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Wtrosce o zdrowie i tężyznę

fizyczną młodego

Ogrody Jordanowskie i miejskie
w granicach m.

pliłce

pokolenia.

zabaw dla dzieci

Łodzi.

Samorząd łódzki zapocząlkowal

w r. 1929 akcj« budowy ogrodążąc do odciąg-nięcia dziatwy robotniczej z ulic, podwórzy, z nad ścieków i 'zape,vniell ia im godziwej. zdrowej rozrywki na ~wieżem powietrzu.
W ciągu dwóch lat zrobiono w tym kierunku bardz.o wiele. dużo jednak jeszcze pozostaje do zrobienia.
Patj twowy Urząd Wychowania Fizycznego i P. \V. podaje we
wskazówkach do zakładania ogrodów jordanowskich następujące
wytyczne:
.. Suma powierzchni boisk i ogTodów ~portowych w każdem
mieście winna wynosić tyle, nby na g·lowę mieszkańca przypadało
3 mb'. kw. w Lem boiska dla dzieci powinny zaj mo wać przestrzeń O.fI
mtr. kw. na gtowę ludności".
Jeśli wziąć pod uwag<{.jż Lócli h~zYla w dni u 3l grudnia 1930 r.
605.000 mieszkańców, - suma powierzchni boisk i ogrodów sportoWYCJI winna tu wynosić 181,5 ha. w lem boiska. względnie place zabaw (lla dzieci powinny zajmować pI'zestrzer'i -.ł!!l •.t. ha. która winna
wzraslnć równolegle ze "wzrostem ludności.
Dążąc do zrealizo\\'ania POW)ŻSZ) ch wyh·cznych, usialony zo~
stnt prog-ram budowy og-rodów jordanowskich oraz placów gier zahaw. Program ten ilusiruje JJastępujc1ce zestawienie:
n! zapoczątkowanych już ogrodów jordanowskich,
b) proponowanych nowych jorcl<111ówek w granicach m. ł,odzi
oraz

dó\>,- jordanowskich, boisk oraz placó"w do gier i zabaw,
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C} wykaz niesiałych placów zabaw dla dzieci, dzierżawionych
od prywatnych posiadaczy przez Magistrat m. Łodzi.
A. Ogrody jordanowskie zapoczątkowane.
1. W parku Poniatowskiego od uL. Inżynierskiej istnieją dwa
place, z których jeden plac przeznaczony zostal ella najmłodszych
dzieci i w roku bieżącym ustawiony tu zostanie krawężnik na piasek:
drugi plac większych rozmiarów . zaopatrzony został w jednej części
w przyrządy do zabaw, jak: zjeżdżalnia. równoważnia. huśtawki
i przeplotnia: większa część tegoż placu sł uży dzieciom do gier i zabaw )·ucho"\\' ych. względnie do gimnastyki. Oba nowe place te mają
obszar około 1 ha. Całość otoczona zieJenia drzew i krzewów, stanowi dobrze zapoczątkowany ogród jordanowski. Tu stanąć ma pierwsza weranda - schronisko z umywalni ą j szatnią. której plan i koszto~
rys opracowalWyclział Blldownictwa \\' porozumieniu z Wydziałem
Zdrowotności Publiczne.ji z Wydzii.lłem Plantacyj lVriejskich.
2. W parku Źródliska istnieje plac z przyrządami do zabaw ella
dzieci i do gier I'lIchowych oraz drugi placyk, na którym ustawiony
zostanie w bieżącym roku krawężnik na piasek dla najmlodszych
dzieci. Place te zna.jcllltą się 'w połlldniowej czę~ci parku od strony
ul. Fabrvcznej i tu są możli\\"o~ci rozszerzellia i lIzlIpełnienia drugiego ogrodu jordano-wskiego. Przestell dotąd zajmowana wynosi okola
J(I ha.
3. W parku Kolejowym istnieje plac ella dzieci ok. l j" ha p,'zesirzeni. Tu znajdują si~ pl'zyrządy do zahaw dla dzieci i znuczna
p1:zestrzell do gier rucho·wych. Usta"wiony Lam też. będzie krawężnik
na piasek dla najmniejszych dzieci.
4. W parku 3-go Maj a istniej ą już :2 boiska zadarnione . .i edno
o póv"ierzchni przeszło 1 ha. druf!'ie O powierzchni przeszło 2 ha.
Obydwa toną w zieleni drze,,' wysokopiennych. Tli znajdują się na
mniejszem boisku przyrządy do zabaw dla dzieci. Boiska i bieżnie
gOlowe są do użytku. Projektowane są lIrządzenia do siatkówki. koszykówki, baseny do brodzenia i place. Wybudowanie schronisk
z umywa.lniami. szatniami. poczekalnia i przvcbodnią lekarską. si\\'oI'ZY ' " tym pcH'ku
wzorowy ogród ,jordanowski. Cały ten park
o przestrzeni przeszlo 23 ha przeznaczony .jest w lecie wyłącznie din
dzieci - młodzieży do laL 15-Lu.
'5. Na Radogoszczu przy ul. Zgierskiej L. 123' róg lIl. Ska,'bowej. urządzone zosiały na terenie tamtejsze.r parafji 2 boiska zad':lrnione z bieżnią i z placem na piasek: całość obszaru około 1 ha. Schronisko z umywalnią i szatnią da nowy ogród jordanowski.
6. Prz:~ ul. Anclrze.ja. Łąkowe.j . i Leszno. teren miejski ogrodzony i obsadzony drzewami. ohszaru blisko 1500 m." . oddany dzieciom od 3 lat.
7. W parku Sienkie,,"icza. plac w północnej CZ~SCl parku
o przestrzeni 660 m." przeznaczony jest dla najmłodszych dzieci.
z krawężnikiem na piasek.
8. Park Staszica. plac około 885 m. 2 , przeznaczony dla najmłodszych dzieci. z krawężnikiem na piasek.
Ogółem tereny na których urządzone są obecnie ogrody jOl'danowskie i place dla dzieci. znj mują przestrze{1 zaledwie R ha.
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Tereny proponowane
pod ogrody jordanowskie i place dla dzieci w granicach lll. Łodzi
jako tereny stałe.
1. Przy ul. Brzezińskiej 104 mi jski teren przestrzeni okolo 3 ha.
cz'; ściowo zniwelowany, zachodnia część przeznaczona na wybudowanie łaźni miejskiej. wschodnia większa. lladaje się na zieleniec i plac
din dzieci. Po'żądnnem jest. aby Zarząd i"liasla polecił urządzenie
\<\ tym punkcie zieleJlcH z placem dla dzieci. ze " 'zg-lędu na bliskoś ć
szkól gęstość zaludnienia tej dzielnicy oraz braku zieleńców tamże.
Od roku 1930 prowadzone są w środkowej czę ści tego terenu gry l'lIchowe d la dzieci szkolnych i pl·zedszkoli. gromadząc wielkie zastępy
dzieci.
2. przy ul. Biulej nad Jasienią. terell około 1 ha. należący do
rowarzystwa Kolejek Dojazdowych. oddany do użytku Jzieci od
roku 1929, częściowo ogrodzony i nieco zadarniony. nadaje i'Jię na zieleniec i na , plac dla dzieci. Teren ten polecony jest do nabycia na
J"Z t'("Z miasta w szkicowym projekcie planu regulacyjnego m. I.odzi .
,. W parku Ludowym na Polesiu J(onstant!nowskiem. pOlnie~l'il vVydział Plantacyj Miejskich w planie parkow) m dwa ogrod)
jordanowskie: dla dziewcząt na 2-heldarow}Jll narożniku Alei Unji
i f.zosy Konstantynowskiej. drugi na pt,zeciwnym IHHożniku. także
2-hektCll"Owym dla chłopców.
4. Prz)' ul. Rokicińskiej 2tj-a boisko około .2-nekLaro\, e. dzierża
wione !la okr'eśloną ilość lat przez Rob. To\\. Sport. .. Widzew". oddane
w porze letnicj na CZClS clzienny do użytku dzieci zkolnych od 1930 r.
5. Przy u1. Letniej. róg- ul. Dług'osza. boisko około" hu. dzierża
'wiol1e przez Rob. To",.r. SpOl"towe T. U. R. .. llclzielnne dzieciom szkolnym
w porze dziennej latem od 1930 r.
6. Przy ul. Podmiejskiej . róg' Leczniczej. teren 2-hekLaf'owy,
IHl części którego odbywają się jlłż gJ> ~ .i zabawy dziatwy szkolnej za
pO.lwoleniem właściciela. Tercn ten. odznaczający się niepl'zebytemi
płotami. a znajdujący się tuż pod oknami domów miejskich i dwóch
szkół powszechnych. nadaje siG na urządzenie ~kweru i ogl'odu jOl'da nowskiego, tembardziej . że dookoŁa ul. Rzgowskiej, odległej ,' {ąd kilkadziesiąt meil'ó" . niema żadnych zieleńców. ani boisk, a 3 szkoły
powszechne przy IIL R.zg-owskiej nic mają ani dziedzińcóv.. ani sai
gimnasiyczn . ch. Właściciele placu. spodkobiercy Keniga, chcą oddać .
len te1'en wzamiHn za część glinianki miejskiej przy u1. Pi:lb.janickiej.
Nabycie tego terenu jest J"Zeczą najpilniejszą ze względu na zdrowie
tamtejszych mieszkailców.
17. Przy ul. R.ajtera 13. teren około [z-hektarowy. zadal'1liony
i ol'odzony. jesl czC{ścią składową 3-heklarowego terenu. nieznbudowanego. nadającego się na zieleniec i ogród jordanowski. dla tej dzielnic)
Batul pozbawionej zupełnie zieleńców i boisl,-- a gęsto zaludnione.i
w okolicy ul. Limanowskiego. pomiędzy ulicami Cym era j Rajtera.
Zakupienie tych placów jest najpilniejszą sprawą dnia dzisiejszego.
póki czterej właściciele , są skłonni do sprzedania tychże z powod u
br<1kll przejclzdu z ulic na ich tel'en) zamknięte. \Y :-.ąsiedztwie lego
miej en znajduje się
szkól powszechnych. z któr) ch tylko 2 po:-;jadają niedostateczne podwórza.
H. Park Helenów. własność prywatna przy ul. pólllocnej. nadaj e się na urz.ąclz.enie wzorowego ogrodu .io)"di.ll1owski~go z boiskami.
l
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zieleńctl1ni. pływalnią. wioślarnią. torem lyżwiarskim i przypuszczalną
wielką salą gimnastyczną. Objekt niezmicrnie cenny dla rozwo,ju
chowania fizycznego w Łodzi.
9. Park Juł,janó 'w ,,,. północnej dzielnicy miasta, własność

