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miejska. - Z życia miast polsldch.

VI Zjazd Lekarzy i Działaczy San itarnych
Miejskich w Łodzi (24-26 kwietnia 19·27 r.)
Na IV Zjeździe Higjenistów Polskich i V Lekarzy i Działaczy Sartit.·
Miejsk., który odbył się w Wilnie w r. 1926 - przewodn, delegacji ł6dzkiej,
ś. p. prezydent Marjan Cynarski zaprosił VI Zjazd do Łodzi. Zaproszenie to Komitet Wykonawczy przyjął, wobec czego VI Zjazd Lekarzy i
Działaczy Sanitarnych Miejskich odbył się w roku bież. w Łodzi,
w dniach 24 ~ 26 kwietnia.
.
Celem zorganizowania Zjazdu, utworzony został Komitet organizacyjny, na czele którego sŁanął ś" p. prezydent Marjan Cynarski, a po
jego tragicznej śmierci w dniu 14 kwietnia r. b. - przewodnictwo Korni:.
tetu objął p, wiceprezydent inź. W. Wojewódzki. Na stanowiska wiceprezesów wybrani zostali pp.: dr. S. Skalski i dr. S. Sterling, a sekretarzy ge";
nel'alnych --'- dr. E. Mittelstaedt i dr. A. Starzyński.·
Komitet organizacyjny wyłonił komitet ściślejszy, ztożony'z 12 o·
sób, który podzielił się na 3 sekcje: naukową - gospodarczo .finansową ~
i wycieczkową. Komitet przygotował stronę naukową Zjaz::łu oraz zała
twił wszelkie sprawy natury technicznej i organizacyjnej. Przebieg samego Zjazdu przedstawiał się następująco:
.
, W niedzielę, dn. 24 kwietnia r. b. o godz. 10 rano odbyła się w
kaplicy Miejskiego Domu Starców i Kalek msza św. na intencję Zjazdu,
odprawiona przez J. E. ks. biskupa W. T ymienieckieg'o, pocz~m o godz.
11 przedpoł. nastąpiło uroczyste otwarcie Zjazdu w sali -posiedzeń Rady'
Miejskiej.
W uroczystości otwarcia wzięli udział pp,: wojewoda W. Jaszczoł~·,
ks.· oficjał 1. Bączek, naczelnicy wydziałów Urzędu Wojewódzkiego iriż. K.
Bajer, dr. St. Skalski, inż. 1. Wojciechowski i M. Zakrzewski, zast. Komisarza
Rządu K. Janiszewski, komendanci Pol. Państw. insp. P. F oerster i podinsp, A. Niedzielski, okręgowy inspektor pracy inż. W. Wojtkiewicz,
prezes Rady Miejskiej dr. B. FichnCJ, wiceprezesi Z. Fiedler i J. Wolc:żi~~~
ski oraz liczne grono radnych, wicepre"zydenci miasta inz. W ..Wojewodż1C.i
i W. Groszkowski, ławnicy Magistratu Adamski, Joel i Muszyński oraz
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liczni urzędnicy Magistratu z dyr. Zarządu Miejskiego J. Zalewskim na
czele, Nacz. Wydze Zdrowia m. Warszawy i prezes Komitetu Wykonawczego Zjazdu dr. W. Bogucki, dyr. depo Min. Pracy i Op. Społ. inż. J.
Orecki, prof. Uniw. jagiellońskiego dr. W. Gądzikiewicz, przedstawiciele
Min. Spr. Wewn. (Oep. SI. Zdrowia) dr. W. Głuszkiewicz i .dr. S. Tubiasz, dyrektor Zarz. Zw. Miast Polskich dr. H. Grotowski, pro f. Uniw.
Wileńskiego dr. K. Karaffa-Korbutt, przed st. Min. Pracy i Op. Społ. insp.
H. Krahelska, delegat Tow. Medycyny Społecznej dr. J. Maleciński, przedBtawiciele Państw. Szkoły Higjeny dr. B. Nowakowski i inż. Szniolis,
pTzedst. Pol. Zw. Przeciwgruźliczego dr. Paradistel, wiceprezydent m. st.
Warszawy dr. Rottermund, deI. T -wa Przeciwgrużliczego dr. S. Stypułko·
wski, przedstawiciele Rad Miejskich, Magistratów, urzędów i instytucyj
miast: Aleksandrowa, Będzina, Białegostoku, Dąbrowy Górniczej, Grudzią
dza, Inowrocławia, jaworzna, Katowic, Kalisza, Kielc, Krakowa, Lublina,
Łasku, Łowicza, Mławy, Ostrowa Wkp., Pabjanic, Piotrkowa, Płocka, Poznania, Rudy Pabjanickiej, Sosnowca, Suwałk, \Varszawy, Wilna, \Vło
cławka, Zgierza i in., szereg lekarzy i działaczy sanitarnych miejskich ze
wszystkich dzielnic, przedstawicieli miejscowych władz, zrzeszeń i instytucyj, prasy i t. d. Ogółem na uroczystości otwarcia obecnych było przeizło 200 osób.
Zjazd zagaił przewodniczący Komitetu organizacyjnego, wiceprezydent inż. W. Wojewódzki, który początek swego przemówienia po~więcił
pamięci Ś. p. prezydenta Marjana Cynarskiego. Tego ustępu zebrani,wysłucha
li stojąc. Następnie p. wicepre7.ydent powitał przybyłych na otwarcie Zjazdu przedstawicieli władz centralnych i miejscowych, delegatów i przedstawicieli urzędów i instytucyj oraz, skreśliwszy pokrótce znaczenie Zjazdu dla Łodzi, życzył Zjazdowi pomyślnych i owocnych obrad, poczem
zaproponował na przewodniczącego Zjazdu dr. W. Boguckiego z Warszawy, co zebrani przyjęli oklaskami.
Do Komitetu Honorowego powołani zostali pp.: wojewoda W." Jaszczołt, wiceprezydent m. Łodzi W. Wojewódzki, prezes Rady Miejskiej
m. Łodzi dr,e. Fichna, dr. Głuszkiewicz przedst. gener. dyr. Zdr. Publ.,~wi~
ceprezydent m. Warszawy dr. Rottermund, dr. Seweryn Sterling z Łodzi,
dr. Kozłowski z Wilna, dr. Łabrowski z Warszawy, dr. Stanisław Skalski
z Łodzi, dr, Surzyński z Poznania, dr. Grodecki z Warszawy, dr.
Jakimiak, ławnik Wydze Zdr. m. Warszawy.
W skład prezydjum VI Zjazdu Lekarzy i Działaczy Sanitarnych
Miejskich weszli: jako przewodniczący "dr. Wincenty Bogucki, wiceprzewodniczący prof. dr. Witold Gądzikiewicz z Krakowa, prof. K. KaraffaKorbutt z Wilna, Dr. Tadeusz Szulc z Poznania, dr. Edward Mittelstaedt
z Łodzi, p. Szmidt, prezydent m. Piotrkowa, inż. Rudolf z Warszawy.
Na sekretarza generalnego powołano d-ra Artura Starzynskiego,
na sekretarzy: dr. Garbaczewskiego z Lublina, dr. 5typułkowskie~0 z
Warszawy, dr. Mikorskiego z Grudziądza, S;anisława Kempnera, nacz.
Wydz. Zdr. m. Łodzi, doc. dr. Safarewicza z Wilna, itri:. Szniolisa z Warsza.wy, dr. Przeorskiego z Krakowa.
Do komisji redakcyjnej, wzgl. mandatowej, powołano, jako przew.
dr~ Justynę Budzińską-Tylicką z Warszawy, dr. Malecińskiego z Warszawy, dr. Ostromęckiego z Kielc, dr. Szulca z Poznania, dr. Surzyńskiego
z Poznania, dyrektora Zarządu m. Łodzi j. Zalewskiego, nacz. Wydze
Statysto E. Rosseta, p. Hannę Grodecką z Warszawy.
Po ukonstytuowaniu prezydjum wygłoszono szereg przemÓWlen
powitalnych, które, jako gospodarz miasta, rozpoczął p. prezes Rady Miej"
.kIC~j, dr. B. Fichna, poczem imieniem Rządu przemawiał p. wojewoda

a
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W. Jaszczołt, Imieniem duchowieństwa ks. oficjał J. Bączek, Imieniem Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej dyr. depo inż. I. 'Drecki.
Następnje, na wniosek przewodniczącego dr. Vi. Boguckiego po ..
stanowiono wysłać poniższe depesze, których treść została powitana ogól ..
nemi oklaskami:
Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.

