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Zgierz, dnia 26 Patdziernika 1916 r.

Wiadomóś~i miejskJt.

twa t.j
Grundsteuer. Die beim Magistrat abgegebenen Einspriiche
Podatell. gruntowy. Z naplywanych do Magistratu podań,
li wyk gegen die Veranlagung zur Gemeindej!rundsteuer Jassen erseben, co do zwolnienia od podatku gruntowego, wyciąga się ten wniod1!5S man in Biirgerkreisen ~er Ansicht ist, dass die bebauten sek, że obywatelowie są' te20 zdania, że od gruntów zabudowaGrundstiicke ·von der Grundsteuer befreit sind. Wir weisen daher nych są zwolnieni. Wskazujemy przeto na §§ 1 i 4 regulaminu
1ia ninie· au! die ·§ § 1 und 4 der Steuerordnung hin, wonach von allJ.n podatku gruntowego, na mocy którego od ws7.ystkich znajdują
go wys im Stad1bezirk. belegenen, bebauten und unl>ebauten GrundstO- cych się w . obrębie miasia gruntów zabudowanych, bądź niezacken eine Gemeindegrundsteuer erhoben wird. Von der Steuer budowanych jest pobierany gminny podatek gruntowy. Od poełnom oc
datku wolne są grunty:
e dojdzi beireit sind nur Grundstiicke :
icji) wy " 1.) die im Eigentum des Staates stehen oder von ihm zu
1) będące własnością państwa lub też użytkowane do celów
staatlichen Zweckeń benutzt werden„ sofern nicht eine
państwowych, 0 ile nie jest za nie płacon y odpowiedni
angemessene Miele bezahlt wird,
czynsz,
'
--.~.,;t-(1·· ie-i!fl-Eigentum- der- Stadt-stehen1., - · -.-.---~---r--~-~-~-------------------.
3.)
die
im
Eigentum
einer
Wohltiitigkeitsanstalt
stehen, so· 2) b~dące własnością miasta,
....__,
N Z tyg
weit sie nicht zu Erwerbszwecken benutzt- _werden, oder
3) grunty należące do instytucji dobroczynnych, o ile nie są
la obwo
die
von
einer
Wohltiitigkeitsanstalt
zu
anderen
ais
Ereksploatowane w celu dochodowym, [ub są używane przez
1m Poli
werbszwecken benutzt wer.den,
instytucje dobroczynne dla celów innych niż ściągnie~ie
4.) die im Eigentum einer Religionsgesellschaft stehen, soz nich zysków,
·
weit sie Kultu ~: oder Unterrichtszwecken dienen, oder die
1j od bil
von Religionsgesellschaiten zu Kultus·oder · UnterrichlsA) grunty, należące do towarzystwa religijnego, o ile służą
zwecken benutzt werden.
do• celów religijnych, bądź naukowych, lub też są przez
Wenn ein Steiierpf.lichtiger der Ueberzeugung ist. dass der
towarzysiwa religijne do celów religijnych lub naukowych ~ •
ihm auie~legte_ Steuerbetrag au! einer unrichtigen Veranlagung
używane.
iny Rsze beruht, steht ihm das Rechr zu, gegen die Veranlagung binnen
Przeciwka oszac9waniu przysluguje opodatkowanemu prawo
Meissner einer Frist von 4 Wochen heim Magistral Einspruch zu erheben. . zlqże nia opozycji do Magistratu w przeciągu 4 tygod ni.
cy
Es wird darauf auimerksarn. gemacht, dass dielenigen Kosten ,
Zwraca się jednocześnie u)Yagę, że wszystkie koszty poMiniew1 wekhe durch die gelegentlich elhes Einspruchs oC!er einer Be- wstałe wskuiek niesieqia reklamacji lub skargi winien pokryć ten,
.schwerde erfolgender Ermittelungen veranlasst werden, von dem który placi podatek, b ile się okaże, że główne punkty jego
A D th Steuerpflichtigen. zu erstatten sind , wen n sich seine Angaben in wskazań były fałszywe. Wysokość kosztów reklamacji lub skargi
·. · a )l'esentlichen-Runkten ais unrichtig erweisen: Die FestselZung
· ·
·
d
·
tl, Marks. dieser Kosten erfolgt in der Enrscheidung ii ber den Einspruch
wynosi I O°In należnosc1 roczne] po atkowcj, najmniej mk. 3.-,
der die Beschwerde ln Hohe von IO°!. des Jahresbet~es der najwięcej mk. IOO.- ,
1je zatwie Steuer, und zwar v-0n 3 Mk, ~oc_hstens 100 Mk.
- Postępowanie niektórych opodatkowanych, którży ~· ręczone: · •
Eine Unsitt~. die Erwiihnung verdient, ist, dass viele Steuer- im kwity podatkowe niszczą i następnie zwracają się do Biura
f11chtige den Steuerzettel 'ver5chmeissen .und dann wegen Neu- Podatkowego o wystawienie nowych kwitów, przez co przyczyusstellung den Steuerbeamten beliistigen. Abgesehen von den niai.ą pewne zbyteczne prace urzędnikowi, zasługuje na potępie
lent Poli eldkosren die die Neuausstellung bei den hohen Papierpreisen nie. Nie m·ówiąc · już •o kosztach pieniężnych wskutek drożyzny
erursacht, ist dies eine zeitraubende Atl;>eit liir den Beamten .. Es papieru, postępowaniem swoim zabierają czas urzędnikowi.
_ _ _.., in letzter Zeit vori~ekommen, dass die Steuerzettel von den W ostatnich czasach zdarzało się nawet. że opodatkewani niteuerpflic/Jtigen noch in Anwesenheir des zustellenden Angestell- szczyli kwity w -oczach urzędnika ' wręczającego im je._ Trzeba
n IJlil Schimpiworten in eine Zimmereckc geworlen werden. Es przyznać, że ludzie w obecnych czasach są · nerwowi. Jednęk
usś wohl zugegeben werden, dass wir iri einer nervenreizenden Zeit
kwit nie powinien mi~ć nic z tem wspólnego. Kwit podatkowy
ben . . Damit hat doch aber der ahnungs-und gefiihllose Steuer- słu~y jednocześnie jako dowód, który musi być okazywany katdo- '.
ettel nichts zu tun . Der Steuerzettel verdient auch aufgehoben razowo przy kasie, tymbardziej, -że na nim odnotowane bq '
u werden, zumal er bei den . t.ltenweisen Einzahlungen des Ste- przez kasę wpłacone raty podatkowe. .
,
·
erbetrages jedesmal bei der Stadtkasse vorgezeigt werden muss
ochrama1cie
· ··
k ·
d k
t
nd der . Empfang au! demselben bescheinigt wird und spiiterhin
przeto wity po at owe ·
in Beweis iiber die erfolgte Bezahluńg der Steuer darstellt.
~u.
Also,. ·hebt die Steuerzettel au!!
Semlnar)ut!I nau~:i:yclelsk.le w Zgfenu podług noweeo 'IOZbu Lehrusemlnar in Zgierz soli· nach · einer neu~rlichen porządzenia Inspektora Okręgll' Szkolnego Łódzkiego otwarte
nordnung des KreisschulinspektÓrs nur fiir Lehrerinnen beslimR]t będ~e !Ylko dla nauczycielek. Wobec czego ,pożądane - "'*· ~ .
~
i.:
in. Dadurch hat sich die Errichtung· eines lnternats fiir die dzenul. mternatu.
s~cherinnen erforderlich aemacht.
.
. ·
Tutaj niezbędne $rodki dało jut do. rozporządzenie '
Die hierzu erforderlichen Mittel hat die , Stadt Zgierz..._ zur Zgierz. · Korporacje Miejśkle. róWlliet na cel po~ 'uc;h
~rfiigung zu stellen. Die stidtischen Korpersc:haften haben ·a\lch subsydjum rozilmlei•c d~konale ja.k t~ rod7.aju· ~ ,
lesen Aufwand bewilligt urid- damfr-ih~e Ber:en\Vllligk,eit bewiesen, dodatnio na po1iom nauko.wy miasta (Miasto. dJlło ~ 5, ,
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1;::11.~ ~S-=
.-iit. • · der Scb~
Mt die Oenehmlauiil mr Er61:~===S...-=
ale "l!r _aewen. uncf Hinllwrkehr-

