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DZIENNIK URZĘDOWY
KOMISARJATU RZĄDU NA M. STOŁ. WARSZAWĘ

OGŁOSZENIA: a) In s ty tuc ji państw ow ych I kom unalnych 29 grosze za  w iersz n o n p are lu , b) In s ty tuc ji i osób  pryw at-
nych 1 zl. 50 groszy za w iersz, no n p are lu  pierw szy raz, za każdy n as tęp n y  raz 25 proc. ustępstw a, c) Trzy
k ro tn e  o g ło szen ie  O zg u b ien iu  p aszp o rtu  w ew nętrznego  lub dow odu o so b is teg o  ? zl. 55 groszy d) Trzy
k ro tn e  o g ło sz e n ie  (do trz ech  w ierszy) o zgub ien iu  w szelkich  in n y ch  dokum entów  3 zl. 55 groszy O głoszenie 
o koncesji 15 złotych S zerokość  w iersza 25 lite r

PRENUMERATA: K w artaln ie  z do sta rczen iem  do dom u 3 zł. 60 groszy Cena egzem plarza w red ak c ji 1 5  g r o s z y .

ADRES R edakcji i A dm inistracji: S en a to rsk a  16 (R atusz) 2-gle podw órze, lewa oficyna, 1-sze p ię tro . Pokój 28. Telef. 87-02
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Regulowanie ruchu kołowego
P. kom endan t policji na  m. st. W arszawę 

us ta l i ł  i polecił s to sow eć  nas tępu jące  sygrały , uży
w ane  przez polfcię prry  regulowaniu ru ch u  k o ło 
w ego w m. st. Warszawie.

A. S y g n a ł  „ S tó j” (S to p ) .

N i 1. Celem  za trzym ania  pojazdu zbliżającego się 
z przodu, należy podnieść  lewą rękę na  całą  
d ługość  powyżej lew ego ram ienia z d łonią  
zw róconą do zbliżającego się pojazdu

Gdy się zbliżają  dwa pojazdy zbiega- 
jącem i się drogami, a  tylko jeden  ma być 
za trzym any, po lic jan t powinien być zwró
cony tw arzą  to  tego  pojazdu, który ma być 
zatrzym any, dla wyraźnego zaznaczenia , 
że sygnał odnosi się do niego.

Na 2. Celem  zatrzym ania  po jazdu  zbliżąjącego 
się  z tyłu należy wyciągnąć prawą rękę 
poziom o na wysokości ram ien ia  z w ierzchem  
dłoni zw róconym  do pojazdu.
Uwaga: Sygnał Ns 1 może być dany lewą ręką , jak 

rów nież sygnał Ma 2, o iłeby okoliczności tego 
wymagały, lec* znaczen ie  sygnałów mysi być 
zaw sze jednakow e.

Na 3. Celem  zatrzym ania  pojazdów zbliżających 
się jednocześn ie  z przodu i ty łu  należy  
wyciągnąć obydwie r ę c e  jak op isano  pod
Aft 1 i 2.
Uwaga: Z atrzym ując pojazd zbliżający się z tyłu po

sterunkow y m usi się upewnić, czy sygnał zo
s ta ł zauważony, zanim  się odw róci tyłem  do 
nadjeżdżającego, a to celem  uniknięcia wy
padków.

B. S y g n a ł „ R u s z a j” .

Na 4. Celem puszczen ia  pojazdu za trzym anego  
sygnałem  AS 1 skbtąć  prow adzącem u ręką  
bliższą pojazdu. W i-azie potrzeby odw ró
cić s ię  t ro c h ę  do pow ożącego, aby  wiedział, 
że sygnał jes t  dla niego przeznaczony.

NS 5. a) Początek sygnału, b) Koniec sygnału.

C elem  przepuszczan ia  pojazdu przed 
s o b ą  zrobić łukowy ruch  ręką  przed kor
pusem  dopóki prawie nie do tkn ie  drugiego 
ram ienia Sygnał powinien być dany ręką  
w yciągniętą, a  nie sam em  przedram ieniem  
lub dłonią, ręk a  podczas  całego ru ch u  
powinna znajdow ać się na  wysokości ra 
m ienia .