"VI Zjazd Lekarzy i Działaczy Sanitarnych Miejskich, obtadują~
cych w Łodzi w dniach 24 i 25 kwietnia, przesyła wyrazy czci i hołdu
Najwyższemu Dostojnikowi Rzeczypospolitej. ~ Przewodniczący Zjazdu dr.
\V. Bogucki, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, inż. W. Woje;.
wódzki, wiceprezydent m. Łodzi",

Do Pana Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Piłsudskiego .
.. VI Zjazd Lekarzy i Działaczy Sanitarnych Miejskich przesyła wy.
zy

CZCI

i uznania

Z prośbą

o poparcie uchwał Zjazdu". (Podpisy j. w.)

Do Pana Minislra Spraw Wewnęlrznych.

"VI Zjazd Lekarzy i Działaczy Sanitarnych Miejskich przesyła wyrazy uznania dla działalności Pana Ministra i wyraża nadzieję, że prace
Zjazdu posłużą do ustalenia racjonalnej polityki sanitarnej Rzeczypospolitej Polskiej". (Podpisy j, w.l
Następnie przystąpiono do właściwych obrad pierwszego posiedzenia Zjazdu. Wygłoszono' następujące referaty:

Prof. dr. Karaffa-Korbuli (\Vilno): "Zasady higjeny pracy". Prof. dr.
Gqdzikiewicz (Kraków): "Schemat badania zakładów przemysłowych pod
u
względem higjenicznym • Dr. Lewy (Łódź): "Stan sanitarny fabryk w Ło ..
dziu. Dr. inż. Bronialowski (Pabjanice):· "Higjena pracy w przemyśle chemi ..
cznym". Dr. Budzińs/~a-7ylicl~a (Warszawa); "Ustawodawstwo a higjena
pracy kobiet".
.
O godz. 2-ej nastąpiła godzinna przerwa, podczas której uczestnicy
Zjazdu spożyli śniadanie w salach Rady Miejskiej.
Drugie' posiedzenie Zjazdu rozpoczęło się o godz. 3 popoI.
Przed przystąpieniem do obrad uchwalono wysłać do Pani Mar ..
janowej Cynarskiej depeszę treści następującej:
"VI Zjazd Działaczy i Lekarzy Sanitarnych Miejskich na posie ..
dzeniu w dniu 24 kwjetnia b. r. postanowił wyrazić Wielmożnej Pani wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu tragicznej śmierci Ś. p. Mę
ża Pani, niestrudzonego działacza na niwie r społecznej i inicjatora odbywającego się Zjazdu". (Podpisy j. w.)
Po zredagowaniu powyższej depeszy kondolencyjnej udzielono
g~osu dr. F. Grodeckiemu, Naczelnemu Lekarzowi Kasy Chorych m.SWar ..
sza wy, który zaznaczył, że przez zniesienie Generalnej Dyrekcji Służby
Zdrowia zaszedł fakt pomniejszenia znaczenia najwyższego organu sani ..
tarnego. Wprowadza to dezorganizację służby zdrowia. Wobec uchwały V
Zjazdu, zmierzającej do zaprowadzenia Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Społecznej w ,Polsce, mówca proponuje ;wybranie specjalnego komitetu,
który by zajął się przeprowadzeniem postulatów Zjazdu.
Wniosek ten akceptowano iednomvślnie ..
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wedle programu, wygłoszone zostały następujące refe~

raty:

Prof. gimn. Lorenc (Łódź): "Jak powstała

Łódź

no~oczesna". Dr.

Starzyń!ki (Łódź): "Stan sanitarny m. Łodzi". Dr. Mittelslaedt (Łódź): "Szpi~
talnictwo m. Łodzi". Dr. Sterling (Łódź): "Walka z gruźlicą w Łodzi". Dr.
Szmerłowsk! (Łódź): "Walka ze szczurami wŁodziu.

Obrady pierwszego dnia Zjazdu zamknięto o godz. 6, poczem
uczestnicy Zjazdu wzięli udział w uroczystej Akademji, urządzonej w sa~
li Filharmonji ku czci ś. p. prezydenta Marjana Cynarskiego.
O godz. 8 wiecz. miasto przyjmowało uczestników Zjazdu obiadem w Białej Sali hotelu Manteuffla, podczas którego wygłoszono szereg
przemówień.

Pierwszy zabrał głos prezes dr. Fichna, poczem przemawiali; ks.
wprez. m. Warszawy, dr. Rottermund - imieniem stolicy, dr.
Bogucki w imieniu Naczelnej Izby Lekarskiej, dr. Antoni Tomaszewski w
imieni~ Łódzkiej Izby Lekarskiej, dr. Maleciński - w imieniu Towarzy~
stwa Medycyny Społecznej, dr. Szulc - Magistratu m. Poznania, dr. Za~
łęski - Łódzkiego Towarzystwa Lekarskiego, dr. Garbaczewski -- mia~
sta Lublina, w imieniu Rady Miejskiej m. Poznania -- dr. Surzyński, kołalekarzy im. Marcinkowskiego i związku lekarzy dr. Kalisz, w imieniu Pomorza - dr. Mikorski, Górnego Sląska" - dr. Kołoczek, Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. Gądzikiewicz, Wydziału Zdrowotności Publicznej - dr. Mittelstaedt.
Następnie jeszcze raz zabrał głos przewodnicz, Zjazdu, dr. Bogucki,
który postawił szereg wniosków, zmierzających do skoordynowania działalności w zakresie sanitarnym rządu, samorządu i Kasy Chorych, szero~
ko omawiając szkody i stra,ty finansowe, wynikające z braku tej koordynacji. Na wniosek dr. Boguckiego zebrani postanowili upoważnić Komitet Wykonawczy do podjęda akcji, celem ponownego powołania do
życia Ministerstwa Zdrowia Publicznego, obejmującego pO'7.a służqą zdro~
wia również agendy Opieki Społecznej.
Podczas ,obiadu odczytano szereg depesz gratulacyjnych m. in.
od wiceministra dr. M. Jaroszyńskiego, Związku Kas Chorych w Warszawie, UniwerS'Yt~tu Poznańskiego i in.
Oficjał Bączek,