Kii;a 1hre TllllH.it allfnellm111 soll.
llłllhla, 41e
Qllr ':ti...llXBł wlrd Iw 4lerl Alletldltatldea (von 51/, - 8 Uhr)
....... w6chendlch .am Montat. Dlel1S1al und Pre11a1 Slattfln(1111. Zanlclast soll die Vorbereftun&sklasse er61fnet werden, in
der lllflenommen werden, die Kandldaten im alter von liber 14
Jlliren, die 1.- U1ld Sclueiben und die Antanasrechen.-eniłe k6nMa. Es ist "'trwiinscht und angebracht, dass die Herna Mll9elr and lnhaber von Oewerbe und Htlndeisbetriebep ihre
Lellrtillłlt solon elntrqen. lassen; es flnden auch Aulnahme junF Leute, die bisher noch nicht beschihigt sind, jedoch die Ab·
ildat llabln. sich im Oewerbe und Handel zu betitigen.. ~enn
elit eeniiltnde Schillerzabl vorhande11 sein wini, soli auch die
trsłe KlaSSe eroffnet werden. Das Schulgeld wird 30 Mk. jihrlich
·
betragen.
Einscbreibuneen nimmt entgegen tiglich urn 11 1/ 1 hr
·
der Leiter der Schule. j. St. Cezak, und VOIY 6--bis -71.Jhr abends
.die Kanzlei des Konigl. Polnischeń Gymnasiums, Gliickstr.
0

:;t

włplle 11 onlltlenlem

I

C>pUem. (Prayp!Rk "dem
tune
Kolo Z1~ Poisll.leJ ~ 5zlr.o1Hł llZYlllało Uebe
caMc:ej dla młodileży schre
koncesję na prowadzenie .Szkoły do
pracuj~j -..: przemyłle I rzemimie•. kt6ra zostanie OlWarta die V
w najbliiszym czule. jWykłady odbywał się bcq w pohledzlałk der~
środy I phttki w eodzinach wieczornych (od I S m. 30 do 8); schen
tymczasowo otwarty zOS1anle kurs wstępny, na który ~ przyj- ti'al l
mowani kandy~d od lat 14•. umiejący ~ i pisać, z pocqtko- ist, d.
WYmi wiadomośc1ami z rachunków. Jest f'leCZłl. pożądaną j wskazaną. 'by pp. majstrowie i właściciele zakładów przemysłowo
handlowych ~pisali natychmiast swych pracowników; również nen
-mogą być przyjęci młodzieńcy i:hwilowo nie pracujący, lecz j!&ben
. mając:i.;amiar pracować w przemyśle, handlu .i rzemiośle. O ile ii bers
zgłdsl-się odpowiednia liczba kandydatów,· będzie otwarty rów- Mk.~
nież kurs pierwszy. W .Szkole dokształcającej" wykładane będą neten•
sposobem praktycznym wszystkie przedmioty potrzebne . pracow- Du ret
nikowi handlowemu, przemysłowemu czy rzemieślniczemu . Opłata nen fl
za ·naukę wynosić będzie około 30 marek rocyiie.
Sc hiw
ZapiS"y przyjmuje i udziela bliższych informacji kierownik nen b
Szkoły pan J. St. Cezak codziennie o godzinie 11 min. 30 rano hen h
i od 6 do 7 wieczorem w kancelarji Królewsko Polskiego Gim- tar, A
nazjum przy ul. Szczęśliwej.
J
1oU1

. Der 1'11&cic:hcnł<l!I zugunsten der polnischen KriegsgefangeI
nen erpb Mk. . 1080.-. Diese Summe diirhe noch eine giinstiUrądzony ~ ofiar na jeflców polak.ów dał . piękny Schrei
aere Allinderung erlahren, durcn die am Dienstag, den 29. ds. zysk. _Ofiary. uliczne wynosz~ Mk. 991)99.~. Suma powyższa
Mts. stattfindende Tbeatervorstellung, auł die wir noch an beson- prawdopodobnie powiększy się jeszcze te- względu na maj~ce sic Mk. t.I
derer Stelle zuriickl&>mmen. _ _
odbyć we wtorek, dnia 29-go b. m. przedstawi~nie teatralne, zysk 10923.
nen A
Thutcrvorst~lung. Am kommenden Dienstag, den 29. ds. z którego przelany będzie na cel powyższy.
E
Mts. flndet in der .Lutnia" eine Liebhabervorstellung statt, deren
29-go
dnia
wtorek,
przyszły_
W
teatralne.
f'ri.cd.stawienie
wurde
Eipnahme liir. die Spendensammlung zueunsten der polnischen
na
amatorskie
przedstawienie
.Lutni•
sali
w
się
odbęd~ie
m„
b.
jedoch
Kriegsgefangenen bestimm't ist. Zur Auffiihrung gelangt die 3-akt. KomOdie .Der Kavalierklub" von M. Bałucki. Mit Riic~sicht auł rzecz polaków jeńców. Program przedstawienia wyp~łni 3-ch Bet rag
den guten Zweck, den die Veranstaltung . verfolgt, ist ein starker aktowa komedja .Klub kawalerówr M„ Bałuckiego. Ze względu Haush;
n~ cel pożądany jest liczny współudział mieszkańców. Początek pelte '
Besucb zu erwarten. Beginn urn 8 Uhr abends._
,
o godzinie 8 wieczorem.
-Jiihre 1
Dit Zglcri.cr BUrgcrschOti.cngllde veraństaltet am SonnaA
bend, den 27. ds. Mts. urn S Uhr nachmittags im eigenen VereinsZgierskie Tow~rzystwo Strzelców urządza w sobotę, dni
T
lokale an der Gliickstrasse 25 einen Familienabend fiir Mitglieder 27-go b. m. o godiinie 5-ej po południu we własnym lokal im jah
und eingeliihne Giste. Es !inden musikalische und humoristische przy · ul. Szczęśli.wej ~ 25 wieczór _familifny dla członkó~ i wpr Mk 40
Vortrige statt, femer gelangt ein t:inakter zur Auffiihrung. Der j wadzonych go"śc1 . Wieczór wypełmą popisy muzyczne 1 humo Mk. 14
Abend Yersprichi sehr interessant und mannigfaltig · zu werden.
rystyczne, oraz· odegrana zostanie jedn~aktówka. Wieczór zapo
u
wiada się bardzo interesująco.
der B"ri
Die beutsche .Se.lbsthllf~nte ~m verflossenen Sonna- j
.AJ
hene
bend· wegen zu geringer Bet~ilung der Mitglieder die dritte Haupt·.1
Trzecie ogólne zebranie Niemieck.iej Samopomocy w ubie
versammlung nicht abhalten. Sie findet im 2. Termin am niichs- 1 l!łą sobotę nie odbyło się ze względu na nieliczny udział człon keit w~
ten Sonnabend, den 2. November ds. Jrs„ urn 4 Uhr hachmittags ków. Zebranie odbędzie się w drugim · terminie w przyszłą s nen 1,;j
im Saale des · evangelisehen Waisenhauses statt und ist ohne botę, dnia 2-go listopada r. b„ o godzinie 4-~j.r po południ esehen
Riicksicht-auf die Zabi der Erschienenen beschlussfiihig. _Urn volt- w sali ewangelickiego domu sierot i będzie pnrwomocne be
'I
itel luj
zihliges und piinktlic.hes Ersc.heinen wird ersucht.
·~
względu na ilość · uczestników. Członkowie proszeni są o pu
hen di
..
przybycie
liczne
i
kttlalne
ohnun1
1
Tui'nfest. Auł das heute 7 / , Uhr abends im Saale der" Lutnia"
)
urechel
stattfindende Tumfest des jiidischen Turnvereins : Makkabi" wird
\
Zabawa sportowa. Przypominamy ponownie, że w sobot ige Fut
J ___ nochmals in empfehlendem Sinne aufmerksam gemachL
dnia 26.-go b. m. o godzini,e 71/ 2 wieczorom .w sali .Lu_tni" odb onder~
Ab
JUdlsches Kindcrheim. Einem Bericht der Verwaltung des di:ie się' zabawa sportowa Zydowskiei:o Towarzystwa G1mnastyc1
nego .Makkabi".
Ei1
jiidischen Kinderheims ·entnehmen wir folgendes :
-k 14 ~
In der Anstalt befinden· sich zur Zeit 80 Kinder, davoR sind
Żydowska Ochrona. Z nadesłanego sprawozdania Zarząd k. IO..
3 Waisen und io Halbwaisen. Die Ausgaben betrugen in det Zeit
Ochrony ·komunikujemy, co następuje :
avon 11
vom I. juni bis I. Juli ds. Jrs. Mk. 4542.- gegen eine Einnahme Żvdowskiej
· w· zakładzie znajduje się obecnie 81 dzieci, z tej ilości
Es
von Mk. 4481....,-. Die· Einnahmen setzen sich zusammen aus : sjeroty_
półsierot: Wydatki wynoszą za czas od I-go czerw
O
I
i
Mk. 500.-' iibernommener Kassenbestand aus dem Jahrę., 1917, do .r-go lipca r. b. mk. 4542, wpływy zaś mk. 4481.-. ,Wpływ der Tis
t, eine
Mk. 992.- Beihilfe von der Stadt, Mk. 750.- Unterstiitzung der powstały .z 500 marek stanu kasy z roku 1917, mk. 1192.242.jiidischen Gemeinde, MJc. 1406.-""" ~itgliederbeitriiiie. Mk. 482.pomogi · z miasta, mk. 750.- zapomogi z ·gminy żydowski er Ansi
Spenden und .Mk. 3SI.- verschiedene Einnahmen. An . den Kin- mk.
składek członkowskich, mk. 482.-. ofiary i m .wecken
ze
1406.dern wlrd dreimal tiiglich Essen 't!erał5reicht. Das Friihstiick betrzy razy dzienn iese Au
. steht a11s Brol urid Tee oder Milch, das Mittag aus einer Schiis- 351.- różne wpływy. Dzieciom w)idaje się
jedzenie. ~niadanie ~kłada s\ę z chleba i herbaty lub mlek ie Krie1
sel Suppe und das Vesper wiederum aus Brol und Tee.
i herbaty.,
chleba
z
obiad zaś z porcji zupy i" podwieczorek
Auc
Die Vcrtellung der stldtlsch~ Ack.erbeete: iiir das Jahr 1919
hledem
s·
odbywać
P'odział miejsk.ich zajjon~ów na rok 1919
flndet in der Zeit vom IS. ds: Mts. bis I. . Dezember 1918 im
Ab!
będzie od dnia IS-go b. m. do dnia I-go gtudnia 1918 ro
Magistratsgebiude statt.
Di
·
Wer bis zu diesem Tage die Pacht nicht erneuert, geht des . w Magistracie.
· Kto w tym czasie dzierżawy nie odnowi, traci zagonek.
_
Beet~ verlusti_g.

