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WYCHODZI CODZIENNIE Z WYJĄTKIEM ŚWIĄT I NIEDZIEL
a) Instytucji państw ow ych i kom unalnych mk. 3000 za wiersz nonparelu b) Instytucji Y o só b prywatnych 4700 mk. za
w iersz nonp. pierw szy raz za każdy
następ n y raz 25 proc. u stęp stw a, c) Trzykrotne o g ło szen ie o zgu b ien iu paszportu w ew nętrznego lub dow odu o so b iste g o J7000 mk,d) Trzykrotne o g ło sz e n ie (do trzech w ierszy
o zgu bieniu w szelk ich innych d ok u m en tów 10000 mk. O g ło szen ie o k o n cesji 43000 mk. S zero k o ść w iersza w ynosi *5 liter.
M iesięczn ie z d ostarczen iem do dom u 8000 mk. Cena egzem p larza p ojed yń czego w redakcji 4 0 0

Adres: Senatorska 12, (pałac Bianka) lewa oficyna, l-e piętro. Redakcja pokój Nr. 7.
Telefon Nr. 15 84.

Treść numeru 79»§t>.
DZIAŁ URZĘDOWY.
Z Komisarjatu Rządu:
1.

Komunikat. Ruch służbowy. Re
zultaty kwest. Kwesty. Odranie
debitu. Areszt na druki. Decy
zje Komisarza Rządu.

2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
Publicznego.

3.

Przepisy wykonawcze z dnia 9-go
marca 1S23 roku

4.

Ogłoszenia.

Dział urzędowy
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Z Komisarjatu

Rządu:
KOMUNIKAT
W związku z alarmująccmi wia
domościami, jakie ukazały się w ko
m unikatach zagranicznej Agencji
Wolffa o rzekomych zajściach, ja
kie miały mieć miejsce po wiecu
zwołanym 5 b. m. w spraw ie pro 
testu z powodu wykonania wyroku
śmierci przez władze sowieckie na
ks. prałacie Budkiewiczu, Komisarz
Rządu na m. st. Warszawę komu
nikuje. „Wiec protestacyjny zebrał
niezwykle liczne rzesze ludności ze
w szystkich sfer m. Warszawy. Po
odbytym wiecu i pochodzie, gdy
uczestnicy rozpoczęli się rozcho
dzić, na jednej z ulic doszło do
kłótni pomiędzy nieznanym osobni
kiem a jednym z uczestników po
chodu. Wspomniany uczestnik po
chodu rzucił pod adresem żydów,
że mało im jeszcze tego, że gubią
Rosję, ale chcą również doprow a
dzić do tego sam ego w Polsce.
To posłużyło wyrostkom i czynni
kom nieodpowiedzialnym, jakie zna
lazły się n a ulicy, ściągnięte pocho
dem , aby z hasłem „ prey z z żyda
m i” dopuścić się ekscesów ' których
wynikiem było poturbow anie 35 osobników z ludności żydowskiej
oraz wybicie kilkunastu szyb w
sklepikach.
Zaznaczam, że żadnego rabunku
ani ciężkich obrażeń nie skonstantowano. Policja rozpędziła aw antur
ników i w przeciągu dwóch godzin
przywróciła całkowity porządek, aresztęjąc 56 sprawców wywołanych

zajlc. Wiadomość, pod an a przez
zagraniczną Agence Wolffa, jakoby
w dniach następnych zajścia miały
się powtórzyć nie odpowiada r z e 
czywistości,
F. ANUSZ
Komisarz Rządu
na m. st. W arszawę

RUCH SŁ U Ż B O W Y .
Decyzją p. Komisarza Rządu na
m. st. W arszawę mianowani zostali:
p. Wiśniewska Zofja — urzędniczką
iX st. sł.
p. Zajkowska H elena— urzędniczką
IX st. sł.
p Kalińska Jó zefa—urzędniczką IX
st. sł.
p. Laubsztajn Jan in a— urzędniczką
IX st. sł.
p. Saganow ska (z domu Ciszewska)
Marja—urzędniczką IX st. służ.
p. Róhrich Józef—p. o. urzędn. IX
st. sł.
p. Makowska J a d w ig a -u rz ę d n ic z k ą
X st. sł.
p. Sobolew A leksandra—urzędnicz
ką X st. sł.
p. Ruszkowska Jadwiga—urzędnicz
ką X st. sł.
p. Mierzejewska Marja—urzędnicz
ką X st. sł.
p. Skuza Żofja— p. o. urzędnicz. X
st. sł.
p. Mielechowicz C z e s ła w a —u rz ę d 
niczką X st. sł.
p. Kaczanowska M arja—urzędnicz
ką X st. sł.
p. Kwiecińska Zofja — urzędniczką
XI st. sł.

