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Łodzi.

Epldemla grypy w Europie w końcu 192& r.
(Według raportów. nadesłanych do sekcji Higjeny przy Lidze Narodów).

W grudniu ubiegłego roku grypa szerzyła się w różnych częściach
Francji. Szwajcarji i Hiszpanji, w końcu grudnia i póczątkach stycznia 1921
roku objęła Belgię, Holandię i niektóre części Niemiec, Danję. Norwegię
i Anglję. Naogół grypa miała chatekter łagodny, w niektórych iednak
miejscowościach zarejestrowano znaczną liczbę zgonów z grypy, zwłaszcza
u ludzi w starszym wieku. W niektórych krajach stwierdzono większą
śmiertelność u kobiet, niż u mężczyzn. Ogólnie zapadalność na grypę w
wielu krajach Europy wzrosła, zato w większości przypadków choroba trwała
krótko. Szczegóły co do różnych państw przedstawiają się następująco:
Francja. Epidemia grypy zaczęła się w końcu grudnia w Paryżu
i wielu innych miastach prowincjonalnych, a w ciągu miesiąca rozszerzyła
się na środkową, zachodnią i południową część Francji. W Paryżu maxi!num zachorowań na grypę wypada w środku grudnia, jak to widać z
'następującego zestawienia:
Liczba zgonów w Paryżu od 20 listopada do 31 grudnia /926
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Zgony ~ gTI/W i z chorób dróg oddechoWJJ:ch W 'ParlItu
od /-20 grudnia - weJlug wieku:
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mężcz.

'20 lat

14

od 40-r-59HA
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Grypa rozpoczeła się szerzyć' w Szwajcarji w początb.ch grudnia. najpierw w Bemie, po 10 dniach w Bazylei, a w kilka
dp:i p6źpiej w Genewie; w innych miasta Szwajcarji grypa zjawiła się
znącznie później. W przeważnej części przypadków choroba miała przebieg łagodny, w drugiej połowie grudnia zanotowano jednak pewną ilość
q0nów, zwłaszcza wśród, starszej ludności.
Zgony były częstsze wśród kobiet, niż wśród mężczyzn. (Tensam
łąki stwierdzono we FrancjL) Liczba zgonów na grypę zwiększyła się po
raz drugi w początkach stycznia 1927 roku. W ciągu drugiego tygodnia
stycznia epidemja grypy znacznie się zmniejszyła w wymienionych wyżej
miastach Szwajcarji.
."

Szwajcarja.

Zachorowania na grypę

W
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Zgony z grypy według wieku, w miastach Szwajcarii

od

5- gruJnia 1926 Jo I stycznia /927 roku.
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Hilzpanja. Ep;demja grypy rozpoczęła się w koń~u 4rudnła w lJlła..
stach, leżących· blisko granicy francuskiej, zwłaszcza w l3arcelonie i SanSebastian; stąd rozszerzyła się wzdłuż brze~6w morza Sr6dziemne~() do
Walencji; 13 stycznia grypa W Hiszpanji wYlZasła. Charakter choroby
wszędzie był łagodny, zgonów zanotowano mało.
Belgja.Zarejestrowano liczne przypadki grypy zwykłej o charakterze łagodnym i krótkotrwałe; zgonów byłom,ało ..
,
Holandja. Grypa rozpoczęła się w drugiej połowie grudnia w rałnych miastach; epidemiczny jej charakter zauwatono w ko6cu .-udnia
u dziewięciu do dwudziestu procent personelu służby zdrowia. NaoaM
charakter grypy był łagodny; w Amsterdamie zarejestrowano w -Ołtataim
tygodniu grudnia 13 zgonów,w tygodniu poprzednim - 4.
Niemcy. Grypa pojawiła się w końcu grudnia w kilku miasłach
niemieckich. Dane st ltvstyczne, otrzymane z berlińskich Kas Chorych
(500.000 ubezpieczonych), wykazują następują.ce liczby zachorowań ua
grypę:

27

xn .-

158

28 " - 286
29

"

........ 329

.30 " 31 .. -3 I. 27 r.
4 " 5 "

-

337
292
338 (wliczaj-.c 1 i 2 stycznia)
545
648

. Danja. Epidemja rozpoczęła~ię w trzecim tygodniu grudn1a w połudnjowej części Jutlandji, nawiedzając zwłaszcza miasta. jednak :nie dosię~ła części północnej Jutlandji.. Charakter epidemji łagodnY; zQon6w
było mało.
Norwegia. Grypa zjawiła się w drugiej połowie ~rudnit .. Dane ..
grudzień stwierdzają w Oslo 50 ł przypadków grypy (2 zgony), 11 j przy.
padków bronchitu (3 zgony) i 32 przypadki zapalenia płuc (7 !lfonO\ir).

Charakter epidemji łagodny.
.
Anglia. Liczba zgonów na grypę w Londynie i w 105 większych
miastach Anglji' i Walji w grudniu, była normalna, jednak w· ci_tłu 'pier-.
wszego tygodnia stycznia zauwaźono nagłe zwiększenie się \ liczby z~

nów:
Zgony z ~rypy w 105 większych
miastach.
w Londynie

26.xn - 1.1.27

t,

86
11

W innych państwach jak: Estonia, Grec !a, Rumunia
były krótkotrwałe epidemie gr}py w okresie od listopll.Ja
ł917

1.1 -

8.1.27 r.
+

172
71.
i Jqotławja

do atycznia

roku o charakterze łagodnym.
Nie stwierdzono epidemji grypy: w Austr~ł, B;,i!~arji, Finlandii.
na Węgrzech, we Włoszech i w Szwecji..
Pollka. W Polsce zaDoŁowano pewne zwi-ę;(szanie się liczby zachorowań na grypę jedynie w Warszawie, we LW.>W!ł i '{rak3wieiwszędżi.
charakter epidemji był łagodny i śmiertelność ni,~znaclna, jak również ~.
wikłania· ze strony dróg oddachowycb na)~~f ~y ~y r !l:łk.ie. Dl połow.,.
stycznia 1927 roku liczba z~on6w z wszelkich ?r.~y ;Lyn '.JI Pols\:0 ule4ta·
naogół bardzo nieznacznemu zwiększeniu w porówaaniu z tymże łl)ue
lem w roku poprzednim.
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.
Łodź. Według danych Wydziału Statystycznego Magistratu m.
Łodzi, Łódź w ciągu ubiegłego dziesięciolecia przechodziła dwukrotnie

.

'epidemję grypy. Pierwsza przypadła w okresie zimy 1918/1919 i, trwając
kilka miesięcy pochłonęła 366 ofiar; po raz wtóry grypa pojawiła się w
Łodzi na początku 1920 roku i spowoQ,owała ~238 przypadków śmierci.

