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DZIENNIK URZĘDOWY
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OGŁOSZENIA: a) Instytucji państwowych i kom unalnych 29 grosze za wiersz nonparelu , b) Instytucji i osób prywat
nych 1 zt. 50 grosży za wiersz, nonparelu  pierwszy raz, za każdy następny raz 25 proc. ustępstwa, c) Trzy
k ro tne ogłoszenie O zgubieniu paszportu wewnętrznego lub dowodu osobistego ? zł. 50 groszy d) Trzy
krotne ogłoszenie (do trzech wierszy) o zgubieniu wszelkich innych dokumentów 3 zł. 50 groszy Ogłoszenie 
o koncesji 15 złotych Szerokość wiersza 25 liter
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ADRES Redakcji i Adm inistracji: S enatorska 16 (Ratusz) 2-gie podwórze, lewa oficyna, 1-sze piętro. Pokój 28. Telef. 87-02

TREŚĆ NUMERU 95 go 

DZIAŁ URZĘDOWY:

5) ' Okólnik M  39.

2) Statystyka bezrobotnych.
3) Z Sądu.

4) Zatw ierdzenie konfiskat.
5) Rozporządzenie.
6) Kwesty.

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.

7) Ogłoszenia.

DZIAŁ URZĘDOWY

Okólnik Nr. 3 8
Do

P a n ó w  K ierow ników  K om isaria tów  
P olicji P a ń stw o w ej m. s t  W arszaw y

Polecam niniejszym w terminie nieprzekraczal- 
nym czternastu dni (14) sporządzić ścisłe wykazy 
bóżnic i domów modlitwy wyznania mojżeszowego 
tudzież oddzielnie domów modlitwy wrzelkich sekt 
religijnych chrześcijańskich, istniejących na tery- 
torjum m. st. Warszawy w dacie sporządzania 
wykazów z podaniem miejsca znajdowania się ich.

Wykazy term inowo należy przesłać bezpośred
nio do W ydziału Administracyjnego Knmisarjatu 
Rządu na m. st. W arszawę w gmachu Ratusza.

Warszawa, dnia 14 listopada 5924 r.

w z. Komisarz Rządu 
na m. st. Warszawę 

( - )  MOLDENHAWER.

Statystyka bezrobotnych.
Państw ow y Urząd Pośrednictw a Pracy komu

nikuje:
Ogó!ne liczba bezrobotnych, znajdujących 

się na teren ie  Warszawy wynosiła w o irea je  od 
10-go do 16 go b. m. włącznie w przybliżeniu 
5175 osób. Robotników — 13t)0, umysłowo pracu
jących — 2500 osób

Bezrobocie zmniejszyło się wskutek eżywie- 
wienua w przemyśle i handlu i w związku z tym 
dokonanych przez Państw . Urząd P ośrednictw a 
Pracy zapośrednkzeń  W ciągu sprawozdawcze
go tygodnia wysłsno jako kandydatów  do procy 
ogółem — 778 osób. Zapoś edniczono w 363 wy
padkach. Pobrało zasiłki 193 bezrobotnych na 
sum ę złotych 2.109 gr. 96. W ostatn im  dniu spra
wozdawczego tygodnia wolnych miejsc w ewiden
cji Urzędu było ogółem—490, w tern dla umysłowo 
pracujących—65 miejsc. N atom iast ilość poszu
kujących pracy w ewidencji U rzędu wynosiła 3118 
osob, w tem  umysł, pracujących—1650 osób.

Ilość uchodźców i em igrantów  dosięga w przy
bliżeniu 450 osób.

W tygodniu sprawozdawczym przybyli do ewi
dencji głównie metalowcy, robotnicy niewykwali
fikowani, robotnicy budowlani, służba domowa, 
biuraliści, handlowcy.
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Zapośredniczono przeważnie metalowców, ro- 
b otników niewykwalifikowanych, robotników  bu- 
d owianych służbę domową i biuralistów.