wy-

prywatna. ob,jekt niezmiernie cenny dla rozwoj u wychowania fizyczneg(j
osób dorosłych. młodzieży i dzicci. pelen możliwości sportowych. jak
i poprzednio wymi~niony park.
1(J. Przy południowo-wschodnim narożniku u lic Zagajnikowcj
i Południowej plac wytyczony na zieleniec w szkico"\' ym projekcie
planu regulacyjnego m. Lodzi. Plac ten nadajc się na skwer i plac
dla dzieci.
11. Przy ulicy Kąlnej. naprzeciw rabryki Iloffrichtera, znajdnje si<: teren niezabl1dowany znacznych rozmiarów. bo kilkuhektaroW~. 'własność p)·ywa1na. nadaje się w całości lub częściowo na ogród
jordanowski dla clzieci szkól okol icznych i dla gęsto zaludnionych ulic
Kątnej. Wiznera. Wólczańskiej i Czerwonej.
12. Przy ul.
owo-Pabjanickie.j. naprzeciw ulic Granitowej
j Smoczej. teren niezabudowany i pożądany na micj , ki plac zabaw
dla dziec-i ,zkolnych i przedszkolnych.
13. Przy ul. Tuszyńskiej. położonej w pob l iżu ul. Rzgo\"skiej ,
mocno zaludnionej. ma znaczne tereny niezabudowane, glinianki. 11<1przeciw ulic Wójtowskiej. Lokatorskicj i I lenryka. Pożądane tu jest
miejsce na plac zaba,,- dla dzieci. zieleniec lub ogród jordanows ki.
14-. Przy ul. Rzgo'w skicj niezabudowany teren około 4-hektal'owy dokoła kościoła św. Wojciecha. przy kmlcu 'lillji tramwajowej,
nadaje się w pewnej cZQści teg'o terenu na plac zabaw dld dzieci szkolnych i przedszkolnych,
15. Teren zt1drzc\\' iony i ze stawami przy ul. Piotrkowskiej,
róg ul. apiórkowskiego. wlą.sność p. Geyera . nadaje się na urządzenie
ogrodll sport.owego z płYWAlnią i wioślarstwem, Objekt t.en jest polecony do wykupienia na rzecz miasta w szkicowym projekcie planu
regulacyjnego m. Lodzi.
16. Dwa ogrody jordanowskiej. pożądane są w dwu pa mach
parkowych. " 'ytyczonych w szkicowym projekcie planu regulacyjnego
m. Lodzi. jeden Dcl północ od ulicy Dąbl'Owskiej, drugi na poludnie od
tejże ulie)', pierwszy dla chłopców, drugi dla dziewcząt.
17. W paśmie parkowym iegoż planu regulacy.jnego. pomieszezonyrn wzdłuż ulicy Emilji, pomiędzy ulicami Kilińskiego i Sienkiewio:H. pożądanym jest plac zabaw dla dzicci szkolnych i przedszkoli z IIlicy Kilińskieg'o i Abramowskiego.
'
1H. W paśmie parkowym planu regulacyjnego w pob l iżu .ulicy
Emilji na północ od 111. Przędzalnianej. tereny z kilku stawami nadają si :; Tld ogl'ód jOl'danowski z boiskami spor1owemi dkl dOl'r.!-lych.
dzie('i i młodzież!. oddziclJl~ dla dziewcząt. i chłopców. "V tym te,'enie są łl1ożliwośei uprawiania ,,- iośli:lI"slwa. sztllki pływania i łyż
wiHl'fdwa.
.
19. Przy ul. Pahjanickicj . dwa t.el'cny niezabudowane. jedcn
J1azwan~ Wenecja. drugi w pobliżu toru kolejowcgo. oba wytyczone
na zieleńce w planie regl1lfl(,~ j nym. nadają się na IIrządzenie ogrodów
jordanowskich ella chłopców i dziewcząt dla tej dzielnicy. pozbawionej
boisk i zieleliców.
20. PI'zy ul. Obywate lskiej. gęsto zaludnione.j, za torem obwo(10\\ ~ Hl kolei. pożądanym jest plac zabaw dla dzieci szkolnych i przed-
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szkolnych. Ponieważ w bliskiem sąsiędztwie tej dzielnicy są jeszcze
pola uprawne,nietruclnem będzie pozyskanie terenu na zieleńce i plac
zabaw dla dzieci.
2j. Przy ul. Wileńskiej za szkoŁą powszechną z u I. Kowień
skiej. znajduje się plac miejski. nnda ,jący się na plaC' zabaw dla
dzieci.
22. W projektowanym. ll,\ planie regulacyjnym parku lllleJski m przy poŁudniowej granicy miasta. u wylotu ulicy Lisnera, pożądany jest ogród jordanowski dlil dzie'wcząt i chłopców szkolnych
i przedszkoli tej dzielnicy ..
23. Przy ul. Lutomierskiej. róg' Piwnej. na terenie przeznaczonym w planie regulac. jnym miasta na zieleńce, pożądanem ,jest Ul'zą
(!zenie ogrodu jordanowskiego dla dziewcząt tej dzielnicy.
24. Przy uJ. Lutomi:erskiej \\' pobliżu granicy mia. til teren wyznaczony w planie regulacyjnym na zieleniec. pożądanem jest urzą
dzenie ogrodu jordanowskiego dla chłopcó\c
25. W dllż~' m zieleńcu, proponowan~' nl. na planie "egulacyjnym m. :t.odzi na północ od ul. Dworskiej i wschód od ut. Nowozielnej pożądany jest ogród jordano'Nski dla dzie\\' cząt i chŁopców gęsio
zaludnionej tej dzielnicy.
'
26. W zieleJlcu wytyczonym na planie regulaeyjnym pomiędzy
granicą mia~ta i ulicami Trębacką i ~lorską. pożądany jest ogród ,jordanowski dla dziewcząt i chłopców szkolnych i przedszkolnych.
27. W lesie miejskim, w pólnocno-zachoclnim kl'i:1I1cU Polesia
KOlls !aniynowskiego, \\ pobliżu osach- .. Cy~tanka", pożądanem jest
urządzenie placu zabaw dla dzieci ,,- wieku szkolnym i przedszkolnym z dzielnic potożonych w scv;lędztwie lasu.
28. W zieleńcu, proponow ::m, m na planie reg:ulc\cyjn) m m. ł~ o
cb:i przy u], Hauslera i Swojskiej. pożądanem jest urządzenie placu
zabaw dla dzieci fnmtejdzej dzielnicy. budującej się żywszem tempem.