Pośrednictwo pracy
Ogólna, liczb* bez robo tnych , przebyw ających 

n a  te ren ie  działalności Państw ow ego Urzędu P o 
średn ic tw a  Pracy  wynosiła  w tygodniu sprawozdaw
czym około 4915 osób, w tygodniu ubiegłym 5115 
osób.

O ile bezrobocie  wogóle zmiejszyło się o ty łe  
zwiększyło się w grupie włókienniczej.

W tygodniu spraw ozdaw czym  za p ośredn ic 
tw em  Urzędu Pracy  ulokowano osób 259 z k tó rych  
najw iększą  ilość przyjęła do pracy fabryka p. f. 
„Wulkan". W tymże czasie zredukow ano 144 pra
cowników.
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Liczba uprawnianych do pobierania zasit- 
ków robotników bezrobotnych, wynosiła 448 osób.

W ostatn im  dniu spraw ozdsw crgo tygodnia 
liczba poszukujących precy wynosiła 3459 osób, a 
wolnych miejsc w ewidencji Urzędu pozostał© 
231.

K W E S T A
Komisariat Rządu na m st. W arszawę w myśl 

§ 1 przepisów ogłoszonych w  Monitor*® Polskim 
Nr. 33 z dnia 11-111921 r. udzielił Zarządowi „T-wa 
Przyjaciół Powiśla* z  siedzibą przy ul. Książęcej 
M  1 pozwolenia na m zsprzedaż cegiełek-zrteczków 
w cenie a gr. 10 i 50 w term inie do 31-XII 1925 r. 
wyłącznie w lokalach publicznych m st. W arsza
wa celem zasilenia funduszów budowy „Domu Lu- 
dowdgo dla dzieci Powiśla”.

O sebą odpow iedzialną za należyte przopro 
w ad-enia rozprzedały  cegiełek-znaczków je s t p  
Leon Modliński, skardnik z am. przy ul. T ręb ac
kiej 9, tel. 174-7S.

Obowiązuje stosow anie się do:
Okólnika Ministerstwa Spraw W ewnętrznych 

Nr. 446 z dn. 5-11 1921 r. (M onitor Polski Nr. 33, 
r. 1921.)

Okólnika M-stwa W yznsń Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dn 15-IV 1924 r. (Dzieciom 
i m ł o d z i e ż y  szkolnej nie wolno brać udziału 
w kweście).

Rozporządzenia Komisarza Rządu na m. st. 
W arszawę z dn. 21 I 1925 r. (Dziennik Urzędowy 
K«5mi»arjai:u Rządu na m. st. Warszawę Nr. 30 
z dn. 29-IV 1925 r. oraz przepisów ogólno-policyj- 
nych i prasowych.

O G Ł O s Z E N S f i .

Z A Q U S I O W E P A S Z P O R T Y :
C ytersz?i!er Abram Icek Żelazna 37 
C ytersspiier Chawa Żelazna 37 
Skrzypczynski Paw eł S to  K rryska 32 
Sslanger Chaia Bsjla Kupiecka 9 
Zakrzewski Menrąśs Południowa 3

3089-3 
3890-3 
290S-3 
3128 3 
3133 3

Kwiatkowska W lncentyna Krucza 48 
lia iso n  Daniel Nnwowiejska 8 
Czyż Stefańja Szeroka 33 
Myśiiński Teofil Zaokopowa 5 
Aronfeld Abram vel Ądolt Wałowa 13

3135-3 
3138 3 
3157-2 
3165-2 
3206-1

Tekel Icek otrzymał pozwolę- 
nie na dom modlitwy prty  ulicy 
Franciszkańskiej 7_______ 3073 3

Culka Antoni otrzym ał pozwo
lenie na jadłodajnię przy ul. Rod- 
wale 29__________________5074-3

Majewski Wacław otrzymał po
zwolenia na znkład fryzjerski przy
ul Kredytowej 5 ______5075 5

Szewczykowski Ludwik o trzy 
m ał pozwolenie na stajnię przy 
ul. Brzozowe; 52________  5977-3

Tymińska Leokadja otrzym ała 
pozwolenie na kawiarnię przy ul
Chłodnej 4 8 ____________ 3078 3

