z

III

~~
~
Ogłoszenie; Wi~rsz nO:lparclowy (Olafy

Redakcja i a,dministracja

szpal y na strome) Mk. 6.- Przed te1l:$tam
Mk'. 15.- za wiersz (liwie npalty oA
stro~ic) •. Drobne 1 marka za wyraz.
"
NaJOlmeJs:r:o ogłosz.enie Olk; 11.-

Pla,c Wolności 1.
Admini~tracja

Redakcja

czynna od gOdz. 9--12 wp.
od godz. 1-2 po południu.

Prenumerata:,:

Kwartalnie

i,~;g-{fi Miesięcznie

i"

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

ŁODZI

.........

• Mk. !I0.• >! 30.-

N'i6. (69.)1

Łódź,

Cena egzemplarza 10 Marek

I

8 lutego 1921 r.

r

Dział

b} Przewodniczącego. stwierdzającego, że
nie było żadnego ugrupowania w Radzie Miej ..
skiei. któt eby odmówHb frakcji żydowskiej prłi
wa wystawiania swoich kandydatów; Komisja
do Spraw Ogólnych, kt6rej Rada powierzyła t~
sprawę, przyznała wzm. frakc:i, na zasadzie
klucza partyjnego, 4 kandydatów. t. j. liczbę
c.złonk6w proporcjonalnie do składu osobowego tej frakcji w Radzie Miejskiej. Że takie załatwienie sprawy było właściwe. dow:Jdząo
świadczenia frakcyj ~Bund" i "P.-C." VI Iltórych ugrupowania te zaznaczSłją. że, nie biorąc udziału w wyborach. nie ustępują jednak
w tej mierze swych mandat6w frakcji iyd~w-

Spra wozda wezy

~----------------~--------~~
Prołol{uł.

5(111 sesji) posiedzenia Rady f'v\iejskiej.
Łódź,

dnia 25. stycznia 1921 r.

Komplet radnych: 12. Komplet członków Magil';tratu: 11. Obecnych radnyr.h: 42. Obecnych
członków Magistratu:' li.
I
Posiedzenie ot,:"orzył
godzinie 7 miri 35
wieczór zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej, r. L. M. Kern, W obecności quorum Rady
r53 członków, zaprosiwszy do stołu prezydJalnego rr sekretarzy: W. Doleckiego i F.latanowskiego, oraz sekretarza Prezyiljum, p. P.
Rundo, do prowadzenia protokułu.

I

°

Przyj<;to do

skiej.
o) r. Lichtensteina, że frakcja· .. Bund"
pełnomocnictw swych w sprawie omawianej
frakcji żydowskiej udzIelić nie może.

wiadomości:

Na porządka dziennym
Oprod~ nad budż:tem- ZOrZ&dCf
M.iejskiego narO'k administraC!yjny
1920/21 ... SZY:
'

1. Zawia~omienia radnych: Bińkowskiej,
Braudego. Drabarka. Fichny, Hetmana, J~nec
kiego, Kapłana, Kenigsberga, Langlebeos, Leckiego, Marciniaka,' Mincberga, Orzechowskie~o)
PraszkiElfa, Przybylskiego, Pudlarza, Płucienni~
ka, Remiszewskiego, Rosenblatta, Ryterbnudowej,Szymańskiego. Ws.s,zkiewicza, \Vłod'arskie~
go i Zyngerowej, usprawied1iwiajacych nieobecność swą na posiedzeniu dzisiej~zem ..2.0świad ')zenia.
a) r. ]arbluma w imieniu "Frakcji Zydowki ej". że ze względu
to, it przy wyborach
ławników dla Sądow POkOjll, dokonanych pr7e-z
Radę Miejską na posiedzeniu w tygodniu -ubiegłym, nie zostały uwględnione interesy ludności żydowskiej, frakcja, do czasu należytego
załatwienia tej~,prawy, nie może przyjmować
udziału w pracac!1 Rady Miejskiej.

na

Rok III.

W debacie generalnej przemawia·
ją: w imit,niu Magistratu Prezydent
Riewskioraz od poszczególnych ,u·
grupowań radz'eckich rr. Holenderskł,Sadoczy.ński, LichŁenstein, Ra·

palski.

Uchwał żadnych

.
nie powzięto.

'Zgodnie z życzeniem wiąks70!~ci
rAdnych, przewodniczący o goo·r. 9
min 55 wiecz. zamyka posiedzenie.
I Przewodniczący: (-) L. M. Kent

I

l Prowadzący
l

protokuł: (-) P.

. i"

1

(·w-

"1 undo

Nt 6.
Dziennik Zarządu m. Lodzi.
----------------~------~
wozdania książkow~go rachunków
Prołok,uł.
strat ł zysków oraz bilansu Wydt..
i (lU sesji) posiedlenia Rady MiejsKiej. Zapraw. M. za czas do 31 marca

. ..

~

..

1920 r .

. ŁÓdt, dnia' 2~ stycznia 1921 r.

r. Poznańskiego;
Wezwać Magistrat

2)

Komplet l'lildnych: 72. Komplet członków
magbitratu~ 11. Obecnych radnych: 41. ObecU,c.h CU.O~Ó\f" Magistratu: 10.

wie.().l?J; zutępGa przewodniczącego Rady Miej·
skiej. t. L. M. Kern, w obecno~ci quorum

do przedsta~
wienia Radzie Miejskiej, przed przystąpieniem do odbrad nad Zamie'"
rzeniami Skarb. Wydz. Zapraw. M.,
kalkulację cen produktów w dniu l.
stycznia 1920 r. oraz w dn. 1. styc;r, ..

Rady (51 członków), ~.aprosiwszy do stołu prefr. sekretarzy W. Doleckiego i F.
jaranowskiego oraz sekretarza. Pr"zydjum, p.
.P. Rundo do prowadzenia protoJwłu.

3) r. Holenderskiego i tow. wnioski:
a) Rada lV\iejska postanawia, iż

Pośiedzenie otworzyło god;!::,

7 min.

45

~Y,djatDego

P'rzyj<;to do wiadomości:
Fichl'ly,

GrOf/Sól,

HeJ~ana. jarblttma, JanlJckiego, Kałutyńskiego,
Kapla.oa. Kenigsborga, Klocmina. Kropla, Lar:glebeoa, Mincberga. Orz~chowsfdego, PogollOW..,
skiego. Prlilszkiera. Przybylskiego, Pudlarza,
RQsenblatta. Wajsa; Waszkiewicza, Włodar$kiB
go. Zyngerowf!ll, usprawiedliwiających nieobec"
noś~ swą na' dzisiejsze m p,osiedzeni~.

. Na

porządku

dzknnym:

Obradv nad puażekrn Zor'2:ądu
Mi~jskit~O na r. edmin. 1920/21:
I

W debacie gOJJ.eralnej w dalszym

ciągu za"
od poszczególnych ugrupowań radzieckich: Tr, Adamski, Chwalbińsld,. Uta. Jaranowski' i Poznański; replikują w imieniu Magistratu: ławnik Kaffan ke, prezydent R;tewski. i
w-prezydent Wojewódzki.
bierają; głos

tle: h W ol O n o ;
~) 1M 81'1"6 \t)flQh
rządkiem dziennym:

objc;tyQh

m.iasŁo winno czerpać swój dochód
podatków postępowych
bezpośrednich,

jedynie z

Z·awjllldomienh! radnych: Ba.urngal·tenQ, 13ormanc.' Si6kowsk!ej, eraude,

1921 r.

po~

, tze wzgl~du na wyczerpanie
listy. mÓwców 'uznać debatę general,
nC}za ukończoną,
n., . w '. sprawie całokształtu gospodarki miejskiej nastE:pujące wnioski:
'
1')' r. Jaranowskiego (z poprawkąMagistratu):

, W,ezwać . Magistrat do przedsta~
wieniaRadzieMiejskiej, przed przy~

stą~ieniem do obrad nad Zelmien:eniamiSkarbow.Wydz.Zaprowjanto
wanta' Miaste J szczegÓłowego spraw

b) Rada Miejska wzywa Magistrat,
aby wystąpił do czynników miaro'
dajnych z fądaniem całkowitago
sekwestru wszelkidl ziemiopłodów,
albowiem to jedynie moźe załago
dzić kryzys aprowizacyjny,
e) dezyderat: Rada Miejska wzywa Magistrat aby przystąpił do zre .
aJizowa.nia uchwały. pow.zi~tej na posiedzeniu' R. M. w dniu 2~ IJtego
1920 r., a mienowicie:

W celu złagodzenia klęski, mieszkaniowej dla biednej ludności naszego miasta, Rada Miejska wzywa Ma~
gistrat, aby przystąpH do budowania
domów z u wzgl~dnieniem pótrzeb
zdrowotnych ludności i ograniczenia
liczby pokojów na mieszł<ania dla
, klas posiadających. Powstałe w ten
sposób. wolne lokale winny, być od~
dane do użytku mas nie p~osiadają
cych naszego miasta..
Również
winien
Magistrat w
jaknajszerszym .rozmiarze korzystać
·z swego prawa wywłaszczenia i wykupu domów prywatnych, rozpocz~ ..
tych przed wojną, a nie wykończo
nych, w celu ich wykończenia i oddania do użytku mieszkańcom.