-

,

, v'

"

Beńchtigung. (Eingesandt). Spenden. Anstatt Blummen anlissllch der Abreise von Prau R: Schermann spendete Herr M.
Maraulles aus Włocławek IO.- Mark fiir elne arm!! jiidische
Pamllle; Herr M. Szydlowski IS.- Mark fiir das·jiidische Kinderhtim bei der Beerdieungsfeier des verstorbenen Ch. Landau.

Ober die Sltżung · der S~dtverordnetenver·
. • ~mmlung a~ 22. Oir.tober .d1. J1.
.
'.Anw~d 18. Stadtverordnete. . . '· .

Sprostowanię. (Nadesłane). Ofiary. Zamiast kwiatów z prz
czyny wyjazdu p. R. Szermana do Ciech.ocinka ofiarował p.
Marpulies z Włocławka marek IO.- na rzecz biednej żydowski
rodziny; p. M. Szydłowski lS.- marek na rzecz ochronki ·
.
dowsklej PrzY· ~rzebie zmarłeeo Cb. Landau:

S~rlcbt

.

Nlchtanwesend entscbuldiat _qie Stadtveronlneten: Pfarrer
MidlMI .aetUsld, .Jllhn O.Ur und.Wąlf Llpschiitz; unentschuldiat
~ Stadtverordneten: AdaM.,Binkowskl, Wladislaus Leldl&kelt und
. ~- Slrkls. .

.

.

Sprawozdanie z. po1ledz.enla . ftady Mlejskjej
. dnia 22 Paidz.lerni~ ·r. b.

Obecnych na posiedzeniu 18 Radnych. ·
Nieobecni z przyczyn uzasadnionych Radni: ks. Stefańs
Jabn i UP57.)'c; z przyczyn nleuzasadnli:>nych Radni: Blńko
Leklipelt i Sirkls.

~-.'~ ·~· ~-Oelll:z.
~~ \ Int. Josef

ViwleMn der~

von der

Matistnt reprezeatuje

Burml.uz oer11cz. ·
Przewodniczy prezes Rady Miejskiej lniynier

~ Sltzq. . ~ • ·

.

Słaboszer

.