Basan Edward otrzym ał pozwo
lenie na urządzanie w restau ra
cji „Unja" przy ul. Moniuszki 
wieczorów muzykalno-wokalnych 
na  przeciąg czasu od 15 lipca
do 1 września r. b,_______ 3079-3

Kwesta zam knięta urządzona 
dnia 19/VI r. b. na rzecz T-wa 
Przeciwgruźliczego „Brijus-Zdro- 
wie" dała czystego zysku 1783
złote  i 17 groszy________ 3080 -3

Nomberg Daniel otrzym ał po
zwolenie na dom modlitwy przy 
ul. Grochowskiej 34 3081-3

Zgubiono M  17660 motooykło
wy tylny Błońskiego Lscna, Tar
czyńska 9________________ 3QS2 3

Skradziono pozwolenie na broń 
na dubeltówkę i rewnlwer, oraz 
kartę łowiecka na 1975 r. na imię 
Pągowskiego W ładysława Leszno
M  26______  3085-3

Je leń  Berek otrzym ał pozwo
lenie na dom modlitwy orzy ul. 
Nslowki 43 3i84-3

Zgubiono paszport zagranicz
ny Drochcinera Lejbi/sia, Złota
M>. 75   _  5085-3

H erm an Hersz Mendel otrzy
m ał pozwolenie na skład śledzi 
przy ul. Grzybowskiej 12 3086-5 

Pulwerman Nison otrzymał p o 
zwolenie na stajnię przy ul. Ni
sk ie j_ 5 7 _________________3087-3

Rosenblum Berek otrzym ał po
zwolenia na krowiarnię przy ul.
Mularskiej 3______________ 3i 90-3

W ajnschandler Szymon otrzy
mał pozwolenie na kawiarnię
przy ui. Długie) 3 9 ______3691 -3

Piotrow ski Szczepan otrzym ał 
pozwolenie na kaw iarnię przy 
ul. Piwnej 23 3C92-3

B-cia Psnusz otrzymeli pozwo
lenie na skład opałowy przy ul.
S to  Je rsk e j 7  3093-3

Kwesta urasądrona dn. 13 mata 
r. b przez T wo „Związku Idei 
Pracy* przyniosła dochodu 9 '0  zł. 
i 72 gr.__________________ 3094-3

Zgubiono paszport rosyjski 
Sielskiej. Janiny Żoliborz ul Sosn-
kowskieąo 27__________  3095-5

Goidberg Chaja Sura otrzym a
ła  pozwolenia na herbaciarnię 
przy ul Żelaznej 78______3096-3

Zgubiono numer od samocho
du 17531 Kozłowskiego Jana, Sw. 
Barbary 1________________ 3097-2

W ajntraub Abram Icek otrzy
m ał pozwolenie na krowiarnię
przy ul. Solnej 10_______ 3098 2

Zgubiono kwitarjusz na komor
ne domu z ul. Dzielnej 47-b. J d -  
nieść do dozorcy domu 3ft99-2 

P iltzow a Michalina otrzym ała 
pozwolenie na jadłodajnię przy
ul. Chłodnej 53  5100-2

Hincz Karol otrzym ał pozwo
lenie na zakład fryzjerski przy 
ul. Burakowskiej 2 3101-2
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Z g u b ie n i  passport  zag ran icz 
ny  Neufelda Nauma, S ienna 1 1
 _________________3*02 2

Majzeis Meraasz ®trzyssał poz
wolenie na  stajnię przy ul. Staw-
ki 7 3 ____________________ 3 K 3  2

Binłobłocki Stanisław E dm und 
©trzymał pozwolenie na  oafcład 
fryzjersk i 3104-2

Zgubiono num er od sam ocho 
du  przedni 17766 Przybylskiego 
A polinarego M arszałkowska 22

_______________ 51§5-2
Trejbar Rachmil otrzym ał poz

wolenie  na krow iam ię przy ul. 
Miłej 45______________  5 06-2

T ugetm an  Izaak o trzym ał poz
w olen ie  na mydlarnię pr*y ul.
Czerniakowskiej ©5______5107-2

