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Rok IX

Treśt "-ru: I. Kulamowicz: Czy podatek od lokali rozwiązuje kwestję mieszkaniową? Proto1:;ół 17 (V sesji) posiedzenia Rady Mie1skiej z dnia 25 maja 1927 roku. Ruch służbowy pracowników Zarządu m. Łodzi w kwietniu 1927 roku. - Biuletyn stały·
styczny: Strul~tu.la zawodowa Łodzi podług spisu ludności w 1921 roku. - Kronika miejska. - Z życia miast polskich. - Ogłoszenia. -

Ignacy Kulamowlcz
Ławnik Magistratu m. Łodzi,
przewodniczący Wydziału

Czy

Podatkowego.

podatek od lokali rozwiązuJe

kwestJ-:'

mieszkaniową?

w n-rze

42 Dziennika Ustaw_ Rzplitej Polskiej z dnia 9.5.1921 tl
dnia 22.4.1927 r. o rozbudow 42 artykułach, z których
większość traktuje o sposobie uruchomienia budownictwa mieszkaniowe ..
go w miastach.
Zdawaćby się mogło, że nowe przepisy w tej sprawie p~hną na
właściwe tory kwestję mieszkaniową w miastach i przyśpieszą Jej POZY·
tywne rozwiązanie. Niestety, zapoznanie się bliższe z odnośnemi artyku.
łarni, omawiające mi środki i sposoby .finansowania budownictwa mi~
azkaniowego, musi rozczarować nietylko przeciętnego obywatela, lecz i naj ..
większego optymistę w tej materji.
.
I tak: Art. 23 tego Rozporządzenia głosi:
"Głównem źródłem dochodów Państwowego Funduszu Rozbudo ..
Wy Miast jest część wpływów z podatku od lokali, określona w ustawid
z dnia 2 sierpnia r. 1926 o podatku od lokali (Dz. Ust. R. P. ~r. 94, poz.
550) oraz państwowy podatek od placów budowlanych, pobierany na
podstawie niniejszego rozporządzenia".
Zaś Art. ł 7 brzmi:
"Państwowy Fundusz Budowlany przeznacza się w 80 proc. da
cele budowlano-mieszkaniowe miast, proporcjonalnie do wpływów, o ktOtych mowa wart. 23, pozostałe zaś 20 proc. rozdziela Minister Skarbu yt
. Porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych, uwzględniając przecłe.szy"
atkiem te gminy miejskie, które doznały zniszczenia wojennego lub wy..
pojawiło się Rozp. Prez. Rzplitej PolSKiej z
wie miast. Rozporządzenie to zostało ujęte
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kazały znaczny wzrost ludności przy niedostatec~nej ilości mieszkań, a
następnie miejst:.owości podmiejskie przy większych miastach".
W ten sposób podstawę kredytów budowlanych według Rozpo. rządzenia Prezydenta ma stanowić podatek od- lokali i od placów budowlanych. Czy jednak wpływy z tych podatków . są dostateczne dla tak

wielkich zamierzeń, niech świadczą o tern następujące dane. Dla przykławeźmy Łódź.
_
Statystyka podatkowa wykazuje, że w Łodzi mamy: 78,000 mie'"
szkań jednoizbowych, 18.000 mieszkań 2 do 3-izbowych, 6.000 mieszka}:,
4 do 6-izbowych, 2.100 mieszkań 7-izb. i większych, zaś dla zaspoKojenia
głodu mieszkaniowego· potrzeba jeszcze conajmniej /20,000 izb. Jeśli przypuścimy, że koszta budowy jednej izby sięgają zł. 3.000 - to łatwo zrozumiemy, że dla rozwiązania kwestji mieszkaniowej w jednej Łodzi potrzeba na okres najbliższych kilku lat około 360 miljonów zł. kredytów
budowlanych. Gdyby więc chcieć w najbliższych 10-12 latach plan ten
zrealizować, to na każdy rok przyznaćby należało conajmniej 30 miljonów zł. dla jednej tylko Łodzi. Zobaczmy teraz, co dają przeznaczone na
ten cel podatki - podatek lokalowy i podatek od placów.
.
Podatek od lokali w myśl ustawy z dn. 2;8.1926 roku, pobierany w
wysoKości 8 proc. czynszu przedwojennego. Wymiar tego podatku za rok
podatkowy 1927 wynosi na terenie Łodzi około - 4.600.000 złotych. Po ..
łowa tego wymiaru stanowi wplyw Kasy Miejskiej, jako dochód zwykły;
dla Skarbu więc pozostaje 2.300.000 złotych; z tej sumy jednak połowa t.
j. około 1.150.000 zł., w myśl ustawy o podatku od lokali, przekazywana
być musi na pozycję przychodową podatku kwaterunkowego. A zatem
faktyczny wymiar podatku lokalowego, przeznaczonego na rozbudowę,
wynieśie w roku biężącym na terenie miasta Łodzi około 1. 150.000 zło
tych. Następnie do tej sumy należy dodać wymiar podatku od placów
'niezabudowanych, który nie przekracza za rok bieżący sumy 100.000 zł.
W ten więc sposób otrzymujemy maksymalną sumę 1.250.000 zł.
.
.
Zauważyć jednak wypada, że suma powyższa stanowi nie wpływ
kasowy, lecz wymiar podatku i dlatego faktyczna suma. przeznaczona u ..
stawowona rozbudo·wę, będzie conajmniej o 30-40 proc. mniejs7a, a to
z tego względu, że, wskutek przeciążenia podatkowego ogółu obywateli,
we właściwym okresie podatkowym całkowity wymiar do Kasy nie wpły·
wa i że, po uwzględnieniu całego szeregu rekursów, wymiar się zmniejszy.
Powyższe dane cyfrowe, nawet bez dalszej analizy uprawniają za ..
tern do stwierdzenia, że wspomniane Rozporządzenie -Prezydenta Rzeczy~
pospolitej o rozbudowie miast, bez poważnych kredytów, leżących poza
podatkiem od lokali i od placów, kwestji budownictwa mieszkaniowego
rozwiązać nie może.

du

Protokół
17. (V ,sesJI) poSiedzenia Rady MieJskieJ.
Łódź. dnia 25 maja 1927 r.
Komplet radnych 75. Obecnych radnych 54. Komplet członków
Magistratu 10. Obecnych członków Magistratu 5.
Posiedzenie otworzył o godz. 21 Wprezes Rady Miejskiej Z. Fiedler, w obecności quorum Rady (59 członków), zaprosiwszy do stołu prezydjalnego radnych-sekretarzy-L. J. Mincberga i R. Wojakowskiego ora:t
Dyrektora Biura R. M., P. Rundo· do prowadzenia protokółu.

Przed przystąpieniem do porzildku dziennego przewodniczacy wykrótkie przemówienie, poświęcone pamięci zmarłego w dniu 22 maja r. b. r. Kenigsberga. Radni uczcili pamięć zmarłego przez powstanie
z miejsc.
głasza

PRZYJĘTO

DO WIADOMOSCI:

1. Krótkie zapytania:
a) 1. r. Klima: Podczas obrad nad budtetem Frakcja N. S. P. P. zgłosiła WnIOsek w sprawie przywrócenia nauczycielstwu szkół powszechnych dodatku ekonomicznego.
Komisja finansowo-Budżetowa wniosek ten odrzuciła. Natomiast przedstawiciel Magistra.
tu, w imieniu Magistratu oświadczył, że Magistrat skłonny jest wypłacić nauczycielstwu
szkół powszechnych jednorazowy zasiłek. R. Klim zapytuje więc Magistrat, Co uczynił, ce ..
lem zrealizowania danej obietnicy.
2. odpowiedź wprez. Wojewódzkiego w imieniu Magistratu, te w oświadcze.o
niu Magistratu było wskazane na to, iż sprawą tą Magistrat się zajmie wtenczas, kiedy
będ.de widoczny rezultat obecnych wpływów. Przypuszczalnie w czerwcu będzie widoczne,
jakie są wpływy w l kwartale r. b. i będzie można wtedy coś realnego fo tej r~eczy po ..
wiedzieć. Wprez. Wojewódzki przypuszcza, że w początkach lipca ta rzecz będzie zadecydowana.
b) 1. r. Romanowskiego: Wydział Budownictwa od szeregu miesięcy nie zwołuje
delegacji. Sprawy się uchwdla bez udziału delegacji. R. Romanowski zapytuje Maaistrat,
dlaczego się tak dzieje.
2. odpowiedź wprez. Wojewódzkiego w imieniu Magistratu, że, o ile mu wia ...
domo, delegację zwołuje każdy Wydział wtedy, kiedy zbierze się dość spraw na porządek
dzienny. Wprez. Wojewódzki nie wie, co jest powodem, bo ławnik jest chory, ale przypuszcza, że właśnie to jest powodem niezwoływania delegacji.
c) 1. r. Rode: Kiedy b~dą zatwierdzene plany rozbudowy miasta. Jak wiado~oł
. dużo os6b ma zamiar budować, ale nie mogą tego uczynić przed zatwierdzeniem planu
regulacji miasta.
2. odpowiedź wprez. Wojewódzkiego w imieniu Magistratu, że plany są goto·
.
we i złożone w Magistracie. Magistrat wyłonił teraz specjalną komisję dla rozpatrzenia i
zasiągnięcia opinji zainteresowanych czynników. Następnie plany te pójdą do zatwierdze ..
nia do Ministerstwa Robót Publicznych. Co się tyczy kwestji ~budowy, to wprez. Woje"
wódzki uznaje, że to krępuje inicjatywę poszczególnych obywateli miasta Łodzi i dlateio
w najbliższym czasie na Magistracie będzie rozpatrywany wniosek, aby powiększyć Uczbę
pracowników tak w Wydziale Pomiiirów jak i Rozbudowy, aby te sprawy mogły być możliwie szybko załatwiane i aby te niewygody-, związane z nieuregulowaniem ulic, mogły
być usunięte jC\knajprędzej.

3. r. Rapaiskiego: dlaczego Magi5trat· nie zawiadomił !łady Miejskiej o zło
%eniu planów.
4. odpowiedź wprez. Wojewódzkiego, w imieniu Magistratu, że Magistrat czy·
ni to z tego powodu, że rozumi~ jakie fiest "rozgraniczenie :kompptencyj między Radłl
Miejską a Magistratem. Dopóki nie mamy konkretnych danych ze strony czynników sain.
teresowanych, a mianowicie władz, komisyj fachowych i właścicieli nieruchomości, to Ma·
gistrat z temi planami do Rady Miejskiej przyjść nie może. Gdy te (rzeczy będą załatwio•
. ne i Magistrat będzie wiedział, czy naldy wprowadzić pewne zmiany et y nie, wtedy dopiero złoży Radzie Miejskiej k",nkretny ~niosek.

2. Zawiadomienia członków Rady Miejskiej: A. Czetnika, in:i. K.
F olkierskiego, dr. W. Garlińskiego, 'Z. Hajkowskiego,A. Idżkowskiego.
A. Sztajnhorna, dr. St. Kopcińskiego, F. lKruczkowskiego, L. Grzegorza..
ka, Dr. M. Maczewskiego, K. Weigelta, usprawiedliwiaj~cych nieobecność
swą na posiedzeniu w dniu dzisiejszym.
3. Komunikat Prezydjum' Rady Miejskiej, że wskutek zgonu r. S. A.
Kenigsberga, wstępuje do Rady ob. Abram Steinhorn, jako zastępca z toj- .
że listy kandydatów.
4. Wniosek Magistratu Nr. 409 z dnia 4 maja 1927 ~roku W sprawie
,umowy ze Związkiem Zawodowym Automobilistów Rzeczypospolitej Pol ..
• kiej - Oddział w Łodzi.

Dziennik Zarządu m. Łodzi.
5. Odezwę Magistratu Nr. dz. 1781/27 I A. z dnia 23
ku, treści n'astępującej:

Nr.2l
maja 1927 ro ..

"W związku z uchwałą Rady rliejskiej Nr. 11 a 2 e 'z dnia 26 lutego 1927 roku,
uprzejmie komunikujemy, iż dezynfekcje w lokalach szkół powszechnych dokonuji\ systematycznie i w sposób, należyty brygady dezynfekcyjne Miejskiej Izby Odkażającej przy Wydzi~e Zdrowotności Publicznej."

UCHWALONO:
A. W sprawach, obJ~tych porządki~m dziennym:
I. W sprawie godzin Jhand2u w ok:,esle przed Zielon~mi Świątkami:

Rada Miejska postanawia:
1. IHzedłużyć godziny handlu w sklepach spożywczych w sobotę,
dnia 4 czerwca 1927 roku do godz. 21-ej;
2. Zawiadomić o uchwale powyższej Komisarjat Rządu na m.
Łódź i Inspektorat Pracy III Okręgu,
li~' W .prawie &aciąsni,da dalszej pożyczki w kwocie zł: 250.000 na prowadzenie robót Inwes-tycyjn»ch celem 2atru~nienia bezrobo1nyth: - l uchwalenie -

Rada Miejska. przychylając się do wniosku Magistratu Nr. 422 z
dnia 4 maja r. b., upoważnia Magistrat m. Łodzi do zaci~gnięcia ze Skarbu Państwa - w myśl reskryptu Ministerstwa Robót Publicznych Nr. III
2266 z dnia 13 kwietnia 1927 roku- dalsz~j pożyczki w kwocie zł. 250.000
na prowadzenie robót inwestycyjnych w celu zatrudnienia ., bezrobotnych,
mianowicie:
1. na r9boty kanalizacyjne
zt 200.000.2, na budowę drogi Łódź-Skotniki, Kolei Łódź- T 0maszów i wiaduktu kolejowego między ulicami Tramwajową
i' Wysoką oraz na roboty brukarskie
"zł. 50.000.na warunkach wyszczególnionych w reskrypcie Ministerstwa Skarbu
Nr. 105/0. B./5 z dnia 28 stycznia 1927 roku, a mianowicie:
a) pożyczkB' spłacona będżie do dnia l grudnia 1927 roku i zabezpieczona na wpływach podatkowych, w szczególności na dodatkach
komunalnych do podatków państwowych oraz na udziale w tychże;
b) udzielona pożyczka może być skonwertowana na pożyczkę
długoterminową w razie uzyskania odpowiednich źródeł na ten cel;
c) odsetki w wysokości 6 proc. w stosunku rocznym pobrane
będą zgóry przy wypłacie tejże pożyczki;
d) pożyczka będzie wypłacona po nadesłaniu Izbie Skarbowej
zobowiązania Magistratu, opartego na prawomocnej uchwale Rady Miejskiej co do zaciągnięcia danej pożyczki i przyjęcia jej warunków;
e) w razie niedotrzymania przez Gtninę Miasta ustalonego terminu zwrotu udzielonej pożyczki wzgl., o ile do tego czasu (ad bl nie na ..
stąpi konwersja pożyc'zki. Izba Skarbowa po tym dniu wstrzyma wypłatę
należnych Gminie miasta wszystkich wpływów z. dodatków komunalnych
do podatków państwowych oraz udziału w podatku dochodowym na po'krycie pożyczki przy pobraniu dalszych odsetek do czasu całkowitej spła ..
ty pożyczki;
,
f) Skarb Państwa zastrzega sobie zmianę stopy procentowej
przez podwyższenie jej w wypadku nieusprawiedliwionej zwłoki' w za ..
płacie pożyczki.

(W głosowaniu brało -udział 59 członków R. fv1.; uchwałę powzię ..
to jednomyślnie).

-
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III. W sprawie poprc.wek do stał~tu Wydziału -Kanalizacji ł
Magistratu m. I t.odzl.

"

WOdocląg6w

W dy~1~1l5ji w dal5zym ciągu zabierają głos członkowie Rady Miej-

!';klej: l\11oteckt, \Vojewódzki, Knorr, Stypułkowski, RapaIski, Lichtenstein,

Wo!czyński, Holenderski, Nowacki, Pfeifer oraz, jako ostatni, referent
misji Pracy, r. Zubert.

