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L. Pł'. 3072 (14) I.

Łódź,

L. Plf. 3583 (2) I.

,266
Łódź, dn. 7 lipca 192·4 r.

I

dn. 7 lipca. 1924 r.

Okólnik Nr. 154.

Do vvszyi&tkich Pamóiw Staros.tów Woj1ewództ wa Łód'Z
Pan:a KomiiSaT·za R·ządu rra m. Łódź i Pana Komend:anta Okr. II Pol. Państ,w. w Lad zi.
1

kieg~o.,

OkóLnJik Nr. 153.
1

1

Do WS1ZyistJkkh Panów Star,01sitów Wodew. ""Łód.:zk.ieigo.

Uchyiladą1 c w ~ed :oisn 01wiie postllinowiieinia :M.ólnika
1

turtejs:zeigo Nr .. 14 z idnia, 23.I. 1923 r. L. Pr. 239/2/II
i okólnika N.r. 275 rz,. dni.a 7.XII. 1923 r. L. Pr. 259/30/I.
w spraiwie podrział·u Wode1Wód~t1W1a Łódzkiegio na okręgi
rkontirioilID.e mzją1tikórw pańJs:tiW!01Wy1ch oznajmiam, iż pole-

cam o tero ip.oinf:ormmvać za:inteiresorwan.Jich, że we
wszyisitkich 1sipr:ai~iit!h doty,ezą1cy1ch maJątk6w p.ańsrt:wio
:wych na.leży się o:boonie ziwracać wyłąemie do Urzędu
· W ojewód·wegio Wydz. Ro1n. i W eterynaJ'ji, kt6ry ża
dnych ekspo1zy1tiur p:ro1W.iinajonialnych w tym dziale już
il1ie :posirud~.
Jeidymie cełem ud{}\W.oidrnienia wipła:coillego c1zyns zu
d:zielr1ż-arwnego naile1ży na1dal rzgłalSlz.a.ć się do Staro1stw
w my:śl okólniJm tuiteds1Zegio Nr. 88 z dnia 4.VI. 1924 r.
1

tVVis:krutek okólnika l\Hnist. Spr3Aw W ewnęfa·1ziny0h
Nr. 69 :z dnia 23.6. 1924 r. L. AB. 3988 oz;naJarnia:m Panom, że wobeie zidarizająicych się wypadków zarwtie.tainia
między władzami pań:strworwemi umów cyw1lrno-piraiw·nych 1w prze<lmiode dJziierfawy lub na;jmu objekitów,
:st.anowiącyich włia@ość Ska,rbu Państwa, a znajdują
cych się w admin1stra,c;j i d.a1nego resortu, Ministe1rstwo
Ska·rbu okólrnikiem z dnia 13.VI. r. b. L. 1969/DB/I wyja.ś;niło, że umo1wy cywi:lno-prawne między wład1zaimi
pa.ń,s'1iW01Wemi jako organami tego s3JIIleg·o podiniotu
pr.aw1Ileg:o, nie mogą być zawieira.ne, na1tc:miast może jedilla wlaidza pańs1t1worwa przekazaó Lrned użyitlwwania
z:majidująceg·o się w jej z,arządzie .oibjektu ska;rb01Wego
wyłąrAznie :za pom0icą akitiu ad:llllini:s1tr acyjnegto, a w smc:zegóilności w formie urizędo1wego p1~otoikółu z udizi:ałem de1

1
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le:gatów obu wlad z. W tym p r1otiok6le s.p.recyzować nJależy ·zaisa,dy, na ja.kich, 01bjekrt będzie użyrtk:orwany i okireślić czynnOŚ;Ci .admini:s1tr:rucydne obu rwita1dz (ale ll!ie ich
z1oh01wiąza111ia), zw!iąm:me z faktem (a nie umOiwa) ·użyt
kowa1nia, 0tkrnślić k0iszta po1sz,c,zeig6lne, jalkie jedna lwb
druga wł!adza regulować ·będlzie (np. naJpir,aW1a s:zkód,
poida1tki etc). eweirntualnie o~n.a 1 czyć z·asrudy i sposoby
przelewu sumy, przy;p1aidadąced za użyrtJ.rnwaITTie.
Hr1ze:kazywa1nie takich sum z· budże1tu .jednej wł.a~
(lzy, jako dłużnetj na. przyrchód bu:d:żeitu docho:doiweg;o
drugiGj władzy prnwlinrno oidbJ!wać 1się w formiie obrtoitu
bezgo1tó1wik0iwego t. j ..za p:omocą aisygmwCiji na przelerw
(§ 46, 47 i 48 prwpł1só1w rachunlmwo-krus,O\wyich).
rFawy:l.s1ie udzielam dio wiaid:o1moś>ci i 1zaJS1t01so1wania.
1

1

s;t.e;rrsitwo Sk.a1l'!bU wyijruśn:ia polll!oiwnie, że akiaja us.talenila
str,rut wojen1I1yeh p1"z•e1pr:O!Wlaidwna. p1rzeiz kom1aje S\Zacunkmve z ramiem.ia GłÓiWlnego Urizędu Li1klWid.aicyijilego,
mial1a na. cefo dedyni1e oilue:ś~em.iie wyisOlkośd pretenJS jii dio
b. rządó1w zaho~cizy1ch, WZi~lę!dnie o!kuip:rucytjnych, bynajmniej mś nie nruklaJda na Sika:f!b Pa,ńs,t1wa oibo1Wią,1Jlm po-kryiwami1a tych sitra:t, pionies:i.ony1ch p:rzez OS-Oiby pry1watne Lub insrtytuC\ie, woibeie ·c.z.egio zwraicani.e się w tych
spra1wiruch do M-im1i1st.e[·st;wia · ,Sk,ar1bu o wypfa1tę odsziki()ido:..
wania lUJb o uidZ1ielenie zaH1ciz,ek na nie jeisit bezcelowe.
Na, p,01da111ia w .powyr~s,zyich sp1m1w1aich Miniisitersuwo Skairhu. w 1pr:zyisizło1ś·ci 01d1p,01WirudJać rrie. będ!Z'ie.
·
1

1

Łys:zkowski.

Wicewodewoda (-)

Łódź,

t.
dnki 9 1~pca l924

,f.

Okó1mik Nr. 157.

Do Pa1nóiw Name1hl'likórw Wydzfałó!W Wi0ijeiwó1dJZ1twa
I..ódizkieg·o, Okiręgorwed Dyretkejri Roibórt PrnbłicZillyiCh,
K om. Okr. IL Pol. Pa.ńJs!t:w., Pana Komffisairza Rzą1du nia
m. Lódź i w1szy1stkkh Pan6w Sita1r0is1tóiw Łódizikiego W oó-eiwóidztwa.
1

vVisikutek rnkóhriika. Mi:n. Sprarw Werwmętrznych
Nr. 68 z dnia 21.6. 1924 r. L .. A. B. 3876 Olzrrrujlffiliarm
Piatnom, że. do Mirris t.ei;sit1wa. Sikaribu wpływaiją p·odrun:ia
funkcj 0<narjurnzów pańsrtW\owych o 'WYiPłaitę odls~o1do
wa.I1 za p:onie1s iiOifie sit~ra.ty WOQe[lne, U1sitafo1I1e i OISZ·a\C.O.w.a.ne pr:ziez por\vol.ane do życi:a usta,wą ,z dni.a 10 mag.a
HJ19 r. (Dz. Usit. Nr. 41 poz. 298) K omiisje :Sizwcun;k01we.
.Po:niewa1ż Ska[b P1a.ł11s,tw·a dla braku podstarw praiwnych' 01dsZ1koidorw:a,i1. za rst:raity wojeinne nie wyipłaica zate:m wn0isze1nie poidai1 jest be-werl.oiwe i rnara1ża niepotrzebnie flmkcd1o!Ila:rju:s1zó1w pai1stiworvvych na 1~01SrZ1ta.
Zechcą zatem PanO!Wie :beZ1Z1wł0iC1z:D.1ie w dro1dze
ckó1lnLk~ 1 zia,zrnujomić WIS'zys!tkieh poidiwłiadlilyeh fankajo~
na:rd.us1zóiw 1paf:11st1w1orwych z tre1śi0ią nasitępują1cy:ch komunHrnJtów M1n. Ska;rhu:
I. · Komunifoa.t zaimie1szezony w Mo1nit0irze Polskim
z dnia 2.9. 1921 r. Nr. l99 S:tr. 1. W ostatn1ich 0za1sa0h
na;plywa do MiniisteriSitiWa Ska:i~b:u ba;rd:zo wiele p1odaii
od 0isób Fryiwatnych lrnb in:srtytuioji o wypfacenie pooiesicmych iprzeiz nie. isrtirat wojennych wed.ług 01s Z{tic;oivyania
clrnkoinam.eg.o p1rzeiz Komi1sje s1z:ac1.m!k.01We, (główne lub
1;1ie1j1s1cowe). Minir1:1t.erst1Wo Skiaribu ·:wytiaśnia, że akcda
u::"ta.lenia s:t1ra:t w1ojenny1ch, pr:zeiprowadJzona p~zeiz Ko:miisje Sz,~Hmrnlwwe Głównego Ur,zędu LiklWiidiaieyjm.eigo,
miała na ·ce>lu jedy1nie okre1ślemie WJ1s-oikoś1ci kwoty, jiaką
madą wyipł!aiCić b. r1ząidy z.aborcze, :w~gil. ok;tupa;cyjne,
. Pafrstrvrn P.o:l1sikiemu za ·znii1sz.czemie w01jen.ne, 'dąko1nane
w Po1l:siee, bynaj:mrniej za,ś nie nakłada na .Skiavb Pań
·Sit'Wa ciborwiąziku pakryiwani1a tych sitmit, piorn.ies:iio!Ilych
przez, oiso1by pryiW.aitne lub ins:ty1t1ue1Je, wobec cizego ZfWmca.nię :się w porwyż1szych .spra1wach do Miru.i:st·ers t1Wa. Skairbn jetSt bezcelo1we.
II. Kormurnika1t zamie1swwny w Momitorize Powsilcim.
z dni:~!,. 26-I 1922 r. Nr. 21 str. 2.-:Bimo &rusorwe Ministens1trvva Ska1r1bu k!o!mrnnj;k!uje: p,01wołazją1c się n:a komu-'·
nika:t, za1miesz•c1z.o:ny w, „M0ini1torze Po~sikim" z dnia 2
W1tze1śrnnia 1921 r. Nr. 199 w sip~ra:wie preteooji 10\sóib pryw.rutmyJCh i irns1tyt1UJcyj o odszlwd,oiw~ :wojoone, Mini1

1

1

1
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L. Pr. 2!151 (135) I.

Wi1cewOljewoda (-)

Pr. 3734 {1) I.

Łódź„

dm.. 12 lip·ca 1924 r.

OkóLn1k Nll'. 162.
Do ,WISzyi~tkich Pamów Staros1t6w W-0je,w. Łóclzlkiego,
Pa1I1a Kiomisa~za Rządu na. m. Łódź, P™1órw Prezydentów mirusrt wyidzieilionytch i K1oimendy II Poł. PaństW101wej
1W Lod1zd.
N a .01bszara:ch ·b. zruhoil1U rosyijJSik:ieg;o IWiruni wiznies.lerrnia, ałho przeibuidorwy budoWili bez należyitegio poizwoleITTfa, twdizfoż nie1sitQtSO)WJaJnfa, się pmy d1olmnywaJliu
robót budiQIWila!Ily.ch do przepisów .te:chniciZJnych 1wb łn
ny1ch, ipo1dileigizją .od(powlieid:z:ia.1n-OJŚ1ci 1są.ldowo - lkiarnej
w- myśJ art. 370-382 Kode:ksrU Kamego.
,Airrt. 37 teig1orż koideikisu s·t3Jlllo1wi: 1) iż tto, c.o o~o
lub u:rzą1d~w1no bez należytego p101zwolenia, ulega zamknięciJu do c1zaisu oitr:zymawi·a •tag.o p.0Z1woleillia, {:ctzęść
pieirwVis1za a.tit. 37), 0~1az 2. iż to co nieiprruwidłoiwio zhud-owaino, oitw,arrito, rur1ządz0ino, · pl'lze1budo1wano, !ll.!3lpr~wio
uo hJib IW1Zill.OIMOTIO, w wyipa!dJkiruch, rp.r~widz1aJD.yieh :W
części·· drugied 1t,ego arity;kruw, 1uleg.a .iW terimrruie, prze z
1 sąd wy1znai0zoinyrrn~ znie1SieirrLu, zrumilcr1ięC1iu, po1p f.awiieniu,
ipmenie1sie.n1u na· i1Illne miej1s,ce lUlb pr.zyiwróce:ruilu do s.tanu .pielrrwiotmego ńa k:o1s'Lt winOJWaJcy (1c;zęść dru~a art.
87), .przyczem w myś:l ar.t.. 38 rize~1zonego k-0idekJs.u prizepi:sy, z~waiJ:ite w a-rt. 37, sąd stosuje i w ra1zie untierwin-,nienfa OS)kM'iiJO[lego..1ub ~oi1nie1111ia g.o od karry, j.aikio też
w r,ruzie umorzenia lwb zruwiets'zein:i:a .&c:igamia k.wmego.
W,Ofbec p1 owyiżi~~ego ovgarna wJrud,zJ a~eyj
nej, :fuieir:u1ją1c efo iSąidu wła.iś1c:iweg·o &pm1wy z oSlkaflŻ·enfa
winnych pogwailicetr11ia 1I>·r1zepiJsó1w z rurt. od 378 do 382
Koide1klslU Karnego, w ~'.iidym (f)O!SiZC\zególnym wyipa.dku
powhmy .sfta1wia;ć wni101seik o zasit1oso1w.runie zaJeżnie od
oikoJ:m•ś:ci cizęŚlci 1 JruJb 2~ej art. 37.
R6vvinież urizę1dilli1 cy,, deJeg.orW'Mii w charakterze
0isilmrżytcield, p1~xwimmli 1p101de1zas ro~aiwy sądo1wej :wysitę
powiać z odno.śneim żądam.iem w p~zeidmiioicie ziaJStosorwania 1p.rzeipi1SÓIW rize:CiZ:Onegio axrtyikiułu.
W wyipaidkaich, gidy zaipadł wy,wk un1eiwiininiwjący,
rw1z1ględ:nie gidy wniosek o·izrustoiso1wanie ru„t. 37 'Kiodeksu
K::1xrnego nie ziositał prizaz sąd u1w1zględniO!Ily, a wyr,ok
sądorwy, zdaniem org.am.6,w w~aid1z a1dm:h:tlls,trtaicyQm.yrch,
nie 1p!owini~:n 1UJPl'arwl01mo10nić się, o•rgarna te w my;śl art.
14(~ i l17 :uistruwy Positęp:o:wan:ia Kamego wilnny niez;wl ,,~ .:.. ·:e za.ł.ożyć rupela1cję od wyirolku Sądu Potkoju.
W sprwwie „ try1bu 1~!kładarnfa ii:tipefa;cj.i zruznacza siP że
w myśl arit. 146 U. P. K. pioL1cja i iprośbą o z.ałoiżenie
.apela,cj1i 11wra.ca się do p1odip1rotkiuratora prz.y Są.dzie
Okręgowym, :1nne z.a;ś władze admiinistr.alCY1j1ne w spra.1

1
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rwa1ch lmrnyieh, doityCJzącyich odn.01śineg.o dwiału rudministra1cdi, mogą zakklJd1ać sikarrgi apela:cydne wedłwg ~wego
uznanfa.
Go d,o termłnóiw apelacji ohorwią\z1Ują prze1pi1Sy 'Z art.
513, 64, 135, 145-151 U. P. K.
KoillfUJn:iikują;c o p.OiW~żs1zert:n na skutek NZ[)iO:rzą:dze
nia Mi n. Roib. PubL z, dnia 2.7. 192,4 r. L. VIII A. 750,
U:r.ząd Wodeiwód1zki p01lecra Pwnom .za1~ządzić, iż1by podłegłe im orgi::uny w~adizy adim1n1s:t r1a1cyjnej w s1prawach,
doiy!C\Ząlcych [)(og:wa.Łce111iia. ·prze!p,isóiw 1bU1doiwlanych, st?sowały .sdę do wyżed proidaneg.o ,t;ryihu.. 'POIS'tęipowama
i w SiZ\Czególn1ośiei ś1c1i!śile prizes1tr1 ze~ały, r,z.by w wypaidkrueh, gidy nafo.iało zais.t:o1S101Wa,ć 1 lub 2-gą. część art. 37
Kodekisu Kam1e1g:o, 1a, sąid rurityikm1u tego rn~ ~ 1aiS1to1soiw1ał,
ad wyirO!ku sądawegio w 1pr1z01p.iisainym tenrrume była za1

0idp 01wieidniergo pomiesz:e,zenfa naj1właś1ciwied w1spólni.e
z leikaJrzem powia:t:o1wym, z którym Delegat tein w naJbliiJSizeij ur:zęc1mvej z powodu swych 2,gein:d IJO'ZOiS:tawa.ć
będi~ie w srty;c1znoś1ci.
1

Wi1cew0j owo!da (- )

Ł

y s z k o w s k i.