B)

zei

poza porządkiem \dziennym

u~n6niem nagłości

.
W sprawi(' strejku na Łódzkich
EkktryQznyQh Kolej()~h Dojazdo~

wyQh:
.
..
Wobec szalonej drożyzny, jak~
wynika z pfledłuiającego się stł'ej . .

Dziennik

Zarządu

ku na kolejach dojazdowych, Rada
Miejska wzywa Magistrat, aby zwrócił się do czynników
miarodajnych,
a mianowicie do władz miejscowych
! posłów robotniczych w Sejmie, celem natychmiastowego przerwania
przedłużającego się stejku i uwzglę
dnienia
Ł.

słusznych żądań

pracowników

E. K. D.

Rada Miejska uznaje, że trwanie
strejku z powodu osoby dyrektora
Gerlicza jest jaskrawym świadedwem
wysuwania pr~ waty ponad interes
sJJołeczeństwa.

Ze względu
przewodniczący

na spozmoną porę
o godz. 10 min. 35
wiecz. posiedzenie zamyka.
Przewodnie zący:
(-) L. Kern.
Prowadzący protokuł: (-) P. Rundo
Protokuł.

7 (HI sesji) posiedzenia Rady Miejskiej'
L6di, dnia 27 stycznia 1921 r.
"

Komplet radnych: 72. Komplet członków
Magistratu; 11. Obecnych radnych: 34. Obecnych członków Magistratu 8.
Posiedzenie otworzył o godzinie 8 min. 20
wieczór zastępca przewodniczącego Rady Miejsldej, r. L. M. Kern, w obecności quorum Rady (42 członków), zaprosiwszy do stołu pre.zydjalnego r. sekretarza: F. ]aranowsldego, oraz
sekretarza Prezydjum, p. P. Rundo do prowadzenia protokułu.

Przyj<;to do \\iiadomości:
Zawiadomienia radnycł1: Adamskiego, Arndttl
Baumgartena, Bednarka, Bińkowskiej, Borysław
skiego. Braudego, Do!eckiego, Dudzińskiego.
Fichny, Gepperta, Gerl'ladta, Grossa, Gulewskiego, Helmana, Jarblnma, Janeckiego, Kaffankego, KapłaIla, Ktocmana, Kotkowskiego, Kozaneckiej, Kropfa, Langlebena, Marciniaka, MargaUsa, Mincberga, Orzechowsklego. Pogonowskiego, Przybylskiego, Pudlarza, Płuciennika,
Rozenblatta, Ryterbandowej, UtYł Waszkiewicza,
Włodarskieg0, i Zyngerowej, usprawiedliwiają
clch nieobecność swą na posiedzeniu w dniu
dzisi ejszym.
2. Rezygnację p. Edwarda. Babiackiego z
mandatu radnego, oraz o~wiadczenie Prezydjum,
ża na jego miejsce wchodzi do Rady p. Sara Ry,rubandowa. aa6t~pca z t.j~e listy kaadydatów.

m.

Łodł',

3, Rezygnację inżyniera ]eremjuZl Klocmana ze stanowiska wice-prezydenta miasta
or:lZ oświadczenie Prezydjum, że wybory nowego wice-prezydenta odbędą lilię w dniu 1
lutego r. b.
4. Pi:smo przewodniczącego frakcji t ydowskiej treści nast~pującej:
nZgodnie ze złotonem 'IN dniu wczorajszym na posiedzeniu Rady Miejskiej oświaQ
czeniem p. r. jarbluma, frakcja żydowska ma
zaszczyt zakomunikować, fi przedstawiciele
Frakcji w Komisjach Radzieckich zawieszają
narazi e swoje czynności w tychże."
5. Pismo prezydenta Rżewskiego tr-eści
następującej:

. uProszę o odczytanie na najbIiiszem po$iedzeniu Rady Miejskiej następującego spro1Jltowania:
Stwierdzam, że wyratenie si~ przezemnie.
iż postępowunie p. f. jarbluma było nieuczciwe, odnusi się li tylko do nieścisłego cytowa.nia przez niego fragmentów z rozmowy prywatnej i uzycia t,dwwyoh dla swoiclt celów na
forum rady Miejskiej, w żadnym jednak razi&
nie może to' dotyczyć postępowania jego pod
w zględem etycznym, jako radnego i .obywatela."
• Komunikat Komisji Radzieckiej, wyłonio
nej dla zbadania sprawy nadużyć produktami
amerykańskiemi w byłym Komitecie Tanich Kuchen treści następującej (w związku z właści
wem postanowieniem Rady z dnia 14 grudnia.
1920 r.):
"Wobec nawału materjału i konieczności
zbadania wielu świadków, Komisja Radzit:cka
zwraca się do Rady Miejskiej z prośbą o przedłuźenie terminu o dalsze 4 tygodnie dla poinformowania Rady o nadutyciach w byłym Ko':
mitecie Tanich Kuchen.
Komisja komunikuje. że na wsp6Inem posiedzeniu z członka'l,i Komisji ze strony Magistratu tudzież Wydziału Prawnego parę spraw
skierowano do prokuratora oraz zawieszono w
c;zyności kilku urzędników.
Ze względu na to. źe podawanie szozegó.
Mw w obecnym momencie mogłoby ujemnie
wpłynąć na bieg dalszego dochodzenia, Komisja
prosi o pr..r.yj~cie powyższego do wiadomości.
Ok6lniki względnie odezwy Wojf;wódz~
sprawie:
a) tezpośredniego korespondowania Wydział6w Powiatowych i Magistratów z Władza.":
mi Centralnemi;

7.

Łódzkiego Vl

b) utworzenia
przy ;Nojowóclztwie;

Oddziału

Statystycznego

Na 6.

Dziennik Zarządu' m. Łodzi.

4.

" c ) ilośeiprzedkładanych władzy nadzore;z6j egzempJarzy uchwał finansowych organów
samorzadowych;
d) • załatwienie interpelacji.

ac

h ID a lon o.
I. W sprawie rozszerzenia

dzitHellnoś~j oddziała włóldenniczc ...
~o przy \\fydziaIe Zaprowiantowa-

nie! mi6stó:
Ze względu na brak odpowiedniego kapitału obrotowego w Wydziale Zaprowiantowania Miasta, przekazać sprawę Komisji Skarbowej dla
powtórnego rozważenia.

II. \II sprawie dalszego prowi·
zorjam Dadżetowegodla f\agistrato:
Rada Miejska zgodnie z wnioskiem Komisji Skarbowej postanawia:
1. udzielić Magistratowi dalsze
prowizorjum budżetowe na okres
l'miesi~cznyj t. j. na czas od l-go
do 28-go lutego 1921 r. w wysokości
1112 budżetu Zarządu m. Łodzi na
rok administracyjny 1919120-ty, z
prawem

przekracnmia

poszczegól-

nych pozycji o 25% 'maximum;
2. zobowiązać Magistrat do przed~
łożenia Radzie Miejskiej Zamierzeń
Skarbowych Zarządu Miejskiego na
rok 1921/22 najdalej do dnia 15 maja r. b.

III.
ni dla

W Sprci\i1ie ot\'\'j(Jr~i(i hu('h . .
młod~ieży szkół śf\':dnieh:

Rada Miejska, przychyiając się do
wniosku Magistratu Ng 6 z dnia 4

stycznia 1921 r. postanawia:
1. otworzyć z dniem 15 stycznia
1921 r. pod egidą Komitetu Tanich
Kuchen kuchnię dla młodzieży szkół
średnich;

zatwierdzić budżet

dla młodzieży szkół średnich" - mk.
83.000.-, i podwyższyć poz. 8 tyto I
dz. III wpły\:ów o mk. 22.500.-;
4. wezwać l'1agistrat do wyko-

nania tej

uchwały.

IV. VI
sprawi(~
odroc.zenia
wpro~\?adzcnia W źyc;ie do dnia
1. VII. 1921 r. Ustawy miejs~owr.j,
dotyczą~ej urządzenia piekarń i
zakładów ~(1kierniQzy~h:
Rada Miejska, przychylając się do
Magistratu ,Nil 59 z dnia 18
stycznia 1921 r., postanawia:
1. odroczyć wprowadzenie w ży'de Ustawy miejscowej, dotyczącej
urządzenia piekarń i :zakładów cukierniczych \v m. Ł.odzi (za wyjątkiem
ust. 2 § 1 tejże) względnie przedłu
żyć termin zamknięcia piekarń i zakładów cukierniczych, nie odpowiadających
przepisom, w ustawie tej
zawartym,- do dnia 1 lipca HJ21 r.;
2. wezwać Magistrat do wykou
nania tej uchwały.
wniosku

V.

\tJ

spro\.\'Iie

przekrol.'zeń

zatwierdzenia

budżetowych

w roka

administrocyjnym 1919/20... ym;

Zgodnie z
zdjąć

sprawę

życzeniem
z porządku

Magistratu,
dziennego.

