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Protokół
11 (V sesji) posiedzenia Rady Miejskiej
Łódź.

dnia 24 illC1rca 1931 r.

Komplet radnych 72.
KOlTlplet czlonków MagistratlI 11.
Obecnych radnych 49.
Obecnych członków Magistratu 9.
Posiedzenie otworzy! o gf)(lz. 21 Wiceprezes Rady Miejskie,j.
R. K.lim, W obecności quorum Rady (')8 członków), zaprosiwszy do
H łulu prezydjalnego radnych-sekretarzy; G. Ewalda i St. Kowalskiego. oraz dyrektora Biura Rady \liejskiej. P. Rundo do prowadzenia
protokółu.

Przyjęto do wiadomości:

I. Zawiadomienia członków Rady Miejskiej; f-l. Andzelakowej.
inż . .J. Holcgrebera, dr. A. Tom,lszewskiego, dl'. E. Wielińskiego
i R. Wojakowskiego, usprawiedliwiających niE"obeCllOść swą na
posiedze11iu w dniu dzisiejszym.
Uchwały

Magistratu tre~ci następującej:
a) Nr. 8, z dnia 31 stycznia 1931 roku:
" a wniosek Wydziału KanalIzacji i Wodociągów
N t. 108 z dnia 27 stycznia 193 t roku postanowiono, nawiązu
jąc do uchwały Magistratu Nr. 65 z dnia 22 stycznia 193 t r.;
1. oglosić - opierając się na § 2 zarządzenia Ministerstwa
Robót Publicznych w porozumieniu z MinisteJ'stwem
Spraw 'Ve" nętrznych z dnia 2 'września 19,0 r. (.. Lódzki Dziennik Wojewódzki" Nr. '28{30, p07.. ,,5) - 0 oclduniu
do użytku kanałów miejskie.j sieci kann iizilC'yjJlej ilU następuj ących ulicach:
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Piotrkowskiej od Pl. Wolności do Anny-Głównej,
Zawadzkiej od Zachodniej do Piotrkowskiej.
Poludniowej od Piotrkowskiej do Piłsudskiego,
Cegielnianej od Zachodniej do Piłsudskiego,
Zielonej od Zachodniej do Piłsudskiego,
f) Narutowicza od Piotrkowskiej do Sienkiewicza,
g) 6-go Sierpnia od Al. Kościuszki do Piotrkowskiej,
h) Traugutta,
i) Moniuszki,
Andrze,ja od Piotrkowskiej do Al. Kościuszki,
k) Przejazd od Piotrkowskiej do Sienkiewicza,
1) Zamenhofa od Piotrkowskie,T do A1. Kościuszki.
ł) Nawrot ocL Piotrkowskie,T do , ienkiewicza.
m) Anny od Piotrkowskiej do Al. Kościu zki;
2, wezwać - zgodnie z § 3 zarządzenia Ministerstwa RobóL
Publicznych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrzn)"ch z dnia 2 września 1930 roku ("f.Jódzki Dziennik Wojewódzki" Nr, 28/30, poz. 335 - właścicieli nieruchomości, przylegających do wyże,T wymienionych ulic,
do skanalizowania swych nieruchomości i przyłączenia
ich do mie,jskiej sieci kanalizacyjnej w terminie jednego
roku od daty ogłoszenia pod rygorem, przewidzianym
w § 3 . tegoż zarządzenia;
3, przesłać odJ>is niniejsze,j llchwaty Radzie Miejskie,j do
wiadomości' .
b) NI', 149 z dnia 12 lutego 19'31 roku:
,.Na wniosel Wydziału Zdrowotności Publicznej NI'.
34l j31 VI z dnia 9 lutego 1.931 roku postanowiono:
1. wyrazić w zasadzie zgodą na przekazanie radu, znajdującego się w szpitalu miejskim św, Józefa, a stanowiącego
własność Łódzkiego
Chrześci,jańskiego
TowarzystwD
Dobroczynności Łódzkiemu Towarzystwu Zwalcuwin
Raka; .
,
2, upowazmc kierownictwo Wydziału Zdrowotności Publicznej w osobach ławnika-przewodniczącego p. dr,
A, Margolisa i inspektora szpitalnidwa pr. dr. E, MittelsŁaedta do przeprowadzenia odnośnych pertraktacyj
w tej sprawie z Łódzkiem Chrześcijańskiem Towarzystw'em Dobroczynności oraz Łódzkiem Towarzystwem
Zwalczania Raka;
3, przesłać oo.pi ninie,jszej uchwały Radzie Mie,Tskiej do
wiadomości" ,
c) NI', 164 z dnia 19 lutego 19'31 roku:
,.Na wniosek ,;Vyclziału Budownictwa Nr. 1553/31-V z dnia
19 lutego 1931 roku postanowiono, opierając i'iię na art. 32
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolite,T z dnia 16 lutego 1.92 roku o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli
(Dz, U. R. P. Nr. 23. poz. 202):
l, powołać do życia Komisję do spraw regulacji
zabudoW) mjasta. złożoną z l6 osób, a mianowicie:
a)
h)
c)
d)
e)

n

Nr. 16

"Dziennik Zarządu m. Łodzi".

Str. 311

---------------------------

a) wiceprezydenta Si. Rapalskiego -

jako

przewodni-

czącego,

h) lawnika R. lzdeh.-kiego -

jako

zastępcę

przewodni-

czącego,

c) ławnika dr. A. M.argolisa,
ci) inż. J. Rvbołowicza, naczelnika WydziałLl Budownictwa.
e) inż.
r wapiszew'ikiego, berownikFl Oddzia lu Regulacji,
f) inż. M. Josta, kiero~wnika OddziaIu Komunikacji,
g;) inż. J. Stulko,wskieg-o, zastępcę naczelnika Wydziahl
Kanalizacji i Wodociągów.
h) J. RogowLcza. naczelnika WydziaIu Plantacyj Mie.jskich,
'
i) prof. T. Tołwiiiskjego, jako rzeczoznawcy,
j) prof. ]awornickiego. jako rzeczoznawcy,
k) przedstawiciela Okręg'owej Dyrekcji Robót Publicznych -Województwa Łódzkiego,
1) prze~stawiciela Dyrekcji Kolei Państwo"wych w WarSZa'lo\Tle,
t) przedstll\\'ic-ielll Izb" Handlowo - Przemy Łowej w Łodzi,
m) przeclslH\\ ic-iclu Koła Architektów w ł,odzi.
n) przedstawicielll Do\\ódzl\\il O. K. Nr. IY w ł.Jodzi.
o) pJ'zeclsia\\'icleltl ;-;10\\ arzyszell "TtaRcic-ieli "\Jieruchomości \\' Łodzi;
) zah iel'clzić \\. nHstępu.i:łcem brzmieniu
REGULAMIN
Komisji do spraw re~ulacji i rozbudowy miasta przy Magistracie
m. ł_odzi.

W:

§ 1-

kompetencji Komisji fl<lleż\' rozpatrywanie i opinjowanie:
ił) ,>zkiców i pJ'Ojekiów o/l'6Inych ol'nz szczegóJowych planów zabudowania m. ł,odzi,
bl \\ niosków. dOlyczących wymienionych '1.\' punkcie a planó",
oraz zarzutów. wniesionych przeciw tVlll planom przez o ohy
względnie instytuc,re 7ninteresowane,
e) miejficowyeh przepi"ó", hudowlanych dla m. I.odzi,
1)0

§ 2.

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
H)
9)
f O)

11)

l..omisja skjacla się z 16 członków, a mianowicie:
3 cztonków Magistratu.
-' inżynierów Wydziału Budowniclwa,
J inżyniera Wydziału Kanalizacji i Wodociągów.
1 ogrodnika Wydziału Plantacyj Miejskich,
2 ar ch i Lektó", rzeczoznawców,
inż) niera Okręgowej Dyrekcji Robót Pllhl ieznyc-h.
inżyniera przedstawiciela P. K. p"
przedstawiciela Izby Hanrllowo - PrzelLlysto\\'ej,
przedstawiciela Stowarzyszeń Wła~ci(;ieli Nieruehomo~ci.
przedstawicieL_
1 Kola Architektów Łódzkich,
przedstawiciela D. O. K. Nr. IV.
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§ 3.
Komisji przysługuje prawo zapraszania na swe posiec/zen!.,
rzeczoznawców bez prawa głosu decydu,jącego.
§ 4.
Przewodniczącym

Komisji ,jest z urzGd LI

członek

Magi, iraiu.

§ 5.
Przewodniczący zwołuje
rządek dzien n") obrad Komisj i.

posiedzenia oraz lIstala termin
§

po-

6.

Zwoływanie posiedzell Komisji odbywa się drogc) rozsyłania
pisemnych zaprQszell, zawierających porządek dzienny; winny być
one doręczane członkom Komisj i conaj mnie,j na 6 dni przed posiedzeniem.
§ 7.

Dla prawomocnOSCl uchwaŁ Komisji
conajmniej 1fz członków Komisji.

konieczna jest obecnoHć

§ 8.
Uchwały

nych członków.

Komisji 7apadają zwykłą większo~cią głosów obecW razie równości głosów, decyduje głos przewodni-

czącego.

Wstrzymujących si ę

od glosowania

uważa

się

za g'losujących

za wn i oskiem.
§ 9.

Przebieg każdego posiedzenia Komisji musi być protokółowa
ny, Protokół podpiliują po odczytani LI na następnem posiedzeni u Komis,ii wszyscy obecni na odnośnym posiedzeniu czlonkowie tejże.
§ 10.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia go
przez MagistraL
3, przyznać członkom Komisji do spraw regulacji i zabudowy miasta 'w ynagrodzenie za pracG w te,r Komisj i
w wysokości dla rzeczoznawcó-w zł. 200.- i dla przedstawicieli instytuc . j miej cowych zł. 25.- , za każde posiedzenie.
Uwaga: Członkowie Magisirat-u oraz ilrzędniry mie,rsC') w. nagrodzenia za pracę w Komisji nie pobierają.
4, przesłać odpis niniejsze} uchwały Radzie Mie,rskiej d(
wiadomości" .
d) Nr. 191 z dnia 5' marca j931 roku:
,.Zgodnie z wnioskami W)'dz. Podaikowego J r. 703 j31-lT
z dnia 25 Juteg'o 1931 roku popartem i opinjami Wydziału
Oświdv i KulillJ'v ~1'. 2?8>j30-llfc z dnia 16 e:rlldnia 1930 1' .
, i r, 3783(30-TT1C' dnia 29 grudnia 1930 r. p~sianowiono opierając się na §~ 16 i 18 umów. zawartych przez Magisirai
w dniu 2> czen\,{'a 1930 roku z p, Karolem AdwentowiC'ze!11

z
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i w dniu 10 października 1930 roku z Zrzeszeniem Art stów
Teatrów Mie.Tskich w ł .oclzi _. na prowadzenie Teatru 'M iejskieg'o w Łodzi:
J. z"Wolnić od miejskiego podatku widowiskowego wszystkie przedstawieniu. urządzane w teatrach Popularnym
i Kameralnym w sezonie teatralnym 1930/31:
3. umorzyć kwotę z1. 5,153.68. należną tytułem miejskiego
podatku widowiskowep.'o od wszelkich imprez. urządza
nych w teatrach Miej'ikim, Popularnym i Kameralnym
poza przedstawieniami nOl'lnałne-mi w sezC)nie le-alra]nvlll
1930/31:
. '
3. przesłać odpis niniejszej 1I(·bwal y Radzie- ~Iiejskie.j do
wiadomoś ci " .

e) Nr. 193 z dnia; marca 19,1 roku:
"Na wniosek Wydziału O~wi~lty i KultlIr\' N,·. 146(;I-TH ("
z dnia 27 lutego 1931 rakII. postanowiono:
1. zaprzestać z dniem 1 kwietnia 1931 rokll suhsydjowania
przez Magistrat O('h1'011 społecznych w formie opłac'anin
z fllndl1szó" miejskich poborów personelu wychmnlwczego tychże och I'on oraz pokrywania z fundllszów miejskich kosztów uhezpier-zen ia teg:o personel II w Kasie Chorych m. Łodzi oraz", Zaktadzie Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych ,,~ ,Varszawie:
2. \\')placa6. POC~Yl1i:l.ią(" od dnia 1 kwietnia 1931 roku zarządom p0szczególm ch ochron społecznych
subsyd .ja
miesięczne z funduszów miejskich w wysokości poborów
lll'zędnika miejskiego YITl stopnia słllżbowep:o z iem, że
nazwiska ochroniarek-wychowawczy'! podawane hędą
Wydziałowi Oświaty i Kultury do wiadomości i zaaprobowania:
3. przesłać odpis niniejsze.j uchwały Radzie Miejskie.f do
wiadomości" .
f)

