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Spra(aJa budofIJV dreflJnlanvch domów mieszkalnvch.
W ZWi"IZkll z projektem Minil'terstwn Sknrhu ," sprawie blłClo
"y przez 3 gminy miejskie (Wal', zawa, tódź i Dąbrmvn Górnicza)
7nol'lllalizowaoych domów drewnianych o samodzielnych mieszkoJliClCh jednoizbowych. według typu, opracowanego przez MagistraL
m. sI. Warszmq~ (bruki. zi:1wier'ujclce 12 miel'zkań jednoizbowych.
o wykończeniu prymily\\'llem, .lecz solidnem. bez in<;tGlucyj wodocią
;!'awy ch, kanalizacyj nych i 1. d.), i W z'wiązku z proponowaną przez
wspomniane M iniF.ten;lwo na Len cel pożyczką budowlaną dla Gminy
\Iiejskiej Łódź ,,~ sumie zł. 1,600.000.-, poza kontyngentem budowlanym , - :MagisLraL biorąc pod lłwagG doniosłość znaczenia wysuniętej
propozycji, zwlaszcza jeśli chodzi o ł, óciź, gdzie głód mieszkaniowy
daje się może najbardziej z pośród innych miast we znaki, postanowił
przystąpić do realizacji ptojektu Mini ters1:wa.
Ponieważ wspomniane budynki muszą być wzniesione niezwłocznie. tak, aby w dniu 1 października 1931 roku można było je
oddać do użytku - Magisir'at na posiedzeniach swych 'i" dniach 10 i 14
lipca r. b .. po wysluchaniu sprawozdań PI'. inż. inż. J. Rybołowicza
i W. Sawczyka z przebiegu konferencji, odbytej w 11inistersiwie
karbu w dniu 7 lipca r. b.i pp. wiceprezydenLa St. RapaIskiego i nu("zelnika L. Chwalbińskiego z przebiegu konferencji, odbyteJ w MinisiCl'stwie Skarbu w dniu 1 t lipca r. b. postanowił:
1) przystąpić do budowy przez Gminę Miejską tódź na peryferjach mimde. okolo 50 drewnianych domów mieszkalnych.
kladających sie; każdy z 12 mieszkt1fl. l-izbowych. według planów, doslarczonych pł'zez Magi strat m. sL Warszawy,
2) zaciągnąć na rzecz Gminy Miejskiej ł.ódź z Poństwowego Funduszu Budowlanego na budmve; drewnianych domów mieszkalnych pożY('zkG w kwotie zl. 480,000.- na watlmkach, jakie bę-
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clą ustalone przez Bank Gospodarstwa Kratowego w ViTarszcrwif'
w porozumienin z Ministerstwem Skarbu.
j ) zaciągnąć na rzecz Gminy MieJskiej Łódź z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warsza'w ie na buclowG drewnianych dom6w
mieszkalnych pożyczkę w kWfwie zlotych 874,000.- w obligacjach komu na Inych Ba nk u Gospodn I'stwa Kra.jowego na warunkach . .jakie hGclą ustalone przez tenże Bank w porozumieniu
z Ministerstwem Skul'hu,
4) zakupić na kredyt. w las[\ch P<1I1si"wowych maierjał drzewny.
niezbQdny do bllclowy drewnianych domów mieszkalnych za
:;;lllnQ okolo zł. 246,000.- n<l warunkach. jakie będą ustalone
przez DYl'ekejQ Lasów Parlstwowych w vVarszawie w porozumieniu z 1\1 inisiersiwem Skarbu,
5) za:;;trzedz , ią: 1) że pożyczki na ten cel przyznane powinny wystarczyć na calkowite lIl'ząclzenie domów wraz z podwórkiem,
siudnią. ustQpami i L p .. wylączając jedynie koszL terenu, który
pod budowQ dostarczy Gmina ~liejska f ,ódź, i 2) że, biorąc pod
llwagę, kto w domach tych będz i e zamieszkiwał - Gmina Miejska Łódź nie może }HZyjqĆ na siebie zobowi<1zania co do samowystarczalności gospodarczej tych domów w przyszłości,
6) wezwać, Vvydzial Budowniclwn do przedlożenia Magistratowi
wniosków \\" sprawie system II prowadzenia budowy drewnianych domów mieszkalnych. zntwiel'dznjcl(' jednocześnie przedlożony przcz lcnże Wydzia l "ykaz placów micj:;;kiC'h. nadają
cych si« pod hudo\\'Q tych domów.
Wobec ie~o. iż podjęte przez J\ lag-is/mt uchwaly wymagają zatwierdzeniu ich przez RudG i\liejską. któ l'ej w chwili ohecne,j ze
wzgkdll IHl rerjc leinie i IIdopy I'adnych zwołać nie hyło w stanie uchwaly te I'ozpni rz) I i zniwierdzil wiQk:;;zością ~Io:;;ów Kom~eni Sen.jorów. (lzinłający w 7.asiąpshvie Hady.i\1iejskiej na po:;;iedzeniu. od;
bytem w dniu J4 lipcu 1931 I'Okll.

wy

K A Z

planów, zatwierdzonych przez Inspekcję
w m. maju 19~1 r.

Budowlaną

1. ślc1zaI.... Antoni . Pl'Ojektowalla przy Dąhrowskiej - l-piętrowy.
['l'oniowy, murowany budynek mieszkalny i gospodarczy.

)
3.
4.
3.