VI. Vl Sprti ic sobsyJjon1 dIo
Centralnego Sinr5 J{nfSÓ\'\.) dla do ...
rosłych \.\) Worszawle:
il1

I się f).do

Rada

przychylając

Miejska,

wniosku Magistratu N1 4l z
dnia 14 stycznia 1921 r' postanawia:
1. przyznać Centralnemu Biuru
. Kursów. dla dorostych w Warszawie
jednorazowe subsvdjum ~ funduszów
miejski.ch;
.
2. wnieść na ten cel do Zamierzeń Skarbowycp Zarządu m. Łodzi
na rok administracY1ny 1920/21 w dz.
Vb, tyt. IV poz. 8 wydatków kwotę
mk. 15.000.-;
3. weżwać Magistrat do wyko'
rumia tej uchwały.
,
B. Sprawę subsydjurń dla GimnazJum Wieczorowego dla dorosłych,
t

tej ze kuchczas od dnia 15 stycznia do
dnia 31 marca J921 r. w kwocie
mk. 83.000.- w wydatkach, i mk.
22.500.- we wpływach;
3. wnieść w związku z tem do.
Zamierzeń Skarbowych Zarządum.
. Łodzi na rok 1920/21 w dziale III,
tyŁ. IV wydatków "Kc mitet Tanich
powstającego w Łodzi pod egidą
Kuchen" nową pozycj~7,»Kuchnia Zwiąd,:u Polskiego N'tuczydelstwa
2.

ni na

Dziennik Zarządu m. Łodzi.
Szkół

Średnich, przekala~: Magistra-

towi dla

zajęcia

VII.

W

szpitala dla umysłowo chorych "Kl.),'
chanówka~

stanowiska.

spreHfJie

\\1DiOska

Dr. f\. MikuIski.

Zarządu Związkll: pp.
Pawłowski,
Koiasó 111na,
Trzebiński, Majewski, dele~

Z ramienia

r.

Bakerzak,

flogonowskiego O równomiernym
podziale zboza pomiędzy CCirQ lad ...
ność mifisto (głoso\\Janie powtórne
zgodnie z § 23 I~egal()minn Obrad):

Idowski,
gad szpitali prywatnych: pp.

Kosek

i F\rndt.
Konferencję zagaił Przewodniczą

cy Wydziału p. inż. Nakielski, który
zaznaczył, że konferencja posiadać
będzie charakter
informacyjny i

Odrzucić! właści wy

wniosek. '
głosowania: 2 za, ~ l

(Rezultat
przeciw, 5 wstrzymujących się).

zwotana zo~tała na skutek polecenia
W sprawie [Jodzin hrmd ... Pana Prezydenta m. Łodzi, który: l
lf.I \X' h(tla!~h tflrgO\"yt2h:
, przyc:zyn od niego niezaleźny\::h, na
I
Rada lY\iejska, przychylając się do konferencji obecnym być nie mógł,
prosi jednak, ażeby się ona odbyła.
opinji Komisji do Spraw Ogólnych,
P. inż. NakieIski prosI, ażeby zestwierd1a, że \lvłaśdwy wniosek r.
brani wypowiedzieli się. jakie wzgl~
Praszkiera i tow. jest sprzeczny z
postanowienienl Redy lV\iejskiej z dnia dy kierowały nimi w przedmiocie

VIII.

żądania zwołania

22 czerwca

l 020 r. o . ustaleniu gootwierania sklepów i zakładów

dzin
w m. Łodzi.
Z powodu wyczerpania

konfe-

dzisiejszej

rencji.

W

porządku

dziennego przewodniczący o godzinie
9 min. 40 wieczór zamyka posie- ,

imieniu

Zarządu

Związku

przemawiał p Roman Balcerzak, który dowodził, że pobory pracowników szpitali prywatnych nie są jed-

I nakowe

dzenie.
Przewodniczący:

(-) L. M. Kern.
(-) P. Rundo.

Prowadzący protokuł:

z poborami pracowników
I szpitali miejskich. Nadto zaznaczył,
że pracownicy szpitali
prywatnych
nie otrzymali dodatku listopadowe·

go (35°/) oraz l3-tej pensji za rok
P. BaIcerzak podkreśHł, że
Zarv~d Z'viązku nie jest
w stanie

1 $)20.
~(ol11ferencja

informacyjna z przed-

stawkielarni Zarządów szpitali
prywzitnych orajl; lar~f.ądem Z\vią~
;d'i.u Za.wodowego Szpitalników,
Odkażaczy
i pokrewnych
zawo&Ó\\!·.

dalej ZWOd7ić

swych

pracowników

obietnicami, nie ręczy za to, C'i:y
obecni pracownicy nie obalą tamtej~
Slego zarządu i, że za skutki wypływające z niedctrzymania pracow·
nil,:om szpitali pr.v'watnych warunków
umowy Związek nie odpowiada i

Dnia 22· go stycznia 1921 r. od· ,na!eży liczyć sięchoc:iażby z tego
konferencja powyższą przy powodu, z bezrobociem.
udziale następujących osób: z ramieCzłonek Zarządu p.Majewski dzinia Magistratu obecni byli: Przewod~ wi się, że jakkolwiek uregulowania
niczący \Ąfydziału Zdrowotności
Pu- tych spraw domagał się Związek
blicznej ławnik --- inż. St. Nakielski, jeszcze w listopadżie f. ub. przez
inspektor szpitali miejskich Dr. E. Magistrat, dotąd ten o.statni nic, re~
Mittelstaecjt i kiei"ownik biura \AI. Z. alnego w tym kierunku nie zdziałał.
P. Sto t\ernD!ler.
'Przedstawiciel szpitala
"F\nny~
Z rąmie~ia Zarządów szpitali pry- Marji" - Dr. Tomaszewski stwierbyła się

watnych:

naczelny

lekarz

szpitala

"F\nnY-l\'\arji" - Dr. f\ntoni Tomaszewski, pp, G. Neuman i G. Kon.
przedstawiciele Zarządu szpitala im.
małż. Poznańskich,

nac~elny

lekarz

dził, że ue hw alana przez Radę
ską w dnill 21 grudnia 1920 r.

Miejstawka za utrzymanie dzieci w tamteJszym szpitalu: na oddziałach wewnętrznych mk. 90.- i na Odd"l.iałach

6.

Dziennik Zarządu

!u. Łodzi.

----------------------------.---------------------------I im kredytom pierwszą ratę 13 tej
mk. 100.-- dziennie
I

q

chirurgicznych

i pensji
pracownikom tego szpitala
przy pobie- I wypłacono. Na ogólną ilość 350
raniu tych stawek szpital nie jest
wstanie wypłacać tych poborów I chorych znajduje się 280 chorych,
swym pracownikom, iakie obowią~ I leczących się na rachunek MagistraI tu. Dr. Mikulski stwierdza, że staw~
:zują w szpitalach miejskich, że deficyty szpitala zwiększają się z mie- I ka mk. 110.- za utrzymanie che·
rego jako tako wystarczała w grud ..
siąca na miesiąc wobec niepomierI niu. ,Obecnie nie jest już wystar~
nej drożyzny artykułów
spożyw~
c:zych oraz opałowych, jako też środ czająca i winna być znacznie poków opatrunkowych. Szpital nie jest większona. Szpitale prywatne . nie
w stanie z bieżących funduszów wyM mogą wymagać, ażeby stawki były
wyższe, aniżeli w szpitalach
miejpłacić dodatku listopadowego oraz
skich.
Jeżeli
jednak
te
szpitale
polo-ej pensji, nadto uwzględnić pod . .
wydatki,
aniżeli
wyżki pensji o 70%
l
dniem l-go siadają wyższe,
grudnia 1920 r. W chwiH bieżącej miejskie, to mają spo,sób wynajdyszpital posiada deficyt mk. 260.000. wania źródeł innych, dochodów po'
zamagistrackich. Mają możność urzą'"
Główny kontyngens chorych dz ec:i
dzania najrozmajtszych imprez na
stanowią chorzy magistraccy. Już
dochód
danej instytucji. Szpital "Kow listopadzie 1920 r., kiedy Magi ..
strat wypłacał po mk. 55.- i mk. chanówka" liczy, że z tego źródła
'0.-, koszt utrzymania dziecka wy- będzie mógł pokryć swój deficyt.
nosil mk. 122.20 f. dżiennie; obec:~ Nie może być mowy o tern, ażeby
nie wszystko podrożalo w cenie impreza taka urządzona została na
o 66%' Z tych względów oraz' li- rzecz l3-tej pensji dla pracowników,
nikt bowiem nie poparł by jej. Dr.
cząc się z żądaniami pracowników
szpitalnych należy bezzwłocznie pod- Mikulski zaznacza, że "Kochanówka"
budowana jest systemem pawllono"
wyższyć opłatę za leczenie chorych.
Odpowiedni materjał cyfrowy szpi- wym, że chorzy umysłowi wymagatal .,ł\nny Marji" przesłał do Wy- ją większej ilości rąk roboczych. "W
konkluzji domaga się: 1) podwyż
działu Zdrowotności Publicznej.
szenia obecnych stawek za leczenie
Przedstawiciel Zarządu szpitala chorych w szpitalu "Kochanówka"
.,Kochanówka"· - Dr. R. Mikulski z dniem l-go stycznia r. b' 2) udzie~twierd~a. że wypłata'>. l3-tej pensji,
lenia długoterminowej pożyczki szpiJako tez dodatku za miesiąc Iisto-· talowi, z której mógłby pokrywać
pad r.ub. z funduszów bieżących takie wydatki jak 13 ta pensja ~raz
szpitala nie można być uskutecznio- te extra wydatki, które Magistrat
na, bowiemj Magistrat wypłacał te wypłaca pracownikom ze
źródeł
dodatki ze specjalnych funduszow. specjalnych.
W kalkulacji .za utrzymanie chórego .
Dr. Mikulski wyraża życzenie, ażeby
na miesiąc grudzień 1920 f. wydaw
skład Komisji dla ustalenia statek ten nie był i nie mógł być
wek
szpitalnych wchodzili przedsta"
uwzględniony. Szpitale prywatne, jako też.i "Kochanówka" która w wiciele Zarządów prywatnych szpitali.
. Dl'. Pmtoni Tomaszewski stwierchwm obecnej posiada deficyt mk.
175.000.- nie jest ,w stanie z wy- dza, że szpital "F\nny-Marji" zbudodatków bieżących pokrywać poza Y'a.ny jes~ systemem pawilonowym
poborami, które w ,szpitalu K6cha~ l, ·ze porownywać go ze szpitalami
ri6wka" są identyczne z' p~borami miejskiemi, które z wyjątkiem Rapracowników; szpitali miejskich, wy- clogoszcza, urządzone są w gma~
datków nadzwyczajnych jako to: chach prywatnych i częstokroć nie"
lo-ta pensja i dodatek listopadowy. odpowiadającym wymogom nauki i
Dr~ Mikulski zaznacza, "że w szpitalu
medycyny nie moina .. Mówcii!! 7.az~
"Ko<:hanówka", dzięki udzielonym nacza, że 09 daty uchwalenia no"

lesŁ niewystl!lrczająca i

j

u
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Zarząau ffi. ł..odzi.

wych stawek upływa zazwyczaj tyle
czasu, że nowo zatwierdzone stawki
nie są już wystarczające.