Ko"

Przewodniczący zarządza głosowanie nad reasumcią dotychcza ..
sowych uchwał w sprawie statutu Wydziału Kanalizacji i Wodociągów W
rezu Itacie czego Rada większością regulaminową głosów wypowiada 'się
za rewizją tychże (w głosowaniu imiennem na 55 głosujących 37 gloso ..
w<:\~a za reasumcją, 18 za~ przeciw).
1

Po przystąpieniu do głosowania nad zgłoszonemi 'poprawkami Ra.

ca Miejska postanawia:

A. 1. wprowadzić nl:!'stępujace uzupe.łnienia do przyjętego przez Radę
~1ie.iską w dn~u 2 października 1924 roku statutu Wydziału Kanalizacji i
Wodociągów:

.

w § /4 dodać punkt h) - wszystkie te sprawy, co do"których zgło ..
57.0nO w myśl § 7 votum separatum.
UJ .~

17 -- po

słowach

"ogó]nemi uchwałami Komitetu"

skreślić i dodać "względnie Magistratem".

resztę

§ 24 .. mu nadać . następujące brzmienie: - Wszyscy pracownicy
Wydzi:'\tu rrrzyjmowani są przez Biura Pośrednictwa Pracy przy Centralach Związków Zawodowych i Ce-ntralnem Biurze' Związków Zawodowy.ch robotników żydowskich, działających na terenie m. Łodzi . i zareje'.
strowanych w M. P. i O. S., przyczem pracownicy płatni miesięcznie
przez przewodniczącego Komitetu na wniosek Naczelnego Inżyniera, wszy..
scy zaś inni robotnicy i pracownicy prze~ Naczelnego Inżyniera. Normy
wynagrodzenia i warunki pracy dla dniówkowych określa Magisttat na 0gólnych zasadach dla pracowników sezonowych.

§ 25-mu - nadać na5tępuj~ce brzmienie: "Regulaminy wewnę
trzne i czas pracy, określone przez Komitet, obowiązują po zatwierdzeniu
przez Magistrat".
2. wezwać Magistrat do wykonania tej/uchwały.
W sprawie powyższej r. Nowacki zgłasza następujące oświadczenie:
"W imieniu grupy radnych, którzy zgłosili wniosek, żądający tajnego a nie imiennego głosowania w sprawie reasumpcji uchwały Rady
Miejskiej, dotyczącej statutu Komitetu Kanalizacji,' protestuję przeciwko
głosowaniu, jako nielegalnemu, bo krępującemu swobodę przekonań crlon..
ków Rady Miejskiej."
.
B. Wnioski rr. RapaIskiego i tow. oraz .r. Młoteckiego o przekształ:"
cenie Komitetu Kanalizacji i Wodociągów na Wydział z ławnikiem i de ..
legacją - przekazać Komisji do Spraw Ogólnych do regulaminow~,go
traktowania.

B. poza
I.

W

porządkiem

dziennym -

.~rawae rozw~ązanla t.6~z:kieJ

wniosek

nagły:

Rady MieJskieJ.

Nagłoś,: wniosku uzasadnia r. Waszkiewicz. Przeciwko nagłości
p rz em3wia ·r. No'--vacki.
Ze względu na skonstatowanie braku quorum, uchwał żadnych nie

powzięto.
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!

Z powodu zdekompletowania

sali, przewodniczący

o

godz. 23

min, 45 pOBiedzenie zamyka.
Przewodniczący:

(-) Z. fiedler.
Prowadzący protokół:

(-) P. Rundo.
Radni-sekretarze:
(-) L. ]. Mincherg.
(-) R. Wojakowski.

-

RUCH SŁU%SOWY
pracownlk6w Zarządu m. Łodzi w kwietniu 1927 r.
A. Zaangażowania:
l. Rytel Czesław, z dniem 1. IV.

r.

1927 dó Wydz. Zdrowotności Publ.
w charakterze kontraktowego urzę
dnika IV st. sł, na etatowe stanowisko pomocnika prowizora Miej ..
ski ej Apteki Szpitalnej.
2. Cieślak Józef, z dniem 1. IV.
1927 r. do Wydziału Zdrowotności
Publ. w charakterze dozorcyoddziałowego szpitala-św. AleKsandra na 0kres3 mies. słuiby próbnej z uposaż.
.wg. XI. st. sI.
3. Dr. Jaroszewski Józef, z dniem
1. II. 1927 r. do Wydziału Zdrowotności Publ. na stanowisko dyżurne
go ,lekarza Miejsk. Pogotowia Ra'tunkowego z uposaż. pozaetatowem,
określonem umową indywidualną.

4. Krauze Jan, z dniem 1t. 1\.

Urzędu Stanu Cywilnego
w, charakterze djetarjusza z wynaatodzeniem pozaetatowem zł. 6.53

1927 r. do

dziennie ..
Charczyńska Teofila, z dniem
Wydziału Opieki
Społecznej w charakterze pielęgniar ..

5.

1. IV. 1927 r. do

·ki V Domu Wychowawczego na 3
'mies. okres służby próbnej z uposaż.
'wg. VIII st. sł.
/

6. Nowicki jan. z dniem 1. IV.
1927 r. do Wydziału Opieki Społe
cznej w charakterze wychowawcy
internatu przy szkole specjalnej Nr.
78 .na okres 3 mies. służby przygotowa·wczej z pobor. wg. \ II .§t. sI.
'." 7. Henzlik Leonard, z dniem l. IV.
1927 r. do Wydziału Opieki Spole-

cznej w charakterze kontraktowego
robotnika kuchennego z uposaż. wg.
Xl. st. sł.
"
B. Zwolnienia:
1. Dr. Manitius jan, lekarz Miej ..
skiego Pogotowia
Ratunkowego
Wydziału Zdrowotności Publicznej
z dn. 1 kwietnia 1927 r.
2. Olbromska WłodziRława, eta..
towa korespondentka Wydziału Budownictwa z dniem 15 kwietnia

19,27 r .

3. Jabłońska Helena, djetarjuszka
Biura Ksiąg Stałej Ludności 'z dńiem
ł kwietnia 1927 r.
4. Marecki Wincenty, dozorc~
parkowy Wydziału Gospodarczego
z dniem 1 kwietnia 1927 r.
5. Wojciechowska Marja, dozorczyni oddziałowa Instytutu Leczenia
Radem z dn. 1 kwietnia 1927 r.
6. Sowiński Stefan, pomocnik
prowizora Miejskiej Apteki Szpitalno
Wydziału Zdrowotności Publicznej
z dniem I ~go kwietnia 1927 r.
7. Lippert Marjan, manipulant I~ej
Czytelni Pism i Wypoż. Książek dla
dorosłych z dniem I. IV. 1927 r.
8. Lew~ndowska Anna, dozorczy ..
ni oddziałowa sanatorjum w Łagie
wnikach Wydziału
Zdrowotności
Publicznej z dniem 1 kwietnia 1927 r;
9. Kraśniański Aleksander, djetarjusż Wydziału Podatkowego z dniem
5"go kwietnia 19L.7 roku.

C. Mianowania i awanse:
l. Maćkowiakowajózefa, od dnia l,
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kwietnia 1927 r. kontraktową woźną
szkoły powszechnej Wydziału Oświa
ty i Kult. z uposaż. wg. XII st. st
szer. "A".
2. AdamiRk Marcin, od dnia 1 kwietnia 1927 r. kontraktowym robotnikiem Oddziału Zaopatrywania Wydziału Gospodarczego z uposaż. wg,
Xl. st. sI. szer. . A u.
j. NaIichowski Franciszek, j. w.
4. Bulcarek \VłaJysław. j. w.
5~ Pf.tkówna Maria, od dnia 1
kwietnia 1927 r. kont;aktową praktyw
kantką~sldepov\ ą Oc1działu Zaopatrywan:a Wydze Gospodarczego z upoS~Ż. pozaetatow. wg. X st. slo szer.
J

"A".
6. Sikora Zygmunt, j. w.

