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Cena egzemplarza 1 Marka 

Me 6. Łódź, wtorek, 25 listopada 1919 r. I Rok J. 

Dział Sprawozdawczy. 

Z Obrad Magistratu. 
/" 

W sprawie posterunków policyj
nych przed składami węglowemi. 

W' sprawie zamierzonego przez 
Komendę Policji Państwowej w Ło
dzi odwołania posterunków policyj~ 
nych z przed składów węglowych 
miejskich i projektowanego przez 
nią obsadzania tych posterunków 
przez zbrojnych ludzi z ramienia Ma
gistratu, uchwalono, wobec niepodo
bieństwa pozostawienia składów bez 
należytego nadzoru policyjnego,' za
protestować przeciw projektowi uzbra
jania kogoKolwiek poza.oficjalnemi 
organami biezpieczeństwa i stwarza
niu w tensposób drugiej policji w 
mieście, i odwołać się do decyzji 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Magistrat a Tow. Łódzkich Kolei 
Elektrycznych. 

Rozpatrzono sprawę przypu-
szczalnego deficytu finansowego To
warzystwa Ł6dzkich Kolei Elelektrycz
nych, wywołanego żądaniami pracow
ników' tramwajowych z dn. 31 paź
dziernika 1919 r., i uchwalono nie 
dawać żadnych zobowiązań' co do 
pokrycia tego deficytu, gdyż byłoby 
to wbrew uchwale Rady Miejskiej z 

dnia 18. czerwca 1910 r. i przekra
czałoby zakres kompetencji Magi
stratu. 

Prawa członków kooptowanych 
do komisyj _ i delegacyj. 

W sprawie udziału w obradach 
delegacyj członków kooptowanych 
przez Wydziały, wyjaśniono, że. na 
posiedzeniach komisyj i delegacyj 
wszystkich wydziałów członkowie ko
optowani 'nawet z poza grona rad
nych miejskich, korzystają z prawa 
głosu decydującego narówni z człon
kami komisyj i delegacyj.z wyboru 

Delegaci do Komisji Świadczeń 
~Wojennycb. 

Przyjęto do wiadomości odezwę 
Starostwa m. Łodzi z dnia 14 listo· 
pada 1919 r. Nn 4983 i uchwalono 
zwróc.icsię do rady Miejskiej o do
konanie wyboru czterech delągatów 
i ich zastępców do Komisji Swiad-' 
czeń Wojennych, mającej za zadanie 
szacowanie przedmiotów ekwipunku 
wojskowego. 

Delegaci do Państw. Powiat 
Komitetu Pomocy Dzieciom. 
Do przyjęcia' udziału z ramienia 

Magistratu w mającem się odbyć w 
dniu 17. listopada 1919 r. posiedzew 

niu organizacyjnem Państwowego 
, Powiatowego Komitetu Pomo,cy. Ozie-
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dom upoważniono ławników pp. 
. Macińskiego i Otto. 

Roboty ziemne. 
Wobec tr~~jących·mrozów i śnie .. 

gu oraz niemożności w związku. z 
tern prowadzenia. robó~ ziemnyc~! 
uchwalono na ! tygodme wymowlc 
prace; robotnikom. żaj~tym dotych
czas na plantacjach miejskich i przy 
regulacji ulic. 

Mydło dla dziatwy s%kolnęj· 
Na wniosek-Wydziału Szkolnictwa 

z dnia 17. października 1919 roku, 
wobec wzrostu frekwencji kąpiących 
się dzieci, uczęszczających do miej-

. skich szkół początkowych, postano .. 
wiono nabyć dodatkowo 1,800 ka
wałków mydła twardego. 

Z Rzeźni Miejskiej. 
Na wniosek p. wiceprezydenta 

Wojewódzkiego Magistrat uchwalił: 
a) zobowiązać naczelnego lekarza 

Rzeźni Miejskiej, p. Józefa Stoja
nowskiego, do składania Magistrato~ 
wi miesięcznych sprawozdań i dezy
deratóworaz 

b) przyznać mu prawo używania 
tytułu "Naczel!"!y lekarz weterynarji 
Rzeźni Miejskiej, w Łodzi" oraz pie
szęd z herbem miasta. 

Płace dla rzemieślników. 

Na w skutek· wniosku Nil 1 Wy
działu Budownictwa z dnia 13. listo
pada 1919 r., postanowiono od dnia 
1. listopada 1919 r .. ,stosować nastę
pujące płace dzienne dla rzemieślni
ników: 

. t.dla cieśli, stol~rzy, murarzy, 
ślusarzy, elektromonterów i brukarzy 

. po mk.24.-, . 
2. betoniarzy i płyciarzy po mk. 

20.- dziennie. . 

Płace dla dozorców. 
Uwzględniając żądania robotników 

narobotac:h miejskich, uchwalono z 
dniem 17. listopZida 1919 r. płacę 
dz:ienn~ do%orc:ów .' podnieść do nor
myrzemieś)ników, t, j.do 24.-, a 
jerlrrocześnie~ ['lie UZOS9,ąC t. zw.' po- . 

mocników dozorców, wszystkim in-
. nym robotnikom pozostawić normy' 
płacy dziennej, uchwalone przez Ma
gistrat w dniu 3. listopada 1919 r. p. 
2 i 7. listopada 1919 r. p. 53. 

Skoncentrowanie zleceń na wy
konanie renlontu i t. p. 

W myśl wnioskq Wydziału Bu
downictwa z dnia 30 października 
1919 r., uchwalono, w celu szybszego 

. wykonywania zleceń przez Wydział 
Budownictwa, aby wszystkie wydzia
ły zlecenia swe na wykonanie prze
róbek, remontu, reperacji budynków, 
lokali i utensylij kierowały bezpośred
nio do Wydziału Gospodarczego. 

Oczyszczenie ulic nliasta. 
Przyjęto do wiadomości opraco

wany przez p. inż Szenfelda wspól" 
nie z Naczelnikiem Policji. Państwo
wej, St~rostą, przedstawicielami oby
wateli i i tramwajów miejskich projekt 
oczyszczenia ulic miasta z śniegu i 
uchwalono wypłaty na robociznę d0-
konywać z Kasy Miejskiej, tytułem 
zaliczki na rachunek tramwajów 
miejskich i właścicieli domów, przy
ległych do tramwajów. 

Ciepła odzież dla dozorców plan" 
tacyj miejskich. ' 

Uchwalono w zasadzie zaopatrzyć 
w ciepłe palta mundurowe l c:zapki 
stałych dozorców plantacyj miejskich 
i w tym celu polecono zwrócić się 
do Państwowego Urzedu Zakupu 
F\rtykułów Pierwszej Potrzeby o od
stąpienie Magistratowi odpowiedniego 
materjału i do p. W. Drozdowskiego 
o zaj~cie się tą sprawą, a jednocze .... 
śnie powierzono p. ławnikowi, inż . 
Klocmanowi, zebranie ofert na miej-
'scu. - Oferty krawców M. P. Lissa 
i S. Młotkiewicza uznano za wygó
rowane. 

Instalacja wanny, świetlnej. 
Uchwalono urządzić w szpitalu 

miejskim przy ul. Zakątnej, kosztem 
1,000.- mk., jedną wann~, świetlną 
zain$talowanfe w . najkr6tszymcza~ie 
powierzono Wydzlafowi Budownictwa. 
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Przysznice w zaldadzie kąpie
lowym. 

Akceptowano wniDsek NQ 4 Wy
działu Budownictwl:I z dnia 13. listo
pada 1919 r. o powierzeniu przedsię
biorcy O. Kocińskiemu założenia 14 
przyszniców w Zakładzie kąpielowym 
przy ul. Pańskiej 1'fg 115 za sumę 
mk. 5,549.40. 

Zabrukowanie ulicy Nowo-Sena
torskiej. 

Przychylając się do wniosku Ng 5. 
Wydziału Budownictwa z dn. 13. li
stopada 1919 r., chwalono przyjąć 
od firmy F. Miłobędzki i J. MaIew
ski gotówką mk~ 3,000.- i około 
I50-m. 3 kamienia brukowego na 
zabrukowanie z wiosną roku przysz
łego ulicy Nowo~Senatorskiej. 

Urządzenie studni w parku 
Ks. Poniatowskiego. 

f\kceptowano wniosek N'g 7 Wy
dliału Budownictwa z dnia 9, paź
dziernika 1919 r. o powierzenie fir
S. Bartczak ;);i W. Kusak urządzenia 
studni z pompą w parku Ks: Józefa 
za cenę mk. 13,036. 

Przewóz mąkt 
F\kceptowano wniosek Nr. 5 Wy

działu Zdrowotności Publicznej z 
dnia 13 listopada 1919 r., zawarcia 
umowy z przedsiębiorcą Szlamowi
wiczem na przewóz opału do insty .. 
tucji Wydziału po mk. 1.20 od kor
ca węgla w mieście, mk. 2.-do Ra ... 
dogoszcza i mk. 3.-do Chojen. 

Z obrad Rady Miejskiej. 

Protokuł. 

45 (I sesji) posiedzenia Rady't1.iejskiej. 
Łóaź, dnia 18 llstopada 1919 r. 

Komplet radnych: 74, komplet 
członków Magistratu: 11. Obecnych 
radnych: 53, obecnych członków 
lv'\agistratu: 10. 

Posiedzenie otworzył o godzinie 7-ej wiecz. 
, przewodniozący Rady Miejskiej r. A. Remiszew

ski w obecności quorum Rady (63 członk6w) 

zaprosiwszy do stołu prezydjalnego rr.sekreta-

rzy W. DoJeckiego i M. ]arElumaoraz &ekre
tarza Prezydjum p. P. Rundo do .prOwadzenia 
protokułu. 

Przyjęto' do wiadomości: 

1. Zawiadomienia' radnych; Adamskiego, 
BabiarJdego, Bińkowskiej, Chwalbińskiego, Fi<:h
ny, Kalużynskiego, Kiermasa,KdtkoVfsk1ego. 
Koziołkiewiczówny, Łęckiego. Dr. Maigolisa t 

Mlillera, Przybylskiego, Dr. Rosenblatta', Sa
doczyńskiego, SzendeloweJ, Waszkiewicza i Za
krzewskiego, usprawiedliwiających swą n:i.ee
bechość na' posiedzenIu dzisiejszem. ' 

2. Komuniltat Magistratu, z..lwiadamiają

cy o zaangażowaniu p. Marjana-Ołtasz~wskie

go na stanowisko ref~renta prasowego Magi
sratu. 

3. Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętn:
nych N2 709 z dnia 23 październlka 1919 r. w 
sprawie nieodkładania otwarcia. komunalnych 
kas oszczędności do chwili ustalenia waluty, 
wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany § 
20 odnośnego Statutu Wzorowego. 

4. Okólnik Związku Miast Polskich N! 44 
w sprawie ustawy opłat kancelaryjnych. 

5. Okólnik Związku Miast Polskich N2 45 
w sprawie dostarczenia danych, czy w mieś

cie znajdują się szpitale, któreby przed wojną 
były utrzymywane przez dawną Radę POWi4-

tową lub gubernialną dobroczynności publicz
nej i kto zarządza obecnie tymi szpital/uni i 
łoży na ich utrzymanie. 

6. Odezwę Związku Miast Polskich N2 
1987 z dnia 12.11 1919 że zwyczajne doroczne 
zebranie Ogólne Związku Miast odbędzie .się W 

dn 6, 7 i 8 grudniaa r. b. i te na porząd1cu 

dziennym tego zebrania znajdą się między in
nemi, nietylko sprawy, wymiellione.w ok01niku 
N2 39. lecz i sprawa źmian w Statucie Związ
ku, postawiona na porządku dziennym na sku
tek żądania MinisterjumSpraw W;ew~trz

nych. 

Uchwalono: 
a) Poza porządkh~mdliennym: 

I Odnośnie oddaniC't pla~n miej
skiego przy Szosie Konstantynow ... 
sl\Jej na ćwi~zenia l&do\\?e 4 patal
jana . saperów: 

Rada Miejska, przychylając:: .się do 
wniosku Magistratu ,Ng 2 z dnia 10.11 
1919 r.,' postanawia: 

1) oddać bezpłatnie na przeciąg 
jednego roku Dowództwu Okręgu 
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= 
Generalnego Łódzkiego na ćwiczenia 
saperów, zgodnie z odnośnem po
daniem z dnia 1.10 1919 r. za N2 
1 727/111 b, około 9 morgów gruntu 
przy Szosie Konstatyno,":,skiej, ,kła
dąc jednak za warunek. ze Dowodz· 
twa zapobiegnie skutecznie robieniu 
szkód w lesie miejskim przez żoł
nierzy; 

2) wezwać Magistrat do wyko
nania tej uchwały. Uchwał~ powzię
to jednogłośnie. 

b) w sprawach objętych porząd
kiem dziennym: 

I) OdnoSnie przystąpienia gmj ... 
ny miejskiej do "Towarzystwa l\pro ... 
WiZ6~ji 1'1iast Polski i Ziem 
\VsQhodniQh": 
Rada Miejska, przychylając się do 

wniosku Magistratu NS! 2 z dnia 27 
października f. b., postanawia: 

1) Upoważnić Magistrat m. Ło~ 
dzi do przystąpienia do Tow. F\pro
wizacji Miast Polski i Ziem Wschod
nich" ~ spółka z ograniczoną od
powiedzialnością" z udziałem w. wy
sokości mk. 450.000.- na warun
kach, wyszczególnionych w projek
cie spółki; 

2) wyasygnować powyższą kw 0-

tt: z "Rachunku Zaliczek Zarządu 
Głównego" f jako fundusz specjalny 
do przenoszenia . z roku na rok aż 
do czasu rozwiązania umowy; 

3) wezwać Magistrat do wyko .. 
-nania tej uchwały. 

