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Łódt,

dnia 28 lipca 1924 r.
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Cena numeru'pojed.15 groszy. Konto w P.K.0.80091.
I I. I\ 11\\11 111111111\1 I ,.;..:m" · ait1 '" .·von;- >«:I tli •~MiH. do 2~e: p. „.
'!łDziennłk Urztdowy• przyjmuje ogłoszenia instytucyj svoHn:t•·y·~r . ,z~··•,nm•~c ł'llłlliezoeJ, ·~d .t•1<ób A&Ś ~·rywarnyeb tytk.
takie, które wynikają, ze sto.sonku do władz rz1&dowyeh i w~ll•tt-1dooy 1••
„.y,ur-)'i · Gem. ogłoi.7.eił: dror·ne 2 grosie Zil wjr1ta.
najmniej 2ó groszy. Zwyczajne: 15 groszy za w1e1sz oonpurełowy flfłroni:. 4 '\Z.1JRłiy1
.
Kaida nowa podwytka taryfy obowil;\zuje wszystkie jut przyjęte ogłoszenJi'l od ,foia 1miany cen, bez u'rzedniego zawiadomienia

IJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ws:rtslni~

Ogłoszenia zamlejsoowe I zagraniczne przyjmowane są tylko przez Biuro Ogłoszeń, Wydawnictw I Informacyj Pr111wych
~.182.

========== „EPOKA" w Łodzi,, ul. Slen~fewlcza 67, wł. Adam Benke. P. K. O. M

==========

TREŚĆ.
111 276. Rozporządzenie w przedmiocie odszkodawań za zabite zwierzęta.
· •
IV. Wyd ział Pre z yd ja I ny: 277., Nowoogłoszone przepisy i rozporządzenia. 278. Odpowiedzialność
. za wykroczenia budowlane. Wydział Rolnic.twa i Weterynarji: 279. Pomoc dotkniętym klęskami żywiołowem
V. Ruch służb owy: 280. Mianowania, przeniesienia i zwolnienia.
VI. Kom u n i katy= · 281 .. Otworzenie miejscowości sanatorjutn dla piersiowych i niedokrwistych .282. Przetarg publiczny
na· budynki folwarczne w majątkach państwowych,.
.
Ogłoszenia. ·

ID a
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ROZPORZĄDZENIE

,

wprzedmiocie odszkodo·wań za zabite. zwierzęta.
zaibiite· z pole:ceinfa Wł~dz Państ;w.01wy1ch ·lub p~dłe
skutkiJean 1s-zcz.ep:ień, z.airzątdwny-0h przez te Władze. (Dz.
q. R. :P. Ntr. 39 ·z 1920 r. piaz• .237) niniejszym uSlt·ana/"wa;m, wż dlo od'woł1ania n:ast~rpuJąc.e normy ;wymiam od1

sizk·od:owań, a mian()lwiiCie:

ą.a

a)

za

źr~biętia, do
ilrebięt;a .~do

koinie:
• 50 zł.

1 roiku
2 hut

Ikonie od 2 do 3 · lat
1kornie robocz,e 3-letmie i strursze
lub 0ięż;s,zeig-.o tyip!U
•
ikooie in1sz.Ja.chetn:ionie (póbkrwi)

.

1

dID1e!Il1i em
1

. 120 "
. 200 ''

lżej:s1zego

. 320 ,,
Z UdOlWO-

ipochodz~rnia

• 500 "

muły

. 100. "

OS'ły

b)

•

60 "

.

30

•

80 "

·z.a by.dło rpgate:

za. 10ielęrta do pół roku
. .
jałrnmruik od · pół mku d'O .roku
jałowtrriik od r:oilrn do 2
' ibruhaje, WO'ły i kr owy
1

lat

~

•

1

Na moicy ·:r{)IZ\piotrządizerruia M. R. i D •.P. z dnia 7 majia
1920 ,r. w ipirzed:mio1cie wy1m1anu '0idiS•Zjlwd.01wań za ~wie

rzęta

• .• • • • • SO ,,
• „ / 10 "
.c) z a t r z o id ę ,c; h 1 ew n ą:
za 1 klgr. żywej wagi
. 70 8!;
Pirzy wymiair·ze od:sizk.odo:wań za. 100,terjał hodowla:ny obo~ga ipłci, z·ajpis3Jl1y do ksiąg r'od01wod owych jednej z •CentraJ.nych 0::rgani·zacyj hodowlanyich nonny. odszkodowań mogą być !ll'Oldiwy.żis·z·o[le w wyiprudkach za.słu
gujących :na uwzględnieme. o 25 pa-oe.
W '\ry!padikach 1sza001wamia korni pełnej krwi o wyjątkoiwo wyookiej . warń!Oiści hodioiwlaneJ komisje weteryn:aryjno„wyko1I1a'Wcze mogą wyistęp()łWa.ć z winioshlem
owce i kM;y
.i lmźlęta

ja.gnięta

.. .

udzielenia ipodwyiiki ponad 25 proc. maksyimałnej n:0rmy s·zacunkowej !p!fzy dołą.c·zeniu rodowodów:, wydanych prZJez Zairzą.d Stadnin P~tworwy.ch M. R.J D. P.
iRJOfZ4!)·0l"Ządzeruie

niniejsze uizyskiuje. moo. -01howiązu
·od idinia 15 li(p:ca 1924 r. i joonooześrnie na obszarze Wodewództiwa Łórl~iego· tnooą mac ohowiąrująeą
ustanoiwi·one przeze mnie w .dniu 9 kwietnia 1924 r.oku
illcmny ods1 7ilwc101Wań va ziwier:zęta zrubite z polecenia

·jącą.

Wła:dz "PańJSi:wo1wych tub piadle
irządiz.ooych przez te Władze.

Łódź, dnia

10

~il>,ca

19'24 r.

Wicewoje~orla
zł.

. 150 "

260 "

skutkiem s~czep.ień, za-

(-) Ly s zk0i~g ki.
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IV.

W Monitorze Polskim Nr. 149.

OKÓLNIKI.

tPoz. 465.

Okóln1k Miniistra Srpra1w W e1wnętrzny0h
zaiłatwia[lia..spiraw obywaite.Jskich.

w 1sipra;wie sp1osoibu

Wicewojewoda (-) L y :S ~ko wski.

Wydział

Prezydjalny.
2'77
Łódź,

L. Pr. 44 (17) I.

du. 12 :lipca i92·4 r.

L ..Pr. 3734 (1) I.

Okólnik Nr. 160.
Wojew. L6dZ!kie.~o,
Okr. Dyr. R()jbót .Pu.bl., Pana Komisiarza Rządu na m.
Lódź, oraz wszy:sitJkich Painów 8ta['1QISt.ów Wojew6dzt1wa

Do 1Pam.ów Naczelników

Wyldziałóiw

Łódzkiego.

Województ1wG> 1poleca Parnoun dokładnie prze:S·tudj.onoiw·01ogłiois1zone prz.e1pi1sy i roZ!pt()lfzą
dzenia, fl krtóremli. nale~y ·ra1poma.ć po:dtwładny peirsi0nel
. w praikty;ce:
'
cel 001 zrustoo101wiarr11a

wać następ1Ują.ce

W Dzieńniku Ustaw R. P. Nr. 55.

P.oz. 546. RoZiporządzellliie 1Prezydent,a Rzeczypospolitej 1B0Ls\J.dej z id.ni1a 26.VI. 1924 T. o stat1Uoie wydawni00wa „Monitor P1owski", Dziennik UrzędOIWy Rizeoczyif.1-0SIPOlitej :BoilskJi.ej.
·.
lPoz. 54 7. Rozp1or·ząd1zeni,e Prezydenta RzeczypoS1politej 1Po1s1kiej z dnia 26.VI. 1924 r. w iprzeidmiocie sta1tutu Polskie~ LAgencj.i Telegirrufi1cznej.
·P1oz. 548. Rozporządzenie Prnzy1tlenta Rzeczyp.ospo1itej Boli&k~j z dnia 26.VI. 1924 lf. o nadairr1u statutu Pt0ń1s·tJwowyim Zaikła:doon Przernysloiwo-Szko1lnym
dfa a.1nwa.Lidórw w ,Piotr.kotwie.,
Poz. 560. Obw:iesz,cmmie z dni a 26.VI. 1924 roiku
d.oty?zące ~pr.ost01Wam:ia r!C)7-0!0rząidzeni1a Raidy Mini1str6w
z dma 4 lutego 1923 roku o utworz·eniu miais'ta Ruda.
P~bjanicka iw 1
piowiec.Le łódzik:im.
1

W Dz-lenniku Ustaw R. P. Nr. 56.

Ustruwa z id.inia 25.VI. 1924 r. tycząca
mocy obowiązują;cej usfawy z dnia. 7
kwietma 1922 r., w p1rzedmiocie podJwyż;szeinia i 'ZrÓ!wnania staw.eik ,pa-zy niekitórych qpiłatach .stempl.orwy,ch
(należytoś·cfach).
1Poz. 567. Ro~p1()1fząJd1zerri[e Prnzyqenta Thze.czy1p·ospolitej Pi0lls1kiej z dnia 28.Vl. 1924 r. o przekruzaniu
gminom. · czynno1śiei poboru pod1a.tk1u grruntorwego.
1P.oz. 576. Ro74)or:zą.dzenie .P,rezyide1nta Rzec.zy:p()sp·o1iltej !l?lol1skiej z dnia 29.VI. 1924 r., w 1s1prmwie wykonywania op:i,eiki ~połe0zneij nad ·Olbywaitelami po1lsikimi,
którzy w żadnej gminie RzeezYiJ>ospoilitej Po.lsikiej nie
ma~ą praiwa do O\Pieki trwa1ł1ej, oraz p:0no1szenia wynikający·ch stąd koszt6w.

:Roz. 563.

.się .1prz~~idł;wżenia

W Monitorze Polskim Nr. 13.5.

Poz. 391. Roz.porządzenfo Miini1st,ra Wyznań Religijnych i Oświecenia P1ubliC1znegio z dni·a 17.V. 1924 r.
o utw~zeini1u okręgowy0h komisyj konserwwtonskich.
W 'Monitorze Polskim Nr. 148.

Poz. 451. iROOQ}·Ornąidzenie Mfaiistra Sp,r.aw Wez dniia 28.VI.. 1924 !l'., o 1utworze11Jiu Rady

wnętrznych
Spożyw~ów.

Łódź,

dn. 12 lupca 1924 r.

