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Rok IX

Ulgi remontowe.
Wszelki interwencjonizm w <Ufodzinie gospodarki prywa1lnej ma l0 do s~iebue, że nigdy nie moiJe być iograniczo·ny d.J p;:erwszego kroku, ko~kwentn.Jiie wymagiając wciąż
dalszej i wciąż dotkliwszej ingerencji. Zaczyna się na interwencji prawnej, wchodzi w finansową, a kończy na
przymusie administracyjnym. Tą nieuniknioną klasyczną już dr.ogą 1d1Ae u nas spraiwa mieszkaniowa w swiolilch
różnoraki1ch przejawach.
Gdy rnzpoczęla s1.ę pi-awna reglamentacja dysponowani.a mieszkaniami, wątpliwe czy kt•oś we władzach
myślal o tym, że i .Skarb Państw.a będzie to k-01Sztować
setki mlliionów. A jednak subsyd:iow.a.nie budo~twa
z funduszów podatkowych, bądź pośrednio przez B.G.K.,
bądź hezp:>śre<bEio driogą bonifikat podatkowych, jest
wyłączną konsekwencją is·ln!iieiniia ustawy o ochronie lt0kat-nrów Obe-cnie dotarliśmy już i do trzeciego stadium .
_przymusu. Dotyczy to zarówno budownictwa, gdzie za
J>:Omocą podatku od placów n.iiiezabudowanych zrn~zać
się ebce <11 wznosz,eniia. domów, jak i remontów oraz inWe.8tycyj, które ma si·ę zami!ł!r u8kuteczniać wpmsl już
przymu::.em administracyjnym.
Nikt nie. zaprzeczy, że na ogół domy mieszkalne są
u nas w sLaru:e bezwzględnlie wyrnaga)ącym remontu pod
każdym względem, w wielu miastach nie brak również inwestycyj, których zaprowadzenie jest nakazem elemen'larn_y·ch potrzeb samtarnych. Ale równocześruie tylkó
ś1epy lub czł·:>wii.ek złej w10li; może twierdzić, te taki stan
rz~zy. s~0W10dowan:Y. został z niajmn.iejszej bodaj winy wła
ścic:ueh meruchomosci. Prawdziwe natomiast przyczyny były tyle razy wyjaśniane i stwierdzane, że dla ludzi, którzy
napra\~dę 1chcą widzieć i słysreć s:;i to już wpTlost truizmy. Nw na rękę more jest przyjąć do W!iiadiomości, re
z~yteczny, a co . najgorsze zbyt długotrwały interwencjomzm doprowadził domy do stanu daleko nie zachwycają
cego. Nieprzyjemnie może jest pamiętać że dawno udomó;w na
przedza;liśmy k,jJkak:ziotmelO pos.tiępująoej
skutek przeciążenia pod.rutkio~J, pozbawiającego wła
ścicieli dom?w jakichkolwiek . wolnych środków, które by
mogły zostac obrócone na remonty. Oczywista że daleko
łatwiej tego rodzaju rzeczy „przez zapomni~nie" przeoczyć, a stanąć na gruncie wyższych konieczności (jak
to walka. z bezroboci~m, ruch budowlany, wzrost ~iast,
polepszeme stanu samtarego, bezpieczeństwo, estetykaitd.,
Jłd. 'V ów czas 0łlllY ka s.i.ię usta zainteresowanym. Bo cóż pomoże rozpaczliwe Uumaczeniie się nieszczęsnego delikwent~, że przydus~ny ograniczeniami prawnymi, przygnie-

nrlnaie

~0ny po~:l~kan:in., ~us1JO!ll,y maralloriumdlia be~obotnycb'.,

me ma JUZ a1111 ~osza na remiOnly i i.nwestycj>e, re !l1Jiie
ma gdzie pożyczyć, ani z czego oddać? Co pomoże tłuma
czenie, że nie jego to w!na, ż~ dom .tak wygląda,że on
sam by wolał dom odświeżyć I unowocześnić ze wzgl<t
du choćby na podndesienie wal'llJOści majątku i utrzymanre
lepszych lokatorów1 ~~cych coraz rzadszym ullikatem?

Na to jest jedna odpowiedź: wyższa konieczność, dobro
ogółu i kropka.
Gdyby doprawdy nic było inne.: rady i my byśmy powiedzieli: kropka. Nie zaprzeczamy przecież ani potrzebie remontów i inwestycyj, ani tym bardziej nie negujemy pierwszeństwa inter esu publicznego przed prywatnym. Rze.cz jednak w tym, że stosowane rozwiązame niejest bynajmniej ani jedynym, ani nawet najlepszym z moż.kwych. Jest "Jno ty(lko zwykłym uproszczeniem sobie zagadnienia skomplikowanego i wymagającego nieco dobrej
wiary w brak zarówno złej woli jak i środków pieni~
nych.
\V eźm.Y pforwszy lepszy przykład. Dla Łodzi asygnował B.G:.K. 700.000 zł na pożyezki budowlane. Pożyczki
te Ko~1tel R?z~udowy podz~ elił pomiędzy budujących
1JUalutk1e domki 1 to przeważme na przedmieściach. Ani to
nie. zmniejsza ~łodu mie~zkaniowego ani miasta nie upiększy,
am stanu samtarnego me poprawi. Na odwrót zmusi miasto do wyciągania w nieskończoność linii 'oświetleni(),
w~ch, kanalizacyjnych, chodnikowych itd., itd., bez żad
neJ rekompensaty dla kas miejskich w postaci wpływów
podatkowych. Gdyby nab:nniast takie 700.000 zł, kwota
dla b~1downict'."'a zgoła praktycznie bez znaczenia, zużyt
kov"~c, na. P,0~1łkowe kredyty remontowe i inwestycyjne
efekt ze wszech
dla' srodmiescia, dało by to bezwzcrlędnie
o
m:,a r pożyteczni·ejszy, a uczy.niłio by zbytecznymi wiele
kar administracyjnych i wiele deptania po piętach Ins.,pekcji Budowlanej. Również odpo'ń<iednia polityka ulg
podatko~vych, tak szeroko i liberalnie stosowanych przy
~udowmo~wie, w dziedzinie remontów i przym.us.owych
rrnwest~'CYJ ?ałaby na pewno IQ wiele pożyteczniejsze z pun„
ktu ~""ldzemastanu.naszychmiast efekty. Byłaby wskazana
pr_zede wszysllcim całki:>wita potrącalność od podstaw wymiaru · podatku dochodowego wydatków na inwestycje i
remonty ~~nane przez nadzór bu1fowlany za potrzebne, i
to 1ca.l~1ow10Iie w ~?ku w~konainia. Również i przy podatku
od meruchomośc1 powrnnaby być stosowana specjalna
ulgowa stawka w Tloku przeprowadzania generaJ.nych
remontów ii 4nwestycyj przymusowych, których kioszt
\przekraczałby pewną część brutto dochodu z nieruchomości. W ogólnym rachunku Skarb napewno nie poniósłby
tu żadn_Ych strat, gdyż pomijając moment ożywienia przemysłu '1 za~r}ldn~enia rzemieślników, w następnych latach
sam wła.śc:mel d:>mu silałby siię wyd~jniejszym podatnikiem.
że zaś san?orządy zyskałyby na tym . pod względem finansio!Vi'Ym (me mówiąc już i0 po1epszeniu stanu miast), to
chyba dla każdego jest jasne, jeśli zważy się, że w ten
6:pos6b cały szereg instalacji miejskich częstokroć dois.~ateczu1e \nie użytkowanych, stałyby się ;zybk!O i bez wysiłku rentownymi.
. . Oczywist~, n_ajradykalniejs~ym wyjściem z i~P:su, w
Jalum zagadmeme remontowo-mwestycyjne dornów mie-
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KOMUNIKAT.
Przypominamy, ze właściciele domów skanalizowanych, bądź leżących w strefach
przymusu kanalizacyjnego, · na mocy odnośnych przepisów pod rygorem surowych kar
admiil.istracyjnych winni skasować śmietniki stałe i zaopatrzyć się

w ruchome

śmietnice

metalowe

i to wyłącznie typu, ustalonego przez Zarząd Miejski w Łodzi. Śmietnice te są do nabycia w

Pierwszym Stowarzyszeniu

Właścicieli Nieruchomości
ul. Pomorska 18

m. lodzi

i

Cent~alnym Stowarzyszeniu

Właścici~li Nieruchomości

m. lodzi

ul. Piotrkowska 46

W najbliższym czasie zacznie funkcjonować odpowiedni tabor dla bezpylnego usuwania śmieci, który będzie mógł być zastosowany wyłącznie do śmietnic Cy n ko w n i
Wars za wskiej.
Celem uniknięcia kar właściciele nieruchomości, którzy Jeszcze rne zamówili odpowiednich śmietnic, winni uczynić to natychmiast.
szkalnyd1 u nas się znajduje obecnie, byłoby skasowani~
całkowile inlerwencjonizmu przede wszystkim prawnego,
a następ.n~e i finan.s•:> .wego, przez znies'i·en!iie ustawy o
ochronie lokatorów i pozostawienie budownictwa wolnej
grze sił gospodarczych. Dopóki jeunak tego rodzaju radykalne O:ęc.ia nie są jeszcze zamierzone, należy kion-

sekwcnlnic i sprawiedliwie st-0sować tęże miarę i do
wł aścicieli t. zw. „starych" nieruchomości. Oni to dźwiga
ją na swych barkach caly dzisiejszy kompleks stosunków
:mieszkaniowych i dlatego mają całkowite moralne prawo
domug,ać się; pn.yna)mniej pomocy , log\cznie z tych sł.o
~: unk6w \.vynikającej .

Zmiana rozporządzenia wykonawczego do Ordynacji
Podatkowej
W Dzi1enniku Usw.w R. P. ogłosz,one zostało nowe
rozporządzen~.e minisitra skarbu z dn. 25 marca r. b. o

wykonanfo 01rdynacji podatko·wej , zmieniające dawne
TOLpu1ządzenie z dnia 19 września 1934 r .
Nowe rozporządzell!ie wydane zostało w związku z noweEzacją ustawy 10 ·ordynacji p)dalkowej 'i zaw1e•r a kilLka.

z:m:.an i uzupełnień, wynikających tak z koniocznosc1
dosl.o:&owan:a rozporządzenia wykonawczego do nowego
·Lekstu vrdyna:cj l podatkowej, jak l · z koniecznQ·ści wydaU:.a przepisów wyk•'.lnawczych ·odnośnie zaga:dinień doly.chcza.s \vcale nfo uno·r mowanych.
Z powatlliejszych zagad..:lilień, uregulowanych ~wym
r-0zporzqdzeri..em, wymi•ein.ić na1eży przede wszystkim zagadnien.i.•e uo·r m sza·cunkowych. N owe przepisy wykonawcze po raz p'.1erwszy wyraźntlie precyzują: pojęcie ncmn~
lllodza}e no:rm, sposoby ich ustalan.i.1a oraz przypacuu,
w klóirych sLosowan~e nocm może mi•eć mi·ejsce. M. in.
prz·ew'.dz.i.ana jesl również możliwiość ustalenia norm szacunkowych dla budynków.
P.odslaw~ do -0kreśl1enia norm szacunk-0wych docho·
dow1ości budynków s·tanowią dtme o dochodach tego samego lub poclobnego typu niieruchomości, opa·rte na księ
gad1 właśc:deli nieruchomości budynkowych, zeznaniach
plaLU:ków ni1e budzących wątpHw.ości co do swej rzetelnośiei, •OP'iniaieh biegłych i innych wiarogodych źród.lach.
Zm'..ell!i1one zostały dalej przepisy, norm.ujące obowiązek •składalllia zeznań 10 dochoazi.e, rozszerzaj~ce obo-

Wliązek sktadania zeznań na wszystkie osoby p'l"awne oraz, z n'.1eliJcznymi wyjątkami na wszysłki!e <>soby fizyczne
i spadki wakujące, których dochód przekracza 150C.. zl
T10-cznl·e.
Od skladiania zeznań o dochod.cie zwolnieni są m. in.
właś·c : c.iele domów mieszkalnych, obejmujących łącznie niie
w : ęcej ni7. 12 izh, przy czym za izbę uważa się wsz.elkieg·o
piom6e;szczern1e, jak: p)kó.i mieszka.1J1,y, kuch'r?dżaju
s k·l·ep, sal1a, p::>kój biuPowy i.itp. z wyjątkiem ła
n ~ a, 1
zienki, śpiż~u:ni, przedpokoju, korytarza itp. pomieszcz.enla, jeże.% te pomieszczenia nawet po poczyrueniu ·o dpiowiednkh przeróbek nie nadają się d·o zamieszkan ia lub pr0wadz·enia przedisliięb1orstwa albo wykonywania
z.a\\1odu.
Duż0 miejsca poświ1ęca r0zporządzenie zagadnien1u
uproszcZ10nych ks·:ąg handlowych oraz ksiąg gospodarczsch: właśc:ciieli nieruchomości· budynkowych, osób, wy·
kionywujących wolne zawody, oraz ks.:ąg gospodairstw
wiejskich. Huzponądzenie zawiera dokładne przepisy, dotyczące prowadzenia Lych k.sdąg, spPowadzając duże uprosZJc:oeni.a ksiąg właścicieli niernchomości budynkowych;
1otI·.az osób, wyk!onywujących wolne zajęcia zawodowe.
P.oza powyżej wym:1eni·onymi najważniejszymi zagadn1e:niami materialnymi, nowe rozporządzenie znacznie rozszerza uprawnJenia izb i urzędów skarbowych do od·
r.aczani.a, rnzk.ładania na raty i umarzania należności
'Skarl-wwych. ·
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EóDZKI

Spłata należności

GŁOS

OBYWATE:tSKI

3

•
•
podatkowych pap1eram1

W Dzienniku Usitaw nr 27 ogł·osz.ono ·I'lozporządzenie
skarbu o uiszczaniu należności podatkowych
1Jiap1erami wartośc,i.o.wymi, >0 których donosiliśmy w pop;rz·ednim numerze.
W myśl leg) rozpD'l·ządreni1a należności w paiisrlWiOwych p)datkach gruntowym, od nieruchomości, przemysł-O\'\'ym, dochodowym, wiojskowym, mająlkowyim, nad'zwyc1ajnej danini.e majątkiowej, daninie las•nwej, oraz
w grzywnach wym:iierwnych pr lez władze skarbowe za
naruszenie prnepisów na podstawie 1ordynacji podatkowej
wraz z dodalkam• państwowymi, 1oraz odsetkami ulg0twy:mli, mogą być spłacane w caŁości lub w części pań
stwowymi ,pap:i.1er.ami wartości-owymi. Pod tym względem
rozporząd1,eni1e riozróżn.ia dwie kategorie zalegŁości.
no pierwszej kategorii zaliczone zostały należności,
których data plałnilści upłynęła przed 1 stycznia 1933 r.
Należności ~e m>0gą być w całoścl spłacane następujący
mi iobJ.iga:cjami: 1) 3-prioc. państwową rentą ziemską 1
a 2 se.n.ii, 2) z1o-tymi 4 i pół proc. listaud zastawnymł
państw. Banku Riolnego, lub świadectwami depozytowymi Państw. Banku Ri.:>lnego, wydanymi w zamian tych
bslów, 3) skryptami dłużnymi skarbu państwa.
Druga kal•eg.) ria - obejmuje należno·śd powstałe
w czas1i1e 1)d dnia 1 stycznia 1933 r. do 1 kwie,tnia 1934 r.,
ldóre mogą być równ~eż spłacane wyJlllieni·onymi wyżej
\\ ral·orami lecz tyłkio w części, przypadającej Skarbowi.
W szyslkŁe z.aległ1ościi, powstctłe przed dniem 1 kwietn ia 1931 r . w częściach, przypadających na rzecz Skarbu,
n1lo-gą być. ponad'l1
0 spłacane: 1) 5-proc. pożyczką kon'"
lH"niyjną z r. '1924, 2) 5-proc. kolejową pożyczką ,k.onwersyjną 7. r. 1926, 3) 3-p:roe, premiową pożyczką !inr
wf'Sfycy,jną, 4) 8-p:roc. pożyczką narodową, 5) 5-proc. po-

·m ~ rni,s.tra

ż)· c1.ką koonsobdacyjną.