Z S Ą D U
Dnia 19 listopada 1929 r. III Wydział Karny 

Sądu Okręgowego w Warszawie rozpatrywał sp ra
wę drukarni A. Danziga Graniczna 16 i za prze
kroczenie przepisów prasowych t. j. wydrukowania 
odezw y w języku żydowskim bez wskazania firmy 
drukarni, nienadesłanie obowiązkowych egzempla
rzy do Oddziału Prasow o-W idow iskow ego Komi
sa ria tu  Rządu, oraz niewciągnięcie tejże odezwy 
do książki robót drukarskich, skazał Arona Danzi
ga  z art. 293 K. K, na dwieście złotych drzywny.

Zatwierdzenie konfiskat.
K om isarjat R rądu na m. st. W arszawę komu

nikuje, iż W ydsifł VIII Karny Sądu Okręgowego w 
W arszawie zawiadam ia iż areszt nałożony na b ro 
szurkę p. t. .O  ubojowienie Związków Zawodowych" 
został zatwierdzony.

*
*  *

Komisarjat Rządu na m. st. W arszawę komu- 
nisuje, iz Wydział VIII Karny Sądu Okręgowego w 
Warszawie zawiadomił, Iż areszt nałożony na o dez
wę p. t. „Do ogółu młodzieży akądem ickiej" został 
zatwierdzony.

ROZPORZĄDZENIE
M inistra Robót Publicznych I M inistra Spraw 

W ewnętrznych
z dnia 26 czerw ca 1924 r. 

regulujące używanie i ochronę dróg.
(Dalszy ciąg)

V. Znaki drogowe.

Znaki m ostowe winny być opatrzone w cyfry 
w postaci ułamka, którego licznikiem je st kilom etr 
bieżący danej drogi, na którym  znajduje się m ost 
(środek m ostu lieząc między wewnętrznem i ścia
nami przyczółków), a mianownikiem liczba porząd
kow a danego objektu (mostn lub przepustu) np. 
pierwszy m ost lub przeoust na 153 kilom etrze d a 
nej drogi będzie posiadał JMa 153/1 a drógi m ost 
na tymże kilometrze JV6 153/2.

3) D r o g o w s k a z y .

§ 47. Na skrzyżowaniach dróg państwowych 
I wojewódzkich z drogami wszelkiej kategorji win
ny być ustaw ione drogowskaży.

Drogowskaz winien być albo słupem  o liczbie 
ramion (tablic) odpowiadającej liczbie rozchodzą
cych się dróg, albo też znakiem kam iennym lub 
murowanym z odpowiedniami napisam i na bocz
nych powierzchniach, zwróconych w kierunkach 
dróg.

Napisy winny wskazywać najbliższą w danym 
kierunku m iejscowość zam ieszkałą i jej odległość 
(w kilom etrach) a ponadto  położone przy drodze 
w danym kierunku miasto, m iasteczko lub więk
szą osadę, odległość od którego jest oznaczona 
na bocznej stronie najbliższego znaku kilom etro
wego (o. § 44) danej drogi, również z podaniem  
odległości.

(D. c. n.)

K W E S T Y
Komisarjat Rządu na m. st. Warszawę w myśl 

przepisów ogłoszonych w m onitorze Polskim  z dn. 
11-11 1921 roku udzieliło pozwolenia na urządzenie 
kw est zam kniętych w lokalach publicznych i na 
ulicach m. st. W arszawy następującym  insty tuc
jom.

Komitetowi Daru Narodowego dla Marji Skło- 
dowskiej-Gurie (Politechnika) pozw olenia na u rzą
dzenie w dniu 10 grudnia 1924 r. kwesty zamknię
tej w lokalach publicznych i na ulicach m. s t. War
szawy na rzecz tegoż Komitetu.

O sobą odpowiedzialną za przeprow adzenie 
kwesty jest Prezez Komitetu Wykonawczego pan 
Antoni Ponikowski (Politechnika).

Zarządowi T wa Z a-ładu  W ychowawczego dla 
Dziewcząt p. w. Św. Antoniego Padewskiego (w 
Ignacowie) pozwolenia na urządzenie w dniu 13 
grudnia 1924 r. kwesty zam kniętej w lokalach 
publicznych i na ulicach m. st. W arszawy na rzecz 
Zakładu p. w. św . Antoniego Padew skiego w igna- 
cowie.

