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Ofiary na 51<.arb Narodowy przyjmuje Kasa Miejsk.a !Ił
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Skarb zasobny - to w chwili obecnej cała siła Państwa Polskiego.
'od tego zależy nasza ·przyszłość, ład i porządek. w k.raju.
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Gzyzna wzywa1Jas1 KupujGie rolską rożyGzkę raństwową'
·)

Wiadomości

rządzenia władz

rosyjskich, przepisy, instrukcje i I. p„ wydane
w Jatach 1915, 1916, 1917 i 1918-tym, a dotyczące emerytur,
wojskowym
armji rosyjskiej. Niezbędne są zwłll· ·
Telegram. Na rezolucję wysłaną przez Magistrat i Radę
szcza przepisy obowiązujące, ogłoszone w ostatnim okresie wojską w dniu otwarcia obrad Sejmmyych, Magistrat otrzymał
jennym Rosji monarchicznej i w czasie rządów Kiereńskii!go, aż
t~puj!lcą odpowiedź: . Do Rady Miejskiej i Ma~islratu V-: Zgier~u.
do przewrotu bolszewickiego i podziału Rosji na- republiki so1mu1ąc urząd Marszałka, ślę serdeczne podziękowania za zynia przesłane w dniu otwarcia Sejmu konstytucyjnego. Niech wieckie.
Ponieważ w dobie ' obecnej Emerytalna Komisja Likwidacyjna
wspiera naszą pracę i jednoczy nąs w służbie dla naszej
potrzebnych jej materjałów drogą urzędową zdobyć nie mote,
lkiej ukochanej Ojczyzny. ·
Marszałek. Tntficzynsk.i'.!., zwraca_się przeto za · pośrednictwe m pism do .dobrej woli społe
_ .
czeństwa w nadziei, iż tą drogą być może uda się jej zgromadzić
z •r.a dy M'1e1sk.1e
· · j • Dzis,
„
· 22 b. m., o god·z. niezbędne dane, dotyczące rosyjskiego ustawodawstwa wojskowow so botę, dma
emerytalnego (armji lądowej i floty).
opołudn.iu odbędzie się posiedzenie nadzwyczajne Rady MiejKtokolwiek zatem posiada wydawnictwa; traktujące o spraj. Porządek obrad obejmuje: Odczytanie pro.tokułu i roboty
wie emerytur w armji rosyjskiej, jakoto rozporządzenia władz,
liczne.
przepisy, instrukcje, broszury w wydaniach bądź urzędowych, bądź
Dóstawa zboia. Rolnikom tutejszym wskazuje się na ogło nieurzędowych, lub nawet wzmianki i wycinki z pism rosyjskich,
ie zamieszczone w numerze dzisiejszym . Gazety Zgierskiej " sprawy emeryt.ur, dotyczące - proszony jest o dostarczenie poacając na to uwagę , że jeżeli nie dostarczą dobrowolnie wy- siadanego materjału Emerytalnej Komisji Likwidacyjnej Min. Spraw
Wojskowych (Warszawa, ul. Królewska .JS).
czony kontyngens zboża, nastąpi przymusowa rekwizycja .
Wątpić nie można : iż społeczeństwo polskie, a zwłaszcza
zainteresowani w jaknajszybszej wypłacie emerytur Polakom, b.
W sprawie rezerwistek.. Sejmik Powiatowy uchwalił pod- funkcjonarjuszom armji rosyjskiej, ułatwią w ten sposób trudne
~zyć stawkę zapomóg dla rezerwistek bytych wojsk rosyjskich
zadanie 'Komisji.
O°Io, t. j. o połowę. Przy następnym wypłaceniu zapomóg
Wszystkie pisma polskie proszone są o przedrukowanie nimiesiąc marzec wypłacona zostanie stawka podwyższona.
niejszego.
·
·
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P'odatek. od psów. Komisarz Ludowy na powiat Łódzki
Magistrat, że zgodnie z uchwałą Sejmiku Powiatoo z dnia 3-go b. m. podatek od psów został zniesiony.
iadomił

Wydział P'rasowy l'\inisterstwa Spraw Wojsk.owych k,o·
ni)(.uje:
·. :
.
•
Emerytalna Komisja Likwidacyjna Ministerstwa Spraw Woj-

lpa-

;%~.h /:/J~~~f:cy~~e~~~r~~o~~a~raz0 ~~~ś~~~~~ ~~r~m:~::!h

ji rosyjskiej. W pracy swej Emerytalna Komisja Likwidacyjna
otyka wielkie trudności wskutek braku odpowiednich materja'z zakresu rosyjskieito u~tawodawstwa wojskowo-emerytalnego,
1
i\)órych . mocy mogłaby określić wysokość . ,Poborów emery~ Ych, prz}iSłl!gujących b. wojs'kowym na podstawie wydanych
.
osji podczas woiny przepisów obowiąz1Jjących . Do ·prac
, Zgie erytalnej Komisji Likwidacyjnej potrzebne· są wszelkie rozpo-

52.