Epidemja grypy, panująca w Europie \v końcu 1926 roku musiała wpłynąć na ilość zachorowań na grypę w Łodzi, jednak ścisłych wiadomości w tym względzie nie posiadamy, a zwłaszcza nie jesteśmy w
możności porównać liczby zachorowań na grypę w 1926 roku z analogicznym okresem lat ubiegłych. Pewne światło w tym kierunku dają wykazy. chorych, leczonych na ~rypę w Kasie Chorych m. Łodzi, a mianowicie:
r. /926
Lipiec

Sierpień'
Wrzesień
Październik

Listopad

Grudzień

-

2. 164 osób

-

2.
2.
2.
3.
5,

346

ff

507

"
"
"

239
443
563

r. /927_
Styczeń
- 3. 556 osó b
Luty
- 3. 169
Od 1.111- 4.lV - 2. 129 "
., 5.lV- 18.lV --:..
238 "
" 19.1V-19.V:528 "
Z zestawienia powyższego widoczny jest wyraźny wzrost zacho ..
rowań na grypę, zwłaszcza w grudniu 1926 roku i znaczne zmniejszenie
się grypy w pierwszych czterech miesiącach 1927 rokuj r jednak liczby te
. nie posiadają całkowicie przekonywującej wartości, gdyż nie mogą być
porównane z liczbą chorych na grypę w tychże miesiącach roku pOprzedniego.
Czy i ile ofiar w życiu ludzkie m pochłonęła grypa w Łodzi w
omawianym okresie czasu, o tern można się przekonać na podstawie wy ..
kazjwzgonów, opracowanych przez Wydział Statystyczny Magistratu:
Grudzień 25 r.
grudzień 26 r.
1.1 - 30.lV-26 r.
1.1 - 30.lV-27 r.
Zgony zwszelk.
2.654
846
przyczyn
2.325
613
" z chorób dróg
426
547
205
óddechowych 108
258
288
80
.". z chor6b serca 73
16
6
10
13
".z grypy
_ Jak wynika z tego zestawienia, śmiertelność' z grypy naog6ł nie
uległa prawie wcale zwiększeniu w pierwszych czterech 'miesiącach 1927
roku, jednak wzrost liczby zgonów, spowodowanych chorobami dróg od.dechowych i chorobami serca, jako też zwiększenie się liczby zgonów
z wszelkich przyczyn, świadczą, iż grypa bądź co bądź wpłynęła w pewnym stopniu na zwiększenie się śmiertelności w Łodzi, jednak nie posiadała ona charakteru epidemji we właściwem tego słowa znaczeniu.
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Sprawozdanie
. Wydziału

Kanalizacji i Wodocląg6w Magistratu m. Łodzi
za miesiąc maj 1.927 roku.

BUDOWA KANAŁÓW.
Zimna, deszcze, ulewy, trwające w maju prawie bez przerwy, w
dalszym ciągu hamowały i utrudniały prawidłowy bieg robót. Ogółem w
maju było 24 dni robocze, z których - z powodu ulewnego deszczuw ciągu sześciu dni roboty były przerwane bądź częściowo, bądź zupeł
nie.
Odcine/~ J. w dalszym ciągu prowadził roboty około pogłębienia
i regulowania koryta rzeki- Karolewki. Szkody, uczynione przez wylew
·rzeki Karolewki i Jasieni w dniu 11 kwietnia, zostały w rzupełności naprawione, dno koryta wymurowano na długości 320 m. b., skarpy odar"
niowano na długości 280 m, b., wykona"no nowego wykopu w gruncie bagni..
stym-3071 mB, częścio\vo w szalowaniu zwykłem, a częściowo w deskach'
szpuntowych.
Dno wykopu, położone w gruncie bagni$tym, przepojonym wodą.
niedającym się zdrenować na poziomie 4 metr6w pod zwierciadłem wo ..
d-y podskórnej i 3 metrów pod dnem płynącej obok Karolewki
- jest nadzwyczaj trudne do wykonania; w celu umocowania rmusi ono
być dokładnie obmurowane, a następnie wyłożone częściowo cegłą, czę
ściowo specjalnem obramowaniem z kamieni i płyt betonowych, gdyż
tylko w ten sp'osób udaje się skarpy wykopu utrzymaćłw żądanym profilu.
.
Dla zabezpieczenia wylotu pogłębionej Karolewki . do Jasieni, należało tę ostatnią pogłębić do około 3/4 metra, na długości 300 metrów
Poniżej wylotu Karolewkij robotę tę zamierzano początkowo wykonać
pod wodą zapomocą czerpaków, wzglednie kosiorów z rusztowania prze ..
nośnego. Tymczasem ten ~posób wykonania okazał się niemożliwym.
g~yż dno jest zarośnięte korzeniami. Już w trakcie robót, okazała się
konieczność odprowadzenia rzeki Jasieni bocznem korytem i pogłębie-.
nia dna głównego koryta nie pod wodą, 'ecz w stanie suchym. Robotę
tę rozpoczęto w drugiej połowie maja. Przy kopaniu bocznego koryta,
Pogłębianiu koryta głównego i oskarpowaniu go, wykonano zgórą 6.000'
8
tn wykopu. Robota ta w początkach czerwc'a bądzie zakończona i jednocześnie ukończona zostanie regulacja Karolewki tak, że w drugiej
po-łowie czerwca będzie można już skierować wodę Karolewki do nowego --koryta, otworzyć wylot kanałów i rozpocząć prowizoryczną eksploat.ację wybudowanej' sieci. Z końcem maja Odcinek I r01.począł przenosiny na Lublinek, przewożąc inwentarz i materjał oraz przygotowując
przyszłe .miejsca robót pr~y Stacji Oczyszczania Sciek6w.
.
Odcinek II - budowa głównego kolektora 2,50 x 3,00 m. Roboty
prowadzone są w wykopie głębokości 10,5 metrów. Wykop przechodzi
Przez 3 warstwy wód podskórnych. Pompowania wody dokonuje się za~omocą sześciu pomp odśrodkowych, 'pędzonych elektrycznie. Na jeden
Jlletr bieżący wykopu należy wydobyć ponad 40 mS ziemi - co wywo ..
łUje konieczność usypywania wzdłuż robót wału ziemnego 'O podstawie
20 i wysokości 4 m, Tak wielkie roboty ziemne wywołują ze ,swej stro·
ny konieczność rozwinięcia frontu robót na długości około 400 metrów
przy ·iednoc~esnej pracy 18 wind grabarskich.
W początku maja ukończono, zdrenowano i zaszabrowano pier,!szych kilka bali; 6 maja rozpoczęto roboty mula.rskie i do końca tnie ..
Sl~ca całkowicie je rozwinięto,