7.

20. Koszańska Cecylja, po odbyciu służby przygotowawczej miano ..
wana od dnia L IV. 1927 r. etatową
niższ. funkc. Wydz. Zdrowotności
Publicznej na stanowisko kąpielowej
I Zakładu Kąpielowego z uposaż.
wg. X st."sł.
21. ,Sz"sland Wacław, po odby ..
ciu służby przygotowawczej mianowany od dnia 1. lV. 27 r.etatowym
referentem Wydze Finansowego z
uposażeniem wg. V st. sł.
22. lurek Ignacy, sezonowy robotnik Wydziału Gospodarczego,
z dniem l kwietnia 1927 r. mianowany etatowym niższym funkc. tegoż
Wydziału na stanowisko dozorcy budynków miejskich z uposaż. wg. Xl
st. st
23. Kranas Stanisław, k~ięgowy
Oddz. Zaopatrywania Wydze Gospodarcz. awans"wany od dnia 1 kwietnia 1927 r. z VI-go do V-go st. sl.
24.
Kwiatkowska Bronisława,
po
odbyciu
służby
przygotowawczej mianowana' od dnia 1 ~wie
tnia 191.7 r. etatową urzędniczką
Wydziału Opieki Społecznej na stanowisko wychowawczyni Hl Miejskiego Domu Wychowawczego z
uposaż. wg. VIII st. sI.
25. Wasilewski Franciszek, po·
mocnik kierownika Ząkładu Hodowli Roślin, awansowany od dnia 1
kwietnia 1927 r.-z VII-go do VI-go
st. sł.
26. Piechota Leon, po odbyciu
, służby próbnej mianowany od dnia
l kwietnia 1927 r. etatowym niższym
funkc. Wydziału Oświaty i Kultury
na stanowisko woźnego szkoły powsz.
z uposażeniem wg. XII st. służb.
27. Milewska Berta, rejestratorka
Urzędu Stanu Cywilnego ustalona
w służbie miejsko w VI st. 51.
28. Zielińska Marja, referent Urzę
du Stanu Cywilnego ustalona w służ
bie miejsko w V st. sI.

7. RzeteIski Jć>zef, od dnia t -go
kwietnia i 9L.7 r. kontraktowym pomocno sklepowego Odziału Zaopatrywania \Vydz. Gospod. z uposaż.
pozaetat. IX sL st
8. \Vysocki Feliks, j. w.
9. Kubiak Józef, j. w.
10. Kurek Bronisław, j. w.
\Verner Władysław, od l-go
kwietnia 1927 r. kontraktowym sklepowym Oddziału Laprowiant. Wydziału Gospodarczego z uposaż. pozaetat. wg. VIII s1. st
12. Gorzkiewicz Kazimierz, j. w.
J 3. Zduniak Władysław, j. w.
14. Wasilewski Klemells, j. w.
15. Kubinek Piotr, j. w.
16. Zubeltowa Stanisława, j. w.
17. Paulus Hugon, etatowy rachmistrz Wydziału Zdrowotności Publicznej awansowany z VI st. sI. do
V st. sl.
18. Kaczmarkówna Irena, po odbyciu służby przygotowawczej mia-"
nowana od dnia 1. IV. 1927 r. niższ.
funkc. Wydziału Zdrowotności Pu~
blicznej na stanowisko dozorczyni
-oddziałowej Instytutu Radow. - XI
sto sł.
}9. I\1aciejowski Konrad, po odbyciu służby przygotowawczej mia~
D. Przeniesienia:
newany od dnia 1 kwietnia 1927 r.
etatowym lekarzem weterynarji w
1. Leśniczak Zygmunt, starszy
III st. sł. Sekcji do \Valki z Epizo- księgowy IV st. sI. Wydz. Gospcocjan\i, Wydziału Zdrowotności Pu- darcz. ,z dniem 1 kwietnia 1927 r.
blicz.
na stanowisko kierownika Oddziału

n.

Dziennik Zarządu m. Łodzi.
Zaopatrywania tegoż Wydziału z do- _
tychczasowemi poborami.
2. Jaroszek Marceli, p. o. kiero";
wnika Oddz. Zaopatrywania Wydziału Gospodarez. z dniem I kwietnia
1927 r. na stanowisko kierownika
.kładnk tegoż Wydziału z równocz~snym awanlem z V-go do IV-go
st. służbowego.
3. Preś Kazimierz, kierownik skła
dnic IV st. sI: Wydziału Gospodarczego z dniem ł kwietnia 1927 r. na
stanowisko st. ksi~gowego tegoż Wy ..
d~iału z dotychczasowe m uposaże
nIem.
4. Królikowska Elżbieta, dieta ..
rjuszka Wydziału Zdrowotności pu ..
blicz. z dniem 1 lV: 1927 r. do Wy ..
działu Gospodarcz. z dotychczasowemi warunkami płacy.
.
5. Orłowska Henryka. j. w.
6. Kasińska Czesława,· j. w.
7. Cianciara Stanisław, djetarjusz
Biura Ksi~g Stałej Ludności 'z dniem
'l. IV. 1927 r. do Urzędu Stanu Cy ..
wilnego z dotychczasowemi warun'karni pracy i 'płacy.
,
8. Wiesiołowski Krzysztof, p. o.
kierd'wnika biura Centralnego iRa ..
chuby Urzędu Zasiłk. dla bezrobo ..
tnych z dniem 1 kwietnia 1927 r. do
Wydziału Prezydjalnego na stano ..
wiskó kontraktowęgo referenta z uposaż. pozaetat. wg. IV. st. sl.
,9. Grzegorzewski Tomasz, etąto ..
wy dozorca .parkowy Xl st. sI. Wydz.
Gospodarczego z dniem 4 kwietnia 1927 r. do Wydziału Oświaty
i Kultury na etatowe stanowisko
wożnego szkoły powszechnej z dotyczasowem uposażeniem,
10. Jezierski Stanisław, etatowy
wożny szkoły powsz. XII st, sł, Wy ..
działu Oświaty i Kultury z dn. 4.. go

KRONIKA
potegnanle Starosty A. Rfews1clego. W ubiegłym tygodniu w
garnizonowe~o Kasyna OHcerskiego Koło Współpracy InŁele-

,salach

Wyższych
Urzędników
Miejskich żegnało skromną kolacją.
p. starostę A. Rżewskiego -z racji
ustąpienia jego ze stanowiska na-

ktualnej
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kwietnia 1927 r. do Wydziału G~
spodarczego na etatowe stanoWIsko dozorcy parkowego z dotychcza ..
sówem uposażeniem.
11. Ziemecka Danuta, djetarjuszka Biura Wojskowo~Policyjnego z
dniem 16 kwietnia 1927 r. do Wydziału Budownictwa na etatowe sta ..
nowisko rejestratora Inspekcji Budo ..
wlanej z uposaż. wg. VIII st. służ ..
bowego.
12. Auerbach Kazimierz, etatowy
rejestrator Inspekcji Budowlanej Wydziału Budownictwa z dniem ł6~go
kwietnia 1927 r. na etatowe stano~isko korespondenta' Oddziału O~
gó}nego tegoż Wydziału z równo"
czesnym awansem z VII do VI st.
służbowego.

13. Paradowski Jan, etatowy dozorca Gospodarstwa Rolno~Leśnego
XI st. sI. z dniem 1 kwietnia 27 r.
na stanowisko dozorcy budynków
miejskich z dotychczasowem upo'"
sażeniem.

14. Rajski Roman, p. o. odkaża
cza I·go Zakładu Kąpielowego z
dniem 5. IV. 1927 r. na zastępstw·o
służby Il .. go Zakładu Kąpielowego
Wydziału Zdrowotności Publicznej
15. Dytkowski Tytus, djetarjusz
Biura Ksiąg Stałej Ludności z dn.
16 kwietnia 1927 r. do Biura Wojskowo-Polic. z dotychczasowemi wa·
runkami płacy j pracy.
E. Skreśleni z listy pracowników Zarządu m. Łodzi 'z, powodu śmierci:
t. Harkawi Sergjusz, referent Urzędu Stanu Cywilnego z dniem 4
kwietnia 1927 roku.
2. Słowiński Józef, felczer szpitalny Wydziału Zdrowotności Publicz"
nej z dniem 7. IV. 1927 r.

