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Ustawa o gminie miejskiej. 
TeKst projektu ustawy w brzmiehiu ustalonem na VIlI-ym Ogólnym Zjeżd:zie Zwii\zku 

Miast Polskich '.fJ dniach 26-ym i 2'I-ym kwietnia 1925 roku). 

TYTUŁ l. 
Gmina miejska, jej obsz~r. członkowie, zadania I organa. 

Art. 1. 

Ginina miejska jest korporacją terytorjalną, powołaną do sprawo
wania administracji publicznej w zakresie przepisanym ustawami. 

Glnina miejska lnoże nabywać prawa i zaciągać zobowiązania 
oraz pozywać i być pozywaną. 

Przepisy niniejszej ustawy obowiązują· gminy wymienione w do
łączonym wykazie. 

\Xl szystkie iune gminy (tniac;teczka, oSldy) rządzą się ustawą o 
gminie wiejskiej. 

Art. 2. 

Kaida nizruchonlo~ć grunto·wa, która nie wchodzi w skład gminy 
wiejs~dej, musi należeć do gminy miejskiej. 

ZalicLenie osady wiejskiej w poczet miast i odwrotnie, jak rów· 
nICZ wszelkie ztniany granic miast, a w szczególności wcielenie w obręb 
miasta nowych 2runt6w, lub odłączenie od nie~o pewnej""przestrzenl, mo
gą być przeprowadzone w drodze rozporządzenia adnliaistracyjnego po 
wysłuchaniu wniosków z:tintereaowanych ciał samorządowych. MinisŁec 
Spraw WelvnęŁrznych wnosi sprawę pod decyzję .Rady Ministrów. De
cyzja F -ady Ministrów jest obowiązującą. 

Ad. 3. 
Grniny miejskie dzielą się na: 
l. Miasta nie wydzielone z powiatu i t.o: 
1) miasta, których władzą nadzorczą jest wydział powiatowy, 
2} miasta, których władzą nadzorczą jest wydział wojewódzki. 
Do ostatniej kategorji zalicza się miasta: 
a) liczące ponad 10.000 ~ieszkańców, 
h) będące siedzibą starostwa, 
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c) stojące dotychczas pod nadzorem wydziału wojewódzkiego, 
d) będące uzdrowiskami o charakterze użyteczności publiczneJ. 

Spis miast ad 2) oznaczy rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych. 
II. Miasta wydzielone z powiatu, tworzące samodzielne okręgi 

powiatowe dla administracji pallslwowej i samorządowej, uznane jako 
takie na mocy uchwały Rady Ministrów, powziętej na wniosek Ministra 
Spraw Wewnętrznych a to: 

1) miasta, których władzą nadzorczą jest ,wydział wojewódzki, 
, 2) miasta, których władzą nadzorczą jest Ministerstwo ,Spraw 
Wewnętrznych. 

Do ostatniej kategorji zaHcza się Iniasta: Kraków, Lwów, Łódź, 
Poznań, Wilno, Lublin i Bydgoszcz. 

lIT. Miasta wydzielone z województwa, tworzące samodzielne o· 
kręgi wojewódzkie dla administracji patistwowej i samorządowej. 

MiastelD lej kategorji jest Warszawa. 
Inne miasta n10gą być u~nane za samodzielne okrę~i wojewódz

kie tylko w drodze ustawy państwowej. 

Miasto s~ołeczne War3zawa 1113 prawo do uzyskania o-
sobnej państwowej ustawy miejskiej, oraz ordynacji wyborczej, w grani
cach przepisów niniejszej ustawy. '1'0 sanl0 prawo przysługuje miastom: 
Lwów, Łódź, Kraków, Poznałl, \l/Hno, Lublin i Bydgoszcz. 

Art. 4. 
Członkami gminy mie~skiej są obyv"atele Rzeczypospolitej Pol

skiej, którzy w granicach 'gminy miei';kiej mają od roku miejsce zamiesz
kania. 

Każdy obywatel Państwa m0że być członkiem tylko jednej gminy. 

Art. S. 
Żona dzieli członkostwo gminne męża. 

Art. 6. 
Do' czasu dojścia do pełnoletności lub 

dzieci ślubne dzielą członkostwo gminne ojca, 
sposobione - przysposabiającego. 

Art. 7. 

uzyskania własnowolności 
nieślubne matki, a przy-

Członkostwo gminne chorych, lub niedorozwiniętych umysłowo 
osób pełnoletnich zależy od miejsca, w którem faktycznie mają mieszka
nie, wyznaczone im na stałe przez ustawowego lub sądowego ich zastępcę. 

Osoby umysłowo chore i niedorozwinięte umysłowo, umieszczo
ne w specjalnych zakładach lec.?:niczych lub re!encyj!1ych, zachowują na 
czas pobytu w za.kładli~ c~łoukosh"JO gminn\~, które im przysługiwało 
przed umieszczeniem w zakładzie. 

1Art. 8. 
Urzędnicy i praco~.vntcy parlstwowi i samorządowi tudzież wojsko

wi zawodowi mogą stać się członkami tej gminy, \v której mają miejsce 
stałeJ służby, o ile sami te~o zażądają. 

Obywatele. którzy służ~ \v wojsku. w ,vypełnieniu powin!1ości 
wojskowej, zachovluj ~ c:.donkostwo, które im przysługiwało przed rozpo
częciem służby wojskowej, do czasu, aż je prawnie utracą. 
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Art. 9. 
Członek fi!miny, który swe mies'lkanie w gminie utraci wskutek 

pożaru, powodzi, działań wojennych lub innych wydarzeń nadzwyczaj
nych, zachowuje dotychczasowe członkostwo gminne do czasu, aż je w 
innej gUlinie nabęd:.de. 

Art. 10. 
Członkom gminy miejskiej, posiadającym warunki przepisane ni

niejszą ustawq, służy prawo wybierania i wybieralności 'do przedstawi
cielstwa miejskiego (art. 18), oraz sprawowania urzędu z wyboru w za
rządzie miejskim. 

Art. 11. 
Każdy człone!{ gminy, posiadający prawo wybieralności jest obo

wiązany przyj-=\ć bezpłatny urząd z wyboru w gminie (prócz mandatu 
radnego - art. 20) i sprawo"'.v,ać go conajmnizj przez lat trzy. 

Od obowiązku przyjęcia lub dalszego sprawowania urzędu zwal
niają ważne powody, uznane przez radę miejską za usprawiedliwiające 
(wiek, dłl1gotnvała choroba, zajęcie połączon'2 z częstem, lub dłuższem 
wydalaniem się z gminy, sprawowanie w gminie urzędu z wyboru:w o
statnio ubiegłe~n trzechleciu, sprawowanie obowiązku opiekuna, u kobiet 
wychowanie dzieci lub prowadzenie większego gospodarstwa domowello 
i t. ~p.) , 

Istnienie warunków, zwalniających od pt,zyjęcia lub sprawowania 
urzędu w glninie, stwierdza rada miejska lub organ przez nią do tego 
upoważniony. 

Kto bez powodu uznanego za usprawiedliwiony wzbrania się 
przyjąć urząd lub przyjęty dalej sprawować, może być pociągnięty do 
świadczell pieniężnych na rzecz gminnej opieki społecznej na czas 'od 
1-4 lat, do wysokości Ilu bezpośrednich podatków komunalnych, przy
padających od niego na rzecz odnośnej gminy. 

O wysokości powyższych świadczeń orzeka ostatecznie rada miej
ska lub organ prZ2Z nią do tego upoważniony. . 

Art. 12. 
Gmina miejska może wybitnie zasłużonym osobom nadać prawo 

obywatelstwa honorowego, które na obdarzonego nie.m nie nakłada z te
go tytułu osobnych obowiązków. 

Art. 13. 
Zadania grniny miejskiej w zakresie administracji publicznej 

(art. 1) są: 
1) samorządowe, tj. te samodzielnie i we własnem itnieniu speł

niane zadania, które niniejsza lub inne ustawy czynią przedmiotem obo
wiązkowej działalności gminy miejskiej, lub które gmina miejska, w braku praw 
nego zastrzeżenia ich innym związkom prawno-publicznym, uczyni do
browolnie przedmiotem SWi)jej działalności, jako nadające się do podnie
sienia gospodarcze20 i kulturalnego rozwoju swoich członków i ogólnego 
dobrobytu miasta; . 

2) zlecone, tj. te gminie ustawami przekazane zadania państwowe, 
które ona spełnia jako organ ·wykonawczy Pal1stwa. 

Art. 14. ' 
W ramach zakreślonych ustawami gminy miejskie mają prawo 

wydawania miejscowych pnepisów prawnych na obszar miasta, zwanych 
statutami miejsldelni (art. 59~63). 
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Art. 15. 
Zadania swoje gminy miejskie spełniają zapomocą utworzonych 

w tym celu organów: 
a) Organami temi są w miastach wykazanych wart. 3 niniejszej 

ustawy: . 
1) rada miejska, jako organ uchwalający i kontrolujący, 
2) magistrat, jako organ zarządzający i wykonawczy. 
b) Ustrói i zakres działania organów>' miejskich w mieście stołecz

nem ·Warszawie określony zosŁanie w osobnej ustawie. 
c) Ustrój i zakres działania organów gminy miejskiej, 

uzdrowiskiem o charakterze l~żyteczności p~blicznej, określają 
niniejszej ustawy oraz ustawy o uzdrowiskach z dnia 23 marca 
ku (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 254). 

będącej 
przepisy 
1922 ro· 

DZIAŁ SPRAWOZDAWCZY. 

Protokół 

21 (lII:fsesji) posiedzenia Rady Miej
skiej m. Łodzi. 

Łódź, dnia l lipca 1925 r. 
Korrtplet radnych 75. Obecnych radnych 

49. Komplet członków Magistrafu 11. Obec
nych członków Magistratu 10. 

Posiedzenie otworzył o g<>dz. 21 min. 10 
Wiceprezes Rady Miejskiej dr J. RosenblaU, 
w obecności quorum Rady (59 członków), 
zaprosiwszy do stołu prezydjalnego rad
nych~sekretarzyA. Cyrańskic:go i R. Klima, 
oraz dyrektora biura Rady Miejskiej, P. 
Rundo do prowadzenia protokółu. 