ll!til wanie, verłls der var.&.
• Po odczyta~iu protokułu. poprzedniegQ· posiedżenia, który
elhe -Zuśchrlftdes,.,,.arscllauer Slldtłscben Planlllgekomltees · _ przyiętC?. .bez. Z'!'lln, przewodniczą~ odczytal odezwę Komi~tu
Olrtnerverefn. Det lnhlllt wunie zur Keantnls ae- PlanłaCJI Mie1sk1ch przy Tow~rzystw1e ~grodnic1ym Warszawskim.
, · .
. .
Treśt odezwy przyjęto do w1adomośc1.
.
•
Die Mittelluna des Maaistrats vom 24. IX. 1918, die eine
Komunik~agistratu z dnia 24-gó września 1918 roku
Antwort auł die von dem ~tadtverordneten Miechowski in der w 'sprawie ·odpowiedzi na skierowan11 n ostatnim posiedzeniu
letzten Sitzung niedergelegten lnterpellation beziiglich der lnbe- przez radnego Miechowskiego interpelację, c.o do uructiomienia
triebnalime der Kiichen darstellt, rief eine lebbafte Aussprache kuchen, wywpłał o.tywioną wymianę słów, · w konkluzji której
hervor, aus welcher folgender von der Stadtverordnetenversamm- przyjęt~ jednoglo$_i)ie wniosek radnego ,,,_orgensterna:
lung einstimmig angenommener Antrag des Stadtverordneten Mor- ·
,..Aby Mal!istrat przystąpił ·jaknajwcze~iej do wydawania
irenstern liervorging:
śniadań dla dzieci szkolnych• .
• 0er Magistrat mOge ehestens an die Ausgal:>!: der Friitt- ·
• ·w dalszym cillł!U przystąpiono do odczytania sprawozdania'
· stiicke· fijr die Schulkinder gehen".
'
·
Hierauf wurde der Bericbt der Haushaltsplan-Kommission Komisji Budż~towej, tre~ którego podajemy :
verlesen. der wie folgt lautet:
_..____,,
Komisja · Budżetowa w składzie następujiicym: inż. Józef
Die tlaushaltsplan- Kommission in folgendem Bestand: Ing. Słaboszewicz
przewodniczący; członkowie: Bredschneider Leopold,
Słaboszewicz, Vorsitzenster., Mitglieder: Leopold Bredschoeider,
Berger Aron, Bińkowski Adam, Morgenstern Abram,. Naftail MiAron Berger, Adam ainkowski, Abram Morj?enstern, Michael chał i
Stanisław Podciechowski, po przejrzeniu sprawozdania fi·
Naltali und Stanislaus Podciechowski, hat nach Durchsicht der
nansowego Magistratu za rok 1917/ 18 na„ ostatnim posiedzeniu
Kassenabrechnung des . Magistrats fiir das jahr i917/18 in ihrer dnia ,21-go
października 1918 roku sporządziła protokuł treści
letzten Sim1ngam 2~. Oktober 19~ foigendes Protokoll aufgestellt:
następującej.
Ueberschreitungen laut dem von der StadtverordneteitverPrzekroczenia według budżetu miejskiego zatwierdzone przez
sammlung iienehmigt~ Haushaltsplan:
Radę Miejską.
•
bei Ahschnill ) - in der Ausgabe Mk. 46663.64
w rozdziale
I
- w' rozcliodzie Mk. 46663.64
rn ·
·24358.95
Ili
24358.95
IV
3159.79
IV
' 3159.79
V - . • •
13403.19
V
13403.19
VI
31639.54
VI
31639.54
VIL - •
22376.07
·VII
22376.07
•• VII I 34630.67
Vlll
•
34630.67
IX - :
t7364,76
1x·
• ·-tt364.76
Gesamtiiberschreitung in den Ausgaben Mk. 193596.61
ogółem przekrocźenia ?' wydatkach Mk. 193i96.61
Ueberschreitung be i Abschnitt VI I im Eingang Mk. 147958.58
W roździale VII w przychodzie przekro.czenie Mk. 147958.58
Nach dem Kas'senbericht des Magistra Is · richten im einzel. nen folgende Positionen die Aufmerksamkeit au! sich :
Według sprawozdań Magistratu szczególni.ejszą uwa~ę zwraAbsejlnltt I (Hanptverwaltnng).
cają następujące pozycje : ·
Die- Ausgaben fiir die Unterhaltung der Polizei sind urn
Roźdzlał I (Zarzlld G,łóWDJ).
Mk. 36213,30 iiberschritten, was im Verl!iiltnis zu dem genehmig ten Beira!! (Mk. 52738) iiber 68°/0 ausmacht.
Przekr~zono wydatki na utrzymanie policji o 36213.39, co
Die Ueberschreitung land im einzelnen bei folgendep ·Positio- stanowi w stosunku do uchwalonej sumy (Mk. 52738.-) zgófll 68°/,.
nęn stall :
Przekroczenie to w szczegółach wyraża się w następujących
a) Erhóhung des Gehalt;; des Polizeikvmmissars urn 1700. pozycjach :
Mk: jahrlich;
„
a) żwiększona ·pensja komi5a'i,.a Policji o 1700 Mk. rocznie ;
b) Erhóhung des .Gebalts des Polizeiwachtmeister.; Lukas
b) zwiększoM pensja wachmistrza Lukasa o 1598.40 Mk;
·urn Mk. 1598.40;
·
'
c) zwiększone pensje dla młodsżych funkcjonarjuszów po·. c) Erhóhung des Gehalts fiir die jiingeren Anj!estellten des
licji o 15116.48 Mk;
Polizeiaintes urn Mk. 15116.48 . '
•
d) przekroczono uchwaloną sumę Mk. 3000.....:na umundu·
d) Ueberschreitung der bewiliigten Summe von Mk. 3000.
rowanie policjantów o 10679.ą4 Mk.;
fiir Uniformierung der Poli7.isten uni Mk. 10679.54; ·
e) Ueberschreitung der bewilligten Summe von Mk. 3440.
e) przekroczono uchwaloną sumę 3~40.- o 3870.38 Mk.
urn Mk. 3870 38 Kohlen wurden au! den Gesamtbetrag
Węgla spotrzebowano na ogólną sumę 6800.- Mk , li·
von Mk. 6800. verbraucht, was bei einer Berechnunii eines Kocząc przeciętn i e po IO.- Mk. za korzec uczyni 680 korcl'rzec Kohle -durch'schnittlich mit Mk . .IO. 680 Korzec ausmacht.
j 1) Zwraca uwagę Korriisji Budżetowej pozycja .Nieprze I) Aufmerksamkeit lenkt, au! sich die Position ;.unyotherwidzianych wydatków" wynosząca 8015.:r<I Mk., a przegesehe Ausgabeii• im Betrage von Mk. 8015.34, die laut
kroczona według budżetu o 5.833.34 Mk.
dem Haushaltsplan uni Mk. 5833.34 iiberschritten wutdd.
Abschnltt ·u (VerpllegnagHJMscbn1s).
.
ltoźdzlał li (Sekcja Zaprowiantowania miasta).
Von den im Haushaltsplan vorgesehenen Mk. 150000.- sind
Niedopłacono z przewidzianej według budżetu sumy 150000
" Mk. 75997.07 nicht eingezahlt worden. Dieser Betragt ist erst im
niichsten Rechncngsjahre von dem Ausschuss bei der Stadtkasse Mk. 75997 .07 Mk., którą to sunię w ·następnym roku budżeto ·
·wym Sekcja wpłaciła do kasy Magistratu.
eingezahlt worden .
!bsćhnltt Ili (Armenpllege). •
Roźdzlał Ul (WJdirlał dobrocs1nn1).
. , Hier macht sich bemerkbar die Ueberschreitung fiir ·den
Z~racają 'uwagę prżekroczenia dla Miejsc. R. O. 11440.75
Ortshilfsausschuss Mk. 11440.75 und Mk. 2457.56 an verschiedene Ausgaben. Die Ueberschreitungen fiir die biliigen Kiichen Mk. Mk. i 2457.56 Mk. ·na różne wyaatki. Przekroczenia . dla tanjch
4148.55 und Mk. 6312.09 · an Kurkostenerstattuna.an lremde Ge- ku~hen Mk. 4148.55 i Mk. 6312.09 na zwrot kosztów kuracyj·
meit!den sind ohne Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung nych gminom zamiejscowym, aczkolwiek zrobione bez uchwały
gemacht . worden. Die anormalen Zustiinde, in weicher sich "ilie R. M., to jednak afiormalne· warun.ki, w jakim się w ·tym czasie
S,tadt tur Zeit befindet, entschuldigfn teiiweise den Magistrat, tro· miasto z11ajdowało po części tłumaczy Magistrat, choć R. M. b~ 
tzdem die Stadtverordnetenversaminlung jederz.eit zu einer Ver- ła· gotowa do zebrania się dla IJOWzięcia odnośnej uchwały .
I
,
•
sammlung zwecks Fassung der entsprechenden Beschliisse bereit
Roźdzłał IV (Wsparcia żonom rezerwistów rosr.jskleh).
gewesen war.
.
Przekroczenie na wsparcia żonom rezerwistów rosyjskich
Absehal~ lY (Untersttttznng der-ro81. Resenlsteatrauen).
· Die Ueberschreitung lijr die Unterstiitzu 11g der russiscben w sumie Mk. 3159.79 i uchwalone Mk. 50000, jako wydatek
podlel{ający zwrotowi, należałoby podsegregować po(! rubrykę
R~rvistenfrauen im Betrage von · Mk. 3159.79 und die . bewiliigten Mk. 50000.- ais ·Ausgabe, die der Riickerstattu.ng unterliegt, s11m przech~dnich i podprowadzić pod straty, wojenne pbniesio·
diidle in llie Rubrik .der durchlaufenden Betrige aufzunehmen 11e przez miasto.
•
·
und ais Kfieasschiden · der Stadt Zgierz anzusehen sein.
Bo1p11ał
V
(WJdliał
11kohł1).
A~uł~ V {Seknllutea).
· ·
Die.in de.m Bericlit des Magistrats nachgewiesene Ut;.bersclirei: Przekroczenie wyk~ne w sprawozdaniu Magistratu niezgo:
tung en!Sprich~ nichLden. Tatsadlen,...da_an Gehillter fili: die Lehr,,_ dn~ j~St. J;..rzeczywistością. bow.ierrr ąa .pensję. na~czy~lell ucbwa·
peitonen hk:ht Mk. 6,1156.-, sondern M1c. 85260.- bewilligt łono nie Mk. 63156.-, lecz Mk· 85260.-; na Szkołę Realmi uchwa·
- ~; fiii die ~ealsch~le ~aren bewilli&t nk:ht Mk. :7500_.-, son; łono nie Mk. 7500..:......, lecz Mk. 18000..,.-, zatellJ' w pierwszej po·
jifihe Aenderilng 1
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"deCa Mk. 18000.-, iodlSS In der ersten Position die Uebenc:hrei- zycjl przekroczenie wyt10Si 'M k. 5588 54 w drUelej p
lan& Mtc-5588.54 IJeCrl&ł, In der zwelten Position daaeaen lteine niema. Zwrócić nalety uwagę na ~rzek111CZenie w po
Uebenchrellulll l9ChzuWellen ist. Beachlun& verdient- die Ueber- w ·której zamiast u~hwalonej ~urny Mk. 956.- wydatki·.
sdlreltun& bel Posl!lon V, wo statt der bewiliłgten Mk. .956.-, wyniosły Mk. 8582-.73, natomiast wyznar.zony kredyt iw.
die vencbledenen AuSf!ben Mk. 8582.73 betrugen, dawen lst oświetlenie ·dla szkół miejskiej nie był wyderpan.y, bO
der bewililgte Kredlt fiir Beheizung und Belauchtun& ~ stidti·
schen Schulen nlcht verbraucht worden, da der verbliebene Be·