Sprawa robotni.li.ów. W 11l<1tek. dnia_ li_Jutego r. b„ odbyło
robotniczych, na którym przyjęto nastę.
._,._
•
•
1) Obecna Rada Robotnicza ma bezwzględnie ustąpić, ponieważ nie odpowiada ona interesom .robotników. W skład
nowej Rady Robotniczej mają wejść delegaci wszystkich
fabryk i stowarzyszeń, wybór których ma być niezwłocznie
. dokonany.
.
2) Wybrać Komisję, która ma wejść w porozul'flienie z obec- ·

się zebranie ·delegatów
pującą rezolucję :

ną Radą Robotniczą.
Komisji powołano : Kaletę
WJ; Galantową Marję, Fiałkowskiego

Do

Czerwińskiego.

.

. .

- ._

Józefa, Henkiego ·GustaFranciszka i Bronisława
.
·

Z Komitetu: pomocy dla' Lwowa. W niedz1elę, dn. 22 b.m.'
w sali Tow. Spiew. .Lutnia" odbędzie się .Kiermasz", po>

•

·r,;

-·

tywnoit z Ameryki. We wtórek dn. 18 b. m. przyby
Wanawy z Odańska pierwszy ~ z transportami amery

oddłwick w qeszelb s~e. bowletn chodal o
przyjkle i pomoq obrońcom naszej ukochanej Ofczyzny.

Warszawski" jllSie-przerażenie i popłoch wśród pasu
spekulantów, a .ulgę niewypowledziall\ wśród gnęolonej p
wyzyskiwa.:ż6w ludności.
.
· W zesdy poniedziałęk odbyło się w Maalstracie w Ł
- posiedzenie w Sprawie podziału fywności, ofiarowanej przez
laków amerykańskich, pomiędzy środowiska okręgu łódiki
Na okr-:g łódzki z 515 wa&onów przypada 17 wago
m4ki, IO wagonów wieprzowiny,. Z wagony oleju i I wa
mleka. Postanowiono uskuteczniać podział między instyt
oplekuj11te się .dziećmi, młodzie4 jedynie polską. bu
·
wyznania. Podział darów uskuteczniony ma być w spo

jlRjpły. 1'ił1JMP11rCilłf ceł ~

Hl 8.

niff„IWle ~~eim~tttnrywoMa J~·ilOl:lllł'I~

z..

· • Zebranie w sprawie 19ilłroHtu ,..oborowego. Dnia 15-go
.lutego r. b. odbyło się z. inicjatywy miejscowego Towarzystwa
opieki JYirodowej nad żołnierzem pols,kim zebranie członków
tegoż Towarzystwa przy współudziale zap~oszonych 2ości. Za·
gaił zebranie ks. prałar Stefański, przewodniczył dyrektor St..
Pogortelski. W dłuższych przemówieniach zabierali 11łos pp.:
prof. Hajkowski, podpor. Gucze oraz prof. Z. Lorentz, uzasad~iając potrzebę przyjścia • pdtnocą popisowym przez· stwo1zenie
t: zw. Patronatu poborSego oraz wskazując sposób, w jaki
Patronat · n:ioże popisowym swą opiekę i pomoc okazać .
.
W sprawie funduszów· postanowiono zwrócić się do miej·
scowej Rady Miejskjej oraz do sejmiku po..viatowego.
. Po zebraniu urządzono doraźną składkę , która dała około
600 Mk. na potrzeby Patronatu poborcwego.
Jeszcze z obchodu Kiłiflsldego. Komitet obchodowy po·
daje do wia domości , że czysty dochód z przedstawienia i kwesty,
4rządzońych w dniu obchodu 100-letniej rocznicy z2on u bohatera
narodowego Jana Kilińskiego wynosi Mk. 1800.-, które · to
podzielono następująco: 1000.- marek na budowę kościoła katolickiego, 200. - Mk. na obrońców Lwowa, JOO.- Mk. dla szkoły
rzemieślniczej, 100. - marek dla ochronki ewangielickie· i 200 -marek dla ochronek katolickich. (P. red.) p i
. Jh d . · t
.
. .
on .~waz c 0 zi . u

-o-grosz-publ110zn y,-poządanym-by łoby-przeds ta w1c, przez-~om 1tet-

obchodu, szczegółow&go sprawozdania wpływó w i wydatków.

ś. P. Felik.s Filip~wfcz. · W bitwie -pod Lwowem dnia 4
b. m. legł śmiercią . bohaterską mieszkaniec Zgierza - Feliks
Filipowicz. - -Spokój jego duszy.

·"'

Ht

łlpony z loteiM fanto~. 11rqdzony z Inicjatywy tutejszyi:h
m rzecz bolletersklch olltoa\ców ·Lwowa. Pratram

Na rzecz obrol\c6w Lwo•a. Niiej wypiienleni Ctłonklnie
i Członkowie Towarzystwa Opieki nad Zołnlerzem Polskim
w Z&ierzu złofyli na ręce swego prezesa ~- prałata Stefańskie
go mk. 500.- pp.: Auerbach J.• Au115pachówna L, Andrzejew·
ski W., Borowska I., Długosaewska
Długoszewska S., Oał·
kowska L., lkiertowa H., Jagodzińska 8., Kaletówna I„ Kwiatkowska L., Kaleta I., Lebrechtówna H., Lorenuowa A„ Loren·
tzowa H., Lorentz A., Lorentzówna I.,. Lorentzówna Z., .Lachowa
H., Lach A., Łodwig I„ Łodwitanka H., Modrówna J.. Musiero·
wiczówna J„ Musierowiczówna M., Margoński J., dr. Nowicki S,
Nessler W., Pniewska M ., Podciechowska L. , Pogorzelska M.,
Pogorzelski S., Rafalski M., Romanówna B., Rozówna L., Sta·
steska N„ Szymańska L., Swiercz J.. Swierctowa C., Sniegocka I.,
ks: pr. Stefański, Szymanowiczowa F., Tananiewiczówna M ., Teske
M ., Teske j., Wizówna M., Wojciechowska J„ Żelazowska H.