1

1

łożona 3Apełaieij,a.

Wircewojrewoda (-) L

y,s z k: o w '8 k i.

Łódź,

L. Pr. 3659 (2) I.

dn. 11 lipca 1924 r.
Okóinik Nr. 164..
Do Wszvstkich PruH~\V Sh:n-ostó'v vV<1jev.'r)iht\.vn J,óchkfr~>o. i\rna Komisarzfl Rządu na rn. Lódź i Kcmeridy
<-~
Okr n. PoL P;::ń.~'.f.l)C{)\Ve\.
W'śliad za, okólnikiem t>Htejszym z dnia 10.7. 1924 r.
L. Pr. 3797 /1/I, k1tórym Zi3J'vviaid:omiłem Panów o przyjeźd'zie d·o Łodzi deilergafa I.Jw.owskiiego Zakładu Ube1zpfoezeniia od ,wyipa1dków, kMrego zia;da·niem jest "n.spół
dziafa1rnie z właidzaimi adimini1s t.J.·a.cyjcl1emi, celem spraiWnego ·wipriowa;dzeni:a w życie pr1zeipisóiw us t1aiwy 1Z dnia
30.1. 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 1.6 pnz. 148) i rn1zp'orzą
dzenfa1, Min. Prracy ~ Opieki .Społ. z dnia 7. 6. 1924, roku
(Dz. U. R. P. Nr. 50 p:oiz. 512) - zmra1cam uwa1gę Pa'nÓw Ilia na:j:w:ażniej:St'Ze po1s.ta:no1wieruia wvie1i wymieni10nej uS!tawy w celu, aby już przeid pr:zybycieim delegat~
:p. Sikimy, krtóry nar:a;zie z:i'.·tijęty sprawami urzediowem1
w Lodizri, rbędzie mógł p:nzy1być na m1ej1s,ce dO!pierro po
unłviwie 2-3 ty:g-adinL - 1QldJ'!alZ!u iprzyistą·pirnno <lo sprę
żyrste1go i energic1znego Jrnzygoit1orwania· prare z wylk!0rnaniem usita;wy o rnbez;pieczeniu od wypatdik6w związa
nych.
,

1

1
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,Łóidź,

L. Pr. 3797 (1) I.

Okó1I1milk

N;r.·

dn. 10 lip:ea 1924r.

163.

Do W1s1zyst/kiilch PamóiW Staa1o;sióiW, ·Piana KiOlllliisairza Rzą
du na m. Łódź, Piania KiomandaJilJtJa Okir. II P,ol. Pańs·tw.
iW Lodzi.

Do prrze1pr.m,vaid1ze1nia c,zynJ1Jo1ś!Ci orga1I1faaicyjny:eh
w związku z we1s:złą w ży:c:ie us;ta„wą o o'b\orwiią1zilm1Wem
ube:zipie10zeniJu r oibortmilkó1w oid nie1szie1zęśliiwy:ch wy:prudkó:w z idnia 30.I. 1924 r .. L. 16 Dz. U. R. P. poiz. 148 Lwow.sikii .Zaik.ła1d U!be~[)focizen1h1 od wytpad:k6w urpeln.0mocinił dl() pn:i€idsdę!br.an:i1a, 01dno1śnych .ezynnoś1c1i umędo-
wycb w ·oibręhie W,oje1wóidizuwa Łó1diz~iegio iP· EmHa Sikorę, ,kitóry w I.lodzi, w '1olk1aino1ś1c'iach, Inl8lpeirot1ora:tu prr1acy pod L. 4, pir1zy ul. P,o~uidrnirywej ma swioiją siedzibę
m1zęnową. Czynno!ś·ci urizędoi.W.e naz1wanego nie będą
1 ograin~cZ1one.· ty1lkJo do mirusta Łoid1zi, le1e1z oibejmudą siwym
zalk1reisem 1Wisizystk1ie \1pio1wiaty Wo}eiwóid1Z1t,wa Łód•zikiego.
· Z:a1wiaklaJI111(3,.j~ ,.Pamóiw ·O tern, pole«mm ud1zieil'ić nazwanemu d~Jegiatt.orwi~ ja[k 111rujidaJ.ej iidą1ced p.omocy w jego
1

czyiilnośiCia1ch unzę1d!oovych w ramacib ob01WiąlZ1ującycb
P'rzeipisóMT, z chwilą pioija.wieinfa się jego na te:ryltio:rjum
Pa1l!Orm. p1oid:ległe:m, wzigilędmie ud1ziełać jaJk naglkr6tsJzą
drogę wyja,śndeń i illlf,or:m~yj, ,gdyiby o nie zwr6icił się

do P,anórw usit1nie czy p11śmrnnltl1ie.
W natjMiżiszy1ch dillfaich oi!rzy;~1ją Panowie instrriukcje odino1śnie d10 oib01wiąwkÓ\w srwy1ch w zwią':ziku ,z porwołaną wyiżed usltia1wą·; tu ZigÓ'ry już Z!lliZna1ciz,am, 'Że Ziwiąza-,
ne z tern czy1rmioś10i umędorwe Pa1Tiów będą . haird:zo
1obis1z!eirn~e, W10ibe1c :Wgio• ze1chcą Pat?O!Wde .inż ·zaraz wyz,Il'aeq;yć refere[l!ta, któ['y ite ws1zy!Slt1k10 .stt:>'rfa:wy ~ą1c1znie z,
łani.ają1cą:mi ·się . sp:r.arwaimi aidm1msitra1cyJnO -kairnem1
z p1orw-01du nie wyilwn.aind.a pir1Zeipi1só1w o uibeiZ[)1ie:c1z·eni1u od
wy;p;aiLków za}atwiia.ć bęidziie. Już oibe0nie nafoży też

wy:

:wewwać ~szyis1tikich 1prze1qisi~bi!or•có1w, ~ym:iemii01Uych.
w§ 1 liOZtp·Ofl"iZąidzenri.a wy\koiilalWlc!Zego z dJil!J.a 7.6. 1924r.
L. 50 Dz. ·U. R. P. p1rnz. 512, aiby w c1iągu naijbHż.s1zy:ch
14 drni zgłiosiJ.i siWe p!r~eid:sięibii:orstwa u• wyżej nruzrwrune~o
dełegat1a Tuwlolwis1kdego Zrukła:d!U, ·a do 01po:rny;ch wiinni
Pa.no1wie 'Za)S1ń~1St01Wać w drodize admi.nruS1tm1cyjnej . kairy
pt1zewidzfame w §, 52 'U/Sltaiwy 0 ob:0W1ią:zilmwem u!be~piie
c.z.eind1u od wyip aie1ków.
W il'alZie p10Ja~ierrriia, się. u· P~mó.w 1na1Z1Wanego: wyżąij
DelegaJta Lw.OtWs1kieg:o ·Zwldladu, ńail~ży mu , dostarcizyć
1

1

1

1

I.
,W piieT:WB1zym rzędzie za!le:cam d1 01kfa!CU~e za;p:ozna:
nie się ,z 1poisita:rio1wie:niami usrta1Wy o ube·znrncJzen1u oiCl
wvm1a;dków z dnia 28.12. 1887 (a1mk. Dz. Ust. ·z r. 1888
N.~.Ł 1) w· hmmieniu uistrulonem lmtarwą, porlęk:)., z dnia
7.7. 1921 r. (Dz. U. R. P. Nrr. 65 po1z. 413). kt6red moic
obrnwią1zu]ą1cą r1oz;cią;gnięto ust,awą z dnia· 30.1. 1924 r.
mz. U. R. P. Nr. 16 poz. 148) na obszar wojewódz.fov
1połio1ż1orn.ych na terytoir1jrum b. KongretSó1wki, 1a która: :f:,o .
usbuwa weszfa.• wyżej wyimieni:0inem rrnzporz~diZeme:m
Min1i1st.ra. Prrncy i Opieki S.połe0zn€lj, od dnia 1-go lipca
rn2,4 r. w żvcde.
Za1kires "ia1zi1arłania w~adz admini:s1tracy,inych I instanej,i nomnujq, w szc1ze)TÓilnlo1śd ~& 18, 26, 29, 30~ 31ry 50.
54. 61 cy;tJmvaiilej us1t!aiwy ::rn:strja:ckie,j~ za/§ egzekutywę
nJJ.fl opormyrrni udzjelalją po1stanowienia ka,me ustawy
, rzawa;rte w ~ 51 d,o 54 te)iże usita;wy.
,
Boniewa.i rnst~aiwa z dnia 30.1. 1924 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 16 p100. 148) 'm:c'zyna d 01pieiro wchodziić w życie,
rrnzeito piO!Wo~injaic :sie ma ~ 3-ci ro1z1niorr;ząd:zenia minisiter:ja11n~o z dnfa 7.6. 1924 ·r. (Dz. U. H. P. Nr. 5,0 p. 512).
rpoiecaim w pielflWs,zyill1 rzędziie weizmać w:s:zystikmh przeid,sję.bfo:Ticórw (p;ra:coda,wców) vvymieniornych w punkta~h
a, b i c :p~ragTafu 1-~o wymdeITT.i·o~eg,o rompo.Tzą:dzem~,
bez wz1ględru ma .t10, czy pt1zeds1ębmflstw:a te st.aoow1ą
własność osób fi:zyc.znych, osób prry;waitmo-priarwnyich~ c1zy
10.sób· p,y-aiwa publ,i·ciz.nego do 1~głnszenfa swyich prized_si~
hio\IS1t1w na p:rize1pisanvch forn:nu.la;riza,ch w termmrn
w § 2 roziporiząd,z€rn.ia Minist. wy-m1eni.onyich. Wz6r taikje!!'o f100'III.1'Ulrurza dioł:.:vc1zam. N~. wy;n.aideik bmkn fa,rmu1ąn~y - ·zgłios;zenie winno naistą,,pić bez u~~11c~a for:rnulaI'iZy, poda-Oąic odipo wiedz,i na pyta,nir~ rwym1J.emmne w § 2
ro1zv1oiflzą.idż,enia Min. P 1raey w p11.1nkta1Ch a do e. Fo~u
la.me należy:c!łe wypełnione i :zaop.atmz.one po1d~:iSOOl
· (czy:tetnym) omz stempiHą firmy, mają pnzed~ębt~Y
1

1

1

Nr. 21

Str. 282
skłaJdać na~:aJzie

w Star101sitwie - skąd po pr:zJ1by~iu do
Starostwa odJbiemze .je deleigait Zaikładu. Gdyby delegat
Zakładu nie mógł w krótkim czasie przybyć do StaroB·twia, wówc zas nie ocz,etkująie jeig·o prizybycia, należy oo
14 dni kaiż:dą, 1choćby n.a1j.mniiej1s1zą, ilość należycie wy1

pełnianych fomnula,Tizy odisyła.ć pod adresem
Okręg10wegio li~pekto:ra PraiCY w Lodzi - ul. Prołudnio;wa L. 4,
III piętro", Móry je wręczy p. delegatowi Zakład\U.

p0is1tanoiwieiniia § 3 iiozip 1 orząd1ze1nie
Min. Piraicy za har:dJZ!o donioisle, Wlzywam wszy1stikich
Panów d.o jakrnajeinergic:zmfoj1s1zego wykonan1a i dopil111owamia teigio rpo1St,an.owiem.ia - przyc:zem po upływie
ustamą prizerpi1sanego :te:rminu (§ 2 mz;porz. Mimi1s tir.)
należy ,z ca~ą 1be1zrwmględnoś1cią 1p 1mysrtąrpić do wyikionanfa
sa:nJkctji kamnych w1ziględeim ·O!Pi0rll1y1ch przed1S1ięhi!o~córw
(pra1codarw1ców.)
ściągnnfa i eigJze:krw01Wa1nia ,pnzyipadaijących opfait
na ube~ie1cizenie j3Ako nairaiziie nie a1kt·ua1Ine - ze wzglę
du na t10, że opłiaty na rzeiC'z Zakładu płaitne są z flo1u,
a mia!JlJowi!Cie: w t,ermina,ch póhrociz:nych przy,rpad1a1ją;cych
w dn]u 1 ,sty~zni.a i 1 liip~a, - nie pmus1zam. 'lv :tej spriawie we wfaśc1irwym iazwsie ni,e oimfos1zikam ud1zieHć P,anom
d·odaitilwwyieh · infonma,cyj i irnsfaiukcyj. Niie mniej d 0Uz~ająic ·wa,żnJość

