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· Redaktorczynna
przyjmuje
odrano
l2-ejdo
do2·ei
l-ej.po poł.
Cena numeru pojed~ 15 groszy.. KontowP.K.0.80091.
·
Administracja
od 10
.Dziennik Urz,dowy- przfimuje · ogłoszenia Instytucyj społecznych I uł.yteeznCści publicznej, od osób zaś prywamych tylko
takle, które wynikają ze stosunku do władz rzlldowyeh I wymienionreh instytucyj. - Cena ogłoszeń: drobne 2 grosze za Wfl'U.
najmniej 26 groszy. Zwyczajne: 15 groszy za wiersz· nonparelowy (atrona ł szpalty).
Każda nowa podwyżka taryfy obowiązuje ~wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia 1miany cen, bez uprzedniego zawiadomieni&
1
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•

llłuzenla zamiejscowe I zagraniczne przyjmowane są tylko przez Biuro Ogłoszeń, Wydawnictw i Informacyj Prasowycll

========== „EPOKA" w Łodzi, ul. Slenklewloza 67, wł. Adam Benke. P. K. O• .M 62.182. ==========
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V. Ruch s ł u ż b o w y : 255. Mi;nowania i zwolnienie.
IV.. Kom unik at y: . 256. Komunikat Polskiego Stowarzyszenia Złotego Krzyża. 257. Komunikat
w sprawie dopłaty do ceny świadectw przemysłowych na rok 1924. · 258. W sprawie przepisów o· państwowym
podatku dochodowym.
·
Ogłoszen-ia.

V.

C. Budowa własnego domu Zdmwia w Muszynfo

Ruch slutbowy.
2aa
Etat Ministerstwa Spraw Wewn.
P.ain Wojewoda zanii~ował ·definitywnie Michała
Ziełińskiego, urzędnikiem XI st. sł. Starostwa.: w Kole.
Pan WojewodĄ z~mia.nował definitywnie: prowiizo~
rycznego urzędnika XI sit. st Stanisław3i Jainicllciego·,
urzędnikiem XI st. sł. :Starostwa w Kole. _
- Pan Wojewoda zw:olnił 1z dniem~O.VI 192'4 r. na
wł'a.sną iprośbę Aure[ję Jóźwiakównę ze stanowiskw prowi:zorye,znej urzędniczki XII S't. sł. StaI1ost. w Łęczycy.
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KOMUNIKĄT.

Pol$kiego Stowarzyszenia Złotego Krzyża (we Lwowie
plac 'ŚW~ Ducha 1) z dnia 24 maja 1924 T.

A. Otwairoie '. ~naito:rjrum Złotego Krzyża dla piersiowo. chorych. rurz:ędnrków . (eme.rytów) :pańs·twów:ych

W· rSup~aśln koło· Bro.łeigostioku..

'

~~ Ulgi i ·ułretwiema>w 'Zdrojowi~Ąch krajowych.

rrad Popradem ·koło Krynicy.

A. Na podstwwie uchwa,ły Rady Ministrów z dnia
2·9:-go listopada 1923 r. weszło Po~skie Stowarzysizenie
Złotego Krzyżw we Lwowie w rposiada.nie Sanatorjum
dla: piersiowo-chorych w Supra 1ś1u '.koło Białegostoku,
składającego się z kiHku hudynków mies zkalnych i gospodarozych, jako też potrzebnego do prowadzenia: Za~
kładu inwe'l)!tarza..
Zaikład ~ zdołający pomieścić naraz 40 chorychpołożony, w przepięknej, otocizonej lasami sz-pil:kow~
zdrowej, sruchej, piasczy1stej o~oUcy w oddaleniu 14 kilometr6w (wiorst) od· Białego .stoku, został właśnie
otwa,rty.
Sana·torjum w Supra.ślu. nadaje się 1zimą i latem
!Znrukomicie jako miejsce leczenia się dla piersiowo-cho- rych, zwła;s:zc,za w pierws'zych okresach choroby i osób
,zagrożonych gruZlicą, jako też niedokrwistych a pozostaje pod opieką stałego. lekarza zakładow,ego, specjat..
listy w chorobach płucnych b. a'systenta rprof. dr. Antonieigo Gluz,ińs~iego.
Należytość z:a umfos·zc:zenie w Ziakładz.ie, zdrowy
obfilty wikt i pomoc łe1karsika ustała się po cenie· włas:..
nych kosz.tów b~ żadnego zyslku. Stowarzyszenie Zło'
tego Ktizyża jest bowiem humamtamą iństytucją urzę
dn.ików państwowych nieoblfozooą na zysk.i, mającą na;
celu ułatwienie członkom swym Iee·zenia się w Zakia;. ·
dach kąpielowych i klimatyeznych.
'
·
Pomie:szc·zenie w Zakładzie znaleźć mogą jedynie .
urzędnicy w~gl. emeryci państwowi (i najhliższa rodz.i- .
1
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9. W Zwkładzie Zegiestów-Zdrój: , w I se.zonie 25 % a w III sezonie 20 % znriżka cen mies;z!kań, kąipiełi
i taksy zdrojowej.
Ulg;i !kąpielowe w :Pa1istwoiwych Zakładach zdrojowych są ohjęte całokształtem organi1zacjii państw. pomocy iekai~skiej dlia urzędnik.6w.
Taksę kuracyjną w Kryniey, Busiku i OiechQ.cinlm
opłacają urzędnicy pa.ńB<twowi i ich rodziny w w-Ysolid~
ści 2:5 % od ceny obowiązującej.

na, będąca na foh utrzymaniu) którzy są członkami
zwyczajnymi Połslkieg·o Stowa rzysizenia Złotego Krzyża i uiścm wkładkę z·a dotyczący tok (na rok 1924 wy, nosi wkładka me zna 1 zl. 20 gr. dla nowych członków
nadto w:pisowe w kwocie 30 gros zy).
Zgłoszenia o umieszczenie w Zakfadziie rtawierają
ce dokładny adres (imię i nazwis:k;o, charrukte·r służbo
wy, :siedzibę władzy słuiibowej, wzgllędnie miejsice zamies1zkania) należy wnosić do ,,Kierownictwa Sanaitorjum Złotego Krzyża dla piersfowo-chorych w Supraślu k!oło BiaH:e~oistJokm". (Pocz.ta. i apteka w miejscu).
1

1

Uzyskane ewent. w dals zym ciągu ulgi i udogodnienia kąpielowe zos·taną dodatk.owo podane do wia1

Do zgłoszenia należy dołączać:
1. poświadczenie be·zipośredniego przełożonego, że
prośbę petenta popiera;
2. !POśwfadczenie lekarza m.ądowego zaiwierają.ce
rozpoznainie chornby, okres chorolby, jako też st'\\nierdzające, czy chory gorączkuje i C'ZY choroba jest w stadjum 1 zaraź'1iwem, czy nie1zairaźliwem;
3. dowód, że petent jest członkiem zwyczajnym
Polskiego Stowarzyszenia Złotego Krzyża {leg,itymacja)
li uiścił wkfadkę za do·tyczący rok;
4. kopertę na odpowiedź (1z 1aadre 1 s·owaną) z nalepionym znaczkiem pocztowym.
Z dworca kolejowego w Białymstoku jest połącze
nie auto:busowe z Sana.torjum w Supraślu po cenie
umia.rkowanej. Bliższych informacyj co do czaisn odj.a1zdu auto'busu, ceny przeja.zdu i t. p. ud7-iela; Komisarja!t poHcyjny na dworcu kolejowym.

domości c;złonlków.

zgfaszający się do Stowairzyszenia
Ozłonlwwie
zechcą dołącza.ć na odpowiiedź zaadresowwną już ka1'tę ·pocz.tową. lub kope1~tę z naJklejonym
~mvczkli.em pocztowym.

o informacje

1

na1jbliższym cza:sie przy;stępuje Polskie
waa~zyszenie Złoteg~o Krzyża . do budowy własnego

C. W

1

1

1

1

Domu Zdrowia w Mus1zynie nad Po.pradem 1przecudnej górskiej, lesisitej miejseowoś:ci ohok jedynego w Polsce
wiielkiego lasu lipowego: Hliislkość Krynicy umo 1żliwi
mies zkai1com Domu Zdrioiwiai korzystanie z Za[ldaidu
kąpielowego w Krynicy. R1zek.a Poprad płynąca tuż
obok domu nadaje się znakomicie do za1żywania zdrowych i orzeźwiających kąipieH rzecznych, nadto zamieuzone jest urządzenie wła:snego zakładu hydropatycznego.
Dom Zdrorwfa w Muszynie z własnym dwuhektarowym. ogrodem, wla;snemi łaz.ienkami, sloneciznemi wernndami i taras·ami i wfasną zdrową kuchnią, będzie
wymarzonem miejscem wypoc·zynikowem dlai struckonych ciężką pracą urzędników państ1 w9wych i ich rodzin i miej.scem odzy~nia4 .pełne:g·o zdrowia dJla rekonwale'scentów i dla· niedokre 'wnych wątłych dzieci urzę
dników, specjalnie dzieci wielkich miast. Dla d~ieci
urządzać się \będzie t. zw. lrołonje waikacyjne.
W domu tym zna:jd1zfo umieszczenie równocześnie
150 osób w c:iągu roku, zatem lwrzy<stać . bętI:ł z domu
po kilka tygo!ąni se tki urzędników i ic,h dz1ec1.
. ~qs:ztą1; .·, b:qdowy doniu o'q~\ic~anr .sg, ~!la przes:z~o
1
1oo;croq-.~i.~tyc. h i ma1ą. bY,_ć 1p:oltTyte: s.1.b;~cfarnym. :wysd!ldem wszystkich urzęgni'ków 'J!Af1~1tWO~h . W . dTO~e
wpłaity %% .miesięcznych po~bótó'Y prz~,z_;, J~den rok.
Komu talka offara za uiciąiliwa, moze złozyc Jednorruzo1wo pewną kwotę na· ceie budowy do~~·
w raizie rychh~·gó z~ebm~ia' _d?is·M.tec:z~ych fundliszów, :prz1stąpi StowairzyszernH J~Z ': brn~ym roku
do budowy i , będzie tak f,~rs1?~10 k1erowac pracami,
by oddać budynek Już, w Jesiem na;stępnego roku do
, .
użytku swych· czfon!i9'!·
Urzędnicy (emeryci, którzy posp1es2ą. z 1pomocą zamierzeniu S.towarzys zeniai prrze:z uiszc·zenie wpłaty % %
mie•sięcznych poboró"'." , iJ.?r~~z .. j.edęn ·rok, będą, mieli
pierwstzeńsitwo w umłes1~n111 w Domu Zdrowia.
1

B. Ozłonkowit:i Polskiego Stowarzys·zenia Złotego
K1~zy'.ha ikorzys·tać mogą 1z naistępują.cych 1przez Stowa-

rzyszenie wyjednanych ulg i ułaitwień w prywatnych
zdrojowiskach i miejscowościiach kiliimaitycznych (za
okazainiem legitymacji członka ważnej na bie·żący rok).
1. W Zaikładzie inhalacyjno - solamkowo - kąpielo
wym w Deiaityniu: 50% zniżk1a :Kąpielowa i 50% zniż
ka taksy lekarskiej.
2. W zalklad zie kąpie1owym w Iwoni6zu: w I i III
1sezonie ką;pielowym (do. 20 czerwca i od 20 sierpnia) 25 % zniżka .kąpieli I klasy a 33 % II k1aisy takie dla
rodziny członka.. W H sezonie od 20 c.zerwca do 20--go
sienpni:a udżfoila 'Zaikład :zniżki ką.piel. tylko w wyjąt
kowych wy1padkach.
3. W źalkładzie l{ąa>iełowym w Lubien1u: 50 proc.
·zniżika cen kąpieli· jedynie siarczanych dla członków
bez rodmn.
4. W z.alk.ładzie lecznfozym Nałęc·zów 25 % zniZka
cen kąpieli i środków leczniczych.
5. W U.idrowiS'.\tU .Ojców (dla ,chorych nerwowo)
25% od wszelkich zabiegów le'cznie~ych i kąpieli (informacj.i) nale·ży za:sięgnąć w z 1akładżie lecznfozym „Go. pfana".
. 6. W L~1cznicy dla piersi~wo-ohorych w .Smukałe
(pod Bydgoszczą) 215 % ·zniżika· zasadmcizej talksy: dziennej, (()boonie 3 z!.)· Przyjęcie_ n~uje ·za poprze1ąniem
n~desłam:iem świa.dectw:t . lelkarsikiego i legitymacji
członka Stocyv,~r,z.Y"S:zeniai. 1Złoitegio Krz~
_'l•.. W Z~z4ę ;kąpielowym w Swosz(}'Yfoaeh, w
I :i EU serom~ (do 30 c~rwe31 ,i od 1„go wtześlifa) 30~
·zmifkar cen kąp~li w ~biruooh .I i. Il 1$1Sy. 1W Il sezo.
nie (od 1.7 do 8i.S) 20% z·J:t.i~~.~ąpielO:Wa..
__ 8. W .~o~~= Uwpłnienie od opł~y ~ksy
kliJj.M.yeznea'· (Urzędnicy·. od V stopnia służb. płacą
połowę taksy klimatycznej).