·

z.

Reges~racja strat. Przypomina się, że os1;iteczny termin
przyjmowania.. deklaracji w celu zaregestrowania strat wojennych
upływa z dniem 28 lutego r. b. Zgłoszenia przyjmuje s ię codziennie od godz. 9 rano do god z. 12 w po~udni e w Towarzystwie . Wzajemneio Kredytu.
__
.

Chleb. Na posiedzeniu Magistratu z dn. 14 lutego r, b.
omawiana była sprawa wypieku chleba. Obecny na posiedzeniu
Koinisart Ludowy pan Remiszewski, który z akomun i kował Magist·
ratowi, że śledztwo pro wadzone przez riiego na zasadzie interp.
Magistratu, i Rady Miejskiej, co1'do j a kości chleba ·wypiekanego
z mąki kontyngensowej . wykazało, że m. Zgierz otrzymui e. mąkę
czystą. Wobec tego zmiana jakości milki następuje niewątpliwie
przy wypieku chleba w piekarniach tutejszych, które zanieczyszczają mąkę bezwartościowemi domieszkami. jedyny sposób położenia kresu teiio rodzaju postępku piekarzy, to wydzierżawie
nie kilka pikarń, bowiem wtedy miasto będzie miało możność
roztoczyć nad. chlebem ścisłą kontrolę.
·
L
Ławnik Chąciński zaznaczył, że Magistrat w tym kierunku
już od dłuższego czasu działa, skutkiem . czeiio było, że jakość
chleba w ostatnich czasach znacznie polepszyła się. ·
Następnie zabrał głos delegat ;:,tow. Zawod .. Pracowników
Mącznych p. Zawicki, który stanął w .obronie interesów. czeladzi
pieRarskich, którzy obecnie znajpują się w warunkach rozpaczliwych, i prosi, a~y Magistrat przystąpił dd zrealizowania scentralizowania wypieku chleba, gdyż tym samem da możnlść zarobku
czeladziom piekarskim .
·
Po długiej dyskusji Magistrat postaQowił rozwinąć . siln!ł ·
akcje: w tym .kierunku . . ·

..

.
a~. ~t
·e1 z ~·
~ !''e
ze) ziem
·następ~jący:
A w
Łódź- 12 wa11. mąki, 6, 2 wag. wieprz„ I, 5 wag. olej •
kto
8 wag. mleka;
.
. . zc~w sp
Pabjanice-1, 5 wag: ~ąki, 1. 25 wiepr7.., O, 15 wag. ol alme dl~
O, 09 wag. mleka;
·
.
•
rzed me
Tomaszów- I, 25 wag, mąk i, I wag. wieprz., O, 12
Tyl~
oleju, O, Oó wa11 . mleka;
ongresó
Zgierz.:..o, 75 wag. mąki, · O, 5 wag. wieprz. O, 08
Do
oleju, O, 025 . wag. mleka;
.
Łask i Zelów- O, 5 wag. mąki, O, 25 wag. wieprz., o,•
Zap
wag. oleju;
Brzeziny- O, 3 wag. mąki, O, 2 wag. wieprz., O, 04
I. .:>zczę~
oleju, O, 025 wa2. mleka;
Koluszki-O, 2 wag . mąki, 9, 2 wag. wieprz., O, 02 w. ol
Aleksandrów-O, 25 wag. mąki, O, 2 wag. wieprz., - O, f896. 18~
wa2. oleju;
armji, m
Konstantynó"w- 0, 25 wa2 mąki, O, 2 wag . wieprz., O, encyjne
wag. oleju.
Nal
skowej.
Przymusowe szczepienie ospy• ._ Na zasadzie okólnika
Nie
nisterstwa Zdrowia Publiczneiio odbędzie się wkrótce szczepi niedz!el
p1zeciwko ospie. Szczepieniu podl egają wszystkie dzieci,
. dzone w toku 19 I 8, osoby, które nie miały jeszcze ani
w życiu ospy szczepionej i te osoby, które nie miały ospy s
pionej w ciągu ostatnich 5 lat, albo nie mają na to zaświadcze
Ofi;
W tym .celu sporządzone mają .być spisy osób podleg Dyrekcji
. cych szczepieniu.
·.
· .
uczniów
Magistral m. Zgierza wzywa przeto wszystkie odnośne os pujące su
by najp6tn.iej do 25·go lutego ~· b. ~gło~iły . się do Ma{iist. Mk. 10.w cel~ z~p1su : Kto przy kontr.oh, ma1ąc:1 . się ~ar~z odbyc pietowsk
~zczep1.em.u , me będzie w stame wykaza.c się ~aswiadczeme
Rozó
szc zep1en1u bę d zie surowo karany. Matki obowiązane są mel
Ks.-Pod~
.. d . . '
- - . --~
.- - - - - · Mk. 10.wac zieci.
·

z.