1

1

1

kła1dnych infiorrma~yd

pod tym względem udi~ieilii ró1wnież
p. deleigiat ZaJda1du prr1zy naohli:ższym swym p obyciu
w trumtedszyrrn pOIWieicie.
1

n.
W da>Lszym ciąig,u nale1ży ogłosić i podać dio publici:met] wiaidiomo:ści, i·e od 1 lip·~a 1924 r. ZaJkla1d Ube1i;pieczenia od wypadkóJw we Lwowiie .wyipfaca,ć będzie renty
UJSzk.odJw1I1ym 11prarw;nio111ym do pobieramia rent wyrpadkorwy\Ch 1z ,p0Wiod1u WJ7ipa'dikóiW 1z!aiS1zły~h w p·rzadsięib.for
.srtwa1ch .poidlegiających ohowiąiz1Imrwri u!bezp:ie10z:m1.iia od
rwyipaidJków w myśl § 1 wyżej wymienionego rozip1or1zą
d·zerr1ia Mirni1s1temsitw.a PirlaJcy i Opieilci 8p:ołeic:zne'j bez
względu na to, 0zy przedsiębims1t;wi0 takie wstało ·zgło
S'zonem w Zaikłaid1z:ie, CiZY 1też nie. Ohorwią1zkiem ipir1ze1dsiębirn"cóiw, któryich pr:zedsiębil0irs1łiwa p1odlegają ubezpfo0ze1J1iu jasit wntieiść „doniesienie" na pr:zep1s,anych
formrultairiZAarch •o kai~dyim wyip1aid:kti, kt6ry spOfWloidowa.ł
śmi1erć, Lub nfozdofamść do :pracy po1s:Zilwd101wraJle1go trw:ająca n~imnied 3 dni, w termi1nie 5 dni p:o wypa1d:lm w. 4
egzempJartza~ch :do Wła1d1zy adminisit,r acyjnej I 1Il1St.ancji
tego okiręgm, w którym znajd1nije rSię przedsiębiorstwo
(§ 9 raz,pioITTzątd:zenfa Min~siter:sltwa. Pra,cy i Opieki Społecz1n~j). Jeden egzempliarz Z'3J0howu;je u siebie 8:ta:rostw.o, drugi otdsy.~a bezmwłio0wde Zmkłaidowi we L:wo(wie,
ti~zeci wła1ś1ciiwemu iins:peikitor:orwi pra:cy, za,ś c;z,warrty należy doręczyć właś,cii1wej Krusie Choryieh.
Prize:chv uichyfającyim s1ię o!d obowią1zku „dionos,zenia
o wyip~d:km" p:ria:codawcom (k1t6ry1ch przedisięhi1 0lfSitwa
:podfog,ają ubez1pie1c:zem.iu), 1n1aJle:ży za;srtiosowa,ć w mteresie us1z:kJoid'Z10IIlych p:ostanrnwieui:a karne ·pr1Z.e1Wtldiziane
w § 29 cytt. us:taiwy aUJs tr•}aJ(')ki<:rj.
:W S[}ll'lliWie re:nt - jakie wyipłaicaJą rns,zkod1zonym
i.eh ipra•e>odia;wcy z.a wyipad:ki downane p;rz,eid weij1śicierrn
u1starwy iz dinia 30.1 1924 r.{Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 148)
w źyicie, nale1ży interea0rwamy1cih odesłać do~ postam:01wień
§§ 6-8 mzrp01r:ząd:zem.i.a wykonaw(')wgo z dnia 7.6 1924
r. (Hz. U. R. P. Nr. 50 poz. 512. Do czaisu je!dna1k zanim w my.śl tych ;p,osfalillowień renity oibecnie j)Uż prze!Z
praieodawców 1wistainą pmez Zakład UbeZ!pi.eczenfoiwy
od wy1parlków 1p1r:zejęte - n;ailerży pfla>COdarwców poinformO!Wać, aiby renty .nadał wypłacalii us:zik1od zomym beiz
przeirrwy - poozem po o\SltaiteC\'lfilem wzlfo,zeniu się z Za,-

kfaJdem z,01staną im WJ1da.tlki .Ilia ten cel usi.lmte~nii!one
a.lho p,oJiiciZane na .pmzet p:rizY1P:a:diają1cyich oip~8.lt na ubeizipie0zenie, albo na wym,źm.e 'W tym !kie:run1lm ŻYiczenie,
1prize.z Zakład :w gotówce ·ZfWlrbcone.
Uwa,ża:jąc .za rnzjrw3Jż:nie}sze naraizie wyżed wylS!~c;ze
gólni1one id!w:a d<zi!a,ły czyiooości Wffiid1z a!dministracyjny;ch I ins,tanrcj1i; a miam1owi.cie: 1. znie walalllie p:r.zed1Siębi:o'rców (których pJ·,zeids:iębiior1s1twa podlegają ubeizpiec;zeni1u) dio żgłaszam.i1a swyich przeid1siębfotr1StiW w Zakłaid:zie, ora;z 2. c1zfttWalilie i p:rizes1faizeganie alby ~akłiaAd
bez ~włoiki był zarwiiadamiarny o karżidym ndeis1ZJ~zęśłi1wym
wy1padkiu, zast~łym w przedsięibfoirstiwie ube~piecizen.iu
po!dilegmdą,ce:m, jakiemu rnle1gł pra:c1oiwITTiik p1oidcz.rus wykonyrwaniia pracy zawodowej, lub 1te1ż w drndize do pracy
i w d:no1dze p101wrortnej ;Z pira:cy do domu - połeicaim.. Panom do1pi1lnować aiby te p1oist1a.rnowieinia uistwwowe jaknaij..ś1ciśl,ej wyiko!Il.arne msłały ~wła1siz;cz:a. co do prnnktu pierwszeigo - tern miecej z1biegiieim c1zaisu i d'a,l1s,zem wykonyW1a:niem przep:irsów usńaiwo:wy1c:h omarwianeli 1Ustarwy, dalsze czym.noiś1cii urzędoiwe zma:c1Z1nie się :zrwięikis 1zą p1r2ez d 0chodizeinia wy1paJdkt0iwe, ści~g:anie zaległych ·oipła.t od
pra.0odiaiWcó.w na rzecz Zakładu i 't. ,p.
W intmesie t.aik u:bez p.ie1C1Zonych, jak i Właidz aidminisikacyjnych nia:leiży pr1zet.o w piietrWs1zym rzędzie,
aJby wszystkie pr:zed1siiębio-rsmwa p:o:dlega.ią.ce ubezipieezeniu w jak najkróts1zym czaisfo · 1były zgłais1za111e w Za1

1

1

kłaidzie.

Gdyby P!anowie nie mieli nold 1ręką cytowanej w
inst:rukc'}i uistarwy arusitrj.aickiej .z dnia 28 gimdmia 1887 r. J-'. ·1 aus<t1rja1ckiego Dziennika ustarw z 1888
r., należy posługiiwać się w ce1~a1 ch infolmnacyjnyich nader
.srnmiennie oipra.co,wanym tek,srt te~j usltafWY i re1s1z,ty oho1viąz~1ją1cych w tej mie:rze prizerprisórw zaiwiffi"a1jącyim pod,recznikiem .Józef.a .Janllegio, który to po1d·ręc·znrirk jest d 0
naibyciia w Zrnkładz:ie ubezipieic'zenia oid wy1p.a;ćłJków we
Lwowie pod L. 16 przy ul. Bra;jeT:orwskiej z;a nadesłaniem
do tegoż mkla:du sumy 5 1zł. 50 gros'zy.
powyższej

1

1Wiicerwooe1woda (-) L y s·iz k o 'Ws ki.

Wydz}'Rolnictwa „i Weterynarji.
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1

1

1

Łódź,

L. RW. 5 (236) IV.
Okół111iik

dn. 8 li.pica 1924 r.

NT. 158.

Do 'WlszyiSitMch Srta:rolSltrw Wo1je wóidiztwa Lódizikielgo i Ma1

g1stivrutów miast: Lodzi, Kalima, PiiotT1k:o wa, .P aibj1anfo
1

1

1 Tioma!Slzoova.

iSt1018lorw1n'ie do rnsikryiprtiu Min. Roln. i D. P. z dnia
4.VIIJ 1924 r. NJ". 3310, W .. Il, w śJaid oikólmi.kla mego
Nr. 146 z dnia 25.VI. 1.924 r. ·z,rurzą1d1zam, aiby tmz,oda
chile1wna, ipr:ze;znroc:z1on1a na wyrwÓlz z.ag,ramfoę rpil~zed izafad owa1nrie1m była oiborwńą:ztkorwo p101dldiama s zezepiemiu
1111a kio1smt wy,sybrują,cegio.
Z3.[1.a1s 1suroiwiicy p 1rr.t.:.e1ciwiko:r6żJ1crnvej dla ek.S(portowanej t1r,z101dy, 1p 1rzyidz1ie~i0tlly JZios(tał .p1:nzez M. R. i D. P.
Sya11dy:kiartmrwi H:oid;o1wla1TI.ermltl w W a1r:s1Z1a1wi e.
,Za wy1konanfo p1oiwyiż1szeg.o c:zynię 1odpowieidzia.lny1ch leka1~zy wete1ryina;ryijny0h, spirawu(jącyich diCrz6r s anitarno-weiterynruryjrny naid tra111sportami kole~o1wem.!L
1

1

1

Wicewoje!W'odia (-) L y s z ko w s k .i.
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Str.