II. Odnosnie przemianowEmia 
al. Olgińskiej na al. Piramowi~z: 
Rada Miejska, przychylając się do 

wniosku Magistratu Nil 18 z dnia 20 
października 1919 r., postanawia: 

, 1) Przemianować ul. Olgińską na 
ul. Piramowicza; 

2) wezwać Magistrat do wyko· 
nania 'tej uchwały. 

III. Odnośnie kupna pla~a'przy 
al.- Kaplieznej łi 8: ' 
Rada Miejska, zgodnie z wnjo

skiem Magistratu N2 9 z dnia 1 lip .. 
ca l1H9 r.; postanawia: 
, 1) Naby,ć na' rzecz gminy miej
skiej od Narcyza Nonasa plac przy 
ul. Kaplicznej NA 8 ,wraz ze znajdu
jącą siE; na nim studnią i zapas.ami 

cegły za ogólną mk. 7.000 - w go
towiznie; 

2) wezwa~ Magistrat do wyko
nania tej uchwały. 

Uchwałę powzięto jednogłośnie. 

IV. Odnośnie otwfir~ia w ŁoJol 
dzi Politechniki: 

Zwaźywszy, 
a) że odrodzenie przemysłu pol

skiego wymaga jaknajwiększej licz
by pracowników wykwalifikowanych, 
których dostarczyć może tylko szko
ła politechniczna; 

b) że Łódź jest najważniejszym 
ośrodkiem przemysłowym okręgu 
łódzkiego, a zatem najodpowiedniej
szym terenem dla szkół tego typu; 

c) że istnienie Politechniki wpły
nie dodatnio na rozwój przemysłu w 
okręgu łódzkim, przyczyni' się do 
podniesienia poziomu kulturalnego 
naszego miasta oraz umożliwi wyż
sze kształcenie się jednośtek uzdol~ 
ni onych z pośród proletarjatu, 

Rada Miejska postanawia: 
1) paczynie energiczne starania 

u czynników miarodajnych celer:n jak
najszybszego otwarcia w ŁodzI Po
litechniki; 

2) wezwać Magistrat do wyko
nania tej uchwały. 

V. Odnośnie post~po\'\?ego po .... 
datku dOQhodowego: 
Ze względu na oświadczenie Ma

gistratu: 
a) że państwo przystąpiło do o

pracowania Ustawy i wobec tego o
pracowanie nowej ustawy Miejskiej 
będzie pracą zbyteczną; 

b) że wymiar podatku na ro k 
1918 jest już na ukończeniu, a za 
rok 1919 w opracowaniu i zmiana 
Ustawy opóźniłaby wymiar, 

Rada Miejska, uznając za nieod
powiednią i wymagającą zm ian za
sadniczych taryfę podatku do chodo
wego, objętą Ustawą o miejs kim 
podatku od dochodu, wobec t ech
nicznych trudności, które ópó źniły
by ściąganie podatku przy zmianie 
taryfy, wskutek ukończenia wymia
ru podatku na rok 1918 i opraco
wania już wymiaru na rok 1919 -
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postanawia uznać zmianę taryfy 
obecnie za niewskazaną. 

Odnośne prowadzenia. stenogra ... 
mów z posiedzeń plenarnych Ra."'t 
dy fUejskiej: 

Rada Miejska, uznając potrzebę 
posiadania stenogramów z posIe
dzeń Plenarnych Rady Miejskiej, po
stanawia prowadzić je i nadal. 

VII.. Odnośnieastanowienia. po
sady kierownika. Laboratorjam 
Psychologicznego dla badań nad 
dziećmi przy Wydziale Szlcolnic ... 
twa: 
Rada Miejska postanawia: 
1) Ustanowić - posadę kierowni

ka Laboratorjum z pensją mk. 18.000-
rocznie; 

2) powierzyć ł. Dr. S. Kopc:irl
skiemu pełnienie obowiązków kie
rownika Laboratorjum do czasu wy· 
szukania kandyta odpowiedniego dla 
objęcia rzecz~nego stanowiska, VI 

każdym iednak razie nie dłuzej niż 
do końcd roku szkolnego 1919/20; 

3) wyznaczyć Dr. Kopcińskiemu 
na czas pełnienia obowiązków kie
rownika Laboratorjull1 odszkodowa
nie w wysokości mk. 500 - mie~ 
sięcznie 

(z dz. V, tyto II, poz. 18): 
4) wezwać Ma gistrat do wyko~ 

nania tej uchwały. 
Z powodu spóźnionej pory Prz~" 

wodnicząc:y odral€za rozpatrzenIe 
reszty spraw, objętych porządkiem 
dziennym, do posiedzenia następne~ 
go i o godz.. 9 min. 30 ~jeczór 
o'głasza posiedzenie za zamkmęte. 

Przewodniczący: 
(-) Pt.. Remiszewski. 

Prowadzący protokuł: (-) P. Rundo. 

Prołok.uł. 

46 (I sesji) posiedzenia Rady M.iejskiej 
Łódź, dnia 19 listopada 1919 r. 

Komplet radnych: 74 ~omplet 
członków Magistratu: 11 obecnych 
radnych: 52 obecnyc:h członków Ma
gistratu: 11. 

Fosiedzenie otworzył o godz: 7 miu 50 
wlecz. zastępca przewodniczącego Rady 

Miejskiej r. L. Kern w obecności quorum 
Rafly (63 członków), zaprosiwszy dQ stołu 

prezydjalnego r. sekretarza N. ]arbluma. 
oraz sekretarza Prezydjum p. P. Run~o dl» 
prowadzenia protokułu. 

Przyjęto do wiadomości: 
1. Zawiadomienia radnych: Adamsk ie~ 

go Bińkowskiej, Fichny, Grossa, ]aranowslde
go, Kałużyńskiege, Kiermasa, Dr. Margolis 
Miillera. Pogonowskiego, Przybylskiego, Re
miszewskiego, Dr. Rosenblatta, Sadoczyń

skiego, Szendelowej, Utty, Waszkiewieza i 
Żakrzewskiego, usprawiedliwiających s-wę 
nieobecność lla posiedzeniu dzisiejszem. 

2. Odezwę Związku Zawodowego Urzę-
dników Miejskich m. Łodzi z daia 19.111919 
r. treści następującej, 

"Na skutek interpelacji Magistratu i nie
których pp. ławników i radnych w sprawie 
zachowanie się galerji na posiedzenin Rady 
Miejskiej VI dniu 4. listopada r. b. stwier
dzamy kategorycznie. że Zarząd Związku Za
wodowego Urzędników Miejskich zajścia te
g:l nie organizował i podczas obrad na au
dytorjum wpływu swego nie wywierał .... 

3. Odezwe członków Wydziału Zdrowot
ności Publiczn'ej IDr. S. Sterlinga Dr. A. To
maszewskiego i Dr. A. Goldmana treścj na
stępuj ącej: 

"Niżej podpisani członkowie Wydziału 

Zdrowot~ości Publicznej zwracaj a. się do 
Prezydjum Rady Miejskiej z prośbą o spros
towanie na najbliższem posiedzeniu Rady 
fałszywych oskarżen komisji lekarskiej Wy
działu Zdrowotnoś'b Publicznej, jakich do~ 
puścił się pod adresem komisji Przewodni~ 
czący Wydziału na posiedzeniu Rady Miej
skiej w dniu 11. listopada, mianowicie: 

Dr. Koziołkiewicz oświadc3ył. iż komi
sja lekarska nie dopuściła do kooptacji 
D-rów Tochterm ana i Wattena oraz unie~ 

możliwiła mu dOBranie referenta do spraw 
sanitarnych. 

Dr. TochtermaR i Watten ani swych 
ka11dydatur nie stlwiaIi, ani też iCR nazwi
ska nie były omawiane na źadnerri z posie
dzeń komisji lekarskiej bądź też Wyiziału, a 
tymilardziej nie były balotowane. Co się zaś 

tyczy referenta do spraw sanitarnych. t. ko
misja lekarska odrzuciła kandydaturę:jednego z 
lekarzy osad okolicznych, ponieważ nie był OD 

zgoła przygotowany do kierowimia ,sprawa
mi sanitarnemi, ani do roll przelożonego le-. 
karzy dzielnicowych. Aprobowała ::natornia~ 
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bndydaturę lekarza,' który jest obecnie pro· 
fesorem hygieny w jednym z uniwersytetów 
'fi Szwajcarji i kierownikiem sanitarji jedne

go z KaJlltonów Szwajcarskich. Zresztą w 
powyższej sprawie Dr. Koziołkiewicz sam 
sobie zaprzeczył, gdy w swem przemówieniu 
wyraził się, iż pOll'locników nie ma, bo żad

nemu lekarzowi nie opłaca się zajmować to 

stanowisko. 
Niżej podpisani oświadczają, iż nie 

sprzeciwiali się' i nie sprzeciwiają kooptacji 
do Wydziału innych lekarzy, bo pragną aby 
działalność Dr. K0ziołkiewicza wszechstron
nie poznaną została przez większą liczbę 

fachowców". 
- podpisy 

4. Oświadczenie przewodniczącego, że w 
związku z wnioskiem nagłym r. Lichtensteina 
i tow. treŚ'ci następującej: 

"Rada Miejska wzywa Magistrat, aby 
na najblizszem posiedzeniu złożył sprawo

zdanie ze stanu aprowizacyjnegc i opałowe
go naszego miasta. II 

-OdnGlśne sprawozdanie umieszczone bę

daie na 1 punkcie porządku dziennego posie
dżeń . Rady Miejskiej w tygodniu przys.lłym. 

Ue h wal o n p: 

L Odnośnie., podwyższenia ba .... 
dżeta Rady SźkoIllej Okręgowej 
m. Łodzi: 

odroczyć rozważenie sprawy do 
czasu obrad nad zamierzeniami skar
bowemi Działu V-Wydziału Szkol
nictwa. 

II. Odnośnie' podwyższenia sab .... 
sydjnm na karsy dla analtabetó\'\? 
do mk. 35.000.-: 

odroczyć rozważenie sprawy do 
czasu obrad nad zamierzeniami skar
bowemi Działu V~Wydziału Szkol
nictwa' 

III. OdnośniepetyQji Chrześć. 
. Tow~ Dobr~ UJ sprawie wyznaQza"" 
nia dIet Doma Stareów jednorazo" 
'wejwiększej zapomogi . z randu ... 

sz6w mięjskiQh: 

Zew:zglt~du na zły stan finanso
wy ,miasta orąz preliminowanie w 
budżecie na rOK sprawozdawczy mk. 
290.000 . --- na rze~zinstytlicyjJ po
zOstających pod egidą Towarlystwa, 

-odrzucić wniosek Komisji Skarbo
wej w przedmiocie przyznania dla 
Domu Starców jednorazowego zasił
ku w wysokości mk. 10.000.-

IV. Odnośnie referatu KomiSji 
Skarbowej "" .sprawie pl7;ekazania 
t. zw. Przytnł'ku dla Zebraków 
Wydziałowi Zdrowoinośc:i Pablicz ... 
nej: 

W obec zgłoszenia w międzycza
sie odrębnego wniosku przez Magi
strat - odroczyć rozważenie do 
Clasu ponownego rozpatrzenia spra
wy przez Komisję Skarbwą. 

V. Odnośnie pobierania prz~z 
Wydział Zdro\.\1otnośQi PGblieznej 
od choryQh chirurgkznyc:h, kczą ... 
Qych się w szpitalach miejskic:h 
opłat za zużyte; do operacji ma ... 
te-rjały opatrunkowe oraz CIżywal
DOŚĆ instramentów ehir{lrgi~znych: 

Rada Miejska, przychylając się 
do wniosku Magistratu NQ 7. z dnia 
24. października 1919 r., postanawia: 

1) pobierać od dnia 1. listopa
da 1919 r. od miejscowych i zamiej
scowych chorych chirurgicznych, le
czących się w szpitalach miejskich 
na własny rachunek lub na rachunek 
gminy i nie mogących się wykazać 
świadectwem ubóstwa mk. 100.
tytułem opłaty za zużyte do opera
cji materjały opatr~nkowe i używal
ność instrumentów" chirurgicznych: 

2) wnieść do budżetu na rok 
1919/20 we "Wpływach" dz. VII
Wydziału Zdrowotności Publicznej
w tyto I, poz. 9 (nową) mk. 25.000.
"Wpływy za zużyte do operacji ma" 
terjały opatrunkowe i używalność in
strumentów chirurgicznych"; 

3) wezwać Magistrat do wyko
naniatej uchwały. 