Pan Ignacy Kon, przedsta Niciel
szpitala małż. Poznańskich
stwierdza, że różnica pomiędzy choryJn chirurgicznym i chorym wewnętrznym jest olbrzymia.
mimo to
Zarządu

jednał~ za chirurgicznego
chorego
Magistrat płaci szpitalowi mk. 110-,

a za chorego wewnętrznego mk.
lOD.-dziennie. Koszt jednej operacji,najdrobniejszej chociażby wynosi obecnie damko 200.- i wyżej.
f

1..

swym pracownikom. . Pan Ignacy
Kon przyłącza 'si€( do "nlasku Dr.
Mikulskiego, prosząc: o· bezwło<:zne
przyspieszenie podwyższenia opłat
za leczenie chorych z dniem l-go
stycznia 1921 r.
Inspektor szpitali miejskich Dr.
Mittelstaedt wyjaśnił na jakich za*
sadach przeprowadzana jest kaiku'"
lacja stawek w szpitalach miejskfr.. h.
Cyfrowe dane przytoczył kierownik
biura W. Z. P.
Przewodniczący W. Z. P., reasu-

!j mując

powyższe

zaznaczył.

ŻEl

VI

dniach odb~dxie
się
posiedzenie Komisji dla ustalenia
węgla,
waha 'się od mk.80.-do rok. 1004- sŁawek w szpitalach miejskich j Oł>dziennie. Szpital posiada centralne . cych, że protokuł dzisiejszej konOpa~

na chorego dziennie~
obecnych cenach koksu i

ogrzanie

wodne. Szpital

przy

zmuszo"

ny jest większość swych

artykułów
kupować u paskarzy, płacąc ceny
wygórowane. Mówca nie rOlumi kal~

kulacji, jako pq:eprowadzona jest
w szpitalach miejskich. Szpital nie
jest w stanie z bieżących fundu·
szów, t. j. opłat za leczenie chorych
pokrywać wydatków
nadzwyczajnych, t. j. 13-tej pensji i innych do,
datków. które Magistrat wypłaca

I najbliższych

ferencji przesłany zostanie Panu Pre·zydentowi m. Łodzi ;, że Wydział
Zdrowotności

Publicln:.-j

.strony dołoży wszelkich
przedmiocie uregulownia
szpitali prywatnych.

ze

swej

starań w
bolącIeka

Przewodniczący Wydziału:

Nakielskt
Inspektor szpitali miejskich:
Dr. Mittelstaedt..
Sekretarz: St. Kempner.

Z DZIEJ'ÓW MIASTA LÓl)Ź.

Burmistrze i prezydenci miasta.

Łodzi.

Najstarsze akta w Archiwum /'V\iejsldm z roku 17'94 wskazują~ że W
roku był burmistrzem w Łodzi Piotr Drewnowicz. Podpisywał się
on znakami krzyża, jak również wszyscy ówczesni radni miasta. Czynności
biurowe sprawował wówczas pisarz m. Łodzi Mateusz Domański. Od }akie~
.go cZ,asu pełnił Drewnowicz obowiązki burmistrza nie wiadomo, pochodził
on prawdopodobnie z pośród obywateli miejscowych.
W roku 1808 jest burmistrzem W. Dąbko\1V'ski.
W latach 1810 -1815 sprawuje urząd burmistrza F\ntoni Czajkowski, po nim zaś Szymon Szc%awiński 1 zawieszony w <:zynnośdseh 'W
tymże

1819' roku.

Praw'dopodobnie

i oni

mistrzów."
Od 19 lutego

z pośród obywateli miejskic:h,
23 lutego 1809 t., polecał, ażeby ."l
i pisać umiejących. nominowanQ BLJr~

pochodzili

gdyż dekret Króla Saskiego. z dnia
pomiędzy obywateli gminy, czytać

.

18~9 roku do"6 sierpnia
1826 rol~u pozostawał na
urz~dzie ' burmlstrz~ były oficer 4 pułku strzelców kormych wqjsk Polski<:b
F\ntoni Czarkowski, [~tóry po tym czasie opuścił Łódź i przeniósł sj~ n-a
stałe 00 GaHcjf,

Dziennik Zarządu" 01. Łodzi.
Po nim objął posadę burmistrza Karol Tange rmano , pochodzący
....
ze wsi Budzisławia powiatu· Konińskiego.
k~
Przed i:>rzybyciem do Łodzi pełnił ~n o~owlązkl kasJer~·ławnJ.
swoJeJ
dnia
do
r.
1826
a
sIerpni
6
od
Łodzi
miasta Przedcza. Urz~dował w
.
..
.
śmierci 12 sierpnia 1844.
Podczas tnstalacji Tanger mana na posadę burmis trza mIasta ŁodzI
.
teg.oż miasta,
znajdowały się jeszcze w Magi.stracie . nast~pując: dokum enty
afJusz doku.:
"Summ
roku
18~6
a
sler~n~
.19
dnIa
dzony
jak wskazuj~ sporzą
przy tradYCJI
a
any,
zachow
t
mentów m1asta Łodzi, w skrzynl przywllejowe
akt pana Tanger mana znalezionych:"
ać
Książka w deski d~bowe oprawna, osnow y której odczyt
JO 1.

s.

nie

można.

skórę

2.

Książka

zapisowa

nabytych

własności

przez

mieszczan,

w

oprawna.

Książka zażaleń mieszczan, z oprawy ogołocona.
i,
4. Książka, w skórę oprawna, drukow ana Gockiemi literam
em
względ
burskie
obejmująca porządkiem abecadła prawo Saskie i Magde

3.

sądzenia.

w której oprawa dla starości nadpsu ta, względem
lapisów nabywanych przez Mieszczan dawniej własności.
\"1
6. Książka, w skórą oprawna, drukowana, wyzględem płaty
sprawa ch.

li.

Książka,

7. Książka, w pergamin oprawna, obejmująca protok ularne zapisy
Mieszczan nabywanych' własności.
8. Książka, w półskórek oprawna, obejmująca zapisy nabywanych
"przez mieszczan własności.
9. Przywilej, przez J. W. Jakuba Ucharskiego Biskupa poświad~
~zony, z dnia18 JunU 1744 r, z dwoma piecz~ciami.
Gockim
10. Przywilej rrzez J. W. Jakuba Władysławskiego w
języku d. 2 w oktawie Św. Jana 1474.
ytać nie
11. Przywilej Gockim charak terem pisany~ któreg o przecz
ą.
można, z piączęcią wojskową, na współ złaman
kwietnia.
12. Kopja przywileju J. W. Uchańskiego z roku 1792" 28
a z dnia
Biskup
klego
Uchańs
Jakuba
W.
J.
lejów
przywi
13. Kopja
12 października 1561 (?) roku
jącego
14. Kopja dokum entu z dnia 14 kwietn'ja 1597 r., opiewa
granice miasta Ł.odzi.
H5. Dokument drugi, opiewający ograniczenia z drugiej strony,
d. 4 świ~ta Lucji panny 1589 r.
szcz,
16. Rozgraniczenie między szlacheckiemi dobrami Radogo
.
r.
Baluty i Czernie dnia 3 po Nie~zieli Invitavit 1526
ych
rządow
lasów
od
Łodzi
sta
niamia
17. Protokuł ro"zgr anicze
""Leśnictwa Łaznowskiego d.2 grudnia 1823 r.
na
18. Układ z Marcinem· Lamus o ustąF)ienie gruntów i młyna
r.
1825
rnika
paździe
4
urządzenie Osady Płócienniczej z dnia
() tych w'szystkich dokum entach ślad zaginął i żadnej już wzmian
ki o nich niema w aktach l\rchiwum.
~
Za czasów urzędowania' Czarkowskiego zaczęli napływać z zagranj
nie za czasów
następ
a
h,
niczyc
sukien
ów
wyrob
ielnky
cy do Łodzi rękodz
których
Tanger mana rękodzielnicy wyrobów bawełnianych, dla osiedlenia Ł.aznów i
ego
rządow
wa
leśnict
z
Lódź
leśny
·przyłączonodomiasta obręb
do rzędu miast gubernialnych,
W 1841 roku miasto t..Ó'dź zaliczone żostało
x zamianą tytułu burmistrza na tytuł prezydenta.
Podczas urzędowania Tanger mana około. roku ·1840 wybud owano...
Wolno
ratusz murowany, ten sam, który si~ znajduje obecni e przy placu

Na .6.