6.
7.
H.
tJ.

tO,

f·' re nkel .. Dąbrowska zb. Kraszewskie~o - parterowy. [roniowy. drewniany budynek mieszkalny.
\\'nld J.. Al. I Maja 49 - 3-pi«h'owa oficyna mieszkalna. ,
f·' ink J .. Gnieźnie{iska 26 - 2-pi«irowa. mieszkalna oficyna.
Kostrzewa Jan. Nowopolska 18 - 1-0 piętrowy. frontowy lnlcłynek mieszkalny i stolarnia.
K07.11k, Krzyżowa 9 - .d obudowa 1-piętr. budynku.
Skrzynecki Antoni. Jodłowa 18 - parterowy hudynek mieszkalny, frontowy.
ROf',acki Andrze,j. Szopena 20 - garaż murowany.
Tcrkeliaub. Krzyżowa 8 - szopa murowana otwarta.
Szpital Ewangelicki, Wólczc:diska 175 - t-piętrowy. muro'wan-y
1111dynek gospOdarczy i kostnica.
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1 t. Hofman, Gdańska 121 - nadbudowa budynku mieszkalnego.
12. H. Cacel, śródmiejska 102
parterowy budyne.t<- mieszkaln"y.
13. Runge EmiL Obywat.elska 26 - J1aclblldowa 1-piQt.rowego budynku mieszkalnego.
14. II. Tkacz, Pomorska (zbieg MagisLrackiej) - elewacja frontowa.
I'l. lzdehski Józef. 0(1) ,"(,el 28 - 1-piQlrowy hllrtynek mieszkalJlY.
drewniany.
16. Jurek J. i A .. Bez nazwy - pal'lerowy budynek Inieszkalny. ' .
17. KrysztoL KaliskiJ 17 - parlerowe, drewniane komórki.
j . Szyncller J.. Malcle,vskiep:o 39 pade,'owy budynek mie 'zkalny i szopa.
I~. Busse. Franclszkaliska 1 - nudbudo\ a l-go pięh·a .
20. Zagozda, Brzezińska 164 - parterowy. murowany budynek
21. Gruszczyński. Brzezińska 166 - padel'o\ a oficyna.
22. Kurolak tagiewniC'kll 71 - paf'lel'owy bud:nek miel'izkalny.
23. Grzegorczyk. M1:.l1'ysi{\ska 4. - padel'uwa, murowana oficyna
i budynek gospodarczy.
24. Kordowski. Racławicka pan.:. 4 - paJ:Lel'owy budynek Jlueszkalny .
.23. Si. Glapa. P1:.lbjanjcka 82 - legalizacja budynku.
26. Golofit, Zdrowie - parterowa oficyna drewniana.
27. J. Nowacki, Wilsona 2 - parterowy budynek mieszkalny i budynek gospodarczy.
28. Stomkowski, Wąska 13 - parterowy. murowany budynek hontowy. mieszkalny.'
:29. Neujalll' Gusiaw. Okrzei H:l - 2-piQlrowy budynek mieszkaln·y.
frontowy.
30. Doroszow, Al. l Maja 59 - mieszkanie dla dozorcy i komórki.
31. Mantinband-, Przejazd 12 - usŁQPY wodne.
32. Fuks. Marysińska 31 - przebudowa parterowej oficyny i dobudowa.
33. Adamczewski, Lubeckiego 15 - parterowy. drewniany budynek fl·oniowy.
34. Berger J., Zgierska 50 - paderowy sklad i sklep.
33. Fl'eidenszŁab O .. Brzezlriska Il2 - warsztaL rzeźniczy.
";b. Francman A., Nowopolska 19 - nadbudowa [-go piGLi'a oficyny.
37. Sz. Ślepo{,. LuŁomierska 12 - wozownia i bud) nek gospodarczy.
3D. Kolas Si.. SzmydŁa 4 - parterowy. drewniany budynek fronŁowy.

39. Kopytnik Feliks, ŁQczycka 34 - nadbudowa II-go piGha .
.t.0. Zimowski A .. BO~ZlUl 5 - dobudowa gimnazj um.
41. 'Vdowczak. Napiórkowskiego 213 - l-piętrowy, mUl'owany budynek mieszkalny.
42. lvlańkowski. Mochnackiego l3 - oficyna murowana. mieszkalna.
43. Gamoń WI., Kurpia 4 - dobu.dowa 1-piQIl'owcgo budynku
mieszkalnego.
44. Grosman H., Nacl-Lócl1..q U - w'zmocnieuie fundamentów .
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45. Kropl'. Zubar'dzka 10 - parterowy. frontowy budynek llueszkalny.
46. RozpQdowski. Wróbla f - s!ajuia i komórki.
47. ~fizerski J., Cics z\- ń ku 41 - pClrt ermvy,- lllurowam hllclynel\.
mieszkalny.
.
48. Landel M .. Nlaurcta 11 - 1-piętrowy blldynek mieszkaIn, .
49. Oclrowski Stefan. Pi~kna 66 - (lohudowa drewnianego blldynku
mieszkalnego.
.
50. Przygoński. 11 Liiilopada 41 - przebIIdowa piekar·ni.
51. W. Walczak. Limanowiikieg-o 150 - parterowy budynek mieszkalny i gospodarczy.
52. A. Welfle. Fiszera 10 - l-piQtl'oW pndcrowy hudynek.
53. \Viefrzykowski, Koch" nowiikieg'o J6 - l-piQ! roW), drewniany
bud) nek.
54. Zarząd Cmentnrzy Katolickich. Zgier ska szosa - parterowy budynek mieszkalny.
55. Albin, Antoniewska 38 - parterowy, Jllurowany budynek
mieszkalny.
56. B. Kowalczyk. ~1nrcina JJ - parlel'owy. ci rcwniany budynek
mieszkalny.
57. J;tygalski K., Anloniewska 36 - parterowy, froniow budynek
mieszkalny.
58. Felcle A.. awrot 10, - l-piQIl'owy. frolllowy. murowan budynek mieszkalny i pr·zelllvslowy.
59. \Yilczyński. Craniczna 61 - pnrtC'L'Owy, frontowy budynek
mieszkalny.
60. Wenel, Graniczna 45 - - pa derowy. fronlowy budynek mieszkalny.
61. Buch l. Przejazd 33 - war~zlat ślusarski.
62. Kulir'i ki, Owsiana 20 - parterowy. nUlr'owany budynek mieszkalny i g-ospoclarczy.
63. Acller l I.. Leśna 5 - nadbudowa hudynku micl'zknlncp:o.
6J. Szmiclt. LUlomieeska 68 - l-piQ~rowy bud ~ nek mieszkalny i g-ospodi..Hczy.
65. Głowacki, Perłowa 6 - padero Vy" budynek mieszkalny l gospodarczy.
66. Wyszkowski, Nowe-Sad) 37 - l-pi~LL'owy budynek fron!owy.
mieszkalny.
67. Wojclyslawski J.. Pioir'kowska 189 - dobudowa 3-pietl'owego
budynku (przedłuż. ważności).
6 . Wiśniewski C .. Piastowska 39 - nadbudowa ll-go piQtra.
69. Meyerholcl O., Kopernika 44 - padel'Owy budynek przemysłowy.