Wrk.opanie pieflk.6w. Magistrat zwraca uwagę „ że ter
Of
do wykopania p ie ńkó w przedłużon y zos tał w porębie przy sz
od 13 d
Kon stantyn owski ej do 25-go lutego r. b., a w porębie przy
sie Łódzkiej do f-go marca r. b. Po . upływie tych term i dowy: ~
po zos t ałe pi e ńki be zwzględnie sprzeda miasto na korzyść sw Ziiierskie
knotach,
Rbl. 4, Q
Przegląd k.o-ni. W ubi1!gly wtorek w Zgierzu Komisja
10.....:; K
skowa dok o n ała przegł ą~u wszystkich kon i.
•
srebrna

Bolesł. ~

Ostrzeżenie .
W ostatnich czasach notowano w nas ' rem T.e<
mieście kilka wypadków chorób, spowodowanych przez spożi pierŚcion
mii;sa wieprzo wego, zakażonego trychi n ą . Choroba ta jest
złot. . pe
dzo boleśna i nawet śmiertelna . O strożnie zatem z mięsem
s)<a sn:~
przowem . Wypadki te · przypi sać m.usi my tym niesumien n elazow
handlarzom mięsa, którzy wbrew przepisom, dotyczącym b ~łocie
bydła i handlu mięsa, 10 mięso, które przeznaczone · jest,
k tyk
i>rzedstawią. w rzeźni miejskiej do zbadania i ostemplowa 4?nikfe)
Wszystkie bydl o na r,zeź, o ile mięso przeznaczone jest do I nym Ml
.kie20 spożycia, podleiia w rzeźni urzędowym oględzinom pr rondel J
~ i po zabiciu; wieprze są zbadane siczególnie pod wzeli;dem
'
chin . Mięso przywiezione do Zgierza z okolicy, powinno
przedstawione w miejskiej tzeżm do zbadania i ostemplowa
· Przedtem nie wolno je ani sprzedawać, ani ~pożywać.
WE
Przed ukończeniem i ostemplowania mięsa nie wolno
bierać z rzeźni . ani całych sztpk, ani pojedyńczych części. Z Rady Mi
Ni<
l ezione priy ogli:dzina~h niezdatne do ludzkiego spożycia cz
kelt Włi
będą usunięte odpowiednim spo~obem . Niezastosowanie sic:
nieuzasa
tych przepisów pocią2a za sobą karę do .1 0000 ma.rak lub
Edward,
zieniem dQ 5 miesięcy .
Stefan, '
M•
Tania nafta. Od zeszłego . tygodnia już sprzedaje si
kooperatywach naftę po 60 fenigów funt. Nareszcie doczekali 2<)rżelsk
· Michał.
sic: tańszego oświetlenia.
·

3

Poci broA. Na ropch naszel(O miasta rozlepiono

następu

szpony
! :~rl~ode=żwy: Rodacy! Wilno clostało się już w chciwe
:kie Orodno L Biafystok ·spotll l~da chwila ten sam los
la
moskiewska przy współdziałaniu prusaków przysu~~ała bliżej
de granic Kongresówki.
slę

spo

w

g. olej
.
wag. ol
•
, 12

08

·rz„ O
04

coraz
Czyi mamy czekał, dopó~i wróg nie stanie u. ram Warwy i nie zatopi w rzekach krwi dopiero co odzyskanej nie·
le&łości naszej? O nie, postokroć nie! Wim:1iśmy pośpieszył
lało na spotkan!e przeciwko temu wrogowi, niosącemu nam
flb$, niewolę i nędzę ostateczną. Winniśmy stanął jaknajszybej z nim oko w oko. Niema ani jednej chwili do stracenia, bo
rói nieubłilpny nastej wolności pragnie zagarnął jaknajprę.
zej ziemie polskie.
A więc niech wszyscy, komu droga jest Ojczyzna nasza,
kto nie chce Jej wydał na no\vy łup moskiewskich, najeżźców spieszy do szeregów dywizji litewsko- białoruskiej, specalnie dla walki z wojskami moskiewskiemi i obrony kresów
·
rzed niemi tworzonej.
Tylko broniąc kresów, bronić będziemy najskuteczniej samej
•
ongresówki i serca Polski - Warszawy. .
Do szeregów więc!
Wydiiał Wubunll,owy
Dywizji Litewsk.o·BiałoruslrJeJ.
Zapisy przyjmuje się w Biurze Oficera Ewidencyjnego przy
.
I. .:>zczęśliwej Ni 14.