Dziennik Zarządu m. Łodzi.

Y.

ści pod Nu 1. Przed tym czasem Magistrat mieścił się w budynku drewnianym w tern miejscu, gdzie obecnie znajduje się posesja Pl. Stacrlewskiego
przy ulicy .Kościelnej, pod Ng 3.
Po Karolu Tangermanie, został prezydentem miasta Franciszek
Traeger, były sekretarz policji miasta Gostynina. Przesłużywszy do 16
grudnia 1862 r., opuścił zajmowane stanowisko i przeniósł się na stare do

ziemi Piotrkowskiej.
nastąpił Andrzej Rosicki, burmistrz miasta Sochaczewa.
bardzo krótko, bo tylko od 16 grudnia 1862 r. do 15 lutego
1865 r.Jak świadczy dokument urzędowy, zwolniony został z tego powodu

Po nim

Urzędował

że okazał się "niebłagonadiożnym" (nieprawomyślnym dla Rządu Rosyjskie-

go). Najchlubniejsze świadectwo dla polaka ł

.

Gdy wkrótc~ potym utworzone zostąlo w Łodzi Towarzystwo Kredytowe Miejskie, objął w niem posadę dyrektora biura i na tern stanowi·
sku pozostawał aż do śmierci, powszechnie szanowany dla prawości charakteru i wielkiej pracy_
Krótko również piastował urząd prezydenta następca Rosickiego
Edmund Pohlens, b. oficer wojsk rosyjskich) bo od (} marca 1865 r. do
27 grudnia 1869 r. Po tym czasie przeniósł się do Ministerstwa Skarbu.
Od dnia 28 grudnia 1869 r. do 1 sierpnia 1878 r. zajmuje pówyż"
sze stanowisko Maurycy Taubwurcel, były referent biurą.,. Policmajstra m.
Łodzi. I on także przeniósł się do Ministerstwa Skarbu.
N:;:;tępnie został prezydentem m. Łodzi prezydent m. Częstochowy
b. poruc:znikłswojsk rosyjskich, Walerjan Makowiecki, pochodzący ze zna~
nej rodziny obywatelskiej na Wołyniu. Umarł w Łodzi 18 listopada !882 r.
Ostatnim prezydentem podczas okupacji rosyisl<iej był Władyslaw
Pieńkowski, który ze wsżystkich
burmistrzó ..v urzędował naj dłużej, bo i32
lata ~ od końca roku 1882 do wybuchu woiny w 1914 roku.
Syn rolnika z pod Piotrkowa ukończył 4 klasy w rosyjsko'niemiec~
kiej szkole w todzi. Z początku obrał sobie zawód handlowca i w tym
celu wstąpił do sklep u znanej firmy Krupeckiego w Warszawie. Lecz gdy
w tym czasie wybuchło powstanie i młodZież biegła do szeregów, Pieńkow
ski nie mógł się ostać w Warszawei i zjawił się w Łodzi. Przyjęty został
do tutejszego fV\agistratu na posadę kancelisty i wydelegowano go do zajęĆ
w biurze Naczelnika Wojennego miasta Łodzi i okolic. Wówczas Naczelni~
kiem Wojennym był pułkownik von-Bremzen, niemiec z pochodzenia, zajadły
wróg połaków, który ,korzystając z nadanej mu władzy, wieszał, lub wysyła! na osiedlenie w dalekiej Rosji i Syberii "miatieżników", lub w czemkolwiek o "miatież" podejrzanych, względem których pałał nienawiścią. Sam
birbant i hulaka potrzebował dużo pieniędzy i kto wiedział "tem i odna~
lazł pośrednika mógł się w razie nieszcześc:!a wykupić za grube pieniądze.
Znany był jego zamiar wycięcia i sprzedaży lasów miejskich pod pozorem,
że się w nich ukrywają powstańcy, aby przy tej okazji napełnić sohie kieszenie. Na szczęście, na projekcie się tylko skończyło.
Gdy po stłumieniu powstania skasowano urząd Naczelnika Wojennego i zlikwidowano jego biuro, progi tego biura opuszczał Pieńkowski z
medalem bronzowym na p'iersi, na którym widniał napis: "Za usmirenje
f

polskawo miatieża."
.,
. Wkrótce Pieńkowski awansował na sekretarza wydziału kwaterull~
kowego w Magistracie miasta Zgierza. stamtąd przeznaczono. go na burmistrza miasta Radomska. naste;pniez powrotem do Zgierza, ale już na posadę
prezydenta, a gdy umarł Makowiecki - na prezydenta miasta Lódzi.
W pogoni za orderami l "czynami"~ Pieńkowski,. gotów był po·
świf;jc:ić wszystko. i wszystkich. Wiedział i mówił. o tern, że są trzy czynni-

Q:!iermik . Zarządu m. lodlj.

,.,...

nas w Kraju były wszechwładne:. żandarmi,
duchowieństwo
piawosławne i armja. Dla tego też wysługiwał si~ iandarmom 1 popów w
r~kę całował, a oficerom, nawet niższych stopni, kazał ~aw~ć obszerne
mieszkania nie raz zbytkownie umebłowane. W ten sposob Jednał sobie
owe trzy c~ynniki. To też sypały się dlań ordery i przeróżne medale. Osiągnąl
również szczyt marzeń swoich - rang~ Rzeczywistego Radcy Stanu. aby
mieć tytuł "prewoschoditelstwo. 'I
'
Dziwna rzecz, że pośród obywatelstwa tutejszego nie' lnaleźli się
tacy, którzy by sprzeciwili się nadmiernemu płaceni,u za najem pomieszkań
dla oficerów, których wielkość przenosiła kilkakrotme normy prawn~. Skutkiem tego miasto płaciło na cel powyźszy więcej o paręset tysięcy rubli
rocznie i przez to w przeciągu 32 łat prezydent Pieńkowski wyrządził miaki które

1.:1

stu miljonowe szkody. f\ miasto to nie ma, a:1i szpitala miejskiego, ani
żadnego budynku swego dla szkól miejskich t ani odpowiedniego ratusza,
to miasto, takie ludne' i' zamożne, bo przecież za dyktatury Pieńkowskiego
przemysł ! handel rozrósł się w niem olbrzymio.

Gdyby na miejscu Pieńkowskiego stał człowiek 1: inicjatywą i energlą
dbaly o. dobro miasta, a nie o interesy wzmiankowanych t.rzech czynników
i swoje własne, mógłby był wiele zdziałać, tern bardziej, ie Kasa Miejska
obfitowała zawsze w gotówk~, mając fundusze, ulokowane \II, banku, które
nieraz sięgały d$ l 1iz miljollCl rubli. ł\le Pieńkowski dopuszczał do wydatków z tego kapitału zapasowego tylko na naj niezbędniejsze potr~eby' miasta, rezerwując pieniądze . na p,otrzeby przeważAie wojska, jak to miało
miejsce w roku 1905 podczas ruchu wolnościowego~ kiedy dFbgi Naczelnik
Wojenny, Jenerał Gubernator miasta .Łodzi Kaznakow tłumił ten ruch, wie'
szając bojowników za· w'olność. W tep. sposób prowadzona gospodarka wyrządziła miastu niepowetowane
Jeżeli

szkody.

elektrowni~, rzeżnie(, to zawdzieccu'l wy·
łącznie inicjatywie przedsiębiorców, którzy, widząc dla siebie dobry interes
w Łodzi, uzyskali koncesje na te przedsiębiorstwa.
Gdy w roku 1~14 Niemcy wypowiedzieli wojnę Rosji i wkroczyli
w granice Król'estwa, Pieńkowski jeden z pierwszych 'uciekł z miasta. Po'
wrócił z Moskwy w 1918 roku i w nastE:pnym roku umarł w Warszawie.

miasto ma tramwaje,

Natychmiast po wybuchu wojny powstał w Łodzi Vi dniu 1 siepnla
1914 r. tak zwana "Rada czternastu", której przewodniczącym był miejscowy przemysłowiec Alfred Biederman, Rada ta przetrwała 10 dni i następ'

nie 10 sierpnia 1914 r. przekształconą została na Główny Komitet Obywatelski, .który, skoro wyszły wojska rosyjskie, przekształcił się w instytucję
samorządową i wykonywał, między innemi, funkcje dawnego Magistratu,
gdyż skład tegoi został ewakuowany, z wyjątkiem kilku ptacowników t któ'
rzy pozostali na miejscu.
.. ,
.
Na czełeGłównego Komitetu Obywatelskiego stanął f\ntoni Sla'

mirowski.

