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Kwartalnie

. • .

50 groszy
. . . . . 1.50 groszy

. .
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iiedakoja
lł.dmifi~stracj.!I
pokój 25
pokój 67.
Łódź, Województwo, ałłca Zawadzka Nr. 11.
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1
z odnoszeniem do domu.
Hed:.:ktor przyj:mujs od l2-ej do l-ej.
Cena numeru pojed.15 groszy. KontowP.K.O. 80091.
I
Adm!ni;.1tracja czynna •:>d 10 rano do 2-ej po pot
„Dziennik Urzędowy"' ł1<''.Łyjmu;e ~głoszenia Instytucyj społeeiuych i niyt.eeznMei puDlitzuej, od osób :taś µrywatnych tylkc
!akie, które wynikają ze stosunku do wład~ rządowych i wymienionych \n.stytucyJ. - Ceua ogłoszeń: drobne 2 grosze za wyru,,
najmniej 26 groszy. Zwyc:rnjne: ló groazy za wiersz D'lnpa:relowy (~trom~ 4 @zp:iHyJ,
Katda nowa podwyżka taryfy obowiąr.uje· wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia smiany cen, bez uprzedniego zawiadomienia

Ogloszenla zamlejscowo I zagraniczne przyjmowane są tylko pruz 81 ur o O g łosz• ń, Wyd a wn I c t w i h1 fG r ma o y ł Pr uowy eh
==========·j,EPOKAu w Łodzi, ul. Slenkiewhna 67, wt Adam Benke. P. K. O. M 62.182.
„
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TREŚĆ.
IV. WY dz I a ł Pre z yd ja I ny; 259. Zawiadamienle interesantów o niekompetencji. 260. Wyznaczenie
•
terminów na odpowiedzi. 261. Wypracowanie zaległości władz administracyjnych. Wyd z I a ł Ro In i c twa i Weter Y n ar j i: 262. W sprawie wykazów torfowisk eksploatowanych maszynowo.
V. Ruch służb owy: 263. Mianowania i zwolnienie.
VI. 264. W sprawie budowy publicznych szkół powszechnych. 265. Obwieszczenie dotyczące przeliczania obrotów
markowych na złote.
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L. Pr. 476 (4) I.

Łódź, dnia 2 lhpca 1924 r.

Okó[nik Nr. 149.
Do WS'zysitkrich Panów Nac,zelnik:óiw Wyd,z. Województwa Łódzkiego, OkręgOiwej Dyr. Robót Publ. w Lodrzi
Pana Naeze1niika Kancelairji Głównej, Pana Komwsarz,a
11zą:du na m. Łódź oriwz w1szyistkich Pam.ów Starostów
WQjewództwa ŁMzkiegio. '

W u?Jupe~ruieniu tutejsizego okhlrri:ka Nr. 4 z dnia .
7.1. r. b. L. P1r. 5854/I-I w spraiwie zMviia.domieinia interesaintów o p~ze,syła.niu ~eh podań d'O innych urzędów
z powodu niekomtpeten0jii - :M,in]s,teirs:t\YO Sprraw Wewnętriznych w porozumieniu 1z Minisiter.stwem Slrnrhu
wyja.śruia, iż pirzevsłane

urzęd.z.ie wla1ściwym bezpośredni·o

go petenta.

OKÓLNIKI.
Wydział

nowinie w

wła.śe,iwych urzę
dów poda,nia . internsantów nie podlegają dodatkowej
oplaciie, prizeiwidz,ianeij w pm·. 5 ,,P1".zeip isów w pl'lzed.mło

w te\i drrodze do

1

cie op.łat stemplowych od podań oraz od ś:wfadectw
urzędowych" {Zał. do rm~pm'2ądze:nia l\fin. Skarhu i t. d.
z dnia 24.4. 1923 r. Dz. U. R. P. Na.» 14 po2. 298), opłata
ta cliotyc;zy tylk!o tych podai1, M6r·e zositały moiione p·o-

przez Mme-

Wicewojewoda (-) L y s z k o w l'k i.
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Łódź,

L. Pr. 3328 (39) I.

dn. 4 lip.a 1,98' t'-

Okólnik Nr. 152.
Do wszystkiich Panów Naczelrników Wyd.ziałów Wojew.
Łódzkiiego, Okręg1 owej Dyrekcji Robót Publicznych
oraiz Kancelarji Głównej Urzędu Wodewódzkiego.
1

~VieJ.okrot.nie

ski0l1sta.towano,

że

wyznac zalllie Sta1

1iosrtrwom odpo·wiednich te1nninów na.d.syłania odpowie-

dzri

\V

pismad1

ur1 zędowyd1

stosowane je.st

pmzewrużnie

·w sp10isóh mechamiczny (7-14 dni), nie bacząc ani na
pihwść sprawy, anii na nwżnoM dotrzymania termin:u
zależnie od 1okalnych warunków komunilmcyijnych.
Skiuteik łego je:&t taki, że terminy te nie są z reguły
dotr~ymane, sprruwy T1zeczyw1iśelie pilne traktują Starostwia - sądząc z Jedna1lrnwych terminów - na równó.

z innenri, co w

żadnym

ra:zie nie

leży

w mteiresiie prajwi-

d łowej admini1Stra·cjL
pmvyższego zechcą PanO!wie wydać stoooos1 01biiście przy s,posohności aprobaty
hac:zyć, aby na przyszł;oM zakreślane texminy dosto.sowarne były do pilności sprruwy przy równoczeS!Ilem
uwzględnieniu możności dotr2ymywanila terminów za·

\V o:bec

wne zarza;dzenria i

leżnie od 1okailnych "r,anmków komrnnukacyjnych U1'.lę~

DZIENNIK
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du Wojewód:zkiego ze Starostwami i Starr,osmv z gminami j P 0S!terunkami P. P. (w b. ,zaboT ze ,pruskim róWIIlież
z Komisa:rjaitaimi obwodo.wymi wrzglę:dnie z Urzędami,
wóJtorwskimi), prrizyczem krótkiie term1ny winny być wyznaczane wyiłąc;znie w sprawach rzeczywtl.ś~ie pilnych.
W kores.polll'dencjii z innemi UTizędarrni Wojewódzkiemi rnaile:ży powyż1s 1ze zasa.dy st1osoiw1ać w analogiczny
1

1

sposóib.

nach torfowych ekBpl oatowanych ma1s1zynowo w Wojewó<lrztwie :z wy1szczególrnienJean:
1. nazwy miejscowości;
2. naz:w,iskia właściciela torfow;iska;
3. obsza,ru eksploat1oiWanego ternnu;
4. rodzaju eksploaJtaieij1i;
5. prodUJkieji ro~znej.
Za Mii11is tra (--) ,J. H e w e 1,
w z. Dyremtora Deparrtamentu Rolniczego.
1

1

Powyżs·ze opiera siię
wnętrznyich Nr. 66 z dni1a

na okólniku Miin. Spraw We21.VI. 1924 r. Nr. A. O. 1635.
Wicewojewoda (-) L y szk o W rS ki.
1
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Nr. 28

Ulł.ZĘDOW~

Łódź,

dniia 7 Mpca 1924 r.

Okólniik Nr. 156.
Do Panów Naczelników Wydziałów Wojew. Łód1zkieg·o,
Pana- Dyrek.tora Okr. Dyr. Ro:bót Pub1icznych, Pa.ina
N a 0ze1l1nik1a Kamceiairji Głó1wnej Województwa, Pana
Komisar'Za Rządu na m. Łódź i wszy1&tkich Pa;nów StaT1ostów Wodewóidrz1twa Łódzkiego.
1

Łódź, dnia 2 lipca 1924 r.
'o/ydz. Roln. i Weter.
L. RW. 109() (l)V.
Okólni Nr. 147.
Do wszystkich PP. Starostów Województwa Łódz
. kiego.
Pidając powyższe do wia?omości, pol~ca.m _na- .

desłac szczegołowe sprawozdanie z wyszczegolmemem
· żądanyeh przez M. R: i D. P. danych o torfowiskach
eksploatowanych maszynowo.
Wicewojewoda (-} Ł y szk owski.

V.

1P1r1zypominając

Pil!nom okólJniik tmitejszy Nr. 39
z dnia 15 marca 1923 r. L. Pr. 556/65/I, normujący zasady wyp1rnc01wa.niia ziaiegfo,śc:i i przedkłiadania wykazów czynności i zaległości włrad'z administracyjnych I
i II falJstan0jli - zarząidzam zgodnie z reskryptem Miruisłe:rsit1wa Siprarw W e<Winęt11zmyrch z dnia 3 Hpc·a 1924 r.
Nr. A. O. 1718 na podst.a.wie uchw~ły Rady M~niisitró,w
z dnia 30 kwietni1a 1924 r. co nas.tępuje:
Niezafożn1ie od prizedkfada,nych pl'lzei Pranów zgodnie z r•oizrporząd,zeniami tuteij:S:zymi z d!!ia 14.III. 1923
r·oJrn L. Pr. 556/64/I, wzgilędnie odnośnie ur,zędów I insfancu1i Zig~odniie z roz1J:orzą.d1zeniem .z dnia 29.11. 1923 r.
L. Hr. 4648/83/I i z dlrnia 9.10. 1923 r. L. Pr. 4648/84/Ik\vairtailrnych wyka.z6'\v i z,a:Iegłości, p10:leiciam Planom
przedłożyć mi w bez1wizględrnie niep11zekrraczalnyth terminie do dnia. 15 Hpca 1924 r. pół1 roczny wyka;z 0zynności i zaileigi1ofoi z tem, że zaległo-ści ujęte być mają
z drniem 30 czerwca 1924 r.
Zarz111a1czają,c, że w odniesieiniJu dt0 Sipor.ządzić się
rnaiją,cy1ch wyka1z6w czynności i zaleg1ości, positępować
nalerży ścłMe wedłillg zasad por1usizonyich w wyżej cyt 0-·
wanych :tiuteij1szych rOiZlpiOTządzeinia.ch, przypominam
z nacis1kiiem p.011wwnie beZIWlzględne dotrzyma.nie terminu 15 lipca r. b., gdyż z uwagi na zakreślony Wojewód:Zit!VY"\n 1prnez Min. Spraw W ~wnęti~zITTych teTlllin, ża
dnych usprarwiedlhvie11 w tej kwe.s1tj1i nie P'l"'Lyjmę do
1

1

1vi:ldomościi.

·Wiceiwojewoda (-)

Wydz. Rolnictwa

i-

Ł

y s rz k o iw s k

~.

Weterynarji.
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Ruch slutbowy.
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Etat Min. Spraw Wewnętrznych.
Parn W·ojerwoda zami1a1nował p1r101w1i zmy0znego ur1zęd
nika X st. sł. Józefa Sobc.zy,foa pr,01wi11.,oryc1znym Ul'\zędni
k:iem IX st. sł. Sfa1ro1S!twa w Kali1szu.
Pa!l1 Woje1woda zarnfainował definityw:nie p1ro1wiz.oryczne1go ur·zęd1nika IX st. sł. Bolesława Jankowskiego,
urrzędnikiimn IX srt. sł. Star,osit·wa w Kole.
. Pan Wojewoda zami1ainorwał defiini1tywnie prowizo- ry0znego umzędnika XI st. sł. Władysław1a Str~eleckie
go, mnzędniikieim XI st. sł. w KomiJsia,r1Jacie Rządu na m.
1

Łódź.·

Etat Min. Spraw Wewn. (Gen. Dyr. Służby Zdrowia).

. Pan Wojewoda zamfa.nował defini,tywnie prowi!z.oryc<zne:go lek~vr1zia pof\<viat.oiwego IX sit. sł. D-ra Henryka
F1ialkirnwskiego le:k~wzem powliatowym w Kole w VIII
sto1pilli1u s~użbowym.
Etat lYLin. Pracy i Ovieki Społecznej.
Pan Wojewoda .z;wolnił Anto1ninę _W oźnia,kową
z zajmowanego ,sitanowiskia pro1wizo:ry.czneJ urzędnllicziki
IX st. sł. Wy;dziiah1 Pracy i Opiek1i Społeez.nej Urizędu
W og e1wM1zik1iegio w Lodzi.

VI.

KOMUNIKAT Y.
Wrdzlal

Samorządowr.