*

*

*

W drugim dniu Zjazdu obrady rozpoczęły się według programu,
o godzinie 9 ej rano.
Obradom przewodniczył inż Rudolf, delegat Państwowej Szkoły
Higjeny w Warszawie, sekretarzował dr. S. Stypułkowski (Warszawa).
Posiedzenie obejmowało następujące referaty:
Inż, Rudolf (Warszawa): "Walka z dymem z punktu widzenia zdrowia public:z:nego"; inż. Rodewald (Łódi): "Stan. zadymienia m. Łodzi i wnioski praktyczne"; doc. dr. Safarewicz (Wilno): "Oczyszczanie ścieków zapomocą mułu aktywnego"; inż, Skrzywan (Łódź): "Kanalizacja m. Łodzi".
Referaty wywołały ożywioną dyskusję, w wyniku której zgłoszo
no szereg wniosków.
O godz. 12 nastąpiła przerwa w 'obradach, w czasie której przewodniczący Zjazdu dr. Boguckj, wiceprzewodniczący prof. dr. K. Karaffa~
Korbutt i radna Credowa udali się na cmentarz, gdzie w imieniu Zjazdu
złożyli wieniec na grobie ś. p. prezydenta M. Cynarskiego.
Jednocześnie uczestnicy Zjazdu podzielili się na grupy, z których
jedna. w towarzystwie przedstawicieli Magistratu z p. wiceprezydentem
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inż. toW, Wojewódzkim na czele, udała się na zwiedzenie robót kanalizacyjnych, gdzie wyjaśnień udzielał zastępca naczelnego inżyniera 'Wydzia.
łu Kanalizacji iWodociągów - inż. Stułkowski wraz z kierownikamj pó.
szczególnych odcinków,
Druga grupa, pod przewodnictwem naczelnego lekarza miej'skich
szkół powszechnych. dr, S. Gutentaga, zwiedziła szkoły powszechne miejskie przy ul. Drewnowskiej l przy ul. Podmiejskiej.
Jednocześnie w lokalu Zjazdu obradowała komisja redakcyjna,
która rozpatrzyła i uzgodniła wnioski, zgłoszone na posiedzeniach ple.
narnych w pierwszym dniu i na 'przedpołudniowem posiedzeniu w drugim dniu obrad,
O goch: 3 po poł. rozpoczęło się czwarte i ostatnie posiedzenie
Zjazdu, na którem wygłoszonQ następujące referaty:
Dr. Szulc (Poznań): :,Ogródki działkowe oraz ich znaczenie higjeniczne dla miast", dr. Rymaszewski (Wilno): "Sanitarne warunkI w garbarniach \Vilna", naczelnik St. ,Kempner (Łódź): "Higjena pracy w zakładach
drukarskich", dr. Kryszek (Łódź): "Częstość i jakość wypadków niesczę
śliwych przy pracy w fabryce włókienniczej, zatrudniającej 3.000 robotni ..
ków i wnioski praktyczne",
Po wysłuchaniu tyc:h referatów i po przeprowadzeniu dyskusji,
przewodnicząca komisji redakcyjnej dr, Budzińska .. T yIicka, przedłożyła
poniższe wnioski, które zostały przez Zjazd uchwalone.

W sprawie higjeny pracy:

, 1. Zwaźywszy, iż współczesna higjena pracy i technika sanitarna
posiada wystarczające środki dla uzdrowienia pracy zawodowej w przemyśle i rzemiosłach, VI Zjazd uznaje, że, w celu skoordynowania badań
naukowych i powiększenia ich wydajności, należy utworzyć "Centralny
Instytut Pracy" wraz z muzeum pracy.
2. Zjazd uchwala, iż niezbędnem jest skodyfikowanie i ujednostajnienie ustawodawstwa, dotyczącego prawnej ochrony pracy, z uwzględnieniem wymagań współczesnej higjeny.
.
3. Zjazd uznaje za konieczne utworzenie Inspekcji HigjenicznoLekarskiej, jako specjalnej sekcji Min. Pracy i Opieki Społecznej, dzia ..
łającej w porozumieniu z Inspektoratem Pracy.
4. Uznając znaczenie i celowość prac inspektorek fabrycznych w
zakresie kontroli i opieki nad pracą kobiet i młodocianych, Zjazd domaga się jaknajszybszego utworzenia Inspektoratów Kobiecych w ośrod.
kach o masowem zatrudnieniu kobiet.
5. Wobec tego, iż ustawa z dn. 2.Vll.1924 r. o ochronie pracy kobiet i młodocianych dotychczas nie jest wprowadzona wżycie w całej
swej rozciągłości-Zjazd uznaje, że Państwo i Samorządy' winny jak najprędzej przystąpić do organizacji żłobków w swych instytucjach i zakła
dach, dając tern przykład przedsiębiorstwom prywatnym.
6. Zjazd domaga się, aby nie wykonywanie wobec kobiet zakazu
pracy nocnej oraz gwałcenie liczby przewidzianych w ustawie obowiązu
jących godzin ich pracy, było surowo karane.
7. Zważywszy, iż .ochrona zdrowia i rozwój fizyczny pracowników
fabrycznych stanowią zagadnienie pierwszorzędnej doniosłości, w którego
pomyślnem rozwiązaniu są zainteresowani przemysłowcy w interesie produkcji, 'org-anizacje robotnicze - zgodnie 7. celem swojego istnienia, Kasy Chorych - w dążeniu do zmniejsz~nia nieprodukcyjnych wydatków
na lecznictwo, spowodowanych nadmierną ilością uszkodzeń cielesnych,
<;horobowością i śmiertelnością ubezpiec1;onych, Państwowe Zakłady Ubez-

6.
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pieczeń od Wypadków ze względu na konieczność zmniejszenia sum,
wypłacanych inwalidom pracy tytułem rent, samorządy ze względu na konieczność zmniejszenia wydatków na opiekę społeczną nad obywatelami,
przedwcześnie pozbawionymi :zdolności do pracy zarobkowej, wr~szcie
Władze Państwowe w trosce o dobro Państwa i dobro Narodu VI Zjazd uznaje za konieczne skoordynowanie i wzmożenie działalności wyżej wymienionych. czynników.

Walka z dymem.

I. Uwzględniając stan zanie<:.zyszczenia powietrza w naszych miastach, VI Zjazd uważa za konieczne zwrócić się do Rządu z prośbą o jaknajszybsze wydanie ustawy o ochronie powietrza od zanieczyszczenia d ymem, oraz objęcia kontroli nad zadymieniem miast.
2. Zjazd uznaje, iż pożądanem jest, by Związek Miast Polskich
ogłosił konkurs na prace o skutecznych sposob!ich walki z zadymieniem
miast.
Szpitalnictwo i gruźlica.

1. VI Zjazd uchwala:
a) Koniecznem jest jak najrychlejsze wydanie ustawy szpitalnej.
b) Koniecznem jest tworzenie związków celowych dla prowadzenia szpitali dla umysłowo chorych, wenerycznych, gruźliczych i inych.
c) Koniecznem jest skreślenie w Ustawie o Kasach Chorych
punktu ~ art, 43, obciążającego budżety samorządów.
d) Uznać za celowe, ażeby lekarze szpitali 'samorządowych byli
I'tałymi etato~ymi pracownikami miasta.
2. Wobec groźnej klęski mieszkaniowej, mającej olbrzymi wpływ
na szerzenie się gruźlicy i innych chorób, VI Zjazd stwierdza konieczność
podjęcia przez czynniki samorządowe i rządowe akcji budowlanej na szeroką skalę. oraz wydatnego popierania współdzielczego ruchu budowlanego.
Różne

wnioski:
Zjazd uchwala:

1) Zaopatrzenie mieszkańców w dostateczną ilość dobrej wody
do picia (wodociągi) i racjonalne odprowadzanie z miasta ścieków (kanalizacja) stanowi pierwszorzędne i podstawowe zadanie władz komunalnych,
przedewszystkiem w miastach, Jic:lących ponad 25 tysięcy mieszkańców.
2) Mając na względzie nietylko zdrowie ludności, "ale również
interesy miasta, do urzeczywistnienia tego zadania przystępować należy
wzorem m. Lodz;, nie czekając na poprawę ogólnych warunków finanso"
wych, względnie na otrzymanie pożyczki zewnętrznej, a przeciwnie opierając się na zwykłych budżetowych środkach i przeznaczając na cele
związane z budową wodociągu i kanalizacji, rok rocznie pewien, chociażby nięznaczny, odsetek sum budżetowych.
."
3. Vl Zjazd, popierając całkowicie inicjatyw<,; Generalnej Dyrekcji
Służby Zdrowia, dotyczącą prowadzenia doświadczeń nad ściekami, pod~
kreśla konieczność natychmiastowego uruchomieniu istniejącej w \"\' arszaWIe stacji doświadczalnej.
"

4.