Gdy laś dnia 19 czer'wca 1915 r. władze okupacyjne niemieckie
wydały ustawę miejską, podług której nowe Rady Miejskie i Magistraty
składaly się z osób. mianowanych przez te władze, Główny Komitet Obywatelski w Łodzi obowiązki gospodarcze w mieście przekalał w dniu 1 Iipc;a
1915 f. nowemu Magistratowi z nominacji. Nadb\ł,rrnistrzem l'rl. Łodzi został
wtedy Szoppen, pl'usak.

na

Następnie,
zasadzie r.:>rdynacji wyborczej dla miast Jenerał· Gubernatorstwa' Warszawskiego z d~ l listopada 1916 r' f przeprowadzone za'
stały w sty<:zniu1917 roku !Nybory do Rady Miejskiej i na stanowisko
pierwszegoburmistrl8 został wybrany inż. LeopoldSkulski, skutkiem tego
Ma,gistr~t

z nominacji

pr1:ek{!lzał5wo!eczynnośd

Magistratowi

1:

wyboru w
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1911 roku. ['-'la iI burmistrza, jako pomocni1<.a burmistrza obrano
lV\aksa Kernbauma.
Obaj oni dotrwali na swych stanowiskach do czasu uzyskania przez
Polske: swojej niepodle~lłości i do nowych wyborów do Rad] Miejskiej, dokonanych w dniu 23 lutego 191 n r. podług nowej ordynacji wyborczej,
opartej na 6-cio -- przymiotnikowem prawie wyborczem. Wybrani zostali
wtedy! na prezydenta riliasta t\.leksy Rżewski wi('e-prezydentów: inż. Waclaw Wojewódzki i Izydor Faterson, a qdy w 1920 r. ten ostatni ustąpił,
wybrano na jego miejsce inż. Jeremjasza Klocmaml .
Dawniejszy zaś prezydent miasta inż. Skuiski zastal wybrany na
posła do Sejmu Ustawodawczego, skąd powołano go na sh~nowisko r rezydenta Ministrów, obecnie zaś piastuje urząd ""\inistril Spraw Wewnętrznych.
Prezydent F\łeksy Rżewsh:.i, urodził sif: w roku 1085. Od 190·i f.
datuje sie: czynna działalność jego w Polskiej Partji Socjalistycznej. Przyj"
mowal wybitny udział w ruchu wolnościowym w 1905-7 roku, był kilkakrotnie ranny. Uwięziony w 1907 r. zostaje zesłany do Orenburga, skąd
po kilku miesiącach zbiegł do Łodzi. Zmuszony jednak wkrótce do emigracji udaje się do Niemiec i pracuje w Ludwigshafen nad Renem. Jedno·
c:ześn!e zostaje kierownikiem I,Sokoła" oraz pracuje jako sekretarz w kul ..
turalno-oświatowem .. Ognisku". Po kIlku latach pobytu w Niemczech, wy ..
jechał do Francji, przebywał kolejno w Luneville, Nancy, Paryżu, Marsylji,
maju

przemysłowca

wszędzJe zarabiając ciężką pracą

na utrzymanie,
W roku 1912, na skutek starar\ rodziny, powraca do Łodzi~ gdy
zaś w roku 1914 wkroczyły do ŁodZi legjony, podejmuje działalność polityczną i społeczną. 4akłada
herbaciarnie robotnicze, kooperatywy, zwią"
zki zawodowe.
W 1917 roku, wybrany do Rady Miejskiej. występuje przedwko
gwałtom okupantów. Rresztowany przez niemców, w drodze do więzienia
zbiegł. Sąd wojenny niemiecki skazał go zaocznie na 4 1/-], roku więzienia.
Wyjeżdża do Lublina, okupowanego przez austryjaków. i tam pracuje jako
jeden z współpracowników :,Dziennika Lubelskiego", oraz redaguje niele"
galne "Nasze Hasła"', a podczas manifestacji przeciw oderwaniu Chełm
szczyzny na zasadzie traktatu brzeskiego osadzono go w więzieniu na zam
ku lubelskim. Po trzech miesiącach, wypuszczony na wolność, wyjeżdża do

Radomia, gdzie prowadzi w dalszym ciągu pracę oświatową i kulturalną.
.
W listopadzie 1918 roku zostaje mianowany Komisar~em Rządu
polskiego na powiat Radomski, a w grudniu tegoż roku przeniesiono go na
takież

stanowisko do' Łodzi.
Wreszcie pierwsza robotnicza Rada ;y\iejska m. Łodzi powołała g)
na stanowisko prezydenta miasta.
E. R.

sprawy kulturalne i

statystycz~
wynikających z obliczeń funkcjonujących w szkołach powszechnych miejskich oddziałów, Komisje

Na podstawie danych

oświato\łle.

nych,

Z Komisji Powszech nego
Nauczania.
W związku z rozporztłdzeniem
Min. Wyznano i Kuł. o O .P. w spra:
wie oszczędności w mianowaniu sił
nauczycielskich do
powszechnych
szkół miejskich w Łodzi komisja
powszechnego nauczania przy Magistracie m. Łodzi powzięła następu'
jącą uchwałę

Powszechnego Nauczania stwierdza,
co następuje:
.
Miej5kie szkoły powszechne roz'
porządzają

l

830 salami naukowemi-

liczba oddziałów szkolnych wynosi
1120 przy 1047 siłach nauczycielskich. Z tego wynika, że w 290 oddziałach nauka. odbywa się w porze
popołudniowej,przyczem
18 nau·

12.
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czycieli prowadzić musi wychowawstwo w dwu klasach, co zo"stało wywołane rozporządzeniem
Ministerstwa W. R. i O. P. zobowiązującem
Inspektorat Szkolny do zatrudnienia
nauczycieli trzydziestoma godzinami
pracy w tygodniu. Zaznaczając na
wstępie, że nauczycielstwo w zaSadzie nie uchyla się od wypełnienia
zobowiązClrl i uważa zatrudnienie tygodniowe w liczbie trzydziestu godziń za zupełnie naturalq~, Komisja
Powszechneao Nauczania stwierdza,
że rozporządzeniem tern zostały bo~

takich sytua<.ja w s7.k;~
powszechnych staje się wprost razpaczliwCJ: Komisja .. Powszechnego
Nauczania Zall1.acz~" ze , szkoła po.
wszech na w wielkIch srodowiskach
z natury powinna być przedewszyst.
kiem instytucją wychc wawczą. W
warunkach obecnych szkoła po·
wszechna pod tym względem zada·
nia swego nie wypełnia, gdyż nie
mówiąc już o doskonaleniu się, nie
jest w stanie sprostać na.iprymityw·
niejszym wamaganiom. Również i
pod względem nauczania, wydajność
pracy szkół jest w obecnych warunkach minimalną. Z braku odpowied'
niej liczby nauczycieli w niektórych
szkołach całemi
miesiącami nauka
trwa po dwie godziny dla Jednej
zmiany dzieci. Komisja .fest zmusza-

I kach

łeśnie dotknięte szkoły powszechne,

'których sprawność organizacyjna ZO~
stała zrujnowana, a znaczenie ich
pod względem
wydl0wawczym i
naukowym spadło do minimum. 1st·
niejąszkoły powszechne, w których
do pełnej liczby sił nauczycielskich,
odpowiadającej

liczbie
brak dwuch lub trzech

ną przyznać słuszność licznym skar·

oddziałów,

gorn rodziców, że dzieci
przy
dwugodzinnym
pobycie w' szko'
!e nie czynią należytych pastę:
pów w nauce.
Z przytoczonego wyżej wynika,

nauczycieli..

Jeżeliby pomyśleć się dało,

że

ro-

zkład zajęć w szkołach zostanie ułożony ściśle według rozporządzenia i
będzie idealnie
wykonany. to i

że rozporządzenie
znań Religijnych i

wówczas podjęcie wychowawstwa
przez nauczyciela w dwu klasach
jest nie do pomyślenia. Poznanie i
wychowanie 120 dzieci przez jedną
osobę jest niepoctobierlstwern
fi..
Zjcznem. Toteż na podstawie po·
wszechnej opińji sfer

zainteresOW2l·

N'2e~

Ministerstwa Wy·

OśvJiecenia Pu·
blicznego, ustana~jając:e oszczęd·
nOść \\1 mianowaniu sił tV.lUc:zyciel·
skich do szkół powszechnych, wy·

I

rządziło dziatwi0 szkoinej
wielką
krzywd(~. Pięćdziesiąt
pięć tysięcy
dzi:::ci, uczl~szc:zających do szkół po'
wszechnych w Łodzi, w !H5 odset

nych Komisja stwierdza, że właści~ I
wie w takich wypadkach jedna kl~~ I kac h rekrutuje się l(: sfer robotni·
sa pozostaje bez wychowawcy. clych, to jest z t} ch sfer, które nie
Przytem niepodobna się abstrakto·· mogą dziatwie. dać należytego wywać do wzięcia pod uwagę z.darza·
chowania w domu. Jeżeli szkoła
jących się często wypadków urlopopowszechna, jako instytucja wycho·
wania nauczycieli, chociażby tylko wawcza, nie wypełni swych zadań)
na skutek choroby. Wskutek panu· przyszłość tej dziatwy przedstawia
jących przewlekle chorób epidemicz:się ponuro.
nychKomisja mą do zanotowania
Kom,isja Powszechnego Naucza'
liczne wypadki nieobecności w.szko- nia jest zdania, że w szkole ,po'
lach po dwie --- trzy osoby, naraz, wszechnej każdy oddział epowinien
a w innych wypactłkach stwierdza, mieć swego wychowawcę. Pozatem
że p;-zez cały szereg miesięcy pernad całokształtem prac szkoły po'
sanel nie bywa w komplecie, gdyż winien. czuwać kierownik, który jed'
to jedna - to druga osoba zapada nocześnie pełni czynności admini'
na zdrowiu, albo t.eż z powodu wy- stracyjne oraz zastępuje w pracy
padku choroby zakaźnej w otocze~ I nauczyc:ięli urlopowanych. Nie naJeniu i na ,skutek rozporządzenh.. urzę;- ży przypuszczać, że przy tak postadów zdrowotności musi się iiolować wionej sprawie nauczyciel bf.(dzi~
od kOh,tektu z dziecmi. W wypad- miał mniej niź trzydzieści godzin
I

I
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pracy w

tygodn iu.