Protokół
15 (V sesji) posiedzenia Rady Miejskiej
r. óclź. dnia 28 maja 19,j roku.
Komplet radnych 72.
Komplet c7tonków' Magistratu 1i.
Obecnych radnych :50.
Obecnych członków Magistratu ~ .
Posiedzenie oiwOJ'zy[ o ,rodz. 21 min. 30 Prezes Rady :vIiejskie.j,
inż. J. Holcgrebel" w obecności quorum Rady (58 członków). zapro"iwszv do stolu prezydjalnego radnych - sekretarzy: G. Ewalda
i J. Gola6"kiego. oJ'nz ci) rektora biura Rady. P. Rundo. do prowadzenia protokótu.

Przyjęto

do

wiadomości:

I. Zawiadomienia członków Rady Miejskiej: R. K~ chnerowej.
M. F'eina. H. Piechotkówn\. dr. E. Wielińskiego i B. Ziemięc
kieg:o. lIsprawiedli\\ ii\ją('~;ch nleobeC'no~ć swą na posiedzeniu
w dni li dzisiejszym ..
2. Oświadczenie Pl'eZef'il Rady Miejskiej. że ntl'ikutek udl\\ial
Konwentu St"njol'ów, powziętej na posi€'dzeniu w dniu dzisiej-

"Dziennik Zarządu m. Łodzi".

Str. 474

Nr. 23
---------------------------

szym. porządek dzienny uzupelniony zostaje przez wniesienie:
a) sprawy remlLnerac~i dla członków Magisfratu w wysokości
l/,"" całkowitych poborów miesięcznych według stawek
z miesiaca grudniQ 19,0 roku;
b) sprawy 'wst;zymania z dniem 1 sierpnia 19,1 roku wypłaty
członkom Magistratu 15% -go dodatku do uposażenia służ
bowego:
c) sprawy upoważnienia M ap:isirn tu do zaskarżenia w odpowiednich instancjach zarządzenia
władz
nadzorczych
w sprawie zaprzestania z dniem ·1 maja 1931 roku wypłaca
nia 15%-go dodatku do uposażeii służbowych członkom Zarządu i pracownikom mie.jskim .
3. a) Krótkie zapytanie r. inż. Wo,jewódzkiego: Czy wobec tego,
że stwierdzono. iż obecnie powiększy siQ liczba dziatwy
szkolnej o kilka tysięcy. czy plan odpowiednich lokali szkolnych został już prze~\\'idzianY i czy Wydział Oświaty i Kultury zajął się tem. i .jnk tn rzecz będzie wyglqdala na tok
przyszł·y·

h) Odpowiedź ławnika Smolika, '" i mieniu Magistratu . że ostateczną ilość dzieci w przyszłym roku szkolnym ustalić bę
dzie można dopiero po uskutecznieniu zapisu dzieci do
szkół. '\Vydział Oświaty i Kultury nie przewiduje. aby
ilość dzieci " . następnym roku szkolnym byla wiQksza. niż
w bieżącym. ohawy \\"ięe. iż ilość szkół będzie zamala są
płonnetembardziej. że są robione Slamnia o pozyskanie nowych lokali szkolnych'. Gdyby jednak wysiłki Wydziału
o pozyskanie nowycb lokali szkolnych nie zosta ly uwieliczone pomyślnym skutkiem. to i tak zapOOlocą pewnych
przesunięć dzieei z na .rbardziej zaludnionej dzielnicy bałuc
kiej do śródmieścia uda siG wszystkie dzieci w szkołach
umieścić .

Zaznaczyć jeszcze najeży, iż ze względu na to. że paiistwo nie przewiduje zwiększeniu iloś(·i etatów nauczycieli
szkól powszechnych. Magistrat nie może zbytnio powiękRzać
ilość oddziałów.

4. Pismo Magi"tratll Nr. 147.0/31 I A z dnia Q8 maja

j

9,j roku tre-

ści następującej:

.,VlT związku z zapytaniem, zgloszoncm pl'zez p. radnego
SchoHa na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 12 maja 1931 r. ,
Magistrat m. Łodzi wyjaśnia, że opłaty za czynności kominiarskie na terenie m. Łodzi pobierane są od przewodów kominowych. nie od palenisk.
porze letniej przewody kominowe w domach z centralnem ogrzewaniem i t. p. muszą być również czyszczone i z tego
'względu opłaty za czynności kominiarskie pobierane są w cią
gu całego roku " .
3. KOffiuuikclt Prezydj um o zgłoszeni u przez FI·akcje rcldzieckie
Ch. D. i ~. P. R.-lewicę wniosku nagłego w sprawie podjęcia
staraJl w kierunku przywl'ócenia pełnego tygodnia Pl'acy na
robotach sezonowych.
6. Uchwały Magistra'tu treści następującej:
NI'. 3,? z dnia 30 kwietnia 1931 roku:

