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z odnoa,,;eaiem d& domu.
Administracja czym1a od 10 IiUlO do 2~ej p-o pot
111 !i i,
I
Ctma IHIDleru pojedJ'łiuego mk. 80..Dstennik Ur«ttiow1'" prz1Jmu;łe ogłoszenia instytucyj społecznych ł użyteczności punllcznej, od osób zaś prywatnych tylko
Cena ogłoszeń: drobne 25 m.k. za wyl'az,
takłe~ które wynlkatą ze atosuaku do władz rządowych i wymienionych instytucyj. najmniej 250 mk. Zwyczajne: 150 mk. wiersz nonparelowy (&trona 4: szpalty). Nadesłane, po tekście: 125 m.k. (strona 2 1zpalfy).
~wartalD.!e.

Dgłosun11 zamlelstowe i zagr. przyjmowana są tylko przez Ajencję Ogłoszeń i Wydawnictw A. Benke~ Łódź~ Rzgowska 23, m.'27.
W'!M'

9'łliP

I

zmaz

A

trn>uŚĆ• I. 1212. WJ.ka.z usta.w ł rozporzerd~ń. ogłoszonych

w Dzienniku Ustaw .Rzeczypospolitej Polskiej, Jlonitorze Polskim l Dzienniku Urzędowym .Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
•
IV. Wyd z ta ł Pre z y dj a 1 ny: 1213. Nowoegłoszone przepisy i rozporządzenia. 1214: Sądowe wezwania zwrotne.
·
12ll'.>. Ochrona gołf2bl póc1towych.
V. Ru c h sł u i bo wy: 1216. Mianowania, zwolnienia, i przeniesienia.
VI. Kom unik at y: 1217. Dodatkowe warunki Hkupu koni. 1218. Skala podatku dochodowego na rok 1923.

.1.lł..l!ł ·

Ogłouenta,
LL2!!22Z!Z!

Do pp. Prenumeratorów.
'.Administracja Dziennika Urzędowego prosi o wpła
canie wszelkich należności na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na konto czekowe w Pocztowej
Kasie Oszczędności

M 30091.
I.

Wykaz ustaw i

rozporz'ądzeń

w DzieDPik• Ustaw Rzaezyfospolitej
Polskiej, Monitorze Polskim i Dzienniku Urzędowym
Ministerstwa Spraw ,Wewnętrznych.

ogłoszony„lt.

'1212.

ADMINISTRACJA POLITYCZNA.
W Dz. Us.t. Rz. P.
N:r. 109 p.o:z. 1007. Protokół przekazania władzy
przez Naczelnika Paiistwa Józefa. Piłsudskiego Prezydentowi Rzeczypospolitej Gabrjelowi N arutowiezowi.
Nr. 110 p04i. 1010. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1922 r. w przedmiocie zarzą
dzenia stanu wyjątkowego na obsza.rze stoł. m. War-

szawy.
Nr. 111 poz. 1013.

Rozporządzenie Ministra Spraw

Wew.nętrznych z dnia 18 grudnia 1922 r. w przedmiocie
ł~kormnia zarząqzenia stanu Wyjątkowego n,a obsza-

rze m. st. Wars,zawy.

Rozporządzenie

Rady Mini1922 r. o banderze i znakach rządowych statków morskich.
Nr. 112 poz. 1022. Rozporządzenie .Ministra Rolnictwa i Dóbr Pai1stwowych z dnia 25 listopa.da 1922 r.,
wydane w porozumieniu z Ministrami: Pa·zemysłu i Handlu, Kolei Żelaznych, Robót Publicznych i Zdrowia Publicznego w przedmiocie tymczasmvego dozoru weterynaryjno-policyjnego nad transportami zwierząt i surowych produktów pochodzenia zwierzęcego, przewożo
nych drogami żelaznemi i st.at.kami na obszar,ze Ziemi
Wilei1skiej.
Nr. 112 poz. 1014. ,

str1J„w z dnia 2

października

GLÓ\VNY URZ..\D LIKWIDACYJNY.

iv Dz. Ust. Rz. P.
Nr. 112 poz. 1025. Rozporządzeniec_, Prezesa Głó
wnego Urzędu Likwidacyjnego z dnia 1 grudnia 1~22 r.~
wydane ·w porozumieniu z l\Hnistrn.mi: Skarbu, Rolnictwa i Dóbr Pa1istwowych, Spra.w Wojskowych j Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego w przedmiocie zbycia
lub zamiany nieruchomych majątków, które przeszły
lub przejdą na rzecz Pa11stwa w myśl usta,wy z dnia 15
lipca 1920 r. o likwida.cji majątk6w prywa.tnych w wykonaniu Traktatu Pokoju~ podpisanego w Wersa.Iu dnfa
28

czen~ica

1919 r.

GU)WN Y URZ„~D ZIEMSKI.

fF Dz. Ust. Rz. P.

Nr. 112 poz. 1024. Rozporządzenie Prezesa Głó
Urzędu Ziemskiego z dnia 30 listopada 1922 r.,
wydane w porozumieniu z Ministrem Spra.wiedliwo~ci

WD:ego

'Str. 1206

'Nr. '52

o warun,kach udzielania instytucjom upoważnienia do
przeprowadzenia , parcelacji nieruchomości (majątków)
ziemskich, oraz o sposobie jej pro.wadzenia.

doda.tków drożyźnianych do opłat notarjuszów, adwokatów i komorników sądowych, tudzież do kosztów są
dowych w górnośląskiej części Woje.wództ.wa śląskiego.

ROLNICTWO I DOBRA PAŃSTWOWE.

SPRAWY WOJSKOWE.

W Dz. Ust. Rz .. P.

fV Dz. Ust. Rz. P.

Nr. 112 poz. 1022. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr P~ństwowych z dnia 25 listopada .1922 r.,
wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu~ Kolei Żelaznych, Robót Publicznych· i Zdrowia Pu·
bliczuego w przedmiocie tymczasowego dozoru wetery-naryjno-policyjnego nad transportami zwierząt i surowych produkt(w pochodzenia,,. zwierzęcegó, przewożo
n,ych drogami żelaznemi i statkami na obszarze Ziemi
Wilei1skiej.
Nr. 112 poz. 1023. , Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Pa1istwowych z dnia .5 grudnia ~·922, r.
w przedmiocie, zmiany norm pienięznych, wymienionych
w punktu.eh: c), d), e), i), g), h), par. 5 rozporządzenia
R~dy :Ministrów z dnia 23 listopada 1920 r. ·o organizacji i zakresie działania okręg~owych za.rządów lasói

Nr. 109 poz. 1008. Rozporządzęnie. Rady Mh)istrów z dnia 30 listopada 1922 :r. w przeClmiocje dollttków dla wojskt>wy;ch na czas ćWiczei1 (ma~wró.lł)
poza obrębem stałego garnizonu.
·
Nr. 112 poz. 1016. Rozpor~ą,d.zenie Rady Ministró~w z dnia 30 listopada l 922 r. w przedmiocie dod.afków rod~innyeh .dfa osób wojskowych.

państwowych.

SPR.AWY ZAGRANICZNE.
·W Dz. Ust. Rz. P.
Nr. 111 poz. 1012. Oświadczenie Rządowe z dllia
1.0, grudnia 1922 r~ o przystąpieniu Bułgarji do Konwencji w spTawie, utworzenia.. w .Paryżu Międzyn.a.rodo:
wego Instytutu Chłodr~fotwa.

ZDROWIE PUBLICZNE.

W Dz. Ust. Rz. P.

SKARBOWOśó.

W Dz. Ust. Rz. P.
Nr. 112 poz. 1015. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 Hstopada 1922 r. w przedmiocie ujedno~
stajuienia opodatkowania kwa.su octowego n:t obsza:rzc
Rzeczypospo1itej Polskiej.
- Nr. 1.12 poz. 1020. Ro.z.porządzenie Minist,ra Rkar-.
bu z dnia 23 listopada 1922 r. w' przedmiocie wyłącze
nia powiatów: brasławskfogo, dzriśnii1skiego, duniłowi- ·
czowskiego i wileijskiego z pod kompetencji Izby Skarbowej w Brześciu n/Bugiem i włączenia. ich do okręgu
administracyjnego faby Skarbowej w Wilnie. ·
Nr. 112 poz. 1021. Rozporządz.enie Ministra Skai::
bu z dnia. 30 listopada 1922 r., celem wykona.nia ustawy
z dnia 26 wtze1śnia 1922 r. o opla.cie za na,dzór nad zakładami u bez,pieczen.

Nr. 112 poz. 1018. R,ozporządzenie Ministra Z,drowia Publicznego z dnia· 20 października 1922 r., wYdane w porozumieniu z Ministrami: Spra,w Wewnętrznych,
8pra w Zagraniczuyeh i Pracy i Opieki Społe·cznej'
w przedmiocie wpr0iwad.z.enia na·Ziemię Wilei1~lrn. nin·
których ~ozporządzeli sa.nitarnych.
Nr. 112 poz. 1019. Hozporządzenie Ministra Zdrowia P14bliczneg.o z dnia 9 grudnia, 1922. 1·. o. taksie ,Siptekarski ej (prace przy recepturze).
·

W Monitorze Polskim,.
Nr. 2~9 poz. 210. Rozpoa-ządzenie Rady M.,uii,." trów
z duia 20 Iistopnda 1922 r. 'v przedmiocie ustanowienia.
Pm1Rtwowej Rady ~drowia.
· ·
1
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OKÓLNIKI-

SPRAWIEDLIWOść.
W Dz. Ust. Rz. P.
po~. 1009.. Rozpo;rządzenie lVIinistr.a, Spraz dnia 12 grudnia 1922 r., zmieni::tjące niektóre przepisy o adwokaturze górnośląskiej części W ojew6dz,twa śląskiego.
Nr. HO poz. 1011. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z_ dnia 6 grudnia 1922 roku w przedmiocie
zmiany niektórych przepisów o rozjemcach w górnośląskiej części W oje.wództwa Śląskiego.
· Nr. 112 poz„ 1017. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1922 r. w przedmiocie poddania sądownictwu doraźnemu na obszarze m. st. Wars.zawy dalszych przestępstw wymienionych w art. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 1919 ,r. w przedmiocie sądów dm~'.
inych.
Kr. 112 poz. 1026. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo8ci z dnia 13 grudnia 1922 r., zmieniające niektóre przepisy niemieckiej ordynaoji o opłatach adwokatów w górnośląskiej. części Województwa śląskjego.
„.
Nr. U2 poz. 1027. Ro·zpoDządzenie Ministra Sprawiedliwcf§ei z dnia 13 grudnia 192~ r. w przedmiocie

Nr. 109

wiedliwości

M

Wydział Pre~ydjalny.
1213
L. Pr. 3685 (36) I.

Łódź,

dn. 16 grudnia 1922 r.

Okólnik Nr. 219.
Do Panów Na:eizehiiik.ów Wydziałów Wojew6dztwa
J„ódzkiego, Okręgowej. Dyrekcji Rob. Publ., Pana
Komisarza Rządu na m. Łódź i WS'zyistkich Pamów
Sta1x>:stów.

Województwo zwra~a uwagę na ogłoszone w Nr.
l05 Dz. U. R. P. pod poz. 976 roz1porz. Prezydenta Min.
z dnia 25/XI 1922 r. o kos.zfach postępow. przed Na:jwyższym Trybunałem admini·strwc., pod poz. 978 mzporzą.dzenia Min. Zdr. Publ. ·z dnia 9/XI 1922 r. w przeumiocfo :obowiązku zgłaszania :Wypadków twaffiz.ieli,
a w Nr. 106 Dz. U. R. P. pod poz. 982 rozpor~. Raid.y
Min. z dniw 27/Xl. 1922 r. w przedmiocie uzupełnieni~
organizaicji ·zrębów lasó:w państwowych.

- - DZIENNIK:
Z . . powyższe.mi przepisami należy jak najcychlej
szc'zegółowo się za~znajomić.

Woje,woda w z. (_;.) L y szk owski.

Lód.ź,

dn. 16 g111dnia 1922 r.

Okólnik Nr. 220.
Do Panów Stairostów Województwa l~ódzkiego.
W,skutek zażale1iia; ze strony władz sądowych na
nie,terminowe przesyłanie wezwa,ń ·zwrotnych, Województwo poleca pouc'zyć wójtów gmin i organa Policji
Pa.fLstW(}W~j, ahy wezwania zrwrotne przesyłały Sądom
bezwarunkowo przed wyznaczonym terminem sądo
wym, a to celem zapohieżenia odraczania spraw sądo
wych.
Wojewoda w z.(~) ł-'yszkowski.

1215
Ł6dź,

dn. 21 gmdnia 1922 r~
Okólnik. Nr. 22 2.
Do wszystkich Panów 8-tarostów i .Pana Komisarza
Rządu na .m. Łódź.
W ślad za okólnikiem Nr. 129 z dn. 19/XII 1921 r.
L. Pr. 4167/I (1) Wojmvódizi.Jwo ·zgodnie z roz:porząd,ze·
11iem Min. 'Spraw Wewn. z dnia 1/XII 1922 r. I-'. AD.
2156 oznajmia, że w sprawie ochrony gołębi .poc!zto·
wych Ministerstwo Spra:w Wewnęt:vznych reskryptem
z dnfa 16/XI '19'2:1 r. Nr. AW. 1107 poleciło miedzy innemi, wydać zarz.ądzenia., celem tępienia ptaictwa' ··drapi.e·żnego w spos6b doz,wolony.
Aby usunąć wszelkie rwą.tpliwości, jaikie polecenie
.
to w praktyce mogłoby na!sunąć, niniejszym w-yja.śnia
się, że użyte w powyższym reskrypcie wyrażenie
„w spo'Sób dozwo1ony" odnosi ;się iiietylko do S!posobu
t,ępie1liaJ drapieżn~ków i. do podmiotowych uprawniei1
takiego tępieni1a, ale także do gatunków ptactwa podpa,dającego tępieniu. Tępieniu podle;ga.ją tylko te gatunki ptactwa, które w myśl oho!wią'zujących przepisów
łowieckich, uznane są za szkodników, o ile skądinąd
nie poddan;o ich ochronie ze względu na ich charakter
zabytku przyrody. · Wypadek ten zachodzi w obecnej
chwili w odniesie'liiu do orła przedniego (Aquila chryRact'Os), którego tępienie zostało ·zakazane rozporządze
niem Min. W. R. i O. P. 'Z dnia 15/IX 1919 r. Monitor
Polski Nr. 208 ex 1919 r. Podobnież µale·ży wyłączyć
z akcji tępienia te ga1tunki ptructwa, które· mimo swej!
z punktu widzenia nauki. uz,asadnionej przynależności
do grupy p~twa; drrupieżnego; . prz.e?ież z uwagi ~a
znac1zną ko1~zyść dla rolnictwa 1 ło1W1.ectwa wymagaJą
niezbędnie oehrony. Należą tu niektóre gatunki sów
i ptactwa drapieżnego 'dziennego, jak ~rze~ewszJ71stk~em
m~szołowy ·dmpieżnihl, ~i,s·zczące z w;elkim poż~k1~m
polne gryzonie. Gatunki te wyłączaJą w.s·zystk'le memal ustawy łowieckie ·z: krutegorrji s zikodników. . Chodzilo:by je,dyuie o pouczenie kół interesowanych, dla
których z,wykle miarodajnym jest tylko zew~ętrzny
gląd pt3ika., że wymienione powyżej gatunki wymagaJą
be,zwzględnej ochrony.
,
·Zechce prz.eto Pan wydać :stosorwne wyj:tśnienie
podległym sobie urzędom i organom.
Wojewoda .w z. (-) L y s z k..o wski.
L. Pr. 2492 (8) I.