26 1
4

M:in. Rol. i Dóbr Pań1st~w. Ir. 365-R. V.
,warniza;wa, dnia 20 eizerrwca 1924 r.

vV ZwiląiZkU Z us:taiwą O pa;i~celai(]ji i OS1aidnii0twie~

w której pflZewJdziane zois:tade wyłączenie oo pewien
p:rze,0ią.g c,za!Su z pod oiperaiciji agramych i terenó1w t:rnrfowych ekspl-o.aitowanych na opał, Min. Roln. i D. P.
prosi o zehranie i dosit.arCAzoolie M-stwu danych o tere-

Min. Spł'MV WeJWn. Nr. SZ. 2974/24.
Warszruvv1a, dnia 20 czerwc,a, 1924 r.
Do wszy~'l:tkiich P31nów W1 ojew~odów (z wyjątkd.em W ode:Wlody śląskliego) i Pama Delegata Rządu w Wilnie.
Ok,res sa:i131cjł Skarbu Państ;wa, a zwią.za1na z tern
ści·śle koniewność o~r~nfozenia wy\daltkó1w państ,wo-

Nr. 28

Str. ;&71

wych i stosowania. OS!zczędnościi w karżdej dziedzinie ży
cia społeC'znego - ·odbił .się do1t1kliwiie r6wnie:ż i na akcji
budowy piubHciznych s1zkół powszechny1ch.
Sika.i~b ,Państwa dotyichc1za1s w znoZiumieniu putrzeb
oś"\viiatiowych liudnroś1 cii, suhsydjował w siposóh nader wydatny tego r,oid1za1j1u in:wesrtycje na cele oświat10iwe, c,zy
to w fommie wy1sokfoh zalicrzek, c1zy też pożyc:z:ek oświa
tnwych pr·zez budowę szkół ;pow1szechnych z:a.toC'zyła
jafurna!jdalej idące kręgi.
Obe:cnie jednak wymienione względy os1zozędno
ściiowe nie p;oZiwoilą naiwet na z1reaJ:iz1owanie tych nieznac:znych krndytóiw, dakiemi Minis·te1rs1two WyiZlllań Relig~ijnyd1 i Oświecenia PubHczneg·o rozpor1ządza w roku·
1924 na budowę :pubIJmnych sztk6l p10 1ws·zeclmych, wobec czegiO· kontynuowanie robót około budynków szkolnych, mz,p;ocizętych p1~zy pomocy Ska rbu Paf1stw1a jest
1

niemożJiwe.

Ze względu jednak, iż z,a,przes:tanie wykońc·zerni1a
bud1owy już rozpoCJzętych szkół, wyrwoła(~ może p1owa1ż
ne s1t1raty zaró1wno dla Ska1rihu Pańsitwa,, jak i dla gimin~
MinisrteiPstwo Sp:raw vV eiwa1ę1tr1Znych z,wraca się do Pm1a
Wojewody z p:r101śbą, a1by 'Z'aledł pow .. zw. komunalnym
w spioisób, Jaki będzie uwa.żać .. za najsikuteczinieJs,zy,
usiilne po1pa1r'Cie w rOikru 1924 akcJ11 budowy puhliciznych
szkół 1pows•zechnych na .te1reniie swy1ch ,po1wia:tów,
a w sz10zegó1noś•c1i, by pow. zw. komuna.lne pr1zyczyniły
się. s.wemi funduszami do wyk:miczeni·a budiudących się
szkół p01wszechnych.
ViT tym ceh1 z.echce Pian Wojerwoda zwr6c:ić. uwagę
Panów Przew1oldirri1cizących na kornieczność odpo·wiedniego wyzyslmniia otwairty~ch w oho·wią1 zuJąicych ustarw:ach
gminom i powiia1to1111 0róideł do-chodów i p1~ze1znaieizenie
od1powied1nied Cizęści tychże na dokońezeinde bud~ją-cych
się szkół w obirębie danyd1 gmin lub danego powiatu,
p1'1Zyna1jmniej zaś na z1wbez.piie.c1zenie tych budowli przed
znisizc·zeni em.
O wyn.iku aJrnjd w tym WJZiględzie zechce Pain Wojewod1a przedstawić Mini1ste1rst,wu Spr1aiw W eW1J1ęt:r:zny!ch
wyc1zeITTpują1 ce spira1w01zdanie.
·
Minister: (-) Hub ner.
I.hdź,

L. SM.·1493/1.

dm. 5 lipca 1924 r.

Panom Prrzowodni1 c1ząeym WydZ1iałów Powtaitowych Wojewód:zitwa Lód:zkieg~o
do wiadomości, celem prz·edł.ożenia wyczeripugąćego
sprwwozdwnia w sprruwie stanu biud101wy s1 zkół publicznych, ora1z ś;rodków, powziętyich 1prr zez Powiatowe
Zw. Komunalne, w spr~a:wie wyk:ońcizenia przez samorządy rozpoczętych gmachów szkolnych, ewentualDJie
zabe1zpieciiiaj~cych ndeiuki0ńczone gmachy przed zniszc:zeiniem.
,
1Sprruwozdan!ia oc'Zeiku1ję d10 dnia 10.Vlli. l924 r.
1

1

Za Wojewodę (-) K •o z, łowisk i,
w z. Na.c·zelnika Wydz. Samor·zą,dowego.

Mda11is1te11'ls1two Skadm ogłosi '\V:.krótce r0Zipo1riządzenie
z dnia. 17 c.z.erwca. 1924 r. w przedmL0 cfo ustalenia
przeciętnej warto8ci złotego za I-1sze półrocze 1924 r.
1

nastęipudącej treści:

Na mocy airt. 11 u\stawy z clnia 6 giimdnia 1923 r.
(Dz. U. R. P. N.r. 127 poz. 1044) i 1:z.godnie z par. 10 rozp0'1'1ząd·zernia Prezy:denta R zeczyQJ01sipoLitej Polskiej z dn.
14 lmvieitni'a 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34 p-oz. 351) ornz
w myśl §§ 2 i 3 rozporiząd:z·enia, M:inis:t.i.·,a Ska,rbu z dnia
18.12. 1923 T.
wstOisawaniu stałej jednostki d.o paii"'twowego p.ocfatkn przemysłowego (Dz. U. R. P. Nr. 134
1

'°

poz. 1112)

za;i1zą 1 dza się,

następuje:

eo

§ 1. Prrzecięitmt wa11.~tość zł·otego z,a I~.sze pólrrocize
1D24 r. ustala się na marnk 1,800,000.
§ 2. Suma ohr.ort:u wyk.aizywanego w ze.znaniach
o ohnocJie zgiodnie 1z postanuwienfaimi ustępu 6 art. 53
ustawy z dnia 14.V. 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58 p. 412)
ma być podaina w złoty·ch, przy-czem sumy miesięmnych

obr'otów przedsięhiorstrw oh0iwią1zauy0h w myśI 0zęś0i
I-ej art. 56 tejże us1f a'''Y do miesięczny1ch wpłat, prze1icza się na złote według 111~ze>Ctiętnyich waTło,ści złotego,
usta1101nych Zia odnośny mries1iąc odd'.zielnemi ro~poifzą
dzeniami Mil1Ji&tira SkM·biu (lVlonitior Połs 1fui z roku 1924
Nir. 30 poz. 99, N11.·. 54 J1oz. 161, Nr. 83 poz. 233,
Nr. l 03 :p:oz. 282).
nieobowią1zan1i
do miesięcznych
podatku winni w składanych zeznaniach o obr~o
cie za I-1s,ze półriocze 1924 r. wyka1 zać obroty w złotych~
prrzeHczadąc obroty markowe na złote :według przeci~
tned wartości oznaic:zonej v.- paw. 1 uiniejs,zego r10zipo-

§ 3. aaitni·cy

\Ypłait

uządzenia.

§ 4. Roiip·orządzernie nini0j1sze wchodzi 'v życie
z dniem o•głos.zenia.
Dyrefotor Izby Ska1ibowej:
(-) T o w a r n i C. k L
1

(•I OGŁOSZENIA. I•!
Zarząd

lp611d Akc1tae1

liRAnD HDTEb

\V

llDDZI

niniiejrs·zym zawiadamia pp. akiajo1111a1rjrus~ów, iż w dniu 5
s.ieripnia r. b. o godz. 4-ej p 0 południ1u w lokalu Spółki
Akc. w Lodzi p~zy uI. Pfotrko!Wsk.iaj N[·. 12 odbędzie się
1

nadzwyczaJnB OgólnB ZBbraniB

AkcJonariilszów
z naSJt~ącym porządkiem dziennym:

265
OBWIESZCZENIE
dotyczące przeliczenia
przy składaniu zeznań

obrotów markowych na złote,
do podatku przemysłowego od
obrotu za 1-s.ze połrocze roku 1924.

1W cizasie od 1 Upc:a do 1 sieiripnfa, r. b. winny być
,_skłrudane zeznania o obrocie za piea-Wis1z.e półll'ooze
rolm celem wym1arru podatku p1rzemysłowego.

1924

1. Srp['awa wy:pus:zc~ooia obligac:f pierws:zeństwa
na s1pła;tę podiatk1u mająt1kowegio, stosorwniie do art. 60
usta,wy z d111fa 11 sieT!pnia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94
poz. 746).
2. Wolne wnioski.

Z poważaniem

TOI. Rkc. &HABO HOTEL w'odzi.

DZIENNIK
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Ogłoszenie.

URZĘDOWT

Nr. 28
LICYTACJA.

Ooor~owy Urząd Zdemski w fiorW.iko:wie podaje do
publfoz.nej wiadomości, że na skutek wa1i10iSku włio1ścfan
w.si Smas~ew, połoiżionej w gminie TiullirS'zków, powiecie
kooińslki:m, o 1Scalonie .gmllltów, Koll1disda Ziemska Okrę
gowa w Piotrkowie decyzją pow:z1iętą na posied1zeniru
j&W1I1001 w dniu 7 ma;ja 1924 r. (spra·w;a Nr. 73/22 r.)
pootauOIWliłla: wnfosek wtoś,cian wsi Smais,z.e w .z dnia 18
paźdJZJieirn:ika 1920 r., akceptowany przez tychże włoś
cian w dniu 12 marca 1924 r. zaitwierdzić i obis~wr scalenia. ustalić w granicach: a) g,1mntów 'Uka1zowy:ch,
h) gruntów zas,erwit1uto1Wych wsi SmaS'ze:w, c) gii~uut ów
!ko11onJi Gadów, będących w posimdarniu włafoic1ieH osad
1

tabelorwych pod Nr. 8, 14, 5 i 12 o obsuu.ze olmfo, 6 ha,
d) gruntów będących w posiadaniu wla.ś·cfoiela osady
tabefowej Nr. 31 we Wisi Smasizew, zrumieszkałego we.
mli Wróhlin o ohsz.a~ze około 4 ha, e) gr1untów kolonj1i
DZlieTzbin naJeżą;cych do właściiciielł ·osad tabelowych
w:si Smaszaw p 0:d Nr. 1, 4, 19, 22, 27, 32, 39, 41, 20, 35
i 40 o obsWArze około 27 ha, f) gmnt6w maijątku ziemskiego Smaszew w takich grainica.ch, jakie oka,żą się
ipot~~ehne dla zliik:wti.dowania sza1chownicy zei\Vllętrzne;j
z gruntami wsi Smaszew.
Ptiiotrków, dnia 4 lipca 1924 r.

Powiatowa Kasa Chorych w Pabjanłeach
z mocy art. 5·3 ustaiwy z dniai 19 maja 1920 r. o obowią1zikowem ubezpieczeniu na wyipadek choroby podaje
do wiadomości, że dnia 9 lipca:, 19'24 r. o godz. 10-ej
·rano w 1Pabjanicach, 'Przy rul. Krótkiej Nr. 12, odbędzie
się licytacja mchomości, należących do firmy Stein
i S.:ka, oszacowanych na; 432.- zł., składających się
z 15-tu sztuk towaru art. „Metkal" 1080 mt1:., na po-,
krycie należnych Kasie składek członkowsk,ich.
Ruchomości .obejr~zeć można w dniu licytacji od
godz. 9 rano, 1s1pis zaś tak.owych eoidiziennie od godz.
10 rano do 12 w południe w Wydziale Egzekucyjnym
Kasy Chorych.
Pabjanice, dnia 5 li~a 19'24 r.
Dyrektor(-) G. Mi Ie wski.

1

Prezes: (-) D i tri c h.
Zie:msk. w Pfotrikoiwie.