Śprzedaz  żetonów urządzona 
d n .  1 kwietnia r  b. przez T-wo 
Przyjaciół UniwezsAtetu Hebraj • 
skiego w Jerozolim ie Grzybow
ska 26/28 p^zvniorla dochodu 
b ru t to  5376 z ł , koszt* zb órki 
wyniosły 1969 r . ł , czysty dochód 
wyniósł 5467 zł. 3108 2

Zgubiono num er sŁmocbodowy 
ly loy  18317 i przedni 18761 Ru 
domina Śniadeckich 9 3*09-2

Gw/kiel Frajda. otrayraełs p o z 
wolenie na handel na f tą  przy ul. 
F re ta  43 $1>0 2

Markowicz Sura o trzym ała  po 
zw olenie na z* Wad fryzjerski 
przy ul. Pawiai 62 3111 2
~~Skradziono legitym ację nau- 
czyciblską wyd prx*z Kuratorjum 
Nauczycielskie {w Warszawie na 
imię Grombecfciei Marceliny Szkol
na  8______________________3112 2

Bracie Kozłowscy otrzymali po
zwolenie na na zakłedy kąpie lo
w e i szksły  pływania n® Saskiej 
Ke pje_________________ 5113 2

Żguciono num er samochodowy 
19J03 S taw isk iego  Stan is ław a, 
C hodm «k^  12____________ 5114-2

Zgubiono num er furm sński 611 
J ę d u ły  W łsdy sława, D ebra  Nb 3 

_____________________  3115 2

Grzyb Lejba o trzym ał pozw o
len ie  na  stajnię przy ul. Rybaki
N» 19_____________________ 3116-2

Zgubiono kartę  odroczenia  L. 
238/XUI Kubalskiego T adeusza  
Z o ran ia  5 3117-2

Zgubiono num er rowerow y 3580 
Kalinowskiego vel Kalisza Włady
s ła w a  Wronia 26__________31'8-3

Zgubiono num er samochodowy 
18459 Siedleckiego Janusza ,  No- 
w o-Sensto rska  6 3120-2

Zgubiono legitymację od p l a t 
formy 36 1141 firmy »Miyno-twór-
n i“ Olszowa Jj4__________ 312*-1

H olckener Abram ©trzymał p o 
zwolenie n a  handel n a f tą  przy 
ul. Franciszkańskiej S-a 5122-1 

Seroczyń Feliks otrzym*! p o 
zwolenie n« m ydiarnię  przy ul.
Twardej 55________________5223-1

Zgubiono legitymację nau czy 
cielską na imię P rzasnek  W aw
rzyńca, Kiejs tu ta  6_______ 4124 1

Zgubiono tymczasowy baszport, 
książkę wojskową ; kartę  m obili
zacyjną Świetlika Edwarda, No-
wow'elska 32  3125-1

Płaski S tan is ław  o trzym ał p o 
zwolenie na  kawiarnię p-zy ul. 
Brukowej 26______________ 3126-1

Herułuf Karolina o trzym ała po 
zwolenie na kawiarnię p?zy ul.
Skie-n ;e mekiej 33  3127 1

Bagnowski Józef, Żelichowski 
J a n  i Loewe Emil o trzym ali p o 
zwolenie na  zakład  fryzjerski przy 
ul. Wilczej 38 5129 1

Zgubiono num er od  sa m o c h o 
du 18898 W eisblkta Władysława 
vel Wulfa, Gęsia 25 3 31 1

M orgensztern  R oszek  o trzym ał 
pozwolenie na dcm  modlitwy 
p rry  ul. Rurnnowskiej 44 3131-1 

Zgubiono num er od sam ocho
du  18621 rejestracyjny Krasuckie- 
go  Uichała, S ena to rska  J\& 10 
  3*52-1

Grzywacz Chaun Jankiel o trzy
m ał pozwolenie na stajr.ię przy 
ul Stawki 73 3154-1

Próchniew>cs A leksander o trzy
m ał pozwolenie na mydłami®
przy ul. Brukowej 2 9_____ 3136-1

Zgubiono dowód st«wien>a się 
p rzed  Komisią Przeglądową Wein- 
gartena  Markusa, Kredytowa 5 
__________   3137-1

Abramson Meszek Aron o trzy
m ał pozwolenie  na  pakownię po
syłek przy ulicy Nalewki Na 32
___________________________3139-1