-.

su.
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Ruch

służbowy

za okres od 1. VIII. 1921 r. do 1. XI. 1922 r.
1218

1214,
L. Pr. 5473 (1) I.

URZĘDOWY

1

1

1

wr-

H' Województwie:
Pan Minister Spraw Wewnętrznych zwolnił z dniem
15.XII 1922 r. Władysława. Woźniaka ze stanowisk.a
prowizorycznego urzędnika VII st. służb.
Pan Wojewoda mianował:
IzydoTczyka Antoni.ego urzęQ.n. djetarj. IX st. sł.
Hetmana Janusza nieetafowym urzędn. XI st. sł.
Zygmunta Albrechta prowizorycznym urzędnikiem
IX Bt. sł.
·
:Miszewskiego Ludwika urzędnikiem VIII st. sł.
Milczarka Zygmunta urzędnikiem IX st. sł.
Stawowczyka Zdzisława urzędnikiem IX st.. sł.
Epsteina Władysława urzędnikiem VIIl st. sł.
Apostołównę Eugenję prow. umędn. XI st. sł.
Hykielową Janinę prrow. urzędniczką XI st. sł.
Trzepałkowską Apiofonję prow. urzędn. XI st. sł.
Michalczewską Miec·zysławę p. o. urzędn. XI st. sł.
Wysoglądową Stanisławę p. o. urzędn. XI st. sŁ
Sikorską Marję p. o. urzędn. X st. sł.
Sampiolińską Kazimierę p:row. urzędn. XI st. sł.
Wa.rdęcką Aleksandrę prow. urzędn. XI st. sł.
Dobrzyckiego Józefa urzędnikiem X st. sł.
Kubika Romana sekretarzem IX sit. sŁ
W ołodźko Zofję urzędniczką X st. sł.
Woźnia;ka VVładysława prow. urzędn. VII st. sł.
Mertynównę Cecylję p. o. st. kancelistki w X st. sł.
Wysocką Marję p. o. urzędniczki XI st. sł.
Wolską Zofję p. o. sekretarki IX st. sł.
Grabakową Eugenję st. kancelistką X st. sł.
Lorentzównę Zofję st. kancelistką X st. sł.
Busiakiewiczową Janinę urzędniczką X st~ sł.
Kurella Marję p. o. prow. urzędn. XI st. sł.
Stepniównę Zofję prow. urzędn. Xl st. sL
Kubik6wnę Feliksę prow. urzędn. XI st. sł.
Chrempinskiego Jerzego urzędnikiem. .Vill st. sł.
Warchołównę Janinę prow. urzędn. XI st. sł.
Piątkowską Janinę urzędniczką IX st. sł.
Pfeiferównę Łucję sekretarką. IX st. sł.
Kasprzynską Helenę nieetatową praeown. XI st. sł.
Waliszewską W audę niee~tową urzędn. XI st. sł.
Duszykównę Martę p. o. st. kancelistki X st. sł.
Kozłowską Stefanję p. o.· st. ka.ne. X st. sł.
Sikorską Marję p. o. st. kane. X st. sł.
Bartczakównę Janinę p. o. ka.ne. XI st. sł.
Fabiszewskiegd Leopołda pomoon. refer. Vlll st. sł.
Szubertównę Irenę prow. urzędniczką· XI st. sł.
Krzyżanowskiego Władysława urzędn. rachunków
VIII st. sł.
Mertę Włodzimierza nieetatowym urzędn. Xl st. sŁ
Giei1skiego Alfreda prow. urzędn. X st. sł.
Hoffmana Franciszka nieetatowym urzędn. X st. sł.
śliwanskiego Adama nieetatowym urzędn. XI st. sł.
Myszkorowskiego Franciszka urzędn. ·v111 st. sł.
Namysłowską Helenę urzędniczką IX st. sł.
Dobrowolskiego Stefana prow. urzędu. IX st. sł.·
Wernerównę Janinę urzędn. dietarjuszką XI st•.. sł.
Albrechta Zygmunta urzędn. dietarjuszem IX .st. sł.
Mireckiego Władysława urzęW,.ikiem dieta.rjuszem
IX st. sł.
·
·
Woj ciesz.a.ka Piotra urzędn tijetarjuszem ·XI st. sł.

'Str..___,1208
___

. . „--.. -.„ ........._...,._ _____ .,...

tJ '.R 'Z Ę D 'O W Y

D "Z 1 E N N 1•. K

Święcicką Wandę urzędn. djetarjuszl{ą XI st. sł.
Klubińskiego Władysława urzędu.

lV Starostwach ·i w Kom.

Rządu

djetarj. IX st.

na rn.

Erlicha Hermana p. o. sekret.. IX st.
sł.

Hządu.
Kuźmińskiego

sł.

w Kom.

Rządu.

Kom. Rządu.
st. służb. w Kom.

w Kom.

w K-0rn.
Rzadu.
,
· Pilińską Kazimierę kanc. XI st. sł. w Kom. Rządu:
Kunklównę Marję st. kanc. X st. sł. w Kom. Rządu.
Szczepańską Weronikę st. kanc. X st. sł. w Kom.
Rządu.

Jagusia Wacla:wa p. o. st. kanc. X st.
Rządu.

sł. w

Kom.
„

Sobczyka ,Józefa p. o. st. kanc. X st. służb. Star.
\v Kaliszu.
Zahora11skiego l\farjana p. o. sekret. IX st. sł. Stai!'~
w Lodzi.
·Dziedziica. Filipa p.
ka.nc. X st. sł. ·w Kom. Rządu.
Pindrasa Franciszka p. o. kanc. XI st. sł. w Kom.
Rządu.
·
l\faleszewską, Zofję p, o. st. kanc. X st. służb. Star."
w Koninie.
Jankowską Bogusławę p. o. st. kanc. X st. sł. St.al.
w Kole.
Pawelskiego Józefa sekreta.rzerń IX st. sł. Star.
w Wieluniu.
Pruszkowskiego .Józefa st. kanc. X st. służb. Star.
w Lodzi.
Bartc'zaka Ant:onieg·o st. kanc. X st. służb. Sta,r.
w Sieradzu.
Rukę Józefa pomocn. referenta VIII st. służb. Star.
w l-odzi.
święcickieKO St.anisława st. kanc. X st. służb. Sta.r.
w Piotrkowie. ,
Gołębiowskiego Zygmunta p .. o. st. kanc. X st. sł.
Star. w Sieradzu.
Pabiehównę Elźbietę p. o. st. kanc. X st. sł. Star.

o.

Star.

Hządu.,

w Kom.

służb.

Furczyńskiego Wiktora sekret. IX st. sł.
Hządu.
Piekarskiego Stanisława st~ kanc. X f:'t. sł.

st.sł.

Pluteckiego Stanisława starsz. kancelistą X st. sł.
Star. w· Kaliszu.
·
Groto Piotra ~aiczelnikiem kanc-ela.rji VIII st. sł.
Star. w Słupcy.
Ruszkowskiego :F'ranciszka p. o. st. kanc. X st. sł.
Star. w Wieluniu.
Woźnicę Stanisława. st. kanc.· X st. st Star. w Radomsku.
Treszczowa Konstantego p. o. kanc. X st. służb.
Star. w Słupcy.
Falkowskiego Zdzisła,wa p. o. kanc. XI st. służb.
w Kom. Rządu.
Przybycienh1 Eugenjusza prm~. urzędnika XI st. sł.
w Kom. Rządu.
Stillera Roberta st. kanc. X st. sł. Star. w Koninie.
Fa.ndrycha Wilhelma p. o. pomocn. ref er. VIII st. sł.
w Kom. Rządu.
Przybylskiego Ka.zin;i,.ierza p. o. sekret. IX st. służb.
w Kom. Rządu.
Sobockiego Nikodema p. o. pomocn. refer. VIII st.
służb. w Kom. Rządu.
·
.
Sellównę \Valentynę st. kancelistką X st. sł. Star.
w Kaliszu.
,
Myszkowską Irmę kmrnelistką XI st. Błużb. Star.
w Radomsku.
, Woźniakowską Antoninę st. kanc. X st. służb. Star.
w Radomsku.
Klugę Stanisła,wa. st. kanc. X st. sł. Star. w Wieluniu.
·
Forysia .Jakóbn, st. kanc. X st. służb. ~tar~ w Wieluniu.
Tyszarskicgo Sfan~sława st. kanc. X st. służb. Star.
w J_,asku.
Ostrow_skiego Stanisła:wa. p. o. sekret. IX st. służb.
w Kom. Rządu.
Sła,wińską Annę sekret.· IX st. sł w Kom. Rządu.
ślusarskiego Romana- st. kanc. X st. służb. w Kom.
sł.

w Kom.

,

R~d~

w Kaliszu.

lHHlera Teodora sekret. IX st.

sł.

Rzadu.
· GrzywMza Władysła,wa sekret. IX st. sł. • Kom.

Sta.r. w Kole.

Sylwestra sekreta,rzem IX st.

Henryka kanc. XI st.

Rządu.
Górnicką. Zofję kanc. XI st. sł. w
Płoszewskiego Marjana sekret, IX

w Słupcy~
Kolańskieg~o

w Korn.

Ka.rc.zewskiego Antoniego st. kanc. X st.

Łódź,

Franciszka pomocn. refer. VIII

służb.

Rządu.

Pan Minister Spra.w 'Wemiętrznych zamianował
definitywnie prowizorycznego urzędnika VII st. sł, Ludomira Lewandowskiego, urzędnikiem VII st. sł.
Pan Wojewoda zamianorwał definitywnie prowizory~znego urzędnika IX st. sł., Eugenjusza Przybycienia,
urzędnikiem IX st. sł.
,
Sucheckiego Cze.sława urzędnikiem IX st. służb.
Star. w Lodzi.
Duni~owskiego Marja.i1a p. o. st. kancelisty X st. sł.
Star. w Łasku.
,
Dybka Andrzeja p. o. sekreitairza IX st. służb. Stair.
w Słupcy.
Wiśniewskiego Feliksa p. o. kancelisty XI st. sł.
Star. w Słupcy.
.
Ciesz.ka Zygmunt.a p. o. ka.nc. XI st.. służb. Star.
w Brzezinach.
Olszewskiego Wacława p. o. starsz. kanc. X st. sł.
Star;. w Słupcy.
· Gerke Aleksandra p. o. st. kanc. X st. służb. Star.
Wiśniewskiego
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w

łl

Łasku.

Cyrulińskiego Tadeusza p. o. st. kanc. X st. służb.
Star. w J_.,ęczycy.
·--; · Czerwil1skiego Leonarda p. o. st. sekret. IX st. sł.~
Star. w Brzezinach.
·
,Jareckiego Ignacego p. o. kanc. XI st. służb. Staor.
w Sieradzu.
Farysia. Jakóba p. o. sekretarza. lX st. służb. Star .•
w Wieluniu.
Jankowskiego Bolesława p. o. sekret. IX st. sł'1żb.
Star. w Kole.
Bęczkowskiego Mieczysława p. o. sekret. IX st. sł.
Star. w Kaliszu.
Zielenfowskiego ~ła~vomira p. o. st. kanc. X st.. sł.
Sta.r. w Łęczycy.
Popa Leonarda p. o. sta.rsz. kanc. X st. służb. St.ar.
w Ła.~ku.
Derskiego Ignacego p. o. seluet. IX st. służb. Star.
w Lasku.
Klikaue.ra R.ndolfa p. o. ~ekret. IX st. służb. Sta:r.
w Lodzi.

.

Scheffla Hermana p. o. sekret. IX st.
w

służb.

Beckera Alfreda p. o. sekret. IX stużb. sł.
w Lasku.
Kluge Stanisła:wa p. o. sekret. IX st. służb.
w Wieluniu.
Ga.bara Franciszka p. o. st. kanc. X st. służb.
~v Lodzi.
Prylińską Halinę p. o. st. kanc. X st. służb.

w

Star.

Łęczycy.

Star.
Sta r.
1

Star.
Star.

Łęczycy.

Fabiańskiego

Henryka p. o. st. kanc. X st.

sł.

Star.

w Sieradzu.
Ciemiengę

Dobrz~ńskiego

sł.

Star. w Brze·
Józefa pomocn. refer. VIII st. służb.

Urbana sekret. IX st.

zinach.

Star. w Turku.
Skorupskiego Zygmunta pomocn. refer. VIII st. sł.
Star. w Koninie.
Sadowskiego Bolesława pomoen. refer. VIII st. sł.
StaJ.-. w Sieradzu.
Pan Minister Spra,w W ewnękznych zwolnił:
Henisza Aleksandra, p. o. urzędnikvj VII st. służb.
Star. w Kole.
Dąbrowskiego Stanisława, referenta VII st. służb.
Star. w J-'odzi.
Karnickiego Antoniego, p. o. referenta, w Kom.
Rządu.

.Patka Eugenjusza, p. o. referenta w Kom. Rządu.
Taubenschlaga Gustawa, refer. VII st. służb. Star.
w

Łodzi.

Łaszczyńskiego
w Słupcy.

],elicjana,

p. o.

referenta Star.

Stefana, referenta Star. w Turku.
Pan Minister Spraw Wewnętrznych przeniósł:
Dudę Józefa, ref. Star. w Koninie, do Star:.;w Wieluniu.
Jarmickiego Mieczysława, refer. Star. w Sieradzu,
do Star. w Wieluniu.
Orłowskiego Gustawa, ref. Star. w Wieluniu, do
Starostwa w Radzyminie w charakt. kierownika tamt.
Starostwa.
Dukwicza Stanisława, refeir. Star.· w Radomsku, do
Star. w Łodzi.
Zalewskiego Wincentego, refer. Star. w Sieradzu,
· do ·Star. w Słupcy.
Dudę Józefa, ref. Star. w Koninie, dÓ Sta.r. w Kole.
Strużyckiego Aureljusza, refe.r. Star. w Łodzi, do
Urz. W ojew. w Łodzi.
Sosińskego Mieczysława, p. o. urzędn. Star. w Radomsku, do Star. w Koninie.
Kłósaka Franciszka, p. o. urzędnika VII st. służb.
w Star. Stopnickiem, do Star. w Łodzi.
Hanke Rudolfa, refer. Sta,r. w Kaliszu, do Star.
w Radomsku.
D-ra Gutka Zygmunta,, Starostę w Słupcy, do Star.
w Brzezinach.
Robakiewicza Zygmunta, Starostę w Brzezinach,
do Star. w Krzemieńcu.
Łabudzkiego Jana, refer. 8ta.r. w Brzezinach, do
Urz. Wojew. w Lodzi.
Obrębskiego

Bobińskiego Zygmunta, urzędn. V1I st. sł. w Brze.
zinach, do Star. w Brzezinach.
Kolarzowskiego Leona, refor. Star. w Piotrkowie,
do Urz. \Vojew. w I.Jodzi.
Vfoęka Edw·arda, refer. Star. w Piotrkowie, do
Star. w Kozienicach.
Zan~bskiego Ant,oniego p. o. pomocn. refer. VIII
st. sł. Star. V1'" Brzezinach.
. Piekarskiego NLkodema p. o. st kanc. X st. sł.
Star. w Brzezinach.
Roterta Eugenjusza p. o. pomoc. refer. VIlI ·st. sł.
w Kom. Rządu.
Raniowskiego Wojciecha, sekret. IX st. sł. Star.
w Radomsku.
Raźnie 1 wskiego Romana st. kanc. X ,st. sł. Star.
'v Kole.
Trybyszewskie go Stanisława ,sekret. IX st. sł. Star.
w Słupcy.
Krupczyń~kiego EugN1jusza p. o. st. kanc. X st. sł.
Star. w Turku.
Piechotę Stanisława p. o. st. kanc. X st. sł. w Kom.
R:ządu.