Okólnik N1r. 162.
Do wiszystki!ch Panów Stia11~ostów Województ;wa Lódzkfog.o, Pana Kom~sa1rza Hząidu na m. Łódź, Panów Prezydentów miaist ,wyidz:ielony.ch Komenidy II P.ol. .Pańs:tw.01wej w LodzL
N a obszaira.ch b. zruborn .11osyj1skieg·o winni wzniesienia albo p·~zebuldowy hudOiwli bez należytieg10 pozwolenia, 1tuid zieti 1I1Le stosorwa1ni:a s.ię przy idokonywaniiu robót biudorwlam.y1ch dio przeipi:s6w te0hnfo·zny·ch Juib' farnych,
podlegadą oidp·Olw.iedzialrnoś·c'i ,sąd1 o;wo.-,kamej w myśJ
art. 379-382 KodeksiU KMnego.
,
Art. 37 te~o1ż K;o1de1ksu st1arnowi: 1. iż to, eo 01bwa1rto
lub urząidwno :be.z naileiżyt.eg:o pozwolenia, ulega zamknięciu do cza;su o1mzyma.nia bez na1e1żyteg6 p0rziwole:nia i( c:zęść pierrw:sza. airt. 37), omz 2. i,ż t.o 00 nieprawidłowo zibiu dowamo, ot1wa1r1to, urzą.d1zono, przebudowano,
naipra:wlio!no lub wz1nowL01no, w wy1pa.d1lm,ch, prizewidz.ian y1ch w częś1 ci .d·rugiej teg"O aJrtyikułu, ulega w ;teiiminie,
1pr.zez :sąd wyz1na,cz1onym, znfosieniu, zamknięciu, 1pop rawie1ni1u, p,r:ze:ni1esi·eniu na inne mii.e]j1s1ce 'lub pr.z~wr6ceniu
do stan:u pier:woforngio .na ikos-zt winowajcy (część dl'luga
art. 37), :pir,zyc:zem w my:śl :airłt. 38 rze.cwnego kodeksu
'Prz01pisy, .zruwairte iW a1rt. 37, 1sąd 1st,osuje i w razie unie'viinn:ieni1a :01slka1r1żoinego lub z;wołruie:nia 1g.o oid kary, jako...
też 1W ra1z:ie umorzenia lub zaiwieis1
zeni1a śieiga1nia karnego.
WOlbeic po1wy~sz~o origana władzy admLni1stracyjnej, kieir1ując :do sąd.u :wł.aiściwego spra.wy z oska;r~że.nia
winnych poigwafoe111i:a ·1pr:ze1pi1sów rz; art. od 378 do 382
K odeikisu K 1airne1go, w każdym p.oszczególnyn1. WY1Paclk.u
powinny .stawi1a,ć wni1Q1s1ek o zaisit·osowanie zależnie oid
oJwliczin 01ś·ci części 1 lub 2 a;r.t. 3 7.
Róiwnie1ż ur:zędnicy, del1.eg01wani w cha·rakterze
orslkair1ży:c.ieU, powin.Ilii 1poldrcza1s roZ1.Pra1wy 1są;d,01wej wystę
po1·w.ać z .od.nośnem żą1daniem w ,przedmiocie zaistotSiowania [)rzeipisóiw 1rze,cz:oniego ail'tyikmłu.
W wy1pai1ka;ch, gdy za/padł wy:r:ok ·un:1e1wii111ruiająicy,
wziglęid.nie gdy wnfo1sek o 'Z1asto1s.owallie a.rt. 37 Kodeksu
Kamrngio inie zo1Stał p:r.ze:z 1sąd uwziglęid'rni!o1ny, a wyroik.
.sąd·owy, zdaniem 1organ6w władz. admi111i1str:aicyjnych,
nie 1p01W1inien u1p 1r:aiwomo1cnić się, .organa te w my·śl airt.
146 1i 147 Ust.aiwy Pootępowania Kamego winny niezwłocznie ·zał:ożyć aq>eilację oid wyrolkiu .Są.du Poikoju.
'iV spria~wie t.ryibru za:kfaJdarnJ:a. a1pefa1cji zaiznacz;a •się, że
!V.' myM a.rt.. l46 U. P. K. ;policja z pir·ośbą o z.ał1()(Żenie
1apela1cji zvVlra:ea .się ido pod1p1noikura;t,ora pr'zy Sąd.zie
Ok1ręigorwym, inne 1zaś 1władze a1dmin.]st.raicyjne w sprawach karniych, dottyc1 ząicyc:h odnoiśnego działu adimini1straej.i, m·ogą z1akł.adać .skarrgi a1pelacyjne według s'Wego
uzna.nia.
Co do .teirminów apieliaieji oibowiąmują przepisy z airrt.
513, 64, 135, 145-i151 U. P. K.
1

1

1

1

·Są-.

DZIENNIK URZFJDOWY

Nr. 30

Kiom1run.ilkując o p,01wyżiszem na slkiutek rozp&ząidze
nia Min. Rob."PUJhl. z. dni1a 2.7. 1924 roilrn\ L. VIII. A. 750,
Urząd Woue:wóidzki poleca Pa!llorm zairządz,ić~„ i.1żrby. :podległe fan ongana wła1d1 zy ad[Illini1s1tr1a1cyjnej w 1S1P'ra:wa,ch,
dotyczących 1po1gwałice!Ilia p nze1pi:só1w !budowlanych, stos,owały .się do wy1żej :podanego t1rybu pOlst~prnwania
i w s'z«~,izieig6Lno1ś,Cii ś1 ci1śle iprzes,t1rzeiga1ły, i1żiby w wypadkach, gdy na1e1żafo, zaist.osoiw.a,ć 1 [1u1b 2 część art. 37-go
Ko:dekS!u Kmmego1, a sąd airtJlkułu tegio nie zaist.os101wał,
od iwyrokru ,sądowego w prz,eipiisainym terminie była zał ożon.a aip ela1c;j a.
iWicewojewoda (-) L y szk owski.
1

Wydz. Rolnictwa i· Weterynarji.
2'79
Łódź,

L. RW. 1085 (9) V.

o sp os01bie wbiegania się o 1p,oiY1cZ)kii ,p, B. R.;
2. ·przesilać bez,zwl<Ycznie do Państwow~ Banku
Holanego wyika,zy wliiadormych Starostwu rolników uhiegający:ch się o poiżyczki wskutek sit.rait poniasiicmyoh
przerz Udęsiki . żywiolo1we i wyka1zy twinny ohejmować
o!bszarr gruntu rposiadainego ,przez p:oszkodowanych (iindy1widuailnie i w ogólnej SUJmi e) obszar zniszeizcmego
7.a.s1iewu i ,wyisoikio1ść (wa.nmkowo) niei~będnej pożyczki,
biorąc pod ąrwagę og~ra"niczo111y dla całego W.ojeswód2twa do 5,000 zł. kredyt;
3. o.dipisy wy~m·zów wymienionych pod pioz. 2 ka.ż
dorruz.01wo na1d1syłać Wyidrz;iaforwi Rolnictwa :i W etecynarji
Urzędill ·wojewMvkiegio;
4. wy1po1Wi1 edzie,ć. się ·Odwroitmie za wysokoś·cdą. ipo.t~rzeibneg·o dla porwiaitu kredytu, po:c:zam niatYJchmias,t nastąopić będzi,e mogla repartycja na pQWiaty ipr.zyznameigo funduszu, o czem z1aJWiadomię w. Slwoom czasie 1Pana
1

1

1

v.

1

Ruch slutbowy.

1

1

1

1

slus:W«)lś,c1i ~z1glaszainy0h zialpot1rizeiboovań

nah~ży piorwołać

Koom'ilsje szaicunkowe, składające się z p1rz.oost.wwicieila
Sta:ro1Stwa i 2-ieh ip.rzed1stiaiwiici.eJd Sejmiikm.
Po zailw11:cz,orriej ailmji po1mo1cy· Sejmik winien zło
żyć Mi1nistelflS1t1wiu z,aakcepto1W.M1e p1rze1z Urzą;d Wojewód1zik~ s:z;czeg6łO!we spriawoz1
dan:ie wykazujące ce1owo1ść i gios1pod>a1rcZiOiŚĆ przy mamego na, .po1I11oc rolną funduszu.
Mi1nister1stwo R·ołnict,wa i Dóihr Pań1sitwowy0h zawfad,oimifo Urząd Wodemóidzki, [pi1s1mem z dnia 30.VI.
1924 r. Nr. 3282/2/I., 1 że w cel!U udzielMJ.ia. po1życ.zek pos:z:kodowanym w myśl porwyżej 1wylusize:zony;ch zasa.d
otwairtą. z.o;s1tafa rw Państ,woiWYlffi Baniku Ro lnym akredytyiwa w wy:somo1ś·ci 5,000 zł. dla całego WojerwódZttwa.
Re.rp3,1r,ty1cja( pioiwyiżej pirzyznanegi0 kredytu ni1e zo„
stała dotychczas na rp·01Sz1czeigólne podziały do~01naną
z hraiku swz.egółowych rwii:a,domo1ś·ci •O ro,zun;ia m1ch klęsk
gra1dobicia, powodzi i t. p. klęsik w p oisz.cizegó1ny,ch powiat1a;cll oraiz o wyis.oiko1ś0i niezbęd[rnj pożyczki.
W·obe·c ;porwyższeg.o ora:z na skutror reskry1ptu M. R.
i D. P. z dn:ia 12.VII. 1924 r. Nr. 3617/R. T. pofocam 00
1

1

1

1

1

naistęp1uj 1e:

1. zatznaj.omić z itrnścią 'ni1DJie}szego okólnika miejsoo1wy Wyd,ział P·omviatio1Wy i pouczyć interesowMlyeh

tel'lll1iJnow:o.

W oj,ewod a (-) Rem h o w 6' ki.

Okólnik Nr. 166.

1

1

Starostę.
1Spirawę ml,ileży załaitmić

dn. 19 lip0a 1924 r.

Do w1s·zy1s tkich Painów Htarosrtó:w W.ojerw. Łódzkiego.
W othe·c częstego wmoszenia [Jróśb <10 Minisit. Roln.
i Dóhr PaJi1S·~,wo1wych p1rze z d1 otkm.ięt.y:ch klęskami ży
wfołoiwemi w r. b. w s,prawie udzfoilainia pomocy w formie 1p.oży,czek i stosoiwania 1ulg podatko1wych dl1a. poS'zkod:oiwanych - wyjaiś1I1iarn, 1że PańJstiwiowy Bank Rolny urd1zrie1'a.na 1p·01mo1c 1rio<lną 1pas~kodoiwainym przez !klęski
żywioł-owe ro1nikom krótkoteirlffiinorwych pożyc1zek 01pr 0cenit101wanych rni,e nLżej od .skalii st101s01wanej przez Biank
Po1sk,i, pir zy,c,z.erm pożyc~k1 urdz iela1ne są hezpośr.eidnii0
Sejimillrnm P,01wfato1wym, które winny złożyć w Państ1wo
wyrn Banku pod::mie z O\pinją Urzędu WojewódzkJieigo,
skryipt dłużny, sporządzony w1edł'1lg wymagaineg~o przez
Pańsrtrw1owy Ba1111k Rolny wzoru 1ora.z uchwałę Sejimik1u,
~atwierdizoną 1pr:z,e,z p. M:i:ru~stira Sp1raw Wewnętrznych.
Pirz~zniany fwndu:s1z Seijm!.ik wi:nien użyć na. ten ceil,
na Jaki, zo1sifał 1pll'ze znacwny, a z:a.tem na, ·zakup śroidków
prodiuk~j:i rolnej d1l~ 1pi01Szkodo1wanych przez klęski ży
wfoł,OIWe ewent. na udzielainie inidywi1dualnych poży
czek zglais 1 za:ją1 cym się rolnikom, pr1zyc1zerm dla oiceny

~95

280
Etat Min. Spraw.

Wewnętrznych.

Pan Minister Spraw We·wnętrznych zamianował
defini'tywinie pmrw:iziorymmego urzędnika VIII st. służb.
Stainisława Szerai mzędnitkiem VII (siódmego) stopnia
1 Sł'll:żiboweg10 w Urzęd1 zie Woje1
wódzkim w Lodzi..
Pan Minister Spraw Wewnętrznych zamianował
z dniem 1 lipca 1924 r. urzędnika VIH st. sł., Marjar.1.a
PodlkuHńskieigo, urzędnik:iem VII st. sł. Starostwa w Kaliszu.
Pan Wojewoda zamianował definit-ywnie prowizorycznego urzędnika VIII stopnia służhowegio, Eugenjusz1a Ro1terta, urzędnikiem VIII :stopnaji służbowego Kosarjatu Rzą{hi na m. Łódź.
Pan, WoJewoda zamianował Tadeusza Szwahowicza
prowiziorye·znym urzędnikiem VIII stopnia służbowego
Stamstwa w Lodzi.
Pan W oje:woda zamianował nieetatową ur1ędniczl{ę
XI str01pnia .służ·bowego, Anielę l\fadejównę, prowizoryczną ul'izędniczką XI st. st Starostwa w Sieradzu.
'Pan Wojewoda1 przyjął do odwołania Bronisława
lfo1s·zkiowskiego w cha.rak.terze praktykanta kam.celaryjnego XII stopnia .służhowego Komi sarjatu Rządu na
1

m.

1

I.Jódź.

