednym tomie ca.ły matcrjał, za.warty poprzednio w częśe.i I, II i III,
a zatem za czas od stycznia 1918 roku do 30 czerwca
1921 roku.
W nowym opracowaniu powyższy materjał uległ
znacznemu skróceniu. Również w układzie Skorowidza, który zresztą w za~dzie pozostał ten sam, 7„'ł,pro
wadzono pewne zmia,ny, które ułatwiają korzysta.nie
z książki, poza tern przy ponownem opracowaniu m.aterjału, dokonano rewizji ogłoswnych przepisów ze stanowiska ich mocy obowiązującej, przyczem wykreślono
w przeważnej części te przepisy, które moc obowiązu
jącą straciły.

Cena Skorowidza

objętości

Xill-259 str., wynosi

1300 mk. za egzemplarz broszurowany.

Str. 1170
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Poszczególne egzemplarze Skorowidza można naw księgarni F. Hosskka, Warszawa, ulica
Senatorska Nr. 22.
N a1eżność dla.. Województwa na opakowanie i porto, wynosi 300 mkp. od każdego egzemplarza.
Wojewoda w z. (-) l„ y szk owski.
bywać takż.e

US5

L. Pr. 3685 (32) I.

Łódź,

dn. 29 listopada 1922 r.

Okólnik Nr. 201.
Do Panów Naczelników Wydziałów Województwa
Łódzkiego Okręgowej Dyr. Hobót Publ., Pana Komisarza Rządu na m. Łódź i wszystkich Panów
Starostów.
Yf Nr. 267 Monitora Polskiego z 23/11 1922 roku
pod poz. 185 ogłoszoną została ogóhia Instrukcja z dnia
11/111922 r. o sposobie wykonywanja kontroli przez
Kontrolę Państwową, w Nr. 98 Dz. U. R. P. pod poz. 903
ogłoszono rozporządzenie Rady Mini:strów z dnia 3/11
1922 r. w przedmiocie diet i kosztów podróżujących
.funkojonarjuszów państwowych zagranicą, w Nr. 99
Dz. U. R. P. po!l poz. 911 rozp. Rady Min. z dnia 6/11
1922 r. w sprawie zezwolenia na wprowadzenie pracy
na zmiany w tartakach, a w Nr. 100 Dz. U. R. P. pod
poz. 917 r:ozporządzenie N a.czelnego Nadzwyczajnego
Komisarza do walki z epidemjami z dnia 6/11 1922 r.
w przedmiocie przenoszenia zwłok.
O tern zawiadamia Województwo z poleceniem dokładnego obznajmienia się z powołanemi przepisami.
Wojewoda w z. (- ) Ł y s z k o w s k i. ,

U86
L. Pr. 5252 (1) II.

.Kr. 49

28)7 1922 r. (Dz. Ust. Nr. 65, poz. 583) ci tylko fun.kcjonarjusze b. pai1stwa zaborczego mogą otrzymać uposażenie emerytalne ·ze skarbu Paf1stwa Polskiego na zasaidzie art. 43 ustawy emeryialnej z dnia. 28/7 1921 r.
(Dz. Ust. Nr. 70, poz. 466) wzg·lędem których ma zastosowanie art. 2 usta wy o obywatelstwie Państwa Polskiego z dnia 20/I 1920 r. (Dz. Ust. Nr. 7, poz. 44) albo,
którzy zostali uznani w myśl art ..3 tejże ustawy, za
obywateli Państwa Polskiego. Funkcjonarjusze zaś
pai1stw zaborczych, którzy nabyli obywatelstwo Pa11stwa Polskiego w drodze nadania, t. j. na podstavde
art. 4 cytowanej ustawy, nie mają pra.wa do otrzymania uposażenia emerytalnegu ze skarbu Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie art. 43 ustawy emerytalnej
polskiej.
Za Ministra (-) K. Le n c w. r.
w r.. Podsekretarz Stanu.
Nr. P. O. 12811..
V\7 ars za wa, dn. 22 listopada 1922 r.
Wszystkim PP. Wojewodom (prócz wojewody warszawskiego) P. De.legat-Owi Rządu w \Vilnie, P. Komisarzowi
·Rządu na m. st. Warszawę oraz P. K:omenda.ntowi
Głównemu Policji Państwowej i P. Dyrnktorowi Departamentu V. w Poznaniu
do wiadomości.
Za Ministra (-) K. Le n c w r.
w. z. Podsekretarza Stanu.
Łódź,

L. Pr. 4966 (38) II.

dn. 5 grudnia 1922 r.
Okólnik Nr. 203.
W:::zystkim PP. Naczelnikom Wydziałów Urz·ędu W ojewMlzkiego, PP. Stal'iostom Województwa Łódzkiego
01"az Panu Komisarzowi na m. -I,ódź
1

do

Łódź, dn. 28 listopada 1922 r.

wiadomości.

W ojewo<la w z. (-)

Ły

s z k o w s k i.

Okólnik Nr. 202.
Do wszystkich PP. Starostów Województwa L6dzkiego
orM Pana Komisarza Rządu na m. Łódź.

W związku z ooraz częśoiej zdarzającemi się wypadkami, że niektóre Starostwa zapominają o formalnościach, których należy :przestrzegać przy przyjęciu
względnie zwolnieniu sił nieetatowych w ich własnej
kompetencji, przypominam PP. Starost-om oraz P. Komisarzowi na m. Łódź, że pi&ma anga.żujące względnie
Z\Valniające te siły, należy przedkładać Prezydjum Województwa w 3 egzempla.rzach łącznie z 1 egzemplarzem deklaracji d.o wymiam dodatku drQżyźnianego
w razie prżyjęcia wspomnianej siły i 1 egzemplarzem
formularza osobowego, wvpełnion,emi przez odnośnego
funkcjonarjusza i sprawdzonemi przez Pana Starostę
(Pana Komisarza Rządu).
O przydział odpowiedniej ilości formularzy należy
zwrócić się do Intendenta tut'. Urzędu Wojewódzkieg·o.
Wojewoda w z. (- ) Ł y s z k o w s ki.
1187
Warszawa, dn. 21 listopada 1922 r.

Nr. P. O. 12811.
Do Pana Wojewody w Warszawie.

Na pismo z dnia 30/9 1922 roku Nr. Pr. 1555-II-2
w przedmiocie obywatelstwa polskiego emerytów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyjaśnia, iż. zgodnie
z postanowieniem zawartem w art. 10 noweli z dnia

1188

Nr. 1869.
Warszawa, dn. 18 listopada 1922 r.
Do Panów Przewodniczących Okręg·owych Komisyj
Wyborczych.
I.