Sto-

1

1

1

1

1

1

&tyttheiz:łS w 1sto~wo, któtlrlM ·ci!tłfo z,~
już prząWLł!ct:lO n1Hja.rtłów rok. na. 1budo1Vę Dom.u Zdro-

.
.
.
_
wia w Mus:zynie. .
u~~Y· wS'Ly&tfttłe. ·Wtanz~, Pa:ńśtwoW~ i Stowa·-

r~rfttli ·UttędńtćM' ·,o.jak' rutJt<>~t><>~ ~(załeee
nie urzędnikom przystępoW~· . did· ·Złotdgd Kłzytst'vr

~~~~~~~iz·t~fAi<~~ttI~~i~~:~'Z ~~~
1
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dlłl phorycp piersiol'JCP
w S up r a śl u.
pow. Białystok,
Białostockie,
Wojew.
stacja Kolei Żelazo. Białystok.

Opiąja

Lelcarsk a.

D-ra Med ...---·······················--············-··································---·-----------·······························-·····----···--- · · ·. . o kandydacie do Sanatprjum w Supraślu.
I~ię i nazwisko kandydata -----------·--·-··-·····················-··-------·······--······-····----··-··········-----···--··········-············--·····················-····················-·······················-············--·--.
_
wyznanie............:............:............................................. ~i~~----···------·zawód kandydata względnie ojca lub matki....................... ................................

miejsce zamieszkania (dokładny ad~es poczty i telegrafu)----·--·-·-·····-·-·---··---····---····················----··················-·······-····--······--···----,·-···------

1. Czy· pracuje zawodowo, ile godzin dziennie,
względnie kiedy przestał pracować zawodowo.
2. Czy leży lub leżał w łóżku, jak długo. Czy wstaje
z łóżka ·bez pomocy.
3. Przypuszezalny początek choroby: jak i kiedy.
4. Gorączka od jak dawna. Wyniki 3-krotnego dziennego mierzenia ciepłoty w ciągu 3 dni.
•.
5. Stan
6.
~

_sił,

dreszcze, _poty,

Odżywienie

duszność,

apetyt, sen.

- strata na wadze.

7. Kaszel: silny, słaby, brak plwocina: dużo, mało,
brak, laseczniki tbc. Włókna sprężyste krwiplucia.

8. Stan narządów krążenia, stan serca, · czynności
·
serca. Tętno: ilość i charakter. Obrzęki.

?·

Stan nerek:

Białko,

cukier Diaozerakcja.

10. ~ta~ p~ę\Vodu poktirmowego, czy były rozwo~- I
mema, J~ długo trwały, czy są obęcnie.
11. Stan

płuc:

prawe:

lewe:

;;.

Zmiany opu~owe
Charakter oddechu

I

Szmery dodatkowe
12.

Powikłania:

peritoritis.

Laryngitis, Otiti1 media, Pleuritis
Inne choroby, Graviditaę.

13. Jak dawno pacjent jest w obserwacji opinjującego
lekarza.
14. Czy według zdania opinjującego lekarza, pacjent
daje szanse powrotu zdolności do pracy zawodo·
wej wzgl. poprawy zdrowia zupełnej lub znacznej
przy leczeniu ~anatoryj~em .

.................................... .................................. , dnla ....................................................... 192....... roku.
11,WAG A:

Z~raca się_ uwagę, iż sanatorjum przeznaczone jest dla lekko-chorych, rokujących zup_ełne wy-

zdrowfenie.

Cięłlfo

chorzy, nie

nlJdaijący siJ. do lecz~nia sanatoryjn~go nie będą p~1]~ową~i.
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rwę w drodze 1/2 proc. wpłat od miesięcznych poborów
przez jeden rok, a Stowarzyszenia Urzędnicze także drogą urządzania na; ten cel koncertów, p1izedstawiei1 tea.tra[nych, rautów, zaibaw, składek. 1przy sposołmo:ści pewnych uroczystości, np. przy sposobności odznaczeń,
awansów, pożegnania przełooonych i kolegów, przy
pr.zejściu ich na emeryturę i t. 1P·
Członik.iem :zwyczajnym Stowa11·zyszenia. ( wkłaidka
r.o!c·zna; obecnie 1 zł. 20 gr. i wpisowe jednora.zow·o 30
gr.) może być ka;ż,dy uvzędnik ,{emeryt) pa11.st1wowy.
Członkami założycielami mogą ·być trukże osoby nie bę
dące urzędnikami i osoby vrawne (iillStytucje finansowe,
spółki aikcyjne i t. p.) .z jednornzową wkładką obecnie
najmniej 5 zło.tych. Polskie Stowarzyszenie ZtotegD
Krzyża Uczy obecnie p1~zes1 zło 4,000 członków z1wyczajnych (urzędników) i prze:szłio 300 członków 1Założycieli,
w tern wiele .instytucji fimtnso1vych .i przemysłmvych
z wkładami od 9 milji011ów. do 180 miljonów mik. (5 do
100 ·złotych).
vVpłaty na bmfowę Domu Zdrowia 1v . Muszynie
i wkładki c.z.łonlków upraszamy nadsyłać zapomncą
blankietów .nadawczych P. K. O. Nr. 143,468. Bla.n'l{;iety
nadawcze P. K. O. można nal>yć w każdem urzędzie pocztoiwym i wpisać ten Nr. kionta 8 towar.z.yszenia.
1

1

1
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KOMUNIKA T
w sprawie dopłaty do ceny świadectw przemysłowych
na rok 1924.
-:YVedle postanowie11 § 2 rrn:;porządzenia Prezydenta ·
Rzeczy1pospio'1itej Polskiej z dnia 12 lmvietnia. 1924 roiku
(Dz. U. R. P. Nr. 38 pm. 340), winni pła~1~icy 1pa1llst:v?wego podatku przemysł1owego uskuteczmc w ternume
·do 30 czerwca r. b. dopłatę różnicy między ceną posfadanego ś1·viadectwa przemysfowego, a ceną przypadałą
cą o•bem1ie ,zgiodnie ,z pr,ze1pisami tegoż rozporządzema.
Przypominając · płatnikom 01bowiązek u.isizczenia
.przypadającej do.pła:ty, zaznacza :g.ię, że powyższy termin usta1wowy nie 1będzie pod żadnym warunkiem iprzedłużony, ·w·pływy z dopłat 'tlo świadectw prz.emysł.owyeh
sta.noiw:ią bowiem ,główne źródło dochodów prelimrnowanych na: mies~ąc czm~w:ie1c, o:ra;z na W'J1ływ<a:ch tycl~ w
zna.c znym sltio:pn]u opiera się 'przeprowadzana obecniC\
sanacja Skaii"bu.
Od uiszczenia dopła.t do nabytych świadectw p1izemysłowych i kar:t rejestracyjnych, zwolniło Ministerstwo Sikar·bu te przedsię!bims1twa1 i zaję.cia, które do dnia
14 maja rwłąc 1znie zostały zaniecha.ne, względnie które
w tym czasie zwinęły swe oddzielne składy.
J eżeii dla przedsiębiorstwa ha.nd1owego nabyto na
Tok 1924 śrwiadectwo przemysłowe. bez us:tawowego ohowiązku, albo n~1byto .d'laf1 świadectwo wyż.s 1 ziej kategorji
aniżeli naileżało~ dopła1ty wyłącznie 1w s tosun!ku do
przedsięhiors 1tw handlowych nie uis1zcza się, np. gdy pfatnik na:był świaideetwo iJ;mzemysło1we I kate gorji handlowej zamiast ka,rty rejestira:cyjnej na jeden za:kład hurtowej sprzedaży wyrobóiw własnej produkcji (art. 14 i 2,2,
czę:ść nsta;tnia ustawy), albo na1był świadectwo przemy.słorwe II ka)tegorji handlowej, a~zk~)lwfok na zasadzie
iwyżej ws1pomnianej ustawy był ohowiązany nalbyć świa
dectłwa· tylko 1IT kaitegorji handl'Owej.
Płatnik, który dla swego przedsiębiorstwa zaliczonego do H. III i IV katt. ha:n1dl. na1był wtpra~d:zie właści1
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we świadec1two .przemyts.łJ01 we n:i roik 19.24, obecnie jednak prz·ed uskute·c.zn1eniem przy.padającej do.pła-ty zmienił wykonywanie przeds;iębio11stwai w ten ,sposób, że wy-

starc,z:ającem będzie śwfadectwlo niższej btegorji, niż
ta, 1dórą. dotyohc'za1s• posiada, rn:o'że prosić o przeklaro-'
wanie odnośnego przedsiębiMstwa i nie jest ~howiązany
d·o uis·zczenia :dopłaty.
W obu wypa:dkacl~ vowyżej przyto'Czonych, prze. kfasowanie, a. w związku z tem uisizczemie zmnięjszonej
dopłaty, względnie zupełne uwo1nienie od niej, może nastą.pić tylko na; żąd:lTI:ie i na; odpowiedziainość płatnika,
na ipods.ta:wie dożionej przez niego w urzędzie skarbo1wym pisemnej dek'lara1cji na[eżycie uz.asadnionej.
Platnilkiom, których przedsiębiorsitwa. na: podstawie
cech zewnętriznych narie·życie Spraiwdzonych zaliczone są
do Ul i IV ka!te,g. przedsiębforsitw ha!rrdfowych omz VIII
kaitegorji .przedsiębiorstw prz·emysłowych, może być na
ich indywidualne podania dopłata obniż.ona względnie
mogą być ;Oni od niej zwolnieni, o ile w sposób niezbity
stwierdz:onem zostanie, że zachodzą warunki z art. 94
ustawy o 1poda.Jtku przetnysłoiwym i o He indywidualne
podania o ulgi zostaną wniesione przed dniem 1 Upca.
1924 roku.
Z dniem l lipca r. b. roizpoczną urzędy skarb.owe
najściś'lejs 1zą kontrolę świadectw przemyslo1wych i będą
wdrożone ktoki egzekucyjne wz,ględnie postępo·wanie
karne przeci1w tym płatnikJOm, którzy należnych dopfat
nie uskutecznili. Przy ściągarriu przymusowem zaległo
ści pobierać s1 ię będz·ie nie 1zależnie od kosztów eg!zekucyjnych - taikże 2 iproc. miesięcznie odsetków za
zwłokę zgodnie z częścią. drugą art. 10 usitawy z dnia
6.12. 192·B roku (Dz. U. R. P. Nr. l27 poz. 1044), a na:dto na zasadzie pos,ta:n!o1wień § 1 ro:zporzą;dzenia. Prezydenta: Rzec1zypos;pio[itej z dnia 16.2. 19:24 roku (Dz. U.
R. P. Nr. 16 1poz. 1'51), przyp1adrującą do uiszczenia. dopłatę podwyższy się o pół proc. za: ka1ż·dy dzieit zwłoki.
1Pła1tnicy, którzy ,swe twzedsięfbiorstwa. niewłaściwie
za1khtsyifik.owali do niższej kategoTji, ulegną w ,myśl a~.
98 usta1wy z dnia 14.5. 19213 rolk'ti (Dz. U. R. P. Nr. n8
ipoz. 412) Ikarze gTzywny do wysokości 3-krotnej kwoty,
stanowiącej różnicę między ceną wfaści1wego a poisiadanego Ś·wiradectw.a: 1pll.:zemysłowego, przyczem kar-a ~a nie
·zwolni ich od obowiąziku nwbycja wfa.ściw~go sw1adect\va przemysłoiwego.
Dvrektor Iz:by Sk'aa·bowej:
"(-) T o w a r n i c k i.
1

1
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DEP. P'OD. i OPLf\T

L. DPO. 1266/II.

Warszawa, dn. 18.VI. 1924 r.

1

1

· Okólnik Nr. L

Odpis.

Na zasadzie at~. 12 usta1wy z dnia 10 stycznia 1924 ·
r-0!kiu w rprzeidmi:ocie przepisów o państwowym poda.tku
dochodowym, 01bo1Wiiązują;cych na całym obszarze· Rzeczyipos:politej {Dz. U. R. P. Nr. 13 poz. 110), oraz na zasadzie rozporządzenia Pxezydenta Rzeczypois,poUtej Pol·sikiej z dnia 12 kwie!tnia, 1924 ·roku o podnie&ieniu stawek po:daitJku dochodowego od doohodru. 1z uposai<3ń shlż
boWych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę (Dz.
·U. R. P. Nr. 34 ·poz. 350) 1M1inisterstwo 1Sllmrbu zanądza,

DZIENNIK.
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aby pobór podatku dlOehodowego od upo~eń służbo
wych, emerytur i wyooigrodlzeń za. najemną pracę nai obszarze ib. dzielnic rosyjslk.iej i austrjackiej był w miesi~
eu lipcu 1924 r ..dokonywany w dotychez.asowym tcybie,
według slmli, uistaJ.ooeij dlai potrąceń poldaltlkru w miesią
~ maju 1924 r. c>kólnikiem Nr. 1 L. D. P. O. 489All/24,
a ogłoszonej w Nil'.'. 96 Monitora Polskiego z dnia 25-:-go