Okręgowego UI'izędu

LICYTACJA.
Chorych w Pabjanłcacb
Kasa
Powiatowa
z moey art. 5'3 usta.wy z dnia' 19 maja 1920 r. o obowiąiśowem ubezpieczeniu na wypadek choroby podaje
do wia,domościi, że ,dnia 11 lipca 1924 r. o godz. 10-ej
rano w Pahjanicach, przy ul. Majdany Nr. 4, odbędzie
5ię 'licytacja. ruchomości, należących do Wykońc1zalni
„Pabjanika", :oszacowanych na 200 zł., skłaidających
się .z 2-ch bimek .dębowych i 1 sza,fki dębo:wej ,syst.
amerykańskiego, na; .pokrycie na~eżących Ka1sie skła
dek czlonawwskfoh.
Ruchomości ·obejr1 zeć można w dniu licytacji od
godz. 9 rano, sl)is zaś takowyc·h codziennie od go1dz.
10 raino do. l2 w południe w Wydziale Egz~kucyjnym
I.a.-y Chocych.
Pabjanice, dnia 7 lipca 1924 r.
Dyrelktor (-) G. Milewski.
LICYTACJA.
Powiatowa Kasa Chorych w Pabjanicaeh
z moey art. 53 ustaiwy z dnia; 19 maja. 1920 r. o obowiittztkowem ubezpieczeniu na wyipadek choroby podaje
do wiadomości, że dnia 10 lipca 1924 r. o g:odz. 10-ej
rano w Pwbjainicach, 'Przy ut Narutowic1za Nr. 34, odbęd,zie się licytacija ruchomości, naJerżących do Pabjanick.iej Fabryki Mebli Biurowych, oszacowanych na
1,355.56 zł., składających się z 9-ciu biurek syst. amerykań·sik.iego, 9-:-ciru foteli i 1 S'zafki amerykańskiej, na
'Pokrycie nafożnych Kasie składek członkowskich.
Ruchomości obejrzeć można w dniu licytacji od
~dz. 9 rano, 1spis zaś takowych codziennie od godz.
lO rano do 12 w południe w WJidzia:Ie· Egzekucyjnym
Kasy Chorych.
·Pabjamice, dnia 5 lipca 1924 r.
Dyirektor (-) G. M i 1 e w s k i.

LICYTACJA.
Oddział Powiatowy Kasy Chorych m. Lodzi, w Zgierzu
· z mocy art. 53 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obo'wiąitikowem ubezpieczeniu na wypadek choroby podaje
do wiadomości, że dnia 12 lipca 1924 r. o go1dz. 11-ej
1·ano w Zgierzu, przy ul. G"en. Dąbrowskiego Nr. 16,
odbędzde się licytacja ruchomości, nale:żących do firmy
Fabr. Mas1zyn „Juljusz Hoiffman", oszacowanych na
4,600 zł., skła.dających się z jednej dużej tokarni Nr. 55,
trze·ch tokarni średnich, dwóch tokarni małych, dwóch
tokarni dużych, jednej toikami małej, na pokrycie należnych Ka.sie skłaJdek c.złonkowskich.
-Ruchomości ·Obejrzeć można w dn1u licytacji od
godz. 8 irano, spis ·zaś itaikowych codziennie od godz.
8 rano do 1 po poł. w Wydziale Egzekucyjnym Kasy
Chorych (ul. Narutowicza).
,Zgierz, dnia 1 lipca 1924 r.

KASA CHORYCH m.

(-)

Inż.

L. Szuster

ŁODZI.

(-)Dr. Ed. Giebartowski

Komisarz

p. o. Dyrektor

LICYTACJA.

Kasa Chorych m. Lodzi
z mocy art. 53 ustawy Pl dnia: 19 maja. 1920 r. o obowiąizil.rnwem ubezpieczeniu na wypadek choroby podaje
do wiadomości, że dnia 9 liip·ca 1924 r. o godz. 10-ej
ramo rw Łodzi, plizy ul. Piotrkowskiej Nr. 85, odbędzie
się licyta.cja ruchomości, nale,żących do firmy Wagowskiego S. i Fuksa·, o-szacowanych na 145 zł., składają
cych się 'Z 3-ch 1s:ztuk towaru, ,,Velour" łącznie metrów
72,5, na pokrycie należnych Kasie składek członkow1skich.
Ruchomo·ś·0i obaj1r1zeć molina w dniu licytacji od
goid'Z. 10 rano, s,p1s zaś takowych c.od 7Jiennie od 9-ej do
l-ed 'PO południu w Wydiziale Eg,zeikucyijnym Kasy Chor~ch (ul. Wólc·zańi&ka Nr. 225).
Łódź,. dnia 27 czerwca 1924 r.
1

1

KASA CHORYCH m.

(-) Inż. L. Szuster
IP• o. DyrektoJ:

ŁODZI.

(-)Dr. Ed. Giebartow_ski

Komis.a.riz
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LICYTACJA.

Kasa Chorych m. Lodzi
z mocy art. 5H ust.aiwy ·z dniai 19 maja 1920 r. o obo· .
wiązJrnwem uber.pieczeniu na wypadek choroby podaje
do wiadomości, że dnia 14 lipca 19'24 r. o godz. 10-ej
rano w Lodzi, przy ul. Piotr:kow1skiej Nr. 59, odbęd·zie
si-ę licytacj a. ruchomo 1ścil, nafożą.cych do f:irmy Hochenberga i Weina, os·z:a.cowanych na. 269.lO zł., składają
cych się z 16~tu s.ztuk towairu męskiego bawełnianego
łącznie· 358, 8 metra, na pokrycie naJeinych Ka;sie stkładek członko"\\~skich.
·
Ruchomoś'C~i oheJmzeć można w dniu li eytacji od
godz. 10 rano, spi1s za.ś ta:lwwych · cod!Zliennie od 9-ej do
1·aj pio p1oJJudJ11i:u w W ydzfale Egzekucy0nym KaiSy Choryieh GU11. Wó1c.~ańiska Nr. 225).
Łódź~ dni a 28 czerwoo, l9:2l4 r.

Kasa Chorych m. Lodzi
z mooy art. 53 ust.aiwy z dnia 19 maja 1920 r. o obowią!Zlkorwem ubezpieczeniu na. wypadek choroby poda~e
do wiaidomości, że dnia, 17 Upca· 1924 r. o god:z,. 10-ej
mno w .Zgierzu, pr,zy ul. Piłsudskie:go NT. 3, odbędzie
się lłcytacja ruchomośc:i, należących do firmy Finkels,zteina i Iclwwicza, oszacowanych na 390 1zł., slkładar
jących się z trzech sztuk kowe1ikoitu po 30 metró,w
ka~da,
jednej sztuki kamgairnu ubraniowego kolom
<'iemno-bronzowego w kmtkę, na .pok.rycie naleiżnych
Kasie składek członkowskich.
Ruchomoś·c 1i obej,:r1zeć można w dniiu l'ieytaoji od
god z. 10 ramo, spis .z'~Ś t.alwwych c.od"L!iennie od 9·ej do
1-ej po p:oludnillu w Wyd!ziale Eg-zekucytlnym K asy Oho- ry e,h (ul. Wó1cwńska Nr. 225).
Zgierz., dnia 25 cizerwca 1924 r.

1

1

1

1

KASA CHORYCH m.. LODZI.
(-__:·-) lnż. L. Szuster
(-) Dr. Ed. Giebartmoski
1p. ·o. DyirekJtor
KiorrniiSrurz

1

1

1

KASA CHORYCH m. ŁODZI.
(---) Inż. L. Szuster
( - ) Dr. Ed. Giebart011Jski
p. o. DYirekitor
KJ~

LICYTACJA.

Kasa Chorych m. Lodzi
·z moąy art. 513 ustawy :z dnfa 19 maja rn20 r. o oho„
wiąizlkowem ubez,piecze11iu na wypadek choroby po,daje
do wiadomo1ści, że dnia 8 lipca 1924 r. ó· godz. 10-ej
rano w Lod1z,i, przy :ul. Piotrlww1skiej Nr. 60, ódbędzie
się 'licytacja mchomości, należących do Jakóba Bialera, osza:eowanych na 219.89 zł., skladają.cych 1się z 2-ch
~~<QI xzec-z,y, jednego kredensu, jednej· otomany kryt1eJ plus'zem, jedneg9 lus:tm i jednego stołu, na pok1rycie na:leżnych Ka sle składek człionkow:skfoh.
RuooOllllOŚ1 cii oibeM~zeć moiż:na w .dniu ~i1eytacj~ od
1

godt. lO ra1110, spL"l Z'a·Ś t1a1ki0:W)110h c.od!Z!ienrue od 9-ej do
1-etj po ,p1orudrni.1U w Wyidzfale Egzekucyijnyun K asy Chory<ch 0uł. Wółc1mńska Nr. 225).
Łódź, dnia 2:7 c:ze,rwca 19124 r.
1

Kj\SA CHORYCH m. LODZI.
(-) lnż. L. Szuster
(-) Dr. Ed. Giebartowski
.1P. o. Dy:reikitor
K,omilsam

LICYTACJA•.

Kasa Chorych m. Lodzi
z mocy art. 5'3 ustawy z dnia1 19 maja 1920

r~ o ooowiąizilrnwem ubezpieczeniu na wy:padek choroby podaje
do wiadomości, że dnia 21 liipca, 19i24 r. o godz. 10-ej
i·ano w z,gierzu., przy ul. Pilsu:d!skiego, Nr„ 18, odbędzie
s:tę licytacja, Tucoomości, na;leiących do fit'lmy Łęczyc
kiego i -'iv~berberga, 01szacowanych na 444 'Zł., silda1da-

.iących sht z 2-ch sz.tuk towaru kowerkotu po 3'2 me-

try kaida,
ko wskich.

nai

pokrycie należnych Ka:sie .składek człon- ·

R:uchomo·ścii ohed~:'Z.eć, można w. dn1u licytaejli od
god z. 10 r~no, srpis za,ś tafoowyeh c.od11Jieimie od 9-ej do
1-eti po poł1ud:ilii1tt w Wyd ziafo Eg.zakucy1jnyrrn Ka,sy Chorych (ul. W ó1le-mńJStka Nr. 225).
·
1

1

Zgierz, dnia 25 czerwca 1924 r.

KASA CHORYCH m. LODZI.
(~) lnz. L. Szuster
(--)Dr. Ed.' Giebartowski
, •~ o„ ·-D_yirekltior
Kioorlisamz

LICYTACJA.
K a s a C h o r y c b m. L o d z i
z mocy art. 53 usta,wy z .dnia 19 maja 1920 r. o obowiąizkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby podaje
do wiadomości, że dnia 18 lipca 1924 r. o godz. 10-ej
ra,no w Zg'ierzu, przy ul. Piątilmwskiej ·Nr. 22, odbędzie
się licy;ta,cja mchomości, nał~,żących do firmy Kun::;kich i S-kl, oszacowanych na 600 zł., składających się
z ośmiu paezek dużych hiałego kamgarnu i sześciu pacz.elJ.c ciemno~bronwweg-0 kamgarnu, na pokrycie należnych Kas'ie składek członkowskich.
Ruchomości ohaj1meć moona w dni:u licytaej~ od
godz. 1 O rano, spis zaś tak:owy·ch eod~emrie od 9-ej do
1-aj po pnł1udrui1u w Wydziale Eg-Lekucy0nym Kasy Chor)"ch (ul. Wó10zańska NT. 225).
Zgierz, dnia 25 czerwca 1924 r.
1

KASA CHORYCH m. LODZI.
(-) Inż. L. Szuster
(-)Dr. Ed. Giebartowski
ip. o. DytrakJtor
Komiisaciz.

UCV1'ACJA.
.
Kas a Chory c b m. L od.z i
z mocy nrt. 5-3 ustawy z dnia 19 maJa 1920 ·r. o obo,wiąizkowem ubezpieczeniu na wy:pade'k choroby podaj6
do wiadomości, że dnia 15 Hpca 1924 1~. o godz. 10;.ej
rano w Zgie~zti~ przy ul. Dąbrowskiego Nr. 19, odbę
dzie się licyta{~ja ruchomości, należących do firmy
O. Meyera i S"1ki., osiza.eowany:ch na 1,240 zł., skłarla.
ją.cych się z 310-ci·u met;rów towaru półkamgarno.we
go, na pokrycie należnych Kaisie 1~kładek cizłonkow
Rkich.
Ruchomoś·cii obeómeć moona w dnii!U Mcytaoji od
god2. 1 O r~no, spis zaś takowych cod1z1ienniie od 9-ej do
1-eij po p:ołiudnii1u w Wydziale Egizekncyjnyrn. Kasy Cho·
ryieł1 (ul. W ó},oziańska Nr. 225).
Zgie rz, dnia 2·4 czerwca 1924 r.
1

KASA CHORYCH m. LODZI.

(-) lnż. L. Szuster
1p. o. D_ytteikWr

(-) Dr. Ed.

Giebm~towski

&~
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Kasa Chorych

K a s a C h o r y c h m. L o d z ł
z mocy art. 53 ustatWy z dniai 19 maja 19'20 r. o oh?wiaiz:kowem ubezpieczeniu na wy:padek choroby podaJe
do ·,,vitHiomQści. że dnin, 29 l~pca 19'24 r. o godz. 10-ej
rann w Zgierz.u, przy ml. Dą.hrowskiego Nr. 7, o:dbę
dzie się licytacja. ruchomo1fi.ci, nal.eżąeych do f1rmy
W. Reicherb~te i P.-ki, oszacor\Yanyeh na 480 zł., składa
jących się z motoru elektryczneg·o siły 7;·5 HP. firm~
„A. E. G." w pełnym komplecie, rolwag1 ;parolwnn~.l
,~ do'brym Htanie, jednej wagi .diziesi~tnej, na pokrycie
„
.
nafożuyeh Ka;sie skla!dek ezłonkoW!sk1Ch:
Ru0homoś·ei ohedtme<~ m!o'Żna w d1nu hcy:tacJ11 od
god'l. 10 ramo, spis zaś ta:Iwwł:ch eodzi~nnie od. 9-ej do
1-ej 1)0 1rnł!udrniu w Wydziale J1,gzekucj1Jnyrm Kasy Chorych (ul. Wófozańska Nr. 225).
·
Zgierz, dnia 25 czerwca 19:M r.

ry1ch (ul.