Nr. 209 z dnia; marca 1931 roku:
,.Zgodnie z wnioskiem Wydziału Opieki , polecznej
r. 7'56/'3j-]V z dnia 4 marca 1931 roku posianowiono - wobec wyczerpania siG l(l"ed~ (ów. pl'zewidzianvch w budżecie
Zarządu 111. Loclzi 11<1 l'ok ndministracyjny 19,01,j na ,.Zapomog"i dla matek obarczonych dziećmi (Dz. IX, § 34. poz. aB
wyd.1tl ów) oraz na ,.zapomogi dla inwal1dów pracy" (Dz. TX
§ 34. poz. ae w _datków) :
1. zezwolić mu nil pokrywanie wydatków. związanych
z wypłacaniem heh zapomóg w dalszym ciągu z odnoś
nyc~ pozyCyj budżetowych. nie bacząc na ich przekroczenIe:
3. przesł~ć odpis niniejsze,j lIchwal "y Radzie ~łiejskiej do
wiadomości".

g) Nr. 212 z dnia 5 marca 1931 roku:
"Po wysłuchaniu ~prawozdania Komisji. powołanej do
życia llchwatl:1 Ma'g isiratu
r. 129 z dnia 5 lutego 1931 roku
a mająceJ na celu opracowanie wniosku w sprawie ~posobu
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'wykonania uchwaŁy Rady Miejskiej Nr. I z dnia 29 !Stycznia
t931 roku. dotyczącej ,,,,yegzekwowauia kwot, należnych od
pp. J. Wolczyńskieg'o i W. Groszkowskieg'o z tytułu ich zasiadania z t'amienia Gminy Miejskie f {,ódź w Zarządach
Spółek Akcyjnych .,Łódzkie Towarzystwo Elektryczne"
i "Kolej Elektryczna Łódzka" w miejscu, postanowiono:
1. z;)żądać od p. W. Groszkowskiego wpłacenia gotówką
w terminie 14-dniowvm llależne.j Magistratowi z tytułu
zasiadania przez niego w zarządach Spółek Akcyjnych
"Łódzkie Towarzystwo Elektryczne" i ,.Kole.f Elektryczna Łódzka" sumy zł. 58,465.66 "raz z 10% w stosunku
rocznym od czasu pobrania do czasu jej wpłacenia do
Głównej Kasy Miejskiej: po otrzymaniu należności
zwrócić złożone przez p. VI!. Groszkowskieg'o weksle;
gdyby temu żądaniu p. W. Groszkowski nie uczynił zadość, wezwać go do wpłacenia w terminie 14-dniowym
różnicy pomiędzy należną Magistratowi z wyżej podanego tytułu sumą zł. 58.465.66 a złożoną przez niego na pokrycie tejże wekslami SUlną zł. 40,862 ,64, czyli sumy zło
tych 17,603.02 wraz z 10% w stosunku rocznym od czasu
pobrania do czasu jej wpłacenia do Główne,j Kasy Miejskiej względnie do termillu płatności weksli; o ile i temu
wezwaniu p. W. Groszkowski nie uczyni zadość, skierować sprawę przeciwko niemu na drogę sądową;
2. zażądać od p. J. W olczyńskiego wpłacenia gotówką
w terminie 14-dniowym należne,j Magistratowi z tytułu
zasiadaniu przez niego w zarządach Spółek Akcyjnych
.,Łódzkie To·warzystwo Elektryczne" i "Kolej Elektryczna Łódzka" sumy zł. 44,454,11 wraz z 10% w stosunku
rocznym od czaS-tL pobrania do czasu ,je,j wpłacenia do
Główne,j Kasy Mie,jskiej: po otrzymaniu naleznoścl
zwrócić weksle gwarancyjne. złożone przez p . J. WolcZyllskiego na zahezpieczel1ie wyżej podanej należności:
gdyby temu żądaniu p. J. Wolczyński nie uczynił zadość.
wez\,Tać go : a) do niezwłoczne,j zamiany złożonych przez
niego weksli gwarancyjnych na weksle zwykłe, a to
w myśl oświadczenia ,jego, złożonego na posiedzeniu Komisji Radzieckie,j a tem samem i na posiedzeniu Rady
Miejskiej, b) do uzupełnienia g'oŁówką w terminie
14-dniowym różnicy pomiędzy należną Magistratowi sumą zł. 44,454.11, a urną zł. 33,440.33 na jaką złożone zostały weksle, czyli sumy zł. 11,013.78 wraz z 10% w stosunku rocznym od czasu pobrania do czasu wpłacenia jej
do Gló"wne.j Kasy Miejskiej względnie do terminu płat
ności weksli; o ile i temu wezwaniu p. J. Wolczyński nie
uczyni zadość, skierować. sprawc; przeciwko niemu na
drogę sądową·
J ednocześnie, ponieważ uchwała

Rady Mie.jskie,j r. X
z dnia 26 stycznia 1927 roku nie obejmuje członków Komisji Rewizyjnej Przedsiębiorstw Konces,jonmvanych
postanowiono stwierdzić. iż sumy, przyznane przedstawicielom Gminy Miejskiej Łódź, zasiadających w Komi-
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sjach Rewizyj nych Spółek Akcyjnych ,J~ódzkie Towarzystwo Elektryczne" i "Kole,j Elektryczna Lódzka"
w miejscu, przez Walne Zgromadzenie tych spółek za rok
J926 nie należą się Magistratowi a zainteresuwanym,
a w związku z tem:
a) zwrócić p, Wt Adamskiemu, przedstawicielowi Gmin'y
Miejskiej Łódź w Komisji Rewizyjnej Spółki Akcyjnej
.. Kolej EleKtryczna Łódzka" w mieJscu sumę zł. 600,-,
,,,płaconą do Głównej Kasy 1iejskiej, jako przyznane
mu przez Walne Zgromadzenie wynagrodzenie za kontrolę działalności tejże Spółki za rok 1926:
b) zwrócić p. '. Pfeifrowi, przedstawicielowi Gminy Mie.jskie,j Łódź w Komisji Rewizyjnej Spółki Akcyjne,j
"ł~ódzkie Towarzystwo Elektryczne" w mie,js(;u. kwotę
zł. 1,667.67. wplaconą do depozytu Głównej Kasy Miejskiej. ,jako przyznane mu przez Walne Zgromadzenie wy~
nag'rodzenie za kontrolę działalności le,jże Spółki za rok
1926;
(;) wezwać p~ T. Kulamowicza do niezwłocznego wydania
Dyrekcji Spółki Akcyjnej .,Kolej Elekiry'czna Łódzka"
w miejscu. polecenia przekazania do Główne,j Kasy
Miej kiej sumy zł. 1,000.- , przyznanej mu ,jako człon
kowi Korni ji Rewizy,jne,j za kontrolę działalności tejże
Spółki za rok 1927.
p, ławnik '\tVł. Adamski prosi o zaznaczenie w protokóle, iż w obradach Magistratu i głosowaniu nad sprawą powyższą udziału nie przyjmował.
Odpis niniejszej uchwaly zdecydowano przesłać Radzie Miejskiej do wiadomości".

h) Nr. 226 z dnia 12 marca 1931 roku:
"Przychylając się do
P~lblicznej . r. ~30/31- V[

wniol'ku Wydziału Zdrowotności
z dnia '5 marca 1931 roku. po, Łano

Wlono :
1. przedłużyć termin funkcjono'w anin nowego oddziału na
40 łóżek dla chorych na gruźlicę mężczyzn w Miejskim
Szpital u Powszechnym w Raclogoszczu, uruchomionego
na podstawie uchwały Magistratu Nr. 2'5 z dnia 8 tycznia
1931 roku do dnia 30 czerwca 1931 roku;
2. przedłużyć w związku z tern do dnia 30 czerwca 1931 r.
termin pracy przyjętym do tego oddziału: l lekarzowi
7. ryczałtowem
wynagrodzeniem zł. 200.- miesięcznie,
., pielęgniarkom VIII st. służb. i 3 dozorczyniom oddziałowym XI stopnia służboweg'o;
3. przesłać odpis niniejszej uchwały Radzie Miejskiej do
wiadomości" .

i)

I. Reskrypt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr. SF.
4151/3 z dnia 20 marca 1931 l'oku treści następującej:
,.W związku z tlchwałą Radv Miejskiej m . l::'odzi
z dnia 27 listopada 1930 roku w sprawie poboru za rok
193t dodatku komunalnego do parlstwowego podatku od
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nierllchomo~ci. ~Iinister" two Spraw \Vewnęlrznych w porozumieniu z Ministerstwem Skarhll oznajmia. iż zgadza
Hię na pobór w roku 1931 wyże.j wymienionego dodatku
komunalnego. z lem jednak zastrzeżeniem. że maksymalna stn.wka zosŁanie obniżona do wysokości 100% podatk.u
państwowego.

Powyższe zasLrzeżenie je~L u/wHadnioue (rlldnem położeniem go podarczem płatników. ('0 poiwierdza istnienie znacznych zaleglości w omawianym dodatku komu-

nalnym".
" 2.

uchwałę

Magistratu Nr. 25"0 z dnia 24 marca 1931 roku:
" Ja wnio. ek Wydzialu Podatkowego
r. 23S8j31-rT
z dnia 24 marca 1931' roku po. tanowio~o w wykonaniu
reskryptu Ministersiwa Spraw Wewnętrznych Nr. SF.
4151 /3 z dnia 20 marca t931 rokll nadesłanego przy piśmie
Urzędu Wojewódzkiego w ł-,odzi Nr. 1 SF 5/13 z dnia
23 marca 1931 roku tt zatwierdzającego z pewnemi zmianami llchwał« Rady lVfiejskiej Nr. V z dnia 27 listopada
1930 roku:
1. llstalić na rok 1931 następujące stawki dodatku komunalnego' do pallstwowego podatku od nieruchomości,
pobieranego na rzecz m. Łodzi na mocy punktu 4
art. 6 Ustawy z dnia 11 sierpnia 192; roku o tymcza. owelll uregulowaniu finansó,," komunalnych (Dz.
U. R. P. Nr. <)4. poz. (47):
Kategor,ja I (nieruchomości, w kLórych conajmniej
50% ogólnej sumy czynszów komornianych. względnie
"art ości czynszowej. przypada na mieszkania ,jednopoko.jowe (1 pokój wzgl. pokój z kuchnią) od nieruchomości kategorji l tawki wynoszą:
a) przy ogólne.j ~umie komornego nieprzekracza.jącej
w roku 1931 zł. 2.000.- - 25% należności państwo
wego podatku od nieruchomości;
b) przy ogólnej sumie komornego, nieprzekraczającej
w roku 1931 zł. 4.000.- - 50% należności państwo
wego podatku od nieruchomości;
c) przy ogólne,j sumie komornego, przekraczającej
w roku 1931 zł. 4,000.- -- 75% należności państwo
wego podatku od nieruchomości.
KategOl'ja
(nieruchomości, w których conajmlliej
50% ogólnej sumy czynszów komornianych, względnie
wartości czynszow"ej, przypada na l<\kale. płacące
w dniu 1 stycznia 1930 roku 100% podstawowego konv>rnego z czerwca 1914 roku) od nieruchomości kategorji II stawka wynosi 100%
należności paiistwowego podatku od nieruchomości;
2. przesluć odpis lliniejsze.j uchwały Radziej Miejskiej
do wiadomości".
3. Re krypt Urzędu WoJewódzkiego w Łodzi L. HL SF. 0/3 z dnia
28 lutego 1931 roku w sprawie usprawnienia kontroli nad Komunalnemi Kasami ze irony Związków poręczających.
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I. W sprawie udzielenia Magistratowi prOWIZOI'JUlll
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budżeto

wego:
Rada Miej&ka . w zvV{ąZkll z wnioskiem Magistratu Nr. 219 z dnia
12 marca 1931 roku, udziela Magistratowi na pod:;tawie przepisów,
zawartych' w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
17 czerwca 1924 roku o obowiązku i sposobie pokrvwania wydatków
przez związki komunalne (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 522) oraz rozporządzeniu wykonawczem Ministra 'praw 'Vewnętrznych, wydanem
w porozumieniu z Ministrem 'karbu z dnia 28 czerwca 1926 roku (Dz.
U. R. P. l r. T5, poz. 443), prowizorjum budżetowe na okres 2 miesię
cy, t. j. na miesiące kwieciel) i maj 1931 roku, w wysokości dwóch
dwunastych czę~ci budżetu Zarządu m. Łodzi na rok administracyjny
1930/31.
.
W głosowaniu bralo udział 58 członków Rady Mie.jskie.j. z których 2 głosowało przeciwko uchwale.