PrzyJ-:to do wiadomoścI: 
1. Kc-6.tkie zapytania: 

a) 1: r. Pozl'\ańskiega, że dziś prawie we 
wszystkich dziennikach była wzmianka, iż 
Magistrat zmuJ;ił maszynistkę pewnego Wy
działu do pracy do 2 w nocy tylko z przer
wą na obiad i Związek Pracowników Miej
skich zmuszony był zwrócić się do inspek
tora pracy. R. Poznański zapytuje więc, 
czy Magistratowi bkt ten 1e~t wiadomy. 

2. odpowiedź przewodniczącego, że Ma
gistrat udzieli wyjaśnień n3 n3st<:pnem po
siedzeniu Rady Miejskiej. 

. b) 1. r. Poznańskiego: O ile wiadomo, 
wysz~dł miesięcznik statystyczny za I~y kwar
tał 1925 roku. R. Pozllilński zapytuje więc, 
dlaczego on nie został radnym rozesłany. 
Zawsze te rzeczy Z1\ czasów poprzedniej 
kadencji wysyłało się do ws~ystkich frakcyj. 

2. odpowiedź prez. Cynarskiego, w imie
niu Magistratu, że p. r. Poznański miesza 
rocznik statystyczny z miesięcznikiem. Otóż 
miesięcznik już od 2-ch lat zgórq wycho
dzi kwartalnie - nazwę ma tylko miesięcz
nika. a obejmuje okres kwartalny i ten nie 
był posyłany pp. rr., a tylko rocznik sta-

(D. c. n.) 

tystyczny. Ale jeieli pp. radni sobie życzą. 
to ilość jest dostateczna i można je cho~ 
ciaż frakcjom porozsyłać. 

2. Oświadczenie r. dr. Schweiga, treści 
następującejl 

"Na wcwrajszem posiedzeniu R. M. 
podczas dy'skusji nad u~łzieleniem subsy
djum dla Zyd. Tow. Niesienia Pomocy po
łożnicom i niemowlętom odezwałem się w 
sposób nie odpowiadający ani mojemu włas
nemu światopoglądowi, ani też intencji to
warzystwa, nad którego subsydiowaniem 
dyskutowano. 

Uważam przeto za swój obowiązek wy 
razić swój żal, że dałem się .wyprowadzić z 
równowagi i spowodować do nienaletnelo 
odezwania się; z drugiej strony jednak mu
szę równocześnie jak naj ostrzej zaprotesto-. 
wać przeciw postępowaniu tych frakcyj, któ
re, mając w rzeczywistości ster rZlldów 
miasta w swoich rękach. szafują dochoda
mi miasta w sposób, graniczący z gospodar
ką rabunkową, instytucji zaś znanej całemu 
- nie tylko żydowskiemu - ogółowi mia
sta ze swej zba...vi«mnej działalności, od
mawiają pomocy tylko dlatego, że jest ży-
dowską· ~ 

Proszę o wniesienie tego oświadczenia 
do' protokółu. 

3. Odpowiedź frakcyj: N. P. R., Ch. D. i 
Kola Ndrodowego na pow. oświadczen\e, 
~reści następującej: 

"W związku z oświadczeniem r. dr. 
Schweiga mamy zaszczyt złożyć następują
ce oświadczenie: 

Dr. Schweig z bardzo drobnego f,~tu 
nieudzielenia przez Radę Miejską subSy
djum jednej instytucji, wyciągnął tak dale
ko id1ce wnioskj, że zaryzykował twier~ 
dzenie o rabunkowej gospodarce frakcyj, 
które ster rządów dzierżą w swoich rękach. 
fakt powyższy świadczy albo o zupełnej 
dezorjentacji r. dr. Schweiga, albo też 
grdniczy z chęcią sprowokowania więk~ 
BZOści Rady. Jeżeli bowiem jeden nic ·nie 
mówiący fakt ma świadczyć o rabunkowej 
gospodarce, to jasny dowód, że .przez usta 
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dr. Schweiga przemawiała tylko złośliwość. 
Również podkreślenie przez dr. Schweiga 
jego argumenltt, że Rada Miejska odmówi
ła tylko dlatego, że instytucja - petentka 
jest żydowską, jest. godnem potępl~nia, ~o
nieważ przebija w słowach dr. Schwelga 
wyratna chęć pogłębienia istniejtlcych 
wśród obywateli miasta różnic narodo
wościowych. 

Prosimy o wciągnięcie oświadczenia te
go do protokółu·. 

4. Zawiadomienia c7.łonk6w Rudy Miej
skiejl J. Danielewicza, K. Dworzniecldeco, 
A. Idtkowskiego, A. Joela, Ks. D. Kaczyń
skiego, Szlo A. Kenigsberga, dr. St. Kopciń
skiego, E. Machera, M. Przedpełskiej, St. 
Rapaiskiego, L. Rodego, F. Turskiego, W. 
Wagnera, F. Waszkiewicza, R. Wojal\ow
skiego, J. Wolczyi\skiego, usprawiedliwiają
cych nieobecność swą na posiedzeniu w 
dniu dzisiejszym. 

5. Komunikat Frakcji N. P. R. o desy
gnowaniu do Delegacji Wydziału Opieki 
Społecznej obywatelki Andżelakowej Hel<e
ny ul.· Wodna Nr. 19 (na miejsce ustępują
cego ob .. St. Kulczyńskiego) 

UCH'WALONO 
I. W sprawie zaclągnl-:cla po
t,akł na celI! budowy dom6w 
mieszkalnych dla robotnlk6w I 
nauczycieli miejskich szk6ł po-

wszechnych (II uchwalenie)--

Rada Miejska, przychylając się 
do wniosku Magistratu Nr. 734 z 
dnia 19 czerwca 1925 roku, po
stanawia: 

1) 'przystąpić do budowy: 
a) na placu o powierzchni 9.000 

metrów kwadratowych, wydzielo
nych z t. zw. polesia Widzewskie
go, 2-ch dwupiętrowych domów 
robotniczych każdy. o 6 mieszka
niach dwupokoj owych z kuchnią 
i wv&,odami, 24 mieszkaniach jedno
pokojowych z kuchnią i wygoda
mi oraz 5 pokojach kawalerskich 
kosztem. zł. 466.400.- f 

h) na placu o powierzchni 9.000 
metrów kwadratowych, wydzielo
nych z t. zw. polesia Konstant y
nowskiego 2-ch dwupiętrowych do
mów robotniczych każdy o 6 miesz
kaniach dwupokojowych z kuchnią 
i wygodami, 24 mieszkaniach j~~d
no pokojowych z kuchnią i wygo
dami oraz. 5 pokojach kawaler-

.. .-kich, kosztem zł. 466.400.-, 

_ .. -... 

c) przy ~machach szkolnych· na 
ul. Nowo-Marysińskiej, Drewnow:
skiej, Podmiejskiej i NoweI.D RoJń... 
ciu domó\v mieszkalnych dla per
sonelu nauczycielskie~o miejskich 
szkół pow'szechnych - kosztem 
zł. 491.200.-, 

2) zaciągnąć na budowę wyżej 
wymienionych domów mieszkalnych 
pożyczkę z funduszów rozbudoWy 
miasta w wysol~ości ;lł. 1.139.200_:-!
(80°/0 sumy kosztorysowej zł. 
1.424.000.-), 

3) wydać z cegielni miejskie; na 
budowę wy.lej wYluienionych do
n16w 1.360,000 sztuk cegły, 

4) wezwać Magistrat do wyko
nania tej uchwały. 

W głosowaniu brało udział. 59 
członków Rady Miejskiej. 

Uchwałę powzięto jednomyślnie. 

II.. W spra\Yie konwersji obli· 
gacyJ miejskich m. Łodzi (Ul 

uchwalenie): . 
Rada Miejska, przychylając' s~ę 

do wniosku Magistratu Nr. 725 z 
dnia 16-go czerwca 1925 r. na za
sadzie §§ 2 i 3 Rozporządzenia Pre
zydenta RzeCzypospolitej Polskiej 
z dnia 27 grudnia 1924 roku o prze'!' 
rachowaniu zobowiązań związków 
samorządowych oraz obligacyj, o
partych na takich zobowiązaniach 
(Dz. U. Rz. P. Nr. 115 poz .. 1026). 
póstanawia: 

a) skonwertować' na dzień 1 lip
ca 1925 roku: 

1. niezapłacone dotąd długi. mi a .. 
sta Łodzi o charakterze obligacyj-
nym, zaciągnięte . 

a) w I półroc~u 1915 r. w sumie 
22.000 rubli, 

h) w II p.ółroczu 1915 r. i w 
całym 1916 r. w sumie 592.900;
rubli i 

c) w I połowie 1917 r. w sumie 
38.000 marek niem. wraz z 5°/0 od 
tych należności po dzień 1 lipca 
1925 rnku za'okres czasu. nieprze
ki-aczający lat pięciu, tudzież 

2. niezapłacone dotąd, a wy
puszczone pr.zez Ul1'-.StO Łódź: 

a) w czasi~ od marca 1916 r. 
do sierpnia 1918 r. na 30-letni o" 
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kres umorzenia obligacje I emisji 
na nominalną sumę 10.000.000.
marek niem.; 

b) w czasie od lipca 1917 r. do 
września 1919 r. n1. 30-letni okres 
umorzenia obligacje II emisji na 
nominalną sumę 9.883.000.- ma
rek niem, 

c) w czasie od listopada 1918 r. 
do listopada 1920 r. na 25-1etni o
kres umorzenia obligacje In emisji 
na nominalną sumę 19.338.300.
marek polskich, 

dzielonych miastu Łodzi w II półro .. 
czu 1915 r. i w całym 1916 r. wza' .. 
mian za każdy rubel 50 groszy, 

3) wydawać posiadaczom SWla .. 
dectw tymczasowych z pożyczek u .. 
dzielonych miastu w I półroczu 1917 
r. wzamian za każdą markę nie .. 
miecką 21,7 Ó-rosza, 

4) wydawać posiadaczom obliga .. 
cyj ~iasta Łodzi I emisji wzamian 
za każdą markę niemiecką 20,7 gro
sza, 

5) wydawać posiadaczom obliga .. 
cyj miasta Łodzi Ił emisji wzamian 
za każdą markę niemiecką 18,4 gro .. 
sza, 

d) w czasie od października 
1920 r. do listopada 1922 r. na 
25-1etni okres umorzenia obligacje 
IV emisji na nominalną sumę 
18.739.500.- marek polskich wraz 
z zaległemi 60/0 kuponami, '\Tolnemi 6) wydawać posiadaczom ohli .. 
od wszelkich podatków, obliczone- gacyj miasta Łodzi III emisji wza .. 
mi po dzień l lipca 1925 r. prze- mIan za każdą markę polską 3,8 
rachowując wszystkie te należności grosza, 
na ~5% ich wartości w dniu do- 7) wydawać' posiadaczom obli .. 
konanych przez pożycżkoda,vców gacyj miasta Łodzi tv emisji Wz(\
wpłat do Głównej Kasy Miejskiej, mian za każdą markę' polską 0, l28 
stosownie do skali, zaw'arlej w § 2 grosza, wydając pokrycie nie w p. 
Rozporządzenia Prezydenta Rze- tówce, lecz w nowyc~, podlegaj.
czypospolitej z dnia 14 maja 1924 cych umorzeniu w ciągu 20 lat, po .. 
r. O przerachowaniu zobowiązań czynając od 2 stycznia 1926 r., ~k.on .. 
p!ywatno-prawnych ·CDz. U. Rz. P. wertowanych obligacjach miasta Ło· 
Nr' 42 poz. 441),. dzi z bieżącemi kuponami od 1 lip .. 