Wółomńska

KASA CHORYCH m. LODZI.
Inż.

(-) Dr. Ed. G'ielJartowski

L. Szuster

(-)Inż.

KoITTrisarz

rp. o. Dyrektor

LICYTACJA.

należnyeh Ka~d.e składek człon-

·
kowskich.
RuC)hOIIllOŚ'Cii ol)ej,rz.ec:~ moona w tlniu licytac.j\i od
god2. 10 rano, spi.s .zaś t.ak owych coihiennie od 9-ej do
1-eij po .porudniu w Wyid:zfale Egzekucyjnym Ka.sy Chorych (uł. Wólomti1s:ka Nr. 225).
Zgierz, dnia 25 czerwca 1924 r.
1

KASA CHORYCH m. LODZI.

L. Szuster
p. o. Dyrektor

(-) Dr. Ed. Giebartowski
K-Omisarz

Sąd Pokoju X Okręgu m. Łodzi, zgodnie z art.
;13 ez. IH k. k. i wyrokjem Sądu z dnia 31 paździer
nika 1923 r., ogłasza, że moeą tegoż wyroku mieszkaniec wsi Nowy Adamów, gminy Bełdów, pow.
Łódzkiego, Oskar Winter, syn Grzegorza i Pauliny,
skazany jest z art. 210 i 218 k. k. za sprzedaż mleka
zafałszowanego na osadzenie w areszcie w ciągu
jednego miesiąca i na pozbawienie prawa prowadzenia handlu mlekiem w ciągu trzech lat.
Na skutek apelacji skazanego w dniu 22 marca
1924 roku przez drugą instancję wyrok został zatwierdzony.

Sekretarz Sądu:
W. GŁUSZEK.

LICYTACJA.

Kasa Chorych m. Lodzi
z .mocy art. 53 ustawy z dnia; 19 maja 1920 r. o ob-0wtą]Ziko'\Yem ubezpiecz-0niu na wypadek choroby podaj~
(lo.wia:dt}mości. że dnia 25 lipca 1924 r. o godz. lO-e.1
12, oidbę
! rnno .. w· Zr;1erzu, przy ul. Dą;brmvskiego Nr.
firmy
do
należących
'l'Uchomości,
d'zT.e .. .się hp ytacja
Kuofera ·~ Her:sz!kowicza, o~;z~co1wanych na 1.666 zł.,
skJad.a,faeych .się z 30-tu pac·zek dużych· kamgarnu
czarnego wagi· 5 kllg. każda, na pokrycie należnych '
Kn~ie s;kładek. c.złonlwwsk'i·ch.

Ruchomości obejocizeć można
god2... 1'0 r~no, spis zaś takowych

l~eij

w dniu łieytacji od

codrzii.ennli.e od 9-ej do
Kasy ChoEgzeikuey,jny:m
Wyd:ziale
w
}Jo·p ofudnli'll
1

rych (ul. W ófozańJsika Nr. 225).
Zgierz, dnia 25 czerwca 1924 r.
KASA CHORYCH m. LODZI.
(-) Dr. Ed. Giebartowskl
(-) iw-e. l. ;St:Juster

p. o... Dytc~r

K1oonisam

DliłaDSZBltlB.

1

ubezpieczeniu ·,na wyipadek ehorohy podaJe
do· wiadomo,ści, że dnia 28 lipca 1924 :r. o godz. 10-ej
rano w Zgierzu, przy ul. Średniej Nr. 12, odibę~lzi~ się
licytaicj~. rnchomości, nale.żących do firmy B-c1 Eige11\
os'zacowanych na 350 zł., składających się z &zpulmaszyny firmy „Muller i Sejdel" na 20 ~zpil ''; dobrym

(t--) Inż.

KASA CHORYCH m. I~ODZI.
L. Szuster
(-)Dr. Ed. Giebartowski

N. K. 1644/23.

wi::.iz~rnwem

n.a pokrycie

Nr. 225).

1p. ·o. Dyreikttor

K as a C ho r y e h rn. L o d z ł
r. mocy art. 58 ust.nNlY z dnia rn rnaja/ l920 r. o ob?-

~tanie,

Lodzi

Zgierz, dnia 2,5 c.zerwca 1924 r.

1

(-)

DL

z mocy art. 58 ustaiwy z dnia: 19 maja 1920 r. o obowiąizkowem ubezpiecz-eniu na wy:padek choroby podaje
do wiadomośói, że dnia 24 lipca 1924 r. o godz. 10-ej
rano w 'Zgie·rzu, prz,y ul. Narutowicza Nr. 6, odbędzie
się licytacja ruchomości, należących do firmy Ludwiga Oswalda, oszacowanych na 450 zł., skłndający,ch sit~
z S'z,pulmaszyny, ,do wąltku na 20 szpil. firmy „l\f1iller
i Sejdel", w dobrym soonie, jednej wagi dziesiętnej
z dężarkami, na, pokrycie należnych Kasie· SJk:ladek
·
e złonkowskic h.
:Ruchomości oheJlfize<~ inoiina w dniu l~cytacjł od
god·z. 10 rano, spis ria8 tak:owy,ch ci0dtzrieru:rie od 9-ej do
1-ej 'PO poł\udill1u w Wydzłale EgizekucYtinym Kasy Cho-

Komisarz

Sędzia

Pokoju :

J. ŁUCZYŃSKI.

DRDBltB

DliłaDSZBltlA.

ugustyniak• Jó1ef 1&gubił
Jankiel i S1ajnclla.
Aj1ens1los
Hg. dowód osobisty, wyda- A ksłątaeczk• wojstow", kar-

t•

demoblltr;acyjną l le~ttym.
przez Komis&rjat Riądu na m.
oraz paszport .nlemleekl, na -prawo noszenia Krzyża Wawyd. w Łodd przez okupacyjw laczn7ch. wydani\ pr1ez P.K. U .•
ne. Miejsce sam. Łodt, ulioa Łód•·powiat. Miejsoe zamiesz87Mł-1 kania Łód!I, ul. Lutomierska
Południowa nr. 11.
349-3-2
~ras1kii1Marjanoa sagu biła nr. 28.
A kartQ pobytu, wyd. przes
ileekl Bolesław sag. kartt
Star. w Łucku. Miejsce zam.
powołania roc1. 1903, wyd.
Łódź-Radogoszcz, ul. Cef iel·
34 -3-2 prze1 P.K.U.-Tomau6w. Srtl-S.1
ntaua. nr. 71.

Łódź,

B

Nr. 28

URZĘDOWY

DZIENNIK

Edmund 1ag. dowód
ejn Ignacy zagubił tymCli.
Berndt
osobisty, wydany w
B
. zaświadczenie, wyd. przez
pr, et Kom, P.P. w
Miej 58
Łodzl

Łodzi.

bo zam. Ksawerów.
383-3-1
ugań.k.l Marjan zag. dowód
B osobisty, wyd. przez Kom.
P. P. w Łodzi. Miej•ee zam.
Łódź (Koziny), ul. Polna. nr, 5.
744 3-1
ursztajn Łaje. za.gub. dowód
osobidy, wyd. przez K<1misarjd Rmądu nam. Łódź Miejsce zam. Łódź, Górny-Rynek
ultca Nowo·Zarzewska nr. 32.
745•3wl
ryn Ch. za.g 2 weksle: I*szy
.na zł. 150, płatny d 24-VII
r.b„ wystaw. przez. L. Auerbacha,na zlecenie H Bryn i II gł
na zł. 140, płatny 10 VII r.b.,
wystaw. przez M. W łljnmana,
na. deoenłe H. Bryna. or3z ks.
obrotov. ą stemplow~ wydaną
przez Urząd Izby Skarbowej
w Łodzi. Niniejsze weksle unieważnia się i proszę z1Jala.zcę
o zwrot pod adres H. Bryn
Łódź, ulica Pomnska nr. 3.
386-3 1
lanc Ed~1.ard zagubił patent
bt· VIII, wyd. przez Urwd
Izby Słrnth<-wej w Łodzi. Miejsce zam. Łódź, u1. Zgiers.k"ł b5.
708·3 1\
y~ owski Leon zafi!nbił 11siąż.
-~--