Pan Wojewoda przeniósł urzędnika, VII[ st. sł., j ózefo Rukę, ze Starositwa w Łodzi do· Urzędu WoJewódzkiego w Lodz i, z zachowaniem dotych~zaS!owego char_~lkteru i sto:pnia służ:bowego.
Pan Wojewoda zwolnił na własną prośbę Aleksego
Kunańca z dniem 31.sierpnia1924 roku z zajmowanego
stanowiska praktykanta re:ferenda,r.skie1g>0 X stopnia sł.
Starostwa w Turku. rPan Wojewoda zwolnił na własnąJ prośbę Annę
światowdec z dniem 31 sierpnia 1924 r. z 2ajmowanego
stanowiska; prowizorycznej urzędniczki xn Stopniia słu
żbowe,go S.tar:ostwa w Kalis zu.
1

1

1
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Pan Wojewoda unieważnił dekret Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 13. VI. 1924 r. L. P. 3056/8/II,
krtórym pvzyjęty :zosta,ł J6ze,f Skal1ski wchara.kte~ze .pmktykianta; referendarskiiego X .st. sł. do iStal'ostwa w Turku, wskutek nie1zgłoszenia się nazwane1go do służby.

3. W
zniżkru

Zakładzie kąpielowym w Lubieńcu: 50 p1ioc.
kąipie1i j 1edynie siiarcza.nych dla członków

cen
bez r!Odizin.

4. W
zni1żka

cen

Zakładzie leezniczym Nałęczów:
kąpieli i środków leczniczych.

25 procent.

5. W Uzdroiwisku Ojców (dfa chorych nerwowo):
25 prO'cent. od ws,zelik1ich .za1bie gów 1ecznicz.ych i 'ką:pieli
(informacji! nale1ży za:się:ga6 w zakładzie leczniczym
„Goplana").

VI.

1

KOMUNIKATY.

6. W Lecznicy dla piersiiowo chorych w Smukale
{pod Bydgos1zczą): 2:5 piioc. zniżkaA Zzasadnicżej taksy
dziennej (0 1becnie 3 zlo,te ). Przyjęcie naistępuje za, poprzedniem nades.ałniem świadec1twa lek ansk:iego i legityma,cji członka Htowarzyszenia Z~otego Krzyża.
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1

KOMUNIKAT.
Pofaikie St,owarzyszeinie Zło.tego Krzyża otworzyło
w Supraślu, o 14 kilome:trów od Białeg1 os 1toku, w pięknej
zdrowej i suchej miejscowości sanat.orjum dla: piers,i:owo
chorych, jak również dla niedokrwis1tych. Sanatorjum
czynne :będzie zimą i lia:tem i pozostaje ipod ,opieką D-ra
Mąki, .b. asystenta p1iofe:so,ra'Głuzińsikiego.
1

Opłata za umieszczenie w sanatorjum, za utrzyma.nie i pomoc lekarską, us,tala się po cen1ie koszt.ów wła
·snych z1akładu.

W ,sanatorjum mngą być umieszczeni jedynie unzę
dnfoy, względnie emeryci :pa.ństwowi {i naijhliżs1 za rodzina; będąca na ich utrzymaniu), którzy 'Są członkami
zwy<}zajnymi 1Polskiego tS.owarzys;zenia Złoite1go Krzyża.

w

Za1kła.dach, zaiwfora~
.Zgłosizenia. o umfoszc:zenie
jące dokładny adres (imię i na.z,wisko, charak.1ter służho

wy, siedzibę władyc słuinb:owej) należy kierować ··.do
„Kierownictwa Sanatorjum Zfote.g,o K1:rzyża. dfa pi,ersiowo chorych w Supraślu koło Białegos1t·oku".

7. W ZaJdadzie kąpielowym w Swoswwica~h:
W I i :Ul sezonie i( do 30 czerwca i 1od 1 września) 30 procentowa zrriżk1a cen kąpieli w kabinach I i ·II klasy.
W II s'ezonie (od 1. 7. do 31. 8.)_ 20 iproc. zniżlka kąpieli.
1

8. ,w Zakó1panem: Uw1olnienie od opłaty taksy
klimatycznej. (Urzędnicy V .sto.pnia służlbowego pła.cą
pofowę tahy klimaty;c1znej. ·
1

9. W 'Zakładzie Zegie:stów-Zdrój: W I sezonie 25 proc., a HI sezonie 20 proc. zniiżka cen mies1zkań, ką
pieli i 1taks:y zdrojowe1j1.
Ulgi kąpielow·e w Państwowych Zakłada,ch zdroj10wyich są objęte całokształtem organizacji państwowej
pomocy leikarslkiej dla urzędników .
Taksę kuracyiną w Krynicy, Busku i Ciechocinku
opłacają urzędnicy ipafrstwowi i ich rodziny w wysokości 2'5 proc. od oeny ohowi·ązującej.

no zgfoszn11~a należy dołączyć:
. 1. poswiadczenie bezpo~rec1niogo przełożonego, że
petenta .popiera,
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prośbę

2. ipoświadczenie lekarza urzędowego, zawierające
okres1 choro1by ora.z stwierdzenie,
i ·czy chory jest w stadjum zara-

~ozpoznanie choroby,
ezy chory 1gorączkuje
źlhvem,

~

1

1

z nale-

Nadto zawiaidamiw· się, że człionkowie Polskiego
St-owarzys1z.enia Zfoteig-o Krzyża' k1 orzystać mogą z na- ·
stępuJą.cych, prz.e'z Stowarzysz.enie. wyjednanych, ulg
:i. ułatwień w prywatnych zdr:ojowiskach i miejscowościach klimatycznych (za oka za.niem legityma.cji człon
ka, wa:Znej na bieżący roik):
1

1. W Za1I{fad1zi~ inhała·cyjno-solankowo..,kąlpiel10wym w Defatynie: 50 procent. zniżk'a, kąpielowa i 50
proc. zn[zika taiks.y lek'arsikiej.
1

2i. W Zakładzie kąlpielowym w Iwoniczu: w I i HI
sezonie 'K,ą1pielowym (d:o 20 'czerwca i ·od 20 sierpnia)
- 26 proc. ~niżka ką;pieli I kla:sy, a 33 proc. zniżka II klaisy, talde dla r.odz:inv członka. W II sezonie od 20
czerwc·a do 20 sienpnia udziela Zakład zniżki kąpielowej
tylłio w wyjątkowych wy:padka ch.
1

1

WoJewódzki podaje do wiadomości, że w dn.
drio:gą przetargu us.tne1g-o, odbędzie się
przeta,rg p1~hli0zny na budynk:i fo1wairczne 1W .ma,jątk.ach
państwowych Wola-Ko.s1zutsk1a i Ifowafowo Sofootwo
ipowia.tu słupeckiego.
Urząd

14 sierpnia, Zrb.

3. dowód, że pe tent .iest członlkiem zwyczajnym
Polski<3'go Stowarzyszenia Zł.oit.ego Krzyrża,
4. ko1pertę za<a,dresowaną (na odpowiedź)
pionym znac,zki·em pocztowym.

Ogłoszenie.

W Mają.tiku Wola-Kos:zutska1 s:przedane będą następujące

budynki:

12. Ośmforak 1glinohity i kamieni a (dach spalony).
1

·2. Chlewy gUnobite (1bez da·chu).

3. Część obory cz·eladzkie j z gliny, cegły, dach,
1

papa.
4.

Ma1terjał

drz·ewny po zawalonej s:zopi1e na wozy.

5. Obora dworska z gliny -

6.

:Stodoła.i

dach rp1a:pa.

z gliny, da.eh sfoma.

7. Chlewy dworskie z gliny, dach
W majątku Kowalewo Hołectwo

dynki:
1. Chlewy z gliny, dach słoma,.

słoma.

na·stępujące bu-

DZIENNIK:
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Stodoła

,z gliny, daich
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3. Stajnia z ·gliny, dach pa.pa.
4. Przylmdów:ka pod kierat z g·liny. z rygla, da<:h

shma.

:>. Obórki z g·liny. daeh

Kioma.

G. Swpa na w·ozy. z gliny, dach skrrna.
Przetarg mz1pocznie ;-+ię w ;majątku \V{}la-Knszntsk:t o godzinie 10-tej rm10, w ma1jąt:ku Ko·walewo Soleet wo o g·odzinie 12-t<.
\Vicmvojew;oda (--) L y s z k ·O ws k: i.

[•I OGŁOSZElllA. l•l
Sprawozdanie ze· zbiórki na „Dar Hnrodowv 3Nain''.
Zbiórka
roclowy 8-go
:1 do· 9 mruja
W puszka:c11,
~n

liisty

Macierzy Sr.kialnej pod hasłem: „Dan: N a:Maja na o.św.ia:tę dla kre sów", w cza!Sie od
r. b. dała:
Jmdła,ch i J01kala.ch z.aunkJn. 7,375 ·zł. 36 g'lf.
. 4,013 zł. 22 g~
11,388 zł. 58 g.:_:
Raizem

Prócz tego 5 mk. niemriecikid1, 1 ·g u1dein gdański
4O fen. g·da11Jsiki1oh, a na listy: 13 1&ztuczek tkaniny i eie' plt".i bielizny z firm łórd~kich~ ora,z 9() ksią1 żek.
Z e· s t a.i w i e. n i e:
l l,388 ·z,ł, 58 gtr.
W pływ ze zbiórlki .
467 zł. 79 g~
w>~dat.ki na m1ganizację 1zhi6rkJ
l 0,920 zł. 79 gr.
"'Vpły'v irnitto
1

... ,j

1

l!)irzalrn„zalfllo Za11'zą,dow1i Głównemu w .\!Va,r-

s:za wie, d~Hy ·w iLart:iurze hędą ;polflzielone i rozdy.R>prn1.0·wn ne ·według· wska:zórweik Zrurz.ądu Głównego.
Kwe•st.:'l1rzom i Offa„rc~d.aw.c-01111 - Bóg za1płaó, ofiarnej I~oozi -

z mocy art. 38 11f;ta1wy z d1?ia 19 ma.ja 1920 l'. o przym nsowem ubezpieczenjn na. wypadek choroby podaje
clo w:iarlonwści, że dni~l 25 lip('.a 1924 r. o godz. 10 rano
w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr. 114 oobędzie się
E(',yta:cja ruchomości, nale:żący:ch do firrmy „Kaliftski
i Wohlander';, oszaeowanyeh na zł. 245, składających
się ·z 40-tu par portjeri' plóciei11nych, na pokrycie należ
nych Ka1~ie składek człionkowski,ch.
· Thuchmności ohejrzee można w dniu 1icytacji od
grn1z. 10-ej rano, spis zaś takowych codziennie od 9-ej
clio 1-ej po poł. w Wydziale Egzekucyjnym Kasy· Chorych (ul. Wólcza1l.ska Nr. 2~5).
Lódź,

dnia 10 livca ln24 r.
KASA CHORYCH m. LODZI.

Inż.

L. Szuster
p. o. Dyrektor

(-)

'""'

(-) Dr. Ed. Giebartowski
Komisarz

1
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K a. s a O h o r y c h m. L od iZ i;
z mocy a1't. f13 usta:wy z dnia 19 maja 1920 .r. b przymusowem nhez.ipieczeniu na WY1)aidek chol'loby podaje
tło wiadomoścL że dnia 22 lipca 1924 r. o godz. l1 rano
w Zgje-rzu p:rzy ul. Piłsudskiego Nr. 33 <JdJbę1dzie się
licybacja ruchonwści, nałe.żących do firmy Izraiela Bane.sa, .osizacowanych na zł. 1,500, ·Składających się z 10
,:--;ztuk tenisu c,iem1HJihrnnzoweg.o a metró.w, na .pokirycie
1i~1le,ż.11vch Kasie skfa:cleik cztonikowiskiich.
H!;H~homoś0i obejrzeć moriil1a w drn~u licyita.cji .od
godz;. 8*e.i rano, s.pis z.a.ś ta,kowych codziennie od 8 rano
dn l po poł. w Wydziale Egzekmcyjnym Kasy Chorych
(Pr. :farutowicza 2).
Zg-ie.rz, dnia 25 ez.eirwca 1924 r.
KASA CHORYCH m. ŁODZI.