Po ogłoszeniu rezultatu głosowania
okręgach wyborczych, należy się liczyć

do Sejmu
z możliwo
ścią zgłaszani.a protestów, bądź to przeciwko wyborom
poszczególnych posłów, bą.dź też przeciwko wyborom
wogóle.
Pr-0testy takie przewiduje art. 102 ust. 1 i 2 ord.
wyb. sejm. l\fożna je wnosić w ciągu czternastu dni od
ogłoszenia wyniku wyborów. Art. 103 ust. 1 przepiimje,
że o wniesieniu protestu, przewodniczący okręgowej komisji wyborczej winien niezwłocznie ogłosić w Monitorze Polskim i dziennikach miejscowych. Ponieważ jednakże ogłoszenie każdego poszczególnego protestu,
wpływająceg·o w przewidzianym terminie czternastodniDWJ'm z osobna, poza brą.Jdem przejrzystości wskutek poja:wienia się ogłoszeń w ro71maitych numetach
Monitora Polskiego i możliwego z teg·o powodu za.mętu,
połączone być może z opóźnieniami i technicznemi trudnościami, uważałbym za wskazane aby ogłoszenie o protesta.ch w każdym okręgu nastąpiło o wszystkich protestach razem, natychmiast po upływie czasokresu przewidzianego w art. 102 ust 1. Tego rodzaju postępo
wanie nie pogwałci żadnych praw, ani wnoszącego pro-

w
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test, ani wybranych posłów, ani też nie będzie sprzeczne z pojęciem niezwłoczności, tem mniej, że i Sąd Naj'VVyższy przed upływem obu czternastodniowych terminów, przewidzianych w art. 102 i 103 do rozpoznania
~rotestów przystąpić nie może.
\V ogłoszeniu o protestach, powinna być zawarta
llietylko ogólnikowa wiadomość, że protesty zostały
zgłoszone, lecz powinno się podać osoby protestujących,
oraz w kilku słowach treść ogłoszonego protestu.
Jako clziei1 ogłoszenia o proteście, od którego wyznaczyć należy czternastodniowy termin do wnoszenia
'Zarzutów przeciwko treści protestu, uważać należy
dzień ogłoszenia,. w Monitorze Polskim, ze względu na
jego powagę urzędową oraz na to, że termin do wnoS·zeniit zarzutów, musi być oczywiście jednolity. Dopiero po upływie tego terminu, powinno się protesty
uraz wniesione przeciwko nim zarzutv, przesła(· do Sądu
'
Naj wyższego.
II.
Czynności wyborcze zbliżają się do końca, zwłasz
-cza w Komisjach, które nie ustalały wyniku wyborów
{fo Senatu.
Pqzostałe reszty przyborów do pisania, które dostarczyła gmina (art. 100, 1 ord. wyb. sejm.), należy
oczywiście oddać gminie. Wszystkie nieużyte druki,
afisze i pieczątki, należy przesłać Wojewodzie bezp-0śre<foio, lub z.a pośrednictwem mijbliższego Starosty.
'To samo odnosi się i do kopert, które ściągnąć należy
·
z Komisyj Obwodowych.
N a;jpóźniej w 3 miesiące po dniu wyborów, należy
przesłać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, ,rachunek
·z kredytu otwartego Panu Przewodniczącemu na koszta
wyborów; ra.chunek ten zechcą PP. Przewodniczący
·przesłać przez Wojewodę, który otwierał kredyt.
W przeważnej części, kredyty te nie są zupełnie wy„
czerpane. Jeżeliby jednak jeszcze były wydatki (np.
koszta druków, renumeracje diet i t. p. ), nie znajdują
ce pokrycia w kredycie pozostającym do rozporządze
nia, to ,należy zażądać uzupełnienia tego kredytu od
Wojewody. Nie p.otrzeba w tym celu składania rachunku z dotychczasowych wydatków..
Generalny Komisarz Wyborczy:
(- ) B r e s i e w i c z.
Lódź, dn. 30 listopada 1922 r.
Okólnik Nr. 205.
Starostom Województwa Łódzkiego i Panu
Komisarzowi Rządu na m. Łódź

L. Pr. 3305 (354) I.

.Panóffi

"f}o wiadomości.

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

UJydzinł

Pracy i Opieki

Spnłecznei. ·

ll89
Kie.rowanie protokułów policyjnych przeciwko
:zarobkowym i potajemnym pośrednictwom pracy

na

drogę sądową

przez P. U. P. P.

N a skutek skarg poszukujących pracy, na krzywich i występną działalność zarobkowych i potar
fomnych pośrednich pracy, Komisarjaity Policji Pań
'Stwowej sporządzają. i kierują bezpośrednio ·na drogę
~ową proto~uły, pomijając Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pra-0yc ktÓire częstokroć nie są nawet p,oinilzącą
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formowane o zajściu. Taki bieg spraw utrudnia daleoo
'wymienionym urzędom wykonywanie nadzoru nad zarobkowem i zwalczanie potajemnego pośrednictwa
pracy.
Wobec powyższego i celem ułatwienia Państwo
wym Urzędom Pośrednictwa Pracy wykonywania ustawy z dnia 21/X 1921 r. o za.robkowem pośrednictwie
pracy, lTrząd W ojewóclzki prooi Pana Starostę o niezwłoczne wydanie zarządzei1~ aby podwładne Im Komisarjaty Policji Pa1istwowej zawiadamiały miejscowe
Urzędy pośrednictwa pracy o napływających skargach
na działalność pośredników pracy, by te urzędy mogły
delegować swego przedsta:wiciela, ja.ko siłę fachową,
dla wzięcia udziału w sporządzeniu protokóru. O ile za.ś
P. U. P. P. jest na tyle odległe od miejsca sporządzenia
protokółu, że przybycie przedstawiciela tegoż znacznie
opóźniłoby akcję policyjną, sporządzanie protokółu ma
być. wykonane przez funkcjonarjusza Policji, bez udziału przedstawiciela P. U. P. P. We wszystkich zaś wypadkach protokóły winu~r być kierowane przez Komisarjaty Policji Państwo,rej do Państwowych Urzędów
Pośrednictwa Pracy, celem wszczęcia spraw sądowych.

vV ojewoda p. o. (-) Dr. G a r ap i c h.

lłlHllllllllllllllllllllllllllll\1111\li\\11111 !iii

Ruch

V. lliilill!lllill!llillilllllllllllllllllllllll!lllllll

służbowy.
UDO

W Województwie:
Pan Wojewoda zamianował Helenę Kmiecikównę,
prowizoryczną urzędniczką XI st. sł. Urzędu Wojewódz~~go w Lodzi z ważnością od 1 stycznia 1923 r.
W Starostwach:
Pan Wojewoda· zamianował Alfreda Zawadzkiego,
prowizorycznym urzędnikiem VIII ;:;t. sł. Starostwa
w Kaliszu.

l!llllllllllllHllllllllllllll!!lllllllllllllllllllll VI. lilllll!ll!ll!ll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Podatek dochodowy od uposażeń

służbowych.

Celem dokonania potrąceń przewidzianych w art.
27 ustawy z 4 IV. 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 232)
przy ·wypłacie uposażeń służbowych ·pracownikom, zarówno państwowym, jak i prywatnym, poczynając od
1 grudnia 1922 r., ustala się stopę procentową podatku
w ten sposób, że w stosM.Ilku rocznym oblicza się tylko
tę wysokość uposażenia, która przypadała do· wypłaty
według wysokości otrzymanej za miesiąc wrzesień r. b.
p-0-zootałą zaś wysokość przyjmuje się jako ·wynagrodzenie jednorazowe.
l? r z y k ł a d y:
_Pracownikowi, którego perjodyczne
wynagrodzenie za miesiąc wrzesień r. b.
·wynosiło 200,000 mk., wypłaca się wewydług te3że samej kategorji płacy nagrodzenie za miesią.c grudżiei1 w wy~
. . . . . . . . . . . 300,000 mk.
s:okości
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Ogloazeale.