II. W sprawie wydania

cięskiej
ścioła:

bezpłatnie parafji Matki Boskiej Zwy2,000 sztuk cegieł na VI' ykończenie robót przy budowie ko-

Rada Miej"ka. pl'zycly) lając się do wniosku Magistratu Nr. t31
z dnia '5 lutego 191J roku,' postunawia:
1. wydać bezpbtnie PHrafji ~1utki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi
z zapasów. zmagazynowanych na Polesiu Konstantynowskiern
2.000 sztuk cegl). uiezbc;dnej do wykończenia robót przy budowie Kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej. traktując równowartosć te.j cegf) w kwocie zł. 100.- , jako jednorazową subwenejG
z funduszów miejskich:
) wezw' ać Magistrat do wykonania tej uchwały.
Hl. W spl'ć1wie wydania parafji św. Wojciecha w Chojnach
100,000 sztuk cegieł:
Rada .Miej ska, przychylając się do wniosku Magistratu Nr. lO-i
z dnia '5 lutego J931 roku, postanawia:
1. );przedać parafji św. Wojciecha w Chojnacb 100,000 sztuk cegły
z zapasów, zmagazynowanych na Polesiu Konstantynowskiem.
po cenie ulgowej zt. 20.- za tysią . sztllk loco Polesie Konstantynowskie z tern:
a) że calkowita 11Uleżno~ć w kwocie zl. 2,000.- uregulowana
zostanie zgóry oraz
b) że kwota zł. 3,000.-, stanowiąca różnicę między ceną .normaIną a ulgową, traktowana będzie jako jednorazowa subwencja z funduszów mie.jskicn ne1 l'Zecz parafii św. Wojciecha w Chojnach:
2. wezwać Mp.gishat do \V ykonania Lej uchwały.
IV. W sprawie wydania bezpłatnie 100,000 sztuk cegły na )'ozbudowę pomieszczeń Ewange-lickiego Domu Sie-l'ot przy ul. Północ
nej Nr. 40:
Rada Miejska: przychylając );ię do wn10skll Magishatu I r. 310
z dnia '5 marca t931 roku, postanilwia:
1. wydać Pararji f\vangelicko-Augsbul'skiej św. Trójcy w Lodzi
bezpłatnie z zapasów. zmagazynowanych nil Polesiu Konsian-
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Lynowskiem ioo,oOO ztuk cegły na rozbudowę pomieszczeń
Ewangelickiego Domu Sierot w Łodzi przy \11. Północnej • r. 40
traktując równo'NarLość tej cegły, w ·kwocie zł. 4.000.- jako
.jednorazową subwencjQ z rllndu zaw miejskich;
2. wezwać Magistrat do wykonania tej uchwały.

V. W sprawie wydania bezpłatnie "Gniazdu" pod Łodzią
10,000 sztuk cegieł na budowę budynków gospodarczych na posesji
tegoż "Gniazda":
Rada Miejska, przychylając się do "w niosku Magistratu Nr. 10'5
z dnia :5 lutego 1931 J'oku, postanawia:
1. wydać bezpłatnie .. Gniazdu" pod Łodzią z zapasów, zmagazynowanych na Polesiu Kon tantynowskiem 10,000 szluk cegły na
budowę budynków gospodarczych na posesj i tegoż .. Gniazda"'.
traktując równowartość tej cegły w kwocie zł. 300.jako jednol'azową subwencjQ z funduszów miejskich:
2. wezwać Mag'istrat do wykonania tej "uchwaly.
VI. W spl'awie przy jęcia nowoopracowanych przeplSOW
o opłatach za mieszkania, zajmowane przez pI'acowników Zarządu
m. Łodzi w budynkach miejskich oraz w budynkach przez miasto
dzierżawionych lub administrowanych:
1. Rozesłanie projektu przepisów uznać za pierw'ize czytanie;
2. Rada Miejska. prz)ch) lając- siQ do wniosku Jhlgistrahl Nr. 1220
z dnia 6 gl'llclnia 19,0 roku. zatwierdza w dl'lIgiem itrzeciem
czytaniu
PRZEPISY
o opłatach za mieszkania, zajmowane przez pl'acowników Zarządu
m. Łodzi w budynkach miej kich O1'az w budynkach przez miasto
dzierżaw ionycll ł II b administrowanych.
Na zasadzie § 18 Rozporz'łdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 30 grudnia 19....4 roku o dostosowaniu uposażenia członków Zarządll i pracowników zwiazków komunalnych do uposażenia funkcjonarjuszów państwowych (Dz. -. R. P. Nr. 1t8. poz. 10-:-,) posianclwia
się, co następuje:
§ 1.
Lokale. przydzielone Prezesowi Rady Miejskie.j i Prezydentowi
miasta dla celów reprezenLacyjnych w budynkach miejskich oraz
w budynkach przez miasto dzierżawionych, hl1) administrowanych,
wolne są od opłat.
§ 2.
Pracownicy miejscy. którym w związku z ich funkcjami łuż
bowemi oraz dla korzystniejszego pełnienia tychże przydzielono mie'szka nia służbowe jako część uposa7,enia nie otrzymu.ją .i uż dodatku
ua mieszkanie. l)l'ZY lugll.iące im na podstawie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia ,o lipca 1924 rokll w sprawie dodatku na mieszkanie
(Dz. U. R. P. Nr. 69. poz. 67,) oraz list 6
1 Rozporządzenia .\finisterstwa Spraw Wewnęhznych z dnia 28 marca 192') !'Oku (Dz . U . H. P.
r. 32, poz. 231).

*

Nr. 16

"Dziennik Zarządu m. Łodzi"

Str. 319'

----------------------

o ileby jednak przyshlgujący dodatek na mieszkanie byŁ wyż
szy od kwoty. która należałaby się za dane mieszkanie służbowe przy'
zasto 'owaniu § 7 względnie § 8 niniejszych przepis6w wówczas opłatę
za mieszkanie shlżbowe pobiera się w wysokości. obliczonej wg. tych
para graf6w.
Wykaz mie~zkal'i służbowych ze w skazaniem ich wartości. obliczonej ~w sposób. 'w skazany w §§ 7 i R niniejsz ch przepisów prowadzi ,\ yclzial Gospodarczy.
~ 3.
Pracownikom miejskim, zamieszkalym w szpitalach i domach
wychowawcz)"Ch potrąca się z poborów przysługujące im dodatki mieszkaniowe w pelnej wysokości tylko wtedy, o ile każdy z tych pracownik6w zajmuje mieszkanie słllżbowe ella sweę:o wyłą 'znego
użytku.

.

Postanowienia , zawarte w ustępie 2 § 2 niniejszych przepiąów
miejskich. zamiesz-

maj ą analogiczne zastosowanie do pracowników
kałych \\' szpitalach i domach wychowawczych.

§ 4.

Pracownicy miejscy. zamieszkaJl \\" szpit.alach j domach ",,,chowa\\ cz~ ch. a zajmlljący mieszkc1nie służbowe 'współnie z illlrymi pruCO\\ nikami. płacą tytlIłem na leżności za mieszkanie "lużhowe tylko
odpowiednią częś ć dodatkll mieszkaniowego w zależności od liczhy
osób. zajmujących dane mieszkanie służbowe .
Ponadto Wydziały Opieki Spoleczne.r i Zdrowotności Publicznej upowclżnione są do ustalania - w porozumieniu z Wydziałem Gospodarczym - wysokoHci opla!. jełkie należy pobierać od pracowników
miej kich, zamieszkałych w szpiia lach i domach wychowawczych.
CI zajmujących jako mieszkania służbowe 11 bikacje.
odgrodzone od
ogólnych sal dla chorych lub dzieci tylko prowizoryczną ścianką.,
\\"z/!.· lGdnie zi.ljmując~ ch tuk zwane , . dyżurki " .
§ 5.

W wypadku przydzielenia mieszkania służbowego praco"miko\\'i kontraktowemu. który nie otrzymuje dodatku mieszkaniowego.
należ v potrącać mll z poborów taką. kwotę ty! ułem należności za pl'zydzielone mieszkanie, jakąby otrzymał tytułem dodatku mieszkaniowe2"o. gdyby mial prawo do pobierania tego dodatku.
Postanowienie. ZHW1:łrŁe w ustępie 2 § 2 niniejszycb przepisów.
ma analog:iczne zastos0wanle do pracowników kontraktowych, korzyst a jących z mieszkań służbowych.
§

6.

Przepisy niniejsze nie mają zastosowania clo pracowników. zatrudnionych w majątkach miejskich poza ł_odzią których wynagro<lzenie nOl'lnOWtll1e jest w sposób odrębny od zasad. obowiązujących
ogół pracowników niejskich.
§ 7.
Za podsla\\'G oblic;r.an ia wysoko~cj optat za korzystanie z ~ miesz
ka lio otrzymywanych pl'zez pracowników miejskich od Magisirahl
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w naturze -poza wypadkami. przewidzianemi w ~§ 1. 2. 3. .J. i ') niniejszych przepisów. służyć b<tclzie komorne. obliczone w m,śl posti;lnowień lIs/awy z dnia J 1 kwietnia 19M roku o ochronie lokatorów (Dz.
U. R P. N t< 39 poz. 406).
§ 8.

Dla lokali. które pl'J~ed !'Okiem 1914- nie były wvna.rmowane.
dla lokali w nowowzniesionvch hudynkach. wysokość komornego, wymienionego w § 7 niniejszych przepisó\\. ustala '''ydzial
Gospodarczy 'w porozumienilI z Wydziałem PodaikO'i\'ym: Mag;isirat
ma prawo zmuiej zenia norm ptaconego komornego na wniosek Wydziału Gospodarczego.
§ 9.

względnie

Opłaty. obliczane w myśl za ·ad. W) llll5zczonych w §* 2. 3. +. '>.
7 i 8 niniejszych przepisów. odnosza się wvtącznie do lokali mieszkalnych: za użytkowl'lnie zabudowań i pomieszcze11 g:ospodarczych. placów, ogrodów i t. p. pobierane będcl od pracO'i rników mie.jskich opłaty
dodatko·we. wy okość któ)'veh ustali Wydział GO'ipoclarczy, stosownie
do wartości użytkowanych objektÓ"w.

§ 10.

Prawo korzystania z mieszkań slużbowych przy ługuje zasadniczo etatowym praco\\' nikoJll mif' jskim. którzy ze wzglQd u na charakter swej łużby powinni zamieszkiwać na miejsclI s",e.j pracya więc woźnym szkolnym. pr'ilc-ownikom z<lldadów opieku{iczyeh,
personelowi szpitali. dozorcom huclyn ków miejskich. og-rocl t1ikom
okrqi!'owym. dozorcom pa rko""vm i i. p.
W wyjątkowych, na specjalne wyróżnienie zaslugującyc-h wypa elkach , mogą być mieszk.nnia :-.tużbowe przydzielane również kontraktowym pracownikom miejskim
§ 11.
Przydziału mieszkau slużbowyc-h c1okonywujc Pl'ezydj UJll Y1agi tratu, względnie upoważniony członek tegoż na wniosek Wyclziahl
Gospodarczego, zgłoszon) w porozumieniu z zainteresowanym V.;rydziałem Zarządu Miej 'kiego.

§ 12.

Przepi y niniejsze wchodzc~ w życie po uprzedniem zatwieeclzeniu ich przez władze nadzorcze i ohowiązują od dnia 1 października
1930 roku.
Z ch'wilą tą hacc~ jednocześnie moc; oho·wiązu.rącą .. Przepisy
o opłatach za mieszkania. zajmowane przez pracowników Zarządu m.
Łodzi 'w budynkach miejskich oraz w budynkach przez miasto dzierżawionych lub admini , trowanych'", zaf-wierdzone przez Radę Miejską
uchwałą Nr. VI z dnia 10 czerwca 1926 roku i ogłoszone w .. Dzienniku
Zarządu m. Łodzi'" ~r. ,3 z dnia 17 sierpnia 1926 T'oku oraz Nr. 10A
z dnia 15 marca 1930 roku.

(D.
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POUCZENIE
o ohchodzeniu ... ię z

dołami

biologicznemi
z tych dołów.