Zakrzewski Ć?e»ław otrzym ał 
pozwolenie na  cukiernię  przy ul. 
Długiej 23 3 i 40-1

Waliś»ewer Icek o trzym ał po
zwolenie na sk ład  opałowy przy
ul Dzielnej 27____________ 3141 1

Zgubiono książkę re jes tracy jną  
na  piatw orm ę M  3292 Gierzyń- 
skiegn S te fana  Foksal 18 3142-1^ 

Zgubiono książeczkę re je s t r a 
cyjną Ne W-16985 Kwaskawskie- 
go F. M okotowska 24 3143-1

K®walzki Kazimierz o trzym ał 
pozwolenie  na  s^ ład  opalowy 
przy ul. Wspólnej 47-a 3144-1

Zgubiono r.umer p’eccw y d o 
rożkarski 1294 Kaneckiego Jo z e fa
W olska 6   3145-1

Skradziono dubeltówkę Ne 9® 
kal. 12 P o cen t  W ładysława, J a -
g ieiońska 3'5_________  3146-1

Zginęło pozwolenie Na 2639 na 
r. 1924 na prawo jandy p lstfo r-  
mu firmy Ja c o b s o n  i Ja rock i ,
E lek to ra lna  20__________  8147 1

Zgubiono prawo kursow ania  
furgonu Nr. 3040 C iech amskiego 
L udwika, T a rgowa 63 3148-1

Sisorecfra Aleksandra o trzym a
ła  pohwoienie na pralnię b ie l iz 
ny przy ul. Długiej 2_____ 5119-1

Montlak Lejsor o trzym ał poz
wolenie na szkołę tańców  przy
ul P rze jazd 1_____________3150-1

Zgubiono num er od wozu 4781 
Poznański Moszek Czerniakow-
ska 76____________________ 315 '-2

Zgubiono num er od roweru 
3761 Łukasiew icza  Leona. pl.
T rrech  Krzyży 15_________ 3152-1

Siemiński Władysław o trzym ał 
pozwolenie n a  zakład fryzjerski 
przy ul. Piekarskiej 20 3 53-1

Zaginał num er sam ochodow y 
18312 cEx?res Taxis**, G r z y b o w 
ska  51_____________________ 3164-1

Wierzbicki Feliks o trzym ał po
zwolenie na  jadłodajnię  przy ul.
ul O bozowej 13__________ 31551

Wroczyński Ignacy o trzym ał 
pozwolenie na cukiernię przy ul. 
Podwale 1_________________ z156-1

T re js tm an  P e issch  o trzym ał 
poswolunie  na skład  desek  p>-zy 
ul. Rr dzymińskiej 4_______ 2158-1

Zgubiono koncesję  na  p ro w a 
dzenie produkcji a rtvstycrnych  
p n. „Va-ie ta“ na Smią S łobodo- 
wa Józefa  Przechoknia  6 3159-1

Szulc Roch Ja n  otrzym ał p o 
zwolenie na handel naftą  przy ul.
Z.ytnirj 18 l_______________ 3160-1

T-wo Kultur. Oswiet. P ra c o w 
ników Kolei otrzymali pozw ole
nie n s  k ino -tea tr  na  Nowym 
Brudnie, kino pod odpow iedz’al- 
nym kierownictwem K’ól» Zyg
m un ta  zaś te a t r  B rzostka  J ó re f a

_________________________ 3161-1
Zgubiono książkę wojskową i 

k a r tę  mobilizacyjną B o re n s ' te ina
Berka, Pańska  19_________31 ^2-1

Zgubiono 1) kwitdSlektr. Warsz 
z dnia 3 II 1929 r. na z łożone 
p rzez T wo „Linolit* mk. 5000 
(5 sztuk a 1000 mk.) w asygna- 
t a c h  Skarbu  Polskiego z dn. 1-XI 
1918 r i 2) kwit Elaktr. Warsz. 
z dnia 21-VI 1922 r. n a  z łożone
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przez S t Chaskalberga T-wo .Ll- 
nolit" mk 3ł>.000 gotówką 3 ł 63-1 