Ustalenie stopy procentowej:

,Perjodyczne wynagrodzenie według wymfaru z.miesiąca września w wysokości 200,000 mk., obliczone w stosunku rocznym, ·wynosi .
2,400,000
Pmostaje jako wynagrodzenie jednorazowe
100,000 „
Razem . 2,500,000 mk.

„

Stopa. procentmva od roczneg-0 dochodu 2,500,000 mk. według skali art. 27
ustawy z dnia 4. IV. 1922 roku, wynosi
1,7%, wobec czego potrąca się przy wypłacie wspomnianych 300.000 mk., pod.<ttek w kwocie .

W myśl rozporządzenia Ministra Robót Publicznych
i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia, 6 Jipca 1922 r.~
o ruchu samochodów i innych pojazdów mechanicznych
na droga-0h publicznych (D~ Ust. R. P. Nr. 65 poz.. 587),
Urząd W ojewód.zki wzywa ws7.ystkieh ·właścicieli samochodów i motocyklów, znrnies~1 .l·~a1y~~!i. :·:'. - · ·•'. :,„
wództwa Lódzkieg.o, aby do dnia 16 lutc;~-o _1 r'?28 ;·:d~ n
. wyjednali w Wojevvództwie (Okręgowa Dyrekcja Robót
Publicznych) dokumenty i znaki rejestracyjne na praw@
kursowania pojazdów mechanicznych na drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej: zgodnie z przopisarni
powyższego rozporządzenia.

5,100 mk.

OGŁOSZENIA.
Ogłoszenie.

Dnia 30 listopada Hl22 r. Wydział Hipowczny
powiatu Łęczyckiego, w wykonaniu rozporządzenia
b. Komisji Rządowej Sprav.iedliwości z dnia 2 maja
1825 roku za Nr. 5326 i w myśl art. 252 Ustawy Not.,
ustanowił następujący' rozkład dni posiedzeń, tegoż
Wydziału na rok 1923:
13, 23, 31.
W styczniu
10, 20, 28.
lutym .
10, 20, 31.
„ marcu .
10, 21, 30.
„ kwietniu
12, 23, 30.
maju
9, 19, 30.
„ czerwcu
10, 21, 31.
lipcu
11, 21, 31.
„ sierpniu
11, 22, 2<J.
wrześniu
10, 20, 31.
„ październiku
10. 20, 30.
lis to padzie
11~ 22, 31.
„ grudniu

„

„
„
„
„

I a w lad o ml e ale.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie, zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych,· oraz osoby, mające
ujawnione swe prawa. w dziale
wykazu hipotecznego,
dóbr ziemskich Kisiele, Siomki i Jeżów, położonych
w powiecie Piotrkowskim; Porozyny położonych w powiecie SieradzJdm; Sła.wencin, położonych w powiecie
Lęczyckim; „Sulmówek-Chrostny", położonych w powiecie Kaliskim i Brzeskim, położonych w powiecie
Laakim, że w dniu 28 grudnia 1900 r. o godzinei 9-ej
rano, na jawnem posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie, (w lokalu tejże Koonisji, ul. Byko~
wska Nr. 77), rozpoznawane będą spra.wy przymusoweJ
likwidacji serwitutów, obciążających rzeczone wyżej
dobra.
Wymienione o.soby, o ile życzą sobie brać udział
w akcji likwidacyjnej łącznie ze stronami, winny ~
wiadomić Okręgowy Urząd Ziemski o miejcu swego zamieszkania, oraz stawić się na posiedrenie Okręgowej
Komi6ji Ziemskiej.
Pi-0trków, 4: grudnia 1922 r.

nr

Nr. 4.9

Po dniu 16 lutego 1922 roku, somocho<ly lub mot,ocykle nie za.opatrzone w pooniP;nione dokumenty i znaki
reje,stracyjne tracą prawo kursowania.
W celu otrzymania dokumentów i znaków rejestracyjnych, należy wnieść podanie do Województwa- (Okrę
gowa Dyrekcja Robót Publieznych, Łódź, Zachodnia
Nr. 67) na blankieta.ch, które wydaje OkTęg. Dyrekcja.
Tamże udziela. się wszelkich informacji codziennie
od godziny 9 do 12-ej.
Wojewoda p. o. (-)Dr. Gar ap ich.
Łódź,

Zarząd

dnia 25 listopada 1922 r.

Towarzystw(Akcyjnego Wyrobów

LudtulRa Gevera

Bawełnianych

'° Łodzi

niniejszem zapra.sza Pp. Akcjonarjuszy na

lłldZVJYCZDiAł [OgOlne
mające się odbyć dnia 11 stycznia r.
południu w lokalu Zarządu w Lodzi

Zebranie

p. o godzinie 4 po
przy ul. Piotrkow-

skiej Nr. 282, dla
upowazmenia Za.rządu do udzielenia .Polskiej .
K rajo-wej Kasie Pożyc1J; owej kaucji hipotecznej
rta nieruchomo;cmcli Towarzystwa.
Akcjon:ujusze, pragnący wziąć udział w N a.dzwyczajnem Ogólnem Zebraniu, winni złożyć swoje kaucje„
kwity tymczasowe, lub w. zamian za nie kwity depozytowe lub za..stawnicze instytucji bankowych na. 1ręce Zan,ądu do biura Towarzystw~ w Lodzi przy ulicy Pi-Otrkowskiej Nr. 282, najpóźniej na 7 dni przed Ogólnem
Zebraniem, t. j. do dnia 4 stycznia r. p. N a kwitach depozytowych winny być podane numery akcji, imię, naz\\'isko i adres właściciela. Dowody te pozo8tają. w pnechowaniu Zarządu aż do ukończenia Ogólnego Zebrania.
w pierwszym lub drugim terminie.
Stosownie do art. 54 Usta."'-y, Zebranie powyższe
będzie prawomocne, o ile przybędą nań airnjonarjuszelub ich pełnomoonjcy, reprezentujący eonajmniej poło-
wę kapitalu akcyjnego.
W razie niedojścia do skutku Ogólnego Zebranlib
w pierwszym terminie, odbędzie się ono w drugim terminie dnia 25 stycznia 1923 roku o godzinie 4 po połu
dniu w tym samym. lokalu. To drugie Zebra.nie będzie'
prawomocne bez wzglf2du na liczbę przybyłych akcjGWVnarjuszy i reprMentowanyc~1 &k6ji.
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Apolonja zagub. Boms Fahjan Józef zag. dew. D"da Wac>ław zag. kart' bezdow. osobisty, wyd. w Łoosobisty, wyd. w Łndzi
termi11.owego ulopn~ wyd.
dzi.
5191-a-1
5031-3-2 w Lodzi.
5015-3 2
1 ięc ołowska Marja.nn1t zag.
dler Szajna Perła zag. paszp.
r,egow~ka R~gina zaguhiła
doN. o~e• aty, w,d. w BaB dowód O"Obh~ty, wyd w Zani.emiecld, wjd. w Łorłzi.

D

A

&266 3 1

A

rct Hugn 181:!. kutę heitermioowego urlopu, wydaną

w

Łodzi.