URZĘDOWY

~83

~~~~~~--~~~~-,...-~~~

v.

Ruch slutbowy.
273
Etat Min. Spraw· Wewnętrznych.

Pam W oje;woda przydął StanJ1sktiw1l. P:<Jitwkowstkieg~
w charailderize praikitykamfa kanc.ela;ryjnego X.II st. sł.
Sta:ro1Sit•wa w Ł-01dmi.
:Pan Wojewoda p~zm1iósł Star.nisła.wa W;oddę, p:t'1:YW.
urzędJll!itka VIII :st. sł., ze Stia'1~0i8itwa w La1sku d:o Urizędai
Woj 1 ~wód1~kieg«:) w Ło:d1zi z 1zaich0twaniem dort,ych:ezais.o-

we,gx> chan11kteru i stopnia

sł!użb01Wego.

·nych fo:r:nm1anza1ch u włarlrty admin. I-ej in&tain~ji (Sta-ll'O&Uwa, K;om:iSiaTja.t Rządu na m. I.ódź), na któreij terytorjuxn zalkfuicl .przemytsłQIWY się 1znajduje, polkryiwa oo
1 li)poo 1924 r. I..1wow1sl]d Zakład ułJeiz.pie:czenia od wypa<lkcmv.
Ozasowe niefwnkcji011i0rwaurie pr;zeds~ębioratwa nie
zwa1n~a prnedsiębi:oreę ~oo obow.ią;zJ{!u zgłoszenia ;p!1.~zed
się:bfo:rntwa. u 'Wyżej narz.wa.negio Delegata Zakł~dm.
Niezgłoszenie przedsięb1oo'Sit~a w ciąg'll najbliliż
wyżeij narz;wainego delegata Zaikła.d:u
Zakła.du pociągmie .:z.a sobą ka;rę w my&! pa,r. 52 us1
truwy
o oborwią1zJmweim nhe174Pie0zetULu -01d :wyip~idków, a to
~'YZJ'fWllą lu:b a;resztem do 20 dni, p1~zyc<zean karę wymierzy Komisarjait Rzą;du na mfas1to J__,ódź, W'Zg,lędrnie do,tyicząice Starostwo~ w którego ok;ręgu pTlzedsiębLm:stwo
jest p:ołoź·one.

s1zy.eh 14 dini u

W~cewojewoda

Pan Woje:wo1dia zw'o!lnił na .włais111ą prro\Śbę _-Feliksa
Maurera ze ·&kunmvi~ka prra1ktylkaa11ta XI :sit. sł. Urrzędu
Wojewód:zJkieg,o w b>'dzi.
Etat Min. Spraw Wewn. (Gen. Dvr. Służby Zdrowia).
zwQ.Jm1ił na własną pa·,c>i.4bę D-ra Miz zaj1morwrunego sta.norw:isb pr;o.wizmy,omego p-omooniik:a 1eilGlalUt ip(}fWtta!tmwegr0 VIII st. sł.
rw Br,ze!Z'inaiCh z sieclziibą urzędoiwą w Tioma:s:z.o;wie-Maz.orwi ee-Odm.

Prun Wiqjewoda

chaiła Biem~wkiiego

'li.

KOMUl\llKATY.

s,ey pTizoostiębiorey względtrrie upełlllorrnoK'mieni ich ~a
st~pcy 01boiwiąlzruni są zgll()1sić w ciągu najibłi7;szyich 14
dni swe p1flZ,edJsiębi;Ołl's~a. w Zalkładzie ubeizipieelzenila od
IWYiPadków we LwiOIW'ie. Celem ułaitwienia pracodawcom sipehliieniia tego o;b0iwiąizklu Lw:o1W1siki Zaikład ubezpieeAZenia od wyrpaidikÓl\V "'J71delegioiwał do Lod'Z.i. z zia-

ikre8em dziiałatn.ia na całe Wojmvód~two Lódzktie rp. Emila Silk!orę dlo przydmOIW!MltiJa, iZgł<>51zeń i u.dz.ielam.m. WSiZelikfoh iinf.orrnnaJCyij z tern ubetziptioozeniem w z;wią;zikJU po·1.iO&taJją.icy:eh.
·

Delegait Z~c1u p. SikQiia urlZędnde od dnia d21i.siejs.zego w l{)lblmlościacll Okręgowego Inspeik!to.ratu
Prraicy w LoKhi pod L. 4 przy !lli. 1P1obudnrotweij na ID p.
oo. g,Old1z. 9 dio 13 w pomoomMki, śr.ody, czrwrurttki i so..
iboty.
Nia.dlI:niiemia. się, że wsizeilklie ~awainila.. za za...
sizłe 'WY!Padiki, które wmny ibyć zgłoszone na prz.episa-

Ł

y szk o w.ski.
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Urząd

·Wyr7;szy

Gómiczy w

WaTs1~1,\yje

Nr. 2043.
dn. 5 lip.ca 1924 r.

Wa.rs:~twa,

Do

P~ma.

vVoje-wody Lódzkieg-0 w Lodizi.

Urząd Gómlieizy za1wiad~mia Pana W:ojena zasa1dziie ar:t. 490 usctJaiwy gómic:zej, wyd.
1921 'f., z.o~tały w clniu 27 irutja. r. b. idecytz1ją Mirnistra.
Thizemy1s.łu i Handlu Nr. 2042 i 2043 za:t~wierd:wne na
rzec-z i imię T-wa Ak:c. B. Haintke w Wa.rsz·arwie nadania
gómieize dla wyidobY\Wamfo, rudy żełruznej p. n. Kowale I,
Kowale TI i J &k6b na gi~unita.ch wfo:ści;ańskich w gm.
Pra:szka, w porw. w:ieluń..:;klim.
.J edinoclrnśnie z nim.iejsiZem. wy:dane zostałiO Okrę
glOwemu Urzędo.wi Gómiic:zemu w Częstoohowie pole...
cooie okorpico.wa.nia pomienionych nadań w myiM art.
495 Ust,aiWY Gómi:czej.

,Wy±.szy

w<>dę, i·ż

Zast. Na.:c.zeib1ika Wyif:lleg-o Uriz. G6m. w/W.
(-) A. Dąbkowi cz.

O B W I E S Z C Z E N I E.

Z diniem 1 liipca 1924 r. weszła. w ży1cie na terytorjum ,byłej :K!omig:res0r\V1ki us\truwa 'o ohoJWią1zik01wem ubezpie0zemu robotników Oid nie1sz;częś1iiwych wyipadków
z dnia 30 sityozmia 1924 ir. L. 16 (D~. U. R. P. poz. 148).
.St,01sowmfo dio prizeipiisów te(j ustaiwy i pair. 1 :tiOflpO:r:;zą.dlzemia wykJoua)Wczego Miniis1tra 1Prwcy i Opieki SP'&·
z dni1a 7.6. 1924 r. L. 50 (Dz. U. R. ·P. )po1z. 512), w.Szy-

(-)

. „PRZEGL\D

TEATRAL~Y

i FILMOWY„

pod redakcją L. BradzińSik:ieg;o 1rozmiJjia się nadzwye;zaj
pomyśJmie. Pr,zy cenie 20 gr. za egzemp~am zaiwierai
kilkarlizdesiąit 1sfa;on drukiu, kilka fot-0gmfji, bogatą kronikę, wyrwiilaldy z gwia.ulami teatmJnemi, dział muzyczny, kinematogra&zny, humor, aforyizmy i t. _d.
Red1rukcjia i aidrrrin1'i·traicja: By~szC'z, JagieUoń
ska. 10.

Pxenumeraita - kwairtalnie 3
ezelrowe ,p, K. O. W-aamaJWa 9-00.

zł.

z p1"Zesyłką. Konto

Sprawozdanie.
~esta

oo rizecl'l s71pitail.a ,,Koohanówka w dniu 6

lipca. r. b. daaa brrlltto:
\Zł. 2,611.Sf
mk. 1,098,470.000 == zł. 610~26
Wydatki wyniosły

Doohód n&tt-0

raaem . zL 3,222.07
zł.
204.74
.zt 3,017.SS
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I• I o GŁ os z E •• •• I• I
100

złotych

nagrodw

otrzyma vnalaz.ca zagubionych w dniu 3.VN b. r. w maP.rzyg~oń, gminy Wymysłó1w, ·pow. Owckiego
portfelu skórzanego ·zawierauą.cego 500 złot)~h w gotówce, oraz następując·e dolktime.nty:
1. Rachunki dla 8ejrmiiku Pow. ~itala i GimnalZlj um na SMH~ 300 2ro.tych.
·2. świaJdectwo na otrzy:mrunie 30 litrów spirytusu
oozy&wzanego ii. 30 lilbrów sik.aionego, wydane przez
Pow. Ui~ząd Zdrowtla w Laslku~ L. 77/69.
3. Legi:tymłtc;ja urzędnfoza wyda.na prze.z Wydział
Piovviatowy w LaJSku L. 8.
4. Ze:zwolenie na hroń myśliW1Ską i n~rwolwer, wyjątku

dane przez Sta:roistwo Laslkie za L. 216/962/24.
5. · VV)11Ciąig z ksiąig stałej ludn()!ści wydruny prz.ez
Urzą;d gm. Piruszków.
.
,
G. Lista rpla.cy przytuJJku starców i kalek w Lrusiku

na.

sumę zł.

na zaisaidzie S 47 iSita}tutu ma. 1za.sMzyt 2a:prosić pa.nów

AlkcjonarjuszÓw na

~ące się odbyć dnia. 21 sie}'&lnia r. h, o godzinie 6-ej
po' ipolrudJn~m, w loka.lu Zarządu w LQ<l:zi prtzy ul. Piotrkow:sk:iej Nr. 40.

P .o 1· z ą d e k

„Dąbrówka''

Cmnnk11e1

wlodzi

na ,zasadzie § 45 St.altut.u ma :z.a,&z,c,zyt zajprosić :panów

1. Roz p31trzenfo i zatwiel.1dzenie bilansu ,za rok 19'"23
oraz pod.zlał zysków.
2. Uporważmien1e Za1rządu, w 'Z'\\iąiz1ku z Roz1porzą
dreniem 0 bilarnsl()iwa;niu w 2łotych, ·do p1;zesizact0'Wania i przHwa.lutowalllia majątku i kaipitałów
'.Spófki na walultę .zło:tOiwą., do okrreślenia iliOści
i nominalnej wartoroi akcji w zlotych i d-0 prze1

1

p1~wad1ze11ia wynil\.ają1cych stąd

3.

·

4. Wiolne wniO!ski.
Alk)cjona:rjtrsze, życzą.Cy s:ohie wziąć udz~ia.ł ~„ Zebraa:1iu. wd.nni 1 ztoży(:. tYwoje alk~je lub odpow·1edme zaświaidĆizenia instyt11eji ha~kowych do dnia. 14-go sierpnia r. '.b.

lnrztd Sp. Rkc. Wtrob111e1nt11yeh ł Bn1ełni11ych
M. Silbersteina w Łodzi
Ałrojonarjusiz.ów

zwycznine Walne zaro11dzente
m&jące s·ię odbyć dnia 21 1sie1;pnia r. ib,. o godz.inie. 5-ej
po ipołudITTiiru, w lo.k.aliu. Zairządu w ~ pmy 111. Piotr-

ko"1islk.iiej Nr. 40.
d~ienny:

1. Jfo·zipa.trzeniie i za.twierdzenie bilansu za rok l 923
o.raz podq.iał zysków.
2,. Upoważmienie Zall'ządu, w iz.wiąeku z R<>ZJPoIIZą. dzeniem o bilaIDSQ'wanitt w 2łotych, do prz.eszaeiowania i prz.ewailutowamia majątku i \kapitałów
Spółiki na. walutę złotową., do ok!re.śl~nia il~ci
i nominailm~j warlości a!k.cji w ·7.łotych 1 do prz.eprowadzenia ·wynikająeyeh stąd zmian Statutu.
3. Wy.bory członków Zarząidu, kainldydrutów i cd~n
ków Kom'i1sji Rewizyjnej na miejsce ustępU:J~

cych.
4. .WiOł.ne wniO!Ski.

·zaiprosić

panów

na

ZIYCZliDB \Vnlne ZgnmndllDil
maiją.ee s·ię odlbyć dnia

po p~dill~u, w lokalu
kowslk"Jiej Nr. 40.

21 1só.e1pnia ·r. h,, o go{fainie. 4-ej
ul. Piotr-

Zarządu w LodZi1 piizy

Po~ządek

d~ienny:

L Ro·z1pa.trze.inle i zatwieTdzenie bilansu za rok 1923

oraz .podział zysków.
2. Upowa7Jnie:n1e Zairządi1, w ·z.wiąitku z ROZtpol'lzą
dZ:etttlem o lbilrun&o!Wa;niu w złotych, do przema~
oowa.nfa i p1'!Zewałutowania1 majątku i kapitałów
S;półki na walultę ·zło:to1wą, d-0 oklfe'ślenia ilmrei
i nom.inai1ne1 wartości aik.eji w złotych i do p'i"ze„
prowadzenia wynikaj'ąlcych stąd zmian St3!tuiu.
3. Wyibóry członków Zairząldu, kaindydaJtów i czlooikó.w KomisiJi Rewiizyjn:ej na. miejsce ustępują
cych.
4. Wolne Willi-01słti.

lA!k/djonarju~e, życzą.cy s oibie wziąć udział w Ze·-

Akej6na.rjusze,

1

winni -zboiyć ~aiwoj.e akcje lub odpowiednie zamadeizen:ia instytucji b3in1kowyeh d-0 ·dni.a 14-go sierpnia r. b.

zmian Statutu.

W~bol'y członków Zairz~!idu, ka.ntlydaitów i człon
fków Kom'i&.F Rewizyjnej na. miej1.-;ce tt:stęptt.Tą-

na zas3Jdzie §. 48 Statutu ma zas:zczyt

.Arkejo:narjuszów na:

P-0~ządek

d ·z ·i e n :n y :

1

,c.~ch.

laterjd. rpańrStwowed Nr. 1742.
{-) Srt~lfan iKule,siz.a
łntendent Sejmiku Pow. w. La~ku,
ul Wa~awska, Nr. 1.

Znrzłd Sp. Rkg. Przędznlni Wełny

·karuu,

,.

ZwYcznine Walne zuromadzenie

22.

Pół lOIEfU

7.

lll'Jłd Spółki Akc. PłotrkDlskleJ 11111akfórg 1 Budzi

ty~zący

sobie

wzią.ć uditiał

w Ze-

braniu, winni złożyć _sw-0je. akcje lUb od1)()wiednie z:i-.
śłńad.e~Mia i111styttrcji: ha:nlk:owych do dnia 14:.go sie·r-

p.1tia

r. b.

DZIENNIK
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Towarz.rstwo Akcyjne Elektrownl Zgierskiej
BIL&WI po
MAJĄTEK.

Plac . . . . . . . .
Budynki
. . . .
Mas·zyny
. . . .
Sieć pr1zew1o.dn. i pooziierrm. i
Sieć oświetlenia llłi:ej1skiego
Ruchomości
. . . • .
Li01~11i1ki, · t1ra1nsfolilnaitory i t.

••a

Marki
. . ...
78,658
383,414
. . . .
. . . . 76,n94,977,514
m1110w.

. . . .
. . . .
p. wy.po-

poiyic·zone abonentom

1,997,587
11,846,289

:!\fotevjały

do ek1jpl1oafa·cji
. . ~ . .
Wkłady baukowe
Dluini:cy
. . . .
Kaucje . . . . . .
Papiery wartośc.iowe

Krupiltał

\l
!I

19.13 r.
Marki

aikcyiJny:

I emis·ji
Il oollisji
. •
III emiisjti
. . • • . .
IV emisji
Wiorzyciele
. . . . . . .
Ma.,gis-t-rnt m. Zgie.rza. za podaitek
ce1syjIDy z.a 1923 rok ·
Ka1pifał razer1Wiorwy . . .
K apli.i.al zaa:>iasowy
. . •
Kaip1i1tał amortyria1cyjiny
Nieod ehrana dyiwud end:a
Kaucje abom.e1111hw
Nadiwyika . . . . . .

;j
'I

:1
ti

I!

286,596,511
.

padała

.ZOBOWIĄZANIA.

I!

1
16,409,870
4,091,022,013

Ka:sa

31-90

252,007,122
60,314,212,528
398,155
s25,887 ,9rn

. .
• •

. . 137,055,397,092
ki0n1,340,274,483
119,448,081
39,890,314
. .
8,885,225
22,516,444

77,107,767
4,090, 718, 168

-·

142,795,817 ,524

540,000
540,000
2,700,000
37 ,800,000

142,795,817,524

Rachunek zysków i strat.
WYDATKI.
Ko.s~ty

ruchu
Koszty ha·ndlowe
Podaitki
. .

.

.

.

Nadwyżka

Marki
42,516,245,565
11,542,245,271
33,128,651,532
4,090,718,168

91,277,860,536

li

WPŁYWY.

I\

-

Pozioot:a~ość zysiku z 1~oku 1922
Wpływy z ekS:ploa;taieji .

:1
~Il

Wpływy różne

1•

.

.

.

.

.

Marki
483,889

.

.
.

83,197 ,525,488
8,079,851,159

1

1

li ---·

91,277 ,860,53()

Sp. Akc. Karolewskiej Manufaktury KAROL KRONING i S-ka ·w Łodzi.
:BILANS aa

dzień

STAl'ł CZYNNY.
Marki
2,330,000.N iemchoonośe1i . .
Mas,zyny . . . .
22,424,765.20
3,493,595,886.98
Kasa . . . . .
263,072, 700,000.--;Rymesy
. . . . .
Papiery procentiowe .
527,114.71
Dewizy
. . . . .
627 ,200,000. Dlumicy . . . .
8G6,218,829,039.38
Udziały
. . . .
5,527,500.-Samoohód
....
25,000,000.~
Wpłaty na podatek maj~tkiowy
86,533,562,500.Sumy pr.zechQdJllie
659,1s3,ooo.Remamenty . . . . . . . . 1,f.)88,340,400,746.2,409,001,280,552.22

31-go gradala 1823 r.
--

li

li

!i

Alooep:ty

K aipifał akcyjny

I

Kapiitał
K::tApitał
Ka.pifał

i

II
\

I

I

.

.

.

.

M&ł'ki

STAN BIERNY.
\
Yier1zycie1e
. .
il
\ bumy 1p1rizechodnie

I

_;_

. 1,984,286,274,709.95
.
69,320,003,175.40

•

.

zapaisorwy_ •

.

137 ,888,890,625.6,000.000.13,136,450.2,062,148.-~

ruffilorrtyzaiey.jny
rezerrworwy na straty na

kmrsie

. .

Obciążenia.

87 ,425,000.812,803.57

. . . .

hipoteczne

Zysk:

1,469,98~).50

z 1922 iioku
Zysk
z
a.
1923
rok
....!-

Poz;osta~ość

217 ,400,205~654.80

1

2,409,001,280,552.22

Rachunek zysków i strat.
: -'---~--~

WINIEN.
Wydatki,

związane

przedsiębiorst{wa

ltiowarów
Zy/Sk d•o podział.u

MA.
Zy1s.k -- pOizos.tałość z roku 1922
Zy~k hrutito z fabryka cji

Marki
z ad1ninistracją
oraz zbytem
.
•

.

.

1

387 ,5:36,525, 771.85
217,401,675,640.30
604,938,201,412.15

li

I

Dywi·denda będzie wy.płaoona od dnina 10.VID. r. b. w lokalu za„liządu.

--------------"-·--

Marki
1,469,985.50
604,936, 731,426.65

604,988,201,4f2.15
~---·····::::::::;;::zzz . . _
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Manufaktury Bawe-łnłanel

T.owa,rz:yJatWo·, Ak.cyjne

Łodzi

Gampe i Albrecht w

BILANS na 31-go g.radala 1123 rolla.
li

srrAN CZYNNY.
Marki.
Budy111ki fabryczne, place i domy
mies:zkrulne
. . . . . . .
24,176,ąOL:Maszyny i urządzenia fabryczne
· 3·55,614,345.Towary, materjały i t. p. . . . . '861,808,66t,300.-Hekwizyc:je władz niemieciki'Ch . .
851,855.Gotowhna, czeki i t. p.
1,314,72!2,141.\V ek:sle
. . . . .
57 ,655,9Q2,995.Pa.piery wartościcnve .
10,312,816.~lcy. . . . .
176,543,518,115.1,097,713,760,168.-

STAN BIERNY.
Kaipita1 akcyjny

11

.li

il

1J\farki.
3, 780,000.70,214,801.5,888,105.186,558,360,175.10,608,301,148.57 4,517 )2'64,839.3'2f>,949,951,100.-

Kapitał

1

I

rezenvowy
amortyzacyjny
Akcepty i traty .

Kapitał

Sumy przecbodnie
Wierzyciele
Zysik za rok 1923
1

I

I

·-

1,097,713,760,168.-.
~--·~-··

. --------

===:::::::

Rachunek strat i zysków.
Przychód ogólny
. 1,159,6p,955,445.Rozchód ogólny
. . . . . . 833,698,004,345.Zyisk za rok · 1923
. 32 5,949,951,100.1

Podział

Na

amortyzację

• .

.

.

zysku:
. . .

81,487,487,775.32,429,785,199.25,200,000,000.--

Na. kapitał re zerwowy
. . . .
Na dywidendę . . . . . . .
N a dodatkowe wyna.grodzeinie dla
1

Zarządu, Komi'sji
urzędników
.. .

Rewizyjnej

' Przeniesienie na nYk 1924

.

.

25,000,000,000.161,832,678,126.325,949,951, 1OO.,----

Pnbrykn . UJyralniw Wełnianych TRE SZCZIi SKI, 6LIK SI I I i S·kn Spółka Akcuinl.
BILANS aa
1STAN CZYNNY.
Kasa . . .
·
Weiksle . .
. Ji[a,sizyny
. .
Huchomości
.
. To,war surowy i gotowy
Surowce
. . .
Dłużnicy i banki . .
Sumy. przechodnie

.

.

dzień

Marki.
319,591,000.l4,835,2i67,000.. .
160,800,000.. . .
46·,116,590.. 187 ,895,180,000 ...,. ·
42,918,080,000.-73,703,287,764.. . .
8,673,4·22, 199.328,551,744,553.-

31-go gradala 1823 r.

li

Marki.

STAN BIERNY.
Kapitał

zakładowy

• .

.,
1)

Wpłaty na II-ą emisiję .

.
.

!I·

Akce1p:ty .

.
.

!~

Przychód
Rozchód

Zysik_

Wierzyciele·

I'j

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sumy 1prze~hodnie
·Rachunek strat i zysQ~ów: Zysk

50,000,000.250,000,000.. 19,525,800,000.- .
. 292,133,65·6,689.-'11,712,273,133.4,880,014,731.-

11
11

Rachunek strat i zysków.
. 414,684,771,876.. 409,804,757,145.4,880,014,731.·-

328,551, 744,553. -

[ł
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Dlflaa ......,...

lpóllla

Z I E N N I K

•••ebdall•

B. Fraidenb1r11 w łaodzi.
dzień

Bilans aa

31 gradala 1913 r.