B

B

~~~~-~----~

B
B

woj~ko~ ą r
1896, wydaną
Łódź. Miejsce zam.

pr;e1; P KU

Łódt,

p. Wielk. Strz. oraz metrykQ urodzenia. Miejsce zam.
Łódź, ulica Napiórkowskiego
nr. 31.
343-3-2
ieniak Józef zag. paslport
rcsyjski, wydany przez gm.
Dalików, starostwo Łęczyc.kie
i książeczkę wo};.kową, wyd.
w ŁodV-.i r. 1884. Miejsce za.m.
Łódź, ul. Franciszkańska 62.
338-3·2

B

B

Ignacy zag. kartę
G bezterminowego
urlopu, kar·
órzyński

Daszkowska Marjanna zagub.

dowód osobisty, wydany
prsez gm. Bru~, dn. 22 XI· 20 r.

tę

mobilizacyjną

oras legityna oznakę pułkową. 729 3-1
or. 41.
318~3· 2
rand Teodor zag. kartę domobillzacyjną roez. 1901. wyd.
· Deresz S1ulim zag. książeczkę
obrotową firmy Sz. Deresz, przez Kadrę Baonu Zapasowego
w Poznaniu,
stemplowaną pr1ez Sąd Okrę Telegrafistów
.
736-3-1
gowy w Łodzi. Miejsce zam.
orgiel Bolesław zag. legiŁódź, ul. Kolejna nr. 11. 131-3-3
tymację majstra .komf niar"
Dytrich Antoni za.gub. dowód skiego
obwodu 14-go, wydaną
osobisty, wydany przez Komisarjat P.P. w Łodzi. 145 3-3 przez Kom. Rz~du na miasto
Łódź. Miejsce Hm. Łódż, ul.
~~~~--~~
F .elman Fajwel zagub, dowód
363 3-2
3erbera M, A. zagubiła patent
osobisty. wyd. przez Komi- Ktlińsi.iego nr. 151.
ołab Rachela Hg. tymcuII·ej kategorji, na. sprzedat sarjat Riądu na. m. Łódź oraz
manufaktury, wydany dn. 31- różne dokumenty i dwa wek8- G sowy dowód osobisty, wyd.
XII·l9?3 r. przez II-gi Urząd le: 1 n& ił. 115, płatny w Rze- w Skidlach ziemi Grodntńsk:ej.
Miejsce zam. Łódź, ul, Lipow:ł
S.karbowy w Łodzi. Miajse za.
1 d 1 VII b
mieszkania Łód~, ul. Piotrkow- szow 8 · 6 ·
r. " wystaw.
344-3-2
33
przez Hermana Szpilmana., na nr. 58.
ska nr. · ·
rzegorzewski Leon zagubił
350-3-2 1d.eceułe Fełmana, II na zł. 510,
książPc1li.e wojskową, wyd.
eker Pola. za.gubił& paszport wystawiony przez F. Gebberta,
zagraniczny, wydany przez na zleoenłe Feim&na, płatny przez P.K.U.-Łódź oraz wyciąg
Kom. Rządu na m. Łódź. Miej- 16-VI r. b Niniejeze weksle z .ksiąg ludnośd. Miejsce za."
sce zam. ·Łódź, ul. Piotrkow- uniewdnlono. Miejsce zamiesz. mieszkania. Łódź, ul. W ólczań·
339-3-2
ska. or. 125.
320-B-2 Łódt, ulica Wschodnia nr. 45. ska nr. 77.
r.vo L. zagubił 2 weksle in
1984-3·1
blanko na Oi;!,ółn~ sumę
B&chafier Chendla-Brajodla Fajde Henoch za~. książeczkę
zag. dowód osohisty, wyd.
wojskową rocz. 1898, wyd. 110 zł. płatny dn. 30 Vl-24 r.
przez Magistrat m. Przedborza. przez P. K. U.-Łódź-m. Miejsce Niniejsze weble unieważnia.
Miejsce zam. Łódt, ul. Polu- zam. Łódź, Górny Rynek, ulica się. Proszę o zwrot takowych
dniON:t nr. 15.
142-3 3 Nowo Zar1ewska nr .. 20. 721-3-1 dla Gryc.za. L. Łódź, ul. RZ!:!O·
wska nr. 1.
309·.3 2
aumaPówna Stanisława zag. Furman Jan zagubUksfążecz
ortat
Bolesław za.gubił pado» ód osoMsty, wydany
kę wojskową r 1897, wyd.
tent kat. V ej na. sprzedaż
przez Kom. Rządu ntt m. Łódź. drze z. O. z. G. w Łodzi. MiejMiejsre z111 m. Łódź, oJ. Zanbo- 8<'8 z~łm. wieś Sk0mUn~ pow. owoców i warzywa, wydany
przez I~bę Skarbową Łódzką
dnia nr. 68.
1J6·3-3 Wieluliskt.
3 2 oraz legitymację rowerową
4044.
elzenuta.jn Cha.im-Dawid Miejsce zamieszkania Łódź.
ul.
so1w•ztajn Gecef &aguh. kartę
zagubił .kartQ powoianła.
bezterminowego urlopu ro- r. 1901, wydaną prtez P.K.U.Ą F1 anciszka.ń.ska. nr. 29. :;55 5 2
erszouowiez Hejw1d zagubił
cznik 1901, wyd. pi'zez. V. pułk Łódj, Miejsce zam. Łódź, uJ.
patent UL kat. L& sprzedaż
Podhafańsłri w Przemyślu. Miej- Składowa nr. 19.
199 3-2
manufaktury, wyd. przez Star.
sce zam ł.ódt, ul. Cegielnian~
nr. 61.
177 3.3 Firma A. H.Danciger zagubiła Łaskie. Mlejsoe zamiesi ka.ni a
książeczkę obrotową. Mlej- Ltitomidrs l<.
362 3-2
cajdler Franctsmek zagubił soe zam. ul. PlotrkOWBk:& 18. Qoldszajd Salomon zagubił
portfel zawierająey don348-3-2 1
paszport zagraniczny, wymenty: paszport niemecki, wy- arabstł Józef zagub. dowód stawiony przez Polski Konsulat
da.ny przez władze okupaoyjne
osnbłsty, wyd. przez Ko- w ~ołoni w Niemczech, ważny
w ł.. odzł, paHport ro~yjskl, mls1rj„t R1ądu na m. Łódt. do dnia 5. VI 25 r. Miejsce zawydany w Łodzi i kwit od Miejsce zam. Łódź, ul. Ssope- mieszkania Łódź, ul. Drewnogospodaua na zapłacenie ko- na nr. 39.
388-3 1 wska nr. 27.
141·3·3
mornego. Miejsce 1am. Łódt,
oldman 8zmul~Wolf zagubił
ul. Na~vrot nr. 19.
835 3-2 aonszer Lajzer l&flUb. 1owód
tymczasowy dowód osooisty,
osobisty, wydany przez KoCychowi Reincholdowi skra- mend, p P. w Łodzi. Miejsce wydany przez Kom. Rz~du na
dtiono dowód osobisty. wyŁ d"' l Si
d k
1 m. Łódź. Miejs1·e zam. Łódź,
da.ny przez Kom. R-lłdu nam. zam. 0 •·u · era 1 a ~~3-i ul. ZAerska nr. 21
118-H-3
38
ocha Franciszek zagubił
~Miejsce Hiil. Łódt, R60 3-2
reifenberg Zygmunt zagubił
kslążec1~ę W(1jskową wyd.
cynap10.nowi Majerowi akra.,.arfę odror1enia, wyd. przeg pr·ez P.K.U .. Łódź-_powiat1 rocz.
dm1ono ksląteczkę wojskową, P.K.U.·Łódź oraz dowód osobi- 1890. Miej~ce zam, gm. Bełdów,
wyda_ną Przez 17 P p. w Rze- sty, wyd, prze1 Komendę P. P. star. Łód1k;e.
111-3·3
l'1J:"OWie. Miejsce zam. Łódź, ul. w Łod1i . .Miejsce zam. Łódź, ul.
iocberg Dawid zagubił Miąt,
Wschodnia nr. 45.
134-3·3 Szkolna nr. 16.
709 3-1
wojskową i .kart' mobili:iac!.ar~owski Chil Majer zagubił au1ik Ssymon zag. kstążeczkę cj i Ul nr. 535, wydaną przez
ks1ąłaczkę wojskową roczn.
wojskową rocz. 1885, wyda- P.K.U.·Ł6dt. Miejsce zam. Łódź,
178~3-3
1888, wyd. przei:P K.U.·Łódt-m. ną prze'G P K. U.·Łódź ro Miej. ul Głó .Nlla nr. 67.
rinoaum Judka zag. kartę
Miejsce .zam. Łódź, ul. Połud- sce lam. Łódź, ul. Nowo Zsrzewurlopu r. 1902, wyd. przez
niowa nr. 9.
129-8-3 ska nr 6.
711-3-1

Miejsce zam. Łódź. ul. Pańska

cję

G

B

G

G

B

G

B

ul. Pietrkov. ska nr. 255.
718-3-1
lumberg Hersz zagubił kartfł
powołaaia r. 1901 „C" 2,
wydaną przez P. K. U.-Łódź-m.
Miejsce zam. Łódź, ul. .Jerozolimska nr. 4.
319 3-1
Bendkowski Hersz zag. patent
kateg. V·ej, wyd. prr;ez Ursąd
Izby Skarbuw~j w Łodzi. Miej·
sce &am. Radogoszcz, ul. Gopla~
na nr. 30.
727 -8-1
,rajer . o_sk&r zag. paszport
familiJDY, wyd:1nv przez
władze o.kupacyjoe w Grodnie.
Miejsce zam. Łódź, ul. N!!.wrot
nr. 64.
304 8-2
elman Estera zagub patent
kat. VI. na. sprzedaź wło·
szczyzny. na rynku, wydany
przez Urząd Izby Skarbowej
Łódzkiej na r. 1924:. M1esee
zamtesznania Łódź, ul. Pańska
nr. 34.
194-3-2
Bencjen Nonibetg zagubił
tymcz. dowód osobisty,wyd•~ny pnez V Kom. P. P. or&Z
kartę odroezenia r. 1902, wyd.
P.K. U.-Łód.ź. Miejsce zamłeHk.
Łódź, ulica Kamienna. nr. 12.
351-3 2
cwajgenbog lta zagub. dowód
osobisty, wyd. w Szydłowie.
sornn Zofja zagubiła tymaz.
dowód osobisty, wyd.any Miejsce wmieszkania Łódź,
158-B~3
w Staszowie. Mlejf.ce :1amieszłr. Zielony Rynek nr. 7.
Łódź, ul. Piotrkowska nr. 58.
ajlch Jakób zagub dowód
334-3-2
osobisty. wydany przez Ko""'-----Bielicki Władysław zagubił mendę P.P. w Łodzi oraz .ksiąpasm port niemieci:ri, wyda.ny żeczkę wojskową rocznik 1885,
w Wa.rs1awle. .Miejsce zam. wyd. przez P.K.U.-Łódź~ Miej·
Łódit, ul. Francis:Z.kaflska !lr 8. sce zam. Łódt, ul. Jero10Um330-3-2 eka nr. 4.
409-S-1

B
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D

G

F

G

1

G

G

G

G

G

P.K.U-Łódź. Miej~ce Z!.imłeszk
Łódź, ul. Młynarska 8. 179-3-3

Qoldhar Mordka Dawid Z1!<4Ub.
pas.1port familijny n.'l imię
inoberg Binem zagub. książ.
Estera i Pola, wyd. przez wła.
wojskową r.1895 oraz dowód
dze okupacyjne w Łodzi. Miej- osobisty,
wydany przez P .K U.·
sce zam. Łódt, ul. Sienkiewicza Końskie Miejsce zam. Pnedbórz.
nr. 29.
3-1

G

156-3-3

ffimel Marta wg. patent kateg.
oldberg Eljasz zagubił książ.
V-ej, wyd. przez Urzl:\d Izby
wojskową l'. 1896, wydaną
Skarbowej w Łodzi. Miej~ce za- przez P.K.U.-Łódź. Miejsce zamieszkania wieś Nowosolna, ul. mieszkania Łódź, ul. Cegielniana
Stykowska nr. 21.
710-3·1 nr. 41.
154-3-3

G
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ksią
żeczkę wojskową
wydaną przez P. K. U.-Równo.
Miejsce zam. gm. Rąbień, gm.
Grabiny, pow. Łódzki. 397-3-1

ndkicwicz Sura zag. paszport
Henszke Reinhold zag.
rocz.1902, J niemiecki, wyd. przez wła-i

·H" bań~ki. Mordka zag.

:książ.

wojskową, wydaną prze;i;
P.K.U.-Łódź i kartę mobilizacyjną przydział K.O Z.G. Nr. 4
w Łodzi. Miejsce zam. Ba.łuty

Ceglanłł nr. 10.
34:73 2
emja. Gerszt zagub. dowed
osobisty, wyd. przez Korn.
Rządu na m. Łódź, patent kat.
III-ej na sprzedaż surowej skóry, świadectwo na konia i róż
ne dokumenty.
109-3·3
eiman Jadwiga zagubiła dowód osobisty, wydany przez
VII. Kom. P.P. Zwrócić za wynagrodzeniem. Miejsce :ramieszkauia ł.ódź, uL św. Andrzeja
. nr. 39.
115 3-3
trowa. Zofja zam.~w Brelow e,
gm. Lubotyń, powiat Koło
zag. tymcrnsowy dowód ( sobisty, wydany przez Urząd
gm. Piotrków.
395 3-1
-Jmbierhzyk Władysław za~ub.
świadectwo 1.!a konia maści
karej (klacz), lat 10 Miejsce
zamieszkania Łódź, ul. Era.jera
nr. 25. 130-3 2
ożynierStefanowski Whdysfaw
I zagubił paszport zagraniczny,
wyd. przez Starostwo Łódzkie
ważay do 13 X 24 r. or/iz hiąż.
wojskową, wyd. przez P. K. U."
tódź·pow. Miejsce zfm. Zgierz,
Przemyioł Chemiczny w Poh:;co
Sv k~ Akc
332-3 2
eklewlcz Hana-Rajza z;•gub~
Dowód osobisty. wyd. przez
Kom Rządu w ł... odz.i. Miejsce
7.;nnitw::.kbnia Łódź, ul. Piotrkowski.i nr. 69.
346 B-2
elinek Paweł Hgubił do-wód
osobisty, wydany prze~ XI
Komisarjat P.P. w ł_,odzi Miejsce zam Łódź, ul. GubernatDr-·
ska or. 12.
374 3-1

nl.

H
H

I

dze okupacyjne w Łodii. Miej
sce zam, ł.ódź, ul. Aleksandyjska nr. 17.
313-3-2
a rneck i Władysław zagubił

J

kartę re,iestrncyjną,

wydaną

przez Kom. Rządu na m. Łódź.
Miejsce zr!m. Łódź, ul. św. Doroty nr. 3.
170·3-3
ąl\ale Leno;;1vi skradziono doJ wód osobisty, wydany przez
Kom. Rządu na m. Łódź oraz
różne dokumenty.
108-3.3
ustosz Adr\m zag ksiąieczkę
wojskową roez. 1890, wvd.
pr .. ez P. K. U.-f ódź oraz tymc :.asowy dowód osobisty, wyd.

K

przez Komisarjat Rządu na m,
Miejsce Hm. Łódź, ul.

łódź.

Przejazd nr. 65

381-3·1

K dovród osobi[.;ty. wyd. przez
udlińska Francis~ka. zagi1b.

Unąd gm. Widzew ~a nr. 101.
Miejsl3e zam. Ruda·Pabja.nnicka.
739-3-1
ienici.a Ha zagub. paszport
- niemiecki_, wyd. w Łodzi
przez okupantów niemieckich.
Mlej,ce zam. tódź, ulic Nowo
Cegielniana nr. 37.
393-3 1
7<>nig MoszefI;Rjb z-ag. do·
\.. wód osobisty, wyd. w ł„ę
czycy przez. Magistrat 1 dwie
karty wcjsbwe. M1ejsce Hm.
ł.ódź 1 ul. Brzezińeka nr. 16.
377-35

K

l

-------·---·--·------

I

J

I{&c Dawid zag. tymczasowy
I dowód osohisty, wyd przez
Kom1sarjat Jl.ządu na m. Łódź.
Miejsce zam. Łódź, ul. Piotrkow s lra nr. 83.
397-:1-1

óźwiak:

Honorata zag. pasz·
port niemiecki, wyd. w Ło
dzi przez okupantów niemieckich. Miejsce zam. Łódź, ul.
Ogrodowa nr. 26.
399-3-1

Janowski Bronisław zag. ksiątekę wojskową, wydaną przez
P.K.U.-Piotrków rocz. 1896, kartę mobilizacyjną oraz dowód
osobisty, wydany priez gminę
Wadlew, Starostwo Piotrkowskie
i pozwolenie na prRwo jazdy samor·hodem nr. 558. Miejsce zam.
Łódź ul. Łączna nr. 7. 188 3 2
Jabłońska

Marjanna wgubiła
patent kateg. III na handel,
obncśoy towarami bawełniane
mi, wyd. przez Unąd Izby Skarbawej w Łodz.i. Miejsce zam.
Łódź, nl Drf'·wnf)wskłl 6. 333-3-2

Jaroszewski Jótd Mieczysław
z::gubił dowód rejestracyjny,
d. 28·XI 23 r., wyd. przez Komi·
sarjat Rządu na m. ł„ódź rocz.