A

nv.ajler Ryszard zag kart~
pow., W.}danll w Łodzi.
5220-3-1

5~57-3-1

ją<'zkiew1cad1..

B

.(959-3-3

zaguhił kar1ę
powołania, W)d<1ną w Ło
4935-;ł- 3

orns1ajn Natan

dzi.

Józef :zaguhU
Barburski
port rosy JS!c:i. u yd. w

p:u;z·
Bhl~z

4979-a I

kjl<'h

Cbana zagub.
r„jtszt11jn
Aleksandrowicz
tymcz do„·ód osobisty, wy- B
dany w Pried horza.
5061-3-2

S1oeł zagut>ił 1<artę
powołl*Dia, wyd. w Ł dd.

.

A.

ndrzejewi-ki
kartę

Józef

zakubił

bezterminoweao nrlo-

pu, wyd. w

C

ł.odzi.

.(972-3-3
checka S•a11i1łt1wa 7,ag. dewód oa ·bisty, wyd. w B ą

4166-S-3 su w c: ( h.
5208 31
ytrz:-.ński Kazimierz za~ubił
n kud owi czowi Franch1zkowi
iiikradzion • dowód esohiaty C kartę bezterminow. m lopu,
5207-X-l
i zezwolen.e na broń, w-vd;..ne wyd. w Łodzi.
w Łodd.
4951-3-3
Ui1ier Marie iBf. dow. osob„
wyd •. w ł..f11d:1L
5· 01-3-1
bramowicz 3zmul L2chmao
u iernrnn Helena z.ag. paszzauubił pa.szport niemiecki,
port ni•rnif'cki famil·joy na
wvd. w Ł1d 1 i.
4926-S-a
imię jej i Heli, w~ d. w Łodzi.
licbluru D~wid Zttg. paszoort
5199 :i~l
niemiecki i kartę odroc1enia,
wyd. w Łodzi.
5281-3 1 chilewsld M.:rjan ŻBfl, kon('eoczko Cb; skiel zag p»szport
sjf na gazety, wyd. w l..o·
niemiecki, wycl. w Lorlzi.
dzl
6229 3· 1
ó240 3-1
z •nowski Wojciec"l zagtJb
tym cz. dowód. osoh., ~ J'd.
1rzyńs1d Władysła rv Z<i!.!Ub ł
616H»:ł
kartcf z~olnieoia, wyo~ną w Łodzi.
.
w ŁndJ.i.
5241 31
Cieleckiemu D1mielowi akra11chołc Artur zag. Zliś ,v i<1.dcz.
dz1000 pa~zport niemiecki,
demob., wyd. w Bo1·hni.
wyd. w Krakowie i kartę pow.,
fi179--3-2
5206-3-1 VI yd. w Łorlzi.

A

-c·

A

C

hiakn.

5011-3 2
St<>ni,bw Zbgub„ztft'rmir·eweu•
url,·pu, wyd. w Ł dsi. 4!Xfl-3-3
1 ,seiberg u:,rcin ;ragub•ł k14rt! powołataia, W)'d. w Tem~szowie.
4928-:l-I
omka Alfoa.s zagult ł .kartę

D

ob1e1i11,yń~ki
bił kart9

D

Jankiel Grinherg vel
Fajw"'l
Gr ahaum zar. dew. osob„
wyd w Łcdzi i wek~f'l na Słi•
m! 88.Hłi mlrp, pł l(t/Xll r. b.,
wyst. M. Szwt1r, pł. 11 B. Kozeamaoa w Ostrowca, żyr. Uejider
i z.„jfart, Weka.I uaiew:~7•io

ny.
i038 S-~
raueJe,yk Boli\sław zagul>ił
4art9 zwel•i••ia, wy ;an~
w Łodzi
, 5027-3 I
.alkfł lstera zag. dow, os8h.,
F w,4. w Łeihi.
il 13.3-3

F

D bezteraisowego urlopu, wy- F jfel
dana. w Peiua.miu.
4:983-8 3
.· hHi
wek~le:

J.1k6
4
E ne;ielki
1) na 1umt 70.000 m~p., wy"1

U•l.

Cbeadel i Linia zagu\JIU.l7.perty

•ijjJISl•~ld~

wy9. w Le4zi.

4'950 S-1

błwołł

H. I.frei, o.a zlec. L. Stry·
l:leWlikiege, pł. 9-f,lO fr11doia r.
b. w Łodzi, ul. Puata, a) 1ut sa.-

F•jnsi19ar Rer1z Z. zagahU
kartt pewoluia, wyd. w Łe
thi.
03~ 11

"'ł

lura
Fridman
U!iObisty, wytl.. w

3Q OOO mkp., wyst>iwcti. A.
aa zlec. Radziej111w1kiego, pl. U-g• ~rniaia 1'.

RadziejeóĄ.aki,

b. w Lodzi, nl. z,~wbdzna 27,
3) :na flilUlllę 50000 mk)t', wyi..;t.

_A. Radsll- j

w~Ld,

na

zł.

J. ft.a·

chi1: je..,1 skie.:e, fłł. H-gs gr..aa.

z::1uµ9iła

tiew64
Lechi.
4:9~-4--3-1

F

ar eao Karel 1.a1ubił .tow ód
0Hii1t7, ~yti. w Łodzi.

•984

a.a

B

r. b. w

Łodzi, ul. Zaiw~uł~ka 27,
4) Il3. au1uę 40.000 mkp., WJSt.
Cit. Untredlt, na 11. Enllil'>lłi,

FiJu J<tliób zas·uitił p•ii•port
familij 1 ai•mieski. wydany w l..odz1.
'991-3-3

B

pl. 30-10 Jrrndoia r. b. w Łod11,
ul. Piotrkews.ka •~.
Weksle

Hukiel za1.
Glanc
uiemiacki, w7d. w

eh•

B
B

BirPncwajg R6ża zag. paszport
niemiecki, wyd. w 5066
Ł<)dzi3 2

C. eoki

Szoel zag. pa.szp. nie-

mie. cki i kartę baz errn1·ao-------------~_ wego urlopu, wyd. w Łnd:d.
Ber~er Ide.k !lag. paszp. farni5110-3-2
Hjny nieruiecki, wydany Chrtl81,liJi~ki Antoni zag. kartt
w Łodzi.
5166-3 2
heztermi:a. urlopu, wydaną
rt..eziń,ka Irma zag. paszport w Łodzi.
&088 3-2
niemiecki, wyd. w Łl)dzi
chorowici Mordka zag. dow.

B

osobisty, wyd. w Łodd.

6178· 3-2

-------------507-~,~-2
erenfeld Samuel zag. kart•
pow' wyd. w Ł~dt.i. 5153-3 a c•nder Otto zagubił kart'} powołani~ i p~szport nie:mi„~ki,
orucll Szłama Szpigiel zagu- wyd. w Łedzi.
496a 3 3
bił tym cz. dowód osobisty,
ai;;zyńiki Jan zeg. kartę hezwyd. w Lodzi i wycią[l z ksil\g
terminowego urlopu, wyd.
ludnołci, wyd. w l..~czycy.
5185-8-1
5152-8~2 w Siedlcach.