R e z u lt a ty k w e s t .
Wydział Opieki Społecznej Komi
sarjatu Rządu na m: st. Warszawę
komunikuje, iż kwesty, urządzane
w Warszawie przez poszczególne
instytucje społeczne w m-cu stycz
niu i lutym r. b , dały następu jące
wyniki (netto):
Styczeń.
1) Kwesta na Katolicki Związek
P o le k —4.134 483 Mk. poisk.
oraz 6.555 Mk. niem.
6.20 kor. austr.
2) Kwesta na Przytułek św. F ran
ciszka Salezego—1 63. .671 Mk. po!.
3) Kwesta na Sekcję GświstowoKulturalną Związku S trzeleckiego—
902,276. 50 Mk. poi.
Luty.
1) Kwesta na T-wo Opieki nad
Dziećmi— 1.520.970 Mk. poi.
oraz 1.500 Mk. niem.
2 ) Kwesta na Warszawskie Chrześcjańskie T-wo Ochrony Kobiet —
715.910 Mk, polsk.
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3)
Sprzedaż nalepek na Polską Pieniążek Józef, Nowo Czysta 6
M acierz Szkolną w przeciągu m-cy: Piotrowski Włodzimierz, Radzygrudnia r. z., stycznia i lutego r. b.
mińska 63
przyniosła 1.058 400 Mk.
P estka Zygmunt, Kopińska 15
Naczelnik Wydziału
Pieniążek Józef Nowo-Czysta 6
Opieki Społecznej
Paczyński Henryk, Przemysłowa 11
Piłatowicz Bolesław, Kacza 12
St Łopatto.
Płużycki Szczepan, Węgierska 11
Rozenblat Lejzor, Stawisi 77
K w e s t y .
Reszczyński Kazimierz, Czerniako
wska 225
Komisarjat Rządu na m. st. War
szawę w myśl par. 1 przepisów o- Rzernpikowski Wł&dysław, Żytnia 30
głoszonych w Monitorze Polskim Rajzykaufman Majer, Gęsia 30
JŃTa . 3 z dnia 11/11 1921 r. udziela Redestowicz Józef, Grzybowska 68
T-wu Zakładu Wychowawczego dla Rachocki Zygmunt, P ańska 97
dziewcząt p. w. św. Antoniego P a  Szczygieł Jakćb, Żytnia 19
dewskiego w Ignacowie, pozwolenie Szermiński Bolesław, Czerniako
na urządzenie w dniu 3 czerwca
wska 76
1923 r kw esty zamkniętej w loka
lach publicznych i na ulicach m. Sakson Ludwik, Czerniakowska 110
S ztro ch Szyja, 2ąb kow ska 46
st. Warszawy na rzecz Zakładu.
O so bą odpowiedzialną zą prze Suszek Stanisław, Fabryczna 5
Szerbuch Michał, Fabryczna 5
prowadzenie kwesty jest ks ądz
K. Baczkiewich, prezes wspomnia Szpakowski Zygmunt, Zajęcza 12
Skretowski Jan, Dzielna 93
nego T-wa.