"T
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.,Po przyjęcill do ·wiadomości sprawozdania p. prezydenla B. Ziemięckiego z przebiegu konferencji. odbytej w Ministerstwie Spraw \\T ewnętrznych w dniu 29 kwietnia 1931 roku,
postanowiono - biorąc pod uwagę, że stosunek służbowy pracowników miejskich do Magistratu ma charakter prawno-prywatnej umowy, zaś okólniki Prezydj UIll Magistratu, oparte ua
uchwałach Magishatu. a przyznające pracownikom miejskim.
poczynając od dnia j stycznia t928 roku. 1.5% dodatek do uposażenia służbowego, l1tlleży tl'tlktować jako uzupełnienie istniejących umów (nominacyj). określa.jących wysokość wynagrodzenia pracowników miejskich:
1. uprzedzić - na podstawie ustępu przedostatniego nades]anego przy pi.~mie Urzędu Wo.jewódzkiego w Łodzi L. SA. II
8/1/31 z dnia 23 kwietnia 1931 roku. a wydanego \\' związku
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 193t
roku w sprawie cofnit;cia dodatków. przewidziany<:h w Ustawie Skarbowej z dnia 21 marca 1931 roku (Dz, U. R 'p,
Nr. 32, poz. 232), okólnika Ministerstwa Spri:l:w We·wnętrz
Jlych Nr. 61-SS/3263/1 z dnia ' 21 kwietnia 1.93 '1 l' . _. wszvstkich
pracowników miejskich w dniu 30 kwi~tnia 1931 roku , że
z dniem 1 sierpnia J931 roku \\- ~-ptata 15 % dodatku do uposażenia służbowego zostanie wstrzymana:
2. 'wymówić w dniu 30 'kwietnia 1931 roku 'w arunki płacy na '
3 miesiące naprzód wszystkim tym praco,vnikoUl miejskim ,
których uposażenie służbo'we nie zawiera omawianego Wyżej 15% dodatku.
Nr. 3"" z dnia " maja 1931 l'oku:
"Po wysłuchaniu ]'eferatu p. P. Smolikcl. la\ nika-przewodniczącego Wyclzialu Oświatv i Kultury, postano'wiono wyl"i1zić w zasadzie zgo(h~ na powierzenie prowadzenia Teatru
Miejskiego 'w todzi w sezonie 1931(32 roku Związkowi Art ystó-w Scen Polskich w \Varszawie oraz upoważnić do przeprowadzenie! w imieniu Magistratu szczegółowych pertraktacy,J
w tej sprawie z przed:.;1awicielami tego Związku p, prezydenta
B, Ziemięckieg'o i ·wnioskodawcę ,
.JednocześniE' uznano za konieczne prowadzenie w dalszym cii:1?;U przez Teair Mit',jski w tadzi Teatru Populc1l'nego
w Łodzi nawet gdvby siG okazała potrzehrl zrednko'w ania liczby
przedstawień wtygodni u",
Nr. ,80 z dnia 9 maja 19'31 roku:
,,Zgodnie z § 18 Statutu Komuna lne.r Kasv Oszczędno,~ci
miasta Łodzi postanowiono nawiązując do uchwały Magistratu
Nr. 1038 z dnia 2~ października 1930 roku zatwierdzić nadesła
ną przy piśmie z dnia 2 mclja 1931 rokll uchwałę Rady tejże
Kasy z dnia 29 kwietnia 1931 roku powołującą na stanowisko
irzeciego członka Zarządu Kasy p . Artura Kroninga".
Nr. 399 z dnia 9 maja 193J roku:
.,\V związku z wnioskiem V\rydzialu Gospodarczego
l', 1796r31-Vn z dnia 5 września 1930 roku postanowiono:
1. rozwiązać UD10WQ. zawartą przez 'M ngistrat z p. inż. J. Hamerem w dniu? mn I"Ci.l 1929 Teku lH' mo('y uchwaly Mc1gistratu Nr. 1'51 z dnia? lutego 1929 roku , w :o;prawie wydzier-
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ża\\' ienia na urządzenie
reklam świetlnych filarów murowanych parkanu. okalającego miejski park kolejowy prz~
zbiegu ulic KiliIlskiego. ~and. owicza i Skwerowej ,,' obee
niewywiązywania się pl'zez dzierżawcę z przyjętych na siQ
obowiazków:
2. zażądaĆ od p. inż. l Halllel'l1 uiszczenia zaleglego czynszu
dzierżawueg:o za czas od dnia 1 kwietnia 1931 I'oku w'kwocie z!.. 2. t80.- ;
3. przesłać odpis niniejszej uchwały Hadzie M iejskiej do wiadomości".

Nr. 402 z dnia 9 maja 1931 roku:
,.Na wniosek \\'ydziahl Pl'ezydjalnego Nr. ;79{;1-1B
z dnia 9 maja 1931 roku postanowiono. zmieniając częściowo
uchwałę MagistI-atll Nr. 103 z dnia 9 kwieinia 1931 roku:
1. pl'z~znać remlJnerac:j~ z funduszów miejskich \\' ·wysokości.
ustalonej wyżej 'wymienioną uchwałę [\'I agistratll. również
i tym praco\\-nikom miejskim. którz):
a) pI'ac:owali \\' ciągli 1929 i J910 roku. pJ'Z~ c;zem w roku
1929 oirzymali jednorazowy zasiłek, natomiast za rok
1910 remuneracji nie otrzymali z powodu z\\'olnienia ze
. tano,,' i. ka przed dniem 1 października 1<130 rok II :
b) b~ li w dniu 1 pnźd7iernika 19;0 roku na stanowiskach.
lecz remuneracji za rok 1930 nie otl'zymali z powodll
zwolnienia przed dniem ')1 ~Tudnia 1930 roku:
2. pl'zeslaĆ" odpj~ niniejszej uchwaly Rnchie .'vliejskiej do wiadomości",
Jednocześnie

na wniosek Wydziału Cosporlarezeg;o NI-. 1649,';1
VI[ z dnia 27 kwietnia 1931 roku postanowiono wyphlcić remuueracj<;
z funduszów miejskich", wysokośei 1'5'% poborów miesięcznyeh
10 pracownikom, zatl'l ldnion. m w majątku mie.rskim ~,ugiewniki
lii.. .. A'·,
c h wal o n o:

u

1.

kości
siąca

'/,20

członków Magi~hatu w
I1lit'si~cZlly('h według stawek

W sprawie remuneracji dia
całkowitych

poborów
grudnia 1930 l'oku:

wysoz ]Uie..:

Bada Mie.jska. w związku z wnioskiem l'vlag:istratu NI'. 301
z dnia 9 kwietnia 1931 roku. przyznającym praco\\ flikom miejskim
remunerację z funduszów miejskich. postanawia:
1. prz~ znać czJonkom l\bgistratu remunerację w wysokości '/,211
calko'w itych poborów miesiQcznych według sŁawek z miesiąea
gTudnia 1930 roku, i.. j . \\' , wysokości, przyznane.r pnlcownikom
ncl I do Y . topnia służbo\\' e~rowlącZll ie:
) wezwać. \1ag'ishat do wykonania lf'j uchwały.
W !?:łosowanill brało lIdział ')0 członków I~ad\' .\Iiejskiej:
uC'll\n:1tę powzięto jeclnomY~lnie,
.
Członkowie l\Jagistratll nie byli obecni })J'zy rozważaniu sprawy. ani przy g'losowaniu nad nią.

II,
pł;tty

W sprawie wstrzymania z dniem 1 sierpnia 1931 roku wyMagistratu 1e; -go dodatku do uposaż nia .,łużbo

c7łonkom

we~():

Rada \1 iejska. w z,,-iązku z wnioskiem Magistl'aiu 1 r ,')7
z dn ia '30 kwietnia 191J roku" sprawie wsll'zymania praeownikolll
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miejskim \vypłaty 1'>%-go dodatku do upo~ażenia służbowego. postanawin:
1. \;strz~rmać z dni~m 1 sierpnia t9')j roku członkom Magistratu
'wypłatę 15%-go dodatku do uposażenia służbowego, t. .T. w tym
samym terminie, jak i wszystkim pracownikom miejskim;
!.. Wezwać Mag'istraL do wykonania tej uchwały ,
W głosowaniu brało udział 50 członków Rady Miejski~j:
uchwaię powzięto jednomyślnie.
Członkowie Magistratu nie
" "y. ani pl'ZY głosowaniu nad nią.

byli obecni przy rozważaniu spra-

ITI. 'W sprawie zaskarżenia w odpowiednich instanc.Tach zarzadzenia władz nadzoI'('zych w sprawie zaprzestania z dniem 1 maia
1931 roku wypłacania 1,%-go dodatku do uposażeń służbowych człon
kom larzfldn i pracownikom miejskim:
Ri:Hln J\'fiejskd upowaZJlla Magistrai do zaskarżenia w oclpo"\\ iednich inshmc,rach zarządzenia 'władz nadzorczych w sprawie zaprzestania z dniem 1 ma,ja 1931 roku wypłacania 15%-go dodatku do
uposażenia służbowego członkom ZcU'zqdu i pracownikom związków
konll.lnalnych. jako pozba.,wionego podstaw prawnych.
W glosowaniu brało urlział 30 członków Hudy Miejskiej:
z któr) ch 45 głosowało za, 5 zaś przeciwko uchwale.
Członkowie Magistratu nie byli obecni przy rozważaniu spra- '
"y. ani przy glosowaniu nad nią .
Przewodnictwo obejmuje WPrezes R M .. R Kempner.