1 odkażaniu ścieków

§ 1.
a Lerenie miastu mogą być tolerowane tylko takie filtJ'\' bjologi<:zne. na które zostaty tldzielone przez ,V vdz~ał Budownidw'a Magistratu odpowiednie zezwolenia.

§ 2.
Wlaściciele nieruchomości lub osoby. dzialajc1ce \\ ich imieniu.
obo\\ iązani są utrz) lllYWaĆ fili I' biologiczny w stanie dobrym. czystym i pOl'Ządnym i nie dopuszczać do tego. aby wskutek zaniedbania
zagrażał on bezpieczeiistwlI osobistemu hlb publicznemu . .aby oddział. vał szkodliwie na zclL'Owie mieszk:lficów. aby zanieczyszczał powiei ('ze. glebą podwórza. uJicy i placów.

§ 1.

Za należyte odkażanie ~ciekó\\. wypompowywanych ze zbiornika . filtl·c~. ?d~owiacLa w1aścieiel nieruchomości lub ol'oba. działająca
\\ Jego lmlemu.
~ J.
Wt>zelkie \I lazy filtra po\\'inny być zaJJ)~kane pod\\'ójnemi sił
!lelUi pokrywami hermet)'cznemi: muszą być również smołowane nazewnątrz w cełll zapobieżenia rdzewieniu.
/;

~

-

:>.

Nad zbioL'llikiem filtra musi bvć urządzony mostek bezpie<:ze{l(podest). który chroni obsługę od utonięcia. Dno tego podestu
musi być IH'zewiewne i tak wykoilCllle. żeby nie narażalo na niebezpieezellstwo życia i zdrowia osób. prclC'ujących prz) naprawie lub
mających dostęp do filtra.
§ 6. .

Sl\HI

Wszelkie naprawy muszą być wykonywane w len sp~ ' ób, b~
ich wykonywani li nie by10 narażone na niebezpieczeństwo życie
i zdrowie ludzkie.
aprawy w filtrze powinn~ być pr'o\\ a(1zone z zachowaniem daleko idą<;ych ~ rodków ostrożno' ci; muszą być wykonywane w obecno$ci ('o najmniej :2 osób. Do dołu \\ chodzić można tylko w pasie bezpieczeństwa. po uprzedniem dokładnem przewietrzeJliu dołu i upewnieniu si~ o nieobecności w nim gazów tl'lljąco-duszą
cych. Aby w razie utl'ai~ przytomności można było zemdlonego wyciąf!.·nąć w poz}cji pionowej należy pa. zapiąć na klatce piel'siowej. do pasa zaś umocować mocną linkę. Linkę pl'zytrzym uje osoba.
pozostająca nazewnąi.I'z dołu. Możn3 stosować również przeci\\ g:azowe maski ochronne z odpowiedniell1i pochłaniaczami: lecz i w tym
w, pndku należy się ubezpieczyć linką i pasem bezpie<:zel'\stwa .
pl'Z~

§ 7.

Wietrzenie filLr'a powinno hwać 3 godziny. W celu przewiejJ'zenia dolu biologicznego na l eży otworzyć wszelkie włazy i jedno-
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cześnie zastosować środki do chemicznego rozłożenia ciężkich trują
cych gaz6w, wydobywających się z dołu, Podczas otwarcia włazów
powinien być zarządzony dozór. broniący dostępu do dołu, albo też
llstawiona siatka lub krata ochronna.
Po przewietrzeniu, przed wejściem do filtra ~ należy się ponadio upewnić , czy w filtrze niema gazów trujących; czyni się to
w ten sposób, że sto ,rąc nazewnątrz, zdała od otworu, opuszcza się do
dołu na wygiętym drucie zapaloną świecę; zgaśnięcie 'w'iecy dowodzić będzie ,obecności gazów trlljących ; w tym w'ypadk-u filtr w dalszym ciągu pOWl1lJen być wieirzony aż do zupełnego ulotnienia się
gazów.
§ 8.

Doly gnilne powinny być oczyszczone z chwilą, gdy górna powłoka szlamu wynosi 30 centymetrów grubości ; należy WÓ'\Tczas wybrać szlam za pomocą łopaty sitowej i wywieźć go hermetycznemi
wozaoo asenizacyjnem.i; o ile jednak szlam, zebrany na dnie, osiągnie
50 dm. oTubości -

należy doły gnilne oczyścić całkowicie. Syfony,

łączące doły gnilne, po vinny być w razie zatkania oczyszczone przez

przepchanie drągiem i przeplukanie wodą·
, § 9.

Rynienki wpływowe i rozdzielc:ze oraz szlaka powinny być conajmniej raz na tydzień przepłukane wodą. "\71/ tym celu powinna
być zaprowadzona fura wodociągowa z wężem gumowym . Nad dołem
ze szlaką powinno znajdować iQ odpowiednie dobrze działające u rzą
dzeJlie wentylacyJne, wyprowadzone ponad dach budynku.
§ 10.

Ścieki, odpływające do zbiornihl, powinn, mieć zapach /.ol'fo\\'o-ziemisty; 'N razie stwierdzenia siarl' owodoru (zapach zgniłych
.i aj) - należy hezzwłocznie przystąpić do oczyszczenia kosza oksydacy,tnego przez wy.fQC'ie zawartości kosza, wymycie je,j l ub odnowienie.
§ 11.
Odkażania ścieków ual eży dokonywać codziennie zapomocą
chlorku bielącego. Chlorek m usi być świeży. suchy, posiadać typową
woń chlork u. Prze<.:howywać go należy "IV dobrze zamkniętem nie przezroczystem naczyniu, w chłodnem. ciemnem i sLLchem miejscu.
Chlorek biel ący rozpuszcza się w zimnej wodzie, przyczem
wody należy dolewać powoli w małych ilościach, ciągle mieszając,
aby otrzymać jednolity rozczyn bez brylek. Do zbiornika. z klórego
wypompowywane są ścieki, należy wlewać rozczyn chlorku ustaty.
przezroczysty (k larowny). Rozczyn chlorku wlewa się na 2 do 4 godzjn przed wypuszczeniem ścieków; na jeden metr sześcienny u.żywa
się 300 gramów chlorku bielącego, co stanowi na 1 klozet i dobę 40
gramów.

Dochody zwyczajne:

Dochody nadzwyczajne:

inwestycyjne i inne

Sumy przechodnie
Zaliczki

Zakłady Opiekuńcze

Miejskie
Szpitale Miejskie

Zakłady

Zasiłki

B.

Różne

..

zakła-

podatkach państw.
Dodatek do podatków państwowych.
Podatki samoistne

Dopłaty
Udział w

komunalny
Przedsiębiorstwa komunalne
. Subwencje i dotacje .
Zwroty
Opłaty administracyjne
Opłaty za korzystanie z urządzeń
dów dobra publicz.

Majątek

A.

lJwagi : 1) Sumy oznaczone. lit. h) są ujemne ;
2) Suma ujemna w dz. XV powstała nasKutek przeksię
g9wania jej na dz. VI.

XII
XV
VI

I-VII

VII
VIII
IX
X
XI

II
III
IV
V
VI

I

Dział

Wyszczególnienie
gr.

500,097.34

340,940,93
3,184,210.07
153,743.89
816.077.25
773.210.98

Zł.

10,455,863 6,377,72439
45,716,535 35,635,629.12
1,164,309.40
3,542,431
548,705.61
2,370,928
47,856.70
1,422,686
53,052,580 I 37,396,500.83
13,777,572.01
1,082,933.71
52,257,006.55

3,.350,000 2,977,849.37
14,475,000 12,879,630.45
8,095,002 5,850,713.23
1,759,625 1,781,431.22
35,260,6721 29,257,904.73

915,173

452,065
3,794,766
239,565
1,042,517
1,136,959

Zł.

PI!. budżetu
Realizacja
1930/31 r. od 1.IV.30-28.II.31 r.

gr.

254,038.67
3,040,746.46
267,307.87
b} 38,533.40
13,029.10
3,282,550.03
1,080,815.56
44,905.11
4,408,270.70

328,387.30
1,445,491.01
541,078.9A85.22
2,786,707.79

117,186.49

30,461.23
126,591.80
26,674.62
84,643.52
76,708.60

Zł.

Realizacja
w marcu 1931 r .

gr.

6,631,763.06
38,676,375.58
1,431,617.27
510,172.21
60,885.80
40,679,050.86
14,858,387.57
1,127,838.82
56,665,277 .25

3,306,236.67
14,325,121.46
6,391,791.23
1,790,916.44
32,044,612.52

617,283.83

371,402.16
3,310,801.87
180,418.51
900,720.77
849,919.58

Zł.

R A Z EM

Sprawozdanie Kasowe Zarządu- m. Łodzi za m-c marzec 1931 r.
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Miejskie
Szpitale Miejskie

Zakłady

Zarządu

..

B. Wydatki nadzwyczajne:
Wydatki inwestycyjne i inne

Popieranie przemysłu i handlu.
Bezpieczeństwo publiczne
Różne

Kultura i sztu ka
Zdrowie publiczne
Opieka społeczna
Popieranie rolnictwa

Oświata

. Drogi i place publiczne
Regulacja miasta

Majątek komunalny
Przedsiębiorstwa komunalne
Spłata długów

A. Wydatki zwyczajne:
Administracja ogólna

Wyszczególnienie

Sprawozdanie Kasowe

Dział I
I

II
III
IV
V
Va
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
I-XII~

XIV
XVII
XVIII
XV

Zakłady Opiekuńcze .
Instytucje dla potrzeb własnych (StajniaMiejska. Ga ra ż
Samochodowy, Introligatornia Miejska, Warsztaty Mechaniczne' Apteka Miejska, Dom Pracy, Tanie Kuchnie)

Sumy przechodnie .
Zaliczki

m.

I

Łodzi

gr.

I

I

Zł.

gr.

Realizacja
w marcu 1931 r.

II

Zł.

gr .

RAZEM

za m-c marzec 1931 r.
Zł.

Realizacja
Pg. budżetu
1930/31 r. od 1.IV 30-28.1I.31 r.

4,325,067.63
624,452.68
34,510.29
657,537.35
1,621,468.47
271,813.40
3,343,134,68
747,018.47
3,726,378.11
2,100,253.31
200,192.13
861,273.95
1,219,539.73
1,259,018.38
20,991,658.58

Zł.

320,806.27
82,258.66
10,207.42,796.51
77,675 .30
10,98354
312,455.72
37,680.15
418,681.71
194,715.95
13,405.06
97,541.70
56,123.46
30,202.32
1,705,533.35

I

6,106,142 4,004,261.36
725,982
542,194.02
24,303.29
146,841
3,325,834
614,740.84
1,923,343 1,543,793.17
345,574
260,829'.86
3,934,330 3,030,678.96
861,790
709,338.32
5,633,222 3,307,696.40
4,070,984 1,905,537.36
220,023
186,787.07
1,047,939
763,732.25
1,467,406 1,163,416.27
541,099 1,228,816.06
30,350,509 19,286,125.23

56,473,418.08

34,319,419.88
1,707,641.55
1,840,565.23
1,070,532.84
38,938,159.50
2,807,054,31 .
41,745,213.81
12.649,837.88
2,078,366.39

13,327,761.30

687,320.11
2,392,853.46
147,822.57
194,511.96
153,257.74
2,888,445.73
10,020.06
2,898,465.79
1,098,052.46
336,149.73
4,332,667.98
15.366,026
45,716,535
3,542,431
2,370,928
1,422,686
53,052,580

12,640,441.19
31,926,566.42
1,559,818.98
1,646,053.27
917,275.10
36,049,713.77
2,797,034.25
38,846,748.02
11,551,785.42
1,742,216,66
52,140,750.10

I
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BIULETYN STATYSTYCZNY.

Opracowano w WydzJale Statystycznym Magistratu m. Łodzi.

Statystyka protestów wekslowych w
laprotustowano

Miesiąc

U

na

weksli

i

rok

krajowych

Izaorano

~

notarjuszy łódzkich
sumę

(w tys.

zł.)

Łodzi.

Wykupiono bez sporządzenia protestu

. I na

krajowych

Izagrano

wek s 11

sumę

I w tys.

zł.

Styczeń

1930
1931

41,019
23,737

21
22

9,370
7,058

103
41

12,291
9,816

3,420
3,736

Luty

1930
1931

36,516
21,276

8
15

8,879
6,270

55
19

10,439
8,763

3,398

1930
1931

43,532
26,158

34
23

11,154
6,636

--

115
84

12,183
10,887

I Marzec

2,426

I

3,981
2,394

BIULETYN STATYSTY.ClNY.
Opracowano w

WydzJale u Statysty~znym

Maglstratu.lm.