B. Na pokrycie powyższych należ.. ca 1925 roku i T)otrącając wartość 
nośc,i, .tanowiących po przeracho.. tych kuponów na rzecz miasta Ło
wan.iu· dług miasta Łodzi w sumie dzi przy zamianie starych świadectw 
zł. 5.938.263.39, wypuścić w odcin.. obligacyjnych na nowe,. 
kach pięciotysięcznych. tysiącznych, . C. stosownie do załączonego pla .. 
piećsetnych, dwusetnych, setnych, nu umorzema: 
pięćdziesięciu i dziesięciu złotowych 1) urządzać w okresie najbliż .. 
nowe _konwertowane obligacje mia.. h I- d d . d 
sta Łodzi z dwudziestoletnim okre.. szyc at wu ziestu, poczynając o 

grudnia 1925 roku. dwa razy do' ro
lem umorzenia na sumę zł. 6.000.000 ku, mian.: w pierwszych powszedn. 
z 6

% 
kuponami, biegnącemi od 1 dniach miesiąca czerwca i grudnia 

lipca 1925, r., przyczem przy wymia.. każdego roku w Magistracie przy 
nie starych :zobowiązań o charakte.. udziale zaproszonych przez Magist .. 
rze obligacyjnym na nowe obligacje rat przedstawicieli Urzędu, Woje .. 
przestrzegać następującego planu wódzkiego w Łodzi, Giełdy Pienie .. 
konwersji: żnej m. Łodzi, Związku Przemysłow .. 

I) wydawać posiadaczom 8Wla.. ców m. Łodzi oraz Rady Miejskiej 
dectw tymc7.8sowych z pożyczek u.. m. Łodzi loso\v.anie, czterdziestej 
dzielonych miastu Łodzi- w l półro.. części ( konwertowanych obligacyj 
czu 1915 l'oku wzamian za każdy możliwie równomiernie we wszyst
rubel 56,8 grosza, kich odcinkach celem dokonania wy-

2) wydawać posiadaczom SWla.. płaty w miesiąc później, mian~ .. 
dectw' <tyBłczaaowych. z pożyczek u.. wicie 1 stycznia i 1 lipca każdego 
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roku, poczynając od l stycznia 1926 
roku, p-~siadaczom wszystkich tych 
wylosowanych skonwertowanych 
obligacyj ogólnej sumy złotych 
150.000.-. a wskutek tego wstawić 
do budżetu Zarządu m. Łodzi na 
rok administracyjny 1926 w rozcho~ 
dach zwyczajnych na umorzenie 
1/20 części długu obligacyjnego su
mę zł, 300.000, a w ciągu następnych 
lat dziewiętnastu wstawiać takież 
kwoty do budżetów m. Łodzi; 

2. wypłacać co pół roku w ter
minach 1 stycznia i 1 lipca, każde
go roku, poczynając od 1 stycznia 
1926 roku. posiadaczom kuponów od 
skonwertowanych obligacyj m. Ło
dzi odpowiednie, szczegółowo po~ 
dane w tymże planie umorzenia 
kwoty i wprowadzać takowe w roz
chodach zwyczajnych do dwudzie
stu kolejnych budżetów m. Łodzi w 
latach od 1926 do 1945 włącznie. a 
na rok 1926 wstawić w tym celu 
sumę .zł. 355.500.--

D. Upoważnić Magistrat do wy
datkowania z funduszów miejskich 
na pokrycie wydatków, związanych 
z realizacją konwersji wszystkich 
dotychczasowych pożyczek obliga.l 
cyjnych, sumy zł. 3.000 i do dodat
kowego wstawienia tej sumy do 
budżetu Zarządu m. Łodzi na rok 
administracyjny 1925 jako wydatku 
zWj"czajnego. 

E. Wezwać lVIagistrat do wykona
nia tej uchwały po uprzedniem u
zyskaniu od Pana Ministra Skarbu, 
zatwierdzenia, zawartego w tej uch
wale planu konwersji. 

W glosowaniu brało udział 59 
. członków Rady Miejskiej. 

Uchwałę powzięto jednomyślnie. 

III. W sprawie podwyższenia o
płaty za leczenie I utrzymanie ~o
łotnlcy w klinice Ł6dzklego t y
dowsklego Stowarzyszenia Nie
sienia Pomocy Połotnlcom I Nie-

mowlętom w ŁodzI: 
• 

Rada Miejska, przychylając się 
do wniosku 1\1agistratu Nr. 683 z 
dnia 9 czerwca 1925 roku, postana
wu~: 

\. podwyższyć z dni~m l czer .. 
wca 1925 roku opłatę za leczenie i 
utrżymanie położnicy w Klinice Łódz" 
kiego Żydowskiego Stowarzyszenia 
Niesienia Pomocy Położnicom i Nie
mowlętom w Łodzi ze ~ł. 0,50 do 
1.- Qziennie, z zaznaczeniem, że 
wydatek pokryty będzie z oszczęd .. 
ności budżetowych 'VI ydziału Zdro .. 
wotności Publicznej; 

2. podwyższyć w związku z tern 
w budżecie Zarządu m, Łodzi na 
rok adm. 1925 poz. 1 t tyto XXIX 
dz. VI wydatków o zł. 2.100.-

3. wezwać Magistrat do wyko .. 
nania tej uchwały. 

DV. W sprawie podwytszenla o
płat za leczenie I utrzymanie dzie
ci w szpitalu .,Anny MarJ111- w 

ŁodzI. 

Rada Miejska, przychylając się 
do wniosku Magistratu Nr. 599 z 
dnia 22 maja ł 925 r. postanawia: 

1. podwyższyć, poczynając od 
dnia l maja 1925. r., opłatę za le
czenie dzieci w szpitalu dla dzieci 
".Ąnny-Marji" w Łodzi w następu .. 
jący sposób: 

a) za leczenie dziecka na oddz. wew .. 
nętrznym ze zł. 2.80 do zł.. 4.-

b) za leczenie dziecka na oddz. chi
rurgicznym ze żl. 3.75 do z~. 5.-
2. wypłacać, poczynając od .dnia 

1 maja 1925 r., szpitalowi 
"Anny-Marj~" narazie 70% pełnych 
stawek za leczenie i utrzymanie dzie
ci niestałych mieszkańców m. Ło
dzi, kierowanych przez Magistrat 
m. Łodzi. pozostałe zaś 30% po 
wyrewindykowaniu całkowitej na .. 
leżności od gmin zamiejscowych; 

3. wypł().cać, poczynając od dnia 
maja 1925 r., szpitalowi "Anny-' 

l\1arji" pełne stawki- za leczenie i u .. 
trzymanie dzieci stałych mieszkań
ców m, Łodzi, kierowanych przez 
lVIagistrat m. Łodzi. 

4. Wezwać Magistrat do wyko
nania niniejszej uchwały. 
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v. W sprawie remontu Instalacji 
centralnego ogrzewania w Domu 
Starc6w I Kalek przy ul. Naruto-

wicza Nr. 60: 

Rada Miejska, przychylając się 
do wniosku Magistratu Nr. 716 z 
dnia 16 czerwca 1925 roku, posta
nawia: 

1. doprowadzić do należytego sta
nu instalacj~ ogrzewania centralne
go w Domu Starców i Kalek przy 
ulicy Narutowicza Nr. 60, powierza
jąc wykonanie odpowiednich robót 
firmie "O. Kociński i inż. A. Hauk" , 
w miejscu, za sumę zł. 1 0.900. 

2. podwyższyć w związku z tern 
w budżecie Zarządu m. Łodzi na 
rok administracyjny 1925 poz. 15 
tyto XXII dz. IV wydatków o zł. 
11.000.-. 

3. wezwać Magistrat do wyko-
nania tej uchwały. (d.c.n.) 

Sprawozdanie 
z działalności Wydziału Opieki Spo
łecznej za kwartał pierwszy 1925 r. 

W okresie od 1 stycznia do 31 
marca 1925 r. działalność Wydzia
łu . Opieki Społecznej według po
szczególnych działów opieki była 
następująca: 

I ~ Ople.ka otwarta nad dzieCml 
poleł!ała na udzielaniu pomocy le
karskiej i wydawaniu obiadów.-

Pomocy lekarskiej udzielono 243 
dzieciom, z tego 217 - pomocy 
ambulałoryjnej.- Dość wysoka ilość 
świadczeń w tej dziedzinie tłum a -
czy się wyczerpaniem świadcżeń w 
Kasie Chorych przez bezrobotnych, 
skutkiem czego pomoc lekarska dla 
tych osób spadła na barki miasta. 