Dziennik Z4z"cłu
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Wykonano:

wykopu
5.451 m8
szabrowania
152 m. b.
112 m. b.
d01nego sklepienia
g6rnego sklepieJńa
72 m. b.
Roboty zif'mne prowadzone są w całości akordowo według cen
u.tatonych przel'V ydział. Na 1 robotnika akordowego. wypada dziennie jrędnio 1/J m~ wykopu; na 1 robotnika kopacza - 4,62 m3• Przecię
tny zarobek dzienny 3 tl-ordowy kopacza - 8 zł., windziarza - 7 do 7,5 zł.
Rpboty mularskie dohichczas odbywały się dniówkowoj na wyratne życzenie robotników, w naj bliższej' przyszłości wprowadzone
IQst.nĄ roboty mularskie akordowe.
Odcinek !lI· budowa gł6wne~o kolektora 2.50 x 3.00 m. Warunki,praey mnidwlęcci te same, iak na Odcinku II, z tą r6żnicą, że wyb.P w początku ~n,esiąca odbywał się w ~łęboKOści 5 metrów, która w
końcu miesiąca 'wzrosła do 7,5 met.r6w. Głębokość ta stale wzrasta, gdy t
apadek gruntu jest znacznie większy nit dn, kolektora i dojdzie w ·koń
cu do 11 metrów. Grunt - ~liniasto-piaszczysty II, względnie 111 kategorii., Dopływ ,wody, nieznaczl)y - pracują 2 pompy odśrodkowe 21/2-catowe, pęd%one elektrycznie. Roboty ziemne prowadzone są całkowicie
qa .akord. Dzięki innej organizacji brygad robotniczych (każda winda
~owana i rozliczana jest osobno) -- zarobki windziarzy i kopaczy
pr~y tY..c:b, -samyth sŁawkach wyższe, niż na Odcinku 11.
. Z, robót mularskich zaczęto: 4/V-dolne sklepienie i 16/V-8k1~l?!e
.!i6.rnł. Za,ypkę - 19.V. Obecnie roboty są w pełnym bieQu. WykQG81Q w maju:
wykopu
4.344 mS
szabrowarua
120 m. b.
dolnego sldepienia
135 m. b.
górnego sklepienia
92 m. b.
~ci"ek IV. - 'Budowa kanałudzwonowetto 2,40 x 2,40 m. na ul.
towMowe; i kanału .t,30 x 2,10 m. na ul. 6~go Sierpnia.
!łoboty na tym odcinku prowadzone są w warunkach bardzo trudnych •
•
w ,PQbUżu' koryta rzeki Karolewki. w gruncie słabym, wodnistym,
-&dkQWatJQl. Szerokość wykopu 5 metrów. głębokość - do 6 metrów.
N~l 'm. bieżący wypada około 30 m3 wykopu. Ziemia, złOŻO!la na nasypie. ci6Qie niepondetnie n'a sła~y ~runt, wobec czego pomimo nad..
z~aj solidnego szłajf9wania - niejednokrotnie zdarzają się wypadki
Hkui. ',lasz i bali w szalowaniu. Obfite deszcze, dlą których niezabrukowaJl,Y:plac Hallęra przedstawia doskonałąwarsłwę fiłtracvini\, płyo_
drogami podziemnemi ~ wykopu i jeszcze bardziej utrudniają pracę.
, . 'Ro~ty zi,mne oraz mularskie idą na akord. Kopacze i windziatrAkt6.nv w pocz~tkach miesiąca zaledwie potrafili wyrobić dniówkę.
\\' 'ko6cu ·. .i_eJ dOlzU do zarobku około 1 zł. na godzinę w lłajle
~ wbu::la(lh. Ąłularze i pomoc mularska również znacznie ZWiękS-~Y
lf ;~ncńć: po~zĄtkowo nie przekraczali normy - obecnie wypada na
1IUSleUa, --. 2zl•• a na pomoc 1 d. na- ~odzinę, jako zarobek akOt'dowy.

5"

W,kQftall~:

wykopu
szabrowania
'fOlnego sklepienia -

jerrlefo· -,kłepi.nia ' -

3.S53m3
121 m~ h.

ltO m. b.
90 mói b.

Dziennik Zarządu m. Łodzi.

Nr. 24.

Odcinek V. Prowadził jednocześnie roboty w dwóch miejscach: na
ul. 6-go Sierpnia od Gdańskiej do Piotrkowskiej -kanał ID kI. 1,30 x 1,15
m. na ul. Gdańskiej od 6-go Sierpnia do Andrzeja - kanał rurowY o
średnicy 45 cm. O ile na ul. 6-go Sierpnia roboty odbywają się w warunkach mniejwięcej normalnych, to na ul. Gdańskiej natrafiono w wykopie na żyłę kurzawki, która zatrzymuje' i utrudnia robotę, ciągnąc si,
na długości około 100 metrów. Okazało się wobec tegorkoniecznem ska..
sowaćw tem trudnem miejscu roboŁy akordowe i postawić dwie willd" .
które pracują na dniówkę nadzwyczaj powoli i ostrożnie, szalując ,bal
po balu i sŁoniowo pogłębiając wykop. - Wykonano w maju:
Wykopu
1.552 ma
Kanału III kI. 250 m. b.
Kanału 45 cm.,.50 m. b.
Ogółem w maju roku 1927 'wykonano kanałów:

ł250x300
Odcinek I
Odcinek m
Odcinek IV
Odcinek V

12.40x2.40

72 m.b.
92 m. b.

-

IJ. k. 30x1.75 I D 45 I Razem
-

-

-

90 m. b.

12
92

b.1

90

300
SOm.
250 m.b.
..
1164 m.
90 m. b,
250 m, b. 150m,b.lSS4 m. b.
1400 m. b.
Do dnia l, maja wykonano w' r. 1927
Razem w r. 1927 95'4 m_ b.
-

-

b.1

I

,-

Prócz powższych pięciu odcinków Dział budowy prowadził nastę
roboty pomocnicze:
a) Kopalnia pia3ku i betoniarnia na Polesiu KonstantgnouJlkiem, gc!złe
wykonano i wysłano na odcinki miejskie 792 ms piasku.
Wyprodukowano ogółem 2919 sztuk różnych wyrobów betonowych
dla potrzeb Wydziału, jako to: studzienki uliczne, rury.D 100 i D 50f 'bortnice, płyty i t, d. - na co ,zużyto 285 beczek cementu.
'
h) Kopalnia piasku na Lublinku, ma za zadanie Pl7.ygotowyw.ć i- wy~łać piasek dla Odcink6w zamiejskich,· gdyż oclległo§ć tych odcfuk6~ do
Kopalni na Polesiu KonsłanŁynowskiem jest zbyt znacznł\. Ogółem ..,..
kopano 460 m S, wysłano' na odcinki 318 m S,
,
,
c) Kopalnia żwiru -:- góra }asia. Wobe(: wielkiego tapom'ebowa-,
nia i zupełnego braku żwiru, okazało się koniecznem wydziertaWieuie
terenu w pobliżu Lublinka, na którym w pewnej głębokości ~ pod zierrtb,
znaleziono żwir. Próbne otwQl'Y pozwalają spodziewać się, te na W$l)O"
Ihnianym terenie można będzie uzyskać ok-olo 3.000 m' żwiru, kt6ry.
zbędny jest dla robót w Lublinku i przy głównym kolektorze. Eksploatację
kopalni rozpoczęto 'W połowie maia przełożeniem ,kolei,ki wązko-torQwe;
i ~robieniem oclkrywki_ . Dostawa żwiru rozpoczęła się 25/V. Do dn. f/VIdostarczono 12 ms żwiru ariowa:ne~of który narazie utywany jest do są...
czków_
Dział Starych Kanałów. Uregulowano dalsze 101 m. neczki Bałutki,
pomiędzy ulicami Rejtera i Cymmera i wykonano 40 tlL b. kanału dopły
Wowego do rzeki Bałutki od ul. Aleksandrowskiej przez posesję Nr. 111.
Przeprowadzono remont skarp i czyszczenie żłobu, rzeki Łódki na dł~ ..
Qości 150 metr, obok Sikoły Po-wszechnej pr~y ul. Drewnowskiej. Dalej
oczyszczono rów ,ciekowy na ul. Ody6oa, na dłu~oki około -400 metr. i
pujące