70.

ona5 N .. Kapliczna
i nadbudowa.

L2 -

f-piQleowy

hLldYJ~ek

mieszkalny'
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OKóLNIK NI'. 21.
N"wi'll.ujqc do okóll\ika II', 19-1441 /31-T. A z dniu 3 lipca 193!. roku oral
Mn/('istmtu i\r,Q22 I. dnia 7 lipca 1931 - f'("j'KU, \I -l.ałqul'lIiłl
JlII.('~) la sk lladpsłan~; prl.S -piśmi1' UrIC;dłl Wojcwóozkipg'o \I Łodzi Nr, I. . f~ 2/ 1
I. dnia 6 lipca (931
l'oku j'cskrypt MinisH'I'stwa Spnll\ WC\\ J1ętrl.lJ) dl NI', SF, '-,
.. !-;,~6j5 _I. dniu 4 lipoa 1931 J'oku, zatwiel'~ll.ający l. pC\l II C111 i I.mianami uch\l/aloJl)
przcz Rad<; I\Tiejskq w cln i n 12 marca 19- ł r. budżet Zal'zqd II m. Lod/i n<1 rok
JlJ-j!32 -- I j)o]('C<' lIicl1l jHledłożcllia Jw/pośrcdnio WHl/iało\\- i Finall~o\\ emu
II !crminie 2;t~ g'odllio \l) ni s/u('gt'lIo\l rch \I ~ ja ' II i(' 1'1 \I spra\\ ach, POl'uszonych
pr/cz l\linisterst\\o Sp 1'il \I' \\'c \\IH:irZłI)ch \\ \\~ż('j \\)JIIi('nioll)11l I'PKrypcic.
W\

kOllyWłlj<IC UC'lllHlł<;

Jcdnoc/t'Śnic 1.\\ I'aea się uwagę 1Il1 rO/,c ~łan) pl'/;' piśmip Wydl.idłl Finan'()\\('go '\lI'. 1614/31-][a I dlliu 3 lipca 19,1 J'oku, a IIch\\aLon) PJ'/.l'l lv lagistrat
,ykaz zmian. pOCI.) nioll) (,11 \I hlldżecip l.aJ'/qdll m. l ,od/i na J'ok administmc;.jn\'
1931 ;,2,
W~l.elkich

w/g'lędnie

wyjaśni('(] udócli Ila zqdallLc IIHuelllik
ki('J'o\\'nik Odcll.iulu Ruchnby logoż Wyd/ialn.

Łódź,

W)dl.iałll

l'illClnSOI\l'IW

dnia 13 lipca 1931 ruku.
WiCCjHl'/.y(wnt (-) St. RapaIski.

D) rektor

Zcll'ządu Miej~kicgo

(-) p, o, M. Kalinowski.

OKóL IK NI'. 22.
Polecu ~łG \\s/.;. stki l1l Wv(L,:iałom Zal'/.qclu .\li('jskiegu lIic/\\loe/.nie prz~
!ąpić do ułożenia slI'vch zumicrzE'ń skarbowych na rok admillis1rucyjny 1932 /33.
ZamiNzcnia , karbowc winny bycl nu<!csłHIH' W~ cll.iało\\'i FinllnSO\\ cmu Rachuby - w 6 egzemplal'zach w terminie do dnia t września 1931 roku.
" a]cży je nloż~ć dla każdego biura. ur/ędu i in~tytucji miejskiej oddzielnie,
!Hl.yczem każda pozycja winna być bt'z\\ ;rględ nie , zczegóło\\() Ullloty\\OWllllU.
Oddział

Przy preliminowanill wydatków administracyjl\)ch nal eży u\\l.g;lęclnić normy, wyszczegóLnionc w zalelczn iku.
Zami('J'zcllia skarbo\\(' nalcży ' ułoż~ ć w ramach 0% krcd) t6\\ tegomcl.ll\'eh na pos/.c/.egółnych pozycjach buclżdo\\'~ch, zat\\icrdzonych pr/e/. Radę Miej Jikf! IV dniu 12 marca IQ31 roku. biorqc przvtem poci u\\ag<; okólnik NI'. 211441 /31-I. A z dnia J3 lipcu 1931 roku.

VV c('lu 1I,)(lnnia

hudże1o\\

Lodzi charakteJ'u jeclllolileg:o , "VI.
i uzasadnianiu SIl yeh l.ami('J'l.eJl nu
budżecie Zał'7. qdu lll. Łocl/.i nu rok administrac~jny 1931 /32.

d/jały winny w/.01'O\\ać si<: pl'/.y

\\Z~1.

i Zarz'ldli

111.

nkładaniu

BI iŻsl.ych "vjaśnielI ud/.iclu
kiero\lJlik Odd;rialn Rachuhy

IW

żqrla 11 ip 1H1c/.cln i k Wycl/.ia lu

VillllnSO\\cę.o

kgoż W~d/ialll.

Za tl'l'l1lino\\c i ścisle \\ ~ kOIlHnie lIillil'js;r('g'O ok6111ika ollprm i<'d/ialni ~"
pttnmlic 1I11CZdllicy w/.gl. kiel'o\\ nicI' posz('/cgólnych W y d/ittł6\1 Znl'lqclll ~liC'.i·
skil'go.

