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Cena egzemplarza 1 Marka 

Ni 11. 'Łódź, wtorek, 30 grudnia 1919 r. I Rok I. 

Upływa rok kalendarzowy 1919, rok pracy wytężonej, 

skierowanej ku odbudowie Ojczyzny, ku uleczeniu ran, zadanych jej przez 
niemiłosierną wojnę. Początek ubiegłego roku spotkał nas na progu pracy. 
W chwili tej byliśmy jeszcze niezorganizowani, nie mieliśmy jeszcze pod
staw twórczych. Dopiero w ciągu roku 1919 otrzymaliśmy ustawę samo
rządową, w myśl której zaczęła się organizować nasza gmińa miejska i 
wiejska. ' 

Lecz cóż? były to jedynie ramy, i też niezbyt dobrze przystosoVva
ne do rzeczywistych potrzeb szerokich warstw ludowych. My jednakże iw 
tych ramach zaczęliśmy rozwijać życie samorządowe. 

Zorganizowały się rady gminne i miejsh ie, na czele miast i miaste
czek stanęły Magistraty robotnicze i ludowe. 

Zarządy miast musiały podjąć walkę z otaczającemi je trudnościa .. 
mi, z brakiem chleba, opału i odzieży. Robiono co było w siłach, aby ra
tować ludność :-niejską od głodu i zimna; akcja ta nie zawsze była dość 
skuteczną, gdyż nie spotkała się z dostatecznym zrozumieniem i poparciem 
wśród mieszkańców wsi. Silnie dały się we znaki odczuć konsekwencje 
wybujałego egoizmu i robigroszostwa. Ten brak poparcia można 'było za
uważyć również li czynników miarodajnych, w niedość energi'cznym po~ 

pieraniu postulatów miast. 

W tak ciężkich warunkach walczyły organy samorządowe w Polsce 
z piętrzącymi się nieustannie trudnościami. ' 

Z perspektywy rocznego okresu czasu spoglądamy na przeszłość. 
Rok ten robi wrażenie gigantycznego wysiłku. Z jednej strony stara si~ 
wyplenić doszczętnie zgubne wpływy rządó'N' najeźdżcych, z drugiej zaś .-:-" 
buduje polski demokratyczny ~amorząd. 

Zaczynamy obecnie nowy rok pracy. 
W chwili tej zwracamy się do wszystkich robotniczych iludowychZar:zą .. 

dów miast..;ido:wszystkkh obywateli z przypomnieniem, że jedynie wytężona 
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p~faca zdoła,~zdrowić naszą wytwórczość, a w związku z tym ogólny stan 
n~~zego gospodarstwa narodowego. 

Jedynie wzmożona wytwórczość może uratować naszą gospodarkę 
społeczną j narodową - to też pracujmy wytrwale i z zapałem w na?ziei 
lepszego jutra!, 
" Uspołeczniona pra~a -, to jedyny nakaz chwili obecnej. W myśl 
tego nakazu starajmy się w dziedzinie pracy samorządowej uniezależnić sa
morząd 'od lokalnych władz administracyjnych i rozszerzyć jego kompeten
eje, na drodze 'reform ustawodawczych. 

W pracy tej należy życzyć naszym młodym organizmom samorzą

dowym powodzenia i wybrnięcia z trudności, któremi otoczyła nas wojna. ' 
.' Zywimy również, nadzIeję, że samorządy nasze pomogą państwu W 

Hkwidacji skutków wojny, gdy upragniony pokój zapanuje nareszcie na z'iemi 
naszej. 

Budżety miejskie. 
( dokończenie) 

'Ważną jest rzeczą przy układaniu budżetu opieranie wydatków na 
równoważniku 'pewnym, który nie może z łatwością usunąć się z pozycji 
do'chód'owej, a wicęc naleiy zbadać wszelkie pozycje dochodowe z punktu 
'Widzenia ich l"ealności. Myśl powyższa staje się jasną, gdy przyjrzymy 
słę niektórym eksperymentom podatkowym.1 tak np.: t. zw. podatek od szyl
d6w ,dopr;owadził w Warszawa do zniknięcia szyldów i przez to pozycja bud
ź-eto.wąopierająca się na tego rodzaju dochodzie stałaby się efemeryczną. 

Otóż tego rodzaju podatek należy uwazać za suni generis expery .. 
m,enŁ;niebezpieczny w stosowaniu, gdyż po pierwsze wprowadza chaos do 
stosunków budżetowych, i. drugiej zaś strony dyskredytuje instytucję, któ
rą,go wyd?lła., Taki eksperyment dowodzi, źe zarząd miasta idzie po oma
cku·. l.nie posiada wyraźnej wytycznej linji działalności. 

c ." '- Dia . przedstawienia ogólnego zarysu budżetu należy jeszcze poruszyć 
s.PJaYl~,'jakie dqchody wogóle moie mieć gmina miejska oraz w jakiej 
kplejqoś'cl· dqchody 'te p,owirmy figurować . 
. ' .. ' ' Otóż' ta' kwestj.a 'stoi w ,bliskim kontakcie z całokształtem uprawia~ 
neI polityki ... '. ' 
", .' Dó dochodów miejskich należy zaliczyć. dochody. z własnych 
prz~dsj~?iorshvl . opłaty za indywidualne korzystanie z usług gminy, zapomogi 
panstwowe,a . wreszcie podatki. 

Rozpatrzmy powyższe poszczególne pozycję dochodoWe. 
;. ': Plewsza z tych pozycji, dochodowe przedsiębiorstwa miasta, są 

fcir~ą 'przys:tł'osc::i pokrywania wydatków. Widzimy w szeregu miast Włoch 
.P6łńocn!yC:h: (niezastosOwa t. zw. socjalizmu municypalnego,poIegające 

na monopolizowaniu niektórych gał'ęz'i pracy, jako to, piekarni, rzeźni, pral
ni j ,t. d.W ten sposób zysk z powYiszyc:h przedsiębiorstw zamiast ginąć w 
kJ~;s~~.l1l }s,apitalisty" zostajezastoso:w~ny na pokryc;ie wydatków. Przytem 
tl:'h,;(~~rt:l~ ,,:;d.~tn~9Y , .nie: jest pqłąc;z~na,z. żad.oym qs.zcz,erbkiem dla' roiesz-
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kańców gminy, i przez to zyskuje ich poparcie i prowadzi do rozwoju 
przedsit:~biorstw miejskich. Prócz monopolizowania niektórych gałęzi pracy 
może miasto utrzymywać teatry, gazownie, elekkownie, tramwaje, zakupywać 
stopniowo w przeciągu szeregu lat, domy drukarnie, oraz wszelkie, przedsię
biorstwa, nawet noszące charakter prywatny. 

Drugą pozycją są t. zw. spłaty za indywidualne usługi. Do tej gru
py należy opłata za patenty od przedsiębiórstw, i t. 'd., czyli takie opłaty) 
które stoją w prostym stosunku z korzyścią z· nich ciągniętą. 

Co się tyczy zapomóg państwowych - to powinny one pokryć 
po pierwsze wszelkie wydatki, które gmina czyniła w za~tępstwie państwa. 
W wojnie obecnej, gdy bylismy bez władzy państwowej, gmina z natury 
rzeczy wydatkowała ,,'ogromne sumy na rachunek państwa (zapomo~ 
gi dla rezerwistek, kvn'1terunki wojskowe i t. d.). Otóż te wydatki winny 
być bezsprzecznie pokryte przez państwo. 

Po za tym państwo winno przyjść z pomocą tym gminom, które 
wobec uciążliwych warunków w chwili obecnej nie mogą całkowicie pokryć 
swych wydatków. Zapomoga państwowa winna dotyczyć wydatków, o 
charakterze akcji społecznej i państwowej. 

Na ostatnim miejscu winny figurować podatki, które są najmniej 
popularną forma pokrycia wydatków. 

Jednakże, o ile powyższe źródła nie wystarczają należy się do nich 
uciec, pod niektóremi zastrzeżeniami. Fi. więc należy ,Stosować, podatki 
bezpośrednie, 'gdyż przy takowych można zastosować przyspieszony postęp 
w opodatkowania gdy natomiast przy podatkach pośrednich( konsump;; 
cyjnych) istnieje niesprawiedliwa równość płatnicza. 