Osobą odpowiedzialną za przeprow adzenie 
kwesty jest p. J. Koralewski (zam. Krakowskie 
Przedm ieście 60),

Komitezowi Fundacji im. O jca Sw. Piusa XI 
d 'a  Polskich Inwalidów Wojskowych (Miodowa 24) 
pozwolenia na urządzenie w dniach 14 i 15 grud
nia 1924 roku kwesty zam kniętej w lokalach 
publicznych i na ulicach m. st. Warszawy na 
rzecz tegoż Komitetu.

O sobą odpowiedzialną za przeprow adzenie 
kw esty jest Ks. Kapelan Stefan Ugniewski, s e 
kretarz K om itatu (Miodowa 24).

Obowiązują stosow anie się do przepisów  o- 
kólników: M inisterstwa Spraw W ewnętrznych >6 446 
z dnia 3-II 1921 r. ogłoszonego w wyżej wymienio
nym Monitorze i M inisterstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego z dn. 12-111 1920 rokti 
Ma 313/20 S. oraz przepisów ogólno-policyjnych i 
prasowych.
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O G Ł O S Z E N I A .
Z A G U B I O N E

Bukowska Florentyrta, Sw. W incentego 75 2600-3
Szulberg Jakób Dawid, Paw ia 73 2613-3
K alksitein Estera Hudek, Karmelicka 16 2621-3
Wnuk Walery M okotowska 11 2627-3
W ojciechowska Agata H ipoteczna 3 2641-3
O rensztejn  Pinkus, E lek toralna 1 52 3
Źmudzianka Bronisława, Waliców 32 43 3
Zacharjasz Majer, Nowolipie 21-a 45 3
H etler Karolina, Czerniakowska 195 46 3
Hermclin Szajs Dawid Leszno 26 48 3
Lewin Samuel, Złota 42 49 3
Suski Bronislaw, Obozowa 3 2667-3
Giwner Faiga Rojza Łucka 3 68-3
S tororum  Sura Peszą, Łucka 3 69-3
Milsztein Jochewed. Mławska 5 2670-3
Frankowska Marja, Żórawia 10 2558-3

P A S Z P O R T Y :
Borucki Paw eł Sielecka 20 59-3
Zawoźnik Raca Sm ocza 4 65-3
Kalina Izaak, Nowolipie 23 57-3
Wais Edward, Złota 56 69-3
Goldfarb Dawid Mordka, Dzika 39 71-3
Kulesza Juljan M arszałkowska 25 2674-2
Małachowski Władysław, Tam ka 33 75-2
Finkel Abram, Nowom<ejska 10 85-2
Hasfeld Czarna Łaja, S-to Jerska 24 90 2
Fiszman Izrael Śliska 55 5712-1
Srokowska Regina Marszałkowska 105 17-1
Reżnik Jakób Lesnno 77 25-1
Melcsarski Moszek Wolska 18 28-1
Kaczyńska Marja Żórawla 47 29-1
G arbarcryk A ntonina Marszałkowska 42 39-1
Janusz Zygmunt Sienna 92 31-1

Zgubiono 2 num era próbne 145 
i  144 przedni od m otocykla fir
my „Polsam  Nowy Świat 21 -

2510 3
Baranowski W ładysław otrzy- 

m eł pozwolenie na skład oi^alo- 
» »  przv ul. Wolskiej 199 2611-3 

Brzecbffa Jerzy otrzym ał poz
wolenie na skład benzyny przy
*1 Zgoda 13_____________ 2612-5

Z g u b io n o  k s i ą ż k ę  wojskową 
Frankfurckiego Icka, Grzybowska
Nr 42-a__________________ 26’4-3

Majewski Marceli otrzym ał poz
wolenie na skład opałowy przy
ul Chmielnej 103_________96*5 5

Necman Srul otrzymał pozwo
lenie na kawiarnię prsy ul. S-to 
Jerskiej 5 26*6-3

Zgubiono paszport zagraniczny 
Nr. 127601 na imię Egorowa Wło
dzimierza, wyd w Kiszyniowie w
1921 r.___________________ 2617-3

Zgubiono tymcz zaświadczenie 
demohilizecyjne W esołowskiego 
W incentego. D ob*a 86 2618-3

Zgubiono paszport zagraniczny 
W einsztok Fajgi, Nowolipie 30 

  _________ 2619-3
Komitetowi Polka Reparljan- 

tom ' kw esta w dniu 3 paździer
nika przyniosła b ru tto  2622 zł. 
75 gr. n e tto  2575 zł. 67 gr. 2620-3