IV. W sprawie udzielenia Magistratowi prOWIZOl'JUlll
towego :na

miesiąc

budże

czerwiec 1931 roku :

Rada Miejska. przychy1cljąC się do wniosku Magistratu Nr. 426
z dnia 16 maja 19,1 roku udziela MagistraŁo'wi prowizorjum budże
towe na miesiąc czerwiec 1931 roku w wysokości ,jednej dwunaste,j
części budżetu Zarządu m. Łodzi na rok administracyjny 1930/31.
W, glosowaniu brało udział 58 członków Rady Mie,rskiej:
z kiórych 55 głosowało za. zaś 3 przeciwko uchwale.

V. W sprawie zatrzymania w służbie miejskiej do roku 1933
11-tll nauczycielek robót kobiecych, zatrudnionych dotychczas w publicznych szkołach powszechnych:
Rada Miejska. przychylając si~ cif) 'w nioskn Magistratu Nr. 311
z dnia 23 kwietnia 1931 roku, postanawia:
j. zclll'zymać 'w służbie miejskiej 11 nanczycielek robót
kohiecych, zatrudnionych w publicznych szkołach powszechnych. do
dnia 30 czerwca 1933 roku, t. j . do czasu nabycia przez nie prawa do emerytury w Zakładzie Ubezpieczeń Pracowników U mysłowych w WarsZX:Hvie:
2. 'wezwać Wydziały: Oświaty i Kultury. Opieki połecznej oraz
Zdrowotności Publiczne,j do ewentualnego zatrudnienia wyżej
wymienionych nauczycielek robót kobiecych w podległych im
instytuc,jach miejskich;
3. podwyższyć w związku z tem \" budżecie Zarządu m. Łodzi na
rok aclministracy.jny 1931/32 poz. aA § 13 dz. VI - wyclatkó,,-,
"pobory nauczycielek robót kobiecych" o zt. 12,387,-:
4. wezwać Wydział Finansowy do uwzględnienia postanowień niniejszej uchwały przy opracowywaniu zmian. ,jakie ma,ją być
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poczynione w budżecie Zarządu m. Łodzi IW rok administracyjny 1931/32;
..
:5. wezwać Magistral do wykonania tej uchwały.
W głosowaniu brało lichia ł 58 cztonków Rady }fie.jskiej:
uchwałę powzięto jednomyślnie.

"\',. W sprawie zawieszenia rozpatrzenia podania p. Francisz~
Kozłowskiego o zezwolenie na wzniesienie l-piętrowej oficyny
muro~anej i hudynków gospodarczych na posf'sji przy ul. Projektoka

waneJ:
Spra,wę referuje r. Kowalski.
Uchwał żadnych nie powzięto.

mm.

Z powodu zdekompletowania Hali przewodnicząc} o ~wdz. :2,
posiedzenie zamyka.
Przewodniczacv: (- ) Inż. J. HolC'gl'ebeJ'
. . (-) R. Kempner.
Pwwadząc") prolokót: (- ) P. Rundo.
Radni - Sekretarze:
(-) G. Ewald

j')

(-) J.

Ruch

służbowy

za

Golański.

miesiąc kwiecień

1931 r.

(Dokończenie) .

D.

MlANOWANIA I A W ANS~=
na slal/omiskach elclfomyc-h
funkcjonarjusze:

niżsi

17. Popiliski Mi:u'jC/17
Hezonowy malarz ~'v1iejskich ~Warsztalów Mechanicznych Wy~
działu Budownictwa. mianowany z dniem 1.iV.31 etatowym
niższym funkcjonarjuszem Wydziału Oświaty i Kultury na stanowisko woźnego ł Miejskiet Wypożyczalni Książek z uposaże
niem ~wedł. X I st. sł.
18. Balcerzakoma Jlic-halina
kucharka Sanatorjum w Lagiewnikach Wydziału Zdrowotności
Publicznej awansowana z dn. 1. IV. 31 z XI do X sL sł.
19. Selin Ema.ld
,
robotnik sezonowy Wydziału Plantacyj Miejskich. mianowany
z dn. 16. IV. ,i etatowym niższym funkcjonarj llszem Wydziału
Oświaty i Kultury na stnnowisko woźnego szkoły powszechnej
z uposaż. wg. Xl si. 8L
20. F/uderski Mieczysiam
goniec CentraJne.j Ekspedycji WydziaJu Prezydja]nego. awansowany z dniem 1. 11.,1 z XII do Xl si. sł.
.
Ha sI af/omisk:ach 'pozaefatomych:
u l' Z t: d n i (; y :
22. Kubik RomalI
rymC.lasowy kallec!isla :-:ikladnicy Maierjałów Piśmiennych Wydziału Gospodarczego. mi1l110wany z dn. 1. .LV. 31 kontraktowym
urzędnikiem tegoż Wydziału na stanowisko kancelisty majątku
mie,jskiego "Rszew" z upoHażeniem wedł. vrn sI. sl.
•
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PRZE JESJENIA W STA.J SPOCZYNKU.
Halina
knncelistka Biura Wojskowego z dn. 1. IV. 31.
P. SKREśLJi: lA Z POWODU 'MTERCr:
1. Piclsecki Józef
dozorca budynków miejskich Wydziahl Gospodi:H'czego z dniem
16. HI. 31.
2. JilIvorski Mieczysiam
stolarz Mic,jskich Warsztatów Mecharucznych Wydziału Budownictwa z dn. 13. IV. 31.
E.

1.

Groiaździna

J.

Kurczeroska Marja
rachmistrz Wvdziału

Zdrowotności

Publicznej z dn. 27. IV. 31.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.
"Prostytucja i choroby weneryczne w Łodzi".
j akladem Wydziału Zdrowotności Publicznej 1agistratu miasta Lodzi wydana zostala praca p. Edwarda Hos ela - naczelnika
\\ ydzia.ł,~l Statystycznego - p. t. ,.Prostytucja i chorohy weneryczne
w ł,odzl .
a treść wzmiankowanej pracy składają się Ila~tępll.fące rozdziały:
I. Czynniki rozwoj u prostytuc,ri. H. Prostytucja \\' Łodzi.
rrl. Choroby weneryczne w ł_odzi, IV. _ nst~pstwa demograficzne
i ul!'eniczne chorób wener cznych,
Pracę poprzedza ' Iowo wstępne pióra el-n1 Wito]na Chodźki
h. ministra Zdrowia Publicznego.