Łodzi.

Frekwencja w teatrach. kinematografach i zakładach
rozrywkowych w Łodzi.
Liczba sprzedanych biletów w
Rok i

miesiąc

1928
1929
1930
Styczeń

Luty
Marzec
Kwiecień

Maj
Czerwiec
Lipiec

I

Sierpień

Wrzesień
Październik

Listopad
Grudzień
Ogółem

.} f za 1930 r.

I
I
II

teatrach

! kinematografach !

,686,015
454,479

6,192,457
7,318,210

43,355
41,539
39,092
22,463
24,473
19,006
57,279
86,208
64,787
69,080
71,582
:54,651

I

807,371
669,838
718,827
613,818
566,633
365,588
397,166
504,729
613,338
674,548
634,598

!

1~' 619,444

593,516

7,175,898

!

I

cyrkach

I

Luna-parku

57,218
185,448

581,172
108,925
-

-

-

103,190

-

39,184
-

-

-

-

-

3,453
9,556
3,370
6,438
34,611

-

I

-

-

I

-

I~~ k, 95,612

-

-

1 __

-

103,190
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KRONIKA MIEJSKA.
Ankieta meldunkowa przeprc·
wadzona będzie w dniu 14 maja
1931 roku. W wyniku konferencji . odbytej przez przedstawicieli
~'Iagil'ltratu w Urzędzie Wojewódzkim, II tatono, iż ankieta o ludności. przebywającej w todzi. odbę
dzie siQ -- zgodnie z rozporządze
niem p. Wo,rewody I' ,ódzkiego w dniu 14 maja r. b. W tymże dniu
założone zostaną nowe domowe
k. ięgi meldunko'\\'e, do których
""pisane zostaną wl'lzy tJ... ie oso·by.
zamieszkujące w dniu J4 maja na
ierenie m. t odzi we wszelkich nief'llchomościach, hotelach. domach
noclego'\ ych i t. p.

Ankietę wypeillin lokatl)r. oddaje ją prowadzącemu meldunki,
który obowiązany jest je do tarczyć do Biura Meld unkowego w
dniu i o godzinie. wsI a~anych w
specjalnych zawiadomieniach. Dostarczanie to odbywać się będzie
od dnia 15 maja do dnia 15 czerwca
roku bież.
Zaznaczyć należy, iż za wypelnienie ankiety -- jeśli chodzi o małoletnicb. od powiada głowa rodzin y ..jeśli chodzi O sublokatorów główny lokator, jeśli chodzi o pracowników. mieszkających u pracodawców -- pracodawca.

Rekonstrukcja Parku Kolejo~
wego. Tak zwany .. Park Kolejowy" nie jest już dziś ani parkiem ,
ani nawet wielkomie,jskim skwerem. Przedstawia on gąszcz starych. pr'zeważnie chorych. lub IHl'w pój usC'hnięt) ch dr~ew. które.
Porządek
prac. z",iazan, eh z tamując c1ol'ltęp ś" iaHa i powieprzeprowadzeniem ankiety ' jest hza. uniemożliwiają należyte unastępujący:
trzymanie trawników. założenie
kwietników i racjonalne urządze
Poczynając od dnia 20-go kwietnia r. b .sprzedawane będą w Biu- l1ie tego ogrodu. Wobec tego W . ['<lch Meldunkowych nowe książki dział Plantacyj Miejskich Magimeldunkowe.
parafowane przez stratu m. ł_odzi opracował plan je,Magishat. prz yczem d la u nikniG- go rekonstrukcji i w najhliższych
cia natłoku ~przedaż tych ksiąg dniach przystępuje do robót. Rekon, trukcja ta ,jednak wymaga 11została uregulowana przez imienne wzywanie właścicieli nierucho- sllnięcia pewnej ilości bez\'vadośeiowych drzew, na m iejsce któmości na oznaczony dzień i godzirych
zostaną posadzone planowo
nę. Po nabyciu ksiąg, osoby. prodrzewa
nowe w odmianach szlawadzące meldunki przepiszą ze
starych
ksiąg
meldunkowych chetnych.
Drzewostan więc liczbowo nre
wszystkie osoby żywe, zam ieszkunatomiast
pod
jące w ich posesjach \
dniu 14- zmniejszy się.
względem
estetycznym
zyl'lka,
gdyż
maja r. b. Równocześnie osoby.
.ogród zostanie zmieniony na racjoprowadzące meldunki nabędą w
założony
wielkomiejski
bi llrach meldunkowych karty an- nalnie
.
'
kietowe po 2 na każdego mieszkań skwer.
ca i c1ostarCZi:1 je lokatorom do wyKary za antysanitar'ny stan popeJnienia - za zwrotem kosztów
blankietów, których cena wynosi sesyj. Łódzkie Starosiwo Grodzkie -- na wniosek Wydziatu Zdro5 groszy za sztukę.
Każda

osoba. która zostanie
" plSalla w Lym dniu do k ięgi melclunkowej. mllsi wypełnić ka dę
1.\ n kieto", a
w dwóch e~:zempIHtzaeh.
'
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zmarł, przeżywszy

p.

1\'lIECZYSLA W JA WORSKI
pracownik Warsztatów Miejskich
Cześć

Jego

pamięci!

wotno~('i

Publicznej - ukarało w
dl'Odze administracyj nej za aniysanitclroy stan posesyj grzywnami
od 5 do 20 złotych następu.rącvch
właścicieli nieruchomości:

Szwarc Cha.Tę i Geldberg taję
Wajnkranca
łzraela (ul. Jerozolimska 8), Rozengm'lena Dawida (ul. Zakątna 30).
K\"iatkowskiego Józefa (ul. Gołę
bia 6). Geberia Abrama (Al. 1 Maja 4-( II Rycbter Emmę (ul. Brzeziriska 4-4.). Radcę Pinkllsa (ul. Brzezińska 35), Blachmana Jankiela.
\ ul. BI'zezi 11 s1<: a 1"5) , Sierpińskiego
Henocha (ul. Brzezil'iska 29). Lilrnanowicza SZYlllona (ul. Brzeziń
s.ka 7), Grubską Katarzynę (ulica
11 Listopada 58), Pakułę Icka-Majera (ul. Zgierska 15). Ajlenberg
S1ll'ę· Blinbauma Gołdę i Markiel
Dinę (111. Drewnowska 8).
(III. \\'ólczmlska 61).

Pomoc lekursku dlu ubogich rodzin. Poczynając od dnia 16 b. m.,
przekazana została - na mocy uchwi:lły Magistratu - Wydziało'wi
Zdrowotności Publicznej akcja pomoc~ lekarskiej obłożnie chorym
hezrobdtnym. nie ma.jącym pra'wa
do świackze ll Kasv Ch01'y('h i ich
l'od zi nom.
.
.
W związku z powyższem. akcja.
ie.j pomocy zostaje zl'eorganizm.va-

na w ten sposób, iż wezwania o lekarza. willny być zgłaszane do
miejskit'h Dozorów SaniiarnYC·h.
które mieszczą się:
I Dozór Sanitarny·- przy ul.
B. Limanowskiego ,7.
n Dozór Sanitarny - PI'Z'Y ul.
Piramowicza 10.
ITI Dozór Sanita rny - przy ul.
żeromskiego 4.
IV Dozór Sanitarny - przy IIl.
Kopernika 19.
V Dozór Saniiarny - przy lIl.
P,'zejazcl 86.

VT Dozór Sanitamy - pl'zy ul.
Sosnowej 1.
VII Dozór Saniiarny - przy ul.
W ólczańskiej 251,
VlTI Dozór Sanitarny ~ przy
ul. Bazarnej 4.
Reorganizac,ra ta stanowić bę
dzie wielkie ułatwienie dla potrzebujących pomocy lekarskie.j, którzy mogą wezwania lekarza zgła
szać w pobliżu miejsca zamieszkania. Poza tem dzięki podziałowi
miasta na. re.jony lf'ka.rs~ie, rek~n
I walescencl będą lllog;h S'Ję leczyc u
tego samego lekarza. któr"y ich leczy! w czasi=-.chorob y .

I

I
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OKóLNIK Nr. 8.
Podaj<, się do \1 iadomości. że II NI'. 21 .. Lód/.kil'{!.'u Dziennika Wojewó(L~ki(>go"
I. dnia /3 puździt'J'nika 1930 roku og·los;r.on(' zost<d() pod pOl'. 2:-: Rozporządl.<'Jlif'
Wojellody tódzkieg'o z dnia :- października 1930 rokll o "ysokośei wado'ci ś\\ iad(;Ze(1 i należIlości cgzekllo\lunych II tr~ bie adminisll'acyjn:lll II Woj<,w6dzt" i('
Lód;r.kiem. Tekst tego rOl.porządzcniu .wll\cza się II odpisie.
1J0 chwili wydania pOII' ołallcg' o wyżej rozpor7,<!d/.C'llia Woj<'\lod) Łódzkiego
\lug;istrat II' postę-pollunill prl.yll111S01lC'rn II SIl )ch sprmli1('h o/)olli'll.all)' byl s!osOIl'at j(>(lynic obo\\iql.ujące prl.epis)
rOl.porl.ąd/. enia
Prez) (/{'1I1a Rzecl.) pospolitej /, dnia 22 mi1l'ca 192 rokll o post(:pOIl Hniu IH/) JllllSOII C 111 \I
lldmini!;tl'acji (Dl..
. R. P. L I'. 36, poz. :;.j.2). a /'atC'1ll \I (' "SI.) stkicb 11') padkad, kon iec/ności zastosollunia pl'z~mllSll \I' lrybie administracyjnym obo\\i<lZ<lnl byl 1.\1 I'~('ać
siG do Uidzki('go Starost) Grodzkiego. jakn ",ladz) l'g'z<,kllcyjnej
/, wni()skipllt
o Iq'da nie zarz<ldzeIl C'g'zekllcy j n) ch.
Olwcnie po I~ejścill " życie omall iUl1ego nu "stQpie rOl.por/,qdl.<'l1ia Woj('II od} Łód/kiego. MagistraL od k:t61'<'~0 pochodzi I) tul II ~ konali CI. Y II sprali (lelt.
\\")muguj<icych stosowunia prZ)' m\lSll. j<,st w('cllug' br/.mil.'nia art. 9 wyżej wymielIio[)<,/!,'o rozpor;r.qdzellia Pl'ezvc!el1tu Rzeczypospoli1<'j nielIlko wladzą orL<,ku,rqcL!.
lecz r6wIlicż i wlarlzq <'g'zckuc) jnq, () ił(' II ysokośt II artości ŚII iadc;r.eii wZ/!,'lc;dlliC'
IH/'eclmiotó\1 ('~Z('kllCji ni<, 1)1'1.<'11-) ż~/.a ,d, 5.000. - . 1. j , może II tych sprali lich
Iq-dawae' I.arządzellia egzpkllcY,fne, n następnie /,11 rucut się do II lad/. gminnyeh
IIl.ględnil' do wtasnyeh ol'ganó\\ (Oddzial Sek\leRtraC)jn~ Wycb:iulu Podatko\l'('~().
Odd;r.ia! Tech n iczn ~ Wydziału Budol\ n iet II u i l. 1\,). ja kI) ol'!i;a nÓ\1 C'ę;z('ku('~' j II "ch
beLpośrcdllio L. ;i.ądaniem jlr/.eprolladz<,niu qv,ek tt ej i,
V\ olwC' pOIl \ l.SZCgO polpcu siG V\·,d/,iuloll i (l r/<;doll il /.iłp()/.nil(~ się hliż<'j
/. onlall I<tnellll pt-;r('pi.,umi i \lIHOlladzit j(' II żYcic'
Ujdź.

dnia b kil ietllia 19,1 I'oku.
Pl'ez~

/)~

reklor

Zarządu

Miejski<,go p,

0, (

)

<leni

) B.

Zit'mięcki.

M. Kulinowski.

ROZPOHZĄDZENIE

Wojewody Łódzkiego
/. dniu :- października 1930 roku () II Isokości II a r10ści Ś" iacle/PII i uu lej Ilości.
c/!,'/'ekllollull)'C'h II tr~ bit' administracyjnym " WOjl'\\ c',<I/.III1(' l,ódzkiel1i .. 1.{,cI/kl
J)/.ienllik Woj('w6dzki" ,\1'. 21. po/.. 2:--).
Sa pod"tawie art. 9 Rozpol'/qdl.('llin Prpl.I dC'ntn H/N'/') p()~poli1l'j I. dniu
22 marcu 1928 roku o postc;po\\'unill pl'/~ musolIC'1ll " admin ist racji (I)/., l ' , H. 1',
S l'. 63. poz. 3.j.2) /.u rl.1\dzn m co nast<;pujc:
§ I.