Wogóleprzykładnie prowadzona gospodarka miejska winna unikać 

opodatkowania artykułów pierwszej potrzebYI gdyż w ten sposób obarcza 
ludność biedną, która i tak ma ciężkie warunki istnienia. 

Istnieje wyjątek kiedy stosowanie podatków pośrednich ma racj~ 

bytu. Jest to podatek od widowisk i rozrywek. 
Widzimy więc, że należy przy rozkładaniu dochodów staraó się o 

wzmocnienie pierwszych trzech żródeł, zaś o możliwe usunięcie lub ogra·' 
niczenie czwartego. W ten sposób zdołamy uzyskać pewną Hnję wytycz
ną, kierowniczą, która wykaże w myśl jakich zasad gospodarka miejska 
kroczy i Jakie cele, osiągnąć pragnie. 

,Dział Sprawozdawczy. 

Z Obrad Magistratu. 

Regulamin ,obrad Magistratu. 

,Przyjęto""JI drugiem czytaniu"Re. 
gulamin ~brad Magistratu m. Łodzi. Ci 

W sprawie nauczycielstwa szl{ół 
powszechnych. 

Po przyjęciu do wiadomości re~ 
feratu Wydziału Szkolnictwa z dnia 
19 grudnia 1919 roku postanowiono: 

1) na'. zasadzie' .art. 8. Ustawy 
Sejmowej z dn. '27, maja 1919 r. 'o 
ustaleniu wynagrodzenia nauczycieli 
publicznych szkół powszechnych, oraz 
uchwał Rady SikoJneJ Okręgowej m. 
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Łodzi No 2 z dnia 23 października i 
N9 1 b. z dn. 30, pażdziernika 1919 r, 
wypłacać nauczycielstwu szkół pow .. 
szechnych w Łodzi w bieżącym ro
ku szkolnym równoważnik pieniężny 
za opał w kwocie mk. 600, - dla 
samotnych, mk. 900. - dla żonatych 
i ,mk. 1,200. - dla dziętnych w sto
sunku rocznym; sumę tę wypłacić w 
2-ch ratach: 3/5 należności w stycz
niu; zaś 2/5 w maju 1920 roku. 

2) na zasadzie art. 8 tejże Usta
wy .wypłacać kierownikom miejskich 
szkoł powszechnych równoważnik mie
szkaniowy w kwocie mk, 600, -- dla 
samotnych mk. 900. -dla żonatych 
i mk, 1.200. - dla dzietnych w sto
sunku rocznym (w ratach miesięcz
nych). 

3) na zasadzie art. 9 tejże Usta
wy wypłacać kierownikom miejskich 
szkół powszechnych, poczynając od 
dnia 1 stycznia 1920 roku, równo
ważnik pieniężny za grunt w kwocie 
mk 900. - rocznie bez różnicy sta
nu cywilnego, 

4) zwrócić si€; do ministerstwa 
Wyznań Religijnych j Oświecenia Pu
bliczneg.o za" pośr~dnictwem Rady 
Szkolne] OkręgoweJ m. Łodzi o wy
płacapie, na z.asadzie art. 9 Ustawy 
z d.ma 27 maja 1919 r. równoważ
nika pieniężnego za grunt młodszym 
nauczycielom szkół powszechnych m. 
Łodzi, ze względu na to, że ;, miasto 
odpowiednich gruntów do wydziele ... 
nia nie posiada, 
.~) zawiadomić o powyższym Ko

mIsJę Skarbową Rady Miejskiej, ce
tern poczynienia odnośnych zmian w 
budż~c:ie Zarządu m. Łodzi na ro~ 
admini stracyjnyHJ19/aO. 

Przymus szkolny. , 

,'W z~i~zku :z zatwierdzeniem przez
Radę MIejską "Statutu Miejscowego 
o wprowadzeniu przymusu szkolne-
99. w m. Lodzi" f postanowiono, na 
wn,Iosek lis 526/19 Va Komisji Pow
sz~~hnego Nauczania z dnia t8 gru
dma 1919 r., upoważnić Urząd Sek
westracyjny :Magistratu do ściągania 
nakła?:(mych~rz~z Komisję grzywien 
za mewypełma'01e o},owiązku szkol-

nego, na mocy odnośnych orzeczeń 
karnych. 

Podwyżki urzędników Zarządu 

Miejskiego. 

Uchwalono, by wszelkie podwyź
ki 'pensji pracownikom Zarządu Miej
sklego, składane były w formie wnio
sków Prezydjum Magistratu, i dopie
ro po zatwierdzeniu ich wprowadzo
no w życie. 

W sprawie przyjmowania urzęd"" 
ników i robotnił<ów miejskich. 

Wobec sporadycznego prżyjmo
wania pracowników przez Wydziały 
bez uprzedniego zatwierdzenia ze 
strony Magistratu, ewentualnie Biura 
Centralnego, uchwalono przyjętych 
w ten sposób urzędników lub robot
ników stałych :skreślać z odnośnych 
list płacy: pracownicy ci rmogą być 
opłacani z funduszów osobistych 
decernentów odnośnych Wydziałów. 

Wypłaty Wydziału Zaprowianto-
wania: 

?oIecono Wydziałowi Zaprowian
towania Miasta nie posyłać bezpoś
rednio wierzycielom zawiadomień o 
przekazaniu do wypłaty rachunków 
lecz gotowe zawiadomienia dołączać 
do odnośnych zarządzeń kasowych, 
które to ,zaświadczenia, po podpisa
niu przez kierownika biurą Oddziału 
Finansów i 'Kontroli, Główna Kasa 
Miejska wysyłać będzie adresatom. 

Zapomoga dla Koła Opiekunów 
Gimnazjum Miejskiego. 

Zgodnie z wnioskiem No 7957/19 
V Wydziału Szkolnictwa z dnia 18 
grudnia 1919 r" uchwalonoo wypłacić 
Kołu Opiekunów nad Młodzieżą Gim· 
nazjum Miejskiego w Łodzi przy ul. 
Nowo-Targowej N2 18, kwotę mk. 
1.500. '- z dz. V. tyto IX, poz. 5 ty
tułem jednorazowej zapomogi. 

Lokal dla wojewody. 

I':l.a zasadz~e art. 8 Usta\lly z dnia 
27. Jlstopada .1919 r. t postanOWiono 
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zająć z dniem 1 stycznia 1920 r. wil
Ię, zamieszkałą poprzednio przez 

.Siewersa, z całem Jej urządzeniem 
wewnętrznem na mieszkanie dla Wo· 
jewody .Łódzkiego. 

Badanie lokali. 
Na wniosek przewodniczącego 

Oddziału Podatkowego z dnia 22 
grudnia {g 19 roku uchwalono wyło· 
ntć Stałą Komisję Mieszaną Sanitar
no-Budowlaną, składającą się z 3-ch 
przedstawicieli Magistratu oraz l-go 
przedstawiciela Policji Państwowej 
i1-go Okręgowego Urzędu Zdrowia 
zadaniem kt:Srej będzie, ź polecenia 
odpowiednich urzędów, badanie lo
kali przedsiębiorstw handlowo-prze
mysłowych j opirijowanie, czy dany 
lokal odpowiada swemu przeznacze
niu. 

Z obrad Rady Miejskiej. 

Protoł\uł. 
55 (I sesji) posiedzenia Rady Miejskiej 

Łódź, dnia 23 grudnia 1919 r. 

Komplet radnych: 74, obecnych 
radnych: 54. Komplet członków Ma
gistratu: 11, obecnych członków Ma
gistratu: 10 .. 

Posiedzenie otworzył o godzinie 
7 min. 15 wieczór zastępca przewod
niczącego Rady IV\iejskiej r. L. Kern, 
w obecności quorum Rady Miejskiej 
(64 członków) zaprosiwszy do stołu 
prezydjalnego rr .. sekretarzy: W. 00-
leckiego i K. Sadoczyńskiego oraz 
sekretarza Prezydjum, p. P. Rundo 
do prowadzenia protoko.tu. 

Przyjęto do wiadomości: 
1. Zawia.domienia radnych: Bińkowskiej, 

Borysławskiego, graudego, Gulewskiego. Kału
żyńskiego. Kiermasa, Kożmińsklego, Kro pfa, 
.Lichtensteina, M~cińskiego, Płuciennika, Pra
szkiera, Rozenblata, Sznella, Szymańskiego, 

Waszkiewicza, Węgierskiego, Zylberbogena i 
Zyngerowej, usprawiedl!wiających nieobecność 
swą na posiedzeniu dzisiejszem. 