N ależnośd w p·odatkach sp:idkowym li od darowizn,.

z dodaitkiiiem państw1owym , o:raz naLeżny:mi odsetkami
odsetkami ulg·owymi mogą być spłaicane: powstałe przed
dniem 1 kwietnia 1934 fioku: 1) 3-proc. państwową rentą
ziemską 1 t 2 serii, 2) złotymi 4112-pr·oc. listami zaslawn~
m• P~1ństw. Banku Rołnego, 3) skr~·ptami dłużnymi skarbu
p'&ństwa, 4) 5-p:roe. pożyczką konwersyjną z 1924 r., 5)
\Uaz

1

wartościowymi .

k·olejową pożyczką konwersyjną
premiową pożyczką inweisłycyjną,
życzką k1 ousolidacyjną.

5-proc.
3-p..,oc.

z 1926 r., "6)
'1) 4-proc. po-

Nal·eżności teg.o rodzaju powstałe po dniu 31 marca
1934 r., można spłacać 4-pl'loc. pożyczką konsolidacyjną,
lecz nie wi~cej illiż 25.000 zł na poczet 1należności poszczególneg·o płatnika. Wresz,ciJe bez '''zględu na czas p()wstania należnośd - 6-pr,oc. pożyczką 11arodową.
P·osi.adaicze ·obligacyj 3-proe. państw. renty ziemskiej
1 1 2 5-erii, którzy wykażą, iż ·oni, lub ich spadkobiercy
()llrzyma1.i j,e tytułem wynagr·odienfa za nieruchomości
przymusowo od n:kh wykupfone, lub też jako spłatę ich
w i erzytelności, w wyniku przepriowadzonego przez sąd
rozdziału wynagrodzenia, mogą spłacać tymi obligacjami
należności z tytułu wsponmi.anych p::ldatków wraz z dodrulkami państw;owymii. i 1o<lsetkami, powstate po dniiu 31
ma.rea 1934 r., d:.> wysokości połowy tych naJieżnośoi
przy jedno·czesnej spł.acie drugi.ej połiowy w gotówce.
Spłala należn:ości podatkowych papierami wartoścLo
wymi jest, w myśl riozporząd.leni1a, dopus~czatna tylko
w razie jt'dnoczesnego uiszczenia gotówką 11.1ależnych kosztów egzekucyjnych, dodatków nie na rzecz skarbu pań
shrn, ora7. odsetek, należnych od tych dodatków uie na
rzecz skarbu państwa.
Pap-'. ery wark>ścimve będą przyjmowane na spłatę
należności podaitkowej według ich imie1mej wartości, czyE 100 za 100, przy -clym przyjmowane będą tylko, te pa.p'.ery warl,oś·C1ii0we, które będą z.a.:.>patrzone we wszystkie
ku11ony 7- niezapadłymi terminami płatności.
Prawo d o spłaty nal·eżności podatkowej papierami
warto śck)\vymi przysługuje me tylko przy uiszczaniiu całej należ11t0śoi, ale równtież i
części, pod warunkiem
jednakże
równ,)iezesneg>0 uiszczema sl.::lsunkowej części
w g·olówce.
Dla oceny, czy rnależność podatkowa powstała w terminie,. uprawniającym do wpłart walorami miarodajna jest
darta płatn:.>ści podatkmvej po dokonaruiu wymiaru tej
należnioścL Odr.oczenille płatności lub rozłożenie na1eżno ...
ści na raity nLe zmienia daty powstania na.IJeiJości•.

Z orzecznictwa N. T. A.
Uchylenie wymiaru z powodu braku obowiązku
podatkowego pociąga za sobą~umorzenle kosztów
egzekucyjnych.
Ni1ejeden z płatników podatko,Yych doświadczył na
siob:.1e r1oz1x>wszechnionej prak'tyki organów egzekucyjnych
polegającej na ściąganłu lwsztów egzekucyjnych nawet
wtedy, gdy były dowody, że zaległ>0ść podiatkMva Illie
i15tniitała.

Spo.ry wywoływała też kwestia należności kosztów
egzekucyjnych w wypadkach przymusowego ściągania podaitku, w następstwie na skutek WD1i1esłonego 1odwołan.ia,
umorumego z powiodu braku obowiązku podatkowego. Miimo bowi1em uchylema wymiaru. władze nie umarzały
kiosztów egzekucyjnych, dopatrując się uzasadnienia talrie.go stanow.i:ska w zasadzie prawnej, że odwołanie
nie WiStrzymuje •obowiiązku llliszczenia podatku.
Obecni·e sprawę tę wyjaśnił definitywnie N ajwyż
szy Trybunał Admini1stirlł!cyjny, stwierdzając w wyroku
z dnia 10. II. 37. (L. Rej. 9854/34), że umorzenie należności
p.odalkowej z tytułu braku obowiązku podatkowego obejmuje z samego prawa wszystkie należności uboczne
(a wlęc także k105zty egzekucyjne) zwtą1..ane z tą należ
nością.

o dochodzie z kwesbi.onow.aniem przez władze wymiarowe celiowo·ści poniesionych przez podatników wydatków,
które w myśl ·obowiązujących postanowdień potrącaillne
są z do·chiodu, podlegającego opodatkowaniu. Tak zdarzył
siię charakterystyczny wypadek, że władze skarbowe -zakw· e.stfoniowały celowość wydatku pou~esionego na kupno
.samochodu, motywując to tym, że przedsiębio.rstwo miało iswą si·edzibę niedalie.kio stacji koliejowej i miało moz~
ność załatwi:a.n.ia swych spraw w drodze telefonicznej.
Powyższe stanowisko władz, kwestionujące swoibodne uznanie przez przedsiębiorstwo celowości swych wyda1ków, n~c •osta~o siię w krytyce N. T. A., który rozs.trzygnął wyr.okiiem z druiJa 6 marica 1935 L. Rej. 5262/32, że
władzom wymiarowym nie przysługuj·e Lak.ie ustawowe
upT.awnienie.
„„ ...•.•....•.. „ ......•••••..•.••.•••••••.••• „ ...... „ ..... „ ...... „ ...••. „ ..... „ .............•.•..... „ ..... „ ••••••.•....••

KONCESJONOWANE
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZYŁĄCZENIE

DOMÓW DO

Władzy

wymiarowej n7e pnysluguje prawo
kwestionowania celowości czynionych przez płatni
ków wydatków.
P-0datnky spotykaN si~ często przy składaniu zeznań
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Kredyty B. G. K. na
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akcję budowlaną w

Zgodnie z zapowiedzią Banku Gospodarstwa Krajowego, akcja kredytowo-budowlana 1937 roku będzie doty~
czyła budownictwa domów blokowych wielomieszkaniowych, drohnego budown'.otwa mieszkaniO'wego i remontu
większych domów o przeważającej liczbie małych mie-

1937 r.

"?liosku P.ożyczkowego. Do podania takiego dołączyć nal~zy: zatwierdz~ny plan budowy, koszlorys i świadectwo
hipoteczne, stwierdzające, że nieruchomość na której ma

by~ zabezpieczona pożyczka Banku, stanow! własność bu-

dującego.

szkań.

Ze względu na szczupłość funduszów, przeznaczonych
na tegoroczną akcję kredytowania budownictwa mieszkaniowego - kontyngenty kredytowe na budownictwo drobne, blokowe i remonty dużych domów o małych mieszkaniach otrzymały przede wszystkim większe miasta, a
z mniejszych te, w których przewiduje się zużycie kontyngentu na udzielenie pomocy kredytowej nabywoom parcel państwowych, sprzedawanych przez B. G. K
Z ustalonych na rok 1937 kontyngentów kredytowych
przyznano m. in. Warszawie 3,000,000 zł„ Gdyni 1,450,000
zł„ Łodzi 700,000 itd.
Pożyczki udzielane będą za pośrednictwem Komitetów
Rozbudowy zarówno na budowę domów murowanych, jak
i drewnianych - bez żadnych ograniczeń.
Pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu będą mieli ci, którzy już w fatach ub'.iegłych rozpoczęli budowę domów o
małych i średnio wyposażonych mieszkaniach, a nie mogli ich wykończyć z powodu niemożności uzyskania pożyczki.

Maksymalna

wysokość

kredytu na jeden budynek

może

wynosić:

Dla budownictwa blokowego o kubaturze minimum
2500 metrów sześciennych do wysokości 25 proc. kosztów
budowy, przy czym w m'..aS1tach: Gdyni, Poznaniu, Lwowie, Krakowie, Łodzi i w Warszawie - do 30 proc. kosztów budowy;
Dla drobnego budownictwa - 4000 zł „ zaś w Warszawie, Gdyni, Poznaniu, Lwowie, Krakowie i Łodzi 5000 zł.na budynek jedno-mieszkaniowy - z tym, że kwD'""
ta kredytu przy budownictwie drobnym musi się mieścić
najwyżej w granicach 30 proc. kosztów budowy.
Wysokość kredytu na kapitalne remonty domów o przeważającej liczbie małych mieszkań
i na polepszenie
ich wyposażenia przez zaprowadzenie ·instalacyj sanitarnych - wynosić może do 75 proc. kosztów remontu.
Powyższe normy maksymalne dla drobnego budownictwa - mogą być podwyżsrone o 50 proc. na każde następne mieszkanie w budynku - z tym, że kwota kredytu
w żadnym wypadku nie przekroczy 30 proc. kosztów
budowy. Przez samodzielne mieszkanie rozumie się mieszkanie, złożone przynajmniej z jednego pokoju z kuchnią
i przynależnościami, o powierzchni użytkowej co najmniej 30 mtr kw.
Pożyczki będą udzielane za zabezpieczeniem hipoteczny~ na_ pierwszym miejscu. Z tego wynika, że te osoby,
k~ore me będą mogły dla pożyczki budowlanej udzielić
hipotecznego zabezpieczenia - nie mogą "liczyć na jej
uzyskanie.
Pożyczki budowlane podlegać będą amortyzacji w okresie do lat 25-ciu, a przy większych pożyczkach na do.-·
my blokowe - na okres nawet dłuższy. 'Oprocentowanie
tych pożyczek wynosi 5 i 3/4. proc., a od czasu .rozpoczę;
cia spłaty - 51/2 proc. rocznie z dodatkiem administracyjnym Bańku.
Z uwagi na ograniczony termin rozdziału kontyngentów - leży w interesie tych wszystkich, którzy zamierzają ubiegać się o kredyt budowlany, aby jak najrychlej wnieśli podania do Komitetu Rozbudowy o uchwalenie
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Koszty potrącalne z dochodu
dla prowadzących księgi.
St·0s.0wi:ie do przepiiSów ustawy o podatku dochodowym, platrncy, prowadzący prawidłowe księgi handlowe
(zwykłe, lub upnszczone) mają prawo do jednorazowego
odpisania w wydatkach wartości przedmiotów których
zwykły -0kres użycia nie przekracz;1 5 lat.
'
W ·okóln:ku z dru1a 10. IV. 27 r. Minis.terstwio Skarbu
p:Jdaj? wykaz przedmi•o•tów, które w myśl powołanych
p:,zep,s ów mo~ą- być przez płatniKów, priowadzących pra\~ .dlowe k~ęg1 Jednor~owo spisane na straty w tym roku „J peracy1nym, w ktorym zostały nabyte. Ponieważ jednak z _natury rzec_zy wykaz ten U.:e mJże obejmować
wszystkich_ przedrm?tów, wchodzących pod tym wzglę
dem w rachubę, i\Ln. Ska.r bu p.)leca 111iie kwe.istion.01wać
jednvrazoweg~ odpćsania \vartości przedmiotów nie obję
tych w_sP'omn:anym wykazem, o ile całkowita wartość
przed~iotu_ me p~zcwy~za kw1oły 200 złotych·
. ~\ raz:i.e wątp~1wJśc1 co do okresu używalności przedrn:iolow_, me wymienionych w tym wykazie, wzgl. jeśili
całkow:ita wart::isć tego rodzaju przedm1otu przekracza
200 zł należy zas.i ęgnąć 1::>pi.nii biegłych.
. Jako przedmrr·oty, podJ.egające jednorazowemu odpis~mu na wydatki wymien~one są w wspomnianym wykaZl!C m. 1n. podł1 agi drewniane, ogrodzenia z drzewa dachy
p~pawe, pampy studzienne odśrodkowe, pasy na~ędowe,
p1ect• przenośne, kubły ·ocynkowane i emaliowane lampy
~Atrówki i in.
'
'
WłaśrJciele nieruchomości, pMwadzący księgi, mogą
za_l·e~ lwszl nabycia wzgl. wykonani.a przedmiotów wy-

nDem•onych wyżej •o raz wsz.elkich innych o ile koszt ich
nie przekracza. 200 zł„ p<>trąc1ć jedn.or~owo przy zeznanm do wym1aru podatku do.chodowego.
Przep:sy wyrrui.ienionego okólnika obowiązują do roku poda·lkowego 1938 włącznie.

Walne Zgromadzenie Towarzystw
Kredytowych Miejskich w Łodzi.
Wa1ne zg.romad'lenlie Zwiąrku T-0warzysłw Kredylowych M•iejskich w Polsce w roku l:J.icżacvm odbyło się
w Lodzi.
·
Dn': a 25 maja zjechali' sioę d• gmachu Towarzystwa
KredyLowego m. Łooz.i liczni de}cgaci wszystkich Towasil'Z?S'l w, p0Jsk1ch. Zgriomadzenie zaszczycił swą obecno:śc;q •rowmeż przedsitawiciel mmistcrstwa skarbu p. naczelnik Komarrnicki.
Ze. sprawJzdań wynikało, że jak na stosunkowe>sziezuple śr.Jdki budżetowe, którymi Związek rozpor.tądza działa!ność Je.go była w r·::>ku sprawozdawczym hardzi~ ożY1,\V40na.
1
Obsz,erną dyskusję wywołafy zagadnienia. organizacji wJadz Towarzystw Kre<lyt·e>wych oraz sprawy wznow"enfa du::tlaLn.o.~ci. emisyjn~j- Na zakończenie dyskusjii.
p. nacz Komarn.:.cki łaskawie oświetlił stanowisko Minisrte;rslw.a Skarbu w stosunku do Towarzystw Kredyto:wych. m:~j~kic~, stwierd~ając iC'h wielką pożyteczność
w dz~ooz1me fmansowama rozhudowy miast w konsek~vencJi czego zagadndienie wznowienia emisji' jest obecrne sprawą, aktualną, choć wymagającą, pewnych obserwacji, ~1możliwionych dzięki rozpoczęciu się emisji Warszawsk~iego Towarzystwa Kredył·Jwego.
P.o. ohradach. Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego m.
Łodz1 serdeczme podejmowała swych gości obiadem uświetni-onym wieloma .przemówieniami.
'
u
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Ogólne Zebranie członków
Towarzystwa Kredytowego :m· Łodzi.
Dni.a 11 maja Jdbył·o Sii1ę doroczne ·ogólne zebranie
czkmków 'f.owarzys<twa Kredyt·owe.go. P.orządek dzienny
obejmował wyłączfil.e kwestiie hudżetowe, gdyż wybory
władz na skutek zarządzenia Ministerstwa Skarbu są chwil·ow;o wstrzymane.
Pudczas dyskusJi nad sprawozdaniem za rok 1936
obszerną polemłkę wywołało iagaduaenie polityki egzekucyjnej władz Tawarzysitwa, c,1 do0 której dają s!ę zauważyć rozh'.eżniości między Dyrekcj::i a Jfomitetem Nadzorczym. Ogólne Zebra!lće przytlacz~jącą większością gł<>
sów wypowiedzfo.lo s~ę zdecydowanie za linią Dyrekcji 1
slt1ojąoej na sta!Illowiisku i()bywate1lislciego trakbowaniia człon
ków Towarzystwa, lć.cząc silę z ciężkim przeżywanym
przez wlasnJść mteruchomą kryzysem.
W związkri z zamliie.rzoną przez Ministerstwo Skarbu
zmianą ustawy Tmvrurzystwa w Chęści, dotyczącej oirgalll!izlłlcjii i 7,akre.„n działania władz, na wn1osek p. adw. Brzezi,óskiego uchwa11ono rezolucję o zwrócenie się do p. Mir
n~slra o zarząd zen iie uprzedniego uzgodnienia zasadni-1
czych wytycznych przy dokonaniu wspomnfanxch zmian ustawy. Do delegacj1, która powyższe sprawy na terenie
Ministerslwa ma poruszyć, a rÓWl()lcześnie przedstawić
życzenfa Ogóln,eg-> Zebrainia w zakresie wysokości kar
za Z\11.1lokę wybran: :wsita~1i pp. dyr. L. Dzieniakowskł, dyr.
J,. Neugc•baner, p. Mteczysław Prusak f inż. N. Król.