Milc:zarka Juljana p. o. kanc. XI st. sł. Starostwa
w J.„a,sku.
Wojciechowsldego Witolda p. o. pomoc. refer. VIII
st. st Star. ·w Łęczycy.
W estfafa Klemeni:ia p. o. sekret. IX st. sł. Star.
w Turku .
Kulawiwka J 6zefa p. o. kauc. XI st. sł. Starostwa

w

Słupcy.

Zelanowsldego Józefa sekret. IX st. sł. Starostwa

w Radomsku.
Fiszerównę Janinę

p. o. st. k:mc. X st.

sł.

w Kom.

Rządu.

Fig·Iównę
Rządu.

Zofję

p. o. st. kanc. X st.

sł.

w Kom.

Nowaczyka Stanisława p. o. kan'c. XI st. sł. Star.
Koninie.
w
Turskiego Antoniego p. o. pomoc. refer. VIII st. sł.
Sta~r. w Radomsku.
Kurcewskiego Jana ·p. o. st. kanc. X st. sł. Star.
w Koninie.
Kiełczewskiego Józefa p. o.. kanc. XI st. sł. Star.
w Brzezinach.
Renkla Wiktora p. o. k'anc. XI st. sł. Staro·stwa
w Ła:sku.
Eichblata Edwa~da. p. o. pomoc. ref. VITI st. sł.
Star. w Turku.
G111hnównę Stefanję prorwiz. urzędn. X st. sł. Star.
w Lasku.
Sypniewskiego Marjana prowiz. urzędn. XI St. sł.
Star. w Łasku.
-Fajfra Władysława prowiz. urzędn. IX st. sł. Star.
1

w Łasku.

Bortnowskiego Józefa prowiz. urzędn. VIII st. eł.
w Kom .. R~ądu.
Hejdukai Antoniego prowfa. urzędn. 1X. st. sł. Star.
w Turku.
Malinowskiego Aleksandra prow. urzędn. XI st. sł.
, ·
Star. w Łasku.
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Mainieckiego Jaina;

w Piotrkowie·.

urzędn&iem

vm· st.

sł.

UR Z

Reina; Mauryce.go·

uTzędnikiem

·

VIII st.

sł. w

Kom.

w

Rap&ł& Ed;warda. prow. urzędn. XI st. sł. Starostwa
Koninie.
Fr:u:k:aeza Antoniego prow. urzędn. XI ·st. sł. Star.
w KiOninie.
1

Zielińskiego Michała:
Kołe.

Tamow$kiego

prow.

urzędn.

·

Rządu.

IX st.

sł.

x· st.

sł.

Rządu.

ja,na pro1w. urzędn. X st. sł. Star.

w Lodzi.
sł.

Goczyńskiego Jana urzędnikiem djetatjusza XI st.

Star. w Turku.

Dmochowskiego Zygmunta urzędu. djetairj. XI st.
Star. w Radomsku.
P,odkulińskiego Mia.rjana urzędnikiem VID st. sł.
Star. w K·aliszu.
Filipóiwfozal Leona urzędu. djetaT. X st. sł. Star.
w Radomsku.
Mierzejewskiego Jana u~~ędn. IX st. sł. Starostwa
w Lęc·i.ycy.
Kapczyńskiego Kazimierza urzędn. djetarj. XI st.
sł.. Star. w TurkU.
Zawadzikiego Alfreda urzędu. djetarj. vm st. ~ł.
Star.- w KaliSlzu.
sł.

II.
Pa.n Wojewoda, z,wolnil:
W Województwie Łódzkiem:

.

Soberaka Teofila p. o.

Marję S.okiołowską; 'Ze

st. kanc. X st.

sł.

Star.

sł.

Star.

p. o.

urzędn.

urzędn.

XI 5t.

sł.

St;ir.

X st.

służb.

Star.

.Suczyńskiego Jai1a p. o. urzędn. XI st. służb. Star.

stanowiiSika p. o. kaamełist:ki

Starostwa; w Piotrkowie, a zaraizem mfanował ją prowizoryic·zną urzędnfozką XI 'St. sł. W ydiziału Zdro:wia: Pu bl.
Ma~k.sa Adolfa pomóc. refer. VIII st. sł.
Rymkowską B:mnisławę p.·o. ikanc. XI st. sł.
illeroslkównę Alinę p. o. st. kanc. X st. sł.
Michalc·zewską Miecz.ysławę p. ·o. nieet. praicown.
XI sti. sł.
Grnżewsiką Ludwikę p. o. srt. kanc. X st. sł.
1Walisizewską
Irenę P'· o. ka.nc. XI st. st
Skrzypkową Staniisfawę p. o. kanc. XI ·St. sł.
Stępniównę Zofję p. o. kanc. XI st. sł.
DzienfaJtowską Zofję p. o. k~c. XI st. ,sł.
Wardęcką Aleksandrę p. o. kanc. XI st. sł.
Szubertównę Irenę pro-wiz~ urzędn. XI 'St. sł .
Epsteina Władysława porno~. refeT. vm st•. ~ł.
Wysoglądo.wą Stanisławę nfoetat. urzędn. XI st. sł.

W Starostwach i w K01n. Rządu nam. Łódź.
Antoriiego WaeławaJ FrukM·zai na własną prośbe
proiw. urzędn. XI .st. sł. Star. w Koninie.
·

Łęczycy.

Wąsowskie,go Stanisława zast. refer. VII st. służh.
Star. w Lodzi.
Koszarka· Józefa p. o. sekret. IX st. służb. Star.

w

Lewandowicza Jerzego pro:w. urzędn. IX st. sł.
Star. w Lod~.
Knycza Juljusza prow. urzędu. VIII 'St. sł. w Kom.
Mościckiego

Starostwa

w Łęczycy.

Surowiaka Antoniego prow. urzędnikiem

w Kom.

Rem.bekównę Ka1zimierę
Łasku.

· Białkfowicz6wnę Janinę
w·Łęczycy.

pr-0w: urzędn. XI st. sł. Star.

Stanisława

sł.

X st.

Cieplaka Aleksa.ndm p. o. urzQdn. V\III st.

w

Star. w KaJ.mzu.

kam~.

st.

·

w Koninie.

Moidżeńakfogo Edw&rda pro:w. urzędn. XI st. sł.
Słupcy.
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Kin!dlerową Jadwigę

Star.

w

w

D·O W Y

w Kalis·zu.

R-ządu.

Star. w

Ę

Łęc,zycy.

·Berkowicza Henryka, ·p. o. kanc .. XI st. st w Korn.

~~.

.

Falkowskieg·o Zdzisłavla p. o. kanc. XI st. służb.
w Kom. Rządu.
'Frindt.a K:tir:ola p o. pomocn. refer. VJII st. służb.
Star. w Lodzi.
Tyszarskiego Stanisława s.t. kanc. X st. sł. Star.
w Lasku.
Myszlrowską Irenę kanc. XI st. Hłużb. Star. w Ra(lomsku.
·
Zawadzkiego Kazimierza p. o. st. ka.np. X st. służb.
Sta:r. w Kole.
Dudzinskiego Bolesława p. o. urzędn. Vffi st. sł.
Star. w Lodzi.
'
Biskupskiego Ignacego p. u. urzędn. X st. sł. Star.
w Sieradzu.
Chorążew\ozównę Ma.rję p. o. kanc. XJ. st. sł. Star.
w Kaliszu.
Lłsieclciego Władysława p. o. st. kanc. X st. shtżb.
8t.ar. w Kaliszu.
Szczepańską. Wandę p. o. kanc. XI st. służb. Star.
w

Kalis;~u.

Wernera Henryka p. o. kanc. XI st.

służb.

-:w Lod,zi'.

Siar.

Knychalskiego Feliksa pomocn. refer. VIII st. st
Sfar. w Kaliszu.
Wiśniewskiego Felikoa p. o. kanc. XI st. sł. Star.

w

Słupcy.

Sza.dównę Kafarzynę

p. o. kanc. XI st. służb. Star~

w Lod.zi.
Łętowską Ele001orę

w··Lodzi.
Male.szewską Zofję

w Koninie.
Jagusia

Wacława

Rządu.

p. o. kanc. XI st. służb. Star.
·
p. o. st. kanc. X st. służb. Star.
sł.

w Kom.

służb.

w Kom.

p. o. st. kanc. X st.

Dziedzica Filipa p. o. st. kanc. X st.
Rządu.

.Żurakowskiego

Sta.r. w Turku.

Jana p. o. pomocn. ref er. Vlll st. sł.

,

Rowińską Kamillę

.·w Lodz.i.

p. o. ka.nc. XI st.

służb. Star~

Soczyka Edwarda p. o. st. kanc. X st. słUżb. Stal"'.
w Piotrkowie.
Górską Zofję p.. o. kanc. XI st. sł. Star. w Konirnie.
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.Krzyżanowską Wacławę nieetłtt.

Star. w Brzezina.eh.

maszyn. XI ist.

sł.

·

Szkudlarkównę Zofję p. u. kanc. X st. służb. Star.
w Koninie.
Pindrasa Franciszka p. o. kane. XI st. sł. w Kom.
Hządu.
Bełdi;ii1skiego

Romana p. o. kane. XI st.

sł.

StaT.

w Kole.

Waltera Adama nieetat. pracown. XI st. sł. Sta.r.
w Brzez.ina.ch.

Barcza Edwarda p. o. urzędn. XI st. służb. Star.
Lodzi.
Milczarka Juljana p. o. kanc. XI st. służb. Star.

vV

,,y Łasku.
p. o. kanc. XI st. służb. Star.
.
'
.
Dunikowskiego l\farjana lJ. o. t-1t. kanc. X st. sł.
Stair. w Łasku.
Ząsadzińskiego J\tieczysła wa p. o. urzędn. X st. ~ł.
Stctr. w Koninie.
Wolcendorfa Lm.-.,jana l'· o. sekret. IX st. sł. Star.
w R'3idfJ1mSku.
Hudecównę Jctdwigę p. o. kanc. XI st. służb. Star.
W\Piotrkowie.
·
Kula,wiaka .Józefa p. u. kanc. XI .j:. służb. Star.
w Słupcy. ·
Bączko·wskiego Miec.zysława. l'· o. sekret. IX st. sł.
~tar. w Kalis~u.
· Be<~ke.ra Alfreda. p. o. ::;ekret. IX st. służb. Star.
w Lasku.
Kalickiego Jana p. o. pmnocn. refer .. \Tl.II st. 81.
Sta:r. w Brzezinach.
Fandrycha Wilhelma p. o. u.rzędu. VUI st. służb.
w :Kom. Rządu.
Rukę.,Józefa pomoC',n. refer. VIII st. sł.użb. Star.
w Lodzi.
·
Goldwassar6wńę 'Helenę prowiż. urzędu, X st. sł.
Star. w Radomsku.
Smulskiego Wacława fl· o. urzędn. IX st. sł. Sbir.
Brzezinach.
Fibicha Alfreda st. kanc. X st. sł. Star. w Łodzi.
lVIiillera Teodora luzędn. IX st. sł. w Kom. R.ządu.
.

\v
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Raniowskiego Wojciecha, p. o. sekt·et. IX st. służb .
Sta:r. w Brzezinach, do Star. w Radomsku.
Kidę Józefa, p. o. kane. XI st. sł. Star. w l..ęczycy~
do Star. w Wieluniu.
Kuligowskieg·o Czesla.vva, p. o. st. kauc. X st. służb.
Stair. w KaHszu, do Star. w Turku.
Popiewskiego Stanisła:wa, pomocn. refer. VIII st. sł.
Star. w Słupcy, do Star. w Brzezinach.
Zajączkowskiego Józefa, st. kanc. X st. sł. Star.
w Turku, do Sta.r. w Łucku.
Turskiego Antoniego, prowiz. urzędu. VIII ~t. sł.
Star. w Radomsku, do Star. w Słupcy.·
Hejduka Antoniego, prowiz ..urzędu. IX st. służb.
Rtar. w Turku, do Star. w Brzezinach.

Waszelewską ,Janinę

Łęczycy:

w

m.
Pan Wo3ewod& przeniósł:·
Z Urz. Woj. w Łodzi, etat. M. S. W.
Wojtczaka Stefana, prowiz. urzędn. IX st. sł. do
Star. w Sieradzu.

Ze Starostw i Korri. Rządu.
Mierzejewskiego Jana,. p. o. sekret. IX st. służb.
Star. w Łasku, do Stair. w Łęczycy.
Kosławskiego Flo1rjana, p. o. st. ka.nc. X st. służb.
·Stair. w Turlrn, do Star. w Sieradzu.
Wiśniewskiego Franciszka, naczeln. kari.cel. VIII
st. sł. Star. w Kole, do Star.. w Wieluniu.
Góralczyka Stanisława, P~ o. urzędn. IX st. słu?;b.
Sw. w Turku, do Star. w Sieradzu.
· Jaworowicza Władysława, p. o. kanc. XI st. służb.

Star. w Sieradzu, do Star. w

Słupcy.
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Na podsta,wie pi:sma. Ministerstwa Spraw Wojsiko\vych do Ministerstwa Rolnichva i Dóbr Pań8twowych
z dnia 25 listop<:lda. r. b. L. 18021/22 G. M. 1 i odezwy
Zarządu 8t3Jdnin Pailstwowych l\I. R. i D. P. do Urzę
du Woje.wódzkiego z dnia. 15 grudnia r. b. Nr. 32'40 Urząd Wojewódzki niniejs·zym ogła.sza naistępują~y komunika.t M. S. Wojsk. o dodatkowych warunkach, którym odpowiadać winny konie przedstawiane .do kupna
komisjom remontowym: „Mini1Sterstwo Spraw Wojskowych podaje do wiadomości ws·zystkich za.interesowan y'Ct1, że poc 1 zynając od roku 1923 komisje remontowe
niA będą. zakupywały og~ieró"v i koni świeżo wyfożo
nych (z niewygojonemi ranami), j~k również koni kurtyzowanych''.

L. 67233/II.22687/22,

1218

Komunikat Izby Skarbowej lódzkiei.
N a podstawie mzporzą!dzenia Ministerstwa Skarbu
z dnia 9 grudnia 1922 r. L. D. I. 886/V zawiadamia się,
że pobór podatku dochodowego przypadającego wedle
przepisów działu II ustawy z dnia 4/IV 1922 r. (Dz.
Ust. Nr. 29) od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę, poc·zynają.c od 1 styc·znja
1923 r. a.ż ·ao uregulowania w drodze ustawodawczej
sprawy potrąceń podatku dochodowego na rok 1928,
dokonywać się ma wedle następującej skali:
L. p.

1
2

3
4

5
6

7
8
9

Roczna wysokość wynagrodzenia w tysiącach marek
po u ad
do

2.000
2.400
3.000
3.600
4.800
7.200
9.600
12.000

15.600

2.400
3.000
3.600
4.800
7.200
9.600
12.000
15.60,0
. 19.200

Stopa.
procei1to~a

0,3%
0,4%
0,5%
0,7%
0,9%
1,1%
1,4%
1,7%
2%

Itr. 1212
L. p.