2. Oświadczenie ławnika Koziołkiewicza 

treści następującej: 
fi Uprzejmie proszę Prezydjum Rady Miej

skiej przeczytać na dzisiejszem posiedzeniu 

przed rozpoczęciem obrad dodatkowo wyjaśnie
nie w spra wie mojego oś wiadczenia przeczyta

nego na posiedzeniu w dniu 25 listopada 1919 r. 
Ponieważ moje oświadczenie było zrozu

m:iane niewłaści wie i na niekorzyść p. d-ra 
Goldmana, ja czuję się w obowiązku katego
rycznie zaznaczyć że p. dr. Goldman w swo
ich rozmowach i działalności w Komisji leku
skigj i w Wydziale Zdrowotności Publicznej 

nigdy nie ujawniał tendencIi antysemickich, nie 
wjłączając kwestji p. d-ra Goldbluma. W Wy
dziale Zdrowotności Publicznej panuje zupełna 
harmonja, o parta na realnej pracy członków 

delegacji ua korzyść instytucji Wydziału przy 

zachowaniu zupełnie demokratYCL:Dych zasad". 
3. Komunikat Magistratu. że najbliższe po

siedzenie Związku Miast Polskich, odbędzie się 

w dniu 4, 5 i 6 stycznia 1920 r. oraz oświad
czenie Prezydjum w tejże sprawie, że wobec 
tego, fż posiedzenie powyższe będzie dalszym 

cią~iem posiedzenia Związku w IIlniach 6, 7 i 
B grudnia 1919 r., nie zachodzi potrzeba prze
prowadzenia nowych wyborów delegatów; po 
otrzymaniu porządku dziennego Prezydjtlm prze
śle go niezwłocznie w odpisie wsz)stkim pa
nom delegatom wraz z podaniem wlaściV!'ych 

infol macji, tak, jak to miało miejsce poprzednio. 
4. Korespondenulę, przeprowadzoną Iz Mi

nistgrstwem Spraw Wewnętrznych w sprawie 
udziału członków Magistratu w głosowaniu nad 
interp~lacjami, wystosowanemi pod jego . ad",: 

resem. 

5. Telegram Ministerstwa SprawWewn~trz
nych tI eści następującej: 

"Na 7521. Zdaniem Ministerstwa na
uczycieli szkół powszechnych, nie moina 
uwatać za pracowników miejskich", 

6. Oświadczenie wice-prozydenta Fater

sona· w imieniu Magistratu, że na poprzedniem 
posiedzeniu Rady Miejskiej zastała przedłożona 

sprawa dawnej ur.hwały w stosunku do 13-tej 
pensji dla nauczycieli szkół ppwszechnych. W6w
C7as, na ostatniem posiedzeniu, Rada choiała 

ponownie rozpatrzeć sprawę, ale na skutek 
wystąpienia Magistratu, że ta sprawa oparła 

się o Ministerstwo Spraw wewnętrinyr,h i ze 

. należy oczekiwać odpowiedzi, Rada zgodziła 

się na odłożenie jej do dnia dziSiejszego. Ma
gistrat przyrzekł, że dołoży starań, aby odpó

wi.edź nadeszła we właściwym terminie; na 
skutek nacisku Magistratu nadeszła odpowiedź 

telegraficzna, którą panowie przed chwilą usły
szeliście, odpowiedź, którą nie zadowoliła ni
kogo, bo nie jest odpowiedzią fa pytanie, wy-
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stosowane przez Magistrat. Sądząc, że dłużej 
ist~t~ie na wyczerpującą odpowiedź czekać nie 
moina, bo przecież wyjaśnionem zostało, że 
Magi~tnit· kwestjonował uchwałę ze stanowiska 
f;rmalnego; jestem zdania, że dłużej nie moż
na czekać, gdyż z jednej strony, nie wiadomo, 
kiedy nadejdzie odpowiedź, z drugiej strony, w 
im·ieniu Magistratu oświadczam, że Magistrat 
n~ skutek zmiany warunków finansowych uwa
źa z.a !11ożliwe przychylić się. w zupełności do 
uchw~ły, powzi~tej prze;t Radę Miejską. Obec
niez~leży od Rady Miejskiej zatwierdzić pra

won10cnoŚć tej. uchwały. fi 

. Uchwalono: 

. t·W sprflwi~ uchwał Rady 
fli~jskkJ z dnia 2 grudnia 1919 f., 
zakwestjono\vanyC'h przez flagi .... 
strat, a mianowicie: 

łfg IVw sprtlwie wypłaCClGia za .... 
pomóg na wpisy szkolne dla dzieci 
nauczycielstwa szkół powszechnych 
m .. Łodzi; 1:{Q V. w sprawie przy .... 
znania 13-tej .pensji nauczycielom 
szkół po\.vszechnyc:h m. Łodzi 

Zgodni.e z § 24 Regulaminu ob
rad wezwać Magistrat do niezwłocz
negp .wykor)ania wzmiankowanych 
'uchwą! Rady Miejskiej. 

Uchwałę powzięto jednomyślnie. 

II. VI sprCl\\?ie dalszego prowi ... 
zorjam vudżetowego dla n agi .... 
strata: 
. Rada~ Miejska zgodnie l wnios

kiem Prezydjum z dnia 22 grudnia 
r. b .. udziela Magistratowi dalszego 
prowizorjum budżetowego na o'kres 
jednomiesięczny t. j. do 31 stycznia 
1920 r. w wysokości 1/12 budżetu 
zeszłoroczl!ego. 

. III. W sprawie dodatl\:ów dro~ 
zyżnianyQh dla. Qz~onków 1'1 a g i .... 
strata: 

Rada Miejska zgodnie z wnios
kiem Prezydjumz dnia 22 grudnia 
1919 r. postanawia: 

. .1.lJznać, ,~e. dotychczasow.e po-
bqry człon.kóy{ .. Magi~tratu, jako nie
wystl;lrczaj ące" pal ezy podwyższyć; 

2 ... ustalić . pobqry, licząc od 1 
grudnia r.b. W.~posóbnastępujący: 

a) dla prezydenta mk. 30.000-
rocznie, 

b) dla wiceprezydentów po mk. 
27.000 - rocznie. 

c) dla ławników pomk. 24.000.; 
rocznie; 

3. wnieść na ten cel do zamie
rzeń skarbowych działu I, Zarządu 
Głównego, kwotę ogólną mk. 25.335, 
podwyższając ,pozycję 1 wydatków, 
tytułu I, do mk. 225.335. -; 

4. wezwać Magistrat do wyko
nania postanowienia, zawartego w 
punkcie 2 niniejszej uchwały. .. 

Uchwałę powzięto jednomyślnie. 

IV, VI sprawie nabycia pose .... 
sji, położonej przy al. N o we Sody 
'Nil 17 celem pO\Vi~ksz~nia plaQu 
pod budow~ gazowni miejskiej: 

Rada Miejska przychylając się do 
wniosku Magistratu N9 6 z dnia 5-go 
grudnia 1919 r" postanowia; 

1. nabyć od 'małżonków Fritsche 
posesję przy ul. Nowe Sady NQ 17, 
składającą się z gruntu około 2900 
łokci kwadr. i budynku 1 piętrowe
go, celem wyrównania planu tery to
rjum pod gazownię miejską; 

2. wyasygnować na ten cel kwo
tę ogólną mk. 20.000.-

3. wezwać Magistrat do wyko
nani.a tej uchwały. 

W głosowaniu 45 członków Rady 
Miejskiej oświadczyło się za niniej
szą uchwałą . 

V. W sprawie wprowadzenia, 
pOQzyne\jąQ od r. 1919 dodatku na 
rzecz Kasy 1'1iej'skiej w wysokoŚQi 
50° / o do państwowego podatka 
przemysłowego (dodatkowego), po .... 
vieranego \Xl okr~gu m. Łodzi. 