KRONIKA MIEJSKA
(,000 dzieci przebywać będzie
w r. h. na półkolonjach letnich. Prace przygolowawcze około uruchomienia miejskich półkolonij
letnich w Parku 3-go Maja znajdują się \\ pełnym toku. Z począt
kiem lipca umieszczona będzie na
półkolonjach pierwsza padja dzieci w liczbie do 3,500. Ogółem w r.
bież. na półkolonjach przebywać
będzie 7.000 dzieci. (w roku ubiegh 111 - 6,400 dzieci. zaś w rokll
1929 - 4,800 dzieci).
Dziatwa na półkolonjach letnich pozo. taje pod nadzorem fachowego personelu wychowawczego od godziny -ej rano do godziny
4-ej po popoL, otrzymując w lym
;zasie odpowiednie pożywienie:
sniadanie, ohiad i kolac,ję.
Dzialwa z krańców miClsta do,\ (lżona jesi lla pólkolonje spe-

cjalnemi wagonami lramwajo\\ emi
i o godz. 4-ej po poL odwożona jest
do domów.
iezależnie od półkoloni ,j - ,60
dzieci wystanych hęozie na kolonje wypoczynkowe. Pierwsza partja dzieci. 'i\' liczbie 100. wysłana
zost.ala na ko]onjG \\' Sidz{nie w
bieżącym tygodni lI.
Reorganizacja mie,jskich kursów dok. ztałcających dla dorosłych.
Na ostatniem posiedzeniu
'Iagistratu
postanowiono
przeksztalcić kursy dok. zlakające dla
dorosłych i dwie istniejące miejskie świetlice we wspólną inst.)-tuC,Tę oświat.ową pod na Z" ą:
'M"iejskie ogniska oświatowe dla mło
dzieży robotniczej i doro:ł. ch,
Działalność Miejskich ognisk
opierać się będzie
przedewszyst.-
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kiem na planowej i metodycznej
nauce uczestników ognisk pod kierunkiem nauczycieli, a następnie
na samodzielnej działalności kół.
zorganizowanych przez uczestników ognisk - przy współdziałaniu
na uczycieh i opiekunów św ietlic.
Praca naukowa w Ogniskach rozpoczynać się będzie 1 października
i trwać do 30 kwietnia, przyczem
na uka odbywać się będzie codziennj€, z "· Y.rątkiem sobót. niedziel
i świąt.

ku O st.u Lystyc:e prod ukcj i rolnej
wlasnemi środkami Zarząd Miasta.
Przeprowadzenie spisu powie-'
rzył Magistrat Wydziałowi Statystycznemu,

I

Rejestr'acja dla celów statystyki pl'Odukcji rolnej. W czasie od
I do 20 li pca 193 t roku przepl'owa(!zona zostanie
rejestrac.fi.l powi€'l'zehni ogólnej miasta z podziatem na poszczególne użyt.ki i zasiewy Ol'az eejestra('ja zwi /'ząt
gospodarskich.
Hejestracji Lej dokonywuje na podstawie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia .2 marca 1928 ro-
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Zachorowania nil choroby za~
tygodnia. od dnia
b.. zgło zono do
Wydziału Zdrowotności Publicznej następujące przypadki zachorowań na choroby zakaźne:
OUT' brzuszn o 9 przypadków (w
tygodniu poprzednim 4 przypadki), płonica 9 przypadków (15).
btonica 3 przypadki (16). odra 1
przypadek (4). róża :2 przypadki
(5), gorączka połogowa 2 przypadki (8).
Ogółem zanotowano
w
ty godniu sprawozdawczym 26 przypadków zachol'ow1.lJl na choroby
zakaźne. w tygodniu poprzednim
53 przypadków.
kaźne. W ciągu
24 do 30 maja r.

I

OGŁOSZENIE.

Podaje się do II iaoomości. żc w myśl art. so lJstall ~ z dnia 15 lipca 1925 1'.
o pal:stwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. NI'. 79, poz. 550), nadesłanE.'
prze/. Przewodniczących Komisy.i listy płatllikó\\' parlslwowcgo podatku prZ9m)s!nw(;go (00 obrotll) za rok 19;0 zostaty wyłożone II' W yclv.ia Je- Podatko" ym
J\!a;..:-j~(rutu m. Lodzi (Plac Wolności . r. 2. pokój NI'. 2;).
Listy te można pn~E'glądać II godzinach urzędo\\' 1 ch (od R;O do 12.30)
II (·it!g;u cztercch tygodni od daty ninie.iszego ogłoszf'niu.
Lódź. dnia 21 maja 1911 roku.
~IA(;I:-;THAT n\. l.ODZI
Prezydent:
(- ) B. ZIEMIĘCKI.
Pl'zcwodnicZl!ty Wydziału Podatkowt'~o:

(-) L. KUK.
OGŁOSZENIE.
\1

2)

lJnieważnia :it; II eksl<' i IJ bla nco. W) stu II i01l1' przez
~.odzi przy III. Piotrko\\'~kicj NI'. 37: 1) na slIml; zł. 1:"5.
lIa SIIIllG 170. - zł.. ptatll~ djlia 30.8. 19;1 r.

l.1'0111l Lu ndaua, zalll.
_ płatny 30.6. 19-1 l' ..

MOl'dka Lemkowicz,
Piotrkowska l r. 37.

Lódź.

PRZYMUSOWE LICYTACJE
,\Iag'istrat m. Lodzi
Wydzial Poda1kow} - niniejsz(,l11 podaje do "iado1110SC1, żr w ci nil! li' C7.(']'1I CLI J 931 r. między godz. 9-tą rano, a 4-tą po południu
odhęda się prz~ 1\11150\\ (' licytac.il' II niże.i \I ymil'lIiol1~ ch OSI)!> za
nil'lIiszczolw'
podatki \I zgl. oplut}:
Siwawy zk("('uiowe i zamit'js,eowe.
I. \fo\\u!" [;c liks, Wawelska 21, meLle
Opłaty na J'7.('('z Zakladu Ubpzpieczerl
2. Sz(' j III'U k M, A.. (l Listopada 98, kaK 1I('/~ {I~ki K.. II
sa ogniot 1'1\ ału
!TIe!J Ie

I ,.

I.istopada .J.5,
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Opłaty

~.

1l('l"5z W.i Ordynans

l,

Podatek od

na rzecz Funduszu Bezrobocia.
23. meble

Wólczańska

nieruchomości

3. B-cia 13iedel'man O. i R., Rajfera 30,
meble
6. Zylberberg' H.. Podrzeczna 7, krecien~

.r.

( . Hrand
B.. Limanowskiego 8,
meble
R JackolI ski Si.. M1 ynarska 91, 6 stolej\\"

zaldajewski Sz. Nowomiejska 18. meble
lO. Z~cer Ch., Nowomiejska 29. meble
II. Fi nkE'lsztajn Sz .. .1. Piłsudskiego 9.
meble
9.

Str. 481

I

i placów budowlanych.
12. Gutman S7.., Karwi6ska 6. meble
J3. Zycer Ch., Nowomiejska 31, meble,
materjaly bawełniane
J4. Dąb A., Marysińska 59, meble
13. Bilion O .. Franciszkańska 55, meble
16. Grzela k Fr. , Franciszkańska 75,
meble
17. Sieradzki A .. Franciszkańska 15,
meble
18. Kran! M., Aleksandr'yjska 14. meble
19. Kimelfeld E., Północna 12. meble i
300 koszul

Skladka na l"Zecz Gminy żydowskiej.
20. ]oskowiez B.. OgTodowa 8. meble
I 22. Tnr bOli icz F'.. OgTodowa
21. Kohen H. i G .. II Listopada 46. meble I