DZIENNIK
Roczna wysokość w.ynagro-

dzenia w

ponad
19.200
2 2.800
26.400
80.000
34.000
38.000
42.000
46.000
50.000
52.000
55.000
i58.000
62.000
66.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
1'20.000
180.000

10
11
12
18

1

'14

15
16

17
18
19
20

21
2"2
28
24

25

26
27
28

29
80
31
H2
33

84
35
36

240.000
300.000

37
38

360.000
450.000
540.000
720.000
900.000
1.200.000

39
40
41
42

43

tysiącach

marek
do

2~2.800

26.400
30.000
34.000
38.000
4.2.000
46.000
50.000
52.000
55.000
58.000
G2.000
6 6.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
HO.OOO
115.000
120.000
180.000
240.000
300.000
360.000
450.000
540-.000
720.000
900.000
l.200.000
1

wyżej

Stopa
procentowa

2,5%

3%
3,5%
4,5%
5,5%
7%
8,5%

10%
11,5%
13%
13,6%
14,3%
15%
15,7%
16.5%
17,3%
18,1%
18,8%

19,5%
20,2%
20,9%
21,6%
2:2,3%
23%
2'4%
25%

26%
27%
28%

29%
30%
31%
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i oprócz tego udzieliło jednorazowej· zapomogi w kwocie rubli 50.000.- na pokrycie niedoboru szpitala.
Zezwalając na postawienie budynków S'zpitalnych
na placu miej,skim, Mag1strat w powyżs1 zym akcie rejentalnym posta.wił warune~ że gdy Rosyjski Czerwony Krzyż przestanie działać, lub· też gdy budynki przeznaJezone będą na cel inny (nie na szpital dla robotników fabryc·znych), to Magistrat obejmuje wtedy plac
zpo;wrotem w s1woje posiadanie, a, co się tyczy budynków, to gdyby pomiędzy współwłaścicielami ich a Magistratem nie na.stąpiło porozumienie co do dalszego
przeznaczenia. tych budynków, Magi:strat mocen będzie
zarządzić roiz.bió:rkę tychże w ciągu lat trzech.
Wobec teg1 Q~ że od cza,su wybuchu wojny ustała
u nas w kraju działalność Rosyjskiego Czerwonego
Krzyża i. S'zpital dla robotników fabrycznych na tej J>Qse:sji już nie istnieje, i że nie odnaleziono urzędowego
wyka zu pp. fabrykantów, którzy zakupili łóżka dla
swoich robotników w rzec·zonym szpitalu, - Magistrat
m. ł.1odzi prosi tych wszystkich pp. fabrykantów, którzy
na·byli '\V swoim C'Za.sie łMka dla swych rnbotników.
o zlnże1~ie poisiadany:ch przez się na to doMTodów
i o powzumienie się z Magistratem co do dalszego
prze,znaczenia budynków i urządzeń szpitalnych.
Zazuaczamy równoc,ześnie, że w ra'Zie niedojśeia
w tej mierze do poro:zumienia Ma.gistrat w myśl przytoczonych wyżej wa.rnnków aktu rejentalnego mocen
będzie budynki te rozebrać, urządzeniami zaś szpitalnemi, rozporządzi się według swego uznania.
Zgłoiszenia przyjmowane będą w Odd-ziale :Pra;wnym
Magistratu (Plac Wolności Nr. 1, pokój Nr. 8) codziennie w godzina.eh od .12 do 3 w ciągu dwóch miesięcy,
poczynając od niżej podanej daty.
lhdź, dnia 21 grudnia. 1922 r.
1

32%
33%

Magista:at m. Lodzi.

Obwieszczenie.
Nlagi8trat m.
Nw placu miejskim przy ulicy Pańskiej pod Nr. pol.
113 w mieście ł.1odzi, ~v roku 1902, z funduszów miej::icowych przemysłowców, a. po części z za;siłku kasy.
miejskiej, pobudO'\vany został szpital dla robotników
fabrycznych, który pozostaiWał pod. egidą Łódzkiego
Komitetu Roisyjskiego Ozemvonego Krzyża.
Szpital tne urządzony został i istniał na mocy st:i-

tutu,

zatwierdz-onego przez Zarząd Warszawskiego
Rosyjskiego Czerwonego Krzyża w dniu 18·go ,

Okręgu

maja 1896 roku.
Na prawo użytkoiwania rzeczonego placu miejskie0'0 dla wyżej wskazanego, celu pomiędzy Magistratem
.
K
.
e
m. Lodzi a Łódzkim Komitetem Ozerwonego . rzyza
zośtał ·za.vlaTty aikt, zezna.ny przed rejentem Grus'zczyń
skim w Lodzi dnia 29 list-0pada; 1901 r. Nr. 8453.
W myśl § 2 i uwa;gi do § 4 powyższego statutu
punktu 2 p1•zytocz:onego aktu rejentalnego budynki i utządzenia stpitałne stanowią ·własność ty6h fabrykantów, którzy nabyli w tymże, S1Zpitalu łóżka, 1 zapła
cili 'Za kai)de łóżko ,po 1500 rubli.
or~z

1

Miasto Łódź również jest wsipółwła1ścicielem budynków i urżądz.eń ~z-pitalnych, gdyż nabyło dla biednych
chorych mie.'3zkańeów miastai 40 łóżek 'Za 60.000 rubli

ł.1odzi po~a,je

do

wiadomości, że· stoso..:

wni.e do pisma Województwa Łódzkiego z dnia 30/XII

1922 r. Nr. 572/10/II. Ministei~stwo Spra.w Wewnętrz
nych w pomzumieniu z Ministerstwem Skarbu za.twierdzHo uehwałę Rady Miejskiej z dnia. 7 grudnia r. b.
w następującym brzmieniu:
1

Specjalny podatek na rzecz kasy miejskiej od obchodów
sylwestrowyeh i neworocmych.

§ l.
Na rzecz ka:sy miejskiej ustanawia się specj~.1ny
podaiteik od wszystkich widorwisk, za'baw, gier i ro,;rywek, organizowanych w noc sylwestrową, t. j. z dnia
31 grudnia 1922 r. na dzie·ń 1 stycznia 1923 r., i w nocy
z dnia 1 na dzień 2 stycznia 1923 roku.
Jeżeli z widowiskiem, 'Za-bawą, grą lub ro•zrywką
połączone jest podawanie napojów i potnaiw, to. opodatkowaniu podlega równiei należność ·za potrawy i napoje.
§ 2.
Specjalny podatek pobie·ra; się również od rachunków za potrawy i napoje podawane w ·restauraejaeh,·
cukierni.a1eh i t. p. zakłada.eh, -0twańych w C"Z&sie, wymienionym w § 1-ym.
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§ 3.

Podatek obowiązuje w czasie od godziny 10-ej
.wiec1zór do godziny 8-ej rano.

§ 4.
Podatek po;biera się:
a) w wysokości 100%, doliczanych do cen biletów
•wejścia lub kart uczestnictwa i do cen biletów, wydawanych za przechowanie gaiderohy,
·b) w wysokości 50%, doliczanych do należności w
potrawy i napoje.
·
Właściciele przedsiębiorstw są obo:wiązani przedło~
żyć. .Magistratowi m. Lodzi 1v dniu 31/XII 1922 r. do
godziny 12-ej w południe wzgl. w dniu 1 1stycznia 1923
roku do t~j samej godziny, cenniki potraw i napoi
w 2-ch egzemplarzach i 1 egzernpla;rz wywiesić. w lo-

kalu.

§ 5.
Przepisy wykonawcze do nm1eJS1z,eg-o statutu,
a w s·zczególności do sposo bu poboru i przeprowadzenia
kontroli, wyda Magistrat.
1

§ 6.
W s zelkie wykroczenia przeciwko niniejszemu statutowi kara„ne będą według postano,wiei1 :łrt. 138 K. K.,
o ile do nich nie znajdą. zastosowania prz.episy art. 27-go
ustruwy ·z dniw 17/XII 1921 r. (Dz. Ustaw R. P. Nr. 2
1922 r., poz. 6).
Lódź, dnia 29 grndnia 1922 r.
Magistrat m. ł_,odzi
Prezydent(-) Rże wski.
1

Przepisy wykonawcze
do statutu o specjalnym podatku na rzecz kasy
m. Łodzi od obchodów sylwestrowych i noworocznych.
Na zasadzie§ 5 statutu io 1specja:lnym podatku na
rzecz kasy m. l,odzi od obchodów sylwestrowych i noworooznych, uchwalonego na posiedzeniu Ra.dy :Miejskiej w dn. 7 grudnia r. b., wydaje się 11astępujące przepisy wykonawcze:
1

ROZU:Z[AŁ

I.

kontrola podatku i biletów, składanie obrachunków podatkowych oraz uiszczanie podatku biletowego, uskutecznia się podług zasad, 'Zawartych w przepisach wykona wc'Zych do obowiązującej ustawy o normalnym podatku od zabaw i widowisk.
Oprócz tego, z. uwagi na odrębny charakter podatku od obchodów sylwestrowych i noworoc'znych, obowią;zują niżej wyszczególnione przepisy.

§ 3.
Jeżeli ga.rderoba jost przyjmowana· na przechowauie za. określoną opłatą, to opłata pobierana by(; może
tylko za osobnemi ostemplOwanemi przez Magistrat
znaczkami z doliczeniem 100% poda,tku do opłaty zasadniczej. O ile nie jest pobierana ściśle określona
opłata, to Magistrat wymierzy odpowiedni podatek w 'Zależności od frekwencji i charakteru lokalu.

§ 4.
Pod \vzglQdem sposobu podatku od potra\V i napojów ora z pod względem kontroli tegoż podatku, odróż
1

nia

się

3 kategorje lokalów:
a) do 1-ej kategorji należą otwarte lokale restauracyjne lub t. p. zakłady, w których kontrola ra.chunkowa
wydawanych potrarw i napojów pomiędzy a,dministracją
a służbą odbywa się zapomocą znaczków płatniczych
i odpowiednich automatów;
b) do 2-ej kategorji zalicza się otwarte lokale restauracyjne i t. p. ·zakłady, gdzie obrnchunki ze służbą
odbywają się w inny sposób;
c) 3-cią kategorję -stanowią wszelkie inne lokale,
gdzie odbywają się obchody, urządzane prz.ez stowarzy"'
szenia., kluby i inne oso by.
Uwag a. O zaliczeniu do tej lub innej kategorji
każdy zgłaszający się ·zostanie powiadomiony.

§ 5.
Bez względu na to, do jakiej kategorji zaliczon'a
jest re.staura.cja a) i b) albo przygodna impreza c)~ podatek ·obowiązuje w czasie od go.dz. 1 O-ej wieczór do
gcdz. 8-ej rano i pobierany będzie:
a) w wysokości 100 % , doliczanych do cen bilet6w
wejś'Cia lub kart uczestnictwa i do ceny biletów, ''rydawanych za przechowanie garderoby i
b) w wysokości 50%, dolic zanych do należności za
potrawy i napoje.
Podatek winien być ·pobierany również od potraw
i napojów, wydawanych po za obręb lokalu po gO'dzinie 10-ej wieczór. ·
Pbilittkowi w wysokości 50 % podlega również wynajem ·stolików.
§ 6.
Wolne od podatku są potrawy i napoje, wyda:vrnne
bezpła.tnie, jaJrn posiłek dla personelu, zatrudnionego
w czasie obowiązywania podatku.
W1szelki e inne potrawy i ;n:vpoje, wydawane bezpłatnie, bądź wskutek wcześniejszego zamówienia, albo
zarządzonej składki, bądź wskutek innego pcrozumienia z administracją, lub osobami, urządzającemi o·bchód
podlegają podatkmyi.
Stosowanie takich 1spoisohów jest ia,bronione i uważane będzie za wykroczel).ie, 1llający na celu zatajęnie
podatku.
1

Przepisy ogólne.
§ 1.
;ws·zystkie przedsiębiorstw-a i osoby, które mają zau.rządzić za,baJwy, wid:owislka, gry, rozrywki w nocy ·z dnia 31 grudnia 1922 r. na dzień 1 1stycznia. 1923 r.~
albo z dnia; 1 na d·zień 2 stycwfa tegoż roku, ora1z właś
ciciele restam•acyj, !które mają. być czynne w oznaczonym ter.minie obowią1zane są 1zawiad:omić o tern Oddział
Podatkowy ~lagi!stra.tu m. Lodzi przy Placu Wolności
Nr. 2 najdalej do dnia 30 grudnia r. b. do godz. 10 rano.

m.i.ar

1

§ 2.
Pi~zsdsiębiorstwa

lub oso by,
1

urządzające

obchody

,sylwestrowe i now0Too zne ,·za opłatą wejścia, obowiąza
ne: 1$ą. wydawać bilety, bez których :wejście jest niedozwofome. Przedkładanie Magi>Stratowi biletów do osternpl01Wania, ~poaób sprzedawanfa biletów wejścia:, zatwierdzanie cenników opłat za wejście, składanie Jk:aueyj,
1
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ROetDZlAL ll.
O alkiadach, restauracjach I t. p.,
gorji at b).
§ 7.

należących·

do kate-

O ile resta.uracja lub podobny zakład, zaliczony do
kate~o1rji a) lub b) ma być otwarty w noc sylwestrową,
lub następną, to właściciel w,zgl. jego za.stępca obowią
zany jest· przed g·odz1ną 10-tą wieiczór zak01iczyć i zainkasować wszystkie rachunki za wydawane do tej pory
potrawy i napode O'raiz wyoofać wszystkie swoje uprzednio kelnerom wzgl. służbie wydawane znaki płatnicze.
Od godz. 10-ej obowiązany jest wyddać kelnerom
wzgl. służbie nowe znaki płatnicze, ostemplowane przez

Magistrat.

Od tejże godz.iny rachunkowość z kelnerami wzgl. ·
:.;łużbą, ,winna być prowa.dzona wyłącznie tylko na drukach, wydanych prz.ez Magistrat.

§ 8.
Podatek od potraw i napojów pobierany jest w ten
t>posób, że kelner albo bufetowy, obHczający się z konsum~ntem, obowiązany jest wydać konsumentowi rachunek, ostemplowany przez Magistrat i dolićzyć do
należności, jaka przypada podłng· przyjętych w danym
zakła<lzie cen„50% na rzecz kasy miejskie·j.
Sumy, zebrane przez kelnerów i bufetowych, wuo, t:z.one są do kasy przedsięb1o~stwa nie inac~j, jak za
W\Jedzą kontrolera podatkowego, przyczem Ya tych sum
uwafana być musi za własność;!kasy miedskiej.
,
U w ag a: O ile za p·otra.wy i napoje należność
wpływa bez:pośrednio do kasy, to zapłata może być
przyjęta tylko podług osiobnego rachunku, który musi
by<~ cyfrowa.ny i not,owany przez kontrolera podatkowego.

§ 9.
Wszystkie posz.czególne sumy, jakie wpływają, do
kasy przedsiębiorstwa z.a pośrednictwem kelnerów wzgl.
bufetowych, lub be.zpośrednio od konsumentów, powinny. być natychmiast zapisyWa.ne równolegle na dwóch
wykazach, prowad.zonych ,przez administrację zakłanu
i kontriolera podatkowego.
Po zaimkn~ęciu zakładu, nie późnie1j', jak o godz. 8
ram.o, wp·ły.wy na wykazach winny być ostatecznie podsumowam.e i zgodność sum na obu wykazach poświad
c~ona. wspólnie - z jednej strony przez administrację
za•kładów i starszego kelnera z drugiej - prze,z kont1·0lera podatkowego. Każda strona otrzymuje jeden
wykaz.
ROZDZIAŁ ill.

.O lokalach, gdzie odbywają się przygodne obchody,
urządzane przez stowarzyszenia, kluby i inne osoby.
§ 10.
.Jeżeli udzłał w obchodzie sylwestrowym lub n.owouzależniony jest od okazania. biletu ·wejścia
albo karty uczestriictwa, bilety lub karty uczestnictwa
w_inny być przedęws1zystkiem ostemplowane przez Ma-

, rooznym
gistrat.