kwietmia 1924 rok.u poz.
1

~7.
'~

.N'!! ks.
4owotlu
rzecz.

6409

6410
6419

Dniw 29 ~erwoo r. b. podczas kwesty na ulicach m.

deczne „Bóg

powyższą. orfiiaxę

ser-

ZJaipłać".

il{1omitet budo wy.
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Spis rzaczJ znalezionych .
zaaJd•l11crcb 1111 • Bkspozrtane PollcJI
Pa61twowe1.
X2 ks.

dowodu

Przez kogo
odnaleziono

Wyszczeg.ól nienie znalezionych rzeczy

6131
6132

Kiom. VII.

3947
6137

IX.
VII.

foreibka damsika, 10 mk., pióro z ol:ówkiem
~luczyik od zatrzasku
hramisoileta sreb:r:na
ciz aiP1ka
ozrupika diziec1inna
ikioc
szy1id od skleipu kolo!Ilija!lneg-0
rtorebka daimska ruemno-boonzowia, zegarek
srebrny damski, chustecma, grzebie:ó., lu.steruoo i 120 mk.
sznur koif'a!lii
2 prutelmie, 2 r·ondle mosięme, 1 pokrywa
mosię:żma, le~ek emalj-owany, 3 lyiJkri, 3 wjde1ce, sie1cie-Iika beiZ 10iPfawy, S tasa.k!i do
mięsa, mlotek blacharSJkii i 5 S1Ztuk różnych
dr.obnych rzeezy w koszyJku
% metm skóry ciiemno-boonzowej
1kiluc1z
C!Zaipka męsika
1 leijce z Irozyżailtiem i tranzelką
.ka.ipeluStz jaS!JlY i 1· bokser
:zegarek srebrny kryty z hlurc,zykiiem
2 metry kis·~kli pMCfamej
1por.tmonetka, 950 mk.
%, mtr. jedwabnej tika.ruiny
tk!ohllierz cz,arny damski
biała dams:lm s1znurówka
.1 sztaba żela.za

rzecz.

vu.

61'38

·vn.

6139
6152
6191

VII.
VIII.

vm.
V.

6202

IV.

6210

621ó
6220
6224

„

6239
6242
6246
6284

6299
6300

6319
6320

„

6321
6324
6335

6345
6346
6348
6349
6366
6375
1

6377

6379
6404.

„
"„

XI.
VII.
VU.
VI.
XII.
V.
IV.
VIII.

V.

1

VII.
VII ..
VII.
XII. gari111itur męiSki gramatowy, gamitur męski
S1zary i 1 mundur wojs·ko:wy
V. 4 kosize do ryb
III. 1 para damskich cholewek
lkluc:ze
III.
XII. 2 klucze
XII. 1zepsuta ;parasolka

1 parasol męskri
torebka damska, bilet kolejQwy
VII. far.tuch
VII. ikrupelusz fHoowy żóMy
XI. zegrurek nyiklowy z pasec2kiem

III.
·VII.

znalezionych rzeczy

Kom. VII. kapelusz mi.ę!clti stary
VII. 3 pary damskich cholewek
rlegarek damski nyJclowy z paseczkiiem na
IX.
rękę

2 i pół mtr.
1 pier.zyna, 1 poduszka i wi0rek drelichowy;
1 ma.rnyar:ka oiemnego koloru stara, 1 biala
hailka, 1 żółty swetr, 1 para filrainek,1 ścier
ka, 4 male kawa.Łkii starej skóry
tałas wraz z t0irebką
6 funtów wełny

lańcuch długośoi

I.
I.

6431

III.

6440

IV.
XII.
XII. nożyik
VIII. 1 sakiiewka, kluczyk, pilniciZek i 1600 mk.

6443
6444

KWIATEK.
Lodzi zebra!Il.o na rzecz roiz:budoiwy kościołai Przemienie-

·

Wyszczeg6łnienie

6426
6427

6447
6464

gr. Za

Przez kogo

odnaleziono

Ministra;· Skarbu:

{--) Mi~rUto· W·Skli.
PodseikTeit.arz stanu.

nia Pańskiego 1,810 zł. 50
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6465
6472
6477
6498
6503
6515

6517
6525
6553
6543

6549
6550
6554

6564
6565
6578

6582
6592
6610

Post.
Pahj.
IV.
V.

V.
VIII.
VII.
IX.
VIII.
VII.
VII.
XII.
XII.
VIII.
IX.
I.
I.
XI.

VIII.
VII.

kołn~e:rz

damsik:i i

Post.

NowosQ}na 1 figurka i kosz

6635
6659
6660
6670
6691
6687
6694

6695
6701
6715
6725
6760
6785

6808

6824
6856
6857
6831
6868

6875
6905

6908
6909
6916
6928
6929

6930
6931

prześcieratllo

7 kluczy z lańcuszkiem
torebka, 2 przyrządy do manilmry i 5390 mk
1 zegarek zł-0ty
cyrikri.el, misoozka, 2 pióra,
pudełeozJw,
m'iiarka i mały trójką,t
azaipeozka biała d:l1iecinna
pokTywa od czajnika z białego metrulu
krizyż waleczny
iZegrurek 1zfoty damska ręczny
tablica blas•zana od samochodu
:L fokiieć czerwonego mafor•jalu w kwiaty
łańcuch 3 i ~pól l01kcia z kóllkdem
l kamize:lka
2 zęby, jeden zloty drugi masowy i kawalek:
p.odniebienia
maly damski zegarek nyklowy
burika koloru szarego
srukie.wka e:zarna, 2 fotografje, 3 odkrytki,
23 zatrzaskń. do blUJZki, 10 mk. i doiwód osobisty na imię Gałki Marjarn1 i Bugajskiej
A:nfoniiny
laska i zega.rek na rękę
6 -k,luczy

g~psowy

do kwiatów

Kom. VII. 1 laska
1 para pólbuc:ik:ów damska.eh
X.
portfel ceratowy z przyriządami piśmienX.
nem:i
VU. foporek strażacld
parasol drumslci
X.
IX. czapka ciemno-broo.1zowa
VII. 1pompka do roweru
VII. 1,200,000 rok. po1słcich
teczka c.zama Slkórzana ~ 2 książki
V.
VIII. zega:reik nyklowy damskii ręczny
XII. torebka skónzana damska, chustooz.ka i ·
2,000 mk.
3 kaiftaniiki
V.
wa1i..zka, pasek, nożyczikii, 1 śoieclra, szczoVI.
tec:Zka do zębów, grzebień, 2 szc,zotk:i do
butów i różne inne drobne drobiazii
„ VIII. 450,000 mk. polskich
Kom. P .P. 150,000 mk. polskich
Kom. VIII. 3,100,000 mk. polskich
Kom. VIII. rpaltJ męskie koloru c:zarn~
1 koszula, 1 p. kaJ.esoo.ów, 1 jasiek i 1 chuE. U. S.
stec:zika
Ifom. VIII. sakiewka damska s:kórzana, luster.ko i 1000
marek polskich
XII. ks1iążeczka do. nabożeństwa pod tytułem
,,Chleb AnieLskri."
VIII. ;portfel i 81,000 mk. 1po~lsl.i.ch
VII. piómi·k, 2 olówikJi i notesik
VII. torebka czarna, klucz i 190,000 mik.
VII. chustec.z1ka na głowę, 1 para skarpetek i kawałek plótna
VII. 11 książek s·zkolnych
" I VIII. 350,000 mk.
V. ;pootmonetlka. •i 50,200 mk.
futerał czarny z 'PJ"ZFZ~Mni rysowntlczemi
X.
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r:ieca.

Przez kogo
odnaleziono

6969

Kom. VI.

dowodu

6973
6974
7012
7017
7018

7024
7029
7030

7031
7082
7033
7041.

7044

for.ebka damsika c,zarna, ,lusterlko, 3 chustocziki i 1.5,145 mk . .pols:kich
VII. 4,750,000 mk.
!Parasolka z~elona iZ białą galea~ką
V.
VIII. slllkJieiwJm i 97 ,200 mk.
iZegarek dams1ki s,rebnny
III.
1 · stary but
III.
XI. 50,000 mk. po:lskiich
50,000 mJk. polsikJitch
II.
21,000 mk. polsik1ich
VI.
VI. 1por1tfel koloru CiZe~v,onego :i 200,700 mk.
VI.
portf eil S!tary i 43,860 mrk.
saikiiewka dams1ka. czamna, flwkoowk, eh u VI.
istecz1ka do nosa i 21,000 rnk. polsklich
IV.
9 wytirychów
5 par /l)Ońazoch, 4 p. skwr;Petek, 1. sukienka.
V.
1diziec inna (ws:zy:stkie rzec,zy uży1wane)
1. bec,z:ka od piwa i deska
II.
VIII. 2,530,000 mk.
VIII. 38,300 mk.
XL s1a;kJiewka żółta znis1zezona, kluc1z i 6000 mk.
IV. 2,000,000 mk.
l .para starych kamaszy
III.
1

7047

7062
7063

7064
7077
7107
7108
711.8

7121
713.2
7184
71.91

III.
IV.
XL
VII.

stara damska saikrnwka

V.

łańcuch

:sakiimvika cz,ama jedwabna, 50,000 mk. poi.,
drnsteczika do moisa.., kłucizy:k i 2 ołówkii
VIII. !Ł.orehka pluaienna, 2 klucze, chusiteC\Zka i
5,000 mk. p;olsk;ich
sakiie~ka damsika, 30,000 mk. i różne no-

vn.

7216
7238

VII.
VIII.
VIII.
VIII.

7245
7264
7265

7273
7274
7277
7,280

6134
6378
6528
7008

7.281
7302
7303

7304
7309
7310
7330

7333
7340

7348
7352
7353

V.
X.

VIII.
XI.
V.
VII.
VII.
V.

fa:tk1i
2 pó~koszulki

białe

iZegare.k damski zł,oty i kawałek bransol.
l p. rękia1w1iczek skórkowych i grizebie(1
lOO-markowe banknoty na sumę 50,000 mk.
sizal
2 ;pa;ry ipoilczoch
3 iklue;ze
1klłjpelll1SZ 1ziieilony i 500,000 mk.
15,750,000 mik.

tec1zka czar.na skórizana

ip0trtfel sikóuza.ny czarny
.saikiewrka damska, 4 kluczy,kJi, 2 bankni01ty
1niemieakJie po 5. marek i 2,230 mk. polsik.
VIII. 1pieazęć n1iffiU'iecka kauczUJkowa
XII. 1k11zeslo drewrniame kol. bronz~)!Wego
VII. 4,000,000 mk.
VII. 80,000,000 mk.
1.5 i trzy az1warte mtr. podslzewki jedwabn.
IV'.
V.
zegarek damski bra:nzoiletkowy
V.
s.aJkiiew1ka skónzana damslka, kruwalek tiulu,
chustec,zika, pudełko do pudru 1i 1. 70,000 mik.
baftka od mleika
X.
vu. 3 ikluoze
V.
1.5,000,000 mk.
IV. 17 małych :paozek żelruznych sikorbelków,
cha:azyik{nv i śrubek w jednej :pac1zce
XII. kuferek drewmiiamy k 01:01riu żóltego
VII. 2 ha1rnknoty rniemieck1ie ogól. 60,000 mk.
12 motków białej przędzy bawełnianej
VIII. 100,000,000 mk.
VI.
2 weks le
VII. 2 metry kliwa.ru białego w cizerne pa.ski
ipa;ra starych kamaszy męskich
VIII. ipalt:o kol011u ja,snego w pa sec1zki
1

1

xn.

7354

7378

7384
7391
7397

7402

1

vu.

1

7409
7422

XL

7441
7442

7444
7454

1k~pa

'sukienka
koc z azenwonym sz.lakJiem

VII.

721.5

Zarząd Towarąstwa

Wyszczególnienie znalezionych rzeczy

koln1ienz futnzanv lisi
V.
2 bony w ba.nk,~otach po 10 zł. każda
V.
medaljionik z mono~ramem '°:,H. R."
sallcie\Vika damska wraiz z 29,200,000 mk.
"
V.
Kom. Rez. kol>cizyk z czenY'Onym kamienliem
Kom. P.P.
p. łódz:kii
maryna.11ka męska kolioru ciemnego w paski

·ws:zysńkiie wyżej wymienione r;zeczy i przedmioity :znajdu-

jące się w izibiorni przy Ur,zędzie Śledczym

bram1i1a prizeiz prawlilych wlaścicieJ,i.

w Łodzi, są do ode-

&kc11aego

K'ARDb STElnERT w IDDZI
ma
zwszc zyt pro.sić pp. Ak.cjonarjus,zów na
1

Wa.lne Zebran ie
odJb:yć .s.ię r maJą.ce

.dnia 28 _l~pca r. h. o g-odz. 3-ej po poł.

w bmrze fmv. przy ul. P:uotiikowskiej Nr. 276.
iP o !l' z ą d e k d ~z i e n n y:

1. 8ł)ra.wozidam'ie Zarządu i Komi1sji rewizyjnej za
rok o;perac yjny 1912'3, z.atwie~dzenie hillansu oraz racłnunku strat i zysików.
2. Za1t,wierdzenie budżetu wydatków na rok 192'4.
B. VVyMr członków Za1iządu i Ko~isji Re,wizyjnej.
4. Ziatwierdzenfo dyrektorów zarrządzających w
.ie h umzęldach.
5. Upo1wa:żnie.nie Zarządu w związku z oczek i wanemi rozporządzeniami Ministenstwa Skarl;m oraz Przemysł1u i Haindlu do p~zewa:lutowania nllajątku 8'półki
i do odlPowiedniej zmia:ny usta,wy Towarzystwa:.
6. Upoważnienie Zarządu do 'zacia;g-nięcia poży
-cze!k. i hipotecznego ich zabezpieczenia.
7. Upoważnienie Zarządu do nabycia, nieruchomości.

8. Wotne wnioskL
W rnz,ie, .gdyby zeibranie to niie doszło do skutku,
ponoiwne W:ailne ~,ebranie odbędzie się w tern .samem
miej1scu vY dniu l l sierpnia r. b. o g-odz. 8 po połuidniru.
ize;hrainie to będzie ważne, a decyzja: jego -0sitaltec zna bez
względu na, iloM, alkcyj 1złoż'onych vrzez obecnych na
ze braniu akcjo1narjus~zów.
OGLOSZENIE.
Ma:gistirait m. Lodzi wy:dzd,errża,wia ·z dniem 17 lipca
192,4 roku nowo1wyhwdowa1ny lokal culkiemi w parku
im. H.Sienikierwicza.
."
Refleikta,nci, pragnący wydz.ierżawtić lokal ten, pros'zeni są o ,skłaldaniH do dnia 15 Li1pca: 192 4 r. ofor-t z, poda111iem w:a1)}un!ków dzie:r:ba1wy w W Y1dz,ia1e Go1S1.p?darcz ylm Magistratu m. L odzi (Pomo:r.slk a Nr. 18, poko.1 18),