7. pia nino

Oplata Ztl prtlwo jazdy po 1IlleStle.
23. Lemel L., Aleksandryjska 1'5, szafa
25. Zalcma n J,. B. LinHlllO\\-skiego 88,
24. Węgierski Sz., Kilifiskiego 4, maszydC'ski slol.
na do . zycia
Podatek lokalowy.
26. \rnclt E.. Limanowskiego 109, meble
45. llalpern J.. Zgier ska 8. meble
27. Blllmenfeld B., 11 Listopada U/13,
46. Kahau G .. Zawadzka 35, meble
o koszul
47. Kapitnlnik L.. I l Listopada 44, meble
28. Slumenfeld A .. II Listopada 13.
48. KllpC'rminc A., St. Rynek J2, delika100 koszul
tesy
29. Srodersoh 11 M.. Za wadzka 49. pia49.Kac. A .. Zgier ska 80. maszyna do szynino
cia. meblE'
30. Rlurnan Sz .. St. Rynek 11. meble, ka50. Krajcma n Sz .. Limanowskiego 24,
i! og'niotrwała
meble
51. Lejzerowicz A., St., Rvnek 5, meble
31. BC'rgmŁ1n J.. SI. R) nek 9. meble
52. Moszkowicz J.. Zgierska 76. meble
32. SI" ner l. Si. Rynek 9. meble
53. Moszkowicz n .. Zgierska ,6. meolC
;3. BieJ" F.. Limanowskiego J l. meble
'>4. Rci.jch man Sz., 1l Listopada 12. zegolr
;~. C, CUl1(l\l'icz B.. S1. Rvnek 12. towary
'55. Rozencwajg l. C"eg'ielniana 54.
kolonjalne
meble
15. Da II'ny A .. Za\1 adzka 37, szafa
% . RydzYllski 1., St. Rynek 5. meblc
36. DykiC'rmnn Sz., Berka Joselowicza 15,
57. Rapoport 1., Zgierska 80. meble
meble
38. Ś\\"iatlo\\ski Sz .. II ListopcHla JJ / 13.
3,. [renrcich Sz .. ZU\\' adzkŁ1 40, mC'ble
meble
38. Valk M .. Zawadzka 50. meble
'59. Segalo\\ icz D .. Si. Rynek l. meble
39. Fajersztaj n P. , t. Rynek 5. meble
60. Sumbu rska n.. Zgierska 28. nożyce
40. Goldberg' j.. 11 Listopada J4. meble
mechaniczne
41. Cold A .. Al. 1 Maja 25. meble
I 61. Silnik M .. Limanowskiego 11. maszy42. Colrlman D .. Al. j Maja, meble
na do szycia
43. Hcrszkopf B., Zawadzka i8. maszyna
62. Ilauptman l. Brzezi6ska 82, meble
do szycia, meble
6;. WoJman M., Zawadzka 49. meble
4~. ITopsztajll Br., Zgier ka 1 l, urządze
M. Fried J.. St. Rynek 9, meble
niC' sklC'powe
6'5. Wvszqrl"Odzki A .. Zgierska 82, meble
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Sprawy zleceniowe i zamiejscowe.
'66. I)r. L. Kirkiell. SkwC'rowa 7, meble

Nr. 23
11 .t-tą

PO POL

OpIat) na rzecz FUlldlł~Zll Be7l"ohoC'ia.
~2. La, kOlI ski J. i W., Kiliń . kiego 70,
67. Gastfrellnd R., Zielona J3, meble
lrajbmasz) na
6B. LII rie A., PollIcI niowu H, pOrlczoch y
ln. Typograf S .. Cegie lni ana ~O, maszyna
69. Markusfeld W., Cegielniana l14-,
do pisania
meble
&.J.. Angerstein i Stajko \\ ski. 6 Sierpnia
,O. Handsmull B., Cegielniuua 60, meble
":\ r. 1:-. różIle rz('cz)
:-1. Szmaragd J. M., Poludniowa 16, kre8'>. :\11g-t' rstein. 6 Sierpnia 1<, urządzcnie
dl'lls
biul"O\\e
72. OfmulI M., ZawadJlka 12, patefon
86. Thiele S .. Al. I .\-Iaja I.J.. urządzenie
73. Lipsz) c A .• Piotrko" ska 5, szafa
h i u rO\\'e
,4. "-ino .. Dom Luclo\l ~ ". Przejazd 3J.
f>:-. ś\\ iatlo\\ski. KOli i BreulIel', Piotr~o k rzcseł
ko\\ ska •.J.9. li rzqdzenie biurowe
75. R()/ellblat E: .• Cegielnialla 15. meble
bS. Wajchselfisl 1> .• Al. I-g-o Maja 57,
76. Bl'rko"icz L.. Połndnio\\a 52, to\\ar
krosno
77. Lipman K., I'o/udlliawil 80. 150 par
H9. II i rszberg i Pora rlski, Leszno 35, kapOrlczoch
sa ogn iotrwała
78. Gcldner P.. Polua Iliowa 52. 3 bi u rka
90. l\liihle II .. Leszno 3, biurko
79. Pri n ke i J udelcwic,t, Piotrko\l ska 70,
II rządzl'lI ie biurowe
9 I. Lifsz~ c A.. Pio! rkowska 27. LI l"Jląd,w!-lO. Zylberberg M .. SienkicwicJla 74, meble
niC' bill rO\l ('
1-,1. Rotl><'rg' B-cia. 6
iC'rpnia 35. krosno
Podatek od nienlchomości i placó,\ budo" lanych.
92. Saml' :-i .. Kilill. kiq?;o 202. mcble i nw101. Llllliako\ICl O.. PrzejaL:a 2. meble.
SZ) Ila do pisallia
pianino i lIlaszyna do pisania
93. Pa 1"/('11 ("/C\l ski K.. Pomorska 73. m e 102. B('nllieh O .. Pibudskiego '55, meble
ble. maszyna do s/~ cia
103. TaImalI J... 0\\ omiejska 30. mehle
Q.J.. Lit I"(l\\ski Sz .. POlllorska !JO. nl('ble,
J04. Ilambu rski E .. 0faruto\\ ieza .J.O. 111(' masz) na do pi ania
bIl' i pialIino
9"5. La lIg-koff :\ .. Wólczullska 1"57, meble
101. JUl'aszek 1... :"Jtlll!"ot HH. maszyna do
i piali ino
pisania
96. PO\lo<lo\\sk<l. Ch .. Pomorska 119.
J()6. Prz(>I1l\ sI
We/n ... Kinderman 1'1'.",
m('bl('
Lqkowa I. maszyna do pisania. kasy
9,. Kl'ako\\sku .\1 .. Pomorska 69. lIleble
10:-. Trs/u.aJl . ki J.. .\lćl\Hot:-. meble
i piallillo
piu nino
9S. DaliI\' ~1 .. Piotrko\\ska 35. meble i
10h. Belltler A.. I.ipo\\ a 90/92. meblI'
fortcpia n
rudjo-apal'ai
C)9. lIamburski K. Saruto\\icza ~o. flH'109. Tell('lIbaurn J .. AJ. Ko'eiu zki 29.
' bl(' i pianino
Illehlt'
100. Zieglpr Fr .. Pl'zejazd 102, mehlC' i ka110. Gurt M., Piotrk()\\ska 10? mebl('
sa ogniotrwała
pianino
Składka

III.

~I('nk ('s

na rz('{'z Gminy

ż)

dowskid.

1. .. :\'aruio\\ icza ;5. mcblt'

Oplata za prawo jazdy po 1111('<;("1('.
112. S/c/eśniak A.. Piotrko\\ska lO;. llIa- • 113. ś\\ iatlo\\ski M.. \l ag'istracka 29.
S/~ lIa do pi ania
I
nH'hlp
Podatf'k od /bytku mi('szkalliowcę;o.
(;ordOll D .. Piotrko\\ ska 8, meble
t('pian
II 3. Kernhaum M., Piotrkowska El5, fol'116. i\lilrucl f.. Pioil'l<owska 19. l1)('bl<>
II~.

