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trzyleciu 1918-19.20.

Tanie kuchnie łódzkie wydały obiadów:
w tym
bezpłatnych

r. J918
1919
»
] 920

na 100 ob. pr2.y~
pada bezpłatnych

5.689.678
30.;,
5.158.898
30'7
9.6'·JO.816
4.671.579
48'1
Liczba wydawanych obiadów malała, odset~k bezpłatnych wzrastał.
Według poszczególnych miesięcy Iiczbt:: wydanych obiadów w trzyeciu 1918--1920 przedstawia poniższa tablica:
r. 1918
19 ł 9
1920
W

.

C~ły

rok

18.605.547
16.812.478

18.60:;.'47
16.812.478
9,690.816
1874222
1302471
1441303
Luty
1810454
1411280
1402285
fĄarzec
1639025
1428488
1564534
Kwiecień
2048768
1240069
1050914
MaI
1835223
ł:;3~136
988808
Czerwiec
1578937
1342403
844107
Lipiec
1344831
1476286
617727
Sierpień
1317301
1-441186
3 l 2906
Wrzesień
1268959
1428277"
304997
Październ.
130'580
1497278
. 318537
Listopad
1233634
1448223
395021
Gludzień
1348613
1441381
449677
.
Widzimy, że kuchnie stal~ wydają mniej obiadów; w pewnych mieslącach daje sit:: zauważyć przypadkowy wzrost liczby wydanych obiadów,
następnie jednak liczba znów maleje.
W f. 1Q20 kurczenie się liczby obiadów wydanych,
więkSze niżeli w latach 1918 i 1919, trwa do października - następnie daje
się zauważyć stopniowy wzrost. Ogólna liczba obiadów, wydanych' w r.
1.920 stanowi 52 proc. liczby obiadów, wydanych w r. 1918. Kurczenie się
liczby, wydanych obiadów jest w ścisłym zwiątku z kurczeniem się liczby
kuchen.
.
Liczba 100 kuchen, istniejących w styczniu r. 1918 spada do 14 w
Sierpniu r. t 920. Jeżeli weżmiemy pod uwagę różne typy kuchen, które
Styczeń
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istniały, zauważymy, że maleje' liczba kuchen ~ażdego typu.

Istniały kuchnie ludowe, ludowe dla dzieci, dla inte!igiencji i średnie. Liczba wszystkich
wymienionych kuchen osobno dla ludności chrześcijańskiej, osobno dla
żydowskiej malała i sądząc z dat comiesi«;cznych
wynosiła w
przeci~ciu
rocznym według poniższej tablicy.

kuchnie

chrześcijańsk ie:

r. 1918
" ] 919
" 1920

30

16

20

14
8

11

kuchnie

" 1919
" 1920

Podćzas kurczenia
zImważyć zmienność liczby

nie

6
4
1

do

GZerWnB

niema

5
3

11
8

2

1 do GIBrWGa

;)

l1iema

si«; ogólnej liczby obiadów wydawanych, należy
wydawanych obiadów każtjego typu:
obiady dla
dorosłych

1HI 8 .

śred-

legiencji

żydowskie:

]3
12
6 do GzerWGa

r.1918

dIainte-

lud dla
dzieci

ludowe

l t 5687'j 7

86fi3303
284190ó

1919
1920

Liczba obiadów dla dorosłych i

d;;.iecinne

sZKolne

451834-14440208
2916462

2516426
3718967
3932449

dzie:innych kurczyła się, choć nie

w jednakowym stopniu, podczas. qdy liczba obiadów szkolnych wzrastała.
Na 100 obiadów dla dorosłych wydanych w r. 1918, w r. 1920 wydanych jak ?4. a•
. Na 100 obiadów dla dzieci, wydanych w r .. l g 18, w r. 1920 wydanych
iest 64'5'
Na 100 obiadów szkolnych, wydanych w r. 191 S, w r. 1920 wyddnych
jest 156'2
Ilość wydawanych obiadów, względnie ilość konsumentów, malejąca
absolutnie, kurczy si~ bardziej przy uwzgl«;dnieniu przyrostu faktycznego
mieszkańców miasta. Mianowicie
liczba wydanych codziennie obiadów w
stosunku do liczby ludności prz~dstawia si~ w sposób następujący:
1918

.\8~~-:

Ludność

Cały rok
Styczeń

Luty.
Marzec
Kwiecień

Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październ.

Listopad
Grudzień

.-c::~:.o

Iz'S] ~

349500,
341829/
344000
340000 i
343000
345000
3640QO
349000
350000
353000
348000
348000
368000
I

15

18
19

17
20
17

14
12
12
12
12
11

11

19]9

1920
'o"";.; -ć

18";-";.0
,

Ludnośc

j .....

N

I t'd!l

>."

~:g

la

ZE:!

433472 I
399000 I
414000
423000
413000
423000
429000
450666
449882
445634
4486421
453ó21
452220

I

10
12
li

10
10
10
10
10

10
11
10
10

N

Ludność

l0...... ~~:.o
N

Ul ..

I~·E] ~

432881 I 6
454232 I 10
10
451005
436199
1I
R
429775
434045
7
()
433984
4
432559
42R378 I 2
4\ 8414 1 2
4200021 2
425625
3
4
430853

I

-
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.. Gdybyśmy chcieli daty te zestawić z datami innych miast to np. w
LUQhOle w r. ] 91 ~ na 100 mieszkańców z obiadów w tanich kuchniach korZysta przeciębtie dziennie 3-4 konsumentów w r. 1919 1-2, w r. 1920
zn~w 3-4 w Wilni .. w r. 1919 korzysta na 100 mieszkańców przeci~tnie
dZienni€: 42 konsumentów. \V okresie sZ310nej drożyzny wojennej, akcja
?~ży.wiania, jaką prowadzić winny tanie kuchnie ma ogromne znaczenie,
Jezeh gospodarka w nich jest odpowiednio prowadzone .
•"1alejąca liczba konsumentów w łódzkich tanich kuchniach, musi
doprowadzić do poglądu, że kuchnie ze swego zadania w trzyleciu 19181920 nie wywiązywały się najeżycie.
Koniec r. 1920 i początek 1921 wprowadza pewną zmian~; frek~
Wencja konsumentów wzrasta stopniowo i stale, czego dotąd nie można
było zauważyć:
W listopadzie r. 1920 wy-dano obiadów 395021
w grudniu r. 1921
"
449647
w styczniu r. 1921
.,
460692
w lutym
r. 1921
"
579136
,/
w marcu ,r. 1921
"
660400
Do ·września r.. 1920 kuchnie, subsydjowane przez Magistrat w postaci dopłaty do obiadów 7 były kuchniami różnych filantropijnych instytucjI.
Od września 1920 r. zostały umiastowione; utrzymywane były przez Magistrat,
który korzystał z pomocy Polsko-f\m. Komitet. Pomocy Dzieciom, okazy~anej kuchniom od czerwca r. 1919.
W r. 1918, gdy koszt ogólny obiadów wynosił 6.034.700 :~k. Magi·
strat dopłacił 3.403.100; w r. 1919 gdy koszt ogólny wynosił 6.399.800 Ma ...
gistr. dopłacił 4.447.500. -W r. t 920 tylko do paździer- nika Magistrat &lopłacał do kosztów żywienia w kuchniach, od października przy pomocy
p. Pt. K. P. D. i dopłaty konsumentów huchnie aprowidowały si~ same i
~agistrat na ogólny koszt. 4.1'! 2.000 M. dopłacił 2:726.900. Przeci~tnie koszt
Jednego obiadu w poszczególnych latach trzyleciu 1919-20 wynosił: w r.
1918 - 32 f. 1919 - H8 t 1920 - 42 f. Doplacał Magistrc1t do każdego
obiadu w r. 1918 - 18 f. 19 t 9 2(i f. 1920-28 f. Przeci~tna cena sprzedaż
na każdego obiadu wynosiła:
w i. 1918 14 f. w r. 1919 12 f. w f. 1920 - 14 f.
Jeźeli uwzgł~dniemy, że w r. 1918 tylko 69,5 proc. obiadów w
l,U19--69,3 %
a w 1920 51,9 proc. obiadów było płatnych ceny przeci~tne
Cokolwiek się l mienią a mianowicie wynoszą;
w r. 1918 - 20 f., w r. 1919 16 f., w r. 1920 27 f.
Cena obiadów nie wzrastała równolegle z wzrostem cen produktów
Spożywczych, gdyż w tym czasie ceny najważniejszych produktów poszły
w górę wegług poniższego wyszczególnienia cen kontyngensowch
.

kar·
tofle

m~so

wołowe
232M.
28
4.75"
5.12 M.
95
21. 7 "
w roku 1918 za t 00 to dla lat nast~pnych otrzy·

1918
1919
1920
Jeśli uznamy ceny
'mamy stosunki nastąpujące:
f.

mąka
40 f.
85. f.

ceny kontyngensowe
obiadu

1918
1919
1920

100
80
115

mąka

100
212
1280

kar-

tofle

100
121

413

mieso
wołowe

100
237
l095
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W organie Stowarzyszenia urz~dnikó\V państwowych "Nasz€ pismo
z 3. V. 1921 r. czytamy:
Na urzędników spotyka się liczne skargi. Wiele z nich jest nielIsprawiedliwio!" ych, wiele po\\'staje skutkiem \vadHwie urządzon(-j organizacji biurowej i wadliwej admil1;stracji, ale niesb··ty wiele też skarg wywoła
nych zostaje przez to, że niektórzy koledzy nie dość jasno zdają sobie sprawę z tego, że url~dnik jest sługą publiczności i że od postawienia
przez
niego sprawy, od jego osobistego taktu jaki okaże Drzy zetknięciu się L
interesantómi, zależy nie t)ll\o jego opinja, ale i opinja jego kolegów. Ludzie przyzwyczajeni są do uogólnień. Bardzo ?atwo i bez namysłu gotowi są
winy jednostki przenosić na ogół cały i za winy jednostki potępiać wszystkich, a w ten sposób powstaje opinja dla ogółu urzf.;c.iników nieprzychylna.
Opinja taka urabia się li nas szybciej, an;żeli w kaźdym \ innym państwie,
pamiętać bowiem musimy, że urzędników polskich, naszych własnych, nie
mieliśmy, że przyzwyczailiśmy się do rządów zaborczych zawsze zwracać
jako do rządów nam narzuconych i w stałej do tych rządów pozostawaliśmy
opozycji. Pami~ć o tern musi też u urzędników przyczynić Się do wyrobienia ogromnej wyrozumiałości dla publiczności. Każdy z kolegów spotykał i spotyka się z najrozmaitszymi pretensjami, z jakimi interesanci zwracają się do
polskich urzędów, l<ażdu słyszał i słyszy, jak interesant z
wesŁGhnieniem w strollę zaborców posIada: "nie spodziewałem się tego po
pol~kim
urzędniku" i to nie powimio nas niecierpli\v:ć, lecz
właśnie
do
jaknajbardziej wyrozumiałego postępowania zachęcać.
Wyrozumiałość dla publiczności
musi jednak mieć swoje granice.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że do rozszerzania opinji o łapownic
wie przyczyniają się bardzo dawne przyzwyczajenia. Dać" wziatkę" urzęd
nikowi uchodziło do niedawna za coś tak zupełnie . naturalnego. że intere~
sant zwracając się dzisiaJ do poh,kiego urzędnika z próżnymi rękami jest
wprost zażenowally I nie wyobraia sobie, aby tal< można było. Charakterystyczny wypadek opowiadał mi jeden z kolegów. Jakiś interesant przy spo'
sobności załatwienia sprawy ofiarował mu łapówkę.
Urzędnik oburzył się i
postanowił interesanta zaskarżyć. Interesant dowiedziawszy się o t~m przyszedł do urzędnika przebłagać i... przyniósł znowu ze sobą łapówkę. Przyzwyczajenie odgrywało tu tak silną rolę, Żf:' było aż rozbrajające. Od tego rop
dzaju przyzwyczajeń musimy jednak publiczność odzwyczaić, a odzwyczaimy
najskuteczniej w ten sposób, jeżeli bezwarunkowo i bezwzględnie ścigać
będziemy sądownie tych,
którzy z "wziatkami" zbliżają się do urzędnika.
Kilka takich procesów, kilka takich zasądzeri przyczyni się lepiej j łatwiej
do oduczt:nia, aniżeli całe szeregi artykułów i pouczeń.
O ile jednak pod tym względ~m będziemy nieubłagani dla publiczności, o tyle też, a nawet więcej jes2cze nieubłagani powinniśmy być dla
siebie. Publiczność lata całe wytresowana w dawaniu łapówek posiada
pod tym względem spryt nie byle jaki' i umie nieraz łapówce nadać formę
tak zręczną i niewinną, że mniej doświadczony urzędnik sam się nie spostrzeże kiedy padnie ofiarą zastawiającego na niego sieci pająka. Nieubłaganie
teź czuwać tu musimv
nad sobą i ?decydowane zająć stanowisko i za
niezłomną przyjąć zasadę, źe urzędnikowi wolno tylko przyjmować podarunki od najbliższych to jest od rOdziny i serdecznych przyjaciół. Przestrzeganie takiej zasady z wszelką pewnością ustrzeże nas od wielu błędów.
Przyjmując na siebie obowiązki w służbie państwowej pamiętać
musimy, że słuźymy własnej ojczyźnie i że służba ta, o ile z jednej strony
H

~
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jest bardzo zaszczytna o tyle z drugiej ~trony wkłada na nas ciężkie oboWiązki. ObcwiąIki te s~ tern walniejsze obecnie, że przecież nie komu
to innemu, tylko nam właśnie, przypadł w udzIale za~zczyt odbudc. wy administracji polskiej że my a nie kto inny jestesmy tymi, którzy mają na
całe lata przyszłym urzędnikom państwowym wyrobić w społeczeństwie
polskiem należyte stanowisko. PrzY.iąwszy na siebIe obowiązk•. nie może
my traIdować stanowiska naszego jako placówki przejściowej jako miejsca na którem znaleźliśmy się jedynie w braku czegoś lepszego i które
porzuc;ć gotowiśmy, gdy znajdzie się coś lepszego,
lecz musimy twardo
stać na swym posterunku i każdy z nas zosobna musi na tym posterunku
stwarzać dokoła siebie tradycje w lorowego polskiego urzędnika. Nikt, tylko my sarni jesteśmy twórcami naszej opinji, nikt tylko my sami czuwać
musimy ni:1d wiasnym honorem i n3d tem, abyśmy przyszłym naszym następcom pozostawili niczem nieskalany sztandar urzędniczy.