VI. Odnośnie spraw: 

a) nabycia w drodze Wy\.\1łasz ... 
czenia od sake. Henrykt\ Szneja 
VI? Łodzi Qzęści nieruQhomo§ci, 
ozn'aczonej wedłag tabeli Iikwida .... 
cyjnej wsi RokiQie Stare NuN'a 18 
i 19: 

. b) , nabycia w drodze wywfasz-
<!zenia od Pawła Biedermena 
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gruntu, poroźonego przy nI. Śred ... 
niej w miejs('o~Ości "Budy Sto~ 
kowskie l'

; 

c) nabycia \.~ drodze wywlasz
~zenia od Hermana Barcztl placa, 
polożOnego przy al. Łagiewniekiej 
Nit 34; . 

d) nabycia \X' drodze wywlasz ... 
czenia od Laury. Stolby pla.ca, po
łożonego przy al. BrzeZińSkiej l{Q 
102: 

Rada Miejska, przychylając się do 

wniosków Magistratu a mianowicie: 

a) N2 ~O z dnia 24 października 
'1919, f. W przedmiocie nabycia w 

drodze wywłaszczenia od sukc. Hen

ryka Szneja w Ł.odzi części nieru

chomości, oznaczonej według tabeli 

likwidacyjnej wsi Rokicie Stare Ng 
N2 18 i 19 o obszarze 3H.G6G łokci 

kwadr. celem powiększenia placu, 

nabytego przez miasto pod budowę 
Gazowni MIejskiej; 

b) Nil 21 z dnia 31 października 
1919 r. w przedmiocie nabycia w 
drodze wywłaszczenia od Pawła Bie

derma na 9 mórg i 256 prę~ów, grun

tu, położonego przy ul. Sredniej w 
miejsćowości "Budy Stokowskie ll

,

pod budowę zbiornika wodOciągo

wego. 

c) NQ 22 z dnia 31 października 

1919 r. w przedmiocie nabycia w 
drodze wywłaszczenia od Hermana 

Barcza placu, położonego przy ul. 

Łagiewnickiej Ng 34 o obszarze 

54.347 łokci kwadr. - pod budowę 
gmachów szkolnych; 

d) N2 22 z dnia 31 pnździernika 

1(D19 r. w przedmiocie nabycia w 
drodze wywłaszczenia od Laury Stol

be placu o obszarze 3 mórg, poło

żonegoprzy ul. Brzezińskiej tf!ł 102-
pod budowę gmachów szkolnych; 

postanawia: 
1) uznać powyższe wywłaszcze

nia za wskazane; 
2) upoważnić Magistrat do po

czynienia odpowiednich kroków w 
tym kierunku; 

3) poczynić właściwie zastrzeże

nta ,hypqteczne - wprzedrnioc:ie 

'uniemożliwienia .sztucznych obciążeń 

wzmiankowanych nieruchomoŚcJprz.ez 

dotychczasowych właścicieli; 
4)' przystąpić niezwłocznie do za

kupu jaknajwi~kszej liczby placów 

pod budową gmachów użyteczności 
Publicznej; 

5) wezwać Magistrat do wyko-

I 
nania tej uchwały. 

Uchwałę powzięto jednomyślaie. 

VII. Odnośnie powi<;kszeniG 
poz. 4, tyto X, dz. IV,) Wydeltki 
kanQelaryjne" - Wydz. finanso ... 
\>Jo .... RaQhankowego, Oddziala 1\ d ... 
tesowego -.. z ;mk. 7.000 - ao 
mk. 14,000.-: 

Zgodnie z życzeniem Magistratu 

odroczyć rozważenie sprawy do cza

~u zgłoszeni a przez Magistrat innych 

przekroczeń budżetowych, przewidy

wanych VI tym dziale. 
Na skutek życzenia większości 

członków Rady Miejskiej, przewodni

czący o godz. 9 min. 05 wiecz. ogła

sza posiedzenie za zamknięte, odra
czając rOZWażenie reszty spraw, ob

jętych porządkiem dziennym, d o po· 
siedzenia Rady Miejskie w tygodniu 

przyszłym. -
Przewodniczący: 

(-) L. Kern. 

Prowadzący ptotokuł: (-) P. Rundo! 

Sprawozdanię z działalności 
Wydziału Szkolnictwa . 

od 1 lipca do 30 września 1919 r! 

Frekwencjet W szkoJ'nch 
powSZechn)/ch. 

Wobec . uchwalenia . przez Radę 

j\lUejską obowiązku szkolnego dla 
B-ch roczników. j wobec powrotu do 

Łodzi wiejkiej ilości rodzin z pro

wincji, RosjI i Niemiec frekwencja 

dziatwy w szkołach powszechnych 

m. Łodzi wzrosła w porównaniu z 

rokielTI ubiegłym o 20,000 dzieci; 

zapisano VI początku roku szkolrlego 

około 50,000 dzieci. 
Taka ilość zgtoszeń nie była prze· 

widziana ani przez Wydział, ani przez 

Radę Szkolną Okręgową, to też 
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zn'aleźIiśmy się w początku roku 
szkolnego w położeniu nad w.yraz 
trudnem wobec braku sił nauczyciel
skich, jak również braku umeblo
wania, które, z powodu długotrwałe: 
go strejku stolarzy, nie mogło byc 
na czas do nowoofwieranych oddz1a
łów dostarczane. Przez to określo
na przez Inspekcję ilość oddziałów 
(987) nie m:1gła być uruchomiona z 
początkiem roku szkolnego; oddziały 
otwierane są jeszcze i obecnie w 
miarędostąrczania mebli i wyzna
czania personelu nauczycielskiego. 

, Przygotowanie do kampanji 
szkolnej na rok nfistępny. 

F\by w przyszłym roku szkolnym 
zapobiec podobnej anomalji i zape
wnić sobie możność uruchomienia 
w odpowiednim czasie potrzebnej 
dlawszystkich zgłaszających ilości 
oddziałów Wydział '"'już w pierwszych 
dniach października omawiał jsprawę 
przygotowań przedwstępnych i przy
puszczać należy, iż przy współdzia
niu Inspektoratu i Rady Szkolnej 
Okręgowej, jak również przy pomo
cy biura Powszechnego Nauczania, 
które dostarczy ścisłych danych sta
tystycznych, uda się w przyszłym 
roku szkolnym wprowadzić do szkol
nictwamie]skiego stosunki bardziej' 
normalne. Nie ulega kwestji, iż Ra
da Szkolna Okręgowa przyjmie przy
chylnie dezyderat Wydziału w spra
wie ogłoszenia konkursu na posady 
nauczycielskie o kilka miesiący 
wcześniej, niż to miało miejsce w 
roku bieżąc.ym. 

Komisjet Zakupów, 
Wydział zaś przedsięweźmie wszel

kiemożliwe śropki,. zmierzające do 
z.aopatrzenia nowych oddziałów, ja
kie trzeba będzie w przyszłym roku 
szkolnym uruchomić, w meble~ uten
sylja i pomoce uaukowe. W tym ce
lu zreorganizowano istniejącą przy 
Wydziale Komisję Zakupów, wprowa
dzając do jej. składu kilku członków 
Wydziału i ustanawiając posadę 
speCjalnego urzędnika gO$podarcze;. 
go. 

Lokale szkolne. 
Dla braku lokali szkolnych miejs.; 

co we władze szkolne zmuszone by~ 
ły uciec się w roku bieżącym do 
uruchomienia dużej ilości oddziałów 
popołudniowych. Aby tej anomalji 
w przyszłości uniknąć. Wydział pro
jektuje (wobec niemożności wybudo
wania w krótkim czasie odpowied
niej ilości monumentalnych gma
chów szkolnych) stawienie baraków 
drewnianych na wzór I istniejących w 
Krakowie i zagranicą. Odpowiednio 
umotywowany wniosek po zebraniu 
danych od firm budowlanych Wy
dział przedstawi do akceptacji Ma
gistratowi. 

Komisja.. do bt1dC1ń lokClli 
szkolnych. 

Poważna ilość szkół posiada lo ... 
kale zupełnie nieodpowiadające ce
lom i zadaniom szkolnictwa. Dla 
uniknięcia wynajmowania w dalszym 
ciągu lokali nieodpowiednich, wy
brana została Komisja, w skład któ
rej wchodzą referent Wydziału, l e .... 
karza-higienisty i członek Wydziału 
(dwaj ostatni wyznaczani kolejno); 
Komisja ta przed zawarciem kon
traktu ma obowiązek zbadać na 
miejscu proponowane lokale i tYlko 
na mocy orzeczenia Komisji mogą 
być wynajmowane. 

O pelI dla szkól. 
Jedną z poważnych bolączek 

jest sprawa opału dla szkół. Wy
znaczona przez Wydział Zaprowian
towania Miasta norma (15 funtów na 
salę) uznana została przez Wydział 
za zbyt małą i w tej sprawie posta
nowiono na jednem z posiedzeń 
wystąpić do Magistratu z prośbą o 
zwiększenie normy do 25 funtów 
węgla na salę szkolną. Podziałem 
opału zajmuje się Komisja. w skład 
której wchodzą członkowie Wydzia
łu 'Oraz . przedstawiciele nauczyciel
stwa sZl-cół powszechnych. 

Zmicna numeracji szkól. 
Wobec ujednostajnienia nazwy 

dla szkół powszechnych, która w 
myśl rozporządzenia Ministerstwa 
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brzmi ,,7-klasowa szkoła powszech
na", Wydział-po "porozumieniu się 
z Komisją Powszechnego Nauczania 
i Radą Szkolną Okręgową - zniósł 
dotychczasową numerację oddzielną 
dła szkół polskich, żydowskich i nie
mieckich; ustalono natomiast iedno
litą numerację dla wszystkich szkół, 
przyczem pierwszych 89 num erów 
posiadają szkoły polskie, numery na
stępne' szkoły niemieckie, końcowe 
zaś szkoły żydowskie. W miarę otwie
rania nowych szkół wyznaczane będą 
numery, wypadające z kolei.' . 
Konlisja. KQltGralno ... Oś\\1iatow~. 

Komisje ta, w skład której wcho
dzą przedstawiciele Magistratu, Ra
dy Miejskiej i Wydziału Szkolnictwa, 
głównie zajmowała się . kwest ją Te
atru Polskiego w Łodzi. 

Pozatem omawiano, sprawę uru· 
chomienia kinematografu naukowego 
dla dziatwy szkolnej oraz zorganizo
wanfa popularnych koncertów or
kiestry symfonicznej; prace'przygo
towawcze są w toku i spodziewać 
się należy, ji zarówno kinemato~ 
graf naukowy, jak popularny kon
cert, a także popularne przedstawie
nia teatralne dla szerokich mas żo'" 
staną odpowiednio ,Zorganizowane i 
spełnią swoje zadanie kultqralne. 

W związku z odezwą Ministers
stwa Kultury j Sztuki zapoczątkowa
.no akcję, celem zebrania prac arty
stycznych dziatwy szkolnej i stwo· 
rzenia wystawy tych prac w. Warszawie 
i Łodzi. . 

. Kursydló doroSJ'~lCh. 
I'\omisja l-(iJlturalno-Oświatowa za

jęła się również sprawą organizacji 
Kursów dla dorosłych, które obej
mOwać maja 3 działy: kursy dla 
;anaIfabetów,kursy uzu pełniaj~ce w 
zakresie programu nauczania 7-kla
sowych. szkół powszechnych i Uni
wersyte~ Ludowy. 

Kursy clltl tern1ineltorów. 
'Wzorem lat poprzednich urucho~ 

niiono w połowie września kursy 
dla termjn~torów rzemieślników, pro
gram których oparto na programie, 
opracowanym przez Sekcję Szkol~ 

nictwaZawodowegoprzy Min.ister
stwie W. R. i O. P., Kierownictwo 
Kursów powierzono dyr. Gimnazjum 
Fiłologicznego p. Kazimierzowi To
maszewskiemu, który skompletował 
personel naLlczycieJski głównie z po" 
między nauczycielstwa szkół pow~ 
szechnych. Obecnie czynnych już 
jest 5 oddziałów z programem nau
czania 1·go, 2·go i 3-go kursu. 

l1.iejskie szkOJy średnie.' 
Pozostające pod egidą Wydziału 

Szkolnictwa miejskie szkoły '4-klaso
we zamieniono z początkiem bieżą ... 
cego roku szkolnego na szkoły śred
niego typu, a mianowicie: 

1. 4-klasową szko!ę polską na 
Gimnazjum 8-klasowe typu przyrod
niczo - matematycznego; Gimnazjum 
po opróżnieniu gmachu przy uj. Sien
kiewicza 44 przez szpital wojskowy 
jJrzeniesione zostani.e z dotychczaso
wego lokalu (Nowo-Targowa 18) do 
wzmiankowanego gmachu. 

2 4-klasową szkołę niemiecką 
zamieniono na 6-kIasową szkołę han
dlową z językiem wykładowym pol
skim z zastosowaniem do programu, 
opracowanego dla tego rodzaju szkół 
przez ministerstwo, 

3. • 4-klasową szkołę żydowską 
postanowiono stopniowo przekształ
cić w najwyżej zorganizowa'ną sz ko
łę powszechną; w roku bieżącym wyż" 
sze klasy' prowadzone są podłóg, pro
gramu dotychczasowej szkoły 4-kla
sowej, zaś 2 niższe dostosowane zosta- ' 
ły' do programu szkół powszechnych. 

rUejskie Selninarjan1 Nauczy ... 
cielskie. 

I\:urs nauczania w Seminarjum, 
które na skutek uchwały Rady Miej
skiej nosi obecnie nazwę "Semina
rjum 1'lauczycieIskie m. Łodzi imie
nia Ewarysta Estkowskiego", stoso" 
wnie do nowoopracowanego progra
mu ministerjalnego zmieniony został 
na pięcioletni, wobec czego w bieżą..' 
cym roku szkolnym Seminarjum nie 
wyda nowego zastępu sił nauczy-
cielskich. . 

W roku 1918/19 ukończyłoSemi
narjum 17 uczniów, którzy otrzymali 
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posady w szkołach powszechnych 
m. Łodzi. 