.

§ 11.
W 1okafach, za.liczonych pod wr.ględ~m podatku. od
potraw i napojów ·~o kat.. c, potrawy i napoje wyda:wane
być mogą.. tylko w-zamia.n za. odpowiednie znaczki pła
tnicze, ostemplowane przez Magistrat w osobnych ze„
szyta.eh, przezeń dosta.rczonych.

W każdym lokalu znaczki sprzedaje niez&leżnie od
oprócz ceny nominalnej, pobiera je50% na rzecz miasta,.
. Zi;aczk! w bufecie przyjmowane są tylko po zasadmcze,! ce?ie . nominalnej i powinny być składane do
z~mkrn~teJ opieczętowanej puszki, aby po zużydu, mogły {by~ spra!wdzone przez kontrolę podatkową bądź
w czasie zabawy, bądź przy osta,tecznym obrachunku.
.Jeżeli w programie obchodu przewidziana jest
wspólna kolacja, wyda.wana za osoibnemi biletami to
~)ilety . te winny być ·ostemplowane prez Magi~trat
I sprzedawane w ten sam sposób, jak wymienione w ni11iejszym paragrafie znaczki płatni.cze.
buf~tu kasa, która
dnocześnie dopłatę

§ 12.
Zabawy, wido wiska, łub rozrywki, mające charaM~r obcho~ów sylwestrowych lub noworocznych, podlegruJą powyzszemu podatkowi bez względu na to, czy
roz;poczęły się przed godziną dziewiątą wieczór i czv
bilety wejścia i karty uczestnictwa były sprzedane Inh
wydane })l'IZed tą ,godziną.
U w a g a: Jeżeli do mhiału w obchodzie upoważnia tylko karta uczestnictwa, przyczem za wejście nie
jest pobierana osobna, opłata, to choćby karta uczestnictwa uprawniała do bezpłatneg·-0 spożycia określonej
ilości potra'Y. i napojów, podlegać będzie podatkowi
w wysokości 1OO%, jaik ominięty bilet wejśc.ia.

.

1

ROZDZIAIJ IV.
O kontroli obrachunków i

odpowiedzialności

pra.wne,;.

§ 13.
Do sprai,vdzania, czy post~nowienia statutu i niuiej~z.y.cl.l pr:iepisów są przestrzegane or a.z.. do na.dzoxu
nad. poborem podatku, Magistrat deleguje urzędników
Kwo~ch w charakterze kontrolerów, któr.~y obowiązki
swoJe pełnią bądź stale w danym lokalu, bądź czasowo,
co zaznaezone jest w legitym:wji.
§.14.
Osoby,

kierujące przedsiębiorstwem

lub obchodem

ora1z. personel obowiązani są zezwolić kontrolerowi za

okaz.an.iem legitymac.ji na bezpłatne wejście .do lokalu,
udzielać mu wszelki ch żądanych wyjaśnie11. i stosować
się do jego uwag w przedmiocie kontroli, Kontroler
ma prawo do zajmowania. przezeń obranego miejsca, do
przegląda.nia. ra.chunków, ksiąg i wykazów.
1

§ 15.'
, Sposób zabezpieczenia i uiszczenia podatku biletowego ora.z bd garderoby norm·uje się podług za.sad, przewidzfa.nych w usta.wie i w przepisach wykonawczych
o normalnym podatku od zaba:w i widowisk.
,
Podatek za potrawy i napoje winien być wpłaeony
w czasie od godziny 9-ej rano d 0 godz. 12-ej w południe
dnia 2-go · stycznia 1. 923 roku do Głównej Kasy MieJskiej nie inaczej, jak po uprzedniem zgłoszeniu się
w Odziale Podatkowym (Plac Wolności Nr. 2, lewa
oficyna, I piętro, pokój Nr. 1).
1

§ Ht
Obrachunek podatku biletowego i od garderoby wi.nien być sporządzony według wskazówek Oddziału·Po„
datkowego i złożony temuż Oddziałowi najda.Iej do dnia
4 stycznia. 1923 roku· z dołączeniem wymaganych dowo'dów i niezużytk!owanyob biletów .i z~ów.
. · ·

__
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§ 17.
Po zatwierdzeniu obrachunków Oddział Podatkowy
wyda nalrn.z płatnicizy, podług którego interesowane
przedsiębimst,wa lub os.oby winny uregulować podatek
W' kasie miejskiej, przyczom kwity ka.ucyjne i tymcza-

sowe

należy zwrócić.

·
§ 18.

W ra.zie uk~·y'cia podatku lub wspołdzfałania
u.kryciu podatku, podlega odpowiedzialności pra;wnej
metylko właściciel lub osoba, upoważniona do prowadzenia przedsiębip·rstwa, a.lbo osoby, urrządza.jące widowiskaJ, zabawy, gry i t. p., ale rfrwnież personel pomocniczy i obsługujący g·ości.
U w a·g a: W czasie obo,wiązywania specjalnego
podat.ku przedsiębiorca lub osoby, urządzające obchody, winny umieścić, na widocznem. miejscu pła.katy, i,nforcrruujące publieznoś6 o pobieraniu podatku. Plakatów dostarczy Magistrat. ·
N ajda,lej o g odz. 8-ej ra.no pfa katy te nale'f.y7;;.ódó kontrolerowi.
'~

1

§ 19.
Za należyte niszczenie podatku odpowiadaj~~ solidarnie zarówno właściciel lokalu, jak i osoby urząd,zają
ce wido,wislm, zabawę, grę lub rozrywkę.·

§ 20.

URZĘDOWY

Obwieszc zenie
o podatku od obrotu i dodatkach do zasadniczego
podatku przemysłowego.
Wydział podatkowy w Słupcy zatwierdził w dniu
14 lipca. 1922 r. uchwalony przez Zagórowską Ra;dę
Miejską w dniu 17 czerwca 1922 r. statut podatku od
obrotu i dodatków do pai1stwoweg-o zasadniczego podat·
ku przemy,słowego, podług którego ka,sa. miejska: ma
prąwo pobierać:

a) podatek od obrotu, w wysokości 0,2:%, - od
i zajęć 'Za-..vodowych, które na podst.a-wie
ustawy o pai1st:wowym podatku przemysłowym podlegają procentowemu po:da.tkoi\vi od zysku~
b) dodatek do pafo;tw(}wego zaisadniczego podatku
pezernysłowego w ·wysokości 50 % tego podatku, od
przedsiębiorstw i zajęć zawodowych i zarobkowych, które podlegają tylko pań8two·wemu zasadniczemu podatkowi p1'::wmysłmvemu.
Na poczet podatku od obrotu pobierać 100% za- ·'
lic·zki przy wykupywaniu świadectw przemysło,wych.
Uclnrnlonv został dosłownie i w całości wzorowv
"lbttut podatik{l. od obrotu i dodatku do pa1\stwoweg~)
zasadniczego podatku przemysłmvego, ogł()szony rozpo·rządzeniem Min. Spra;,v Wewn. i Ministra Ska:rbu
z dnia, 29-go kwietnia 1922 r. (Dz. Ustaw Rz. P. Nl·. 34
z dnia 16 maja 1922 r. str. 508).
Bmmistrz n1. Zagt'irowa: M. Stawicki.
przedsiębiorstw

Przepisy niniejsie obowiązują z dniem ogłoszenia.
ł_,ódź,

dnia 21 gTtLdnia 1922 r.

MAGISTRAT m. l.ODZI.
Prezydent (-)

Rże

wski.
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O·GŁOSZENIA.

Str. 1215

Ogłoszenie.
W uzupełnieniu obwieszczenia za.wartego w Nr., 4f>
Dziennika Urzędowego Województwa JJód.zkiego o stah1cie poda,tku od obrotu i docla.tkach do państwowego
zasadniczego podatku przemysłowego. Magistrat miasta
Ozorkowa niniejszym dodatkowo podaje do wfadomp~ei~ że wyżej rzeczony statut na posiedzeniu Rady Miejskiej m. Ozorkowa dnia 9 grudnia, 1922 r. w ostatecznej
f ormfo został uchwalony w poprzednio przyjętej redak<~jj wraz z poprawkami. jakie ustalił Wydział Powiatowy Sejmiku l„ęczyckiego w po1·ozumie11iu z p. Dyrekt><wem Izby Skarbowej Łódzkiej.
Ozorków, a. 23 gTudnia l922 r.

Burmistrz rn. Ozorkowa (-) W. Kropp.

o·bwleszc zenle.
Wyd.zfał hipoteczny przy Sądz,ie Pokoju w Łęczycy~
Województ;wie Łódzkiem, obwiesze:za,. że otwarto postępowanie Sipadkowe po zmarłej w Warsza.wie w dniu
21 października 1922 r. Zofji-Romanie, dwojga imion,
z Cuera.zów Żółkowskiej, byłej właścicielce części ziemi
ornej. i łąki w Łęczycy położonych, J aLłońszczyzna zwanych, w repertorjum hipotecznem pod Nr. 205 za.pisanych i wieQ'zycielce sumy rb. 5.500 zabezpieczonej na
nieruchomości w Łęczycy Nr. po1ic. 205, repert., hipotecznego 90.
Termin zamknięcia tego postępoi\Va.nla spadkowego
wyznaczony na dzień 28 lipca 1923 r. (godz. 10 rano),
wktórym toi dniu osoby interesowane mają zgłosić swoje prawa w kancelarji Wydziału hipotecznego w Lę~
0zycy os,obiście lub ·przez pełnomocnika urzędowo
i szczególnie upoważnionego pod skutkami prekluzji.

Drukarnio 'nństwown
_Piotrkowska 85

wlodzi

posiadająca

nowoczesne

········-----··········

Telefonu Nr. 29
urzą

dzenia techniczne, wykonywa
wszelkie roboty drukarskie i in-

troligatorskie, po cenach umiarkowanych, prosimy przeto o skierowywanie swych zapotrzebowań pod wyżej wskazany adres.

· Sw. 1216
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BILRfłS

Towarzystwa llk<Wjnego Wyrobów Wełnianyeh i Bawełnianyeh

TEODOR STEIGERT w LODZf
na

dzień

STAN CZYNNY.
Nim·uchomości . . .

mk.

Maszyny· . . . . .
Wodociąg i ogrzewanie pa.rowe
Oświetlenie .
Utensylja . . . .
Uprząż
. . . .
Kasa . . . . . .
Papiery wart.ościowe
Dłużnicy
Bawełna

Towary
. . . .
Przędza przędzalni ba.wełnianej
Przędza tkalni
Materjały
. . . . . . .

"
''

31.-rgo grudnia 192.1 roku.
1.537 .885.08
928.995.74
35.606.39
9.494.39

"

3.89~).716.67

"
"

427.532.72
6.563.224.54
1.145.484.57.317.254.15
47,782.484.52.331.550.53.118.995.27 .024.4 70.34.053. 700.--

"
"
"
:'

,,"

"

"
mk.

Kapita.ł za.kładowy

Zobowiązania

I
I

li
li
li
li
li

•

1

---~---

"~'

1.696.689.33~

-----

MA.
Przeniesiony zysk z roku 1920

1

1

li

Towary
....... .
I Produkcja przędzalni bawełnianej
\ Produkcja. prz~dzalni wełnianej .

........,

.

104. 730.103. 73
85.236.253. 73
37.662.464.45'

"

18.202.745.25

_______
mk.. 245.862.269.69

zysków-.

do funduszu rezerwowego

.

30.702.53

"
"
"

1'

.

.

.

.

10 °Io dywidendy . . . . . .
Mk. 324.000.20 °/o superdywidendy
„ 648.000.Wynagrodzenie dla, członków Zarządu. oraz dla
.

mk.

Przędza przędzalni bawełnianej.

!1

Podział

Komisji· Rewizyjnej .

"

"

5.509.435.-15.000.000.125.601.065.32
453.GOO.75.000.--

strat

„

5.

~'

at......go grudnia 1921 roku.

Strata na skradzionych towa.ra.ch mk.
H2.954.25
Odpisa,na strata na wekslach przedwojennych
. . . . . .
"
834.24
Odpisano za straty na dłużnikach
"
173.998.26
Koszty główne
. . . . . .
" 108.670.053.81
Amortyzacja
. . . . . . .
127.739.80
"
Kapitał na zapomogi dla robotników i pracowników biurowych
"
5.000.000.Podatki i opłaty
',~
15.000.000.Sumy prze~hodnie
115.100.000.Zysk
....
_„__!~~96_:~?.33
mk. 245.862.269.69

3.
4.

"

3.240.000.-324.000.19.001.233.70
648.872.18
114.623.497.15

mk. 286.173.392.68

WINIEN.

Przydział

"

li'

---·---~··

'f

1.
2.

"

li

·----··--~

dzień

"

wekslowe .

Amortyzacja
Wierzyciele
Ifapitał. na zapomogi dla robotników i pracowników biurowych
Fundusz na Ql)łacenie podatków .
Sumy przechodnie
. . . . .
Dywidenda niepodjęta za r. 1920
Tantiema niepodjęta za r. 1920
Zyski i straty . . . . . . .

f{aehunek zysków·
na

mk.

Fundusz rezerwowy

11

286.173.392.68
-~·-

STAN BIERNY.

li

.

.

Przeniesienie na nowy rachunek .

.

.

., .

.

Mk.

"

324.000.972.000.-

"

300.000.-

,,

100.689.33

Mk.