Ló<jź. dnia 14 lipca 1931 roku.
Wiccpl'l'n elen! (--) SI. Rapalf,ki.
Dyrcktor Zarządu Miej skiego p. ,o. (-) M. Kahnowski.
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KRONIKA MIEJSKA
OSOBISTE.
W dniu 20 lipca r. b. rozpoczął
doroczny urlop
wypoczynkowy
ławnik A. Joel.
W cz nnościach zastępować go
b~dzie ławnik A. Harasz.
Z muzeów Miejskich. ~1iejskie
\1uzeu1l1 l Tistorji i Sziuki im. J. i K.
Ba dosze'w iczów (Plac Wolności 1)
zwiedziło w czerwcu l'. b. 422 osób,
w tern: 95 dorosłych i 327 mło
dzieży.

f1"uzeum to wyposażone zoslało
w 3 obrazy: 1) E. Seidenbetla
"Okienka". 2) E. Arcla p. n. "Ulica
\V Kazimi~1'~( i 3) L. Celbluma p. n ... Jeslell .
\1iejHkie Muzeum EŁnogwficz
Ile (ul. Piotrkowska
r. 91) zwiedziło w czerwcu r .. h. 2195 osób, w
lem: 2.2 dorosłych i 2133 młodzieży.
Zbiory tegoż M uzem wzbogacone zoslaly w wspomnianym okresie w wiele nader cennych eksponaLów.
Miejskie MUZeUlll. PrzyrodniczoPedag-ogiczne (Park Sienkiewicza)
z\\ieclziło w czerwcu r. h. 1179
osób, w tern: 720 dorosłych i 459

mlodzieży,

Zachorowanie na choroby zaW ciąg-u ubieg-łego tygodnia, t. j. od dnia 5-go do U-go lipca
l'. b. włącznie zgłoHzono do Wydziatu Zdrowotności Publicznej następujące przypadki zachorowali
na ('ho1'ohy zakaźne: clilI' brzuszny
n przypadków (w tygodniu popL'zednim 16 przypadków. ptonica
22 przypadków (16), błonica 18
przypadków (1 L), czerwonka 1
(l['zypadek (1). odra 5 przypadków
(7), róża :> przYl)adków (2), krzi usiec :2 przypadki (4), gorączka pologowa 10 przypadków (10). Heine~1edina 1 przypadek (-).
Ogólem zanotowano w tygodniu
ubiegtym 87 przypadków zachol'okaźne.

wall na choroby zakaźne, w t go dniu popl'zednim 67 przypadków.
Reorganizacja Miejskich Kursów dla Dorosłvch.
a wniosek
Wydziału Oś'wi~ty i Kultury~lagisLrat postanowil, poczynając
od roku szkolnego 1931/1932:
1) prowadzić nadal 3 OgnisJ a
z dotychczasow m programem nauczania kul' ów dla clorosh ch;
2) uruchomić nar-azie 2 ógniska
przy ul. Lokatorskiej i ul. Sierakowskiego z 1I0woopracowanym
programem nauczania;
. 3) wcielić organizacyjnie kuni)'
ella dorostych i hlrsy dla wiQźniów
elo "Ognisk OHwiaLowych dla dorosłych i młodzieży roboiniczej".
J eel nocześnie 1"1' agishat usta li I
rok szkolny na 7 m ieśięcy, L j. od
1 października do 1 maja, posŁana
wiając - w związku z tern - 'w yphl('ać kierownikolll i
uczycielsiw II ogn isk poboL'y za czas faktycznie przepracowany, t. j. za 7
llli ei'i i QCY.

na

Nazwa ulic w osiedlu im. Mont1agisLrat - na
wniosek 'W ydzialu Budowniciwapo tanowit uirzymać wprowadzone
już przez ien Wydział nazwy ulie
w Osiedlu im. l\fontwilla-Mireckiego, siano"wiące główne arterje komunikacyjne na terenie tego oi:ijedla, mianowicie: uJ. Ksawerego
Prausa, ul. Feliksa Perla, u1. Cuslawa D,l11iłowskiego i ul. Henryka Barona.
Jednocześnie posianowit unieważnić nazwy, nadane uliczkom na
dziedzillcach' obok elomó" w Osiedl.u .. nadając je budynkom, miano\\' lCle:
Dom przy ul. SI'ehrzy(iskiej
. II'. 75 im. Aleksandra Sulkiewicza: dom przy li 1. Sl'ebrzy(iskiej
'1'.81 - im. Józefa Kwiatka; dom
pl'zy ul. Srebl'zyńskiej .1.'. 83 - im.
wiłła-Mireckiego.
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BorlIcha Szuimana; dom przy ul.
Srehrzyńskiej Nr. 85 - im. Ludwika Mierosław kiego; dom przy ul.
,' l'e brzyńskie,j Nr. 87 im. KsiQdza Ściegonnego ; dom przy ulicy

~rehrzyńskiej
r. 91 - im. Bole"Jawa Jędrzejewskiego; dom przy
ul. Srebrz . ńskiej r. 89 - im. Stani. ława 'Worcella; dom przy ulicy
Srebrzyńskiej Nr. 93 - im. Stanisjawa Kunickiego; dom przy ulicy
, l'ebrzyńskiej Nr. 9'5 - im. Walerjana 'Wróblewskiego; dom przy
ul. Al. Un,ji . r. 18 - im. Stanisla"a Książczyka; dom przy uJ. Gu~1awa Oaniło\\'skiego I I'. 3 im.
Franka Gibalskiego; dom przy u1.
c.ustawa Danilowskiego Nr. 5 im. Zyg;munta Padlewskiego; dom
przy ulicy Gustawa Danilowskiego
1\1'. 7 - im. Karola Marksa; dom
przy ul. .Henryka Barona Nr. 4 im. llirsza LekierLa.

Konfel'encja w sprawie warunków pracy w Rzeźni Miejskiej.
\\ ' iyg-odnill ubiegłym, pod prze"odniclwem p. wiceprezydent.a Si.
Rapaiskiego - odbyta się w Magistracie konferencja w sprawie
"arlInków pracy w Rzeźni Miejkie,j.