Wobec doniosłego znaczenia ogródków działkowych

dla zdro"
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wotności miast, szczególnie w walce z gruźlicą i alkoąolizmem-Zjazd
uchwala: zwrócić się do ,związku Miast Polskich, by wezwał zarządy miast
do tworzenia jak inajliczniejszych ogródków działkowych, przewidując
szczególnie przy rozbudowie miast odpowiednie tereny na ich zakładanie.
5. VI Zjazd zwraca się do Komitetu Wykonawczego 'Z prośbą O
ponowne podjęcie kroków w kierunku zrealizowania uchwał V Zjazdu.
dotyczących reorganizacji służby zdrowia w Polsce.
.

W sprawie ubezpieczeń społecznych.

6. VI Zjazd Lekarzy i Działaczy Sanitarnych Miejskich w Łodzi
wita z uznaniem inicjatywę rządu w sprawie uporządkowania:j usprawnienia ubezpieczeń społecznych w Polsce przez opracowanie nowej ustawy ubezpieczeniowej.
.
Zjazd wyraża nadzieję, że nowa ustawa przyczyni się do podniesienia zdrowotności w kraju, zachowa.ia i pomnożenia sił wytwórczych,
zapewnienla zdrowia przyszłym pokoleniom, pomnożenia wzrostu zaludnienia i uniknięcia zwyrodnienia rasy. Przy opracowaniu tej ustawy niezbędna jest współpraca lekarzy i działaczy sanitarnych miejskich oraz zawodowych organizacyj lekarskich.
Uznając doniosłe znaczenie ubezpieczeń społecznych i lecznictwa
kasowego dla zdrowotności miast polskich, pragnie Zjazd współdziałać
przy uporządkowaniu ubezpieczeń społecznych w Polsce i poleca komitetowi wykonawczemu VI Zjazdu lekarzy i działaczy sanitarnych miejskich
szczegółowe rozpatrzenie projektu nowej ustawy ubezpieczeniowej oraz
przedstawienie swej opinji czynnikom rządowym~
Po przyjęciu powyższych uchwał Zjazd postanowił. wysłać następującą depeszę:
.
-

,,00 Pana. Mini3/ra Pracy i Opieki Społecznej W Warszawie.
VI Zjazd Lekarzy i Działaczy Sanitarnych Miejskich w

Łodzi ma
zaszczyt usilnie prosić Pana Ministra o łaskawe poparcie uchwał Zjazdu
w zakresie higjeny pracy".
.
W zakończeniu obrad uchwalono, że następny zjazd lekarzy i
działaczy sanitarnych miejskich odbędzie się w roku 1928 w Katowicach,
poczem przewodniczący Zjazdu, dr. Bogucki, wygłosił dłuższe przemówienie, w którem scharakteryzował przebieg zjazdu i jego wyniki, wyra-o
żając nadzieję, że uchwały tego Zjazdu będą poważniej traktowane przez
rząd, niż uchwały zjazdów poprzednich.
Następnie dr. Bogucki wyraził podziękowanie Zarządowi Zwią
zku Miast Polskich za moralne i finansowe poparcie Zjazdu oraz zarzą
dowi miasta Łodzi i komitetowi organizacyjnemu na ręce wiceprezydenta Wojewódzkiego za zorganizowanie Zjazdu, przyc~em zaznaczył, że pod
względem organizacyjnym zjazd ten był bodaj naj udatniejszy.
Następnie postanowiono do Komitetu Wykonawczego Zjazdów
Lekarzy i Działaczy Sanitarnych Miejskich - w którym obecnie Łódź
reprezentują insp. szpitalnictwa Miejskiego dr. E. Mittelstaedt i insp. sanitarny miejski dl. A. Starzyński
powołać jeszcze prezesa Rady Miejskiej dr. B. Fichnę, wiceprezydenta inż. W. Wojewódzkiego, ławnika ·A.
Joela i naczelnika Wydziału Zdrowotności Publicznej St. Kempnera.
Kończąc Zjazd uczczono jeszcze raz przez powstanie z miejsc
pamięć )?rezydenta M. Cynarskiego i Zjazd zosŁał zamknięty. 'W dniu 26 kwietnia uczestnicy Zjazdu odbyli - pod przewodni~twem ławnika A. Joela i inspektora sa~itarnego mięjąkięgo .dr. A•.SłaII.-
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rzy.ńskiego ~ wycieczkę do zakładów przemysłowych, w której wzięło
udział 40 uczestników. Wycieczka zwiedziła niciarnię na Widzewie oraz
fabrykę Tow. Akc. Scheiblera i Grohmana.
Jednocześnie druga gtupa, z udziałem dyrektora departamentu
dr. Dreckiego, udała się do Pabjanic, gdzie zwiedzono tamtejsze fabryki
.pr~~mysłu chemicznego.

Protokół
13. (V sesji) posiedzenia Rady Miejskiej.
y

Łódź, dnia 7 kwietnia 1927 roku.
(Dokończenie).

UCHWALONO:
A. W sprawach. obJ-:tych porządkiem dziennym.
I. W aprawie

uzupełnienia składu Komitetu Budowy
Kościuszki w Lodzi:

Pomnika Tadeusza

Uzupełnić skład Komitetu przez 'powołanie osób nast<;pujących:
pp. M. Zakrzewskiego, naczelnika Wydziału Samorządowego Urzędu Wo~
jewódzkiego w Łodzi, j. Dziamarskiego, przedstawiciela Rady Okręgowej
Polskich Związków Zawodowych w Łodzi, A. Cyrańskiego, przedstawiciela Rady Okręgowej Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Łodzi
i A. Walczaka, p~zedstawiciela Okręgowej Komisji Związków Zawodowych w Łodzi.'
.
.
. Wy borów dokonano przez aklamację.

II. W .prawle zaciC!łgnięcia ze Skarbu Państwa dalszej pożyczki w kwocie
zł. 183.000 na prowadzenie robót inwestycyjnych w celu zatrudnienia
bezrobotnych: 11 uchwalenie ,

Rada Miejska, przychylając się do wniosku Magistratu Nr. 107 z
dnia 15 lutego 1927 roku, upoważnia Magistrat m. Łodzi i'do zaciągnięcia
ze Skarbu Państwa dalszej pożyczki na prowadzenie robót inwestycyjnych w celu zatrudnienia bezrobotnych w kwocie zł. 183,000.-, przyznanej reskryptem Ministerstwa Robót Publicznych Nr. IV 7396 z dnia 18
grudnia 1926 roku, oprocentowanej na 6 proc. z góry w stosunku rocznym,
• zwrotnej w czasie od dnia 1 maja 1927 roku do dnia· 1 maja 1929 ro ..
ku w ratach rocznych.
Pożyczka powyższa przeznaczona jest wyłącznie na uruchomienie
.robót inwestycyjnych celem zatrudnienia bezrobotnych.
(W głosowaniu brało udzIał 70 członków Rady Miejskiej; uchwa ..
łę powzięto jednomyślnie).

III. W apraw!e godzin handlu w okresie

przedśw iątecznym

Wielkiejnocy:

/'

Rada Miejska postanawia:

t. a) przedłużyć' godziny handlu w dn. 11, 12. 13 i 14 kwietnia
1927 roku do godziny 21-ej.
b) zezwolić na otwarcie sklepów w dniu 10 kwietnia 1927 ro"
ku w czasie od godz. 13~ej do godz. 18-ej, w dniu 16 kwietnia zaś do
godz. li-ej.
2. Zawiadomić o uchwale powyższej
Łódż i Inspektorat Pracy Hl Okręgu.