lrl& Mk. 991.- betrigt. Ansicht der HauShaltsplan- Kommission
iSI. dass diese Sparsamkeit hier nlcht am Platze war.
A.blelull&ł

VI

(GNudlaelłsauaellass).

zostałość

wynosi Mk. 991.-.Zdaniem więc Komisji Bud:t

oszczędność ta conajmniej nie na miejscu.

...

Bo1dllał VI

(W;rddal

1drowohoŚcl).

Wszystkie przekroczenia są nieuzasadnione, z których
Simtllche Ueberschreitungen sind nicht begriindet, von denen den betriichtlichsten Betrag die Positiort • Verschiedene Aus- poważniejszą sumę stanowią t. ·zw . • Nieprzewidziane wyda
11aben", die den bewiliigten Betrag (Mk. 7000. -) urn Mk. 23067.65 które przewyższają uchwaloną sumę (7000) o Mk. 2306'1.65.
iiberschritten bat, darstellt. Fiir Kohlen sind in diesem Abschnitte węgiel w danym rozdziale zużyto Mk. 9654.60 mniej niż wy
•
Mk. %54.60, also urn Mk. 6345,40 weniger, ais die Stadtverord- czooe przez R. M. o Mk. 6345.40.
netenversammlung bewilligl hatte, verbraucht. worden. Nach
. Po pr*jrzeniu sz~zegótowego sp~wozdania z .NieprzewiDurchsicht der Einzelheiten des Berichtes iiber die • Verschiededzianych wydatków" Komisja Budżetowa wyprowadza konkluzj4
nen Au.sgaben• kommt die Haushaitsplan· Kommission zu dem ogólną, że pod powyższą rubrykę umieszczono dużo pozycji, któSchlu!ISl!rgebnis, dass ·unter diesen Ausgaben sich viele Positiore należałoby przenieść do odnośnych katęgorji wydatków jako
nen befinden, welche unter die entsprechenden Arten der Ausgato: na zakup inwentazza, na koszta lekarstw, na bieliznę, na utrzyben hiilten verteilt werden miissen, .wie : zum Ankauf von lnven- manie chorych i t. p.
·
·
tar, Arzneikosten, fiir Wiische, fiir Unterhaltung der Kranken usw.
..
Ab1chnltt Vll (Forstwlrtsehaft).
. Ro1dzlał VII (Gospodarstwo leśne).
Ueberschreitungen bei den Gehiilter·n des Oberf(irsters,
,
Schreibers unci der Waldwiirter.
Przekroczenia na pensje nadleśnego, pisarza i 3-ch slróżów
Die SchliigerlO,hne betragcn statt der bewilligten-'-Mk. 5000 leśnych.
.
Mk. 15923.27, die Ueberschreitung betriigi iiber 200°/,, oder Mk.
zamiast uchwaloej urny Mk ~
wynoszą
la;m
wyrębu
Koszta
10923.27. Weiter ist eine Uebersehreituni( bei den • Verschiede5000 Mk. 15923.27, przekroczenie wynosi z górą 200 '/0 , czyli
nen Ausgaben" in Betrage von Mk. 615~30 nachzuweisen.
Es ist zu bemerken, dass im Jatlre 1917/ 18 beschlossen Mk. 10923.27 i w tym rozdziale spotyl\irKomisja Budżelowa prze·
la 29-go wurde aus den Schliigen Mk. 120000.- herauszuholen, es sind · kroczenie w t. zw.• Nfeprzewid~ianych wydatkach" 6150.30.
tskie na jedoch Mk. 266735.58 vereinnahmt worden, sod.ass der bewilligle
Należy naznaczyć, że Vil roku i917/ 18 uchwalono wyciąć laełni 3-ch Belrag urn Mk. 146735.58 iiberschrilten wurde. Nach Ansicht der
su na sumę ~k. 120000.- ' wyrąbano-zaś na Mk. 266735.5!!. czywzględu Haushaltsplan- Kommission triigt in diesem Falle die Stadt dopże przekroczono sumę !!Chwaloną o 146735.58 Mk. Miasto,
li
Początek pelte Verlusle davon, da der ausgehauene Wald im niichsten
zdaniem Komisji Budżetowej, ponosi w danym -.yypadku· podwójJiihre mindestens einen zweifachen Erlrag · gebracht hiitte.
ną stratę, bowiem wyrąb~ny las_1_11ógłby dać dochodu w rolm
Absi:hnltt Vlll (Bauałltelłunc).
następnym na sumę conajmniej podwójną.
Trotz der schweren Verhiiltnisse, in welchen sich die Stadt
otę, ·dnia
n lokal im Jahre 1917/ 18 beland, h,at der Magistrat statt der bewillig1en
Rozdział · VUJ (Wydział badowlan;r).
zur Ausbesserung unrl lnslandhaltung der Strassen
N i wpr Mk 4000.i humo Mk. 14791.30 mehr verausgabt.
W tak ciężkich warunkach, w· jakich się znajdowato miasto
ór zapo
. Ungeachtet der kleinen · Ueberschreitungen fiir die Reparatur w 1917/ 18 roku, Magistra~ zamlast uchwalonej sumy 4000.- Mk.
der Briicken , un.d . Brunnen lenkf die Position fiir .• Un,vorhergese- na reperacje i ulrzymanie w poi ządku ulic wyda: kowal o Mk.
he~e Ausgaben _im Betrage von Mk. 10819.69 die Aufmerksam· 1 14791.30 więcej .
•
keit w1eder auf sich.
Pomijając zaś drobniejsze przekroczenia na reperacje mosDie nachgewiesene Einnahme von den stiidtischen Gespan- •
nen im Betrage von Mk. 9297.85, stall der im Haushaltsplan vor· tów _i s1ul!zien zwraca uwagę znów pozycja na .Nieprzewidziane
esehenen Mk. 3000.- wird durch viele Ausgaben bei diesem wydalki" w sumie Mk. 108 19.69.
itel fiir Unlerhaltung der stiidtischen Pferde Mk. 7662.90, zu wel·
Wykazany wpływ z zaprżęgów mie1skich w sumie mar~k
hen die in .anderen 1Abschnitten noch aufgefiihrten Ausgaben fiir
mk. umarza
.ą5, zamiast przewidzianego w budżecie 3000.iihnung der Kutscber, fiir bezahlte Podwoden usw. hinzu- 9297
się przez duże wydatki tego tytułu na utrzymanie koni miejskich
urechen sind, erschopfl, oder das Paar Pferde, fiir welches ·bil·
7662.96, do klórych należy dodać wymienione w innyclł
ige Futlermittel geliefert wurden, hat nicht nur keinen Gewinn, mk.
rozdziałach wydalki na pensje woźnicy. za zaptacone podwody ndern noch betriichtliche Verluste gebrachl.
etc„ czyli że para kom, la kt6rych otrzymywano tanią paszę,
mnastycz
Absehultt IX (Eln. quartlerungslasten). ·
nie tylko że nie daty nic w ~ysku, lecz jeszcze przyniosty pelołne
Ein'e enorine Position slellt die Kohle dar, zu deren Ankaul
·
znaczne siraty.
lk 14128.54 verausgabt wurden, sodąss sich bei Berechnung von
k. IO.- fiir einen Korzec 1400 . Kor~ec ergeben. Onabhiingig
1 Zarząd
Rozdział IX (Koszta łlwaterunk'owe).
avon wurde fiir Mk. 3189.60 Holz verbrauchl.
.J
ej ilości
Es ist nicht zu ersehen, ob es sich hierbei urn Brennholz
Nadmierną pozycję stanowi węgiel na zakup którego wy~ czerw
der Tischlerholz handel!, da, wie aus dem Bericht zu ersehen datkowano mk. 14128.54, licząc przeciętnie po IO.- mk. za ko„ ,Wpływ Ir, eine Tischlerei gemietet wurde, fiir welche der Magistrat Mk.
. rzec zużyto 1400 korcy. Niezależnie od węgla zużyto za mk.
"92.242.- an Miele bezahlt hąt. Die Haushaltsplan- Kommi~on ist
fYdowski er Ansicht, dass es angebracl1t wiire festzustellen, zu welchen 3189.60 drzewa.
l ary im .wecken das Tisehlerholz Verwendung gefunden hat und dąss
W wyszczególnieniu nie oznaczono, czy drzewo było opa--·- ·
IY dzienn iese Ausgaben, die mit dem Kr!eg im Zusammenhang slehen, auł łowe, czy stolarskie, gdyż jak widać ze sprawozdania, wynajmO-:
~h mlek ie Kriegskosten iibertragen werden.
dzierżawy.
·
stolarnię, za którą Magistrat ptacit mk. 1242.wano
1
·baty.
. Auch dieser .Abschnitl ist nicht frei von der Posilion • Ver- Komisja Budżetowa jest zdania, że najeżałoby zbadać, na jaki
· cel było zużyle drzewo stolarskie i że należałoby wydatki pohiedene Ausgaben", welche Mk. 7336.15 belragen.
-wyższe · spowodowane toczącą się wójną odnieść na .Strdły woAbschnltt X (Aniel.hen und Steuern). .
lbywać s·
·
• ·
1918 ro ·•. -Die Haushaltsplaf\iKommission bat die Ueberschreitung bei jenne ".
· iesell) Abschnitl nich! nolierl, jedoch ist -zu bemerken, dass die
I ten rozdział nie je5t wolny od pozycji ~Różne
1gonek. . nleiłfen und Schulden ohne Zustimmung der StadtverordnetenI
rsammlung gemach"\ wurden. Die · Haushaltsplan-Kommission które -.yynoszą 7336.45 mk.