B
B

D

ZygmtJnt zagu·
"'ł""
Br•(Yoszewski'
bił kartę demobilizac>ji, wy-

uniewduiome. Za1trzeżenie ll'f.I·
bien a.
a217-.~-l
'.E•ełahurg Aj.dg Z&!!. klil:rtt
wołania i wyei:F z k.:til\g
ludndci, wida.n• w l.odzi

v•-

&~39-3-1

B

or~z

610.'9•7

kart' poweól 90-1·1
Qlesn,an B:11iJ Złig. k.artt Dt:-Zt0rminowe,o url•pu, w7tł.
w l...<ldd.

i251-S-l

Jan za':. kartę bez·
Eff<-nberg er Marja zag ponp. G tarmi11.ow•st• •rłe,n, wyd..
ol.upae7ju7, ·wyd. w ł.0dzi.
a263.-1-1
5166-3-2 w Łodzi.
E' pszt11Jn
· Al eisan der zag. paszrocllui:ski Jólef zagult. kartt
po..vołaJlia, wyd. w Łodzi.
port nientiecki, 1\-·yd. w ł,o·i24s-·~-1
dzi i kartę od·o~zenin 5142 3-2
E1zenb1.:cb ~zmułow1 SHadzlO·
rnni1 l1·ek ~g. kar19 dgmo·
no brt9 zwolnitnla, '"'yd
biiiucji, wyd. w Łodzi.
w P. K. U.
5090 3-2
3200-3-1
Q_o_i_d_1-ie_j_e_w_s_l<_i
-.S_t_a_n_h_ł_a~
1
E~l BJ4ier J n . zug. kart~ bezterminowe2e urlop11, wyd.
dowód esobi!-lty, wyd. w 1m.
w Lo~zi.
5021-~-1 Bt.ld.ów i legit7maejt sołlJ·
5180 3-2
Frenkiel E-tera Ma.ha zae;u-. SOWIM~.
dow. osob., wyd. w Łodd.
gld'b~rg Berek zag11b. kartt
a 1am-3-1 G powołaaiJ, wyd.. w Lodzi.
'125-3-2
F•'lewicz Wł~dyliław zagubił
pauµort roayjiki, lfydaay ---------~-~~
oldHzmid Jakeb Majtr zai.
w Łodd i kartę powełani„.
kartę bezterminew. urJop11.
5195-3-1 wyd. w Sandoaierza. 5l::łf.3-2
F ntJ·d a-~ A n t' om• zae. k ai-tt b ez- auterma11. lf ubt zae. kart,
tft• minowego urlopu, wy&.
woła•ia, wy.t. w Led:11i.
w Łod_t.i.
526S 3-1
5154:-3-2

G

G

G

D

D

F

B

D

F

B

D

B

i ~kt
łui~

aj~w1li

Diment Icek Rachmil z~gubił
dowód osobisty, wyctariy
dan- w Ledzi.
5155-1-2 w Rawie.
ó2l 2-3 1
7
orszyńsk:i Władysław :zagub. Dopierała Józef agub. dowód Frankowska Ma1ja zag. dow.
kart~ zwolnienia, WJdtiDt\
osobisty, wyd. w gminie
osot>isty, wytl. w _Łodzi.
w Ławicy.
6008-S-2 Rdutów.
5211-3-1
i255-3 1
al'ebis Michd za.g. kartę de•uchart Aleks za~. pas1port
rłlnkew1~i Wik.ter :u1. .hrtt
mobilizacji, wyd. w Pozna- F p.HY', wyd an~ w Locłzi.
niemiecki. wydany w Łodd
5167-1-2
i kartę powołania.
5091 3 2 niu,
5273-1-1
ziedzicowi
Stanidtiwowi
enkhtl Gilla :zag. paszport
Ber~der Henoch za1,rnbił karłt
skrarlzioJ10 kart~ pewolania.
ni•mjeeki, wyd. w Wunuodroczenia Nr. 1643/<1., w75111-~ 2 wie.
5017-:1-~
tlaną w Piotrkowie.
5039-3-2 wyd. w W:irlil1awie.
ziedziczak Aniela zag. pasr..tl<tor1 zyli Mordka Za:t~. dew.
orzykowski. Szmal ZRg. karłt
port niemiecki, wydany
o~obisty, WTd. w Wi~lnaiu
poweł., wyd. w Wielnniu w Łodzi. ·
514-8-3-2 i kartę powołnm11.
5184-3 ~
i dowód osobisty,
5009 3-2
unkielman M<1jf'f zag. kairt~ For..elg&rn Ałta Motla ugna. b.
uff Anna zag. paszp niem., ·
powołania, wyd. w ł.odzi
paszport niemi•cki, wv<łany
wyd w Łodzi.
5008-3-2 i paszp. niemiecki.
5119-3-2_ w l.e izi.
51&8 -3 2
ulcbard J6zef, z gm. Nowoębek Felika zag. kart~ bezi!ip Sali skradziono do•ód
solna zag. patent handlowy D terminowego urlopu. wyd.
•iobi11ty, wyti. w Lodzi.
V B. kat.
5094:-3-2 w Łodzi.
5086-1-2
514.1-3-2

B

pu11>erł
Łetbi

F

,„

Gurt Sznrnl Herii.1 w~. l<artt
pow., wyłl. w :an~dnnc11..

5063 3-t

Qroaan R:u1ard

w

zaj?. ka.rtt

be1:termil\. urlepu,

wyłian~

Lr.~hi.

50'9-3-!
Q~rfuakieł Chaint Sawi9 z•g.
dowóc
w V1d1\

H•łłi117,

wy•auy
il 12 1:1
.rticA .Mart11C zagaeiła 4ow•411

G o~obi1t7,

wy4ifiIJ' w ł..edzt.

-4:li7 3-3

G

łowaclrn Jr.~1oa Zl'łgubiła fle·
Wed O!ebisty, wyłian• "'Je·ż,>wie.,
-4:9iS..a-I

„Uek"a.nder ~•
Gnirtti.d:bki
kartt powolaaia.. WT·
gubił

4ull w Łoil.i.

ilSO-~-ł
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Władysławowi

H agno
p1-1i;1zport ros1 j .-ki,
w

Ł()cld

i .kurtt

shad1.
wydany

Jakubowicz Samuel Lajb Mg.
d.ow. osob., WJd. w Kole.

besterniłoow.

5056-3-2

ó267-3-l

ur1oi:>n.

H

K

K

L

K

L

K

L

K

Paweł

powoła

Łodti.

Hitlbersz.taja

zagubił

Cudelc

kartt De1termiaow•1n urlopu, wyd. Łoizi.
4999 3-3
orn
H
wyd.

GerH••

njel'łtruji
w Łofizi.

za~ub1ł

kartę

rocznika

1880,

4!ł-4:3-a.3
zagubił
i nie-

ie&· A·•ram
Herszko\\
pusiport rosvjstd swój

mi~cki że•y E1tfłr7,

wydlin• w
l.e11hi.
4t7i-3-3
1ielu.ik Mojżesz z~gub·ł 3 weble: 1) aa sumt 40,090 mk.,
WJlt. Wlljnaors Otylj ,, zlec.
ent. 2J na 1amt .t0,000 mt.
WJ8t. lfj2licskow3ki na zlec.
M. Iii•h1ika, H) na sumę 40,000
ak., wy..,t. Winiflrskl, na :t.lt>e.
.Il. I~iełnika. Weble uniew3ż
nł• ina.
493.9'-3-3
actonajt Antoni zagubił kart~
powołania, wya. w Łeiizi.