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LICYTACJA.

Powiatowa Kasa Chorych w Pabjanicacb.
na mooy art. 53 us~wy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiąizikowem ubez1lioowniu Jm wypaidek choroby podaJe
do wiadomości, że dnia. 18.VIl 19"24 r. o go dz. 10 rano
rw .Pabjamica.ch, przy ul. Fa1brycmej Nr. 11 odbędzie się
łic-ytilicja ruchomości~
naJeżą~ych do fimny B. 'YajntraUJba, os,zacowanych na 200 zł., składających się
z 1 podwójnej ma:s:zyilly zwijaczki, na polkry-cfo należ
nych Kaslie 1sJkłaJdelk czł-Onko1vt&ich.
Ru0h001wśe-i obejrzeć można w d11iu licyta0ji od
godz. 1O rano, S:pis zaś tako1wy'Cl1 codziennie od godz.
9 do do 5 po południu '"' Wydziale Eg,zelkucyjnym Ka8y Chorych.
Pa.ihjanice, dub 14.YII 192L! r.
Dy;re;kto (-) G. Mi le wski.
1

BTAi~
Ka.::;.~t,

:Af.ark:i.

CZYNNY.

.

"rWeksle
al:1rty obce
. .

919,298,268.5;729,856,000.9,082,657,000.;5,12H,782,570.17 ,882,000.. 33'8,982,368,800.402,000,000.-. 31,612,058,463.-

. .
. .

NtiemiChoorości

Mruszyny i

urządzenia

.

Remaineint

Sumy przechodnie
Dh1iniey

386,875,903,1~1.-

STAN BH1R.NY.
Kapitał

60,000,000.·11,240,375.6,383,380.20,309,835.53,151,250.. 159,284,087,73'1.-. 4~620,800,000.-

al.kcydny .

Kaipitał

zaipaisowyi
łiulndusz amortyzacy,tny
Rezerwa na; poidatJlcl . .
Niewyiplacona id)tiwidernda

Wierzyc·ie:le
Akcepty . . . . .
5,466~270,000.Sumy przechodnie
(>()zostałość zysków
z POJPl'Zeklnich fat
1286,905
Zyslk: za 1923 r. . 177,353,373,625 177,353,660,530.1

386;875,903,101.Wyciąg

. 176,852,550,552.. 177 ,353,373,625.-

Zys\k b1•ntto

.

354,205,924~177.-

Ogłoszenia.
mun t.1-vq wek1sle, a mianowicie:

1. Nl'. 225.

czło:nkorw:i3kich.
Ruchon10ś:ci ohej11Zeć można w dniu licyta.cji od
g'Odz. 10-ej mno, spis za·ś ,taikowych codrzieirnie od 9-ej
do 1-€\i 1po poł. w vYyd:iia1le Egzekucyjnym Kasy Choryc-h (1uł.
ólcz~mska N.r. 225).

:w

Łódź~

,c1rria. 10 lip:ca 1924 r.
(-) Inż. L. Szuster
(-) Dr. Ed. Giebartou1ski
p. o. Dyrektor
Komisarz

z rachunku zysków i strat.

Róine wyda.tlk.i
Zysk nett-0 .

Za.ginęły

LICYTflCJfl.
Kas a C h o r y c h m. Ł o d z i
z mocy Mit. 53 ust.a.wy z dnia. 19 mwja 1920 r. o pnzymll.SJQwen1 rnbezipieczooiu na \V)'lf><'lidek cho1ioby podaje
do wiaidomośe:i, że <linia 29 liploa. 1924 r. o g·o.dz. 10-ej
rano w Lo~i'zi :przy ul. W ólc:zai1ski€j Nr. 27 odhędziB ~ię
Iicytaaja ruchomośd, należących ido firmy „Selwer
i Unger", osiza1co.wa111ych na. zł. 2,152.22, składając.ych
się: 1. z 3-ec,h rnas~yn do snucia, 2. jednej maszyny do
Sizpulowanill, na p;okirycie należny1ch K{l.sie składe,k

Zł.

275.--, wyst. w Lodzi, rdrria, 2;·t6

pł. 2 sieirpnia 1924 r., wystJLwca D. Sobol, Łódź, Alej.a
Kościuszki Nr. 27, zlecenie: Izaaik Iteld.

2. Nr. 226. Zł. 275.-, wyst. w Lodzi, dnia 23.6~
pl. 2 ·sierpnia 1924 a-., ,~taJwoo.. D. Sobol, Łódź, Ale.}a
Kościusz;k!i Nr. 27, zlecenie: Iza.alk Iteld.
3. Ni'. 227. Zł.
p_ł.. 2 sier.pnia 1924
Wólezańska Nr. 23,
Włók.
.

550.-, wyist. w Lodzi, dnia 24.6,
wy;stawca F. Jaib~kowski, Łódź,
·zlecejnfo: „Textilia" Hurt. Prz.em.

r.,

·
O z~up ,taJkowytch przootrz.ega się.
Towai1~zyst.wo

N. K. 1708/24.

OGŁOSZENIE.
Sąd

pokoju X Okręgu m. Łodzi, zgodnie
z art. 33 cz. III K.K. i wyrokiem Sądu z dnia
1O września 1923 roku ogłasza, że mocą
tegoż wyroku, mieszkaniec wsi Prawenczyce,
gminy Choćiszew, Wincenty \Vyderka, skaza·
ny jest z art. 210, 218 i 64 K. K. za sprzedai mleka zafałszowanego, na osadzenie
w areszcie w ciągu pięciu miesięcy i na pozbawienie prawa prowadzenia handlu mlekiem
w ciągu lat trzech.
W dniu 22 marca 1924 r. na skutek
apelacji skazanego, wyrok został przez drugą
irisfancję iatwierdzony.
Sędzia Pokoju:

J.
Mre)ine..

Sukcesorowie Lebreehta Mtmera.

Łuczyński.

Sekretarz

Sądu:

n~ Głuszek.
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Kon i natkin

Sp. Akc. w Łodzi
BILANS na 31-go grudnia 1923 roku.
STAN- CZYNNY.

437,330,000
2,700,000
2,696,000
l,515,433,000
13,253, 700,000
89,4 72,000,000
203,775,800

N.ieliltohomośr i
Zapr:zęg
Gotó~ka

.Wefosle
Tow~1-y

i

su1~owee

Brunki

·P,apie·ry

li

,_Mamki.

!faszyny i u:tensy1ija

warto~eiu:\ve

544,031,480

illrnżnicy

~_?68,319,819

125,999,986,499

---

--·---~

-

STAi\f BIERi\fY.

j

Marikii.

Kapitał "zakładowy

I

Wierzyiciele

30,000,000
111,796,264,944
14,173,721,555

--

Zysk

~·
il
'~
!1

.

l'Ii

:!

125,999,986,499'

-------

Rachunek zrik6w I strat.
Dochody

55,2l0,566t338
41,036,844, 783
14,173,72,1,555

Rozchody

Zys:k:

Wyciąg

ze sprawozdania

Contpagnie Generale des Industries Textiles Allart_,
Rousseau & Cie w- Lodzi za 1923-24 operacyjny rok.
BILANS na 31-go stycznia 1924 rok.
AKTYWA.

Mariki.

Niemchomości

i ziemia
Mrus2yny . . -. . . .
Nowe budynki i mruszyny.
Inwenta.l'lz ży:wy . . . . .
Towary i materjały
. . .
Ka>Sa, banik:ierzy, papiery procentorwe i ,weksle .w portfel u

Deb1torzy

2,621, 722.60
6,085, 769.53
231,385.72
1,953,720,000.164,558,762,571.14

:Mamki.

PlASSYWA.

DO!m w Roubaix, ra~cih1lllle:k 1kapitaru
Dom w Roubaix, rruchUilleik amo:rty~

8,707,492.13

. . . . . . . •483,453,569,030.44

'.Zaaji • . • • • . • • •
2,888,213.90
Doan w Roubaix, rachooek :towarów d8iwrniedsizy· . • • • , ..747,083,824,944.76
Kre!dy:torzy . . . . . . •
:173,110,905,200.98
Zysk za 1923/24 r. -0iperrucyjITTY1 • • 67 ,181,579,720.42

987,344,930,043.43

987,344,930,043.43

337 ,369,939,564.-

1

I

i

Rachunek zysków. i strat.
-PRZYCHÓD.
Z mclmnlru towarów
Z rachunku dyiskionta i koorrlsj.i
Z raehunkm różnic km.s0iwyeh
1

j '·

. 472,145,372,690.84
. 383,964,879,573.20
16,548,163,016.34

872,658,415,280.38

1ROZOHOD.

1llairlki.

Robooizna i roos~ty eikspm~i . 003,538,408,3.72.95
Różne wydatki . .„
• · • • - • :203,752,122,445.62
Dyskonta i komisje . • • • • • 830,611,114,171.81
7,625,190,569.58
Wynagrodzenia Dyir~i Lódzkiej1
Zysk za 19.23/24 a-. operwcY\itnr: • • 67,131,579,720.42

li --~--

872,658,415,280..38
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Edward zagubił patent
Bhmc
ht· VIII, wyd. przez Urwd

Izby 8l.rer!ie\:11ej w ł.odzi. Miej- Miejs~e zam. Łódź, ul. Pańska
sce zan:. Łócź) u1. Zgierska 55. m. 42.
794 3-l
708-3-~ cajdler ~Franciszek zagubił
yl;owski Leon 1,:~gubil b!'iiąż.
portfel za wierl.ł.jąoy dol-mwo}''kową T. 1896, wydaną menty: paszport nlemec1d, wypne?. P.KU.,Łódź. !vUejsce z:m1. dany p;:zez władze okupacyjne
ł"ódź, uL Pietrkows\rn nr. 255. w toGz!, pas~pc:rt f(Yy:,sk:i,
718-3-2 wydany v: ł„od~t i kwit od
- - - - - - - - - - - - - gospoda.• za na 3Uf!łacenie ko.
Blumberg Hersz zagubił h:~rtę mornego. Miejsce zam. Lódź,
powołania r. 1901 „C" 2, ul. Nawrot nr. 19.
335 3-i1
v.:rydaną przez P. K. U.-Łódź-m. D~,ndal~.·i<i Bł:::tż;:;j i.a.g. _dowó. d
Miejsce
y
d
I K
. k zam. Łódź, nl. .formo··
')
c~;o )lt>ty, wy , pru~z . .or11.
l
319 9

Sąd Pokoju X Okręgu m. Łodzi, zgodnie
z art. 33 cz. IIP K.K. i wyrokiem Sądu z dnia B
27 października 1923 roku, ogłasza, że mocą
tegoż wyroku, mieszkaniec m. Łodzi przy ul.
Franciszkańskiej N2 1O, Henoch Zy lberman
skazany jest z art. 21 O i 218 K. K. za sprzeims a nr. 4.
„b-...
daż mleka zafałszowanego na osadzenie w areendkowski Her2;'\ zag. patent
szcie w ciągu jednego mfesiąca i na pozba- B>kateg. V-ej, wyd. przez Uiząd
Skt<rb,•wej w Łodzi. Miejwienie prawa prowadzenia 'handlu mlekiem Izby
sce zam. Ra{jogosrnz, ul. Go?laĄ
na nr. 30.
727~3-2
w ciągu lat dwuch.
W dniu 20 lutego 1924 r. na skutek I Brf~::-nni~k;,r :;~~n~as~~~~·;
apelac-ii
skazanego wyrok został przez drugą władze okupacyjne w Grodnie.
J
Miejsce zam. Łódź, ul. Ni!.i.frot
instancję zatwierdzony.
nr. 64.
304-3-3

Sędzia

Łm;zyński.

Sekretarz

Sądu:

W.

DRDBnE

DliłaDSZ

zagubił ksiąźeczkę
wojskową r. · 1889, wydavą

Adler· Noe

przez P.K.U.-Sieradz or.az dowód
osobisty. wyd. w Łasku. Miejsce zam. Pabjanice ul. 'l'uszyń ·

ska nr. 3ó.

Głuszek.

175-3-1

Moj~esz„ Hers::~
B erl:ńsk.i
dowó.J osob11:ity, ,,,,yd..

za.g.
1:,rzei
Kom. Rządu na. m. Łódź. Miejs~:e zctm. łJódź; Ptac '\Vo!ności
nr. 6.
765 3-1
uliński Wtadyslaw
B' dowód osobisty, wyd.zagubił
puez
Kom. Rcądu na m. Łódź. Miejsce zam,. Łódź, ul. Drewnowska
nr. iW.
793·3-1
-B-Te{as I{&.zllł.f ierŻ zag. dowód

jzenszlos Jan1ii0T i Sza.jndla.
Hg. dowód osobięty, wydaprzez Komisarja.'ii R.:cądu na m.
Łódź, On'l«'o p:cszp,;rt niemiecki,
wyd. w Łodd przez okup;rnyjne. Miejsce zam. .f:.odź, ulica
osobt~ty, ·wydnny
Kom.
Południowa m. 11.
375-3.2 P.P, w· Łodzi. Mlejseeprz.ez
zamieszk.
Łódź, ul. Konst1mtynow.ska 55.
766 3.3
---.
-----------~------Star. w Łucku. MleJsce wm.
Bugańki
Marjau z::ig. dowód
Łódź-Radogoszcz, ul.· Cegielosobisty, wyd. przez Kom.
niana. nr. 71.
Ml-B-3
P. P. w ł„odii. M!eJ~ce zam.
Augustyniak: Józef zagub ł Łódź (Koziny), ul. Polna. nr. 5
.ksh\żecikę wojskową, k;;r744 :i-2
tę demobilizacyjną 1, legitym. ···
na prawo noszenia Krzyż;"' Wa· Burszta.jn Ła.Ja ta.gub. dowód
lacznych. wydaną przi:zP.K.U.· ,_ .osobisty, wyd. przez KomiŁódź·powiat. M',:ejsce zamiesz sar1at Rządu D~ m Łódź Miejkanla Łódź, ul. Lutomierst.a sce Eam. Łódź, Górny-Rynek
nr. 28.
349 . 3.3 ulica. No;<.·o-Zar~E)Wska :nr 32.
745-3~2
Bednare~ Józef zag. dokumen·
ty wojskowe, wydane prtez
Ch za-;-2-~ek·;·i e: 1-szy
P.K.U.-Kutno orali!i wycią~ i; ksiąg
n~t zł. 150, płatny d 24„vn
stałej ludncści, wyd ;prze! Unąd r.b .. wystaw. przo1.~ 1~. Auerbagm. Łanlęta, pow. Kutno. Miej- cha,ua zleeeuie H Bqm i Il gł
sce zam.. Łódź, ul. Napiórkow- na zł. 140, pła.tny 10 VII r.b.,
skiego nr. 177.
1R3~5„ 1 wystaw. prze:, r1:i. W<ijnmana,
na zlecenie H. Bryna or<>z ks.
Bilecki Bolesław. r.:ag. kart(i obroto'~ ~. st-~mnlową wydan~
powołania rocz. 1903. wyd.
"1!
1:-i
prze.s P.KU.-Tomaszów. 3 71 •3 . 2 przt}Z Urząd hby Skarbo?;ej
·-------- w Łodzi. Ninit>jsze weule unie·
serndt Edmund zag. dowód ważnia SiQ i proszę zria.la.zeę
osobisty, wydz.ny w Łodzi o zwrot pod adres H. Bryn
prze1. Kom. P.P. w Łodzi.1\fiej- Łódź, ulica. Pomł>rsks nr. 3.
be zam. Ksawerów.
383-3 2
386-3 2

A

Ah~:f~;r~~~;n~:~;~~gtl~:!:

·Bryn

P.P. w ł„ed::: oraz p;c,szport fa~
mien~ .• wyd. w ŁcHfrl.
'
796-3-l

miHjnv.

Jak:ób zagub. dowód
Dajlch
osobisty. wydany pnez

Ko~

mendę

Łcdd

oraz k:,ią·
żeczkę' wojskową rocznik 1885,
wyd. przez P. K. U.-ł.ódź. Miejsce zam. Łódź, ul. Jerozolimska nr. 4.
409-3-2
aszkow~k~1'Iarjanna
elman Estera zagub patent p~zezdowód osobisty, wyd~rny
gm. Bru~;, dn. 22-XI 20 r .
.kat. VI. na sprzedaż wło··
szczyzny. na rynku, wydany Miejsce zam. Łódź, ul. Pańsh.
318·-3-3
przez Urząd Izby Skarbowej nr. 41.
(Jelrna.n Róża za.g. paszport
Łódzkiej na r. 1924. Mies1.e
niemieeki, wydany przez
Hmiesz :ania Łódź, ul. Pańs.ka
nr. 34.
l 94-3-3 okupantów w Łod:d. Miejsce
zamieazkania Łódź, QL Zawadzseucjen Noniherg za.gubił ka t~r, 29.
772 · S-1
tymcz. dowód osobisty, wy6ftius-BądźzdrówZS0mpolna
d~rny pnez V Kom. P. P. oraz
zagub. ks}.ązeczkę woj~Jirn\•, ą·
łiartę odtoczenia. r. 1902, wyd.
oraz patent na wyhony'ł.'anie
P.K.U.-Łódź. Miejsce zamłeszk.
osobistych zajęć.
3-1
Łódź, ulica Kamienna nr. 12.
etmanFA)wel
dowód.
351-3 3
osobisty. wyd. przei KomiBorun Zofja zagubiła tymav.. sarjat R"ądu na rn. Łóóź ora.l?.I
dowód osobisty, wydany 1óżne dokumenty i dwa weksw Staswwie. iv,lejsce zamieszk. le: I na d. 115, płatny w RzeŁódź, ul. Piotrkowska nr. 58. szowie d. 16~ VII r.b .. wystaw.
334-6-3 przez Herma.na Szpilmana, na.
·st<?.Heki Władyfł&W za.:;-;ubH zleceuie Feimana, II n::: zł. 510,
paszport n\emiec:d, wyda.ny wystawiony pr1e~ F, Gebberta,
w Warszawie. Młej;;ce Zl:łm. nn. zlecenie Feimaun, płatny
:f.:.ódź, ul. Franci.:;:.r,1u1ńska. nr 8. 16-Vl r. b Niniej~~.e weksle
330-3-3 uniew;,żniono. '.dejsce z mdosz.
Łódź, uHca W schodnia nr. 45.
ejn Ignacy zagubił tymc1.
1984-3 2
t?.aświa.dczenie, wyd przez
F-;;f.~e:·}le~~Ch.-~~t~.
k!iiążecz~~l
58 p. Wielk. Strz.. oraz .me·
111 OJ.,.ko ,1; ą lOvZ· 1898, Wy•.„
trykę urodzenia. Miejsce zam.
przez P. K. U.-Łódź-m. Miejs· e
Łódź, uaca. Napiórkowskiego
nr. ~ 1.
343-3-3 zam. Łódź, Górny Hyne.k, ulica
Nowo- z~irzewsk;:1 nr. 20. 721-3-2
f{ieniak Józef zag. paszport
urman .J~:.n sagubifk~iążecZ:
I.:.. rusy.iski, wydany przez ~m.
kę wo3s>1ową r. 1891, wyd .
Da.lików, starostwo Łęczyc.Il.ie
i książeczkę wojskową, wyd. drzez O. Z. G. w Łodzi. Miej·
w .ł,od~i r. 1884. Miejsce zam. sr.e zam. wieś S.k:c,mlfn, pow.
Wieluński.
38
Łódź, ul. Franciszh.ńskr~ 62.
eiznnsztajn Chaim:Dawf<l
338-3-3
zagubił kartę powołama
erbera M, A. zagubiła patent
'U-ej kategorji, na spnedaż r. 1901, wydaną przez P.KU.ma.nufo.:i:tury, wydany dn. 31- Łódź. Miejscs zam. tódź, ul.
Składowa. nr. 19.
199 3-H
XII~l9~3 r. przez II gi Uriąi
Skarbowy w Łodzi. Miejse za.irm& A. H.Dancig r :;i,agublfa
mieszkania Łódrt, ul. Plotr1<owksiążeczkę obrotową. Miej·
ska nr. 33.
350--3-8 sce zam. ul. Piotrkowska 18.
348~3-3
~Beker Pola za.gubiła. pn.szport
;. zagraniczny, wydany przez Gd,~s~tbj1:1 ~-8:~6?. z~.~n~. I-~Szn
Kom. Rządu ua m. Łódź. Miej~.,ort n1e.rnccU, \:, ya. p. zez
sce zam. Łódź, ul. Piotrkow- okup:mtów w f,0dzi. Miej.;:ce
ska. or. 125.
326-3· 3 zam. Łó,·1ż, ul. Piotrkows\& 128.
760"3-1
ychowi Reincholdowl skra------·--·---·-dziono dowód osob.isty, wy- Groe!;ólski PatrJ cy rn;•ubił
dany przez Kom. Rlądu na m.
dowód osobisty, wydany
3„1
Łódź. Miejsce zam. Łódi, BGQ,3 .. 3 prze·z; P.K.U.-Konin.

B

Pokoju:

J.

cyngle? Wolf zagubił dowód
osobisty, wyd. w Pabj;micach.

0

P.P. w

iiiub.

D

E

F

F

zagub.

B

F

B

-F

F

C

0
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Berta zagnbiła dowód
osobisty, wyd. pI'zez Kom.
Rządu na m. Łódź. Miejsce zamieszkania Łódź-Radog'1~zci, ul.
Zgierska nr. 177.
768·3-1
rabsk~ Józef zagub. dowód
osnb1sty, V{Yd. pne:l Komiscirjit Rządu na m. Łódź.
Miejsce zam. Łódź, ul. Szope-.
388-3-2
na. nr. 39.

G

aonszer Lajzer zagub. zowód
csobisty, wydany przez Komendę P.P. w Łodzi. Miejsce
zam. Łodź, ul. Sieradzka nr. 1.
385-3-2
areifenberg Zygmunt zagubił
kartę odroczenia, wyd. przez
P.K. U.·Łódź oraz dowód oso hi··
sty, wyd. przez Komendę P. P.
w Łodzi. Miejsce zam. Łódź, ul.
Szkolna nr. 16.
709·3 2

Guzik S1ymon zag. książeczkę
wojsliową rocz. 1885, wydaną przez P. K. U.·Łódź·m, Miejsce zam. Łódź, nl. Nowo Zarzew711-3-2
·ska nr. 6.
Goldhar Mordka Da.wid zagub.
paszport famiHjnv na imię
Estera i Pola, wyd. przez wła
dze okupacyjne w Łodzi. Miejsce zam. Łedź, ul. Sienkiewicza
nr. 29.
3-2

Himel Marta zag. patent kateg,

V-ej, wyd. przez Urząd Izby
Skubowej w Łodzi. Miejsce zamieszkania wieś Nowosolna, ul.
Stykowska nr. 21.
710-3-2

aerszonowicz Hejwid zagl.\bił
patent IlI. kat. :na. sprzedaż
manufaktury, wyd. przez Star.
Łaskie.

Miejsce zamie:,zka.nia

Lutomidrs~{.

862·3-3
Hens~ke Reinhol~ z,ag. ksią
żeczkę wojsko""ą 1.ocz.1902,
wydaną przez P. K. U:·Równo.
M1ejs.ce zam. gm .. Rąb1e~, gm.
Grabtny, pow. tódzki. 397-3·2
bański Mo.rdk' -z-,,g.-ksiąf.
wojskową, w}·daną przez
P.K.U.~Łódź i kartę mobiliza„
cyjną przydział KO.Z.G. Nr. 4