tów z prz rmisst auch die Aufstellung iiber die durch Vermitlelung der
egenseitigen Kreditgesellschalt vom Magist\at aufgenommenen
~wał p.
żydowski arlehen bei vers~hiedenen Personen,.
·
• ·
ihronki ·
Die Haushaltsplan· Kommissio"n kommt bei Durchsicht der
Buchaleiner
Errichtung
assenbelege zu dem Antrage, dass die
rei und darni! auch die sofortige Aufstellung .eines Eigentumsrzeichnisses der Stadt erforderlich ist, da die Stadt mit Riickht .au! die Kriegserreignisse au! Grund heweiskriiftiger Unterlan an die Staatsbehorden, wenn ' nich! urn die Erstattung -~er .
_samten aufl(ebrachten Kosten, so doch wenigstens urn ein-e·
•.'
1Jweise Erstattung nachsucl\en kann:
Die Stadtverordnetenversammlung _fasste hierzu folgenden
•
·
. ·
. hluss:
' .Die Stadtverordnetenver5ammhing findet es . fiir angezei&t.
den MĄ&istrat urn Aufstellun2 von Nact\weiSun&en und Auszii·

'

Rozdział X _(Poi~ezłll i podatki).
• K_o misja budżetow~ przekroczeń w danym: rozdziale nie' llO'
.
towała. należy jednak zaimacyyć, że ·pozyczki i długi były
'd •
·
B d
· K
k ~- ·
h ł R M
uc wa· · · us :Ut !=Zl),lane 1 om. u żerowa me zna1 u1e lit
stawienia zaciągniętych za . pośrednictwem T-wa Wz. Kred. dla~a
.
.
gistratu pożyceek od różńych ·osób.
Komisi• Budźeto~a przeglądając wyciągi kasowe, docll
·
do nioski( że ząprowadzenie wydziału buchalteryjnedG. a I)'
samym, przy'stąpięnie do nal)'chmiastowego spor;ządzeriliifl
,t arza majątku miasta jest" niezbędne gdyż miasto z poM'Mhł1
łań wojennych może na zasadzie podśtawowycb dailych .
pić do : Władz państwowych . .jeżeli, nie o całkowit9i Ul
.mniej 0 cz$iow.e- wznagrodzen1e z.a poniesione wydlltlcl~

"I •

„ ....

6 ~ _. Beelnn des Krielles zu b!Uen. Da...-;.,,W.• jllłltllcll 11111 zu uatendleicTen, inwlenlt die

w ·'.toku dyskusji nad
rezolucje:
.
.Rlda Miejska uyata za wslcazlne prosić Ma&filnlt Q
rządzenie wykazów l wyciUów z wydatków za czas od
eqtku wojny, z którycll motna będzie wywniostowae,
kwota z wydatków była zutyta na powiększenie maj4tku
sta, jaką kwotę naleiy odnidt do kategorji strat wo
i w tym celu prosi Ma&istrat o wykonanie życzenia
Budżetowej odnośnie sporządzenia in.._,.ntarza maj11tku
i otworzenie Wydziału Buchalteryjnego.
Co zaś do gospodarki miejskiej Rada Miejska na 1asad.#
sprnwozdania Komisji Budżetowej f.iidzi, te Magistrat na
zycjach koniecznych robił pewne 0SZCZ4=d11ości, na innych at
szafował zbyt śzczodrą .reką.--1.V konkluzji Rada Miejska uznaje.
aby zwrócić uwagę Władz NadzorSYch_na .nielegalne postęo
wanie Magistratu i wydatkowanie fuQlluszów miejskich bez
uchwał Rady Mlejskiej-.wbrew wyraźnemu brzmieniu i ~4 Or·
dynacji Miejskiej. W końcu Rada Miejs~a uznaje, aby powył~
szą rezolucję zakomunikować Sekcji Sarflorządowej K. P. Mi·
nisterstwa Spraw Wewnętrznych •.
W sprawie zabezpieczenia 111ebli ·i rzeczy wziętych do celów
kwaterunkowych Rada Miejska po wysłuchaniu wyjaśnień Ma&i·
stratu przyjmuje do wiadomości i uznaje, że powinny być zfu.
bione odpowiednie ogłoszenia, aby zapobiedz stratom ponoszonym przez poszkodowanych obywati=li miasta.
Taksę kwaterunkową prz}rjęto w redakcji Magistratu, jedynie
,uzupełniono ją końcowym . ustęp~m:
..
· ,
• Wypłata uskuteczniona będzie w markach, licząc po .dwie
marki za jednego .rubla•.
Radny Lebrecht Franciszek w dyskusji nad § 4 taksy, gło
sował za przyjęciem tylko punktu pierwszego.
.W sprawie um11ndurow1mia stróżów leśnych Rada Miejska
po wysłuchanilł propozycji Magistratu zgadza się na uchwalenie
pozycji 400 marek .na umund~rowanie stróżów leśnych".
W sprawie kwestji zakupu szabel przyjęto jednogłośnie nanfła· 11ast@~