gdzie ró:wni'e1ż można obejrzeć p1la:n sytuacyjny.
Otwa,rcie ofort e:weintua1l111ie us,tny prze;ta:rg na'sitąpi
w dniu 16 L1pica; 19i24 roku o godzinie 10 raino ..
Łódź, dnia 1 lirpca 1924 r.
Prezydernt m. Lodzi: (- ) M. C Y n a: r iS· !k i.
LICYTACJA.
K a; s a C ho r y c h m. L o ,d z i
z mocy art. 5'3 :U~tarwy z, d1niw 19 maja 1920 r. o p1,zymu1sowem ubez1pie1cze:niu na wypadelk choroby podaje do
wfadomośc1i, żie: dnia 28 lipca rn2·4 1-. o gotdz. 10 rano
w z,gier.zu przy ul. Pii~sudskiego Nr. 52 oidbęcfaie się li1cytaoja ruchomości, nalleżąJcJ!ch do, firmy Emilji Hooh
i S-ki, slk.rładaj1ących isię z Jeidne:go cięża'.fowego soo10cho~u firmy „Pe:mt''. siły ~5HIP., n.a pokrycie należnych
K a1s1'e slkł1a~dek czło:nkowis!k1ich.
Ruchomości 01bejrzeć można w dniu. licytacji od
goidlz. 10 rano, spis ·za1ś 1tllil{;Oł\vycih codziennie od 9 do 1
po po~udini:u w Wyidziale Eg-zellmcyjny1;n Ka1sy Chorych
(Narutowicz.a; 2).
·
Zgierz, dnia 2:5 czeini\'ica 19,24 if.
Kik81A CHORYCH m. LOOZt
1

1

1

1

1

1

1

1

1

(-)

lnż.

l. Szuster

p. o. Dyrektor

(-) Dr. Ed. Qiebartowski
Komi!sarz
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dzień

.Bilans na

Przamysłu Bawilłnlanango
srrAJN OZYiNNY.
Nieruchomości
Nieruchomości

31 grudnia 1923 r.

„ft OI\ ffl OS SE Ru Sp. ftkc. w faudzi.

i.M:arki.

. . . •
nowonalbyte

.

846,019.88
40,000,000.2,041,193.15

l\fWS1Zyny:

• • • „ • •
574,662,080,000.415,05 2,,800,000.Artykuły techn.
3,486,500,000.- 9H3,201,380,000.Kaisia . . . .
. ó2 ,411,118,257 . Waluty i de(wizy
. . . . . 55,H),2,,738,770.72
Złote hollly slk~howe
. ·.
347 ,200,000.Dłuimicy
. . . . . . . . .
100,2t2,6,077.7~
1,101,2155,·568,318.45
Bawełna
Pi"zędza

1

1

Matlti.
Ka,vital akcyjny
Kapitał amO!rtyzacyjny .
Fundusz rezerwowy .
Fundusz z.asobowy

.

.

.

.

.

.

Wier!zyc1iełe

Zysk do

podziału

-~

.

,

.

600,000,000.263,397 ,450.154,631,850.42,290,035.91
. 792,333,205,781.63
. 307,862,043,200.91
.

....

-

~~

---·------

1,10_\~~5,568,318.45

Bacbaaek strat I zysk6w.
WTNlIEN.

iMaxki.

.Podatefk mrują!tlkowy
Podaitki różne . .
Ko1s:zty haindiowe .
Pens:je
Remont
Ube~p·ieczenia
. .
R~żnice, km.su .
Różne -stl'.aity
Zysk • . . . ·
1

.
.

.
·

. ·.
· .

.

.
.
.

.
.
.

.
.

.
.

1

.
·

.
.

5,óóS,318,000.24,937 ,543,569.6,451,287 ,2123.:23
38,198,841,728.'6,·658,675,799.718,952',560.55,517 ,280,187 .87
2'4,816,010,914.87

.

.

·

.
.

MA.

~f:a~ki.

Dochód z przędzalni .
Procenty i prowizje

.

. 456,035,6 29,466.69
. 14,683,323,716.19
1

-~~

. 307,86,2,043,200.91
470, 718„953,182.88

470,718,95:3,182.88

W1a:lne Zebram1i:e Alkcjonairjrtrszów w dniu 31 maja
r. b. powyżisizy biiail1s ora1z rruchunek zy1sików i s'trat zatwievdzi:ło i uchwwliło następujący podział zysków:
Fundus.z zasobowy

. .
amor\tyizacyjny
Wynaigr.odzeni.e Zrurządu
Reze-r1wia n~ podatek dochodowy
Wyna1grodzenie K~m1sji re1wi1zyjnej
Specj31lny fundusz zapwsowy . .
P:rzenliesienie na rn!k 19'24
Kapitał

. 15,393,000,000.. 59,877,086,000.. 75,000,000,000.72,565,452,000.,2,250,000,000.. 80,000,000,000.2,776,505,200.91
307 ,862,043,200.9~

------------------------------------------------------------------------------------.-.-Ogłoszenie.

Ogłoszenie.

Okiręgowy Urząd Z!iems!ki w Pfot~owie podaje do
pu:biic1znej wiadomości, że decyzją Komisji Ziemskiej
Okręg.owej w P 1otrlkowie, powz<iętej na posiedzeniu jawnem w dniu 7 maJw 19i24 r., po stanowtiono włączyć do
terenu komwsacyjnego .wsi L alkma;rz g:runty wło,ścran
wsi Łaik.na.rz Poduchowny, znaijldujące się wśród gmntów wfości:ail!s!k!iJch w1si ŁaJkinrurz, Poduchowny, j.aka okaże się kon~e1c~ną, do wyprositiowrunia1 ,~rwnicy północnej
wsi Łaikmairz ze wsią Lallma1r,z Poduchowny.
fiio:trkó:w, 30 cz.erwca; 1924 roku.

W myśl art. 501-503 Kod. Handl. wzywam wie1rzyc.ieiJ.i Majlecha Bergera do stawienia się przede urną
w ciągu dni 40, osobiście lub przez pełnomocników, celem oś,wia.dczenia, z jalkiego ty1trułu i w jakiej sumie są
wierzycielami i w celu wręczenia, mi ·swych tytułów lub
złożenia ich w kancela;rji Są,du Oikręgowego; po upły
wie za,ś tego tenninu, w c!iągu dJ11i 15, do sprawdzenia
wie,rzytelności.
·

1

1

1

p. o. P1rezeisai O~. Ur.z. 1~iemsk.

(-) D i't rr i c h,

w Piotrirowie.

Łódź,

ul. Zachodnia Nr. 41.

Syndyk ,tymczasowy upadło,ści Majlecha Bergera'
AdiWOlkat (-) Dr. A hr am s 1ki.
1

Nr. 27

DZIENNIK

URZĘDOWY

SPRAWOZDANIE
1Dółkł -AkcYineJ lU1łnianei I Ba11ełnlaneJ Inn ufaktory
ADOLF DAUBE w ŁODZI
·za czas okres od 1 stycznia do 31 grudnia t 923 r.

Baebuek ZJ&k6• I strat.
Przychód :ogólny .
Rozchód ogólny

.

. 317 ,·2'20,2:30,445.67
30,608, 797 ,875.54
1

1

•

•

zatwi'e1dzić i obszar siea'1eni1a usta1lić
g1ra1nica;ch: a) .gruntów ulka.z.owych ·wsi WBtów,
b) gmntów z,a;senvtitutowyc)1 w si Witów, c) gruntów
ikolonji Wandyczów i lVfarysin, będących w posiadaniu
11 uc'Zestniików ·scalenia., a obejmujących około 36 mg.
(20 ha), d) gruntów ko'lonji: P.01dgórze, będących w :posiaklaniu 2 uc~ze1 stników scalenia· w.si Wtitów, obejmują
cych okiało 10 mg. (i6,6 ha), .oraz e) gruntów mająitku
·ziemslkiego ·witów· w gmnircach, jakie oka·żą się kionieczne tl:la. zlikwidow1ania szachownicy zewnętrznej.

w

1

Pioitrków, dnia 30 czerwica 1912~4 r.
p. o. Prezesa Okr. Urz. Ziemsk.
(-) Di t r i c h,

Podzlal ZJ&ka.Na

'ka:pita1ł

wmortyza:cyjny .

Na kapitał z.a:paJsowy

.

.

.

.

.

.

.

.

:dywidendę od .akc. kaipitału, 1wy'.no1s·zącego mk. 90,000,000, po mk.
·68,7 50 na. k1a,ż!dą. akcję niOminalnej
. . . . .
wamtości mk. 1,000
·po„.os:tafość do przenies-ienfa1, na< roik

91,2:74,614.330,554,000.-

Na

1

l

.

\2'4

.

.

• .

.

.

.

.

6,187,500,000.-

2,103,9'56.13
.
--6,6'11 ,432.570.1'3
.

..:.-..--:..--

BILANS

Welk1~le

AkcrJaego Towarzrst•a Przemrslowego
,,M~rkus Kohn" w Łodzi
po dzień 31 grudnia 1923 11oka.
Marki.

:STAN CZYNNY.
Place, budynki, maiszyny i uTZądzenie hiurowe . . . . . . . .

.

.

.

Ma1szyny
Transmisje
Ur:ząJdzenie tryskwczy

surowce, przędz1a., ·bail'w.niki
. '3145,6:22,615·6,001.i torwary · · . .
4,447 ,'588,005. 70
. . · . . .
Bamki

Zarprząg,

Pa1piery wa1rto·ściowe
. . . ·

Dłużnfoy

.

44,263,880

.

.

.

IM:a1riki

.

Piotrkowie.

. . . . . . ~,613,6159·,280,000
90,102,235,898
Weksle, go-tówiĘa i pmpierry warto·śc.
. '. . . . . . . . 460,319,059,286
Dłużnicy

3,26·4,QOO.3'5,5:59,183.'20,485,302,513.1,8l 7,868,000.889,580,321.54
5,524,075.1,07'3,352,000.-

Gotówlka.

'IY

BILANS

Remainent

na 31-go grudnia 1923 roku.
iSrI,AiN OZY1NNY
Gruirnty
Budynlki

:!o3

iczerwca 19211 r.

6,611,432,5·70.1'3

....

Zysk

::Hr.

36,781,000.. 68,150,988,-2.30.442,568,468,1329.·24

STAN BIEiRŃY
Ka.piital mlkłaido1wy

Marrki
90,000,000.100,116,000.- ·
Kapitał am0trtyiza:cyjny
338,004,000.Ka1pitał za1pasowy
. 434,404,-5:219,373.11
·wi·erzyc.iele
6,210,000.Ko!szta.i druku ·akcji . . . . · . ·
Wyirra:girndzenie dla ZaQ'ząidu i Kom11,4:40,ooo,ooo.1sji re1wizyijnej
6,187,500,000.Rachunek dywidendy
·2,103,956.13
Ra·chunek zyis\kó:w i ,sttralt
442',568,463.,329.24
I

Ogłoszenie.
Okręgo,wy Urząd Ziemsk:i w Piotrkowie podaje do
publicznej wialdomnści, że na ·,skuteJk wniosku włościan
Wisi Witów, położonej w gminie Piiątek, powiecie Lę
czyiclkim, o sc1aleni:e: gruntów, IK o;misja: Ziemska Okrę
gowa w P:iotflko,wie decyzją powziętą na: posiedz,eniu jawinem w dniu 7 maja r: b. (s'p.ra.wa, Nr. R. 28/2 4 r.) post;a:nowHa: wniosek wł.ościan wsi Witów rL dnia 10-go
1

1

3,l64,li24,839,064
STAN BIERNY.

Marki.

Ka1pita~ ziaada1c101wy
.
KaApi'taił zapasowy
K~rprutaił amortyza~yjny
W~e1rzyciele

Z)!islk

•

.

1

.

.

.

.

.

5,400,000
2,658,080,000
13,26 1, 75'4,407
. 3,11l,071,6.99,1l 7
37 ,127 ,905,540

3 164,1-24,839 ,064
1
,

Bacbaaek ·z1sk6• I strat.
Powstałość zysków z. roku 1922
Przychód .Jiok.u 192i3

30,506,858
95,981,307,444

Rozchód

96,011,814,302
42',983,908, 762

Przewyżka

przychodu nad rozchodem

63,02:7 ,905,540

1k1apitwł:

S1pisano na
Amo:rtyzacyjny
Za1paso1Wy
kJtó1rą srumę

13,250,000,000
2,-650,000,000
1

15,900,000,000
----.:..
37,1'27,905,540

podz.i e\lono jak następuje:
1

Na giratyfikację dla Zarządu i 1pers:o. . . . . . . . . .
nei1u
Nm dyiwidendę po mk. l,800,000 od
. . . .. . .
~kcj,i
1

7 ,200,000,000

9,000,000,000
20,000,ąoo,ooo
Na rezerwę na podatki . .
Przeniesiono na rilclnmek .zys!ków
927,905,540
. . . .
!i strrut 19124 r.
----~__;...3-7,127,005,540
r a 1z001 jalk wyżej
==~~=====-~===

Biians i ra~chunelk. zy1s!ków i strat zatJwiertlzone ziostady p1rze1z Og61ne Zehramie Alkcjona~juszó1w z dnia 21
czerwca 1924 iroku.
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BIL AllS

LICYTAc.JA.

Toi. Rke. Zgierskiej lnnulnktury Bn1elni1nei

Kas a O ho ;r y c h m. Ł o d z i

w ZGIER ZU

od dala I 1tre•Dla do 31 gft.dii8'··11i1

"i:

ST.A!N OZ\r;NNY.
GotOIWizna w bsie . . . . .
9,599,864 ;000.Portfe!l wekslk>wy . . • . . • 30,02!2,138,856.88
GrunifiaJ fabryczne . . .
15,000,00 0.Zabuldowaniai fa;bryczne .
120,000,0 00.Maszyny . . . . . • . . .
300,699,5 00.Mate.rjaJły ·Dal ,składzie . .
1712,185,88H,200.Ma,teifjaty zarelkwirowane
1,141,372.53
Przędza; 001 składzie
. 807 ,636, 735,000. Sprzężaj
. . . .· . . . . .
677 ,626,160 .Sumy przechodnie . . .
4213,000,000.Papiery procentow e
. . . .
10,950,7'3 8,000.~inicy
. . . . . . .
966,271,2 86,371.l 7
11,998,204,118,460.58
STAN BIERNY.
Mavki.
Kaipiitał aJlrnyjny
. . . . . •
72,000,00 0.Karpilta;ł z.a;paJsowy do 31.t2. 1922 T.
H,481,353.6'.1
za r. 1923, 5% z 70,440,830,163.2!5
3,533,522,861.77
Specjalna reze·rwa wrulutowa . .
360,464,539.67
.Mroepty
. . . . . . . . .
583 929.39
Wierzycie le

.

.

.

•

.

.

.

.

Kapitał Mno~tyzacyjny:

Spis:amo da dnia 31 gmdtnia 1922 r.
Spisano w roiku 19123:
na amortyzację budynkórw kamiennyich
. . . . • .
na amortyzację maszyn . . . .