Sprawozdanie.
Niniejszem konmn:iikmjermy, iż kwesfa rnrząidzona
•IH'zez nrus 'dnia 8-g·-0 HJp:ca r. b. przyni()!Sła nailn czyst.eg·,o
dodwdu 2,,344 zl.
Łódzkie Żyd.

Syndytk tymoz.as01wy upaidłości Hersza .- Daw~a~:
na mocy airt. 502 K. H. wzyrwa waerzyc1el1
w1Sponmianej :t11piadłoścti, ruby O\Sobiście lub przez . .P~brn
mocrników 1stawiH się w cią;gu dni 40 rw kancelairJI ~ąclu
Okręg01WegX> w Lodzi, pokój 42, 111b pirzed ni;n1 i ~wiad~
czy lj z jakieg·-0 tyitułu i jrukiiej sumy są wier,zyc1elaarn
:oddali l11ill tytrttły SW~Ch wieTZyitelnoś0i lub złożyli
i
je " kancelarji Sądu Ola:ęg'I01weg-0. Na. zasadzie art. 5m1
K. H. ST»mwdizanie wieirzytelnO!Ś·ci otl:by1wać się hędzi~
w <~iągu lfi dni po upływie powyższ,ego 40-dnio:wego
terminu.
· Lódz, dni a l9 lipca 1924 r.
.Syndytk tyimc·za,sc;wy
.Aidworkat l\'[ a. ur y e y As ka, n as.
Ce1gie·lniana Ntr. 7.

ahy

1

L. Szuster

(-)Dr. Ed. Giebartowski

Komisarz

p. o. Dyrek:to1r

LICYTACJA.

Tow. Ochrony Kobiet.

Ogłoszenie.
Ghser~

(-)Inż.

K a s a O h or y c h m.

Ł

o dz i

z mocy aJ:t. 53 usta1wy z dnia 19 maJa 1920 r. o przymns.owem ube;z1pieczeiniu na. "\l\1)l)aiClek chmioby p,oda.je
dn wiadmnośiei, ie dnia 23 lipca 1924 r. o godz. 11 rano
w Zgierzu przy tit' Sieradzkiej Nr. 1 od,będzie się licyt;u•,ja 1'\Ul{'Jwmoś,c.i, należących do fir:my .l\'foj~es,za Pozne·r;:;lma~ -0sz.a;0of\vao1yoh na z[ 630, 1składających się:1. z jednego nowego ~"oweru (wolne koło), 2. dziesięciu sztuk
te:1ni;su (Jrnmga1rnu) na ubrarn.ie a 30 met1rów~ na pOlkryrie na1lein~ch Kasie :składek członko.w:Bkich.
Ruch.00.ności 01bej:rzeć moiżm.a w dmu licyfaeji od
godz. 8~ej mmo, spis utś taikowych codziennie od 8 rano
do 1 po poł. w Wyd17.:iale Egzekrtrnyjnyun Kasy Choryeh
. (Pr. Narut-OiWicza 2).

Zgierz, dni.a 27 cizerwca 1924 1·.
KASA CHORYCH m. LODZI.
(-)Inż.

L. Szuster
p. o. Dyrektor

(~)Dr.

Ed. Giebartowski
Komisuz
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K a„s a O h or y ·c h m. L o d ft~

z nHH~Y art. 53 usta;wy z clnia 19 maija 1920 r. o pr<zymusowe1m ubezJpieczeniu mt wy;paidek chor1oby p:oidaje
do wiaiclomofoi, że dnia 28 lipca 1924 r. t) go,dz. 10 rano
• w Ło·d1zi przy ul. \V6lczai1skiej .Nr. 125 odbędzie się licytacja ruchomości, 11ależących do firmy „"\\Tof\~i i S"'ka",
oszacowanych na zł. 1,208.79, skladają.cych Rię: l. z 21G
tu~inóiw &.karpeteik Xr. ()85 i 2. 73,5 tuzina .skaripeteik
Nr. 92fS, na pio1kry,cie należnych Kasie s:kł::ulek czlonkiowski eh.

Rucho•rn oś-ci obejrzeó można w dniu . Licytacji od
godz. 10-ej nH10, spis zaś takowych eodzie1.i1ie od fJ:-ej
d·o 1-.ej po poł. w Wydziale Eg-z13kucyjnym Kasy Cho.rych (ul. Wólczai1ska. Nr. 225).
Łódź,

dnia lO Hpca

rn:H

r.

KASA CHQHYCH in. LODZI.
(-) Inż. L. Szuster
(-·-)Dr. Ed. Giebartowski
1p,. o. DyreikJtor
Kon1Ws ari.

z mocy art. 38 llistaiwy z dnia 19 mada 1920 .r. o przymnsnwem nbezqJieczeniu na wyp·a<leik ch01~oby podaje
do

vvi3;dmności, że

dnia 1. sieqmia 1924 r. o god·z. 10-ej

rnmo w L01dii przy 111. Cegie lnia.nej N·r. G8, odhęd:z1e się
licylta1cja rucho;mośc,i, nafożąeych do fiauny „Lilp:rnan
i T~iśma", ois1za.co1wa.ny·-ch na zł. 307,53, składających się
z 2 ...ch biurnk (f01mier clęboiv,ry), z pie.cyka szamotowe1

dużego, 2-ch foteli p1.ec;i.onyoh, jednego fote111 dębo
,H~g~o, 2-ch krzeReł giętych, 1-ej .~r~iSy poiic:wsznie.zej
duż.,ej, na pokrycie nale1 żny:ch Ka,sie ,składek cd0!11tkow-

go,

8kich.
H1ucho1111ości obejrzeó można w dniu ~licytacji od
g·odz. 10-ej rano, spis zaś ta.d\:orwyoh codziennie od 9-e.j.
cli0 l-ej po pot w Wydziale Egzekucyjnym J{a;sy Chorych (ul. Wólczairnka. Nr. 225).
Ló-dź,

dnia l 7 lipca, 1H24 r.

1

LICYTACJA.
K a ·s a C h or y c h m. Ł o d •Z i
z mocy art. 53 us tarwy z dnia 19 maJa 1920 r. o przymusowem ube7.1p'ieczeniu na WJipaid_ek chor10;hy podaje
do w:iadomrośc:i, że d1nia 81 lirpca. 1924 r. o godz. 10 rano
w Lodzi ;przy ul. J[on·i,us,zki·,Nrr. 1 ndibęclz,ie ~ię liicytacja.
ruchomości·, należących .(fo firmy Tmv. Akc. ::vl. A. Wiener, O\Szaeiowanych na zł. 2,Gll, składa.jących 1się:
1. z 10 szt1uk tiowaru ,,Lartonu", 01gół·em mert,rów lH0,70,,
2. ro sztuk towairu „Conko1~dja;; ogółem intr. 3H1,50,
na rpo:kryciie należnyd1 Kasie składek czlo11kowsikich.
Ruchomości nbejrzeć. mo7J1a w dniu 1icyuwji od
godz. 10-ej rano, sy>!:::; zaś t<1.kowych c.odziennk. od 9-ej
d-0 1-ej po poł. w Wydziale Egzekucyjnym Kasy Chorych (ul. Wólcza1isk:~ Nr. 225).
·
I„ódź, dnia 1~· Epcfli 1924 r.
KAt1A CHORYCH m. LODZI.
(-) Inż. L. Szuster
( ~-) Dr. Ed. Giebart01.Dsld
p. o. Dyrekitotr
Kon1ilsara

KASA CHOHYCH m •.
(-)

Inż.

L. Szuster

ł.JODZI.

(-)Dr. Ed. Giebartowsh."i

p. o. Dyreiktorr

Komlisairz

Ogłoszenie.
Zagfoęły

nam trzy weksle, a m'iamowicie:
1. Nr. 225. Zł. 275.-, wys,t,. w tiodzi, dnfa,, 23.6
pł. 2 sierpnia 1924 r., wysta.wc·a D. Sobol, Lódź, Aleja.
Kościuszki Nr. 27, zlecenie: Izaak Iteld.
2. Nr. 22·6. Zł. 2:75.-, wyst. w ~zi, dnia 2·8.6,
pł. 2 sierpnia 1924
wystaiwcia D. Boboa, Łódź, Aleja
Kościuszki Nr. 27, zlecenie: Izaalk Iteld.
3. Nr. 227. Zł. 550.-, wyist. w Lodzi, dnia 24.6,
pł. 2 sierpnia Hł24 r., wytstawca F. Jab.J!kowski, Ló~ź,
Wólczair~ka Nr. 23. zlecenie: „Te·xtilia'' Hurt. P1'Zem.
Włók.
,

r.„

O zaikttp taikowyeh · przerstrzega
UCYTACJA.
K ai ;S a C h n r y c h m.

się.

Towarzy:st.w·o Alkcyjne.

o d rz ,i
z mocy art. 53 ustamy z dnia, 19 mada 1920 r. o przymusowe.m ube.zipieczei~hi na. :wyparlek chor101by podaje
<l o wia <lo11nooiei, że ·dJnia 30 Hpica 1924 r~o godz. 10 rano
w I.1odz:i przy ul. St. Wólczańsikiej Nir. H odbędzi€ ~ię
Ł

1

licyta{~ja r1uchom0iści, nalerżą,cY.ch do firmy „Goin:ski
i Enge1lmam", oszacowanych na zl. 4,750, sk:łal(j,ających
się z 35 sztuk host.om.u ubra:niowego, łąicznie metrów ·
1,050, .na 1pi0ikryci e należnych Ka1sie składek c~łonko1w
:skich.
1

H1uchomoś.ei: obejrzeć moż1rn w dnia licytacji od
godz. 10-ej raino, spis za,~ takowych cod,ziennie od 9-ej
do 1-ej :po p<>l. w Wydziale Egzekucyjnym Ka.sy Chorych (ul. Wólczafrska Nr.. 225).
lhdź, dnia 17 lipc3. 1924 r.
KASA CHORYCH m. LODZI.
(-)Dr. Ed. Giebartowski
(-)Inż. L. Szuster
Komills·arz
, fP· o. Dyreklto!f

Sukcesorowie Lebrecbta

MłUlera.

„ ...„„„...„„„„„„„„„...!.

DRDBnB DDfaDSZEnlA.
Ajzene1los Jankiel i S1&jndla
sag: dowód osobisty, wyda,..
Miejsce za• przez Komlsarjat RZ(\dU na m.

Roman zagub.
Alekimndrowicz
dowód osobisty, wyd. przez

Kom. P.P. w Łodzi.
mieszkania Łórli, ul. Kilińskie Łódt, ora~ p;iezport nlemtecki,
i~o nr. JM.
53~-3 1 wyd w ł.odtl przez olrup..1e1J·
dier Noe i&gobił książeczkę ne. Miejsce 1am. Łod~. ulica
375·3-H
wojskow~ r. 1889, wydaną Południowa nr. 11.
przez P.I<.U.-Sieradz oru dowód
o~obisty, w;td. w Łasku. Miej· Akawie Dawid zagub. dowód
osobisty, wyd. przem Koni.
sce zam. Pabjauice ul. Tus1.yń ·
ska nr. 35.
· . 175-3-2 Riądu na m. f_,ódź oraz kartę
odror>zenia r. 190-3, wyd. pnez
P.K.U.·ł..ódź i metrykę m."Odze·
nia. Miejsce zam •.f,ódź, ul. Ka-

-·
A

mJenna nr. 2.

510„s„1
I

Str. 299

Nr. 30
Michał zagubił
A ndr7.ejc1yk
browning Nr.146411 kiJl. 765.

_ _ _ _ _ _ _ _566-3-1
omblewska Wanda zagubiła
dowód osobisty, wyd. przez
Kom. Rządu na m. Łódź. Miejsce zam. Łódź, Pr. Narutowicza
46. ·
521·3-1
er Wolf zagubił. ksfążeczk~
wojskową r. 1889, wydaną
przez P.K.U.-Lódź. Miejsce zam.
Łódź, ulica Zawadzka nr. 21.