Konserwacja
budynków murowanych.
Poniżej przytaczamy parę uwag fachowych o przyczynach zw:etrzania murów i sposobów zapobiegawczych,
które n~.ewątp.1~wie zainteresują naszych czytelników.
NiietyHw budynki d.rewniane ulegają zniszczeniu po
pewnym czasóe. O wiele ,od nich trwalsze budynki murowane, a nawet budowle monumentalne z ·kamienia wymagają stałej k·;mserwacji J. racjonalnego, fachowe~· obch odzen~.a s.ię.
Jedną z najważniejszych przyczyn nietrwałości nowoczesnych budowli, jak ustalono, jest przenikanie wody do muru, zwłaszcza gdy woda ta zawiera ro:tpuszczony
w sobie bezwodnik kwasu węglowego .i awutlenek siarki.
\V;0da z zawartością tych składników rozpuszcza bowiem o wiele lepiej nejrozmaitsze minerały, aniżeli
woda czysta.
. WiS~~~e~ p:':rr·owal::lści kamoon;a i muru woda przemka d?sc gręboko do środka, wypełniając istniejące tam
olw,o:r'..,ct, rozpuszczając po dr·odze różne składniki mine„
ra:1ne. Mamy więc wędrówkę cieczy dio wnętrza. Przy
zmfanie pogody i pJd działaniem światła słonecznego
najbardziej zewnętrzna warstwa kamienia wysycha, podczas gdy wewnątrz wi;l,goć jeszcze pozostała. Teraz zaczyna s:iię 1odbywać pl'oces przecnwny. Zewnętrzna wy,.,.chnięta warstwa ssiie ze Śflodka wilgoć i zaczyna się wę
drówka .cil:eczy "" ·Jdwr{)ltnym kierunku, t. j. ze ś!'odka
na l€Wnątrz. Ciiecz la jest już jakgdyhy ługiiem, Tlozpuści
la ona bowiem mnóstwo składników z tych warstw, przez
któ.r,e przerhodZiiła. Wysychając na powiierzchni muru,
osadza na zewnątirz le wszystlóe Stole, któir·e były w niej
l'lozpuszczone. Zez.a.sem wytwarza s :tę na zewnątrz sk,o rupa
nie przylegająca mocno do swego podłoża, gdyż milędzy
~lwrupą tą, a n~ie.zrniiszicwną jeszcze w!łirstwą kamienia
znajduje &ię warstwa p0ś.red::!Jia, zupełnie jakgdyby zw1otwane jest właśnie rozpuczała. Zwhtczen+e k> spowodo1
s.z,czen'.em .i wyług:>wa111iem L lej w.a rstwy pewnych skład
ników mfa1eralnych, które dostały sLę na zewnątrz. Zczas-em szczególnrlie pod zdii1ałainłem intensywnie rozpuszczającej się wody, zawierającej wyżej wspomniany już dwuł!Le
nek węgla ł s.i:arl<i, ,osłabienie tej warstwy staje się bardzio
znia:czne.
Do tego cl<>chodz:i jednak jeszcze znane pows.ziechnńe
Szczególnie
działanie rozsadzające zamarzającej wody.
z początkiem i końcem zimy, gdy temperatura waha się
ok'.oło O stopni. Woda, która dostała się do 'wnętrza i
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z.amarzła, p'.>W:ększa swoją objętość. Za dnia pod działain.:1em sbńca lód bopniieje, a w nocy znowu zamarza. Tak

ku słońcu, wystawi·on.e na
szczególnie narażone są na
znr!szczerue. Takie bowiem zmi.; my - )bjęt·ości, ni·eszkodliwe
początkowo przy zdrowym mune, stają S:ę n1ebezpieczn.e,
zwłaszcza wtedy, gdy pod zewnętrzn~·mi warstwami znajduje się warstwa osłabiona, zwiotczała. Kamień lub mur od
zewnątrz zaczvna się kruszyć i łuszczyć, tworzą się pę
pewnym czasue pękają !i odpadają.
cherze, które
Najbardz.iej naraiione są mury po slronte południo
wej i poludn~owo-zlłichodniej. Właśnie dJiatego, że są to
stmny sloneczne. A oo słońca illebezpieczeństwo jest najw:ększe. Z drugiiej jednak strony powstają wielkie uszk-0dz·enfa w m~ejscach, w których woda może się gromadzić,
a w:ęc tam, gdzie są pewne wgłębienia uniemożliwiająoo'
~zybJde ściek.anie wody.
Jak z powyższego wynik~ zagadn:iienie nalieżytej konserwac}i murów spn::>wadza s.iię do wynaliezienia sposobu
za.pob:eganii.a prrenlkaniu wmg,od w mur lub kamień.
Najpmstszym nozw~ązan:iiem był-oby ścisłe zamknię
de pór warstwy zewnętrznej, jednakże nie jest to zawsze
możl1iwe, mur bowiem o porlłiCh zasklepionych również
.
ulega zniszczeniu.
Z tego powodu stosu}e s')ę ostalnoo różne · środki
impregnujące, zawierające rozmaite roztwory wosków lub
parafiny, które mają wnikać możliwie głęboko i utrwalić warstwę zewnętrzną, a przytem nie zasklepić otworów. Jednakż·e tldeialnego śriodka kon....~rwacji muru dolychczais n:·e wynaliezfo0to. Wszystkie środki mają swoje
zalety, ale także swoje wady. Hozw5.ązanie problemu wła
ściwej konserwacji murów jest rzeczą niesłychanie trudną,
a:IboW.'em natura silniejsza jest, niż wszystkie środki konserwacyjne. W każdym razie w ostatnich latach poczy- ·
n:1ono ~uże p::lstępy w wa.lice re ZV\ietrzen.tem budowli:
.'m.unowanych.

w:ęc części muru skieriowane
działanie tego „rytmu wilgoci"

po

Stan robót kąnalizacyjnych
i wodociągowych w Łodzi.
Roboty kanalizacyjne w Łodzi rozpoczęte zosta.ł,YI
w 1925 roku.
Pierwsza sieriia robót obejmuje śródmieście; długość
kanałów w ·l ej serii wynosi ogólnie 119 kiJ.ometrów. Do ...
tychczas, jak nas informują, wykonano z tego 88 km
t. j. prawie a/1 całeg0 planu, przy czym są już wykona~
g'towne kolekbory oraz ·:stacja oczyszczama ścieków.
Poza nowymi kanałami Łódź posiada 35 km starych:
czasach; niektóre
kanałów, wylwnywariych w różnych
z nich są na uJfucach, które nie prędlw otrzymają now~
&leć lrnnałów ii dliaitego zakłada &ę czasem w celach kio0r&e!I'w.acyjnych prowizioryczne kanały betonowe. Takich pro.
wiz.ory cznych kania.łów wykonan >y1150 m. b.
Wykonano 1050 wpustów ul:cznych t. zw. studzienek.
Wpusty gęs~0 nozs:.ane w śródmieŚieiu likwidują w dużym
sbo·pihlu zalewy, które w czasie dług-0trwałych, a głównie
gwałt10wnych des,z czów w w~elłu punktach miasta stanowiły p0ważne n~ebezp·iieczeństwo dla komunikacji ulicznej
oraz sute.ren, piwnk i niżej p1>ł1)żony~h sklepów.
\V rnku 1937 wyk1onaine będą odcinki kanałów przy
ul. .Przejazd, Głównej, Fabrycznej i Tylnej tak, że w przyszłym roku · całe śródmieście będzie skanaliZJOwane.
Poważna ·część kanałów jest już czynna, t. j. wiele
domó"v z:oslał1 0 przyłączonych do kanaJfaacji łódzkiej . Ta
ozęść miaStta, gdziie wyk:onan•o kanały, ujęta jest obecnię
w 5 silref, do których ostatnLo dochodzi 6-ta.
Przyłączeń d1J miejskiiej sieci kanalizacyjnej wykonano ·olwło 1700, pozostaje w strefach istniejących kana~
!ów ·około 900 nieruchomości.
Łodź p-Js:ada 4 rzeczki, a mianowic1e: Bałutkę, Łód
kę, Kar Jl ew kę l JasiJeń, do których ki·eruJe się wie1e
cuchnących ruwów z prywatnych P-'Sesyj. Należy zaznaiezyć, że Bałutka Jest d0pływem Łódki, a Karolewka J as:i en i. Dla uzdr Jwienia warrunków sanitarnych miasta
konieczne jest te wszystkie ścieki chować pod ziemią. Poza miastem i w CZl}ściach miasta niezaludnionych prze-
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prowadza się regullację tych rzeczek w otwartym kanale ze spodem z klink1eru, bo<kam:i z pły•t betonowych, natomiast w dzi1e[·n kach zaludnionych tworzone są zupełnie
ziasklep1one kanały, obliicwne n'ł najw1ększy przepływ
w czas1e ulewnych deszczów. Nawel olwarte lmryfo· rzeczki znacznile poprawia stan sanitamy, gdyż brudne Wl{)dy
nLe wsriąkają w dno ki!.inkforu i szybko spływają.
Dopiero po całkowitym uregulowaniu wszystkich rzeczek 1oraz skanaJfaowaruiu miasta. będzie można wszystkie
otw.aTte l'lowy l ścieki wpriowadzić <1o rzeczek, ewent. k~
nałów mi1ejskich i trwale poprawić warunki sanitarne
ŁodZJi.

Roboty wodociągowe w Łodn rozpoczęte były w r-0ku 1931. Plan I serii 1'0bót woo•O·ciągowych przewiduje
budowę situdziien artezyjskiich w dolinie rz. Olechówki na
poł.udniic za miastem, z których woda będzie U.oczona do
zbilOrnika na Budach Stokowskich, skąd będzie rozpmwadzan.a za p0mocą sieci miejskiej. Z tych robót d.otychczas
wylwnano 2 s.tudniie artezyjskie, z których jeclaJ..ą dowier~
oono do głębok'C:>.ści 782 m przez warstwy wodonośne doą
nej kredy. 'y najbliższym czasie .tainstalmvana tam będzie
już wykonana pompa wraz z dodatkowym~ urządzeniami.
W c1ągu kilku miesięcy będą prowadzone próby wydajnośCJ wody w s•tudni oraz badanie jej jakości. Studnia ta
znajduje się w miejsa0wości zwanej Górki Stair·e. Druga
situdn.La, znajdująca si-ę na Chu'Jńach, będzie j'eszcze wieroona poza ·obecni1e dowiercone 763 me-try.
Roboty są tak zaawansowane, że może Jesz.cze w ro~
ku 1937, a najdal•ej w r-0ku 1938 będzi1e . można na oby1-;
dwóch zainsta.lmvać stałe pompy.
Poza 1tym ·całJrow..,cire jest wyk.ona.ny zbiornik :n.a
30.000 m a pojemnośd na Budach Stokowskich wraz z lmmorami zasuw •oraz prawie 29 km rur wodociągowych na
ullicach miasta. Z tego prawie 25 km wykona.n.o ·w ror
ku 1936.
I w. .

Konwersja

pożyczek

dolarowych.

W Nr. 28 „Dziennika Ustaw" z dnia 12. b. m. została
ustawa o konwersji i zamianie papierów emisyjnych państwowych, samorządowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa, wypuszczonych w walutach
\
·
obcych.
Na mocy tej ustawy papiery emisyjne państwowe, wyogłoszona
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puszczone w walutach obcych,. mogą być na żądanie posiadaczy skonwertowane na obligacje państwowej pożycz
ki wewnętrznej. Przepis ten stosuje się do następujących
papierów emisyjnych: 60/o pożyczki dolarowej, 80/o pożyczki dolarowej, 7o;o pożyczki stabilizacyjnej, 7o/o pożyczki dolarowej m. st. Warszawy, 70/o pożyczki dolarowej woj. śląskiego oraz innych papierów emisyjnych, wypuszczonych w walucie dolarowej.
Ustawa upoważnia ministra skarbu do ustalenia w drodze rozporządzenia terminu rozpoczęcia i czasu trwania
konwersji i zamiany ora}; warunków, na jakie konwersja i zamiana będzie dokonana. Na cele konwersji wypuszczona będzie wewnętrzna pożyczka państwowa w obligacjach na okaziciela. opiewających na złote i oprocentowanych w wysokości 41/20/o od 100 w stosunku rocznym.

Odgłosy

Zjazdu Rady Naczelnej
Polskiego Związku Zrzeszeń.