Komisarjat

Rządu

na m.

Dziennik Zarządu m, Łodzi.
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IV~ W Sprl:WiB ;:-/. ~iągni~cia ze Skarbu Państwa krótkoterminowej poży
czki w kwo~r~;! z. "., 185.000 nłl! prowadzenie rob6t l ir.wesłycyjnych w celu
it::"ili'udnienia bezrobolny~h: - l uchwalenie.

A,
dnia 1

Ha:;a :Vli"jslta, .,W
n1ćHCl 1\,'~:7

z\\liązku

z wnioskiem

Magistratu

Nr, 157 z

roku, postanawia:

1.. UPO\v(..~.i)i(~ Magislrat m. Łodzi do zaciągnięcia ze Skarbu Pań
stwa królkol(~n,l i Il{) '.V ~j pożyczki w kwocie zł. 185.000,- na prowadzenie
robót inwes\ycYilly;":~'l na warunkach, wyszczególnionych w reskrypcie Minister~lwa 5karbtl :'·:r. 105/0.B./5 z dnia 1S-go stycznia 1927 roku, a mianOWIClej~

a) pożyczka spłacona będzie do dnia 1 grudnia 1927 roku i Zab~zpieczona na wpływach podatkowych Związku Samorządowego miejskiego, w szczególności na dodutkach\ komunalnych do podatków pań
stwowych oraz na udziale w tyc~że;
b) udzielona pożyczka może być skonwertowana na pożyczkę
długoterminową w razie uzyskania odpowiednich źródeł na ten c.el;
c) udzielona krótk.oterminowa pożyczka zostanie oprocentowana na 6 proc. w stosunku rocznym i od setki mają być pobrane z góry
przez potrącenie :z: sumy pożyczki przy wypłacie tejże pożyczki;

d) pożyczka b~dzie wypłacona po nadesłaniu Izbie Skarbowej
_zobowiązania Magistratu, opartego na prawomocnej uchwale Rady Miejskiej co do zaciągnięcia danej pożyczki i przyjęcia jej vłarunków;
e) w razie niedotrzymania przez gminę miasta u~talonego terminu zwrotu udzielonej pożyczki, względnie, o ile do Vego c:zasu (ad b) nie
nastąpi kon\versja pożyczki, Izba Skarbowa po 'tym dniu wstrzyma wypłatę należnych gminie miasta wszystkich. wplywów z dodatków komu~
nalnych do podatków państwowych oraz udziału w podatku dochodowym-na pokrycie pożyczki przy pobraniu dalszych odsetek do czasu cał.
kowitej spłaty pożyczki;
.
f) Ska.cb Państwa zastrzega sobie zmianę stopy procentowej
przez podwyższenie jej w wypadku nieusprawiedliwionej zwłoki w zapła
cie pożyczki;
2. wezwać l\1agistrat do wykonania tej uchwały.

B,

Zaciągnięta pożyczka

winna być przeznaczona jedynie na robo-

ciznę·

C. Wnieść kwotę zł. 185.000.- do budżetu Zarządu m. Łodzi na
rok 1927/28 w dz, XlI tyt, XXIV poz. 4 (dochody nadzwyczajne).
t
(W głosowaniu brało udział 70 członków Rady Miejskiej; uchwał,
powzięto jednomyślnie),

v.

W sprawie wprowadzenia pewnych zmian do-budżetu Zarządu m. ł.odz
na rok ad~inisłracyjny 1927128:

Rada Miejska, w związku z wnioskiem Magistratu
8 lutego 1927 roku, postanawia.

Nr. 98 z dnia

1. przyjąć do wiadomości, iż druk spraw~zdania z dzi:talności Za~
1925 kosztował z1'. 5.460.-,
2, wyasygnować drukarni "RoZ\vój" w miejscu kwo"tę zł. 2.460,-

rządu m, Łodzi w roku

tytuIem reszty należności za druk tegoż sprawozdania,

3. podwyższyć w

związku z tern w budżecie

Zarządu

m. Łodzi
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na I kwartał 1927 roku al poz. 27 tyto l wydatków "Wydawnictwo Dziennika Zarządu m. Łodzi" o zł. 3.700,-, b) we wpływach tyto n poz, 2d o
zł. 3.700.-, !
4. wezwać Magistrat do wykonania tej uchwały,
VI. W sprawie wprowadzenia pewnych zmian do budżetu Zarządu m. Ło
dzi na rok admin. 1927128 w dziale VI - Wvdziału Zdrowotnoici PubUcznej 'w związku z organizowanym VI Zjazdem Lekarzy i Działaczy Sani ..
tarnych Miejskich.

Rad8 Miejska, w związku z wnioskiem Magistratu Nr. 119 z dnia
15 lutego 1927 roku. postanawia:
,
1) przyjąć do wiadomości, iż VI Zjazd Lekarzy i Działaczy Sanitarnych Miejs-kich odbędzie się w Łodzi w dniach 24 i 25 kwietnia 1927
roku;
2) zaakceptować skład Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu
ŚciślejsJ:ego tegoż Zjazdu;
3) zaakceptować burlżet tego Zjazdu, przewidujący we wpływach
kwotę zł. 2.000.- wydatkach zaś kwotę zł. 4.000.-;
4) utworzyć w związku z tern w budżecie Zarządu m. Łodzi na
rok administracyjny 1927/28: I
nową pozycję 4 tyto XXIV dz. VI wpływów "VI Zjazd Leka:
rzy i D7.iałaczy Sanitarnych Miejskich - zł. 2.000.-"
nową pozycję 19 tyto XXIV dz. VI wydatków "Vi Zjazd Lekarzy i Działaczy Sanitarnych Miejskich - zł. 4.000.-"
podwyższając we wpływach dz. lIa, tyto l poz. 2 o zł. 2.000,-,
5) wezwać Magistrat do wykonania tej uchwały. ,
zaclC\gnl~cla ze Skarbu Państwa.
zł. 387.000.- na prowadzenie
miesiącach lutym I marcu 1927 roku: -

VII. W sprawie
czkl w kwocie

kr6tkotermlnoweJ poży.
rob6t Ibwestycyjnych w
l uchwalenie -

A. Rada Miejska, w· związku z wnioskiem Magistratu Nr. 267 z ~nia
23 marca 1927 roku, postanawia:

1. upoważnić Magistrat m. Łodzi do zaciągnięcia ze Skarbu Pań
stwa krótkoterminowej pożyczki w kwocie zł. 387.000.- na prowadzenie
robót inwestycyjnych w miesiącach lutym i marcu 1927 roku na warunkach, wyszczególnionych w reskrypcie Ministerstwa Skarbu Nr. 105/D.B.l5
z dnia 28 stycznia 1927 roku, a mianowicie:
a) pożyczka spłacona będzie do dnia 1 grudnia 1927 roku i zabezpieczona na wpływach podatkowych, w szczególności na dodatkach
komunalnych do podatków państwowych oraz na udziale w tychże;
'. b) udzielona pożyczka moźe być sko~wertowana na pożyczkę
długoterminową w razie uzyskania odpowiednich źródeł na ten cel;
c) odsetki w ~ysokości 6 proc. w stosunku rocznym pobrane
będą zgóry przy wypłacie tejże pożyczki;
d) pożyczka będzie ~ypłacona po nadesłaniu Izbie Skarbowej
zobowiązania Magistratu, opartego na prawomocnej uchwale Rady Miej~
$kiej co do zacili\ini..ęcia danej pożyczki i przyjęcia jej warunków;

.
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e) I,N razie niedotrzymania przez gminę miasta ustalonego terminu zwrotu udzielonej pożyczki, względnie, o ile do tego czasu (ad bl
nie nastąpi konwersja pożyczki, Izba Skarbowa po tym dniu wstrzyma
wypłatę nc.leżnych Gminie Miasta wszystkich wpływów z dodatków ko ..
munafnych do pcd~:l.tków państwowych oraz udziału w podatku dochodo ..
wym-na pokrycie pożyczki przy pobraniu dalszych odsetek do czasu cał
kowitei spło~y po':!.yczkij

f) Skarb Państwa zastrzega sobie zmianę stopy procentowej
przez poJwyższcnle j~j w wypadku nieusprawiedliwionej zwłoki w zapła
cie poży~zki;
2. Wnieść pożyczkę do budżetu Zarządu m. Łodzi jak następuje:
zł. 260.000 do budżetu za I kwartał 1927 r. w tyto Vlll, poz. 1, zł. 110.000
do budżetu na rok adm. 1927/28 w dz. XII tyŁ. XXIV p. 5, zł. 17.000 do
budżetu na rok adm. 1927/28 w dz. XII, tyto XXIV p. 6 dochodów nad ..
zwyczajnych.
.
3. Zaciągnięta pożyczka winna być przeznaczona jedynie na ro ..
bociznę.