Dział

z

r. L. l~ern, w obecności 17 członków Rady M
(liczba ta do końca posiedzenia powipksza ~ię
do 36·j:.J), zaprosiwszy do stołu prezydjalnego

sprawozdawczy.

obrad Magistratu.

r.

sekretarza:

~ Prezydjłlm. p. P

Uchwała

N2 616.

tokl1ł!]

Zatwierdzając

odczytane
przez
naczelnika budownictwa miejskiego
p. inż. E. Szenfelda warunki konkur!)U na budowę pomnika poległym w
latach 1906- i 907 w walce o wol-ność
narodową i wyzwolenie
społeczne, uchwalono do składu sądu
kcnkursowego powołać: pp. prezydent 1\1. Rżewskiego, łdwników d· r.
St. KopCińskiego j L. lirndta - jako przedstawicieli fv\agistratu, PP,
architektów W. Lisowskiego, Stifel'
1llana z Wars7.awy, S. SzylJera z
Warszawy, artyst~ malarza R. Pro'
Ilaszkę ; artystę rzeźbiarza W. CzaPliskiego - jako przedstawicieli architektury i sztuki.

F. WOjciaka oraz sekretarza
Rundo do prowadzenia pro-

.

Przyjęto

I

;

!

1.

do wiadonl0Ści:

Zawiad~mienia radnych:

Borysławskiego, Chwalbińskiegu,

Adamskiego

GerGrossa, Holenderskiego, JarbIuma, Ka·
łuźyńskiego, Kapłana, Kotko wskiego, Kazanee·
kie], Koź!T\iń~l;iego. Klimaszewskiego, Luboń
l
: skiego. Nowosielskie-go, Pola, Przybylskiego,
Pudlarza, Rapaiskiego, Rosenblatta, Rźewskie··
go. Waszkiewi:za, Włodarskiego, Woiewodzkie'J0' i Zyngerowej, usprawiediiwiających nie,)becność swą na p,hie:izeniu W d:liu dzisiejszym.

I harrit·l.

Fichny,

I

2.

Zaproszenie

Miejskip.go

Uniwersytetu

P-1wslecilOego do wzi~cia udziału w uroczysto~d zakol1czeni a roku sJ:ko lneg). odbyć s ę ma-

jąt~ej w dniu 5 b. m.
3.

Tel~gram Mln!sterstwa

Spraw Zagra-

!li('~ nych treści następu)ącej:

.. D/, ia 7- go ;::zerwca r. b. przybędzie z
do tod·j -::elem zwiedzenia tamtejszych fabryk delegllcja rumuńska, przebywająca.

Z obrad' Rady Miejskie1-

Gdańska

Protokuł

I

obecnie w Wa r s7nwie dla zawarcia konferencyj oJo,;podarczych. Delegacji złoźooej l 10 osób

30 (Illsesji) w 2-gim terminie, zgodnie
towau.yslą
l § 3! D. O. S. M. posiedzenia
I Prza.low::;ki
Rady Miejskiei.
Łódź, dnia

l czerwca 1921 r

Komplet radnych: 71. Kumpl~ t człc-·nk6w
Magistratu: 11. Obecnych radnych: 29. OhecnYch członków Magistratu 7.
Posiedzenie ot .vorzył o godz. 7 min. 15 wiec~Or zastepca p~lewodnkzącego ~~dy Miejskiej,

minister
z

!

Flore~cu

i

ger, n lc-zelni\f

I sl:<,ński,

2

mlłź':mka.

raoca

Prlerny~łu

i ~a.ndlu p
t'.lteJszy minister p.
..\1i~emir,ister Strassbur·
[,..1. Z. hr. Dziedu··

małżonka..

wy j7!'iłu

prze~st~-

Zbysze'Nski i kilku
w'cieli ~fer przemysł'Jwych. Proszę o przYJęcIe
oEcjatnie cielega~Ji, ułatwienie zwiedzenia {abr yk i przygotc;wanie posiłku,"
(Patrz postanowienie \v tejźe sprawie).

Dlienntk

6.
4.

Zarządu

a) Zapytanie r. PraszKiera (zgodnie z

§ 14 R. O,)

treści następuj~cej

:

.Z notatek w prasie dowiaduję się, źe
drukarnia pod firmą .. Praca otrzymkła w
swoim czasie wieksze 7amowienia od Magistratu. Naśtępnie' z tychte notatek dowiaduj~
się, że współwłaścicielami firmy są dwaj człon
kowie R. M. Ot6t zwracam się do Magistratu
z zapytaniem, czy jestmu wiadomom, źe ci
dwaj panowie są wspołwł~ścicielami "Pracy"
i jcźeli tak, jakie POCZ1oił kruki celem udzielenia tym panom zasłużonego urlopu. w
b) Odpowiedt wiceprezydenta Stupnickiego treści następującej;
.. W sprawie tej na zapytanie p. r. Praszkiera komunikuje, że drukarnia .Praca" dostarcza druki dl~ Magistratu, wiem, te taki
artykuł był
w Dzienniku Robotniczym. że
współwłaścicielami drukarni, którzy
figurują
rejestrze handlowym, 'są dwaj członkowie R.
M. O.obiicie ani ja n'ie wiem, jaka jest
struktura prawnI! drukarni .. Praca", ani Magistrat nie miał wiadomości, kto jest współ
właścicielami drukarni i w tym kierunku nie
mogą dać odpowiedzi p. Praszkierowi, zwłasz
cza, te to załatwia p. prezydent Rtewski,
ktory jest 'fi tej chwili nieobecny, i p. kierownik Kancelarji Zarządu Głównego Dziamarski. Pozatem tam, gdzie zachodzi kolizja
pomiędzy charakterem członka R. M., a dostawca dla Magistratu,
rozpatrzenie tej
kwestji raczej naleźy do R. M., n~t de..
Magistratu .•
5. Komunikat przewodniczącego, że na
posiedzeniu Rady w dniu dZlsiejsąm nie uspradliwili swej nieobecności następujący człon
kowie Rady Miejskiej: Berman, Braudc, Danielowicz, Gulewski, Janeclli) K<łffanke, Kenigsborg, Kropf, Langleben, MarcIniak, Mincberg,
Orzechowski, Pokorski, Połuciennik, Węgierski,
H

Wikzyński

i Zylberbogen.

Uchwalono:
l. YJ sprawie ezłonk6w Rody
t\iejskiej nie asprllwicdłiwicljąeyeh
swej nieobe(:n~s('i ne'l posi~dzeniQch

Rody:
Podawać właściwe nazwiska ka·
żdorazowo do wiadomości
publicz-

nej.

11.
gocji

'vi sprawie przyjC;('i6
romańskiej

dele ...

m.

Łodzi.

N224.

(w związku 1 właściwym telegramem Ministerstwa Spraw Zagraniclnych):
Upoważnić do godnego przyjęcia
delegacji na koszt miasta.

III.

VI sprawie

wp:' owad%cńio

zmian do vrojekto Ordynflcji Wy"
lV
bor~zej i Stat(1ta l Uejskiego przy:
j<;tyeh na zjeździe prl,cdstawieidt
mif)st polskkh w Poznaniu:
(głosowanie

powtórne zgodnie

z

§ 23 R. O.):
Zatwierdzić w brzmieniu
nast~
pująeem
p. 4 właściwej rezolucji,
powziętej na posiedzeniu w dniu 31

maja r. b.:
"4 .Kadęneja Rad Miejskich trwa
5 lat."

IV. VI sprawie Przepi~ów Tymczaso\\'ycll. dotyczą~y~h odzi('lanio
be7płatnej pomocy lekarskiej "rn"
eownikom ZtlrzQda l'1iejsk.iego:

F\, t. Zatwierdzić w drugiem
czytaniu: §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zqo'dnie z projektem;
§ 9 w brzmieniu następującem:
"9 9, Z wszelkich świadczeń zawartych w przepisach niniejszych tylko wówczas korzystać mogą osoby
do tego uprawnione, o ile w chwili
zachorowania głowa rodziny znajduje się w drodze;"
'.
zmienić nurl1erację § 9 na 10.
2. Rada .Miejska, w związku z
wnioskiem Magistratu NQ 498 z dnia
7 maja
1921
r. , zatwierdza w
trzeciem czytaniu.

Przepisy tymczasowe, dotyczą
ce udzielenia bezpłatnej porno·
cy lekarskiej pracownikom Za"
rządu Miejskiego oraz najbliź·
szym członkom ich rodzin.
Do czasu uruchomienia w m. Łodzi Pań
stwowej Ka.;y Chorych llstanawi a się następu
jące przepisy tymczaaowe, dotycz~ce udzielania bezpłatnej porno:.:y lekarskiej pracowniko 11l ,
Zarządu Miejskieg:) oraz najbliższym
cz-łQnkortl'
ich rodzin.
§ 1.
Do korzystania z bezpłatnej pomocy lekarskiej i szpitalnej r:a niżej wyszczegćlnionY9 h

Dziennik

Zarządu

7.

VI § 1. mate być
umiesr.czooy na koszt miasta w jednym z.
szpitali miejskich w klasi.:: Ill-ej na' zasadzie

uprawnieni są: 1. pracownicy Zawsz }'stkich katego ryj (etato Wi, nieetatowi, rizienni i robotnicy) jako też
naticzyciele miejskich szkół powszechnych:

.M :ejskiag:>

2. najbliisi niezarob~ujący członkowie ich
rodzin. a mianowicie: a) :2:ona ew. mąź 1 dzieci, o ile te osoby znajduią s i~ na całkowite m
utrzymaniu pracownika ! tworzą wspólnie z
nim jedno ogni~ko domowe; b) rodzice, jeżel
znajduja się na całkowitem utr7ymaniu pracownika.
Udzielania bezpłatnej pomocy lekarskiej
rodzeństwu pracownika zalety kaźdorazowe od
decyzU Prezydjum Magistratu, po Upl zedniem
zbadanill przez "'Vydział Opieki Społecznej stanu materjalnego.

Łodzi.

bliższej, rodziny, wymieniony

~asadach
rządu

m.

pr~ed,tawiooego Wydziałowi Zdrowotności Pu-

blicznej świadectwa lekerskiego,

oru

zawia-

domicnh kierownika biura odpowiedniego wyd,dału, względnie jego zastępcy.
O ile pracownik mip.jski, lub członek

jego

najbliźszej roddny, wymieniony w § 1, pralłnie

być umieszczony w szpitalu w klasie U-ej
winien pokryć r6żnicę kosztów leczenia i utrzy
mania z własnych funduszów.

§ 5.

l

Wszystkim pracownikom Zarządu Mjejskie~
lłO, eWent.

członkom

wymi~niooym

ich najbIitszej

rodzin1

bidą

bezpłat

w § l, wydawane

nie lekarstwa, zawarte w spisie pharmac.
economica, w miejskiej aptece s~pitalnej przy

§ 2.

Wszyscy pracownicy Zarządu Miejskiego
Wydziale Zdrowotności Publiczuej, l1a za:ssdzie
oraz najbllź<;;i członkowie ich rodzin, wymienieni
odp::>wicdnich recept.
wydawanych lekau1.
w § l vtrzymać mog~ bez}:!atną pomoc lekarską
udzielających
porad, ewent. odwiedzaj~cych
(t. zw. porady) w amoulatorjactL miejskich I}lb
chorYGh w ich mieszkaniach.
prywatnych, w gabinetaoh prywatnych specKosztow leczenia w klinikach prywatnych,
jalnie w tym r:elu zaan1ażowanych lekarzy, .
iub własnych miesżkaniach, kosztow. poniesieewent. w innych miejs<1ach, wskazanych przez
sionych na kupno lekarstw, kosztów leczenja
Wydział Zd~owotnoś~i Publicznej.
zębów oraz kosztów, związanych z innemi zaCelem vtrzymania pOrDJcy lekarskiej na·
biegamJ lekarskiemi, poniesionysh przez prależy w wyźej wskazar.y,:,h miejscach
przedsta cownikó'j{ miejskich. ewent członk.Ów ich najwić 5jJecjalne hnki, wylawane przez Wydl.iał
bliższel . lodziny,
wymienionych w § 1, bez
ldrOW.)fno3ci Publtcznej na lasadzi~ od~owied·
uprzedniego porozumieaia ;;iC? z Wydziałem
nich zaświadczeó kierowoikó'N biur poslczegói
Zdrowotności Publiczuej --- rł.agistrat
zwracać
nych wydziałów, względnie ich zast~pców.
nie cędzle.
Przyznawanie pracowoikom Zarządu Miej·
§ b.
skiego
najbliższym
członkom
ich rodzin
W razie choroby pracownika miejskiego
WymienIonym w § 1 r.ozpłatnej po macy lekarMagislnlt wypłaca m'; w ciągu pierwszych
slti~j w ro:izaju: naświetlań lampą
kwarcową,
kąpieli el~ktryc~nych, prześwietlaó promienia-

m: Roentgena, z8strąków wszelkiego
t. p, zalety katderazowo od decyzji

l

rodzajt;.

Prezyd-

jum Magistratu.

§ 3.
W razie

p'oważniejszej

ch\.':'"oby

w::;zysr-y

pracownicy miejscy oraz najbliisl członkowie
ich rodzin, wymienieni W § 1, otrzymywać
, mogą bezpłatną pom.le lekarską w domu.
W tym celu "}/ydział Zdrowotno:ki

Pub

liczneJ na z~sadzie zaświadC'zenia kierownika
biura odpowiedniego wydziału, wzglt;dnie jego
zast~pcj,
posyła
do mieszkania pracownika
jednego ze specjalnie w tym celu zaangaźowa
nych Jekar7y-specjalistów.

§ 4.
W razie potrzeby leczenia szpitalnego
każdy pracownik miejski, lub członek jego naj-

trzech miesięcy całkowitą pensj~, ewent. zarobek. przyczem, o ile nie potwierdzona wiarogodne.m świadectwem I~karslriem choroba
trw~ 3 dni, ewent, króc~j.
wynagrodzeaia za
tern czas (lie wypłaca się.
Wypłacanie pensji ewent. zarobku u dalszy ci~g choroby zależy kaźdorazowo od decyzji PI ezydium Magistratu. O ile cho,roba przedlutej, nit trzy miesięce, pracownik
otlzymuje bezpłatny, lub na zasadzie uchwały
Preiydjum Maglstrat~, płatny urlop do czaau

ciąga się

wyzdrowienia.