Roz~az. Wszyscy byli wojskowi, urodzeni w latach
O, 18%. 1897, 1898, 1899 i 1900. którzy służyli w jakiejkolwiek
armji, mają się natychmiast zameldować w biurze Oficera Ewirz., O, encyjnego, w Zgierzu, ul. Szczęśliwa Ni 14.
t:iależy przynieść ze sobą dowody uprzedniej · służby wojskowe1.
Nie stawiający się będą karani. Ostatni termin zgłoszeń
ólnika
szczepi niedz!ela.--JJ.4uteao 1919 r.
(- ) Koiszewsk.i
tzieci,
e ani
Pułkownik i Komendant P. K. u.
ospy s
viadcze
Ofiary. Ku uczczeniu ś. p. ·prof. J. Słaboszewicza .na ręce
pod leg
Dyre_kcji _Państwo~ego 9imnazjum w Zg!erzu dla .sami;ipomocy
iśne os u.c~mów 1 uczennic Panstw. Gimn. w Zgierzu" wpłynęły nastę
Magist puiące sumy: dyL Stefan Pogorzelski Mk. 15. -, z. Hajkowski
odbyć ~k. 10.-:-, A. We1gelt Mk. 8.-, Pastor Serini Mk. -_10.--, A. Szeczenie p1etowsk1 Mk. 10.-, J. St. Cezak Mk. 10.-, S. Miller Mk. 5.-,
są mel Z. Rozówna ~k. 10. -, J. Swiercz Mk. 10.- , Z. Tańska Mk. 10.- ,
- - -Ks- Po.dgórsk1 Mk. 5:-, C. Swierczowa Mk. 5.-, Ks. Gajewicz
Mk. 10.- , Dr. ·Neugebauer Mk. IO. .

!2
„

!· ol

ter
Ofiary na Sk;irb Narodowy. Do- Kasy Miejskiej w czasie
rzy sz
przy od 13 do !? ~- _m. wpłynęły następujące ofiary na Skarb Narotermi do~: !<~emski 1 Zak~man Mk. 50.-,Pracownic y Elektrowni
banIŚĆ Sii' Ze1ersk1e1 ·obrączkę złotą, Rbi. 3. 24 miedzią, Rbi 19.-w
knotach, Mk. 77.- w baQkriotaci~ Rb!: I. 50 w.srebrze bankow„
Rbi. 4, 95 sreb~o drobne, Mk. 3.-srebro, Stan. Rogalski Mk.
1isja
10.-,Kosmais.ki Rbi. I. 53 miedzią, Mk. 2.- srebrem, t mon.
srebrna i I niklowa, Eug. Hertei .V\k. 3.- i 45 kop, sr.ebrem,
w nas , Bolesł. M~rtyń~ki Mk. 2. 5.0 srebrem i Rbi 2. 50 drobnym sreb' s oż r~m. -:reofila Z1moląę I · broszkę złotą, 1 łancuszek stebrny, .1
· . P l p1erśc1onek srebrny 1 I obrączkę złotą, Bronisł· Nerczyńska 15
1s~~t złot. · polsk. w srebrze, I łańcuszek srebrny, Ant. Nerczyń
s.ka srtbro: Rbl. 3. 50 bankowe, I O złt. polsk. 1/3 talara Antoni
~
imienn ,_eJ~owski Mk. 15. -srebro l'ankowe, 2 złt. polsk., Rbl '5. - w
:ym b złocie, Rbl. 10.-srebro, 98 kop. miedzią, A. G. H. Waiman I
jest, krzyżyk złoty, 1 dewizkę srebrną, 1 branzoletkę srebrną, Mk. 9.
P~~wi3 45 nikrem, Rbl. 2.- srebrem bankowym, Rbl. !.-srebrem drobnym, Mk. 6.- srebrernr 38 kop: miedzią, I lichtarz mosiężny I
om pr rondel, Amelja Kralkowska srebrną hranzoletę.
'
lt:dem
1inno
pi owa
Z Rady Miejs~iej.

że

We wtorek, dnia 18 lutego r. b., odbyło się posiedzenie
lei. Z Rady Miejskiej w obetnośti 23 Radnych.
Nieobecnymi z przyczyn uzasadnionych byli Radni: Leidigcia cz
e się keit Władysław, Luksztejd \\.acław i · Rygiel Eueenjusz; z przyczyn
nicuzasadnionycb: Bredschneider Leopold, Jahn Oskar, Kojpan
lub
:eczorek
Edward, Miechowski Józef, Sztoienberg FranciszeJc.
•
Stefan, Wegener Emil i Hoffmann Edward.
Magistrat •reprezentowali burmistrz Mafieński, ławnicy: ·Po1je si
tekali gorżelski Stefąn, Nesler ·WJad9sław, Kunkei Roman i Naft ·
. . ·
·
Michał. '

)Ino

Przewodniczył prezes Rady Miejskiej Stefan Jakób Cezak.
Sekretarzował Cielecki Władysław.
Po odczytaniu protokułów z poprzednich posiedzeń, które
przyjem bez-zmiany, prz-ysłltplon<t do obrad nad komunlkatanil