Wy sokość wartości ,swiadcz('ó II ;r.ględ n ii> p u ('(I 111 iotólI' C'i!zekllcj i II spnl" -ach. II których lIładze g'l11inne mog-<! !H'zpośl'pdltio IH/'<'jJI'OlliH!zaC' I'g/('k II ej G.
lIstalam:
a) dla gmin wiejskich do 1.000.- /.1, (tys i ąc zl.).
h) dla mia t niCII~dzielonych /, pOII, ,~\Ii i ~zk<'," kotllllll<tln)C'1t clo '.O()O,
1.1.
(trI.) t) siąc(' d,),
e) (1Ia 111 iBst wydziploll ~ eh /. pow. /'11 i ązk!)1I k')111 II nu I Il) ch. ,~ IItiu IW \1 ici(':
dli' 111. Kalis/.a. łodzi. Pabjanic. Pio1r1wllil i T()l11a~/()lIil ,\'lazollic(,ki('go
po 5.000.- ;r.ł. (pięĆ' ty sięcI /.1.).

s 2.
HOI.I)()"/,l\d/('mc nirtiej, z<' II chodzi II ż, yci(' /. dnielll og·!os/.(·lti",
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§ 3.

weJscia \I' życic lIinleJszego rozporL<ldze"ia traci moc obowi ą zująC"ił rozpórLądzenie z d uia 21 maja 1928 roku o przeprowadzeniu egzekucj i prze7,
\\ ladze lnninne (Dz, Woj. Nr. 8 z dnia j czerwcu 1928 roku).
Wojewoda (-) Wł. Jaszczolt.
Z

cbwilą

OKóLNIK NI'. 9.
Ucll\\alą

Mag'istratu Nr. 303 z dno 9 kwietnia 1931 ]', przyznano wS,I;ystkim
pmcOl~nikom Zarządu m. Lodzi remuneracjG z fundus;;ó\I' miejskich na na tępu
jll('~ ch warunkach:
1) Prawo do otrzymania remuneracji przysługuje:

prawnikom etato\\ ym. koutraktowym i tymczaso\l ym, lekarzom inst~
tucy j miejskich. nauczycielom szkól miejskich: śred nich. wieczornych pow 'zcchn ych i zawodowych oraz robotnikom sezonowym, którzy w dniu
31. XII. 1930 1'. byli na stallowiskach w Zarządzie 111, - Łodzi. a pracują
przYJlajmniej od d l1ia 1 października 1930 roku: .
2) remuneracja nie prz)

sługuje:

al pracownikom. przeniesionym \I sta n

~poczyn ku. jak rówulcz o obo111,
zaopatrzenie wdowie i sieroce oraz wsparcie doi:ywotnic:
bl pracowuikom iJlstytucy j, ubsydjowanych pl'zez Zarząd m. todzi w formie pokrywania poborów personelu;
3) za pracow11ika Zarządu Jll. Łod~i przy zastosowaniu niJliejszej uch" aly
uważa siG każdeg'?, kto oddaje instytucjom miejskim osobiste usługi /,a
odpowiedlliem stałem wyuagrodzeniem z funduszów miejskich:
pobierającym

J) I'cllllllleracjr, \I ~' placa się w wysokości:
a) dla pracowników etuto" )'ch, konlTnkto\\ ych i tymczaso\\ ~ ch 1. 11. III,
l'\' i Y grllp~ uposażenia - Ij120. zaś dla pracowników 1'1, vrr, VIn IX.
X, Xl i XU grupy uposażenia 1/80 calkowitych poborów według
stawek z miesiąca grudnia 1930 roku za każdy miesiąc, przepraeowaJl)
w roku 1930.
Za całkowite pobory uważać należy:
IV odniesieniu do pracowników etatowych: pen ję zasadniCZą właściwej
grupy uposażenia WJ'UZ z dodatkami: I) l'eg'ulacyjll)'lU, 2) 15% komunalnym. 3) 10% podwyżkG pobol'ó\\'. przyZJHlLHl na mocy § 8 Ustawy
SkaJ'bowej z dnia j ' g'l'ud:niu 1926 1'. (Dz. U. R. P. Nr. 125, po/,. 725] .
4) ekonomicznym, 5) mieszkanio\\ ym, 6) 15% dodatkiem. pl'zyzuanym
Rozporządzeniem Prezydenta RL:eczypospolitej z dnia 2, stycznia 1928 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 41).

W odniesienill do pJ'acowników kontl'aktowych. pobierających wynagrodzenie według g'1'Up upo, <lżenia: pensję zasadn i czą \naz z dodatkami:
1) regulacyjnym. 2) 15% komunalnym, 3) 10% pod" yżkq ..l) ekonomicznym, 5) 15% dodatkiem.
IV oclnipsienill do pracowników kontraktowych, pobierajl1cych wynagrodzenie ryczałtowe - rzeczywiste pobory mie i ęczne .
W odniesien iu do praeo\tników tymczaso\\'ych dziennie płatnych Ij2'5
właściwej grllpy IIposażcJlia z dodatkami:
I) regulacyjnym, 2) 15%
komunalnym, ;) 10% poch\')' żką poborów i J) dodat.kiem wzgl<;dni('
rzeczywistą s1awkę dzienm1 z miesiąca grudnia J930 1' .. lIie opal'tq 'na
caclnej z grup uposażen ia, pOl11 nO'l oml p rzez 25 dni;
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b) dla robotników sezonowych - 15% 2-dniowcgo zarobku w('dług stawek
z miesiąca grudnia 1930 1'. za każdy przepracowan~ " " roku 1930 mie iejC".
Uwaga: Jeżeli ponad licl:hC; calko"il)ch micsięc). praco'IJlik. pobierający
II y nag-rodzcnie micsiGcznC', pl'zepracował co najmniej 15 dni, a pracownik, pobierający wynagrodzenie dzienne. hlb robotnik sezonoKy 13 dni, to czas ten licz)
mu się za cały miesiąc.
Podając powyższe

do' 'I iadomości. poleca się prąstąpić niczldocznie do
list placy na remuneracje według wyżej wskazanych zasad. Nadmienia się przytem, iż dla pracowników Zarządu m. Łodzi, pobierających uposażc
lIie do VI gr. wi. i robotników sezonowych reIDU neracja bGdzie ,\ yplacana II" miarę napływania do Główncj Ka y list płacy. dla pozostałych zas przy pcnsji
za maj 1931 roku.

sporządzenia

RemuneracjI< należy asygno\\ać pracownikom miejskim z funduszów, PI'/.('widzianych na tCIl ccl w budżecie Za rządu m. Lodzi na rok l1dmin istracyjny 1930/31
(Dz. I § l, poz. b U).
•
Paflstwowy podatek od dochodu 'I inicn być obliczony, jak od II ynagrodzenia
jednorazowego (p. 4 okó lnika r. J6 z dnia 26 lutego 1928 roku).
Wszelkich bliż zych
dzialu Prezydjallleg·o.

wyjaśni

I.ódź,

D) rektor

Zarządu

It udz.i cli na

żądanic Oddl:iał Persol1alll~

'V~

dnia 1'5 kIl iC'tnia 1931 roku.

Prezydel1t (- ) B.
Micjskiego p. o. (- ) M. Kalinowski.

OKóLNIK

1'.

Zicmięcki.

10.

Podaje siG do wiadomości, iż Ilch\\'alony przez Radl; Miejską II dniu 12 llltego 1931 roku na podst.awie art. 27 llSt. 2 Ustawy .z dnia II sierpnia 1923 roku
o tymczasowcm uregulowaniu finiln:óII kOlllunalnych (Dz. . R. P. l~r. 94. poz. 947)
statut o poborze na rzccz m. Lodl:i miej . kiej opiaty kancl'laryjllcj obOlI iązujc od
dnia J kwiet.nia 1931 roku. Omawiany statut. zoslal ogloszony " Nr. 12 "Dziennika
Zarządu m. Łodzi" z dnia 24 marca 1931 roku oraz II NI'. 8 .,ł_ ódzkiego Dziennika
Wojewódzkiego" z dnia J blietnia 1931 rokII. Specjalne odbitki statutu dla urzędo
wego użytku zostaną" najkl'<liszYIlI czasic dosh1l'('/.olle pr/.('z Wydział Podatkowy.
W związku z pOll-yŻSZCIll traci moc obowiązującą okó lnik NI'. 43 z duia
26 lipca 1924 roku, wydali)' na mocy ucl!',a!y Rady Miejskiej Nr. II 7. dnia 12
czerwca 1924 roku.
Lódź, cln ia I') kil ict n ia 193 l roklI.
Pr(7) dpllt (- ) n. Ziernięcki.
p. o. Dyrektora Zarządu iVl iejskiego (- ) M. Kalinow. ki .

OGŁOSZENIE.
Opierając się na Ro/.por;ądzenill Prczydl~lIta RZ('cl:ypospolilej 7 dnia 31
sierpnia 1930 1'. o zabczp.i cczeni li podaży przed mi01ów powszcd n i.ego Ilżyt.lm (Dz. U.
R. P. Nr. 91, poz. 527) Rozporządzeniu Ministra Sp raw Wewnętrznych z dnia 29
października 1929 roku i z dnia ';1 sierpni a 19-0 r , o rl'p;nlownniu przetworów zbói.

"Uziennik Zarządu m. Łodzi".
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ceg'ły

(Dz. U. R P. Nr. 81. pOT.. 607 i r. 60.
Lódzkieg'o z (IIoia fi bl ictnia J929 r. oraz na
opinji Komisji do ustalenia ccn \\ yrażoncj na posiedzenill w dniu 13 k" ietnia
J931 r. niniejszem podaj<; do wiadomości mieszkańcom miasta Lodzi cu następuje:
ehlebowych l Jego przet\\ oró\\ oraz
PO/o 4H6) Rozporządzcniu Wojcwod~

sh'r ~t

ch\\alq Mag'ishatu 111. I.odzi /. dnia 14 k\\ietnia 1931 I'o ku za /.godą J\!ini\\ a . praw Wewnętrzll) ch zostah wyznaczone n<lstępujqce ceny maksymalne

(lIaj II yższe).

Na przetwory
mąka

zbóż

clllebowyeh za 1 klg. w detalu:
/.1. 0.60

p . /.cl1na 55%

mąka

pszcnna 65%
ch Icb żytni pytio" y 65 %
2 klg. bochenck chleba żytII .
ch kb ra/.oll y

.. 0,56
.. OAO
p~

llo\\eg'o

.. 0.80

bnłki

" 0.35
., 1,00

1 bul ka o wadze 50 gramów

.. 0.05

(1 klg. blllek winien zawierać -o sztuk)
W lllv'l § 10 zacytowalH'go Wyżcj Rozporządzcnia Ministra Spraw Wcwnę
tr/.nych winni ż'ldania lub pobierania cen wyższych od \\- yzn~lczonych będą uka rani przez wladzę administracyjną T in tancj .i według ad. art. 4 i 5 wyżej zacyto\\ anego Rozporzcldzenia Prezydenta Rzeczypospolitej aresztem do 6 tygod ni lu b
~rzywłlą do 3,000 złotycll. o ilc dan)' czyn nie ulega surOWSZeUlll ukaranill w Jll~ ' 1
innych
staw Karllycll.
Wyżej wyznaczonc cen) maksymalnl'
dnia nHst<;pneg'o po ogloszeniu.
Lódź.

obowiązują

na t('renie m. t,odzi od

dnia 21 kwietnia J93J eoku.
Wicepl'ezyclent m. Lodzi (- ) St. RapaIski.

PRZYMUSOWE

LICYTACJE.

Magistrat m. Lodzi - Wydział Podatkowy - nilliejszem podaje do \\iadodnill 28 kwietnia 193J r. mi<;dzy god/.. 9 rano a .t po południu odbędą
si<; prz)musocw licytacje II niżej II' ymicnionych osób za nie uiszczone podatki
,,/.~·Ic:dnie opiaty.
mości. że w

Podatek lokalowy.
I. ,\.rbllz j., Ceg'ielniunt1 12, meble
1. A kksa ncl rOli iez Ch.. Zawadzka 23, .