1.6~6.68}J.3&
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A uerbach

B

E

Ł

G

Ban

E

zag,

I A

Q3kar zag. tymczasowy Bryn Ic~k ~enoch
ka;'tę nrość Franciszek zag. dowód
dow. osobisty i ła1rtę bł"z·
~wolmem.a, wyd. w Łodzi.
o~obisty, wydany w V>dzi
53.~9-2~3 !_!ri:iiąż~rę związkową.
5335-3-3
5572-i3-1 terminowego urlopu, wy<lane
5 f1 26 3 1 Bresler Hers·i: zsgub. pas?pori oerew·,;Dda Stanisław z11gubił
ntcrak Frandszek
(Rado- w Łodzi.
goszcz, Teplera 16), zagubił
im ba u Mosielt zagur,, kartę
demiedd i kartę powołan'a~
dow. osobisty, wyd. w gm.
patent handl. V B kat., wyd.
powołania, wyd. w Łodzi.
wvd. w Łndd.
·
5347-3-3 Podolin.
5318-3-3
·w Łodzi.
5582-3·1
5~93 3-1 - - - · · - - - - - - · - - - · - - - Biedak Ru1~hla (St Rv•·;.ek 10)
G:JJ;taw· '.faubemszlag zag.
artkiewicz Marja.nna zag.
zag. kom')e-1ję na ;oklep spoleg1tymacJę sędziowską.
bbe DawM Josek zag .. kartę
· tymcz. dowód osubisy, wyd. żvwczv, wyd. w Łodt.i na imię
5391-3-3
bezterm. urlopu, paszpert
~m.
Głuch~_!V_:_
_
_
ól8~
a-2
rosyjski i metry.kę mod1enia,
Aron, Bie•faka.
5:304„3 il . aszyns k:-l J an z2g. H:ar
•· - t ę 0- ezwyd. w Łod!.i.
552;3.3 1
ertelman Eryk zag. dowód
erg1er<>Wna li'e1a z~g ocenę
wrminewego urlopu, wyd.
,,S1>bi~ty wydany w Łodii,
z id. Ul szHoły p. Wolfso· w Sied!cncb.
5185-3-3
rlt Adolfowi skradi. dowód kartę bezterrn. urlopu i legi··
:nowej w Łodzi.
5~128-3.3
osobisty, wyd. w Łodzi.
merit
Icek
Rachmil
zagubił
tymację akademicką. 5499-3-2
ystraWl.i:torja i Za;ewsl'.!:a
5'.)69-3 3 - - - - - ---- - - - - ·----dowód osobky, wydany
BinaSZf'Zy k JóZef zag. kartę
J,rnina zag. dowody . osob., w Rawie.
5212-3 3
ugustyniak Apolonja zagub.
powołania, wyd. w Kali~zu.
wyd. w Zgierim.
5'.i21-3--3
opierrJła
Józef
zagub.
dowód
dow. osobisty, wyd. w Ło
5410 3-2
collo A bram zag. kartę Pf)W.
O-lOi)isty, wy6.. w 2minie
dzi.
5191-:1-3
Bernhardt Erna zag. paszport --~~.[~aną w Łoiizi. 5600 3-l R~utów.
5211-3·3
dl~r S~ajna P{'rła zag·. paszp.
niemiecki famiHjay, wyd
ie ..;ielskl Bolesław zag. kartę E<Jel Aifous Z&2:. kartę zwo!„
nrnmtecki, wyd. w Łodzi.
w Łodzi.
5406 3 2
powołania, wy.d. w Łod ~L
niema, wyd. w Chrubieszo5266 3.3
5598 3 1 wie.
5571-3~1
·Buchman Icek rngubił kartę
rct Hugo zag;. kartę hezterbezterrn. ~r.opu, wydaną
oert Paweł za-g. kartę demowa.igman Leon zagub. kartę
minowego ur~opu, wyds.ną w Łodd.
ó;.rn:) 3 i
Iii Uz.~eji, wyd. w Po mani n.
urlopową, wyd. w P K.U. ·
5320.3.3
w Łodzi.
5;t57-B-3 Baraniecki Józef zag. -kartę
6538-3-1
·-----,bezterm. urląpu, wydaną
11gielk.i
J.;,..kó1)
zair..
4
wek~le:
e"-larz Jólef zagubił paszport
·· Anwajler Ryswrd zag kartę w Tusku. ,
ó 394 3 ~
1) na sumę 70.000 mkp., wyspolski, wyd w W ancyrzo·
pow., :w.vdaną w Łodzi.
tawca. H. Król, na zlec. L. Stry'
5220-3-3
ryks Jojna. (stolarz) zag. v:ie, po.w. C:zę~tochowski
kowdXiego, pł. 9-~o grudnia r.
----5591-3-1
.kartę powołania, wydłiDł\
esser Ch. (Piotrkowska 82)
b. w Łodzi, ul. Pusta, 2J na euw
Łodzi.
54:26
3-2
cinlo{ier
Herszek
zag
dowód
z:ii. 4 wekt-le: 1) n:-1 sumę
rnę 30.000 mkp., wyst:twca A.
·
osobisty,
wydany
w
Szy100.000 mkp., pł. 5/l 1923 roku,
Radziejewski, n~. zlec. Radzie·
Bąli!;art
Stefan
zagubił
kartę
dłowcu.
5472·3-2
wyst. Ł. Lipszyc w Grodnie,
jawskiego, pł. 14-go grntinia r.
zwolnienia, wyd. w Łodzi. -c- zapnik-·Hersz za'1'-:-p--aRZport b. w Łodzi, ul. Zdwadzka 2'7,
żyr. L Ru11inow, Jelski i Soho5424-3 2
n
Iewsk1, 2J na sumę 200 OOO m~p.,
··----f. rnilijny niemiecki, wyd. 3) na gumę 50.000 mkp, wyst
pł. 10/I 1923 r„ wyst. Ct. Le- Barański Władysław zagubił w ł-'odii.
fi44i-3-2 A. Radziej11'JWoki, na zl. J. Rawandowski w Łodó, Alells<tnkartf2 urlopową, v:ydaoą
yborows-ki Władysław zag. dzieje .vskie.:o, pt 14:·~0 gruin.
druwska 47, żyr. A. Sz.:.ps, 3) w Łodzi.
fH61 3-2
dowód osobisty, wydany r. h. w Łodzi, ul. Zawzdzka 27,
n:ł sumę 200,000 mkp., płatny
Błachowicz
Józef
za.g. kartę w Łodzi.
--~1458-3-2 4) na sumę 40.000 mkp., wyst.
15/I 1923 r., wyst. Rubinh1:ht
Ch. Untl'eeht, na zl. Engielki,
zwolnienia, wyd. we Lwo- cundel Jagób zagub. paszport pł. 30-go grudnia r. b. w Ło6izi)
w Łodzi, Zachodnia 49, i.yr.
6450 3 2
niemiecki, wyd. w Łodli.
A. Szeps, 4) na sumę 200.000 wie.
ul. Piotrkowsku 42.
Weksle
5311-3-3 unieważuione. Zastrzetenie z.romkJl„ pł. 15/I 1923 r„, wyst. Bornsztajn Mosiek zag. kartę
Vogel w Warszawie, Mur.Rnów
rejestracji i dowód osoiecha.nowskiemu Lu'f.erowi bione.
5217-i{-3
12, żyr. Chwat i A. Szops. .
bisty, wyd. w Łodzi. M36 3-2
skradt.iono k·gitymację, wy- Edelsbur~\jzig za.g. kartf} peWd<sle uoiew~,żnione. 5577
t'lt(:her. Pa~lina zag.. paszport daną w Sterowie, patent handl.
wołania i wyciąg z ksiąg
alw,ń.,ka Władysława z.agu„
memieck1 okupacyjny, wyd. Ill kat. z Lasku i kartę powo- ludności; wydane w Łodzi.
biła paszp. niemiećk:i, wyd. w Łodzi
3-3 łania.
·-------~~75-3-3
ó239-3-3
w Łodzi.
5612-B-1
chilewski M:ifjan zug. konce- E"'lingh~r J ,n ZHg. kart~ bez- - - - - - - - - - Bechle~ Lipman z2gub. dowód
sję na gazety, wyd. w Łoterminowego urlopu, WY.d.
Bernatowicz Bonifacy zagubił
osobisty, wyd. w ł~odzL
dzi.
5229 3_3 w ł~odzi.
5021-3-1
c
tyrnczi:1sowe Z<lŚWiadczenie
'
5:386-3-3 - - - · - - - - - - - - - - - - iszman Jakób zaa. t'L·mczasodemobilizacji, wyd w Łodzi..
naumar Hendla zagub. tlGwód
" ,J
osobisty, wyd. w Łodzi.
we zaświadczenie demobil.,
559 6 3-1 Biako Sura zaą:. paszport nie----------------miecki, wydany w Łodzi.
5587-3·1 wyd. w Warsz1-1wie.
6583 3-1
Bujalska Bronisława za?ubtła
5372-3.3 Dąbrowska Zofja zag. dowód Fbj,_;zel' 11awid zag. kartę popaszport niemieeki, ~ydirny Blicblum D<1Wid zag. p<iszport
osobisty, wyd. w Łodzi., .
wotrnia za Nr. 1031, lkydaw Ł ldzi
5579 3 1
niemiecki i kartę odroczenia,
ną w Łodzi.
5580-3-1
_
5510 8 2
.
.
„
d
.
wyd.
w
Łodzi.
5281-3
3
I
l
'
t
1
d
ur a T oma~zow1 sa.ra t.1ono
Dudek Józef zag. tymczasowe
ui.<s z.rae zag. !\arę ur o~o ·
dow. osobisty, wyd. w gm. Boc~ko .Chn.skiel zag. paszport
ś
d
bil.
i
d
wą, wyd. w P.K.U. i do~ód
Dłusk.
5561 3-l
mem1eck1, wyd. w Łodzi.
za w. emo izacJ ' wy · osobi8ty. wyd . w Lućrnierzu.
5240 3-3 w Łodzi.
M25 3-2
5543„3.1
ojtler Waldemar zag. patent
,...;.._-.,..--:.~Wo::-łc--,,--·-----=ł
A t i
b'ł d
ód
handl. V B kateg., wydany
Drzyńslu
adysław za~.ub1 Deląg . n on za.gu I
ow
-Fdrnan Jeszue zagub. dowód
w Łodzi.
kartę zwolnienia, wydaną
csob1sty, wyd. w gm. Brus.
osobisty, wyd. w Kole.
5541 _3 _1
w Łodzi.
5241-3-3
M4ó·3-2
5567„~H
Bergman ęiymon zag. k~rt~ Bucholc Artur zag. zaświudcz. Dąbiński Izaak zag. tymcz.
ryd1·ychowski Henryk, zag.
powołama, w~d. w Łodzi.
demob., wyd. w Bochni.
zaśw. demobilizacji, wyd.
dowód osobisty w yd. w gm.
·
5582-3-1
5206-3-3 w Brześciu.
M78-3-2
Brus, kartę kwalifikacyjną
rzozowska Władysława zagu- B . anaszczyk Jan zag1ib. dowód Dohkin Abram zagubił kartę o nadaniu ziemi i kart~ ber..,
biła dowód osobisty, wyd.
osobisty, wydany w gminie
reje8tracji, wyd. w łodzi. terminowego urlopu, wydan~
~f>l2-3w~
w Łodzi.
5556-3-1 Tum.
5371-3-S
ófiOl-3-2 W f.;odzi.
Leopola zag. d0wód

osobisty, wyd. w

Ł<kizi.

A

·Bi

A

B

A

Dr.

D ·

B

rł'

A

B
B

D
D

A

C

A

C

E

_ _ _ _ „ _ _ _ _ _,_ _ __

C

B

E

B

_c____

c

B

B

F
..

F•

B

B

B

F

B
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mor Rob~rt zagubił paszport Goldberg :Ra.fa.el zag. pasz~· Heuik Izrael, zag. kartę.demo- ·Kempfi Stanisław zagubił ze

r - niemiecki

familijny, wyd.
port zagraniczny, wydany
5491-3 ·2 w Kaliszu.
5398-3-~
rzybowska Franciszka zag.
iszer Franciszek zag. kartę
paszport niemiecki, wyd.
· be1term. urlopu, wydaną
5413-3-2
w Suwałkach. '
!>447 3-2 w Koninie.
ajfer Jan zag. kartę demoblllzacjl, wyd. w Łodzi.
w

Łodzi.

G

F

F

ó442-3-2

Marjan ·zag. dowód
Fortuniak
osobisty, wydany w Łodzi

i kartQ powołania.
5470·3-~
órskiej· Lidji skradziono do:
endarf Mikołajowi skradzio·
wód osobisty, wyd. w ŁodzL
. no.dowód osobisty, wydany
5449-3-2
w gm. Brzeźno, patent V ktg~ ·a·ajzenberg-Jojnemu spaliła
wyd. w Sieradzu i dowód osoBifł podczas· pożaru karta
bisty żony Katarzyny. o50f>-3-2 zw<>lnienia, wyd. w Tarnowie
ogelman Fiszel. Binem, z~gu
.ó46ó·3~2
bił tymcz. dowod osobisty,
ołębieski Jan zag. kartę powyd. w Kutnie i metrykę uro- G wołania, wydaną w Łodzi
d2enia.
5384-3-3 i paszp9rt niemiecki, wydany
5364-3·3
iszman Szlama zagub. dowód w gm. Dąbkowice.
osobisty, wydany w Łodzi.
liksman Chana Ałta zagub.
'
5316--3-3
paszport niemiecki, wyda--------------'
5363-3·3
uterchendler Ruchla zagubiła ny w, Łodzi.
paszport niemiecki, wydaroszang Waldemar zag. karny w Łodzi.
5288-3-3
tę powołania. wyd. w Ło·
rankus Ryszard zag. dowód dzi, . dowód ·osobisty i ·papiery
osobisty i "kartę powołania, czeladnicze piekarskie. 5360-3-3
wyd. w Łodzi.
. 5279-3-3
oldberg Icek zagubił kartę
demob., wyd. w· Wieluniu.
Frenkiel Estera Małka zagub.
.
5359-3-3
dow. osob., wyd. w Łodzi.
·
{)180-3-3 Gawroński JOzef za.g. tymcza„
alewic,z Włady-;ław zagubił
sowe zaświadczenie .demob.,
paszport rosyjski, wydany wyd. w Płocku. 5291-5317-3-3
w Łqdzi i kartę powołania.
Qlesman Emil zag. kartę bez51~5-3-3
.. terminowego urlopu, wyd.
- - - - - - - - - - - - - w Łodzi.
. 5251-3-8
rajtłas Antoni zag. kartę bezering
Józef
zag.
dow. osGb.
F terminowego urlopu, wyd..
i książkę zwolnienia. wyd.
w Łodzi.
5256-3-3
w Łodzi.
5322-3-S
rankowska Marja zag. dow.
rinberg Berek zagub. kartę
osobisty, wyd„ w Łodzi.
powoł., wyd. w Ostrowcu,
5255-a. 3
patent handl. IV kat., wydarankowski Wiktor zag. kartę ny w Opatowie i kwit od dapow., wydaną w Łoflzi.
niny.
5289-3-3
' 5~73-3-3
arbowski Samuel (Al. 1-go
ajW'el Jankiel G1faberg vel
Maja) zag. świad. przemyGrinbaum zag. dow. osob.,
wyd. w Łodzi i weksel na su• słowe II kat., wyd, w Łodzi.
5312-3-3
mę SS.940 mkp., pł. 10/Xll r. b.,
wyst. M. Szwor, pł. u B. Rozen- Gajewski Jan zag. karb) bez·
mana w Ostrowcu, żyr. Mojzler
terminowego urlopu, wyd.
i Zajfert, Weksel unieważnia- w Łocizi.
52&3-1-3
5038 3 3
ny. ergon Aleksander · zag. dow.
· -.
h
1
k"
Jó
f
b
1
roc u s
ze zagu · k art ę
PowołaD.l·a ' wyd · w ·Łodzi · ,
osobisty, wyd. w Łodzi.
524i-3-3
·
5668-3-1·
--ld--8---1---kGrunis. Icek zag. kart'3! demo·
o lum zmu zag. . art~ pob
j'
~
Ł i:d .
wołaJ)ia, wyd. w Łodzi.
iłizac i, wya. w o z1.
5290-3-3
__________6_6_84_-_3_-l
uterman Szlama zag. paszp. Hudzik Marcin zagubił zezwoniemiecki, wyd. w Łodzi
lenie na broń, wyd. przez
5618· 3•1
1 kartę urlopową. . 5578-3-1 Starostwo Łódzkie.
rzegorczyk Józef zag. kartfZ
Dawid Hg. kartę bezbeztermin. urlopu, wydaną
terminowego urlopu; wyd.
w Łodzi.
557:4·3 1 w ŁQczycy.
.
5456-3-2
osfinkiel Józef zag. list ewi- Ha.berberg Hern Dawid zag.
dencyjny, wyd. przez D. O.
kartę powołania, wydaną
P. w Wilnie.
5563-3-1 w Łodzi.
5444-3-2
Gasz Chaim zag. kartę bezter- Herszberg Izrael zag. dowód
minowego urlopu. 555~-3-1
osobisty, wyd. w Łodzi.
Goldman Chawa zag~ pasz.
MSI- 3- 2
port zagrantciny, wydany Humec Mordka zag. kartt po.;.
przez Kom. Rz1\du w Łodzi.
wołania, wyd. w Łodzi.
HS5-3-2
5828-S-3