Tantjemy . . . . . . . • •
Dywide111da1 za 11'\ok 1923 . . . .
Ogólny zysk; w r. 1923 . . . .
na umorrzema 14,042,57 8,200.do ka.pit. ZaJp. 3,522,041, 508.16
na tantjemy 10,000,00 0,000.dyiwidendaJ
36,000,00 0,000.Przeniesie nie zysikru na r-OIK 19~4 .

1,92~,277,582:586.65
40,560,173.41

4,680,859 ,400.9,361, 718,800. -

1o,ooo,ooo,ooo.-

36,000,00 0,000.70,441,445,867.85

63,564,619,708.16
6,876,826,159.69
'1,998,2:04,118,460.58

•
•

Marki.
16,870,32 7,870.47 ,945,302, 644.-

wentamz·aJ • . . . • . . •
Panstwow ie i miejskie -podatki , . .

355,411,6 40.71, 772,477,3 78.-

. . . .
. . . • .
trzymrunie żywego i mart.weg;oi

u

.

.

.

ruchomości

Ubezipieczenie

m-

i niem. . . .
K·asa Charyc·h . . . . . . .
Różnice kursu
. . • • .
Ogóln~ zysk w roku 1923 . . .
~ł~omości

.

:MA.
Zyskj z rcMu 1922

1

4,078,516 ,270.772,218,3 84.56,641. ,2i3t2,543 .70,441,445,867.85
268,876,932,596.85
Marlci.

.

.

Dochód z >dzierżawy .
Dochody z fabr"łrl
.,.'1A-~·~ii
W.:>„.

.

.

.

.

.

615 '704 60
.
323,411,7 74.• '26' 8,552,905,118.25
.

.

1

LICYTACJ\A.

K! a s a O h o r y c h m. Ł o d z i
z mooy art.
ustai~Y z dnia 19 maj·a 19i20 r. o przymuso~em ubezpiecz enm na; wyipadek .choroby podaje· do
w1ad10.mości, że dnia 16 lipoo 1924 r. o godz. 10-ej rano
'Y 'Zgi~rzu przy ul. DąbrowSlkiego Nr. 9 odbędzie się
hcytac.Ja ruchomości, należących do firmy „Staiwy",
osz~:cawamy~h na d. 1,400, slkładających się 1) z ka:sy
ogrnotrwał.eJ, 2) trzech IIlalSzyn ipoistrzygailni w peł
nym komplecie , naJ pokrycie nałeżnyich Kasie skła:dek

53.

1

członkowskfoh.
Ruchomo1ści

o!bejir.zeć mo~na. w dniu licytacji od
godz.. 10-ej rano, ·spis Z'a;ś talkowych codziennie od 9'-ej
do l-ej po poł. w Wyd:ziatle Egz·ekucy jnym Kasy Choryoh (ul. Nrurutowi cza NJ'. 2).
Zgierz, dnia; 24 cze rwca 1924 T.
KlAStA! ORORY!CH m. LODZI.
1

(-) lnż. l. Szuster
p. o. :Dytre~torr

(-) Dr. Ed. Q;ebartowski
K-0misiarz

LICYTACJ~.

Baebanek zrsk6• I strat.
ProcenJty

1

1

1

WINIEN.
.
Wydatki komisowe

z mooy art. 5~ usta~ z dnia .19 maja 1920 r. o przymu.:.~
s~w~m u~~zp.1ecze?1u .~ wypadek ehotoby ·podaje do·
w.iaid°.mosc1, ze dma tł lipoo 1924 r. o godz. 10-ej ;rano.
w Zgierzu przy ul. ZaJkręt iNir. 211 odbędzie się licytacja·
ruchlomości, naile.żących do fiirmy F'r. Swa.tka oszacow~nych rut z~. 1,000, skła!<laijącyich się z. kasy ogruotrwa łeJ, trzooh 1bmirek. :z .s zutmadkanii i szaflmmi trzooh szal
sosnQWoYch do. książek o~a~ ramy dęboiwej. do ksiąg, .na
poikryme naileznyich K as1e składek' członko~ch.
RuchomO!fci o'.bejrzeć można. w dniu licytacji ()tł:
godz. ~0-e,j rano, spis z·a~ talkowych codziennie od 9-ej
do 1-eJ po ·poł. w Wydziale Egzelkucy jnym Kasy Chorych (ul. Nairutowicza Na·. 2).
··
Zgierz, dnia 214 czerwca 1924 1r.
KA.HA CHORYCH m. WD:m.
(-) lnż. L. Szuster
(-) Dr. Ed. Giebartowsm
p. o. Dyrektor
Komisa;rz

268,876,9 32,596.85

l{I a; s a C ho ł" y ·C h m. Ł o dz i
.z, mocy art. 53 usita.wy z, ,dnia 19 maj~ 1920 r. o przymnsowem ubęzpieczeniu M wypadek· choToby podaje do
wiadomości, ie dnia.i 10 lipca 1924 r. o gc>dz. 10-ej ramo
w Zgieirzu przy ul. Sizozaiwiińskiej N~· 1 odJbędziie się licytacjai ruch:omości, nałeżących do f 1rmy Zgiensildej Fa.rbiairni i Apretury, OłSZaiCiOJWanych ~ zł. 2,200, składają
cyioh ,się z krusy ogmiotrwa:Jej, je:dne.J: Postrzygali.ni w peł
nym k'.omplecie, na :po;kirycie na!le'znych K:asie sltłrudeilt
członiko:wskfoh.

Ruchomoiści oibejrrzeć rnoiż:na w dniu lic::-Ttac i i ,1 •
godz. 10-ej. rano, ,spis zaś talkowych codziąntiie od 9-ej
do 1-ej po poł. w Wyidziail.e Egzelk:ucyjnyn'.L Kasy Chorych (ul. Narrutowiczai Nr. 2,).
iZgierz, dniat 24 czerwica. 1924 tr•
K'.ASA CHORYCH m. LODZI.
1

(-) Inż. L. SzuSter
p. o. })y:rektd.r

(-) Dr.

Ea. Giebarto'UJ8ki
KClllllisarlz

.

DZIENNI~
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URZ}JDOWY
FranciHek
Cajdler
portfel

LICYTACJ~.

Str. 265
sagubił

zawierająny

doku·
manty: paszport nlemeokl, wydany przez władze okupacyjne
w Łodzi, pas1port rosyjski,
wydany w Łodzi i kwit od
gospodarza na zapłacenie komornego. Miejsce sam. Łódź,
ul. Nawrot nr. 19.
335-3-1
ychowi Retncholdowi skradziono dowód osobisty, wyda.ny przez Kom. Ri"dn na m.
Łódź. Miejsce zam. Łódź, 860 ·3-1
ynamonowi Majer wi . skradziono książeczkę wojskową,
wydaną_ przez 17 p. p. w Rzeswwie. Miejsce zam. Łódź, ul.
Wschodnia nr. 45.
134-3-2

Powiatowa Kasa Chorych w Pabianicach
z mocy aTt. '58 usta,wy z dnia 19 maja rn20 r. o przymu. sowem ubezpieczeniu IUłl wypadek choroby podaje do
wiadomości, że dnia 1 lipca 1924 r. o godz. 10-ej rano
w Paibjanicach przy uł. Piłsudslkieg;o Nr. 15 odbędzie się
licyitacja ruchomości, należących do firmy Rotberg
i Adler, oszacowanych nw zł. 840, skłaidają;cych 'się
z 540 mtr. towam „reledo" i k.aisy ogn.iotrw~łej, na pokrycie na!leżnych K~s,ie składek człon\kowskich.
Ruchomości obejrzeć można w dniu lfoytacji od
g·odz. 9 ifa@, spis zaś. takowych wdzien?ie ?d godz. 1O
do 12 w południe w W y<działe Egzek!ucnnym Ka·sy
Chorych.
Pabjanice~ dnia; ·2 6 czeirlwca 1924 r.
Dyrektor, (-) G. Th'l i 1 ew ski.

C

C

1

• 1„„„...„„„„...„„„...„„„„„....
A

brasz~in Marjanna p;agubiła
kart~ pobytu, wyd. prze1

Star., w Łucku. Miejsce zam.
Łódź. Radogoszcz, ul. Cegielniana nr. 71.
·
341-3-1
ugustyniak Jólef za.gubił
k:siążeczk~ wojskową,. kardemobilizacyjną 1 legitym.
na prawo noszenia Knyża Walac1nycb, wydaną przez P.KU.·
Łódż-µowlat. Miejsce zamieszkania Łódź, ul. Lutomierska
nr. 28.
349 3-1
rajer Oskar zag. paszport
fa.milijny, wydany prze1
władze okupacyjne w Grodnie.
Miejsce zam. Łódź, ul. N'lwrot
nr. 64.
. 304-3-1
elman Estera zagub. patent
kat. VI. na sprzedaż wło s1czyzny. na rynku, wydany
przez Urząd Izby Skarbowej
Łódzkiej na r. 1924. Miesce
samiesz~ania Łódź, ul. Pańska
nr. 34.
194-3-1
encjen Noniberg zagubił
tymcz. dowód osobisty, wy~
dany prrez V Kom. P. P. oru
kartę odroczenia r. 1902, wyd.
P.K.U.·Łódź. Miejsce zamleezk.
Łódź, ulica Kamienna nr. 12.
351.3.1

A
t,

B

B

B

Bejn Ignacy

zagubił

tymcm.
wyd. przez
58 p. Wielk. 8tn. oraz me·
trrk~ urodzenia. Miejsce za.m.
Łódś, ulica Napiórkowskiego
nr. 31.
343-3-1
r.aświadczenie,

Józef
paszport
Bieniak
rosyjski, wydany przez gm.
7&g.

Łęczyckie
wojskową, wyd.

. Dalików, starostwo

1 książec1kę
w Łodzi r. 1884. Miejsce zam.
Łódź, ul. Franciszkańska 62.
.
338-3-1

erbera M, A. zagubiła patent
II-ej tategorji, na sprzedat
manufaktury, wydany dn. a1„
XII-1923 r .. przez 11-gi Urząd
Skarbowy w Łodzi. Miejse zamle11kanla ł..ódź, ul. Piotrkowska nr. 33.
350-3-1
Boran Zofja zagubiła tymaz.
dow6d osobiat1, wydany
w Staszowie. Miejsce za.młeszłr.
Łód.i&, ul. Piotrkowska nr. 58.
334-3-1

B

Władysław

zagubił

Bielicki
pasz p01„n !emieckt, wydany

Czarkowski Chil Majer

zagubił

książeczkę wojskową

roczn.
1888, wyd. pr1ez!P.K.U.~Łódź-m .
Miejsce zam. Łódź, ul. Pnłnd
niowa nr. 9.
129-3-2
wajgenbog lta zagub. dowód
osobisty, wyd. w Szydłowie.
Miejsce
zamieszkania Łódź,
Zielop.y Rynelr nr "/.
158-3-2
cvngise Lejbuś :zag. świadectwo
na konia maścl gniadej,
wałach z gwiazdką małą na Czole, Llt 9. Miejsce zam. Łódź,
ul. Pomorska nr. 135. 1975-3-3
hudzikowi Bronisław owi skradziono książ. wojskową r.
1900. wydaną przez P.K.U -Łódź
oraz metrykę ślubną. Miejsce
Hm. Łódź, ul. Franciszkań~ka
nr. 2a.
1994-3 3
aszkowska Ma.rjanna. zagub.
dowód osobisty, wydany
pr!i9Z gm. Brus, dn. 22 Xl-20 r.
Miejsce zam .. Łódź> ul. Pańska
nr. 41.
318-3 1
eresz Szulim zag. ksiąteczkę
obrotową firmy Sz. Deresz,
stemplowaną przez Sąd Okr~
gowy w Łodzi. Miejsce zam.
Łódź, ul. Kolejna nr. 11. 131-3-2
ytrich Antoni zagub. dowód
osobisty, wydany przez Komisarjat P.P. w Łodzi. 145 3-2
ombński Stanisław zag. t:::ią
D żeczkę wojskową rocz. 1897
oraz kart~ demobilizacyjną, wydaną przez P.K. U.-Łódź. .Miejsce zam. Koluszki.
1951-3·3
nominfczakowi Tomaszowi
. skradŻio:Ó.o tymczasowy dowód osobisty, wyd. przez Urząd
gm. Radosliewice.
3-3

C

Wars1aviie. Miejsce zam.
ul. Franciszkańska nr 8.
330-3-1
eker Pol& zagubiła. p~szport
zagraniczny, wydany przez
Kom. Rządu na .m. Łódź. Miejsoe zam. Łódź, ul. Piotrkow
ska. or. 125.
326-3-1
acharier Chendla-Brajadla
zag. dowód osobisty, wyd.
prz;ez Magistrat m. Przedborza.
Miejsce zam. Łódź, ul. Połu
dniowa nr. 15.
· 142-3-2
aumanówna Stanisława.· zag.
dowód osobistv„ wydany
przez Kom. Rządu
m. Łódź.
Miejsce zlłm. Łódź, u). Zachodnia nr. 68:
116-3 2
ornsztaj n Ge cel zagub. kartę
bezterminowego urlopu rocmik 1901, wyd. przez V. pułk
Podhalański w Przemyślu. Miejsce zam. Łódź, ul. Cegielniana
nr. 51.
177 3-2
rilckert Ludwik zag. pasliport
zagraniczny, wydany przez
Kom. Rządu na m. Łódź, dnia
23„IU-23-r. 1a nr. 736, dn. 20
czerwca 1924 r.
3 .3
Babad Nuchim zagubił dowód
osobisty, wyd. przez Komendę P. P. w Łodzi. Miejsce
1am. Łódź, ul. Przejaid nr. 52.
.
1979-3-3
Brum? Dawid zag. księżfłCZkę
WoJskową r. 1890, wydaną
przez P.K.U.-Łódź. Miejsce za·
mieszkania Łódź, ul. Brzezińska
nr. 13.
. .
1959-8-3
iałek Abram zagubił patent Dnia 12-V-1924 roku wysłałem
poc1tą do Lwowa do in'kasa
VIII -eJ· k a t . na prowadzenie weksel
na sumę 500 zł ' wystawarsztatu tkackiego rQcznego
na r. 1924, wyd. przez Urząd wiony przez B:rucha Ledera na
Izby Skarb. w Łodzi. 1995_ 3_3 zlecenie Hermana Laufera, ;.t
15 V-1924 r. (we Lwowie. List
rtosińskl Walenty, starszy wraz z wekslem. zostal zagubioposterunkowy, zag. legity- ny va co po.siadam zaświad
mację służbową nr. 580.
3-3 czenie poczty BrzezińekiPj za
erger Adolf za1. książeczk~ nr. 218, wobec czego zawiadawojskową r. 1896, wydaną miam, iż powyższy weksel jest
przez P.K.U.-Łódź. Miejsce za-. unieważniony. Wajs Juda, Brze19913-3
mieszkania wieś Olechów, gm. "ziny.
Wiskitno, pow. Łódzki. 1970-3-3 Furman Jao zagubił ksiązeczaran Ryfcia zag. dowód oso·
kę wojskow~ r. 1897, wyd.
bisty, wyd. przez Kom. Rz. drzez O. Z. G. w Łodzi. MieJna m. Łódź. Mjejsce zamieszk. sce zam. wieś Skomlin, pow.