Obiadów bezpłatnych dla dzieci 
wydano 154.157, dziennie wydawa
no 1008 obiadów. Przeciętny koszt 
przygotowania jednego obiadu wy
niósł 20 groszy.-

W połowie stycznia r. b. Wy
dział Opieki Społecznej opraco
wał projekt zmiany dotychczasowe
go systelnu dożywiania dzieci szkol
nych. - W dniu 17.1-25 r. projekt 

powyższy uzyskał aprobatę Delega
cji Wydziału, a następnie b1agistra
tu i Rady Miejskiej i został wpro
wadzony w życie w dniu 1 marca. 
- Zmiana polega na tern, że wza
mian obiadów dzieci otrzymują 
mleko i bułki w ilościach 114. litra 
mleka i 1 bułki na dziecko dzien
nie. Prowadzeniem akcji zajmują 
się kierownicy szkół powszech
nych, którym Wydział asygnuje od
powiednie kwoty z obliczenia po 
16 groszy na dziecko dziennie (10 
groszy na mleko, 5 - bułkę i 1 -
na 9 gr. cukru).-

Przez wprowadzenie powyższe
go systemu zmniejszono znacznie 
wydatki administracyjne, przezna
czając jednocześnie zaoszczędzone 
w ten sposób sumy na polepszenie 
jakości wyda·wanych dzieciom po
siłków.-

Wobec te~o, że dotychczas do
żywiano dziennie 3000 dzieci, Wy
dział wystąpił do Magistratu o po
większenie liczby taj do 5000.
Wniosek ten został przez Magistrat 
i Radę Miejską zatwierdżony.-

W ciągu marca r. b. wydatko
wano na akcję dożywiania dzieci 
mlekiem zł. 11.295, 70 groszy, przy
czem przeciętnie korzystało 1671 
dzieci dziennie. 

II - Opieka zamknięta nad 
dzleCml 

polegała na umieszczaniu dzieci w 
miejskich zakładach opiekuńczych, 
wydawaniu rodzinom zapomóg go:
t6wkowych na utrzyrnanie dzieci i 
wysyła:liu dzieci do uzdrowisk. 

W kwartale I r. b. umieszczono 
w miejskich zakładach opiekuń
czych 68 dzieci, 

Zapomóg ~otówkowych na utrzy
manie dzieci wydano 18 na sumę 
368 zł. 60 gr. Prócz te~o, na sku
tek uchwały Rady Miejskiei, wyda
no 728 zł. na utrzymanie dzieci 4 
rodzin, które straciły żywicieli skut
kiem zatrucia -gazami w domu Nr. 9 
przy ul. KonSl:anlynow3ki~j. 

'lvv pierwszych dniach st"icznia 
Wydział otworzył internat dla mo-
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J'alnle zaniedbanych dzivwcząt przy 
szkole specjalnej Nr. 63. ---- \\1 tyin
że czasie pr-.zenie.siono II Miejską 
Bursę dla dziewcząt z ul. Pallskiej 
44 na Kopernika 51, a z Koperni
ka. ila Pańską -- b1iejshie Pogoto
wie Opiekuńcze dla dzieci. 

W kwartale sprawozdawczynl 
'W'ydział prowadził nas·:~pujące za
kłady opiekuńcze dla dzieci: 
1. I Miejski Dom \X!YChOWZlWCZY dla 

NiemowIat - Tramwajowa 15 
2. ii 1'Iliejs!d· Donl wychowa·wczy dla 

dzieci w wieku przedszkolnym-
Karolewska 51 . 

3. III Miejski Dom - \Y/ychowawczy 
dla dzieci"\v v/leku szkolnym i 
II /\1. Bursę dla dziewcząt -.-- Ko
pernika 51; 

4. IV Miejski Dom Wychowa"':Nczy 
dla dzieci chorych na jaglicę 
- \Viznera 25/27 

5. T Mie.i,ską Bursę dla chłopców 
- Cmentarna 10a 

6. Miejskie Pogoto\Alie Opiekuńcze 
dla dzieci - Pańska 44 

7. Internat przy szk·ole specjalnej 
dla chłopcóvv Nr. 78 --- Nawrot 93 

8. Internat przy szkole specj, dla 
rl~iewcząt Nr. 63 - Przędzalnia
na 37a. 

. Przeciętnie przebywało w miej
;;kich zakładach opiekuńczych 581 
dzieci dziennie.--

Z powodu braku miej'5c VI za
kładach miejskich, \y/ydział wszedł 
• ..v porozurnienIe z zarządem pry
watnego internatu ,.Sienkiewiczó",,·
ka", który zgodził S!~ przyjmować 
7a opłata, dzieci, kkrowane przez 
Wydział. - W kwartale I w "Sien
kiewiczówce" przebywało na ra
chunek Wydziału 15 dziec1.--

Prócz t2g0 umieszczono na r-k 
'·N'ydziału dwóch chłopców w Bur
sie Towarzystwa ,.Przyszłoś..;u. 

\X'ychowaflcy lniejskich za!da
dó , . .- opiekullczych, VI zależuaścl od 
-"'/ieku, uczęszczali do szkół po
wszechnych, chorzy na jaf;1icę pobie,
r~.L fl.ct1k~ na r·~i(~jscu w ::Zlklafiziz, 
~tarst uczyli się l~erniosł w war
sztatach przy Bursie dla chłopców, 

----~~~------------------
Cmentarna 10a i innych miejskich 
oraz prywatnych. 

Wychowańcy, niemo~ący prze-· 
bywać, z powodu złego prowadze
d.a się, Vv' zakładach dla dzieci nor-

. maInych, wysyłani są przez Wydział 
do zakładu poprawczego w Stu
dzieńcu.- W okresie sprawozdaw
czym w zakładzie tym przebywało 
5 wycho\vańcóvl z różnych zalda"
dów Wydziału. 

VII dniu 20.II r. b. Wydział zor
~anizował przy I Miejskiej Bursie 
dla chłopców warsztat krawiecki, 
w którym pod kierunkiem fachow
ca wychowańcy uczą się krawiec
twa, szyj ąc ubrania .dla miejskich 
zakladó\v. 

W warsztacie szewckim wyko
nano 112 par nowego obuwia dla 
miejskich zakładów przy średnim 
koszcie 16 zł. 9 gr. za parę, oraz 
wyreparo·wano 327 par starego o
buwia przy średnim koszcie 3 zł. 
50 f!r. za parę. 

W warsztacie rymarskim wyko
nano 40 par sandałków, teczki, 
chomąta i t. p. rzeczy.-

\Y/ dniu LII. r. b. Wydział prze
jął szwalnię Wydziału Zdrowotnoś
ci i w związku z tern zorganizował 
centralną szwalnię dla obsługiwa
nia obu Wydziałów.-

Zwiększające się 1. dnia na dzielI 
podrzucanie dzieci na ulicach przez 
mat~d, niemogące uzyskać, z braku 
wolnych miejsc, umieszczenia tych 
dzieci w miejskim zakładzie dla 
niemowląt zmusiło Wydział do 
przedłożenia l\1agistratowi wniosku 
w sprawie otwarcia II Miejskiego 
Domu dla Niemowląt.- Wniosek 
\V ydziału zost \ł zaakceptowany 
przez Magistrat i Radę Miejską, 
lecz z powodu braku odpowiednie
~o lokalu instytucja ta dotychczas 
nie zosłała ohvarŁa. 

Nie mając m ')żności umieszcza
nia w miej sL.i.cl l zakładach opie
kuńczych dzk:i (Jcienlniałych, oraz 
w związku z i .. l.\:Cją Instytutu dla 

I 
ocierilniFlych w Warsc:awte w spra
wie budo\vy :i~akłildów dla OClern
niałych, ·Vl. której "Nzięłyby udział 
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poszczególne gminy w charakterze 
udziałowców -Wydział zgłosił na po
siedzeniu Delegacji odpowiedni 
wniosek w sprawie wzięcia przez 
m. Łódź udziału w powyższej akcji. 
Delegacja Wydziału zasadniczo za
akceptowała wniosek ten, odkła
dając realizację do czasu ustalenia 
drogą ankiety ilości dzieci ociem
nia1ych, znajdujących się na terenie 
miasta. Opracowanie anki.ety i ma
terjałów Magistrat powierzył Wy
działowi Statystycznemu. 

Przeciętny koszt utrzymania jed
nego dziecka wynosił w kwartale 
I dziennie: 

Wydatki· na ctrzymanie Razem 
dzieci peisoaelu 

l M. Dom Wychowawczy 
dla Niemowląt, T ramwa· 
jowa 15: 

styczeń 
hity 
marzec 

1.10 
1,17 
1,12 

0,94 
1,02 
0,93 

II M. Dom Wychow. dla 
dzieci w wieku przedszk' f 

Karolewska 51: 

styczeń 1, l 4 0,97 
luty 1,33 2,32 
marzec l ,27 1 ,09 

III. Mj~iskj Dom W ychow. 
dla dzieci w wieku Bzkol· 

nym, Kopernika 5 l : 

styczeń 
luty 
marzec 

0,96 
0,98 
1,03 

0,83 
0,92 
0,70 

IV M. Dom Wychow, dla 
dzieci chor. na jaglicę, 
Wiznera 25/27: . 

styczeń 1,1.1 0,93 
luty 1,22 1,01 
marzec 1,11 0,94 

M. Pogotowie Opieko dla 
dzieci, Pańska 44: 

styczeń 
luty 
marzec 

0,96 
0,98 
1,24 

0,83 
0,92 
1,49 

2,14 
2,19 
2,05 

2,11 
2,65 
2,36 

1,79 
1,90 
1,73 

2,04 
2,23 
2,05 

1,79 
1,90 
2,73 

I M. Bursa dla chłopców, 
Cmentarna 10.a; 

styczeń 1,37 0:91 2,28 
luty 1,44 0,89 2,33 
marzec 1,51 0,68 2,19 

UM. Bursa dla dziewcząt, 
Kopernika 51: 

styczeń 2,12 0,83 2,95 
luty 2,56 0,90 3,46 
marzec 1,03 0,70 1,73 

Internat przy szkole specj. 
Nr. 78, Nawrot 93: 

styczeń 0,92- 0,89 1,81 
1-.1 t Y 1,05 0,90 1,95 
marzec 1,29 0,83 -2,12 

Internat przy szkole spec. 
Nr. 63, Przędzalniana 37. 

styczen 1,36 1,39 2,75 
luty 1,55 ,1,41 2,96 
marzec 0,83 1,32 2,14 

W uzdrowiskach w kwartale I 
prz'ebywało 43 dzieci, z czego 13 za
grożonych grużlicą - w Zakopanem 
i 30 chorych na jaglicę - w Wit
kowicach. 

Z innych uzdrowisk w okresie 
tym nie korzystano. 

III. Opieka otwarta nad dorosłymi 

polegała na udzielaniu pomocy le· 
karskiej, wydawaniu obiadów, udzie
laniu zapomóg gotówkowych 080-

bom, niernogącym ze względu na 
zdrowie korzystać z obiadów, udzie .. 
laniu zapomóg na podróże do gmin 
przynależności i miejsc objęcia pra .. 
cy, udzielaniu pomocy prawnej, wy
dawaniu zaświadczeń o stanie ma· 
terjalnym i chowaniu zwłok. 

