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Zjazd w sprawach' komunikacji

miaJ_cował

1&' do' 18' paldŻłernl1ul1t2'ł r.,
{c. 6.)
• Komunikacja ma' tez znaczenie dla' podniesienia' -kultur; fdlńt!'6
(Warftawa -

Ona łączy bezpośrednio rolnika- z cywiłil:owanemi ośrodkami kraju. ona
mu udostępnia zapozI1anie się z metodami i wynikami pllacy U innych
współobywatelit budzi jego żaintet"e8owanie, roznieca am&icję dorównania
lub przewyższenia inny~h. Komunikacja jllłt najlepszym propagatorem
postępu. Bez dobrejkomunikaaji wsz~lkie wysiłki państwa i społeczeń~
stwa 'Ił kierunku ulepszenia pl'OdukGji roln~j 1000021\ w ()lbrzYljlie j ezę'd
na marne.
Jest je8z~ze trteci w2i1ąd, k.tóry wysuw·a kdIńutiikaeję na plali
pietwszy :t.adań gospodarczych. PraQa na roli ni~ m"ż~ Wyż,wić tałej
ludności wiejskiej. Nadmiar tej. ludności musi miećwyJśc:te l1a zewnątrż,
Emjgracja jest dla kraju szkodliwa'. bowadwo- narodu polega też i na je90
Iicżebności i nale~y dołóiyc wsśellUch wysiłków. aby; f!tbi~alcji II Ptłlski
nie było. Jedyną dtog.ł\ł prbwad"l\~ ku temu,- jest stwtn'zettie Wła!h'legd
ptżemysłu we wszystkit'.h dziedi:inagh z4ptJŁr.żabowartia. op4tidWatiie batldhi
przez własne siły~ Pnerilysł·i handek lttóryb,_ w swoim taktesie dał
ujście dla l~dności wi~j8kiej, musi mieć charakter powszechbY. Musi: tt1
. być przetnysł i handel wielkił średni i· drobnYł irtusi być tO:2:rzticony ~a'
całym krajuł alce za to winien on· kor·ttstac z tanic!j. i łatwej kóihUń~Ue'ji,
Bez takiej. komunikacji skupia si. on- jedynie w większyeh dśrodłttl:el\~
taopattzonych w komuni·kaćj'h· ~a żywiołowy pęd do rożra&tartia,ł.
VI wielkie jednostki, dó &t4!ito· ·pott.aebne 8«\ wielkie -kapitał-;, narAżO'l1ly jest
na wstr'ąsy pod .postacią. kryzysów. strajków, lokautów. ma przY.tem pewne
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zacieśnione granice rozrostu i stąd nie jest w stanie zapeWDlC egzystencji
wielkim rzeszom obywateli, nie mogącym pozostać na roli. W szeregach
pracownikó'w przemysłu j handlu, 8kupiony~h w pewnych ośrodkach, pOi
wstaje nadmierna podaż, a w wyniku - pędza i emigracja po za granice kraju.
Poza wyliczonemi wyżej korzyśCiami, płynącemi z" dobrze rozga
łęzionej sieci komunikacyjnej', istnieje jeś:żc~e ,pierwszorzędnej wagi znaczenie tej sieci pod względem strategicznym.
!
Na koleje żelazne zatem, na dobre' drogi i na inne środki komunikacji nie należy patrzyć, jako na urządzenia," które tylko bezpośrednio
dają wygodę obywatelom państwa, ale jako na urządzenia, które pośrednio
są podstawowym warunkiem dobrobytu obywateli, kultury narodu i potęgi państwa. Ten cel osiąga się głównie drogą budowy bardzo rozgałę
zionej sieci kolei o charakterze miejscowym. Są one tańsze, łatwiejsze
do budowy, bo nie wymagają ani tak kosztownych' robót. ziemnych, ani
mocnych mostów, wszystkie urządzenia kolejowe są lżejsze i tańsze. Na
odległość do 40 kilome,trów mogą z całem powodzeniem spełniać wszystkie
zadania, które im się stawia. Mając charakter miejscowy, mogą i powinny powstawać z inicjatywy i staraniem miejscowych obywatell i samorządów, rolą zaś
rządu jest. koordynowanie tych wysiłków, pobudzanie inicjatywy, ułatwia
nie 'wszelkich czynności, związanych z budową i. eksploatacją, zachę
canie, opornych, popieranie zamierzeń przez udzielanie gwarancyj i sub.
sydjów.
Wydatki, które na ten cel będą ze Skarbu czynione, sowicie opłacą
się temuż Skarbowi, gdyż w krótkim czasie ze zwiększonych podatków:
doć'hodowego, obrotowego i innych - nastąpią ~wroty ze znaczną nadwyżką,
dochodowość zaś kolei .głównych znacznie się zwiększy przez zwiększoną
ilość pasażerów i towarów, dowożonych kolejami miejKowemi. Przemysł
krajowy znajdzie poważnego odbiorcę na szyny, wagony, parowozy.
Przechodząc do komunikacji miejskiej należy również stwierdzić
wielki jej pożytek.' /
., •
Dobra i tania k,-)munikacja w miastach jest pierwszym warunkiem
t>rawidłowego i hj~ienicznego rozmieszczenia ludności. Nie należy projektować rozbudowy i regulacji miast, jezeli nie przewiduje się środkÓW komunikacyjnych, jako pierwszej inwestycji, w nowych dzielnicach,czy ~a
nowych arterjach. Ciasne ulice, wysokie domy, suteryny, poddasza zamiesz~ałet brud, choroby zakaźne, demoralizacja wskutek n~gromadzenia
w pojedynczych izbach wielu lokatorów różnego wieku, różnej płci i róż ..
nych obyczajów - oto skutki br~ku komunikacji.
Dobra komunikacja
budzi ruch budowlany, zachęca całe rzesze obywateli do myśli i czynu
w kierunku wydobycia się z ciasnego~ ciemnego i dusznego lokalu w śród.
mieściu. Komunikacja, nawet i w miastach, sprLyja rozwojowi przemysłu
i handlu, . zwłaszcza drobniejszego, sprzyja' wzrostowi obrotu pieniężnego,
a więc dobrobytu mieszkańców. ·Komunikaćja zaoszczędza czas całemu
'ogółowi pracujących. Skrbcenie czasu przenoszenia się obywateli z miejsca
na miejsce, ,to nie tylko' wygoda, to nie tylko zaoszczędzenie sił, al~ to
j,est zysk mate"rjalny, który ogrom:lą rolę odgrywa w bilansie narodowym.
.
Prócz powyżej wyliczonych. zadań komunikacji w 'miastach jest"
jeszcze' jedno zadanie pierwszorzędnej wagi, mianowicie; bezpośrednie po ..
łączenie iniasta z najbliższą okolicą w' celu aprowidowania miasta w żyw
ność oraz w celu ~ania ludności miejskiej możnoś~i korzystania z wypoczynku W dogodnych dla zdrowia warunkach. W tym celu 'każde większe
milsto winno posiadać miejskie środki komunikacyjne~ któreby wybiegały
na~ewnł\trz miasta, kO':nunikacja 'Zaś międzYl{liastowa winna mieć dojazd
a
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a zwłaszcza do targów,/ i hal miejskich.' W ten sposób

w większych.miastach dwa te rodzaje komunikacji uzupełniałyby sic; wza-

jemnie.