8"
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przeprowadzono drobny remont starych kanałów i studzienek w kilku
miejscach. W dniu 25/V. przystąpiono do budowy sklepionego kanału na
placu Szkoły Rze~iosł ks. Salezjanów przy ul. \Vodnej,

STAlv ZATRUDNIENIA.
31 maja 1927 r.
1 maja 1927 r.
Dniówk. Akordowi Razem Dniówk. Akordowi Razem
5
. 5
5
1) Biuro Główne
5
142
43
40
132
2) Dział Gospodarczy 92
99
3) Dział Budowy kan.
364
112
350
364
I odcinek
238
354
161
193
116
297
IT odcinek
181
283
132
151
155
116
271
ITI odcinek
258
137
146
121
IV odcinek
146
173
57
41
110
167
132
V odcinek
Betoniarnia i kop,
54
54
piasku
45
45
10
Kop. piasku-Lublinek 10
10
10
24
24
Kop. Zwiru Justa
67
Stare Kanały
67
59
59
4
4
4
B, K. Skład
4
4
5
4
Różne
5
1742
441
546
Razem
1050
1491
1196
DZIAŁ GOSPODARCZY.
Wobec znacznej odległości od środka miasta odcinków l, IT i m, na
których zatrudnionych jest z górą 1.000 robotników- wyłoniła się konieczność
regularnego przewożenia robotników z Górnego Rynku na miejsca budowy i z
powrotem, Posiadane przez Wydział środki przewozowe dają możność jed..
norazo'we~o przewiezienia 600 robotników, wobec czego przewóz odby·
wać się musi dwoma kursami: pierwszym o godz. 7-ej rano wyjeżdżają
robotnicy, zatrudnieni na odcinkach IT i m, w godzinę później - robotnicy I Odcinka. W związku z tern czas rozpoczęcia i ukończenia robót
na .odcinku przesunięty jest o godzinę .
. Przewóz robotników należy do Działu Gospodarczeio, który prócz
tego ma obowiązek dostarczania na miejsce budowy wszystkich potrze ..
bnych' materiałów. Jak dotychczas robota ta odbywa się ~ajzupełniej
prawidłowo i należy przypuszczać, że posiadany przez Wydział porowóz
pedoła swemu zadaniu. pomimo wzmożenia pracy do dziesięciu godzin
dziennie.
.
Mniej pomy§lnie przedstawia się natomiast kwestja dostawy cegły:
zgodnie z zawariemi umowami, cegielnie winny były do l czerwca dostarczyć: .

Krotoszyn .Michalina
Piwonice

Przysieka - 900.000 IZt.
- 700.000 ..

- 150.000
Razem
1.750.000
Tymczasem faktycznie' dostarczono:
Krotoszyn - Przysieka - 762.533
Michalina
~ 53.270
Piwonice
31.810
847,613
Ra,.m'

"
szt.

szt.
"

..

.zt.,
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czyli zaledwie połowę potrzebnej ilości .. Na szczęście Wydział posiada
znaczną ilość cegły, obstalowanej i dostarczonej w ciąfiu uhie~łej zimy.
wobec czego może spokojnie pracować jeszcze w ciągu kilku miesięcy.
SPRAWOZDAl\rlE KASOWE za MIESIĄC MAJ /927 r.
Pozoslalość
na 1 maja
204.763.63
Wpływy:
Z Kasy Miejskiej
250.000.00
"
"przyw·rócerue kredytów
,2.713.53
Utrzym. Starych Kanałów
1.786.00
Depozyty
132.40

- 459.395.5P
---

Rozchody:

Materjały, cło, przewozy
miesięczni

90.366.00
24.717.55
144.846.11
81.298.78
53.462.88

Robocizna:

dniówkowi
akordowi

przedsiębiorcy

304.325.32
22.291;45

Różne: kancel, odszkodowania, dzierżawy
Stare Kanały: miesięczni
1.020.70

8.435.90
18.00

dniówkowi
akordowi

_ _6_0i!Z..

przedsię},.

Pozoslalo3ć

na l czerwca
Razem

10.079.07
32.333.72
459.395.56

-_.........

SPRAWOZDANIE KASOWE
WpłJ/wg:

za czas od I stycznia do l c%erwca 1927 r.
Pozostałość na dzień 1 stycznia
Z Kasy Miejskiej
"przywrócenie kredytów
"
Utrzymanie Starych Kanałów
Depozyty i inne

Razem
Rochodll:

Materjały, cło, przewozy kolejow~
Robocizna: miesięczni

dniówkowi
akordowi

~rzedsiębiorcy

129:318.73
308.155.81
119.143.59
119.626.77
59.712.81

66.217.88
1.040.000.00
173.899.07
8.726.75

_ ..........-

1.15450
1.289.998.20
370.096.48

Zapomogi. Qtatvfik.
Zakup gruntów
Różne: najem, dzierżawy, odszkodow., kancel.
Depozyty
Utrzym. Star. Kanał.: miesięczni·
4.670.70
dniówkowi
17.721.78
akordowl
t8.00

735.957~71

871.47

26,441.45
32.333.72
1.289.998.20

J

przedsięb.

zapom. QratyHk.
Pozostałość na t. VI. 27 r.

3.159.50

RazeQ1

65.619.9J
58.411.88
1.136.99

10.
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MieJska GalerJa Sztukl
·w trz,leclu: 1924 - 1926 roku.

Celem działalności Miejskiej Galerii
wiązania łączności półmiljonowej Łodzi z
aaszej twórczości plastycznej.

Sztuki, jest konieczność nanajwybitniejszemi ośrodkami

\ Miasto nasze pozbawione jest niemal zupełnie działania ożyw
~zych soków tworzywa kultury artystycznej, a młodzież. wychowa ..
Da wśród szarych murów fabrycznych, napróżno poszukuje sposobu ze'"
tknięcia ze światem piękna w mieście, pozbawionem jakichkolwiek war ..
briciowych zabytków architektonicznych, świeckich czy kościelnych, muzeów, czy też zbior6w artystycznych.
Toteż dana już w okresie 3. . letniej działalności Mi G. S. sposobność zapoznania się ze światem duchowym naszej bogatej twórczoścHar ..
tysŁycznej, stwarza nowy, nieznany u nas dotychczas czynnik w wychowaniu eStetycznem łódzkiej młodzieży i szerszych mas.