O ile

jednak

po

upływie

6

miesi~::;y od czasu ząchorowania nie wraca do
z,ljęcia, przestaje być
oracownikiem Zarządu
Miejskiego.
Pracownice miejskie w razie połogu otrzymlJją 6-cio t ygodniowy ullop płatny.
Kosztów
leczenia położnic w odnośnych przytułkach lub
w domu Magistrat zasadniczo nie zwraca.

Dziennik Zarządu m. Łodzi.

8.

Wypłacać pensję

ewent.
cnoroby winno pra<>ownikom
Centraloe Zarządu Głównego,
zaś tm wydział, w którym
oltatnio był zatrudniony.

zarobek za czas
etatowym BIuro
wszystkim i Dym
dany pracownik

~ 24.

howei celem ustalenia wysokości
,kwoty potrzebnej dla całkowitego
zrealizowania pomocy w myśl przepisów powyższych.

II

I
!'
!

V.

VJ. sprawie wyosygnowtlnio

§ 7.
Komisarzowi Rząda na m. Łódź
w razie śmierci pracownika Zarz8;du Miejpewnej ku.'Oty z funduszów role)"
Rkiego Magistrat wypłaca rodzinie leg:>, pozoski~h no oporządkO\PC\nie list pO"
: tającej na całkowite m utrzymaniu zmarłego
borowych:
całkowit~ pensję za ten miesiąc, w ktorym
Rada Miejska
przychylając się
. pracownik zmarł, jednomiesieczną pensję tegot,
do wniosku Magistratu N2 426 z dn.
tytułem jednorazowej
zapomogi, oraz mk.
19 kwietnia 1921 r" postanawia:
3,Ooq.-na c2.ęściowe pokrycie kósztów p~grzebu.
). powierzyć Komisarjatowi RząW razIe śmiercI członka najbliższej rodzidu na m. t.ódź uporządkowanie list
01 pracownika. wymienionego w § l, Magistrat
poborowych, w myśl art. 41 Tymwypłaca mn, tytułem jednorazowej bezzwrotnej
czasowej Ustawy o powszechnym
zapomogi na cz~ściowe pok'rycie kosztów poobowiązku służby wojskowej, koszgrzebu, mk. 3.000.·- na osobę dorusłą, oraz
tern rnk. 250.000.-;
mk: 2.oeo.·- na dziecko do lat 15.tu włącz2. zezwolić na asygnowanie ponie.
; wyższej sumy z poz. 1 tyto XI, dz.
Wypłacacie pracownikom Zarządu MieJskie- ! I wydatków budżetu Zarządu m. Ło·
go, ewent. członkom najbliższej ich rodziny. ! dzj na rok administracyjny t 920/21,
w,mienionym w § l, wiekszych jednorazowych
upoważniając jednocześnie t\l\agistrat
bezwrotnych zapomóg. zalezy kaźdorazowo od
wobec niewyczerpania kredytu, do
decJzji Magistratu.
podwyższenia jej z lOk. 665.000.I

do mk. 715.000.-;
3. wezwać Magistl at do
nania tej uchwały.
Przewodnictwo obejmuje
miszewski.

§ 8.
Wszelkie nadużycia ze strony pracowników miejskich. związane z udzielaniem bezpłatnej pomocy lekarskiej na wy~ej
wyszCZf':g6lnionych zasadach, pociągają za sobą na·
tychmiastowe zwolnienie z zajmowanego sta·
Dowiska bez uprzedniego wym6wienia pracy.

VI.

wyko·

r.

Re-

'vi sprawie taksy dltl

do-

rożkarzy

m.

Łodzi:

Rada Miejska, przychylając
do wniosku Magistratu N~ 412.
z dnia 15 kwielnia 192 ł r., postanawia:
podwyższyć z dniem l
kwietnia
1921 r. taksę dla dor9żkarzy w nast~pujący sposób:

R.

§ 9,

się

świadczeń zawartych w przeniniejszych tyllto wowczas korzystać
mogą osoby do tego uprawnione, o Ile w chwili zacborowania głowa rodziny znajdUje si~ na

Z wszelkich

pisach

urz~zie.

§ 10.

I.

Przepisy niniejsze wchodzą w życie po
zatwierdzeniu ich przez Radą Miejską. l
chwilą tą tra..:ą moc prawną wszelkie obowią
zuj,:ce dotąd uchwał, i rozporządzenia Ma~d·
str.tu, dotycz,:ce udzielania pomocy lekar:;lriei
pracownikom miejskim.
Opracowanie przepisow uzupełniających i
wJkonawczJc~ poleca si~
Wydziałowi Zdrowotności Publict.neJ.

dla

dorożek

jednokonnych:

za kurs w miesc!e z wyłącz~·
niem kresów w dzień mk. .80.- w
nocy mk. 100.-,
ze kurs z centrum miasta na kresy w dzień mk. 120.- w nocy mk.
160.-,
za kurs z centrum miasta do dalej położonych kresów w dzień mk.
. 200.- w nocy mk_- 240,-,
za kurs clo stncji tódź-Warsza~
B. Po nadesłaniu przez Magi· ;
strat właściwych danych cyfrowych, wska w dzień mk. 100.- w nocy
takowe skierować ~o Komisji Skar- ,120.-,

l

Na 24.

Dziennik Zarz"'du m.

Łodzi.

9.

---------------------------------~------------------------za kurs do stacji

Łódź--Warsza

\liska z kresów w dzień mk.

VII.

120.-

w nocy mk. 160.-,

za kurs do stacji Łódź-Kaliska ze

St6:

~Szystkjch ullc z wyjątkiem zachodnIej części miasta w dzieó mk. 200. I
f\.
I Rząd
W nocy mk. 250.-,
la

kurs z jednej

stacji na

VI sprawie likwidacji Ko-

Rozdziału Chl~ba i l"\ąki i
\vydzlałn Zaprowiantowania :'li6-

mitetu

niedosŁarczaf1ia przez
dostat~cznych
ilości
mąki
I\ontyngentowej i zboża, wskutek

dru-

~ą W dzień mk. 250.- w nocy mk.
·JOO._,

\Vobec

czego miasto, utrzymując aparat administra cyj ny Komitetu
Rozdzi3łu
.
Za kurs ze stacji Łódź -- War- Chleba i Mąki, ponosi ogromne straszawska do miasta w dzień mk. 100. ty, na pokrycie których Ministerstwo
Skarbu środków finansowych przy- w nocy mk. 120.-,
I
Za kurs ze stacji Łódź-- Warsza- i znać nie chce,-- Rada Miejska, przyWska na kresy w dzień mk. 120.-- : chylając się do wniosku Ma!1istratu
W nocy mk. 160.-, .
! ł{g 444 z dnia 22 kwietnia 1921 r.,
Za kurs ze stacji Łódź·---Kaliska postanawia:
do miasta w dzień mk. 200.- w
1. przystąpić do likwidacji KominOcy 250.-,
tetu;
2. w związku z powyższem, wy::
Za ku rs ze stacji Łódź kaliska
na kresy w dzień mk. ::30n.- w no- i mówić wszystkim pracownikom praCy mk. --R00.-..
cę ra zasadach 0gólnie przyjętych;
n bag aź do 25 kg, bezpłatnie, po·! B. utworzyć Komisję likwidacyjad 2f.) kg. w dziel!] r.- k. 20.ną, w skład której weszliby: członek
I. wynajem dorożek na
godziny: l'v\agistratu, 4 członkowie Rady Miejs~a godzina - mk. 200.-, Il-ga
skiej. n czelnik Wydziału Finanso~~dz. mk. 175.-, i następne - mk. wo-Rachunkowego. oraz dyrektor
0.k;erownik biura i główny buchałter
Komitetu;
Ił. dla dorożek parol-<onnych:
4. przekazać niektóre czynności,
jak. Ilaprz.: zaopatrywanie ludności w
taksa o 25°/0 wyższa.
mąkę, chleb i cukier,- Wydziałowi
. Uwagi: J. Nocna pora.liczy się od Zaprowiantowania Miasta;
~Odz. lIJ'ej wieczorem do gad? o'ej
5. delegować do Komisji Likwiano.
__
dacyjnej z rClmienia Rady Miejskiej
s 2. la jazdę poza obrębem mia- rr.: M. Helmana, F. Lubońskiego, L.
~al na pogrzeby. wesela i chrz ciny J. Mincberga i L. Szymańskiego (przez
Pła<:a zależy od urnowy.
aklamację);
s .3. Należność za jazdę do wszy6. wezwać Magistrat do wykonas~~ICh miejsc publicz.pych uiszcza nia tej uchw'ały.
I~ zgóry.
B. Następujący wniosek r. Wajsa:
d 4.. Zabrania się przyjmbwać do
Rada Miejska wzywa Magistrat
2~rozek więcej, niż 3 osoby, lic7ąc do zwróćenia się do Rządu w przedJe dzieci do lat 12-tu za jedn~ miocie dostarczania miastu należnych
OSObę dorosłą.
ilości mąki kontyngentowej oraz pon)" B.
Zwrócić się do czynników kryci a dotychczasowych zaległości.
w!ąrodajnych w przedmiocie zoboC. Następujący wniosek frakcji
t ~lan;a dorożkarzy do wywieszania
"Bund"
da .sY na miejscu widocznem zgo·
R,lda iviiejska postanawia:
'iłnle z § fi właściwych przepi sów
p Ydanych w dniu 1 stycznia 1 g l $ł r.
utworzyć
Komisję Rprowiza~
wr'l.~z Przezydjum Policji Państ ~'O' cyjną celem opiacowania projektu
ej w Łodzi.
planowej w tej dziedzinie gospodarn C. 'Nezwać Magistrat do wyko- ki , 5amorzą,~u Miejskiego; w skład
ania tej uchwały. Komisji wchodzą: 2-ch członków Mai

I

o

głstratu,
3-ch radnych. . po jednym
przedstawicielu z centrali zwiqzków i
zawod:lwych i po 2-ch przedstllwicieli zwiqzków kooperatyw;
2. delegować do rzeczonej Ko'
misji z ramienia Rady Miejsl~iej rr.:
N. Baumgartena, G. Praszkiera i \Ń.
Wilczyńskiego (przez aklamacj~);
3. wezwać Magistrat do natych-.
miastowego zwołania rzeczonej Komisji i przedstawieria w tej mierze
Radzie Miejskiej konkretnych wniosków w terminie dwutygodniowym.

D.

~

Dziennik Zarządu m. Łodzi.

to.

Nast~pujący

wniosek r.

Jara-

postanawia

odro-

nowskiego:
. Rada Miejska

czyć rozpatrzenie sprawy likwidacji
Wydziału Zaprowiantowania l"\iasta
w myśl wniosku Mag1stratu NQ 526

z dni2\ 13 maja 1921 r. do czasu
przedstawienia bilansu i szczegóło
wego sprawozdania z działalności
wzmiankowanego wydziału,
zobowiązując jednocześnie tĄagistrat do
nadesłania właściwych
danych w
terminie najdalej dwumiesięcznym.

ViiI.

VI sprawic prz(:jc:cia

od

Łódzkicgo Chrześć. Tow. Dobro~zynnoś~i administracji
przytołku

noc1cQowego przy ul.

Cmcnt.rnej

rił lOa:

Reda Miejska w związku z wnioskiem Magistratu ~ 480 z dnia 29
kwietnia 1921 r., postanawia:
l. przejąć z dniem
l
kwietnia
1921 r. od Łódzk. Chrześć. Tow.
Dobroczynności adrninistracj~
przytułku noclegowego przy ul. Cmen
tarnej Na 1021 z warunkiem,
iż
budynek Wlaz ze znajdują<,ym si~ tam
inwentarzem b~dą oddane na czas
dzierżawy Magistratowi dą dyspozycji;
2. zatwierdzić projekt budżetu
tej instytucji, przewidujący w' wydatkach kwotę mk. 170.000.-;
;). wezwać Magistrat do wykonania tej uchweły.

IX.

W sprawic

podwyższenia

pobiert'ln~ch przez Urząd
Rozjcm~zy do spraw najmu:

oplot

24.

W związku z Ustawą z dnia 17
marca 1921 r., zmieniającą przepisy
tymczasowe o kosztach sądowych
(Dziennik Ustaw N2 32 z dnia 12
kwietnia 1921 r.), Rada Miejska,
przychYlając się do wniosku
Magi'"
stratu Mg 503 z dnia lO maja 1921
r., postanawia:
1. polecić temuż Urz~dowj pO·
bieranie od dnia 17 maja 1921 r. go'
towizną -- przewidzianych wart. 19
Ustawy o ochronie lokatorów z dnia
18 grudnia 1920 r. - opłat na rzec:
miasta za czynności sądowe w nor'
mach nastE:pujących:
a) od spr~w, dotyczących lokali
drobnych, których cena najmu nIe
przenosi mk. 2.000.-- rocznie, --. za
wpis· - 3°/0 od wszelkich podań
mk. 10,'-' od każdego dor~czonego
wezwania mk. 5.--, i za odpisy
wszelkiego rodzaju dckumentów po
mk. 10.-;
b. od spraw. dotycZąCYC!l lokali
wi~kslych, których cena najmu jest
wyższa, niż mk. 3.900.-, rocznie,za wpjs 3°10' od wszelkich podtUl
mk. 10.-, od każdego dor~czonego
wezwania mk. 20.-- i za wszelkiego
rodzaju odpisy dokumentów po mk.
40.-;
2. wezwać Magistrat do wyko'
nania tej uchwały.
X.

W sprawie sabsydjam dltl
Towarzystwa
Kredo'"
zn6w~zego :
r-'>olski~go

, Rada Miej51ta, przychylając sj~ do
I wniosku
l'\agistratu Ni 540 z dnie!
I

117

maj~ 1921

i

T.

przyznać

postana~ia:

Polskiemu Towarzy"
stwu Krajoznawczemu w Warszawie
jednorazowe subsydjum z funduszóW
miejskich na odbu-jow~ w Zakopa"
nem Domu Wycieczkowego dla młO"
dzieży szkolnej;
2. wnieść na ten cel d~ Zamie~
rzeń Skarbowych Zarządu m. ŁodZI
na rok administracyjny
1921-sZY
kwot~ 09ó1nlł mk. 150000.
3. wezwać fv\agistrat do wykO'
nemia tej uchwały.
J.