W nOOdzdJeqę, dnia 23 maja odbyło się w gmaahu
Towarzystwa K•red~· towego m. 'Varszawy pos'.edzeniie Rady N a.czelne.i P.ol,sk<Lego Związku Zrzeszeń Własności Nieruchomej i\l.'..ejsk:i;ej.
-· Przeb;1eg posii1edzenia był naider burz}iwy, nieiilety
.jednak ni.e na lematy, dotyczące bolączek własności1 nie
ruchomej, a wyłącznr.•e prawnie w sprawach persoo.alnych.
::\fożna hył•o odn i.eść wrażeruiie, że niektórzy delegaci (ni.es·~ely po części łórlzcy) chaire li w.;zystkie trudności i niebiezp'eczeńs'twa, które piętrzą się w ·a anej chwili przed
własnością rni1e·ruchomą, załatwi·ć przez nie licujące z po
•vagą zgromadzenia brutalne napaś.ci na osoby, pracujące
w Związku. Należ~' wyr3.7...ić ubolewanie, że plaicówka,
mająca reprezentować
·~stniejąca od lat kiJlkunastu i
ónleresy wlasn.ości nieruchomej całeJ Polski, narażona
jest na kj.e.r.)wan.ie swymi l<0sami. przez zgromadzenie,
które samu u s:.ebi·e nie potr.afi wytworzyć atmosfery
spok()jnej prncy ·i poszainowama cudzej gooności.
Przypuszczamy, że cała wlasniość nieruchoma bę
dóe mi1ała uzasadni:rny żal do naczelneg•o kierowirictwa
Związku ·o lakie •Jbniżanie poziomu reprezentacyjnej org,ru1iizacji.

imponujący

Przechodaj.om ulicy Gdańskiej w ok·olicy ul. Legionów rzuca się w oczy imponujących rozmiarów budowa
wznosząca się przy zbiegu wymienionych ulic. Jest to
nowobudujący się dom mieszkalny, należący do p. I. Salomonowicza, który przysporzył miastu już jeden piękny
dom przy ul. Gdańskiej Nr. 74.
Jak się dowiedzieliśmy, dom ten będzie zaopatrzony
we wszelkie najnowocześniejsze urządzenia, i wygody a
przy tym, co jest godne podkreślenia, zawiera on w więl~
swści małe mieszkania, dostępne również dla warstw śred-
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nio zamożnych. Na ogólną liczbę 46 lokali, znajdują się
w tym domu 4 mieszkania 1-pokojowe, 22 dwupokojowe,
13 - trzypokojowych; 3 - czteropokojowe oraz 4 lokale
handlowe. Dom posiada cztery pięlra i zaopatrzony jest
w dwie windy. Każde mieszkanie posiada przynajmniej
jeden pokój frontowy. W domu znajduje się pralnia elektryczna, suszarnia i magiel do użytku wszystkich lokatorów. Ogrzewanie cenlralne systemn „BiB " pozwalające
regulować temperaturę wedhlg życzenia lokatora. Konstrukcja jesl wyłącznie żelazo betonowa.

FASADA DOMU.PRZY ZBIEGU, ULIC_GDAŃSKIEJ_i LEGIONÓW.

•

Doroczne Zebranie
Centralnego StowarŻyszenia
Właścicieli Nieruchomości

m. Łodzi.

W dniu 19 maja odbyło się doroczne Ogólne Zebranie
Centralnego Stowarzyszenia Właścicieli Nierum. Łodzi , w lokalu przy ul. Piotrkowskiej Nr 46.
Po zagajeniu zebrania przez p. prezesa J. Bednarskiego
powołano na jego propozycję na przewodniczącego p.
Mieczysława Prussaka, który zaprosił na asesorów pp. M.
Warchiwkera i Baumana.
N a wstępie na wniosek przewodniczącego uczczono
przez powstanie pamięć zmarłych w ubiegłym roku człon·
ków Stowarzyszenia, a mianowicie członków Zarządu
Mendla Dobranickiego i Adolfa Zadziewicza, b. członka
Komisji Rewizyjąej Teodora Mahlendorfa, inż. Henryka Birnbauma, Hugona Gillesa, Henryka Zylberblata, Karola Fran~zke, J akóba Wind mana, Izraela Zandberga, Hermana MaJerana, Henryka Henrykowskiego, Sz. Wassermana, Dawida Lasockiego i S. B. Frydmana.
Po przystąpieniu do porządku dziennego zabrał głos
p. Wolf, zaznajamiając obecnych ze stanem finansowym
~towarzyszenia i i przedstawiając bilans i rachunek str at
~ zysków za rok sprawozdawczy 1936, które zostały przy-

r~n~H~„-::~:=~~;~:::::-:-~-''"--~-r
i ROSICKI, KAWECKI i s~

członków
chomości

jęte.

Sprawozdanie ogólne z działalności Stowarzyszenia zło
żył p. inż. KróL omawiając szereg aktualnych spraw i
bolączek właścicieli nicruch<rn10ści. .\f. in. referent omów~ł sprawy podalkrnw, sanitarno-porządkowe, sprawy wymiaru opłat stemplowyc'i. dl zaświadczeń, wyda,vanych
lokatorom dla urzędów skarbawych. sprawy remontu domów, dozorców domowych, śmietnic, ilp. w klórvch Stowarzyszenie podjcJo interwencje: u odnośnych wladz.
i BiSprawozdanie z Łćdzkicgo (~łosu Obywalelskicao
0
blioteki złożył p. Friese.
Preliminarz budżetowy na rok 1937, przedłożony zebranym przez p. Wolfa, zoslał przyjęty.
~ wynik~1 przreprowadzonych wyborów wybrani zo,
sta[1 ponownie du Zarządu ustępujący wskutek wy10~, 1warna
P~· L. Sa.00--?Ieer, O. Fr:esc, E. Giinlher, i!nż. L. LubotynioJ. L1chtenherg, poza tym przeszli do Zarządu pp.
'''lCZ I
B. Goi!.~ i Kam1 We'Lge1t, oraz jalw zaistępcy członków
Zarządu pp. E. Gebkr, M. A. Prussak, i O. Hagner,
Komisję 13.ewizyjną wybrano w składzie następującym:
Bauman, Senff, Fruchtgarten, Gross i Wajs.
V"! wolnych wnioskach p. inż. Król poruszył sprawę
projektowanych nowych obciążel'I własności nieruchomej
na rzecz samorządu, które mają być przedmiotem obrad
na.obecnej sesj.i sejmowej. W sprawie tej" przyjęto nastę
pującą
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rezolucję:

. '.,Obciąż~ni~ własno~ci nieruchomej wszelkiego rodzaju
swiadczeruam1 znaczmc przekracza jej możliwości finansowe, sZC7!ególJ1:,e PTZY ~slniej4cych ograniczeniach we
zarobkowym.
vdadaniu swym maj~tkicm i źródłem
W tych w.a~u~ach me do pomyślenia jest jakiekolwiek
?alsze obc~ąz_eme ~a ~zccz .ciał komunalnych, jak. to zło
zone w ~ejm1e wmoslo projektują. Jedynym sposobem nap~a~y fmansów komunalnych jest po pierwsze usprawrneme. pracy samorządu drogą umożliwienia współpracy
szerokim . rzeszom wlas~ości nieruchomej, po drugie
rozszerzemc g~o~a podalrnków na warstwy dotychczas
stosunkowo mmej na rzecz samorządu obciążone. Własność
na sobie
nieruchoma i tak od lal prawie 20-tu dźwiaa
0
główn_ą cz~ść ciężaru utrzymania samorządu miejskiego,
obecme wi.ęc .w. żadnym wypadku nie zasługuje na cło
prowadzeme. Jej do ostatecznej ruiny przez dodatkowe
opodatkowame.
T~ też O~ólne Zel>ranic jak najkategoryczniej protes~uj~ przeciwko propozycjom Związku Miast Polsldcl~
nadzwyczajnej sesji Sejmu i
~niesionym pod obrady
Senatu".

Przejazd 21

Orla

Telefon 107-70

Telefon 218-47
POLECA 1 Ą:

Cement „ Wiek", wapno, gips, trzcinę, smołę,
i mączkę szamotową.
Izolacja ścian i ;ur.

tekturę smołowcową, cegłę

Przedawnienie skarbowego
roszczenia podatkowego
Obowi ązująca obecni.ie ZILowe1izowana Ordynacja Poda:tkowd pod względem p-r zedawnieni·a roszctenia podatl<!owrgo r.ozróżnfa 1) przedawnienie prawa wymiaru podatku, 2) prze.ctawn~eniie prawa ściągnięcia należności podalk1owej.
() 1]f~ chodzi •O prawo do uskutecznieni.-. wymiaru po'falku, to według airt. 99 ordynacji podatkowej prawo to
przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku
kal{"'ndarzowego, w którym powslał obowiązek podatkowy.
Przedawn~.e.niie to r.ozciąga się również na dodatki
pnypaclają·ce na rzecz zw~ ązków samorządowych.
O :~·e chodzi a prawo przymuo;;owegu ściągnięcia wymierz'onego już podatku, to prawo to przedawnia się z upl~· wem 5 Iial, licząc od k·ońca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności.
Odro-czen~e terminu płatno'5ci lub r-ozłożenie na racy
należnośd -o.raz każda czyll.Il!ość władzy skarbowej zmie'"
rzająca do śc:ągnięcia Lej nal·eżności przerywa bieg przedawn:eniiia.
Przedawn1enJe naJleżnośd po<liatkowej pociąga za sobą prze.dawni.en.ie również d'°datków państwowych i samorządowy-eh, ,odset·e k od zaległości, oraz kosztów egzekucyjnych przypadających od przedawnfonych należności<.
PrzedawnfonJ:e ,określ·one wyżej nie pozbawia skarbu
pańs,lwa prawa do uzyskania zaspokojen.1a z przedmiotów
majątkowych na których rnrleżnJść podatkowa jest zabezp:·eczona hiip0teką, w rejestr.te lub zastawem.
W st0sunku do przedJawmeń prawa ściągnięcia należności podatkowych, rozpoczętych przed dniem 1 stycznfa 1936 r. a w dn.iu lym według dotychc.talSIOIWJCh prze-<
p:1sów jeszcze nie uki:H1czonych stosuje się przepisy Ordynacji p ,oclatkowej, }ednak z pewnymi ·~graniczeniami.
W przypadku, ~dy według d·Jtychczasowych przepi"'
:s(1w IJrawo d·a ściągnięcia naleźnQści nie ulegało przedaw"'
nieniu - bi·eg terminu przewidzianego w Ordynacji P.odatkowej rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 1936.

'

Komunikat Starostwa Grodzkiego
Z nastaniem upalnych dni na ulicach Lodzi, pomimo
trzy la„otn~go, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poIew ania jezdni •o raz jeduora:1;owego . porannego 11olewania
cibcdnikó\Y, unoszą się tumany kurzu, utrudniające odd) chani~ oraz wnoszące w powietrze miliardy bakcyll
cbc.irohołwórczycb.

W trosce · podlllesienie zdrowotnego stanu miasta,
Starosta GNdzk• Łódzki wydał zarządzenie, aby dozorcy
w dDI upalna p·ołewall jeulnie ro .na,jmniej .f razy dzien"'
nie t.j. między godz. 6-'i, 10-11, 13-1.f i 17-18, a w miarę
pulr1.eby jak najczęściej, chodniki zaś ·Jprócz obowiązu
jącego ·obecnie polewania rano mi«!dzy gDdz. 6-'i, po
raz drugi ml(!dzy 13-1".
Dozorcy, którzy nie będą się stosowali do tego zarządzienia, b~dą bezwzględnie poC1ągaoi do odpowiedzialności kaM1D-.administracyjnej.
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I wiadomości bieżące .

Administrowanie
nieruchomościami cudzoziemców.
z.ostał okólnik Komisji Dewiwiwej,
obowiązujące dO'tychczas przepizarządzania nieruchomościami, stan-0wią-<

Ostatn:i-o wydany
zmi1enfający

częściie>wio

sy w spraw1e
cymi własność cudz1ozdemc6w, za jakich w sensie przepisów dewiz,0wych uważan~ są zarówno faktyczni cu~o
z,iemcy, jak ii 1obywa:te1e pioJs.cy pnebywafący strule zagra·nlliC4.
I
c
ry: rr ""'
Na mocy tego okólnika dzii,erżawcy i lokafol!"zy nieruchomości, sitanowdących własność cudzoziemc6w, uprawni1e ni wsitali do płaioenia wsrellkich z tytułu dzierżawy i
najmu należności do rąk zam~eszkałych w kraju, należy
cie upoważni1onych adminis.tralorrów rneruchomośd. Ponadto 1okólnik upo 1ważnił inne osoby do płacenia wspomnfanym administrato'!'lom wszelkich na1eżności z innych
tytułów, a .::irgana egzekucyjne do wypłacania tym admi~
nliistratoTlom sum wyegz1ekwowanyich.
Przepisy, odnoszące się do administratorów stosują się
analogicznie do zarządców przymusowych, sekwestratorów
i kuratorów.
Okólnik upoważnił administratorów do inkasowania wyżej wspomnianych należności , do opłacania w
kraju
wszelkich wydatków, związanych z administracją. spłaty
odsetek i kapitałów długów hipotecznych.
Właścłciele nieruchomości. emboziemcy uprawnieni z.ostali do l{)(rzymywania z flochodów nieruchomości
podczas bytności w kraju do 300 zf miesięrznie za każdy
miesiąc pobytu bez prawa wywozu.
Wypłaty, jeżeli mają służyć na pokrycie należności
cudzoziemca, dokonywane być m ogą jedynie drogą wpłaty
na rachunek zablokowany wirrzyciel a w banku dewizowym.
Powyższa technika administrowania nieruchomości cudwziemców dokonywana b_vć może pod warunkiem, że
adminiJStratorzy wpłacać. będią di) końca każdego m~esiąca
pozostałą z ubirgłego miesiąca nadwyżkę w zainkasowanej
gotówce, a uzyskanych z wymienionych nieruchomośd
prrzy.chodów naid wydaitkam~ do banku dewizowego na rachunek zablokowany, sklaclaiąc bankowi pisemne rozliczenie potrąooń, dokonywanych w związku z wydatkami na
oo1e administracyjne.
Administratorowi nic wolno bez zezwolenia władz przekazać za gqmicę lub w~rpłacić w kraju jakąkolwie1k~
zainkasowaną w gotówce lub w innych środkach płalni
czych sumę do rąk właściciela cudzoziemca. Wypłaty
w kraju z poI1ecenia cudZioziiemca do rąk osób trzecich do- .
puszczone są tylko na cele Z\viązane z administr~cją nieruchomości lub jej obciążeniem hipotecznym. Administratorzy uprawnieni z.ostali do podejmowania z ·banków dewizowych i oddziałów Banku Polskiego z rachunków zablokowanych kwot na cele związane z wydatkami adminislracyjnymi i spłacaniem długów hipotecznych.

Dalsze uproszczenia meldunkowe.
Nowe upr,oszczenia meldunkowe, o których wpl"IOi\vadzeruiu z <lni1em 1 kwietnia dionosmśmy w poprzedrnim numerze, dotyczą przede wszystkim : przyjezdnych, wycieczek i dowodów osobislych.
Przyjezdny zaitrzymujący sć·~ w mileszkaniu prywatnym,
wypisuje obecnie na karcie meldunkowej tylko imię, nazwisko, miejscowość skąd przybył i stałe miejsce zamieszkania.
Nie pnlrzebuje już jak dawmej wyszczegóilniać swego zaw1odu, wieku, stanu -cywdil:neig<>, przynależności pań
stwowej oraz wymieniać jakim dowodem się legitymuje.
Poza tym wobec wysuwanych wątpliwości w sprawie
zapisywanira służby domowej do i·ejestrn mieszkańców, z
uwagi na znaczną ruchliwość i niestałość Lego elementu
w ośrodkach miejskich, ministerstwo spraw wewnętrznych
wyjaśniło, że osoby należące do służby domowej powinny
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być wpisywane do rejestru mieszkańców nie natychmiast
po przybyciu do danej gminy, lecz dopiero wówczas gdy
dłuższy okres pobytu w gminie i ześródkowani e w niej
stosunków osobistych i gospodarczych (przede wszystkim
trwałe wykonywanie na obszarze gminy swego zawodu),
pozwoli stwierdzić fakt zamieszkania w gminie.
Do chwili ustalenia tych okoliczności służba domowa
powinna być meldowana na pobyt czasowy, t. j. na kartkach zieLmych.
Wydatną zmianę przynoszą uproszczenia meldunkowe
dla wycieczek. Na karcie meldunkowej wpisuje się obecnie
tylko kierownik wycieczki, który wymienia ogólną liczbę
towarzyszących mu osób. System meldowania osób stale
w danej miejscowości zamieszkałych powstaje bez zmiany.
Gndne uwagi jest n·owowprowad·zone uproszczefue formalne. według którego w dowodach osobistych, wydawanych od 1 '\wietnia r. b., figuruje tylko imię, nazwisko i
rok urodzenia właściciela dowodu, bez wymieniani:;i imion rodziców.
Poza tymi upiroszczeniami zarrządy gminne uprawnione
są do wprowadzania we własnym zakresie udogodnień
w systemie meidunkówym. Jak wynika z oświadczenia
naczelnika Wydziału Ewidencji w Łodzi p. Adama Wysockiego, Zarząd Miejski zaliczył w tej mierze do głównych
swych zadań wprowadzenie najdalej idących uproszczeń
meldunkowych oraz usprawnienie wszelkich czynności
w taki sp)sób, ażeby ciążące na obywatelu o·bowiązkf
sprowadzić do funkcyj tylko najbardziej koniecznych i
ażeby ostateczne załatwienie sprawy dla każdej zainteresowanej osoby mogło nastąpić w szybkim czasie.
.Jalm cel najbliższy Wydz.dial Ewidencji Ludności m. Ło
dzi postawił sobie dążenie do zmiany systemu dwukartkowego na jednokartkowy, co faktycznie byłoby nader pożądaną inowacją.