w Łodzi. Miejsce zam. Bałuty
ul. Ceglana nr. 10.
347-3.3
Ignatowicz Frandszek zagubił
. tymcz. dowód osobisty, wyaa.uy przez Kom. Rządu na m.
Łódź.
754·3-1
Jtki.~ ~ Ąbr~i;n zagubi~ .paszport
meanecln, wyd. przez władze
okupacyjne w Łodzi. Miejsce
zam. Łódź, ul. Konstantynowska nr. 33."
782-3-1
trowa Zofja zam,~w Brelow-fe, 'Kości:ak Anna zagubiła. dowód
gm. Lubotyń, powiat Koło - , osobisty, wyd. przez Kom.
zag. tymcz~sowy dowód ( so · Rządu na m. Łódź. Miejsce za,.,
bisty, wydany pn;ez Urząd mieszkania ł. . ódź, ul. Piotrlrnwgm. Piotrków~
395,3.2 ska nr. 6.
I
887-3-1
.lmbierbzyt Władysław
KocJiański
Henryk
zagub.
we~
świadectwo na konia maści
ksel in. blanco na 555 zł.,
karej (klacz), lat 10. Miejsce
zamieszkania Łódź, ul. Bra.jera. wyst. pnei B-ci Podbereżee we
nr. 25.
130-3-3 Lwowie, ul. Rzeźnicka nr. 15.
800-3-1

Ht'I

K

I

zagub.

Jnżyniel'Stefanowski Władysław

I

G

0

K

:;:;agubił paszport zagraniczny,
wyd. przez Staror~two Łódz1de
ważay do 13-X 24 r. ordZ książ.
órzyński Ignacy z.ag. kartę wojskową, wyd. przez .P. K..U.G bezterminowego urlopu, kar- Łódź„pow. Miejsce zani. Zgierz,
tę mobilizacyjną
or,~1
legity- Przemyr;ł Chemiczny w Polsce
cję na oznakę pułkową. 729,3-2 S~ka Akc
332-3-3
·Grund Teodor zag. kartę domo- ekiewicz Hana-:Rajza. zagub.
bilizacyjną rocz. 1901. w~1 d.
Dowód osobisty. wyd. przez
przez Kadrę Baonu Zapasowego Kom. Rządu w Łodii. Miejsce
TMegrafistów w Poznanfo,
zamieszkania Łódź, ul. Piotr736 3-2 kowska nr. 69.
346 3-3
orgiel Bolesław zgg, legiadąc dnia 11 h.m. ósemką do
tymację majstra komłnia1,·
koleji Kalisldej zostawiłem
skiego obwodu 14-go, wydaną vrnlit.kę z bielizną i Ióżnemi
przez Kom. Rz~du na miasto rzeczami, książ. handlowe, teczŁódź. Miejsce Hm. Łódż, ul. kę z rachunkami oraz książkę
Kilińskiego nr. 151.
363-3-3 obrotową. U czci""ego znal.azc<J
proszę o zwrot pod adresem:
ołub Rachela zag. tymczaG sowy dowód osobisty, wyd. B-cia Srebrny, Piotrkowskn 31
w Skidlach ziemi Grodnińskiej. za sowitem wynagrodzeniem,
767-3-1
Miejsce zam. Łódź, ul. Lipowa
nr. 58.
34.4-3-3
elinek Paweł zagubił dowód
osobisty, wydany -przez XI
rzegorzewski Leon 'n.gu bił
ksiązeczke wo:jskową, wyd. Komisarja.t P.P. w Łodzi. Miejprzez P:K.U.-Łódź oraz wyciąg sce zam, Łódź, ul. Gubernator„
374~3-2
z ksiąg ludnoścL Miejsce za- ska. nr. 12.
mieszic~mia Łódź, ul. W ólczań
óźwiak Honorata zag. paszeka nr. 77.
339-3-3 J port niemiecki, wyd. w Ło~
ryc L. zagubił 2 weksle in dzi przez okupantów niemiecblanko na ogólną sumQ kich. Miejsce zam. Łódź. ,ul.
390-3--2
110 zł. płatny dn. 30 Vl-24 r. Ogrodowa. nr. 26.
Niniejsze weksle unieważnia
abłońska Marjanna z~1gubiła
się. Prosz12 o zwrgt takowych J patent kateg. III na ki.ndcl,
dia. Grycza. L. f„ódź, ul. Rz~o obnośny towarami bawełniane
wslra nr. 1.
309-3-3 mi, wyd. przez Urząd Izby Sknr·
ortat Bolesław zagubił pa- bawej w Łodzi. Miejsce 21a.m.
tent kat. V,·ej na sprzedaż Łódź, ul. DrewnowskB 6\ 333.3:3
aroszewski Józef Mieczysław
owoców i warzywa, wydany
zagubił dowód rejestracyjny,
przez l:t.bfł Skarbową Łódzką
oraz Iegl tym a.ej f} rowerow~ 4044. d. 28-XI 23 r.,. wyd. przez KomiMiejsce zamleszkB.nia Łódź, ul. sarjat Rządu na m. Łódź rocz.
314-3"3
Ftaneiszkańska. ni. 29. 355-5-3 1887.

G

Janowski Bronisław zag. hiąże 0 Krynt Wawrzyniec zag. paszport niemiecki. wyd. przez.
kę wojskową, wydaną przez
P.K.U.-Pfotrków rocz, 1896, kar- okupantów niemieckich w Ło
tę; mobilizacyjną oraz dowód dzi. Mjejsce zam. Stare Rokiosobisty, wydany przez 'gminę cie, ul. Obywatelska nr. 41.
398-3-2
Wadlew, Starostwo Piotrkowskie&
i pozwolenie na prawo jazdy sa··
Kac
Da.wił zag. tymczasowy
moehodem nr. 558. Miejsc~' zam.
· , dowód osobisty, wyd. przez
Łódź, ul. Łączn~ nr. 7. 188-3-3
Komisujat Jłządu na m. Łódź.
Judkiewicz Sura zt!g. paszport Miejsce zam. ł~ódź, ul. Piotr'
niemiecki, wyd. przez wła- kowska nr. 83.
397-3-2
dze ok:np::icyjne w Łodzi. M!ej·
sce zam, Łódź, ul. Aleksandyj- Kon Jakób za.gubił paszport
s'.i:a ne. n.
' 313 3.3
familijny niemiecki, wyda.acperska ,Mt1rja zag. dowód ~~/zr1.zezMy;eł1·~~eze okupaŁcó•ydjźne v;1"
1
, osobisty, wyd. przez Kom. Piot ·
<, zam.
• 11 ,·
P.P. w Łodzi. Miejsce zami.e~w.k. •
rkowska nr. 66,
185-3-3
Łódź, Księży Młyn.
770·3-1 .Keil~ch Gustaw za_g. zezwole,
me na uruchomienie octowlek o w i Wacławowi skradz. nl w Łodzi przy ul. Orla nr. 25.
portfel zawierający: dowód
189-3.:3
osobisty, wyd. przez Kom. P.P.
w Łodzi w r, 1920 oraz metry- Kraska Francisikowi Kradzfo.
, no książ. wojskową rocznik
kę nrodzenfa i różne kwity.
Miejsce zam. Łódź, ul. Łączna 1891, wyd. pl'Zez P.K.U-Łódź-m.
191-3-3
nr. 40.
757-3-1

J

J

G

G

J

Kach11rski Edward zag. tym·

cznsowy dowód osobisty,
w;vd, przez Urząd gm. Boksyce
wojewódzhva. Kieleckiego. Miejsce zam. Łódź, ul. Przejazd 14,
"
193-3-3
-•Kamiń~:ki Antoni zag. książecz
kę wojskową rocz.1897, wyd.
puez Komisję kontrolną Leż4
nicy Małej, gm. Tkaczew. Miejd
sce zam. wieś Wąkczew, gmina
Klajner Szaji·Lajbusiowi s1Ha- Tkacze w, pow. ŁęczyckiegG>. 3"3
. · dziono książ. wojskową r.
1901, wyd; przez P.K.U.-Kielce.
uflicka Balbina zag. w KraMiejsce zam. Kielce, ul. Bozenkowie dowód osobisty, wyd.
tyjska ur. 12.
750-3-1 w dniu .3 stycznia 1924 r. przei
aźmierc1.ak Walenty rngubił Komisarjat Rządu na m. Łódź.
K du\",'Ód, osobisty, wyd. p1'zez Mif'jsce zam. Kraków. 195.3„3
aszyńs!d Michał zag. paszport
Urząd gm. ChojHy, st. Łóddde,
n\emiecki, vąd. przez wła
książeczkę woj!'!kową r. 1890,
wyd. prnez P.K.U.Pł,ódź-powfat dze okupacyjne w Łodzi oraz
orai portfel :zawierający różt1e wyciąg z ksiśg ludności, wyd.
dohumenty. Miejsce zam, Łódź przez Magistrat m. Warty. Miej
ul. WólczHńska nr. 14fs.
3-1 Fee zam. Łódź, Lagiewnicka 25.
317-3-3
'ustosz .Adam iag. książeczkę
ancumó•rna Amelja zagubił.i
, wojskową rocz. 1890, w:vd.
dowód osobisty,, wyd. przez
pr:rn:?i P. K. U.-ł ódź · oraz tymczasowy dowód oso bis ty, wyd. Komisarjat Rządu na m. Łódź.
przez Kcmisa.rjl,t Rządu na m, Miej,~ce ZfHn. Łódź, ul. Wólc1ań
337 .a.a
tódź. Miejsce zam. Łódź, ul. ska ur 28.
Przejaz~ nr. 65
381,3-2
rle$zkiewicz Wojciech owi
skrndziono v~,ekslel nr.10146
udlińska Franciszka zagub.
K dt)wód osobisty. wyd. przez na zł. 140, wystawiony przez H.
Unąd gm. Widiew za nr. 101. Szpigela' i D. Bromberga, na
Miejsee zam. Ruda, Pabj;1,nnłc zlec Rysza1da Schrodera, płatny
ka.
739-3-2 d. 20- VII r. b. oraz paszport rosyskj i. Miejsce 1am. Łódź, ul.
.lenicka. It:1 zagub. paszport Pańska nr. 63
· 331-3~3
niemiecki, wyd. w Łndzi
ajer
Edmund
zag.
tymczasoprzez okupantów niemiecłdch,
we zaświadczenie zwolnieM:iej~ce zam ..tódź, ulic Nowo .
9e~~~~~~~!'..-~-=--~!'·
393-3 ,2 nia z wojska rocz. 1002. Mlejs,ce 2iam. · Pabjanice, ul. Łąkowa
l(5nig Moszei: Lajb zag. do- nr. 8.
315·3·3
wód osobisty. wyd. w Łę
ac ,Moszek zag. kartę bezterczycy pn;ez Magistrat i dwie
minowego urlopowan~a rocz.
kart.y wojskowe. MJejsce zam.
1901 kateg. C 2, wyd, przez 38
Łódź, ul. BrzezińBk,a nr. 16~
377.3,2 p. 'P· w Pnemyślu. Miejsce iam.
Łódź, Pomorska nr. 97. 808-3-3
~·cperskiej Janinie skradzioK no kufer ręmmy 7.awier.iją Kulisiewicz Mieczysław Z!!gu„
bił książ wojskową rocz.
cy następujące dokumenty:' doR
wód osobisty, wyd. przez Kemi· 1895, wyd. przez P.K.U.-Sieradź.
sarjat Rządu na m ł,ódź or2z Miejsce zam. pow,iat Sieradzki,
kartę urlopowania. Miej.sce zam. gm. Złoczew, wieś Stanisławów.
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Łódź,Przędzaln~ana

nr.51311-3-3
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kupska Wa.lerja zag. patent
Artur zagub. dowód
roziewicz Ignacy zag.
Abram Szla.ma
Rufenach
L elenowski
osobisty. wyd. przez
zam. przy ul. Zgierskiej M żeczkę wojskową rocz. 1900, O kateg. IV na sklep
ksią

spżyw

nr. 43 zagubił świadectwo wydanę przez :'. K. U.·Ku~.no. czy za L. 3534, wyd. przez Izbę
384:-3-2
handlowe III ka.te~. wydane Mieji1ee. zam. Łódź, uL Głowac·· Skarbową w Łodzi.
734: 5·2
przez Il Urząd Skarbowy ka nr. 12
ędzlckiemu Klemensowi skra775-3-1 Ma.oner Bruno za.g-ub.'--d-ow_Ó_d P dziono dowód oi:,obisty, wyw Łodzi.
osobisty, wyd. przez Ko- dany przez star. Łęczyckie. 3-1
Langner Józef, za.gubft-pa·
piery wojsk. r. 1897. wyd. misa.rjat Rządu na m. Łódź.
;,ikus Leonard zag. · zaświad
przez 8 pułk legjon6w w Lu- Mhjsee r;am. Lódź, Przejazd
czen;e wojskowe, paszport
742-3· 2
blłnie. Miejsce zam. Łódź, ul. nr. 6'7.
niemiecki, wyciąg z ksiąg sta·
81-3·1 Morciniec-Antoni ·:c-MiJ:l·Tanna łej ludności i r.ietrykę urodze·
Ciemna nr. 41.
· zag. paszporty niemkcin~, nia oraz dwie książ.:;czki związ
a.skier Macher, zag. paszport.
niemiecki famil1jny wvd. wydane przer. y,ładze olrnµaeyj· kowe.
755-3-1
przez c-kupantów niem. w l..10- ne w Łodzi. Mie,j:]Ce zam. t.óciź,
Edward.owi skradzforro
d'zi. Miejsce zam. Łódź, ul. ul. Podmiejska IH'. 15. 3f>7 3-3 . książeczkę wojskową roc.:m.
Nowo-Targowa .nr. 12. 783 3·1 ·Margolisowi HHerow1 skra.dz. 1890, wyd. przez P.K.U.-Sieradz
1
portfol :w.wiu·;tijąey: dowód oraz osobisty
ajzerowTcz Jakub D1:nvid iag.
dowód zwolnienia
świadectwo na konia, wyd. oóobisty, W~'d. pr;:e:z Kom. Rządn · z wojska, dwa weksle na ogól·
w Tuszynie, Miejsce zam. Łó ::'ź, na m. Łóclź, z dn. 11. X. 1923 r. ną sumę Rb. 250 i książeczkę
738-3·2 oraz książeczka wojsk. rocznika szoferską.
ul. Zgierska. nr.· 14.
702 3-1
ejzor Judka Rafz zaJł. dowód 1885 wyd. przez P. K U. miejN ---ilpucho-wski Antoni zagubił
osobisty, wyd. przez KomE· sce zamiesztc Łódź, ul. Sieradowód ósoListy, wyd. przez
323-3-3. Urząd gm. Grnbów powiat Łę·
sarjat Rządu na m. Łódź oraz kowskiego nr. 25a.
kwit obrotowy. Miejsce z[1m. Majewska Zofja za.g. dowód czycki. Mj.cjsce zam. Łódź, ul.
osobisty, wydany przez Kom. Oficerslra nr. 5.
3--3
Łódź, ul. Wschodn.ia nr . 6.
798-3-1
1mdau NatJ.:u zag. książeci·'-'il R.:ądn na m. Łódź, dn. 19-Vl.
ieszczyniewicz ,lózef zagubH
139:3 3
wojskową. wyd, przez P.K;U 1924 r. :za L. 465.
książoczkę wojskową roczn.
-Łódź. Miejsce zam. ł. . ódź, ulica Nowińska . -Wanda zag pa.· 1893, wyd. przezP.K.U.-Brzeziny.
są)ort niemiecki wyd. przt.1i
Nowo-Targowa nr. 12. 336-3-3
746u3"1
apot Edward zagub. kwit od otup. niem. w Łodzi. Miejsce
kaucji na dojazdowe kolej· zam. ł...ódź, uL Nawrot nr. 29. Dodczas okupacji niemieck:ej
758-3 1 r zaginęła Janina. Siwińska
ki, wyd. w r 1~18 przez Dyrakks. Id 24, urodzona w Łodzi, córr.ję Kolej1;)k D.1jaidowybh. Ml.ej- Nowiński
Ignacego Siwińskie~;o i żo
wojsf. 1889 r. wyd. przez ka
sce zam. Ruda P!1.bjanick<l, ul.
ny j>·:go Ladwiki z Miterskich
345-3-3 P. K. U. w Łodzi. Miejsce z.nn. Si wińskiej.
Stara Rudzka dom.
7.13-3-2
Łukawska. Zofja zag. pasz- ł„ódź ul. Nawrot nr. 29. 75.6-3-1
tym::za.zag.
T<ideusz
oieklas
port niem. wyd. przez ok.u· i NachaBriitburd zag. dowód 1 sowy dowód osobisty, wyd.
pantów niem. m .. Łodzi. Miej- · · osob. · wyd. w Szezercowie. przez
Komłsarjat Rządu na m.
sc.e zam. ~ódź, ul. Cegielniana M. Zfl.m. Łódź ul. Pr. Nat.ruto- Łódź. Miejsce zam. Łódź, uUca
501-3-l
22.
nr.
wlcza
762-3·1
nr. 91.
3-2
Źabia. nr. 10.
·
uczak Stanisława zag. tym cz.
odeza-ś-jazdy-- tr11.mwa.jem
dowód . osob; wyd. przez Ni-ser~. Stefan u<gubH książ.
WoJ~;k. rocz. 1908, wyd. przez
z Widzaw:t do Łodzi zaglną
Magistrat m. Gostynina. Miej- V Baon fierostatyczny w Brześciu łtt (.1zarna i skór Lana tecz''.:a za.sce z!!.m. Łódź Nawrot nr. 41. n. Bugiem. Mie.~sce zam. wieś
789 31 Kr:i:epocin, gm. Tkaczew. p.)W. 1sie•·ająca: l urotest i~a zł. 100,
wyRtaw. Ch. Drezn,::r Łódź, Il
_____ 3-3 protest n11 z!. 255, wystawca.
a.eh Paweł Z~łg--:-tymcz. do· ,Łęczydd.
wód os ob. w yd. przez K:im.
F. Rozenblatt, Łódź. różne doRządu na m. Lódź Miejsce Najdat Cb.;1jm zagub. weksel,
wystawiony przez firmę kumenty orai notatniki han·
zam. Łódź, ul. Sosnowa, nr. 13.
784 3.1 Zła.tyn, 'Weksler i Sicawski, dlowe i kslążi:a obrotowa. Po·
.
na zlecenie p. S. Wa.ciarza na wyższe dokumenty i protesty
M
·
----ostek Dawid sum~ zł. 369, płatny d. 8-7 24 uuieważniam. Uczciw1 znala2'·
M(1szkowicz
zagub. książ. wojsk. r. 1901 roku. Niniejszy weksel unie~ cit zechce za wynagrodzeniem
737 3-2 zwrócić do firmy, Włókno Kra·
wyd. przez P. K. U. w Łodzi waźniono.
oraz p.~tent kateg. m wyd.
t?we~~_'.~~' Ziel_ona 7. 712-3-2
w Łasku i kwit od ostemplo· lY
ń k' B d
i cz ke Wilhelm zag. kalą1eSZJZY s I "h anowi s-.rażeczkę wojslrową, wydaną
w~rnia wagi. M. zam. Łask,
751„3.1 przez Komisję Kontrolną pny · dziono książeezi~ę wojskową,
ul. T.vlna nr. 3.
K. U.-Łódź oraz .świadectwo wyd. przez P. K. U„ Łódź oraz
achnik Konstanty iagubił P.
na konia m'!.śei kasztan, lat 5 B meiryid urodzeni&. Mlejs~e
demobilizacyjną
kartę
308"3-2 zun. Łódź, ul. Wólczańska 226.
bez imaku.
r. 1901 wyd. p1zez Ok:1 ęg.
726-3-2
zag. - Konstanty
Qlejniczak:
kład Uzbrojenia w Przemyślu.
doza.g.
Zygińu,it
potorczyk:
przez
wydany
osob.
dowód
·
Miejsce r.cam. Łódź, ul. Sika.w·
wód osobisty, wyd. przez
759-3~1 XII lrom. P.P. w Łodzi. Miej.
ska nr. 25.
s.~e zam. Łódź ul. Kątna nr. 24. I Komisarjat P. P. w Łod1.i.
8 3
Mie.)sce zam. Łódź, nl. Wróbla
778-B~ l
,
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Ma~:~~f ~ sot~oi~;d. ~~f!~

Urząd gm. Lisobski, wojew.
. 790 3·1
Lubelskiego.
eszek Abram zag . dowód
osob. wyd. ~ Kole.
3-1
Milewsła. Doba t syn Nachum
man zag. paszporty nie·
mleckie, wydane przez władze
okupacyjne .w Łodzi. Miejsce
zam. Łódź, ul. Zawadzka 49.
.731-3-2
[Maślankiewicz Pkt·· zagubił
dowód Qsobisty. wyd. przez
Ur·zą~ gm. Wydrzyn, pow. Wie335-3-3
lusslu.

M

p

St!Uiisław
OLeś.
reJestracyjną

Z8 gub.

kartq
roozn. 1891,
wyd. pni;ez Komtsarjat Rządu
na m. Łf>dź. Miejsce z:im. ł... ódź,
ul. Kilińskie~o nr. 77 •. 715-S-2
łtarzewski Tomasz zagub.
O paszport rosyjstd, wyda.ny
w Rawie oraz niemiecki, wyd.
w Łodr!lil. Miejsce za.m. łJódź,
ul. Południowa nr. 40. M2-3-2
~ba1~hówna Hendla zagubiła dowód ososisty, wydany
przez Komisarjat Rządu nam._
Łódź, MieJsce zam. Łódź, ul.
723-3-2
Północna nr. 10.

O

714-3 2

nr. 14. ______

. pastu~zka Wincemy zagnbił
legitym. wyd. z fabr. Geyera
T.:>w. Akc. Mieh-~e z&m. Nowe
Rokicie, Hada·Pabjanicka, ul

Szkolna

ll".

6.

108 3-3

łachd~ński Abr;.;.m zagubił do""ód o~obisty, wyd przez
Urząd gm. Rospr:za. Miejsce zam.

P

ł„ódź,

ul. Pańska nr. 1.

320-3-3

ell Otto zag. kartę odrode•
n.ia r. 1900, wyd. prze": PKUSieradz. Miejsce zam. wieś Dublinek, gmina Widzew, powiat

R

Łask.

777-3·1

Urząd

gm Doł>wun, pow. Ła.ski. Miejsca
zam. Łódź, ul. Zawadzka m·. 10.
769-3-1
ychterowi Ceza.remu skradz.
książeczkę wojskową roczn.
1888, wyd. prt:~z P. K. U.-Łódź.
Miejsce zam. Łódź, ul. Kiliń
753-3-1
skiego ur. 154:.
ozen.wBsser A br; m zag. dowód osobisty, wyd. przez
Kom. Rząda na. m. Łódź. Miej·
sce zam. Łódź, ul. z~wiszy 7.
795-3-1
otbajn Helena F~ag, paszport
niemiecki, w yd. przez okupantów w Łodzi. Miejsce u.m.
309-3-2
ł„ódź, GdHil'.'ka ur. 5
~~~~~~~~~~
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R eingensb~rg
zag. dowód