Wedle dokonanych ostatnio zestawień, działalność . Miejskiej Galerji Sztuki o~ otwarcia jej, t. j. od 8~go kwietnia t 924 roku, aż do koń
ca roku 1926, przedstawia się, jak następuje:
,
W roku 1924 (9 miesięcy) zorganizowano 7 wystaw, mianowicie:
wystawę prac arlyStów warszawskich, ~biorową wystawę artystów ł6dz
kich. ~y$tawę grupy "Czterech", wystawę L. Skoczylasa i in., wystawę
mistrzów malarstwa polskiego i Warszawskiego T-wa A1'tystycznego, wyst.wę Sztuki Podhalańskiej i Związku Słuchaczy Arch. Politechniki Warszawskiej, wreszcie wystawę .. Sztuki" krakowskiej.
. Frekwencja w ciągu 9 miesięcy tego' roku wynosiła ogółem 26.549
osób. w czem za biletami zwykłemi 11.359, ulgowe mi 5.454. wycieczko ..
wemi 6.791 .. bezpłatnemi 2.945 os6b.
W roku 1925 wystaw zorganizowano 12, mianowicie: wysb;lwę
"~tuki ,Podhalańskiej", wystawę kilimów gliniańskich i bieżącą, wystawę
pośmiertną prac F. Łubieńskiego orazA. Laszenki, wystawę okrężttą
lłrafików polskich, wystawę zbiorową J. Kidonia i inn., wystawę ~bjoro
wą ltiiu;ana ~zepity, wystawę zbiorową W. Wodzinowskie~o i B. Rycht~JaDOw8kiej, wystawę kompozycyj kwiatowych W. Salwy, wystawę
To'~. Artystyczne~o "Pro Arte", wystawę zbiorową Wł. HoHąlana i K.
Slthu&kiego. wystawę prac "Grupy Czterech".
,
Frekwencja wynosiła og6łem 31.501 osób, w cum za biletami
zwykłemi 10.418, . ulgowemi 10.767, wycieezkowemi 4.550, bezpłałnemi
5.766 osób. ,
"
Pozałem w r. '1925 urządzono 21 odc%yłów p. n. "Czwartki Literac'kie", których, prelegentami byli 'm. iapp.: M. Dienstl~Dąbrowa. A. Las~lio, ·E. Ligocki, Br. Winawer, Z. Kawecki, J. Tuwim, W. Bunikiewicz, red. Cz. Gumkowski,A. B.' Cyps. J. Wasowski. A. Słonimski, J.
~nowicz, dyr. B. Gorczyński, L. Belmont. C.' JellenŁa, J. Kaden-Bań
drowski, J. Kle:ezyński i in. Ogólna frekw~ncja na powyższych prele..
kcjach wynosiła, 3,466 osób. .
.
.
W r. 192-6 zorganizowano 9 wystaw, a mianowicie: wystawę zbiorową prac W. Wachtla oraz projektów konkursowych na budowę pom..
nika T. 1~ościu8zki w Łodzi, wystawę "Polskiej Grafiki", zbiorową wy~
~awę prac ś..p.Jana oraz Adama i Tadeusza Styków oraz R. Radwańskiego,
wvsitlwę 'iubileuszową M. T rę.bacza, wystawę 'prac uczniów .Sz.kół Za..
~clt, wystawę 'ceramikt Jagmina i grafiki F. Jabłczyńskiego, wy..
8~Wę "Jednoro~ałł, wystawę kwiatów Centralne~o Związku 04rodnik6w
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oraz, prac mistrzów malarstwa polskiego, ,,\wystawę "wnętrz stylowych·,
wystawę zbiorową prac Artystów' PodhaItmskich.
Frekwencja w r. 1926 Wynosiła ogółem 60,282 osoby, 'VI czem za
biletalni zwykłemi 9,405, ulgowe mi 11.339, wycieczkowemi 29.424, bez..
płatne mi 10,114 osób.
'
.
Odczytów \v 1926 roku urządzono 9. Prelegentami byli: A. B.
Cyps, W. Wachtel, dr. W. Fallek, I. Lopieński, L. Konopnicka, J. Wittlio,
prof. W. Kossonoga. Ogólna frekwenc1a na odczytach - 733 osoby.
Ogółem w okr-esie od 8 kwietnia ł924 roku do 31 grudnia 1926
roku zorganizowano w Miejskiej Galerii Sztuki 28 wystaw prac artystów
warszawskich, krakowskich, poznańskich, lwowskich, podhalańskich, ~łódz·
kich i in. Wystawy te w powyższym okresie zwiedziło ogółem 118.332
osoby, a artystom sprzedano prac za 42.782 zł.
.
Z funduszów miejskich oraz Dyrekcji Miejskiej Galerji Sztuki za"
kupiono dla zapoczątkowania stałego zbioru 11 obrazów i dzieł sztuki.
W Miejskiej' Galerji Sztuki urządzona jest czytelnia, obejmując~
około 100 czasopism artystycznych krajowych, francuskich, włoskich, niemieckich i an~ielskich oraz dzienniki krajowe i zagraniczne. W czytelni
o9bywają się również audycje radjofoniczne.
Jak wynika z przedstawionych cyfr, Miejska Galerja Sztuki stała
się nieocbowną 'placówką artystyczno .. kulturalllą, która w miarę ro ..
zwoju warunków - winna przekształcić się w reprezentacyjny przybytek sztuki, odpowiadający godności miasta, a który, obok ,działu wła
snych zbiorów i zmiennych wystaw, mógłby mieścić dział tekstylny, ukazujący istotne oblicze wyhvórczości łódzkiej i jej sft)sunku do sztuki.

KRONIKA MIEJSKA
- Osobiste. Dyrektor Zarządu Miejskiego, p. Józef Zalewski, w dniu
14 .b. m. rozpoczął 4-tygodnio~
wy doroczny urlop wypoczynkowy.
W sprawach urzędowych zastę
pować go będzie wicedyrektor Zarza.du Miejskiego, p. M. Kalinowski.
- Pozdrowienia z Kongresu Medycyny. Dowódca Okręgu Korpusu Nr. IV., gen. brygady S. Małacho
wski zawiaaomił ostatnio p. prezesa
Rady Miejskiej, d-ra B. Fichnę, iż
pnewodniczący IV Kongresu Medycyny i Farmacji Wojskowej. gen.
bryg. Rouppert, z okazji otwarcia
Kongresu w Warsz-awie przesłał za
pośrednictwem poczty gołębiej po~drowienie następującej treści:
"Prezes Rady Mięjskie~ dr.
lesław'Fichna w Łodzi. '

Bo-

,

W imieniu IV Kongresu Me dycYD:y i F atmacji Wojskowei pr~~sy
łam pozdrowienia.
Przewodniczący Konł1resu,

Roup-

pert, generał brygady".
- Uregulowanie granic miasta.,
Sprawa uregulowania granic miasta
Łodzi została' w os.'tatJiich, dniach
definitywnie przesądzona.
'
.
Mianowicie w "Dzienniku Ustaw"
Nr. 51 z dnia 10 czerwca 192.7 '1".11 q;'
kazało'się RozporządzeniePrezyden-,

ta Rzeczypospolitej' z dnia l" czelWCJl
1927 roku w sprawie granic gminu.
terenie b. Kr6lestwaKongresowqo,
zmienionych przez b.władae oka·
pacyjne niemie<.kie i austriackowęgierskie.