--

KI 24.

Dziennik

Zarządu

Yl Srrowi~ ndzieJenill Okn; ...
Opieki
ł\inisterstwa Spraw 'W ojskowyrh
w Łodzi koncesji no wyłą<"zne praw~ prowadzcnio \\? m. Łodzi przedsl~biorstwfl G:ysz('zenitt obu wio
no (11i('a~h rniaSl(\ch.

\VI.

gowej

Ekspoz~tGrz( Sekcji

. Rada Miejska w związku z wnjo-

sklem Magistratu -

318 z daia

25

marca 1921 r. postanawia:
O f'-·. Udzielić Okr.. Eksp. Sekcji
PIekl M. S. W. w Łodzi koncesji
na prawo prowadzenia w m. Łodzi
przedsiębiorstwa czyszczenia obuwia
n~ ulicach miasta na niżej wyszczegOlnionych warunkach:
1. Celem dania motności zatrudmenia inlialidów wojskowych) udziela si~ Okręgowej
~ksPozyturze Sekcji Opieki Min. Spr. W. w
ŁOdzi toncesji na wyłączne prawe prowadze nia
".

Łodzi w ciągu

11la koncesji,

roku,

licząc

przedsiębiorstwa

od

dnia wydac czyszczenia

obuwia na ulicach miasta.
2
Na zajęcie poszczegÓlnego posterunku
Cl.lszczenia obuwia nalety u"Yskać zgodę Kotrlendy POli:>ji, a przy stacjach kolejowych
odpoWi:dniej władzy kolejowej.
. 3.

4, Właściciel zaświadczenia winien jest st&przy sobie dla legitymowania si~ w ra~le kontroli ze strony powołanych organów
Iftiejskich lub policyjnych

1~ mieć

Zatrudnieni na posterunkach inwalid~i
do przestrzeQlnJa cz.ystości w
Odz.ieniu, do trzymania narzędzi w odpowiedOlej skrzynce i nie rozkładania ich na chodnikll. lICie wolno im uprawiać handlu JakiemikOl/lek artykułami.

5.

OboWiązani są

Okr. Ekspo7. Sekcji Op. Min.

1flązana jest do ogłaszania taksy za

J\le.
.

6.

S. W. oboczyszcze-

O ile czyściciel obuwia nie

zastosuje

SIę do wymaganych powytej pl zepis6w, to na

~~danie władz miejskich, policyjn)ch lub koleJO ltJCh akr. Ehpoz. Sekcji Op. M. S. W. win-

11.
posterunku

odebrać zaświadczenie.

7
Od każdego 2'aj~tego posterunku Sekcjrt Opieki !:<.lbierze od zatrudnionego inwalidy
wpl'aci do Kasy Miejskiej po mk. 50.--· tytułem opłaty koncesyjnej.

Uwaga

Treść punktów

być zaznaCiona na

4, 5, 6 i 7 winna

zaświadczeniu.

wymienionem w punkcie 3· cim.
8. Prawa, wynikające z ni niejszej konceiji. nie mogą być odstąpione komukol wiek ivnemu bez zgody Magistratu.
9. W razie niezastosowania si~ do warunków koncesji, koncesja mote być cofnięta.
10. W razie niewyzyskauia niniejszej koncesji w ciągu pierwszych 3-ch miesięcy od daty
wydania koncesji, konce,;ja przestaje obowią
zywać i Magistrat mc.cen jest udz!elii jej ko-

mu inr.emu.

B. Upoważnić Magistrat do ewentualnego zwolnienia od opłaty
koncesyjnej Okr~gowej ekspoz~tury
Sekcji Opieki Min. Sprąw WYJsko ..
wych.
C. Wezwać Magistrat do wykonania tej uchwały.

Okręgowa Ekspoz. Sekcji Opieki M. S.

c~ełliu.

Ł~odzi.

na mu cofnąć prawo zajmowania

XII. VJ. spr6""i~ opłot zo szyl ..
dy i reklamy <Imiesz~zan~ no fron ..
ta~h domo\l'ych 100 da('h~H'h:

'IV. wyda lDwcł1idom, których chce zatrudnić,
aaŚWiiidczenie, te na zasadzie koncesji, udzie-

lonej przez Magistrat m. Łodzi, taki a taki inVtalida jest uprawniony do zajęcia posterunku
cłYszczenia obuwia. Zgoda Komend, PolicJi
lub 'Nłaściwej władzy kolejowej na zajęcie posterunku winna być zaznaczona na zaświad

m.

przepisów uzneć
czytanie.
B. Zatwierdzić w drugiem czytaniu ], 2, 3, 5, H, 7, 8, 9 zgodnie z
projektem;
punkt 10 w brzemieniu nast~plJP..

za

Roze3łanie

pierwsz·.~

jącem:

I

.,Napisy na wszystkich szyldach
powinny posiadać tekst polski, przyczem napisy w innych i~zykach obok polskiego są.dopuszczalne: wszel·
kie napisy winny być ortograficzne,
w przeciwnym razie ulegają usuni~
ciu'-;
11, 12 i 13 zgodnie z projektem;
skreślić punkt 4 oraz w związku
z tern zmienić numerację pozostałych.
C. RadZ2 Miejska w związku z
wniosKiem Magistratu Na 376 z dnia
25 marCa 1921 r. Z22twierdz22 w trzeciem czytaniu.

....

1')

Dziennik

Zarządu nl. Łodzi,

Pr~episy

nOl mujące pobór opłat na rzecz
Kasy Miejskiej za szyldy i reklamy umieszczane 11"\ frontach domów lub na dacha.::h:
1. Sżyldy do O, l!:. m. kw. powierzchni
są wolne od opłaty. o ile firma wywit.sz.jed~n
taki szyld. O ile firma wywiesza więcej takich
szyldów, wtedy wszy~tkie or.e poilegają opła

Z powodu

pory przewodniczący o godz. 11 min. l;) wie'
czór zamyka posiedzenie.
Przewodniczący: (-) L tv\. Kern.
fi. Remiszewski,
Prowadzący protokul: (_.) P. Rundo.

ck.
2
Pojedyńcze sąldy.
których powierzchnia j€st większa, niż O. 15 m. kw .• podlegają oph.c:e po 10 marek 7.a kaźde O. 1') m. kw.
w stosunku rOC:lr.ym. Część roku lici'y się la
cały rok.
3. Wielkość ~zyJdu oblicza się wraz /.

spóźnionej

Prołokuł
01 (Iii) sesji w 2-lm terrniflie~
zg. z § 31 D. O. S. M.,

I

posiedzenia Rady Miejskiej.
i...ódź, dn.

7 czerwca 1921 r.

Komplet radnycb; 71. Komplet członkóW
Magistratu: 11. Obecnych radnych: 47. Obec'
nych członków Magjstratu: 8.

ramą·

:"apisy malowane :;a muraCh podlegają
ej 5amej opłacie. co szyldy wy Nieszane.
W braku ramy oblicza się długość vledług
najdłuższego
wiersza i wysokość napisu :11
górnego blzegu do dolnego brzegu napisu.

4.

Posiedzenie otworzył o godz. 7 mln. 55
wiecz. zastępca przp.wodniczącego R. Miejskiej
St. Rapaiski. w obecności 39 radnych (liczba
ta stopniowo powiększa się do 5S-iu) zaprosiwszy do stołu prezydJalnego r. r. sekretartY
W. Adamskiego i F. Sadoc.z;yńskiego, p6i.nie.;
r. A. Koziołkiewicz6wnę, ora? sekretarza Prezydjum. p. P. Rundo. do prowadzenia protokołd.

5. Do szyldów zaliczają się takie ruchome reklamy z obrazami kinematografów oraz
szafki wystawowe.
ó. O każdym wywieszonym szyldzie wła
ściciel winien
zawiadomić
Magistrat z podaniem wymiarow jego nie później. jak w tydzień
po wywieszeniu.

Przyjęto

do

wiCldomości:

W razie zaniedbania tego, Magistrat maźe
1. Oświadczenie przewodnicz,\,.:ego,
że
nałożyć karę na właściciela szyldu w wysokowobec nie dojścia do skutku posiedzenia w
ści potr6jnejopłaty poza zwykłą opłat~.
pierwszym termitlie, z . vołanego 0<'1 gonz. 6-tĄ·
7. Na gmachach, mających znaczenie hi·
dzisiejsze posiedzenie Rad) w 2- im te.rminłe.
storYt:zno-zabytkawe lub na domach o wybitzwołane na godz. 7-ą, jest
prawomocne beZ
nej wartości architektonicznej, zabrania się
wzg!ędu na liczbę obecnych.
wywieszania wszelkich znaków reklamowycH.
2. Zawiadomienia radnych: Bińkowskiej.
któreby wykonaniem, treścią lub wymiarami . 'Danielewicza, Ficbny. Gerhardta. Grassa, HUobniżyły znaczenie hi.storyczne 'lub wartość
szera, Jaran owski ego, J~rb) uma. Kenigsberg"
architektoniczną gmachu.
Kotkowskiego, l{ożmińskiego, Klimdszewskieg O•
8. Utwierdzenie szyldów prostopadle do
Łęckiego,
Polaka, Pudlarza,
aszkiewicz a .
iica budowli i wiszącyc;-, nad chodnikar;-j jest
WłodarskiegC'.
Wojewodzkiego.
Zyngerowej,
usprawiedliwiających nieobecność swą na dziW zupełn.oŚd wzb: onione.

I

I

9. Napisy na wszystkich szyldach powinny pIJsiadać tekst polski. przyczem napisy VI
innych j~zykach obok polskiego są do pu 5zczC\lne, wszelki t: napisy wiftny byc ortograficzne,
w przeciwnym ra7ie ulegają usunięciu.
10. w ra7ie zwłoki w uiszczeniu 0płaty
pobierany bę dzie 1% kary za każdy miesiąc.
Zaległości kędą
eg?ekwowane z doliczeniem ko~;zt6w i kary.
11. Wykroczenie przeciwko
niniejszym
przepisom podlegają karze z art. 138 kod. karnego.
12. Przepisy niniejsze wchodzą w życie
z doiem l styczoia 1922 r.

sie,szem posiedzeniu
3) Sprawozdanie r. r. Danielewic7ił i Rapalskiego w sprawie porządków w Domu dla
chorych chronicznych (p. post. w tejte lipr.).
4) Odezwę Wojewóhtwa Łódzkiego, Dep,

Adm., w sprawie zmiany nazw u lic i plac6W.
5. Oświadczenie prezydenta w imien io
Magi .. t.atu o wycofaniu sprawy:wyboru jedne'
go człon~a Rady Miejskiej do delegacji Zapro'łł·
Miasta, na miejsce w.-prez. Wojew6d,kieg o,
nade5łanej Radzie Miejskiej
przy odezwie

Nil 2313/21-1 z dn. 23 maja 1921 r.
6. Oświadczenie przewodniczitcego, ie na
<bisiejuem posi~dzcUliu R. M. nie usprawiodU"

N!! 24.

Zarządu

Dziennik

/. Odezw~ Województwa Łódzkiego, Dop.
Sam .. w spraWIe zatwierdzenia przez Mmisterstwo Spr. Wewn. uchwały R. M. z dn. 6 patdziernika 1920 1'. o poborze podatku mieszkaniowego na "zeCl m. Łodzi (patrz post. w
tejże sprawie).
WYBRANO (przez

aklamację)

nieobecności r. 8. Kotkowskiego) -

(Da czas
r. Sto Ma-

Cińsltą·

Do Delegacji Opieki

2)

nej -

Społecz

r. St, Wnukowskieg:>.

Do Kom isji Wojewódzkiej wal-

:-3:

na członka - w prez.
~. S1upnickieg 0, na zastępcę .. r. L. Kerna.

ki z alkoholizmem:

Uchwalono:
J. W sprawie
mieszkanio.wego:

pOD~)ra

podatko

Przyjąć

do wiadomości następu
wniosek Magistratu Na 611 z
dn. 27 maja 1921 r.:
"Przyjąć do wiadomości zastrzeżE!
nie Ministerstwa Skarbu, wyrażone
. W nadesłanej przy piśmie Departa~
l"J1entu Samon:ąoowego Województwa Łódzkiego N~ L. S. M. 39-6/11 z
dnia 11 kwietnia 1921 r. odezwie
Ministerstwa Sp;-aw Wewnętrznych
~ S. F. 2217 i4 z dnia 31 marca
1921 roku - przychyloI:O się do
Wniosku Odddzfału Podatkowego NQ
919/21 łV~a 1. dnia 27 maja 1921 r. i
:Zdecydowano podatek mieszkaniowy
na rzecz miasta pobrać zarówno za
rok 1921 jak i za rok 1020.
, Uchwałę n~nieiszą przesłać Radzie
Miej~kiej z prośbą o przyjęcie co
jący

iI.

sterstwa Skarbu z dn. 18 kwietnia
L. 6487/ D. B. (972) W. P. tyzaliczki na pokrycie przewidyi wanego niedoboru budżetowego 'fi
r/adm. 1921-ym, na warunkach ustalonycj, w reskrypcie Min. Spr. Wewn.
L. S. M. 285 z dnia 2g kwietnia
1921 r.
Rada Miejska zobowi(1zuje Sif;
spłacić pożyczkę i gwarantu'je spła'"
cenie jej według powyższych warunków całym swoim tak nieruchomym Jak i ruchomym majątkiem,
oraz wszystkiemi dochodami komunalnemi.
Spłaty i zwrot
pożyczki
winny
być wniesione do Miejskiej
Kasy
Skarbowej w złotych (walucie Pań
stwa Polskiego) według kursu urzę
dowego_
.
Do wystawienia odnośnego skryptu dłużnego ; pokwitowa nia z odbioru upoważnia si~ Magistrat, w
de. wód czego własnor~czne podpisy.

I r. b.
I tulem

(W głosowaniu hrało udział 55
człCJnk6w Rady
M.iejskiej; uchwał~
powzi~to jednomyślnie.)

IV. VI sprowie z6ciflgni~cift
od Rządu pożyczki krótkoterminow~j ,w kwocie mk. 12.750.000.(5.000.000.- -1-7.750.000.-) na pokrycie \\lydotków, związony~h z
50 0 io-ym podw,ższeniem poboró\l?
pracowników miejskh.'h w okresie
od dn. 15 stycznia do 31 morca

\\T sprf1wtr sprawozdania z
Pol ..

l łJ21

d7.iclłiJlr10Ści Z'Ih'ią;;:Iw I1tast
skiC'h Ul OKres aviegły.Przyjąć jo

wiadomości

dania zgłoszone

sprawozprzez r. L. Kerna,

członka Zarządu Związku.