Sprawa szyldów w

Łodzi.

W związku z uporządkowaniem miast w myśl prze-

pisów prawa przemysl1owego miia.Sto nasze podzielmle zopod wzgJ.ędem rodzaju dozwolonych do wywiieszanfa
szyldów, na 3 strefy.
Strefa l 1obejmuje śr6d.JU1eście od Placu Wolności,
Pomorskiej !i żer.omskiego. W okręgu tym przewidziane
s.ą szyldy neonowe, szklane, L. liter nasad:zionych, ewen-1
tua1nfo cht"omowanych.
Okręg II obejmuje półoocno-zachodnią część miasta
po przez Bałuckł Rynek, Łagiewnicką, Brzezińską, Pomorską, Za.gajnikiową, Napiórkowskiego, Nad Jasi-en.i:\,
Wókza.ńską, J{ątrtą 1 żeromskiego, Łąlmwą, Leszno, Jerzego, Ogrodową, Lutomierską i Zgierską. W tej strefie
prz.e'"'idz.iaine s.ą litery nasadrone.
W strefiie III 1 obejmującej pozostałą część mi,asta dozwolone są szyldy blaszane. \Vywieszki w oknach s~ niedopus,zczalne.
Szyld powinliien zawierać oznaczenie przemys.łu,imiE3
1 nazwisko wlaścicie'la firmy według brzmienia zawartego
''" potwierdzeniu zgłoszenia do urzędu przemysłowego
lu!> .rej.estru handfowego.
Na wywfoszenliie nowego szyldu wymagane jest uzyskanie zezwolema Inspekcji Budowlanej.
stał-o

Opłata

stemplowa od aktów sprzedaży parcel
budowlanych.

wyjaśnieniem M\nislerslwa Skarbu akly
własności nieruchomości, uznanych za lereny
budowlane w gminach wiejskich jak również akty sprze-

Zgodnie z

przejścia

daży

parcel budowlanych oraz innych gruntów w miapodlegają opłacie stemplowej w wysokości 4°'o od
wartości obiektu, natomiast stawka ulgowa w wysokości
1o/o ma zastosowanie wyłącznie do gruntów, podlegających
przepisom o reformie rolnej.

stach

Rozporządzenie wykonawcze
do ustawy o podatku gruntowym.
Ogłoszone zostało rozporządzenie

wykonawcze do <le-

kreltl Prez. Rzplilej o zmianie prwpisów o

podatku gruntowym, które m. in.

pańshrnwym
wyjaśnia, że państwo-
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wemu podatkowi grunt-0wem11 - podlegają wszystkie grunty w gmina·c h wiejskich i miejskich zarówno pry\valne,
jak i stanowiące własność, Państwa · i innych związków
publicznopraw nych. Grunty położone w miastm;h poqlegające pal).stwowemu podalkowi od nieruchomości , wo1ne są od podatku grunlowego. Zwolnienie lo dotyczy także gt·untów, ustawowo zwolnionych )ia mocy al't: 2 del~retu o podat}rn od. nieruchomości od tego podatku.

Opłaty egzekucyjn e przy eksmisji. •
Na lŁtzne zapytania ·k!omunikujemy, . że na mocy~oz
por~ą~lzen iśi ·z 1936, 1'. •o taksii·e za czynności komoirni.kówi,
w wypadku eksmisja z l·okalu, prz<epPOWi\!::lzonej przez
~omorn i ka, naJ.eży s1ę k·omornik·owi, prz.ede wszystkim
i<>płala stała 2 zł ·od każdej izby~ przy czym pomfiesz;czeń
p0b10ocznych jak: przedpokoje, lwrylarze, weraindy, ła
zienki, ~piżamie, alkowy i pokoje dla służby, nie uwzględma się przy ·obliczaniu opłaty.
Ponadto nal·eży sJę komornik.owi zwrot wydatków
goló\vkowy1ch, poni·esionych prze.z m~o na opłaty pocztowe, doręcz·en.i:a, koszty og~01Szeń iitd.
_NI·ezależnJ1e •o d tego komornik pobiera za sporzą
dzen~ c wezwań, zawladJmień, protokołów i inny.eh pism,
klóre nal1eży sporządzić z urzędu, t. zw. ryczałt kance-.
lairyjny, tytułem zwrotu <Odnośnych wydatków. Ryczałt
Len wynos.i ·od wnhosku o wszczęcie egzekucji przez eks·
misję 3 zł.
.Teżel: komo·rnlik na żądanie strony wykonywa czynność poza gran.icą administracyjną mi·ejsoowości w któ~
~·ej ma si1edzii?ę, należy mu się wynagroazeni e z~ pirz,eJazd w kw001oe 20 gr za każdy rozpoczęty kilometr, liczą~ drogę najl~ró.tszą ·od jego siedziby Clio miejsca dokonama .czynnośm I z powrot-em.
~eżel~ czynność TIJie doszła do skutku, nal·eży się kor
mormkow1 •Oplata 2 zł.
Odpowiedzialność cywilna
właścicieli nieruchomości
Odszkodowan ie w wysokości 180.000 zł za śmierć lokatora
spowodowaną wadliwą budową łazienki.

Sąd Okręgowy cywilny w Warszawie ogłosi ł niedawno
wyrnk w ~pra~vie . skargi o odszkodowani e wytoczonej
przez ~odz111ę ~p" mż. Guertlera, zmarłego podczas ko~zy_sta!11a z kąp1eh w łazience. Sekcja zwłok wykazała, że
s.rme~c s:powodo"'~ana z~stała zatruciem gazami spalinowymi! ktore wydz1elaly się w łazience i co, jak ekspertyza
techmczna wykazała, spowodowane było kiepskim slancm
przewodów kominowych.
. Hodzi~a. i.nżyn~era wystąpiła na drogę sądową prze~1wko _w!asc1cielow1 domu vVilczyńskiemu oraz prof. Pohtechmln warszawskiej Żurawskiemu, który wyaotował
phm domu, domagając się odszkodowani a vf w,Ysokości
150.000 zł.
, . . W wyniku rozprawy zapadł wyrok skazujący wła
sc1c1ela domu na zapłacenie 80.000 zł.
- Powyższy wypadek ilustruje i;iajdohitniej na jakie
szlwd~ na~ażają . ~ię ~łaściciele nieruchomości, którzy nie
ubezp1eczaJą swoich · realności od odpowiedzialności cywilnej. Opłala ta bardzo niska może nieraz uchronić wła
śdciela domu przed utratą całego majątku. Towarzystwo
nasze załatwia sprawy ubezpieczeń od wypadków dla
członków i udziela przy zawarciu umów za pośrednic
twem Towarzystwa specjalnego opustu.

Podwyższenie opłat od skarg do N. T. A.
Opłaty od skarg wnoszonych do NT A uległy podro-

_

żeniu. Przy warloścl sporu do 1000 zł opłata utrzymana
została w wysokości 40 zł. Również• przy wartości sporu

lod 1 tys. do 3 tys. zł opłata wynosi jak dawniej 60 zł. N a,tomiast przy wyższej wartości opłaty zostały podwyższone:
przy \V~tości sporu od . 3 do 10 tys. zł. z 60 na 75 zł.
Przy wartości powyż·ej 1_0 tys. zł. - opłata wynosi' 75 zł . .
1.0 'tys. zł.. . ....-- · .. „,
plus ' 0,5 proc. od nadwyżki polia!l
.
..

.

"'

~

1
1

W dniu H ma1a 1937 r.
lat 61

zmarł

w wi:l

HUGO ·· GILLES
. nie:ruchomości przy ul. 6-go
Sierpnia 10 ,i Wólczańskiej 41
współwłaściciel

przez szereg lat członkiem
: ·naszegd Stowarzyszen ia, gdzie zaskarbił sobie
powszechną sympatię dzięki swym osobistym ·
zaletom oraz gorącemu oddani.u sprawom
własności nieruchomej.
Zmarły

Cześć

był

Jego

pamięci!

Centralne Stowarzysze nie

Właś[i[ieli nieru[bOillOŚ[i Dl. Łodzi
i Województwa

Łódzkiego

w

Łodzi

Spadkobier cy ponoszą skutki zalegania
z czynszem najmu .
Sąd Najwyższy w W arszaWLe r·ozpa.trywał n1edawno
sprawę eksnr:, syjną, wytocwną pr21eciw l·okatonom,. którzy

jakoo spadkoobiercy zajmowal:i ~ieszka~ie w~p~lme ,Po
śni i1e:rd spadkoodawcy. Spadkob~ercy me chc1e1i wyr~w
czynszu, z którym zalegał ich
nać :kii·lkumli1esięczn.eg0
spadkodawca •twiierdząc, że zal1eg}.ość zmarłego nie może
być pods.tawą do skargJ eksmisyjnej. Sąd Najwyższy jecJ..nak orzekł, że zaleganie z czynszem lokat01'a zmarłego
stanowi powód do wypo,viedzeni a najmu i wyloczenia
pozwu 10 ·eksmiisj-ę takż,e J)T.Zeci1wko jego spadkiohiercom ,
a 'wj:ęc dzliied::>m, rodzicom lub rodzeńs.twu, -o ile oni
w chwili śmierci wspólnie ze spadkodawcą zajmowali
j>ed.n o mj1eszkan~e.
Pracodawcą prowadzącego meldunki,
zaangażowanego przez administra tora domu,
jest właściciel domu.
Zakład Ubezpiiieczeń Społecznych wyjaśnił, że wwy-_
padkach gdy pełnomocnictwo administratora domu l'Ub
Jego umowa z właścicielem przewiduje, że adrnintsrlra(-t
·Lor .obowiązany j•e st do pr.ow.adzen~a meldunków osobiście.·
lub przoez osobę trzecią di gdy meldunki pr·ow.a<lzi osoba
trzeda.· oo sp()ltykanę jest najczęściej, wówczas za praoo- ·
dawcę , me1dunlwwego uważa się z reguły właściciela domu.
AdminiJs.triabor bowiem, raJngażując meldunkoweg o działa w zaslępstw!iie di w imioemu właścicie1a.
J<>dynie w wypadkach, gdy administrator wypłaca
meldunk·owem u wynagrodzeni e z własnych funduszów;
wówczas należy za pracodawcę uznać aidmfa:tńsllratora, a
n'iie wlaściide.la domu.

Przedłużenie czasu trwania konwersji
państwowych pożyczek wewnętrznych.
Rozporządzeniem Ministra Skarbu z dn. 23 kwietnia
r . b. czas trwania konwersji obligacyj państwowych poży~
czek wewnęlrznych na 40/o P•ożyczkę Konsolidacyjną
przedłużony został do 14 lipca r. b.

Tydzień

„Czerwon.e go

Krzyża".

W ·okresie „Tygódnia" Czerwonego Krzyża od 1-10
czerw<'a zorgani.wwan a 2iost.a nie na terenie m. Łodzł
akcja: ząiórki ofiar wśród lokatorów i w tym celu do.
.
stariczone zostaną do domów specjalne listy.
W związku z powyższym wzywamy właścicieli · nie~ '

IO
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ruchomości, aby swą czynnną współpracą poparli akcję
„Czerwonego Krzyża", jako instytucji wyższej użyteczności
publicznej, oddającej niezmiernej wagi usługi społeczeń
stwu.

Srebrne .gody.
)V dniu 15 maja r. b. p. Emil Giinłher, czl.onek zaCentralnego St1owiarzyszeni;1 Właścicieli Nieruchoczfonek Komitetu Nadzorczego Towarzystwa Kre;J;rtiowego m. L>0dzi, prze;inysłolliec łódzki, i0bchodził
wraz z małżonką Elźbi-etą Giinther, ur. Kircbof jubileusz srebrnych godów.
Szanownym Jubilafom składamy jak najserdeczniej·
sze życzenia wszelkiej pomyślności.
l'ządu
mości,
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Smoła.

Smoła.

Podajemy do wiadomości, że członkowie naszego Stowarzyszenia mogą otrzymać w GAZOWNI MIEJSKIEJ

smąłę

•
•
• •
po zn1zoneJ
cenie.

W związku z powyższym prosimy PP . Członków
o zgłaszanie się do naszego biura, celem otrzymania
kwitów do gazowni.
CENTRALNE STOWARZYSZENIE

WŁAŚC. NIERUCHOMOŚCI M. ŁODZI

W kraju
20

•
I

poza krajem.

tysięcy majątków

bez

właścicieli.

Mimo upływu 17 Łat ·o d zakończend.a działań wojennych n Le zdoiailJLśmy dotąd całkowide usunąć skutków
wojny. Według -os.tatniieh ohlliczeń, ok-oło 20.000 majątków
na wsi J w miastaich nie pi'>siada właścici1el~. Zaginęli onJi.
w za~vi·eTus~e woj-ennej przed r. 1921, a ich g·ospodairstwa
pozostają pod kontrolą rządu. Większość tych mająt
ków, to gospodarstwa drobniejsze, lub place w obr,ębie
·
mi·ajsl.
Uregu1;)\vanLe sprawy posiadania tych gospodarstw
jest niewątpliwie wysoce aktualne. Projekt odpowiedniej
ustawy znajduje się już w Senacie i na jednej z najbliższych sesyj będzie załatwiony. Majątki te otrzymają
nowych właścicieli, którymi w pierwszym rzędzie .qędzie
Państwo •o·ra~ samorządy.

Nowoczesne urządzenia
domów mieszkalnych w Polsce.
Jak wykazują rebrane przez Związek Miast Pollkiieh dane statystyczne, na. 620.000 domów mieszkai1nych
we wszysilk~:ch miastach P1vlski tylko 80 tysięcy posiada
k.a.nałizację, a i0lwk> 100 tysięcy wodociąg.
Dornów, któr·e mają naj~ażniiejsze urządzeruLa, t.j.
wudę, kanalfaację, elektryczność :i gaz, mamy zaledwie
62 itysią.cie, c:> wynos.i zaJ·edwie 10 proc. ogólnej liczby
budynków.
Zwłaszcza jaskrawo wys•tępuje upośl·edzenie mJast na
wschodrie Pol~kJi: na 83.000 d3mów w miastach województw ws-chodn:ch, Jran.a:lizacj~ posiada około 2 tysiące,
a np. gaz. : . zaledwiiie 100 budynków.