Stan środków komunikacji miejscowej w Polsce jest w porówna ..
niu z innemi krajami niezadawalający. Kolei znaczenia miejsco.wego jest
mało, a i te, które Qą, nie odpowiadają wymaganiom ani pod względem
kierunku ani pod względem urządzeń. Przed wojną dług.ość kolei wązko
torowych użyteczności publicznej w poszczególnych zaborach była nastę~
pująca: W byłym zaborze rosyjskim - 280 klm., w b. zaborze pruskim853 kim. i w b. zaborze austryjackim 71 klm. razem 1204 klm..
Wojnazmusiła okupantów do budowania kolei wązkotorowych dla celów strategicznych i wojenno-gospodarczych.
Z końcem roku 1925 stan kolei wązkoŁorowych użytku publicznego był następujący:
w zarządzie M. K. około
- 2434 klm.
samorządowych i prywatnych --,I 1323· "
razem około 3757 klm.
Przypus~czaiąc zatem, że sieć kolei wązkotorowych użytku pu·
blicznego przed wojną wynosiła 1204 klm., wybudowano nowych linii ko ..
lejowych po wojnie od 1918 do 1925 r.-560 kim., można prz~jąć, że za
czasów okupacji przybyło 1993 klnl. linij wązkotorowych do ~użytku pu·
blicznego.
.
Okupanci, budując koleje wązkotorowe dla własnych celów wo"
jennych, nie mogli i zresztą nie mieli zamiarów-uwzględniać miejs~oWyc:h
interesów gospodarczych, budowę z~tem cechowały przeważnie nieodpo·
wiednje kierunki linij, prowizoryczność budowy, znacznie zużyty mattrjał
zwierzchni o bardzo różnych profilach szyn, naj prymitywniejsze wyposa·
tenle urządzeń..
'
Uruchomienie jednak tych linii po przei~ciu prtez Ministerłtwo
Komunikacji po wojnie było konieczne ze wzf11ędu na wielki brak środ·
ków komunikacyjnych w Państwie wo-góle, a w szczególno~ci Vi woje·
Wódzłwach wschodnich, l!dzie koleje wą:tkoŁotowe odgrywają bardzo
WażnIl rolę, nietylko ,pod względ41m ekonomiclnym, lec! i strategicznYIfi.
P ozatem uruchomione kol~je wązkototowe odegrały znaCEną rolę przy
odbudowie zniszczonyc1;t podćzas wojny kolei nonna1no·~órowychł pr~j
odbudowie kraju i przemysłu. Należy też brać pod uwagę. że koI~je wą.&
ikotorowe, przytykające do kolei normalnych, b~dąc arłerjatnj, ożywiają·
cemi przemysł i handel, jednoc%(!śnie zn~cznie zwięks~ają ptzewOty a tern
samem i dochody koleinormalnotorow:ych,
'Na zachodzie Europy~ gdzie należycie docertiałą zadanie kolet
wązkoŁorowych, za pewnik uważatle test twierdzeni~ ekollomistów, ze'
~OfZSlSĆ, osiągana l koltt; lliątkoloroUJllth ptz'Z lu dnośe, stanóW; sumę 6 ~ażg więh ..
~zą od dochoddw btutło tllc~ kolei) dla przylegaiący~h ~aś do kolei ~otmalno.
torowych korzyść ż koleI wązkotorowych ()kre~h się W ten sposób. ;;~ 1
tonno . . klm. ładunku kolei wątkototowych p()woduje 1.5 tOl1no-khn. ładuft~
ku kolei normalnotoroWych. Podhag pracY ioi. Cottridere p.t. tt Utilite defł
'chemins de fer d'intelet' Ioca}" każdy frank Wpływów, kolei dojatdowtch
zwiększa wpływ kolei}llł6wnej o 1 fr. W ruchu p~sai.erskiłn i t> 2 łr. VI
ruchu towarowym. Stosunek ten częstokroć i~st przekraczany_ Tu tei kd.
leje wązkotorowe" jako pr:tyczyiliające ytię do powstania masoWYch {)fże a
wozów na kolejach notmaInotorowych. winny by~ traktowane jako najblił-'
szy współc,ynnik pracy i dochodu kolei normalnotorowych oraz jako hi.·
tnniej C»d~n!J uJ&pó/ugnnik tGzwoJu pt~emJl!łu i handlu.
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o niedosŁaŁecznym rozwoju sieci komunikacyjnej w Polsce świad
czy zestawienie z inne mi krajami. Opierając się na wydawnictwie "Bulletin de l'Association Internationale du Congres des Chemins de fer" (maj
1927 r.) i biorąc do porównania kraje ościenne, czyli: Niemcy, Czechosłowację, Rumunię, Rosię, Łotwę i ,Litwę, oraz Belgię, Francję, Włochy i
Szwaicarję, wypada, że długość sieci kolejowej w Polsce (łącznie z pań w
stwowemi kolejaft1i wązkotorowemi) na 100 klm2 powierzchni przewyższa
takąż dłqgość zaledwie w Rumunii, Rosji i Łotwie, a długość na 10,000
'mieszkańców przewyższa tylko długość kolei we Włoszech.
Wszystkie
inne państwa mają sieć dłuższą i to znacznie.
Wskazuje to poniższa tablica:
Długość

Kr a i e

linii eksploatowanych

, Icałkowita

klm.
Polska
Niemcy.

Czechosłowacja

Rumunja
Rosja
Łotwa

I

Litwa
Belgja
Francja
Włochy

Szwajcaria

I

19.281
59.983
14.030
11,784
57.466
2.824
3.1~0
11.0 3
53.561
20.664
5.748

II

nalOOklm21 na 10,000
kI

m.

5
'12,3
10
4
1,5
4,3
5,6
36,5
9,7
6,7
14

mieszkańców

klm.