Rada Miejska, przy,chylając się do 
wniosku Magistratu N'g 19 z dnia 5 
grudnia 1919 r. postan~wia: 

1. pobierać, poczynając od r., 
1919-go zgodnie z zasadami, przed
stawionemi przez Oddział .Podatko
wy; następujący dodatek do państ
wowego podatku przemysłowego 
(dodatkowego) pobieranego w okrę
gum. Łodzi: 

a) 50% dodatku do przemysło
wego podatku repartycyjnego od 
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przedsiębiorstw, nieobowiązanych dó 
publicznego składania fach unków; 

b). 50% dodatku do podatku od 
kapitału przedsiębiorstw obowiązanych 
do publicznego składania rachunków, 

c). 50% dodatku od podatku pro
centowego od zysku przedsiębiorstw 
tejżej kategorji. 

2. wezwać Magistrat do wyko-
nania tej uchwały. -

W głosowaniu 50 członków Rady 
Miejskiej oświadczyło się za niniej
szą uchwałą. 

IV. W spra.wi~ podwyższenia 
taryfy tramwajowej: 

1. Zgodnie z wnioskiem r. Dr a
barka i tow. podwyzszyć taryfę ul
gową dla młodzieży szkolnej do 20 
fen. 

2. Rada Miejska, przychylając 
się do wniosku Magistratu z dnia 23 
grudnia 1919 r. postanawia: 

a) podwyższyć taryfę dla osób 
dorosłych do 50 fenigów. zaś do 
godz. B-ej rano do 35 fen. 

b) podwyższyć taryfę ulgową 
dla młodzieży szkolnej do 20 fen. 

c) podwyższyć taryfę za kores
pondencję do 25 fen., zaś do godz. 
S-ej rano do 15 fen., 

d) podwyzszyć taryfę ulgową dla 
wojskowych do 15 fen. 

e) podwyższyć taryfę za bilety 
miesięczne do 90 mk., z czego 15 
mk. na rzecz miasta; 

uwaga 1. z punktów a) i b) na 
rzecz miasta 10%

; 

uwaga 2. z opłaty 50-cio-feni
gowej na fundusz renowacyjny idzie 
5 fen., mogący być wydatkowany 
tylko za zgodą Magistratu; , 

uwaga 3. powyższa taryfa obo" 
wiązuje Dyrekcję K. E. Ł. do 1 
kwietnia 1920 roku, 

f. wezwać Magistrat do wykona
nia tej uchwały. 

W głosowaniu brało udział 47 
członków Rady 'Miejskiej z których 
3 oświadczyło się przeciwko niniej
szej uchwale. 

3. Rada ~Miejska wzywa Magi
strat do przystąpienia do prac przy
gotowawczyc:hwc:elu umiastowienia 
tramwajów miejskich.' 

-Dezyderaty. : . 
1. Rada Miejska wzywa· Magi

strat, aby przy przyznaniu:- pódwyż
szonej - taryfy zażądał ód Zarządt:i 
Tramwajów-Elektrycznych dopusz
czenia publiczności do korzystania z 
przedniej platformy~ '.,- i . 

2. Rada Miejska wzywa • Magj~ 
strat do poczynienia ·starań·w'. Za'.,; 
rząd;zie Tramwajów 'Miejskich,' aby 
platformy przednie· w 1wagohach tył::; 
nych były stale otw8rte·dlaużytku 
publiczności w celu :zmniej$"zeniei 
ścisku, panującego -przy' w'Śiadaniu 
wzgl. korzystaniu z wagon6wttam
wajowych. 

3. Rada MieJska wzywa Magli 
strat, aby kategorycznie zażądał- od 
Zarządu Tramwajów Elektryćżnydf 
zastosowania się do uchwały' 'Rady 
Miejskiej VI sprawie przedłu'źerii'a 
kursowania tramwajów do flodz.· lIlA 
wieczór. " -', 

W toku obrad, po wy$ruchania~ 
kilkunastu mówców - j w.szechstrón~
nem oświetleniu spra-wy, -zgłosz:onyi' 
zostaje wniosek przerwania dyskusjh 
po przyjęciu- wzmiankowanegownio· 
sku rr. Pogonowski, Hellman,-Kap ... 
łan, Gross, Kenigsberg i Mincberg 
opuszczając na znak protestu salę 
obrad, zgłaszają oświadczenie· treści 
następującej: 

"Wobec stałego faworyzpwania 'T~~ 
warzystw Koncesjonowanych'· prież 
Magistrat i większość-Rady' Miej" 
skiej-, co się objawia W .- stałym 
podwyższaniu stawek przewozo
wych lub konsumcyjnych z oczywi~ 
stą szkodą dla ogółu miestkańców 
miasta, a zwłaszcza jego biedniej;' 
szejklasy ~ bez-- odp-owledniegó 
ekwiwalentu dla miasta ,żeistróny 
tychże Towarzystw,- my niżej pod" 
pisani protestujemy ener dtcznie 
przeciw takiej polityce ekońomicz'" 
nej wicęk~zości i protest .ten prosi .. -
my wnieść do protokułu. 

Po odczytaniu powyższego .świad" 
czenia prżewodniczącystwierdzat że 
wniosek w sprawie prterwaniady'" 
skusji zgłoszony został pizez ,frakcjt: 
"Bund",- anie przezu9crupowania 
większości. . o 
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VII. V sprawie supsydjam dla 
,.Kropli l'11eko". 

Rada Miejska, przychylając się do 
wniosku Magistratu Mg 8 z dnia 22 
grudoia 1919 r., postanawia: 

Zatwierdzić subsydjum dla Towa
rzystwa "Kropla Mleka" w wysoko
ści, preliminowanej przez Magistrat 
w zamierzeniach skarbowych na rok 
t919j20-ty, w dziale III. Dobroczyn
ności Publicznej, w tytule IV, pozy
cjł7~ t.j. w sumie mk. 188.000.
do konca roku' budżetowego. 

Uchwał~ powzięto jednomyślnie. 
Po zgłoszeniu i przyjęciu wniosku 

W przedmiocie przerwania obrad, 
przewodniczący, zazriaczając, że po
siedzenie dzisiejsze jest ostatniem 
W. roku bieżącym, stwierdza, że 
zgodnie z Regulaminem mandaty 
członków Prezydjum i Komisji ra
d,zieckich kończą się z upływem ro
ku ,kalendarzowego. Dziękując Ra
dzie Za zaufanie, jakiem darzyła Pre
zydjt.Hll w dotychczasowym składzie, 
przewodniczący składa członkom Ra
dy Miejskiej życzenia wesołych świąt 
ł o godzinie g min. 40 wieczór ogła
sza posiedzenie za zamknięte. 

Przewodniczący: (-) L. Kern. 

Prowadzący protokuł: (-) P. Rundo. 

Sprawozda~ie z działalności Wy
działu D()broczynności Publicz. w 
czasie od l-go lipca do wrześ-

nia 1919 roku. 

W okresle sprawozdawczym dzia
łalność Wydziału kontynuowana by
ław dotychczasowym kierunku. Jak
kolwiek Wydział dążył stale do o g" 
r"aniczeńia wydatków, to jednak wo
bec~zrostu potrzeb i cen, wydatki 
podległych Wydziałówi in~tytucji w 
Qkr~sie sprawozdawczym, mianowi
ciewydatkl obu sekcyj kobiet oraz 
)Vydatki na zapomogi w stosunku 
do popriedniego .okresu sprawozdaw
czego ·wxrosły. Te ostatnie wsku
tek, podwyższenia stawki, zapómogo'
wej od" -:in. /1.7. r. b •• stosowniedó 
uchwały Rady Miejskie] z dn. 21. V. 

1919 f. Jednocześnie stwierdzić na
leży, że, dzięki energicznej rewindy
kacji, zwrot sum wydatkowanych na 
opiekę nad ubogimi stałymi miesz
kańcami gmin zamiejscowych prze
wyższa sumę, wykazaną w poprzed
nim sprawozdaniu, zgórą o 100 % , 

W okresie sprawozdawczym prze
prowadzona została ostateczna lik
widacja Kuratorjum Obywatelskiego 
nad rodzinami rezerwistów. W związ
ku z powyższą likwidacją Wydział 
przyznał na okres lO-miesięczny in
stytucji pod nazwą "Strzecha Dzie
cięcia pod wezwaniem Sw. Antonie
go" 78,000 - mk. subsydjum. Za
kład powyższy zajmuje się wycho
waniem dzieci i sierot po b. rezer
wistach. 