1887.
ąkalski Leon
wojskową r.
P.K.U.-Łódź.

J

314-3-2
zag. książeczkę
1898, wyd. przez
109-3-3

1

K

aszyński Michał

zag. paszport
n'emiecki, wyd. przez wła
dze okupacyjne w Łodzi ora..,,
wyciąg z ksiśg ludności, wyd.
przez Magistrat m. Warty. Miejsce zam. ł.ódź, Łagiewnicka 25.
317 3-2
anczaKówna Amelja zagubił t
dowód osobisty wyd. przez
Komisarjat Rządu na m. Łójź.
Miejsce żarn. Łódź, ul. Wólczań·
ska nr 28.
3:37 ~ 2
rzeazhiewicz Wo.1ciecbowi
skr11dziono weksle! ur. 10146
na zł. 140, wystawiony przez H.
Szpigela i D. Brom berga, na
zlec Hyszaida Scbrndera, płatny
d. 20- VII r. b. oraz paszport ro·
syskji. Miejsce zam. Łó 'ź, ul.
Pańska nr. 83
331-3-2
ajer Edmund zag. tymczasowe zstświadczenie zwolnienia z V.rojska roci. 1002. Miejsce z:im. Pabjanice, ul. Łąkowa
nr. 8.
·
315-3-2
K<cperskiej Janinie skradziona kufer ręczny zawierają
cy następujące dokumenty: dowód osobisty, wyd. przez Komi·
sarjat Rządu na m. Łódź or•' z
kartę urlopowania. Mi~jsce zam.
tódź,Przęd'.".alniana nr.51311-3 2
ac Moszek: zag. k&rtę be:der~
mfoowego urlopowania rocz.
1901 k·ii:eg. C 2, wyd, prze'?. 38
p. p, w Przemyślu. Miejsce.zam.
ł... ódź, Pomorska nr. 97. 308 3-2
raaze Ernestov,i skradziono
pasz:port zagraniczny, wyd.
przez Kom. Rządu na m. Łódź,
książ. w0jskową r. 1894:, wyd.
przez P.K.U.·Łódź oraz zezwolenie na prawo jazdy samochodem nr. 592. Miejsce zam. Łódź,
ul. GłównR nr. 67.
140-3-3
Kubick~ Antoni zaaub. ~owód
osobisty, wyd. w Brzez!nach.
Miejsce zam. wjeś Mosł':Ólf', gm.
Dobry, pow. Brzezjński. 127-3 3

K

K

K

K

Wawrzvniec H!Z. pasz- K
Krynt
port uiemiecki. wyd. przez

okupantów .niemie<'kkh w łio
dzi. Miejsce zam. Stnre Rokicie, ul. Obywatelska nr. 41.
398-3-t

J

1

·~--------~

zagubił

.Jakób
paszport
Konfamilijny
niemif'ckJ, wydany nrzez władze okapaevjne w
Ładzi. Miejsce zam. Łódź. ul.
Piotrkowska. nr 66,
185 3~2

Gostaw zag. zezwoleKeilich
nie na um('homiente octow-

K6nig Maks z:::g. dowód osobisty, wydany pr:;:ez Kom.
Rządu na m. Łódź. Miejsce za~
mieszkania Łódź, ul. Nowaka
nr. 34.
126 3-3

Nr. 28
zagubił

Zylwan
K otoszewski
dowód osobisty, wyd. przez
starcstwo Opoczno. Miejsce zamies1.knuia Łódź. ul. Krótka
nr. 517 (Bałuty}. ·
106 3-3
opelewicz Łaja zag. paszport
rosyjski, wyd. w Opocznie.
Miejsce zam. Łódź, ul. Wolbors1"'a nr. 33.
153-3 3
'(. loc l9nacy zagub. książeczkę
L wojskową r. 1899, wydaną
pr:.ez P.K.U.-Lódź·w. oraz kartę
przydziałową mobiliwcyjoą, wydaną w Łodzi. Miej~ce zamieszk.
ŁMź, ul. Sienkiewicza 22 151~3-3
ostrzeba Jan zag. paszµort
familijny, wydany przez
okupantów niemieckich w Łodzj,
Mie.isec zam. Łódt, ul. Srebnyń
ska nr. 41.
147-3-3
Kan;iiński Wa~ław zag. ksiązeczkę wo1skową r. 1896,
wydaną przez P K.U„Łódź ora;:
dowl\d osobisty, wydany pnei
III I:fom. P.P. w ł~odzi. Miejsc:1
zam tódź, Rybna nr. 7. 144·3 3
·ajzerow-icz -Jakub-Dawid zaii:
..J świa.dectwo na koni:::, wyd.
·w Tus0ynie, Miejsce zam. Łó: ź,
uL Zgierska nr. 14
138 3 1
ej:wr ,Ju:d!rn Rajz zay. dowód
osobisty, wyd. przez Komisariat Rządu na m. Łódź orai
kwit obrotowy. Miejsce zam.
Łódź, ul. Wschodnia nr. 6,
3-2
Lan~~u, Natnn _z~g. książeczkę
wo1st.ową. w~d, przez P.K.U
·Łódź. MiejscP. zam- ł.ódź, ulica
Nowo Targowa nr. 12. B36·3 2
apot Edward zagub. kwit od
kaucji na doj~zdowe kolejki, wyd. w r 1918 przez Dyrekcję Kolejek Doja-r.dowybh. Miejsce zam. Ruda Psbjanicka: nl.
Sb~ra Rudzka dom.
34:5-3-2
ipmanowicz Sara zttg. tymcz.
dowód osobisty, wyd. przez
VH. Kom. P.P. w Łodzi. Miejsce
zam. Łódź, ul. Cegielniana 66.

K

K

-I

1

L

L

L

112-3-3

ewin. Helena zagubiła dowód
osooisty z;a nr. 561, wyd.
w Łodzi dn. 18 kwietnia 1922 r.
Mlej~ce zam. Łódź, ul. Kil:ń~
skiego nr. 86.
163-3-3
llewska Doba l syn Naohum
u, an zag. paszpo•ty nie·
mleckie, wydane przez władze
okupacyjne w Łodzi. Miejsce
zam. Łódź, ul. Zawadzka 49.

L

Kisryol Jakóbowi Cha.bańskiemu skradziono portfel za·
wierający: tymczasowy dowód
osobisty, wydany przez Kom.
raska Francis'lkowi Kradzio. Rządu na m. Łódź, dowód akano książ. wojskową ro~znik demicki, wyd. pnei Uniwersy73}.3-J
1891, wyd. przez P.K.U-tódź·m. tet Warszawski. odpis matury,
191-3 2 wydany przez Żydowskie Gimroziewicz Ignacy Hg. ksią
żeezk~ wojskową rocz. 1900,
nazjum w Łodzi.
113·3-3
uehnski Edward zair,. tymwyda.n~ przez i'. K. U.-Kutno.
czasowy do~ ód osobisty, Knlisiewicz Mieczysław zagu- Miej-ce. zam Łódź, ul. Głowac
wyd, pr1ez Urząd gm. Boksyc~
bił książ
w t~tową rocz.
ka. Pf, 12
734 5-1
wojev.-ództwa Kieleckiego. Miej- 1895, wyd. przez P. K. U.-Sieradź.
acner Bruno zagub. dowód
sce zam. Łódź, ul. Przeja1.d 14. Miejsce "Zam. powiat Sieradzki,
osoblęty ,· wyd. przez Ko19~-3-2 gm. Złoczew, wieś Stanisławów.
misarjat Rządu na m. Łódź.
1830-3-2
amiflski Antoni zag. kRiążecz
Miejsce zum. I..ódź, Przejazd
kę wojskową rocz. 1897, wyd.
iełbikowi Władysławowi skra- nr. 67.
742 3-1
K
pnHJZ Komisję kontrolną Leż
dzion1l paszport rosyjski, Morciniec Antoni i Marjanna
nicy Małej, e-m. Tkaczew. Miej~ wydany przez gm. Nieborów,
zag. pasz.porty niemieckie,
sce u:.m. wieś Wąkczew, gmina pow. Łód·ikiego oraz zezwolfmie wydane przez v ład ze okupacyjTkaczew, pow. ŁęczyckiegG. 3-2 na broń, wyaned przez Star. ne w Łodzi. Miejsce zam. Łódź,
Łódzkie.
157-3-3
ul. Podmiejska nr. 15.. 357 3-2
nflicka Balbina wg. w Kraamińska Helena zag. tymcz.
t-ślankiewicz Piotr zagubił
kowie dowód osobisty, wyd.
w dniu 3 styczni~ 1924 r. przez K dowód osobisty, wydany M dowód osobisty. wyd. P"zez
Komisarjat Rządu na m. Łódź w Biołyciewle. Mi~j;;ce zam. Urząd gm. Wydrzyn, pow. Wie335-3-2
Miejsce zam. Kraków. 195-3-2 Łódź, ul. Gdańska nr. 77. 172-8-3 lusski.

ni w

K

K

Łodzi

przy ul. Orla nr 25.
189-3-2

M

M
M'

K

K
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Nr. 28

Margolisowi
portfel

Hilerowi skradz.
dowód
oóobisty, wyd. przez Kom Rządu
na m. Łódź, z dn. 11. X. 1923 r.
oraz książeczka wojsk. rocznika
1886 wyd. przez P. K. U. miejsce zamieszk. Łódź, ul. SieraJwwskiego nr. 25a.
323-3-2.
ajewska Zofja zag~ dowód
osobisty, wydany przez Kom.
R7ą'1u na m. Łódź, do. 19 Vl.
1924 r. za L. 465.
139-3 2
isera Stefan zagubił książ.
wojsk. rocz. 1900, wyd przez
V Baon aerostatyczny w Brześciu
n. Bugiem. Miejsce zam. wieś
Krzepocin, gm. Tkaczew. pow.
Łęczyr.ki.
3 .. 2
ajda.t Chajm zagub. w_eksel,
wystawiony przeH firmę
Zła.tyn, Weksler i Stcowskt,
na zlecenie p. S. Waciana na
sumę zł. 369, płatny d. 8-7 24
roku. Niniejszy weksel unieważniono.
737 3-1
iczke Wilhelm zag. bią
zawierający:

M

N

N

N

żeci.kę wojs«ową,

wydaną

przer; Komisję Kontrolną przy
P. K. U.-Łódź oraz świad~ctwo
'na lronia. me ści kasztan, lat 5
bez znaku.
808-3- 1

z gub. kartę
O
roczn 1891,
wyd. przez Komtsarjat Rządu
na m. Łódź. Miejsce zum. Łódź,
ul. Kllh1skiego nr. 77. 715-31
łtarzewski Tomasz zagub.
paszport rosyjski, wydany
w Ra.wio oraz niemiecki, wyd.
w Łod1l Miejsce zam. Łódź,
ul. Południowa nr. 40 372 3~1
rhachówna Hendla. zaguhiła. dowód ososlsty, wydany
przez Komisarjat Rządu na m.
Łódź, Miejsce zam. Łódź, ul.
Północ_E~_!lr. 1~723-3-1
kupska Walerja zag i>atent
kateg I V na sklep spżyw
czy za L. 3534, ,vyd. przez Izbę
SBa.rbową w Łodzi.
384:-3-1
leś st„nlsław
rejestracyjną

O

O

O

zag.
Orenbuch i Rozengarten
stemplo-

książkę obrotową
wą, wyd. przez UrLąd
Skarbowej Łódzkiej oraz

okupacji niemieckiej
Podczas
zaginęła Jao.ina Siwińska.