Emalia lakierowa „Favorit"•
Emalia „Favorit", produkowana przez firmf; E. Sluldt
z dużym zainteresowaniem sfer przemysłowo-handlowych, jak również kćnisume11Lów prywatnych. Znajduje również zastosowanie w przemyśle, rzemiośle, budownictwie, architekturze wnętrz jak i gospodarstwie domowym.
Firma powyższa wyrabia kilka rodzajów emaliib
przede wszystkim błyszczącą do emaliowania: samochodów, karoseryj, rowerów, drzwi, okien, podłóg, jak również z metalu i wszystkich innych materiałów.
Emalie „Favorit" rozlewają się szybko i równomiernie, nie znać na nich śladu pendzla, i dzięki temu mogą
nimi malować wszyscy nie mający żadnej wprawy w emaliowaniu czy lakierowaniu. Emalie „Favorit" są trwałe,
dużo tańsze od zagranicznych. Firma wyrabia także wszelkie farby dla celów przemysłowych i prywatnych. Firma
„Favorit" mieści się w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 43
(tel. 130-74 ).
w

t~odzi, spotkała się

i

wOJEWÓDZTWA

ŁÓDZKIEGO

w

ŁODZI

ul. Piotrkowska Nr. 46.

Wznowienie działalności emisyjnej
Towarzystwa Kredytowego Warszawy.
Towarzystwo Kredytowe m. ·w arszawy wznowiło
z dniem 20 mają r. b. udzielanie pożyczek hipotecznych
na nieruchomości miejskie.
Pożyczki wydawane będą w 50(o-wych listach zastawnych umarzanych w równych półrocznych ratach amortyzacyjnych w okresach 17, 26 i 321/2 lat ściśle według
wzoru 5o/o-wych pożyczek przedwojennych Towarzystwa.
Pożyczki będą udzielane na spłaty długów, na moder·
nizację domów, na nadbudówki i przeróbki lokali więk
szych na mniejsze, na wszelkiego rodzaju melioracje, na
remonty zwykłe oraz na spłaty z tytułu działów rndzinnych, przy czym pierwsze ńsl wo przed innymi reflektantami będą mieli dotychczasowi członkowie Towarzystwa.

Straty właścicieli nieruchomości w Kaliszu
z powodu moratorium mieszkaniowego.
Prz,e prowadmna w Ka.lis.zn

przez

Slowarzyszen-1e

Wł&śc" cieli nieruch0mości ankieta, ·obejmująca 270 nieruchomości, wykazała, że s.traty właścicieli domów z powodu moraLor.ium miieszkanioweg•o i wynikającego stąd
przymusu dostarczan·i a bezriobJtnym bezpłatnych mieszkań wynoszą miesięcznie zł.

Ożywienie

13.831, t. j. I"locznie

gospodarcze na

zł

165,972,

Węgrzech .

Jak nas iinf.ormują z W ęgiier. w ostatrum czasie nastą
tam znacz:ie 1ożywi.enie gospodarcze. Wskazuje na
to wydatny wzriost zatrudn•ienia ·zarówno robotników jak
l rzemi!eślników, wynoszący około Ho/o. Wzrost ogólnej
produkcji w I kwwtail..e r. b. w porówna."liu z tym samym
okres.em roku uhiegłego wynosi o1rnło 28010. OżyWieuie to
zaznaczyio s~ę r6wnież w ruchu budowlanym, w szczególności '" Budapeszcie, gd'zie ostatnio WJbudowano sz.erieg nowych domów miies.z kalnych i. will. .
pii~J

Budowa domów umeblowanych.
W "jednym z poważniejszych czasopism amerykańi
skich, poświęconych sprawom budlownidwa, przepowiada
się, że w niedługim czasiiie domy będą oddawane du użyt
ku już w stanie umeblowanym, nadiającym się do natych'miaistowego zamieszkania bez potrzeby wnoszenia mebli
litp. Tak, jak to już ma mi·e.Jsoe z łazien.kam~ śpiżarniiił'
mi, kuchm.amli„ ogr~ew.aniiem, oświlietleniem, :r;aicti<em, tak
będzie stopln!io:wo i z, po.wstalłymi! częściami mieszkaruia.
P<Qk.0~1e pir',zy budowie 1otrz.ymają •szafy, łóżka, tapczruny,
komody, kredensy itp. od 1raizu wbudowanie wraz. z ca.łością budynku, taik ż.e ruchomościami domowyml będą
w pcr.zys.z;Łośd Jedy:niie krzesła. Pozwoli to na osiągnięcie
poważnych os:Zcr..ędru:)ści, mpewni :r:acjonalne iiozplano~
wanie wnętrz, ułatwiając sprzątanie i inne korzyści.
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Tablice partyjne w domach w Berlinie
"\Vładze nal'lodowio socjalistycznej , partii w Berlinie
wydały zarządLcni1e aby we wszystkiich domach, posiadających najnm1ej 4 m~eszka.nia, wywieswne 1i0stały jedno1%ego typu tabl.i·oo, na których mają być umi~zczan:e
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E:M A L I A

LA K I ERO W A

„FAVORIT"

wsz.elkie komunilrnty i ·obwieszc·z enia partyjne, Charakl:lery~lyczne jest, że k1oszt nabycia tych tabl!ic : obciąża

ZAPEWNIA ŁATWE, SZ'(BKIE
I ESTETYCZNE ODŚWIEŻANIE
DRZWI, OKIEN, PODŁÓG, KAROSERII, MEBLI I T. P. WSZELKIE
FARBY I LAKIERY DLA CELÓW
PRZEMYSŁOWYCH i PRYWATNYCH

\Ylaśc.ideli nieruchJmości.

Podwyżka

komornego we Francji.

francuskie donioszą, że w związku z ostatni~
franka rząd zamcrierza zniieść obowiązujący
d:olychczas zakaz podwyższanlia komornego w starych
domach, Os i ągni·ęta w ten sposób podwyżka czynszów
mnrożliwi wyk1onywanie remontów w starych domach, oo
p'Jdągni1e za sobą zwiększenie zatrudnienia.
Znamienne jesil:, ie podwyżka lmmox.nego ma być wprowiadz.ona w kraju, rządzonym przez większość socjalli--