W okresie sprawozdawczym wy
brana została Komisja do wizytacji 
zakładów subsydjowanych przez mia
sta i określania wysokości subsyd
jów. W skład Komisji, która odby
ła 5 posiedzeń, weszli: przewodni
czący Wydziału Dobroczynności Pub
licznej, p. Maciński, rr.: Łe:cki, Ber
man, Dolecki, Gajewska, pastor Ger
hardt i przewodniczący Komisji Re
wizyjnej - Jezierski. 

Wysokość zapomóg, ustalonych 
przez W. D. P. na ?odstawie orze
czeń, powyższej Komisji, wynosi w 
bieżącym roku budżetowym 1 ;266,000 
mk. Prócz tego przyznano tytułem 
nadzwyczajnej zapomogi dla "Uzdro
wiska" przy Towarzystwie Pielęgno
wania Biednych Chorych tytułem 
jednorazowego zasiłku na odbudowę 
spalonego pawilonu mk. 10,000.-

W ciągu miesiąca września doko
nano ostatecznej likwidacji Przytułku 
dla żebraków i uchwalono wyrazić 
podziękowanie zarządowi tegoż za 
dotychczasową pracę. W nierucho
mości' w której znajdował się Przy
tułek, otwar:ty został "Dom dla Chro
ąicznie Chorych", nad którym z ra
mienia Wydziału ustanowione zosta
ło Kurartorjum, w skład którego 
,wchodzą pp.: Maciński Berman, Ger
hardt i Łęcki. Do instytucji powyż-, 
szej przjmowani będą chorzy nieule
czalni 'ze szpitali miejskich, zakwa-
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lifikowani priez specjalne Komisje 
Lekarskie. 

Celem uregulowania sprawy opie
ki nad biednymi żydami, rozmaicie 
interpretowanej przez poszczególne 
gminy i związki komunalne, Wydział 
zwrócił się do władz centralnych z 
memorjałem w sprawie ustawodaw
czego rozstrzygnięcia kwestji powyż
szej. Również w sprawie rewindy
kacji zapomóg, wydanych przez mia
sto stałym mieszkańcom gmin za'" 
miejscowych, złożony został wła
dzom centralnym memorjał z proś
bą o rozpatrzenie! sprawy, dotyczą
cej obowiązku- gmIn do zwrotu kosz
tów zapomogowych. W związku z 
tym zawieszona została tymczasowo 
rewindykacja zapomóg od gmin za
miejscowych. 

Na zasadzie okólnika Minister
stwa Pracy i Opieki Społecznej z 
dnia 21 maja r. b. NQ 3941jlV przy 
Magistracie m: Łodzi została pow~
łan a do życia Komisja Opieki Spo
łecznej, w skład której weszło: B-ch 
członków Magistratu (wice-prezydent 
Wojewódzki, ławnik Maciński i ław
.nik dr: Kopciński), 9 radnych (pp. 
Chwalbiński, Helman, Kenisberg, 
Kern, Luboński, Pudlarz, Wójciak. 
Zakrzewski, Macińska) i 4 przedsta
wicieli instytucji społecznych, t. j. 
Chrześcijańskieg? Towarzystwa 00-
bro.czynności, Zydowskiego \ Towa
rzystwa Dobroczynności, Miejscowej 
Rady Opiekuńczej i Towarzystwa 
Schronisk Św. Stanisława Kostki. 

Działalność Komisji Opieki Spo
łecznej poświęcona będzie głównie 
opiece nad dziećmi i młodzieżą. 

Działalność Wydziału i jego od
działów zobrazowana jest w nastę
pujących danych liczbowych: 

Sumy, zwrócone Wydziałowi Dobro-
czynności Publ.. . 

w czasie od 1. 4. 19 r. do 30. 6. 19 r. 
wypłacone zapomogi . M. 71,603.26 
za leczenie . . . ." 71,533.44 
za lekarstwa. . . ." 2,010.95 
kosztów pogrzebowych" 3,024.22 
utrzymanie w przytułku 1/ 502.59 

M. 148,674.4~ 

Zapomogi bieżące. 

W okresie sprawozdawczym wydano 
ogółem zapomóg w gotówce na sumę 

mk~ 175,4:95.30 
Zapomogi biężące były wypłaca~· 

ne w wysokości mk. 3.-dla osoby 
dorosłej i mk. 2.-dla dzieci, Nor~ 
maIna zapomoga nie może przekra
czać mk. 12. - i oblicza się na 2 
osoby dorosłe i 3 dzieci. 

Kasa Pożyczkowa. 

W czasie od 1. 7. 19 r. do 30. 9. 
19 r. nowych pożyczek nie udzielo~ 
no. W okresie sprawozdawczym 
wpłynęło 11,369.73 mk. Pozostaje 
do ściągnięcia na 6. 10. 19 r. 
698,423.15 mk. 

Komitet Zagonków. 

W dniu 30. 9. J 9 r. liczba dzia
łów wynosiła 41,23 obszaru 351 mor
gów 84 prętów. 

Za wypożyczone kartofle wpły
nęło w okresie sprawozdawczym 

18,033.64 mk. 

Przytułek dla Źebraków. 
W czasie od 1. 7. 19 f. do 30. O. 

19 r. internowano w przytułku 59 
osób, a mianowicie: 

mężcz. 

20 
wypisano . . •. 8 
Pozostało w d. 30.9. 19 30 
pozostaje razem 74. 

kobiet dzieci 
2514 

9 3 
39 Q 

Wydatki za czas Q,d l, 7. do 30.9. 
19 r. wynoszą mk. 36,261.56. . 

Pochowano· . w okresi·e spra-· 
wozdawczyrn na koszt miasta: .. .... 
676. chrześcijan-koszt 15,646~25 "mk. 
298 żydów ,,4,65L16 ~ 

Chrześcijańska Sekcja Kobiet. 

W okresie sprawozdawczym udzie
lono pomocy w 6779 wypadkach. . 
W szpitalach umieszczono 252, 
" przytułku położniczym 53 
wyzdrowiało . . . .. 1382. 
zmarło . . . .. 107 
pomoc ambulat. otrzymało 598~ , . 

" lekarską ,. 79". 



li. Dziennik Zarząud m. Łodzi. Na 11.. 

,Wydatki w tym okresie wynoszą: 

Fidministracja M. 29,064.20 
utrzymanie i pfelęgn. 
chorych . ~.. . . ,,112,431.43 
w tym na żywność dla 
chorych, materjały opa· 
lowe dla kuchen oraz 
mydło i sól leczniczą " 58,919.57 
Obiadów wydano 187847 
mleka " 6963 litr. 

Żydowska Sekcja Kobiet. 

W okresie sprawozdawczym udzie
lono pomocy w 4907 wypadkach. 
umieszczono w szpitalu. . 25 osób 
wyzdrowiało . . . . . . 98 " 
zmarło. . . . . . . . 21 " 
pomoc ambulat. otrzymało 4432 

"lekarską " 4:42 
" akuszeryjną" 33. 

Wydatki w tym okresie wynoszą: 

a) na administrację. • M. 22,172.22 
b) na utrzymanie i pielę-

gnowanie chorych . M. 53,900.74 
w tym na żywność dla chorych, ma
terjały opałowe dla kuchen i cho
rych oraz mydło, sól. leczniczą i 
materjały opatrunkowe M. 50,015.58. 

Obiadów wydano 68909 
Mleka "... 1 0807 litr. 

Sprawozdanie z działalności Wy
działu Zdrowotności Publicznej 
za czas od l/VHdo l/X 1919 r. 

Skład· osobisty Wydze Zdrowotno 
Publicznej. 

··Członkowie Wydziału Zdrowotno· 
. śd Pubjj-cznej: dr. Kotiołkiewicz, 
przewodniczący Wydziału, prezydent 
Rżewski, inż .. Klocman, Ch. L Ber
man, właściciel nieruchomości, J. 
Birencwajg, współpracownik Komite
tudla Bezrobotnych, M. Helman, 
właściciel nieruchomości, Ft Kiermas 
piekar~, . S. Mącińska, nauczycielka, 
H . .l"\iIlef, właściciel nieruchomości, 
S. Płuciennik, robotnik, S. RapaIski, 
robotnik, T. Wasilewski, nauczyciel, 
J. Wende, przemysłowiec,W. Wło
darski," aptekarz, dr. .Fi. Goldman, 

dr. L. Gundlach, or. S. Kopc:iński J 
dr. Rosenblatt, dr. Skalski, dyrektor 
Urzędu Zdrowia i dr. S. Sterling. 