Aliiiliiiiiil •

Vłlll6slenallł des llldlischln VennGgens Ver•nd welche Betitae ais Krlepschlden zu bell'ICbten sina. Aa dlesem Oninde wini der ~t ersufht.
4er Annpnjf der Haushallsplan-Kommisslon . zu eał9pNCben
und eln ellentumsverzelchnis aufzustellen und eine Buchilte._rei
Ili errlchten.
.
•
.
lłezii&llch 4er Slidtischen Wirtschalt sleht die Stadtverordnetenversamrillung aus dem Bericht der ttaushaltsplan-Kommission,
dass der Ma&istn\t hei verschiedenen Posltionen &ewissermassen
·einaesPBrt hat, bel anderen dagegen mit versch111iCnderischer Hand
l(ewirtschaftet hat. Die Stadtverordnetenversammlung findet es
daher fiir n6tig, die Aulsichtsbeh6rde auł die unleta!en Handlun&en des Magistrats und Verausgabuna der stidtischen Mittel
ohnę Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung entgegen
dem ł 24 der Stiidteordnung, aufmerksam zu machen. Zum
Schluss sieht ·die Stadtverordne1enversammlung sich veranlasst,
von di~m Beschluss der Selbstverwaltungssektion bei dem
K6niglich Polniscben Ministerium fiir innere Angelegenheiten
Mitteilung zu machen":
..
Beziiglich der Sicherung der Mohel und Wirtschaltsgegen· nde in den Quartieren nimmt die Stadtverordnetenversammlung
1e Erklirung des Magistats zur Kenntnis und erachtet es fiir
eckmissig, ·entsprechende· Bekanntmachungen zu erlassen, urn
·ne eventuelle Schiidigung der Biirger der '!::itadt vorzube11gen.
Die "Taxe fiir die Quartierentschidigung wurde in der Fasng des ' Magistrats angenommen nach · E in.zung durch den
hlussabsatz :
.
•
.Die Bezahlung erfolgt in Markwiihrung, wobei zwei Mark'
einem Rubel i!Jeichz\lstellen sind •. .
.
Der Stadtverordnete Lebrecht stimmte bei der Erorterung
ei § 4 nur fiir die Annahme des ei:sten Punktes. ·
Mit der Bewilligung von 400.- Mark zur Unilormierung
er Wa.ldwirter erkliirt sich die Stadtverordnetenversammlung
eh Aohorung der Vorschliige des Magistrats einverstanden.
Beziiglich aer Anschaijung von Siibeln fasste die Stadtverrdnetenversammlung folgenden Beschluss:
• • Mit Riicksicht au! die zu erwartende Umgestaltung der Po- stępującą reżolucję :
lizei von Seiten. der polnischen Regierung hall die Stadtverord.z powodu oczekiwanej reorganizacji Policji ze strony Rzą
netenversammlung ihren Beschluss vom 20. August ds. Jrs.
du Polskiego, Rada Miejska . utrzymuje w mocy postanowienie .
aufrecht und beschliesst, dem Vorschlage des Polizeikommisswoje z dnia 2-go sierpnia 1918 r. i prqpozycję Komisarza .
sars vorliiufig nicht zu entspreshen" .
Policji w sprawie zaopatrzenia policjantów w szable tymczasoAu! die lńterpellation des Stadtverordneten Mor~enstern
wo postanawia uchylić" . ·
ziiglich der I nbetriebnahme der Werkstatt zur Herstellung von
olzschuben gab der Biirgermeister die Erkliirung ab, dass die
Na interpelację radnego Morgensterna w sprawie uruchCJ·
erkstatt. bereits in Betrieb genommen wurde und die Arbeit mienia warsztatu trepek Burmistrz oświadczył, że warsztat jest
uruchomiony i prace są w. pełnym biegu.
ort im vollen Gange ist.
Die Ausgabeposition fiir Lehrmittel wird urn Mk. 2000.Podwyższono pozycję o 2000:mk. na· pomoce szkolne·
rhobt.
·
W wolnych wnioskach radny Lebrecht zainterpelował MaIn den ·ffeien Antriigen interpelliert der Stadtverordnete
ebrecht in der Beheizungsfrage. ErschOpfend~ Atifklii~ng erteilt gi.strat w sprawie opałow~j . Wyczerpujących wyjaśnień udziela
Bnrmistrz Gerlicz. '
er Biirgermeister Gerlicz. ·
•
·
·
Schluss urn 9· Uhr 30 ,Min „ abena:·
·
Po wyczerpaniu obrad posied.zenie zamknięto ·o g. 9 m. 3Q.
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ISek.anntmachuilg.

Die Armendepu.tation beim Magistrat der Stadt Zgierz bringt
corcy.
:prze - ·Ermit zur Kenntnis, .dass vom Montag, den 28. · Oktober d. J „
mit
der Ausgabe der .Mittage fiir den Mittelstand .in der stadprze·
hen Kiiche, Ecke Breite- und Taubenstrasse, begonnen wird .
as Mittagessen besteht aus zwei Giingen und kostet Mk. L80.
ie Mittage werden tiiglich in der Zeit von 12 bis 2 Uhr miChittags ausgegeben. •
50000
Zgięrz:, d. 25. Oktober 191 8.
dżetbDie Armendeputation.

~b).

•

Ogłoszenie.
Wydział

Niesienia Aomocy Biednym przy Magistracie m.
Zgierza zawiadamia nimeiszym, że. poczynając od poniedziałku,
. dnia 28 b. m. będzie wydawać obiady dla inteligencji w lokalu
miejskim, mieszczącym się przy ul. Szerokiej, cóg Gołębiej. Cena
obiadu, składającego się z dwóch dań, wynosić będzie mk. 1.80.
Obiady wydawane będą codziennie w godzinach 12 a 2-gą„
Zgierz, dnia 25 października 1918 r.
Wydział Nies. Pom. Biednym.
Ogłoszenie.