Ma&lstratu.
Komunikat Maaisrrahi w sprawie · wyłonienia Komisji z 10
osób do państwoweeo podatku majątkoweeo postanowiono od• •
roczył do przyszłego posied:r:enia.
..Dru&im z kolei komunikatem była sprawa załoienliilrt. Zgierżu1>atistwowej Szkoły Handlowej. Sprawę powyższą i-11irowtł
ławnik Poeorzelskl, komunikując. :r:ebranym, że. Ministerstwo W'j- znań Religijnych i Oświecepia Publiccnego ,1wr6ciło się do Magistratu z zapytaniem, czy miasto hi~ tyczył&>y· sobie załoienla
Państwowej Szkoły Handlowej dfa. drobnyc~ kupców i ·pracowników sklepowych? Szkoła miałaby klasę przy_gotowlWQll
i dwie klasy specjalne. Do. szkoł.y przyjmbwanoby 11-12 letnie~
chłopców, posiadających wykształcenie z .zakresu szkoły powszechnej względnil! 2 klas szkoły średn1ej. _Załoienię szkoły tej
Ministerstwo uzależnia od wyznaczenia, z funduszóW> JniejskM:htk_
stałego subsydjum w kwocie d~ 10000 marek rocznie. Magistrat~
.
projekt Ministerstwa przyłął wyghodząc z µłotenlia, że otwarcie
szkoły tego typu, która, jai\kohwek - nie przewi<iiAe szeróki~
programu ogólnokiiztałcącego, daje wykształcenie zawodowe i
jednocześnie podno~ znacznię. poziQll) ..iflteiigencji drobnejlo kupca ~ • ·
·
i pracownika sklepowego, dhlz, że "fiiektórym · dzieciom szksJa .
powszechna jest nie~starczap, szkołi zaś·. średi\ia nieprzy- •
stępna, a taRich dzieci jesf w l;lierzu bardzo wiele, szkoła ~eeo
typu ułatwi zapoznanie się, Chociaż pr.oblemat znie1·z dziedzinami ·
nauk współczesnych i postanowił zamieścił w budżecie_ na rok
przyszły pozycje nie pr~kraczajllQI 10000 marek, właściwą
bowiem wysokośł określi Ministerstwo W. R. O. P„ jako subśydjum dla szkoły . handlewej prosząc Radę . Miejską o powziccie
indentycznej uchwały.
Nad projektem powyższym wywją-zała się dys.kusja. Radny \. •
Lebrecht zaproponował założenLe sikoły rzemieślniczej, nie hendlo- 't"'
wej, motywując, że zastęp rzemieślników w Zgierzll jest daleko ,
większym aniżeli pracowników ,.handlowy.eh, dotychc;.asowe zaś
zawodowe wykształcenie ty~ pierw~ch nie odpowiada "właści
wemu celowi. Przewodniczący w pdpowieClzi radnemu Lebrechtowi zaznaczył, że narazie o szkole.tego typu nie może był mowy,
bowiem założenie jej połącwne jest z ogra.mnemi trudnościami
technicznemi jak i materjalnemi. Pozatem wszyscy Rai:lni zgodzili się na otwarcie szkoły . hanqlowej. „Wszystkiemi głosami
przeciwko I (radnego Lebrechta) , przyjęto projekt Magistratu.
Następnie przyjęto projekt Magistratu prte'!{idujący następu
jące podwyżki pensji zasadniczej administracji 1 służbie leśnej,
a mianowicie: sekretarzowi pod·wyższono pensję o 100°/o, stró. ~_
-~
żornlesny nro-1000/0 i- gajewy.m-0-A0'/0
Projekt Magistratu w sprawie budowy szosy do Piątku postanowiono przekazać Sejmikowi Powiatowemu, bowiem budowa
.
szosy jest sprawą wyłącznie Rządu.
W sprawie B.i~stracji żołnierzy armji rosyjskiej popłacić 4 urzędnikom zatrudnionym przy regestracji
sjanowiono
310.~ marek każdemu, za miesiąc, . zaznaczając
żołnierzy
ie, by Magistrat wszedł z wnioskiem do Rządu o zwrot
jedn
powyższej sumy: Dalsze pretensje, urzędnicy Biura Regestracji ·
winni skierować do Ko"misarza Ludowego.
Na ,wniosek Magistratu postanowiono wydać jednorazowo •
funkcjonarjuszo m Polii;ji..skórę na podeszwy, jednocześnie przyznano im i ich rodzeństwu betpłatnę porady lekarskie i lekarstwa.
Przyjęto projekt magistratu •.aby funkcjonarjuszom Policji wypła
cić za J miesiące, t: j. od I stycznia od 1 kwietnia r. b., gażę
mieszkaniową w stosunku· do stawek rocznych, sekretarzowi · w
stosunku do 350 marek. rocznie, sierżantowi do 350. - marek,
kapralowi do 300 mk., ·szeregowcowi do 250 mk.
· ' Rada Miejska :uchwaliła następujące kredyty dodatkowe:
Mk. 400.~
na paszę dla . koni
1000.•
na koszta pod róży
na różne wydatki w zarządzie głównym '\(JO.2000.•
na pensje dla robotników leśńych
2500.- .
·
na zalesienie
300.na wydatki różne szpitalne
500.na wydatki różne w rzeźni
• . 300.na remont studzien miejskich
36.na remont szkół
320.na remont ratusza
• . 100.:- .
na wydatki różne policyjne
100..:.... ' •
"'
.
na więzienie
100.'.
?wona ochronę żydowską
związk~ z uchwaleniem powyższych dodatls.owych kre.
"'"
•
;
)ty w prz~jęto następujące wn_iosJci.: •

.„ „.
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1) .Rada Miejska zwraca sic: do Magistratu, aby Maiistrat