Rozporządzenie to głosił itrozpo'rządzenia i ,zarządzenią władz oku..

pacyjnych. ,włączające całe, iWUnY
wiejskie lub ich części do obszarów
,miejskich, bez względu Il.a. formęich ogłQszenia, oraz zarzAdzenia
Mini&tra Spraw WewnęŁnnych, wydane na podstawie rozporząd"nia
z dnia 29, mąrca 1919 roku~ $.h~
~oc,pr.awn, od ·chwili iehWY~i-

2.
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zakładów przemyoraz okolicy.
W sprawie przyjazdu i pobytu
wycieczki Główny Komitet Przyjęcia
Wycieczki Weteranów z Ameryki,
mający siedzibę w Warszawie, porozumiał się z Magistratem, który
na ostatniem posiedzeniu ustalił w
ogólnych zarysach program pobytu
oraz techniczną stronę przyjęcia
wycieczki w Łodzi, powierzając wykonanie specjalnemu Komitetowi, w
skład którego weszli pp.: wiceprekich zarządzeń"bez względu naformę zydent 'W. Groszkowski, ławnicy:
ich ogłoszenia" oraz sprawę tę regu- Z. Hajkowski, Fr. K!"uczkow~ki,' i
lujące niedwuznacznie w sensie uznaJ. !vluszyński, oraz dyrektor Z~rzą
nia obecnych granic miasta-usuwa du Miejskiego J. Zalewski.
temsamem wszelkie mogące na tern tle - Stan finansowy miasta. Wepowstać wątpliwości i rekryminacje.
dle zestawień, dokonanych przez
- ,Echa katastrofy w Wi~kowl Wydział Finansowy Magistratu m.
ca~h. Jak wiadomo, w dniu 5 czer- Łodzi - wartość majątku miasta w
wca r_ b. miała miejs~e katastrofa . dniu 31 grudnia 1926 r. wynosiła
wybuchu prochowni w Witkowicach ogółem zł. 61.460.848.
pod Krakowem.
.
Z -suny tej na majątek nierucho..
Wobec teto, iż w' Witkowicach my przypada zł. 50.557.448, w czem
znajdqje się również zakład tracho- (w sumach zaokrąglonych): wartość
chomatyczny, w którym m. in. przeby· placów zł. 15 i p6ł miliona, budynwa obecnie 32 dzieci z ł..odzi na kura- ków 18 i pół miljona, zieleńców i
cji przeciwjaglicznej Magistrat parków 7 miljonów, urządzeń kananatychmiast po otrzymaniu wiado- lizacyjnych 8 miljonów, budynków
mości O katastrofie, zwrócił się teniewykończonych 1 i pół miljona.
legraficznie do kierownictwa zaWartość majątku ruchomego wykładu z prośbą o informacje co do
nosiła we wspomnianym terminie
stanu zdrowia dzieci łódzkich.
zł. 10.903.400, w czem akcje ElektroPonieważ odpowiedź nie nad:- wni zł. 4 miljony, akcje Kolei Elechodził~ Magistrat w dniu 8 b. m. . ktryczne; Łódzkiej zł. 3.150 tys., akwysłał do Krakowa kierownika Od- cje Banku Polskiego i in. zł. 21.343,
działu 0\lieki Za~nię~ej Wydz. inne ruchomości zł. 3.732.057.
Op. Społ., p. W. Grahńs~łego, -któDługi miasta na dzień 31 grudnia
ry nazajutrz nadesłał telegraficznie 1926 roku wynosiły ogółem złotych
wiadomość, iż naogół dzieci łódzkie 10.731.232, czyli 17 procent wartoni, poniosły uszkodzeń podczas ka- ści majątku miejskiego.
strofyf z wyjątkiem 4 dziewczynek
Z sumy tej przypada (w sumach
zaokrąglonych) na: pożyczki obligalekko rannych.
, Dzieci mają zapewnioną opiekę cyjne łącznie z procentami ~ł. 6
i dalszy pobyt w zakładzie.
miljonów, pożyczki rządowe Inwe- .yeleczka ame,ykaftska W to-, stycyjne 4.730 tys. oraz obciążenia
dzt. Z końcem b. m. wyjeżdża z hipoteczne zł. 56 tysięcy.
Ameryki do Polski wycieczka Sto- - Budowa Teatru MI6jsklep VI
warzyszenia Weteranów Armji Pol- Łodzi. Magistrat na ostałniem swem
skiej w Ameryce .(Polish Anny Ve- posiedzeniu zatwierdził projekt uterans' Association of America), któ- mowy, która ma byćzawart~ ~ pp.
ra .Pi. in: przybędzie do Łodzi w architektami Czesławem Przybyłpierwltych dniach sierpnia dla zwie-- '.kim z Warszawy i Dawidem Lan-

- Stwierdzanie i ustalanie gtlJllic
gmin na podstawie powyższe~o -rozporządzenia powierzone zostało Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Ponieważ zarzuty co do prawomocności zarządzenia władz . okup,\cyjnych w sprawie wcidenia przedmieść do obszaru m. Łódzi opierały się na niezgodności formy ogło
szenia z' obowiązującemi wówczas
prżepisami przeto wspomniane
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospólitej, uznające moc prawną ta-

dzenia miasta

słowych Łodzi
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de z Łodzi w sprawie budowy gmachu Teatru Miejskiego.
W .myśl umowy p. arch. Cz.
Przybylski ma wykonać rysunki robocze do budowy gmachu Teatru
wedle opracowanego przez się i
zatwierdzonego przez Ministerstwo
Robót Publicznych projektu. Nadto
Magistrat powierza wspomnianą umową p. arch. Cz. Przybylskiemu
główne kierownictwo· nad Ibudową
i całokształtem prac architektonicznych, związanych ze wzniesieniem gmachu Teatru Miejskiego w
Łodzi.

Natomiast prowadzenie robót na
miejscu, zawieranie umów, sprawdzanie rachunków i t. p. -Magistrat
we wspomnianej umowie powierza
p. arch. D. Landemu.

- W sprawie drogi do Łagie
wnik. W prasie miejscowej ukazały się w ubiegłym tygodniu wzmianki w sprawie .połączenia Łodzi z
Szosą Strykowską przez majątek
Łagiewniki,

stano'wiący

własność

miasta. We wzmiankach tych rzecz
przedstawiono w ten sposób, jakoby kierunek drogi, wybrany przez
Magistrat, był mniej korzystny dla
miasta, aniżeli kierunek innyf za
którym rzekomo. miały się opowie~
dzieć władze wojewódzkie i Sejmik
łódzki.
związku z tern wyjaśnić należy, iż kierunek drogi, wybrany

W

przez Magistrat, pozwala na natychmiastowe przystąpienie :do budowy,
ponieważ pomiędzy granicami miasta i gruntami miejskiemi w Łagiew
nikach cały teren projektowanej
trasy znaj fuje się na gruntach spadkobierców bar. Henizla, którzy zło·
żyli w Magistracie deklarację, iż
grunta te w potrzebnej ilości odda. ją bezpłatnie pod budowę wspomnianej drogi.
Tymczasem kierunek trasy na
Rogi, przebiega przez grunta, nalezące do szeregu drobnych właści
cieli (w granicach miasta około 20,
a poza granicami -:- drugie tyle) i
dlatego do budoW,y drogi, można,by
W tym wypadku przysb\pić dopiero