III.

Rrządu

W sprawie
pożyczki

30.600.000.-

zociągni~cio

w

tytułem

kwocie

od

mk.

zaliczki na

13.

Rada Miejska m. Łodzi uchwala
przyjąć od Państwą Polskiego
po'
życzkę krótl<oterminową w wysokości mk. 30.600,000- (wyraźnie: trzy ..
dzieśd
miljonów sześćset tysięcy·
marek), przyznaną reskryptem Mini-

2atwierdz~jącej wiadomości."

.

Łodzi.

pokrycie przewidywewego niedoboru
budżetoweQo
UJ
rjadm.
1921-ym -- (I-e o'ch\\"olenie)-

wili swej niecbecności następujący członkowie:
Braude, Kaffanke, Kropf,· Nowosielski, przy··
bylski, Zylberbogen.

1. Do Komisji Skarbowej

m.

l
I

r., -

(I-e u(:hwalenie)-

Rada Miejska m. ł'~odzi uchwala
przyjąć od Państwa Polskiego pożyczkę krótkoterminową w wysoko
ści mk. 12.750.000.- (wyraźnie: dwanaście miljonów siedemsetpięćdzie
siąt tysięcy marekJ, przyznaną reskryptami t\inisterstwa Spr. Wewn.
N2 S. F. 2678/2 dn. 2ó lutego 1921

14.

Dziennik Zarządu m. Łodzi.

NI 24.

r. i Ma S. F. 2678/8 z dn. 18 maja niedoboru Zarządu Miejskiego w
1921 r. na pokrycie wydatków, zwią okresie od dnia 1. kwietnia do 31
zanych z óO%-ym podwyższeniem maja 1921 r., na warunkach ustalopoborów pracowników miejskich w nych w odezwie Departamentu Sa~
j
okresie od dn. 15 stycznia do 31 morządowego Województwa Lódz~
marca 1921' f. na warunkach ustalo- kiego L. S. M. 889/17 Ił z dnia 24
nych w odezwie Min. Skarbu Dep. , maj21 1921 r.
B~di. Na L. 2438/21 z do. 10 lutego
Rada Miejska zobowiązuje si~
f. b. (pismo Izby Skarbowej Łódzkiej spłacić pożyczke: i gwarantuje spłace
do Magistratu z dn. 25 kwietnia 1921 nie jej według powyższych warunków
1Io..Ł L. 18723121 (
k
.
r. nil J. 5170
oraz res ryptu Mm. całym swoim tak nieruchomym jak
5pr. wewn. z dn. ::18 maja r. b. N2 i ruchomym majątkiem, oraz wszy~
5. F. 2678/3 (pismo Województwa stkiemi dochodami komunalnemi.
Spłaty
i zwrot pożyczki winny
·
D ep. Sam., L. SM.
401111
lód Z k lego,
(4)·
Z
być w noszone
do Mi ejskiej kasy
q". 23 maja 1921 r.)
.
skarbowej w złotych (walucie Pań
Rada Miejska zobowiązuje sie: stwa Polskiego) według kursu urzę'
wpłacić pożyczke: i gwarantuje spła
dowego.
cenie jej według powyższych warunDo wystawienia odnośnego skry'
ków całym swoim tak nieruchornym ptu dłużnego i pokwitowania z odjak I ruchomym majątkiem, oraz bioru upoważnia sie: Magistrat, w dowszystkiemi
dochodami komunał wód czego własnoręczne podpisy.
nemie
(W głosowaniu brało udział 55
Spłaty i zwrot
pożyczki
winny członków Rady Miejskiej, z których
być \Pnoszone
do Miejskiej Kasy jeden oświadczył się przeciwko uSk~rbowej w złotych (walucie
Pań
chwaleniu.)
stwa Polskiego) według kursu urze:VI. W sprowie wypł(\~enif\ Zodowego.
rztldowi Związku t\iast Polskich
. Do wyst8wienia odnośnego skryskładki członkowski~j zo ~ok 1921ptu dłużnego i pokwitowania z odbioru upoważnia sie Magistrat, w I
Rada Miejska, przychylając' sir:: do
dowód czego wł21snore:czne podpisy. wniosku Magistratu N'g 502 z dnia
(W głosowaniu brało udział 56 10 maja r. b., postanawia:
cllonków Rady Miejskiej, z których I
1. wypłacić Zarządowi Związku
jeden oświadczył si~ przeciwko 1)- Miast Polskich w Warszawie pozo·

I

I

chwaleniu).

V. VI spro\1)i~ zflei(\gnic:cia od
Rzqdo potyczki krótkoterminow~j
Ul kwocie rok.
8.650.000.- na u ...
~op~łnitliflC~ pokryci~
ni~doł>oru
bodt~to\1)~go Zorz(\da
t\i~jskiego
\P okr~si~ od dnio 1. kW.dnio do

31. majo 1921 roku- (I-c uchwo ...
lcnie)Rada Miejska m. Łodzi uchwala
przyjąć od Państwa Polskiego poży
czk~ krótkoterminową w wysokości
mk. 8.650.000.- (wyraźnie: ośm miljonów sześćsetpięćdziesiąt tysiE:cy
marek), przyznana resk fyptem Minisłer$tw8 Spraw Wewnętrznych l'łr. 8.
M. 309 z dnia 1~ maja 1921 r. na u~upełn,.j_ce pokrycie budżetowego

stałą
należność
w kwocie
mk.
I11084.800.-.,
tytułem składki członkow'

skiej za r. 1921-y,
2. wezwać Magistrat do wyasygnowllnia wzmiankowanej kwoty z
właściwej pOZYCJi budżetowej Zarzą
du Miejskiego na rok administracyjny 1921-y.

VII. \4J

spr~\pie

porządkÓW

w

domu dlo chorych chronicznych--:1. wezwać Kuratorjum Domu dla
chorych chronicznych w osobach
członków Rady Miejskiej:
Ch. 1.
Bermana. 1\. Gerhardta i 1\, lęckie
go, do roztoczenia istotnej opieki
nad instytucją powierzoną ich pie"
czy, przesyłając im jednoc;ześnie do
wiadomo ści odpis właściwego spra-

Na 24.

Dziennik Zarządu m. Łodzi.

Wozdania rr. Oanielewicza iRapal·
skiego.
2. następujący w'niosek r. Maciń
Skiej:
Wezwać Magistrat wzgl~dnie K-sjt:
Kulturalno-Oświatową do zaj~cia si~
Zorganizowaniem bibljotek
ruchomych, celem umożliwienia tą drogą
dostarczenia chorym strawy duchoWej.
3. nast~pujące
dezyderaty r.
Drabarka:
Wezwać Magistrat do
a) oddania na użytek cho,rych
O~rodu przy Domu dla chorych chro··
nJcznych,
b) przeprowadzenia gruntownej
dezynfenkcji lokalu oraz reperacji dac~u, celem zabezpieczenia poszczegolnych ubikacyj od zaciekania,
c) pociągnj~cia do odpowiedzialno~ki winnych
stosunków, panują
<::yt:h w Hospicjum.

15.

Sprawozdanie Miejskiej pracowni
psychologicznej.

· Miejska pracownia psychologictprzy Wydziale Szkolnictwa czynI na
na jest od
1919 r. W pierI

września

i

. wszym roku szkolnym t. l. do poło
./ wy czerwca 1920 r. zajmowano si~
I wyłącznie .~agadnieniem praktyczI nyr~. Zadam~ to polegało na wydziei lemu ze szkoł powszechnych miej! skich dziE:.ci umysłowo niedorozwi~
'nj~tych
i przekazaniu ich szkole
pomocniczęj, otworzonej w pażdzier
niKll 1919 r. Badanie prowadzono na
podstawie skali metrycznej BinetaSimona-, słuźZłcej do określenia normalności, wzgl. umysłowego ł niedorozwoju dzieci w stosunku do i<:h
wieku. Przez rok szkolny zbadano
200 dzieci. Z tych Cl~ŚĆ po przeprowadzeniu konferencji z nauczycielami zbadanych dzieci pozostawiono w
szkole normalnej, cz~ść zakwallfikoVIII. W sprl'wic prowadzenia wano do szkoły pomocniczej, do
TCdtru l'\kjsKicgo w s~zonir:: przy... której jednak UCl~szczają ty mczasem
szłym-·-·
niewszystkie zakwalifikowane dziec: z
Rada Miejska, przychylając si~ powodu braku miejsca i zbyt małej
do wniosku Magistratu, postanawia:
ilości sił nauczycielskich. Szczegółowe
l. upoważnić Magistrat wraz z sprawozdanie zbadań za ubiegły rok
K~misją Teatralną do wszcz~cia w tej szkolny b~dzie w najbliższym czasie
rruene pertraktacyj oraz zawarcia wydrukowane w "Szkole Powszechk
neJ· ...
antraktu l wybranym kandydatem
\
Wyniki tych badań potwierdzają
Iub spółką teatralną,
2. sprawę ustalenia wysokości i użyteczność metody Bineta-Simona
e\V.entualnego subsydjum oraz za- l dla oceny niedorozwoju umysłowego
tWierdzenia kontraktu przekazać ko- dzieci, wskazują jednak obok sluszmisji specjalnej dla ostatecznego za- ności samej zasady pewne braki VI
łatwieni~ (zq. z art. 22 D. o S. M), I układzi~ s~a\i metry~zne!. Braki te
" 3. powołać do rzeczonej Koml'" . są d.w0.1aklego .rodzalu:. Jakościowe,
.S]l członków Rady Miejskiej: L. Rrn'
w~mka]ąc7 z. n.teodp )w.Jednego roz'
dta, W. Badziana. L. Kerna R. Stup- mleSZC7.~ma.1 nleodpowJ~dnlego donickiego i L. Wajsa,
'1 ~o~u. nlektor~ch zadan. (testów) i.
1I0sclowe, ktore powstają stąd że
. ł. wezwać Magistrat do pbda
nla Radzie Miejskiej do wiadomo$ci skala metry~zna przeznaczona jest
kontraktu r atychmiast po zawarciu I tylko dla dZle~, do lat 12 tu, gdy
go.
tymczasem komecznym okazuje sit:
Ze wzgl~du na spóźnioną porę doprowad~enie je) do lat 1 ~-tu_
P~zewodnic:zący o godz. 11 m. 50! . Ze stwlerd.zenli::. tych braków wy'NIecz. zamyka posiedzenie.
i Olka be~posr~dnlo dla pracowni
Prz'
.
i psychologicznej
'lowe zasl!5dnicze
ewodmczący: (-) S. RapaiskI.
!zadanie, a mianowicie: l) zastąpienie
.Prowadzący protokuł: (-) P. Rundo. I nieodpowiednich testów fnnemi, barI dziej odpowiadającemi celowi; 2)
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ba pytań. stawianych 'dzieciom wy·
I nosiła 129. Każdemu dziecku stawlaI no od 15- do 49 pytań.
I Wyniki tych badań są pod wzgl~ ..
I dem liczbowym zestawIOne ale wy·

ułożenie serji nowych testów na lata
13. 14 i 15. Z remi zadaniami łączy

siE: jeszc.ze jedno, które przy nowym
układzie testów równoległych, mogą
cych w razie potrzeby zastąpić dotychczasowe w celu uniknięcia wp~y ...
I magają teoretycznego opraco~ania,
wu znajomości testów na odpowIe- I tak co do liczbowych danych. Jak I
dzi dzieci.
pod względem jakościowym, na C?
Tak wiE:C obok zachowania pow danej chwil! brak czasu. Naogoł
I
przedniego praktycznego z~dania t. ).
I jednak można powiedzieć, że bada'
wydzielanie na podstawie badanIa
nia te nie mają charakteru rozstrzyga
dzieci umysłowo niedorozwin!ętych
jącego, lecz mogą sł~żyć tyl,ko jako
ze szkół powszechnych normalnych
badania wstępne, probne, ktore poz··
pracownia psychologiczna przystąpi
wolą na rozejrzenie się w złożc:n?ŚCi
ła w
bieżącym
roku szkolnym do I
badanych zjawisk, na dokładniejsze
zagadnień teoretycznych, określonych,
odgraniczeme zagadnień i na ścis!ejpowyżej.
. , .
sze wyznaczenie ich pod względe~
Rozwiązanie tych zagadnlen jest
metodycznym. Właściwa praca lezy
konieczne i pilne, gdyż jedynie przel
jeslcze przed nami.
ulepszenie doboru testów i ścisłe
Co do praktycznego z~dania ba.skaligrowanie ich dla dzieci normal·
dania dzieci umysłowo i11edorozwl'
nych danej grupy społecznej do lat
niętycr." to na początku roku. wobe~
J5-tu, zyskamy pewną podstawę d!a
powyższei pracy teoretycznej I
eCI
dokładne} oceny
wahań w rozwoJu
takle były badi:!ne sporadyczJlle, o
umysłowości badanych dzieci. Jestto
ile zostały skierowane do pracowni
jednak praca zakreślona szeroką mia,
psychologicznej przez Komisję Powrą,
wymagająca
dłuiszego
czasu,
szechnego Naucza'lia.
wielkiej obfitości zebranego mater
W listopadzie pracownia psych.
jał n , a co zatym idzie i znaczniej~
rozesłała do wSl.ystk ich szkół
pow-,
szej liczby wdrożonych do badan
szechnych kwes,tJonórj,usze,
kt?rych
pracowników, o ile nie ma się doko:
kierownlcv szkOl mieli podac dZieCI O
nać w
nieokreślonym
co do swej
I
różnych defektach: 1) flzy:znych) epi·
odległości czasie.
i lepcja, jąkanie się, częściowa głuch~ ~
Badania w określonych powyze)
ta); 2) intelektualnych) niedorozw?.1
kierunkach zostały rozpoczęte już w
u.nysłowy i 3) moralnych skłonnosc
czasie wakacji na półkoionjach let·
do ktamstwa, kradzieży i t. d.) Na
nich. Badania te prowadzono indy·
podstawie tych kw~stio~arj,uszy wzy~
widualnie (każde dziecko badano
wa się do badania dZieCI, P?~an,
oddzielnie i ustne odpowiedzi dziecprzez szkoły jako medorolwlmęte.
ka zapisywano). Na półkolonjach let- Na ogół podano około 200 tu dzieci.
nich zbadano 80 dzieci w wieku od
Z tych zbadano dotychcz as 107.
7-1.5 lat.
Łódź, dnia 10. marca 192 I r.
W październiku przystąpiono do
badań masowych w szkołach i dziePrzewodniczący \\Tydziału Szkolnictwa.
ci odpowiadały piśmiennie na stawia- I
St. Kopcinski.
n.e im pytania. Zbadano (w III oddz.343 dzieci; w IV-212; w V 118; w
VI- 76 i w VII - 35) razem 784 Sprawozdanie Oddziału I\dresodzieci.
we go za m. kwiecień 1921 r.
W tymże czasie i póżniej b2Jdano
Biuro kSiąg stałej ludności m.
indywidualnie młodsze dzieci j zbadano 8 ~ dzieci w wieku od 7-9 lat Łodzi załatwiło: 985 korespondencji, 380 metryk, 68 k~estjonarju~zy
(l i Ił oddz.
., . .
W-łu Opieki Społec. ~neJ, 88 kwestjoOgółem więc zbadano dZieCI: m4ywidualnie 163 i masowo 784. Licz'" narjuszy sądowych I wydało 43 wyi
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~ią~i z kSiąg stałej ludności, 110 !
Biuro f\dresowe było w dalszym
sWladectw przynależności gminnej, ! ciągu zajęte uzupełnianiem swych
~ świadectwa stanu rodzinnego, 8 I kart adresowych i wydało 636 adreSWiadectw niekaralności i 9 odpisów sów, pobrawszy za to Mk. 3,180.z metryk.
! prócz informacji bezpłatnych - 380
Opłat kancelaryjnych· pobrano za ! adresów osobom i instytucjom IJrzę
Mk.5.450.i dowym.
I