Sytuacji-)

doby

nakłada na nauczyciela,
jako wychowa'Jtlcę, tak wielkie obowiązki, że wywiązanie się z nich
całkowicie zapełni
mu czas prac(~
niezmiernie pożyteczną i wydajną.
Jeśli wziąć pod uwagę, że do obowiązków nauczyciela
należy
:rarzą. dzenie biblioteką szkolną. wydawaule książek, zaopytrywanie w zeszy-

obecnej

ty, prowadzenie dzieci do kuchen
na obiady, a IN związku z tern ba·
danie stopnia
zamożności
dzieci
jakkolwiek w porozumien iu z opieką szkolną prowadzenie do kąpieli,
kierO\1Vanie samopomocą szkolną i
t. d. to już zdołamy 'sobie przedstawić obraz jego pracy.
\tV dodatku
w Łodzi uczęsz~zanie dziatwy na
naukę nie jest dobrowolne, a regulowane jest przepisami o obowiązku
szkolnvm. R. właśnie stosowanie i
przestrzeganie tych przepisów, kontrola uczęszczania dziatwy przysparza dużo pracy nauczycielstwu, któ~
re wszak zgodnie z dekretem ,.0
obowiązku szkolnym" jest pierwszą
instancją w dziele
reorganizowania
przymusu" szkolnego.
Reasumując powyższe,
Komisja
Powszechnego Nauczania postanawia
wystąpić do Rady Szkolnej
Okrę~
gowej i do Inspektoratu SzkOlnego
z prośbą o przedstawienie wymienionych przez Komisję motywów
P"inisterstwa Wyznań Religijnych j
Oświecenja Publicznego, o poparcie
ich swojemi wnioskami j o postanowienie postulatów:

19_ uchylenIe rozporządzenia Mi"
nisŁerstwa
Wyznań
Religijnych i
Oświecenia Publicznego, ustanawiającego oszczędność w mianowaniu
sił nauczycielskich do szkół
po·

wszechnych:

20 zamianowania do szkół powsze~hnych w Łodzi nauczycieli w
liczbie, od'powiadającej . liczbie
szkolnych:

od-

działów

30 zamianowania do każdej szkoły kierowniKa, który nf:e prowadzi
wychowawstwa w żadnej klasie i

m. Ł.odzi.
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jest zobowiązany do 6-ciu godzin
lekcji tygodniowo--maximum.«
Magistrat m. Łodzi

Komisja Po\vszechnego Nauczania
Sto

KopcińSki.

1\ ronika nliejskH .
Naczelnik

f'aństwa

w

Łodzi.

'JJe wtorek, d. 1 b. m. o g. 10.50
Łódż
wieClore:ll przejeżdżał przez
w drodze do Paryża Naczelnik Pań
stwa Piłsudski.-IV\agistrat udekorował stację kwieciem, a pracownicy
elektrowni ubrali w różnobarwne
lampki elektryczne i godła Pań

stwowe.
Na dworzec przybyli
radni
przedstawiciele władz.
Punktualnie o godzinie IO.fiO po'
ciąg Naczelnika Państwa wjechał na
stację Kaliską,

Straż honorową pełnili ułani z dobytymi szablami. Na peron wyszedł
z wagonu salonowego Naczelnik Pań
stwa w towarzystwie min. Sosnkowskiego.
Pierwszy
przemówił
imieniem
DOG gen. Olszewski, składając krótki raport, potem krótko przemówił
wojewoda ł\amiński, zapewniając o
powszechnej czci ludności województwa dla swego Naczelnika. - Imieniem miasta prez. Riewski podkreś
lił w swe m powitaniu, że Łódź wita

Naczelnika Par1stwa,

lecz i
którego z Ło
dzi wywieziono do kazamat cytadeli;
zapewnił. że lud
roboczy będzie
za'Nsze podstaw~ państwowoścI polskiej i obrońcą Jej swobód. '
Prokurator Frycze w imieniu są
downików wspomniał, że ma zaszczyt witać Naczelnika po raz drugi. Pierwszy raz w r, 1917 jako delegat ziem Kieleckiej.
Imieniem ludności katolickiej podkreślił prał.
Tymieniecki, że ucieszermierza

J

leśnieniem

cierpień

drogi kn;yżowej

i

symbołem

narodu polskiego,
jest osoba Naczelnika 'Państwa.

DziennikZafządu Jn. Łodzi'
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entuzjastyczne, gromkie okrzyki: Niech żyje Naczelnik
Państwa! Niech żyje zwycięzca!
W
kIlkuminutowej prywatnej
pogawędce
wspomniał
Naczelnik aresztowanie w Łodzi i wy\viezienie do kazamat Cytadel!.
Na zapytanie ks. Tymienieckiego,
kiedy nareszcie odwiedzi Łódź, oRozległy się

świadczył, że
łem - rzekł

nieprędko.

dzieci-;nogą być "za;is~ne

dzieci
I ko
panieńskie

j

"Zwiedza-

-

nieślubne

na

ied;nie;
nazwisko

matki.
Pomimo, iż petentki przedstawiają
dowody poświadczone. przez władze
amerykańskie, iż mężowie uznają te
rodziny za swoje, Urząd stanucy·
wilne30 wobec istniejących przepisów
nie może nic: uczynić, aby tym ro·
dzinom umożliwić otrzymanie dowodów osobistych, niezbędnych do wy·
jazdu.

dotychczas wschód,
teraz idzie kolej na zachód".
Niedogodność
powyższa, jest
Naczelnik Państwa zapytywał o
skutkiem
dualizmu,
praktykowanego
ilość i dolę bezrobotnych, o urucho'
mienie przemysłu - informacji u· przy rejestracji ruchu naturalnego
dzielał prez. Rżewski t wskazując
na . osób wyznania mojżeszowego,wy·
braki aprowizacyjne Łodzi i nie- magającego podw6jnego sporządza·
nia aktów ślubu, raz u rabina, a nas·
dostarczanie kontyngentu.
tępnię w Urzędzie stanu cywilnego,
Wspominając dzieje lat ostatnich
przyczem w wielu \vypadkach osoby
wyraził się Naczelnik, że upadek
nieuświadomione
poprzestają na' for·
państw zaborc~ych dawno przewidywal i widzi w nim akt ,sprawie- malności religijnej.
W sprawie powyższej przewoddliwości dziejowej.
niczący
Urzędu stanu cywilnego pre'
Po 15 minutowym postoju Na ..
czelnik pożegnał uściśnieniem ręki zydent Rżewski zwróQił się do Min.
Wyzna ReI. i O. P. o odpowiednie
delegatów Łodzi i żegnany okrzyka
wyjaśnienie.
mi udał siE: w dalszą drogę.
Wygłądl,Naczelnika Par'lsŁwa wska
- .W sprawie podwyżki dla pra·
zuje,że jąż powrócił do zdrowia.
cowników miejskich. W p ątc:k,
dnia Ch b. m. prezydent RżeU?ski konj.<
Osobiste.
ferował z przedstawicielami mini'"
W ubiegłym tygodniu bawili w sterstwa spraw wewn. i min. skarba
Łodzi działacze samorządowi miasta
w spra'xie pOdwyżki dlo pr{t~owni"
Piotrkowa, wice-prezydent, p. Mantaj kÓ\l') miejski~h. W zast\Pstwie. niej.<
i ławnik wydziału zdrowotności p. obecnego min. Skalskiego przyjął
Dratwa w celu zaznajomienia się z prez~dentfi miasta wke ... minster Da. .,
działalnością w'ydziału zdrowotności nikowski.
publicznej oraz dlaczbadania organi~
Prez~dent Riewskiwyj aśnił, że
zacji powszechnego nauczania w wzrastające nieustannie cenyc na pro. .
Łodzi.
duktów spoiywezych zmuszają zwią"
zki zawodowe do wystawiania wciąż
W sprawie ~ajestrowania
nowyehżądań. Uwzgl~dniojąc Qieikie
ślubów.
wClranki pra,eowników komanaJnyep
Do Urzędu. starłU cywilnego prezyd~am. magistratu. uznało. zo
zgłaszają się od pewnego cz~su żo
słuszne podwyższyć stawki o 50 % ,
ny emigrantów amerykańskich osiad~ Pan wi~e-minister biorąc pod O\\?(}g~
łych w f\meryce. o uzyskenie nie\\'yjątkowe warunki \Xl iakich znajda..
lbędnych aktów stanu
. cywilnego je si~ Łódź, w zasadzie zoak~cpto ..
przed wyjazdem do F\meryki. W wał stonowisko prezydjom lnftgistra'"'
wielu jednak wypadkach śluby reli~ ta~ Sek~ja budżetowa przy minister. .
gijne nie są zarejestrowane w Urzę .. stwie wystąpiła W tej sprawie z oddzie stanu cywilnego, . 'wobec czego powiednim wnioskiem do min. skarba.
m~lżeństwa te nie mają rnqcyprawJednakże pomyślne zołotwienie
neJ, a lfod1;one z ty<ż.h małżeństw . sprawYPodwyiklnopQtyka na trQd.,
d

M
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ROści

w min. skorPG Szef sck~ji
badietowej wskazał, że prCl~e arz<;dników pońshpo\A'Jyc:h UJ Łodzi są nit...
sze nit płace arz<;dnik6w komunał...
ny~h. Przy
tern ciągle podmyiki
płac: podkopują

I spt·owk podwytszcnił'l

pensji arz<:doikom komunalnym. !1inisterst\l?o
skarba gotowe jest rÓwnież poprzeć
odpowiedni wniosek maHistrata w
sprawie opodatkowani fi przemysła:

gospodtirk~ miC"jską:

Przyjc;te woranki winny obowiązy\41 6C
W citlgo ptwncgo minimalnego okre ..
sa ezasa. prlynojmoicj u' ~i&gn
dW(Ic:h rniesit;ey.
Frczydent Rżewski w odpo\piedz.i
powołał S1<:;; no to. że w VI arsz(1wie

stosanek' pło\: Jest

eF'ologj~zny, zaznoczając jednoczeSniC', że stowki
zorovko\tlc w \Varsulwie są regalo w

I
!