RUCH WYDAWNICZY.
TClm

IT-gi "Rocznika Łódzkiego".

Nakladem MagisLraiu m. ł_ odzi
- wyszedł z druku Tom 11 .,Rocznika ' :L ódzkiego". poświęcony hi~torj i ł~ odzi i okolicy.
.Iest to wydawnictwo Archiwum Akt Da'w nych m. todzi, opracowane pod redakcja pp. profe."ora J. Raciborskieg-o, Prezydenta m. l ,odzi - B. Ziemięckiego oraz
D, rektora Archiwum Pailsiwowe!!() w Poznaniu dr. K. Kaczmarczyka.
.. Rocznik" obejmuje 550 stron
druku, pl'óez illLstracyj i map. Na
tt'eść wspomnianego wydawnidwa
składają się prace:
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konferencji tej brali udzial:
przedstawiciele Cechu Majstrów
Mięs 110- W Qdl iniarsk ich, Stowarzyszenia Kupców Trzody ChlewneJ
i Rogacizny. UrzQdu Weterynaryjnego Magistratn m. Łodzi i naczelnik
Wydziału
Przedsiębiorstw
MieJskich - inż. J. Brzozowski.

Przedstaw iciele wspomnianych
korporacyj prosili o interwencję
Magistratu v,r sprawie ubo,ju w
rzeźni, który prowadzony jes1 dotychczas przez personel warsztatowy Rzeźni, a Jlie przez pracm'vników rzeźnicl<:ich oraz w sprawie
stan u szatui, który pod względem
sanitarnym pozostawia wiele do
życzenia.

Na konferen.cji Lej lIstalono. że
sprawa warIInków pracy, której
przedstawiciele nie mogli konkretnie zobrazować, zostanie
przez
Cech Maj si rów M iQsno- W qdl iuiarskich rozpatrzona i załaiwiolla
ostatecznie na jednej 'N najbliż
szych konferencyj w 'M agist mcie.
SpI'aw~ za~ szatni załatwi Wydział
Przedsiębiorstw ]\,f iejskich w porozumieniu z Zarządem H.zeźni Miejskiej.
Bl'Onisław ZiemiQcki-Józef Raciborski - przedmowa; Ks. Prof.
dl'. Michał Morawski - Materjal-y
do dziejów m . Łodzi w Archiwum·
Aki Kapituły Kaieclralnej Wło
cławskiej;
Dr. Andrzej ZandLódź Rolnicza ·1332-·1793. St u(li um ] Tistoryczne o topog-ri.l fj i, stanie
g;ospodarczym,
organizacji
prawnej i kulturze Łodzi; Mjr.
Józef Andruszewski - naczelnik
Wychinhl Wojskowego Urzędu Woiewódzkiego w ł ,odzi - GWHr-dja
Narodowa Miejska w Łodzi; Rok
1809-1815; Jonas Brawerman Si.lmorząd Lódzki w xrx wieku
(HHO- 1869):
Mgr. Janllsz Siaszewski - Ad i unkt Archiwum Pil I'isLwowego w Poznaniu - Począiki
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przemysłu lnianego w Łodzi.
Przyczynek do rozwoju miasta;
Dr. Ale:xv Bachulski -- kustosz
Archiwum Skarho\~T ego w Warsza,·y ie -- Pierwsza przęd~alnia bawełny w Łodzi Chrystjana Fryderyk a Wendischa; Józef Litwin -Administrac,ja
m. Łod'zi
jako
przed~iębiol'ca
włókienniczy
w
pierwszej polowi e XIX tulecia w
świetle dokumentów; Dr. Filip
Friec1man -- Żydzi w Łódzkim
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pr'zemyśle włókien:niczym w pierwszych siad.jach jeg'o rozwoju;
ElLgellj usz Ajnenb'e[ -- Pierwszy
bunt robotników łódzkich w 1861
roku; Michał Rawiia Witanowski,
Prezes Tow. Krajoznawczego w
Piotrkowie -- Łódź w 1820 roku
(Źródła); Józef Raciborski -- Lódź
-w 1860 roku (Źródła); Bibl,jograf ja Lodzi za lala 1928, 1929, 1930,
lndex i Sprawozdanie archiwalne.

Z ŻYCIA MIAST POLSKICH
SAMORZĄD STOŁECZNY.

Nowy plan regulacyjny
m. stoI. W ąrszawy.
Dn. ' 1 b. m. w Ministerstwie Robót Publicznych odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli
magistratu w sprawie zatwierdzenia nowego planu regulacyjnego,
który jest obecnie badany przez
Mini~terstwo.

Na konferencji ~lzg'odlliono szereg zagaclnieii, jakie- plan ten wysU'Y'a.
Zatwiedzenia przez Ministerstwo planu spodziewać się należy
w czasie najbliższym.

Przejazd ulicą Wareck.cl stwarza
kilku fi'ytuacyj nieclogodnych, a
nawet niebezpiecznych, szczególnie, jeśli chodzi o zakręt oel Ordyuackiej do Tamki.
Obecna trasa linji B. nie może
być uważana za ostateczną. Dopiero
w naj bliższych dniach powzięta ma
być uchwala w tej sprawie, przytern nie jest wyłączone, że linja ta
dla wzmożenia dochodowości bę
cl~ie przedłużona i częściowo zmielllona.
W sprawie tej odbędzie się narada z komisarjatem rządu.
Kosze do

Autobusy miejskie.