Grajcar Josek  otrzym ał poz
wolenie na krowiarnję przy ulicy
Pawiej 32___________  2622-5

Zgubiono paszport i książkę 
wojskową 1884 roczn. wyd, przez 
P. K U. Warszawa M-to II pa 
imię Borai&na Ryszarda, Metejki 
Mi 3 2623-3

m

Mełamed Jankiel otrzym ał po
zwolenie na herbaciarnię przy ul. 
Miłej 15 _________ 2624-3

Milsztejn Jakób otrzym ał po
zwolenie na sklep z pierzem  
przy ul. Muranowskiej 7/9 2625 3

Szarfaztejn Moszek otrzym ał 
pozwolenie na szkołę tańców  
przy ul. Solnej JNfe 6______ 2626 3

Dobrowian Josek  otrzym ał p o 
zwolenie na herbaciarnie przy 
ul Staw ki 9 _______  26.8 3

Folbaum G a!a otrzym ał poz
wolenie na herbaciarnię przy ui. 
Sm oczej 33 2679 3

Fajfer Herrsz otrzym ał pozw o
lenie na herbaciarnię przy ulicy 
Pańskiej 91____________  2651-3

Zgubiono zaświadczenie wyd. 
przez gm. Wilanów i książkę woj
skową Tolak Jana, w. Potoki gm 
Wilanów 7651-3
—Nieznański Jan  otrzym ał poz- 
wolenie na skłąd węgla Żelaznej 
Na 68 ______ ______ 2632-3

Zgubiono paszport i książkę 
wojskową A szkenazera Mordki. 
Miła  39__________________2633 3

Zgubiono legitym ację urzędni
czą J\& 15444 wyd przez Min. W. 
R. i O. P. na imię Aleksandry 
Dargielowej, Stalowa 18 2654-3

Skradziono tymcz, dowód oso - 
bisty Rzeczkowskiej Aniełi. S ta  
jowa 1 3 / 1 5 ____________ 2635-5

Zgubiono k artę  pobytu i kartę  
azylu Kaliczeńko Artena, Rem
bertów  ___  2636 3

Kwesto urządzona na rzecz 
T-wa Przeciwgruźliczego „Brijus

Zdrow ie' w dniach od 1 do 7 
października nz teren ie  cm enta
rza żydowskiego dała czystego 
zysku 2 230 zł. 65 g r_____2*37 5

Piotrow ski Kazimierz i A eksan- 
dra Swieżawska otrzymali poz
wolenie na cukiernię przy ulicy 
F reta  4__________________ 2638 3

Zgubiono pozwolenie iazdy dla 
sam ochodu Nr, 1600! na imfę 
Obdziału Drogowego Sejmiku 
Warszawskiego, Długa 15 2639 5

Zgubiono kartę  odroczenia na 
1924 r. do 20-X wyd przez Pow. 
Kom, Uzup. Łask w S ieradzu 
A ndersa W acława, Ząbkowska 19 
__________________________264(b3

Zgubiono w eksel na sumę 50 zł. 
pł 10 XI r. b. w ystaw ca E. Wa- 
gentkerg zam. w Radom sku no
tesik , 3 długoterm inowe pożycz
ki, 1 książkę luksusową Skarbo
wą, stempel firmy W. Landau i 
120 zł. gotówką. Zwrócić ul. Myl- 
na 9 W. Landau__________2560-3

Zgubiono num er dorożkarski 
2512 Morawskiego Kazimierza, 
Solec 7 9 _________________2561-5

Skrzypczak Felicja i Urbańska 
Stanisława otrzym ały pozw ole

nie na mydlarnię przy ul. S ta lo 
w ej 2 5 __________ 25E2 3

Zgubiono kartę  pobytu, książ
kę wojskową i prawo jazdy s a 
mochodem  W ajer Franciszka, 
M okotowska 47______  2565-5

W ajer Ewa zam M okotowska 
Nr. 47 zgubiła paszport zag ra
niczny 2564-5
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Zgubiono tymcz. dowód oso
b isty  książkę wojskową i legity
m ację rowerową Wojtowicza Ja -
n a  Tarczyńska 15_______  2566-5