---·---·--Lifda Chene

osobisty, wyd.
pnez Komisarjat Rządu na m.
Łódź. Miejsce zam. ł:.ódź, ul.
380 3 2
Południowa. nr. 13.
oz~nbaum Mena.chem zagub.
dowód cso;·isty, wyd. przez
Komendę P.P. w Łudzi za nr.
212, Ni.Pjsce zam. Łódź, ulica
378-3 2
Kilińskiego nr. 49.
Rog:d'i Andrzej zagub. ksląż.
wojs({. roczn. 1895, wydany
prz.ez: P. K. U. Łódź, oraz metryk.
urodz. wyd. prze:;;; parafje Woź·
nice. Miej~ce zam. Łódź, ul.
319-3-3
Lipowa nr. 13.
ailmiewshi Zyg·munt zaguoił
tymcz. dowód osob. wydany
Kom. P. P. w Łodzi. Miejsce zam.
Łódź, ul. Miedziana 11. 356-3-3
ad-wański Michał zag. książ.
- wojsk. roczn. 1899, wydaną
przez P. K. U. w .Łodzi oraz
wycią~ z ks. stałej ludn. Miejsce
wm. Łódź, Zawiszy 38. 829-3.3
akowska Ruchla zagubiła dowód osobisty, wyd. przez
Mag. w Pinczewie oraz kwit od
zegarka. Miejsce zam. Łódź, ul.
Piot.'.'kowsl_.:a nr. 83, u pp. M.
312-3-3
Lewińs~:icb.
ibilski Bronisław zag. Tym·
cza.sowy dowód osobisty,
wyd. przez Kom. Rządu na m.
Łódź. Miejsce ,zam. Ł61ź, ulica
786-3-1
Srebrna nr. 8.
-:~, zy;mańska Marja zagubiła
tymez. dowó:i osobisty, ·wydany przez Kom. Rządu na m.
Miej5ce zam. Łódź, ulic&
Łódź
774_3„1
Piwna nr. 23.
ztarkmaa.owi Hilaremu skra·
dzto1.10 kartę odroczenia r.
1902, w yd. przez P.K.U.-Łódź.
Miejsce zam. Łódź, al. I. Maja
763-3-1
nr. 3.
zule Cecylji skradziono paSfiport uiom!ecki, wyd. w Ło
dzi przez okupantów. Miejsce
zam. Łódź, ul. Wólczańska 93.
788.3-1
ztillerrnan Uszer zag. kartę
pobytu r. 1902, wyd. przel
Kom. Rządu na m. Łódź. Miej„
.sce zam. Łódź, nl. Wschodnia
792·3-1
nr. 67.
ztu!c Jan za~ublł kartę wojskową, wydaną prze~ P.K.U.·
Łódż-m. Miejsce zam. Łódź. ul.
733-3.2
$w. Anny nr. 22.
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książeczkę wojsk.
kartę mobilizacyjną roczn.
1901, wydaną przez P. K. U.Łódź-m., na imi.ę
Mosinia.ka