7
9,7
10,.3
7,1
8,5
17,7
15,3
14,5
13,7
5,3
14,7

Najgor ~ej przedstawia się stan rzeczy na ziemiach polskich daw"
nego zaboru rosyjskiego, znacznie lepiej jest na ziemiach b. zaboru austryjackiego, a najlepiej na ziemiach b. zaboru pruskiego.
Dla ścisłości należy zaznaczyć, że we wszystkich powyższych zestawieniach nie brano pod uwagę kolei użytku prywatnego, których jest
w Polsce około 7,000 klm. Są to kolejki cukrownicze, fabryczne i t.p., nie
maiące charakteru użyteczności publicznej.
A teraz przejdźmy do środków komunikacji miejskiej. Są to w
Polsce prawie wyłącznie tramwaje. Kolei miejskich szybkobieżnych zu"
pełnie niema, kolei podziemnej ·lób nadziemnej też niema, jest tylko w
kilku miastach w bardzo małym zakresie komunikacja autobusowa. Mó"
wiąc więc o komunikacji miejskiej w Poisce, należy rozumieć tylko tram ..
waje. Mamy je zaledwie w 11 miastach: 5 w b. zaborze niemieckim
(Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław), 4 w b. zaborze au"
strjackim (Lwów, Kraków Tarnów, Bielsko-Biała) i 2 w b. zaborze rosyj ..
skim (Warszawa, Łódź). Miasta nawet te' wielkości, co Wilno, Białystok.
Częstochowa, Lublin, Radom, tramwajów nie posiadają, gdy na zachodzie
·niema chyba miasta o zaludnieniu z górą 50,000 mieszkańców, . któreby
nie miało tramwajów. Budowane są' one przeważnie we wszys~kich mi a"
stach z zaludnieniem powyżej 30,000 mieszkańców. W ten sposób u nas
powinny by być tramwaje również i w Grodnie, Kaliszu, Kielcach, Koło ..
myj, Piotrkowie, Przemyślu, Równem, Siedlcach, Tarnopolu, czyli próct
11 miast, posiadających tramwaje, pOwinnyby być jeszcze w 14 innych,
czyli ogółem w 25 miastach,·
.
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o stopniu użyteczności publicznej tramwajów najlepiej śWiadczy
roczna liczba przejazdów każdego mieszkańca.
Na pierwszem miejscu
stoi pod tym względem Warszawa (186,8), później idą: Lwów (156,8), 1?oznań (120,8), Łódź t91,5), Kraków (86,7), Toruń (58,65), Grudziądz (53,25),
Bielsko-Biała (51,06) i na ostatniem nliejscu Bydgoszcz (49,38).
Ogółem przewieziono W 1926 r. w Polsce 326 miljonów pasaże
rów, z cze~o w samej Warszawie przewieziono 186 miljonów (57 proc.)
a w pozostałych 8 miastach 140 miljonów (43 proc.).
Temu stosunkowi przewozów nie ódpc>wiada długość sie'ci eksploatacyjnej. Równa się ona w 9 miastach J.18 kilometrom, z czego w Warszawie 82 klm. (38 proc,), a 'w pozostałych 8· miastach 136 klm. (62 proc.).
Ogółem ilość wozów tramwajowych w,.tnosi 1,446. Liczba miejsc w wozach
wynosi 55,410.
Spółczynnik eksploatacji, czyli stosunek wydatków do wpływów,
wykazują najlepslY tramwaje poznańskie (0,44), później idzie Bielsko-Biała
(0,665), Bydgoszcz (0,715), Warszawa (0,79), Toruń (0,82), Lwów (0,841),
Kraków (0,89), Grudziądz (0,906), Łódź (0,92), - średnio dla wszystkich
przedsiębiorstw 0,79. Wynik ten należy uważać za niekorzystny, gdyż
równowaga finansowa przedsiębiorstw tego typu co tramwaje, wymaga,
aby spółczynnik eksploatacji nie przekraczał 0,66.
:a
Złe wyniki 1926 r. prelegent uważa za spowodowane kryzysem'
który kraj cały wówczas przeżywał, oraz zbyt niskiemi taryfami, niewspół
miernemi do wzrostu wydatków.
Co się tyczy formy prawnej przedsiębiorstw tramwajowych, to są
one częściowo miejskie, w bezpośredniem zarządzie miasta (Warszawa,
Lwów, Toruń, Grudziądz, Tarnów, Inowrocław), miejskie, stanowiące odrębne jednostki prawne, jako spółki akcyjne (Poznań, Kraków) i prywatne
spółki akcyjne (Łódź, Bielsko-Biała). Bydgoskie tramwaje należały do niemieckiej spółki, obecnie przechodzą na rzec.z miasta drogą likwidacji na
podstawie traktatu wersalskiego.
W transportach towarowych tramwaje nie odgrywają roli: Grudziądz, Kraków, Ł6dź, Poznań nie prowadzą ruchu towarowego, a pozostałe przedsiębiorstwa przewiuzły w r. 1926 niespełna 100,000 tonn.
Nie spełniają też tramwaje roli dowozu źywności· do miast, bo
sieci tramwajowe w miastach polskich ograniczają się przeważni~ do sa·
mych miast, bez linji wylotowych w okolice.
W wyniku swojej pracy referent ustala następujące tezy i dezyderaty:
1. Wmożenie życia gospodarczego w Polsce, bezpieczeństwo pań
stwa, obniżenie kosztów produktów rolnych, ukrócenie emigracji - zależą
w wielkim stopniu od budowy i rozwoju sieci komunikacyjnej o charakterze miejscowYln ,
2, Rozwój miast i ich prawidłowa rozbudowa zależy wyłącznie
od środków komunikacji.
3. Walk~ z chorobami i zepsuciem, jako wynikami nadmiernego
sku~ienia ludności, najskuteczniei może być pr7.eprowadzona za pomocą
budowy środków komunikacji.
4. Przedsiębiorstwa komunikacyjne winny być otoczone opieką
państwa i slmorządów przez ułatwienia natury fonnalnej i subsydjowanie
przedsiębiorstw, mających użytek publiczny, a nie imo~ącychsię należycie
rentować,
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Rentujące się przedsiębiorstwa winny być zniewolone do
pewnej części zysków na dalszy swój rozwój.
.
6. Taryfy przedsiębiorstw komunikacyjnych powinny odpowiadać
panującym w kraju cenom artykułów pierwszej potrzeby.

5.
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SPRAWOZDANIE
.
Oddziału

Szpitalnictwa Wydziału Zdrowotności Publicznej
Magistratu m'. Łodzi za m. wrzesle" 1921 r.

l. SZPITALE.
Szpitale

Pozost.
1.927r.

Przyj~to

Leczono
we
wrJe~niu

Wypisano

Pozost
Ilość
Zm arło r
.. t,i
dni
1.1027 r. szpitalno

(

a) miejskie
RadollOSZCZ
św. Józefa
" Aleksandra
Marji Magdalpny
Zbiornia M.
San. w Chojnach