F

G

F

F

F

G

G

F

G

F

G

F

G

F

F

G

G

G

G

G

G
G

Huze

bilizacji, wyd. w Radomiu.
5380-3-3
Heine .Artur zag. kartę pow.
i paszport okupacyjny, wydany w Łodzi,
6313-3-3
awkin Gillel Jakób i Cira
Mera zag. dowody osobiste,
wydane w Łodzi.
5327-3-3

zwalenie na broń za Nr.
18591/591, wyd. w ł„odzi na r.
1922.
5586-iM
__,...........
Kac Fajga Nacha zagub. tytn~
czasowy dowód osobisty,
wyd. w Kaliszu.
5548-3-1
Kornacki Alel{sander zagubU.
. dowód osobisty, wydany

amerman Jakób zag. tymcz.
H
dowód osobisty i akt uro·
dzenia, wyd. w Łodzi. 5802-3-3

Ki.ibn Benjamin Luzer zagubił~
k
artę powołania, wydaną

H

yraelewicz Rozalja zagubiła
paszpert niemiecki, wydany
w ł..odzi..
5605·3-1
1rael Epsztajn zag. dwa. dowody osobiste na tmifł Izraela 1 Elena Bpsztajn, wydane
w Łodzi.
54:-JS-8-2
żykowski Feliks zag. ksiątkę
zwolnien.ia. pd. w ł„odzi.
6303-3-3
wański Franciszek zag kartę
aezterminowego urlopu, wydaną w Łod.zi i świadeetwo od
konia.
5354-3-3
Jakubowicz .Josek zagub. tymczasowy dowód osobisty,
wyd. przez UrząQ... gm. Łańsko,
pClW. Brzeziny, oraz kartę powołania,
wyd. przez P. -K. U.
w .Tomaszowie-Maz.
5592-3-1

1

l,
I

w

Łodzi.

w Łodzi.
Kostrzyński

5545-3-1

t>542-3.l
do-·

"f eom 'zagub.

wód osobisty, wyd. w ł„odzi
5568-3.1
Kowalskiej Genowefie spalił
się paszport niemiecki, wyd.
w Łodzi.
5565-3..:1
Klawe Wacław zagubił zezwolenie na broń na 1922 .rok,
wyd. Łodzi.
5590·3-~
Kupfermine Haim Dawid Żagubił kartę zwolnienia, wyd.
w Łodzi.
5594:-3-1
Krynicki Tomasz i Franci stek
zag. dowody osobjste, wyd.
w Wieruszewie.
5483-3-2
Klepacz Stefan zag. tymcz.
zaśw. demobilizacji, wyd.
w Łodzi.
54Q4-~ł-2
______________._ __ _
Kozłowski Bolesta.w zagubił
kartę powołania, wydaną

Walenty zag. paszJanasiak
port niem., wyd. w Łodzi.

w Tomaszowie.

J

kartę odroczenia, wydaną
w ·poznaniu.
5408-3-2
Krajewski Roman zag" dow.ód

5498-3-2
atczak Stefan zag. paszport
familijny niemiecki, wyd.
w Łtczycy. ·
5492-3-2
akubsklnd Gabryela i Kazimlera Klara Jakubskind
zag. pas~porty okupacyjne,
wyd. w Łodzi.
5419-3-2

J

Stanisława 21agubiła
J aglełło
dowód osobisty,. ·wydany

5411-3-2

Kosiński Mieczysław zagubił

osobisty, wyd. w gm. Mierzyce i kartę zwolnienia, wyq;
w Częstochowie.
5490-3-2
ł(r_akowski Jakób zag. paszport niemiecki, wydany
w Łodzi.
5397-3-2
Kosel Leon zagubił tymcz.
zaśw. demobilizacji, wyd.
w Włocławku.
5396-a-:2

w Łodzi.
.
ó~l2-3-2
en Karol zag. tymcz. dowód
osob;, wyd. w Łodzi i kartę
bezterminowego urlopu, wyd.
osiński Mieczysław zagubił
w ·Lu blinie.
5464-15-2 K pozwolenie na broń, wyd.
5420-3-2
offe vel Kroenberg Matylda. w Łasku.
zag. dowód osobisty, wyd.
empny Adolf zag. dow.ód
osobisty, wyd. w Łodzi.
w Łodzi.
ó437-a-2
'
5416-3-2
Jabłońsk;a Władysława zag.
legitym. urz"dniczą,
wyd.
Kuperman
Elko
za\:
dowód
"'
d i
w B•"ezinach.
· 5411.6-3-2
osob1sty, wyd.. w o z :,
.-.
u
5423-3-2
J.erchowski Jakób Icek zag„
dowód osobisty, wydany Kierat Olga zag. kartę pobyk i
l'.11'. n
tu, wyd. przez ·Komisarjat
w 0 zor ow .e.
„,.;u11- 3-·2 Rządu m. Łodzi za Nr. 206/UH4.
Joffe Jakób zag. dowód osob.,
·
5430-3-2
wyq. w Turku i kart~ de- Kowalska Bajla zagub. dowód
mobilizacji, wyd. w Kutnie.
osobisty, wyd. przez Mngi:5389· 3 · 3 strat m. Zagórowa za Nr ..188/1\.. ·
Joskowicz Chil Majer zagubił Krell Taube zag. paszpQrt
tymczasowy. dow. osobisty,
pols~i, wyd. w Łodzi.
wyd. w Łodzi.
5334.3.;3
5459-3'-2
Jarmflrkowicz Edmund zagub. Krejezmer Lubo· zag. pasz~ d{'ł\V. osobisty i kartę zwol· port ni~m., wyd. w Tomaniania, wyd. w Poznaniu.
szowie··Mazowieckim. 5476~3-2
5344-3-S Kańczuk Kajlo Rojza .zag. ·
Jaksa Józef zagub. dokument
dowód osobisty, wydany
5468•3-2
wojskowy, pieniądze i różnt;, w Łodzi.
świadectwa. Łaskawy znalazca Kubtat Ignacy za.gubił karłt.;.
zechce zwróci0, ul. Główna 17.
zwolnienia, wyd. w Łodzk
.
5876-3-3
5694-8-2

J

J

K
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.Kratowgk{ JakÓb Fajwel z~g.
·. dow. osob., wyd. w Łod1.1.

...,..,..,_._....--:-----'--,.--5-3o_~l_-3-=----3

Knaz lgnacr ~ag. kartę rejestracji, wyd. w Łodzi.

_ _ _...________5_3_8_1_-.3_-3
Ukar Anna Marja zag-. dow.
osob., wyd. w Łodzi. 5332 3.3
Kurowski JÓt:ef zag. dow. osobisty, wydany w Łodzi.
_ _._._
5329 3-'3
in Abram zag.. aszp. niem.,
d
ł d
53,rwy w ' 0 zi.
..,::>-.3 •3Kraft Marta zag. dow. osob.,
.
wyd. w ł,odzi.
•5301-3-3

K

-P..

-K
.· ·

·Królikowski Edward zag. tymczasowe z2świadczenie bez-

terminowego urlopu, wydane

w Łodzi.

.

5276-3-3

- -zag.
- ·kartę
-T.liasrylewicz·Szmui
l~ bezterminowego url .• wyd.
w Łodzi.
. . 5274 _ 3 ~ 3
- b--~-ł---------t
ott e Be 11a zagu i a paszpor
zagr:rniczny, w~d. w Wiedniu
~
5595 3_1
-----T• edM.tnan Estera --zagub. paszU port okupacyjny, wydany
w Łodzi.
.
5573.3„1
L ur.ański Jan . zagubił kartę
powołania, wyd. w. ł. . odzi.
5546-3-1
Landau .Iakób. zagubił . kartę

L

powołania, wyd.. w Łodzi.

5588·3-1
ewkowicz Icek, zagubił "<Io:
wód osobisty, wyd. w Łodzj,
l.egitym. dorożkarską, kartę urlÓ·
.pową.
' 5515-3-2·
ewkow·
Staa1s
. ław, za gu łn'ł
. '
. . lCZ
. tymcZłs. zaśw. domobiliz„
wyd. 'Kielcach.
5405-3.2

L

L

LibsiWacl:aw, ,zagubił paszport
. okupacyjny, wyd. w Zgierzµ.
,

-

5415-3-2

Józef, zagubił kartę
L..itnger
zwolnienia~ wyd. w Lublinie.

_ _ _ _ _ _5_4_2_7-_3_·2

L

~;'twin. Pi~kus. zagubił kartę
, powołania. wyd. w Łodzi. ,

5508-3-2

L:-.-a11-d.-a-u-;::;D,-o_r_a_z_a_g_u.,.....b-.-=p-=-as~z.:...p..::.o_rt

ychter J~zefowl skra.dztono
Mietlicki J6zef. zagubił tym- Nomberg Jakób Heooeh zagu·
. rewolwer systemu .Mau1er
czasowy dowód osobisty,
bił tymczas dowód osobisty
wyd. w izm. Dłnsk.
5560 i kartę bezterm. urlopu, wyd. M 86822. Ostrzega slę przed
5549-S..l
Muszyński Konstanty zagubił w Łodzi.
5539-8-1 nabyciem.
ubłnson łlojs1e zag. kar\,
tymczas. zBświadcz. berter. Nomberg Józef zagubił paszpowołania t paszport ro·
urlopu, wyd. w Poznaniu przez
port niemiecki, kartę pow<>·
14 p. art. pol.
5064-3-1 łania i wyciąg z ksiąg ludności syj1kt, wyd. w Łodzi. 6HO·B·l
ubinstajn Majer Nuchem
wyd. w Łodzi.
5518-3-1
arkiewicz Moszek zagubił
zag. dowód osobisty, wyd.
dowód esobisty, wydany NaJfeld Icek Majer zagubił pa- w Zgierzu,
kartt powołania
w Łodzi, legitym. d@rożkarskfl
~szport zagraniczn7, wydany
i dwa bilety 0 ~ koni. 5531-3-1 w Buenos-Ayres.
5516-3-1 wydaną w Łodzi, zaaw. aktu
ślubnego, wyd. przez U.rzlłd
orłowski Wincenty zagubił do- Stanu Cywilnego w Łodzi.
Malinowski Jan zagubił tym·
ód
bi8 t
d
Ł d i
6521-3-1
czasowe zaświadczenie bez·
w
oso
y, wy · ~3~1
term. urlopu, wyd. w Kielcach.
eder
Edward,
zagubił kart~
·
5525-3-l or~owicz Jakób Dawid zagub.
powołania, wyd. w Łodzi.
-kartę demobilizacji, wyd.
5500-S-2
Moszyński Józef zagtft:>. kartę w Sandomierzu.
5517-8-1
·
powoł ama,
wy d aną w gm. oliwa Perło, zagubiła paszp. -R-- yzman-Estera magu.b. do wóct
osobisty, wyd. w Łodzi. ·
Dąbrowa-Rusiecka.
3-2
niemiecki, wyd. w Łodzi.
'
5985-3~3
497 8 2
Miller .Tan, zagubił paszfiort
5
• •·
niemiecki, wyd. w gm nie owczarek Józef, zagubił ksiąt- Ro1en Naftali zag. kartę po·
Radogoszcz.
5487-3-2
kę zwolnienia, wydaną
wołania, wyd. w Łodzi.
Morawski .Tan, zaO'ubił kartę w Łodzi. .
5491-3·2
5358-B-1
.,.
Ql · k St f
k t
l
bezterrn. urlopu, wydaną
e~ia . e anzag. ar tł ~wo· Rase Paweł zag. tymczasowy
w Modlinie.
5484-3-2
· menia, wyd. w Łodzi, padowód osobisty, wydany
. tent handl. III kat„ i metrykę w Łodzi. \.
5314.3.3
Mandelbaum Jakób, zagubił i. urodzenia.
5197-3-3
tymczas. \ dowód osobisty, prajss Dawid. zag. paszp. ort Roszewski Michał zag. dowód
wyd. Łodzi.
5484-3-2
niemiecki, wyd. w Łodzi.
Qsobisty, wyd. w ·Łodzi.
5324 3
·8Malinows~a Marja, zagubiła
5.621-3-1
tpmczas. dowód osobisty, popłoliakł Stanisław zagubił szympel Emilowi .Robertowi
w:yd. w Wierzbniku. -·~93-3-2
dublłkat karty powołania,
skradziono dowód osobisty,
Marszał ,Janina, zagubiła paszp„ ~yd. wS.kiernlewtcach.l!>614-3-1 wyd. w Łodzi. .
5623-3-1
niemiecki, wyd. w ł.odzi.
pidra Wolf 1&g. tstątkę „Pod Szul majster Aron Wolf,
.
6429-3-2
nadzórem" J'ł 84, wydaną d R~ohla Henoch .aaagubllt
w Łodmt.
5611-3-1
owo y. oso lste, wyu. w Opa5622•3•1
Manela Lejbuś zag. wojskowy płoiiski Srul Rywen zagubił tówie.
dokument z 1899 roku, wyd.
pas1port okapaeyjny, wyd. Stefanowski Wład.ysław &ag.
w Łodzi..
5452-3-2 w Łodzi.
5609-3-1
książkę wojsk., wyd. prze1
Mroczkowska Marja zagubiła piamtk Izrael „"'agub. lł kartA" P. K.l U.. Łódź,
5619-3-1
i BU Powiat.
łi
k ł
tymcz. dowód osobisty wyd.
powołania, wyd. w Łodzi .
zKalma
mab.mlai 011 ow e
w Łodzi. ·----~39-3~ i inne dokumenty.
5602-3-1
ajner, zagu i paszporty
niemieckie, wyd. w Łodzi.
Monat ChH zag. paszport nie- pacanowski Juda sag. kartę
5617-8-1
miecki familijny, wydany
urlopow~, wyi. w Skier- sobczyliska Ma.rja.nna Wła·
w Łodzi.
5373-3-3 niewlcach.
5544:„3-1
. dysława sag. tymez. dowód.
Marczewski Józef zag. dowód petrak Olga, zagubiła paszp. osobisty, wydany przez Urzłld
osobisty, wy,d. w Łodzi.
okupacyjny, wyd. w Łodzi. gm. Będków.
5611·3-1
535o- 3-s
5490-3-2 s1ymańska Irena zag. dowód
Markiewicz Dobra zag. dowód parzencki Abram, zagubił karosobisty, wyd. w Łodzi.
osobisty, wyd. w Łodzi.
t~ zwolnienia, wyd. w Łodzi
óó9Q-3-1

R
R

R

M

R

i

·s

5348-3-3 i metrykę ·Urodzenia. 6403-3-2 sakrajda Bronisław Z&gJlblł
pawlikowski Władysław, zakartt mwolntenla.. wydaną
gubił dowód esobisty, wyd. w Opocznie.
5597.3.1

Madaliński Józef zag. dowód
osobisty, wyd. w Łodzi.

ni~miecki, wyd. w Łodzi,
=:-:----=--------5_33_7_-_3-_H
5305-3-3
agrzycka Łaja zagub. patent Morgenstern Szmul Mosiek
.A robotniczy, wyd. w. Łodzi.
zag. dowód osobh;ty, wyd.
----------=-53::..:5:.::5~-3=-·-=-3 w Łodzi.
5383-a-3
-Leman Symcha zag. kartę po- Majer Rajnchold zag. dowód
wołania, wyd. w Łodzi.
osobisty,_ wyd. w Zgierzu.
5330-3-3
5363-09 -.3
Łacwig Józefowi, (ze wsi Re- Michalski Wacł!lw Przecław
zyny, gm. Widzew), skrazag. dow . woJskowy, wyd.
5362-3-3
dzionn świadectwa od dwóch w Łodzi.
koni, bilet od fti~ji i czek na
85000 mlł. z podp. Szrejt.era Masowiec Stanisławowi skraz .Qokic.ia
5446 .. 3-2
dziono kartę bezterminow.
urlopn, wyd. w Zgierzu. 5287-3-3
Łuczkowski Franciszek zagub.
Henryk zag. tymczas.
dowód osobisty, wydany Merecz
dowód osobisty, wydany
w'.· Łod1i, książkę . odroeLenia w Łodzi.
5253-3-3
i dełtret Warszawskiej· Dyrekcji
Poczt·i Telegr.
· 5361-3:3.
ędrzycki Edward zag. kartę
zwolnienia, wyd. w Łodzi.
Morawskiej Zofji- skrądz1onq
5249.3.3
paszport niemiecki" wydany
w Łowiczu.
.
5620-3-1 Mizała Franciszek zag. paszp.
Miilce\V. Nil zagubił kartę reniemiecki, wyd. w Łodzi
:.i.
• jestracji, wyd ..w Łodzi.
l wyci~g z ksiąg, ludności oraz
..
. .
5~06-3-1
k•illłkt zwolnienia.
5299-3-8

I·

.
M

w

Łodzi.