--
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[)tl~gatja rumuńska VII Łodzi.
'tAl d. 8 b. m, o godz. t 0.30 prz~d południem przybyła do Łodzi
dtkgo~ja rumańska, mająca na celu nawi(lzanie stosunków handlowych i
~konomicznych z PoJSl\t}.
VI skład delegacji wchodzą: p. Christodoresco, dyrektor wydziała \P
łllinist~rstwie handla, pułkownik sztaba generalnego Dimitrin, dyrektor
QrZtda cłowego Baesca; zost,pca dyrektora portów i t~Qlogi
Demetrilld,
'tYrektor robót publiczny~h tHihldorf, dyrektor pn~zt i telegrafów iniyniC'r
l u:anea, dyrektor orz,da leśnego inż. BoJdur, zastępca dyrektora handlowego kc,lei żelaznych Tnnasom i attat::he handlowy przy poselstwie romań
Ski~m w VI e.rszowie Bolo~esco.
Ł
Delegacja przybyło w towarzystwie rad~y ZbyszewskieQo i konsola
OZorski~go.
Przybyłych gości

oczekiwoli no d\\lor~u: wojewoda Kamieński, ko ...
łlllsarz rządu no m. Łódź Itycki, prezydent m. Łodzi Rżewski, oroz szer~g przedstawicieli Włćłdz rządowydl i óutonomicznych, oraZ sfer hondlo~~~h i przcm~lsłowych naszego miasta. Po przyjeździe gości udali się na
n1adnnie do Grand-Hotelu, po(~zem o g. 11 j pół do fobryki wyrobów że
IflznY~h Johna, którą zroiedzili dokładnie, oprowadzŁ'lni przez właścicielo w
Qsystencji inżynierów fabryki. Nast,pn;e udoli si~ goście z powrotem do
rond- Hotelu, gdzie o godz. l po poło podejmował jekga~ję woj~wod{t
l(omieński śniadaniem, w którem broli adziol m.' in.: (prócz wymi~nionydl
pOwyżej) zastc;pca wojewody Gorapil" szd d~partamenta przemysłu w wol~~Ództwie łódzkiem Gro<:holski, zost,pc-a szefa tegoż departomentG inży
nier I1ftjer, prez~s rady miejskiej starosto Remiszewski, z \\1ice.. vr~zesem
I{~rnem, 'przedstawi~ielc przemysłu dr. B~rciński i ,K~rnbaCImJ i in. Fankcj~
gOspodarzy pełnili pp. Grocholski, Bilier i Iżycki. '
Pierwszy toast wzniósł wojewoda KaRlieński, witając imieniem władz
~~ntralnych, misj~ romańską, która zawitała do naszego miasta. l1ów<>o zo ...
~nocz~, że państwo polski~ badaje zdrowe fandamenty sw~go istnienia,
stor6ją~ s!~ o rozwój ekonomiczny. l1i,~ja romańska przy~zynja się znako ..
micie do tego rozwoju, joko przedstawicielko noroda, który przez swoje
POłOżenie geogrofł~zne i ~konomkzne jt:st predestynowany do utrzymywania
~ nnmi stosunków hftndlowy(~h i który ma z Polsk<l wspÓlne jhteresy poli~~zn~ i gospodar~ze. Disiejszy POD)'t misji w Łodzi, stoli~y życia fa b rycz ...
d~gO, przekona ddego~ję o w()rtości prodakcji ,poiskjej i będzie Dodźc~m
ł o nawiązanill stosunków handlowy~h, skoro Więzy sympatji i przyjaźni
:~~ą oddawna obn nBrody. t\ówca wlnosi toast na dalSZY rozwój ty~h
SPÓlnych acza~ i no pomyŚlnoŚĆ delcgac-ji.
VI odpowiedzi wygłosił p. Chrlstodoresco przemówienie po fran~QSko, w kt6r~m dziękuje z ~ołeqo serca 7.0 serdeczne przyj\cie, którego
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nie zapomni nigdy.' Poiska i Rumunjo sq J!Elńst\\)ami, nid:;lko sąsiadujące"
mi ze sob'l, "Je połąC'zonemi wi~zi)mi szczerej i dawn'j przyjaźnI. WskrzC'"
szeni;:" F\}lski i pO\\'*;kszrnie ~h; f{lllTIanji, Są skCltkftmi największej wojny ~
historji, którtj rczuitatC::11l była sprl,lwiedln\'ość cllCI narodó\\' podbitv\~h. NasI
mc;żowie stano będą',~ rrzekonan:, t:e vrzC'7, \\)~~bóló-:~! QkC'j;~ Pobk{1 i RU"
m011jG mCiQq spetnić '..\)klk~ mis}<", oioiyli poj~ta\\'y przy!Tli('rzćl. N(\SZ6 dl"'lę'"
!J()C'ja przybył.! do Polski, aby OkOI1CZYĆ x('J~z\tt likłndy i jest ~7.~zęśli\X'ą,'
ze bkr7.e odział \\ol orc:g<110Wllniu stosunków h i ndlr)\t'y~h i ~:om{lni Ka ~y jnych
obu naroduw, które sprowadzi ś~'isty zwi(IZ~~~ ckonorniC'7ny i hnndloWY
między Romunją ~ \\) SKi"i~("szoną f'\ilską. ti~dą~ ZdJ[,iWi J'f\,:.:crn ch icjmY
zwróC'ić uwanę nu t<:~Jo, który \\lsl'~rzesHeFol.')ri.ę, nrl T11of"szr!{i'\t! PiłscJds:de'"
go. M.ówcn wznQsi tOJst n<.) c7.eŚ~'Nde%elnika t\lflst\\~(}.
..
VI imienin nwgistrć'ttu m. Łod!.:i ,,).'Yt~to:-;ił prezydent Rżewski dtat·
sze przemówienie. w któ"em l(lZi}fI~Zył, ŹC dziej.:: I<ulTInnji ~4 n~m !,liski(',
gdyż Ramonjo przechodziło pOdUl)ny ol(r~s nle\\)ołi jnl~ folskn. B.dy chlvilc,
że równie jak o n=Js, ptltrjod r{Jmuńs~y z'·'ąt Iii we w,nsn~ ~iły i w żywot·
ność narodo. Podopnie jM~ (j nas, toczyli pi.ltrjoci rO!l1ans('y dłuWie i kn"Owc boje o wolność i niepodległość. HistorjaRClmunji wkrzy, że wiara wc \\1!osnC
siły, może z \\')nk7.Yć przewagę wroqa. l{n muni, któr /~y chcieli 'Xl sojuszu Z
Rosją zbudo\\1nĆ podwolio y S\\1t.'j ni'r()dleqł{)ś~i, zostali pn:tz t<;ż ROSJę sra:
motnie zJradz~nj, tracQ(~ w r. 1877 BeS~rć1~)j<:" Wtedy pustono\:,i:; r~it:joCI
romunsey wzmo<.:nić krGj q 1 spodć)P?zo, elb\' módl I) \1)losnyth sito~h prze"
dWStC1\\'l ć się wrogom. i{oll111njC\ była dłG~'J! ('ZOS mi<;oly ł\w>trjq
(l Rusjn,
jek mi,dzy młotem [\ ko\\),dłcm, [1 (,'iQQk prznarn' i kOntt<.:znoś
bwira~
wnnio sprawiły. że I{nmunjf'l p isiadn nt'izdoiniejs~ydl dYlJh)m,:ltó\.\?, OnwO~
Jem siły nCi'Ddn jest luKt, że HI roko 183! zo rZc)dó\\ qabim:ta ł3ratitlO tl
no wniosek generć.iłn L{!~y, oehwailł vurlillnrnt proklamu" j\ krók~tw(\ ra"
muńskieqo, be/~ ope-ło\\?[;nia do obcych
moC'arsh". KiLuy w r_'Ka 1882 :~O~ ..
gr~s \\1 Londynie skrzywdził dotkliwie l-{nmunj" uchw.::ilił pnricl:llent, z~
praw(l, które kr7.ywd?ą naród r(jm(rn:~ki, nie moją mlJcy obo\w\,jązująceJ'
Szczeqólne zna<.'zeni(~ t:1,lją te epizody z h:storji ro:nanskicj dIn nŁls dziś,
kiedy \\'),:'lŻq się losy G. Sląskn.
Jakkolwiek wyp8dnie decy~jćl w tej spro'"vie, po.,r,inniśmy. CI iie b~"
dzic ona sprzeczna z interesami narodu. wziqć wzór z postęr1WGrli-) par",
l(\m~ntn ramońskk!,!o '.\1 r. 18R2. J żeli zjednoC'i.e!]lt rozdartej f-'olski I
zmnrtwy~h\\'st{\nic j j dO\.l.10J:~i, Hk słuszi1ie lOU\WlŻył rrl.edst[wJi~~el Ra"
manji. istnicni{\ sprć\wiedliW(lś<:,i d7.iejowej, to 7.jednoC'zenie Dobradży i BC"
sfl~(\b,i oraz Sitdmio'lr~Jn 7, mC1~ erz:\ rlI l:.'JnSKq ~~()[l?\."i ,anftlopj\, po\VO;
d(}Ją~ą vr(}u'rstwo {I ('i. {l\(. l"\am nC1dzlel~, Z~ \\? ?~blIZC: t<I SIę \A' ~tosunkac
gospodftr<~zyC'h, obecni ;:otomko\''Jie df\\\?,lY':'!l l~zymian pO.1-<ld:(1 przyjaznO
dłoń f>olsC'~, która ('h~(~ r:ie p,"zez Z(}lJor~7;ość. "le n~1 S~ iery~h zos,]d;)C~,
przyjaźni oprzeć S\\JQ P;"zys!:łość, W t('j ll!'\dziei v.'znos%<; kieli~i1 oD
pomyślność ludu rot11unskieqn.
,
Prztmówienie :0, rr:~y;\te jtlk i po rZfdnie ha~znymi okloska(l1J,·
powtórzył w tł(Jm~l('{~enia fnl!1('Qskiem dr. R'ir~iński
,
Po 'sniClL1anio, sp\u :.:onem w miłej i swubodnej ('jtmoskrz\~ S7.~7.e(tJ
gośdrinośd, udali si~ Q~:~estl1i~y W trzech sCln1o"hodaeh i tylaż pjItVOlO~~
do f~b~yki tow, ('ł~~. W(ll~,s'JJ, Z\\1kd:;:i!i rr/\~l:)lni(, 1':::Cls.c:mi\,'J\.)''1, nastęr~o
{(dalI SIę do LlbryKI SdFlOkrci. O goj? ",) r;)ł do 7 ZQs!<:dh \\7szys<':y
t
pod\,\)i~Clork(j na tarnsie s0li :':0 inow~.i Grnnd-Hot Id' no !~torym prt7.yd~t1
Rżt:\.\)skl \V krótkich ~ cieptyC'h SfOW{H~h r\)Jzi~krn\)(\ł qośdom r(jmnńsk:l~
Z~ od'1)i~dzei1it Łodzi, fi \X' odpo'>,,\)iLdzi u.')yrcFił p Chri "tojor~sko serdcctu
n~ podziękowonie za sZ<,'Ztre i gQŚ l2inne przyjęde. O qodz. 7.20 Odjecb~
sympóty~zni goście z dworca kaliskiego w po,Jróż do Warszawy, gdzie 't
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b6wią 2-3 dni, rocz~m ';"ra ~;:e spr~jolną

d~leg{H~ją pols'<(l 7. wi~cmłm
~tre:n StrCl:'~:Dnrger~m nć< czele, (Idttją się do Ba\:.:lI·esztu. Zatrzymując si\
J~den dzień w Kr~:ko\\)ic

Generał Niessel w Łodzi.
D. 9 b. m. rano pr :ybył do ŁOd;d \\1 celu insp~kcji qen. Niessel.
\Vraz z przedstawicielami 1"\. S. \,vOjSki Ot':1Z J7nłkownikiem l'\ercier, złożył
on urzędową wizyl<; V) M.ClQistracie, oświndczajC!c, że składa Zi) poSrcdni<!twcm pr~zydenta ł--{żewskie.go pozdro\\Jitnia InJnoś~i m. Łodzi, kuka tyle
\\?ycierpiuła za czasów okupacji niemic~kiej. Gen. N"iessd przyswoił sobie
w ciąga S~\"cgo pobyto w Polsce, język polski do tqJo stopnia, iż swobodnie po polsku przemawia.
Prezydent Rżewski \\1 odpowiedzi ~aznaczył, że uważa snbie Z6
Zaszczyt, że może pr;~y\.\1jtóć w imienin Włfld7, monicypalnych jednegu z
najbardziej wypróbowC'ny,-h przyjaciół R7.cc7.ypospoJitcj polskiej.
Następnie gen. Niessel informował się o stvsanl<och, ja :~ie
Ut ~zasów rosyjskich i niemieckich \\1 Łodzi.