4. Wezwać l\1agistrat do wykonania tej uchwały.
(W głosowaniu brało udział 70 członków Rady Miejskiejj uchwa'łę powzięto jednomyślnie).

VIIL W sprawie przyznania Oddziałowi~ł.6dzkiemu Polskiego Czerwoneno Krzyia jednorazowej subwencji na prowadzenie akcji dożywiania dziecI:

A. Rada Miejska, przychylając się do wniosku Magistratu Nr. 254 z·
dni"a 23 marca 1927 roku, postanawia:
1. przyznać Oddziałowi ~ódzkiemu Polskiego Czerwonego Krzyża
jednorazową subwencję z funduszów miejskich na prowadzenie akcji doży
wiania dzieci w kwocie zł. 6.000;
2. utworzyć w związku z tern w budżecie Zarządu m.' Łodzi na
I kwartał 1927 roku nową pozy~ję 2 F f tvt. XI wydatków .,Oddział Łó
dzki Polskiego Czerwonego Krzyża' zł. 6.000", pokrywając wydatek
przewyżką wpływów z dodatku komunalneg'o do opłat państwowych od
patentów na wyrób i sprzedaż trunków, przetworów wódczanych i spirytusowych (poz. 2 d tyto II wpływów);
3. wezwać Magistrat do wykonania tej uc}{wały.
B. Wezwać Magistrat do przejęcia od Czerwonego Krzyża kuchni
dla dzieci.
IX. W sprawie przeznaczelJ-ia na~wyżki wpływów nad wvdałkzml Urz~du
Stanu Cywilnego na założenie kartoteki w tymże Urz~dzie:

Rada Miejska, przychylając się do wniosku Magistratu Nr. 252 z
dnia 23 marca 1927 rok n postanawia:
.
I. zezwolić Urzędowi Stanu Cywilnego na założenie kartoteki kosztem około zł. 12.000j
2. zatwierdzić wyasygnowaną p. A. Rżewskiemu, naczelnikowi Urzędu Stanu Cywilnego, kwotę zł. 2.600, stanowiącą nadwyżkę wpływów
nad wydatkami Urzędu Stanu Cywilnego w roku administracyjnym 1926,
tytułem zaliczki na pokrycie wydatków, związanych z założeniem kartoteki;
3. zezwolić Urzędowi Stanu Cywilnego na zużytkowanie uzyskanych w I kwartale 1927 roku oraz w roku administracyjnym 1927/28 nad ..
wyżek swych wpływów nad wydatkami na pokrycie dalszej części wy ..
d~tk6w, zv·,riązanych zzalożeniem kartotekij
4. wezwać Magistrat do wykonania ~ej uchwały.

x.
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W sprawie zmiany statutu

Wydziału

Kanalizacji

Wodocląg6w

r:;agi-

m. l.odzi:
R. Stypułkowski zapytuje, czy odnośny wniosek, będący podsta~
wą obrad nad sprawą· powyższą, odpowiada wymogom regulaminu, t. j.
czy zaopatrzo'ny jest w podpisy 25 radnych, w przeciwnym razie7 zda~
niem r. Stypułkowskiego, obrady nad sprawą powyższą nie powinny mieć
miejsca.
Przewodniczący stwierdza, że wniosek zaopatrzony jest jedynip.
w 10 podpisów i, w porl')zumieniu z urzędującem Biurem Rady, do ObD,,~ł
n"rł sprawą powyższą nie dopuszcza.
Przewodniczący zaznacza jednocześnie, że, o ile w
sprawie powyższej, będącej niczem innem, jak rewizją uchwały, powziętej w swoim
czasie przez Radę Miejską, zgłoszony 'zosianie wniosek, odpowiadający
wymogom regulaminu, sprawa wniesiona zostanie na porządek dzien,ny.
.trału

B. Poza

porząC!kiem

dziennym -

wnioski

nagłe:

I. W sprawie zmiany:or"ynacji wyborczej do ciał samorządowych:
1, Uznać nagłość wI. wniosku, zgłoszonego przez r. Holenderskiego.
2. Sprawę przekazać do ręgulaminowego traktowania.
II. W sprawie Iicznik6w

łiolefonlcznych.

1. Uznać nagłość wl. wniosku r. Kuka i innych.
2•. Zamierzone wprowadzenie liczników przez Polską Akcyjną
Spółkę Telefoniczną jest niczem nieuzasadnioną próbą wyzyskiwania a·
bonent6w -śieci telefonicznej przez obcych kapitalistów. Motywy P.A.S.T.-y
i Ministra Poczt Miedzińskiego, że i zai-l"anicą wprowadzone zostałyauto·
maty licznikowe, mają na celu jedynie usprawiedliwienie chęci wyzysku
abonentów, w niczem natomiast nie udowadniają, że zamierzona iqowa·
cja ma na celu jakiekolwiek udoskonalenia dla abonenta. Wprowadzenie
liczników spowoduje, że opłaty, ściągane· od abonentów, będą kilkakrotnie
wyższe. Jest to niedwuznaczriym dowodem, że chodzi i,edynie o wyzysk.
Zaprowadzone zagranicą liczniki wykazały ich niepraktyczność.
Rada Miejska m. Łodzi protestuje najenergiczniej przeciwko zamiarowi P. A. S. T. wprowadzenia liczników telefonicznych, jako ma·
jącemu wyłącznie na celu wyzyskiwanie abonentów sieci łódzkiej.
Rada Miejska wzywa Magistrat do
przesłania uchwały powyższej czynnikom rządowym oraz klubom poselskim i senatorskim.
lU. W sprawie poprawek do stałutu Wydziału Kanallz;acjl I
.
Maglstr.tu :m. l.odzl:
"-

t.

Wodocląg6w

Uznać nagłość wł. wniosku, zgłoszonego przez frakcję N. P. R.
głos radni: Schweig i

2. W obradach merytorycznych zabierali

Milman.
,
Z powodu stwierdzenia braku quorum, uchwał żadnych nie

po-

wzięto.

Z powodu zdekompletowania sali, przewodniczący o
posiedzenie zamyka:

godz.

0,20

Przewodniczący:

Prowadzący protokół:

(-) P.

~undo.

( -) Dr.
R-adni.sekretarze:

(-) A.

Cyrański.

(-) f. Waszkiewicz.

f.

§osenblatf.

Zaliczki

~'ealizacja zaległych zarządzeń wypłaty
AserwaŁy

Dział

l-A -

s z c z e g ó l n i e ni e

z r. 1926

m.