Zgubiono próbny num er od 
sam ochodu 138 Lewandowskiego 
Edw arda, M arszałkowska Nr. 14
_________________________ 2563-3

Zgubiono kartę powołania S ław 
kowskiego Icka Ząbkowska 15
__________________________ 2570-3

Zgubiono paszport i książkę 
w ojskową Frydmana Abrama, 

•M uranowska 15 2579-5
Zgubiono próbny num er od aa 

m ochcdu 170 M atuszewskiego 
Stanisław ą, Krucza 5 2644 2

O chendalska Leokadia i Hele
n a ' Sobińska otrzzm eły pozwo
lenie na kawiarnię przy ul Piw- 
nej Nr. 4 ___________2647J5

Pasternakiew icz Eugeniusz o- 
trzvm ał pozw olenie na sprzedaż 
uaf!y przy ul. Elektoralnej 30
__________________________2650 2

Węgrowski Benjamin otrzym ał 
pozw olenie na skład opałowy 
przy ul. Wołyńskiej 20 265j 2

Srebrnik Abram i K estenberg 
cek  otrzymali pozwolenie na 

sk ład  opałowy przy ul. Miłej 43 
__________________________2653 2

Perelm uter Dwojną otrzym ała 
pozwolenie na skład opałowy
przy ul. Miłej 41  2653-2

Zgubiono weksel na sumę 150 
złotych podpisany przez S Pro
ce  iyrow any przez Juljana Jag- 
ierskiego oł. dn. 15 listopada 1924 
roku B. Minc, Zielna 41 2654 2

Faltenberg  M ojżesz otrzym ał 
pozw olenię na skład węgla przy
ui. M arjensztadt 2 7 _____2655-2

Sr.e^czy f<owski Ludwik otrzy
m ał pozw olenie na skład opało
w y przy ulicy Podwale Na 30/32
_______ __________________2656 2

Klejtman Moszek otrzym ał po
zw olenie na sprzedaż nafty przy
ul F reta  30 ______ _____2658 2

Zgubiono wyciąg z ksiąg lu d 
ności z gm. Gołąbki z. Siedlec
kiej Pulik Anieli Solec 115 m. 10 

_________________________2658-2

Zgubiono dowód osobisty  ko
lejowy Lewandowskiej Antoniny 
zam. 6 posterunek, dom kolejo- 
wy    2659-2

Zgubiono św iadectw o od konia 
w ałacha siwego, wzrosu wyso
kiego la t 5 Borkowskiego Chaima 
Mirowska 15 2660-2

Zarząd Zakładu W ychowawcze
go dla dzieci Sw. Ludwiko, No
wolipki 52 zawiadamia że z kwe
sty urządzonej dnia 6-X1 24 r, w 
lokalach u?vtelncści publicznej 
zebrano ogółem  778 zł. 25 gr. 
wydatki 55 zł. dochód erysty 
723 zł. 25 g>._____________ 26^1-2

Szper Moszek otrzymał pozw o
lenie na skład opałowy przy ul.
Miłej 6 7 _________ 2662 2

Kwesta urządzona w dn. 24 IX 
1924 r, na rzesz Twa Opieki nad 
Ociemnialvmi przyniosła przy
chodu 6579 zł 31 g r , rozchód 
112 zł 34 gr , pozostało  czystego 
dochodu 6466 zł, gr. 97 2663-2

Zgub>ono książeczkę wojskową 
Sulkowskiego W acława, Piękna 
AleJO 2664 2

Zgubiono legitymację służbow ą 
2739 u yd prze« Komendę VI Okr. 
P. P. posterunkow ego IV K m. 
Kol. Jarosza Jan a  Namiestnikow
ska 9 /11 2665 2

Zgubiono przedni n u m r  17608 
sam ochodu ciężarow ego Kuźniak 
Aieksandra. Saska Kępa 3 2666 2

Szopa Hersz otrzym ał pozwo
lenie na skład skór prsy ul. Bo
n ifra te rsk ie j 7____________ 2681-2

Kwesta urządzona w dniu 23, 
24 i 25 października r b na 
rzecz Twa przyjaciół inwalidów 
przyniosła czystego dochodu zł.
5*99 gr. 35______________  2672-2