Illcblc
- Ba u mmajl G .. Zgiel'ska 30a, meble
ł. Bcrliński M., Zgierska 34. deski
>. Bursztajn A., Zawis/,)' 2, meble
6. Bednarek . T .. Aleksandryjska 34, maszyna do zycia
- Brone! M.. Zgierska 16. meblr
.... 13e1",ieki P.. Aleksandryjska ;4, meble

I

9. Borellsztaj n T., Cnll'llta rna J, mebk
10. Baranowski]., Cmentarna 1, meble
II. Buchbinc!c>r R.. Za"adl.ka -. mehle

12. Bławat M.. Zawadzka 23. meble
13. Berger L.. Zielony Rynek 6. meble
14. Bancle

R.,

Gdańska

10. meble

15. Bicz Majlcch, Piotrkowska 18, mebk

Bernbajm H., Piotrkowska 66. l11eble
Borllchowicz M.. Za \lŁlclzka J 9. szafa
18. Balllll M., Zawadzka 18, pianino

IÓ.

17.
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19. BJatt A., Aleksandryjska 29, meble
20. Cudkiewicz l., Zgierska 38, krcdeu
21. Chabański I-I., Limanowskiego 13ł,
meble
22. Cwajgenberg 1., Zgier ska 10, meble
23. Chabal'lska M., Zawadzka 23, mcble
2+. Działowski H, Limano" skiego 5, ma25.
26.

27.
28.

szyna do szycia, meble
Dichiwald J., Zgierska 27, meble
Etkind Fr., Al. I Maja 41, meble
Fryde M., Zawadzka 23, meble
Frajdeurajch H.. Zawadzka 19. meble

29. Pcttbl"ich S.. Zawadzka 19, meble
iO. Gold mic J., Zgierska 33, meble
il. Gel.bari Ch., Zgierska 32, meble
32. Grosmall Ch., Zgierska 30, meble
,;. Goldsztajll Ch., Aleksandryjska 6, meble
i4. Glassziajn P .. Zawadzka 17, meble
35. Głogowski T.. Zawadzka 15, meble

i6. Gelade I. .Zawadzka 22, meble
37. Goździk Sz., Zawadzka 21, meble
38. Goldberg J., Zawadzka 18. meble
-9. Hilcl' A., Zl?ieI'sku -Oa. ma ' zyna do
szycia

,

.J.O. Halpcl'll M., 'Zgier 'ka 3.J., mcble

+I.

Hochberg' A., Zgicrska 30, meble
L Zawadzka t6, meble
.j.;. Jachimowiez L., Zgiel'ska 40, meble
·U. Jakubowicz L, Zgierska 3S, meble
+5. Joskowicz Z., ZgieJ'ska 38, meble
46. Jurkiewicz M., Zawadzka 17. meble
47. Jakubowicz Sz., PoŁudniowa 6J, mcble
48. Kalman D., Zgierska 50a, meble
49. Kryształ M. Zg';erska 32, meble
";0. KlIfeld E., Zgier ska 30, meble
51. Klaj n 1., Zgierska 29, mebLe
52. Kalińska S., Zgier ska 29, meble
;j. Kofir N., ALeksandryjska 12, meble
54. Kowalski N., Zawadzka 27, maszyna
do szycia, meble
42. llimmelblau

)). Kozioł B., Zawadzka 26. fortepian
56. Kosmala L, Leszno 16, meble

'57.
58.
59.
60.
6t.
62.

m.

Łodzi".
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KoźmiJlski

M .. Zawadzka 15, meble
Kaf('mall A.. Zawadzka 22. kred 'liS
Kl'auze 1., Zawadzka t9, meble
Libeskind J., Zg'ierska 30 a, meble
Lajb P., Zgiel'ska 50a, meble
Litewski Ch., Zgierska 32, meble. maszyna do szycia

ó3. Lipszyc M., Zgierska 30a, meble
64. Lesman ]., Zgier ska 30. meble
65. Le z W. M. i Tintpulwel' , ., Zgierska
Nr. _1, maszyna do szycia, szafa
66. Lejtman A., ~mentarna 1. meble. musZyIla do szycia
67. Litman Sz., Zawadzka 23, Uleble
68. Lewkowicz Sz., Zawadzka 17, meble
69. Lewkowiez F., Zawadzka j 7, meble
70. Luba M .. PI. Wolności 5, maszyna do
pisania
71. Miuc B.. Za\\adzka 23. meble
72. Mąclrzejewski L, Drewno,," ka 26. meble
75. Motvl F.. Za\\aclzka 19. meble
74. NiJ'l;sztajn St.. Zawadzka 2f, ~zafa
75 . . Oberska F .. Cmentarua 1, meble
76. LudwińsJd M., Zgierska 50, meble
77. PerlmlllC'1' Sz., Zawacl.zka 17, meble.
parlofon
78. Pozlltuiski ' .. CmenLa ma 3, meble
79. Prct.er N .. Zawadzka 21, meble
80. Rozenballlll C~l., Zgiel'ska 40, meble
t. Rozenblai. W., Zgiel'ska 35, meble
82. Ryczel P., Zgierska 33, maszyna cło
szycia, kredens
83. Rozcllzwajg 1)., Zgicl'ska 50a, meble
84. ROZl'llszajll M.. AleksClllchyjska I H,
meble
85. Rozellblum S"., Cmentarna J, maszy-'
na pończosznicza, meble
86. Raclogoski 1., Gdaóska 10, meble
87. Rabinowicz G., Zawclc1zka 17, meblc'
HR. Roi. M., Za\mdzka 23, meble
89. Shumpf S., Zg'icrska 40, meble
90. Siberberg E., Zgierska 38, meble
91. Sygał S:, Zgierska 36, meble
92. Szyc ]., Brzezińska 75, meble
95. Hautman M., Brzezil'iska 82, patdotl ,
radio-apa I'at, meble
9~. Soc11aezewski II.. Limanowskiego
108-110, maszyna do szycia, meble

Nr. 16
9'5.
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ochaczewski 1 Zgiel'ska 13, meble
ztrallch R., Piotrkowska 10, pianino
korasi(lski L, Gdańska l t. meble
zereszewski Z.. Zawadzka 19, kasa
ogniof rwała

100.. toek K., Zawadzka 19. meble
101. Tajtelballm Z.. Zgier. ku 3-1-, meble
102. Tllehmajer L., Zgierska 116, meble

II,. Landull

Łodzi".
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10-. Taubll M.. Bazarna 8. meble
10-1-. Tal'. z)Cz L.. Za\\ adzkil 23, meble.
waga
105. Tallman L.. ZawadzI a 18, meble
106. Wajsberg b-cia, Zgierska 40, meble
107. Walberg Sz., Zgierska 32, meble
10 . Witej on II., Zgier ka 30, meble
109. Wajnkrane D., Zawadzka 15, kredens
110. Zieliński St., Zgier. ka 3 , meble
I II. Zalcellsztajn II., ZgieJ'ska -6, meble
112. Zandherg 1 .. Zawadzka 27, szafa

zczygieJ'ski G .. Limanowskiego 34.
meble

96 .•
97.•
98 .•
99.

m.

Składka na rzecz Gminy Żydowskiej .
L. II Listopada 37a. k reelen;; I 11-1-. Popo\l"ski D., Mielczarskiego 17,
I
meble
Opłata

za prawo jazdy po

mieście .

121. Ga wliński L..

115. Ajzler J., Nowaka 15. meble
l16. Altman Szl., Zielona 13. meble
li7. Boms M., Aleksand rowska 27, meble
I I . Ceg'ielnia "Baluty": Głowacka 18/20,

122.
12,.

kredens
119. Fajn lI.. Aleksandl'o\\'ska 27. kt-edell~
I.W. Gajcl' B-cia. Zgie['ska 9ó. mas/.)'nC1

12-1-.
12'5.

.-Lagiewuicka 15, amochód
Gold zla] n M., Zielolla 1.3, mebl.e
LIagc.nclorf J. i -ka, Dl'eWIIOW ka
Nr. 102. maszyna do prasowania
KoHill T., Polowa Droga l. zegar
Pfpiff('l' J .. Zgiel'ska 16-1-. 11'pmo

do pisania
J26. Jakubowiez

Podatek od zbytku mieszkaniowego.
z .. Zawadzka 20, .m eble
Podatek od

12:-. Gorzkiewic7 Z..

rrancis/.kańska

niel'11chomości.

meble

-1-9.

meble
I] . Hoffman A.. Limullo\"skif'go 66,
meble
I 19. Hau T.. Limano\\'sikego 75, meble
1;0. Jakiclewicz A..
Frllllciszkańska -1-4,
zegar
l;!. Kostrzc\\"ski WI .. Tokarzewskiego -ł9,

1'52. Mund/.('[' W .. Limanowskieg'o :-:-,

meble
133. S/midt O.. Lagic\\'nicka -1-7. mchlC'
1,-1-. RctC'le\\'ski T. l ... Franci zkańska
Nr. 28. meble
I;:;. Ro!.enl>e 1'!!;O\l fi S.. M ielcza I'skiego 22.

1I1eble

Sprawy zamiejscowe .
1'56. Hahlic A. i M .. LimanO\\skiego 59, pianino

W DNIU 29 KWlETNIA J931 R.

139.
1-1-0.
I-I-f.
1-1-2.

GODZ. 9 RANO a 4 PO

POŁUDNIU.

Podatek loka lowy.
1-1--. Bremcl' ]3.. Południowu 20, meble
meble
1-1--1-. Blllluenfeld i Frydland, Cegielniana
Abramo\,jcz 11.. Połlldniowa 20.
Nr. 30, meble
meble
1-ł5. Horo z Ch .. Piotrkowska 42. meble
146. CiepllIcha J.. Piotl'ko\\'ska 17. meblI'.
Berg'er H., GłÓWlHl 62, mcble
ma zyna do szycia
Blumenfeld M.. Piojrko\lska lA.
meble
1-1-7. Dorabiala Wt., ' a\\'l'ot -8, mchlp
Brucher M.. Piolrko\\"skll 1-1-. _ ma1-1-8. I)l'llkiel' S.. GIÓ\lIlH 62. meble'
szyny clo . tycia
1-1-9. Dawidowic" r.. Piotl'koll"ska -1-'),
Bel'llhajm J.. Ce'gielniuna 4-1-. Jllebl
meble

13:-. Andrzejewska K .. Andr/.eja
l3fl.

MIĘDZY

-1-2.
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J '50. Erlich D., Główna 52, meble
151. Erost c z.. Piotrkowska 24. meble
152. Engiclki G., Piotrkowska 24-. meble.
maszyna do szycia
15i. Eclelman Sz., Piotrkowska 22, meblc
I'j-l-. Fajerman I L. Główna 58, meble,
ubiór
155.
156.
J 57.
158.
139.
160.
161.
162.
J63.
16-1-.

Friede Z., PiotrkolI ska 35. meble
Falkow ki E., Piotrkowska 22, meble
Fertman S.. Piotrkowska 17. meble
Fridman M.. Piotrkowska 9. meble
Grosg lik L, Główna ,Q, szafa
GrynbalLm S., Główna 62. meble
Ginsberg Sz .. Główna 6Z, meble
Grynbaum B., Andrzeja 43, mcble
Grynbaum SL. Główna 62, meble
Ginsberg' i Brikma n. Piotrko" ska 18,
meble

165.
166.
167.
J 68.
169.
1:'0.

GcrtJlcr I .. Piotrkow~ka 1-:". meblc
Grynberg B .. Piotrkowska 1.4. meble
Grabic c' •• Cegielniana 56. meble
Hcrszkopf J .. Piol ["kowska J2. meble
lIajman J.. PiotrkolIska ;1 , .j. koŁdry
licI' zkowicz i Lipnowski. Piotrko\\ska 2J. 10 mir. towarll
Hcrman S., Piotrkowska 22. mchle
lIcrszkowicz M .. Piot rko\\'ska I Z.
meble
Jesionek W .. Al. I Muja 18. meble
Joskowicz n., Piotrko\\ ska 3>. mebk
Jakubowicz II.. Andrzeja 30. za fa
Jamnik J. D .. Główna 62. 2 masz~ ' lly
do wyrobu korkó\"\. drzello. meble
Jakubowicz E .. GlówJla 58, mcble
Joskowicz L, Cegielniana 53, meble
Jclin G .. Ceg ielniana .u, blIfet. stoliki. krzesła
Karczmar ] 1.. Piohko\\'ska 42. obu-

171.
I Z2.

IZ-.
I i.J..

1,5.
1,6.
IZ7.

17 .

1:-9.
180.