1

r ...

I

4960-33

4.dewicz Matys zagubił tymczasowy ciow64 os•bisty i kar-

1

łt p•wołaaia,. wydaną w Łodzi.

4971-3-3

Jo-:.liowicz
'51) zag.

Pejsa
klił\żkę

(Ro~.dciń.ska
poborową

•• wyroi.u t7toniowe1,?o, wy1i.
w Łoazi.
62'11-3-1

ł.oibi,
5002-3-~

J

H

Hlnsnia WJd. w1a2. kartt 5144 a I

Lipsztajn
Cbaja zag. paszport
niemiecki, wyd. w

wód osob i klllrtę powoła
nia, wyd w Łodzi.
a029-:1-2
ra~9'-"~ki .Jakóh zaiz. pa~ip.
mem1eck1, wyd. w ł'..,orł?.1.

akubowicz Jojne zagubił karlcf'k jadąc tram1t i:.owełania, wyfi. w Łodzi.
4~fi4 a-l-l
9, za&ub. portfel
znvieraj~"J' rtHne dokumPnty,
rawczyK I~nacy zag. dowód
kart9 powułMa;a i 6.000 mkp.
osobiity, wyd. w Łodzi.
Zwret aa na1;trodl\ • .A.teksttnd•yj5~"'2 3-1
ska 2.
5 •75 3 1
arnińiilkifi~mu Aor.-.mewi skr<1e1maaik An1eoi, z gm. ~om K dzi··•o kartę odroct. Nr. ó6,
pol:a.o zag. kartt pew oła:nia wyd. w K< ń ... ku.
5280-3-1
rocznik 189'.
8. 2
onif'C><l Ki1zimierz zag. zezHolak Z7il•unt za1ub. kartę
woleBie na broń, \\ ydaoe
hestermlll. urlepu, w'\ld&nl\ w Łrnku, dowód osobisty, wyd.
w Łodd.
51081-2 w gm. Bałuci i kartę powobn.
n11 kowicz
•~jem Nr.

Koch Karpi Ludwik zag..do-

5187-3 1
łapiba.v.m Mosiek zag. k:utę
K bez.termin. urlopu, wyd„r ą,

w Łodzi.

5~ti8 3-1

Klamka Cbaim Ge~zel zHgułil.
dow. osob., wyd. w Lipnie.
5228-3-1
Ko~trzewa Leonard :i.ag. tymczasowe zaiwiadczeo1e dem@bilizacji, wyd. w Łodzi.