912. 899. 14
674.061.99
529.891.45
5.881.558.95

304.545.04
346.679.420.919.40
2.512.779.12
443.046.43
1.631.981:60
691.504.31
4.393.218.60

608.345.JO
327.382.99
108.972.05
3.168.779.83
4.768.905.18
2.923.862.5 ]
180.974.35
11.142.521.87

1.212.255
761.793
6.817.6i6

6.899.399.-

6.500.-

4.555.844.11
772.478.66
11.209.881.72

9.430.37

349.818.83
27. ó jJ.52

638~601.43

694.879.41
134.4L2.73
345.876.72

259.079.84
39.720.88
196.002.81
238.259.91
181.388.91
4.208.85
4.776.33

171.474.72
555.753.20
123.853.05
2.447.83

87.897.55
200.173.20
65,64'.09
2.447.83

83.577.17
355.580.58.211.96
435.799.57
94.701.85
149.873.91
400.341.52
168.429.92
23.476.67
4.654.04

703.572.55

RAZEM

160.639.48

Realiza cja
w marcu:1927 r.

I

542.933.08

od 1.I-28.I1. 27 r.
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za m-c. marzec 1927 r. z

Realizacja

Łodzi

811.868
156.689
360.953
811.734
652.198
29.565
12.401
76.576
6.575

735.538
2.627
190.033
810.000
171.811
15.000

Pg. budżetu
na rok 1927

Zarządu

Wydatki zwyczajne:
Tytuł l
Admini~tracia ogólna
11 Swiadczenia
Ul Zarząd majątku miejskiego
IV Oprocentowanie i amortyzacja pożyczek
V Utrzymallie dróg, ulic, placów i mostów
VI Wywóz nieczystości i odpadków
V11 Szkolnictwo i oświata oraz wych. fizyczne młodzieży szkolnej
Vlll Kultura i sztuka
" IX Bezpieczeństwo Publiczne
X Nadzór sanitarny i pomoc lecznicza
"
Xl Opieka Społeczna
" XlI Weterynarja
XliI Aprowizacja
XIV Dopłaty do utrzymania przedsięb. kom\1n.
XV Różne
ązlał l-B - Wydatki nadzwyczajne:
XVI Inwestycje
Dział 11- Zarząd Przedsięblorst~ Komunalnych
(beż Gazowni, Kanalizacj i i instytucyjsamowystarcz.)
, Instytucje dla potrzeb własnych (sumy przechod.)

wy

Sprawozdanie rachunkowe

14.

Dziennik Zarządu m.' Łodzi.

Nr. 18

KRONIKA MIEJSKA
Przyjazd p. Prezydenta Rzplitej do Łodzi. We czwartek dnia

czność z armją. Jeżeli doty~hczas
p. Prezydent nie odwiedził Łodzi,
to nie dlatego, aby niedoceniał znaczenia tego drugiego co do liczebności i tak ważnego dla całego Państwa,
miasta - lecz zawsze brak czasu
stał odwiedzinom tym na przeszkodzie.

28 b. m. o godz. 7,50 rano udała
się do Warszawy specjalna delegacja, celem zaproszenia p. Prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego MON
ścickiego, do wiięcia udziału w dniu
J 5 maja r.b. w uroczystości poświę
cen-ia i wręczenia chorągwi, ofiaroW toku rozmowy p. Prezydent
wanej l przez miasto 28-mu p. p. zauważył, iż bardzo chętnie poznał~
Strz. Kan.
by Łódź bliżej, a korzystając ze spoW skład delegacji wchodzili pp.; sobności, chciałby zwiedzić kilka
prezes Rady Miejskiej dr. B. Fichna, . zakładów przemysłowych w Łodzi
wicepre7ydent inż. W. Wojewódzki, lub okolicach miasta. Ponieważ je ..
dowódca 28-go p. p. S. K. pułk. dnak dzień . J5 maja przeznaczony
Zawiślak, wiceprezesi dyr. J. W 01będzie wyłącznie na uroczystości,
czyński, dr. J. Rosenblatt i Z. Fiezwiązane z wręczeniem chorągwi dler oraz s~kretarz Rady r. R. W 0- delegacja zaprosiła p. Prezydenta,
jakowski.
by zechciał pobyt sw6j przedłużyć
P, Prezydent Mościcki przyjął o jeden dzień) na co p. Prezydent
delegację o oznaczonej godzinie w
wyraził swą zgodę. Wobec tego p~
asystencji generalnego
adjutanta
Prezydent zabawi w Łodzi w (!niach
pułkownika Zahorskiego.
15~ym i ł6-ym maja.
Po przedstawieniu się delegacji
'~!; W zakończeniu p. Prezydent prO.
p: Prezydentowi, zabrał głos p. pre ..
zes dr. Fichna, który w przemówie- sił, by delegacja zechciała z kanceniu swem zaznaczył m. in. iż Łódź larją wojskową uzgodnić" szczegóło
wy progr~m przyjęcia juroczystości.
postanowiła ofiarować 28-m,u p. p.
W związku z tem, todbyła się
S. K. chorągiew pułkową, ufundowanastępnie konferencja z szefem kanną przez miasto, jako dowóa łączno
ści pomiędzy ludnością cywilną
a celarji wojskowej, gen. adj. pułk.
wojskiem. Na uroczystość tę miasto Zahorskim. w re ~ultacie której ustazaprasza p. Prezydenta, a cała lu- lono, iż Komitet przyjęcia prześle
w najbliższym czasie dokładny prodność pragnie gorąco powitać i ugościć Głowę Państwa w
Bwych jekt programu uroczystości oraz wykaz . instytucyj i zakładów, które
murach.
P. Prezydent odpowiedział, iż za miałby zwiedzić p. Prezydent.
proszenie przyjmuje i chętnie od- Sanatorjum letnie w Łagie
wiedzi Łódź, poczem zaprosił delewnikach.
Celem umożliwieqia dalgac.:ję na rozmowę.
szego energicznego prowadzenia akZasiadłszy przy stole, omOWIOcji walki przeci wgrużliczej - Magino szczegółowo kwestję przyjazdu, strat, na wniosek Delegacyj Wydziaprzyczem p. Prezydent zaznaczył, łu Zdrowotności 'Publicznej i Wy ..
iż uważa przyjazd swój do Łodzi za
działu Finansowego, postanowił wskazany, gdyż wręczenie chorą wzorem lat ubiegłych - uruchomić
gwi przez miasto będzie świętem dla sanatorjum letnie w Ł:\giewnikach
jednego z bardzo zasłużonych puł .. dla dzieci szkolnych, zagrożonych
ków naszej armji, przyc!em aważa gruźlicą. Sanatorjum otwarte będzie
p. Prezydent za objaw bardzo do" od dnia t-go maja do 30 września
datni, iż społeczeiistwo ~łódzkie w r. b.
tak piękny sposób wyraża' swą łąN

I·

I

Dziennik Zarządu AodzL

Nr. 18.

",,'.'

- Z działalności Teatru Miejskiego

w

Łodzi.

Według·

danych cyfrowych, posiadanych przez Wydział
Oświaty i Kultury, działalność Teatru Miejskiego w Łodzi, w ciągu
marca r. b. przedstawiała się nastę
pująco:

W okresie sprawozdawczym, z powodu strajku personelu technicznego, trwającego od 8 qo 15 marca r.lb.,
- odbyło się tylko 26 przedstawień,
mianowicie: 2 premjery, 3 przedstawienia zwy~łe oraz 21 zrzeszeniowych.
We wspomnianym czasokresie
wystawiono następujące sztuki: "Popas króla Jegomości" A. Grzymały
Siedleckie~o 4 razy, "Połamana
drabina" - J. Berra i P. Gavault'a
- 3 razy, "Jedyny ratunek" - Fr.
Molnara - 5 razy, "Zywy trup" Lwa hr. Tołstoja-3 razy, .. Proboszcz
wśród bogaczy" A. de ~ord'a j
P. Chame'a - 8 raży, oraz "Mecenas Bolbec i jego mąż" - T. Bera
i L. V erneuil' a - 3 razy.
!'Ja wszystkich wyżej wymienionych widowiskach frekwencja kaso-_
wa publiczności wynosiła 9.239 osób,
t. j. przeciętnie na przedstawieniu
po 355 osób. W porównaniu, z poprzednim miesiącem (lutym) frekwencja publiczności w okresie sprawozdawczym przeciętnie spadła na
jednem przedstawieniu o 30 osób,
zaś w porównaniu z marcem roku
ub. - ' przeciętnie o 17 osób. .