B
B

--,.----------50_4:_n_3-_1

B

ed~arek ~ózef zag. dokumen-

ty wojskowe, wydane przez
P.K.U.-Kutno oraz wyciąg z ksiąg
stałej ludności, wyd przez Urząd
gm. Łanięta, pow. Kutno. Miejsce zam. Łódź, ul. N&piórkowskiego nr. 177.
183-5 2
ilecki Bolesław zag. tarttt
powołania rocz. 1903, wyd.
prze'1 P.K.U.-Tomaszów. 371-3 3
erndt Edmund zag. dowód
osobisty, wydany w Łodzi
przei; Kom. P.P. w Łodzi. .Miejbe zam. Ksawerów.
383·3-3
erliński Mojiesz·Hersz · zag.
dowód 9sobisty, wyd. przez
Kom. Rządu na m. Łódź. Miejsce zam. Łódź, Plac Wolności
nr. 6.
765 3 2

B

B

B

Buliński

Władysław

zagubił

Bendkowski Hersz zag. patent
kateg. V•ej, wyd. przez Ur1ąd
Izby Skarbowej w Łodzi. Miejsee zam. Radogoszcz, ul. Ooplana nr. 30.
727-3-3
czerwiński Kazimierz zagubił
dowód osobisty, wyd. przez
VI. Kom. P.P. w Łodzi. Miejsce
zamieszkania Karolew ul. Miń
ska nr. 9.
513 3-1
cyrk Juljnszowi. skradziono
patent kat. III na sprzedat
mleka, wyd. przez Urząd Izby
· Skarbowej w Brzezinach. Miej·
sce zam. wieś Andrypol, pow.
Brzeziny, gm. Gałkówek. 553-3-1
calel Frajnd zag. dowód osobisty, wyd. przez Magistrat
m. Piotrkowa. Miejsce zamieszk.
Łódź, ul. PiotrkowAka nr. 114.
672-3-1
cyngler Wolf zagubił dowód
osobisty, wyd. w Pabjanica.ch.
Miejsce zam. Łódź, ul. Pańska
nr. 42.
794-3-2
Dzigański Szymsza zagubił
książeczkę wojsk. rocz. 1903,
wyd. przez P,K.U.-Łódź. Miejsce zam. Łódź, al. Aleksandryjska nr. 2.
.
629-3-1
Denderski Wacław zag. dowód
osobisty, wyd. przez I Kom.
PP. w Łodzi oraz kart~ przeglądową. Miejsce zam. Łódź, ul.
Sierakowskiego nr. 51. 557-3-1
nmeilski Abe zagubił tymcz.
dowód osobisty, wyd. w Radomsku. Miejsce zam. Łódź, ul.
Pańska" nr. 18.
550-3-1
1

dowód osobisty, wyd. przez
Kom Rządu na m. Łódź. Miejsce zam. Łódź, ul. Drewnowska
or. 30.
793 ll-2
ugaliki Marjan zag. dowód
osobisty, wyd. przez Kom.
P. _P. w Łod11. Miejsce zam.
Łódź (Kominy), ul. Polna. nr, 5. Dyndalski Błatej zag. dowód
744.3.3
osobisty, wyd. przez I. Kom.
-~-=--------- P.P. w Łodzi oraz paszport fa.ursztajn Łaja zagub. dowód
U"
•
d
Ł d i
osobh;ty, wyd. przez Kc1mł-, . m IJDY m1em., wy . w o z .
796-3-2
sarjat B1ą d u na m. Łódź Miejajloh Jakób zagub, dowód
sce 1&m. , Łódź, Górny-Rynek
osobisty. wydany pnez Koulle& Nowo-Zarz.ewska nr. g2.
'
745.3.3 mendę P.P. w Łodzi orH ksią
ryn Ch. zag 2 weksle: 1-szy żeczkę wojskową rocznik 1885,
na zł. 150, płatny d. 2!-Vll wyd. przez P.K.U.-l.ódż. Miejr.b„, wystaw. przez L. Auerba.- sce zam. Łódź, ul. Jerozolim409-3-3
cha,na zlecenie H Bryn i Il· gł ska nr. 4.
na zł. 140, płatny 10· VlLr~b., Edelman Róta zag. paszport
wystaw. przez M. W ojnmaua,
niemiecki, wydany przez
na deeente H. Bryna. oraz .ks. okupanlów w Łodzi. Miejsce
obrotową stemplow~ wydaną zamieszkania Łódź, u1. Zawadzprzez Unąd Izby Skarbowej ka nr. 29.
772-S-2
w Łodzi. Niniejsze weksle unieważnia shi i proszę Z':ialazc~ Filipczak Stanisław 1ag. dowód
osobisty, wyd. prmez Ur~ąd
o zwrot pod adres H. Bry n
Łódź, ulica Pomorska nr. 8. g~. Krzyżanów. pow.Pietrkow886-3-S skJego oraz książeczkę wojsk.
lanc Edward zagubił patent r. 1894, wyd. przez P.K.U.~Łódź.
.kat· ·VIII, wyd. przez Urzad Miejsce zallJ. Łódź, ul. Błońska
·
580·3-1
Izby Skarbowej w Łodzi. Miei· nr. 31.
soe 1am. Łódź, ul. Zgierska 55. Fiszel Moszek Berman ze gub.
708-3-3
w Rudzie.: książ. wojskową
ykowski Leon. zagubił książ r. 1998, wyd. prlez P.K.U.-f„ódź
wojskową r. 1896, wydaną oraz dowód osobisty, wydany
prze~ P.K.U.-ŁOdź. Mieiilce zam. przez Kom. Rządu na m:. Łódź
Łódt, ul. Pietrkówska nr. 255. i dwa weksle: I. na d. 250 pł.
718-3-3 25-VII r. b. wystawca A. Widalumberg Hersz zagubił ·kart~ wski na zlecenie F. Bermana,
powołania r. 1901 „C" 2, Jl. protest na zł. 21.0, wystawca
wydaną przez . P. K. U.·Łódź-m. H. U. Kozłowski na zl. L. KraMiejsce zam. Łódź, ul. Jerozo- wieckiego, pł.12-VII r.b. Niniejlimska nr. 4.
319-3-3 sze weksle unieważnia się. Ła~
Berliński Icek zag. p,atent kat. skawy znalazca zechce zwrócią
IV na sklep spotywozy, wy- z& wynagrodzeniem ped adres:
dany prze.1; Urząd Izby Skarbo- Łódź, Plac Wolności nr. 10.
wej w Łodzi.
3-1
642--8-1

B

B

D

B

B

B

B

Edward zag. kartę
r. 1890, wydaną
przez P.K.U.-Łódź. Miejsce zam.
Łódź, ul. Andrzeja nr. 52. 502-3-1
ajbus Bądź1drów r; Sompolna
zagub. ksiąteczkę wojskową
oraz patent na wykonywanie
osobistych zajęć.
·
3- 2
eiman Fajwel zagub. dowód
osobisty. wyd. przH Komi·
sarjat Rządu na m. ŁOtlź oraz
różne dokumenty 1 dwa weksle: I na Ił. 115, płatny w Rzeszowie d. 16-VII r.b .. wystaw.
pue1 Hermana Szpilmana, na
1lec·euie Felmana, II na zł. 510,
wystawiony przez F. Gebberta,
na zleoenle Feiman.a, płatny
16-VI r. b. Ninlejue weksle
uniewdnlono. Miejsce zsmiesz.
Łódź, ullca Wschodnia nr. 45.
1964-3-3
ajde Henoch za~. książeczkę
wojskową rocz. 189~, wyd.
przez P. K. U.-Łódź-m. Miejsce
zam. Łódź, Górny Rynek, ulica
Nowo· Zaniewska nr. 20. 721-3-3
elsler Herman zag. książecz
kę wojskową r. 1897. Miejsce zam. Łódź, ul. c~ęstochow
ska nr. 9.
527-3·1

Erentroua

powołania

F

F

F

G

Władysławawie
Gradowskiej
skradziono dziennik akusze-

ryjny. Miejsce zam. Łódź, ulioa
Kopernik& nr. 27.
636-3-1
olberg Szama zagub. książ.
wojskową, wydaną
przez
P.K.U.-Łódź oraz metrykę urodzenia, wyd. w Żyrardowie. Miej·
sce zam. Łódź, ul. Narutowicza
nr. 50.
512-3-1

G

1·

·

Ch ·

k

G ::i~~: 1 weks~ilmo;:i bia::~

na zł. 60, wystawca L. Goldfin·
kel, płatny 24-VII. r.b. oraz pa·
szport niemiecki, wyd. w Warsza wie, wyciąg· z ksiąg stałej
ludności i różne rachnnKi.
509-3·1
------------Gro~ma~ U:szer zag.. paszport
mem1eck1,. ~ydany prze~
okupantów. M~e1sce mam. Łódz1
ul. Aleksandryjska 13. 554-3-1
erHtendorf Ryszard zagabił
tymcz. Dowód osobisty, wydany przez Mag. m. Łodzi oraz
kartę powołania r. 1893, wyd.
prze i P.K.U.-Skierniewice. Miejsce zam. Łódź, ul. Wiznera 18·&
551-3·1

G

Jakób zagub.
Grinsztajn
port niemiecki, wyd.

paszprzez
okupantów w Łodzi. Miejsce
zam. Łódź, ul. Piotrkowska 128.
760-3-2
rocbólski Patrycy zagubił
dowód osobisty, wydany
przez P.K.U:-Konin.
3,2

G

Berta zagubiła dowód
osobisty, wyd. przez Kom.
Rządu na m. Łódź. Miejsce zamieszkania Łódź-Radogoszcz, ul.
Zgierska nr. 177.
768-8-2

G

ład&sz

Lajzer zagub. 1owód
Gonszer
oso bJ sty, wydany przeli Komendę P.P. w Łodzi. Mlejsee
Łodź, ul. Sieradzka nr .. 1.

zam.

385-3-3
reifenberg Zygmunt za.gubił
hartę odroc1enia, wyd; prze1
P.K.U.·Łódź oraz dowód osobisty, wyd. przez Kome~dę P. P.
w Łodzi. Miejsce zam. Łódź, u1.
Szkolna nr. 16.
709-3-3
uzik S1ymon zag. książeczkę
wojskową rocz. 1885, wydaną przez P. K. U.-Łódź-m. Miej·
sce zam. Łódź, ni. Nowo Zarzewska nr. 6.
711-3-3 ·
cldhar Mordka Dawid zagub.
paszport famtlijny na imię
Estera i Pola, wyd. przez wła
dze okupacyjne w Łodzi. Miej·
sce zam. Ł~dź, ul. Sienkiewicza

G

G

G

~~

órzyński

G

H

H

I

Józef zagub. dowód
Grabski
osnblsty, wyd. pnez Ko- I
misarj&t Rządu na m. Łódź.
:Uiejsoe zam. Łódź, ul. Szopena
39.
388-3-3

nr.