ó22! 3-1
Kaźmiereza.k Jólef zag. dow.
„ osebisty, wydany w gminie

K

Szyja zag.
L elowski
zwolnienia, wyd. w

5051-3-2
5024 3·2
ewandowska Hanna J„dwia-a
uja"' 8Ki HePryk zag. tymcz.
zag. dow. osobisty Nr. 1041,
z··'1....,iadczenie demon~ wyd.
5955-3-2
w Lodt.i.
6020 3 2 wyd.. w ŁO'lzi.
&Z•m1e1 czak Małj!orzi'.lta zag.
ap Jan zag. kartę beztermin.
paHzµort aiemie<:kl, wv<fany
urlopu, wyd. w Łodzi.
5060-3-2
w Qtn. Pi11t•k.
5171-3-:&
ufli eka 11:-ilhioa zag. do\\ ód
ip...;ztajn Ch11ja zag. pa1o1zport
osobjsty, wyd. w Łod'ti. ·
niemieeki, wyd. w ł„orzi.
516~-3-2
5002-3-2
ałuszyner Mt1.ks zagub. kartę
ast_Dan
A~ram zag. pasz~ort
K bez.termin. urlopu. wydarą
n1emieck1, w7d. w ł.od ~i.
w Łodzi.
H74 3·2
5030-3·1
otek Anna zag. p8szp. okuar1dan Boruch zag. paszport
pacyjny, wydany w Łorlzi.
•iemiecki, wyd. w Łodzi,
5079 3-2
patent handl. IV kat. i 3 wek~zlowsld fl,,aoch Da""'id sa~-.
1) na sumę 85.000 mkp.,
K ptis / port. ·niemiecki, wyda sle:
wyst. Boman, żyr. St. K. Kofny w Łodzi.
5082-3 2 man, 2) na sumę 6u.ooo mkp.,
ąviel..-ki Stefan wg. tymcza- wy:st. Kofman, żvr Cl.\ ajgenbom,
K so1.\ e z;-.świ1Jdc1.eaie demoh., 3) .1u1. sumę HO.OOO mkp., wyst.
wyd. w Wa.rsz~wie.
5117-3 2 M. Oilow. Wekale uniewa:bio6026-12
urgao Marjaa.oii zag. tymcz. ne·
dow. osoohty, wyd. w gm.
ewkowicz
Benjamin
za!lubił
Rytwi 11 ny.
alll-3-2
~~~~~~---~

L

K

K

L

L

kartę po~ ołaaia, wydHną
5188 3-1
5026-3-2
dr
, k. E' . d .
t , • Ko..;ow8ki Józd zag. ł<artę ur- w Łod7.i.
r 1kows l i'!'ar za~. y.n
lopową, wydaną. w Łodzi.
ange
)3ogumił
za~.
tym'"zas.
c_zasowe zaśw1adczellle bez510:3-3-2
termmowego urlopu, wyd:-ine
zaświad,:z dPmołil., wyd.w Kraw Łodzi.
5276-3-htKotek Boruch załlubił kartę kowie przez 2 p leg. 4964-3 3
.
.
.
·
bezterm. urlopu, WJd. w ŁoKasryle\ll. IC~ Szmul z~g. kartę dzi.
itman Szabsa zag kart~ bei·
4986 3-3
bezternunowego url .• wyd .
terminowego urłopa, wycią!l
w Łodd.
5244-a-1 Krawczyk Kazimierz zagubił z ksiąg 111dności, le!;!itymacj~
.łrnrtę beztermimowełlo urloKurowa.ki Jan spalił dowóci pu, wydaną w Łodzi. 49*1 3-3 od wozu, świadectwo od konia
i zaświadczenie z gm. Ireny.
- osobisty.
3- 2
4939 3-S
ligier Noftol zai~. dow. ooo~ Klajn Abrłlm zagubił .kartę
· pewołania, wyd. w Łodzi. Lewiński Ąlfons zag. kartę po·
bist7, wydany w Łodzi.
wołania, wyd. w KaH~-iu.
5146·3·2 ___________4_9_3_8_-_3_-3
4949-3-3
okoszka Władysław zai!,ubił Kowalska Józefa zagubiła pasz~
kartę bezterminow. urlopa,
port niemiecki. wyd. w Bie- Lajzerowicz Binem zag. paszwyd w Łodzi.
5057-3-2 Jawa~h.
4967-3-3
port rosyjski, wyd. w Kutd
ow~!czykowi Janowi skr~- nie i książkt zwolnisnia.
ac S,-ymon zag. kartę bez4931-3 3
terminowego ur;opu, wvd. K dziono rewolwer Nr. ,9
w Łodzi.
5058 3-2 (hębhe~trnwy), ostrzega s4i9ę,j?,rz3e~ Ługowski Jan zag. dow. o~ob.,
urlandzka Ol!!a zagub. dow. na yciem.
·
· _,„
wyd. w Łodii.
6250-S-1
osobisty, wyd. w Łndri.
amiński
Zygmunt z~gubił
adziń..;ki
Józef
za~.
tymczas.
K
5121-3-2
k:-irt(j P'"'woł11nia i
patent
Ł zaświadotenie demohiłi 1 acji,
uperberg Nm•en zagubił do- handlowy XIJ kategoTji, wyd.
wyd. vr Wur~z;.iwie.
52.i5 3-1
w
Łodzi.
4992-3-3
~ód osob. i kart~ małdnnk.,
wy,1. w Kielcach.
5rn7-3 2
akowski Bronisław ~all. kartę
rz1żaniak Jót.ef za~ub1ł pMsz-Kukulak Leon zag. kart• bez- K port zagraniczny Nr; 443, Ł beztermin. mlovu, wydaną.
52n-a.1
tnminowego urlopu, wvd. wzór B. ~erja N 18~747, wyst. w Łod:r.i.
4987-3-3 Łuczak Marjanoa zag. kartt
w Łod tl.
6066· 3- 2 10 IUaja 22 r.
ewkowkz L· jb Wolf zagubil
wiatkowska Julja zag. paszod pH1portu, wyd. z fabrykartę bezterruin.ow. urlopu, ki Widzew~kiej Maaufaktury.
port niemiecki, wydany
5194 3-1
4994-3-3
w Łodzi.
6087-3·2 wyd. w Łoozi.
uftman M<tjer Clul za<!.. dow.
Kamiński Stanisław zag. karagodziński Jan zaii. tymczaosobisty, wyd. w Łodzi.
t~ zwoln., wyd. w Ło<łzi.
Ł sowe z~świadczenie demob.,
5270-3-1
o092 3-2
>;i 7d. w Kutni~.
4989-3 3
Kulhiski Marjan zagub. kartę
iberman Icek za~ub. dowód
I
d
erecz
He01yk
zai;r.
1ymczaa.
osohisły, wvd w Bałrh1:1to
bt-zcerrnin. ur opu, wy anł\
do\\ ód 021obisty, wvdaoy
wie i kartę pewułania, wydirną
w Łodzi i inne dokumenty.
525~-3-l
5269-3-1 w Łod1i.
ó042-3-2 w Pwtriowie.
ędrzycki Edward z11g. iartt
-Lewandowski Francist.ek zag.
Krybus Cały zagub. pas1.port
pa8zport niemieek.i familij ny, M zwolnienia, wyd. w Ł"d' i
fan ilijlry niemiecki, wyd.
5249-3-1
5261-3 1
w Łodzi.
5012-3 2 wyd.1ny w Łodzi.
itrrłanowtcz
Zalman
Ber
zag.
lirtyciowsk:i
Koostanty
zag.
lujawski Karol za„1. rewolwer L
pa"-zport niemiecki, wyd„ny
tymczasowe zaś •iadczenie
~ Nr 10R745. Zwrot za naw Łodid
5203 demob., wydane w Łedzi.
grodę 25 OOO mkp., ul. Piotrkow„
5260-3·1
ska 86, Komp. Si•1 ger. ó034-3-2
ajzer Jó,ef zagoh\ł paszport
zagtanfrz[IJ, wyd iny przez .
ciejew~ki Władysław rocz„
l• jocbanc Ama1ja zag. tymKonsulat Polski w No"ym-Jornik 1885 za~. br:~ powocżasow7 dowód osoh., \\yd
6219 S-1 łania, wyd. w Kutnie.
8-2
w Piotrkowie.
5032-3-2 ku.
Słobiee.

K

L

L

K

K

K

Natan zag. kA..·tt K
Jakubuwicz
beztermiaow. urlopu, wyda-

Jl'

w Łodzi.

521ó-3-1
zagubił

Szewel vel Saul
J elit
swój dow•d osobisty,

wyd.
przH · Komisł1fjat Rtą<iu na
m. tódf za Nr. 6544 5173-8-2
ak•bowicz Tirnba zag. dowó4
0Hbi1t7, VI Jd. w IJ.bit-y.

J

6172·3 2

J

urga Jó.tef zag. kartt powoJania, wyd. w Łodzi. 5129.3.j

Jua.2to Rt1jcnund zagub. kartt
· odrocz., wyd. w Poznaniu.
if59.~ 2
~---------·
llkubowiez .Tankiel Hersz zaa•blł GO\\ ód osobis•y, wyd.
w 1im. Lutomiersk i patent
lrnndl. m kat
5123-3 2

J.

Łódz

Józef za(J. Jegit. z
Janu
kiej Itby SkRrhowej, tymcz.
zwoJnieaie z wojska i dowód
eaob, w.rd. w Łodzi. 60!H-3 2
zatt.unlł

K
K

d~i.

4:925 -3-3

L
L

-L

M

M

l

Franciszek
Julerec"ki
karlt beztarm. urlopu i paszK
port uiemieek.i, WJciariJ w
Ło

k~i&\tkę
Ł,..dzi.

L

M'