5454- 3-2

pielesiak Aleksander, zagubił
kartę bezterm. ·urlopu. wyd.
5432-8•2
w Łodzi.
piatt Hersz Ber, zagubił paszp.
niemiecki, wyd. w Łodzi.
5474-3-2
pakowski Władysław, zagubił
kartę zwolnienia, wydaną
w Radomiu.
5471-3-2
pozner Estera zagub. dowód
osobisty, wyd. w Łodzi.
5382-3-3
p ' erel Bajla zag. dow. osobisty,
w d. w Łodzi.
5326-3-3
1·
riybylski Zygmunt zagubił
tymcz. zaświadczenie demobilizacji, wyd. w Kaliszu.

P

5290-3-3
popiołkiewicz Gustaw rocznik
1881. zag. kart~ rejestracji,

wyd. w r. 1920 w

Łodzl.

5296-S-8

słomezykowski Józehagublł

kartQ powołania, w7dan~
w C1411toehowie:
5581-3.;.1
szyme1ak Józef zag. paszport

familijny niem, wydany
5551-3-1
1.
sobocki Ka.jer Wol f . 1agu11lł
paszport niem. famllljny,
wyd. w Łodzi.
ó569-3-1

w Łodzi.

Szubert Franciszek zagubił
dowód osobi1ty, WJd. w gm.
Łyszkowice 1 kartę bezterm.
urlc:.pu, wyd. w Łodzi. 5529-3,l
szwalb Sara 1ag. paszport
niemłeckł, wyd. w Łod1t.
5527.3.1

sikora Piotr. zagubił tlowód
osobisty, wydany w glll.·
Potok-Złoty.
5524„1·1
SMerstrom Małgorzata sag.
paszport.· szwedzki, wydaa7
w Poael1twle S1wed1. w B•r·
Unie.
Wl·S·l

Str. 1220

Nr.
zagubił kartę

2.~łl

zagubił

rbaniuk Antoni
Adam,
zner Abel
weksel na
Stefaniak
zwolnienia, wyd1 w Zegrzu. S
500.000 mkp.,
16/XU U od konia ogiera lat 6,
sumę

&pirszhjn Fryda,
tymczas. dowód

S

wyd. w

S

Łodzi.

r. b., wyst. F Bornsztajn,

na 61, na zlec. Sznera Abla.

osobisty,
54:88-3-2

zagubił kartę
powołanid, wyd. w Końsku.

5492-3-2
uieć Michał, --za_g_u_b_ił_d_owód

wydany w

Łodd.
54:21-:ł-2

zagubił tym~
zaświad. demobili-

StefBn
Sieradzan
czasowe

zacji, wydane w Garwolinie.
5418-3-2

S zymańska
dowód
w

Łodzi.

Głów

5514-3-2
1.agubiła

ztark Moszek,

S osobisty,

pł

Marjanna, zagubiła
osobisty, wydany
5417-3-2

Weksel

unieważniony.

S

W
Wilk

S

S

S

~~-~~~~~~-

S

--------

T

S

·3.·„

T

S
S
S

S

Gołda zagubiła Płl"
Złotowska
szport niemiecki. wydan1

w Łodzi.
5576-S· 1
rl.gubiono zaś ..viadczenie zali·
czenlowe „Polsk•ego Lloyda"
Nr. 4199 na mk. 200.000 na to-

Z

wysłany do Czerniowle
kwitu O·łu .Łódzkiego Pol„
skiego Lloydu• Nr. 11977. Kwit

war
płg.

aniewataio"Y·

5575-3-1

zalewski Wiucenty zaguo. tym(
czasowy dov. ód osobi~ty;
wyd. w gm. Dłust.
5562
zaks Henryk zagubił paszport
rosyjski, wyd. w

Łodzi

5535-3·1

zagubiono 3 paszp. niemiecld•,
wy(.'I. w Łodzi na hnit: Ber·
ka, Bajli Rojzy i Chai Sury
Hnftoraik oraz paszp. familijoJ
na imit Hany i Eli Halma Hof·
torqil<.
. 5528·8-1
64:07-3-2
ygier Dawid, zaguoil kartę

W

S

s

gniadej, z gwiazdkf\,, prawa,
zadnia noga hiała.
5357-3-3
ołkowicz Szla.ma zagubił

5343-3-3
udowiczówna Jadwiga zag.. W kartę powołania, wydaną
dowód osobisty, wydany przez P K. U. w Łodzi. {>585-3„l
w Łodzt
530-;-~.a
oźniak Józefa zag. dowód
Smoliński
Salomon zagubił W osobisty, wyd. w gm Łęk:
.
5{>n9 3-1
paszport niemiecki, wyd.
w Dohrej.
5307-3-3
igockl Herman zag. kartę
marodina Jakób Juda zag:
urlopową, wyd. w Łodzi.
tymczas. dowód osob., wyd.
5570-3-1
w Łodzi.
5366-3-3
Szajndla zag. paszport
okupac., wyd. w Łodzi.
Studziński Józef zag. kartę .
6448-3-2
beztermin. urlopu) wad&łlą
w Łodzi.
5333-3~3
itk<A'ski Stefan, za2ubił dow6d osobisty, '.V"Jd11ny w
Skarżyński Franciszek zagubił
Łodzi.
549~-3-2
kartę bezt~rmninow. urlopu
i zaświadczenie ochotnic7.e.
wachowski Stanis!aw, ~agub.
534:2-3-3
tymczas. zi<św. rnwahdzkie,

zeterlich Abe ·skradziono dowód osobisty i kartę p0wo- sztekel Edward zag. paszport
łania. wyd. w Łodzi.
5414-3-2
okupacyjny, wyd. w Ale5294-3-3
Ś Widerski Andrzej i .Józefa, .ks::indrowie..
zagub. dowody osobiste, wykórka S lama z
t
.
z.
ag. p 8 szpor
dane w gm. Brus i dowody
okupacyjny, wyd. w Łodzi,
kolejQWe, wydane w Sieradzu.
5293-3-3
54:57-3-2
zadkowski Franciszek, zasznb. szubertowicz J mina zagubiła
-~
dowód osobisty, wadany
paszport rosyjski i kartę w Łodzi.
fi292-3-3
pewołania, wydaną w Lodzi.
1,czaniński
Piotr
zag.
5475~3-2
8 bezterminow. urlopu, kartę
wyd
----·
awick~ Władysław,
zagubił
5300-3-3
S kartę bezterm. urlopu, wyd. w Łodzi.
Staroń Adam zag. świadectwo
w Białymstoku.
5502-~-2
przemysłowe i tymczasowy
mhński Ignacy, zagubił kar: dowód osobisty, \\yd. w Łodzi.
tę _demobilizacji, wydaną
5298-3-3
w K•1tnie.
5511-3-2
l-m.1dziono "lSWeksle:-1) na szwttttke Le op o'l do w i s1ua·
dzfoao ka r t ę bezterfllinosumę 100.000 mkp., wyst.
W. Eisenak i W. Koplowicz, wego urlopu, wystawioną w Ko„
na zlec. E. Sztekel, pł. 31/I 23 r. ninie oraz dwa weksle po liO
w Łodzi, Cegłelniaua. 40, u Kona tys. każdy, płiltne 23 grudnia
i Swa1cbada, 2) na sum~ 200.000 r. bież., wystawione prie~ Konakp„ wyst. W. Eizeaak i W. źuszk:a z żyrem J. Sisermana,
Kaplowicz, na zł.ee. E. Sztek:la, Łódź, Zgierska 30. Weksle unie5278-3-3
pt 14/Il 23 r. w Łodzi. Cegiel- wnżnione.
ń i a n a 40! u Kona i Szwarco~da, Tajchest Karol zagubił kartQ
3) na sumę 100.000 mkp., wyst.
bezterm. urlopu, wydaną
M. Peterceil w Chrzanowie, na we Lwowie.
553.+·3-l
zlec. Ch. Zajdenwurma w ł,odzi, Tenenbaum Aron zagubił kartę
pt w Chrz.a.nowie u M. Petercdla.
powołania, wydaną Łodzi.
Niniejszym ostrzega się przed
5409-8-2
nabyciem takowych" weksli. E.
T,)mczak
Marjanąt.1,
zagubiła
Sztekiel w Aleksandrowie.
dowód c.sobisty, wyd. w gm.
Topola.
5422-3-2
- - - - -5295-3-3
.
---taszkoWHki Romau zagubił
rzepah:owski
Edmt.md,
zagub.
kartę bezterminow. urlopu,
k
b t
I
d
art.ę • ez erm. ur opn, .wy •
wyd. w Łodzi. .
5392-3-3 w
Poz
mmm.
5463-3„
2
yryjsln Chaim zagubił kartę
odroczenia, wyd. w Ł~dii. Tiib~ksi:nan. Sr~l zag. pas1_~011:
me~uecln, v-,yd. w Łodzi. .
5390-3.3
5387 -3
·
'ł:asińska G'~ll•Jwefa zagub'iH._
S dowód osobisty, wydany Taperek Stanisław zag·. paszp.
w Ł~dzi.
5388-3-3
niemiecki, wyd. w ł„odzi. .
zach Sura zagubiła ·paszport _ _ _ _ _ _ _ _ _5_3_4_1-_3_·_3
S niemiecki, wyd. w Łodzi.
.rubowicz Newa.eh zag. kart,
5ll5-3-3
rejestracji, wyd. w Łodzi..
5306-3·3
zwarc Swel zagnbił pasz:Jort
zagr , wyd. w Łodzi. 5367-3-a ------·---~-iema1owski Mojżesz vel Mau- Tr~:ez Bolesław zagebił kartę
. powołania; wyd. w Koninie.
rycy zagubił dowód osobisty,.
5310- 3 - 3
wyd. w Łodzi.
5366-3-3
zychowicz· Karol zag. tymczns. renenbaum Leo zagwbił paszport, wydany przez Kommzaświadcz. demobiliz., wyd.
w Łodzi.
5340· 3-H lat Po1ski w Berlinie 52~2-3-3
zulma11 IJewa zag. paszport urbaniah Józef, zagubił .kartę
.niemiecki, wyd. w Łodzi.
powolania, wyd. w Łodzi.
5346;8"."3
5496-3-2

S

świud.
maści

62

wyd. w Jabłonnie.
walfisz Abe Abramowi skra·
zwolnienia, wyd. w .Kątnie •
dziono dowód osohiSily,
5453.3.2
wyd. Ładzi i weli:sel na 18:~000
ielińska Marjanna, zagubłh
pł.
r.{ra.J,,.ow1·e,
W"'.' st. Leon
v
.i:
"
-~ •
Z paszport niemiecki, wydany
Wtijcarnn zlec. A. Walfisz. We5462-8-2
ksel uniewa:f:niony.
544:0-3-2 w Mińl'iku-Maz.

Z

„„

zagub. Zaginął paszport zarraniczny,
Janiny Lichtensztnjn, stu·
bezterm. urlopu, v. yd.
w Nowym-Sącza i patent V .k:tg. dentki uni wer1'ł7tetu wiedeiisk.,
na handel obnośny, wydany wyd. w Wiedniu 2 czerwca
6436-3-~
w Łodzi.
.
5441-3-2 1922 r.
acbter Fajnel, zagubił tym- z1chowski Anto ui, zagut>ił do~
wód osobisty, wyd. w Łodzi
. eza!Jowe z::.iświadczenie de-

W kartę

iśniewski Bronisław,

W

mobilizacji, wyd. w

r482-a-a

Łodli

M:H-3-2
aginęła ksiątka oszct:f2dn~1:f~
·wojiala Ludwik, zagubił do- Z ciowa Nr. 61.698; wy.dana
wód osobisty, wyd. w Łodzi w Tow. Wzajemnego Kredytu
54,77
5480 3-2 Przemysł Łódzki.
yoenbt.1.·g Piotr, zagubił kartę
werdigier Mach:-i bowi . skrapowołania, wyd. w Łodzi.
dziono dowód osobisty,
wyd. w Łodzi, kartę powołania
i patent HI ktg. i konce, ję, zagubiono weksel na 100,000
wyd. w Łodzi.
54:79 8-2
mk., pł. 31 Rrndnfa r.b. wyst.
wajsroz Jakób Herszson, za- Roienber~, Pietrk. 207 ztec.
fJUbił paszport okapacyjny, Blumenfeld, Zawadzka 13, tno
Weksel
wyd. Łodzi.
5503-3 2 Icekson i Gdań3l.d.

Z

wiki.O~OWBki

·

uniew::iżniono.

sua.1.e

5610·3·2

Józef\ zagubił ' złłjdman L~jier, zagubił lBiłŚ:

k~rcę beite:minO'J!iego urlokę zwolnienia, wyd. w Sopowania. Rocznik 1894-.
3-2 . i-nowcu.
5507-3-2
ierni.k: Walerja zag. dowód zuoert Paweł zagubił dowed
osobisty, wyd. w Łodzi.
1sobisty, wyd. w Łodd.

W

5374~3-3

5352.3.3

wajs_ ~t.to_n zagubił dowód
o··ob··st
"' ·"· j.' w. y d . przez St
~ arostwo Ostrołęckie i kartę powołania, wyd. przez P. K. U.
w Ło~~Y·
5353-3-3
odz!ński Stefan zag. kartę
powołania, wyd. w todzi.
5379 3-3
'\\Tajnblum . Berek ttąg; ąai:t~
· · bezterm1n. urloA ~wyd.
w .Łodzi.
534:5-3-3
wuśkoweki Ro~ a n itaguo1ł
: · kartf powołania, ~aną
w Sieradzu.
~7-3-3
zentkowski Abram llięi~. k~:rtę
powołania, wyd. ~-Łodzi.
'.'.„• 56lf>·3-l
zajderman Lajb . zag.. pasz.
port niemiecki, wydany
w Łodzi.
5615·3-l
zasiński Kazimierz zagubił

w·

kartę powołania,

w Koninie.

wydaną

k
l
zagubiono artę demobi izacji,
wyd. w I1-ofo1
p.
art.
konnej
...
we Lwowie na imit} SiaEiiaka
Stanisława.
5369-3--Si
zelwer Cbaimowi S11fallziono
dowód osobisty, wydany
w Łodzi.
5365-3-3
zagubiono karlę demobilizacji
. na imię Michała Prty,byl,
wyd. w Tarnowie przez 16 p. p.
5379 3.1
zagabion'o. portfel z. pazszportern, z gminy Kościelec, na
imię S. Wofaiczaka.
5377-3-8
zecen ~rry zagub. paszport
niemiecki, wydany w Łodzi
i kartę beztermin~wegp urlepa,
wyd. w Łodzi.
.
5819-3-S
zonnenberg Emma zaa. dow„
osob., wyd. w Łódzi. 53*"8·3

.
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