Łódź, ul. Łagiewnicka Dr. 8. Wielu4skt.
3-1
w

Łódź,

B

9

B

B

B

C

na

D

D

B

B

Ba.

B

B

D

F eJzenszta.jn
za gu

Ohaim-Dawid

bił
kartę powołania
r. 1901, wydaną przez P.K.U.Łódź. Miejsce zam. Łódź„ uJ.

Składowa

i:ir. 19.

199·3-1

H.Dancigerf1agublła
książeczkQ obrotową. MleJ•

irma A.

F

·
see zam. ul. Piotrkowska 18,
348-3-1

mii.elsztajn Lila Alta zagubiła
paszport okupacyjny familijny, wydany przez władze okupacyjne w Łodzi. Miejsce zam.
,Łódź, ul. Północna 12.
107-3-S
orgiel Bolesław zag. legitymacjQ majstra kominiarskiego obwodu 14-go, wydaną
przez Kom. Rz~du na mhisto
Łódź. Miejsce zam. Łódż, ul.
Kilińskiego nr. 151.
363·3-1
ołub Rachela zag. t,ymczaG sowy dowód osobisty, wyd.
w Skidlach ziemi Grodnińskiej.
Miejsce Hm. Łódź, ul. Lipowa
nr. 58.
34.4-3-1
rzegorzewski Leon zagubił
książf:CPhte wojskową, wyd.
pr75ez P.K.U.-Łódź ora~ wyciąg
z ksiąg ludnoś~i. Miejsce za.mieszkania Łódź, ul. W ólcz&4·
ska nr. 77.
339-3-1
ryc L. zagubił 2 weksle in
blanko na ogólną sum,
110 zł. płatny dn. 30 VI-24 r.
Niniejsze weksle unieważnia
sitt. Proszę o zwrot takowych
dla. Grycza L. Łódź, uL Rzgowska nr. 1.
309-3 1 .
ortat Bolesta.w zagubił patf.lnt kat. Y· ej na. sprzedaż
owoców i warzyw8, wydany
, przez l:..bfł Skarbową Łódzką
oraz 1egt tymacj ę rowerow'l 4044:.
Miejsce zamieszkania f.Jódź, ul.
Franciszkańska nr. 29. 355-5·1
erszonowic~ Hejwid zagubił
G patent III. kat. ua sprzedaż
manufaktury, wyd. przez Star.
Łaskie. Miejsce zamieszkania
L'~tomidrsk.
362 3-1
oldszajd Salomon zagubił
paszport zagraniczny, wystawi<.Jny przez Polski Konsulat
w Koloni w Niemczech, ważny
do dnia 5-VI-25 r. Miejsce za·
mieszkani::l. Łódź, ul. Drewno·
wska nr. 27.
141-3-2
oldmau Szmul- Wolf zagubił
tymczasowy dowód osobisty.
wydany przez Kom. Rządu na
m. ł_ódź. Miejeve zam. Łódź,
ul. ZQierska nr. 21.
118-3-2
ocba 11-.ranciszek zagubił
książeczkę wojskową, wyd •
prt.ei P.K.U.-Łódź-powiat rocz.
1890. Miejsce zam, gm. Bełdów,
star. Łódzkie.
111-3·2
incberg Dawid zagubił książ.
wojskową i kartę mobiliza·
cji za nr. 535, wydaną przez P.K.U.-ł..ódź. Miejsce zam. Łódź,
ul. GłóNll<l nr. 67.
178-3-2
rinbaum Judka zag. kartę
urlopu r. 1902, wyd. przez
P.K.U.-Łódź. Miejsce zamieszk.
Łódź, ul. Młynarska· 8. 179-3-2
lneberg Binem zagub. książ. ·
wojskową r. 189i oraz do•ód
osobisty, wydany przez P.K.U.Końskie Miejsce zam. Przedbórz
156-3·2

F

G

G
G

G

G

G

G
G

G
G
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r!oldberg Eljasz zagubił ksjąż.
U wojskową r. 1896, wydaną
przez P.K.U.-Łódź. Mlejsce zamieszkania Łódź, ul. Cegielnlana
nr.'41.
154·3-2
f""_riln Reinhold za~. tsiążeczkQ
U wojskową r. 1885, wydaną
· przes-P.K.U.-Tomaszów. Miejsce
1

sam. Rado2oszcz, ul. Zgierska 39.
1961-3-3
ol berg Pelka-Tauba zagubiła
paszport niemiecki, wydany przez władze okupacyjne
w Łodzi. Miejsce zam. Łódź, ul.
Pjeprzowa nr. 19.
1980-3-3
olberg Złaty zagubił dowód
osobisty, wyd. przez Kom.
Rządu na m. Łódź za nr. 350
L. vG". Miejsce 1.am. Łódź, ul.
~--,~--:~-=---=-~~-

G
.
G

Kamienna nr. 2.

1997-8·3

elcel Robert zagubił dowód
osobisty, wyd. przez Kom.
Rządu na m. lódź oraz ksl~ż.

H

wojskową

r.

189~.

wyd. przez

P.K.U.-Łódź. Miejsce zamleszk.
Łódź, ul. Konopnickiej nr. 16.

aba.iiski Mordka H.g. ksil\i.
wojskową. wydaną pr1ez

H

P.K.U.-Łódź i kartę mobHłza
cyjną przydział K.O.Z.G. Nr. 4
w Łodzi. Mlejeee zam. Bałuty

ni. Ceglana nr. 10.
347-3 1
ersz1lopf Dawid zaguhlłdO

H wód osgbisty, wyda.ny prLel
Kom. Rr.ądn na m. ~tódt
hiążeczkę wojskową r.

Hana-RajH zagub.
Iekłewiez
Dowód osoMsty. wyd. przez

H

J

J

J

J-

J

H

.I

Antoni zag. książecz·

J

H

H

Kamiński

kfl wojskową rocz.1897:, 'flyd.
Kom. Rządu w Łodzi. Miejsce prsez Komisjf2 koątrolną ~eż·
zamieszkania Łódź, ul. Plutr- nicy M&łef,' gm. 'Tt<'aczew. .Młej
kowaka nr. 69.
346 -3-1 sce ·zam. wieś- Wił,kczew; gmina
anowski Bronisław zag. ks:łlze- Tkaczew. pow. Łęczyckiego. 3-1
kę wojsko\\- ą, wydaną przez Kuflicka Balbina zag. w KraP.K.U.-Piotrków. rocz, 1896, kar·
kowle dowód osobisty, wyd.
tę 'mobilizacyjną oraz dowód w dniu 3 stycznia 1924 r. prż'e':z
osobisty, wydany przez gminę Komisarjat R2ądu na· m. Lódz.
Wadlew, Starostwo Piotrkowskie Miejsee zam: Kraków. 195-3-1
i pozwolenie na pr~1wo ja:tdy sa- Kaszyński Michałzag. paszport
mochodem nr. 558. Miejsce zam.
niemiecki, wyd. przei wła
Łódź, ul. Łąc1na nr. 7. 188.3.1 dze okupacyjne w Łodzi oraz
aneczek Andrzej zag. paszport wyciąg 1 · k$iśg ludnf'ści, wyd.
rosyjski nr. 25, wyd. przez przez Magistrat m. Warty. Mi< j
gm. Żelechen. Miejsce zamje~zk. sce zam. Łódź, Łagiewnicka 25.
Łódź, ul. Nowo-Zarzewsk:l nr. 51
317 3-1
abłońska Marjannn. złlguhiła Kanc1.aH:ówna Amelja zagubih
J patent kateg. III na handel,
dowód osobisty, wyd. przez
obn(1 śny towarami bawełniane· Komisarjat Rządu na m. ł.ódź.
mi, wyd. przez Urząd Izby Skar- Miejsce zam. Łódź, nl. Wólczań
bewej w Łodzi. Miejsce zam. ska nr. 28.
337 $-1
Łódź, ul. Drewnowska 6. 333-3-1 Krzeszl\iewicz Wo.i ci ech owi
aroszewski Józef Mieczysław
skradziono waslel nr.10146
zagubił dowód rejestracyjny, na zł. 140, wystawiony przez H.
d. 28-XI 23 r., wyd. przez Komi- Szplgela i D. Bromberga, na
sarjat Rządu na m. Łódź rocz. zlec Rysza1da Schrodera, płatny
1887.
314-3 1 d. 20-VI r. b. oraz paszpórt roudkiewicz Sura z.cg. paszport syjsi:i. Miejsce zam. Łó-1ź, ul.
niemiecki, wyd. przez wła- Pańska nr. 63
331-3-1
d7.e <iłmp.acyjne w Łodzi. Miej- Kajer Edmund iag. tymczasosce :t..am, Łódź, ul. Aleksandyjwe złl.świadczenie zwolnłe
ska nr. 17.
31:3-3-1 nia z wojska rocz. 1002.. Mieja rn e ck i Władysław zagubił sce 1;1m. Pabjanice, ul. Łąkowa
315 3 1
kartę rejestracyjną, wydaną nr. 8.
przez Kom. Rządu na m. Łódź. K~ cperskiej Janinie skradzioMiejsce zam. Łódź, ul. św. Dono kufer ręczny zawierają
roty nr. 3.
170-3-2 cy następujące dokumenty: doąirnlski Leon zag. książeczkę wód osobisty, wyd. przez Komi·
J. wojskową r. 1898, wyd. priez sarjat Rządu na m. Łódź on z
P.K.U.-ŁócH
109·3-2 kartę urlopo•vania. Mif'jsce zam.
J... ódź,Pflędzalniana nr. 51311-3-1
ac Moszek zag. kartę bezterminowego urlopowania rocz.
1901 kateg. C 2, wyd, przez 38
p. p. w Przem~ ślu. Miejsce zg m.
Łódź, Pomorska nr. 97. 308- 3-1

oraz
1886,
wyd. pnez P K.U.-Warszawa.
emja. Gerszt zagub. dowed
osobisty, wyd. pri.ez Kom.
Riądu na m. Łódź, patent kat.
III-ej na sprzedał wrowej skóry, świadectwo na konia i róż·
ne dokumenty.
109-3-2
elman Jadwiga zagubiła do·
wód osobisty, wydany przez
VII. Kem. P. P. Zw16c:ć za wynagrodzeniem. Miejsce zamieszkania Łódź, ul. św. Andrzeja
nr. 39.
115 3-2
orsztein Rebeka Leja vel
LUi zagub. dowód osobisty,
aroszczyk Felicja zagub. wyWJdany pne:r. Kom. R1ądu na
cją~ z ksiąg stałej ludności,
m. tódź, Nr. 906. Miejsce zam.
Łódź, ul. Aleje Kościuszki 93. wyd. przez Magistrat m. Łodzi.
1963"3-3 Mit>jsce zam. Lódź. ul. SzkoJna
Nr. 5.
1984-3-3
tlrdler Otto zagub. paszport
orda Adam zagub. książeczkę
zagraniczny, wyd. w Ciewojskową r. 1894:, wydaną
chosłowacji na wyjazd do Polski, Niemiec, JugoFławji ·i Ru·. przez P. K. U. Łódź-m. Miej~ce
munji, wa1;ny do grudnia 1924. zam. Lócź. Lipowa 50. 193-3"3
1967-3-3
on Jakób zagubił paszport
familijny niemiecki, wydaoffman Stefan zagub. kartę
odroczenia r. l 901, wyd. r.y przez władze okupacyjne w
przez P. K. U. w Lodzi, Miejoce Łodzi. Miejsce- z:tro. Łódź, ul.
185-3-1
zam. Łódź; ul. Aleksandrowska Piotrkowska nr. 66,
Nr. 99.
1952-3-3
eilicb Gastaw zag. •ezwole·
nie na urm homienłe octowmbierbzyk Władysław 1&gub. ni w Łodzi przy ul. Orla nr. 25.
świadectwo Ila konia maści
189"3-1
karej (klacz), lat 10. Mlejsee
raska Franciszkowi Kradziozamieszkania Łódź, ul. Brajera
nr. 25.
310-3-1
no ksiąź. ~·ojskową rocznik
1891, wyd. puez P.K.U-Lódź-m.
Jnżyniel'Stefanowski Władysław
191-3-1
zagubił paszport zagraniczny,
ucharski Edward zag. tj m·
wyd. przez Starostwo Łódzkie
:czasowy do\\'ód osobisty,
watny do 13 X 24 r. or&z ksłąż.
wojskową.- wyd. przez P. ·. K. U.- wyd, przez Urzttd gm. Boksyce
l.ódź·pow. Miejsce zam. Zgierz, województwa Kieleekiego. Miej·
Przemy~ł Chemiczny w Polsce sce zam. Łódź, ul. Przejazd 14.
193-3•1
s-ta Atc
332„a.1

H
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K

K

K

K
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Nr. 27
iełbikowi Władysławowi skra-

K.

dziono

pow.

broń,

na

paszport rosyjski„

prze~
Łódzkiego

wy4a11y

Łótl1kie.

gm. Nieborów,

oraz zezwolenie
wyaned przez Star.

1'7-3·2

amińska Hel~na

K
w

zag. tymcz.

dowód osobisty, wydanyBłołyczewle. Miiejsce zam.

Łódź,

ul.

Gdańska

nr. 77. 172·8·2·

otoszewski ·Zylwan zagubił
· dowód osobisty, wyd.· prze4
starostwo Opoczno. .Miejsce za-

K

mieszkania Łódź, ul. Krót.I&
nr. 5/7· (Bałuty).
106-3-2·
Kopelewicz ~-ja z.,g. pa:3zport
rosyjski, wyd. w Opocznie.
Miejsce zam. Łódź, ul. Wolborska nr. 33.
153-3-2·
Kloc Ignacy zagub. książeczkę

\..,.ojskową r. 1899, wydaną
przez P.K. U.-Lódź-m. oraz kartę
przydziałową mobiliza-cyjną, wydaną w Łodzi. Mfoj&ce zamieszk.
Łódź, ul. Sienkiewicza 22. 151-3-2
Kostrzeba Jan zag. paszport
famiHjny, wyda.ny przez
okupa!ltów niemieckich w Łodzi.
Miejsce zam. Łódź, ul. Sretrzyń
sk:l nr. 41.
147-3-2
amiński WoEicław zag.. ksiąK teczk~ wojskową r. 1896.
wydavą przez P.K. U.-Łódź ora1~
dowt'>,d osobisty, wydany priez
III . .Kom. P.P. w Łodzi. Miejsca
zam.Łódź, Rybna nr. 7. 144.-.3·2
apłanSender-Szymon z:•gab.
pa~3zpnrt familijny niem.„
wyd. przez wł<idZe okupae;.;jne
w Łodzi. Miejsce zam. Łódź, ul.
Woloorl)ka Nr. 5.
1983 3·3
rajowa. Spółdz. SpożywCZft
Kulejarzy w Lodt.i, ul. Kilh1skiego Nr. 62, zagub. ~~once
sję na wyroby tytoniowe, wyd.
przez Izbę Skarbową Łódzką
za Nr. 253.
1987- 3.3
uperminc L»jbuś zagubił
Krauze Ernestowi skradziono
t;ymcz. dowód osobisty. wyd.