Bukryński Szmul otrzym ał p o 
zwolenie ua skład opałowy przy
ul. Szczęśliwej 5_________ 2673-2

Kerman Szyja otrzym ał pozwo
lenie na skład opałowy przy ul.
Stawki 14_______________  2676-2

Śznelwar Chaia otrzym ała po
zwolenie na herbaciarnię przy ul.
S iennej 90_______  2 6 7 j2

Zgubiono Na 17141 od samocho
du ciężarowego S-k> Akc. M. Li- 
S''w*ki Nowcwieisk* 92 9678 9

Zgubiono tym cz dowód osob.
i kartę zwolnienia Erlicha Hejno-
c.h», E lektoralna 14______ 2679-2

Zgub ono num er tragarski $95 
Jancze wskiego Stanisława, T a r
gowo 6 2680-1

C zernom orec Szoem ptrzym ał 
pozwolenie na pakownię posvłek
przy ul. N»Iewk: 37_______ 2681-1

Zgubiono książkę wojskową 
K opecrer Franciszka Belweder-
sk » 11____________________2682-1

/gub io n o  oaazport Nr. 292/24 
wyd. przez Konsulat Polski w

Charkowie Stupczewskiego S ta
nisława i żony Anny, ho te l „Pa-
s a ż * __________________2685-1

Słuckier Pejsach otrzym ał po
zwolenie na mydlarnię przy ul. 
Brukowej 44 2684-1

Szejnberg Jen ta  otrzym ał po- 
zwoienie na herbaciarnie przy ul. 
Browarnej 26 2686 1

Frydryk Uszer 
wolenie na dom 
ul. Dzi dej 32

otrzym ał poz- 
mcdhtwy przy 

2687-1
Aleksandrowicz Zygmunt otrzy

mał pozwolenie no skład opa
dowy p rzy  ul. Obozowej 5 2688-1 

Kwesta na rzecz T-wa O sta tn ia  
Posługa odbyta w dniu 15 X r. 
b. przyniosła czystego zysku 
zł. 3770 gr 56____________ 2689-1

G rochowska Leokadia otrzy
m ała pozw olenie na kawiarnię 
przy ul S a low ej 63 2691-1

Zgubiouo num er od sam ocho
du 16164 Baryckiego Wiesława 
Niecała 14 2- 92-1

Zgubiono książkę wojskową i 
k artę  mobilizacyjną Repsztejna 
Josefa Lejby, Powązkowska 55

Maciejewscy Leon i Józef o- 
trzvm ali pozwolenie na sk łid  
drzewa budowł i stolarskiego 
przy ul Grzybowskiej 58 2693-1

Zgubiono num er 16’64 sam o
chodowy od 3am cahodu .M eta- 
largie Komitetu Loterji Inwalidz-
kiej Miodowa 19_________ 2694 1

Ruff Z o f a  otrzym ała pozwo
lenie na mydlaznię przy ul. Ra-
dzwmińsktę 68___________ 2695-1

Miiwidowa Wera otrzym ała po
zwolenie na jadłodajnię priy  ul.
Chmielnej 17____________ 2696-1

Jaroszek  Marcin otrzym ał po
zwolenie na na opałowy przv ul.
Oszmisńskiej 40 ________ ‘2697-1

Zgnblono książkę wojskową 
Kurek Ludwika, Młynarska 14 
  2693-1

Moszkowicz baiga otrzym ał po- 
zwcienie na skład drzewa i węgla 
przy ul. Miłej 65 26 9-1

Kwesta urządzona dnia 3 listo 
pada r. b. przez Chrzęść. T-w a 
O chrony Kobiet na rzecz bursy 
siero t .N asz  JDcm“ Czerniakow
ska 169 przyniosła bru tto  1917 zł. 
93 gr Wydatki połączone z kwe
stą  107 zł. 50 gr. czysty zysk 
1810 zł 43 gr.____________ 2700 1

Zgubiono legitym ację na sam o
chód osobowy marki „Austro 
Dajmler* num er rejestr. 15718 
zarejestrow any na imię Romana 
Sanguszki Wierzbowa 6 2701-1

Drukarnia F. Syrewicza i S-ki, Senatorska 28-30.