Z pomocy lekarskiej korzystało 
1358 osób, z tego 1063 osób - z 
pomocy ambulatoryjnej. W porów. 
naniu z kwartałem IV r. ub. ilość 
osób, korzystających z pomocy lew 
karskiej, wzrosła o 635 osób. Przy. 
czyna tkwi w wyko. zystaniu przez 
bezrobotnych ustawowego terminu 
świadczeń ze strony Kasy Chorych. 

Otioby, korzystające z pomocy 
ambulatoryjnej, w razie przepisanią 
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im" przez lekarzy lekarstw, powinny 
zgłaszać się do Wydziału Opieki 
Społecinej po poświadczenie recep~ 
ty, gdyż pomoc ambulatoryjna i o~ 
ph cenie' lekarstw dla biednych na~ 
leży do kompetencji tegoż Wydzia
lu. A1nbulatorja miejskie prowadzo~ 
ne są przez \Vydział Zdrowotności 
Publicznej i osoby, korzystające z 
nich bez pośrednictwa W ydzialu 
Opieki Społecznej, również muszą 
L.gt:-"zać się z .receptami do Wydzia
łu Opieki Społecznej. Podobna pro~ 
cedura utrudnia niezamożnęj ludno~ 
sci korzystanie z pomocy lekarskiej, 
powodując narzekania. 

Wobec powyższego Delegacja, 
na wnilJsek Wydziału, postanowiła 
wystąpić do l\1agistratu o zreorga
nizowanie akcji pomocy ambulato
ryjnej w ten sposób, że przy ambu
~ '1torjach miejskich urządzane będą 
ar' :~czki, w których wydawać będą 
na miejscu w alnbulatorjum lekar
stwa, mewymagaiące specjalnych 
prz:ygotowal1. W związku z tern VI y
clzi<ilżwrócił się do Magistratu o 
całkowite powięrzenie prowadzenia 
tej akcji jednemu z 2-ch Wydziałó,w: 
Wydziałowi Zdrowotności Publicznej 
lu~_ też Wydziałowi Opieki Społe-
cznej.' , " 

Obiadów bezpłatnych dla doro
słych wydano 45.830. Prócz tego 
wydano 4025 obiadów dla niezamo
żnej inteligencji, częściowo bezpłat
nie, ~ęściowoza opłatą w wyso .. 
Kości 25 gr. za obiad. 

. Zapomóg gotówkowych wydano 
na sumę zł. 344.10 gr. na utrzyma
• ie 32 osób, (w kwart. IV r. ub.171 
zł. 12 gr. dla 6 osób). 

Zapomóg na podróże do gmin 
przynależności -i miejsc objęci.a pra
cy wydano w 37 wypadkach na SUr 

mę zł. 299.82 gr. (w kwart. IV r. 
ub. wydano w 25 wypadkach 126 
zł. 7S. gr.) 
Z pomocy prawnej korzystało 1102 
osób, z tego 816 o~ób - z porady 
pstńej (kwart. IV r.ub, 1317 osób). 
Ze ~,~)'raw, które Patronat Prawny 
załat~ił 'w okr~s~e sprawozdaw.czy~, 
na pIerwsze mIejSCe wysuwaJą Slf~ 

sprawy, dotyczące przyznania ali .. 
mentów, odszkodowań za pozbawie .. 
nie pracy i nieszczęśliwe wypadki, 
następnie idą sprawy mieszkaniowe, 
majątkowe i inne. 

Zaświadczeń o stanie materjał .. 
nym wydano 784 (w kwart. IV r. ub. 
806). 

Pochowano na koszt miasta 171 
osób, z tego 110 chrześcijan (69 
dorosłych i 41 dzieci) i 61 źydów 
(12 dorosłych i 49 dzieci). 

W dniu l stycznia r.b. Wydział 
przejął od Wydziału Zdrowotności 
Publicznej Oddział Chowania Zwłok 
biednych. 

IV - Opieka zamknl-:ta I p6łot .. 
warta nad dorosłymi 

polegała na umieszczaniu starców 
i kalek w odpowiednich zakładach 
oraz udzielaniu noclegów. 

W dniu 1.III. 1925 r. Wydział 
przejął od Chrześc. Towarzystwa 
Dobroczynności prowadzenie Domu 
Starców i Kalek. Na zasadzie umo
wy, zawartej z T"wem Dobroczyn
ności, Magistrat przyjął na siebie 
całkowite koszty utrzymania Dotnu 
Starców. Zarząd zakładu spoczy
wa na Komitecie, w któreslo skład 
wchodzi 12 przedstawicieli Rady 
Miejskiej oraz 12-tu przedstawicieli 
T .owa Dobroczynności. 

W ciągu marca r. b. w Domu 
Starców i Kalek Chrześcijan prze
bywało 280 osob, z tego 187 ko
biet i 93 mężczyzn. Koszt utrzyma
nia jedne~o pensjonarza wynosił 
85 groszy dziennie . 

Prócz tego w prowizoryczne m 
Schronisku dla starców przy IV 
Miejskim Domu Wychowawczym 
przebyw.tło 21 osób. 

W Żydowskim Domu Starców i 
Paralityków przebywało na r-k Wy
działu w okresie sprawozdawczym 
14 osób. 

Z Domów Noclegowych korzy-
stało przeciętnie 199 osób dziennie, 

I 
z tego 113 ~ z I Domu Noclego
wego dla mężczyzn i 50 - z II 
Domu Noclegowego dla kobiet. 
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W schronisku dla repatrjantów 
przebywało przeciętnie 36 osób 
dziennie. 

Walka z tebractwem. 
Wychodząc z założenia, że jedy

nym skutecznym spo30bem walki 
z żebractwem jest internowanie że
braków i włóczęgów w Domach 
przymusowej 'pracy, Wydział zwró
cił się do .Magish:atu o przyznanie 
kredytJw na urządzenie i prowa
dzenie Domu Pracy. Wniosek Wy
działu uzyskał aprobatę Magistratu 
i Rady Miejskiej. Otwarcie tej in
stytucji zostało w'strzymane z po
wodu braku odpowiednich przepi
sów, pozwalających na przyluusowe 
zamykanie w Domach Pracy osób 
żebrzących. 

'\Vydział z~vrócił się do Woje
wódzkie!!o \Vydziału Pracy i Opie
ki Społecznej o wyjednanie u od .. 
powiednifh władz wydania rozpo
rządzenia wykona~:czego do Usta
wy o opiece społecznej, które prze
widywać będzie, jako jeden ze spo
sobów walki z żebractwem, przy
musowe internowanie osób żebrzą
cych w Domach Pracy. 

Wiaika Z alkoholizmem. 
W celu dania utworzonej przy 

Wydziale Sekcji do Walki z alko
holizmem' . możności prowadzenia 
skutecznej walki z alkoholizmem, 
Wydział zwrócił się do Magistratu 
o podjęcie w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych odpo'wiednich kro
ków w sprawie uzyskania dla Sek
cji funduszów z sumy 1°/0 czystego 
dochodu monopniu spirytusowego, 
przeznaczonej, na zasadzie art. 3 
punktu 5~go Ustawy z dnia 31 lip
ca 1924 r. o monopolu' spirytuso
wym, na tę walkę. 

Po uzyskaniu niezbędnych fun
duszów, zanlierzone jest zorgani
zowanie w todzi restauracji anti
alkoholowej, jako jednego ze środ
ków propagandy antialkoholowej. 

VJa!ka % nierządem. 

\Y/ tej dziedzinie Wy?ział ogra
niczył się" do: 

1) pośrednictwa pracy . dla służ
by domowej, oraz 

1) umieszczania dziewcząt w' 
Domach poprawy. 

W dniu 10 lutego r. b. zorgani
zowane zosŁało Miejskie Biuro Po
średnictwa Pracy dla służby domo· 
wej, którego działalność z każdym 
dniem przybiera coraz szerszy za
kres. W czasie od lO.II. do 31.m 
25 r. zgłosiło się o pracę 411 os6b. 
umieszczono 141 osób. 

W Domu Poprawy w Łagiewni ... 
kach, pod Krakowem, przebywało 
n3. r-k Wydziału 8 dziewcząt, w: 
Domu Anioła Stróża w Płocku-
3 dziewcząt. 

Niezależnie o tego Wydział wy
stąpił do Magistratu o przyznanie 
s'ubsydjum dla znajdującego się w 
stadjum organizacyjnem Schroniska: 
Dobrego Pasterza w Radogoszctllt 
w którem również zamierza umiesz· 
czać upadłe dziewczęta. 

Ocbrona maclerzyftStwłt. 
Działalność Wydziału poletała na 

wydawąniu, za pośrednictwem "Kro
pli Mleka", matkom karmiący:m i 
niemowlętom mleka, którego wy
dano na sumę 4.422 zł., przeciętnie 
dla 163· dzieci dziennie. Pozatem 
T -wo uKropli Mleko" otrz~ło 
1.500 zł. tytułem subsydjum na dżia-
łalność profilaktyczną. . 
Udzielanie pomocy InstytucJDM 

prywatnym. oplekuJII"m sa. 
dzletml. 

13 instytucyj prywatnych otwar
tych - ochron otrzymało w okre
sie sprawozdawczym żyv.r,ności na 
sumę 3.353 zł. 78 gr. dla '~3 diie
ci, z· tego 751 - chrześcijańskich', i 
132 - żydowskich. 

Internaty prywatne zamknięte- w 
okresie sprawozdawczym subsydium I 

nie otrzymały. 
Wobec tego, że w budtecie Wy

działu na r. 1925 przewidziana jest 
kwota 73.000 zł. na subsy.dj~_ dla . 
wymienionych instytucyj. Wydział. 
zażądał od nich przedstaw'tenia w 
terminie do dnia 15.IV. 1925 r. wy
czerpujących sprawozdań budżełQ-
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Wych, z których Magistrat będzie 
mógłwywt!ioskować o potrzebach 

· finansoWych instytucyj, poczem spra
wa określenia wysokośCi subsydiów 
41a . poszczeg6lnych . instytucyj wej
dzie 'p"<?d obrady Komisji Gospodar" 

·ezej Wydziału. Do czasu definityw-
· nego załatwienia te; sprawy, Wy
. dzlał zwrócił się do Magistratu o 
WVPłacenie internatom zamkniętym 
zalfczki w wysokości 30% sumy, 
przyznanej tytułem subsydjUIll na 
rok ubiegły. 