Procownio Psychologiczna. 
Uruchomiona w lecie roku bie

żącego pracownia do badań psycho
logicznych prowadzona jest tymcza
SQWO przez dr. Śliwińskiego i pozo
staje pod bezpośredniem kierowniM 
ctwem decernenta Wydziału dr. KopM 
cińskiego. 

SzkoJo' Pon10cnicz". 
Na mocy uskutecznionych przez 

lekarza i personel nauczycielski szkoM 
ły pomocniczej badań, dzieci kierowa
ne są do tej szkoły, kcóra mieści 
si~ przy ul. 6:-go Sierpnia pod Nil 56. 
Kierownikiem szkoły pomocniczej 
jest' p. Romuald Petrykowski. Per
sonel nauczycielski składa się z 
miejsc'owych sił nauczycielskich; któ
re tego rodzaju uczelnią gorąco się 
zainteresowały i posiadają za sobą' 
samodzielne studja w zakresie nau
czania dziatwy niedorozwiniętej. 

póJkoIJnje letnie. 
, Czynne przez trzy miesiące letnie 

półko!onje w parku ks~ Józefa speł
niły całkowicie swoje zadanie. Wy
gląd zewnętrzny dziatwy:, jak. rów
nj~ż fakt przybrania na wadze wska
zują na dodatni wpływ pobytu dzie
ci przez czas .dłuższy na świeżem 
powietrzu. Dla półkolonji zorganizo .. 
wano specjalną kuchnię w zabudo
waniach b. szkoły , przemysłowo-rę
kodzielniczej przy ul. Pańskiej 115. 
Kuchnia ta wydawała przeciętnie POM 
siłek dla t,3:00 dzieci, prr.:yczem gru
pa przedpołudniowa 6Irzymywała 
śniadania. j obiady, popołpdniowa 
zaś obiady i podwieczorki. Zywność , 
qla P?łkolonji otrzymywano za po· 
sredm~twem tanich kucllen z pro
dukt6wamerykańskich. Urz~dzone 
w,' ostatniej~hwili boisko, jako zbyt 
Płils(:zys~teOle mogło być oddane 
dla gier iz,abawdziatwy szkolnej, 
toteż W porozuni.ieniuz Zarządem 
,PlantacH Miej$kichużyto na ten cel 
znajdująceg'o . się w pobliżu trawnika. 
Staraniem Wydziałuw pobliżu boiśka 
stĄn~ł" hala. oszklona, .w~tórej dzi~ .. 

ci miały znajdować schronienie w 
czasie niepogody. Niestety z powo
du trudności natury technicznej Wy .. 
dział Budownictwa nie zdążył wykoń
czyć na czas hali i często zdarzało 
się, że dziatwa w czasie niepogody 

I po otrzymaniu posiłku musiała być 
rozpuszczona do domu. Przy półko
Ionjach urządzono leżaki dla dzieci 
skrofulicznych i zagrożonych gruźll~ 
cą, przeznaczając na ten cel przy
legający do parku ks. Józefa plac. 
Dzieci słabowite prócz normalnego 
pożywienia otrzymywały dodatkowo 
produkty mleczne i mączne. Kurację 
prowadzono pod opieką lekarzy':hy~ 
gjenistów i hygjenistek szkolnych. 

1\nlbulotorja szk olne. 
Wobec podniesienia się frekwen~ 

cji dziatwy w szkołach miejskich, 
Wydział w porozumieniu z naczel~ 
nym lekarzem ambu,latoryjnym dr. 
Handelsmanem postanowił zwiększyć 
ilość ambulatorjów do 4· ch (zamiast 
dotychczasowych 2"ch). W najbliż
szych dniach otwarte zostanie nowe 
ambulatorjum w cześci lokalu Kur
sów Pedagogicznych przy ul. Dziel
nej. 44. 

Znlielno 10kella WydzielJn. 
Ponieważ przewidziane było od

danie w przyszłYn:t roku ... szkolnym 
gmachu przy ul. Sredniej Nr. ] 4, na 
potrzeby żeńskiego Gimnazjum Mief-, 
skiego, Wydział skorzystał z propo
zycji Wydziału Gospodarczego i prze
niósł biuro swoje na ul. Olgińską 
Nr. 3. W tym domu, jak również 
w sąsiednim pod Nr. 5, skoncentro
wano wszelkie władze szkolne, bę
dące w stałym bezpośrednim ze 50-
ba kontakcie, jak to: Inspekcję Szkol
ną Okręgowąm. Łodzi, Radę Szkol- .. 
ną Okręgową, Biuro Komisji . .Po~ ł 
wszecnhego Nauczania oraz Wydział 
Szkolnictwa. 

IV konferencja aprowitacyjna 
Magistratu z. przedstawiciel ami 
kooperatyw łódzkich w dniu 20 

lisfopada 1919 roku. 
Obecni panowie; delegat Starosty,. 

m. Łodzi Komisarz KamaJa, \ delegat 
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Komisarza f\prowizacji Karnicki de
legat Państwowego Urzędu Zbożo
wego Kołaski, Dyrektor Łubieńskit 
Ławnicy: ł\affanke i Wajs, Dyrektor 
Wolczyński, kierownik biura W. '2. 
M. Lauterbach i przedstawiciele 44-
kooperatyw. 

Posiedzenie o godz. 5~ej zagaił 
Ławnik Kaffanke, zaprosiwszy na 
przewodniczącego dyrektora Wol ... 
czyńskiego. Sekretarzował Tadeusz 
Lauterbach. 

Dyrektor Łubieński przedewszy
stkiem stwierdza, iż zaległość mąki, 
licząc do 1 grudnia r. b. wyn'iesie 
26,000 ctor. podwójny~h, wobec cze
go sytuacja przedstawia się wprost 
tragicznie. Pan Ł. jest za całkowitym 
sekwestrem zboża .. Co się tyczy wy
dawania racji ciężko pracującym, to 
p. Łubieński podkreśła, iż, wobec 
braku mąki dla całej ludności, uprzy
wilejowanie pod tym względem pew
nej kategorji mieszkańców może być 
kością nie'zgody 1 wywołać oburze .. 
nie innych warstw społecznych, a w 
szczególności t. zw. "Lumpenprole-
tarjatu". ' 

Pan Kaffanke radzi realizowanie 
w miarę nadejścia transportów, za
znaczając, iż zupełnie słusznie pierw~ 
szeństwo należy się ciężko pracują-
cym. -

Dyrektor Wolczyński dalszą dy ... 
skusję uważa za zb~dną, gdyż o przy
dziale będzie można mówić ... wtedy, 
gdy powołana dek'retem Miejscowa 
Komisja Kwalifikacyjna ukończy swe 
prace i będzie w tej mierze· dosta
teczny materjał liczbowy. 

W dalszym ciągu Dyr. Łubieński 
odczytuje umoWę, zawartą w dniu 
15 b.m. pomiędzy przedstawicielami 
piekarń spółdzielczych i Magistratu 
m. Łodzi z jednej strony i Związ~ 
ki em Zawodowym Robotników lDrze
mysłu Mącznego i Zy.riązkl..l Zawodo
wego. Robotników Zyd. Przemysłu 
Mącznego z-drugiej strony· za po
średnictwem Inspektoratu Pracy III 
Okręgu. Tteść umowy wywołuje ży
Wą replikę . ze .~trony kooperaty
stów* gdyż pewne punkty tejże ze 
wzgl,ą~una."anormaJne aprowidowil-

nie piekarń w· mąkę gwarantująpra
cownikom bez względu na ilość prze
pracowanych dni tygodniowo zwyżkę 
dotychczasowych pł.Elc 050 proc. 
Dyrektor Łubieński wyraża zdziwie
nie z powodu zajętego staf.lowiska 
przez niektórych przedstawicieli koo
peratyw, albowiem umowa zawartą 

. została po obopólnych naradach bez 
specjalnego nacisku ze strony K. R. 
Ch. i M. Wobec podniesienia ogól
nych kosztów wypieku proponuje 
p. Ł. zwyżkę ceny chleba o 5 feni" 
gów na funcie. 

W sprawie węgla p. ławnik KiIf· 
fanke komunikuje, iż zzapowiedzia
nych 250 wagonów węgla nadeszło 
do Łodzi 'zaledwie 67, dla Gazowni 

1

45, pozostała zaś ilość została z ni.e
wiadomych przyczyn przeadresowa· 
na i skierowana do Warszawy. Na .. 
ogół jednak biorąc, sytuacja opało-
wa uległa korzystnej zmianie, gdyż 
i z kresów wschodnich drzewo ma 
nadejść. P. radny Jaranowski pod
daje krytyce tak ilość węgla dla pie
karń t jak cenę węgla i drzewa' dla 
piekarń i kooperatyw. Ławnik Kaf
fanke wyjaśnia, iż racja drzewa dla 
piekarń ewentualnie będzie PQwir;k
szona, natomiast zostanie utrzymana 

I dotychczasowa norma węgła 60 funt. 
na worek mąki. Co się tyczy drzewa 
dla kooperatyw, to Magistrat gotów 
jest dostarczać wagonowo z dolicze
niem tylko 5 proc. do rzeczywistej 
ceny kosztu. Zaznacza p. K., iż 2 
kooperatywy z "Biura. Zjednoczo .. 
nych" zgłosiły już 'takie żądanie. 

Opóżnienie w dostawie cukru ze 
Zbięlska nastąpiło wskutek nagłej 
zmiany temperatury. Pociąg kolejki 
podjazdowej jest już naładowany cu·' 
krem i w dniach najbliższych należy 
oczekiwać. nadejścia. Cukier jednak 
będzię droższy: w sprzedaży burto· 
wej pomk. 2.23 za funt, aw deta· 
licznej po mk. 2.45z8 funt. Każda 
o~oba otrzyma po 600 gramów, 
względnie 45 łutów miesięcznie. 

Sprawa braku tłuszczów jest o t y- ' 
te trudna, że istnieje na -nie wolny 
handel, co oczywiście nie ·wpływa 
n!J zniżkę tego artykułu pierwszej 
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potrzeby. Ławnik Ka!!anke stwje~- na 55 fen. za funt, licząc podwyżkę 
dza że chcąc poczyme zapas choc· już w okresie 115. 
by ~ stosunku 4 funt. ~a mies:kań- 2. (Wniosek Ławnika Kaffankego) 
ca, należy dysponowac pokaznym W sprawie braku tłuszczów dla 
kapitałem, bo przes7ł~ 20 m!ljo~o- ludności m. Łodzi zwrócić się do 
wym. Wydział ZaprOWIantOWanIa MIa- Magistratu o poczynienie starań w 
sta zakupił w firmie miejscowej P. U. Z. I1.. P. P. odnośnie dostar
tłuszcze, lecz te przeznaczone są czenia miastu conajmniej 2 f. słoni
wyłącznie dla szpitali, tanich kuchen, ny na mieszkańca miesięcznie wzgl. 
ochron i t. p. instytucji. Zamówiono udzielenia miastu kredytu w wyso
zagranicą 4 wagony słoniny, otrzy- kości 20 miljonów marek, co odpo
manie jednak zależy od Centrali wiada poczynieniu zapasu tego art y
Dewiz. Dyrektor Wolczyński boleje kułu, w stosunku 4· f. na mieszkańca. 
nad tym faktem,że miast dążenia Sprawę przewiezienia zboża z o
do podniesienia krajowej wy twórczo- kolicznych powiatów odłożyć do na
ści, polityka gospodarcza skłania się stępnej konferencji, gdy bę'dzie od-
w kierunku importu. powiedź Magistratu odnośnie do~_ 

Sprawa mydła źle się przedsta- starczenia miastu odpowiedniej iloś"' 
wia, gdyż Wydział Zaprowiantowania' ci podwó d. 
posiada obecnie zaledwie 20,000 fun- I o godz. 7.45 min. przewodniczą-
t6w.-Biuro Zjednoczonych Koope.. cy ogłasza posiedzenie za zamknięte. 
ratyw zamierza uruchomić własną 
mydlarnię, lecz na to potrzeba 300,000 
marek. 

P. U. Z. 11. P. P, narazię nafty 
nie posiada zupełnie skutkiem braku 
wagonów. - 25 paździeruika r. b. 
Puzap dał zlecenie Tow. Braci No" 
b.el wysłania choć jednej cysterny 
dla Łodzi; należy więc oczekiwać 
nadejścia tejże. 

W sprawie . wagonów -- cystern 
Puzap interpelował Ministra l'\omu
nikacji, który przyrzekł dostarczyć 
potrzebną ilość cystern. 

Obecny na posiedzeniu dyspo
nent ruchu p. Hipolit Rózmysłowski 
stwierdza, iż od trzech dni is~nieje 
rozporządzenie Prezesa Drogi .Zelaz
nej o podstawianiu w pierwszym 
rzędzie wagonów pod. żywność. -

,Na życzenie obecnego na sali dele .. 
gata pana Starosty miasta Komisa
rza Kamali niniejsze się protokułuje. 

Po wyczerpaniu dyskusji w:hwa
lono: . 

-; ·1. Po szczegółowerTl, zreferowa-
niu przez Dyr. lubińskiego obecnych 
kosztów. Wypieku chleba, spowodo
wanych . wzrostem kosztów robo
cizny,zwyżką qm na węgiel i drzewo a 
głównie nieregularną dostawą mąki, 
zebrani wspólnie. z Magistratem. zgo-
-dziU ·si~_ na .. podniesienie ceny chleba 

Spra\vy apro"vizacyjl1e. 

Widmo głodo\iVe nad \Varsza·wą. 