MIEJSKA
Urzędu Stanu Cywilnego.'
Podczas zebrania, w którem wzię- ło udział okoto 40 wyższych urzę~

I czelnika

dnikó\4J Zarządu

ID.

Łodzi, wy~ło~

sili przemówien1a preZ2~ Koła

dyr. J. Zalewski, dyr. Tomas:lew~
ski, oraz sekretarz Keła -:- naczeInik E. Rosset, poczem odpowiedział
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)

p. starosta A. Rżewski, poruszając' przedstawiał się następująco:
m. in. kwestję konieczności więk-.
Zgłosz )no następujące wypadki
szego zbliżenia i ściślejszej wsp6ł-: chorób zakaźnych:
pracy urz~dnik6w państwowych z
kwiecień marzec
komunalnymi.
dur plamisty
1
38
16
"
brzuszny
- Ł6df wzorem. W N-rze 9 "Saczerwonka
3
morządu" umieszczona jest następu- .
płonica
75
78
jąca wzmianka, dotyczftca akcji tę ..
/1
błonica
56
pienia szczurów w Łodzi:

W grudniu 1926 r. Magistrat m.
Łodzi zorganizował i przeprowadził
masowe tępienie szczurów na ca..
tym obszarze miasta. W ciągrl 3 dni,
z góry oznaczonych, każdy właści
ciel nieruchomości pod karą obowiązany był ,zakupić· odpowiednio
do swej posesji porcję trucizny na
szczury, sprzedawanej we wszystkich Dozorach Sanitarnych Miejskich, cała zaś akcja prowadzona
była b. umiejętnie i dała nadzwyczaj pomyślne wyniki.
Za przykładem Łodzi poszły już
także małe miasta, jak Radomsk,
Zagórów i t. p. - w tej pilnej sprawie sanitarnej i gospodarczej.
Jaką wagę przypisuje się zagra ..
nicą sprawie systematycznej walki
ze szczurami, dowodzi przykład Danji, gdzie uj~to ją w szereg rozpo ..
rządzeń, wydanych przez państwo
we władze sanitarne. Oczywiście~ o
ile walka ze szczurami ma być isto ..
tnie skttteczną i opłacić się zarówno pod względem gospodarczym,
jak i sanitarnym, musi być prowa ..
dzona systematycznie i· stale, dlatego też sprawa ta wymaga uregulowania w drodze odpowiedniego rozp~rządzenia państwowej służby zdrowIa.

W każdym razie należy z radością powitać inicjatywę Magistratu
m. Łodzi, idącego niewątpliwie na
czele poczynań samorządowych w
zakresie higjeny ogólnej ,i

hig,ieny

społecznej (walka z gruźlicą, walka
z· jaglicą, ~:alka z~·alkoholizmem).

-

Stan zdrowotny

Łodzi.

dłu~ danych, posiadanych
Oddział Sanitarny Wydziału

\Ve·

pr ~ez

Zdro·

wotności Publicznej, stan zdro~No·
tny Łodzi w ciągu kwietnia r. b.

róża

drętwica karku
gorączka połogowa

odra
krztusiec

5

5

1

5

6

113

194

2

3

Razem
291
375
Jak wynika z powyższego zesŁa
,vieni l, stan zdrowotny miasta w
kwietniu r. b. 'w porównaniu zmiesiącem poprzednim doznał poważnej
popraWYi nie zanotowano ani jednego wypadku duru plamistego, czerwonki i róży, a liczby przypadków
błonicy i odry znacznie zmalały.

-

L

Biuro Adresowe m

Łodzi.

W

dniu 30 majar. b. w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja
w sprawie przekazania Biura Adresowego m. Łodzi ,Magistratowi. W
konferencji wzięli udział pp. wice ..
wojewoda S. Lewicki, wiceprezy·
dent inż. W. Wojewódzki, Komisarz
Rządu S. Iżycki i dyrektor Zarządu
Miejskiego J. Zalewski.
W wyniku obrad postanowiono,
iż sprawa przekazanla Biura Adresowego Magistratowi załatwiona zostanie w najbliżs7.ym czasie po uchwaleniu jej przez Radę Miejsk".
Biuro Adresowe prowadzone bę
dzie na zasadach sąmowystarczalno"
SCl.
Co się tyczy obowiązku meldunkowego, wydane będą w najbliż
szej przyszłości przepisy obowiązu
jące, które so/awę tę osta,tecznie i
zu'pełnie uregulują.

-

Wyjazd dziatwy do sanato-

rjUm w Łagiewnikach. W srodę
dnia l czerwca r. b. Wydział Zdro-

wotności Publicznej wysłał do sanatorjum letniego dla dzieci lekkogru ..
żliczych w Łagiewnikach pierwszą
partię, składającą się z 45 dziatwy

10

Dziennik

szkolnej, zakwalifikowanej
do Walki z Gruźlicą.

Zarząd~ m. Łodzi.
przez

Sekcję

- Dzieci ł6dzkle na koloniach
letnich. W dniu 31- maja r. b. Wydział Opieki Społecznej wysłał pod
opieką wychowawczyni do Gdyni
na kolonje letnie im. bł. Andne;a
Boboli 20 dziewcząt z Miejskich D~
mów Wychowawczych. Dziewczę
ta w Gdyni przebywać będą w ciągu
czerwca. r. b.
W czwartek, dnia 2 czerwca r.b.
Wydział Opieki Społecznej wysłał
na kolonje letnie w Rabce 54 dzieci
płci obojga.
- Z dzlałalnołcl Teatru Popularnego. ~ Według danych cyfrowyćh,
posiadanych przez Wydział Oświa
ty i Kultury, działalność')Teatru Popularne110 (Ogrodowa 18), znajdującego się pod dyrekcją" J. Pilarskiego, w ciągu kwietnia:r. b., przed..
stawiała się następująco:

W okresie sprawozdawczym wystawiono ogółem 36 widowisk, na
których, było obecnych 12,100 osób.
Na całość' widowisk złożyło się: 5
premjer, 22 przedstawienia zwykłe,
2 zrzeszeniowe, 3 robotnicze i 4 u·
czniowskie.
W kwietniu wysławiono nastę
pujące utwory: ,.Sobowtór" komedja w 3-ch aktach Hennequin'a
i Duvala - "razy, "Krakowiacy i
Górale" komedia-opera w 3~ch
aktach Kamińskiego - 9 razy, Paniiętnik Szatana" - tragikomedja
w 3-ch aktach Arago i V erneuil' a
_ 3 razy, "Zapóźno" - 2 razy,
"Szukajcie dziecka" - wodewil w
4-ch aktach Przybylskiego - 9 razy, ~,Chata za wsią" - melodramat
w 5-ciu aktach Kraszewskiego 7 razy, "Królowa Jadwiga" - draw
mat historyczny J. Szuiskie~o - 2
razy.
W, porównaniu z poprzednim
miesiącem (marcem) frekwencja puhUczności w okresie sprawozdaw~
czym wzrosła, p~zeciętnie o 35 osób
na przedsiawienlu.
Prócz przedsta~ień : w budynku
przy ul. Ogrodowe1 18. zespół Te-
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atru Popularne~o, począwszy od 25
grudnia roku ub., dawał przedstawienia w sali fabryki L. Geyera
przy Placu W. Reymonta.
W o~resie od 25/XII~1926 r. do
l/V~ 1927 r. dano w tej sali ogółenl
60 widowisk, na których było obecnych 40,718 osób.
Repertuar tej sceny składał się
przeważnie ze sztuk dawniejszego
repertuaru Teatru Popularnego; wystawiono mi~Jlowicie: "Grube ryby"
- 3 razy, ,,\Vesoła Spółka"-2 ra?y,
"Achte pensjonarkil" 3razy, "Betlcem
Polskie" 1 raz, "Gorqc;a krew" - 3
razy, "Dom otwarty" --.. .:. 3 razy,
~hrześniak woienny" 5 razy,
"Karnawał w Warszawie" - 3 razy, "Musisz się ożenić" - 3 razy,
"Pod wesołym niedźwiedziem" - 3
razy, "Ogniem i mieczen1" - 3 razy, "Warszawa w nocy" - 3 razy,
"Hajduczek" - 3 razy, "Mandar"yn
Wu" - 3 razy, "Pamiętnik szatana" - ,3 razy, "Krakowiacy i Górale" - 6 razy, "Sobowtór" - 3
razy, "Chata za wsią" - 3 razy,
3 razy
"Szukaicie
dziecka" oraz "Gwiazdę Syberji" - 1 raz.
W sali fabryki L. Geyera Teatr
Popularny gra narazie tylko w soboty, niedziele i ! święta.
- UmorzenIe zaległości podatkowych. Na ostatniem swem posiedzeniu Maaistra't w porozumieniu
z obecnym na posiedzeniu delega ..
tern Łódzkiej Izby Skarbowej do
spraw państwowego pod:ltku od lokali, uchwalił - na wniosek Wydziału Podatkow'ego - umorzyć, z
powodu nieścią~alności, sumę zł.
4.150.15, należną od 780 płatników
tytułem państwowego podatku od
lokali za rok 1925.
- Oględziny sanitarne plekartl
I sklep6w z pieczywem. Na osta~
tniem posiedzeniu komisji lekarzy
sanitarnych, które odbyło się w Wydziale Zdrowotności Publi('znej pod
przewodnich,-*em inspektora 8,nitarnego d,·ra A'. Stcrzyńskicgo, uchwalono, aby::w najbliższ)'ffi czasie, za
przykładem lat ubiegłych, dokonać

I

Nr. 23

Dziennik Zarządu m. Łodzi.

szczegółowych oględzin sanitarnych
wszystkich piekarń i sklepów z pie·
czywem, znajdujących się na terenie
m. Łodzi.
Poczas oględzin komisje m.
in. będą również zwracały uwagę na

to, by w piekarniach założone były
siatki na oknach oraz zlewniki były
nakryte.

-

Z MieJskiej Galer]1 Sztuki. We ..
dle danych, posiadanych przez Wydział Oświaty i Kultury, działalność
Mie.iskiej Galerji Sztuki (park im.
. H. Sienkiewic2"a) w ciągu kwietnia
r, b. przedstawiała się następująco:
W okresie sprowozda wczym w
gmachu Galerji gościła wystawa
zbiorowa
warszawskiegq
Pa·łacu
Sztuki oraz wystawa jubileuszowa
prac prof. Kazimierza Stabrowskie ..
go.
Frekwencja publiczności w powyższym czasokresie wynosiła 2.557
osób,
Pozatem wystawy zwiedzi ..
ły grupami następujące organizacje
i -zakłady naukowe: gimnazjum nie ..
mieckie (2 razy), .szkoła kupiectwa
łódzkiego, szkoła państwowa prze·
mysłowa, gimnazjum im. ks. Ignacego Skorupki, gimnazjum im. Orze ..
szkowej, Tow. Sportowe "T ytuniowiecU, szkoła handlowa Tow. Szerzenia Oświaty, gimnazjum im, Kopernika, Dom Sierot, gimnazjum ży
dowskie z Włocławka, gimnazjum
miejskie, J!imnazjum B. Brauna oraz
nauczyciele niemieccy.
Stan bezrobocia w Łodzi. We ..
dle danych' statystycznych, posia~a ..
nych przez Urząd, Zasiłkowy 'Ma ..
gistratu m. Łodzi, stan bezrobocia W
Łodzi w przeciągu maja r. b, przed.
sta wiał się, .i ak następuje:
W okresie od 2 do 8 maja Urząd
Zasiłkowy wypłacił zapomogi doraź·
ne i zasiłki ustawowe J8.059 osobom,
od 9 do J5 maja 17.536, od
.16 do 22 maja - 16.4d6, od 23 do
29 maja r, b, - 15.844 osobom.
Spadek b~zrobocia wynosi zatem
\V miesiąc l maju 2.270 osób. Suma
ogólna
zasiłków,
wypłaconych
przez Urząd Zasiłkowy w m, maju
-

1"

r. b. wynosiła zł. 643,288.45.
Dla p0równania podajemy nastę..
pujące cyfry, dotyczące poprzednich
miesięcy r. b.:
Bezrobocie, wedle stanu wykazów
Urzędu Zasiłkowego, obejmowało w
ostatnim tygodniu kwietnia 18.497
osób, marca-21.755, lutego - 24.524,
stycznia 23.225, a 1 stycznia r. b.21.911 osób.
Suma tygodniowa za~iłków, wypłacanych bezrobotnym przez Urząd
Zasiłkowy Magistratu m. Łodzi,
zmniejszyła się w ciągu maja r· b. o

22.408.90
łu

zł.

Posiedzenie DelegacJI WydziaStatystycznego. W dniu 31

maja r. b. w sali posiedzeń Magi ..
stratu odbyJo się pod przewodni .. ,
ctwem ławnika Fr. Kruczkowskiego
posiedzenie Delegacji Wydziału Statystycznego.
Przed przystąpieniem do porzą ..

dk~ dziennego, p. ławnik Krucżko ..

wski wygłosił przemówienie, poawię
cone działalności ś. p. Marjana Cynarskiego, jako prezydenta mia.sta i
przewodniczącego Wydziału Staty ..
stycznego. Przemówienia tego uczestnicy posiedzenia, wysłuchali stojąc.
Następnie wysłtlchano sprowozdania naczelnika E. Rosseta o stanie prac Wydziału Statystycznego.
Ze sprawozdania wynika, iż zakoń
czono opracowanie obszernej ankiety, poświęconej warunkom bytu do ..
zorców domowych w Łodzi: jest w
toku ankieta o budżetach domowych
rodzin pracowniczych i robotniczych,
w której uczestniczy około 200 rodzin, zorganizowanych przez Wy ..
dział Statystyczny za pośrednictwem
instruktorów; przeprowadzono w
miastach polskich ankietę o stanie
alkoholizmu; dokonano przy użyciu
maszyn' elektrycznych opracowania
materjałów spisowych, dotyczących
struktury 7awodowej ludności mia ..
sta Łodzi, oraz materjałów z zakresu
statystyki nieruchomości; do badań
statystycznych wprowadzono nowy
dział, mianowicie statystykę radjo·
odbiorników na terenie m. Łodzi;

Dziennik Zarządu m, Ło'dzi
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rozszerzono statystykę przestępczo·
ści przez dodanie rubryk, dotyczą ..
cych wyznania przestępców; jest w

2) od przedstawień, na których wyświetlane będą filmy produkcji krajowej - z 25 na 10 proc.

druku "Rocznik Statystyczny miasta

opłaty wejściowej.

Łodzi (za rok 1926), którego wydrukowano już J36 stronic.
Z uchwał, powziętych przez de ..
legację, wspomnieć należy o uchwale w sprawie wprowadzenia badań
statystycznych, dotyczących życia
sportowego w Łodzi (wniosek p.

nacz. Rosseta), oraz o uchwale w
sprawie nałożenia na położne obowiązku meldowania urodzeń (wniosek p. d-ra Skalskiego).