Z Sejmu. W piątek zeszłego tygodnia odbyło sic: drutie
polecił miejscowym władzom policyjnym klgać eneijlanie .posiedzenie Sejmu. Zagaił je tpnczasowy j)rzewodriiczący ks.
za potajemnem ubojem bydła";
Ferdynand Radziwiłł. Przedłożony Sejmowi projekt reaulamlnu
.
i) .Rada miejska zwraca się 1 prośbą do Magistratu, by ten obrad sejmowych, pomimo protestów ' posłów żydów - narod
zatądał od mlejsc:owych władz policyjnych wyjaśnienia, w
ł przyjęty-Następnie.. przystąpion<L..do __wyboróWJ111lllliZIUXilil>-jakim celu tak czc:sto przeprowadzane są przez miasto stada Wybrany został p0seł Trąpczyński. Pan Trąpczyński wygłoS.
psów".
następnie mowę, w której między innemi oświadczył:
·
W dalszym ciągu obrad radny Bińkowski Adam zgłasza
Wysoka Izbo! Przedewszy!tkiem pozwolę sobie, w imieni
wniosek nagfy ·w sprawie wyborów do Rady Miejskiej w Zgierzu. · Was wszystkich, serdecznie podziękować Waszemu ·czcigodnem
Wąiosek przyjęto. Na interpelację Radnego \Bińkowskiego w
seniorowi, posłowi Ferdynandowi Radziwiłłowi, za trudy dotych
sprawie powyższej, burmistrz Margoński podaje do wiadomości czasowego marszałkowania. Również serdecznie <lr.i,klljc: wiek
oświadczenie telegraficzne Ministerstwjl Spraw Wewnętrznych na- ~szości sejmowej zaufaniem, jakie mi okazała, składając na moj
stePuiącei treści: .
. ręce mandat ma[SUłka pierwszego Sejntlł po~
• Wobec dokonanej kooptacji Rady ,Miejskiej w Zgierzu, MinisCiężki to urząd i ciężka odpowiedzialność. Ślubuję, że bed
terstwo narazie nie zarządzi wyborów. Aż do dalszych zarzą spełniał ten urząd wedle najlepszej siły, tak, jak sprawiedliwo
dzeń ma funkcjonować obecna ·Rada Miejska" .
nakazuje. (Brawa). Zawsze o to starać się będę, aby każdy
.Pomimo oświadczenia tego Rada Miejska po dyskusji przy- członków bez żadnego wyjątku wyniósł przekonanie, że decyzj
.jęła nas~ującą rezolucję:
moje nie S!I kierowane ani sympatją, ani antypatją partyjną. lu
·
.Utrzymując nadal w mocy uchwałę swą z dnia 26 listopada
osobistą· (Brawa). Będę stał na ~traźy pomtdku sejmowego. .
· 1918 r. o demokratyzacji Ustawy ~orczej do Rad Miejskich
W ścianach tych ma·· panować wolno'ść słowa, ale winniśm~
i stwierdzając, że obecna Rada Mie" ka nie jest wybrana na za- nie zapominać że wolność n.ie powinna się wyrażać w swawoli
sadzie 5 przymiotnikowego prawa
borczego, Rada Miejjka że każdy poseł winien szanować cześć swoich kolegów.
uchwala zwrócić się z prośbą do ządu Republiki ~ol~ej
Nie zapominajmy przy naszych obradach ani na chwilę, ż
o jaknajszybsze ogłoszenie wyborów w Zgierzu"'.
na nas zwrócone są oczy całego świata.
Odmowną odpowiedź Urzędu Apr_
owizacyjnego na powiaty:
Zakończe pytaniem, czego się naród po nas spodziewa.
Łódzki, Łaski i Brzeziński, w sprawie jakości mąki dla Zgierza
Otóż się naród spodziewa po nas nie słów; lecz_gyrf()~-- ,_ ____,
Rada Miejska uznała za niedostateczną, bowiem stwierdzono, że
Na wicemarszałków zostali wybrani: poseł Jakób Bojko
miasto Zgierz otrzymuje mąkę nietylko z miejscoweito młyna, poseł Stanistaw Osiecha, poseł Józef Stachowski, poseł ·Andrzej
lecz i z innych młynów. W dalszej dyskusji nad sprawą aprowi- ~Oraczewski i Maj.
zacji przyjęto następujące wnioski:
1) .aby mąka dla miasta Zgierza przerabiana była tylko w
Komendant l"iłsuds~ pozostaje na stanowisk.u Haci.elnik.a
miejscowym młynie";
Paflstwa. Na czwartkowem posiedzeniu Sejmu 'Naczelnik Państ2) .Rada Miejska zwraca sie do Magistratu, aby Magistrat w wa Piłsudslti złożył władzę swoją do dyspozycji Sejmu.
formie energicznej zwrócił się do Ministerstwa Aprowizacji,
Zgodnie" z wnioskiem wszyslkich stronnictw w sprawie
o prawo zakupu artykułów żywnościowych w tych powia- zwrócenia .władzy w ręce Komendanta Józefa Piłsudskiego, wła
"tach, gdzie jest nadmiar, w• razie odmowy Ministerstwa, dza Naczel11ika Państwa znów powierzona została Komendantowi
zainterpelował w sprawie powyższej Sejm";
· ·
I Piłsudskiemu. Gdy wniosek powyższy podano pod głosowanie prze