-11

280
352
632
273
42
317
9,771
138
220
358
202
14
142
4,279
67
78
145
70
5
70
2,260
59
99
158
88
70
2,173
55
61
116
55
4
57
1,657
70
Al
120
40
80
2,418
"
w Łag.
1
56
57
57
1,487
fi
Letn. w Łag.
46
44
90
44
46
1,425
~~----------~----------------------------~-Razem
725
951
1,676
829
65
782
25,440
b) społeczne
Kochanówka
257
5
262
11
251
7,654
Kocborów
173
2
175
175
5,280
Tworki
12
12
12
360
Warta
49
8
57
11
45
1,368
.Zakł. dla epilepł.
21
21
21
630
Poznańskich
58
61
J 19
66
7
46
1,644
Anny Marii
62
65
127
52
11 .
64
1,922
Zakł. Poł. Ch. T. D. 14
46
60
48
12
403
"
ff Zyd.
31
65
96
75
2}
704
--------------------------------------------~~
Razem
677
252
929
253
19
647
19,965
Ogółem 1,042
1,203
2,605
1,092
84
1,429_~ ł. 45,435
Z ogólnej liczby 1,203 chorych, przyjętych do szpitali miejskich
. i prywatnych z polecenia Wydziału Zdrowotności Publicznej w m. wrześ
niu r. b., płatnyc~ chorych było 379, t. j. 31,50 proc., a mianowicie: z po ..
lecenia urzędów państwowych 2
z polecenia gmin zamiejscowych 68,
z polecenia Kasy Chorych m. Łodzi 218, . na rachunek własny 72. Bezpłatnych chorych było 814, t. j. 68,50 proc., a mianowicie: ubogich stałych
mieszkańców m. Łodzi 373, ubogich mieszkańców m. Łodzi, przynależnych
do gmin zamiejscowych -- 296, członków Kasy €horych - 155.

r:
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-,

Miejskie

Razem

l Amb. M.
647
zgł. powt.
2,059
11 Amb. M.
683
zgł. powt.
873
Amb. JagI.
682
3,583 .
zgł. powt.
I!Amb. S1:k.
1,178
zgt powt.
730
II Amb. Szk'.
327
z~t powt.
653
III Amb. Szk.
7Y7
zgł. powt.
674
Razem 12,886

7.

2. AMBULA 1 ORJA.
Chrześd ..

jan

291
512
409
475
534
2,205
313
172
282
506
299
317
6,315

Żydów

356
. 1.547
274
398
148
1,378
865
558
45
147
498
357
6,571

Mę:tczyzn

138
515
146
159

4

660

1,622

Kobiet

Chłopc.

Dziewc7.

330
863
332
634
5
654

81
320
112
26
323
983
417
317
157 '
297..
373
323
3,729

98
361
9'3
54
350
1,286
761
413
170
356
424

-

2,818

35!

4.717

3. ~EKCJA DO WALKI Z GRUtLICĄ.
W m. wrześniu r. b. zgłosiło się do Sekcji 558 osób, 'w tern chrześ
cijan 285, żydów 273. Zbadano klinicznie 609 osób.
Z powyższej liczby zakwalifikowano do (zpitala 21, do leczenia
ambulatoryjnego 213, do kll.1lsultanta szpitala <;hojęńskiego 86, "na obserwację szpitalną 9, do kontroli powtórnej 187, do sanatorjum letniego I,
do sanatorjum dla dzieci piersiowo chorych 5, do naświetlań lampą Kischa 11,
lampą kwarcową 21, do prześwietlenia djagnostycznego .26 stwierdzono
brak objawów grużlicy czynnej u 29 chorych.
"
Stacja tuberkulinowa dokonała zastrzyknięć tuberkul~nowych rozpoznawczy,h 98, leczniczych 66.
Stacja światłolecznicza dokonała naświetlań lamp~mi Ki~cha i 96,
lampą lfwarcową252.
.
Gabinet Roentgenologiczny dokonał prześwietleń 29. ,
'
Pracownia rozpoznawcza dokonała bądań na pałeczki Kocha u 195
chorych, w tern chrześcijan 104, żydów 91. Stwierdzono gruźlicę czynną
u 22' chorych, nie stwierdzono u 173 chorych.
"
Badań krWI na odczyn Biernackiego dokonano 322. Sanitarjuszka
dokonała wywiadów w mieszkaniach u chorych 66.
Ogólna ljczba świadczeń • i zabiegów 'Sekcji do Walki" 'z Gruźlicą - 2,044.
1

4.

PROSEK'TORjUM MIEJSKIE.
W m. wrześniu r. b.- przywieziono do prosektorjum 15 zwłok, wykonano sekcji klinicznych 9, sądowych 6, oględzin zwłok 9, rozbiorów
histopatologicznych 18.

-5. MIEJSK1E POGOTOWIE RA1UNKOWE.
W m. wrześniu r. b. wezwań było 544, w tern od'odz. 9 rano
do 9 wiecz. - 364, od 9 wie('z. do 9 rano - 180. Na stację zgłosiło się
185 osób, wyjazdów było 459~ Udzielono pomocy 499 osobom, Vi tem
mężczyzn 234, kobiet 204, dzieci do lat ,15 - 61.

4,
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Nr. 45,

Przyczyny wypadków: upadki, uderzenia i poranienia - 203, najechania i przejechania - 18, rozprawy nożowe - 17, zamachy samobójcze i samobójstwa - 30, zaczadzenia - 2, oparzenia - 8, zatrucia alkoholem - 5, nędza - 3, inne - 213.

6. MIEJSKI ODDZIAG PRZEWOZU CHORYCH.
W m. ~rześniu r. b, wysłano karetki do 401 osób, z których·prze ..
wIezIono chorych 348, zwłok - 12, nie przewieziono chorych 41,

7.

MiEJSKA AP1EKA SZPITALNA.

W m. wrześniu r. b.
recept złożonych ...!- 1,597.

wyda.no

artykułów pojedyńczych -

1.835.

Ok61nlk Nr. 21.
Różne miejscowe instytucje państwowe i samorządowe zwracają
niejednokrotnie do Magistratu m. Łodzi o załatwienie spraw, które
nie pocłlegają kompetencji zarządów związków komunalnych na terenie
b. Królestwa Kongresowego. Przebiegi takich spraw odsyłane są przez
poszczególne wydziały Zarządu m. Łodzi w oryginale do odpowiednich
instytucyj państwowych według kompetełlcyj.
Nie wszystkie jednak urzędy Magistratu m. Łodzi zawiadamiają
w takich wypadkach zainteresowaną instytucję, że jej sprawa została przekazana innemu ur~ędow i według kompet~cji. Skutkiem tego, jeżeli
sprawa nie zo.taDie we właściwym terminie załatwiona, zainteresosowana
instytucja monituje wielokrotnie Magistrat o przyspieszenie załatwienia,
nie wiedząc, że sprawa znajduje się w innym urzędzie.
Monity tego rodzaju są zgoła niepotrzebne i dla ich uniknięcia poleca się wszystkim wydziałom, urzędom i biurom Zarządu m. Łodzi, ażeby
w wypadkach odstępowania innemu urzędowi według kompetencji sp·raw,
.przesłanych mylnie pod adresem Magistratu, zawiadamiały równocześnie
zainteresowane instytucje, dokąd ich sprawy zostały skierowane.
się

Łódź, dnia

31

Dyrektor Zarządu Miejskiego

(-) J.

Z~wski.·

paźqziernika

1927 roku.

Prezydent
w. z. (-) W. Wojewódzki.