Pod powyższym tytułem "I\urjer 
Warszawski" z d.18 b. m. podaje 
sprawozdi:lnie z debaty ;;~pro\Vizacyjnej 
w warszawskiej Radzie [\I\ie.isl~ie.i. 

Ze wzgięduy że sp\<awa ta posia~ 
da \v obecnej chwili najdonioślejsze 
znaczenie podajemy to sprawozd[omie 
w całości: 

Sytuacj9, aprowizacyjną stolicy 
przedstawił 'magistrat w nagłym wnio· 
sku w barwach wprost ponurych. 
Stan aprowizacyjny Warszawy,' kry
tyczny od początku wojny, wszedł, 
obecnie - zdaniem magistratu -- w 
fazę wprost katastrofalną. 

Od dwóch przeszło miesięcy brak 
cukru, niemożność zrealizowania kart 
,chlebowych nawet w jedneJ czwartej 
ich części - i trudność, posunięta 
do graniC ostatecznych w sprowa
dzaniu ziemniaków - oto położenie, 
w jakiem miasto znalazło się w okre
sie po zbiorach i na początku zimy. 
Gdy się doda do tego trudną sytu
ację opałową, która. przy najwlęl<" 
szych wysiłkach nie jest zdolna za" 
dowolić nawet .minimalnych potrz~b 
ludności, to o.tr.zyma się - -całokształt 
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cierpień, na jakie ludność stol.icy zo
stała skazana. 

W dzisiejszem położeniu rzeczy ... • 
twierdzi magistrat - miasto nie jest 
w możności samodzielnie usunąć zła 
a współdziałanie jego z czynn~kami 
rządu nie odnosi należytych skutków. 
Zakup towarów kontyngensowych 
nie należy do atrybucji miasta, to~ 
wary zaś pozakontyngensowe przy 
j5tniejącym układzie~~i stosunków są 
worost niedostępne dla miasta. Ca
ły szereg agend państwowych zda 
się zupełnie zapominać '0 potrzebach 
miasta iztąd miasto niewolniczo ska
zane jest na całkowity brak towa
rów. Ze strony państwowego urzę
du zakupu artykułów pierwszej po
trzeby nie doznaje absolutnie żadnej 
pomocy; to samo że strony centrali 
dewiz. choć towary Iuksu!iiowe, bez 
których kraj i miasta najzupełniej 
,obyćby się mogly, nadchodzą w 
znacznych ilościach i bez najmniej
szych przeszkód. Z państwowym 
urzędem ziemniaczanym miasto mu
siało stoczyć formafną kampanję, 
aby uzyskać to, co winno być zada
niem tego \vłaśnie urzędu. 

W takich warunkach magistrat nie 
może sprostać zadaniu racjonalnego 
aprowidowania ludności i dlatego 
wobec widma katastrofy występuje 
do rady miejskiej z wnioskiem nag
łym: wybrania deputacji radzieckiej, 
która łącznie z magistratem przed
stawi grozę położenia naczelnikowi 

, państwa, marszałkowi sejmu i prezy
dentowi ministrów. 

Zarazem magistrat występuj~ do 
rady miejskiej, aby ta wypowi'edzia
ła się za koniecznością sprowadze
nia zboża i innych artykułów żywno
ściowych z zewnątrz kraju dla' po
prawienia stanu aprowizacyjnego i 
obniżenia cen na rynkach miejsco
wych. 
. Z osobnym wnioskiem wystąpiła 
fC'dziecka komisja aprowizacyjna, do
magająca się natychmiastowego zwróo· 
cenia się do sejmu i rządu o pełny 
sekwester ziemiopłodów, gdyż tylko 
w tem widzi ona jedyny środek uni-
'knięcia katastrofy głodu dla miast 
Polski. . 

-~--------------' 

Nagłość tych wniosków nchwalo
no jednomyślnie, poczem rozwinął 
się spór między zwolennikami całko
witego i częściowego sekwestru zie
miopłodów. 

R. Truskier jest zdania, że skoro rząd nie 
umie przeprowadzić częściowego sekwestru, t~ 
czyż rnożn;l liczyć na jakieś wyniki z pełnego 

sekwestru. Sądzi, źe tylko przy wolnym han
handlu miasta mogłyby sobie zapewnić żyw
ność, potrz.eba jednak, aby ze strony rządu nie 
T~obion0 trudności, i aby urzędnicy byli uczci

wsi. Na potwi erdzenie swoich wywodów 
przytacza m. in., że były prywatne. propozycje 

sprowadzenia z zagranicy cukru po 5 mk. kg" 
ale na kuprio to nie pozwolono. W przepro
wadzenie pełnego sekwestru, przy obecnym 
składzie administracji pa11stwowej, mowca nie 

wierzy i dlatego jest przeciwny wnioskowi. 
R. Fliszel popierał wniosek komisji, dowo

dząc, że przy częściowym woln,m handlu ma
my właśnie orgję wyzysku żywnościowege. Z' 
chwilą wprowadzeda pełnego sekwestru nie 
będziemy mieli takich faktów, jak obecnie, że 

korzec ziemniakćw kosztuje u spekulantów 

360 mk. i że państwowy urząd ziemniaczany 
otrzymuje mniej ziemniaków, niż prywatni han

dlarze. Z chwilą gdy ludności miasta grozi 
głód, niema innego sposobu ukrócenia wyzysku. 

Rad. dr. Rottermund, jednocześnie poseł 

sejmowy, nazywa komedją występowanie prze

ciw rzp~d()wi Vi momencie, gdy wiadomo, że 

ten rząd nie może przeprowadzić pełnego sek

westrL1~ Upatrując we wniosku raczej tenden
,cje polityczne, polemizuje ze zwolennikami· se
kwestru, twierdząc, że tą drag,,: nie da się 

zwiększyć zapasów żywności, lecz że praktycz
niej byłoby szukać zboża za granicą. 

R. Tomaszewski (P. P. 5.) widzi 
zbliżającą się potworną katastrofę, 
którą możnaby odwrócić natychmia
stowym całkowitym sekwestrem zie
miopłodów. Póki czas, musimy wo
łać na alarm i' powstrzymać rząd 
przed cofani~fJ1 się od pierwotnego 
projektu (peffiego sekwestru),je~li 
nie chcemy doprowadzić do nieobli
czalnych następstw, które godzić mo
gą w byt państwa. 

, Za . sekwestrem wypowiada się 
również soc.dem. żyd. r. Lew, któ
ry uważa, że rZqd popełnił błąd, pod
dając się "spekulantom chłopskim i 
mi~jskim(l.· "Bundzista", r. Erlich, 
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nie wierzy wprawdzie w przeprowa .. 
·dzenie pełnego sekwestru, jednak dla 
zasady wniosek popiera. 

R. Hirszhorn (lud. żyd.), po zilu
strowaniu stosunków za czasów oku
pacji, twierdzi, że nie mielibyśmy tak 
ciężkiego kryzysu, gdyby administra
cJa państwowa była sprężysta, a 
przedewszystkiem uczciwa. W obec
nych warunkach, przy opieraniu się 
"na obszarnikach' i paskujących go
spodarzach rolnych", którym obojęt .. 
ne jest, czy spekulanci wywożą zbo
że za granicę - idea sekwestru bę
dzie oŚ,mieszona. Lepiej Wobec tego 
utrzymać półsekwestr ,i skłonić pań
stwo do zakupu zboża i produktów 
z~olnej konkurencji. 

Przewodniczący wydziału zaopa'" 
trywanla, r. Baryka,' wyjaśnia, iż ze 
strony magistratu oddawna zwracano 
uwagę rządu na zapowiadający się 
kryzys żywnościowy. Wiadomo by
ło, że produkcja krajowa nie wystar
czy na wyżywienie ludności. Pań
stwowy urząd zakupów miał dostar .. 
czyć miastom potrzebnych ilości zbo
fa 2 zakupów zagranicznych, jednak 
tego n'je uczynił. Niektóre miasta, 
jak np. Kielce, zaopatrzyły się w 
zboże,. wbrew zakazowi, płacąc za 
l ctn.400-600 kor. Warszawa nie 
mogła wejść na tę nielegalną drogę. 
Opalu magistrat zakupił znaczne ilo
ści jeszcze na wiosnę, jednak nie 
otrzymał wagonów, to zaś, co obec
nie z opóźnieniem idiie do Warsza
wy - podlega- w drodze ,sekwestro
wi. Jedyne wyjście - zdaniem 
mówcy ........ to sekwestr na wszystko. 
Rtąd c;hciał tę ideę przeprowadzić, 
jednak spotkał się z oporem w sej
mie ze strony tych, którzy mają ego~ 
jstyczne cele na widoku' i prowadzą 
pal1stwo do katastrofy. , Ci syci pa
nowie, ci sprzedawcyaboża z sejmu 
muszą -, wołą 'mówca --:- dowiedzi~ć 
się~' ,że igrają z ogniem, że już się 
zaczynają u nas . pomruki głodowe. 
Rjeśli dobro kraju, i państwa leży 
im na sercu -":"'muszą się zgodzić 
na dalel{o 'idące reformy, zapewnia-' 
ją<:esprawiedliwy pedzial żywności 
w,~ród, WS'ZY$tkh:h~ skazanych na głód. 

Rada miejska stolicy musi rzucić sej~ 
mowi ostrzeżenie! f •• 

R. Nowicki wykazuje, jak' oIbrzy. 
mie są obecnie zaległości aprowiza .. 
cyjne ze strony ministerjum. Warsza .. 
wa nie otrzymała dotychczas nale .. 
żnych jej 1,087,910 funtów mąki na 
chleb i 676 wagonów ziemniaków. 
Nie otrzymuje od kilku tygodni cu~ 
kru, soli, a zapasy węgli wynoszą 
zaledwie na 3 dni. W imieniu nar. 
związku robotno obstaje tedy za se
kwestrem całkowitym. 

R. Łypacewicz wylicza, że ludność 
Warszawy przepłaca obecnie paska
rzom 75 milj. mk. haraczu żywno
ściowego z winy kolei. Przy istnie
jącym stanie rzeczy żadna rodzina, 
żyjąca z pracy, nie może związać 
końca z końcem. Tak dalej trwać 
nie może, jeśli chcemy uchronić kraj 
od wstrząśnień wewnętrznych. Zda
niem mówcy, winien jest rząd, na 
którego' czele stoją lupzie, "mający 
bezwiednie we krwi psychologję pa~ 
skarzy" . Trzeba ustanowić dyktatu
rę żywnościową, a zaniechać śmie
sznych dziś kar na paskar;z;y. Trzeba 
równiez usunąć niesprawiedliwość, 
wyrażającą się w"tem, że w chwili 
gdy ludność w miastach cierpi głód, 
piekarz otrzymuje np. 12 f. chleba 
dziennie, fornal na wsi 12 f. ziarna, 
po to, aby robić spekulację. Przez 
pełny sekwestr i równy dlą wszy
stkich kontyngens da się uwolnić 
ludnqść od pijawek żywnośc:iowycQ. 
Zdaniem mówcy, sejm nie spełnił 
swego zadania i trzeba go ostrzedz 
przed groźną sytuacją. 

Przemawiał jeszcze f, Brzeziński 'w. im. 
Koła narodowego, dowodząc, że pny obecnym 
składzie administracji, państwowej przeprowa.,:, 
(lzenie sekwestru pełnego jest fikCją. Lepszych 
urzędnik6w nie znajdziemy, gdyż takich nam 

daje sflołeczeństwo. Zresztą i sami soejaliści, 

gł6wr.i propagatorzy sekwestru -- nie wierzą 
w przeprowadzenie I projektowanej n-formy j 

dają wyraźnie do zrozumienia, że chodzi im 
głównie o obalenie dj~jsiejsze~o ustroju w t1i~ 

wecz.Przeciez wiadomo, 'że mamy w kraj c! 
iYW1'lOści co najwyżej na 4 miesi3;ce. a wi~e, 

czy sekwestr i zakaz wolnogo handlu }Jrzyct'y~ 
-Jal .i~ do, alwi,bzenia aapu6w? )edy.,łWyj-
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ście ...:.-. to najrychlejsze sprowadzanie produ
któw z zagranicy. Mówca w'Jraźa zdziwienie, 

. te ci, którzy przyczynili si~ do strajkli rolne
go i dopuścili do zmarnowalJia olbrzymich ilo

ści ziemniaków w kraju, a częściowo' i zboźa:
okazują dziś obłudną troskę o Ludnośc, gdy 
is~otnie co innego mają na myśli. Dziś kryzy

sowi przeciwdziałać nareży przez zakup zboża 
. poza krajem i rozciągnięcie ~ontyngeIlsu żyw

nościowego na całą r6wnieźludność wiejską, 

a więc na chłopów i służbę. 

. ~ 

W głosowaniu przyjęto ostateczu 

nie oba wnioski (magistratu i komi
sji) znaczną większością głosów 
(przeCiw zasadzie sekwestru było 15 
głosów). , 

Povvołana delegacja specjalna dziś 
jeszcze miała przedstawić .' wyższym 
. władzom państwowym groźną sytua
cję żywnościową 'stolicy i zgłosić 
uchwalone przez radę miejską dezy
deraty. 
:======-'--"::':;-:'"'.~."'.='::-:::::-.::-"::"--=--"=:-:;:;:-;'::==':;: 

Magistrat miasta Tomaszowa w 
osobie wiceprezydenta Petrykowskie
go zwrócił się do magistratów m. 
Łodzi, Zgierza i PabJanic, aby wo
bec: szkodliwej polityki większości 
Sejmowej, która prowadzi do wygło
dzenia miast w imię zysków produ
centów i paskarzy. wobec nieodpo,.., 
wiedzialnej polityki czynników rzą .... 
dowyc:h, zmiejszającej do przeprowa
dzenia wolnego handlu, który w sku
tkach m0że doprowadzić do chaosu 
i anarchji w całym kraju; aby wszy
stkie Rady Miejskie powzięły analo
giczne uchwały, co i Rada Miejska 
warszawska i takowe przedstawiły, 
jako kategoryczne żądania do Min. 
Spr. Wewnętrznych j F\prowizacji. 