~3

Ignacy zag. kartę
G bezterminowego urlopu, kartę mobilizacyjną oras legity·
cję na oznakę pułkową. 729-3-3
rnnd Teodor zag. kartę domobiUzacyjną rocz. 1901. wyd.
przez Kadrę Baonu Zapasowego
Telegrafistów w Poznaniu,
736-3-3
Hersz~opf Dawid zag. dowód
osobisty,wy<ł. przez Komisarjat Rządu na miasto Łódź oraz
książ: wojskową r. 1886, wyd.
przez P.K.U.-Warszawa.
2-1
Hoberman Aron zag. tymcz.
dowód osobisty, wyd. prsez
Komend tł P.P. w Łodzi. Miejsce
zamieszkania Łódź, ul. NowoCegielniana nr. 14.
507-3·1
Hajmowicz Berek zag. palzpor
niemiecki, wydany w Łodz
przez okupantów. Miejsce zam
Łódź, ulica Kilió.skiego nr. 40
533-3-1
Helcel Robert zag. dowód oso·
bisty, wydany przez Kom.
Rządu na m. Łódź oraz ks. woj·
. skową r. 1893, wyd. przez P.K.U.
w Łodzi. Miejsce zam. Łódź, ul.
Konopdcka 16. 3-1
Horbotenko Janowi skradziono
kartQ ar.tylu, wydaną przez
Kom. R'ądu na m. Warszawę
Nr. 686, dn. 20-Vl. r.b. 546-3-1
1mel Marta zag. patent kateg.
V-ej, wyd. przez Urząd Izlły
Skarbowej w Łodzi. MiejBce z&·
mieszkania wieś Nowosolna., ul.
Styko.vska nr. 21.
710-3-3
ensz.ke Reinhold zag. ksląp
ieczk, wojskową roo1. 1902.
WJdaną przez P. K. u.-Równo.
Miejsce zam. gm. Rąbieó., gm,
Grabiny, pow. Łódzki. 397-3-3
pnatowicz Franciszek zagubił
tymcz. dowód osobisty, wydany przez Kom. Rządu na m.
Łódź.
754-3-2
tkin Abram zagubił paszport
niemiecki, wyd. przez władze
oku11acyjne w ŁodzL Miejsce
zam. Łód:t, ul. Konstantynowska nr. 33.
782-3-2
trowa. Zofja zam.:w Brelowie,
gm. LubotyJi, powiat ~Koło
zag. tymczasowy dowód csobisty, wydany pr1e1 Urllld
gm. Piotrków.
395-3-8
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D

Paweł zagubił dowód
Jelinek
osobisty,
-prze9i XI
w~dany
Iomisarjat P.P. w ł~odzi. .Mlejsce zam. I.ódź, ul. Gubernak1r-·

ska nr. 12.

374„3_3

Nusyu zagubił
zawierający: dov•ód
osobisty, wyd. w Łodzi pnez
Kom. Rządu na m. ł.ódź, kstąż.

Jakubowicz
porUel

wojsk:. r. 1902, w;ydaną przez
P. K. U.-Łódź mil!J.sto o:az
p:.;tent kat. HI, wyd. prztiz 1-szy
l)r2ąd Izby Skarbowej w I.od:d

za Nr. 5886 d. 31-XII-23 r. na
imię K. M. Jakubowicz. 537-3-1
Edwm:d zag. katii
J .-ikubo~ski
urlopu r. 1903, wydaną prrez

Dowództwo 63-go pułku w Toruniu oraz kartę z kmnisji poborowej. Miejsce ZHm. ródź~~~ży ~-~Y.n nr. '!_·___5_!~-3-1
dnht 11 h.m. ósemką do
Jadąc
koleji Ka1iskiej zosta9iiłem
walizkę z bielimą i różnend
rzeczami, książ. handlowe, tecikę z rachunkami oraz książkę
obrobwą. Uczciwego znalazc.J
proszę o zwrot pod adrrnem:
B-cia Srebrny, Piotrlio·1.iska 31
za sowitetu wynagrodzeniem.
767-3·2
ótwiak Honorata zag. paszport niemiecki, wyd. w ł.,o
dzi przez okupantów niemiec·
.kich. Miejsce zam. Łódź, -ul.
Ogrodowa. nr. 26.
399 3 3

J

Władyeław z:::gub.
dowód cs<:lhi~ty, wydany
Łodzi ora3 księżecz!~ ę związ~

Kowatczyk
w

kową i legitymację ~N.PR

526-3-1

Kret Roman wg.

skową r. 1901,
37 pułk w Kutnie.

Kuper Jan

książ.
'f>'ydaną

w )jprzez
·508. 3-1

zagubił książeczkę
r. 1893, wydaną
przez P.K.U.·Łódź oraz dowód
osobisty, wydany w Opccznie.
Miejsce zam. Łódź, ul Zgierska
nr. 5.
541-31
Krengel Fela zagubił,1-· dowód
osobisty, wydany w I.odzi.
Mi,ejsce zam. Łódź, Bałucki Plac
nr. 2.
558- 3-1
Krysiakównie Małgorzacie
skradziono dowód osobisty.
571~3 1
·-------Kacperska Marja !Mg. dowód
osobisty, wyd. pl'zez Kom,
P.P. w Łodzi. Miejsce zamieszk.
Łódź, Księży Młyn. .
770-3-2
Klekowi Wacławowi skratlz.
portfel zawierający: dowód
osobisty, wyd. przez Kom. P.P.
w Łodzi w r. 1920 or&'!. metryk~ urodzenia i różne kwity.
Miejsce zam. Łódź, ul. Łącwa
nr. 40.
757-3-2
Kościak Anna zagubiła dowód
osobisty, wyd. przez Kom.
R~ądu na m. Łódź. Miejsce zamieszkania Łódź, ul. Piotrkowska nr. 6.
887-3-2
wojskową

--·----------·-·~·----

Kusto.sz Adflm u~.g. książeczkę
WOJBIOWlf,roez.'._ 1890, w_+d
prze~

P. K. U.-łódź oraz tym·
czasowY. dowód osobisty, wyd.
priez Komisa1J1t Rządu nam,
lódź. Miejsce zam. Łódź, ul.
Pr.r.ejazd nr. 65.
381·3-3

z ]J E N N l

1{

Kochański Henryk· zagub. we·

ksel Ir:. blanco na 555 zł.,
wyst. przez B-ci Podberdac we
owle, ul. R't.eźoicka nr. 15.
800-3-2
lajaer-Sn:j(LaTbusfowi skradziom-i książ. wojskov ą r
19.o~. wyd. pr1 ~z. P.K.U.„Kielce

!!_o_·_w___: _Y___---"----"--"-----N_r._3_0_
.ajberge Abram zag. dowód
Łuczak Stanisł'a.wa zag. tymcz.
,
dowód osób. wyd. przez N
tJ BI

~ ~

osoblsty, wyd. przez Kom.
Magistrat. m. Gostynina. Miej- P.P. w Łodzi oraż książeczkę
sce zam. Łódź Nawrot nr, 41. wojskową 1 kartę mobilizac.
789-3-2 r. 1896, wyd. przez P.K.U.-Łódź.
Miejsce zam. Łódź, ul. Frana.liński Józef za,g książecz
593.3„1
M kę wojskową rocz. 1899, ciszkańska. nr. 20.
w:yd, pr.rnz P. K. U.-Łódź-m. -N- agnibida Jan zagubił kartę
7
azylu oraz akademicki doM1e1sce zam. Krn„ce,
ul. Bozcn· oraz inne dokumenty. Miejsce
ól7-3-l
tyjslrn r.r. 12.
750-3-2 zam. Łódź, ulica Wólczańska wód osobisty.
nr. 1:n.
544 3-1 Nowińska. Wanda zag. pai;,źm~~rnz;k-Wt~t1ty
szport niemiecki wyd. przez
atzke Marcin August zag.
· dowód osobi5ty, wyd. p~·zei
do\\ód osobisty, wydany okup. niem. w Łodzi. Miejsce
Urząd gm. Chojny, sL Łód~lde 1
książec?Jię wojskową r. 1890, przez Kom. Rządu na m. Łódź. zam. Łódź, ul. Nawrot nr. 29.
578-3-2
wyd, przez P.K.U.·lódź-powiat Miejsce zam. Łódź, ul. Krucza
N-e-m-ze_r_1 T_e_o_d_o_r_z_a_g_u-bU dooraz: portfel zawierfljący różne nr. 31.
kumenty wojskowe oraz
doh ume:nty. Miejsce zam. Łódź Magnes Ajzyk z.agubił legiul. ·Wóle,:cńska nr. 14>{.
3-2
tymację od dorożki Nr. 206. świadectwo urodzenia. Miejsce
-----------·-------- Miejsce zam. Łódź, ul. Dworska zamiesz\'ania Łódź, ul. Andrze.
udl:ńska Franciszka Hgub,
555-3-1
534 3-1 ja nr. 88.
K dowód m~ob.isty. wyd. przez nr. •,/7.
owiński Bolesbw zag. ks.
Unąd gm. Wid<.ew za nr. 101. Mazur Iloma.n 1agub. dowód
wojsk. 1889 r. wyd. przez
· oso bis ty, wydany w Łodzi
Miejs<rn H.JD;. Ruda Pabjarmic·
ka.
739.3.3 przez Kom. Rządu nam. Łódź: P. K. U. w Łodzi. Miejsce zam.
Łódź ul. Nawrot nr. 29. 750-3-2
lenick&. Ha zagub. paszport Miejsce zam. Łódź, ul. Kiliń
535-3-1
acha Breitburd zag. dowód
nlemiec ki, wyd. 'N Łodzi skiego nr. 252.
ysia1r Józ-ef fY;gub:- dowód
osob. wyd. w Szezercowie.
przez okupantów niemieckich.
osobisty, wyd. przez XIV. M. zam. Łódź ul. Pr. NarutoMiejwe zam. Łódź, ulic Nowo
501·3"2
Cegielniana nr. 37.
393-3 3 Kom. P. P. w Łodzi. Miejsce wicza nr. 22.
ronig Mosz~--ta;ri>·- zag. ~o~ zamieszkania Łódź, ul. Krzywa
ajdat Cb::ijm zagub. weksel,
525 3-1
i. wód osob1dy, wyd. w J~ę nr. 5.
wystawiony prze1 firmę
Margolis
Mary
zag.
paszport
czycy przez Magistrat i dwie
Zła.tyn, Weksler i Sicowskt,
niemiecki, wydany przez na zlecenie p. S. Waciarza na
karty wojskowe. Mgejsce za.ro.
okupantów w Łodzi. Miejsce f;Umę zł. 369, płatny d. 8-7 24
tódź, lll. Brzeziń~ln~. D.r. rn.
377-3-3 zam. t ódź, ul. Szkolna nr. 3. roku. Niniejszy weksel unie516 3-1 ważniono.
737. 3-2
[rynt Wawrzyniec zaę.. paszotylewski Władysław zag.
\. port niemiecki wyd. przez
iczk:e
Wilhelm
Hg.
blą·
paszport nieiniedd, wyd.
okupantów niernieddch w ł20żec~hę wojs .'0wą, wydaną
dzf.. Miejsce zam. St,are Roki· w Łodzi. Miejse-e zam. Łódź,
562-3.1 przez Komisję Kontrolną przy
cie, ul. Obywatetsr1i nr. 41. ul. Si•Orna nr. 24.
398-3 3
ach-Paweł ZRg. tymcz. do- P. K. U.-Łódź oraz świadectwo
wód osob. wyd. przel'J Kom. na konia maści kasztan, lat 5
'K• &C Da.wi<C zag. tymczasowy
bez znaku.
808-3 3
- dowód osobisty, wyd. przez Rządu na m. Łódź. Miejsce
lajniczak Konstanty zag.
Komisarjat .Rządu na m. Łódź. zam. Łódź, ul. Sosnowa nr. 13,
784 3 2
dowód osob. wydany przez
MieJsce za.m. Łódi, ul. Piotrkm'. ska nr. 83.
397-8-3 l\tl(.szkowicz M-osiek Dawid XII kom. P.P. w Lodzi. Młej
za.gub. książ. wojsk. r. 1901 see zam. Łódź ul. Kątna nr. 24.
eun Eugugenjusz wg. dowód
778-3-2
08(\bisty, wyd. przez Komis. wyd. przez P. K. U. w Łod1t
Rządn na m. ł.ó.iź, oraz kartę oraz p~teut kateg. III wyd. Qpatowi~z ,ió:r.ef zag. książecz
iię wojskową rocznik 1~88,
rejestracyj1;ą r. 1903, Miejsce w Łasku i kwit od ostemplou.m. Łódź, ul. W 61cz&.ń3ka 95. wania wagi. M. zam. Łaslr, wyd. przez P.K.U.-Łódź, MłeJ:ice
76lr3-2 zam. tódź ul. Smugowa nr. 12.
F68-3-1 ul~ Tylna. nr. 3.
achnik Kon:i'tanty 7&gublł
503-3-1
icht'nówna :Óora-·zag. dowód
- .kartę
demobili~acyjną Qleś Stirnlsław Z!igub. kart41
osobisty, wyd. przez Kom.
rejestracyjną roczn. 1891,
P,P. w Łodzi. Miejsce Łódi, ul. r. 1901 wyd .. przez Okręg. ZaPiotrkows;Hl nr. 109.
531-3-1 kład U.zbrojenia. w Przemyślu. wyd. przez Ko~lsa.rjat Rządu
elenowski Abram Szla.ma Miejsce zam. Łódź, ul. Sika.w- na m. Łódź. MieJSCe zam. Łódź,
759°3-2 ul. KlUftskiego nr. 77. 715-S-3
zam. p-rzy ul. Zgierskiej ska nr. ~'5.
nr. 43 zagubił świadectwo
achlTewsłrn Teofila zagub~ Qłtarzewski Tomasz zagub.
handlowe III .k:ateg. wyd<rne
dowód osob. wyd. przez
rt rosy· ki
d
gm. Lisobski, wojew.
paszpo
JS ' VfY &ny
przez Il Urząd Skiubowy Urzlłd
-i
w Rawie or~z.niemieckl, wyd.
w Łodzi.
775 3-2 Lubelskiego.
790-3·2 w Łodzi. Miejsce zam. Łódź,
oszek Abrem za.g. dowód ul. Południowa nr. 40. 372-3-3
a.1i~ner ,J~zeł;-za.gubiTpaosob. wyd, w Kole.
-·----------p1ery wc<JS.k:. r. 1897. wyd.
3-2 Qrbachówna Hendla zagubJ.przez 8 pułk legjonów w .Lullewska Doba,_ł_s_y_n_N_a_c_h_u_m_
ła dowód o~oslsty, wydany
blinie. Miejsce zam. ł,ódź, ul.
C1emna nr. 41.
81-3-2
man Eag. paszporty nie- przez Komis&rJat Rządu Ba m.
aslder Macher, zag. itaszport mieckie, wydane przez władze Łódź, Miejsee zam. Łódź, ul.
723-3-3
niemiecki familijny wyd. okup:c,cyjne w Łodzi. Miejsce Północna. nr. 10.
przez okupantów niem. w Ło 1am. Łódź 1 ul. Zawadzka. 49. orupska Walerja sag. patent
dzi. .Miejsce zam. Łódź, ul. __
731-3-3
kateg I V na sklep spżywNoYvo-Targowa nr. 12. 783 3-2 1\ lfroziewicz Ignacy zag . .Esią- czy za L. 3534, wyd. przez Izbę
384-3-3
ajzerowicz Jakub Dawid zag. lVl żeczkę wojsk.ową rocz. 1900, .Skarbową w Łodzi.
.
świadectwo na konia, wyd. wydam~ przez P. K. U.-Kutno. --.,- ..- .
w Tuszyni.e, Miejsce z,am. J... ó~ź, MleJ~ce. zam. Łódź, ul. Głowac- pędz~cl:nemu Klemons?w1 skra734.5.3
dz1ono dowód m~obrnt~', w11ul. Zgierska. nr. 14,
738 3-3 ka ur. 12.
ukawska Zofja zag. pasz- l\!Ja.cner Bruno Hgu b. do Wód dB.ny przei star. Ł~czyc1ne. 3-2
osobisty, wyd. prze~ Ko- pies:r.czyniewicz .iózef zagubił
port niem. wyd. przez okuw
tsiąż~czkę wojskewą roczn.
pantów niem. m. Łodzi. Mfoj- misarj&t Rządu n& m. Łódź.
sco zam, ł:.ódź, ul. Cegieiniana Mkijsee zam. Lódt, Przejazd 1893, wyd. przezP.K.U.·Brzeziny.
742 3-3
746-3-2
nr. 91.
762-3"2 nr. 67.
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D.ZIBNNIK