Zgubiono paszport i prawo jaz
dy platformę Piodzik Stanisława
Miedziana 18_____________3164-1

Zgubiono przednią tablicę sa
mochodową z numerem rejestra
cyjnym 18661 Liszka Franciszka,
Brzeska 3________________ 3166-1

Zgubiono numer furmański 1207 
Lęszczyńskiego MieczysławaTam-
ka  25 ___________________ 3167-1

Zgubiono dowód rejestracyiny 
na wóz Ni 4367 na 1924 r. Bal
sams Mailocha, Walska 73 31 8-1 

Zgubiono tablicę przedmą n u 
mer W. 17486 samochodu nale- 
iacego do Stołecznego T-wa 
Budowlanego w Warszawie Krak.
Przedm 7 ______ _ _ ______3169-1

Marchal Franciszek otrzymał 
pozwolenie na mwdlarnię przy ul.
Mokotowskiej 32/34_______ 3170 1

Kwesta uliczna urządzona w 
dn. 23 lipca r. b. na rzecz Sto
warzyszenia Sanetorjum dziec
ka* przyniosła gotówką 1507 zł. 
85 gr. wsdatki 204 zł. 25 gr. D o
chód netto  1313 zł 50 grcsyy,
 _______________________3171-1

Zgubiono numer próbny samo- 
du 35 Syndykatu Handlowego,
Przeskok 4_______________ 3172-1

Ryten Menasz otrzymał pozwo 
len e na pokoje umeblowane
przy ul. Nalewki 3.4______ 3163-1

Zgubiono legitymację dorożki 
Nr. 68 na 1924 r. Merdrek Ka- 
zlmierza Orzeszkowa *6 3174-1

Wardzińska Salomea otrzyma
ła pozwolenie na zakład fryzjer
ski przy ul. Zakroczymskiej 1. 
_________________________ 3175-1

Ankier Berek otrzymał pozwo
lenie na handel sianem i słomą 
przy ul Pawiej 39 3176 1

Pawłocki Dawid otrzymał po
zwolenie na zakład fryzjerski
przy ul. Freta 42_________ 31 "7-1

Zaginęła koncesia nu fryzier- 
nię Rolińskiego Antoniego, Flor
iańska 8 3178-1

Kuch Icek ofrzemeł pozwolenie 
n a  zakład fryzjerski przy ul Sta-
lowej 3 7 __________ 5179-1

Zgubiono numer samochodowy 
tylny 18038 Fiszerowicza Alek
sandra Wiatraczna 18 3180-1

Zgubiono paszport niemiecki 
koncesje na eksplotację samo
chodów  Forda, legitymację na 
num er próbny 170 wyd. na imię 
Łabuckiego Alojzego Wolska 46

3181-1

Lewenglik Szmui otrzymał po
zwolenie na stajnię przy ul. Lu- 
beckięgo 19______________31 ^2-1

Zaginął numer od samochodu 
17585 Warszawskiego Banku Zjed
noczonych, Marszałkowska 129
_________________________ *185 1

Auslender Lejzor otrzymał po
zwolenie na krowiarnię przy ul.
Dzielnej 79______________ 3184-1

Skradziono prawo jazdy rowe
rowe sa Nr. 8476 Lubsi Az?yel»,
Pańska 95_______________ 3 i8511

Płoński Feliks otrzymał poz
wolenie na jakłodajnię przy ul.
Podwale 99______________ 3187-1

Tygel Chil otrzymał pozwole
nie na dom modlitwy przy ul.
Franciszkańskiej 37_______3 S87-1

Skradziono książeczkę rejestra
cyjną na motocykl Ciborowskie
go Kazimierza Targowa Nr 19 * 
_________________________ 3188-1

Zgubiono paszport i prawo jaz
dy samochodowe Koczko Wikto-
ra. Towa’,owa30_________ 3 '8 M

Zgubiono numer od platformy 
262 Skatulskiego Jana Koionja 1 
_________________________ 3190-1

Zeruinik Sura otrzym ała poz
wolenie na kawiarnię przy blicy
Ptasiej 6__________  3101-1

Zgubiono paszport zagranicz
ny Złoto Majlecha Dawide, S e-
rakowska 4 ____________3192-1