W przeciwnym razie odpowie
dzialność za skutki tej niebezpiecznej 
i hazardowej polityki większości Sej
mu spadnie na tych, którzy nie ro
zumiejąc lub nie chcąc zrozumieć 
sytuacji obecnej starają się przepro
wadzić zyski własne ponad interesa
mi ogółu miejskiego. 

Prezydent Rżewski przyrzekł po
pierać powyższą, akcję. 

Tanie drzewo w sprzedaży 
, prywatnej. 
. Pr.agną~ umożliwić szerszym war.-t 

stulOm 'ladrlOśei m iesta Łodzi netJJy .. 

wanie drzewfi opalowego po mOili'" 
wie niskieh cenach, oddział łódzki 
urz~da walki z li~hwćl i spe:kala~ją, 
po porozumienia z magistratem 
i komisarzem ministerstwa przemy ... 
sIu i hondla w Łodzi, wystarał ;si~ 
o listy przewozowe (frachty) na kil .... 
kaset wagonów drzewa opalowego. 
Frachty te oddane będą solidniej ... 
3zym kapcom drzewnym w Łodzi, 
którzy zobowiąż·ą się przywiezione, 

'na zasadzie tych frachtów, drzewo 
sprzedawać d(:to1i~znk po maksy~ 
malny~h . ceno eh, wyznaczony<!h przez 
urząd. 

Sprawy 
Oświatowo~Kulturalne . 

lVliasto Łt6dź. 
lV. 

Rewolucja 1830-1831 roku nie mia
ła prawie żadnego wpływu na prze
mysł łódzki, burzliwy zaś rok 1848 
przyczynił się poniekąd dodatnio, 
gdyż granice zachodnie były przez 
rosjan wojskiem silniej obsadzone i 
pilnie strzeżone, przez co ustało 
przemytnictwo towarów zagranicz
nych. 

W czasie powstania 1863 roku 

I 

dała się odczuć pewna stagnacj.a w 
handlu, a z powodu zbyt wygórowa
nych cen na surowce, szczególniej 
bawełnę, zmniejszyła się wytwór~ 
czość fabryk w mieście Łodzi" za~ 
kłady zaś wyrobów bawełnia'nych 
Ludwika Geyera były nieczynnne. 

W tym czasie . zbrojnego pow
stania narodu naszego przeciw na~ 
szym ciemiężycielom ludność polska 
Łodzi czynem dowiodła,. że nie by .. 
ła jej obojętna sprawa narodowa: W 
aktach archiwum Miejskiego znaJdu
je się wykaz, sporządzony w stycz
niu 1865 roku, na podstawie zebra
nych i sprawdzonych danych, że z 
pośród stałej ludności miasta uczes
tniczyło w powstaniu 1863 roku 196 
osób. Z tej liczby: 1 był powieszo
ny, 37 wysłano do Rosji z wyroków 
sądów wojennych i administracyjnie, 
8 odniosło rany' i uległo kalectwu, 
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135 powróciło, 15 zaś pozostałych 
widocznie poległo, gdyż, o nich 
wzmianki niema. 

Wzmagający się coraz bardziej 
przemysł w mieście Łodzi. przycią
gał ze wszystkich stron ludzi do pra
cy, wskutek tego ludność miasta 
szybko się powiększała. 

'.' Gdy w roku 1860 miasto liczyło 
29.506 mieszkarków, w roku 1870~ 
było jeż ich 47.659, w roku 1880-
77,592 w roku 1890-136,091, w ro~ 
ku 1900 - 294,864, w, roku 1910 
423,727 ina początku roku 1914-
477,862. 

W tym samym okresie czasu, 
podług danych statystycznych, znaj
dujących się w aktach Archiwum 
l'liejskiego, było czynnych w mieś
cie Łodzi różnych fabryk z 4 i wię
cej warsztatami: 

w roku 1860-149 i pojedyńczych 
warsztatów 502, Wszystkie one za
trudniały 8512 robotników i wyrobi
ły towarów za 4,181,285 rubli; 

w roku 1870 - 284 i pojedYl1· 
czychwarsztatów 485. Pracowało ro .. 
botników' 7668. Produkcja wyniosła 
8,217,148 rub . 

. w roku 1880 - 330 i pojedyń
czych warsztatów 26D. ZatrudniaM 
nych robotników było 18,005, Pro
dukcja wyniosła 38?330,343 ruble; 

w roku 1890 - 496 . i pojedyń
czych warsztatów 225. Robotników 
zatrudnionych było 26,220. Vvyrobio
no towarów za 50,975,618 rubli; 

w roku 1900 -- 442 fabryki, w 
któryo opracował 40,442 robotników. 
Wartość wyrobów wyniosła 70,44d:,G20 
rubli, . 

w roku 1910 - 721 fabryk z 
89,173 robotnikami. Pr~dukcja wy
niosła 188,174,191 rubli i w roku 
1913 - 794 fabryk. Zatrudnionych 
r'obotników było do 1 CO,OOO. Pro
dukcja wyniosła 195,982,024 rub. 

W. ostatnich dwóch dziesiątkach 
lat, z powodu drożyzny mieszkań i 
życia w. mieście Łodzi, tkacze poje
dyń czy i utrzymujący po parę war
sitatówprzenieślisię do najbliższych 
od Łodzi osad i wsi. 

W'c:zasie .. ostatniej wojny prze
mysł miasta zamarł zupełnie, fabry-

ki były zupełnie nie czynne, gdyż 
okupanci - niemcy ograbili je z ma
terjałów surowych, towarów i ma
szyn, które wywieźli do Nien1iec, 

Ludność miasta, która wynosiła 
przed wojną 477,862 mieszkańców, 
kiedy osada Baluty i Radogoszcz nie 
były jeszcze przyłączone do miasta, 
a w których przed wojną ludności 
było do 120,000, w roku 1918, po.; 
dług spisu, przeprowadzonego przez 
Wydziai statystyczny Magistratu w 
styczniu tegoż roku, po przyłączeniu 
jl1Ż powyższych mi'ejscowości do 
miasta, bardzo znacznie się zmniej
szyła, bo wyniosła fazem z temiż 
miejscowościami tylko 341,829 miesz
kańców. 

W roku 1906, na mocy wniosku 

I. 
Rosyjskiej Rady Ministrów, zatwier
dzoneg0 przez Cesarza 18 paździer
nika 1906 roku, zostały z ościennych 
gmin powiatu Łódzkiego przyłączo-
ne do miasta Łodzi następające miej
scowo~ci: z gminy Radogoszcz - ko
lonja Zubardź i część wsi Doły. Z 
gminy Chojny- częsci wsi: Widzew, 
Dąbrowa, Dąbrówka mała i kolonja 
Chojny i z gminy Brus - wieś Ka
rolew i części wsi: Rokicie Stare, 
Brus i Rokicie Nowe, ogólnej prze
strzeni 1915 morgów. 

VJ roku zaś 1915, podczas oku-

I 
pacji niemieckiej, na mocy postano
wienia Cesarsko-niemieckiego prezy
denta policji w Lodzi, z dnia 18-go 
sierpnia, został przyłączony do mia-
sta obsiar ziemi około 3n85 morgów 
na który złoźyły się następujące 
nliejscowo~ci: z gminy Radogoszcz-

I części wsi: Zabieniec, Radogoszcz, Ba
I łuty Stare, Doły~dóbr Juijanów i 
I fv1arysin H, oraz cała osada Bałuty, 

Nowe, folwark lV\arysin l i Baluty ko
lonja; z gminy Nowosolna - część 
wsi F\ntoniew Stokowski; z gminy 
Chojny - części wsi: Widzew, Za
rżew, Dąbrowa) Chojny, i część fol
warku Chojny i z gminy Brus-częś· 
ci wsi: Rokicie Stare, Rokicie Nowe, 
Brus i folwarku Brus. 

v. 
W ciągu ostatnich 20 lat przed 

wojną zaprowadzono w. Łodzi u~zą" 
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dzenia miast wielkich, jak tramWaje 
elektryczne, których ruch ot· 
warty został 24 grudnia 1898 roku, 
nową. udoskonalonego . typu rzeźnię 
otwarto w listopadzie 1901 roku, cen
tralną elektrownię w roku 1908 (Ga
zowe oświetlenie miasto posiada od 
1869 roku.) W roku 1900 została 
utworzona przy Magistracie specjalna 
Komisja do spraw, mających na ce
lu urządzenie w mieście Łodzi kana
lizacji i wodociągów. 

Powyższa Komisja zaprosiła inży
niera W. H. Lindley'a do przeprowa
dzenia niezbędnych przedwstępnych 
studjów, a następnie do sporządze
projektu tych urządzeń. Studja zo· 
stały zakończone w 1907 roku, któ
remi kierował delegowany przez in
żyniera Lindley'a inżynier Gemba
szewski, projekt zaś opracował inży
nier Lindley w 1909 roku i złożył do 
Magistratu, lecz rozpatzenie i za
twierdzenie tegoż projektu ówczesne 
Ministerjum Spraw Wewnętrznych 
poleciło odłożyć doczasu wprowadze
nia Samorządu w Łodzi. Tymczasem 
Łódż, nie doczekawszy się od 
władz rosyjskich samorządu, docze
kała się wojny i zadaniem już obec
nego samorządu miejskiego będzie 
zaprowadzenie w mieście kanalizacj i 
i wodociągów. 

Przeprowadzono także w tym 
czasie przez Łódź Hnję drogi żelaz~ 
nej Warszawsko - Kali skiej i kolej 
obwodową z 2 stacjami: w Karole
wie i Chojnach. Jaki był ruch to
warowy i osobowy na wszystkich 
stacjach kolejowych w Łodzi wyka
zują niżej wyszczególnione dane z 
rokiJ 1912, które zostały zakomuni
kowane Magistratowi przez Zarządy 
tychże stacji. 

Stacja Łódź-Fabr:yczna. 
Przywóz wynosił 59,511,568 pu

dów, wywóz - 5,571, 266 pudów. 
Sprzedano pasażerskich biletów 
240,295. 

Stacja Łódź - Kaliska. 
Przywóz wynosił 21,060,829 pu

dów, wywóz 2,~)74,022 pudy. Sprzeda
no biletów 240,295. 

Sta.cJo Łódź Chojny. 
P:ZYW0Z wynosił 8,656,325 pudy, 

wywoz 298,669 pudów. Sprzedano 
biletów 12,257. 

Stetcja Łódź - KaraIe\\:>. 
Przywóz wynosił 24,592,622 pu

dów, wywóz 937,798 pudów. Sprze
dano biletów 784. 

Z Kom. Kult.-Oświatowej. 
. Na ostatnim posie,dzeD1u Kom. Kldt.-Oświa~ 

towej odbytym w dniu 17 listop. r. b. rozpat~ 

rywano następujące kwest je: 1) spra we kur-
sów dokształcających. . 

Po wysłuchaniu referatu specjalnej Komi
sji, postanowiono w jaknajszybszym czasie uru
chomić Uniwersytet Ludowy z działem huma
nistyki, przyrodniczym i polityezno-społecznym 
Na stanowisko kierownika kursów-dokształcaj,.. 

I 
cych postanowiono ogłosić konkurs. Kurs; 
mieścić się będą w lokalu byłych Kursów Pe~ 
dagugicznych, Dzielna 44. Po uruchomieniu 
uniwersytetu Ludowega uruchomione beda kur-
sy dla analfabetów, dokształcające i za'w~dowe 
O pracowanie organ izacji programu tych kurso," 
powierzone wyżej wspomnianej Komisji. 

2) Kom. Kult.-Oświatowa postanowiła za
jąć się urządzaniem wieczorów literacko-artys
ty cznych dla szerokich warstw ludności, oraz 
wszcząć energic:me kroki w celu rozpoczęcia 

szeregu przedstawień popularnych w Teatrze 
Polskim, do których zobowiązało się Tow. Te
i'itralne i dyrekcja teatru przy uzyskaniu sub
sydjum od Magistratu na sezon letpi. 

3) Wobec napływających prac artystycz
nych dzieci szkół łódzkich wybrano Komisję do 
oceny i rozsegregowania na Wystawę .. Sztuka 
dziecka" Zbiory zostaną w końcu miesiąca od
wieziono do Warszawy. 

Z Wydziału Szkolnictwa. 
Na posiedzeniu z d. 18 b. O'l. Wy dz. Szkol

nictwa postanowił-w porozumieniu z p. Inspek
torem wysłać na kurs dla nauczycieli, mają
CycR praCOwać W szkołach dla ni~dorozwinie
tych, urządzanych przez Min. Zdrowia Publi
cznego w .Warszawie, p. Antoniego Waltratllsa. 

Sprawy finansowe. 
5pra\va finansów Łodzi. 