Siwik Franciszek, Pańska 100-a
Obowiązuje stosowanie się do
przepisów okólnika M inisterstwa Szpura Wacław, Krochmalna 69
Suchanów Jan, Gliniana 3
Spraw Wewnętrznych JMa 446 z d
4/11 1921 r. ogłoszonego w wyżej Sówka Tomasz, Nowomiejska.20
Szermiński Bolesław, C zerniako 
wymienionym Monitorze Polssim,
wska 76
oraz ogólno polidyjnych i p ra s o 
Sankowski Ludwik, Grodzieńska 31
wych.
Stefański Stanisław, Karolkowa 25
Stępniak Marcin, Łucka 31
O d e b r a n ie d eb itu .
Tomaszewski Teodor, C z ern iak o 
Komisarjat Rządu na m. st War
wska 150
szaw ę komunikuje, iż Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych odebrało d e  Tomaszewski Mateusz, Żytnia 19
bit pocztowy w Polsce miesięczni O krasa Jakób, Nowomińska 52
kowi ukraińskiemu „Promin (wyd. Ogórek Majer, Mińska 9
w Czerniowcach) rozpowszecnnia- Wyrwich Stefan, Radzymińska 16
nem u w P o ls c e za zamieszczanie Warszawczyk Hersz, Dzika 58
artykułów szerzących świadomie Wajnrajch Gdala, Smocza 60
wiadomości fałszywe, podburzające Wendoler Mordka, Towarowa 42
do nienawiści między c z ę ś c i a m i Wojciechowski Ludwik, Stalowa 27
l u d n o ś c i Rzeczypospolitej Pol Wódka Józef, Wolność 15
Wierzbowski Stanisław , Łazienko
skiej.
w ska 16
Woikowski
Ignacy, Tarczyńska 19
A r e s z t n a d ru n i.
Wajnman Szlema, Towarowa 42
Komisarjat rządu na m. st. War Wajnfeld Abram Srul, Bagno 1
szawę, w dniu 5 kwietnia r, b. o- Zwoliński Jan, Przemysłowa 8
błożyt aresztem , na zasadzie Art. Zieliński Eustachy, O grodow a 47
33 D ekretu w przedmioc e tymcza Żółtowski Franciszek, Terespolska
sowych przepisów prasowych (Dz.
AS 6
Pr. 19 \9 Nś 14 poz. 186) druki ko
Zaręba
P iotr, Kolejowa 45
munistyczne, przewiezione przez
Zięcina
Tomasz, Okrąg 12
obywatela amerykańskiego Roberta
Zwoliński
Roman, Przemysłowa 8
D unna w kufrze, ze st. S to łb c e na
Z&lesiński
Bolesław, Żytnia 17
st. Warszawa — Główna.
D e« y * :j© K o m i s a r z a R z ą d u ,
UKARANO
Za przekroczenie przepisów ruchu ko
łowego.
Po 3000 mk,
Pfcferberg Izrael, Młoeińska 12
Perzyna Stanisław, O stro ro g a 23