-

Obnlfenle podatku

\V kinem~

fografach •. Polski Związek Teatrów
Świetlnych, Sekcja W ojew6dztwa
Łódzkiego, powołując się na zmiej ..
szenie frekwencji w miesiącach letnich oraz na stosowane w tym okresie znaczne obniżenie cen biletów wejścia do kinematografów zwrócił sią do Magistratu z prośbą
o obniżenie na okres miesięcy Iet"nich . podatku widowiskowego od
przedstawień w
kiriematografach

łódzkich.
Rozważaiąc tę sprawę na swern
ostatniem posiedzeniu, Ma~istrat po ..
stanowił na wniosek Wydziału
Podatkowego - obniżyć na okres

od 1 -tterwca do 31 sierpnia 1927

Toku stawki miejskiego podatku wi-

dowiskowego od przedstawień kine ..
matograficznych w teatrach świetl
nych, w których nie będą urządza·
ne żadne atrakcje:
1) od przedstawień, w których
wyświetlane będą filmy produkcji
ugJ-anicznej - z ·50 na 30 procent
opłaty wejściowe;,

__________________

- ZwiedzanIe rob6t kanalizacyJ-

nych. \~lycieczki niedzielne dla
zwiedzania robót kanalizacyjnych,
zorganizowane przez Wydział K~na
}izacii i Wodociągów, cieszą się Hiel ..
ką

frekwencją,
ostatnią niedzielę

W

w zwie,!zaniu prac kanalizacyjnych bra'.o uc ział
około 500 ósób 1 m. in. Rada r,liejska i 1V1agistrat m. Konstantynewa,
delegat I\1cgistratu Bia-!egostt\ku-- ła
wnik Rybołowicz, oraz d\'.~ie szko-!y
1

łódzkie.

Zwiedzanie k().naIów (burzowych
się w k?żdą
b. włącznie, w
godzinach od U-ej do 2-ej po pol.
Punkt zborny uczestników o~lę ..
dzin u zbiegu ulic Karol~wskid i
Unji Lubelskiej, skąd zwiedzaj-'l:'y
oprowudzani są po robotach i ka ..
nałach przez siły fachowe.

zwykłych) odbywa
niedzielę do 3 lipca r,

i

-

Zachorowania na choroby 13-

kaine w

Łodzi. VI ubiegłym tygodniu, t.j. od dnia 29.V do 4.VI r. b.
włącznie, zgłoszono do Oddzi :iłu
Sanitarnego przy Wydziale Zdrowotności Publicznej następujące wypadki chorób zakaźnych:

Dur brzuszny

9 wypadków

(w

ub, tygodniu 12 wypadków), płonica
13 {14), bronica -9 (lO), odra 31
I

(29), drętwica karku O (1), gorąc7.ka
połogowa 6 (O), róża 1 (1), krztusiec
2 (2), jaglica 11 (O), czerwonka O (1)
dur plamisty 1 (O). Ra7.em 73 wypadki (68).

~-----------------I------------------------~--

Z 2VCIA MIAST POLSKICH
miastach wojew6dztwa warszawskiego.

Wyłtory W

\Vyborv we wszystkicb miastach
nic wydzielonych na terenie województwa w.arszawskiego w iiczbie
34, których radymiejskiet zostały
rozwiązane na mocy ostatniego za-

rządzenia p. wojewody warszawskiego, odb~dą się w jednym dniu,
a mianowicie 26 czerwca r. b.
MJe15r~~~J
'II Pruszko\'Vi~.

Wybory do Ratly

Do wyborów miejskich w Pru 37.kowie, które odbędą się dn. 12 b.

Nr.2j

Oziennik Zarządu m. ŁodzI.

B I U L E T Y N S T A T Y S T Y CZ N-Y.
Opracowano w Wydziale Statystycznym

Ma~lstratu

m.

Łodzi.

S'lruktllra zawodowa ludności miasła i.odzi
wedtug~splsu z dnIa 30 wrze'nia 1921 roku.
~

t1..

::s
$..

Ul

Ogółem
-

Płeć

GRUPA ZAWODOWA

a..:

Z

mieszkańców.

W tern pod wzgl~dem zawodowym

czynnych biernych

1

Rolnictwo i leśnictwo wraz
) rnężcz.
z hodowlą, ogrodnictwem i ry-) kobiet
bactwem
) 'razem

2

Przemysł

) męicz. 120355 69832 50523
) kobiet 139667 40949 98718
) razem 260022 110781 149241

3

Handel i ubezpieczenia

) męźcz.
) kobiet
) razem

irO 384
45866
86250

21072
6807
27879

19312
39059
58371

.4

Komunikacja i transport

) mężcz.
) kobiet
) razem

11874
10522
223%

6692
348
7040

5182
10174
15356

5

Służba publiczna, wolne zawo-) mężcz.
dy i prace pomocnicze przy ) kobiet
wolnych zawodach
) razem

10520
12748
23268

6480
3885
10365

4040
8863
12903

kobiet
) razem

1643
1054
2697

,1286
1731459

357
881

1238

.)
Inne us ł ugl)
kobiet
) razem

2047
14975
17022

857
13037
~13894

1938
3-128

Bezrobotni i osoby niewykonu-) mężcz.
pracy zawodowej (prócz ~ .. ) kobiet
trzymywanych członków rodzin)) razem

11006
13981
24987

7386
6440
13826

3620
754}
II 161

5177
6084
11261

2956
1407
4363

222.1
4677
'6898

/'

.
6

7

Armja, marynarka i
wojskowe
Służba

domowa
osobiste

8

jące

9

Bez

1

lotnictwo~

mężcz.

mężcz.

bliższego określenia i bezł

mężcz.

kobiet
) razem

poąania zawodu

(1-9)

1139
910
2049

753
1269
2022

1190

I

204898 117 700/87 198
kobiet 247076 13956' 173 120
razem 451974 191 656\ 260 318

mężcz.

Ogółem

1892
2179
4071

Oziennik tarządu m. Łodzi.

'4

m., złożono 7 list kandydatów na
radnych, mianowicie. Nr. l-unieważ
niona, Nr. 2 -'- P.P.S., Nr. 3 - lewica P. P. S., Nr. 4 - bezpart. de ..
mokro uzdrow, gospodo miejskiej, Nr.
5 - zjednocz. gospodarczo organiz.
chrześcijańsko-narodowych, Nr. 6obywatęli żydowsk., Nr. 7 -Zw. o·
chrony lokatorów.

Odroczenie wyborów.

P. wojewoda warszawski prze-

sunął termin wyborów do rady miej-

skiej w Aleksandrowie ,Kujawskim
26 na 29 b. m.

z d.

Wybory do Rad Miejskich w WGJew6dztwach wschodnich.
W szeregu miast województw wscho ..
dnich, w których dotyczas nie b)ło rad
miejskich, zostały zarządzone wybory. Wybory te odbędą się na za~adzie zarządzenia generalnego komisarza ziem wschodnich. W województwie Wołyńskiem odbędą się
wybory w 14 miasteczkach, na Po..
lesiu w' 10 miasteczkach, W województwie Białostockiem -w trzech,
w Nowogr6dzkiem tylko w Stołpcach,
w województwie Wileńskiem-w sześciu.

Wybory' do Rad Miejskich na
Wołyniu.

.

Minister spraw wewnętrznych za..
rządził wybory do rad miejskich w następujących' miastach województwa
'wołyńskiego: w Bereźnie, Dubnie, Ho ..
I'ochowie, Korcu, Kostopolu, Krzemieńcu. Lubomlu, -Ołyce. Ostrogu,
:Kadziwiłłowie, Rożyszczach, Rów ..
nem, Uściługu i Zdołbunowie.
Rozwiązanie

rad miejskich w woJew6dztwle Białostockiem
Korzystając z przysługujących mu
I ustawowych uprawnień, wojewoda

oGŁ

N.21

białostocki, inż. Rembowski wydał w
dniu 30. V. r. b. podległym sobie

starostom województwa białostockie ..
go polecenie rozwią~ania rad miejskich miast. niewydzielonych z powiatów. oraz rad gminnych i przeprowadzenia wyborów do tych re ..
prenzentacyj samorządowych. W ten
sposób narazie wybory nie odbędą
się tylko w czterech miastach: w
Białymstoku, Grodnie, Suwałkach
Łomży.