paszport zagraniczny, wyd. w Prredborzu. Miejsce zamieszprzez Kom. Rządu na m. Łódź, kania I.odi, ul. Berka ·Toseleksiąż. wojskową r. 1894-, wyd. ·wlcnI Nr. 9.
102-3-3
przez P.K.U.·Łódź oraz zezwoopydłowski Józef zagllb:CiOlenie na prawo jazdy samocho·
wód osobisty, wYd. pn.ez
dem nr. 592. Miejsce zam. Łódź,
Xf Kom. P. P. w Łodzi, ksią·
uJ. Główna nr. 67.
140-3~2
żeczkę wojskową r. 1896, wyd.
ubicki Antoni zagub. dowód przez }>. I{. U. ~ódź-m., dekret
osobisty, wyd. w· Brzezinach. Min. Spraw._ Wc·J~k. na pobieMiej~ce zam. wieś Mosk6le, gm. ranie' renty rn:vaI!dztiej, od_vis
Dobry, pow. Brżeziński. 127.a.2 K'.om. Suprew1z1JneJ, wy~ar.~y
zaświadczenie Mag.
ijnig Maks Z!l g. dowód oso- w Łodz_i,
bisty, wydany przez Kom. m. Lotiz1! up.owitżniające do illR~du na m. Łód't, Miejsce za„ kasowama p1eniędzy, legityma•
miesdunia Łódź, uł. Nowaka ej• Zw. Inwalidów Wojennycb„
nr. 34.
126.3-2 wyd1mą •w Łodzi, świadectwa
szkolne i zaśwladcienłe z firmy
isryel Jalióbowi Chabańskie· A. M. Warszawstt Mjejsce am.
mu skradziono portfel za· Łódt, ul. Pusta Nr. 34. 1974~'3~3

K

K

K

K

K

K

K

K

wierajltcy: 'tymczasowy dowód
osobisty, wydany przez Kom.

K
t(
.
LiO":Ska Zofja zagub. dowód
0

Rządu na m. Łódź, dowód a~osobisty, wyd.any w Ło~zi
ąemickl, wyd. przez Uniwer~f- przei Kom. Rządu. Miejsce zhm.
tet Warszawski, odpis rnat~ty, w icś Cegiełka.
106- 3-3
wydany· prz-ez Żydowskie .'fi m• Kolłńs:ti· · Alek.sander zagdił

nazjum w ł.iodzi.
113 3-2
ległt}·mację wojSk'Owl\~ ~.
nlisiewici Mleczysław z~gu- Jlrze~ P.K.U'. ~ Łodif:' 1h3.;3.J3
bil książ . W".>jstową rocz.
eJzvr Judka Rajz żay. dowód
1895,łwyd. przez P.K.U.-Sierad~. · .osobisty, wyd. p"8z Komi·
Miejsce iam. powiat S!eradtlu, sar~at R1ądu na m .. 1:-ódź <frAz
gm. Złoczew, wieś Stan1sławlltv. kwit 'Obrotowf. M1eJsce zam.
1830-3-1 , Lódi, ul. Wschodnia nr. 6. ~M

K

L
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ytowskł hiat 1ag. paszport
zajewicz i Hertz zagublll 2aNatan zag. książeczkę
eldner Alfons zagub. dowód
Laądau
wojskową. wyd, przez P.K.U N osobisty, \VJ'd. puez Urząd P -0ku pacyjny nr. 65429, wyd. S świadc1enie o zaliezeu.iu 1,a

-Łódi.

Miejsce zam. Łódź, ulica
Nowo-Targowa nr. 12. 336-3-1
apoł Edward zagub. kwit od
L kaucji na dojazdowe kolejki, y,:yd. w r 1918 przez Dyrekcj~ Kolejek Dojazdowybh. Miejsce zam. Ruda tPabjanicka, ul.
Stara Rudzka dom.
345-3-1
ipmanowicz Sara zag. tymcz.
· dowód osobisty, wyd. przez
VII. Kom. P.P. w Łodzi. Miejsce
1am. Łódź, ul. Cegielniana 6ft.

L

112~3-2

ewin Helena zagubiła do wód
osobisty .ia nr. 561, wyd.
w Łodzi dn. 18 kwietnia 1922 r.
Miejsce zBm. ł...ódź, ul. Kiliń
:Skiego nr. 86.
163-3-2
ipińska Antonina Bronisława
L zaRub. dowód osobisty, wyd.
przez Kom. Rządu na m. Łódź.
.Miejsce 1am. Łódź, nl. Alekr;andryjska Nr. 34.
1955-3-3
Morciniec Antoni i Marjanna
zag. paszporty niemieckie,
wydane przez władze okupacyjne w Łodzi. Miejsce zam. Łódź,
ul. Podmiejska nr. 15. 357-3-1
Piotr zagubił
Maślankiewicz
dowód osobisty. wyd. przez
Urząd gm. Wydrzyn, pow. Wielusski.
335-3-1
argolisowi Hilerow,i skradz.
portfel zawierający: dowód
oóobisty, wyd. przez Kom. Rządu
na m. Łódź, z dn. 11. X. 1923 r.
oraz książeczka wojsk. rocznika
1885 wyd. przez P~ K. U. miej-sce zamieszk. Łódź, ul. Sierakowskiego nr. 25a.
323-3-1.
ajer Józef Antoni zagub. do·
wód osobisty, wyd. przez
Kom. Rządu na m. Łódź. Miejsce zam. Łódź, ul. Piotrkowska
N r. 181.
1985-3-3
3 nbe Offman zagub. koncesję na prowadzenie fabryki
wyd. przez Urząd Izby Si:arbowej w Łodzi. Miejsce zamieszk.
Łódź, Piotrkowska 167. 1999-3-3

L

M

M

M-

Bronisława 1agubiłą
M.oraf3z.
p~1 szport niem., wyd. prze~

władze okupacyjne w Krośnie·
włcacb, pow. Kutno, Miejsce
zam. Łód:&, ul. BałuckiPlac 6. 3-3

. ·· · k a zof'Ja zag. .dowód.
M
. 'osoMsty, wydany przez Kom.
aJ~~s

.&żądti

na ni. Łódź, dn. 19· VI.

1924 r. za L. 465.
139-3-1
1'.łtaer~ ę~4tin z · . u~ił, ks~~ż.
n WO]sk. rocl. 19J\f, wyd. przez
V Baon aerostatyc~uy w Brześciu
n. Bugiem. Miejsce zam. wieś
Kr~~Pą~ln, gm. Tkac1ew. p0,w.

.

.ŁfAczy~kt

3-1

N.ow».kcl.t&jzer u.gub •. dQW:Qd

osebtsty, w7d. przez łłagtstrat m. Pabjantc oras patent
h.a. . n.dloiw. tateg. IV' wydanv

·

I ·· · ·

"

.j,\. · :cr:ui/df.·.,'ftf.
prL91 P.lt.U;-~iak I webet na

~ł"'/m

108 zł. w7s$aw. Pll!.Z N71eenbolca· na zfee„ Url>ao'ha, płatny
1~:~.
·"
~'.".'~
_ . ..al!~.Ji~:
KllJifi'.JIJE B~llJilHvt;tiłlRS
Konat&ntynowska 21. 1992·3·3

gm. Brus, Starostwo Łód1kle.
Miejsce zam. Ruda-Pabjauick&
(Chachuły)
1968-3-3
renbuch I Rozengarten zag.
.książk• obrotową stemplo·
wą,. wyd. przez Urząd Izby
Skarbowej Ł!ldzkiej oraz róż·
ne rachunki. Miejsce zamiesi.
Łódź, Stare- Jl tasto :4. 306-3-2
myle Walentemu z Jaw0rzna,
gminy Rndniki, skradziono
w Sosnowcu dowód osobisty,
wyd. przez Urząd gm. Rudniki
i zwolnienie z wojska, wydane
priez P.K.U.-Więluń.
3-2
lejniczakowi Tadeuszowi
skradziono książeczkę wojskową r. 1888 oraz dowód osobisty polski i dowód osobisty
francuski.
120-S -2
· o·fertowa Janina zag. paszport
niemiecki, wydany przez
władze okupacyjne w Łodzi.
Miejsce zam. Łódź, ul. Przejazd
nr. 51.
•
176-3-2

O

O
O

Qffert Janina zagub. paszport
familijny, wyd. przez okupanlów w Łodzt Miejsce zam.
J.,ódź, ul. Przejazd nr. 51. 143-3-2
lej Jakób zagubił książeczkę
wojskową r. 1898, wydaną
przez P.K.U.-Sieradz i weksel
na zł. 52, płatny w Sosnowcu
2-V. 1924 r. wystawiony przez
M. Francuza, na zlec. L . Fałke.
Miejsce zam. Łask, Ryoeii nr. jO,

O

-----'----........---1900-3-3
astuszka Wjncenty zagubił .
legitym. wyd. z fabr. Geyera
Tow. Akc. Miejsce zam. Nowe
Rokicie., Rnda·Pabjanicka, ul.
Szkolna nr. 6.
108-3-1

P

d. t-Ill 1918 r. w Łod1l. Mtej·
sce zam. Łódź, ul. Cegielniana nr. 64.
2000-3-3
rost Jakub sag. tymczasowe
1aświadc1.zwolnlenta 1 wojska rocz. 1896, wyd. puez 28
p. p. Str1el. Kan. Miejsce aam.
Łódź, ul. Zawiszy nr. 7. 104-3-3
ogala 1Andrzej zagub. ksiąi.
wojsk. roczn. 1895, wydany
przez P. K. U. Łódź, oraz metryk.
urodz. wyd. przez parafje Woź
nice. Miejsce zam. Łódź, ul.
Lipowa nr. 13.
319-3-1
aizniewshl Zygmunt zagubił
tymcz. dowód osob. wydany
Kom. P. P. w Łodzi. Miejsce zam.
Łódź, ul. Miedziana 11. 356-3-1

P

R

R

Michał zag. książ.
wojsk. roczn. 1899, wydaną
przez P. K. U. w Łodzi oraz
wyciąg z ks. stałej ludn. Miejsce
zam. Łódź, Zawiszy 38. 329-3-1
akowska Ruchla zagubiła dowód osobisty, wyd. przez
Mag. w Pinczewie oraz kwit od
zegarka. Miejsce zam. Łódź, ul.
Piott'kowska nr. 83, u pp. M.
Lewińskich.
312-3-1
o1:encwajg Moszek zagub.
patent kat. VIII na prowadzenie warsztatu szewsk:iego, wyd. pr1e1 Urzj\d bby
8karbowej w Ładzi na r. 1923
Miejsce zam. Łódź, ul. Z~ier
ska Nr. 2.
128-3-2
Rotmanowi Artur Hugo, stradzłono ifowód osobisty,
wyd. przez Kom. Rz!łdu na m.
Łódź orai ksi~żeczkę wojsk.
r. 1893, wyd. przez P. K. U.
w Łodzi. Miejsee zam. Łódł,
ul. Lipowa 19.
180-3 2
okoe&ews&a Bronisława zagubił& dowód . €lsobisty
wyd. przez Kom. R1ądu na m.
Łódź. Miejsce ·zam. Łódź, ul.
Waryńskiego 14.
162-3-2
ajchman Chan& zagub. paszport nlem„ wyd. w Warszawl~. Miejsce 1&m. Łódź, ul.
Bazarna Nr. 8.
150·3-2
ajehenberg Izrael zagubił
ksll\żeezkę wojskową roc1.
1891, wyd. przez P. K. U.;-Łódź.
Mtej$ce zam. Łódź, ul. Ogrodowa nr. 8.
J966-3-3
otutajn Hersz zagub. dowód

R

adwański

R

R

p·łachciński Ahrł\m zagubił do- R
wód osobisty, wyd przez
Urząd gm. Rosprza. Miejsce zam.
Łódź, ul. Pańska nr. 1. 320-3-1
podbie\ski Stanisław 1agubił
. pateńt kateg. v, na prawo
sprzeddy·. matęrjałów łokciowych, wyd. przez Izbę Skarbową
w .. Łodzi. Miejsce zam. Łódź, ul.
Ryona nr. 5.
173-3.2
ptotrowski Ll:ljb zag. wyci"g
z k~ląg stałej ludności, wyd.
w
~odzi. Miejsce zam. Łódź, ul.
W h0d .
38
125 3 2
se
nia nr.
.
· -

R
R

p·omorskj
,Leon zag. tym.czaso- R osobisty, wyłł. przez
we za~w. zwolnit;nja z woj-

Iomł
Łódź za

nr. 150740 na sumę 530,ooo„ooo
mk. Miejsce zam. Łódź, .ulica
Nowomiejska nr. 5.
321-B-1
ułeclti Ignacy zagubił ksiął.
S wojsk. kateg. c. I wyd. prze~
P. K. U. Łódź. Miejsce zam.
Łódź, ul. Kątna nr. 54:. 3!2-3-1
ieradzki Feliks zaguoił dowóa
osobisty, wyd. przez Komis.
Rzeczp. w Warszawie i kartę rejestrac., wydana przez P. K. U.
w Łodzi. Miejsce zam. Łódź.
nl. Zakątna nr. 28.
332-3-1
szwarc Salomon zagubił kartt
mobilizac. roczn. 1896, wyd.
przez P.K. U. Łódź m. oraz portfel z rółnymi prywatnymi dokumentami. Miejsce zam. Łódź
ul. Kilińskiego nr. 44. 316-3-1
kradziono paszporty ks. Jana
Rozmalńskiego i Aleksandry
Rozmaińskiej, wydane przez Komisarjat Rządu m. Łodzi i plenipotencję na sprzedanie fol-.
327-3-1
warku Sitaniec.
kradziono portfel z niżeJ
wymłenionemi dowodami
ł gotówką na imi• Józefa Nowińskiego, 1am. pzry ul. Dzielnej Nr. f>O. 1) Legitymację
urzędniczą, wyd. przez WarBZ&wską Dyrekcję Poczt i Te·
legrafów 2) Pozwoleniena. broń
na rok 1~23 1rn Nr. 1662, wyd.
przez Kom. R 1 ąd u na m. Łódź,
.książeczkę woJs i::ową, wydaną
przez P. K. U.-Łódź oraz wiele
innych do.lrnmentów. 135-3-2
ukienni.le Stanisław zagub.
dokumenty wojsko Ne. wyd.
przez I Baon poznański i P.
K. U. Wieluń.
3-2

S

S
S

S

sok:ołowsk1emu t)tanisławow1
pożar kartę por. 1886, wyd. przez

zoiszcr;ył

wołania

P. K. U. Konin.

3-2

sowhiska Zofja zagub. paszport okupacyjny, wyd.an„
pruz władze okupac. w Łod1t.
Miejsce &am. Łódź, ul. Lelewela Nr. 19.
136-3·2
stryżewski

Herszel zagubtł
paszport niem., wyd. w Ło
dzt pr1e1 okupantów niem.
Miejsce zam. Łódź, ul. Zgierska Nr. 30-a. ·
146-3-2
Jakób zagub .
Slylit
kt wojak. r. 1901.

.kslążecz

wydan1'
P. K. U. Sieradz oraz
metryk• urodz. i wyoiąg z .te.
stałej ludności. Miejsoe zam.
Zelów, St:. Łaskie.
132-3-2
kr&d1iono kst"żeczk• wojstow11 I kartę urlopowania
i inne dokumenty osobiste,
wydane na Imię Władysław&
Frontczaka.
124-8-2
kr&d1lono w drodze & Ino·
wrocławla do Łod1i 2 dowod7 osohłsta na. tml• ł)teta
na Czajkowskiego l Moniki
Mateji. U _prasr;a at, o 1astrzy„
ma11tę dowodów...
108-S-3
pr.1e1

earjał Rrifldu na m.