W Komisarjacie Rządu na m. Stoł.
Warszawą są do odebrania trzy mapy
Państwa Polskiego, nadesłane de Ko
misarjatu.

ROZPORZĄDZENIE
Ministra Zdrowia Publicznego.
z dnia 27 lutego 1923 r.
w przedmiecie ulg kąpielowych w
paustsnmyiih zakładach zdrojowych w
Busku, Ciechocinku i Krynicy.
Na podstawie art. 1 ustawy z d.
22 marca 1922 r. o uzdrowiskach
(D. U. R. P. Na 31, poz 254) za
rządza się co następuję:
§ 1
Lekarze po należytem wylegity
mowaniu się w dyrękcji zakładu
zdrojowego
otrzymują
k ą p ie l
oraz w szelkie zabiegi bezpłat
nie.
§ 2
Żony i dzieci lekarzy, pozostające
na ich utrzymaniu, po należytem
wylegitymowaniu się w dyrekcji za
kładu zdrojowego, otrzymują po 25
kąpieli lub zabiegów za połowę ce
ny,
§ 3
Urzędnicy oraz niżsi funkcjonar
iusze państwowi posiadający zez
wolenie w łaściwego państwowego
urzędu (wojewódzkiego urzędu zdro
wia) na korzystanie z kąpieli lub
zabiegów baineoterapeutycznych na
koszt Bkairbu otrzymują je w ilości
w ssazanej w zezwoleniu, za poło
wę ceny, przyczem obowiązani są
okazać dyrekcji zakładu zdrojowego
prócz zaświadczenia lekarskiego,
swoją legitymację.
Ta sama ulga przysługuje funk
cjonariuszom kolei państwowych
po przedstawieniu w zarządzie
zdrojowym zaświadczenia lekarza
kolejowego, potwierdzonego przez
właściwą dyrekcję kolejową oraz
legitymacji służbowej.
rtodzmy urzędników i niższych
funkcjonarjuszów państwowych oraz kolejowych nie mają prawa do
żadnego opustu.
§ 4
Stali lub sezonowi funkcjonariu
sze zakładowi, ich żony oraz nie
letnie dzieci na podstawie świa
dectwa lekarskiego, wydanego przez
lekarza uzdrowiskowego, otrzymują
kąpiele i zabiegi bezpłatnie w ilo
ści w zaświadczeniu lekarskiem
wskazanej.
§ 5
Wszelkie ulgi, udzielone jednej
osobie nie mogą być przeniesione
na inne; każoe nauuzycje w tym
względzie, o ile nie nosi znamion
przekroczenia ustawy karnej, po.ciąga za sobą natychm iastową utra
tę przyznanych już ulg oraz prawa
korzystania z nich w przyszłości
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§ 6
Z dniem w ejścia w życie niniej
szego rozporządzenia tracą moc obowiąsującą:
1) rozporządzenie Ministra Zdro
wia Publicznego z dnia 13 maja
1919 r. (przepis o udzielaniu uig
w państwowych zakładach zdrojo
wych — „Monitor Polski” Na 110).
2) rozporządzenie Ministra Zdro
wia Publicznego z dnia 6 rnarca
1922 r przedmiocie zmiany rozpo
rządzenia Ministra Zdrowia Publicz
nego z dnia 13 maja 1 9 i9 r., doty
czącego przepisów o udzielaniu uig
w państwowych zakładach zdrojo
wych („Monitor Polski” JNa 7 i).
3) inrtrukcje Ministerstwa Zdro
wia Publicznego z dnia 23 marca
1922 r. dla dyrektorów państwo
wych zakładów zdrojowych w Bu
sku, Ciechocinku, Krynicy w spra
wie udzielania mieszkań w budyn
kach rządowych i ulg kąpielowych
(Biuletyn Ministerstwa Zdrowia Publicznedo JMs 2).
§ 7
Rozporządzenie niniejsze obowią
zuje z dniem ogłoszenia.
Minister Zdrowia Publicznego:
Chodźko.
PRZEPISY W YKONAW CZE
z dnia 9 marca 1923 r.
do rozporządzenia tymczasowego Rady
Ministrów z dnia 30 stycznia 1922 r.
w przedmiocie t/mczasowej pomocy le
karskiej dla funkcjonarjuszów państwo
wych.
Na podstawie § 12 rozporządze
nia Rady Ministrów z dn. 30 stycz
nia 1922 r. („Monitor Polski' Nr. 69
poz. 33) zarządza się co następuje:
§ 1.
Do § 3 punkt 4 rozporządzenia
z dnia 30 stycznia 1922 r. („Moni
tor Kolski” r. 1922, Nr. 69, poz. 53
i ,Nr. 253, poz. 174). Udzielanie za
pomóg pieniężnych na leczenie w
uzdrowisku ma na celu akcję ra
tunkową dla funkcjonarjuszy pań
stwowych i członków ich rodzin,
dotkniętych gruźlicą lub inną cięż
ką chorobą, wymagającą specjalnie
pobytu w uzdrowisku.
Udzielanie zapomóg pieniężnych
na leczenie w zdrojowiskach może
nastąpić w wypadkach chorób, któ
rych leczenie bezwzględnie wyma
ga zastosowania danych wód i za
biegów baineoterapeutycznych.