Ok61nlk Nr.. 22.
Okólnikiem Nr. 8 z dnia 24 marca 1927 roku został podany do wiadomości pc;>szczegó]nycb Wydziałów Zarządu Miejskiego wykaz stanowisk
służbowych, na których dozwolona jest praca. wzgl. dyżurowanie w dni
świąteczne i niedziele.
Uchwałami ~agistratu: Nr. 7 l 9 z dnia 26 lipca 1927 roku, Nr. 767
z dnia 10 sierpnia 1927 roku i Nr. 910 z dnia 20 września 1927 loku zostały wpro'wadzone pewne zmiany do wspomnianego wykazu, a mianowicie:
a) uchwałą Magistratu Nr. 719 z dnia 26 lipca 1927 roku ~zezwolono na
dyżu~y, ~oź~ych Wydział,u Zdrow~tności~Publicznej po 2 godziny
w każdą niedzIelę, poczynaJąc od dma 16 IJpca 1927 roku;
b) uchwałą Magistratu Nr. 767 z dnia 10 sierpnia 1927 roku postanowiono przyznać zamiataczom placów miejskich, dozorcom budynków
LJ
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Nr. 45.

9

miejskich, woźnicom stajni miejskiej,
zarządzającemu stajnią i oborą miejską,

pastuchowi obory miejskiej,
kontrolerowi brygady oczyszczania placów miejskich, gospodarzowi garażu samochodowego, szoferowi garażu samochodowego oraz ogrodnikowi, pomocnikowi kie ..
rownika Zakładu Hodowli roślin - stałe wynagrodzenie za pracę,
względnie dyżury w dni świąteczne i niedziele w wysokości 1/25 ich
miesięcznych poborów, poczyn?jąc od dnia 16 lipca 1927 roku wreszcie
c) uchwałą Magistratu Nr. 910 z dnia 20 września 1927 roku postano ..
wiono przyznać na wypłatę wynagrodzenia dla woźnych miejskich
szkół powszechnych, dyżurujących w niedziele i dni świąteczne, po
dwie dniówki na każdą szkołę miesięcznie, pClczynając od dnia l-go
września 1927 roku.
Powyższe podaje się do wiadomości i zastosowania, oraz w celu
poczynienia odpowiednich zmian w załączonym do okólnika Nr. 8 z dnia
24 marca 1927 roku wykazie stanowisk służbowych, na których dozwolona
jest praca, 'względnie dyżurowanie w dni świąteczne i niedziele. .
Łódź, dnia, 31 października 1927 roku.

Dyrektor Zarządu Miejskiego

Prezydent
w/z (-) W. Wojewódzki.

(-) ]. Zalewski.

oD
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O POMNIK DLA KOSCIUSlKI.
W dniu 15 .. go pażdziernika r. b., w sam dzień sprowadzenia serca
Tadeusza Kościuszki, do Stolicy Państwa, minęło sto dziesięć lat od chwili,
kiedy to wielkie serce bić przestało.
133 ląt znowu dzieli nas od czasu (od dnia 24/111 1794 roku), kiedy
Kościuszko przysięgą swą na Rynku Krakowskim oficjalnie wobec świata
zadokumentował, że naród Polski narzuconych sobie kajdan nie zniesie.,.
W dniu 11 listopada r. b.' święcić mamy dz~ewiątą rocznicę zakończenia
tych walk o wolność i niepodległość Ojczyzny.
Na pamięć nasuwa się bardzo wi~le uroczystych dat historycznych,
związanych z i~ieniem Kościuszki, które należy uczcić gorąco ni e
próżnem słowem, lecz czynem.
.
Kiedy w 1919 r, zebrał się SejIllj odrodzo.nej Polski, nie zaniedbał
obowiązku, ażeby na jednem z pierwsiych posiedzeń wyrazić hołd pamięci Kościuszki i uchwalił, że najlepszym sposobem uczczenia Jego bę
dzie postawienie Mu żywych pomników w postaci wzorowych wiosek sierocych pod nazwą ff Wiosek Kościuszkowskich". Mają one być ogniskami
gospodarczej i społecznej kultury wśród ludu wiejskiego, a zakłady wychowawcze tych Wiosek, t. j. bursy i szkoły i gniazda rodzinne dla sierot, objąć mają całe masy dzieci, kt<?re tutaj nauczą się rozumieć, nauczą
się czcić i kochać Kościuszkę.
Sejm uchwalił dać kosztem Państwa w Wioskach tych pomieszczenie dla 1,000 sierot, a organizowanie i prowadzenie Wiosek uchwalił powierzyć odpowiednim instytucjom społecznym pod kontrolą Rządu i. społeczeństwa.
.
ł
W" 19L5 roku utworzone zostało specjalne Towarzystwo Wiosek
Kościuszkowskich, jako związek instytucyj i organizacyj społecznych, pań
,stwowych i ~omunalnych, które w pracy swej wychowawczej przyjrr.ują
system rodzinnego wychowania sierot w gniazdach. Ministerstwo Pracy

10.
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Opieki Społecznej zasadniczo zgodziło się sprawę tworzenia jubileuszowej państwowej fundacji powierzyć w ręce tego Towarzystwa i materjalnie dopomogło Towarzystwu wziąć (narazie w dzierżawę) majątek pań
stwowy Rogóżno·Zamek na Pomorzu, upatrzony na stworzenie tam Wioski
państwowej.

Kancelarja cywilna Pana Prezydenta Rzeczypospolitej listem'z dnia
9 listopada 1926 roku zawiadomiła ,Zarząd TWK, że Pan Prezydent Rzeciypospolitej gorąco popiera myśl tworzenia Wiosek Kościuszkowskich.
Z polecenia Pana Marszałka Piłsudskiego, PP. Dowódcy Okr~gów
Korpusów zwrócili się do PP. Oficerów z zachętą, ażeby PP. Wojskowi
dla uczczenia Kościu$zki w Wioskach Kościuszkowskich zakupywall miejsca wieczyste dla swoich sierot. Prawdopodobnie każde D. O. K. zechce
utworzyć po jednem gnieździe na dziesięcioro sierot. Pieniądze na ten
cel już wpływają.
W przewidywaniu, że związki komunalne równjeż będą się starały
uczcić Kościuszkę, Pan Minister Spraw Wewnętrznych na zlecenie Pana
Prezesa Rady Ministrów zwrócił się w roku zeszłym za pośrednictwem
PP. Wojewodów do przewodniczą"cych sejmików i magistratów miast z zachętą, ażeby one przyłączyły się do akcji tworzenia \Viosek Kościuszkow
skich, zapisały się na członków założycieli TWK. i w ramach tego Towarzystwa z"akupiły dla sierot swoich miejsca wieczyste. Każde takie
jedno miejsce wieczyste, kosztem 10,000 zł. ufundowane, daje prawo człon
kow; :młożycielowi TWK. bezpłatnego już nadal wychowY·v'lania stale
jednego sieroty a na ogólnych zebraniach członków TWK. daje prawo
jednego głosu przy wyborze władz TWK., przy zatwierdzaniu budżetów,
i t. d. Dwa takie c~łonkowskie udziały dają prawo dwóch głosów, dziesięć udziałów dziesięć głosów i t. p. Udziały mog_ być wpłacane czę
ściowo, w ciągu lat dziesięciu.
Wedl~ § 10 statutu TWK. wszystkie pieniądze, wkładane przez
członków na udziały, użyte zostaną naprzód na utworzenie jednej Wioski
Kościuszkowskiej. Po utworzeniu pierwszej Wioski zbiorowemi silami
wszystkich udziałowców TWK., dalsze wpływy użyte zostaną na stworzenie następnej Wioski. Ogólne zebranie członków założycieli ustanowi
kolejność, w którem województwie następna wioska ma być utworzona,
a to w zależnQści od tego, którego województwa" fundatorzy największą
na ten cel złożyli ofiarę.
W roku zeszłym zapóżno zwrócono się do sejmików, budże"ty ich
bowiem na 1926/27 rok były już uchwalone. Ledwie 39 sejmików i magistratów dało wyraz swego za1nteresowania, z czego ośm zaledwie zapisało się na członków założycieli, 31 n~ członków wspierających.
Zarząd T dwarzystwa Wiosek Kościuszkowskich w- tym roku ponawia swe starania. DD wszystkich sejmików, do miast i miasteczek wysyła swe odezwy i programowe broszury z prośbą i zachętą, ażeby przewodniczący związków komunalnych raz jeszcze teraz z okazji sprowadze-"
nia Serca Kościuszki do Polski, wnieśli na poriądek dzienny spraw,
uczczenia Kościuszki w sposób, omawiany powyżej.
To Wielkie Serce chociaż bić przestało, bynajmniej nie zamarło.
Ono żyje w sercach i czynach wszystkich patrjotów po wszystkie dni
walki o wolność i niepodległość. Ono żyć będzie i wciąż się będzie odradzało w duszach i sercach wychowańców Wiosek Kościuszkowskich,
które tam właśnie szczególnie mają się urabiać na miarę serca tego
"Obywatela bez skazy" i "prawdziwego człowieka".