Belr_anntmachu'ng. '

Niniejszym pód~1e się do publicznej wiadomości, że- przy
ureiiulowaniu przez JVlagistrat m. Zgierza kosztów kwa.terunkowych uwzględriione będlł tylko te koszta kwaterunkowe, które • •
·zarejestrowane zostały w Wydziale Rejestra~ji Snt _Wojennych
przy Radzie Głównej Opiekuńczej.
·
· Osoby, które dotąd strat swoich z jaklchkolwiekbądź ·po-.
wodó~ie zarejestrowały,' mogą t~ uczynić jeszcze teraz w Wy
dziale Rejestracji Strat Wojennych w Łodzi; l"lotrk,ow111,i 157.
Zgierz, dnia ·1O paźClziernika .1918 r.
_ _ _t

Hiermit wird zur Kenntnis gebracht, dass bei der Bezahlung
" Quartierentschiidigungen durch deti Magistrat nur di~ Ent·
iidigui;igen ' be'riicksichtigt werden, die bei der Kriegsschadenistrierungskommission beim Haupthilfsausschuss • registriert
rden sind.
.
.
Personen, die bisher aus irgend einem Grunde ihre Schiden
ht ·registrieren baben l~n. konnen dies noch jetzt. in der
istrierungs- Abteilu'ng in Lodz; f'ctrllcaucrstr. 157, tun.
Zgierz, den 10. OkJPl\er 1918.
'
r ,,, .
.Der Magistral

Beęnntmacfiung.
Zur Aufstellung der Quartierliste werden alle Pel'sonen, die
ere ~eit hindu~h Einqua~erung · gehabt ha!>en, aufgefordert,
bis zum L November ds. Jrs. im Rathause zu melden.
~erz, den 10. Oktober- 1918.

M11. . .
OgłosHnle.

.

· ·w ·ce1u ześtawiqiia listy kwaterun~owej, . Magistrat m. ~
TZa wzywa wszystkicli tych„ którzy 11rzez dłutszy czas ,.,..
znaczone łtwatery, by takowe zameldowali do 1 listop„'· r„
u sekretarza Magistratu~
.
•
~erz, dnia 10 p~ie~ika 1918 r. _.
• ·
•

._.......

vcrlllbr ......_.-

W.....u.

.

· I

„

OeneNllOIWinJeilłliilll

!iu~:a lnnerłlelb )Ili Oellelarlloa~ Wanchau
ne aicbt meltr erforder'llch.

·

Jeder' ~ mnss

.linea \'Ol'IChrfllldlilllea PISs «Ausweis bel sich flihren:
• Die bllllerf&en eataeaellllehenden Bestimmunpn wercien

•

•ilaelloben. ·

Die Veronlnuna tritt solort in Kraft
Warscbau, den 9. Qlltober 1918.
Der Oeneralaouyerneur
V.

l\QZporqdzenle.

dotyczltce ruchu osobowego w obrębie
Oenerał-Oubematorstwa Wanzawskieao.

"

Do podrótowania w

obrębie 'Oenerał·Ollbematorstwa

~
War

szgwslllego . przepustki są zbyteczne. Ka.tden z podróiujących musi mlet z sobą· jako dowOd paszport obowl~kowy.
Dotych?150we przeciwne przepisy ZQJt8ją zniesione.
·
Rozpol'łąd~ natychmiast wchodzi ii moc.
Warszawa, dnia 9 października 1918 rOku.
Generał-Gubernator
·
podp. y. IScseler.
~

„

Bitselq.
Ogłos.z:enie.

Be~anntmachung.
ul Wunsch des Koniglich unaarischen Mlnisterprisidiums
hat sich der Herr Reichskommlssar zur Eriirterung von Oewalttitlakeiten gegen de:itsche Zivilpersonen in Feindesland, Berlin
W. 35, Potsdamerstrasse 38, bereit erklirt, von unaarischen Staats- anaehiirigen, die in den vo.n Deutschland besetzten und verwalteten Oebieten wohnen, , Anmeldungen ihrer Vorderungen gegen
Schuldner -im feindlichen Auslande entgegen zu nehmen. und zu
sammeln, da die unaarische MiniSteriafverordnung vom t-4. .Mai
1917, betreffend die ?.nmeldung u!Jlarischen Vermol{ens im Zollauslande, kein Besimmungen beziiglich der Forderungen der erwihnten unalrischen $1Utsangehorigen enthilt. Fiir die Anmel·
dung ist eine bęstimmfę Form nicht vorl{eschrieben.
· ·0
Warschau, den l Oktober 1918.
Der Verwaltungschef beim Generalgouvernement Warschau.
·
In Vertretung
von ISorn·Fallois.
ISek.anntmach~ng. ·Der § 1 der Ausfiihrungsbestimmunge11 zur Ziindholzsteuer21) ist wie fo!gt
ordnung vom 18 Juli 1916 (V. BI. .Jl(g 39
.
. . . :..~
geindert worden :
Die Steuermarken, die im lnlande an "den ·zuridliolzpackunhen angebracht 'Yerden so11en, konnen von der:n Polizeipriisiden·
ten odeF Kreischtll gegen Entrichtung der Steuer und Ersatz bezogen werden. Die Kosten fiir 1000 Ziindholzsteuermarken betra,.
,gen 3 Mark.
Der Kaiserlich Deutsche Polizeipriisident

s:

Na życzenie królewskiego węgierskiej!o rezydjum ministró
wyraził komisarz państwowy w celu omówienia gwałtów przeci
niemieckim · osobom cywilnym w krajach. nieprzyjacielskich, Ber
lin w· 35, Potsdamerstrasse 38, chęć do przyjm6wania zgłosze
oraz skupienia ich od poddanych węgierskich, zamieszkałych
krajach zajętych J . zarządzanych przez państwo Niemieckię, cod
żądań zależności dO dłóżników w krajach nieprzyjacielskich, gdy
węgierskie rozporządzenie ministerjalne z dnia 14-go maja 1917 r
tgczące zgłoszęnia majątku węgierskie'go zagranicą .~e.lną, nie z
wiera przepisów GO do µidań wyżej wspomnianych poddanyc
węgierskich.. Dla zgłoszeń tych nie jest _przepisaną określona Io
ma.
Warszawa, dnia 3 października 1918 r.
S~f Administracji
\
przy Generał- Gubernatorstwie Warszawskiem
w zast. von ISorn Fitllols.
Ogłoszenie.

§ 1 przepisów wykonawczych do ·rozpocządzenia o cle d
zapałek·

z dnia 18 lipca 1916 r. (V. BI. nr, 39, S. 21) zmieni
nym zostaje jak następuje : .
Marki celne, które wewnątrz kraju umieszczane· być ma
na opakowaniach zapałek, można otrzymać u pana Prezyden
Policji lub Szefa Powiatu za uiszczeniem cła i kosztów. Kosz
za I OOO marek celnych dla zapałek wynoszą 3 markt. ·
Cesarską-Niemiecki Prezydent Poli

-----

Ogłoszenie.

Bek.anntmachung.
Die„ Ernennung des Michal Slaski zum Versicherungs-Taxa:
tor fiir den Kreis Lodz wird bestiitigt.
Lod~. den 26. September 191 8.
Der. Kaiserlich Deutschen Polizeipriisident
J. V. Sc:hoppen.

Zamianowanie Michała Slaskiego na raksatora ubezpiecz
na powiat . Łódzki niniejszem potwierdzam.
Łódź, dnia 26 września 1918 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Poli
·
w zast. Sc:hoppen.
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I. K fi LE: J fi _~ S:o. in Zgierz_ I. KALE:T A i 5-~a ·w Zgierzu
Lenczycerstrasse 2 (Haus „Lutnia").
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ul. Łęc~ycka J'.H!, 2 (dom „Lutni").

E:ug. Kruschft in Zgłerz.

Dr. HA.GE:N

wo~t jetst Gltlcbtr.,
Hau Fr•. Gutaehe.

do sprzedania u
cug. Krusćhe w Zgierzu.
Dr~

HAGcN·

1amłenbł w doma pp. Gutse•
Pnf ul. ~stśliwej. ·

,
I .
)
· Zginął pies, rasy wilczej, maści szarej, na szyji z obr
Entlaufe11 ~in grauer Wolfshund nilt Halsband. Abzugeben .
ŁaskaW)' znalazca za wynagrodzeniem proszony jest o przy
'
;eaen Belohnung bel J. Wasiak: Gartenstrasse Jl&I 107.
· wadzenie n.a ul. Ogrodąw11 Jl&I 107 do J.. Wasia~a• . ·
.
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