lat 24, urodzona w Łodzi, cór-'
ka Ignacego SlwlńskieJ.o 1 żo '.
ny j•go Ludwiki z Miterskich
Siwińskiej.
713 3-1
ieklas T::ideuRZ zag. tymciz.asowy dowód osobisty, wyd.
przez KomisarJ&t Rządu o& m.
Łódt Mlejs ~e zam. Łódź, ulica
Źabia nr. 10.
3-1
od<~zas jHdy tramwajem
z Widzewa do Łodzi zaginęła. azarna.1 skór,an& teczl\.:a u.wierająca: I :irotest na zł. 100,
wy~ta-w. Ch. Drezner Łódź, Il
protest na zł. 255, wys1awca
F. Rozenblatt, Łódź, różne dokumenty ora.z notatniki han·
dlowe i .kslażka obrotowa. Powyższe dokumenty i protesty
umeważniam. Uczci wy znalaz ·
ca zechce za wynagrodzeniem
zwrócić do firmy, Włókno Kra·
j o we Łódź, Zie i ona 7. 7 i2-3-1
-"Tesz('zyńs ktB ·,hda.no \Ą i skradziono ksi"·ŻeczkA
WOJ's;wwą,
"?
"
wyd. przez P. K. U. Łódź or.az
3 metry Id urodzenia .. Miejs 'e
zam. Łódź, ul. Wólczańska 226.
72 .H-l
· - - - - · -6- potore-zyk: Zygmu'. t zag. dowód os 1b1sty, wy.d. przez
I Komisarjat P. P. w Łod :i
MieJsce zam. Łódź, nl. Wróbla
nr. 14 ·
714· 3 1
pastuszka Wincenty· zagubił
legitym. wyd. z fdbl'. Geyera
Tow. Akc. Miej;:;ce zam. Nowe
Rokicie, Ruda-Pabjanic'ka, ul
Szkolna nr. 6.
108 3-2
lachciński Abr;:c.m zagubił doP wód osobisty, wyd przez
Urząd gm. Rosprza. Miejsce zam.
Łódź, ul. Pańska nr. 1.
320·3-2
odbielski Stnnie.ła·;v· zagubił
patent kateg. V, na pr:t~'O

P

.·
P

P

0

p

sprzedaży-

materjałów

łokcio-

wych, wyd. prze;; Izbę Skarbową
w ŁodzL Miejsce zam. Łódź, ul.
Rybna nr. 5.
173-3-3

p!otrows~i L11jb zag. wyciąg

z ks1ą';{ stałej ludnośd, wyd.
w Łodii. Miejsce zam. Łódź 1 ul.

W sc h od nia nr. 38 .
125 3.„3
róż·
k"
omot·s · 1 Leon zag. tymczasou e rachunki. Miejsce zam lesz. ·
we zaś w. zwolnienia z woj.
Łódź, Stare· Miasto :4. 306-3„3
ska, wydane przez 28 pułk Strz.
Kaniowskich
w l.iodzi. 122-3 d
myle Walentemu z Jaworzna,
gminy Rudniki, skradziono
oros:Kazimierz zag. książeczkę
w Sosnowcu dowód osobisty,
wo1skową r. 1887, wydaną
'Yyd. przez Unąd gm. Rudniki przez P.K.U.-Łódź-Powiat. Mieji zwolnienie z wojska, wydane
sce zam. wieś Retkinia, gmina
przez P.K.U."Wieluń.
3-3 Brus, pow. Łódzki.
121-3-·3
lejniczakowi Tadeuszowi
otacki Włodzimierz zagubił
skradziono książeczkę woj·
paszport rosyjski, i k:siążecz
skową r. 1888 orllz dowód oso- kA wojskową, wyd. przez P.K.U.bisty polski i dowód osobisty
-r:
M ·
francusk'i.
ieJsce zam. Łódź, ul.
120-3 3 Łódź.
Wólczańska nr. 230.
173-3-3
Ofertowa Janina zag. paszport
otbajn
Helena
zag,
paszport
niemiecki, wydany przez
niemiecki, w ud. przez oku-·
władze okupacyjne w Łodzi.
o1
pantów
w Łodzi. Miejsce zam.
Miejsce zam. Łódź, ul. Przejazd
3
369-3-l
nr. 51.
176-3 3 Łódź, Gd ńska ur. 5.
.Wnge[isberg Lifcia Chene
Qffert Janina zagub. paszport
zag dnwód osobisty, wyd.
familijny, wyd. przez oku- pnez Komisa~ja.t Rządu na m.
pantów w Łodzi. Miejsce zam. Łódź. Miej„ce zam. ł.ódź, ul.
Łódź, ul. Przejazd nr. 51. 143-3-3 Południowa nr. 13.
~80-3-1

O

O

Izby
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u Rz :f.J D o_w~_:_Y_ _ _ _ _ _ _ _ _ _s_tr_._2_'r_7_
skudla.rska Alfreda zagubiła
dowód osobisty, wyd. przez
Kom. P.P. w Łodzi. Miejsce za:
mies·ikania Łódź, ul. Kilińskiego
nr. 13.
391-3-3
Salamon Józef zagubił książ.
wojskową r. 1900, wydaną
przez P.K.U.-Łódź-m. oraz legi·
tymaeję frontową. Miejsce zam.
Łódź, ul. Zawiszy 14.
360-3-1
gzwa~c M8jer zag. książeczl~ę
wo]skową, wyd. w Wielumu
przez P.K.U. 27 p. p. d. 22-VJ.
Miej:;;ce zam. Wieluń ul. Rudz.ka nr. 17.
190-3-2
siwecki Józef zannbił tymcz.
dowód osob„ wydany przez
XI Kom. P. P. w Łodzi. Miejsce
zam. Łódź, Grabowa 17. 2-00 3-2
swjewicz i Herh zagubilt zaświadczenie o zaliczeniu za
nr. 150740 na sumę 530,000,000
mi:. .Miejsce zam. Łódź, ulic&
Nowomiejsk~ nr. 5
321-3-2
sułecKi !gna.cy zagubił ksiąź.
wojsk. kateg. c. I wyd. przez
P
• • K. U. Łó ci~ź . Mi e J. see zam.
Łódź, ul. Kątna nr. 54:. 3:!2-3-2
sieradzki Feli.ks z,guoił dowód
osobisty; wyd. przez Komis.
Rzeczp. w Warszawie i kartę rejestrac., wydana pl'zez P. K. U.
w Łodzi. Miejsce zam. Łódź,
ul. Z"łkątna nr. 28.
332-3-2
szwarc. ~.-alomo. n zagub1ł kartę
mob1hza.c. roczn., 1896, wyd.
przez P.K. u. Łódź m. oral portfel z różnymi prywatnymi dokumentami. Miejsce zam. Łódź
uJ. Kiliń-.kiego nr. 44. 316-3-2
skradziono paszporty ks. Jana
Rozmaińskiego i Aleksandry
Rozmaińskiej, wydane przez Komisarja.t Rzi\du m. Łodzi i plenipotencję na sprzed!łnie folwarko Sitaniec.
·· 327-3-2
skradziono portfel z niżej
wymienionemi dowodami
i gotówltą na imię Józefa Nowińskiego, Zilm. pzry ul. Dzielnej Nr. 50. 1) Legitymację
urzędniczą, wyd. przez Warsza.wską Dyrekcję Poczt i Te·
w 2) Po"
I n·e a b o·
s·--krvdziono książeczkę wojsk. 1egr·a fó
k
13 z a&1WNo r.e 1~" 6~' r dn
i k~1-l·tę. mob1'li1,acyJ· ną roczn. na ro
;.,,
wy ·
·
U
przez Kom. Rządu na m. Łódź,
190l,
wydaną
przez
P.
K.
.książeczkę
wojs
->.ową,
wydaną
ł,ódź-m., na imię Mosiniaka
p
z
t
735 3-1 prze~ . K. U.-Łódż oraz wiele
Y;:,rnun a.
.
innych dokumentów. 135 3 3
sal<.1monowic~ Sa.ut
zaguoil,
.
,. .,
.
paszport niemiecki, wydany:; sukiennik t;tamsław zagub.
przez władze okupacyjne w ŁÓ·~~
do.kumen ty wojskowe„ wyd.
dzi oraz k~~iążeczkę wojskową~.,~ przez I. Baon poznańs!n i, P.
r. 189!, wydaną przez P. K. U.-t«tK. U. Wieluń.
3-3
.Łódź-m. Łaskawy znalaze:i zech- sokołowskiemu Stanisławowi
ce zwrócić do redakcji niniejzniszczył pożar .kartę poszego pisma.
72. 3-1 wołani& r. 1886, wyd. przez
szmechel Brunon zagubił do- P. K. U. Konin.
3-3
·
f
,
wód osobisty, wydany przez gowińska. Zo ja zagub. paszKomisarjat P.P. w Łodzi za
par.t okupacyjny, wydany
nr. 2555. Miejsce zam. Łódź. ul. przez władze oi:uµac. w Łodzi.
Głó-vna nr. 2
366-3-1 .Miejsce zam. Łódź, ul. Lelestarula Stanisław~Ireneusz za- wela Nr. 19.
136-3 3
b"ł k . .
.
. k
gu I
Slązec;,acę WOJS ową skradziono portjel zawierający:
i dowód osobisty.
376-3-1
kartę pobytu na imię Lipa
szerer Karol zag,1b;ł portfel Sztulbaum, wydaną przez Stazawiera.iący książeczkę woj-· rostwo m. Łodzi oraz kwit inkaskową, r. 1893, wydaną p1·zez so ivy B mku Spółek ZarobkoP.K. U.-LQdź. Miejsce zamie""zk. wych oddział w Łod.d na 2 wek:s·
Łódź, ul. Konstantynowska 119. le płatne 28-VI 24 r. w Koni·
389-3-1 nie na 600 zł.
879-82

Rozenbaum Menachem Hgnb.
dowód osooisty, wyd. przez
Komendę PP. w Ł:_idzi za nr.
212. Nłt>jsce zam. Łódt, ulica
Kilińskiego nr. 49.
378 3·1
Rog~la. :Andrzej zngub . .książ.
wojsk. rocm. 1895, wydany
przez P. KU. Łódź, oraz metryk.
, urodz. wyd. przez parafje Woźnice. Miejsce zam. Łódź, uL
Lipowa nr. 13.
319-3 2
a.izniewshi Zyg;munt zagubił
tyrncz. dowód osob. wydany
Kom. P. P. w Łodzi. Miejsce zam.
Łódź, ul. Miedziana. 11. 356-3-2
R-adwański Midtał zag. książ.
wojsk. rocm. 1899, wydaną
przez P. K. U. w Łodzi ora1.
wycią~ z ks. stałej ludn. Miejsce
zam. Łódź, Za ,viszy 38.
329-3.2
Rakowska Ruchla zagubiła dowód osobisty, wyd. przez
Mag. w Pinc~ewie oraz kwit od
zegarka. Miejsce z·•m Łódź, ul.
n t k
•
83
M
c io f. ows1rn nr.
, U pp.
·
Lewińs\iich.
312-3 2
j
11,,
k
b
Rozencwa g iuosze
za.gu .
patent kat. VIU na. prowadzenie warsztatu szewsk:led
u rzą d I z b Y
go, wy · pnez
Sk.arbawej w Łodzi na r. H12.:3
Miejsce zam. Łódt, ul. Z{iers~a Nr. 2.
128-3-3
Rotmanowi Artur Hugo, suad i
ód
b. t
z ono rlów
oso IS y,
wy d . przez K om R zą d u n a m ·
Łódź ora-. książeczkę wojsk.
r. 1893, wyd. przez P. K. U.
w Łodzi. Miejsee zam. Łódź,·
ul. Lipowa 19.
180 3 3
k
B
Ro OSEews.rn fOil i 8 ł awa zagubiła. dowńd psobisty
wyd. przez Kom Rzątu na. m.
Łódź. Miejsce zam. Łódź, ul.
. War~Jisk:ieg:~ 14.
162-3 3
Rajchman Ch~ma sugub. paszport niem„ wyd. w War·
• szawie. Miejsce zam. Łódź, ul.
Bazarna Nr. 8.
150 3-3
s··'Ztuk Jan zagubił ku·!ę wojskową, wydaną prze~ P.K.U.ł.ódz-m. Ml(.:ijsce zam. Lódż, ul.
Św. Anny nr. 22 .
733 3-1
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S

tryżews1d

Nr. 28
Herszel

za.gubił

paszport niem„ wyd. w Ło
dzi przez o.kupa.ntów niem.
Miejsce r;am. Ł6Gź 1 ul. Zgłer
sks Nr. 30-a.. ·
146 3,.3
zyht J&kób zaguo . .książecz
kę wojsk. r. 1901, wydaną
przez P. K. U. Sieradz or&z
metrykę urodz. i wyciąg z ks.
stałej ludności. Miejsee zam.
Zelów, St. Łaskie.
132 . 3.3