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Bernard zagub. kutę
iełrusz~a . Antoni za«. ka!tę Rappoport Majer zag. dow64
osobisty, wyd. w Łodzi.
bezterminowego urlopu, wy- P zwointema, ~yd. w Łod:r.L
5175-3-2
5000 3~2
daaą w Alebandrowie, świa
dectwo ze szkoły podoficer5klej, piokus Hen11I zagub. hri~ Rajski Erdwio zag. dow64
wyd. w Łodzi, legit. ze zwią 'kU
osobiisty. wyd. w Łodzi.
odroczenia, wyd. w Łodl.i.
„Sokół' 4 i legit. ze zw. „Lu 1 nia''.
5o66-l-2
ó022 3 2
5130 ~ 2 --~------~--:---or e da Luf'j11D 2.ag. l<artę bezondrala Henoclt zag. dowód
terminowego urlopo, wyda- Róhński Piotr zag. paszport
ohoc·bowski Mojsie Aron 1ag. ną w
o_sobis 1 y, wyd. w Łodzi.
n:emiecki, wyd. w ł..ofizł
508a-3 2
Ł 1dzi.
dow. osob., wyd. w Ł'lrlzi.
5062 3-2
i kartt odroczenia, WJd. w Pło·
5010 3 3
-----------. 5014:-3·•
cku.
ropaszport
zag
Zelig
utel
ajda Józef zag. tymcz. dow.
s7jski. wyd. w Łodzi.
osob., wyd. w Łodzi. 5071-3-2 paw lak Stefan zagubił kartę
urmar Ic1tel z11gubił dow6i
5115-3-2
};eitermin. urlopu, wydaN\
o~obisty, wyd. w Łodzi
52-16_-3-1 pelta Joaet zag. kartę urlopu,
arkowicz N<ttan zag. kartę w Łodzi.
6101-1"2
i kartę powołnnia.
2 b o ie 18 n
d
beztermin. urlopu, wydaną
sfo:f·a-!
wy . w a n
5080-H-2 paw lak St a n is ław zagubił
we Lwowie.
ączka Henz zag. kartę pow.,
k1iątk~ zwolnienia, wydaną
alina Hersz zag. k'a1t9 pow. w Łodl-i i dowóJ osobisty.
lknła Stanisław Złlgub. i<artę R w1d. w Nowo-ltadomsku.
i paszport niemiecki.
4:976-3-2
5218 3-1 P beztermin. urlopu, wyd>tną
5097-3-2
3 -2 simlniak Antoniemu sllradzie·
6l00Ładowicacb.
W
awhtczykowi Piotrowi skradz.
no patent na handel łok·
arkas Mordce Lejbo"'i skradowód esobisty i kartę bez'." pawlak Witold zag. kartt bezterminowego urlopu, wyda- ciowym towarem po W8iHch.,
dziono dowód osoh., wyd. term. urlopu, wyd. w łod!i,
6283-3-1
~944-3 3 wyd. w Łod1i.
w Łodzi i pa:<zport ro:-'yj~ki,
5216-3-1 Dll w Łodzi.
wyd. w Kielcach na imię HPsee:tyński Francbzek Z&j.!ubił
51U-3-2 potorowsk.i Radz:s~aw. za(.{ubił P kartę zwolnienia, wydaną sulmier111ki Minoclten u1abił
.
ra Heinocba.
ty11;ez. zaśw. demobil.. wyd. w 23 p. p.
knrt9 powołania, w7d. w Ło„
49ł-2-a-i:s
Majer ~ugust za~ kartę zwol- w Łodzi.
52:~6-3-1
5112-3-1
iaseckiemu A•1toniemu sku.- dzi.
męn1a, wyd. w Si p p.
iotrow~ki J,:o,kób zagubił kartę
dzione rewolwer Nr. 108009 Sikorski J6zef aa~ubil karit
4955-3-3
P bezterm. urlopu, "yd. w Ło 1 z9zwolenie na broń Nr 19234/
urlopowi\ rocza. 1903, w7•.
M'~rc Mo1.rja zag. do.w. o~O!)i dzi.
52JO-ił-l 11~6 Br.
4917-3-3 w Gródku Jagielon.1ld111.
~y, wyd. w Łodzi. 4953-H-3
6147-3-1
otockiemu Kazim·erzowi
a·"łowska Jadwi(.ta zagubiła
bt
Ja
k
sinatbiono kart9 beztermi·
M•jorek Walenty za1. paszp. P dowód osobisty, wyd w ŁoOjClfłC zagu i.
ó2łł-3-1 nowego urlopu, w7daną w War- sfldokiers i
rosyjski, wyd. w !iera<lzu. dzi.
paFzport niemiscki, ~ ydlDJ
49:'.łfl-3- 3
sza Wie.
4952 3-3
52a~-3-1
w Rokiciu.
asomanłk Frajdzie (ALksa•akowskf Stefan zag. kt.trt' P dryj"łka 13) skradziono pa·
7.,a•
Lejbu6
Abram
srebroogóra
Łęczycy,
z
Leon
arzęczowRki
od katty zwolnieni8', wyd. t~nt V. B. ktg., kwitek na no„ P zag. świadectwo handlowe
Vł''J•
powołaiii~,
kartt
gubił
w9dćk
i
""in
handel
na
kat.
II
z fabryki Poznań~kiege.
wy patent, koncesję, tymczas.
5242-3-1
4961-3-3 dowód osobisty i różne 001<\\i• na rok 1922, patent akc7zow\l' daną w Ł»dii.
koneesj~ eto niniejsz.. wya.
i
ł paszzagub
Józef
zuberski
ilechcnan Estera (Pafo ta 42)· towania, wyd. w Łudd. 5286 3-1 w Łod1.i.
a993-3 3
port rosyjski, wyd. w Wie•
zagub. konce~ję na wyrób
uchalski Stefan zagub. kartę .RozenKranc Ja k 6 b za gu bił luniu i kartli} powołłlnia. Hog 3-1
pończoch i liWeatrów, wyd:1ny
betiermin. urlopu, wydaną
paszport niemiecki,,wvdafly
4!-168-3-3 w Łodzi.
w Łodzi.
Z7.._mnnt zagubił tym•
5128-3 2 w Łorizi.
5186 3-1 s1warc
czasowe Zaświad del'lleoill·
Nojhert Oskar zag. kartę rł'je- piaseczny Ludwik ~ag. ~art~ Rozeob,ium Ja n kie 1 zagubił 1ac-ji, "'7d:ine w Wł•dzimierzn
i198-l-1
paszport niemiecki, wy.iany Wołyńskim.
pow., wyd. w Łod1.1. 5133-3-2
stracyjną, wyd. w ł~od ·i
.
5252 3-1
w Loizi.
5262 3~1
H)ZUb::l
b
6
Jak
sztachelberg
.l<artt
zag-.
Konstanty
p•'awic
------------tymczłłsowy dowód 01obi1ty,
RO,J~t.yń<ka Genow.efa zagu- ;,;
zwolnienia, wyd. w Łodzi.
Nowakowi Sta[lis~aw. skr&dz.
b.ła. dowód osobisty, "';rd. -~.wydany w KlPc. 1ewie i tarto
5150-3 2 .
kartę zwofo1enia, w~<ianą
5237-:11 fi powołrnia w Sł ip..;y. 5286-2-1
, w Łodzi.
.
52.:>~-3-1
,.... Inowrocłł:łw1u.
'i
L~ · ś
• I
pa1 Alfons zag. karłf hezter-<,,
.
0
1
· k
. 'l d
L
1.
a_ JDU za-,_·_.~.
oze._icwei„ zrse
minowe110 urlopu w:vdari"- '
aJdek Antoai zag dow oso- ·.
ow 18 .raln·•.n-.e eopo
guhiłkarltpowołini!ł wy·n'
·:
·
'
c
•
'J
:
•
dz1ono kartę be1termmo•
iJ.
.',
Ł d·.
509ł:-3-2 ..~d
b1sty, wyd. w gm. W1dzt,W. \w Łodzi.
52
K
.
3
:l
.h1.
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•
.
. .
Łód:i, ZgieNb 30. Weksla uaia·
miecid, wydany w Ł8cH.
5162.3-2
1ewrno'!slnemu Tadeos 0~1 , W am. Brużyca.
5278-3-1
6225 3 1 ~·~taione
.
d ód
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gubili dow osobiste, wyda· w z,,dzi.
urlopow,, wyd. w fotdomm
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w Ł ·dd.
b
osobi-ty, wyd. w Vili KoI Weksle uniewd 1ione. z,istr,1;9.
aBee
M.
wy~t.
b„
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Ad wokal Thomas Y. Banks, 102 E. Crockett ulica, w mieście San
Antonio, stanie Texas, w Ameryce, chce się dowiedzieć adres: Józefy
Sarnowskiej, Franci8zka Dąbrowskiego lub. innych krewnych ś. p. Wieleb.
Ks. Ludwika Dąbrowskiego, który zmarł w roku 1912 w mieście San
Antonio, stanie Texaf9, w Stanach Zjednoczonych .Ameryki.
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6018-1-2
ibenoj<>hen Karolina zaizub1ła
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