Organizacja. 
W okresie sprawozdawczym przy 

Wydz.Zr.Jrowotn. Pub!. istniały na· 
stępujące działy: 

a) biuro główne, 
b) dział sanitarny, 
c) " gospodarczy, 
d) " kwalifikacyj szpitalnych, 
e) buchalterja, 
f) registratura, 
g) magazyn. 

Kosmije. 
Przy Wydziale funkcjonowały Ko

misje: Gospodarcza i Lekarska. 

Skład osobisty komisyj. 
Do Komisji GOspodarczej nale

żeli: dr. Koziołkiewicz, prezydent Pt. 
Rżewski, Ch. I. Berman, J. Biren
cwajg, M. Helman, inź. Klocman, Fi. 
Kiermas, S. Macińska, Pt. Miller, S. 
Płuciennik, S. Rapaiski, T. Wasilew
ski, J. Wende, W. Włodarski, M. Lu
pińska, M. Pfajfrowa. 

Do Komisji Lekarskiej neleżełi: 
dr. Koziołkiewicz, dr. Goldman, dr. 
Gundlach, dr. Kopciński, dr. Rosen
blatt, dr. Tomaszewski, dr. Skalski, 
dr. Sterling. 

Komisja Gospodarcza czuWała 
nad całością gospodarstwa W. Z. P., 
sprawdzała rachunki, ceny i dosta
wy, czyniła większe zakupy i śledzi
ła za sprawiedliwością gospodarki w 
szpitalach miejskich. 

Komisja Lekarska rozpatrywelła 
wszystkie sprawy, wchodzące w' za
kres kompetencji lekarskiej (sprawy 
szpitalne, zaw odowe i sanitarne). 

Ze wszystkich Komisyj sprawy 
kierowane były na ogólne posiedze
ni eWydz. Zdrowotno PubI. i tam 
ostatecznie decydowane były bądź 
dla wykonania, bądź do przedsta
wienia na posiedzenie prezydjum 
Magistratu. 

D z i a ł a I n ość. 

Posiedzeń Wydziału Zdrowotn. 
Pub!.. było {1, uchwał powzięto 3.5~J. 
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PosiedteńKomisji Gospodarczej 
było 13, uchwał powzięto 305. 

Posiedzeń Komisji Lekarskiej by· 
ło 6, uchwał powzięto 89 .. 

Stan zdrowotności miasta. 
Sprawa zdrowotności nie jest po

stawiona idealnie, gdyż zarówno w 
szpitalnictwie jak i w stanie sanitar
nym _ dają się zauważyć pewne braki 
to jednakże nie można na razie my
śleć o zaprowadzeniu gruntownych 
zmian, wobec złego stanu finansów 
miejskich. 

Dur plamisty. 
Zachorowania znacznie się zmniej

szyły, jak zwykle letnią porą. 
W I kw. roku budżetowego było 

560 zachor., w II kw. roku budżeto
weg,o było 183 zachor. 

Smiertelność również znacznie się 
zmniejszyła z 20% spadła do 13%. 

Tyfus brzuszny. 
Epidemja tyfusu brzusznego w II kw. 
jest znaczna. Z 41 zachorowań w I 
kwart. wzrosła do 144 zachorowań 

w II kwart. Śmiertelność większa, 
niż przy tyfusie plamistym równają
ca się 179

/ 0 , 

Tyfus powrotny. 

Tyfus. powrotny ma narazie po
stać zachorowań sporadycznych, 'jed
nakże ilość zachorowań wzmaga się 
stopniowo i stale. W l kw, roku 
budż. było ogółem 1 zachorowanie 
w II zaś notowano 9 zachorowań. 
Przebieg, jak zwykle lekki. bez wy-
padków śmiertelnych. -

Czerwonka. 

Rozwój epidemji jest bardzo 
znaczny o przebiegu ciężkim .. 

W 1918 r .. w II kw. (lipiec, sier
pień i wrzesień) było ogółem 35 za
chorowań, w roku zaś bieżącym w 
tym samym czasie notówano 395 
zachorowafl przy śmiertelności. wy
noszącej 26,07%' 

p fo ni c a . 

Rozwój płonicy jest również bar
dzo znaczny· i stale .się· "vzmaga. 

Epidemji płonicy nie było w Łodzi 
od 1916 roku. 

W 1917 r. notowano w fI kw. 
ogółem 26 zachorowań, w 1918 r. 
notowano w II kw. ogółem 87. zacho
rowań. Zaś w- roku bieżącym VI. 
tym samym czasie zachorowania wzro
sły do 108. 

P ł o n je a d. c. 
, Przebieg płonicy jest dość ciężki. 
Smiertelność większa' niż w -I kw. z 
9, 60 /°, wzrosła do 13, 90 /

0
• 

Błoni ca. 
Epidemji błonicy niema, ilość za

chorowań w r kw. roku budżet, wy
nosiła 33 zachorowań, w II po
~iększyla się nieco (45 zachorowań). 
Smiertelność b. znaczna,. jednakże 
mniejsza niż w l kwa rtale: W l wy
nosiła 42, 40;0, w II wynosiła 35,5 0 /°. 

J a g li c a. 

Ilość zachorowań ~zmniejszyła się 
nieco: w l kw. było 161 zachoro
wań, a w II 126.' 

G r u ź ł i c a. 

Śmiertelność wskutek grużlicy 
znacznie spadła, jak zwykle letnią 
porą, z 842 zgonów w I kw ... spadła 
do 545 zgonów w kwartale bieżącym 
(II-im). 

Włośnica. 

Zatrucie mięsem lub kiełbasa~ 
mi, zachorowań w 'II kwarŁalenie 
notowano. 

Malarja. 

Ilość zachorowań na malarję, -ina
czej zwana zimnicą, Jest b. niez~ 
naczna. Ogółem w ciągu -- 3-ch mie
sięcy notowano, 3 zachorowania~ 

Gorączka. 

W I kwartale było zachorowań 3 
przy śmiertelności--66, 6% w Ii kwar
tale notowano ogółem 4zachorowa
nia bez wypadków śmiertelnych. ; 

Róża. 

Z-achorowania na' róże znacznie 
się zmniejszyły, ogółem notowano 2 
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zachorowania, śmiertelność z 200
/ 0 

znikła zupełnie. 

Drętwica. 

Ilość zachorowań na drętwicę kar
ku przybrała postać epidemji, wpraw
dzie niewielkie;, nieistniejącej jedna
kże do tej pory w Łodzi. Smiertel
ność bardzo znaczna, przebieg cho
roby ciężki i długotrwały (trwa kilka 
mięsięcy). 

W I kwartale śmiertelność wyno
siła 330

/ 0 

W II kwartale śmiertelność wyno .. 
siła'75% 

Koklusz. 

Inaczej ksztusielec. Zachorowa
nia na koklusz mają charakter epi
demji o przebiegu dość ciężkim, z 
r,óżnemi powykłaniami płucnemi. 
Smiertelnośc znaczna. 

W I kwartale wynosiła 13,51J
/ o 

"II" ,,28,4 o/G 
OdrCil. 

. Ta~ sal1}0 1ak i koklusz szerzy 
Się epidemICZnie. Występuje masami 
po~ród. dzieci niemowląt i uczęsz
czaJący~h .do .szkół. Powikłanigt płu
cne zdarzają SIę bardzo często. Smier
teIność b .. wielka równająca się pra
wie 500/° 

W I kwartale śmiertelność wyno
siła 25% 

W II kwartale śmiertelność wyno
siła 49,1 %

, 

Influenza. 

Czyli grypa hiszpańska. Zanik zu
pełny, ogółem notowano l zgon. 

Ospica. 

W II kwartale· notowano ogółem 
1 zachorowanie i 1 zgon. 

, l~nych chorób zakaźnych ani epi
demIcznych w kwartale tym nie no-

o towano. 

Dzhiłalność poszczególnych instytucyj 
Wydz. Zdrowotno Pub I. 

~ziałalnbść I:0szczególnych insty~ 
tuc.y]~ podlegających Wydziałowi 

=::::t:::! .. _ .... 