S

S kradzionoi
skową

książeczię wojkartę urlopowania

1 inne dokumenty osobiste,
wydane na. lmtę Władysława
Frontczaka.
124 S -3
tefa.ni&k Kazimierz z<:1gu b.
kartę powołania r. 1901,
wyd. przez P. K. U. w Łodzl.
Miejsce zam. Łó<;lź, ul. Lwo ~'
ska Nr. 3.
114.3.3
r.mulewicz Roma.na zagub.
tymcs~ dowód osobjsty, wyd ..
przez VHl Kom P. P. w Łodzi.
Mi· jsee zarn. ł„ódź, ul PrzejHd Nr. 40.
174-3 3
kura Wolf Hersz Hgubił
portfel, zawierający: dowód oaobi~ty, książec„kę wojskową, metrykę urodz. i kartę
mobilizacyjną.
167-3-3
obczak Mr.rjanna zagu·b;ła
dowód osobtsty, wyd. pr1.ez
Kom. Rządu nam. Łódź. Miejsce zam. Łódź, ul. Ogr dowa
Nr. 28.
160 3-3
~Z;~drowsli Jósef sagub~pa
t..J tent na.. foto~raf1fł ruchomą k,,t, Vlil. Miejsce zam.
Łódź, ul. SłowiańsK& 14. 160 3-3
rybow1Hk n~ojra zag. paszport okupacyjny, wydany
w Łodzi przi'.z okupantów niemieckich. Miejsce zam. Łódź,

S

S

Stanisławowi
W itkowskiemn
skrad1iono portfel zawie-

rający: zaśw.

zwolnienia 1 wojska r. 1878, wyd. przez P.K.U.Łódź m. oraz pozwolenie na
broń, rótne zaświadczenia i papiery obliczeniowe. Miejsce za·
mieszkania Łódź, ul. P1otrkow-_
1
71 o•3-1
S<1a
nr. 23.
wichliński Jan zagub. dowód
osobisty, wyd. przez Kom.
P.P. w Łodzi oraz ksiąt. wojskową i kartę mobilizacyjną,
wydaaii przez P. K. U.-Łódt.
717-3-1
waldman Szimon zag. patent
kat. VIII. wyd. w Łodzi,
przez U. Urząd hby Skarbowej.
Miejsce zam, Łódź, ul. Pomorska

nr 51.
720-3-1
iener Jakób zagub.· dowód

W

osobisty, wyd. przez Kom.
P.P. w Łodzi. Miej;,me zamieszk.
Łódź, ul. Cegielniana nr. 29.
732-3 1
ilciyński

zagubił

S

W dowód osobisty, wyrlany
prtez StA.rostwo w Wieluniu, na
wyjazd do Francji ·w r. 1922.

S

ojtysiak Leon zagublł tym·
ozasowe zalłwiadczente demobilizac. roczn. 1900 wydane
przez Kadrę Z1pas', Kom. T. nr. 7

Andrzej

21

W

w Poznania.

192·3·2

domu U rzędu
Gminnego od 13 l)aźd1ier
nika 1923 1·., została spalona
tabefa . likwidacyjna wsi i kolonj i Cha.rchów-Pa:dski, gminy
Wienchy, st. Sieradz.kie.
3-2
ałcza~ Franciszek Z&.'lubił
W dokument wojsk., wydany
prze-i 24 p. art. poi. w Jarosła·
uL Prezyd. Narutowicza nr. 40. win·m. Miejsce zam. Łódt, al.
'
730 3 1 Lipowa nr. 9.
340-3 2
ryber Stefan zagub. papiery
esołolĄ.'skl Stanhław zalłub.
wojskowe. Miejsce zamieszt.
ksiąt. wojsk. roc1m. 1894
Kolm:z~d. wieś Żakowice. 370 3-1 wydana przez P. K. U Kutno,
erpiał Wilhelm zagubił tym- oraz paszport niemiecki, wydany
T czasowy dowód osob„ wyd. przez władze okupac. w Łod?.i.
3073-2
przez Kom. Rzą:iu nu m. Łódt.
Miejsce zam. Łódś, al. I. Maja
rocławski Berek wg. dowód
nr. 36.
396-3ftl W osobisty, wyd. w Wierusr;eTomialsk! Stanisław zagubił wie. Miejsce zam. Wieruszów.
15f>-3·3
ks. WOJsk. roczn. 1906, wyd.
adlewska Stanisława zagub.
przez P. K. U. Łódź' .m. Miejsce
dowód osobisty, wyd. przez
zam. Mdź, J:!'rejlauberga 15. 3-2 _
erk Mordka 1agub. wycią~ X Komlsarjat P. P. w Łodzi..
z ksiąg stałej ludności. 3 3 Miejsce zam. Łódź 1 ul. Piotrkowska nr. 190.
152 3 .3
-·-·Tbach Jan za.gub. tymcz.
ojtalak Józef zag. ksiątecz
dowód osobisty, wyd. przez
wojskową rocznik 1890,
VII Kom. P. P. w Łodzi. Miej- wyd. kę
prze1 P.K. U.-Sieradz. Miej„
sce zam. Łodź, ul. Zachodnia sce zam. wieś Choszczewe, gm.
Nr. 57.
, 171-3-3
Krokociee, pow. Sieradzki. 3-3
otniak Jan zagubił dowód
lelgawolski Icek zag. łJm·
osobisty, wydany przez Il.
czasowy dowód osobłKty,
Kom. P.P.- w Łodzi. Miejsce za- wydany prz~z Urząd gm. Nie•
mieszkania Łódź, uJ. Sikorska wiersze Starostwo Opoczy:flgkie
nr. 23.
387-3-1 oraz ksiąteczkę wojskową, rocz.
·wróbel Wojciech zagubił le- 1897, wyd. przez P. K. U.-Łódź
gitymację, wydaną przez powiat. Miejsce zam. Łódź, ut
Urząd Śledczy w Łodzi. Miejsce Brzezińska nr. 36.
133 3-3
zamieszkania Łódś, ul. Guberiller Fiszel zag. dowód oso394:-3 1
natorska nr. 35.
bisty, wyd. przez Komisar·
weksel Geoel zagub. paszport jat Rządu na m. Łódź oraz karZal!l'aniczny, wydany przez tę powołania rocz. 1901, wyda·
Kom. Rządu na m. Łódź. Miej· ną przez P. K. U.-Łód:t. Miejsce
sce zam. Łódź, ul. Konsta oty• zam. Łódź, ul. Podr1eczna nr. 8
130-3-3
nowska nr. 20.
33~-3-1

W

T

T

--·
W

W

T
U

W

W
W

W

(~iaste pożaru

wfodarczyk Władysław i Hełena zagubili paszport fa-

zaginął

dowód osobisty p. Anny Ziegierównej zamieszk,
przy ul. Andrzeja nr. 8, m. 6.
wydany przez Komisarjat Rządu
na m. Łódź.
361-3-2

milijny, wydany przez władze
okupacyjne w Łodzi. Miejsce
zam. Łódź, ul. Smocza nr. 13. 3-3
w~drychowski

· Wacław zag.

dowód osobis~y, wyd. przez
Kom. P.P. w Łodzi i pozwole• na b ro.u
"" (b rown i ng) . M'ieJ·
·
nie
sce zam. Łódź. ul. P•1ńska 85. 3.3
wepryński Sale zagubił kartę
kart~ pobytu rocznik 1887,
wyd. prz,,.z Starostwo Kalisi·de
za nr. 316348. Miejsce zamieszk.
Kallsz, ul. Szopena 4. 161-3-3
ieczorkiewicz Leonard zag:
pasiport niemiec~i. wyda·
ny przez władze okupacyjne w
Łodzi. Miejsce zam. Łódź, ulira
Nowo-Łagiewnicka 16.
148 3 3
,
uginęło świadectwo przemyZ słowe, kat. III, wyd. przez
Ur:ząd Iiby Starbow"j w Łodzi
za L. 8609 na imię Bachmajer,
Herst Majer i Ita.
~73-2 1
aginął do .... ód .osobisty, na
Imię Ch&Ny Rojzy Ranglewici, wyd. pr1ez Magistrat m.
Tomaszowa-Mazowieckiego.
___________7_4_3_-3_-_1
fciefl.:ika Marja Zofja-Leokadja zaguhłła do·v,ód osobisty,
wyd. przez X Kom. P. P. w Ło·
dzi oraz świadectwo oby\lmtelstwa, wydane przez Kom. Rządu
na m. Łódź i metrykQ urodzenia.
--~----..,,..__ _3_6_5_-ll_-1
w grudniu ubieełego
Zaginęła
roku legitymacja urzędnicza,
wydana przez Kuratorjnm Okr.
Szkolnego Łódzkiego w Łodzi,
na imię Jana Wadowskiego,
nauczyciela szkoły powszechnej
w Woźnikach, pow. Radomskiego. ,
R-1

zink Ewald zagubił dowód
osobisty i książeczkę wojsk.
wyd. w Zgierzu. Miejsce zam.
Łódź, ul. Andueja nr 47· 328 3-2
zaginął kwit kaucyjny na rb.
50 - na imię .Józefa Kokoszy
wydany dnia 16. Il 1914 r. prtez
Tow. Akc. Łódzkich Kolei Dojazdowych.
305 3-2

W

z

Ż

konces.ia aa spnedd
Z:minęła
wyrobów tytoniowycb,ł wyd.

przez li hę Skarnową w Łodzi,
za L. 1342, dla Spół1zielni Żołnierskit'tj IV. dywizjonu Tabo·
rów.
3-1
legitymację ' uuęZagubiono wyd.
przez
dnic1ą,

Łódzką

hb~ Skarbową, na imię Bar·
czewskiego Z1gmunta. Miejsce
zam. Łódź, ul. Kilińskiego 142.
705-3-1
------------aginął patent kat. V. na hanZ del starą garderobą i resz.tkami, wydany przer; I:r.bę Skar1
bową w Łodzi na Imię Karol
Zdradek. Miejsce zam. Łódź, ul.
Zgierska nr. 85.
3-1

zagubiono dwa weksle: I na
lsomę 275 złp .. wystawiony
przez M. Fusk na zlec. B. Dzia·
ławskiego płat. 30. VI. 1924 i II
na sumę 275 1łp. iwyst. przez
E. Klubsklego na zlec, Bn-„yna
b
ł
VI 1924
i Baum erga, Patny 7.
r
187-3-2
zagubiono
.

tablicę przednią

re-

jestrncyjną samochodową nr.

438. Elektrownia.
164-3-3
ZieLert Otto zagub. książeczkę
wojskową rocz. 1902 ZnalazC"J pronę o zwrc.t pod adres
Pabianice, ul. Plękn& nr. 25.
Teofil Ziebert.
138 3.3
ł
k
IV
d
zaginą pdent at.
-ej, wy .
w Łodzi prze~ Izbę· Strarbor
wą na i!Dię Sury Bryn. Miej~c.e
zam. Łód:t, ul. Wschodnia nr. 1
123.3.3

zagubiono 2 weksle in błarico
na miljard marek.katdy. Wystawca Tnszvńskie Stowarzvs1enie S::>otywĆó-.v w Tuszynie na
zlecenie .Józefa Domewicza i PacauowRkiego. Ostrzega sie przed
nabyciem tvch weksli Zastrze·
tenia praw.ne poczyniono.
_ 182-8-3
zaginął patent kateg. V· ej na
handel starą garderobą i
resdkami, wyd. iV Łodzi pr·zez
Izbę Slrnrbową Łódzką. Miej ~r.e
zam. ł„ódź, ul. Zgierska nr 85.

·

119-3-3

zagubiono świadectwo nanezvcielskie, wyd. w roku 1917
przez zarząd Polskiej Macierzy
Szkolnej na imię Juljl Augustynowej.
3.3
zaginął patent

kateg. VI na
prowadzenie przędzalni, wyd.
firmie B. Siprajregen S-ka Akt'.
Łódź, ul. Senatorska nr. 25.
_________
18_1_-3_-_3

Hersz Lejb zagub.
aginą~ tymczasowy dokument
Zajderm1tn
dowód osobisty, wyd. przez Z osobisty na imię Wacława·

Kom; Rząda na m. Łódź. Miejsce zem. Łódt, ulica Aleks&ndrowska nr. 23.
382-3-1

publicysty, zam.
przy ul. Szkolne. nr. 24. wydany przez Łódzki Urząd Śledciy.

paszport familijny,
Zagubiono
wydany przez
okup.

3-3

władze
imi~ Władysława,

w Łodzi, na
aniay, At'tura i Haliny Kalian.

390-3-1

~~.:.__~~~~~~-

zaginął patent kateg. 1V· e_j l!a

sprzecłat pieczywa na 1m1ę
Ida Buchen, wydany w Łodzi
pnez Urt.ł\d Izby Skarbowej.
Miejsce zam. gm. Nowosolna,
pow. Łódzki.
186-3-2

!)rut. l'd1tw. w Łod.11. 6401-4660

Poznańskiego,

:: wód osob. na
Zzagub.
Horszkopfa Dawida,

imiQ
wyd.
przez Kom. Rz. n~ m. Łódź oraz
książ. wojsk. r; 1886, wyd. przez
PKU. Warszawa.
2-1
Redakcję zakończono :

4 lipca 1924 r.