Nowy Zarząd m. Radomia.
D. 28 V. r. b. jod było się w Ra ..
domiu pierwsze posiedzenie nowoobranej rady miejskiej.
Wyłoniono prezydjum rady i ma
gistratu w składzie następującym:
prezes rady - dr. Stanisław Kelles
- Krauz (P. P. S.), wiceprezes 1Antoni Handt (centrum), wiceprezes 11 - Ludwik Brylant.
Na prezydenta miasta obrano Jó ..
zefa Grzecznarowskiego (P. P. S.),
na wiceprezydenta - posła Włady ..
sława Uziembłę (P. P. S.). Na ła
wników powołano: pp. Kelles-Kra ..,
uzową i Dźwięka (P.P.S.), Rozenberga (sjonista) i Stępnia (Ch. D.).
A

RozwiązanIe rady miejskiej
w Chełmie.

Reskryptem Pana Wojewody Lu ..

belskiego z dnia 23 V. r. b. dotych ..

czasowa Rada Miejska Chełma zoTermin nowych
wyborów wyznaczony jest n'a 26
czerwca r. b.

stała rozwiązana.

Wybory

wojew6dztwle Lubel ..
sklem.
Wojewoda lubelski wyznaczył na
dzień 29 b. m. termin wyborów do
22 rozwi~zanych Rad Miejskich w
województwie lubelskiem.

O S Z E N

W

I E.

Magistrat m. ,Łodzi ogłasza konkurs na urzC\dzenie dewis k nieczysto§ci w czterech
łJunktach poza granicami miasta.
Wszelkich wyjaśnień i niezb~dnych informacyj udziela Wydział Gospodarczy
Plac Wolności Nr. 14, pGk6j Nr. 35.
Oferty ~~ładać nalety w tymże Wydziale do 15 czerwca r. b.

Magl.trat nt. "od.l.

Dzie~nik Źarządu m. Łodzi.

Nr. 23,

15.

K O N KUR S.
M'lgistrat m. Łodzi ogłasza konkurs nieograniczony na dostawę węgla dla cieaielni miejskich w Rokiciu pod Łodzią w ilości około
'
1500 tonn miału z grysikiem,
17 n
kostki tir. 1
Reflektanci zechcą podać ofertę pod adresem: "Magistrat m. ł·odzi - Wydział
Budownictwa" w zamkniętej kopercie z napisem:
"Dostawa węgla dla cegielni miejskiej w Rokiciu" do dnia 15 czerwca 1927 roku
godz. 12 przedpot z podaniem cen na dostawę węgla wagonowo:
1) franko cegielnia miejska Nr. 1 w Nowem Roldciu przy ul. Złotej -względnie
2) fr.anho cegielnia miejska Nr. 2 w Starem Rokiciu przy ul. Obywatełskiej
oraz warunków tech!1icznych zaofiarowanego materjału palnego, a mianowicie:
1) wartości cieplnej opału,
2) kopalni węgla,
3) próbek opału oferowanego.
Przeciętne zapotrzebowanfe węgla \vynosi około 1000 tonn tygodniowo.
Łódź, dnia 2 czerwca 1927 roku.
rłlaglstrat m. ł.odzl.
_ _ _ _ _ _~~_ _ _ _ _ _ _ _ _C~L_ _~_ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _

~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

o G Ł O S Z E N I E.
1926 r.

Opierając się na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1'0 lutego
,,0 regulowaniu cen przetworów zbóż· chlebowych,
mięsa i jego

przetworów, oraz odzieży i obuwja przez wyznaczenie cen" (Dz. U, Rz,
P. Nr. 18 poz. 101), na Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31
sierpnia 1926 roku, o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego
użytku (Dz. U. Rz. P. Nr. 91 poz. 527) oraz na uchwale Magistratu m,
Łodzi Nr. 355 z dnia 16 kwietnia 1926 r.-niniejszem podaję do publicznej
wiadomości mieszkańcom m. Łodzi, co następuje: Uchwałą Magistratu m.
Łodzi Nr, 5 J 3 z dnia 31 maja 1927 roku zostały wyznaczone ceny maksymalne:
na przetwory zb6! chlebowych za 1 kg.

1.

mąka pszenna

w.detalu
I gat.

Zł.

2, pieczywo pszenne (bulki)

gr. 95

:

~8

"
chleb żytni pytlowy 65 Oj o
"
"
ff
razowy
,
"
" 60
W myśl zacytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów par, 7
wyzeJ wyznaczone ceny maksymalne obowiązują na terenie m. Łodzi od
dnia następnego po ogłoszeniu,
Zaznaczam, że z~odnie z § 10 i 11 wymienionego Roporządzenia
Rady Ministrów, winni żądania lub pobierania cen wyższych od wyzna ..
czonych lub nieujawllienia tych cen w cennikach właściwych przedsię
biorstw handlowych, będą ukarani przez władzę administracyjną I iątcłncji
według art. 4 Rozporządzenia Prezydenta ...{łzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 roku (Dz. U. Rz. P. N. 91, poz. 527) o zabezpieczeniu podaży
przedmiotQw powszedniego użytku - aresztem do 6 tygodni lub grzywną do 10 tyslący złotych, o ile dany czyn nie ulega surowszemu ukaraniu w myśl innych ustaw karnych.

3.
4.

Łódź~ dnia 1 czerwca 1927 roku.

Wice-Prezydent

hl.

Łodzi.

(-) W. WoJew6dZkI.

Dziennik

oGŁ

Zarzl\du m.

Nr. 22

Łodzi.

O S Z E N I E.

- W związku z p18na~i regulacyjnemi miasta Magistrat m. Łod:l!
uprzedza obywateli miasta, 'pragnących nabyć place pod budowę, że przed
nabyciem placów lub gromadzeniem materjałów do budowy na własnym
placu, należy się zwrócić piśmiennie do Wydziału Budownictwa, Magistratu m. Łodzi z zapytaniem, czy projektowane do nabycia place pozostaną
placami budowlanemi, czy też przewidziane są pod regulację ulic.
Łódż, dnia 30 maja 1927 roku.
Magistrat m. Łodzi.

o GŁ O S Z E NI E.

Opierając się na Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 lute"
go 1926 roku ,,0 regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz odzieży i obuwia przez wyznaczenie cen" (Dz. U.
Rz. P. Nr. 18, poz. 101), na Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospoli..
z dnia 31 sierpnia 1926 roku o zabezpieczaniu podaży przedmiotów powszedniego użytku (Dz. U. Rz. P. Nr. 91; poz. 527) oraz na uchwale Ma ..
gistratu m. Łodzi Nr. 355 z dnia 16 kwietnia 1926 roku, niniejszem podaję
do publicznej wiadomości mieszkańcom m. Łodzi, co następuje.
Uchwałą Magistratu m. Łodzi Nr. 554 z dnia 7 czerwca 1927 roku
zostały wyznaczone ceny maksymalne:
na mlt:so wołowe za 1 klg.
w hurcie:
wołowina normalna I gat.
zł.. 2.57.25
2.10
n
"
"
" 3.34
.,"
I gat .
koszerna
" 2.84
II "
"
"
.W detalu:
wołowina normalna I gat,
zł. 2.95'
2.42
"
"
I "
koszerna
4.00
" 3.4G
"
II "
"
"
"
W myśl zacytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów § 7, wytej wyznaczone ceny maksymalne obowiązują na terenie m. Łodzi od
dnia następnego po ogłoszeniu.
.
Zaznaczam, że zgodnie z § 10 i 11 wymienionego Rozporządze ..
Rady Ministró~, winni żądania lub pobierania cen wyższych od wyznaczonych lub nieujawnienia tych cen w cennikach właściwych przedsiębiorstw handlowych będą ukarani przez władzę administracyjną I instancji według art. 4 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
31 Siftpnia 1926 roku (Dz. U. Rz. P. Nr. 91, poz. 527) o zabezpieczeniu
podaży przedmiotów powszedniego użytku aresztem do 6 tygodni lub
gnywnłl do 10.000 złotych, o ile dany czyn ,nie ulega surowszemu uka ..
raniu w myśl innych ustaw karnych.
Łódź, d1ua 8 czerwca 1927 roku.

..

n "

N

ma

Wiceprezydent m, Łodzi
(-) W. Groszkowskl.
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