3) .że dą'żeniem Rady Miejskiej jest, aby w jaknajprędszym aklamację z burzliwemi oklaskami jednogłośnie przyjęty. Komenczasie był zaprowadzony wolny handel, jeżeli ma obowią- dant Piłsudski wyraził swą zgodę w następującym przemówieniu:
zywać granica, to tylko granica Państwa" .
Wysoki Sejm!e! Głęboko WT-ruszony dziękuję _ Panom za ten
Ze względu na nieobecność członków frakcji niemieckiej, zaszczyt i za tę uchwałę, · którą mnie ·powierzacie zńów Panowie
wybór zastępcy ławnika postanowiono odroczyć do następnego tę władzę, którą przed chwilą w ręce Wasze złożyłem .
•
posiedzenia.
Uważam to sobie za wielką nagrodę za ciężką, nieraz
·
Zrzeczenie się p. Marguljesa Markusa z członkowstwa bardzo ciężką pracę całego mego życia . Nie mogę jednak ukryć
Delegacji Dobroczynnej przyjęto do wiadomości i wybór zastęp- ··~Panowie, że postanowienie Wasze stanęło w sprzeczności z moim
cy postanowiono przekazać tejże Delegacji.
najserdeczniejszym planem i zamiarem. Uważam, ie ja z moją
Przyj<to do wiadomości komunikat Rady Robotniczej, gło - naturą czynną, z moim, przyznam sic: otwarcie do wady, uporem
szący, że . na miejsce ob. Sztolenberga i ob. Kościana z ramienia
litewskim, z moją . wzl(lędnie ma.łą ustępliwością w zawiłych
Rady Robotniczej:"wch·o·dzą- do- Rady--Miejskiej- ob. - Mickiewicz prawnych, a-Specjalnie-draźliwych_spr.awach, politycznych,
mało
Józef i ob. Kaleta Ireneusz.
•
nadają się do spełnienia urzędu, który .ma charlłkter przedewPn:ewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 9 min . 45 szystkiem polityczny.-Z chwilą więc gdy udało mi się spełn
ić
.wieczorem.
•
zadanie swoje jako Naczelnik Państwa, to jest zwołanie Sejmu,
miałem zal]liar całą swoj'ą siłę i energję poświęcić jedynie i
wyłącznie sprawom wojskowym. Jako żołniorz posłuszny staje
Ogłos.unie.
wobec postanowienia Waszego, któr.i:y reprezentujecie całą Oj. Ponieważ właściciele roli · w· Zgierzu nie dostarczyli jeszcze czy:i:n~. Przyjmuję ten urząd, któ1y Wy swoim postanowieniem
kontyngens zboża Urząd Aprowizacji w Łodzi polecił- Magistra- mnie Oddajecie. Liczę że przytem zaufaniem ułatwicie mi ogromtowi zwrócić właścicielom roli na to uwagę, by niezwłocznie dó' nie zniesienie tego ciężaru, który na barki moje złożyliście, a
starczyli zboże , bowiem w innym razie nastąpi rekwizycja nie- chcę wierzyć, moi Panowie, że razem z Sejmem dokończę wykonadostarczonego ~boża bez zapłaty, a winni pociągnięci zostaną nia tego testamentu, który nam przez przodków jęczących w niewoli ·
odo odpowiedzialności karnej. Zboż~
· ostarczyć trzeba do ma- został przekazany: ~tworzyliśmy Polskę wolną i niepodległą . Polska
gazynu Sekcji Zaprowiantowania mi t przy ul. Wysokiej.
tęskni do osJatnicgo słowa, które w tym testamencie stoi.
·
Wskazuje si ę na to, że dost a zboża sporządzona jest
Do. Polski istotnie zjednoczonej. _ (Ożywione oklaski) . chcę
jedynie w interesie dostatecznego zaprowiantowania miasta.
wierzyć, że przy pomocy Panów, przy pomocy całego Sejmu
Zgierz, dn. 6 lutego 1919 r. .
uda się tę sprawę, która wydaje się na razie bardzo ciężką z
_Magistrat. tryumfem i sławą dla Polski załatwić . jeszcze raz dziękuję.

I

Asygnaty

5~arbu Pols~ieg«,
w rublach, markach i koronach
nabywać .możr;ia

w T-wie Wzajemnego Kredytu w Zgierz.u.

„

Podając powyższe do wi adOJl\Oścl , zwracamy się 11rzeCzłonków nas1zego Towarzystwa{

dewszystkiem do pp.

Magisirat, Zgierz.

z powodu

wyjazdu 'wy-przedaję całkowicie mój skład
jaknaj1aniej insta·
Posiadam jeszcze duży wybór lamp (żyrandoli etc.) do
oświetlenia '.elektrycznego.
•
materjałów instalacyjny.eh i wykonywam
lacje oświetlen i a elektrycznego.
·

_Na
.

s.~ładz.le

- aparaty do automatyc;z.nego z.apalania i gaszenia i.wlatła. .
·

Wszystkie materjały są

ftDOLf BOH, Blara lnalala&JI

robu przedwojennego.

1111r11,
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_ Druk M. Nowicki i S-ka, Zaierz •
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