Nr. 30
Leonard zag.
Psikus
ezenie wojskowe,

zaświad

paszport
niemiecki, wyciąg z ksiąg stałej ludności i metrykę urodze·
nia oraz dwie książeczki związ
765-3-2
kowe.
accr Edwardowi skradziono
książeczkę wojskową roczn.
1890, wyd. przez P.K.U.-Sieradz
oraz osobisty dowód zwolnienia
ż wojska, dwa weksle na ogól·
ną sumę Rb. 250 i ksj.ążeczkę
702-3-2
szoferską..
alpuchowski Antoni zagubił
dowód osoŁisty, wyd. przez
Urząd gm. Grabów powiat Łę
czycki. Miejsce zam. Łódź, ul.
798-3-2
Oficerska nr. 5.
odczas jazdy tramwajem
z Widzewa do Łodzi zaginę
ła. azarna i skóuana teczka r.a.vvieraJąca: I protest na zł. 100,
wy~taw. Ch. Drefiner Łódź, Il
protest na zł. 255, wystawca
F. Ro7<enbla.tt, Łódź, różne dokumenty oraz notatniki handlowe l .książka obrotowa. Powyższe dokumenty i protesty
unieważniam. Uczciwy znalaz·
ca zechce za. wynagrodzeniem
zwrócić do firmy, Włókno Krajowe Łódź, Zielona 7. 712-3~3
odczas okupacji niemiecluej
za.ginęła. Janina. Siwińska
lat 24, urodzona w Łodzl, córka lgna.cego Siwińskiego i żo ·
ny jego Ludwiki mMiterskich
713-3-3
•
Siwińskiej.
ie.klas Tadeusz zag. tymczasowy dowód osobisty, wyd.
przez Komlsarjat Rz2'du na m.
Łódź. Miejsce zam. Łódź, ulica.
3.3
Żabia nr. 10.
leHczyństi B,)hdanowi skn.dr•iono książeczkę wojskową,
wyd. przez P. K. U„Łódź or.az
3 metryki urodzenia. Miejsce
zam. Łódź, ul. Wólczańska. 226.
726-3-3
otorczy.k Zygmunt Hg. do. wód osobisty, wyd. przez
I Komisarjat P. P. w Łodd.
Miejsce zam. Łódź, nl. Wróbla
714-3 3
nr. 14.
ajs Franciszek zagub. książ.
wojskową i ka1·tę mobil\zaeji rocz: 1897, Miejsce rnmieszk.
Łódź· ul. Nisis:a nr. 5-7 510-3-1.
ozenblum Szmul zag. wetse1
na zł. 56, wystawca J:m
Gajek, na zlecenie Sz. Weksler
i Chocyński, płat. dn. 4 sierpnia ub., Żyrant B. Birencwajg.
Niniejszy weksel unieważnino.
547-3-1
i
ozner Herbert :zagub. dowód
esobisty,WY:d. przez Kom.
Pol.Państw. w Żyrardowre oraz
karit odrocz. rocz. 1903, wyd.
'przez P.K.U.-Łódź-m. i kartę od
roweru nr. 1293. Miejsce za.m;
Łódź, ul. Ę:Ionowa nr. 9. 318.3-1
ell Otto zag. kart42 odrocze ...
nia r. 1900, wyd. przez PKUSieradz. Miejsce zam. wieś Dublinek, gmina Widzew, powiat
777 ~3-2
Łask.
fenach Artur zagub. do wód
osobisty, wyd. przez Urząd
gm Dobwun, pow. Łaski. Miejsca
zam. Łódź, ul. Zawadzka nr.10.
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Rychterowi Cezaremu

skradz.

.książeczkę wojskową roczn.
1888, wyd. prz~z P. K. U.-Łódź.
Miejsce zam. Łódź, ul. Kiliń

753-3-2
slriegq nr. lM.
ozenwasser Abram ząg. dowód osobisty, wyd. przez
Kom. Rządu na. m. Łódź, Miejsce zam. Łódź, ul. Zawiszy 7.
795„3.2
otbajn He·1-=--e_n_a-za_g_,-p-aszport
niemiecki, wyd. przez okupantów w Łodzi. Miejsce zam.
369""3-3
Łódź, Gdańska ur. 5.
eingensberg Lifcia Chene
zag. dowód osobisty, wyd.
przez Komisarjat Rządu na m.
ł,ódź. Miejsce zam. 1.ódź, ul.
380-3-3
Południowa. nr. 13.
ozenbaum Menachem iiagub.
dowód osabisty, wyd. przez
Komendę P.P. w Łodzi za nr.
212. Niejsce zam. Łódź, nlica
378-3 3
Kllińsktego nr. 49.
zmul~nvicz Telnm z::w. dowód
osobisty, wydany ~ ł,od.ó.
Miejsce zam. Łódź, ul. Przejazd
523.3-1
nr. 40.

R

R

R

R
S

Bronisław

zag. Tym•
dowód o~obisty,
wyd. pr7ez Kom. Rządu na m.
Łódź. Miejsce za.m. ł. . ódź, ulica
785-3-2
Srebrna nr. 8.
zymańska Marja zagubiła
S tymcz. dowód osobisty, wydany przez Kom. R~ądu na m.
Łódź, Miejsice zam. Łódź, ulica
774-3-2
Piwna nr. 23.
zfarkmanowi Hil11renm skradziono kartę oJroczenia r.
1902, '\\'yd. pr~ez P.KU.-Łór1ź.
Miejsce zam. Łódź, al. I. Ma.ja
76:J- 3-2
nr. 3.
zulc Cecylji skradziono paszport niomłeeki, wyd. w Ło
dzi pne:r, okupantów. Miejsce
zam. ł„ódź, ul. Wólczańska 93.
788"3-2
3ztillerm<1n Uszer zag. kartę
pobyfo r. 1902, wyd. JH'Ze!i
Kom. Rząd11 na m. Łódź. Miej~
sce zam. Łódź, ul. Wschodnia
792· 3-2
nr. 67.

Sibilski
cza.sowy

S

S

gzt~k Jan ~agu~U ~ar;ę woj:

skową, v.ydaDą p!. e, P.K.U.
Łódź-m. Miejsce zam. Łódź, ul.

Św. Anny ur. 22.

733 3 3
Słomińska Agnh~szka :.;.;agubiła
.książeczkę wojsk.
kradziono
paszport niemiecki, wydany
i kartę mobilizacyjną rocz:n.
w Łodii przez Gkupantów niemieckich. Miejsce zam. Łódź, 1901, wydaną przez P. K. U.522-:1-1 Łódź-m., na imię Mosinia.ka
ul. Pomorska nr, 80.
735 3 3
Zygmunta.
znlc Wajla zag. dowód osobinlomonowic?. Saul zagubił
sty, wyd. przez Komisarja.t
paszport niemiecki, wydany
Rrądu na m. Łódź. Miejsce za~
micszkrnia Łódźi ul. Kielma 3ł. przez wład~~e okupacyjne w Ło
518-3-1 dzi oraz książe,~zkę wojskot.X-'ą
r. 1891, wydaną przez P. K. U.iminia.k Antoni zagub< kartę Łódź-m. Łas~rnwy i.inahiica zech·
fahryczną, wyd. przez fabry- ce zwrócić do redakcji niniejkę Weis i Poznaski. .Miejsce szego pisma.
72· 3-3
zam. Łódź, ul. Zgierska nr. 87.
zagubtł doBrunon
zmechel
589-3-1
wód oaobisty~ \vydany przez
piczalr Pink.us zag. wyciąg V. Komisarj<d P.P. w ł. . odzi za
z ksiąg. stałej ludn<'ści, wyd. nr. 2555. MtejtH:e zam. Lód. ul.
przez Magistrat m. ł. . odzi. Miej- Główna nr. 2
366·3·3
sce zam. Łódź, ul. Nowa.ka 8.
tarula Stanf:::;ła'V-.<1:reneusz za-·
559-3-1

S

S

S

S

hraelowi skradz .
Szte.rnszus
dowód osohiaty, wyd. przez

Komendą P. P. w
metry.kę:urodzenia..
mieszk:auia Łódź,

J',odzi oraz
Miejsce Hul. BM&r507-3.1
na. nr. 10·
ztańczy k: J ózefi Zo fjtt Ża.gu b.
paszporty niemieckie, wyd&:ne przez okupantów nlem;ecJdch w Łodzi. Miejsee zamieszkania Łódź, ul. W c;>lczań
552-3~1
sk& nr. 112.