ZARZĄD TOWARZYSTWA WIOSEK KOŚCIUSZKOWSKICH
(Warszawa -

Leszno 11).
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B I U L E T Y N S T A T Y S T Y CZ NY.
Opracowano w Wydziale Statys~ycznym Magistratu m. Łodzi.

Sfafynyka prywalnego ru[bu budnwlanego
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Źródło: Sprawozdania" miesięczne Inspekcji Budo~lanej m. Łodzi.
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WYDZIAŁ OŚWIATY i

KULTURY MAGISTRATU m. ŁODZI.

WYKŁADY

POWSZECHNE

Pomoc dorafna w nagłych
1927 r .
. W poniedziałek,
Dr. A. GOLDENBERG
wypadkach
d. 7 listopada o g. 19
(z przezrocza~iJ

Wg-tą rounin odzyskania

W piątek,
d. 11 listopada o g. 19

niepodlegloś[i

POlski

Odbudowa .. aństwa
Pblskiego

PrGf. St. KACZKOWSKI.

( 1914- J 918)
W poniedziałek,
d. 14 listopada o g. 19

Gazy

trujące

loi. J. KLOClKOWSKI

a ludność
cywilna

(z przezroczami i pokazami gazów).

!

Wykłady odbywąją się W

sali odczytowej

.Miejskiego Kinematografu

O~wiatowego

(Wodny Rynek 44.)
W~jścle

Wejście

10 gr.

Dla bezrobotnych

KRONIKA

10 gr.

wejście bezpłatne.

-MIEJSKA

----------------------------jewódzki.

-- Uroczystości obchodu dnlal1-go
listopada. We środę, dnia 2 b. m.

o godz. 18-ej, w sali posiedzeń Magistratu odbyło się posiedzenie or·
ganizacyjne Komitetu obywatelskiego
obchodu rocznicy odzyskania niepodległości państwowej, ktory ma
się odbyć w dniu 11 listopada r. b.
W posiedzeni~ wzięłi udziałprzed
st~wiciele dl1chowieństwa z J. E.
~ks. biskupem
W. Tymienieckim,
władz państwowych z pp. wice-wojewodą S. Lewickim i Komisarzem
Rządu S. lżyckim, sądowych z p.
prokul'atorem S. Schmidtem, wojskowych z p. 'gen. J. Olszyna-Wił.
czyńskim, samorządowych miejskich
z pp. J. Wolcl.yńskim, Z. Fiedlerem
i dr. J. Rosenblattem, p~licyjnych z
p. insp. P. F oersterem na czele,
przedstawiciele związków, organizacyj i t. d. Obradom przewodniczył p. wiceprezydent inż. W. W 0-

Po dłuższej dyskusji postanowiono powołać Komitet wykonawczy,
któremu powierzono techniczną stronę urządzenia obchodu.
W ogólnych zarysach ustalono
następujący program: w przeddzień
uroczystości odbędzie się capstrzyk
orkiestr wojskowych, w dniu zaś
11: b. m. uroczysta msza św. w Ka ..
tedrze, a następnie defilada przed
przedstawicielami władz. ~ii~zorem
odbędzie się uroczysty obchód w
sali Fllharmonji.

- Ł6df na VII Polskim Kongresie
Przeciwalkoholowym. W niedzielę,
dnia 13 listopada r. b., rozpoczynają
w Warszawie obrady VII Polskiego Kongresu Przeciwalkoholowego, 'nad którym objął protektorat
p. Prezydent Rzeczypospolitej.
W z.wiązku z Kongresem urząsię
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dzona została wystawa przeciwalkoholowa, zawierająca liczne eksponaty 'w postaci modeli, zdjęć. wykresów i t. p. Na wystawę tę Wydział
Statystyczny Magistratu m. Łodzi
przesłał szereg tablic graficznych,
ilustrujących stan alkoholizmu na
terenie miasta Łodzi.
Z okazji Kongresu naczelnik Wydziału Statystycznego Magistratu m.
Łodzi p. E. Rosset ogłosił drukiem
pracę p. t. "Alkoholizm w miastach
polskich". Praca zawiera dane o
szerzeniu się klęski alkoholizmu w
miastach polskich i· oparta jest na
ankiecie, jaką przeprowadził. Wydział Statystyczny
Magistratu m.
Łodzi w roku bieżącym. W zmiankowana publikacja, wydana nakła
dem Sekcji do walki z alkoholizmem
przy Magistracie m. Łodzi, zostanie
rozdana uczestnikom Kongresu.

-"Ulica 11-go Listopada': w ~o.

dz'.

Komitet obchodu 9-eJ rocznicy
odzyskania niepodległości państwo
wej zwrócił się do Magistratu m.
Łodzi z pr~bą o nazwanie jednej
z ulic miasta ulicą" 11-ł!fo Listopada".
Sprawa ta rozpatrywana była na
ostatnie m posiedzeniu Magistratu,
który postanowił przemianować 'jedną
z ulic w myśl powyższej prośby,
kwestję zaś wyboru ulicy przekazał
Komisji" do przemianowywania ulic,
istniejącej przy Wydziale Budownictwa.