ł

PJ~ma
dewaluacją

~~~

Przetworów

Fabryka

Ee

I
i

Chemicznych

T

S

tóoź, ul. Drewnowska 43 • Telefon 130-74

... -

-r

'

Z półki księgarskiej.
K1odeks nieruchomości miejskiej. (Ustawy, rozpoczą
dzenóa, okólniki, >0rzeczniotwo, komentarz - \Varszawa
1937 r„ nakładem wydawniictwa „Hawu", w opraoowa:nfo magistrów prawa A. Hojk•.?J i W. ~fon.ka).
Praca zakriJj.ona je.s.t na w~ększą skaiLę, gdyż ma nią
być •objęly c.a.lioks.ztałt najważniejszych przepisów prawnych dotyczących uiexuchi0moścf miejskiej. Na razie
dział I-szy ·obejmuje najem 1okali w nieruchomościach
m:ejsk.i'Ch, dział następny poświęcony będzie admi:niistriowan:iu ni.e.ru.ch0mością itd. - aż do wyczerpania wszclkkh
kwes ti•i P'rawnych, jak1e każdemu właścicieiLowi domu
w jeg0 różnorodnej praktyce nasunąć s~ mogą, wymagając ·o<.lpowi·edzL Łatwo będzie każdemu właścidelowi domu i adminis•trato'l'lowi zn.aileźć taką -0dpowiedź w tym
pożytecznym, populiairn.ie opracowanym a wszakże naukowo ścisłym wydawnńiotwie. P.otrzeba takiego wydawmctwa ustniała już •)ddawna, jako że kompendium dJ.a 'co„
dz11ennej praktyki posiadaczy i administraborów nieruchomości mi•ejskiej dotychczas nie istniało, Wypełnia się
w ten sp)sób lukę w tym zakres1e na rynku wydawniczym w sp.0sób celiowy 'i praktyczny, Należyte usysoor:
malyzowani·e wszechstT1onnie wyzyskanego w omawianym
za:kresiie materiiału pnwa1a się spodziewać, że wydawndictw-0 spotka się z należytym uznaniem tych sfer, ku pożytkowi których służy. Dostępna cena i ujmująca szata
rewnętrzna sprzyjać będą, n1ewątp1iwie, szenokiemu rozpowszechn1eniu się wydawnictwa.

•
Jnłormahr „Kupca 1 rzemieślnika" na rok 1937. Wydany przez P.o.Lską Agencję Prasuwą Informatoc zawtliera
szer·eg pożyteczny'ch wtl:adomości o instytucjach i różn~
rodzaju pirze<lsiębiiorstwach łódzkich. J akio pocfręczny informat·or •O Łodzi wydawnktwo to przydać się może każ
demu miie,szkańoowi naszego miasta, diateg·o też jak najbardziej zasługuje na rozpowsiiech:ni.e:nk

Odpowiedzi Redakcji.
Sz. I{. Na mo·cy pirzep1"5ów prawa budowlanego utrzymywanie ulic, a więc i mostków ulicznych, należy do
gminy, w tym wypadku do Zarz_ądu Miejskiego w Łodzi.
\Vobec tego za nieszczęśliwy wypadek, spowodowany nienależytym utrzymywaniem ulic, nie ponosi Pani żadnej
odpowiedzialności ani karnej ani cywilnej.

OGŁOSZENIE
Zarządu Miejskiego w
o

Łodzi

do przeglądu publicznego
uchwalonego planu zabudowania.

wyłożeniu

Miejski w myśl art. 30 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 16 lutego 1928 roku o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz, U R. P. nr, 2~
poz. 202) w brzmieniu zmienionym ustawą z dnia 14 lipca
1936 roku (Dz. Ust. R. P , nr_ 56 poz. 405 ) podaje. do publicznej wiadomości o uchwaleniu w dniu 7 kwietnia
1937 roku szczegółowego planu zabudowania terenów, położonych w Łodzi i przylegających od południa do rzeki Jasień pomiędzy przedłużeniem ulic : Gomółki i Cieszkowskiego do istniejących ulic : Flatta i Przyszkole.
O przysląpieniu do sporządzenia omawianego planu ogłoszono w trybie art 25 cytowanego rozporządzenia
między innymi w „Monitorze Polskim" nr. 208 z dnia
10 września 1931 roku.
Plan ten, począwszy od dnia 1 maja 1937 roku w ciągu
dwóch tygodni wyłożony będzie codziennie z wyjątkiem
niedziel i dni świątecznych do przeglądu publicznego
w godzinach od 10 do 12 w Oddziale Regulacji Miasta,>.
Plac Wolności 14, pokój 47.
We wskazanym wyżej okresie osobJ interesowane
mają prawo w myśl art. 31 cytowanego rozporządzenia
zaznajamiać się z treścią omawianego planu, po upływie
zaś tego okresu w ciągu następnych dwóch tygodni wnosić przeciw temu planowi zarzuty do Wydziału Technicznego Zarządu Miejskiego.
Łódź, dnia 29 kwietnia 1937 roku.
Zarząd

Zarząd

.

Miejski w

Łodzi.

OGŁOSZENIE.

Zarząd Miejski w Łodzi poszukuje w śródmieściu
lokalu, składającego się z 2 dużych sal, 2 pokoi mnit;}szych, ubikacji pomocniczej i szatni, na pomieszczenie
Miejskiej świetlicy dla młodzieży.
Oferty wraz z załączeniem planu i wskazaniem ogólnej powierzchni użytkowej w metrach kwadratowych, jak
również podaniem warunków najmu należy składać w biurze Wydziału Gospodarczego przy ul. Zawadzkiej nr. 11,
III piętro, pokój 57, w term!nie do dnia 20 maja 1937roku.
Łódź, dnia 27 kwietnia 1937 roku.
Zarząd Miejski w Łodzi.

ŁODZKI GŁOS
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DYREKCJA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO
.

MIASTA

.ŁODZI .

.

.

. ..

podaje do powszechnej wiadomości, że niżej wyszczególnione . nier.uchomości w Łodzi położone, obciążone pożyczkami
Towarzystwa, za niezapłac;0ne raty wraz zaległościami, wystawione zostały na sprzedaż przez publiczne licytacje, odbywać się mające o godiz.• 11-ej z rana przed · niżej wymienionymi notariuszami przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Łodzi, w sali Wy-dz. H'ipotęcznego Sądu ,G rodzkiego w Łodzi, µI. Pomorska 21. ~
,
·
Zbiór objaśnień i warun~i licytacyjne znajduj~ się w księgach hipotecznych odpowiędnich nieruchomości oraz w biurze
Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego ni'. Łodzi i tamże- przeglądane być mog,ą. ,
W razie gdyby dzień wyznaczony dla sprzedaży był_ świątecznym, sprzedaż odbędzie się dnia następnego.

.

Nr. Nr.
hipoteczne

Vadium

przy ulicy

nieruchomości

Zł.

Senatorskiej
Zachodniej

926-a/927:=_
52
211-A
535-A
768
792 ros. c
843-f
795-t
796 ros. b.
804-a
1085
1274-a
1284-a
1296
1351
1419-e
1843
2195
2228
2551
4823
1126
271-ka
489
805-a
843-DE

Północnej

Sienkiewicza
Piotrkowskiej
Leszno

I

Żwirki

6-go Sierpnia
Gdańskiej
Wólczańskiej
Kilińskiego
Rokicińskiej
Rokicińskiej

Sienkiewicza
Traugutta
Kamiennej
Wacława

<;zarnej
Sw. Jerzego
28P .Strzelc.Kaniowsk.
Kraszewskiego
Kilińskiego
Gdańskiej
Południowej
<;:idańskiej

Z wirki
Brzozowej
Traugutta

897~

1344

73.800
12.000
11.900
17.840
6.680
19.600
10.180
4.280
3.120
2.160
15.840.
24.940
3.580
41.240
4.100
15.420
13.000
3.200
16.920
8.800
6.000
17.620
49.800
22.900
460
50.940
6.400
3.560

t!cytacja
rozpocznie
sic; od sumy

przea notariuszem

Dnia

Zł.

I

553.500
90.000
89.250
133.800
50.100
147.000
76.350
32.100
23.400
16.200
118.800
187.050
26.850
309.300
30.750
115.65
97.500
24.000
126.900
66.000
45.000
132.150
373.500
171.750
3.450
382.050
48.000
26.700

]. Zaborowskim
H. Klesem

A.

30. VI. 1937
30. V.Il 1937

Rżewskim

"

S. Tułeckim
J. Zaborowskim
H. Klesem
B. Witkowskim
P. Lewieckim
A. Rżewskim
K. Okszą-Strzeleckim

A.
R.

I

2. VIII. 1937

„
„

"
"
3. VIII. 1937

Rżewskim
Wodzińskim

„
„

]. Zaborowskim
S. Baranowskim
H. Klesem
K. Okszą-Strzeleckim
B. Witkowskim

R.
)

",.,

4. VIII. 1937

"
"„

Wodzińskim

]. Zaborowskim
S. Baranowskim
K. Okszą-Strzeleckim
]. Zaborowskim
H. Klesem
P. Lewieckim
S. Tułeckim

R.

I

"

" 1937
5. VIII.

„

" 1937
6. VIII.
" 1937
3. IX.

„

Wodzińskim

]. Zaborowskim
S. Baranowskim

" 1937
29. IX.

...--------------------------~----------------------------------...---,------------------------~

~ SUEPRTEM'A

PRIMA PORTLAND

CEMENT
po cenach

ściśle

wilgoci i robactwa, o pierwszorzędnej wartości
izolacyjnej na zimno, ciepło i głos
SKŁAD
FABRYCZNY

fabrycznych

~ŻNE

DLA PP.

Przedsiębiorstwo

WŁAŚCICIE,LI NIERUCHOMOŚCI

robót Betonowo-Brukarskich

K~ KUCZYŃSKI S-cy, ŁÓDŹ

FABR. ŻALUZYJ
WYSTAW

ULICA 11-oo LISTOPADA NR 51
POLECA JAKO SPECJALNOŚĆ:
Wyłożenie podwórz i bram betonem amerykańskim
podług nowoczesnej techniki oraz wszelkie roboty
w zakres betoniarstwa wchodzące.

CEnY rRZYST~rnE! . li

KOSZTORYSY nH ŻQDHnlE! // IJHRUHKI 006DDnE!

•

DREWNIANYCH

ZIMOWE , LETNIE i SŁONECZNE DO OKIE N, DRZWI

»

NOWOCZESNYCH

I p

E«.

ŁÓDŹ, BAZARNA 5,

••

TEL. 153•97

BIURO : WOLBORSKA 4

I

'

Do

Nr.5

Jakłeh

firm

zwracaJą się wlaśclclele

13

dom6w!

ZAKl:.AD
BLACHARSKO-DEKARSKI

W. NYK i A. KOPPE
ŁÓDŹ, KILIŃSKIEGO 239, TEL.166-10
WYKONUJĄ

ROBOTY:

~&~ f!@lkli@ll'i;_

blachar•kle, budowlane, fabryczne I galanteryjne oraz wszelkiego rodzaju krycie, repe·
racje I konserwacje dachów

WYKONANIE SOLIDNE!
CENY PRZYSTĘPNE!

iprzg/Jory malar1lie

,..

A!!l!!MILJER/J~

CZYTAJCIE

ŁÓDZKI 6ł08

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY
STUDZIEN ARTEZYJSKICH

08Y\JffTEL8HI

S. BARTCZAK i W. KUSAK'
Łódź,

ul. Nawrot 37, telefon 224-05I

CEGIELNIA

ASENIZACJA SAMOCHODOWA
(Przedsiębiorstwo

SZULC
EDMUND
'
,

Łódź,

ŁODZ

Obywatelska 49

::

SZCZEPAN GLAZER
MISTRZ MALARSKI

ŁÓDŻ, UL. WÓLCZAŃSKA 96

• TEL. 165-87

-=========================-=======-=-=•

LIBERMAN

biuro i garaże: ul. Magistracka Nr 34
dołów biologiGZRJGh
CENY KONKURENCYJNE

Czymzenie filtrów, wywózka z

i klomnyGh.

©~~~~~~~~~~~©

i

CEGIELNIA

J

OTTO ZILKE

~

UL. BRUKOWA Nr. 10 -

~

WSZELKIE ROBOTY W ZAKRES MALARSTWA WCHODZĄCE .
SOLIDNE, TERMINOWE WYKONAN IE.
KLATKI SCHODOWE ! WN Ę TRZA !

wł.

Telefon 232-17

Telefon 241-20

• ===============================---~-:_·

asenizacyjne)

Ł

Ó DŹ

TELEFON Nr. 164-75

Pokrywajcie dachy

Najn o ws z ą, najtrwalszą

Najnowszym ogniotrwaiym

patentowaną emalią matową,

różnokolorowym materiałem

„CHARIANOLIT"

„C HARI„.. .A
... N IT"
•..,,„,1••• ,,,,,, •• 11 •• .••

.••••••••• „ •••••••••• ,. ,,.,,, ••••• , , , , , , ,.

''

PRZED

GRZYBEM,

ROBACZENIEM

,.!!, ., •• .•• , .• .••••.

GNICIEM:

REKORD''

Konstrukc;j e dr z ewne, legary, podd'.'.ogi,

NIEPALNYCH

„[HA~IAH -K~H~(~WAI~~„

BUDOWA

DOMÓW

ŁÓDŻ , UL. DOWBORCZ YKÓW 9;11 . TELEFON 111-55

!~

lj

@~~~~~~~~~~©

Odnawiajcie fasady swych domów

ZABEZPIECZAJCIE

~

skrzynie okienne patentow . preparatem

Do jakich firm

14

zwracają się właśclclele

domów?

~------------------~

I

.

r,---~:?:~gir;-~~~~~-r:~:~-- ;1

F!Rl'llA

R. IAHB i ~~ wt Jerzy 8~806~

Łódź,

ul. Piotrkowska M 174 . Telefon M 101-25

Przedsiębiorstwo

l

I

robót dekarski[b, bla[barskich i asfaltowy[b

poleca wykonan i e
wszelkieg o r odza j u

KRYCIA DACHÓW,
ROBÓT BLACHARSKICH
i ASFALTOWYCH
TEKTURA SMOtOWCOWA,
SMOtA i PRZETWORY
SMO.l'..OWCOWE, ASFALTY KRAJOWE

i

ZAGRANICZNE

I

...„„„

~!„„„„„„„„„„„„„

•

:

•

~.~~-.:~.~~.::~:~•• ~.8.~:.........................

SKŁAD ARTYKUŁÓW

:::;=:.:

H. WIE!..IKI i O. ZYLBERBLAT,

inżynierowie)

•

s~ ~

CENTRALNE OGRZEWANIE
OGÓLNE, LOKALNE. WODNE, POMPOWE, PAROWE
I !NN. SYST. KANALIZACJA, WODOCIĄG, BIEŻĄCA
CIEPŁA
WODA,
WODOCIĄG
PNEUMATYCZNY
( H Y O R O F O R ) : R Ę C Z N Y I A U T O M A T.

••
•
••
•

•

••

WARSZAWA, GRÓJECKA 36 • Telefon 8-11-98 :

! t Ó O Ź, PIOTRKOWSKA 90 • Telefon 222-05 :

••

••
•

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·-..-.- ..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.;,..
PROJEKTY

-

KOSZTORYSY

-

KO C\SULTACJE

-::=:--:z:hetn=:-------

'- -

fasadowej i sztucznego kamienia
F A 5 A K L I T " oraz
sprzedaż materiałów budowlanych
wapna, cementu, gipsu
i wszelkiego rodzaju marmuru
krajowego i zagranicznego

„

~}

I

i
~0!~·. ~1:6~ l~S!OP~~~ .!~ ~
SZ. RAJS

--.:--___...,_._-~--------.,..

i

':'..

b=: :'.~: : : i~-~:.·: =:~_:_'.~'. : : : '.: .:.: .:.: .: ~: : .:~: .'.~:.~ ~J

•

(Właśc.

1

"";'""~_::.:.:.:: :.:.:.~.;,, ; ogmwoń '~

dla i klozecentralnych oraz kompletne urządzenia łazienkowe
towe . Rury wszelkiego rodzaju • Armatury do pary i wody
Pompy ręczne, elektryczne i transmisyjne . Pasy transmi-

INSTALACJE URZĄDZEŃ ZDROWOTNYCH :

•

:

;...
····'!:!
·

„„ .• „ .....•••......••.

~·········································~

: 1NŻ. H. w1EL1K1 i
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr. 5

Reklama - to potęga!

Do jakich

Nr. 5

fłrm 2wracają się wlaśclclele
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domów!
I -

Townrzystwo Hontynentnlne dln Hnndlu i:; 'rzemyslu S. B.
Biuro i

składy

w

Łodzi

Dostarczamy ze

ul. Piotrkowska 80
składu

i

bezpośrednio

::

Telefon 232-84

z fabryk.

DZIAt INSTALACYJNY: Armatury: do wody, pary, i centr. ogrzewania z naszej fabryki
w tagiewnikach, zasuwy i wen tyle wylą c zn ie przez nas reprez ent. hu ty „Węgierska Górka".
Grzejniki i kotły do centralnego ogrzewania. Rury gazowe czarne i ocynkowane, kotr owe,
kanaliza c yjne, i kamionkowe. Piece gazowe 11 Hermes" 1 „Mars", kuchnie gazowe, wanny,
zle wy, z l ewozmywaki or az wszelk i e urzą d z e ni ą kl oz etowe i kąp i el owe.
DZ I At ŻELAZA: Gwoździe, druty, widly t ropaty.

~====================================================================i.I
Materiały budowlane i ceramiczne,
cegłę szamotową, klinkier fasadowy
i posadzkowy, terrakotę, rury
kamionkowe, żeliwne i wodociągowe oraz artykuły sanitarne
poleca

DOM HANDLOWO-AGENTUROWY
JAKÓB HOCHERMA N
Łódź,

Sienkiewicza 4 • Tel. 224-07 i 224-08

.wątączna sprze~aż ZRKtftOÓIJ PRZfMYSłOIJYCH
1

I

,

reprezentac1a:

"

K ff MI f N N ff "

HUTY „ S T ij r Oft K OlJ "
CZ~8TOCHOIJSKICH ZHKtROÓIJ CERRMICZNYCH

~ Sfu~e ;urYMic~· -!
I
I
HUTY BATORY

iOUHcćY" W'Edr'VC~

~

i

!_:~DŹ, NA:ÓRKOW:KIEG: 2:. TE~=-i

,·····························································································································································-··············...'
SKŁADAJCIE OSZCZĘDNOŚCI

\

•

KOMUN ALNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI
MIASTA

ŁODZI

Centrala: ulica Św. Andrzeja Nr. 3 (dom własny). Telefony: 207-68, 207-59, 207-57
Oddział 1-szy: ulica Pomorska Nr. 3. Telefon 207-69.

..
..

Za wszelkie wkłady i operacje K. K. O. odpowiada gmina miasta Łodzi całym swym majątkiem i wszystkimi
dochodami.
Biuro Kasy czynne dla wpłat i wypłat na wkładach oszczędnościowych od godziny 9-ej do 16-ej, dla
1
pozostałych operacyj od godziny 9-ej do 14 / 2 , w soboty do godziny 13-ej dla wszystkich operacyj .

' •····························································································...................................................................................~
WĘGIEL
oraz na

bieżący

i KOKS

CO

ZACHĘCA

sezon budowlany 1

DO GOTOWAN IA

Belki żelazne . Żela:110 konstrukcyjne i handlowe. Cement znanych marek. Wapno.