ska, wyaane przez 28 pillk Strz. nr. 206 L. t.R". Miejsce Hm.
Kaniowskich w Łodzi. 122-3-2 Ł6dź, ul. W olborsta 25.1996 3-3
ausch Ferd. zag. pą1wole•
poros Kazlmlert za_g., ksiątecŻk~
nle 1a nr. 214 na rot 1923,
wojskową r .. 1887, wydal!IĄ
przez P.K.U.-Łódf-Powiat. Miej~ na re:wolwer „Bfowning" za nr.
sc.8 zam. wiei R~tkinia, gmina 249261, wyd. pnez Komfearjat
Btos, pow. Łódzki.
121-3-2 Bz"da na miasto U>di. Miejsce
zam. Łódź, ul. Klllilskie_gą. 86,;
i.·
Wł d i t
bił
19SJ0•3•D
potac.a.1
o ~ m •n zagu . •
zware, ajer ~g. książę~ę
. 11aszp9rt ro~yjskl, i ,ksil\teez
kt wojskową'° wyd.1Jrz•I P.K.U..;. woj . otrą, wyd .. w Wiel11niu
Ł~4ź. ~ięjsce sam. Łódt,. ul. ptsez PJ(.U. 27 ,p. p„ d. ~VI.
Wól~zmsła nr. 290.
173.3.2 Miejsce zarn. Wieluń ul. Rudz190-S·l
pydr.a .Nat~lja. zag., 1ul$zp•,i ka nr. 17.
teł~at ~-~len 1a&ą. bo.
iwecki· Józef U111Ubił tym cz.
: niellileokl, wyd. prya JVl&,ta~~· ;fo~olaula r. lUW,„
dowód . osob., wydpny pr~z wyd..: ,prse.f. P •. lt U. w Łódi\.
do okupaoJ:j,ne .w ŁQdsl. Ml~~
ale. l&Jb.. Łódi, ul. 6-go Sier- XI KoDJ. P. P•.w todZI. M_lejtce MltjlOe zam. Łód~, ul. ~wo.w
pnia nr. 22.
1977-S-3 zam. Łódź, Grabowa 17. 200-3-1 eta Nr. 3.
114-3-2

R

S

S

S

S

S.
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odesko Frane
Roma.na zagub.
Sr;mulewior;
tymcr;. dowód osobisty, wyd. T od ·samochodu

pr1ez VIII Kom. P. P. w Łodr;l.
Miejsce Hm. ł..-ódź, ul. Przejazd Nr. 40.
174-3-2
kura Wolf HerSI zagubił
portfel, zawierający: dowód osobisty, książec1kę wojskową, metrykę urodz. i kartę
mobili&acyjoą..
167-3-2
obc1a.k Marjanna zagubiła
dowód osobisty, wyd. przn
Kom. Rząd u na m. Łódź. Miejsce zam. Łódź, ul. Ogrodowa
Nr. 28.
16!> 8-2
~zadkowsi.i Jósef zagub. pau tent na fotografję ruchomą kat. Vlll. Miejsc~ zam.
Łódź, ul. Słowiańska 14. 160-3-2
zulman Lejwle zag. paszport
okupacyjny, wydany przez
władze okupacyjne w ł odzl.
Miejsce zam. Łódź, ul. Aleksandryjska nr. 24.
1978-3-3
ztajnbart Edward za.g. karodroczenia rocznik 1901,
wydaną pr1ez Kadrę Zapasową
10 p. a. p. w ł..-odzi
1976-3 3
zturm
Józef
zagubił
dowód osobisty, wydany w
Łodzi prze,,; Kom. P. P. w Ło
dt.i. .Miejsce sam. Łódź, ulica
Aleksandrowska 80. 1960-3-3
zajnert Bruno zagub. dowód
osobisty, wyd. przez Komisarjat Rządu nam. Łódź. Miejsce zam. Łódź,Składowa nr. 22.
zulc Leonard. zag. książecz
kę wojskową rocznik 1892,
wyd. przez P.K.U.-Łódź. Miejęee zam. Łódź, ulica A.leksan„
dryjska nr. 34.
1956·3 3
zatsznajder Adolf zag. dowód osobisty, wyd. przez
Urząd gm, Babice oraz patent
na sprzedaż mleka, wyd. przez
Urząd Izby Skarbowej w Ło
dzi. .Miejsce zam. wieś Babiak,
gm. Babice, pow. Łódzki. 3 3
kupiński Piotr r;ag. tymczaS sowe zwolnienie z wojska,
wydane przez 17 pułk ułanów
w Lesznie.
3~3
kradziono portjel zawierający:
kartę pobytu na imię Lipa
Sztulbaum, wydaną przez Starostwo m. Łodzi oraz kwit inkasowy Banku Spółek Zarobkowych oddział w ł..-odzi na 2 weks·
le płatne 28-VI 24 r. w tKoninie na 600 zł.
379-31

S

S

S

S t,

S

S

S

S

S

Ś

larzyński Stefan zag. ksląż.

wojskową rocz. 1897, wyd.
przez P. K. U.-Łódź oraz świa
dectwo wojskowe. Miejsce zam.
Łódź, ul. Zielona nr. 49 105~3-3

Tomialsk~

Stanisław

zagubił

ks. WOJsk. roczn. 1906, wyd.
przez P. K. U. Łódź m. Miejsce
zam.-Łódź, Frejlauberga 15. 3-1
Tirtache Olga. zagub. dowód
osobisty, wyd. przez Komi·
sarjat Rząd u nam. Łó :iź.1957-3-3
erlecki Jau, nauczyciel
s1koły powszechnej, zagub.

T

ległtymacj'

11rzędnidz.ą,

Nr.

· 1007 wystaw. przes· Kura.to·
rjum Okr Szkolnego w Ło-dll.

zagubił

Nr.
tsobowego
Ł. D. 288. Miejsce zam. Łódź,
ul. Piotrkowska 67.
1962-3-3
erk Mordka •agub. wyciąg
z ksiąg stałej ludncści. 3-2
rbach Jan zagub. tymcz.
dowód osobisty, wyd. przez
VII Kom. P. P. w Łodzi. Miejsce zam. Łodź, ul. Zachodnia
Nr. 57.
171-3-2
ojtysiak Leon zagubił tymczasowe Zl-lświadczenle demobilizac. roczn. 1900 wydane
przez Kadrę Sapas. Kom. T. nr. 7
w Poznani n.
192 -3· l
czasie pożaru domu Urzędu
gminnego od 13 paździer:.
nika 1923 r., została spalona
tabela likwidacyjna wsi i kolonji Ch&rchów-Pański, gminy
Wienchy, st. Sieradzkie.
3-1
alczak Franciszek zagubił
dokument wojsk„ wydany
prr;ez 24 p. art. pol. w Jarosła
wiu·m. Miejsce zam. Łódź, ni.
Lipowa nr. 9.
340-3-1
wesołowski Stanisław zagub.
książ. wojsk. rocm. 1894
wydana przez P. K. U. Kutno,
oraz paszport niemiecki, wydany
przez władr.e okupac. w ł',odzi.
307.3-1
wrocławski Berek zag. dowód
osobisty, wyd. w Wieruszewie. _Miejsce zam. Wieruszów.
15r>-3-2
wadlewska Stanisława zagub.
dowód osobisty, wyd. przez
X Komisarjat P. P. w Łodzi.
Miejsce zam. Łódź, ul. Piotrkowska nr. 190.
152-3w2
oj-ta.lak Józef zag. książecz
kę wojskową rocznik 1890,
wyd. przez P.K.U.-Sieradz. Miejsce zam. wieś Choszczew0, gm.
Krokocice, pow. Sieradzki. 3-2
w1elgawolski Icek zag. tymczasowy dowód osobisty,
wydany przez Urząd gm. Niewiersze Starostwo Opoczyńskie
oraz książeczkę wojskową, rocz.
1897, wyd. przez P. K. U.-Łódź
powiat. Miejsce zam. Łódź, ul.
Brzezińska nr. 36.
133-3-2
fodarczyk Władysław i Helena zagubili paszport fa.
milljny, wydany przez władze
okupacyjne w Łodzi. Miejsce
zam. Łódź, ul. Smocza nr. 13. 3-2
ędrychowski Wacław zag.
W dowód osobisty, wyd. przez
Kom. P.P; w Łodzi i pozwole·
nie na broó. (browning). Miejsce zam. Łódź. u]. Pańska 85. 3-2
epryński Sale zagubił kart~
W kart, pobytu rocznik 1887,
wyd. prz~z Starostwo Kalis'de
za nr. 316348. Miejsce iamieszk.
Kalisz,' ul. Szopena 4. 161-3-2
inter Chaim zugub. pasź:
port okupacyjny, wyda.ny
w Wieluniu oraz ksfążeczkQ
związkową. Miejsee zam, Łódź,
ul. Krucza Nr. 6.
1965·3-3
ieczorkiewicz Leonard zag.
paszp6rt niemiecki, wyda·
ny przez władze okupacyjne w
Łodzi. Miejsce zam. Łódź, ulica
Nowo-Łagiewnicka 16.
148-3-2
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Fiszel zag. dowód osoW iller
bisty, wyd. przez KomisarRządu

Łódź

patent kateg. V-ej na
handel starą garderobą i
resztkami, wyd. w Łodzi przez
Izb, Skarbową Łódzką. Miejsce
zam. Łódź, ul. Zgierska nr. 85.
119-8·2
aga.błono świadect 110 nauczyZ cielskie, wyd. w roku 1917
przez zarząd Polskiej Macierzy
Szkolnej na imię Julji Augustynowej.
8-2
zaginął patent kateg. VI na
prowadzenie przędzalni, wyd.
firmie B. Szprajregen S-ka Akc.
Łódź, ul. Senatorska nr. 25.
181-3-2
zaginął tymczasowy dokument
osobisty na imię Wacława
Poznańskiego, publicysty, zam.
przy ul. Szkolne. nr. 24. wydany przez Łódzki Urząd Śledczy.
3-2
Ziółek Ftanciszek zag. 3 weksle 1) na .sumQ 500,000,000
mk. 2) na 400,000,000 mk. 3) na
100:000,0~ mk., wystaw. przez.
Ma1ewsk1ego w Radomiu. Ni·
nłejsze weksle unieważnia się.
1973-3-3
zylberberg _Cyrla zag. paszport
ok:upacy1ny familijny wydane przez władze okupacyjne
w Łodzi. Miejsce zam. Łódź,
uJ. Lipowa nr. 3.
1972.3_3
aginęło zezwolenie na prowaZ dzenie farbiarni, wyd. przez
Kom. Rządu na m. Łódź firmie
Minor i Nippe. Miejsce zam.
Łódź, ul. Srebrzyńska nr. 49.
19M-3-3
zyskind SzapHa Mendzie Skra •
dziono tymcz. dowod osob·~
wyd. przez Mag. m. Opoczna
oraz zwolnienie z wojska roez.
1902 art. 56 § 4, wyd. przez
P. K. U.-Konin. Miejsce zam.
Opoczno, u1. Kałużna nr. 8.
.
1949 8-3
aginął weksel na sum~ zło
Z tych 275, płat. d. 28 6. r. b
wystawiony przez N. Zehgmą
na zlec. M. Riedla. We~s~l niniejszy unieważniono. M1e1sce zam.
Łódź. ul. Zieleny Rynek nr. 7.
J. Frenkiel.
1982-3-3
aginął weksel na zł. 164, wystawiony przez M. Pika 'n&
zlecenie A. Brodta, płatny dnia
26-VII-24 r. w ,Łęczycy. Niniejszy weksel uniewabiono.
1993-3-1

oraz kar1901, wydaną przez P. K. U..;Lódź. Miejsce
zam. Łódź, ul. Podrzeczna nr. 8
130-3-2
łodarskiemu Józefowi skra·
W dzlono dowód osobisty,
wyd. przez XIV Kom. P.P. -na
miasto Łódź, oraz ksi ążeczk'
związkową ze 1w; „Praca".
Miejsce zam. Łódź, ul. Piotrkowska Nr. 291.
1986-3-3
awadzki Józef skradz. prawo
jazdy samochodem wraz zJegitym"acją samochod. nr. 487
oraz różne dokumenty wojsk.
Miejsce zam. Łódź, ul. Sienkie·
wicza nr. 9.
zaginął patent kateg. l V-ej na
sprzedaż pieczywa na imię
Ida Bu<>,hen, wydany w Łodzi
przez Urząd Izby Skarbowej.
Miejsce zam. gm. Nowo~olna,
pow. Łódzki.
186-3-1
zaginął dowód osobisty p. An·
ny Ziegierównej zamieszk,
.rirzy ul. Andrzeja nr. 8, m. 6.
wydany przez Komisarjat Raądri
na m. Łódź.
361-3-1
zink Ewald zagubił dowód
osobisty i książeczkę wojsk.
wyd. w Zgierzu. Miejsce zam.
ł~ódż, ul. Andrzeja nr. 47. 328 3-1
zaginął kwit kaucyjny na rb.
50 -na imię Józefa Kokoszy
wydany dnia 16. IL 1914 r. przez
Tow. Akc. Łódzkich Kolei Dojazdowych.
305-·3-l
zgu.biono legitymację urz~d. mczą wydaną przez Kuratorj um Okręgu Szkoln. Łódzk.,
dowód osobisty wydany· przez
Starostwo suwalskie i książeczk.
wojskową, wydaną przez P. K U.
Łódź, Da imię Matuli Wiadysława, nauczyciela, Łódź, Na324·3-3
piórkowskiego 46.
agubiono dwa weksle : I na
sumę 275 Złp. wystawiony
przez M. Fusk na zlec. B. Działewsklego płat. 30. VI. 1924 i II
na sumę 275 Złp. wyst. przez
E. Klubsklego na zlec. Buzyna
i Baumberga, płatny 7. VI. 1924 r
187-3-1
agubiono tablicę przednią rejestracyjną samochodową nr.
438. Elektrownia.
164:-3-2
ictert Otto zagub. książeczkę
wojskową rocz. 1902. Znalaz~ progzę O' zwrut pod adres
Pabjanice, ul. Piękna. nr. 25.
Teofil Ziebert.
· ·
138-3-2
w Łodzi.
aginął patent kat. IV -ej, wyd. ·
Z w Łodzi przez Izbę Skarbo- p t k
wą na imię Sury !Jryn. Miejsce io r owska 85.
zam. Łódź, ul. Wschodnia nr. 1
123-3·2
jat

.na m.

zaginął

tę powołania 'rocz.
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Z
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Z

Z

oroknrnia P1ńst101a

2 weksle in blanco
Zagubiono
na miljard marek katdy. Wy·

stawca Tuszyńskie Stowarzyszenie Spożywców w. Tuszynie na
zlecenie Józef& Domowicza i Pacanowskiego. Ostrzega się przed
nabyaiem tych weksli ·Zastrzeżenia prawne poczyniono.

182-3-2

Teł.

29.
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