.

""My

Prezydent Rtc\vsld udzielił wy~zerpojących odpo~"kd1.i.

2niąC' rosyjskie i niemk~Ue metody rządzf'nia.

lio te 10.

Po pOłddniu prezydent Rż~wski re\\1L~ytowllł qen.

'

charClktery-

1'1kssc:1 w Grand

.

Tcgoź dnie! wieC'zon:m odbyto się \AJ sali "f\'\e\łinowcj" Grand
PrZ\'jęde zorg(wizownne
przel
do \.\?ód c<;
Okręqa
łódzkiego,

RZądkowskiego, w którem upiC;1i

równkl

odział

.pnno ...

pf/tdstowkkle

Hotelu
gen.

władz

lll.iejsco .\'yrh.

.

W łm 1 cniu D. d. G. gen. Rlądkowski \.\?ygłosil prz<:mówi~ni<: po ..

\tltClJne. wska7.ojf)C'
Clrmji polskiej.

nD widki(~ zasługi

gen. Niess~la

na

pOlo

organizacji

.
Gen. Niessel odpowi<:dział ID j<;zyKo polskim, podkreślając, ze
Fri:~ncja i Polska po kl<;skn~h dłGgot wałej wojny, dążą 7.godnie do atrwa ...
l~nia pokoju. Dla nrLeczywistnknjcl tego celu oba państwa muszą być
Slln<". Francja widzi w pot,~dze Polski własnq potęgę.
No zakońC'zcnte
Wniósł gen. Niesse1 toast nl~ ('ześć ~ćlclęlnika PCjństwfl i Polski.

Ks. biSkup Tymieniecki mówił c !(onieczności współdziałar.in oon
narodów w myśl z[bad ChrystlIsu,w dziele zbratania lodów.
Prc,.yd( nt Rże wsk.i mówit o przyjaźni poJsko .. francllskiej, która
\A1zma~niałQ się n·'. polach bitcw. Od czasów napokońskich do ostatnich
'~pizod0\,\1 wojny Yvszechś\»il~towej wiązc.ła się sprawD odrodzenia polskiej
SIł) zbrojn~j i imieniem franc:jL We Franeji zF1ojdowało 'schronienie nieP~z~jednan(} 'emigraeja polska, z któr~j rekratujtl S!<; bataJjony "Bajoń<..'zy
ko w") walczqce pod Verdun u całość granic FrtlnC'ji. Kiedy ni~d(n~no
\\?róg był pod murami Warszawy jedynie Franeja nie opościto nas.
Następnie prc;,:ydcnt RŻC\.\?SKi wsket~ał nC) ztlsługi Frftncji w dzieJe
dtmOkratYZQ.:ji świata, poczem wzniósł toast .ul rozkwit i pomyśJnoSć
tniast francuski h.
Na z"koń~z~nk pre1.es Sądu Okn~gowego l\ugusŁynowicz \1' przemÓwieniu swoim schorukteryzo';'1flł woj~ę' europejską. jako rro~cs dwóch
prze~iwstawnych świutopoglądów. frenC'ja jest tą ~irą cgle!\O~yjną, którft
~Zawa nad wykonaniem zapadłego wyroka, zmoszaj(lc do poszanowania
prQ\\')l). Przemówienie zakończył prezes l\(Jgastynowi~z toastem na cześć
prawa frao('(Jskiego.
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- Konferencja sprawozdawcza działaczy samorządowych P. P. S. VI
Magistracie i Radzie Miejski:=::j m. Łodzi. Z iniejaty\'\)y Okn,:goweg~

Komitetu Robotniczego, odb,Yhl ~i<; "" dn. 8-Qo b. m. w klubie P. P. 5.
przy udziale okota 100 d~1~g(lt6\'~ dzielnic konfereocjil spr6~\)ozdaw~7o z6
ostatni okres sprawozd(l'lX)~zy
rOKu) z pnH~y samorz(ldow('j.
Pr~lydent Rżewski w (;~Jójnym sprC'lwozdaniu podkreślił, że t\agi"
strC'lt prze('hodził przez 3 ett'lpy: l) orgcmizacji 2) realizacji nie który~h
urządzeń, jako to: przym<Isa sz;(olnego i powszechnego naUCZania, 3) re"
organizacji finansowej.
Ławnik. Klimaszewski w refer6~ie "0 komunalnej polityce budowla'"
nej'" wskazC'lł na rozszerzenie stonu posi6dania miasta.
Ławnik Badzian w referacie ,,0 podatkach miejskich j stosunka
rządu do projcktów podatkowych", zaznaczył, że Dl ók ustawy podOlkowcj
oroz nadzwyczaj wązki zakres komp.:tencji podatkow.,.j gminy uniemożU"
win sonację. Dopiero ostatnio wśród włŁ'ldz nadzorczych zapanował przy"
chylny prąd dla nowych podC'ltków, a to z powoda zadłaźcnia Się państwO,
j njc:możnoś~i udzielania miastom kredytu. 1"\l'Igistrat ffi. Łodzi stoi l1fl sto"
nowisku, że zwyczajny budżet winjen I'~yć pokryty z podatl(ów i dochodó~
miejskich.
,
Przedstawione ostatnio projekty podatkowe: od wódek, szkolny j od siłY
.
~przemysł.) dodzą około 400 miljon6w dochodu. Nćldzwyczajne wydatki (in~c'
stycyjne), winny być pOkryte 7. nadzwyczajnych pożyczek, jak to się prakty"
koje na cflłym l6Chodzi
.
Wicc ... prezyder.t, d. Stupnicki wygłosił ODS7.erny reterat no temat.
"Samorząd łódzki, fi finanse miejskit. .. VI r~krdcit tym wskazał na rrzY~,
czynę ovdłażtnill wielkich miast w P()l.sce (WafslClwa. Łódź).:'.ą niemi:
obniżenie waluty, zniszcl~nie przez okup[1otów i rządy carskie, podwyższ C '
nir płac i stawek za leczenie chory~h w szrit;llach i t. d.
Budżet obci4Żil sic: w sZftlony sposób, (\ no Obligacje . miast niemO
popytu z powoda, że KC'lpitaliści ch\tniej lokują pieniądzc \Al bardziej rento"
wne, choć o ehl'lrokterze pasl(i.'irskim, interesy. SttOocja stosunków HnoD"
sowy~h miasto zależna Jest od po1nicsicnia \t)olaty poIskif'j i przy\t>róeenl tl
normalnych warunków gospodC\(~zych
.
Po rderiltoch wywiązało się dysku.:,ja, w której zCtoierali głoS:
przedstel\l?i Je le dzićlni'~, ZWiązków zaWOdO'.A1y~h.
koo ~eraty\.tl, . ro~otni·
czydl instytucyj oświ(}towych. Wyjaśnicń uJzielali prze,jstawidele odpo'
wiednich wydzinłów. Sprawozdanie z d?:itlf{}lno~d frftkcji rfldnydl P. P. S,
złotył radny Kałużyński.
.
\JJ rlyskosji podnitsiollo zwyeh:stwo stanowiskó pro{.jrtlffiOweg O ,
P. P. S. w sprawie samorządu. ktOra staffi ne' punkde \vidzenia wykor7,Y~
stania wszystkich placóv,'ek, dla korzyści klaS pra~(1jących. zaś komuniŚCI,
którz~ wzywflli do bojkCltu rad miejskich i magistrató'Il1 , obecnie po p e"""
nym otrzeź\.\?i~ni(l, biorą udział w wybordch do władz mi~jski~h.
Konfcreo('ja C1~hwaliła: 1) \\~yrazić \) ~tum zcwfania działorzom gO"
morządo .>Jym i przyjąć do lotwicrdz6jącej wiadomośd zpło:-zone \\lnios ki
i referaty, 2) n.it WYStfl\Viu~ w przys;:łych ~ybora~~ do .rnd miejski<.:h !yrb
którzy przez meprzybywClnJc· DO poslcdzemn, 7.fln1cdvn]Q swe ovo\X71tt J'
wzgi~dem swych wyborców I komunikować nazwiska opieszałych radnych
przcdstawicieiom dzielnic ropotnj(>z)~h, 3) \;vyr3zić ostry protest 7. powodU
zomacbu l'\inisterstwa Skarbu nn samor2~1d łódzki, 4) wy~rzeć naCisk oLI
Kolej ElektryeznQ Łódzką w celu tJfzeprowfidzenia Hnji tramwajowej
przedmie~ć, 5) rozszerzyć "Sieć rticiskiego Unh"ersyteti PowszechnegO. I
p)ft~ó'~ek oświoty poz6szkolnej, 6) \tl sprawoch snnitarnych domagoć SiC
od władz egzcoKCJtywy karnej w st0snoka d:l włflś~i<:kli domów z pOlPO dO .

e/,
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sktlndaliszny~h warunków sanitarnych w mi~'ściC', 7) pociąqoąć do św~ad~z~ń
n6 rZ~el gminy w pierwszej linji paskarzy i kapita lis: ów, 8) wyrazić protest z
.POwodu soboto . \1(lnia przez f\in. ~ob. Pob!. Gstawy ł'(j(1o\"lan~j i piana re ..
~ijle\(~yjnego m. Łodzi, 9) przyspieszyć sPrawę bodowy dom o robotni('zego
; Pomnika ncl grobie pOległych bohoteró\.\, re\"oIu~ji, I o) wprowadzać re ...
~?rmy obezpieczC'nio\\')e i spoteczn~ dla prcl~ownjków miejSkich, 11) prz~
'-=J~~ta\\?ić się energicznie
csiłoWćlniom
ro%bjjCl~z}'
robotniczych rei d
11l1~lSkich. 12) "" myśl hasł() "wyzwolenie robotników musi być dzitł('m
samY~h robotllikó~\)" - prowadzić wytężoną procę t\.\iÓ((!zQ i org(tnizo~yjnCl

n:: płfJcówkach samorządowych, co do których konf~rencj6 ozn6łtl,
tI.QP~!1l walki o Indowłodr;two i socjftlizm w Polsce.

-----

- Z Urzędu

że

są

urodzeń

do

,

Stanu' Cywilnego.

W.o~ec licznych

i

wy przy zapisywaniu

zapytywań gmin I ksiąg metrycz!1ych, gubernator piotr-

~Jelskich i wiejskich w sprawie re- I kowski uznaje za niezb~dne wy jaJestracji dzieCI '"nieślubnych", prze" I śnić osobom. prowadzącym pomle9łodniczący urz~du stanu cywilnego r llione ksi~gi, że dzieci nieślubne po;
P:eZYdent Rżewski nadesłał nam na- I winny być zapisywane do ksiąg' me~ ~P.ujące wyjaśnienie, mające b. trycznych na .nazwisko ich matek,
onlosłe znaczenie:
przyczem niedozwolone jest używa
s B. gubernator piotrkowski na I nie wyrażenia "nieprawnie urodzone".
dkutek odezwy departamentu spraw Prócz tego, przy wnoszeniu do ksiąg
~C:~ownych wyznań obcych przy metrycznych urodzeń dzieci, których
łl'llłllsterjum spraw wewn. rozesłał rodzice nie zostali ujawnieni, w rub~ naczelników powiatowych i po- ryce o rodzicach należy robić tllko
'Oklllajstrów, oraz prezydentów miast adnotacje, że "rodzice niewiadomi" ,
k .6lnik w sprawie _ zapisywania . do bez dodawania słowa "nieprawnie
'ląg metrycznych urodzeń dzieci, urodzony" . ~OC:hOdzących ze 7wiązków nieś)ub

··Yth.

:-

Nocna komunikacja

tramwa-

~. Na podstawie § t 32 powyżej za- jowa z dworcem Kaliskim. Ma..
lerdzonych w czerwcu 1902 r. gfstrot m. Łodzi wystąpił z wnios ..
~~lepiSów o polepszeniu stani Idzie· kiem da Koki Elektr. Ł6dzki~h, aże
§I, urodzonych nieprawnie, wzamian by K. E. Ł. wobec wielkiej odległo""
p 132 Zbioru praw cywilnych (Zbiór ści dwor~a kaliskiego od miusta,
a~aw T. X. cz. O, postanowiono, orachomił6 nOc.n~ wDgony tromwal y dzieci: a) urodzone przez niejow~ od 12,38 w nocy do 6,15 dla
s~rttężną, b) pochodzące z cudzoló- przybywah~y~h p6S0ŻerÓ\\\ f\agistrot
t Wa i c) urodzone po śmierci m~ zQiJdZiłby się" zaprojektować \\) Ra ...
~ Ol.atki lub po rozerwaniu ślubu dZie f\i~jskiej specjalną opłatę tramln t~lem rozwodu, albo też po przy- wajową.
Oden1u ślubu za nielegalny, kiedy
ro C:~wili śmierci m~ża, matkI lub : - Za oszustwo. ~"'\Qgistr6t wydo ...
lal~lązania ślubu, al~o uznania go i lit z procy arz~d:;ik(} Wydze Zaprow.
dl nIelegalny do czasu urodzenia M.iasta, Błaszczyńskiego za ś\Plado
n łec:ka upłynęło wj~cej niż 306 dni me oszustwo i ddraad()·cj~. Spr(}wo
i:lYwać nieślubnemi. Zważywszy, skicrow(Hm zostało do Prokaratora.
ie' na zasadzie .pomienionego wyPr l rozporządzenia w istniejących i - Zapomoga dla bursy. Na woio ...
n lepisach prawa skasowaną została sek Rady Szkoln~j Okręg. f\ogistr(}t
nalW : . dzieci "nieprawnie urodzo' post6no\.\?ił \\?ystąpić do Rody f\iej·
d~C:h . ł mając na wzgl~dzie napływ skiej z wnioskiem, o wyasygnowanie
st 11lJnisterjum podań, zawierających 200,000.- mk. na cz~ścio\1?e pokry- areOla o niedopuszczenie .tej naz .. cie wydatków zwiąr.anych z projek ...