W zakończeniu nadmienimy, że 
w okresie sprawozoawczym odbyły 
się: 3 posiedzenia Dele~acji Wy-

: działu, 6 posiedzeń Komisji Gospo"" 
darczej, 1 posiedzenie Rady Sekcji 
do· walki z alkoholizmem i 1 posie
.dzenie Frezydjum tejże Rady, t po
siedzenie Komitetu Domu Starców 
i Kalek Chrześcijan oraz t posie
dzenie Komitetu Wykonawczego 
tegoż Komitetu. 

'Kronika miejska. 

łódzkiej, składająca się z 48 osób. 
Dzieci te, wysłane przez \Vydział 
Opieki Społecznej, przebywały \v 
Rabce w ciągu 5 tygodni. Dzieci 
wyglądają bardzo dobrze, przybyło 
im na wadze średnio 3 kłg., nie
którym zaś nawet f, 5 kg. 

- Pi»rady prawne dla ludności • 
W miesiącu sierpniu r. b. z powo
du trwających jeszcze feryj letnich 
- przyjęcia w Ivliejskim Patrona
cie Prawnym Wydziału Opieki Spo
łecznej odbywać się będą tak sa
mo, jak w m. lipcu t. j, \v ponie
działki, środy i piątki. od godz. 9-ej 
rano do t-ej popoł. 

- Przenlesien;e sanatorjum dla 
lekko-gruf!iczyrh w Chejnach do 
majątku Łagiewniki. Na ostatniem 
posiedzeniu Delegacji Wydziału Zdro
wotności Publicznej uchwalono: 

1) przenieść do nowoz:tkupione
go majątku Łagiewniki sanatorium 
dla dzieci w Chojnach oraz sana
torjum dla lekkogruiliczych w Choj
nach; 

- ~6d:l W statystyce ml,dzyna- 2) zwrócić się do Wydziału Bu-
· rod.weJ. W myśl uchwały miejskiej downietwa z prośbą o przygotowa
dęlepc::ji statystycznej, powziE(tej nie niezbędnych zabudowalI :w po
na wniosek .d-ra St, Skalskiego, rozumieniu z inspektorem szpital
Magistrat zwrócił się do Sekretar- nictwa miejskiego. 
jału Ligi Narodów Z prośbą o za- - Załotenle telf.;faiiÓW W szplta
mieszczanie w publikacji Ligi p. t. lach miejskich. Po przyjęciu do 
"Rapport Epidemiologique" danych, wiadomości uchwały PrezydjumMa
dotycz"cych zachorowań i zgonów gistratu, Delegacja Wydziału Zdro
na choroby zakaźne w Łodzi. W wotności Publicznej, wychodząc z 
·oatatnimzeszycie wspomnianej PU- założenia, że tylko przez założenie 
·blikacji. z dn. 15 czerwca r. b. w telefon'Ś1w w szpitach "Marji Magda
:wykazie międzynarodowym, obej- leny", VoJ. Aleksandra i w Choj
mui_cym wielkie miasta, po raz nach da się osiągnąć oszczędność 
pierwszy zostały podane materjały w pracy tych instytucyj, postanowi
łódzkie, opracowane przez miejski ła na wniosek Komisji Gospodar
wydział statystyczny. czej ponownie zwrócić się do Pre
- Powr6t ł6dzkle) dziatwy z zydjum z prośbą o wyrażenie swej 
·.altkl. Dnia 30 lipca r. b. powróci- zgody na założenie telefonów' w 
ła Z 'Rabki do Lodzi part ja dziatwy wyżej wzmiankowanych szp~talach. 

Treść Nr. 33. 
U .. tawa o gminie miejskiej. 

Dział sprawozdawczy. 
Prołokdł 21 (1Il sesji) posiedzenia Rady Miejskiej. 
Sprawozdanie z działalności Wydz. Opieki Społ. za kwart. piCI wszy 1925 r. 

Kronika mieJska. 
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Licytacje przymusowe. 
Wydział Podatkowy Magistratu m. Łodzi niniejszem podaj~do 

wiadomości, że W dniu 19 sierpnia 1925 roku. między godziną 9 rano 
a 4 popołudniu. odbędą się licytacje przymusowe ruchomości u niżej po 
danych osób za niewpłacone podatki: ... . 

J. Pietrzyński, Wawelska 3, kredens. M. Majzler, Wschodnia 43, maszyn:l do szy~ 
cia. Z. Herzberg, Kielma 13, szafa. Lo Wojciechowska, Kazimierza 16, stół, 2 stoliki': do 
kwiatów. D. Wygodzki, N. Cegielniana 52, maszyna do szyoia. D. Futerko, Wólczańska 15} 
obrus, 2 kołdry, leżanka, 3 krzesła, fotel. Sz. Landau, Wschodnia 61, szafa. Szpigiel, Zl~ 
wadzka 16, waga. Ę. Fercho, Szosa Konstantynowska 18·, 2 szafy. R. Lecheld; Aleksan· 
drowska 102, szafa. E. ZyJberman, Zawadzka 14, 2 sZ"Qfy. Sz. Prawda, KonstantynowsJ." 77, 
szafa. E'rajlich j Rozental, Wschodnia 76, 3 szt. towaru. J. Rajsfeld, Zachodnia 5'/, fort(~
pian. Sz. Laooa"u, Wschodnia 69, kredens. H. Lajzcrowicz, Wschodnia 1, 8 s~rwisów. ',!Ha
dyaław Chojnacki, Młynarska 22, stół, 4 obrazy. f. Borensztajn, Og~odowa 13,3 wagi st: . 
łowe. N. Klein, Wschodnia 65, szah. Szpiro, Aliman i Abe. pj;)tr}.ows~a 48, 10 szt. pope· 
liny. H. Gelib~er, I Maja 8, kredens, otrun:ana-, biurho, szafa, z~r, stół, 10 krzeseł,- k~s,1 
ogniotrwała. L. Grinberg, Aleksandrowska 4..20 em-rd~;ó.,-=lazJtY., J •.. l\1. fuinberg, I Ma
ja 21, tremo, 2 szafy, stół, 6 krzeseł, otomana. M. ŻytnicH, PołudniOWi)' 15,- kl'eoonslI,ze
gar, tremo, pianino, 2 szafy. H. fajerman, Główna 58, 10 garniturów m<;skich. J. Cytrin, 
Brzezińska 50, garderoba z lustrem, toaleta, kredens, tremo, stół, 5 krzeseł, 2 noenp ~Z<lf·· 
ki, landszaft, szafa. K. L~bich, Brzezińska 62, kredens, kanapa, maszyna do szycia, trL ~ y'. 

P. Stasiak, Brzezińska 95, 20 butelek wódki. J. Torończyk, franciszkańska 26, 2 szafy, in;· 
mo. M. Zylberfajn, Aleksandrowska 24, różne arty\tuły spożywcze. E. Tic, Brajera 11, h .• 1Sil 

ogniotrwała, biurko. W. Borowiecki, Brzezińska 10, kredens, otomana. S. B. Goździk, No
womiejska 11, 70 tuz. skarpetek jedwabnych( 7 p~dzli do golenia, 6 krawatów męskich: L. 
Lipman, Kościelna 3, 2 szafy. Sz. Fajner, Zgierska 28, 7 skrzyń szkła okiennego. Sz. fryd
man, Żgierska 3Oa, 2 lustra, garderoba, kanapa kredens, 7 krzeseł, 2 szafy. B. Rajs, Zgier~ 
ska 28, 200 tuz. tal. 100 tuz. salaterek. G. Lubicki, Zgierska 49, otomana, garderob.a. '. 
Berger, Zgierska 50, 100 beczek cementu. L. Doroszów, Zakątna 21, fortepiąn, kredens, 
pomocnik, bibljoteka, kredens, szafa, maszyna do pisania, biurko, zegar. A. Hermans, Kon
stantynowska 17, pianino, kredens. S2. Korbman, I M dja 4, kredens, szafa, komoda. P . 

. S~ymański, Gdańska 11, 5 par butów i 2 szafy. M. Migdal, Gdańska 59, ga~dęroba~ J. f. 
Horowicz, Zachodnia 33, kredens, zegar stoj., otomana, tualeta, szafa. M. Zylbers~ac, 
I Maja 16, 2 szafy, szafka, tremo, otomana, kredens, stó~, 6 krzeseł, 150 szt. podszev/ki. 
C. Domaszewicki, Gdańska 31 a, kasa ogniotrwała, szafa, biurko. M. A. KańczuJtj Zawadzka 
36, kredens, pomocnik, tremo, biurko, 10 krzeseł, garderoba, toaleta, M. Rajbenbach, I Ma
ja 19, kredens, pomocnik. G. Hajmanowicz, I 1'1aja 35, kredens, tremo. J. Zarecki, FeT'. 
stantynowska 23, 2 szafy. M. Tauman, Zawadzka 18, toaleta. S~ Łobersztajn, Poclrzeq;r.i1 
29, szafa, kredens. J. Hirszberg, Szkolna 4, kredens, toaleta. M. Markuze, Zachodnli\31, 
leżanka, stół, 2 krzesła, kredens kuch., obraz olejny, 2 pary firanek, piecyk szamot~ Sz. 
Berger, 1 Maja 51, palto jesienRe, marynarka z kamizelką, leżak, 4 obrazki, taca szklana, 
2 wazony. J. Rozenberg, N. Cegielniana 19, tremo, kredens, otomana, .stół, 6.krzeseł. G. 
Krenicer, Konstantynowska 30, 2 szafy, kredens, pomocnik, otomana,. toaleta. H.Pinc~ew
ski, N. Cegielniana 33, kredens. I. Pisterman, Konstantynowska 22, pi~nino, kredens,· [i('L 