I
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Podatek lokalowy.
Piotrkowska 64, ma1-"2. Lamu.' J.. Piotrkowska 64, meble
SZV1Hl do pisania,. biurka
143. LamLIs J.. Piotrkowska 64, meble
118. Bcrnlllljm W., Piotrkowska 64. meble
144-. Lichtenberg B.. Piotrkowska 64,
119. Chmielnicka S., Piotrkowska 64,
meble
meble
14'5. Lider O., Piol rkowska 34. 8 szt. ży
120. Białoslocki A., Piotrkowska 6.J-.
randoli
.meble
146. Lieberman H., Kilińskiego 66, meJ2f. Brajtsziajn i Kon, Piotrkowska 64,
ble. kasa ogniotrwała
masl.~ lJa drukarska
147. Michalec l.
Piotrkowska 60, kredens
122. Bialer .l .. Piotrkowska 60, meble
12,. Businkicwicz Z .. Główna 62, meblc
148. Mi]]c 8L. Piotrkowska 5 I . pianino
12 .1. Brcsl<'r Ch..
Piotrkowska 23. kreH9. Mańczyk D.. Piotrkowska 37, meble
150. Neumiller K.. Piotrkowska 61.
r/<'IlR
12'5. Braj1sztajn A .. Piotrko\l'ska 19.
500 książek
l'il. Os-owicki 1-/.('111') ki S-ku. Piohko"wmeble
126. Baruch Sz., Piotrko\l-ska 9. mcble
ska 4~. meble
12:-. ("ZlIdllowski D.. Piotrkowska 64. ka152. Pik A.. Piotrkowska 64. meble
~a ogon iotrwała
I 5,. Pvto\\'~ki J.. Piotrkowska 59, meble
12i-. Drapisz T., Piotrkowska 64, mcble
154. PękaIski A .. KiLi Ilskiego 92. meble,
129. Finkelszta.rn A., Piotrkowska 64.
ma, zyna do szycia
ma: zvna do wyrobu swetrów
1')'5. Rotenberg .l .. PiotrkoKska 64.
"o. fillkelsztajn l. Piotrkowska 62,
meble
meble
1%. Rozen b('f'g j.. Piotrko\\' ska 62,
meble
"I. fryc/man G .. Kilińskiego 104. meble
"2. Gotesgnade M., Piotrkowska 64,
157. RabinowicI. F .. Piotrkowska 33,
mcble
meble
J
58.
Roki
łowicz ('h.. I\.. i Liflskieg'o 104.
13,. Gppner J .. Piotrkowska 64. meble
szafa
13.J.. G t'ajewski L. i Sz.. Piotrkowska 62,
159. Szwajcer :)z.. Piotrko\l' ska 62, meble
mehle
lóO. Sztern Ch .. Pi.otrkowska 19. meble
1>'5. Glogoll ska R.. Piotrkowska 60,
161.
Torollczvk l. Piotrkowska 64. meble
meble
162.
1"-m<1 Taj te l ba LI ł11 i J akl1bowicz, ul.
136. Goldhcrg l.. Piotrkowska '59. meble
Piotrkow ka 3:-.' maszyna do pisania
"7. Joskowic'z i Wajskohl, Piotrkowska
163. Weinstein D .. Piotrko\\"ska 64, meble
,'Ii r. 64. 7 Sl.tu ktowaru
164. Waj nberg Ch.. Piotrko\\' ska 64.
138. Jakuhowicz l.. Piotrkowska 60. metowar
blC'. maszyna do szycia
I ó3. Wajusztaj n D.. Piotrkowska 60,
1>9. Jakubo\\'icz A .. Piotrkowska 37,
meh I e
meble
166. Wegmajsłcr N.. Nandowic7.a 49.
140. Koplowicl. L .. Piotrkowska 64.
meble
meble
11J'. Zellll<1n H. Piolrkowsku (J~. ll1eb '('
1-l.1. Kllpl'c'n D .. Piotrku'lska 60. meble
168. Zyngerman A .. Piotrkowska 33. 100
/

11:-. ,\bl"ćl1l1son A.,

W DNIU 19 CZERWCA 1931 ROKU MIĘDZY GODZ. 9-t~ RANO, a .J.-tą PO POŁo
Podatek lokalowv.
169. Biedek II.. PiotrkOlc ka 286. meble
J73. Sp~ndeJlkie\\'icz A .. Piotrkol\'ska 150,
/70. GoŹdl.ik Z.. Piotrkowska 286. meble
galanterja
1?1. Klajn lJ., Piotrkowska /31 , meble
I'J. Wojciechowski W .. Kilińskiego 172,
lllaSZ) na do pisa 11 ia
172. Rajkowski WI.. Piotrkowska 225/7,
rcsoJ'/ul
Opłata za prawo jazdy po mit,ś('ie.
175. Kicszko\\'ski St.. Piotrkowska j99,
1-:-6. Maclano\\'ski K .. Piotrko\\-ska. meble
biurko

I
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Podatek od przedmiotów zbytku.
177. Dob rz~ nska

Z., Za \\'adzka i, meble
niel'uc!1omości

Podatek od

178. Pi ku la A., Bankowa 23, meble

180. (i' rallciszkowski SL, GrabolI

i placów lJiezabudowanych.

l

179 . . p. Akc. Duubc, Wólczańska 128,
n1C'\)lc i maszyna do pisania

Spl'awy zamicjseowe.
17,
ISI. · Sweitzcr W .. Zielona 9, meble

I

tl

meble
OpIaty na

I'Z('CZ

182. Ziłkc A., ]uljusza 9/ Jl,

Zakladu Ubezpi('czl'll od Wypadków.

urządzenie

biurO\~e

18,. Galusiński SL , Piotrkowska 108. piaOpłaty ilU

185. Wojciechowski M.,

111110

t84. [)allbe A .,
l'zeczy

maszyna do pisania
iining F., Pabjanicka 49, kasa

192. \3aumgarten O .. Sienkiewicza 72,
1 vI iprlarka
19,. Kwaśner i Lindenfelcl, Karola 11/13,
"rządzenie

ogniotrwała

187. Leder i Heyman , tCątna 12j 1J, urzą
dzenie biurowe
18 . Eksiein B-cia, Wólczur'l ska 224, maszyna do pisania
189. Rychter B-cia, śląska 86, meble
190. Myślibor's ki n, Rokicińska 43, otolllalHl
J91. SUlI'alscv \3-cia. Kilirlskiego 207,
2 sza r~
lI);!

różne

rzecz Funduszu Bezrobocia.

Kilillskic-go 172,

W DNiU 18 CZEHWQ\

Piotrkowska 171,

ROKU

hiurowe

J94. MessIl l' B-cia. Kilii1skiego 96. szafa
f 95. Szmeller E., KiliI'iskieg'o 192,
urzą

dzenie biurowe

R, 28 p. Strz. Kan. 54, 1'adjo i biurko
197. Zilke A" ]uljllsza 9/ 1 I, maszyna do
pisania
19H. Pilcer J.. Sienkie\1 ieza 61, 2 krosIUl
199. MiehE'1 H .. Sienki('\\ iew 100, maszyna cło pisa nia

J96. Lipii1ski

MIĘDZY

GODZ.

9-tą

RAl'iO, a .t-tel PO POL.

Podatek lokalowy.
200. Abramowicz Maszek. Poludniowa 20,
201.
202.

203.
20+.
205.
206.
20:-.
20H.

meble
Apel Szyja, Cegielniana 5, meble
\3orycki AbrDm. C'egiplniana 10,
meble
Calel ')zajnd la. Ceg'ielniaJ1i.1 J3. garderoha /. lu trem '
Ucina su kc., Cegieln iana 5, 20 szt.
/.~ I'undoli
M(;cł rz~ ('ki ]akób. CE'gie lniana 14,
lJ1 eblf'
Mi.lszlanka Masza , Cegielniana ib,
meblE'
"N\ill'acl Jakóh. Piotrkowska 20, malerjal
Rybak IJa\\icl. Piolrko\\ska 26. kredens

Redaktor:

~209 . Szlajnbok Jak6b, Cegie lniana 6.
lIleble
210. Sztaj nsznajder Ja n kicI, CE'g ielnialHl
Nr. II . meble
211. SZ('nfe ld Sz~ mon. Ceg'ie lniana 5.
meble
212. Sza Iclajcwski Sz~ ja. ('eg'ieln ian a 2,
pOlrezoch y i ska ['petki
213. Wul1('rllirsz. ('eg·ielniana:-. IIlUte rj a t
21+. Warszawianka Sura. Cegielniana 19,
mE'ble
215. Zeligman Eljasz. Cc!giellliana 6. mu'zyn<l do linjowania papieru
2 16. Zalberg' Zyskind, Cegielniana 10,
lIleb lc

Wacław Birenfeld~Polecki.

Wyd.

Zarządu

Drukarni a Państwowa w ŁOdrzi, Piotrkowska 85 319/31

m. Łodzi.