S

~ traszak Józefowi skradzlot...J no książeczkę wojskową
rocz. 1898, wyd. przez P.K.U.-

wojskową
legitymację
ostatniego przydziału oraz

Łódź,

inne dokumenty. Miejsce zam.
Łódź, ul. Rokicińska nr. 13.
556-3-1
zymczak Władysław zagub.
patent kateg. V, wyd. przez
Urząd Izby Skarbowej w Ło
dzi. Miejsce zam. Łódź, ulica
664-3-1
Młynarska nr. 22.
zerer Karol zagubił portfel
zawierający książeczkę wojskową, r. 1893, wydaną przez
P.K.U.-Lódź. Miejsce zamieszk.
Łódź, ul. Konstantynowska 119.
389-3-3
769·3-2

S

S
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Tim Teodor zag. tymczasowy

dowód osobisty, wyd. przez
Komisarja.t Rządu na m. f„ódź.
Miehce zam. Łódź, ut Poranna
506 3-1
nr. 7.
TrybownH{ Dwojra zag. paszP'->rt okupacyjny, wydany
w Łodzi przez okupantów niemieckich. Miejsce zam. Łódź,
ul. P.rnzyd. Narutowicza nr. 40.
7~0-3-3

Tr~b~r St&fa.n ~a;gub. pa.?ier1
WCJskowe. Mie3sce zam1eszk.
Koluszki, wieś Żakowice. 370-3-3

rarpial Wilhelm zagubił tymczasowy dowód osob.. wyd.
przez Kom. Rządu nu m. Łódź.
Miejsce zam. Łódź, al. I. Maja
396 3-3
nr. 36.
winclgster Da.wid zag. dowód
osob., wyd. w Łodzi przez
Komisarjat Rządu na. m . .f..ódź
dn. 3·6 r. b. nr. 632-4. Mil"jsce
zam. Łódź, ul. Aleje 1--go Ma552-3Dl
ja nr. 4.
Wojcieszek Leon zag. paszport niemiecki, wyd. przez
okupantów niemieckich w Ło
dd. Miejsce zam. Łódź, uliea
524-3-1
Rozwado,,sk:a nr. 14.

Wildema.m

Wilhelm zagub.

tsłąż~~czkę wojskową rocz.
1886, wyd. przez P. K. U.-Łódź.
Miejsce zam. Łódź, ul. Brzeziń

ska nr. 59.

·w

514·3-1

dniu 21- VII r.b. o godzi. nie 11.30 przy przystanku
tra.mwajowem ul. Piotrkowska
nr. 43. skradziono Cha.imowi
Tela.tycki em u portfel czarny
zi.wierający: 10 zł. dowód osobisty ornz książeczkę wojskową rocz. 1894. Miejsce zam.
Łódź, ulica Zachodnia nr. 66.
503-3-1
gubił książsezkę wojskową wajnberg Mojżesz zag. wyciąg
376-3-3
z ksiąg staiej ludności, wyi dowód osobisty.
wiątkowsld TeÓdor -z-,-;-gublł dany w Ł·Jdzi oraz weksel na
dowód osobisty, wyd. w Ło sumę mk. 277,000,000 wystaw.
dzl,kartę bezterminowego urlo- Ftaoheltal, na zlecenie M, Wajnpu oraz .ktiążkę wojskową, berga. Niniej>;zy weksel uniewyd. w P. K. U.-Łódź. Miejsee ważnia się. Miejsce za,m. Łódź,
791-3-2
Hm. Łodź, uL Juljusza. nr. 41. uL Cmentarna nr. 3.
532 3-1
ęgier Stanisław zag. kartę
alamon Józef zugubH książ . W rnj estracyj ną rocznik 1883.
wojskową r. 1900, wydaną
747-3-2
przez P.K.U.--Łódź·m. oraz legitymację frontową. Miejsce zam.
udka Abram-Lajb zagubił
360-3-3
Łódź, nl. Zawiszy 14.
4 weksle: I. na zł'. 259 pł.
a.jtelbaum M·Jsiek zag. do- 30-VI. rb., wystawca W. Domb,
wód osoMst;i" wyd. przez na zlecenie H. M. Domb, II. na
III Komi.sarja.t P.P. w Łodii zł. 277 pł. 3 .. vu. rb. wystawca
oraz patent kateg. IV, wyda- W. Domb nn zl. H, M. Domb,
ny przez Urząd Izby Skarbo· III. na zł. 277 pł. 19-VII. rb.,
wej w Łodzi. Miejsce zamie- wyst. W. Domb na zł. H.M. Domb,
s1kania Łódź, ul. Młynarek& IV. na zł. 139 pł. 29-Vll. rb.,
538-3-1 wyst. A. Kirszb<1um na zlecenie
nr. 2.
oraz
im Marta zagubiła paszport A,L. Wudka, pl. w Łodzi
niemiecki, wyd. w Prusa.eh dowód osobisty, '>•.ryd. przez Kom.
w Essen. Miejsce zam. Łódź, Rządu na m. Łódź i kwity ob·
Prez. Narutowicza. nr. 46. rotowe, majątkowe i różne ra773-3-2
50[>.3-l chunki.
oźniak Jan r;agubił dowód
omara Li.p~zycówna zagubiła·
pazsport familijny okupa- W osobisty, wydany przez II.
cyjny, wyd. w Łodzi. Miejsce Kom P.P. w Łodzi. Miejsce zazam. Łódź, ul. Sieradzka nr. 1. mieszkania Łódź, uJ. Sikorska
387-3-3
799.3.2 nr. 2~.
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Nr. 30

Gecel zagub. paszport
agubioną została legitymacja
W eksel
1agraniczny, wydany przez Z rejestracyjna n.a samochód

Kom. Rządu na m. Łódź. Miejsce zam. Łódź, ul. Konstantynowska nr. 20.
332-3-3
itkowskiem\i. Stanisławowi
skradziono portfel zawierający: zaśw. zwolnienia z wojska r. 1878, wyd. przez P.K.U.Łódż-m. oraz pozwolenie
na
broń, różne zaświadczenia i papiery obliczeniowe. Miejsce zamieszkania Łódź, ul. Piotrkowska nr. 23.
710-3-3
ichliński Jan zagub. dowód
W osobisty, wyd. przez Kom.
P.P. w Łodzi oraz książ. woj-

„Protos'' Nr. Ł. D. 130, wydana przez komisję rejestracyjną
przy Dyrekcji Robót Publicznych województwa Łódzkiego
na imię ,,Tow. Wielkiego Mły
na Reich i Chmielnicki w Ka·
Uszu·'.
770 3-2
aginQła legitymacja samoZ chodowa nr. 193, wydana
firmie Tow. Akc. „Sukcesorowle" Lebrechta Millera.
569-3-1
aginęło. zezwolenie na uruZ chomienie pońc1os1arni Wofsi i S-ka w Łodzi przy ullcy
skową i ;,kartę mobilizacyjną, Aleja I-go Maja Nr. 14, wydane przez Urząd Przemysło
wydaną przez P. K. U.-Łódź.
797.3.2
717-3-3 wy w Łodzi.
ajdzie Antoniemu skradzioaldman Szimon zag. patent
no dowód osob., wyd. przez
kat. VIII. wyd. w Łodzi,
przez ll. Urząd hby Skarbowej. Komende P. P. w Łodzi. ~fiej
Miejsce zam. Łódź, ul. Pomorska sr.e zam. Łódź, ul. Szkolna 19.
764-3 2
nr. 51.
720-3-3
iener Jakób zagub. dowód
aginęło świadectwo przemyosobisty, wyd. przez ·Kom. Z słowe, kat, III, wyd. przez
P.P. w Łodzi. Miejsce zamieszk. Urząd Izby Skar0owej w Łodzi
Łódź, ul. Cegielniana nr. 29.
z:i L. 8609 na imię Bachmajer,
732-3 3 H~rsz Majer i Ita.
373-2-3
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W dowód

-il-c-zy_ń_s_k:_i_A_n_d_r_ze-j-zagubił

osobisty, wydany
przez Starostwo w Wieluniu, na
wyjazd do Francji w r. 1922.
2-3
aginął paszport famllijny,
Z wydany w Łodmi przez oku·
pantów nlemlecklch na lmlę
Abra.m,Rachmil, Dawid, Tobolo
Srulek Kin.
620-3-1
aginQła legitymaj& auta clQ·
Z żarowego nr. 224: motoru
34-33, wydana na fi rmQ B-cl&
Oppenheim I 8-ka w Zduńskiej
Woli.
545 3·1
aginął paszport famłlijuy,
wyd. prz:ez okupantów niemleckich w Łodzi na lmiQ Sender Wiktor Sochaczewski. Miejsoe zam. Lódź, ul. Zgierska 15.
___________5_6_0_-3_-_1 ''
agin'ł dowód osobisty wyd.
w Łodzi na tmlQ R'eglny
Śllwkowskiej -zam. przy ul.
Suwalskiej nr. 11.
561-3·1

Z

aginął.
imię

dowód osobisty, na
Chawy Rojzy Rańgie
wicz, wyd. przez Magistrat m.
Tomaszowa-Mazowieckiego.
743-3-3
aginęła

w grudniu ubiegłego

Z roku legitymacja

urzędnicza,

wydana przez Kuratorjum Okr.
Szkolnego Łódzkiego w Łodzi,
na imię Jana Wadowskiego,
nauczyciela szkoly powszechnej
w Woźnikach, pow. Radomskie·
go.
3-3
zanlnęła koncesja na sprmedaż
wyrobów tytoniowych,' wyd.
przez Izbę Skarbową w Łodzi,
za L. 1342, dla Spółdzielni Ż(>ł
niersklej IV. dywizjonu Taborów.
3„3
zaginął patent kat. V. na handel starą garderobą i resztkami, wydany przez Izbę Skarbową w Ło.d~i na Imię Karol
Zdradek„ M1e1sce zam. Łódź, ul.
Zgierska nr. 85.
3-3
agubiono 2 weksle nr. 8141
na zł. 2217, płatny 9-9 zajderman Hersz Lejb zagub.
dowód osobisty, wyd. przez
w Łodzi, 11-gi 8142 złotych 2580,
płatny 10-9 w Łodzi. Wystawca Kom. Rządu na m. Łódź. MiejTow. Atc. M. A. Wiener na sce zam. Łódź, ulica Alaksan382-3°3
zlecenie I. Szperllnga. Weksle drowska nr. 23.
unleważuiamy. Znalazcę proagubiono paszport familijny,
simy o łaskawe zwrócenie
wydany przez władze okup.
Tow. Akc. K. A. Wiener, ul.
Moniuszki nr. 1.
573-3-1 w Łodzi, na imię Władysława,
aniny, Artura i Haliny Kahan.
wróbel Wojciech zagubił le·
390-3-3
gitymacj~, wydaną przez
agub. dowód ośob. na Imię
Urząd Śledczy w Łodzi. Miejsce
Hers11k:opfa Dawida, wyd.
zamieszkania Łódź, ul. Guber·
natorska nr. 35.
394:-3 -3 przez Kom. Rr;. na m. Łódź oraz
książ. wojsk. r. 1886, wyd. przez
·
3-S
Witkowskiemu Stanisławowi -PKU. Warszawa.
sk~adz. portfel zawierający
nast~puJące
dokumenty: zaycieńska Marja-Zofja-Leokadświadczenie zwolnienia z wojja zagubiła dowód osobisty,
ska r. 1898, wyd. przez P.K.U. wyd. przez X. Kom. P. P. w Ło·
Łódź oraz poswolenie na broń, dzi oraz świadectwo obywatelróżne zaświadczenia i papiery stwa, wydane przez Kom. R~ądu
oblic1eniowe. Miejsce zam. Łódź, na m. Łódź i metrykę urodzenia.
, 365-8-3
ul. Piotrkowska 223.
716-3 -1
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