§ 2.
Do § 8 wymienionego w § 1 roz
porządzenia. Decyzja o konieczności

leczenia w uzdrowisku lub zdrojo
wisku uzależniona jest od zalece
nia lekarza umówionego i od uzna
nia lekarza powiatowego oraz urzę
du wojewódzkiego (wojewódzki urząd zdrowia) względnie minister
stwa Zdrowia Publicznego.
Funkcjonarjusz państwowy, ubie
gający Się o zapomogę, składa na
ręce lekarza powiatowego (wydzia
łu zdrowia publicznego przy Komisarjacie Rządu na m. st. Warszawę)
w drodze służbowej podanie, załą
czając pisemne zhiecenie lekarza
umówionego.
Lekarz powiatowy (wydział zdro
wia publicznego na m, st. Warsza
wę) po zbadaniu chorego, ;na pod
stawie stwierdzonych, objektywnych zmian chorobowych, w ysta
wia świadectwo lekarskie zgodnie
z ustępem 2 § 12 przepisów wyko
nawczych z dnia 16 sierpnia 1922 r.
do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 stycznia 1922 r., w przed
miocie tymczasowej pomocy lekar
skiej dla funkcjonarjuszów państwo
wych („Monitor Polski” Nr. 198) i
przesyła je z należycie uzasadnio
nym wnioskiem do urzędu woje
wódzkiego (wojewódzkiego urzędu
zdrowia).
Urząd wojewódzki (wojewódzki
urząd zdrowia) względnie wydział
zdrowia publicznego Komisarjatu
Rządu na m. st. Warszawę — roz
waża podanie co do wskazań le c z 
niczych, oraz co do czasu trwania
kuracji i określa wysokość zapomo
gi, biorąc za podstawę obliczenia
taksę przysługującej danemu funk
cjonariuszowi klasy szpitaia pow
szechnego w siedzibie władz w o
jewódzkich tego województwa, do
którego funkcjonarjusz udaje się na
leczenie.
W stosunku do funkcjonarjuszów
urzędów wojewódzkich (Kornisarjatu Rządu na m. at. Warszawę) de
cyduje co do przyznania zapomóg
Ministerstwo Zdrowia Publicznego.
Czas trwania przepisanej kuracji
w zdrojowisku lub uzdrowisku, we
dług którego to czasu oblicza się
wysok. ść zapomogi, nie może być
dłuższy ponad 4 tygodnie, w przy
padkach gruźlicy termm ten przed
łuża się do 3 miesięcy.
W wypadkach niezbędnej koniecz
ności na wniosek urzędu, któremu
chory funkcjonarjusz jest podległy,
Ministerstwo Zdrowia Publicznego
udziela zaliczki w wysokości, nteprzekraczającej 75% całkowitej kwo
ty zapomogowej, określonej przez
Wojewódzki Urząd Zdrowia, Urząd
Zdrowia Publicznego na m. st. War
szawę, lub Ministerstwo Zdrowia
Publicznego zgodnie z § 22 ustęp

O GL
1560-3
2-3
4-3
1669-2
70-2
2-2
5-2
6-2
7-2

§ 3.
Do przedostatniego ustępu § 8
wymienionego w § i rozporządze
nia. W razie odbycia porodu w do
mu należy fumscjonarjuszowi na
podstawie przedłożonych rachun
ków zwracac dotyczące wydatki w
w ysokości kosztów ii) dm szpital
nych, według taksy, ustalonej ala
przysługującej
furikcjonarjuszowi
klasy szpitala powszechnego danej
miejscowości, iut>, o Ile w mej szpi
tala menie, najbliżej tej m iejsco
wości położonego.
0 ile jednak koszty porodu wy
nosiły mmej, aniżeli dana dziesię
ciodniowa taksa szpitalna, należy
funkcjonarjuszuwi zwrócić faktycz
nie poniesione wydatki.
§ 4.
Wypłata zapomogi dokonywa się
po powrocie chorego z uzutuwis&a
względnie zdrojowiska, na pousta
wia zaświadczenia lekarza umówio
nego ala danego uzdrowiska lun
zdrojowiska, albo lekarza urzędo
wego o odbytej kuracji, przy okre
śleniu dnia jej rozpoczęcia i uaonczenia.
§ 3,
Paragraf l i pizepisów wykonaw
czych z ania io-go sierpnia i9~ż r.
(„Munitor Polsai Nr. iso, poz. 123)
uzupełnia się przez dodanie w koń
cu ustępu drugiego następującego
zdania: „U ile chodzi o zwrot kosztow leczenia funkcjonarjuszów urzędow administracyjnych ii instancji
craz homisarjatu nząau na m. st.
Warszawę — uecyzja należy do Mi
nisterstwa^ Zdrowia Publicznego \
1 unkcjonarjusze, mieszkający lub
zairuumeni w danem zdrojowisku
lub uzdrowisku, me otrzymują za
pomogi pieniężnej.
§ ó.
Rozporządzenie niniejsze
wiązuje z dniem ogłoszenia.

obo

Prezes Rady Ministrów:
IV. Sikorski.
Minister Zdrowia Publicznego:
(—) Chodźko
Minister Skarbu:
W. Grabski.