śmie<'i

Zaklad oczyszczania miasta przystapil do rozwieszenia 500 koszów
Przed kilkoma tygoclniam.i Ma- żelaznych clo rzucania odpadków
gisirat postanowił tytułem próLy i papierów na ulicach. Kosze 1'OZuruchomić linję autobusową. B od mieszczan e są na ulicach centra]dworca Głównego do w' ybrzeża nych w ten sposób, że na każdym
Kościuszkowskiego. W pierw'szym
słupie takich ulic, jak Marszalkowokresie próby wozy kierowane by- l ska, Krak. Przedmieście i Nowy
ty dwustronni.e przez ulicę Chmiel- o Świat umieszczony będzie koszyk.
ną, w dtug:im -- przez Chmielną
Chodzi o to, by publiczność miała
i
zpowrotem przez Weuecką. jak najłatwiejszą możność korzyObecnie ok'.'es próby uważany test :;tania z koszyków. Obecnie za lem.
za zakończony i dyrekcja Cllltobu- cała kwest ja czystości na ulica-ch
sów .fest w posiadaniu danych, na spoczywa w rękach publiczności.
których podstawie twierdzi, że naj- która zapomina o tern, że nie nalebardziej -dogodny i celowy .iest kie- ży. rzucać papierków i odpadków
run.ek tylko przez ulićę Chmielną. na chodnik.

I
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POZNAŃ.

Projekt regulacji i zabudowy
Poznania.
H.ozsirzygniQto konkurs na reglllac,ję i zabudm Q m. Poznania z
Jlastępującym wynikiem:
Nagrocle; I otr~ymali pp. inż. arch. Stani. Iu\\' Filipkowski i Jan Graeffe,
c/Junkowie Tow. Ul'bani ·tów pol"ikich w Warszawie. Nagrodę lI:
inż. arch. Antoni Jawol'nicki, Kamil Lisowski i MiI'uta Slońska,
['()wnież członkowie Tov,,-. urbaniIó" polskich w ·Warszawie.
Ja grodQ Hl: arch. WładysŁaw Giinatll
z Warszawy. Zakupi()no projekty:

inż. arch. Luc,jana DUllczaka z Czę
stochowy, inż. arch. Władysława
Wieczorkiewicza, inż. al'ch. Brunona Ucina i 'Wacława Lcyberga z
Lodzi. Ogółem l1acleslano na konkurs 10 prac. Wystawę projektów
urządzono w pawilonie ID. LwO"wa
na terenach Targu poznańskiego .

STRYJ.
wybory.
Wybory do rad. mie,jskiej "
Skole, przeprowadzone w maju
b. r ., zostały przez urząd "o,je" ' ódzki w tanislawm, je unieważ
nione. Nowe wyhory mają być
przepeowaclzone w ciągu 14 dni.
Unieważnione

OGŁOSZENIE.

Zaginęla karta r/.omil'Ślnicza. ,,~dana przez Ur/.ąd Przemysłowy I-ej In,jill\('ji Magistratu m. Łodzi - na imiQ: Puterszn) lu A bl'H 111 a , zail1. " Lo(!zi pr/.y
111. Bazarnej Nr. 8.
OGŁOSZENIE.

Opierając ~jQ lIa Ro/.porzqdzelliu

PI'l'l.y dcnta Rzeczypospolitcj /. dniu 31-go
,il'rpnia 1930 rokll o /.abezpiec,wlliu podaży przedmiotów powszedniego użytku
( I)/.. LI. R. P. NI'. 91. poz. 527), ROZP(lI'Zq!i/Cllill MinisLnl . S[>I'<1\.'
Wcwnęirzl1) ch
/ li lliu 29 padl.iCL'nika 1929 rok li i /. d nin 31 sierpnia 1930 rokll o rogllloll a niu celi
lIil jll'/.chlol'y zb6ż chlebollych. mięsa i jcg'o przcfworów oraz cegly (Dz. L. 'R. P.
'\1'. 81, po/.. 607 i I I'. 60, poz. J8b). Ro/.porzqchenill Wojellod) Łódzkiego z dniu
fi bdcinia 1929 roku oraz lIa opinji Komisji do u~talania cen,,) rażonoj na po~iedl.enill " dlliu 15 lipca 1931 roku ninicjszem p()daję do wiadomości miesz·
kall com m. to(L~i (;() lHlstępujc:
Uch\\ałą Magistratu m. Lodzi NI'. 6J2 z dnia 16 lipca J93J roku ' ,wstaly
II }/llaczonc lIastępujące cClly maksymalnc (najw) 7.SZI'):
Na mięso wieprzowe i wYJ'oby masal'skie za 1 kg. w detalu:
1) "jep!'/.oll i nu
2)
Iw/. dokludki
;) ,('hub i

., 2.10

bu 1('1'(111

..

krujallu

"
"
.,

+) slonina
» salceson
h) sadło
-) I- iclba sa

zł. 1.70

K) sc ('deIO\H\
1)) jlasztC'toll li

.,
.,

scrr!C'lki
II) podgu da nn

.,

12)

.,

lO)

C/.UI'IlC

1';) kaszanka

1+)

kl'akow~kH

D)

~L)d lku. ~'oiu,vdnd

"

"
"

"

2.90
2.20
2.60
2.20
2.60
2.60
3.60
3.60
1.60
J.60

1._0
3.60
':i.BO

sz \' n ka Sll r. wQ<lzona
bez kości
balel'oll gotoll an)
surowy
boczek SlIl'. "'ę<lZOIl)
gotowany
szmalec
23) slonillu puprykolI HIW
.2+) j1olęcl\licu Sil r. II ędl.olHl
25) l'olcula
'26) parówki
27) sa 1<1111 i mi<;kkic
2H) siekul1c mi<;so
29) kicllJUSU suro\\ a
16)
1<)
IH)
19)
20)
21)
22)

..
"
,.
.,

.,
'

.

'.

3.20
3.30
5.30
JAO
2.!)O
3.20
2.70
3AO
3.<O
3.60

..