Szmunes Alter Bencjan otrzy
mał pozwolenie na dom modlitwy 
przy ul. Środkowej 3*2 3193 1

Zgubiono numer ud wozu 1799 
Gapis Jana, Ciechanowska 16 
_ J______________________ 3194-1

Kalinowski Jan  otrzymał poz- 
zwolenie na zakład fryzjerski przy
ul. Horodelakiei 1 ______ 3195-1

Stryjkowski Bronislaw otrzymał 
pozwolenie na zakład fryzjerski 
przy ul. Krak. Przedm. 29 3196-1 

Zaginęło świadectwo pocho
dzenia konia siwego lat no im?ę 
.Krajowej Cynkowni Sp Akcyj- 
nej, Sw. Stanisławą 5/7 3197-1

Kowalczyk Ludwik otrzymał 
pozwolenie na pralnię przy ul.
Kruczej 21   3198-1

Zgubiono książeczkę sam ocho
dową na samochód osobowy P.
Z. 2367___________________ 3199• 1

Paradzińaka Antonina otrzyma
ła  pozwolenie na pralnię przy ul.
Żórawiei 35______________ 3200 1

Zgubiono rewolwer Nr. 325830 
Mauser Krzywiskiego Tadeusza, 
Szara 10 3201-1

Zgubiono numer od wozu 3738 
Antoniewsfciego Stanisława. Gro
chowska 49 3202-1

Kweksilber Moczek otrzymał 
pozwolenie na kawiarnię przy ul.
Krochmalnej 75_________  3203-1

Zgubiono kartę zwolnienia 
Cherazenbauma Nachmana Uer- 
szona, Grzybowska 5 3204-1

Zgubiono legitymację służbo
wą Nr. 2277 v«yd. przez Komendę 
P. P Kwiatkowskiego Jana
  3203-1

Kwesta urządzona dnia >5-VII 
r. b. przez Ii T-wo .Linas Haca- 
dek“ i 11 T-wo „thkur Chojum" 
przyniosła docboou bru tto  1755 
złotych koszta wyniosły 145 zł. 
pozostało netto  1bl0 zł. ^207-1 

Hrinkraut Mendel otrzymał po
zwolenie na skład owsa i siana
przy ul Miłej 64_________ 32i6-1

Zguoiono numery przedni i tyl
ny samochodu 8022 T-wa „Auto-
lloyd“, Wolność 8________ 3209 1

Zgubiono metrykę u odzenla 
Rekowskiedo Józefa Okopowa 4
_________________________ 3210-1

Zaginął przedni numer samo
chodowy 15983 Min. Spr. Wewn.

______________ 3211-1
Koper Aron otrzymał pozwole

nie na mydlarnię ze sprzedatę  
nafty przy ul. białołęckiej Nr. 22
_________________________ 3212-1

Zgubiono paszport rosyjski 
Symchowicza Moszka S ttw hi 65
_________________________ 3214-1

Zgubiono prawo jazdy policyj
ne Nr. 3762 i M agistrackie nu
mer 220 SŁmochooowe M okizyc- 
klego Zygmunta, Wspólna Nr. 4- 
_________________________ 3214-1

Zgubiono tymczasowy dowód 
osobisty na imię Karola Dawida,
Emilji P later 8___________ 3215-1

Turcajg Josef otrzymał poz
wolenie na ak.ad Bkćr surowych 
suchych przy ul. Niskiej Nr. 46
_________________________ 3216 1

Drzewiecki Adam Dęfeierowski 
Stefan otrzymali pozwolenie na 
skład filmów p»j.y ul. Nowy-Swiat 
Nr. 57 p. n. „Falanga** 3217-1 

Zgubiono wyciąg z ksiąg lud
ności m. Nowego Miasta Dudel-
zeg Cłuwa Ciepła 17_____ 3118-1

Osiecki Leopold otrzvnr al po
zwolenie na zakład fryzjerski 
przy ul. Nowomiejskiej 20 3019-1

Andrzejewska Waierja otrzy
mała pozwolenie na kawiarnie 
przy ul. Zakroczymskiej Nr, 15

3020-1

Redaktor Jan LibrowiczĄ Drukarnia F. Syrewicza i S-ki, Senatorsko 28 30.