moc nik. A. Brauner, Zawadzka 39, garderoba, kredens, pomo,=nik, 5 dywanów, zege-r. M. 
Dobrzyński, Szkolna 22, pianino. Ch. Pinchasik, I Maja 3, kredens, pomocnih, zegar,· bi~ 
bljoteka, stół, 10 krzeseł, biurko, bibljoteka, kanapa, pianino, kanapa, bibljoteka, stół, o 
krzeseł, garderoba z lustrem. E. H. Zajbert, Zawadzl~a 22, kredens, pomocnik, zegar stoj., 
bibljoteka, stół, 12 krzeseł, garderoba, szafa. S. Kuperman, Cegielniana 18, 4 lustra .. S7.. 
Hochenberg, I Maja 15, pianino, pomocnik, stół, 6 krzeseł, obrus, tremo, kredens,· 8·h~e
sef, fotel, stół, garderoba z lustrem, toaleta, rower damski, biurko, 2 krzesła, f'ttel. T-:r
ner S., Pańska 11, kredens, pomocnik zegar, stół, 10 krzeseł, garderoba z lu~trem, le~.iil\ 
ka, toafeta, maszyna do szycia, 3 dywany, szafa, 2 stoliki nocne, 2 fotele. M. Glasman, 
Zawadzka 30, kredens, pomocnik, tremo. D. Kapłan, I Maja 19, pianino, kredens, lCanapi, 
zeaar, stół,6 krzeseł. L. Hurwicz, Pańska 11, kredens, pomocnik, zegar, kanapa. Sz. Ber
lin, Szkolna 33, kredens, tremo, szafa, otOmana. D. Kaufmwn, 28 PuUt. Strzelc. Kan. 3, 
2 szafy, otomana, tremo. H. Hercberg, l<onstantynowska 22, pianino, kredens, gardę'rob_a ~ 
lustrem. M. Lichtmacher, Nowomiejska 8, 180 mtr. adamaszku. J. Grodzeński, Cegielnia
na 12, kredens, zegar, stół, 4 krzesła, garderoba. A. Szpilka, ł\onstantynowska 37a, kre
dens, pomocnik, zegar, stół, 12 krzeseł, garderoba z lustrem, toaleta, 2 stoliki nocne, le
tanka, kanapa, biurko, bibljoteka, stół, 2 fotele, garderoba z lustrem, ta.aleta, le1an1<-~. 
łl. Sandowski, Cegielniana 19, kredens, garderoba, dywan, s~ół, 12 krzeseł, obrus p·luszo. 
wy. Ch. M. Lasman, Gdańska 8, garderoba, garderoba biała, toaleta. SS-wie M. Lewinsona 
Zawadzka 38, pianino, kredens, garderoba, J. M. Frydman, Zawadzka 39, kredens, tremo, 
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otomana, toaleta, garderoba, kasa ogniotrwała, stół, G krzeseł. H. Finkei, Cegielniana 2, 
kredens, zegar. M Przygórski, Pomorska 4, pianino, zeg'ar, bibljoteka, maszyna do szycia, 
kozetka, bielitt)iarka, palto męskie, 2 stoliki niklowane. B. Abe, Skwerowa 13, kredens, 
zegar, leianka, toaleta. S. Spiro, Narutowicza 56, pianino. I. Cygielrnan, Południowa 28, 
garderoba, biurko, bibljoteka, pianino. H. CygIer, Narutowicza 40. kredens, otomana, ze-
8ar, s.zafa, lustro, stół, 12 krzeseł. M. JosKowicz, Piotrltowska 9, maszyna do pisania, biur
ko. W. Frenkel, Cegielniana 26, pianino, kasa pgniotrwała, garderoba, toaleta, 2 stoliki' 
nocne, stół, 2 fotele, 4 krzesli!, kredens, zegar, szafa do książek, dywan, biurko, stół, 6 
Jcrzeseł, szafa z lustrem. D. Fiszer, Cegielniana 26, 9 szt. towaru. Sz. Zylberberg, Za
chodnia 52, kasa, fotel, 6 krzeseł. Ch. Szafir, Południowa 58, tremo, szafa, stół, 6 krze
seł, biurko, para storów, szafka, prasa do kopjowania. H. Profesorski, Południowa 20, 100 
tuz. skarpetek, 100 tuz. pończoch damskich. C. Wincygster, Kilińskiego 44, kredens, lustro, 
kanapa, otomana, komoda, samowar. H. Glanc, Piotrlwwska 7, l,redens, szafa, zegar. H. 
Rotberg, Cegielniana 43, 2 szafy, tremo, stół, zegar. R. Cymerman, Cegielniana 3G, szafa, 
2 kanapy, stół, 10 krzeseł, 2 kapy pluszowe, zegar ścienny, budzik, lustro, bibljoteka. 
A. Zander, Południowa 42, kredens, pomocnik. l"1. Brandwajman, Cegielniana 28,. 2 szafy, 
zegar, kredens. Ł. Pruszynowska, Północna 24, 2 szafy, tremo, zegar. R. Nagiel, Brzeziń
ska 24, 2 szafy. E. Lipszyc, l~amieni1a lO, kredens, otomana, szafa. S. Taub, Piotrkowska 
22, tremo, 2 szafy, otomana, zegar, kredens. J. WiIuś, Zawildzka 3, zegar, stót, kredens. 
L. Wołkowicz, Narutowicza 36, szafa, stół. S. Bloch. Piotrkowska 6, 10 kołder. I. Berni
man, Kamienna 1, szafa, 2 szafki nocne, obraz olejny. A. Sz. Langfus, Konstantynowska 6, 
2 szafy, kanapa, lustro, zegar, A. Tygier Południowa 20, tremo, 2 szafy, zegar ścienny, 4 
szale. M. Heber, Nowomiejska 20, 2 szafy, tremo, biurko, 10 paczek przędzy. J. Pachter, 
Pomorsk a 8, kredens, tremo, 2 szafy. J. Szuszek, PomorsI~a 93, otomana, szafa do rze~ 
czy, stół. E. L. Jos!~owicz, Cegielniana 59, tremo, 2 szafy, zegar, stół, 5 krzeseł. S. Krecz~ 
ko, Piotrkowska 17, pianino. D. Fuks, Piotrkowska 143, urządzenie po~\Oju stolowego, u
rządzenie gabinetu, urządzenie salonu, garderoba z lustrem. L. Krakauer, Piotrkowska 39, 
szaf , toaleta, 2, szafki nocne, kredens, stół, 6 krzeset, garderoba. J. Narkowicz, Cegiel~ 
niana 7, kredens, otomana, 2 kapy, stół, 6 krzeseł. 1'1. Prussak, Pańska 41, pianino, kre
dens. B. Landau, Zakątna 23, kredens, otomana, biurko, zegar, umy~alnia, szafa z lustrem, 
szafa z 2 lu~trami, stół. Sz. Kronman, Al. Kościuszki 27, kredens, tremo, biurko, gardero
ba, toaleta, fortepian. P. Gnot, Piotrkowska 55, hredens, pomocnil~, zegar, garderoba z lu
stre~, palto imitacja foków, 2 skóry tygrysie. A. Czkwianow, Gdańfka 42, pić. nino, otoma
na. R. L\.lkin, Pańska 37, 14 butli do gazu, urządzenie sklepowe, 30 hut. solw. F. Krotow
ski, Kmńskiego 33138, toalete, szafa, leżanka. A. Szik, Cegielniana 15, otomana, tremo. H. 
Kałuszyner, Zielona 48, szafa, toaleta, 2 szafki nocne, biurko. S. Lasman, Piotrkowska 54, 
kredens, pomocnik, otomana. M. i H. Lichtensztajn, Piotrkowska 54, 50 szt. towaru. H. Fer
ster, Wschodnia 74, fortepian, kredens. N. Pinczewski, Cegielniana ;;9, pianino, garderoba, 
kredens, otomana, zegar, stół, 6 krzeseł. M. L. Szyper, Zielona 17, pianino, kredens. H. J05-
kowicz, Piotrkowska 39, garderoba mahoniowa, toaleta, kozetka, hedens, pomocnik, ze
gar stojący. I. Goldwag, N. Cegielniana 10, lustro, szah, zegar, stół, 6 krzeseł. C. Hochen~ 
berg, N. Cegielniana 18, kredens, zegar, stół, 6 krzeseł, leżak, toaleta. H. Rusak, Naruto
wicza 41, szafa. Sz. Abrumson, Narutowicza 49, .kredens, zegar, stół. 6 krzeseł, szafa, oto
mana. A. Frenkel, Narutowicza 35, pia.1ino, kredens, pomocnik, zegar, otomana. J. Biren
cwajg, Narutowicza 49, pianino, kredens, szafa. 

W dniu 20 sierpnia 1925 r. m1t:dzy godz. g-tą rano. a 5-tą poło 
H. Szykier, Kilińskiego 86, bieliźniarka, otomana. A. Głowdcki, ~Anny 20, garni ur 

IJ'anatowy. H. Rotapel, Andrzeja 4, tremo. J. Barski, Pańska 77, maszyna do pisania. M. 
WOjhsik, TarJowa 23, stół, 2 krzesła, lustr.:>, Komoda. P. Hecht. Rzgowska 25, waga, SZI