I
j

I

i

mi\,dzy

{l-

i komonalnymi. Machino państwowa jest par'"
dzitj skomplikowano i Ztlwiro, ni~
wi<;\! dziwn~go. tt nic moie pod&źyć
lO słusznymi Ż&d6nion~i pracowni ...
ków. SytaoC'ja pracowników w 1:0'"
dzi jest wyjlltkowo kryty<!zno. gdyż
Łódź nie korzysto z c.entralnej apro ...
wizocji, wskatek ~zc:'go j~st je,Jnym
z najdroższych miast w"POlsc:e. Cią ...

git

podwyżki

Stl

nastc.:psh"c:m nie'"
gospodar-

warunków

normolnyeh

c.zyc.h. Brak pO\Xlszec.hn,=go sekwe ...
stra Ziemiopłodów, którego miasto

domogają si<; od d\lló~h lot jest g łów ...
nll przyezyn(l stałe wZl"ostając.ej drożyzny, (~O

odbija

si~

rÓwnież

gospodarce komanEllnej.

i na

Ogranic.ze'"

nia pOdatkowe ze strony min. skarba aniemożliwiają magistrato\~i

sa ...

nocj" finasów miejskic.h. Opodat...
kowanie przemysłu jest rzec.zą ko...
nieezną dIn "l>prO\\16dzenio równQwo"

'gi

badżetowej. J eieli rząd nie
opodtltkoWBĆ przemysłu,

z woli

po ...

to w
dolszym /2il'jg u zmuszony bc:dzie po ....
krywflć ddi~yty któr( t')J tyQh \'08'"
rankach są nieaniknionc. Ustawa

o podatka od przem:,'sla \tlinna u ...

Jedz rewizji.

l1agistrat postanowił
do posłÓW sejmowyeh z
odpowiednim projektem ustawy d 0
wystąpić

001

tycze}<:eJ odpodatkowani6

prz~mysła.

Z

karty.

dniu H stycznia f. b. zmarł,
lat 38 ś. p. Józef Danecki, pracownik Miejskiej Izby Od-

w

przeżywszy

każającej.
Zmarł padł ofiarą

Z

I

l

żałobnej

swego zawodu,
zaraziwszy siu tyfusem brzusznym.
W zmarłym Wydział Zdrowotności Publicznej stracił gorliwego i sumiennego pracownika.
Cześć pamięci jego l

wooe ~o micsi(le na zastldzie do ...
nyeh komisji statystyl.~znej. Trudno

przeprowadzić fintllogj~
rz~dnikomi państ\\'owymi

15.

życia

miast polskich.
Warszawa.

Zgodnie z uchwałą Rady mie.jskiej, Magistrat zwrócił si~ do przedsiębiorców widowiskowych w Warsza'W je z wezwaniem do wydatnego
poparcia funduszu plebiscytowego.
ł\pel ten znalazł prawdziwie obywa ..
telski oddźwięk, a właściciele wyrazili gotowość pobierać na rzecz Komitetu Plebiscytowego w ciągu Wielkiego Tygodnia Górnośląskiego daninę przez doliczanie do ogólnej ceny biletu następujących stawek: a}
w teatrach, salach koncertowych, teatrzykach i cyrku i t. p. do mk. 50
danina mk. 6, domk. . 100 danina
mk. 10, do mk. 200 - mk. 20, do
mk. 300 mk. 30 j t. d.; b) w kinematografach: HF\poHo", "Corso·.
,.Filharmonia". f'Nirwana", "Olimpja",
"Pan", "Pa[ace", "Stylowy", ",Opie . .
ka NI:! 2" danina wynosić będzie mk.
10 bez wzgłę-Ju na' cenę biletu. W
pozostałych kinematografach danina
określoną zostaje na mk. 5, doliczana do każdego biletu wejścia. Magistrat zezwolił na pobieranie opłat w
tej wysokości. Inne kwesty przy O"
kazji przedstawień urządzane nie

Przedstawic.iel min. skarpo oś.. b~dą.
Równocześnie. przedsiębiorcy wiże ministerstwo do dnia .
i~iJO ». m. {Jdzi<:1U~ odVO\tlI(dzi \tl I dowiskowi :.u~wiadomm p. 'prelyden..

\»iadf.!zy,l.

Dziennik Zarządu m. Łodzi.

16.

że ze swej strony złożą
znaczniejsze l(woty na rzecz
plebiscytu.
'
Kalisz.

ta miasta,
również

Kaliska rada miejska poleciła ko·
misji aprowizacyjnej rozważyć pro·
jekt podziału ludności na kate~lorje
w celu zaoszczędzenia chleba. Po
rozważenLu sprawy
n~ podstawie
materjału cyfrowego, komisja przy·
szła do przekonania, że oszczędność
na chlebie} Jakąby otrzymano, poz.;
bawiając bogatszą

ludność

chleba,
wprost nie

I możliwe, zamieniać życzącym
mieszkańcom chleb
biały lub na bułki,

opał.

* *

Zima, a przytem katastrofalny
brak opału i środków żywnościowych,

daje się silnie

III
III

postanowiła,

o ile

to

'Zwłaszcza

we znaki

biedniejszej klasie ludności
Wobec tego magistrat m.
chcąc przyjść

z

pomocą

Kalisza.
Kalisza,

tym, którzy

z jakichkolwiek bądź względów

nie

są w stanie przygoto"wać w domu
ciepłej
strawy dla swych rodzin,
otworzył dwie tanie kuchnie, w któ ...
rych ludność otrzymuje w podłudnie

wypad!:' tak znikoma, ze
warto się nad tern dłużej Zastanawiać i komisja uważa za stosowne
żadnego podziału nie czynić, nato" ./' ciepły posiłek za
mi ast

sObi;

kontygentowy na
en:ventualnie na

będzie

LI YTa JE P Zy

m. inimalną

opłatą.

.

s

\łJ środ<: dnia 9 late!J0 1921 r~ odb<:dą si<: li~ytfi<!jl~ za' gotów ...

oC\st<:pująQyc:h
f1iędzy godz.' 9 C1

k<: przy

alicaQh.

4 przed pol. ul. Nowo ... M.iejskft 9, kapa na
Cegielniani'}
] 09, lustro 2 stoliki, kredens kOQhenny i 2 krzesła. Cegielniaooa
138, zegar śQienny, szafa i lustro. Zawadzka 23, otomana. Długa
31 .. a, bielizniarka i nOQ.oa szafka. l\leksandrowska 101, kredens,
zegar) dwie szafy, lustro, kanapa, stóJ, 12 krzeseł, mDszYD6 do
szycia i bielizniari\cL Brzezińska 16, kapa. Za~hodnia 68, maszyna
dopisania. Zawadzka 20, zegar ścienny, Brzezińska 94, szafa do
rze~zy. Zielona 7, pianino. Targowy ... Rynek 3/4, szafa z lastrem.
Kilinskiego 40; stół. Sr<':dnia 18, seru?eta. Nowo-1'1iejska 6, obrus.
Ciemna 29, zegar .
. lM Qzwartek dnia 10 lutegq 192J r. 0dbędą się' IiQytaQje za
gotowkć~ przy następującYQh aliQfiQh. '
ł1iC;;dzy ,godz. 9 CI 4 przed pał, al. Zagajnikowa 9, kredens.
Piotrkowska 109, 4 ktzesł6. Rozwadowska 13. obras. 1'1 ił sza 4,
kredens, 111. KOŚ(liaszki 29. 1 krzesło dębowe. SienkiewiQza 9, la~
stro. PiotrkO't'';lska 116, krzesło. SienkkwiQZB 50, st6ł dębowy. Nfi";
wrot L12, komoda. Nawrot 7, biurko. Nawrot 7, biurko. Sienkie\.}Ji ..
eZ(l 22, biurko. Krótka 14, krzesło.
łóżko. Jakóba 6, krea~ns kuchenny, 2 kapy i serweta.

t.oclz,

III

dnia 5 lCItego 1921

_

f.

. Mieiski .u~~~westr~

Wydawnictwo Zarządu Miasta Łodzi,
-Odbito w tłoczni B-d Holcman w t.odzi.ul. Zawadzka Na 7~
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