I A
R T V:

Z A G U B I
Grzeszczak Rożalja Żófawia 20
Bronicki Mosiek Krochmalna 11/13
Klozenberg Józef Marszałkowska 145
Włodarczyk Władysław Krochmalna 90
Oanińska Adela Tunelowa 7
Rychter Władysława Nowogrodzka 46
Czajkowski Jan Tamka 32
Federman Szymon Stalow 34
Federman Estera Stalowa 34

4 —5 niniejszych przepisów wyko
nawczych, z tern jednuk zastrzeże
niem, że dany funkcjonarjusz, po
odbyciu kuracji, winien udowodnić
przeprowadzoną kurację oraz czas
oytn ości w uzarowisKU oupowietlmemi zaświadczeniami (§ 4).

Federman Moszek Aron Stalowa 34
Kraków Cipa Mana Długa 50
Gabryś Wanda 5-ej Barbary 10
Zawierski Antoni Wolska 9
Urbański Bronisław gm. Wilanów
Fryszman Suta Złota 54
Gross Wacław Pańska 20
Karner Michał Pańska 20
Brsndwein Mira Długa 46

8-2
9-2
80-2
1-2

3-2
42
7-2
8-2
9-2

Albin Juda Szaja Gęsia 57
Lidska Rajca Kupiecka 4
Lidska Helena Kupiecka 4
Jedwabnicka Brandla Stalowa 47
Hoffnung Aron Pańska 23
Rozenbiat Chaim Szymon Miła 32
Sztabzyb Itta Łaja Nowolipki 6

91-2
1663-j

4-1
6-1
6-I

9-1

700-1

Zgubiono kartę powołania Sztajnan Lejbusia targowa 32
1658-3

kowskiego Janusza Nowogrodzka 36
1665-3

Elbaum Mordko Nowolipie 4 zgu
bił paszport zagraniczny
1674 2

bilizacji Rapmana Jakóba Lubec
kiego 1-a__________
1690 2

Zgubiono dowód osobisty Szatza
Mosz&a Lewka Q lesińska3 1609-3

Skradziono paszport i inne doku
menty Mściwojewskiego Tadeusza
Nowomiejnska 8
1666-3

Zgubiono paszport zagraniczny
Neuding Józefa Hoża 37
1682-2

Zgubiono kartę powołania rocz.
1888 Zielińskiego Franciszka Lesz
no 99
________
1592-1

Zgubiono tyrncz. dowód osobisty
Malinowskiego Benedykta Sztaszic s 15
1661-3

Czarnecki Antwni zam. Ceglana
9 zgubił dowód osobisty i^pozwolem e na broń
1687-2

Zgubiono dowód osobisty i poz
w olenie na rewolwer Moszczyńskie
go Józefa, Marszałkowska Nfl 87
1685 2

Skradzione paszport i kartę po
wołania Nirensztejn Szlamy Miłe 20
1663-3

Zgubiono kartę pobytu Ignafjew
Michaliny Wilcza 10
1671-2

Zgubioną legitymację wyd. przez
Starostw o Krzemienieckie Miesz-

Zgubiono paszport i kartę powo
łania Hildebrendta Chaima Hersza
Wronia 24
l9?3-2

Zgubiono paszport niemiecki wyd.
w Bremie Borek Mieczysława harolkowa 27
>686-2

Zgubiono metrykę urodzenia wyd.
w Piotrkowie dnia li/lii 1912 r. So
bańskiej Anieli Bonifraterska 27
_________
Zgubiono paszport rosyjski zagra
niczny Sawickiej Natalji gm. Skoroszew w. Pędzice małe
1697-1

Zgubiono tymcz. żaświad. demo
hrwJ'-sriBl* IF, A&jrto ta p I

W-S* tal- U*"*'-