J.~()

.,

JAD

od ulllOwy

"

"
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za 1 klg.
w detalu:

w hurcie:
I) ciC'!Qciua normalna
2)
koszerna

zł.

zł. 1.8U
normalna
2)
koszerna
" 1.65
" 1.90
W myśl § JO 7.acytowallC'go wyżcj Rozpol'.r.qcL-:cnia MilJistra Spraw WCII nl;tl'lllych ,,-inni żądania lub pobierania Cell "' yżs7ych od wy7.JHlc7.ouych, bC;dą ukul'llni przez władzę adminisil'acyjmt I rJlstancji wedlug- art. art. -1- i :5 \\ yżej zac)' towanego Rozporz<ldzl'nia Pn'z~(kl1(a Rzeczypospolitej aresztem do 6 t)goclni lub
gr? -'HUt do 3.000 złotych, o ilP elan) czyn nie ulega SIII'OIl S 7. e 111 II Uka1'<lUiu II my'l
Innych UstU\\' Karnych.
Wyżcj wyzllaCZOl/C ceu) m .. kS)'llwJne chCl\\ iil/uj'l 1111 ('renie m. Lorlzi od
ci nin nastc;pncg'o po ogłoszcniu .
WiC'epl'l'.r.~dell( m. LodLi
(-) Stanisław RapaIski.

1.59

J)

PRZYMUSOWE

cielęcina

LICYTACJE

Magistrat m. Łodzi niniC'jszcm pudaje do "iado]1)ości, że w dniu 5. 6 i ?
J931 r. odhęcl q sic; przymusowe licytacje ruc-homości 11 lIiżC'j wymipllio.
lI)ch osób, nu pokrycic zaległych podatków wzg'l. oplut, a mialIowicie:

~ieJ'pllia

W DNIU 5. VIII. 1931 ROKU MIF;DZY GODZ. 9 RANO a 4 PO POLUDNIU.
Opłaty

J.

na rzecz Funduszu Bezrohocia:

uoeJcr Ryszard, 28 p. Strz. Kan. 44, 2 biurka i maszyna do pisania
Podatek od

niemcholllości

2. Augustin Ludwik, li Listopada
Nr. 180/182, pianino i mcble
3. Nowak Józef, żórawia 12, szafa
4. SZYllla{l~ka Emilja, Piłsudskicgo 24,
meblc

5.

6.
7.

8.
9.
lO,
J I.

12.

i placów budowlanyeh:
.j.a

Firma G. i Euhlc i B.. Puful, LimulLowskiego 41, maszyny farbiurki i meble
bill rowe

Podatek lokalowy:
l;. Olsiein Josir, Zgierska 25, krosno
BC'I'kowiez Josck, Zgierska 21, szafa,
I'<;e/.I\e, mas!.)' IlCl
krC'dens kuchenny
1·1. PlItC'rsznyt HC'l'sz, Bazarna 8, meblc
Grzesz Majer, Limanowskicgo 23,
15. Rotbaj 11 MendcI, Skłarlowil J 4, meble
2 szafy, kredens stołowy
16. Rozpn!Jlulll Abram, Zgiersku 9. gal'Iloehberg Abml1l. Zgierska 30, 2 zaclC'l'oba
r~" tl'ajberka
17. Kożlliako\\ ski Boleslaw, LimallowKaczol'owski Józef, żeromskieg'o J3,
skiC'g;o 19, 2 maszyny do szycia
kredens, 20 krzescl, 8 stolików
18. B.ajchman Wo]f, Rybna 2/4, g'arekKrieger Jakób, Limanowskiego 28,
I'ol>a, kozetka
krC'clclls, szafa
19. Tobjas Eljasz Ch., Zgiel'ska 38, meLewkowicz Moszek. Zgierska 43/45.
ble
meble
20. Wjlcz~ k Marc-('Ii, ..'1.1. I Maja 50, meble
Lcjzel'owicz Pinkus, Limanowskiego
21. Wajc Abl'alTI, LimaJ\owskiC'go 24,
NI'. 26, meblc
2 szafy, 20 paczek przędzy
Nusielski Jakub, Zgier ka J3, meble
Oplata za prawo jazdy po

23. RUL.ellcwajg SL.illul, Zgicr~h.a 35, wc bil'

mieście:

__N
_r_.__
30__________~,,~D_z_i_e_n_n_ik__ ~arzą(-Iu--Ill--.-Ł-o-d--zi_"_.__________S_tr~._6_1_1__
2.J.. BkdC'1 AlC'ksandpJ'. Wrześnic"wska
, r. 61. szarn, zC'g-nr ściC'nny

I

25. Sztcrn Hersz, Zachodl1ia 13, 2 szafy,
tremo

Podatek od zhytku mieszkaniowego:
26. (/.ernilo\\·ski i PinkllS. Pi[smlskicgo 72,

29. Mqcznik llrI'sz-Lnj1>, Zgirl'ska 28, me-

llł('blC'

ble

27. Ifpinzd ]uJjllsz. Zgicrska 121, 3 fo-

le·k. kanapa

Skladka na rzecZ" Gminy źydowskiej:
Lajh. Pilsudskiego 25, mc1"I'C'n kc'l Aron. Piohko\\' skn 5-1-, he(kns pokojowy
1,lp. ż~' ralldol, chlodnia pokoJowa
31. lJykmall Chil, Nowomirjska J9, 100
illL ialC'l"Zy. szklanek. filiżanek

-;0.

Brzyński

Oplaiy na rzecz

Zakładu

Z!'occ]cr Ryszard. 28 p. Strz. Kan. 44,'
2 konie

'1

Ubezp. od Wypadków:
3.J.. Rzepkowicz i Monczka , Pomorska 77,

-; hilll·kn i mnszynn do pisania

'IV DNIU 6. VIII. 1931 ROKU MIĘDZY GODZ. 9 RANO u 4 PO POŁUDNIU.
Opłaty

na !"Zecz Funduszu BeZl'ohotia:
,6. Copan i GlItman. Cdullska 9J, szpulmaszyna

34. ,rakowski Kolman. AleksDnory.fska
1'. 26, 200 mtr. iowarn
3). J)ancygier A. Ch .. Piotrkowska 18.
3 billrka. Il1nszyna do jC'1. i wózC'k
Opłatu
'-:-.