Konferencja prezydjum magistra.; 
tu i posłów łódzkich z ministrem 

skarbu Bilińskim. 
W czwartek, 13 b. m. odbyła się 

w ministerjum s karbu, pod prze· 
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wodni ctwem ministra Bilińskiego 
trzygodzinna narada w sprawie. po
prawy finansów miasta ŁodzI.. 'J! 
obrada eh uczestniczyli radcy mlnl
sterjalni Ule i dr. Ga.rczyń~k.i, ~zef 
sekcji samorządowej mmlsterjUm 
sprąw wewnętrznych Sienkiewicz i 
referentSkonieczny, prezydent m. 
Łodzi Rżewski, wiceprezydenci W 0-

jewódzki i Faterson, posłowie łód
zcy Harasz, Helich, Napiórkowski inż. 
Skulski, Spikerman i Ziemięcki. 

Minister skarbu na wstępie zaz
naczył, iż zaprosił obecnych celem 
zastanowienia się nad środkami po
prawy finansów miasta. Pierwszy 
przemawiał wiceprezydent Faterson, 
który, wyjaśnił, iż Łódź na skutek 
g:ospodarki okupantów, rozszerzenia 
zakresu gospodarki miejskiej wciąż 
rosnących potrzeb komunalnych i 
szalejącej drożyzny, znalazła się w 
sytuacji bez wyjścia. 

Niesposób zaciągać wciąż po· 
życz!-:i, gdyż obecny dług obligacy.i
ny, sięgający stu miljonów marek 
nie o wiełe Jest niższy od wartości 
całego majątku miejskiego, stano
wiącego zabezpieczenie powyższego 
długu. 

Oszczędność, zwiększenie podat .. 
ków i wprowadzenie nowych pobo
rów może dać wyniki konkrętne do
piero w przyszłym roku budżeto
wym, gdy tymczasem niedobór bie
żący, który, dotychczas wynosi 
24.000.000 mk. zwiększy się jeszcze 
przez podwyższenie płac pracowni
ków miejskich. 

Jedyny przeto doraźny środek 
ratunkowy-to przyjęcie przez rząd 
strat wojennych miasta Łodzi, wy
noszących 145.000.000 mk., w czem 
około 90.000.000 mk. stanowią wy
datki- poniesione przez kasę miejską 

I w ;zastępstwie skarbu państwa 'na 
rezerwistki, kwaterunek wojsk,' sądy, 
półicję,Więzienie i t. p. 

W konkluzji p. Faterson w imie
niu miasta Żądał zasadniczego przy
jęcia strat wojennyCłl przez skarb 
państwa, wypłacenia procentów od 
sumydłllgu i wyasygnowania na po
czet sum' ty<:h, 30.000.000, mk. celem 

=--

pokrycia przez miasto Łódź niedo~ 
boru budżetowego za bieżący rok 
administracyjny. 

Prezydent Rżewski wskazywał na 
to, że Łódź znacznie dłużej niż War
szawa była w jarzmie okupacyjnym 
wroga i ponosiła ponad siły ciężary 
w zastępstwie państwa, dlatego też 
ma prawo spodziewać się od rządu 
pomocy w tej ciężkiej chwili, kiedy 
znalazła się prawie bez wyjścia. Ze 
względu na skupienie się mas ro
botniczych, bezpieczeństwo ._- rzec 
można Pal'lstwa całego zależy od 
zachowania porządku wmieście Łodzi, 
a to jest możliwe tylko przy urucho
mieniu przemysłu i sprawnej pracy 
zarządu ,miasta, który bez natych-

I 

miastowej pomocy finansowej ze 
strony rządu nie może nadal praco
wać normalnie. 

Wiceprezydent inżyn. Wojewódz
ki wreszcie wskazał, iż 'wzrost bu
dżetu nastąpił \vskutek konsekwencji' 
wojny i znacznego rozszerzenia za
kresu gospodarki miejskiej, za cza
sów panowania rosjan, a następnie, 
nienlców wielce zaniedbanej, Magi-, 
strat stoi zawsze na straży grosza 
publicznego, ale nie może zmniej
szać wydatków na zdrowotność pu~ 
bliczną, na roboty publiczne, nau
czanie powszechne, dobroczyność, ta
nie kuchnie, a działy te pochłanają 
lwią część budżetu. W gospodarce 
swej magistrat musi dbać nietylko 
o chwilę obecną, lecz i o pokolenia 
przyszłe, które utrwalać majE! budo
wlę dziś Wznoszoną. Dlatego takie 
wydatki, jak tępienie analfabetyzmu, 
zwalczanie śmiertelności, zachowanie 
naszej siły roboczej, należy zaliczyć 
do produkcyjnych, które w przysz
łości będą sowicie opłacone. 

,W imieniu ministerjum; Skarbu 
dr. Gorczyński radził wprowadzenie 
nowych podatków miejskich i za 
najważniejsze wskazał podatki od 
przedmiotów zbytku, od widowisk 
(iluzjonow), oraz podatek f'wwozowy 
(odładunków), który to podatek 
zreszta wymaga jeszcze pewnych za
strzeżeń. Na to p •. Faterson, W od-, 
powiedzi zaznaczył,. iż pogląd d.';ra 
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G. jest charakterystyczny dla miasta 
takiego, jak Warszawa, . które jest 
środowiskiem przeważnie konsum~ 
cyjnym, gdy Łódź jest ośrodkiem 
produkcji, pracy twórczej i dla tego 
jest zdania, że system podatkowy 
Łodzi winien się op;,zeć przede
wszystkiem na podatku postępowym 
od dochodów i na podatkach zwią
zanych z handlem i przemysłem. 

Szef sekcji samorządowej Sien
kiewicz wyłuszczył opinje minister
stwa spraw wewnętrznych w przed
miocie żądań m. Łodzi, lecz w 
znacznej części poparł wnioski ma
gistratu. 

Minister skarbu dr. Biliński wska
zywał na wielkie trudności, w ja .. 
kich znajduje się Skarb Państwa, oraz 
na niemożliwość przejęcia już teraz 
strat wojennych Łodzi, bo za przy
kładem, Warszawy i Łodzi poszłyby 
niebawem te miasta i wsie, które 
tak okrutnie ucierpiały wskutek woj
ny, a wówcza;; sumy reklamowe do
sięgłyby miljardów. Zresztą sprawa 
odszkodowań wojennych,. ujęta w 
traktacie wersalskim, przedstawia się 
-jak dotychczas, dla Polski nieko
rzystnie, i nie wiadomo jeszcze jak 
ostatecznie będzie rozstrzygnięta. 
Na razie więc, kwest ja przejęcia 
przez rząd strat wojennych m. Ło~ 
cizi, musi pozostać w z!3wieszeniu. 

Poseł inż. Skulski wskazywał na 
charaider wytwórczy m. Łodz i, wy
razając nadzieję, że gdy przemysł 
się uruchomi - wpływy z podatków 
wzrosną znacznie i zdołają pokryć 
wydatki zwyczajne. Dla tego nie 
uważa położenia finansowego mia
sta za beznadziej.n·e. Z tego punktu 
widzenia, todź rokuje daleko lepszą 
przyszłość niż Warszawa. Uważa 
również za konieczn~ wprowadzenie 
podatku miejskiego od ładunków, 
wchodzących do miasta. 

Poseł Harasz, popierając żądania 
magistratu, wskazał na to, że jeśli 
miasto poniosło tak wielkie. wydatki 
w zastępstwie rządu, to jedynie w 
tej myśli, że będą one miastu zwró- . 
cone, a obowiązek ten ciąży prze
dewszystkiem na, skarbie państwa, 

który z kolei WInIen żądać zwrotu 
odszkodowań za pośrednictwem ko
alicji. Wywody te, popierali również 
posłowie Helich i Spikerman. 

Na U'vVflgę posła HeIicha o potrze
bie kredytów na roboty publiczneJ 
rTIinister dr. Biliński i radca Ule 
oświadczyli, że żądania Łodzi zaw
sze były i będą w dalszym ciągu 
uwzględniane, jednak zastrzegli, iż 
roboty te muszą być produkcyjne i 
prowadzone na akord. 

Dr. Biliński wkońcu oświadczył, 
że wobec istotnie ciężkiego położe
nia Łodzi, gotów jest przyjść z po
mocą w postaci subwencji, celem 
częściowego pokrycia niedoboru bu
dżetowego, polecił jednak możliwie 

I 

szybkie opracowanie projektów no
wych podatków, które pozwoliłyby 
pokryć resztę niedoboru i na tej 
drodze magistrat zawsze lic.zyć mo-
że na poparcie ministerstw skarbu i 
spraw wewnętrznych. Dalszą pomoc, 
minister uzależnił od owocnej i ce· 
lowej pracy miejskiego samorządu 
prowadzącej do polepszenia finan
sów miasta. 

Sprą wy ~liejsl{ie. 

fikcja mieszkaniowa Magistratu. 
f1agistrat ma wkrótce przystąpić 

do akcji, zen\Jiera.jącej \~ykOl1.CZenie 
mieszkań \v domach niewykończo
nych, lub zrujno\vcinych. Po zebra ... 
nin odpowiedniego materjału, miasto 
\Xlystąpi do rządu z wnioskiem·o 
przyznanie odpowiednich na ten ~e1 
kredytó\'\? 

Z urzędu rozjemczego 
Urząd rozjemczy dla SPCO\t> OBj

mu w Łodzi skierował do prezydenta 
Rżewskiego pismo, w którem prosi. 
o zwiększenie liczby ła.wników w 
urzędzie do. 24 ze strony wfaścicieli 
domów i do takiejż liczby ze strony 
lokatoró\\1,gdyżdoty<?hezasowa ilość 
18 i 12 nie wystarcza i utrudnia 
dz.inłalność urzęda, a ta\t>nilcom za ... 
biera zbyt wiele czasu. Urząd prosi 
o przedstawienie: dodatl\o\.:oej listy 
ła.wni!\:ów prezesowi sądu okręgo\\?ego. 
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Oferta angielska. 
w al. l' b. m. zgł®sił się do Magistratu p. 

Goelz! przedstawiciel firmy Stuart and Mac 
DonelI w Londynie z propozycją' współudziału 
firmy tej w pracach inwestycyjnych w Łodzi. 
Przedsiebiorstwo powyższe wybudowało port 
Halifax: na froncie francuskim całą sieć linji 

kDlejowych, urządzenia wodociągowe i t. d. 
Wogóle należy ono do najpoważniejszych tego 

rodzaju przedsiębiorstw w Europie. 
Firma Stuart and Mac Donell proponuje 

miastu Łodzi długoterminowy kredyt oraz 
współudział miejscowego kapitału w wysokości 
40%. z?strzegaJąc sobie całkowicie kierowni

ctwo techniczne. 
Na naradzie obecni byli: prez. RŻewski, wi

ceprez. Wojewódzki i Faterson, szef· wydziału 
bud. int. Szenfeld, kierownik robót budowl. inź, 

Bronikowski. 
Petraktacje br;;dą prowadzone w dalszym cią

gu. Roboty byłyby ew~ntualnie rozpoczęte na 
wiosnę· 

Przerwa w robotach publicznych. 
Wskutek trwają~ej śnieży~y, anier-t 

możliwiają~ej prowadzenia robót pn-

blieznyeh zielunyeh, 1'1agistratwii-l 
dział się zmuszonym \vypowiedzieć 
praeę ezęści robotnilców, tymbardziej 
iż !'\inisterjum daio fundusze jedy~ 
nie na produk~yjne rOboty pub1i~zne. 

W sprawie tej odbyło się ID .M. a ... 
. gistraeic: posiedzenie z udziałem 
prezydenta Rże\'\!skiego i wireprezv ... 
denta Wojewódzkiego. Członko\;re 
l'1agistrata oświad~zyli, iż pra~e bę.-ł 
dą podjęte wtedy, gdy umożliwi to 
pogoda. Wtedy będtA przyjęd \vyda
leni obe~nie robotniey. Przedstawi ... 
dele robotników prosili, aby roboty 
były kontynuowane tanl, gdzie to 
jest możliwe. 

Dodatki drożyźniane dla 
urzędnH<ów miejskich. 

Kąsa miejska wypta~iła już za 
listopad urzędnikom miejskim nowo ... 
przyznane przez Radę tliejską do ... 
datki droiyźnic:me do pohoró\\? m i e "'i 
sięeznyeh. Dodatki te wynoszą 125, 
175 i 225 marek. 

l1li ___ ''''_ O ŁOSZENI 
Wydział Budowni~twa l'1agistrata m. Łodzi wZY\A)a wszystki~h 

inżynierów i arehitektó\'v, posit1dają~ych prawo sporządzania pro ... 
jektów i dozorowania robót badowla.ny~h, a. ~hQą~yQh praktykować w 
Łodzi, o podanie do jnia 1. grudnia 1919 roka w (?e}u rejestn.'lQji, 
następają~y~h o sobie informacyj: 

l) Nazwisko i imi<:, 
2) TytUł nankowy. 
3) Nazwa ukończonego wyższego zakłada nankowego. 
4) lidres. 

M a g i 5 t rat. 
Wydzifll Badownidwa. 

In a&W .,.-y 

g ło S Z e' n i e. 
~ydzial Szkolni~twa niniejszym ogłasza konkurs na st{j"1 

nowisko kierownika Kursów Pedagogieznych. Termin konknr ... 
sa upływa w dnia 25 listopada r. b. 

Bliźszych sz~zegółów udziela biuro Wydziatu (OlgińskEl 
Nit 3) 1 piętro) w godzinaeh od 1101ej do 3 ... ej po południu. 