Z Muzeum MieJSkiego. Działal
Muzeum Miejskiego przy ulicy
Piotrkowskiej 91 w ciągu paździer
nika r. b. przedstawia' się następu

-

nośĆ

jąco:

W powyższym okresie Muzeun1
Miejskie zwiedziło ogółem 1,041 osób,
w tern 157 dorosłych i 773 młodzieży;
nadto zwiedziło Muzeum 11 t osób
zbiorowo w wycieczkach: Państwo
wego Seminarium Nauczycielskiego
'Męskiego, Seminarjum Nauczycielskiego ze Szczebrzeszyna oraz szkoły
powszechnej z Konstantynowa.
W październiku r. b. zbiory Muzeum Miejskiego w:Lbogac:ify się' o
następujące eksponatyt

13

Zakupione: 1) medal jubileus'Zowy ku czci Stanisława Staszica 2)
dwa obrazy ludowe z końca XVIII
wieku: Matka Boska Czt;stochowska
z Ja8n~ Górą i Matka Boska Częstochowska z Panem Jezusem.
.
Otrzymane w darze od: p.Stillmarka
Gerdy - obuwie, dostarczone biednej ludności podczas wojny wszechświatowej przez okupację niemiecką;
p. Dudlika Stefana - książka p. t.
"lywot Pana Boga Naszego Jezusa
Chrystusa" z 1775 r.: d-ra Stanisława
Skalskiego fałszywe 2 złote; p.
Zygmunta Grali - żeton cynkowy,
bity na pamiątkę zlotu młodzieży
robotniczej w Warszawie w 1927 r.;
p. Scibiorka - 2 grosze z J 756 r. i
oznaka rosyjska pamiątkowa; p. Marjana Pietrzyckiego - żeton pamiątko
wy ze zlotu "Sokola" w Łodzi w
t 925 r.; p. Henryka Rzeźnika - że
ton pamiątkowy ze zlotu "Sokoła"
w Łodzi w 1927 r.
_. Ż MieJSkiej Bibljotekl Publlcz·

neJ.

Według danych cyfrowych,
posiadanych przez Wydział Oświaty
i Kultury. działalność Miejskiej Bibljoteki Publicznej (Andrzeja t 4) w
ciągu października r. b. przedstawiała się następująco:

Ogólna frekwencja czytających
w tym czasie wynosiła 3,588 o'sób
(2,344 męŻczyzn i ł ,244 kobiet).
W śród czytających było 1,40 t uczniów, 527 studentów. 195 robotni-o
ków i rzemieślników, 191 pracowni ..
ków biurowych i handlowych, 153
nauczycielstwa, ł OJ osób zawod. wy"
zwolonych. 50 ur2ędników państwo
wych i komunalnych, 38 przemy'"
słowców i kupców, 932 osoby innych
zawodów·.
W powyższym okresie czytelnicy
korzystali z 7,330 książek, mianowicie z działów: krytyka literacka 2,562, przyroda j matematyka - 1,084,
nauki społeczne - 1,022, historja i
geografja - 827, filozof ja - 700,
książki własne --- 459, nauki stoso ..
wane - 457, czasopisma - 4049
sztuki piękne - 381, pisma z lat
ubiegłych - 289, teJigja .- 174, li.

14.
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Iologja -- 76, dział ogólny - 47.
Frekwencja czytających w okresie sprawozdawczym w porównaniu
z poprzednim miesiącem (wrześniem)
wzrosła o 1,410 o$ób (773 mężczyzn"
i 637 kobiet).
)

-
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korzystających z Wypożyczalni zrosła w październiku o l, 198 osób

korzystających ze Świetlicy spadł~
o 38 osób.

Miejski Dom Wychowawczy.

Magistrat na ostatniem swem pqsie-"
dzeniu postanowił nowowybudowanemu miejskiemu Domowi Wychowawczemu przy ul. PrzęJzalnianej
nr. 66 - nadać nazwę: .. Miejski Dom
Wychowawczy
pod
wezwaniem
Św. Wincen~ego a Paulo.

- Z Miejskiej Wypotyczalnl kS'IItek dla dorosłych. Według danych cyfrowych, posiadanych przez
Wydział Oświaty i Kultury ,działal
nosc I-ej Miejskiej Wypożyczalni
książek dla dorosłych (Rokicińska 1)
w ciągu października r. b. przedstawiała się następująco:

,Ogólna frekwencja czytających
wynosiła w okresie sprawozdawczym

3,844 osób (3,009 mężczyzn i

835

Prócz tego ze świetlicy
korzystało 2,087 osób, w tern 1,999
mężczyzn i 88 kobiet.

kobiet).

W powyższym okresie czytelnicy
ci "korzystali ogółem z 7,642 ksią
żek.
Największem powodzeniem
cieszyły się książki z działów: powieści i nowele obyczajowe - 2,049,
·powieści i nowele hj~toryczne 1,062, poezje i utwory dramatYGzne
-- 782. podróże, opisy, ptzygody 537, historja .- 557, nauka "stosowana - 463, matematyka i przyroda .......:. 421, geograf ja - 394, lite.,
ratura - 368, nauki społeczne ~ 252,
filozof ja - 121, czasopisma - 119,
baśnie, legendy i klechdy 104,
różne {korespondencja, p~miętniki
i t. d. - 100, sztuka 96, życio
rysy - 57, nauczanie i wychowanie
- 40, "religja -- 35, dział ogólny - 26,
filologja - 23 i t. d.
W\ porównaniu z poprze"dnim
miesiącem (wrześniem), frekwencja

Bu[h wydawniczy.
. ~an .Au.gusły~iak, kierownik Miej . .
sklej BlblJotekl Publicznej w Łodzi:
"Jak zakładać, organizować i prowadzić
bibljoteki publiczne w miastach prowicjo"
nalnych". Zarys ogólny. Nakładem
Wydawn. "Zycie Włocławka i okolicy".

Biblioteki publiczne i czytelnictwo
w Polsce tworzą jedno z tych zagadnień, któremu s.ię poświęca jaknajwięcej uwagi w pracy kulturalnooświatowej. Miasta większe posiadają już poważniejsze
bibljoteki
publiczne, miasta zaś mniejsze podążają w ślady miast większych i
~or~z częściej daje s~ę słyszeć odą
z~m? do zak~adanIa ńa prowjncji
blblJotek publIcznych. Tym usiło
waniom przychodzi z pomocą książka
p. Jana Augustyniaka, długoletniego
kierownika Łódzkiej Bibljoteki Pu ..
blicznej. Książka ta zawiera nastę ..
p~jącą .treść: I. .Istota bibljoteki publIczneJ n~ t,Ie Innych typów pibljotek. 11. Blbljoteka publiczna w małych miastach. III. Podstawa finansowa bibljotekf" i jej niezaleiność.
IV. Lo.ka~ bibljoteki. V. Księgozbiór.
VI: Blbl~otekarz. VII. Organizacja
kSlt~gozbloru.
VIII. Administracja.
IX. Czytelnicy i czytelnictwo. X. Za ..
kończenie.
"
W polskiej literaturze bibljoteko·
z~awcz.ej niema podobnego wydaw ..
nl~twa l tl.latego pożyteczna ta książka
wmha Slę :lnaleść w posiadaniu
wszystkich
Wydziałów
Oświaty
i . K?ltury' magiślratów miast prowincJonalnych. które pragną zało:zyć
bibliotekę publiczną.