Gips. Cegła szam o to wa . Smol a.
Tektura smołowcow a . Gwoździe.
Blacha żela zna , cynkowa i ocynkowana.

wagonowa i ze

składu

z uwzględnieniem ostatniej

zniżki

Gen poleGa

»ELIBOR« Sp, Akc.
Handl.
ODDZIAŁ

W

Przemysł. Ł.

ŁODZI, Kilińskiego

J.

NA GAZIE ?
C ZY ST O Ś~ SZ~ BKO Ś~
T AN IO ŚĆ

Bo RKo ws KI

70 • Tel. 204-94 i 101-73.

MNIE

1

ŁA T W O ŚĆ

KUCHEN l\ I

OB SŁUG J

G A ZOWEJ

16

EóDZKI

GŁOS

OBYWATELSKI

Nr. 5

....................,._...................................................................... .........................................................'""l

PRZEDSIĘBtORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH

IRAWICK_I i

R O B O T Y B U D O W L A N E,

INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE

WINTER

i ŻELAZO-BETONOWE
KONCESJONOWANE BIURO

INZYNIEROWIE

ŁÓDŹ, UL. KILIŃSKIEGO NR. 41

FHBRYHH TEKTURY

URZĄDZEŃ

BROBIS,RW 60LDE i s~

ŁÓDŹ, UL. SKŁADOWA 33,

TELEFON

Nasady kominowe kamionkowe . Rury
kamionkowe do kanalizacji • Kafle
do pieców
Płytki posadzkowe i ścienne
glazurowane

*

110-59

BIBER tworzy tynk wodoszczelny

poleca:

tekturę

smołowcową

białą, smołę,

i bitumiczną
lepnik, karbolineum

C E M E N T ze
DUROLITH
Płytę budowlaną

z

składu i

KAROL FOERSTER
Łódź,

ul. Zamenhofa 23, telefon 142-82

wagonowa.
CEGIELNIA

wełny

drzewnej, spojoną cementem ogniotrwałą. Stosuje
się ją do ścian działowych, nadbudówek,
wypełniania szkieletów konstrukcji.
Izolacja cieplna i dźwiękowa.

~.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiłe11
ZAKŁAD

WODOCIĄGÓW i OGRZEWANIA

. TELEFON 172-96

I

SMOłOlJCOWEJ

KANALIZACJI,

ALFRED HAEUSLER
Łódź

uL. liipoteczna 15

ft

Telefon 107-90

BLACHARSKO-DEKARSKI

wykonuje roboty
blacharskie, budowlane, fabr} czne, wszelkiego
rodzaju krycie, reperacje i konserwacje dachów
oraz budowa studzien artezyjskich.
Wgkonanie solidne po cenach niskich

HERMAN OELKE
ŁÓDZ, ulica BRZEZIŃSKA 53

1.

HDPP~nn

PRZEDSIĘBIORSTWO

i svnowrn
WIERTNICZE

BUDOWA STUDZIEN
WSZELKIEGO

RODZAJU

PRÓBNE WIERCENIE
ŁÓDŹ, UL.

KILIŃSKIEGO

)
NR. 119

J

TELEFON NR. 143-35

WYTWÓRNIA TKANIN METALOWYCH PLECIONEK i PARKANÓW DRUCIANYCH

jRudcli

ł.ÓDZ, WÓLCZAŃSKA 151
Rok

założenia

Ju~g
•

TELEFON 128-97

1894

Wyrabiam: plecionki od 6-75 mm. Ogrodzenia druciane
kompl. Tkaniny żelazne, ocynkowane, ocynowane, mie·
dziane i mosiężne. Gazy miedziane do studzien i filtr ó w.
Siła mosięine, m1ed2iane i odle wnicze. R11bitz do robót
betonowych i budowlanych ,

Konmjonowan( przedsiębiorstwo robót brukarskich ziemnyGh, betonowyGh, terrazzowyGh, asfaltowyGh i xylolitowyGh

W. H. :MATZ ŁÓDŹ, ul. Nawrot 42
wykonuje: roboty ziemne, brukarskie, z kamienia polnej!O jak i granitu, -

Telefon 229-87

bramy, podwórza, sale fabryczne i t. d. z betonu, stalbetonu, beton amerykański i t. p. e Jednolite podłogi Xylolitowe (przeciw grzybowi) jako też estrich pod klepkc:. Stopnie tcrrazzowe
z marmurku krajowego lub zagranicznego, jak i zwykłe betonowe. Odwodnienia fundamentów i piwnic. e Uszczelnienie przeciw
wodzie ścian jak i całych budynków. Dostarcza: rury cementowe od 10- 120 cm <j >. płyty cementowe 50 x 50 cm. Slupy parkanowe, kanałki jak i całkowite urządzenia do filtrów oraz wszelkie wyroby betonowe.

I

:I

I
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ul. Wólczańska 195:

R

Ą

D

E

Dojazd tramwajem Nr O.

~.~.:.w,~~;~:;,.~ :t:~:~I~;~~· ~~~~;:;;:,~~.c:::·:::.~;:=;~;:~~~~'.~·,~:;;,~::~:.~.~YNOOLOGICZNY

Naczelny lekarz : Dr Aleksander' Kummant - Dyrektor szpitala.
Ordynatorzy oddziału chirurgicznego: Dr A. Kummant, Dr 'W ilhelm Schultz.
Ordynator oddziału wewnętrznego:
Dr Lebrecht Miiller.
Asystent oddziału wewnętrznego:
Lekarz miejscowy:
Ordynator oddziału ginekolog.-położniczego: Dr Artur Kiihnel.
Konsultant : Otolaryngolog
Ordynator oddziału urologicznego:
Dr Alfred :Fischer.
Oddział roentgenologiczny:

- :.
" ,

OPIEKA SIÓSTR-DIAKONIS.

~

Uwaga:

Urzędnicy pań siwawi płacą

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

1 Przedsiębiorstwo

j

Tel. 184-30 i 238-78.

ceny ulgowe

--------~

~

Budowlano-Sztukatorskie

okólnika Min. Op.

K. Bejenke.
Harry Stegemann.
A. Wołyński.
K. Bemer.

CENY

Spał.

PRZYSTĘPNE.

e0

Ge

0

0

BIURO ROBÓT
BUDOWLANYCH

.Jeger i JYlilnikel
Łódź, Gdańska

według

Dr
Dr
Dr
Dr

HARRY OLSZER

140 • Telefon 213-00

ŁÓDŹ, UL. ZACHODNIA 59a
TELEFON NR. 159·58

WSZELKIE ROBOTY

BUDOWLANE
ŻELBETOWE
Założonq

w roku 1890. Kilkakrotnie nagrodzony złotymi medalami

Zakład Rzeźbiarsko-Kamieniarski

fRHHCISHK SlYMHńSKI ;

[

PRZF..DSIĘBIORSTWO STUDNIARSKIE •

Józef .:Borket

11-GO LISTOPADA 61 (róg Cmentarnej 2) Tel. 187-65

wykonuje roboty budowlane:

Wł. CEZAJłY

schody marmurowe, betonowe, mozaikowe, płyty
granitowe, bufety marmurowe, umywalnie marmurowe
oraz płyty dla celów elektrotechnicznych itp.

Ł~dź, Kilińskiego

238

NAJDEK

(dom

własny)

Tel. 184-17

Budowa studzien artezyjskich i zwyczajnych dla fabryk ~
i domów prywatnych. Przyjmuje wszelkie reperacje
w mieście i na prowincji

Wielki wybór pomników gotowych
na składzie i na zamówienie

•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
••
: WYRÓB PIECYKÓW i KUCHENEK
! SZAMOTOWYCH, KAFLOWYCH, PRZENOŚNYCH

•
•••

•
•
•
•
•
•
••
•

•

ORAZ

PRZEDSIĘBIORSTWO

•
•
:
!
•
••

Strykowska Fabryka Papy Dachowej
AsfiłltU,

właściciel

ROBÓT
!
POSADZEKTERRAKOTOWYCH ••
L..I ......,...._ ,..

"'

I G LAZ U RY Ś C l E N N E J

Sprzedaż

·-·szamotowych

cegieł

!

Łódi,

PIŁSUDSKIEGO 63 (Piotrkowska 44 li podw.) TEL. 156-64

POLECA DO KRYCIA DACHÓW:

•

••

TEKTURĘ SMOŁOWCOWĄ

•

Uwaga: Wykonuję wszelkie robot11 zduńskie.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

!
•••
•

E. M. Cukierman

11-go Listopada 111, tel. 241-54

li I . I I I • . • • I • • • . • 1 ;1 1 • . • • I I . l •! I 1 . 1 111 1 1 11 1.11 . 1 11 11 11111 Ulhl Ul1 111111 1 1 :. 1u1nu 1 111111 •t l l ll ll l . 1 111 111

I FILCOWO -BITUMICZNĄ
SMOŁĘ, PAK, ' LEPNIK
KARBOLINEUM
WYKONYWA:

~J.N.GRYNHOLC, LÓDŻ~ ·

!
•••
•

Pmfworour smołowcowych, lzolncyJnych i chemicznych

ORAZ'

CEMENT

WSZELKIE ROBOTY
ASFALTOWE
I IZOLACYJNE

Do jakich firm tzwracają sł~ wlaścłclele domów?
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ŻARÓWKI

„PHOS"
SĄ NAJTAŃSZE i NAJTRWALSZE
WIELKI WYBÓR WIELKOŚCI
3, 5, 10, 15, 25, 30, 40, 60 watt i t. d.

Dla właścicieli nieruchomości specjalnie
poleca się do numerów i na klatki schodowe
3- i 5-wattowe których inne firmy nie wyrabiają

CENY OD 55 GROSZY
Informacje w biurze Centr. Stowarzyszenia
Właścicieli Nieruchom., Łódź, Piotrkowska 46

~~SZCZONA KSIĘGA

l

RADIO
I am p y

części

składowe

ŻARÓWKI
elektromotory i

materiał

dla

WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI

DO NABYCIA W FIRMIE

A. J. OSTROWSKI

instalacyjny

tódź,

,,FERRO-ELECTRICUM''
• •. • •. • • , .

Jl < l ll l \ lł ·l lllt · 1 1 11 ·1 1111 1 111111 . 1 11 11 J. lllll

BUDYNKOWYCH

)

5~

Piotrkowska 55

FAB::IYKA KSIĄG HANLO'.IJVCH I 1'7YROBÓW PAPIEROWYCH
SKt.AO PAPIERU I MATERIAt.ÓW PIŚMIENNYCH
ZAKt.AOY GRAFICZNE

1 1 1 · 1 !' 1 1 1 1 1 1 • • • • .• • • • • • . • • • • • • .• •

Ł Ó D Ź, Plofrkowskn 1Z3 (w podwOrzu), telefon 111·09
F

I

L

I F\ ul. Zgierska 56

l

Telefon 143-57

ODLEWNIA ŻELAZA

. . . „ .„ „. . . „ .„ .„ „.„ „. 'f I

~·;•::••u•••••tt••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••·::•:':

h~

r·„~·~;~~~~~:;;;;.„

,~

„

F ·e R R U M „
ŁÓDŹ, KILIŃSKIEGO 121
TELEFON 218-20

:

:

:

:

INŻ. FAJN i SPÓŁKA

• odlewy z szarego i

i Wysokowartościowe
~ żeliwa;

maszynowe, budowlane,
kwaso- i ognioodporne

l utwardzone,

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ŁÓDŹ, ANDRZEJA 27 a

i
i

WARSZTAT MECHANICZNY
CENY NISKIE

TELEFON NR 238-37

t l! l ll l l1 ł ll l ll l l! llll !l l ll l !l l ll ł lt l U l l' l ll l U I U l 1 1t ll l ll ł U l ll l lt l ll l ł! l 11 l ll l ll l ll l tl ll 1 1 U l łl 1 !1 1 1 11 1 1 !1 1 11 1 11 1 11 1 1 11 11 1 !1 ł łl ll ' l ll ll l l ll l lł l H l • l •l l ll l ll l łl l ll l l" I U l l l ll ll l l !l l ll l Jl l l! l ' ll ll l ł! lt

KONCESJONOWANY

INST ALA TOR ROBÓT

WODOCIĄG.· KANAL.

t.ÓDZ, UL. WÓLCZAŃSKA 43

•

TELEFON 258-28

19
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FABRY KA OKUĆ BUDO WLAN YCH
Łódź,

•

całkowite

Z ŻELAZA:

MOSIĄDZU I ALPAKI:
(CHROMOWAN E i NIKLOWANE)

Z

okucia do nowych budowli

klamki, szyldy, rozetki, oliwki, zakrętki,
cokle, zawiasy, zamki, antaby, gałki i t. p.

HURT I DETAL

WZORY NOWOCZESNE

NAJKORZYST NIEJ

okucia drzwi i okien, narożniki, zawiasy,
paskwile, bagnety, zasuwy i zamki,
balkony, balustrady schodowe i inne.

ul. Limanow skiego Nr. 56 • Telefon 111-88

Przyjmu je m v

DOSTARCZA

WEDŁUG WŁASNYCH I NADESŁANYCH PROJEKTÓW

Sk6rczyński 1

Kons tanty

I

PRODUKUJE

NA ŻĄDANIE PRZEDKŁADAMY OFERTY Z WZORAMI

___ „„ ... „.„„„„.„.„„„„ „„„„„„:;:;:;.:_:::;::::-:: „:::;:;;:„ :::„ ;:

-~~=-.

PRZEDSIĘBIORSTWO STUDNIARSKIE

l~

K. ALBRECHT

,.~:

TOWł\RZYSTWO PRZEMYSŁU

"

WYKONY WA WSZELKI E ROBOTY
W ZAKRES STUDN. WCHODZĄCE:

;'.t~

Stawianie st udzie n n owych, wiercenia
zwyczajne i artezyiskie. I Re p e r a ci e
i czyszcze nie studni ręcznych i motorowych oraz roboty kotlarsk ie.
SOLIDNIE
SZYBKO
TANIO

:i

SIL V AR .S"

Centra la

t/

&ODź, ul. leglarska 5, przy lgiersk\ei 141, Tel. Z38·4fi

ul.

DRZEWNEGO

SPÓLKA Z O. O.
Łódź

Srebrzyńska

telefon 228-00

telefon 227 -OO, 226-00

1i

Filia Ruda Pabianicka

ul. Staro-Rudz ka 2/4

2/4

POLECA ZE SKŁADÓW:

j

Materiały

drzewne budowlane i stolarskie.

Dykty. -

Forniery. -

Posadzkę dębową.

Stolarnia mechaniczna (wyrób drzwi, okien i żaluzji) .
Budowa domków drewnianych - Fabryka skrzyń
i innych drzewnych a rtykułów masowych.

········--.:.~·====~=:.:::::;.::·~= -· :.:.:.::.:=.::::.-:..:.:~~.,.

STUD NIAR SKI
STUDnlf ftRTEZYJSKIE i DREnO\JE
IJYROBY BETONOIJE, MOZHIKOIJE i BRUKftRSKIE

BRACIA GOLC
ŁÓDŻ-ŻABIENIEC

Gm. Radogoszcz, Szosa Aleksandrmka . Tel. 19rn
POSIADAMY STALE NA SKŁADZIE:
KLOCE POMPIARSKIE, DRENY WSZELKIEGO
ROZMIARU OD 10 CM DO 120 CM ŚREDNICY .
PŁYTY - KRAWĘŻNIKI - SŁUPY GRANICZNE,
STOPNIE MOZAIKOWE WSZELKIEGO ROZMIARU •

........ ........ ........ ........ ......

I

MOTORY

ELEKTRYCZNE WSZELKIEGO RODZAJU
NOWE i UŻYWANE
ELEKTROPOM PY DO STUDNI I FILTRÓW

ftRlTAftSZE ŻRÓUO - SPRZEDAŻ - KUPKO - ZR(IJIRftR - WYPOŻYCZRKIE

WARSZTATY REPERACYJNE
Naprawa i przewijanie motorów, wykonanie szybkie i solidne wymotorów na czas naprawy, na składzie części zapasowe.

pożyczanie

ln•talacje •lly I światła. Żarówki o•zcz.;daoiicłowe dla klatek •cho·
dowych. Siatki, pewnie zabezpieczające żarówki od kradzieży.
Oliwa motorowa.

I

REICHER i S-ka, Południowa 28, tel. 210-00

1

Inż.

.,,...........~

CYNKOWNIA WARSZAWSKA

(WŁAŚC.:

I N ż.

WARS ZAWA ,

Z.

R A P A C K I

ULICA

Ś W I Ę C I C K I)

BODUE NA

3

NR

Produkuje najwyższej jakości blachę żelazną cynkowaną w taśmach i arkuszach . Płaty dachowe żelazne
cynkowan e, kubełki, wanienki, nasady kominowe .
Śmietnice podwórz owe żelazne cynkowa ne.
f I R M A

STNIE JE

O D

R O K U

I

1 9

o

5

I
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Do jakich firm

ODŚWIEŻAJCIE

FASADY SWYCH DOMÓW

zwracają się właściciele

domów?

Nr. 5

~1la[~em~ Iapraw~ fm~ow~ i IYnkami kamiennymi I1

„T E R R A B .O N A"
Wyrobu Zakładów Przemysłowych D. SCHMEIDLERA S-ców, Krzeszowice.
PRZEDSTAWICIELSTWO NA M. ŁÓDŻ i WOJEWÓDZTWO:

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE

M. POZNAŃSKI, SPADKOBIERCY
ŁÓDŻ, UL. KILIŃSKIEGO 93 :: TELEF. 180-25.
Sprzedaż

hurtowa i detaliczna ze

składu

wszelkich

Wszelkie sprawy, tyczące się ubezpieczeń od
ognia, kradzieży, odpowiedzialności cywilnej, nieszczęśliwych wypadków, otwarcia kas i napaści
na inkasenta etc. załatwia

materiałów

budowlanych.

!~~~

j

ZAKŁAD MECHANICZ~~~~~~
ŚLUSARSKO· MASZYNOWY i TRANSMISYJNY

J. BUB . ŁÓDŻ

UL. BISK. BAIDUBSKIEGO 4a(dawn. św. Rony), TELEfOK 1a1 .g5

FACHOWO, SZYBKO i DOKtADNIE

PO CENACH

MAKS SZENWIC
telefoniczne

żądanie

udzielam
bez zob o wiązania bliższych informacji.

~l~S~RNI~ M~SZYN~W~-MEL~ANl~ZNA

DOSTĘPNYCH

i

(

S
SZYBKl~_:y~~~

~11::::1111::::1111::::i111::::i111::::i111::::1111::::1111::::1111::::i111::::1111::::1111::::1111:::a111:::a111:::Hl1J::::1111:::a111::::1111::::111i::::i111::::111i:

ŁÓDŻ, Radwańs~a 4, tel. 131-22
Na

l

PRZYJMUJE KOMPLETNE URZĄDZENIA PĘDNI I TRANSMISJI, REPERACJE
MASZYN PAROWYCH, APRETURSKICH ORAZ WSZELKIE REPERACJE MASZYN

sr~WAlNI~ MEHll

TART AK i

~

BUDOWLANYCH i STOLARSKICH

REPERACJE WSZELKICH MASZYN
NAPRAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA i WODOCIĄGÓW
SPECJALNOŚĆ MASZYNY WŁÓKIENNICZE

-

Jti

g

M. FRYDRYCH
-=-=

M. MENDELSON
ŁÓDŹ, CEGIELNIANA NR. 66

SKŁADY MA~ERIAŁÓW

al

=

Bocznica własna.

•

Telefon Nr 194-80

Terminowe wykonanie wszelkiego rodzaju
belek i kantówek wymiarowych.
Sprzedaż drzewa opałowego oraz trocin.

j_:_u

R T

+

DETAL

•

"ilil:::a111::::1111:::11111::::1111::::i111::::1111::::1111::::1111::::1111::::1111:::a111::::1111::::tJ11:::a111::::1111::::i111::::1111::::1111::::1111::::i111::::11~

WSZYSCY WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI M. ŁODZI KORZYSTAĆ MOGĄ BEZ ZASTAWU Z

BIBLIOTEKI

PRZY CENTRALNYM STOWARZYSZENIU WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI M. ŁODZI I WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
UL. PIOTRKOWSKA .M 46
NAJNOWSZEJ

ABONAMENT MIESIĘCZNY WYNOSI:

LITERATURY POLSKIEJ I OBEJ

za jedną książk~ 75 gr.
za dwie książki zł. 1.25

BIBLIOTEKA ZAWIERA

ARCYDZIEŁA

BIBLIOTEKA CZYNNA Jest od g.el do 1-el i od 3112 do 6-el po pol.• wsoboty od g.eJ do 1·ei po południu

Redaktor: Oskar Friese, b. poseł. - Wydawca: Centralne Stowarzysz. Właścicieli Nieruchomości m. Łodzi i Wojew. Łódzkiego.
Łódź, Piotrkowska 46. -Odbito w .Drukarni Polskiej" L. Mazurkiewicza i S-ki, Sp. z ogr. odp. w Łodzi, Kilińskiego 93, tel. 214-64.
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