13

po wykupieniu, względnie wywł~
szczeniu wszystkich odnośnych wla
ścicieli gruntów, co musiałoby potrwać co najmniej kilka lat, nie mówiąc już o koniecznych kosztach
wykupu gruntów.
Co się tyczy . długości drO~if· to
całkowita długość (od ul. Brzeziń~
skiej _do Szosy Strykowskiej) trasy.
obranej przez Ma~istrat, wynosi 6,5
klm., z tego przez grunta miejskie
4,6 klm. (w granicach miasta' 1,7
klm., w Łagiewnikach 2,9 klm.), a
przez grunta spadkobierców bar.
Heinzla -- 1,9 klm., podczas kiedy
długość trasy przez· Rogi (od ul.
Brzezińskiej do Szosy Strykowskiej)
wynosi 7,5 klm., w czem przez grunta prywatne (w granic..ach i poza
granicami miasta) 4 klm., przez
grunta miejskie w Łagiewnikach 3,5
klm. Dodać do tego 'należy, jż tr,a;"
sa na Rogi wymaga - pomiędzy
Narutowicza a Brzezińską - pobudowania . jeszcze dodatkowo 1,35
klm. ulic (Trębacka i Mariańska) w
nader trudnym terenie.
Zazńaczyć przytem warto, iż, bu
dowę drogi Łódź-Skotniki, lezącej
w większej swej części poza granicami miasta, Magistrat podjął. w
tym celu, aby ltzy~kać dogodne połączenie z gruntami
(Łagiewniki),
nabyte mi przez miasto w 1925 ro..
ku, których część miasto za.mierza zużyć pod budowę gmachów
dla instytucyj użyteczności publicznej, część zaś rozpa~celować dla
stworzenia miasta-ogrodu.
Wo hec tego nie bez znaczenia
jest i ta okoliczność, iż kierunek,
obrany przez MagistNlt, wychodzi
nie na Rynek Ba'łucki, lecz ~na ul.
Brzezińską - w miejscu, w którem,
podług zamierzell regulacji miasta,
schodzić się będą dwie główne arterje komunikacyjne (ulice: Targowa i Zagajnikowa). Kierunek, projektowany przez Magistrat, daje zatem połączenie
Łagiewnik
ze
środkiem, a nie z krańca:m miasta.
co umożliwi pracując~ w miełCie
I

przyszłym mieszkańcom ŁaitiewtUk
dóstanie:się najkrółszą dro'ą
do_

mieisca zamieszkania.

Dziennik· Zar,ządu m, ŁodzI.

- Komltetr Floty Narodowej. Komit-et Floty Narodowej, istniejący na
mocy ustawy z dnia 16 lutego r. b.,

na

którego

czele

stoi Prezydium,

składające się z najwyższych przedstawicieliSejmu i Rządu -przystę
p.uje ob.ecnie do rozwinięcia szerokiej działalności na terenie' całej
~:zeczypospolitej.
W związku z tern Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych, za pośredni.
ctwem wojewody łódzkiego. p. Wł.
Jaszczołta, zwróciło się do Magistratu 111. Łodzi z prośbą o poparI

cie wspomnianej akcji, w szczególo założenie miejskiego
Koła Komitetu FIoŁy· Narodowe;.
. W sprawie tej Magistrat na 0statniem posiedzeniu poruczył pp.
ławnikom Z. Hajkowskiemu i F r
Kruczkowskiemu
zorganizowanie
Koła miejskiego w porozumieniu 'z
Od~iałem łódzkim Ligi Morskiej i
Rzecznej,. w którym wspomniani
ności zaś

pp. ławnicy są c7.łonkami Zarządu.

-

,Zmiana regulaminu Miejskich

DOl1l6w Noclegowych. N ą. osta..
tniem posiedzeniu Magistratu postanowiono n~ wniosek Wydziału Opieki Społecznej _. zmienić ze wzglę
dów organizacyjnych częściowo regulamin Miejskich Domów Nocle-

gowych.,

"

.

. Mianowicie osoby, korzystające
zl:>om6w Noclegowych, będą odtąd
w,. wesie letnim, t. j. od 1 kwietnia
do ,30-go patdziemika, przyjmowane
od- godziny 20-·ej. a w okresie zi..
mówym, od 1 listopada do 31-go
m~<:a, . od godziny IS-ej.
Nadto postanowiono, iż nocujący
w Domach . Noclegowych winni je

opuszczać w okresie
źniej do godziny 7,30

letnim najpó.
rano, w okresie zimowym zaś/ -- do ~odziny 8.30
rano, po uprzedniem przeprowadze"
niu, pod kontrolą gospodarza, po·
rządku w salach noclegowych.

- Zakaz sprzedały balonfk6w
do nadmuchiwania. Z uwagi na

to, że sprzedawane na ulicach miasta baloniki do nadmuchiwania mogą być przyczyną szerzenia się chorób zakaźnych - De1esacja Wydziału Zdrowotności Publkznej, zgo ..
dnie z wniGskiem Oddziału San:tar..
nego, na ostatiliem SNem posiedzeniu uznała, iż należy zabronić- -na
zasadzie ustawy z dnia 25 lipca 19t9
roku o zwalczaniu chorób zakaźnych,
sprzedaży na ulicach miasta baloników do nadmuchiwania.
W związku z tern Delegacja postanowiła zwrócić się .do Komisarjatu Rządu na m. Łódź o wydanie
w tej mierze odpowiedniego ,rozpo-·
rządzenia policyjnym organom wykonawczym, oraz przesłać \vspomnianą uchwałę Magislratowi Z prośbą
o zatwierdzenie.

- Zachorowania na choroby zakafne w Łodzi. W ciągu ubiegłego tygodnia, t. j. od 5 do J ł czer-

wca r. b. włącznie, do Wydziału
Zdrowotności Publicznej zgłoszono
następujące wypadki chorób zakaźnych: dur plamisty O wypadków
(w ub. tyg. 1), dur brzuszny 6 (10)
płonica 13 (13), błonica 13 (9), drę
twica karku 1 ( O)f odra 46 (31), róża O (ł), krztusiec 4 (2), gorączka
połogowa O (6), jaglica t (11) razem S4 wypadk.i (84).

Z %YCIA MIAST POLSKICH
Plotast przeclw·wyborom do RB_, W dniu 13 h, m. ministerstwo'
MIeJSk.. I W Warlzawle. .
spraw wewnętrznych odrzuciło pro-

"1 l'
(ł
testy obu komitetów, zatwierdzając
" . rze~taW1Cle e 1st .nr. 7 w a.. zarazem wybory"do Rady Miejskiej
'cwlel. Bleruchomo§ci) 1 nr. tO (ko- w Warszawie·
.
muniści) żłOlyIi w dniu 9 b. m. na
r,c. 'mim.·8tr~. s._.praw
.. ·Cw.ewn=nych . Wybory do Rady MieJSkieJ w
dJ
' ,.
,'

p

I

te,

...2...

protest -prz.clwko warazawa
Rady· mi~j.

~orom do

· .
Wilnie.

wy-

Termin

zgłaszania

list "kandyda-

,

N.r. 24.

b.ziennik ZarzącJu

tów do . Rady Miejskiej
upłynął z dniem 11 b. m.

w Wilnie

m. ŁeJz,i.

Wybory' do Rad 'M1eJsldch na
Wołyniu.