I
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towanym otwi1!Adem i utrzym",niem
~yeia
burs~ dlo
sł{l~haC'zy w~kocyjnydl
........_._._0" . - - karsow Pedagogkzr.ych z i:ostrzeżc:'"
Warszawa,
n!em. że: zc'pomogi przr.lnClczan~ bę
VI
ór
S
Uh\)
l'\
l.omi<:rzfl
\\j
najblit ..
dą tylko dl(ł tyr.h sł{l~hEl~zy, którly
l
Sl~
m
~zos~~
wypuścić
pozy~zk\
miej"
ODejrnQ st{\f1owiska noa~zy~klskie w
;
skQ
nC\A)e!~o
typu
p.
n.
"pożyczki
szkobQh powsze~hny~h lód ~ki('}L
.; przezOrnoSf..'i": Umarzanie trj 1'0"
- Podwyższenie taksy. r\aQ!strC1t ży~zki rozpo('znie si<; joż od d. l~gO
lip~o b. r. i odbywać siC; b\dzi~ sposO'
poswnowil postrwowii POd~\1yżSZYĆ
bem nigdzie Jotąd n lt pt'aktykowonyt11,
do 50.- mk. wyn~~grcdzenie dla no·,
mif\nowi~i~ 2:\1 i\c\żdC 100 marek u..
tClrjasZÓ'tA? zu Vrz(syłanie przez nich
morzonej obligacji Wypł(H~flĆ. się t>~..
zClwiCldomień o przewłaszc:ztnia nicl Jzie 200 marek. Tym sposobem no"
ra~h)moSd.

miast polski rh.

,
l

-

Czytanie
(lkoń(~zył z, ... c:ic:

budżetu.

\ bywcy pożyezki: obok opro~entowO"
stosunku 5°/(\, otrzymy\\1oĆ PC;:
dą
wyłożony
kopittlł w podwójnC'
miej ...

M.agistrot

~zytfini~ badżet{l

skie~o, który zgodnie z zarządzeniem
11.. S. VI. zastosowane j~st do roka

I ni" w

l
wysokości. co ieh mu zabezpie~zYĆ
l od SDl"dku w()rtośd pieniądzf:l. TŁ'I O"

percleja kredytow·a m. st. WC.1r:)za~Y
kalendarzowego.
.
nasuwu niewfsołe rtflcksj~. po
Po załatwienia budżct K. f{. Ch.
"t\lIjonb\\'('~", kosztownie r(,,~)e'lmO"
i ."1., co nastąpi '.\? przyszłym tygod, wanej j \\1 rr"'7(!lt()~i(" zupełnie nieudo"
niu, budżet skierowony v,dz(e do
\ nei, następuje z kolc:i nowo poży~lk,a,
Rady t1iejski~j.
.
l miejsk(\ w char"kterze no pół 10te111'";
nym, oparla~na pólofi~Jalnym dornniC"::

-

O

sanacj~ targowisk. WOPc~
pa~ają~e DCl t('lrgo'""isl~(j~h

tcgo ł ż~

stosunkI sanItarne, pozostawiaj'l wie ..
le do źyc:zenitl, 1''\agistra t postftl10wił
wyłonić specjalną komisję dla opra ...
~owanitl stosowny~h przepisÓw
3a ...

nitarnyc:h.
-- W sprawie zawarcia umowy.

nieustająC'ego i)ank~ndwCl po~~
I mani:
st\.Vowego. Skarl? polski znajduje s~
w smutnym zhlste położ~niuł jetcł.
I\ nie
zaoponownł przeciw tej arządzo~eJ

I spekulaeji

na zniżkę lJlarki

polskicJ'

Włoc:ławek ..

\

.

:.

Włoeławek ułożył projekt zorgan~

zowonio wfilki

7.

prodaeent~mi roi'!'

pole ~tnia t\agistrtltn w nymi, w którym proponuje: Związl<<r
poniedziClłek dn. ] :.>wgo czerwcC\ w"jc ...
~\ i 1"\ iast z wią%flnie syndykClta mic~
~hali na Pomorze prezydent Rżew ... . skiego, mającego Skupić \\? swYc
ski i ławnik tlaciński, ~dem z"war- ! n:kath całkowitą ilość wytwo róf
ci() w imienia miClsta umowy w spra- I przemysła i produktów górni~t~Q~
wie umieszczoniCl chory~h ... amysłowo , oraz zwró~("nio si~ z niemi do SY~<
w tom1ejszy('h Iccznica('h.
dykClt6w roln.<.:zych, w eelu wyro 6.111'
Nadmienić nalety, że
koszta I na produkty rolne, o w razie Ol~,
utrzymania ~t1orc:go w szpila lach I dojśdo do skntkCJ porozamienio ł
pomorskl~h są
stosnnkowo amior... , tymi syndykeltomi lab odmowy z il'P'
strony, wejśd:l w stosanki t>ezPO"
kOWCln~ (od. GO ... cia do 80-cia mnrek
dziennie). Dzię.i tej okoliczności średnie z produ~entami rolnymi kra"
miasto zaoszczędzi rocznie. kUkana ... jów obcy~h. W sprawie tej Włocł~"3
wck dom ag fi si~ zwołania posiedzcot
ś~ie miljonów.
związka mi, st, oraz proponaje na~iGj
Jednocześnie radny· t\a~iński o ...
caJ
trzymał
poleccnie
zaznajomitnifi zanie łącznośd z z6interesowao
organizewjomi. Wystt\pienie swe Wł~'
si~ z organizacją Opieki Spokc:znej
m. Poznania, która owożana ·j~st z~ ławek motywaje bezsilośc;fl r1l)dO
wolee z liC!hw{l iy'tl1noścjO\,\?{l <!htof
wtorową.
skt\.
Na skntek

------,
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przeważnie
szkolnictwa

Kalisz.

Jl'jk \\liudoITIO, przy rt)7.kłL:dnn'o
PO~ó~kó\.\) i Gstan.:n:\>ituiu normy. cd
~kltJ ,cyfry d~l~hod.ó\V nwją ii')C pu ...
dl~rarle podatKI. mwstc\ zestaly ptł
rZl~lonc: na l~ateg\jr je, ~ tOSO\0 k do
;~Zb,Y. SWY\:~l . ,~ri ii. s:;:k~ń\:Ó\\). Kalisz.
kotKIem nlcst>Isłvcn Q[ł!1ych ZilIICZO'"

~~ ~O.stał do

slÓ(ja~ąC'y

w~otkl.e~.

3-\f

k(\tt~l?rji, jo~'\o po~

42 tyStące mteszr\ (lnco~. l
tego wszyscy,. zarebwJą

/t;S.9 nlz 6,000 rnk. ro!,~znte mnsI.4
~ a~l~ p~dutck doC'hodowy. Tymc,:a5eO) K{1h~z ob/t~!1ie. pusioda około
7,?OO mleszki.ncow 1 powini ~n vyć
~altC'zuny do 2-<.' j kuk!]orji mić\st t.
J. Płctl..:Ql(ych podatek dO('hodo\vy od
~Orotk(I

wh. ~'ej. niż 9,000 morek
.
. do Po~e\~')aź
zf,licz~nie
Kaliszl'llP'
a-el
k';·;.ef.łorJl
wyrz()d7!l
O~znie.

r l~lką. K~zy\\"d\ ~akj .~osie blC'dnyC'h
tl')()b~tnlkow, . R()da mIejska pok~ita
.. t 6g l st,rhlOV,\I, aby rzecz lę w inspc",~racle skarbowym nclc:życk wyJa~ H. Dla 7.:cbranin inform?('ji, doty'"
n' ~\'y('h tcr.hniczn("go przepro w<,\dzc~~ Ś('icHFmia tego rodJtl~Ll, apowo ...
Sk~ono mce. Radweno i rad. Lipińl('gO.

.

, Bydgoszcz.

do \Vkrót(~e odbyć się majq wybory
~
rady miejskil.j w Bydgoszcza.
\liotYCh"z(\sowa. st()tystyk~ % r. 1919/20

65~kaz~rW{)ł(} •. :. ze

BydQoszcz

liCZy

/0 mcm(>ów. L l." C' Z odzyw ~1jCl się
, .~o~y ostrzegojQ~e, że st(\tystykę tę

/t b~ło mIejscowe biuio statystyr.zne
\1)t1cmC'em na cztk i zrobiło fołszy ..
~. ,Podobno ~hodziło o to, Ż{'DY
t~y~ wł(\ś~h\'y s.tan rzeczy, a przy
s~JbhiszyCh wybo:-{\}h zdol",,"ć więk
ni oś~ / rady dla siebie.. Podob~o
S emco\.\! ma byc w By(J~osz(~za Je-

~ \\?eiąż 50%, t. j~ poło\'Jtl.

Różn'e.

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

~_._-- ._,-----' ..
OWe' szpitale

..

i nowe szkoły.
W W roku bieżącym magistrat m.
r()~~S22JWY przystąpił do wiel,szych
t~k~t ?udowlanych w zakresie archlOnlcznym i inżynieryjnym.
Roboty działu architektonicznego

szpitalnictwa.
Rozwói budownictwa szpitalnego,
stosownie GO zakic:ślonego programUJ obEjmuje l jeJnej
strony rozsZerzenie l:iektorych już istniejący~h
zakłddów, z orug:ej
zaś budowę
nowych szpital\.
\V myśl powyższego przystąpio
no do budow y następujących szpi~
tal!: 1) dobudowa zakładu położni
c~ego przy ul. Karowej ha 25 łóżek;
. robolY"oZPOC2:E;to w jesieni u, r.,
! ukończenie przewiduje się w lipcu
! r. b.; 2) dobudowa i nadbudowa zakład.u położniczego św. ZoU przy
I u!. Zelaznej r:a 50 łó.~ek; roboty rozpoczęto w początku r. b., ukończe
. nie projektowane we wrześniu' r. b.;
a) nadbudowa pawilonu chirurgicznego w szpitalu Przemienienia Pań
I skiego na 50 łóżek i ~o mieszkań,
! robory rozpoczęto na wiosnę r. b.;
: ukończenie przewiduje się pod koniec roku; 4) nadbudowa i dobudowa pawilonu chirurgicznego w szpiI talu staro,:akonilych; roboly rozpol częto w Jesieni u. r.; ukończenie
i prz~widuje si~ na wrzesień r. b.
! (' g~lny kOSzt
wyżej wymienionych
: robot wynosi ~4,254,000 mk.
:
Pozatem przystępuje się obecnie
do robót: 1) zakładu położniczego
na Pradze na 200 łÓŻek, 2) domu
mieszkalnego dla .Iekarzy i służby
szpi~ala Dzieciątka' Jezus, 3) budowy
paWIlonu przy szpitalI! św. S~anisła'
wa, 4) budowy dwóch pawilonów
przy szpitalu Starozakonnych, .:=" budo~y domów administracyjnych przy
szpItalach Przemienienia Pańskiego
i św. Stanisława. Ogólny koszt wyżej wymienionych według
kosztorysu wyniesie 148,910,000 mk. Do budowy gmachów szkolnych przystąpio
no ubiegłej zimy na czterech placach
miej~kich: J) przy ul.
Dzikiej, róg
I Nlsk,eJ, 2) Bieniewickiej w MarymonI cie, 3) Ząbkowskiej, róg Tarchomiń
: skiej, 4) Solcu naprzeciwko Ludnej.
I f\sygnowano na ten cel 60,000,000
: mk.
Ukończenie
budowy nastąpi
I przed rozpo(z~cie,n roku szkolnego.
Oprócz tego przystąpiono do wykończenia dwupiętrowego domu przy
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Dziennik

24.

Na 24.

Zarządu m. Łodzi.

ul. Dolnej w Mokotowie,' nabytego
przez magistrat. celem pomieszczenia 2 szkół.
.
W tych dniach na upatrzonych
sześciu placach: przy ul. Grochowskiej, Targowej, róg Zygmuntowskiej,
Białołęckiej, na Rybakach, Grójeckiej
i Sołtyka, rozpocznie się budowa
szkół mieszczących po
7 klas na
4200 dzieci. Na powyższy cel rada
miejska iatwierdziła kredyt fiO miłjo

-

nów marek. Prócz tego wyKony'
wują si~
prace: odbudowy T eatrtJ
Rozmaitości

i dobudowy Muzeum
~rodowego, kosztem 5.-1-,550,000 mk.
inżynieryjnym

W dziale

kont y"

nuje się odbudowa mostu Poniatowskiego, układanie jezdni kamiennych betonowych i różnych remontów, oraz rozszerzenie central wodociągowych_
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LICYTACJE PRZYMUSOWE.
Dnia 15 czerwca 1921 r. od godz. 9-ej rano odbędą się licytacje przy uL
Kor.stantynowska 46, kredens. Zawajzka 36, tremo. Konstantynowska 40,
tremo. kreden5 i otomana Al. l-go Maja 7, obrus. Al. l-go Maja 7, zegar. Szosa-Konstantynowska 28, 3 kury. Dzielna 16, krzesło. Zachodnia 22, lampa elektryczna. Ciepła
3, Obl us. Gdańska 31a, otomana. Dzielna 30. szafa, Sztarka 3-S obrus. Nowomiejska S,
10 rotr. towaru. Aleksa:1drowska 26, waga.. Zgierska 73. obrus i Irapa. Gdańska 35,
szafa. Dzielna 3';, samowar. Dzielna 34, zegar Dzielna 31, zegar. Dzielna 50. stolik.
Dnia 16 czerwca 1921 r. od godz. 9~ej rano odbędą się licytacje przy ul.:
Wilcza 20. maszyna do szycia. Wodna 17, st6ł. Wodna 17. st6ł. 6-go Sierpnia 32, stół. 6 go Sierpnia 30, stół. 6-go Sierpnia 32. stół. Szosa-Pabjanicka 28, szafa
i kapa. ]uljanowska-Chojny 4, kapa. Kilióskiego 115. biurko. Przejazd 20. lustro, szafa
otomana. lDługa 30, kredens i stół. W6łcunska 140, biurko. Piotrkowska 121, bieliź
niarka i szafa. Piotrkowska 121 stolik. Piotrkowska 111, chustka wełniana. Piotrkowska 121, krzesełko. Piotrkowska 1~1, pianino. Piotrkowska 109, kołdra, Juljusza 18,
kanapa i biurko. Wolczańska 206, firanki. Piotrkowska 121, obrus. Piotrkowska 92.
krzesełko. Kmńskiego róg Gubernatorskiej, kapa.

fvłieiski Urząd
LOdź.

SekwestraeYiny.

dnia 11 czerwca 1921 r.

Wydawnictwo Zarządu Miasta Łodzi.

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

Odbito w tłoczni B-ci Holc:man w Łodzi. ul. Zawadzka

NI 7.