II 

Magistrat· 
Wydziai SzkolnidwEl. « .. II 
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o G Ł O 5 Z E N J Co I 
\ . 

Na moey dekretu Naczelnika Państwa z dnia 1 f) stycznja f. 
b., zatwierdzonego przez Sejm Ustawodawczy dnia 28 Qzerwea r.b. 
powalaną została przy Grzędzie .M.ieszkaniowym Inspekeja l"lieszka ... 
niowa. Do obo\11iązków Inspekeji 1"\ieszkaniomej należą: 

1) szezegółowe oględziny mieszkań:. . 
a) 1-2-3-4-pokojowych (łącznie z kuehnią) 
b) większYQh 

o ile są zamieszkiwane przez sablokatorów, 
" " " położone na poddaszu lab ID suterenach, 
" "stanie się wiadomem, że panują ID nieh wykroczenia prze~ 

ci\\? obyezajności i zdrowotnośei Publicznej. 
2) oględziGY pokojów ameblo\\)anych, domów noclegowyeh, 
3) "oględziny' pornieszezeń dla robotników, najemników, 

stróżów i t. p., 
4) oględziny domów dla osób stana wolnego, 
5) dba.łoŚć o czystość oraz sachość wewnątrz i zewnątrz 

mieszkań, 
6) zwraeanie uwagi na sposóbprze\\?ietrzania oraz rodzaj 

ogrzewania i oświetlenia, 
7) badanie. mieszkań pod względem objętosci po\"ietrza i 

powierzehni podłogi, przypadająeych na osobę, 
8) zwiedzanie nowozbudowany~h i przebudowa.nych domów 

oraz \\?ystępowanie do władz z odpowiedniemi wnioskami, 
9) opieka nad dziećmi i oddziaływanie wychowawcze ID 

kierunku utrzymywa.nia mieszkań przez lokatorów w stanie hygje.... /I 
nieznym, wykazywanie doniosłego znClczenia c'zysto utrzymanego 
mieszkaniCl dla zdrowia mieszkańców. 

Wszystkie czynności, związane z nadzorem mieszkaniowym, 
wykonywać będzie 6 Inspekcyj .M.ieszkaniowych mianowicie: 

Inspekcia I okręgu, obejmująe5 XIII i XIV Komisarjaty Po~ 
licji biuro mieśd się przy ul. Zgierskiej .N'2 54. 

Inspekeja II okręgu, obejmująeCl I i II KOlnisarjaty Polieji, 
biaro mieści siC; przy ul. Zgierskiej 54. 

Inspekcja III okrc;gu, obejmująca III, IV i VI Komisarjaty 
Policji, biuro mieści się przy ut Długiej 76. ' 

Inspekeja IV okręgu, obejmująca V i IX Komisjarjaty Poli .... I 

cji, biuro mieśd się przy ul. Piramowicza 5 tda\\miej Olgińska). 
Inspekcja. V okręgu, obejmująca VII, XI i XII Komisarjaty 

Policji, biuro mieśd się przy ul. Piotrkowskiej 284. 
Inspekcja VI okręgu, obejn1ująca VIII i· X KomisClrjaty Po .... 

Heji, biaro mieści się przy ul. Nowo-Zarzewskiej 51. 
Organy nadzor u mieszkaniowego kierować się będą przepisami, zawartemi w 

Regulaminie dla Inspekcji Mieszkaniowej, wydanym przez Ministra Zdrowia Public?ne
go W dniu 25 marca r. b., 

Zgodnie z art. 14 Dekretu o zapobieganiu brakowi mieszkań. członkowie In
spekcji mają prawo wstępu do wszystkich mies:;;kań i złączonych z nimi ubikacyj 

Gospodarz doiuu winien być poinformal1Y o celu odwiedzin i ma prawo żą-
dać okazania legitymacji. . 

Ze wszelkiemi zażaleniami w sprawie złego stanu mieszkań naleźy zwracać 
sie do biura Inspekcji odpowiedniego okręgu. kfóre będą czynne dla publiczności od 
go·dz. 9 rano do 1 po poł. i od godz. 3 do 5 wieczorem. 

, j\I\ fi G l S T R fi T II 
Urząd Mieszkaniowy. . 
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ODO~DDOOOOOODDOCOOOOOOOODODODOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOODDCO 

~ Ł I II g 
D o 
g Na mocy art. 10 Dekretu o zBpobiegemin brakowi mieszkań g 
g ogłasza się co następuje: ~ 
D C e 1 e m: o 
g 1) nłatwienia lokatorom wyszukiwania. mieszkań; g 
g 2) dokładnego przedstawienia stosunkn zapotrzebO\,\lanio do g 
D zaofiarowania mieszkeń; o 
g . 3) dostarczenia niezbędnych danych o warunkach mieszkanio", g 
gwych danej dZielnicy; g 
o 4) usunięcia konieczności korzystania z prywatnych biur infor'" D 

g macyjnych zazwyczaj drogi~h i dla niezamożnej lcrdnośei niedostę.... g 
g pnych,-otwarte zostalo przy Urzędzie l'1ieszlumiowym, nI. Pira.... g 
D mo\)?icza Mg 3, (dawniej Olgińskt)) dla użytku poblicz.nego Biuro D 
o D 
a Wykazu Wolnych Mieszkali o 
g Biaro czynne będzie dla pabliczności od godz. 10 rano do 1 g 
o w południe, o 
g Zgodnie z uchwałą Rady 1'1iejskitj z dnia 7 października r. b. g 
o zotwi~rdzoną przez t1inisterstwo Spraw \vewnętrznycb, zu jnror.... g 
g macje, udzielane przez Biaro Wyl{ozu Wolny~h !1ieszkCiń, pobiera.... o 
g Ile vędą następujące opłaty: g 
o Zft informacje o mieszkaniad1 3-izbowych mk. 1.-, g 
g " "" " 4-" " 3.-,' o 
g " "" " 5-,., " 5. -, ~ 
o """ 6-" " 8.-, g 
g " "" " 7- i więcej " ]0.-, D 

g " " o lokalach ze sklepern (m<1tych). . " 3.-, g 
o " JI " hand!. i przemysłowych (większy~h) " 15.-, g 
g Informacje o mieszkaniach l i 2 .... iznowyQh są wolne od oplot. o 
g Jednocześnie podaje się do wiadomości pp. właścicieli i g 
o administratorów domów, że zwolnienie lub wynajęcie każ.. g 
a 
o dego lokalu wiAno być meldowane niezwłocznie, nie póżniej g 
g jednak j ak w ciągu 3~ch dni, w biurze Inspekcji MieszkaM o 
g nlowej tego okręgu, w którym znajduje się nieruchomość. g 
r.J Biura te wydają również blankiety meldunkowe. o 
g Niezastosowanie się do powyższego będzie surowo ka- g 
g ran e w myśl ogłoszenia z dnia 19 września 1919 roku. g 
g . ~ MłiGISTRRT g 
g Urząd ł\ieszkaniowy g 
OOODDoaODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODCDOODOOOOOOOOOOOODO 

O~®J::::::::=I~(\n:::·;="'·-=::::t®}:';::=łI=:::l®J.::::::=q~~~~~®I:;:::::-t~(!)~~@J:::::::-9 

A ,. O G Ł O S Z E N I Ell ~ 
\1 . Niniejszym wzywa się wszystkich wtaś~icieli niewykończonych r1 
~ i zdewastowanych domów, aby we wtasnym interesie niezwto~z- .~, 

~ 
niel'odali do Urzędu lVliesikaniowego, Olgińsko 3, adresy ta.. ~ 
kowy~h wraz z planami, z których byloby można wy\\Inioskować o 

. rozmiarze i przyblizonych kosztach robót, konie~znych dla dopro'"' . 

. ~ 
wadzenia ty~h domów do stanauzywalnośei. ~ , 

. MRGI5TRt9T ~ 
'. Urząd ł\ieszkel11iowy. . V 

O~~~III4I<:l\i)x:,:::-..~~~~~®~C1 
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o G Ł O· 5 Z EN I E. 

OddziaJ' OpaJ'owy \Vydziala Z(1pro~ie\ntowanio f1iCl
sto przy .M.agistracie m .. Łodzi podaje niniejszyn1 do \\?io~ 
'dom ości, ze każdy posietdacz karty \\ie;gl o \\iej nowego typu, 
zaświadczonej przez wJ'asciciela dama, mo.ze otrzymać o~ 
becnie zo miesi'lce: październik, listopad i gradzień po 1/4 
korca węgla, oroz za m. październik i listopeld po 2 pudy 
drzewo, czyli razen1 - zn 3 miesi'lce: 3/4 korca węglet i 
4< pm:dy drzewo.-

Posiadacze żóJ'tych ka.rt we:g1owych otrzymujCj opaJ' 
na. skJodfich .M.figistratu, pOSiadacze za.ś szarych i zielonych 
kart węglowych w kooperatywtlch, \" których s~ zoreje ... 
strorooni. --

Wszelkie reklamaCje i skt)rgi, zJożone na piśmie, 
przyjmuje OddzioJ Opalowy, ul. Śr~dnia t{g 16, okienko NA 
4. od godz. B-ej rano do godz. 1 ~ej po pol.-

Łód:ź, dnia 18. listopada 1919.~roku. 

M a g i 5. t r a t. _J 
OGŁOSZENIE. Ozi9nnik Zarządu m. łodzi 

VI obeQ podniesieni6 się kosztó\.X' IDypieka. 
~hleba, do czego przy~zyniła się głównie nieregaM 

larna dost6wa mąki, zwyżka ~en n6 węgiel i 
drzewo oraz wzrost kosztów robodzny, cena fan ... 
tEt ~hleDa, po porozumieniu się z przedstawiciele .... 
mi kooperatyw, .ustalon& zostaje już ID okresie 
115 na 55 fen. za funt. 

przyjmuje ogłoszenia firm 
= prywatnych. = 

Cena wiersza 1 mk. 
(na stronie 3 szpalty) 

Przed tekstem wiersz M. 2.50 
(na stronie 2 szpalty). 

Magistrat 
Komitet Rodziału Chleba i Mąki. 

Ogło5z~nie. 

Jest do wydzierżawienia od dnia 1 stycz'"" 
nio 1920 roka, lokal mleczarni w parka im. 
Sienkiewicza, składajC}ey się a 3 ... ~h pOkojów 
i wc-rendy na parterze, IDfaz z plaeem ,i 
atensy1jami. . 

Oferty z podaniem ~eny przyjmuje Wy ... 
dział Gospodar~zyI1agistrata (al. Dzielna 
N'11 2) do dnia 10 gradnio 191!~ r. . .. L M 1\ G I S T R 1\ T. 

Skład papieru 
i materjał6w piśmiennych 

A. U. hUI{SE~BE.~G 
Dostawa do biur 

ŁÓDŹ, Pi0trkowska Ne 31. 

Zakład krawiecki męski 

1\. MORDKIEWICZ 
Piotrkowska 109 

poleca si~ Sz. klijenteli.. Naj
nowsza żurtlale angielskie i 
francuskie, wykonanie wy'kwit
tle, przyjmuje robotyfutn:ane. 
:; SpeejalnośCbekiesze. :: 
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ł SZ I 
'\tJ!aściciele ,domów, zamieszkały~h zwłaszcza przez ladność 

robotniczą, ID wielu wypadkach nie wydają s\!'ym lokatorom po ... 

kwitowania z odbiora komornego, korzystając z braku do\x;odów 
przy pierwszym zatarga z lokatorem. 

Urząd l''1ieszkBniowy z\\')raca. przeto uwagę wszystkich lokato,.. 
rów, że przy aiszezania komornego należy bezwzględnie żądać po ... 
kwitowania z marką stemplową i oznaezeniem pobranej samy. 

\Vskazanem jest naogót, aby lokatorzy \t>laścicie1om, niezasło ... 
gającym na zfmfa.nie, płacili komorne \\? obecnośd świadk:ów. 

Jednocześnie U:-ząd l'\ieszkanio1x'y z\\?rócH się \\i poruszonej 
sprawie do Grzęda '\tJałki z Lichwą i Spekalftcją w cela wydania 
odpowiednich zarządzeń. 

r 

L 

Za iad 
III 

I 
Wydział Badownictwa l'1agistratCI m. Łodzi przygotowaje 

obecnie plan regulacji i zabudowy miasta oraz miejsQo\.\ią 

ustawę budowlaną, do któryeh na zasadzie rozporządzenia z 
dnia 29. listopada 1916 roka stoso\t>ać się winni wtaśdcie1e 
posesji. Dla uniknięda zwłoki i straty pieniędzy no przerabia .... 
nie planów, dotyczą<::ych wznoszenia wszelkiQh nowych i prze
rabiania iątniejąeych badynków, jak również parcelacji, koma ... 
saQji oraz przeprowadzeni~ nowyQh lab zanliany istniejących 
arterii komunikacyjnych i zieleńeóu?, - zainteresO\,\)ani ze ... 
chcą się z\t>racoć piśmiennie aż do CZElSU opublikowania no ... 
wych planów i nowej ustawy do WydziałU Badownictwa o in ... 
form~cje. QstnyQh 'wskazówek pod tym względem udziela Od .... 
dział Zabadowy .M.iasta (01gińska 5/1I1) we wtorki od 1-2 pp. 

MRGI5TRRT 
Wydzia Bn~o~.~:_~twa. II 

.... u:""'~ 
Wydawnictwo Zarządu Miasta Łodzi. 

Od.bito ,wtłoezni B.-c::i HoIcman w, Łodzil uj. Zawadzkalf" 7. " 