Lipszycówna
'Iiomara
paszport familijny

s

T

Skradziono
i

zagubiła

Ę

DO W __
:~--

al.dman Szimon 1 zag. patent
kat. ·VIH. wyd·. w Łodzi,
ol.mpa·
cyjny, wyd. w Łodzi. Miejsce przez ll. Urząd lzby Skarbowej.
zam. Łódź, ul. Sieradzka nr. 1. Miejsce zam. J'. . ódź, ul. Pmnorsk~{
799.3,1 nr 51.
Zn;mn:nta.
735 .. 3„2
720-3·2
-----iener Jakób--zagnb. do;-ód
rybownik Dvrnjra zag. paszq
<1romonowic?. Saul zagubił
port okupacyjny, wydany
osobisty, v~yd. przez Kom.
paszpo.rt niemiecki, wydany
przez władze okupacyjne w ł„o. w Łodzi prz1~z okupantów nie- P.P. w Łodzi. Miejsce zamieszk.
dzi oraz książeczkę wojskową mfockich. Miejsce zam. Łódź 1 Łódź, ul. C!~g1elniana Dl'. 29.
782-3 2
r. 1894:, wydaną przez P. K. U.- ul. Ptezyd. Narutowicza nr. 40.
730 3 .. 2
ilczyński · Ai:idrz.ej
zagubił
Łódź-ro. Łaskawy znabz~a zechce zwrócić do redakcji·· nini.ej Tryb~::,_8,tefan ~~gub .. Papb_~J W
·
dowód osobisty, wyr!:my
WOJSwwe. M1eJsce zamiesĆ<k. przez Starostwo w1 Wieluniu, na
~~ego pisma.
72· H-2
Kolusz}l"i, wieśŻakowfoe. 370 3-2 wyjazd do Francji w r. 1922.
zmechel Brunon zagubił do22
erpiał Wilhelm za~:ubił tymwód 0:-1obisty. wydany przez
T
czasowy
dowód
osob„
wyd.
ojty.sfak
Leon
zagublł
tym·
V. Komisarjat P.P. w Łodzi za
czirn,JWl':l ~7.<~śą-1fadczente denr. 2555. Miejsce zam. Łódź. nl. przez Kom. Rządu nu m. Łódź.
Główna nr. 2
366-3·2 Mie,lsce zam. Łór1ź, al. I. Maja mobilhl:lc. rr,cżn. 1900 wv·;fane
nr. 36:
396-3-2 przez Kcidrę Z tpas. Kom. T. nr. 7
tarula Stanisła'R"Ireneust: zaw Poznaniu.
192~a . 3
ran1ialsk~
St{jnisła
;;v
zaguh~ł
gubił książae.:i.:kę wojskową
e~'.asie poźarn domu u::zętiU
·
ks.
WOJsk.
roczn.
1906,
wyd.
i dowód osobisty.
376-3·2
Grnlnnego od 13 rtuździor·
przez P. K. U. Łódź m. Miej,~ce
zerer Karol zagiJbił portfel zam. ł...ódź, Frejlauberga 15. H-3 nika 1923 r., zosbla s;Jalona
znwierający ks!ąźecz'{ę woj- wajnberg Mojżesz zag. wyc.ląg tabela likwidacyjna WHi i ko·
skową, r. 1893, wydaną przez
z ksiąg staiej ludności, wy- lonji Charchóvr-Pański, gminy
3-3
P.K.U.-Lódź. Miej:~ce zamie3zk. da.oy w Łl')dz;i oraz we!~sel na Wienchy, st. Sier::i~z.k.ie.
Łódź, uL Komitautyno\1';ska 119. sumę mk. 277,000,000 wystaw. w~feiak F'ra\1ci~;tei?:- zagubił!
389-3-2 Ftan1'eltal, na zlecenie M. Wajudokumeat wojsk., wydany
ahlmon Józl.'f zagubił !rniąż. berga. Niniejszy weksel 111nie- p!·zez 24 p. art. pol. w J;.u·osła
Miejsce zum. ł..óilź, Dl.
;.v:)jskową r. 1900, wydauą 1 ważnia się. Miejsce zam. ł_,ódź, wi-µ-m.
340-3-3
791-3· 1 Lipo•;r;a m". 9
pczez P.K.U.-ł„ódź-m.. ora.i legi- ul. Cmentarna nr. 3.
tymtH•ję frontową. Miej.sce zam.
ęgier Stanisb
za~;. kartę wesoło~1 ski St;mfsi~w Z3'-.!Ub.
książ. wojc,;k. rocf:n. 1894:
ł.ódź, _'!~Zaw'_iszy !~~O-y_~ W rejestracyjną roczaik 18B3.
I 747.3-1 wyd.an.~ pr:•.ez P. k, U Kutno,
zwarc Majer zag. książeczkę
oraz paszport nlemi.edd, wydani.
wojskową, wyd. w Wieluniu wudka Abr\im-Lt4jb zagubH
przez władze okupac. w ł.od:•;:v
przez P.K.U. 27 p. :p • .d. 22 VI.
4 weksle: I. na zł. 259 pł.
· B07-3-3
Miejsce zam. Wieluń ul. Radz- 30-VI. rb., wystawca W. Domb,
·k'ł nr. 17.
190-3-3 na ?.lecenie H. M. Domb, II. na. Z agubioną została k~gityma(·ja
~ rejestrncyj!la na samochód
iwecki Józef zanubH tymcz. ił. 277 pł. 3~ VII. rt.>. wystawca „Profos'' Nr. ł". D. 130, wydaW.
Dornb
nf-1
:d.
H
M.
Domb,
dowód osob., wydany przez
na prze:t: l;.omis,]ę rejestracyjną
XI Kom. P. P. w ~todzi. Mii;ij'lce III. na zł. 277 pł. 19-VH. rb., przy D.rr~keji Robót Pnblicz~
wyHt. W. Domb na zL FLM. Domb,
zam. Łódź, Graho'\.Ya 17. 200 3-3
IV. na zł. 139 pł. 29-VII. rb., nych vmjeNództwa ł.ódzi•iego
wjewicz i H~Htz z.agubilł za- wyst. A. Kirsz.bk,um na ~lecenie na imię „Tow. Wielkiego Mły·
i..._ świadczenie o zaliczeni.u za
A,L. Wu:H'.a, pl. V•·' Łod2,i oraz na Reich i Chniieinicki w Ka770.3-1
nr. 150740 na snmę 530.000,000 dowód osobisty, wyd. pr~~ez Kom. liszu:'.
mk. Miejsce zam. Łódź, uHca. Rządu na m. Łódź i kwity ob- zaginęło Zel.WOlenie \Ul ltfU·
chom~r-mle pończoszarni \VoN'o"';~:orr:dejs.ka nr. 5
321-3-3 rotowe, mająfko\\1 e i Ióżn.e ra„
chunki.
778-3-1 fsi i S ka w Łod·~i. pri.y uHey
ułec(d Ignacy Iii.gubił książ.
AJ.oeja J„ f.'O Maj.a Nr-. 14, wye.... wojsk kateg. c. I wyd. przer.
woźnia'tl;. Jan. zagubił dowód dane pnez Uv:ąd Pnemy1'bP. K. U. Łódz. Miejsce zam.
osobisty, wydany przez Il. wy w ł... odzl.
·
797-3-1
Łódź, ul. Kątna nr. 54. 3i2-3-3 Kom. P.P. w Łodzi. Miejsce iif-i·
zaJdde
.
~nto~_iemu
-9~~radz!omieszkania Łódź, ul. Sikorska
no do.vód o.„ob., wyd. pr„ez
ie1·adzki Feliks Zf.gubił dowód nr. 23.
387-3-2
Komende P. P. w· f~odzi. Mfojosobh~ty, wyd. prze! Komis ..
Rzeczp. w Warsiawie i kar.tę re-· wróhel Wojciech zagubił' le- sre zam. Łódź~ n!. Szkólna 19.
764-3-1
jestrac., wyda.na. przez P. K. u.
gitymację~ wydaną przez
w Łodzi. Miejsce zam. Łódź, Urząd Śledczy
Łodzt Miejsce zaginęio-ś-;11:,dedwo przemyul. Zakątna nr. 28..
a32„3.3 zamieszkania Ł6dź, · ul. GubersłOV-! 0, ~:fft Uf, v, yd. przez
nafor1~ka nr. 35.
394-S 2 Urząd hhy Słrnrb~iwd w Łodz.i
zwarc Salomon zagubił kartę
mobiliza.c. l'!)CZ!l. 1896~ wyd. weksel Gecei zagub.. paszporl za L. 8609 aa imię Bachmajer,
373-2-2
przez P. K.
Łódź m. oraz portzagraniczny., wydany przez Hersz Majer i Ha.
f I
Kom. Rządu na m. Łódź .. Miej- zaginął- do'!:ód . osoofsty, na
e z różnymi pry•;l\Tatnyml do- see zam. Łódź, ul. Konstanty„
imię Ch1H1y Rc-j't.y R::mgieM
kumentsmi. Miej3ce zam. Łódź
ul. Kilińskiego nr. 44., 316-3-3 nowska nr. 20.
332-3·2 ·wicz, •;;:yd. przez Magistrat m.
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itkowskiemn St~rn)sławowi Tomasi:o 1· a-M.azowie~kiego.
.
743-3-2
skradziono pa::::zporty ks. Jana
skradziono portfel zawieRozmaińskiego i Aleksandry rający: zaśw. zwolnienia. z woj- żvcif-ń ~~-:a Marja ZQfja-Le\)lrnd"'
Rozmaińskiej, wydane przez Ko- skH r. "1878, wyd. przez P.K.U.ja zagur.1iła do ""ód o;:;obi.sty,
misarjat Rządu m. Łodzi i ple- Łódź m. oraz poz·\\·olenie na wyd. prz.m~ X. Kom. P. P. w Ło
nipotencję na sprzedanie fol- broń.i różne zaświadczenia i pa- dzi or.n śwfodedr.-vo obywatelwarku Sita.nice.
327-3-3 piery obliczeniowe. Miejsce za- stwa, wydane przez Kom. Rządu
mieszkania Łóiź, ul. Piotr.kow- na m. Łódź i metrykę urodzenia.
d
Skra ziono ·portjel zawierający: ska nr. 23.
710.3-2
365·H·2
kartę pobytu na imię Lipa
Sztulbaum, wydaną przez Sta- wichliński Jan zagub. dowód zaginął patent kateg. l V-eJ na
rostwo m. ,Lodzi oraz kwit inkaosobisty, wyd. prze:vKom.
sprzedaż pieczyw91 na imię
so111y Banku Spółek Zarobko-: P.P. w Łodd oraz książ. woj- Ida Buchen~ wyda.ny w Łodzi
wych oddział w Łudzi na 2 wek:s· skową i kartę mobilizacyjn~\, przez Unąd Izby Skarbowej.
e płatne 28-VI 24 r. w Koni- wydaną pr:r.ez P. K. U.-Łódź.
Miejsce zam. gom. Nowosolna,
nie na 600 71.
379-33
717-3-2 pow. Łódzki.
186-3~3
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Nr. 29
w grudniu ubiegłego
Zaginęła
roku legitymacja urzędnicza,

wydana przez Kuratorjum Okr.
Szkolnego Łódzkiego w Łodzi,
na imię Jana Wadowskiego,
n:rnczyciela szkoły powszechnej
w W duikach, pow. Radomskię
go.
3-2
zaninęła·

koncesja :n& sprzedaż
wyrobów tytoniowych,~ wyd.
przez Izhę Skarbową w "Łodzi,
za L. 1342. dla Spółdzielni Ż1!
nien;kiej IV. dyv-łiZjonu Taborów.
3 ... 2

zagubiouv legitymację urzędnićią,

wyd. przez Łódzli.ą
na imię Barczewskiego Zygmunta. Miejsce
zam. Łódź, ul. Kiliń1k!ego 142.
hbę

Skarbową,

705-3-2

patent kat. V.
Z agirął
del starą garderóbą

na han-

i resztkam1, wydany przez hb'i} Skarbową w Łodzi na Imię Karol
Zdradek Miejsce zam. Łódź, ul.
Zgiert1ka nr. 85.
3.2

zajderman Hersi Lejb zagub.
dowod osobisty, w~d. przez
Kom. Rządn na m. Łódź. Miej;;;ce zam ..Łódź, ulica Aleksand wwska nr. 23.
382-3-2
ptszport fatnil~joy,
Zagnblolw
wyda.ny przez władze Oimp.
w Łodzi, n1 itrlię Władysława,

anio.y, Artu;·a i. Hali.uy Kalum
3903 2
-zaginąf dowód osobiStfp:-A.Uny Ziegforównej zamieszk,
priy ul. Andrzeja· nr. 8, m. 6.
wydany przez Komisarjat Rządu
na m. Łódź.
361-3.3
zinłc

z3gubił

Ewald

dowód

osobisty i książeczkę wojsk.
wyd. w Zgierzu. Miejsce zam.
Łódź, ul. Andrzeja nr. 4?. 328 3-3

Z

aginął

kwit k&U.Cfjny na rb.
50-- i.ia imię .Józefa Kokoszy
wydany dnia 16. IL 19~4 r. przez
Tow. Akc. ł.ódzkich Kolei Dojazdo~vych.
305-3-3

Zagubiono276d'i'\'a

weksle: I na
wystawiony
przez M. Fusk na zlec. B. Działowskiego płat. 30. VI. 1924 i II
ńa. sum~ 275 złp. wyst. przez
E. Klubsldego na zlec. Buzyna
i Baumberga, płatny 7. Vl.1924 r.
187-3-3
[siJmę

złp.

do'!ód
b. na imifZ
Zza.gub.
Herszkopfa. Dawida., wyd.
OS'.J

Łódź oraz
wojsrr. r. 1886, wyd. przez
PKU. Warszawa.
3-2

przez Kom. Rz n , m.
_.aiąż.

Drukarnia Państwowa
w

Łodzi.

Piotrkowska 85.

Tel. 29.

Redakcję zakończono:

18 lipca 1924 r.