Zdrowotności Publicznej, przedstawia 
się jak następuje: 

a) w szpitalach miejskich leczono 
w ciągu 72042 dni szpitalnych 4570 
chorych, z tego przypada na szpital 

1) dla zakaźnych chorych w Ra
dogoszczu łóżek 420 - 1736 
chorych - 25038 dni 

2) dla chronicznych chorych przy 
ul. Zakątnej 44 Łóżek 106 -
391 chorych - 7317 dni. 

3) dla lekko gruźliczych chorych 
w Chojnach łóżek 75 - 351 
chorych - 7198 dni. 

4) dla chirugicznych chorych przy 
ul. Drewnowskiej łóżek 142 -
713 chorych - 11967 dni. 

5) dla skórnych i gruźlicznychcho
rych św. Aleksandra łóżek 95 -
345 chorych - 6324 dni. 

6) dla kobiet dotkn. chor. wener. 
Marji Magdaleny łóżek 150 -
583 chorych 8376 dni. 

7) dla wewnętrznych chorych przy 
ul. Karola 28 lóźek 50 - 251 
chorych - 5822 dni. 

b) w szpitalach prywatnych 2866 
chorych w ciągu 60674 dni 
szpitalnych z tego w szpitalu: 

łóżek chor. dni 
1) Rnny Marji 150 704 13276 
2) "Kochanowka" 300 :1090 31218 
3) Ewangielicki 62 344 5153 
4) im. małżonków 130 728 11027 

Poznańskich 

F\mbulatorja. 
. W ambulatorjach miejskich przy~ 
Jęto 16054 chorych, z tego w ambu
latorjum: 

1. I Miejsk. przy Rynku Bału~ 
ckim N2 :3 9453 chor. 

2. Ii Miejsk. przy ul. Piotrkow~ 
akiej 295 6602 

,W ambulatorjach szkolnych przy
jęto 14687 osób z tego w ambula
torjum: 

1. I szkolnym przy Rynku Bału
ckim :3 1179 

2. II szkolnym przy ul. Piotrkow
skiej 295 1078 

Vf ambulatorjach prywatnych 
przyjęto 27550 osob, z tego w am-
bulatorjum: o • 

1. Chrześc. Tow. pobrocz. 5924 



Ng 11. Dziennik. Zarządu m. Łodzi. 13. 

2.'Linas ChachoHm 8876 
3. przy szpit. Poznańskich 7240 
4.~, ,; Rnny Marji 5510 

Przytułki położnicze, 

Z przytułków położniczych korzy'" 
stałe 653 położnic wciągu 4363 dni 
szpitalnych, z tego w przytułku. 

łóżek chor. dni 
1. przy ul. Dzielnej 52 ' 302 2632 
2. " " Sienkiew. 30 351 173) 

Dom ,izolacyjny. 

W domu izolacyjnym znajdowa
ło się 420 osób w ciągu 1207 dni 
szpitalnych. 

Zakłady kąpielowe. 

W zakładach kąpielowych miej
skich wykąpano ~ 
w I przy ul. Pańskiej 115, 22761 
,,11)1 "Kilińskiego 120, 24050 
" III" "Konstatyn. 82. 2612 
" V" "Wol borskiej 35, ~ 

razem 6101:5 osób 

Izba odkażająca. 

Działalność Izby odkazająeej wy
laża się w następujących cyfrach: 

a) dokonano dezynfekcji po 
tyfusie plamistym w 223 ubikacj::1ch 

" brzusznym ,,213 " 
szkarlatynie "97,, 
gruźlicy " 319 " 
dyfterycie ,,31)Q 
dezenterji " 280 " 
innych chorobach ,,20 I) 

przy 57857 dezynfekcjach 1193 ubik. 

b) oczyściła i odkaziła 

204 domy w 9806 ubikacjach 
c) odkaziła w stałym kotle., 

27235funŁów różnych rzeczy 

Odświerzbiarnia. 

W zakładzie dla ambulatoryjnego 
leczenia świerzbu leczono 1910 osób 
udzielono porad 4946. 

Miejska ,Pracownia Bakterjologiczna 

dokonała .879 badań 

Prosektorjum Miejskie 

dokón;,:tło 
15 sekcji klinicznych 
22 " sądowych 
4J rozbiorów histopatologicznych. 

Oddział Przewozu Chorych 
1. chorób zakaźnych 626 
2. innych chorych 213 
3. zwłok 32 

ra'Zem 871 
Sekcja do walki z gruźlicą. 

, Do poradni Sekcji zgłosiło się 
1234 osób dorosłych i 54 dzieci, ra
zem 1755 osób. 

Stacja tuberkulinowa zaszczepiła 
69 osób. Leczono tuberkuliną 126 
osób. 

W Pracowni Rozpoznawczej ba
dano plwociny 409 osobom, z tego 
z wynikiem dodatnim - 118, ujem
nym - 381. Badano krew 52 osobom. 

Sanitiuki dokonały 641 wywiadów. 

Lekarze dzielnicowi. 

Udzielili 1265 porad ambalatoryj
nych. 

Odwiedzili 1814 chorych obłożnie; 
z tej liczby skierowali do szpitali i 
przytułków 570 osób. ~ 

Stwierdzili 1254 przypadków za
chorowań zakaźnych. 

Dokonali 1650 ogl~dzin sanitar
nych i 988 oględzin zwłok. 

Wydali opinj~ na 445 wezwań. 
Dokonali 519 wywiadów tyfuso

wych. 

Kronika Miejska. 

Rekwirowanie domów i mieszkań. 

Na zasadzie rozporządzenia o 
przekazaniu gminom obowiązku kwa
terowania instytucjiosóburzędo
wych miejski Urząd· Mieszkaniowy 
ma obecnie prawo rekwirowania do
mów i mieszkań. Z prawa tego sko
rzystano po raz pierwszy t rekwirując 
hotel' Bristol .dla województwa' lód- ' 
zkiego. Wszyscy', którzy zajmują lo
kale VI domu tym , otrzymali polece
nie. opróżnienia ich. 
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f\kta stanu cywilnego adwen
tystów. 

Na zasadzie deklaracji, złożonej 
Magistratowi przez reprezentanta. tu
tejszej gminy . adwentystów, Urząd 
Stanu Cywilnego prowadzić będzie 
księgi tejże gminy, gdyż stwierdzo~ 
no, że adwentyści obaw iązek ten za
niedbują. Prezydent Rżewski jako 
przewodniczący Urzędu Stanu Cy ... 
wilnego, zwrócił się z pismem do 
stowarLyszenia misji adwentystów 
S. D. w Europie oddział polski w 
Warszawie ,w przedmiocie punktuaI~ 
nego zgłaszania się do Urzęduce
lem zarejestrowania wszelkich zmian 
w. rodzinach przynależnych do gmi
ny adwentystów, ewentualnie o wska
zanie przyczyn zwłoki meldowania. 

W sprawie gazowni miejskiej~ 

W kołach radzieckich żalą·się na 
postępowanie gazowni z powodu 
upływającego terminu kontraktu dzie
rżawy z miastem:' Gazownia zachęca 
abonentów do nabywania na włas
ność liczników, Gl ze składów gazow .. 
ni wyprzedaje się . rozliczne przed
mioty. Magistrat .zaprotestowat prze
ciw taki~mu postąpowaniu i zwrócił 
się do dyrektora Swierczewskiego z 
prośbą o zapobiegnięcie dalszej 
sprżedaży. 

Nowe obligacje mieJskie. 

Ukazałysfę nowe6°lri 'obligacje 
miejskie, wydane na sumę 20 mi
Ijonów marek na skJ.1tek uchwałRa~ 
dy Miejskiej z dnia 21 i 27 ma
ja zatw'ierdzonych w dniu 13 sierp
nia wspólnie przez Minisler. Spraw 
Wewn.iMin.Skarbt:.I. Tekst'obHga
cji brzmi, w J~zyku polskim i fran~ 
cuskim.Wykonała je artystycznie 
miejscowa firma· Hessen r Manitius. 

Dodatl~owa żywność dłachorych. 

J,ak wiadJmo ,chorzy. .i· . rekonwa-. 
lescenci otrzymują:za· poświadcze-, 
niami lekarzy 'od wydziału . Zapto-, 
wiantowa~ia specjalne karty.' .dodat .. 
kpwe· na ·ży~ność.;.Zauważ:ono,~iż: 

. niektórzy le!<arze .szczególnie" hojnreć 

===,-. 

szafują żywnością magistracką, a 
nawet olbrzymia większość zaświad
czeń nosi zaledwo trzy' podpjsy ·le
karzy. 