fa. W. Plewka, Główna 28, szafa. A. Woliński, Gdańska 18, zegar, kredens. P. Makó-v.ka; 
Rzgowska 39, biurko. L. Szreter, Piotrkowska 152, biurko. Z. Altman, Piotrkowska 82, 100 
ksi~żek buchalteryjnych. J. Wiślicki. Piotrlwwska 83, tremo, 2 szafy, kIedens, otomana, 
stół, 12 krzeseł. Tow. Akc. H. J. Wiślicki, Piotrkowska 83, mlszyna do pisania. B. Sze
reszewski, Piotrkowska 83, maszyna do pisania. Sp. AI~c. H. J. Wiślicki, Piotrkowska' 83, 
10 mtr. towaru, 300 mtr. towaru-. E. Majer, ęrz Jzowa 18, tremo, otomana. E. Kolczycka, 
Piotrkowska 7, pianino. H, Sobczyńska, Napiórlwwskiego 9, l00.COG gilz, 12 paczek ma
chorki, 10 paczek txtoniu, urządzenie sklepowe, 10 paczek papierosów. G. Dyfenbach, 
Rzgowska 33, bieliźniarka, szafa, 2 gramofony. 30 płyt, 2 maszyny do szycia. M. Moszko
wicz, Rzgowska 77, maszyna do szycia. F. Krochmalski, Sz?ra 21, tremo, lcanapa, 2 szafy, 
biurko, maszyna do szycia. W. Man, N. Zarzewska lO, otomana, szafa, lustro, stół. W. 
Wert, Wójtowska 15, szafa, zegar. W. Tomczak, Napiórkowsl~iego 27, maszyna,do szycia. 
E. Dresler, Napiórkowskiego 150, szafa, lustro, umywal};a, zegar. J. Hince, Przędzalniana 
8l, szafa, komoda, zegar, stół, 2 krzesła. I. Pawlak, N. Zarzewskn 29, szafa. S. Piesi ak, 
N. Z~rzewska 29, 2 szafy. F. Gnining, Podmiejska 5, szafa. serwantka, lustro. Ch. Taub, 
Rzgowska BOc, szafa, z~gar. R. Rozencw.1jg, Rzgowska 8<\ bufet, Wilga, pieniek, szafel. R. 
Kdm~ercZilk, Śląska 106, szafd. M. ,Kaźmierczak, Śląska 110, krowa. J. Je~'t Kilińskieao 
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252, szafa, tremo. A. Szalowski, Rzgowska 108, szafa, maszyna do szycia 4 krzesła. M. 
Szyffer. PiotrKowska 211, fortepian, fisharmonja, 2 dywuny, 2 stoły mahoniowe-, 2 szatr.i, 
serwantka, zegar stojący, .5 foteli, 7 krzeseł, 2 l~anapy, SZ~fd do książek, lustra, 2 stoliki 
nocne, dywan, biurko, toaleta, kozetka, kredens, pomocnik, dywan. A. Bojtlel' Lipowa 92, 
kredens. J. Wolfson, Główna 20. p~rfumerja, kosmetyka. L. Engel. Radwańska 6, pianino. 
E' Wike, Kopernika 36, 2000 mtr. gumy nu szelki. A. Lutrosi >1ski Przędzalniana 68, (j krze
seł, 2 fotele, kanapa, tremo, kredens, otomana, biurIw. A. Szwarc, Henryka 10, . 60 m~r. 
desek. H. Szwarc, Henryka 10, 50 mtr. desek. N. Zylberberg, Sienhicwicza '/4, kredens, ki.l
napa, zegar stojący, stół, 10 krzeseł, dywan, tremo, lampa wisząca. J, Szefner, Kmńsme
go 146. garderoba z lustrem, leżanin, otomana, kredens, stót, 6 krzeseł, zegar, biurko. 
B. Nakower, Wólczańska '117, fortepian, kredens. F. Dębowski, Piotrkowsh:a 186, 5 zegar
ków kieszonkowych, 4 zegarki na rękę. W. Łuczi1k, Piotrl,o~Nska '129, kredens, garderoba 
z lustrem, zegar. W. MeHu, Piotr~.o\\'s!\a ~2,r tremo, biurJro, gilrdero
ba, stolik, 4 ltrzesła. T. Obrębs:d, Piotrlwws:~:", J 13, 2 trema. S. An~erszt.:tj", Al. KÓ3ciusz
ki 57, biurko, szafa, garderoha, lustro, umYVJ.11ka, szafa, kl'ed~ns, pomocnik, zegar, dywdn. 
I. Pytowski, Piotrkowska 43, 70 mtr. towaru meblow., 40 szt. tOW:1ru bi<ltego. W. V~lp, 
I{ilińskiego 109, pianino, kred~ns, pomocnik, 4 Itrzes!.1. J. Bri\Uner, Al. !\ościuszki 29, 1\1' .. 
dcns, pomocnik, otomana, stół, 10 k"zeset. 5z. A. ihn:lchowicz, PIOtrkowska 82, 2 sZelfy, 

. biurko, stół, 4 krzesła, otomana, umywalka, zegClr. W. b:Jdńczyk, Nawrot 14, 2 sZi'lfy, mu
szyna do szycia. J. Wenger, Piotrkows~. a 92, gardc:"ob3, urnyw:.llka, kredens, biurko, ma
szyna do szycia. J. Frenl~el, AJ. l\ościuszki 32, pianino. Sz. Szczupak, G-go Sierpnia 3(!, 
zegar, 2 kołdry, komoda, kredens, 2 Iichtar:le. J. fl1gel, Piotrko'wska 56, pianino, kredens, 
szafa, otomana, zegar, stół, 6 ~rzesct, fotel na biegunach. A. Zommer, Gdańska" "124, pia
nino, kredens, garderoba, szafa, umywalka, stół, 'l-l krzeser, leżLlk. M. D~iąłowski, N. >'
gielniana 48, m:lSzyn3 do szycia, 2 Jwtd~y, tremo, 2 szafy, leżanka, wyżymaczkl1, 2 kołdry stół, ;") 
krzeseł, szafa do książek, zegar. 1. Cioldblum, Sienkiewicza 3 l 5, kasa. kl'edeM,' zegli', 
stół, 6 krzeseł, szafa. S. Kozierowsld, Piotrkowska 107, 15\l0 ż.1rówek, motor elektr,3 łl.P. 
M. Elbaum, Andrzeja 33, pianino, gard~roba, kredens. D. Szw<,rc, Piotrkowska 141, garde· 
roba, toaleta, umywalka, 2 stoliki. A. Bek, Podleśna 14, otomana, zegar, kredens. J. To
bol~kł, Andrzeja 35,' pianino, kredens, otom:ma, garderoba, stór, 12 l,rzesct J. Sierakcw
ski, Pjotrkowska 66, 100 szt towaru wełn. li. Busz, Piotri~owska 70, fortepiln, krcder -, 
pomocnik,. zegar, biurko, 2 fotele, kanapa, maszyna do pisania. S. Kronzylber, Nawrot ~, 
szafa, leżanka, biurko. J. Żurkowswski, Piotrkowska 120, kredens, tremo, zegar, kanapa, 
toaleti), 2 . toliki nocne, sbfa do rzeczy, lodownia. S. I::1iszewski, Sienk~ewicza 23, piani
no, 2 'fotele, kanapI, dywan, biurko. F. Zeligman, Piotrkowska 144, 12 worków mąki. J. 
Wolf, Andrz "!ja 2.l , kredens, zegar, garderoba, ma3zyna d) s: y;ia. A, SCllomon Jwicz, Andrze
ja 33, kredens, otomana, zegar, bit.rko, stół, 4 krzesła. S Wiślicki, Sienkiewicza 9, kre
dens. J. fuks, Lipowa 45, kredens, 2 szafy, umywdIka,' fortepiah, stół, 6 krzeseł, tr:-!mo, 
2 stoliki nocne, bibljoteka malu, kasa ogniotl'w~ta. H. Fujerm:ln, Główna 53, szafa z lus
trem, kanapa, szafka, zegar, maszyna do szycia. E. ł:hrnsztajn, Główna ;)2, 4J k;····;d 
m~sk. L. Michalski, Kilińskiego 109, różny towar w skleplc. S. Win~r, l"lal'utowrcza H'. ~ 
lustra, J. rasiemka, Narutowicza 21, m Ciszyn:} do szycia. O. Kiler, Przejazd 35, otomana, 
tremo. O. Draźe, Przejazd 36, kredens. L. Majewski, PrzejlZd 4S, tremo. M. Mtyn:lrska, 
Przejazd 84, szafa sklepowa. J. Kowdlski, Główn.l 24, szafa duża, 2 szafki, lustro. M. H. 
Halpern, Kilińskiego 61, tr~mo,' otoffi3n:1, l~redens, ze!Jilr, garderoba, maszyna, do szycia, 
kasa ogniotrwa~a, biurko, szafa, bibljoteka, dyw:in. J. B. G~rm;}n, Nawrot 33b, .. pianin". f. 
Szwankowski, Nawrot 82, kredens, pomocnik, zegar sz:lfkowy, toaleta, szafa, 3 fotele, 1 f) 
.ki'zes~ł, stół i dywan. O. H,lffi m, T argv;,va 34~ 2 s~afy. otomana, tremo. J. Wajnblum, 
Targowd 38, 2 szafy. G. G~rszt, (it6NJU 42, sZ:lh, bidiź;liarka. S. Futermln, ,1{ilińskiegJ 
63, sZ.lh, stM, zeg:ll'. H. W. Ruhln~k, N.lr.l~owicz.l 29, ~ pbszc~~, zeg:lf śoieni1y~ m lSZy

nl d:> szycia, sufa. M. R':\ksyk, i~ilińskieJo 133, koidn, kred:!l\s, mlSZjn:l dQ szyci:l, urL·~
dz~nie sklepu. Ci. Clolcer, Nli'uto"NicZl 21, otomm1, :2 sto i.ki, sllb, 3klpyplus~o'Ne, fj 
krzeseł, 3 plry szŁoró,.y, 2 g'1rni~ury m~skie. N. SZpet, Sienkie-.vic.!a 6, kred~ns, pomoc
nik, ze~ar, JO krzeseł. J. Roz~nnft, Kiliński~~o 1 J, oto,nltn, stiH, G krzeser, tremo, .. ~ 
kapy. L. Deriner, t>l'zej:ud 33, krej~:ls. H. Rcc!l.Lnl!\, P:"Li!jud 4,), kredens. !v1. Paj~cr,i, 
Główna 24, 15 p,llt dlm3kich, R. Zjgldle~vicz, RZJo.vsb 14, iorte?ian 3J krzeseł. W. Min-:, 
N.1rutowicza 25, kredens. O. Raj~hmln, J\hrJto-Ni~za 25, t0.11eta, 2 szafy, otv:ni1~ll, tremo, 
u:ny.v,llka, bibljotekzs, stół, 12 krzeset, kanapkd, ~ fotele, 2 krzesŁa. kredens. S. Joffe, 
N:lwrot 3-4, 2 szafy, ,12 krz'!sd. A. Gehde, Narut.JNico 41, p;,.mino, kredens, szafa, oto
mlnl. T. M:>lińs~i, Zehzn.1 10, sZlb. P. M3jerski, GłóNJH 5,15 \p.lr pantofli da'11s1doh. 
Z. G"Jld:)erg, Klrola 3, zeg.lr, kred~ns, kaJUp3, stół, "12 krz~s~t, toaleh, garderoha. A. Fra· 
ko...vski, PJotrkoNska lćn, 2 JeŻdki, 3 K3nlpy, g łrdero~,.ł .. d. Pcercer, piotrkowska. 147, G 
obrazów olejnych, kredens, stół, 5 "krzesel, 2 iot~le, dywan, obrus, kredens, pomocniK, pa
tefon, 2 płyty. A. KreuGoerg, Sien:~ie'Nicza 117, 150 p3czek pl'L~dz)'. E. Goldlust, Al. l{,;
ciuszki 32, pianino, kred~ns, pomocnik zegar, maszyna do szycia. 

O~~~~_~.I:::DW!'~ r. 
Redaktor: Bolesław Dudzlński. Wydawnictwo Zarządu m. Łodzi. 
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