Wybory do rad miejskich w woZgłoszone zostały następujace
listy: nr. l - białorusko-rosyjski jewództwie wołyńskiem, w miejsce.
komitet wyborczy, nr. 2 - P. P. S., istniejących dotychczas z nominacji
nr. 3 - ··Zw. kobiet żydowskich, miejskich komitetów gosPodarczych.
nr. 4 - Bund, nr. 5 - .litwini , wiN odbędą się w Kowlu i Włodzimie
leńscy, nr. 6 Poalej-Sjon, nr. 7 rzu w dniu 10 lipca, VI Łucku- 11
Ił'
- komitet obrony praw ~robotnika, lipca b. r . .
nr. 8 - żyd. blok narodowy, nr .. 10
Nowy zarząd m. Lubartowa.
- zje·dn. polski kom. wyborczy, nr.
Nowoobrana radą miejska ·m.
12 - bezpart. kom. obrony pol- Lubartowa powołała na' bnrmistrza
skości i facho'wej a oszczędnej godotychczasowego burmistrza ~p. Śli
spodarki miejskiej, nr .. 14 - Cen- wę, na wiceburmistrza p. Andrzeja:
tralny polski komitet wyborczy, nr. ,T argońskiego.
15 - robotno zjedn.
kom. wybort
Wybory do Rady Miejskiej w
czy.
Pruszkowie.
Rozwiązanie Rady Miejskiej w
, W dniu 12 b. 111': ~odbyły ~sic; W
Lidzie.
'
Pruszkowie powtórne wybory do
Sprawa rozwiązania Rady MiejN Rady Miejskiej, gdyż wybory pier..;
skiej w LidzIe została już zadecy· wsze z dnia 16 stycznia ~r.. b .. zo>sŁały unieważnione..
'
dowana przez władze centralne.
Przebieg wyborów był zupełnie
Wręczenie odnośnego dekretu
spokojny, frekwencja wynosiła oko.:.,
zostało' odroczone do dnia 17 l:f. m. ło 75 proc., uprawnionych do gł().4
Ze względu na uroczystości koronacji sowania. Zgłoszono' 7list, z których
obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. jedna (nr. 1) została unieważniona •.
Spodziewany jest bowiem liczny uWedle dotychczasowych, nieadział mieszkańców Lidy w uroczyficjalnych danych - wynik wybo-,
stościach wileńskich, co mogłoby
.rów przedstawia się, jak następuje:
przeszkodzić wyborom. które - w
Lista nr. 2 (P. P. S.) uzyskała
myśl obowiązującej ustaWy po· 792. głosy - 2 mandaty. nr. 3 (P..
Winny się odbyć w ciągu miesiąca' P. S. lewica) 2.923 głosy - 10 man-'
od da ty wręczenia dekretu o roz- datów, nr. 4 (bezpart. demokr. kowiązaniu.
mitet uzdrow. gospodo miejskiej) 354
Wybory do Rady Miejskiej ,w Lu- głosy - 1 mandat, nr.. 5 ~ (zje~ocz.
~ospod. organiz., chrześcij. - naro-\
blinie.
dowych) 2.872 głosy .--:.. ItOmaildaW dniu 8 b. m. upłynął' termin tów. nr. 6 {obyw. żydowsk.) 379
składania list kandydatów do rady głosów ..,.....1 mandat, ,nr. 7. (zw. Olio'\
Illiejskiej w Lublinie.
. chrony lokatorów) nie otr~yniała
Zgłoszono ogółem 10 list, amiaminimum głosów., niezbędnego", dla'
tlowicie: nr. 1 - Poalej-Sjon (pra- uzyskania mandatu.
Wica), nr. 2 - P. P. S., nr. 3 Nowy burmistrz Cieszyna.
folkiści, nr. 4 - Bund, nr. 5 - Po- .
W dniu 13~ Vl' r - 11. odbył, si.,
alej-Sjon (lewica), nr. 6 - usunięto
dla uniknięcia pomyłek z listą nt. 9, wybory na' stanowisko bUrmistrza
Ur. 7 - komitet obrony. polskości miasta Cies~yna; oprÓŻ1liąne· przeJ.:
lublina, nr. 8 - żyd. związeklwłaśc. śmierć ś. p. Jana Michejdy.Wybrany został 29 gł088Jfti, \ na
niehichotn., nr. 9 -.-,;. żydowski blok
narodowy, nr. 10 - blok związków 3-~ ks. poseł Londtin; 5' głosóW' pa-'"
Pracowniczyc'h," nt. 1.1 - zjedho,.. dło na' -kandydata p~ P.' S.' - Ma.;.
cheja i 1 na' ks. posła Brzózkę.
~zenie zawodowe polskie_
,1'

I

Nr. 2~

o B W I E S Z C Z E N I E.
Magistrat m. Łodzi podaje niniejszem do wiadomo~ci. że imienne listy płatni
ków podatku przemysłowego za r. 1926, nadesłane przez II, III i IV Urz~d Skarbowy w Łodzi, wyłotone będll od dn. 16 czerwca r. b. - w my!il art. 80 ustawy o
państw. poda~ku przemysłewym z dn. 15.Vll.25 r. (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 550) na przeciłW 4 tygodni w biurze Wydziału Podatkoweao, Plac Wolności Nr. 2. pokój Nr. 5.
Osoby zainteresowane mOlą pr!:eglądać wspomniane listy w powy~ej podanym
lokalu codziennie od godz. 10-:--12 i pół.
.t.ódz, dnia 13 czerwca 1~27 r.
Magistrat m. I.odzl
w I z Prezydent: W. WoJew6dzkl.
PrzewodnicZllcy Wydziału Podatkowego:
(-) I. Kulainowlcz.

oGŁ

O S Z E N I E.

W zw~ązku z planami regulacyjnemi miasta magistrat m. Łodzi
uprzedza obywateli miastu, pragnących nabyć place pod budowę, ie
przed nabyciem placów lub gromadzeniem materjałów do budowy na
własnym placu, należy się zwrócić piśmiennie do Wydziału Budownictwa
Magistratu m, Łodzi z zapytaniem, czy projektowane do nabycia place
pozostaną placami budowlanemi, czy też przewidziane są pod regulację ulic.
Łódż, dnia 30 maja 1927 roku.
Maglstrał m. Lodzl.

Miejski Kinematograf

łHwlatowy

WODNY. RYNEK (r6g Rokicińskiej),

TEL. 18-26. \

PROGR. 22.

dojazd tramwajami 6 i 10.

Od wtorku, dn. 14 do
Dla

poniedziałku.

dn. 20 czerwca 1127 r.

ł

wł.

Doro.ł~ch:

początek seansów codziennie o g. 18.45, 20.45
(w sobot), i niedziele o g. 16.45, 1845 i 20.45).

Tajemnica

Przystanku .Tramwajowego
Dramat·w 8 aktach wg. scenariusza J6zefa
W rolach

głdwnych:

Dla

RelidzYńskiego.

Junosza-StłłPowskl
Włłgra~n.

Jadwl•• Smosarska, Kazimierz
I J6zef

Mlodzieżyz

początek seansów codziennie o godz. lS i 16.45
(w soboty i niedziele o godz. 13.15 i 15).
'

.ROGATY '·SKARB

Obraz w 7 aktach.

W poczekalniach kina codz. do g. 22 audycje radIofoniczne.

Redaktor:

Marian

Tarłowski.

-

I

Wydawnictwo Zarz~du m. Łodzi.
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