\ 11 g'C'rs1c i n

na rzecz Zakladu Ubezp. od 'Wypadków:

StC'j II kowski. 6 Sjprpn ia
Podatek od

Nr. 17. ,

nieruthomośl"i

';H. Bonik O skar. Piłslldskieg-o 55, mC'hle
-;9. Jlirszbajn Motrk. Kiliiiskieę;o 23. mrhlC'
.J.(). \Iarkusfcld Marklls. ('eg'il'lniana 80.
meble
.J.ł. Pokora Antoni, Oclyiica 19. .Illaszylla
'!fJ s/.ycia i mC'hlC'
.t2. Pawło\\ ski Tomasz, Kowierlska 2. ma'/.)' 110 do szycia i UlC'bk

hi II rka i kasa og'niotr"'aJa

i placów budowlanych:
.J.D. Szklidiarek AlcksundPr, Lokatorska

Nr. 24, ma. zylla do szycia i meble
.J../.. :~ trykowski MajN. Główna 42, meble
.J.>. Sza k Nknclp!. żPromskiego 9, pian ino,

ll1C'b le
.j.3a BC'rsz Ott011 , Kopernika 25, meble
i instrllmenj mllzyC7.ny "Othello"

Podatek od loku·li.
~6.

.J.7.
-iR
.j.C).

'>0.
3ł.

52.

Buja nowicz MOl'janna. Kilińskiego
'l'. 96-a. meblp
Bielnwska Fajg'a. Cegielniana 27.
meble
Bocia 11 lzaak. No\\"om ie.iska 5, mebh'
(hmlC'lpwski Maks. Piotrkowska 69,
ll1C'hle
Cza pnik Zysel. Cegielniana 25, .111C'ble
I inkPlsztajn Dawid. KiJi(lskiego 43,
maSZV 11a do szycia
(,n, tylIski Wolf, Piotrkowska 60,
400 rolek tapety

53. Crynszpan Wolf, Cłówna 50. meble
5.J.. jarcho\l'ski ]ilkllh, Piotrkowska Rf.
trC'mo
:;5. Jarchowski Jakub. Piotrkowska 81,
Illeble
?b. LC'sza k i S/,1l1szmidt. Ki1il\skiego 166.
p:arderoha
57. LwoII' }ózd, Gdallska 8J, 3 binrka
38. Lipszyc Dawid. Ntm:omiejska '5,

dens

kre-
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65. Sieniatycki BC'rnarcl. KilillskiC'go 60.

59. Opoljon Jal "ub, Nowomiejska 4,
3 maszyny do szycia
60. PIat Szaja, Kilińskiego 133, mebl e
61. Parzenczewski Ajzyk, Ceg'ielniana
Nr. 25, meble, żyrandol
62. RajsfcJd Mordka, Nowomiejska 5,
meble, maszyna do szycia
6,. Reisman Izaak, Ceg'iclniana 30/62
meble
6.J.. Soczyński Ludwik. Piotrkowska 81,
meble

71. Cbolodienko Aron,

meble
66. Serwaiiski Feliks, Główna 50, meble
67. Wajntrallb PillkllS, Piotrkowska 82.
2 maszynki ręczne do pończoch
68. Wróblewski Moszek, Nowomiejska 21,
meble
69. Za lcma n Zelig. Główna 24, 2 ubra nin
męskie

70. Zylherbcrg Mojżesz. 'Narntowiczl1

3'5.

meble

Oplata za prawo jazdy po
Andrzeja 21, zEgar i szafa

mieście:

Podatek od zbytku mieszkaniowego:
('2. ,S-wie Brcnera Borucha, POłllclllioWil Nr. '20, meble, kasa ogniotrwała

Składka na rzecz Gniiny żydowskiej:
73. Kenig Efroim L., Narutowicza .4, .me"

74. KestenbC'rg Tzaasz. Narutowicza 59,
fotel , zeg'ar
75. NClll1lan A1"o11, Nal'lltowicza 41, zegar

ble

W DNIU ? VIII. 19,1 ROKU MIĘDZY GODZ. 9 RANO a 4 PO
Oplata na necz Zakładu Ubezp. od Wypadków:
76. Gtitz Józef, Radwańska 62, meble
Podałek

n.

K[lJlwj~zer

Berta,

od

nieruchomości

Żelazna 16,

szafa

i g'itam

I

POŁUDNIU:

i placów budowlanych:
76. Marciniak Jan. Rzgowska 96, meble,
radjo detektor

Podatek od lokali.
79. Birencweig Dawid,
1

80.
81.
82.
83.

84.
R3.
86.
~7.

88.
89.

Ratlwańska

7,

meble
Platt Daniel, Kilińskieg'o 156, meble
Fiszer Abram, Pusta 13, meble
Górniak Józef, Radwallska 19, meble
Gerhard Leopold, Radwańska 3, pomocnik-kredens
Bagie]. Zygmunt, Radwańska 11, otomana, lustro
Kac Z., Rzgowska 54, meble
f{aźmicrska Rozalja, Radwa(l~ka 7,
meble
Lipszyc Abram. Raclwańska 9, meble
Lewin Chawa, Kilińskiego 156, meble
Makarow Sergjusz, Pusta j 3, garderoba

<lO. Nowicki Karol. Raclwańska 19, kr e-

dens pokojowy
91. Pyśnicki F0liks, Raclwań ka 11, me-

ble, lanszart
92. Pon;ba Wł<lcly~aw, Pll ta 13, meb'le
93. Rajpold Józef, Radwańska 17, kre-

dens
94. Szymanowicz Piotr. Radwańska 7,
krędens,

szafa

95. Sakowscy Roman ' i P., Piotrkowska
Nr. 307. meble. lanszafty
96. Hoch Piotr, Rzgowska 58, 15 korcy
węgla, 5 k. kartofli, 40 p. drzewa
97. Zaar Henryk, Radwallska 19, mehlp

Opłata

za prawo jazdy po mieście:
98. Sieber Franciszek, Rokicillska 21, 2 szafy do rzeczy.
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