Wobec takiego stanu rzeczy wy
dział postanowił skontrolować kart ... 
ki,a na przyszłość sprawdzać stan 
materjalny chorych i rekonwales· 
centów przez kontrolerów wydziału 
Zdrowotności P'-:lblicznej. 

Kontrola stanu materjalnego 
robotników miejskich. 

Wobec redukcji ilości robotników 
przy robotach miejskich specjalna 
komisja złożona z członków Polskich 
Związków Zawodowych i Związku 
Robotników Nief.achowych kontrolo
wała stan materjalny pracujących ro~ 
botników. Stwierdzono, że 70 z po~ 
śród nich posiada własne domy, 
ogrody i t. d. Na skutek wniosku 
komisji postanowiono· robotników 
tych zwolnić, a na miejsce ich pr.zy
jąć innych. 
. _ Okazało się również, iż niektórzy 
dozorcy wykazywali w spisach swych 
nazwiska fikcyjne, czerpiąc korzyści 
~ tych "martwych dusz". Zostaną 
oddani oni pod sąd. 

Samowola. 
Na ostatnim posiedzeniu Wydzia

łu Szkolnictwa rozpatrywano spra· 
wę dyrektora gimnazjum państwo~ 
wego p. Czeraszkiewicza, który sa"': 
mO'IIVolnie rozporządził się meblami 
i książkami pozostałemi po . dawnej 
szkole przemysłowej j znajdującymi 
się w depozycie i pod opieką' Ma· 
gistratu. Wmyśl instrukcji Minister
stwa Wyznań Religijnych ! Oświes:e
nia Publicznego 'wszelkie dyspono
wanie tymi przedmiotami winno się 
było odbywać z wiedzą i udziałem 
przedstawicieli Magistratu. Magistrat 
przedsięweżmie przeciw samowoli 
o.dpowiednie . krpki. 

Rkcj a ratownicza .. 

Magistrat otrzymał kopję ważne,. 
gO 'okólnika Min. Spraw Wewn.w 
sprawie współdziałania Sejmików 
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Powiatowych z Radami Opiekuń
czerni powiatowemi. Okólnik uważa 
za pożądane zapraszanie delegatów 
R. O. P. do samorządowych komisji 
Opieki Społecznej, celem uniknięcia 
szkodliwego rozpraszania grosza i 
inicjatywy publicznej tymbardziej, iż 
Rady Opiekuńcze dają zupełnie pew
ną rękojmię znajomości akcji ratow
niczej. 

. Zj azd związku miast. 

Dnia 4, 5 i 6-go stycznia 1920 r; 
odbędzie się w Warszawie zjazd de
legatów związku miast polskich. 

Z Łodzi udają się na zjazd-pre
zydent Rżewski, wiceprezydenci Wo
jewódzki i Faterson oraz inni przed
stawiciele miasta. 

Zjazd Statystyków. 

Z inicjatywy Magistratu zwołany 
zostanie w styczniu w Łodzi ogólno
krajowy zjazd statystyków. Organi
zatorem zjazdu i jednym z referen-

---

tów jest p. Mieczysław Herc, jeden 
z wybitniejszych znawców Wiedzy 
statystycznej. 

Osobiste. 

Kierownik Urzędu Mieszkaniowe
go Dr, Grinberg powrócił z Pozna
nia dokąd udał się celem zapozna
nia się z wzorową działalnością ta
kiegoż urzędu w największym mieś
cie Wielkopolski. 

* * :ł: 

Decernent Wydziału Szkolnictwa 
Dr. Kopciński wyjeżdża do Krako~ 
wa celem zapoznania się z urządze
niem baraków szkolnych. 

Sprostowanie. 

W Ns 10. "Dziennika Zarządu m. Łodzi w 
artykule "Miasta a wolny handel" wiersz 3 od 
końca winno być: .. przyjść może jakiś nowy 
Dekkert" nie zaś, jak wydrukt)wano "Dekret". 

[ 
. - 5» Z E N I E. II 

I 
\Vydziaf ZaprOWlantowClnit\ .1'1iasta podOje do wiodon1o", 

ści, że ceny sprzedCiży nizej wymIenionych artykufów w ko~ 
operatywCich i sklep och miejskich, aż do od\\?o.ł'elnif1, są nel..; 
stc;puj<,!ce: 

Cukier biaJy racja. 1 1/2 runta t\k. 3,70 
. Sól bi(jfa. I gtltunku ,. 0,40 za. funt 

" kuchennQ II gotunka ,,., 0.28 łłc 
NoUo " 0,55 " 

O wszelkich przekroczeniach p~wyższycą cen na.leży 
zowiodolnić \Vydziol Zoprowiontowania rliasta, al. Srednia l"i le. 

1"\ I'ł G I S T tę I'ł T. ~ 

S E I E. 
w SZpit61u nliejskim r rzy al. Zakątnej łil 44 wokuje po .. 

. sada ordynatora chorób \\1ewnętrzych - nearologa, z pensją 
l1.k. 500.-. miesięcznie.· - Orerty wraz z curricalum \/itae 
należy nadsyfoć na imic; Przewodniczącego \Vydziafu Zdrowot,.. 
ności p. ablicznej przy l'1agistrocie m. ŁO. dZi,d,..ra.. KoZio.ł'k. iew. icza:J-I 

M flG l S T R }\ T.·' _ 
~============================== 



16. Dziennik Zarządu m. Łodzi. Mg 11 
--~----"-._..,,.-;:;;mr"'nO"':""'-'""--~---'-- --~ .... -, ..... ":::~!'~-::.:::-:.~~~====-~-~= 

II 

I 

"'" 

o ŁOSZENIE. 
W sprawie podatltu od psów. 

Przystępując do sporządzenia rejestru podatku od psów za 
rOk 1920, Magistrat m. Łodzi wzywa wszystkich posiadaczy psów, aby 
zgłosili psy swoje do podatku za rok 1920 w biurze Oddziału Po
datkowego przy Plącu Wolności N2 2, (lewa oficyna, I piętro, po
kój N2 o,) w czasie do dnia 15 stycznia 1920 r. 

Uchylający się od tego obowiązku pociągnięci będą do odpo
wiedzialności w drodze sądowej z art. 138 i 139 kod. karnego. 

Jednocześnie Magistrat podaje do wiadomośći, że do rejestru 
podatkowego za rok 1920, wpisani będą prócz nowych wszyscy' 
dotychczasowi podatnicy, o ile do dnia 15 stycznia 1920 r. nie 
zawiadomią Oddziału Podatkowego o pozbyciu się psa. Jeżeli kto 
z pośród nich, nie posiadając już obecnie psa zażąda wykreślenia 
z rejestru dopiero po tym terminie, obowiązany będzie uiścić mk. 5, 
tytułem kosztów, spowodowanych opóźnieniem zawiadomienia. 

O terminie uiszczenia podatku i wysokości kwoty podatko
wej za rok 1920 płatnicy będą powiadomieni za pomocą publicz
nego ogłoszenia w gazetach. IL:: dnia 23 grU~i. 191~ lVI Ił G I S T n II T ffi. bodzi. 

-

! 

o ŁOSZENIE. 
PosiadaQze karty iywnośQiowej okresu 116 ... go uprawnieni 

są do nabyQia 
jednego funta Qhleba na zasadzie odQinka N'a 
jednego funta " Ił" "" 10 

II . Łódź, dnia 23 grudnio 1919 r. 
~ ~. 

Magistrat 
Komitet R~zdziału ChlelJCl i l"lt1ki. 

\tl 

OGŁ SZE I Ell 
. W .GłÓwnej Kasie l"liejskiej przechowywaną jest kaucja b. 

sekwestratora ł'lagistrątu, p. Józefa .M.athisa.-
. Ktokolwięk miałby pretensje do p. JVlathisa z tytułu jego 
urzędowania winien zawiadomiG o· tem l1agistrat w ciągu 6 miesię
cy od dnia dzisiejszego; gdyż po upływie tego czasu kaucja zosta
nie zwróconą p.1'1athisowi.-

Magistrat m. Łodzi. 

Wydawnictwo Zarządu Miasta Łodzi . 

. '. OdbitO w tłoczni B·ci HoIcman· w Łodzi, ul. Zawadzka NI 7. 
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