- ••Nagroda miasta Łodzi". W
dniach 14 i 15 maja r. b. odbędą
się w Toruniu III Narodowe Zawo-

15.

..,"_.

dy Strzeleckie, na które Dowództwo
Ohrę~u Korpusu Nr. IV (Łódź) wysyła 10 ~zawodników wojskowych i
20 (" ywilnych z organizacji przysposobienia wojskowe~o.
Celem wyboru strzelców na powyższe zawody odbędą się w dn.
7 i 8 maja r. b. w Piotrkowie zawody strzeleckie P. W. Okręgu Korpusu.
.• W związku z powyższem Dowództwo O. K. zwróciło się do Prezydenta m. Łodzi z prośbą o przyjęcie ~odności Członka Komitetu
Organizacyjnego zawodów w Piotr ..
kowie oraz o wyznaczenie nagrody
dla jednego z konkursów, fktóra bę
dzie nosiła nazwę ."Nagroda miasta

I
I

Łodzi".

Magistrat,

przychylając

się

do
delegować do Komitetu Organizacyjnego p. wiceprezydenta W. Gro-'
szkowskiego oraz wyznaczyć kwotę zł. 500 jako "Nagrodę miasta Ło
dzi" na zawodach w Piotrkowie.
powyższej prośby,

-

postanowił

Zachorowania na choroby zaw Łodzi. W ubiegłym ty-

kaźne

godniu, t. j. od dnia 24.IV do 30.IV r. b
włącznie, zgłoszono do Oddziału
Sanitarnego przy Wydziale Zdrowotności Publicznej następujące wypadki chorób zakażpych :
Dur brzusozny 11 wypadków (w
ub. tygodniu 14 wypadków), płonica
18 t16), błonica 17.: (9), odra 34
(27), drętwica karku 4 (1), gorączka
połogowa 1 (3), róża O(O), krztusiec
l (I), jaglica 0(2), czerwonka 0(1)ra7.em 86 wypadków (73).

Z 2YCIA MIAST POLSKICH
Rozwiązanie

Rady MlerskleJ
w Wilnie.

Dn. 28 ub. m:

minister

spraw

wewnętrznych na wniosek p. wojewody Raczkiewicza zarządził rozwiązanie rady miejskiej w Wilnie
na podstawie art. 66 ro~porządze

nia komisarza jeneralnego
ziem
Wschodnich z 14 sierpnia 1919 roku.

-

Rozwiązanie rady nastąpi Z dn.
przesłania przez p. wojewodę odnośnego dekretu związkowi ,komunalnemu m, Wilna. Zarządzenie no ..
wych wyborów nastąpi w ciągu
3-ch tygodni od tego dnia. W ~a ..
stępstwie rozwiązanej rady miejskiej,
do czasu ukonstytuowania się no ..
wej, funkcje jej, w myśl obowiązu
jących przepisów ł pełnić będzie ma-

DzieniMc Ż arządu m. Łodzi.

t6.

gistrat m. Wilna, z kompetencjami
rady miejskiej, odpowiednio zmniejszonemi. Przewodniczącym główne-,
gO komitetu wyborczego mianowany zo"tał na wniosek p. wojewody
p. adwokat Wincenty Łuczyński.

Wybory do Rady Miejskiej

w

Ostroł-:ce.

Nr. lA

Wybory do Rady Miejskiej w
Lubartowie.
W dniu 24 b. m. odbyły się wybory do Rady Miejskiej w Lubartowie. Głosowało ogółem 3.800 osób
na 3.873 uprawnionych do głosowa
nia. Zgłoszono 6 list. Wybrano 24

Przeprowadzone ostatnio wybo.. radnych i 12 zastępców.
ry do Rady Miejskiej w Ostrołęce
Lista Nr. 1 (sjoniści) uzyskała
uznane zostały Za prawomocne, gdyż 1008 głosów - 8 radnych i 4 zastę
w przewidzianym ustawą terminie pców, lista Nr. 2 (żydz[ ortodoksi)
nie zgłoszono protestu. Wedle ostatecznych zestawień przebieg wybo- 354 głosy - 3 radnych i J zastępca,
rów był następujący:
Nr. 3 (mieszczańsko-narodowa) 755
Zgłoszono ogótem 7 list, na któ- " "gl. -- 6 radnych i 3 zastępców, Nr.
re z 6.366 uPJawnionych do gloso- 4 (zw. napr. Rzplitej) 358 gł. - 3
wania oddało głosy 4.496wybor~ów. radnych i I zast., N. 5 (komuniści)
Lista Nr. 1 (blok" kI. pracy, stron. 234 gł. - 2 radnych i 1 zast., Nr. 6
Chłopskiego i radyk. inteligencji) u- (P.P.S.) 271 gt -- 2 radnych i 1 zast.
:łyskała 1ą34 glosy 11 mandatów,
lista Nr. 2 (Poalejsjon) 210 gł. - 1
mahdat. Nr. 3 (narod. rolników) 213 Wybory do Rady Miejskiej w SuleJowłe.
"gl. - 'l mandat, Nr. 4 (Bund) 376
gł. - 2 ma,ndaty, Nr. 5 (rzemieśln.
W dniu 24 b, m. odbyły się pierwżyd.) 338 gł. 2 mandaty, Nr. 6
sze
wybory do Rady Miejskiej w
(narod zjednocz. gospod.) 675 gt Sulejowie
(pow. Piotrkowski), 'który,
3 mandaty, Nr. 7 (blok żydowski)
750 gł. - 4 mandaty.
"
licząc 7.000 mieszkańców, niedawno
z osady podniesiony został do goPrzywr6cenle samorządu
dności miasta.
w Bochni.
A

Na 7 zgłoszonych list oddano o~
2.652 głosy przy bardzo liczmiejską i ustanawiając komisarza
nym udzjale wyborców. Komisarzem
rządowego, którym był od 14 maja
wyborczym był sędzia Osuchowski.
1923 aż do dni ostatnich aptekarz Lista Nr. 1 (rzemieśln. żyd.) uzyKarol Szymanowicz. Na zarządzeskała 210 głosów - 2 mandaty, lista
nie województwa zostały przeprolista
Nr. 2 (P.P.S.) 591 gł. - 6 manwadzone wybory do Rady miejskiej
w styczniu i lutym b. r., a nowo- ' datów, Nr. 3 (kupcy żyd.) 273 gtwybrana Rada wy.brała na posie- 2' mandaty, Nr. 4 (Bund) 275 gt dzeniu w dniu 26 z. m. swym bur~ 2 mandaty; Nr. 5 Poalejsjon) 108
.mistrzem dotychczasowego komisagł. - 1 mandat, Nr. 6 (narod . zjerza rządowego Karola Szymanowicza, wiceburmistrzem zaś
d-ra dnocz. mieszcz.) 340 gł,- 3 mandaty;
Ferdynanda Maissa, byłego długo Nr. 7 (katol. .. mieszc.z.) 855 gl. - 8
letniego burmistrza i b. posła na
mandatów.
'
Sejm galicyjski~

W roku 1920 zawieszono samo-

rząd w Bochni,

Redaktor:

rozwiązując

Radę

gółem

Marłan Tarłowski.
Wydawnictwo Zarz_du m. Łodzi.
------------------~-----TI.cznla .. Rozw61" &6d,. Al. ..lc.41.