WIe

181. Kon M., Glówua 62, meble
182. Kirsztajn M .. Andrzeja 25, 2 palta
18,. Kamionka J., Andrzeja 38. maszyna
do zycia, meble
IHJ. h.r ysztal B .. Piotrkow. ka 2J. meble,
palefon
185 ... Kamczatka" - Susllla:nek L., Piotrkowska 19. palto-futro
186. Krenicel" M.. Piotrkowska 180 l'j szi.
towaru
1 '- Kapelusz D .. Piotrko\\ska li. meble
J88. Kilbert A .. PiotrkolIsku 1:-. meble>
189. Klajnman N., ('egiellliana 51 , meble

m.
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190. Koniecpolski W .. Cegielniana 4-1-,
meble
191. Lasman tvJ .. Piotrkowska 43, meble
193. LiJJman i Taśma, Cegie l nialla 68,
meble
194. Moszenberg 1.., Piotrkowska -1-2,
meble
195. Mitelman L, Piotrkowska 42, meble
196. Mancklballm J.. Piotrkow ka 42.
meble
197. M icholI ski 11., Główna 62. meble>
198. Marczewska 11., Cegieniana 81.
meble
199. Mytler II.. Piotrkowska 20, llleble
200. Manela l., Piotrkowska J7, meble
..;01. Milrad J., Piotrko\vska J9, meble
202. 1 o\HHski .1.. Andrzeja 39. urz<\dzenie
sklepu
203. Nadel M., Piotrkowska 2J, meble
20-1-. Nikodemski P., Piotrkowska 17.
mehle
205. No\\ ik K .. Piotrko\\ska 17, meble
206. Opatoll'ski M., Piot rkowska 20. lodoII 11 ia. czekolada. meble
207. Ofman 11.. Pio[rk()\\ ska 16. 20 mtr.
towaru
208. Pachnowski B.. Anu rzeja 16. szafa
209. PIlIcer z.. GIÓII lIa -1-2. JlH1SZ) 11<1 do
szyc ia, mebl<210. Praj ' 1) .. Piotrkowska II. 111ebl('
211. Pakuła A. 1.. PiotrkolIska 1-1-. i()O
mtr. towaru
21i. Perle T., Cegielniana 66. nwbll'
21.J.. Rogozmski M .. Piotrko\\ska -1-2.
meble
21>. Rozel1!Jerg A .. Zalladzka 16a. no mctrów towaru
2 16. Rajbt'l'bac-h M .. PiotrkolIska 18.
mehle
217. Rafałowicz i , ziarn. Piotrkowska 1-:".
meble
218. Rotsztajn M .. Piotrkowska 1:-. mobil'
2 19. Rozl'ntal A .. Cegielniana 51. Illeble
220. Ratner S.. CegielniaIlU 36. meble
221. Sztrauch L. Andrzeja ")9. radjoaparat
222. zwarclllan I Grynszpan. PiotrkolI ska 17. mebl('
223. Szle0 nger 1.. Piotrkowska IJ. mehl('
22.j.. Sztrollajs c.. ("<'g'ielnilllla 51. I1H1S/~
na do szycia
225. Snot H., CegiC'llIiana 51, meble
c
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226. Skrob) s;; 'B., Cegielniana 44-, meble
227. Traulw W .. Pioirko\\ ska 42, meble
J2H. Tal'nO,\'ski M .. Andł'zC'ja 32, luaszyna

m.

Łodzi".

Str. 335

-------------------------------

23,. Was el'man H.. Piotrkowska 42.

meble

J., Juljusza 4. maszyna
do szycia, meble
Wargoń Ch .. Głóll'lIa '5R. llla zyna d:)
szycia
236. Wekslpr Sz .. Cegielniana 34. meble
2,c. Sonabend l. Piotrko\\'. ka 1 meble.
patefon

2,4. Wiśniewski

do szycia. meble
229. Tajtelhaul11 A., Piotrkowska 9. meble
2,0. Tajch B..
Piotrko\\ska1', maszyna
do zycia, . zafa
~, I. C rbajicl M., Pioirkow ka 22, meble
2'~. l.' hE'rbaum L., Piotrkowska 14, meble

na rzecz Gminy żydowskiej.
_·r. Maliniak G., Zakątna 13. meble
Bllchwajc Sz .. Cegielniana 4;-. meble
24 4. SzycHolI'ski H., Cegie lnian a 36, meblp
Bergel' M .. Piotrkowska 19. zegar
24'5. Zelicbo\\'ski R, Piotrkowska 19. 20
Do/)]'eeki S. . Cf'g-iC'in iana 22 . meble,
mir. jed wabiu
ka . a
246. Unikowski /. .. Al. 1 Maja 25. meblp
' kibielski G., Andrzeja 4-2. krf'(\c>ns
Lcwkowicz A.. _8 p. St 1'1'.. Ka n. 21.
24c. ZilberbeL'g Sz., Zachodnia 52, kasa
2~ < ' . Zill)(,l'.; z!aj n H .. Ziplona 8a. meble
meble
Mendelson A .. Pl. Wolności c. 2 palla
Składka

2'H.
_,9.

14-0.
241.
24-2.

2,J.,.

Oplata za prawo jazdy 'po mieście.
2+<). Ad/er F., I .-Zal'zell' ska 21. meble
:2'50. (,,!siol' M .. N.-Zarzell'ska 7, mpblp
2) l, Glicel1sztajn

J.,

Składowa

n, mpblp

ztajllberg i Spie\\'a k. 6 Sierpnia J 02.
kasa, 3 konie. biurka
2'5), Walc! J .. A l. 1 Ma jn 49. 11lC'hle

23').

I

Podatek od zbytku mieszkaniowE'go.
2'54. k.on

J..

SiC'ukiewicza ,I. meble
Podatek od

nieruchomoś<"i

255. ( ygielberg Ch .. Zachodnia +9, meblI'
23'6. [)ere. z Sz., I ilillskiego n. Illeble
257. Freudenberg P.. Piotl'ko\\'~ka 6;-.
meble
258. l' uj\\'i z II.. Cegielniana 3:-. meble
239. GOl11oliński Z.. KilillskiC'go 9c. mebl('
260, LE' ig A .. 1 a \\ rot 22, 2 patefony
261. Rlllllisch A .. Piotrkowska 121 , meble'
Opłaty

i placów burlowlllnych.
262. Rakowski W .. Piotrkowska 3, n1('bl('
263. Szereszew ki Ch .. Kilillskicg'o +2,

pianino, meble
2M. Tusk 1-1., N.-Cegielniana l . lllphlp
265. Waldfisz A., Pomorska 4. meble
266, Wajn W .. 6-g'n SiC'l'pnia 100. fol'ip-

pian, meble

na \'zecz Funduszu Bezl·obocia.

Angers/.taj 11. Li" i j Staj kowski. 6-go
icrpnia 17, u rzqdzenie biura.
26H. Kaszllb i Krylo\\'iecki, Drewnowska

I

J r. ,7. IIrządzenie hi lira
:!69. Le'z i Lall1s/.kic\\'iez. Lipowa 83.
3 kołdry

Sprawy zamiejscowe.
2:-0. ~ral'kowski j., Zak'ltlla 65. meble
l łZ-. C. zarnik II.. Traugutta . meble
2, l. Blllman P .. Si. Rynek J3, meble
2(J. Kierszllcl' i KnikE'r. 1 .-Cegi elniana 4.
2:-2. \.hramo\\'icz J .. l arntowicza 5, mehlC'
meble
W

DNIU 30 KWIETNIA (93( R.

MIĘDZY
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Podatek lokalowy.
2;''5. ,\pf(' ld M. L. Piolrko\\ska 189. kre-

c!pns
2':'6. Bcnke j .. KiliiI 'kiC'tl'O 229, ]11pble

277. Barto ze\\' ski NI.. ,\Iapiórko\\ skiC'!~'o
r. 15c, maszyna do szycia. II1cbl<'
2:-8. Dobrzyńskiego . llkc .. Piotrko\\' sku
Nr. 10, meble
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2:"9. Gajewski A .. Kiliń kiego 163, meble
280. Gurtz A., Piotrkow, ka J8L kt-erlens
2K I. Grzesik L, Piot rI owska I I. ma. zynu

do

zycia, meble

2H2. Izbicki A., Piotrko\\ ska 186, meble
28'). Izbicki D.. Piotrkowska 164, meble
2 "-. Łllczkowski W.. Piotrkowska 18,}.

meble
2A5. Maj s!l('r M., Napiórko\\' kic'go 13-.

meble
286. Mrozowski St., ~arlltowicza 55,
meble
2 7. Pincze\\ ski R., Kaliska 6. m('ble
28H. Prusicki J., Piotrkowska l76, meble
289. Rosko\\ ski J..
apiórkowskicgo lJ,
maszy1la clo . zycia. meble
290. Róż~ cki \1.. PiotrkO\ ska _77. szafa

m. Łodzi",
------------------------------
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291. RlIjtlHi/(aj n SI.. Piotrko"ska 182.
krecll'n,
292. RotenlJcrg F .. Pic,(rkowska 1:-6.
lll<'ble
293. Rocl(' W .. Piotl'kol\ ska 176, zcg-ar
, _94. Rotengruher J.. Piob' kowska 176.
mebl('
295. Rllbinsz1.ajn W., Anny 19, maszyna
do wyhijania kart
296. SZ) kier D., HOI'zpkowski L.. C111<'I1tama -, clrzewo
297. Wolfowicz P .. Piotrkol\·. ka 189.
mehle
298. We'l'd) g'ier lVI., Narlltowicza 20.
bi1lrko
299. Zyh('rh(,l'g X, Piotrko\\ ka 153, maszyna do szycia

Opłata

za prawo jazdy po mi eście.
kasa ognio(n\llla. mas/~ na do pisania. hiurko
111<IS/. y11a do
na do pisa,().j., H('ine A .. ~.-Ktltna
szycia. mehle'

')00. Borucho"icz Ch.. I\. rucza 1"-, mebl.e
-Ol. Dauhc Akc. To\\., Piotrlw\\ . ka 171,

kasa o/{niotrwala.
ma

mas/~

,02. Hibnern H, suke .. Piotrko\l ska 12, .
meble
iO') ... Górski i Spi!'\\ CI k". Piol rko\\ ska 25.1-,
Podatek od

nieruchomości

10:-. Bnchholz E .. Kilillskiego 1.1-5. meble
iO~. Kel'hC'r T1.. R/./{o\\ska 6"-, ohu II ie
309, LecIc'!' i IIe)'mull. Kqtna 12. samochód. kasa. 3 Il1HS/~ 11~ cło pisaniu
Opłaty

'0'). 1I0flllan .\ .. '\'ólczańska 1)'), meble'
,)Of>. Ledl'l' S. i .ITajI11Hll . KątnH 12/ 1.1-. 111 . 1-

szyna do pisania
placów budowlanych.
Katnr/~ lIa, Jlu/(\l'skH 9.
ll1rhlc
- 1 I. Pornrlski II .. I.C'SI.1I0 i3. l11e!>\('

)tO. Prz)-IJ) I

na rzecz Funduszu Bezrobocia.

i12. Huss O.. Wóle/.allska 20"-. maszyna
do pisania
il) ... ])roh. to!"
p. / ogl'. ocl]) .. Cłówna

:'\r. .j. • H "'ózkó\\ dziecil1n~{'h
)t"-. Grins/tajn '7\..
t'\ all ro( ')0. krosno
tkacki

i15. Krnll/(' Ch .. ~t. \\' óluuiiskil 12. nHl s/.~ 11<1 do piSlI1I in.
)/6. Li!-i11('r L.. (;1611 na 1). /.ufn
il:-. Pinsz('\\ska Ił ... \1. !\.oścills/ki ".
ll1e'hlc
)/8. Samd B-(·iu. Kili(l_kie/!.'o 202. "- 111 a zyny drapiH'/('

Sprawy zamiejscowe.
i19. M isz('\\sk i Sz"
S/"l1tl

Pio(rko\\sku 101. ma-I ,20, Polo\lcl.)k SL I<..l'i\kllsa 12. I11US/YIHI
d() pisania. biurko
do SZ~ cia. OtOI11<lIlH
OGŁOSZENIE.

Za!(inęło

potwiel'c1/eni(' 1.~losze'l1ia. II ydal1(, przl'l. L'l'l.qd Przemyslow)' l-ej
Instancji ~Iagi tratu 111. Łod/i na imit;: Mns/.~ Cold!>el'g'. 1<1111, \I Lodl.i I)I'/~ IIli('~
Wschodniej _ r.

Redaktor~ Wacław

Birenfeld-PoJecki.
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