tlziennik tarządu m. ŁodzI.
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Z 'tYCIA MIAST POLSKICH.
Wybory do Rady Miejskiej
w Kowlu.
W dniu 6 b. m. odbyły się ponowne wybory do Rady Miejskiej
w Kowlu, których wyniki przedstawiają się jak następuje:
, Łyd. part ja demokrat. uzyskała
2 mandaty, PPS. - 5 mand., żyd.
zjednocz. gospodo - 3 mand., Bund
- 1 mand., blok zw. kupców - 4
mand., pol. str. nan~d. - demo!{rat.
- 5 mand.,o ukr. lista gospodo - 1
mand., bezpart, rosjanie - 1 nland.,
sjoniści (praw.) - 3 marid.
W porównaniu z wyborami poprzednie mi polacy uzyskali 2 mandaty, a żydzi i rusini stracili po 1
mandacie.
Wybory do rady miejskiej

Wybory do Rady Miejskiej

w

Płocku.

Dnia 6 b. m. odbyły się wybory
do Rady Miejskiej w Płocku. Ogólna ilość uprawnionych do głosowa
nia wynosiła 15,574, oddano głosów
11,318;
z czego
unieważniono
474. Wybory dały następujące wyniki:
Lista nr. 1 (oby\\'. przedm. Radziwie) otrzymała 893 głosy - 2
mandaty, nr. 2. (P.P.S.) 3.018 gł. 8 mand., nr. 3 (komunist.) 401 (unieważn.), nr. 4 (Bund.) 862 gł. - 2
mand., nr. 5 (Poalej SjOD -lew.) 286
gł. - O mand., nr. 6 (Poalej Sjon 'praw.) 723 gł.-2 mand., nr. 7 (NPR.lew,) 466 gł.-1 mand., nr. 8 (Chrześc.
rzemieśln. i kupc.) 783 gł.-2 mand.,
nr. 10 (Partji Pracy) 809 gł. - 2
w Lubomlu.
mand., nr. 11 (bezpart. żydzi) 987
Wdbec unieważnienia pierwszych gł. - 2 mand" nr. 12 (Zw. L. N.)
wybo~ów do rady miej~.k~ej ~. Lu-, 1,990 gł. - 5 mand.
bomlu, odbyły się w teJze mIeJscoWybory do Rady Miejskiej
wości powtórne· wybory. Wybrano
w Chełmie.
5 polaków, 5 żydów i dwóch rusiDnia 6 b. m. odbyły' się wybory
nów. Na 1,300 uprawnionych do
głosowania, głosowało jedynie 160 (I) do Rady Miejskiej .w Chełmie. Na
14,104 uprawnionych, oddano gło ..
wyborców.
sów-8,630, unieważniono 307, z czego
Rezygnacja wiceprezydenta
230, padłych na listę nr. 6 (komunist.)
m. LUblina.
Wyniki głosowania przedstawiają się
Pierwszy wiceprezydent m. Lublina, następująco:
,
p. Mrowiński, dyrektor kasy chorych
Lista nr. 1 (Poalej Sjon-lew.) otrzy ..
w Ostrowcu, zrezygnował ze stano- mała 319 głosów - l mandat, nr. 2
wiska. Wybory nowego wiceprezy- (PPS) 2,559 gł. 8 - mand., nr. 4
denta odbędą się w przyszłym ty- (Bund.) 307 gł. ~ I mand., nr. 5
godniu.
o
(Polej-Sjon-praw.) 1,OS4gł.-3mand.,
nr. 7 (rzemieśln. żyd.) 583 gł. Zatwlerdzenlewybor6w
l mand., nr. 8 (ortodoks.) 281 w Włocławku.
O mad., nr. 10 (kI. ortodoks.) 83 gł,
Województwo ~al9zawskie za- - Omand., nr. 11 (blok żyd.) 1,349 gł.,
twierdziło wynik wybQrów do rady - 4 mand., nr. J2 (pol. kom. wyb.
mi ~jskiej i tern samem odrzuciło 1,777 gt - 6 mand., nr. 13 (kom.
ukr ... ros.) 269 gl, - O mand.
Wszystkie protesty.
00

P R Z E T A RG.

"Magistrat m. Łodzi ogłasza przetarg na oddanie w dzierżawę 2
kiosków w parku Staszica na sezon letni 1928 roku.
Reflektanci winni oskładać oferty do Wydziału' Gospodarczego,
'oPla,~ Wolności 14, 2 piętro. pokój Nr. 37 -do dnia 15 listopada r. b.'ł

Magistrat m. todzP.
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Wyszło

z druku:

Sprawozdanie z
ZARZĄDU

działalności

MIEJSKIEGO

w. r.

192&.

zawierające

na 304 stronach i licznych tablicach całokształt prac
Rady Miejskiej i Magistratu m. Łodzi w roku ubiegłym.

Cena egzemplarza 5

zł.

Do nabycia w większych księgarniach
oraz w Oddziale Prasowym Magistratu m. ŁOd21,
PI. Wolności 14. II p., pok. Nr. 33.

Miejski Kinematograf
TEL. 18·26.

O~wiatowy

WODNY RYNEK (ró~ Rokicińskiej),

.PROGR. 41.

dojazd tramwajami 16 i 10.

Od Wtorku, 8 do

ponledzla"łku

14 listopada 1927 r. włącznie

Dla Dorosłych: począt"ek sans6w codzip.nnie o g. 18, 20 i 2~.

Pierwszy raz w

~

Łodzi

Pierwszy raz w

I

MONTE SANTO

Wstrząsający dramat w 10 aktach z prologiem,

ŁOdzi I

~

rozgrywający się wśród

przepięknych cudów przyrody, wykonany prLez oddział Kulturalno-Oświa"

towy wytwórni "UFA".
Scenarjusz filmu, opracowany prz.ez dr. Adolfa Francka. ilustruje praw"
dzi.wy, niezwykle tragiczny wypadek, który się zdarzył przed kilku laty
i którego ofiarą padli dwaj młodzi, dzielni alpiniści.
Nad program: tYJĄCE KWIATY i KLEJNOTY MORSKI! (naUkowy)•
............................................... "---.. ............

Dla

Młodzieży:

początek

JACK COOGAN
(O LO
y

--

_. -. --

~--

..

_----_._._---------_._._---....:.:-:-=.-:.::::-..~~._-

seansów codziennie ",o 'godz. 14 i 16.
W

ob~z:~ ',.Cohn i Coogan"
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W poczekalniach kina codZ. do g. 22 audycJe radIofoniczne.
Redaktor:

Marjan Tarłowskl.,
Tłoczn' ...RozwOJU "Odł,

Wydawnictwo Zarz~du m. Łodzi,
Al. Kole'usakl Nr. 41_

