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Sprawozdanie 
Wydziału Kanalizacji I Wodocląg6w Magistratu m. Łodzi 

za miesiąc czerwiec 1927 roku. 
Roboty budowlane w czerwcu posuwały się regularnie naprzód. 

zgodnie z programem robót, który w niektórych wypadkach został nawet 
Przekroczony. Dni roboczych było 23, w tern 2 deszczowe, w ciągu któ
rych robota była skrócona. Częste ulewy w początku miesiąca zdarzały 
się J!łówne w nocy, w czasie przerw w rob::>tach i, poza niekfóremi posz· 
czególnymi wypadkami (l i IV odcinek), nie spowodowały żadnych szkód. 

~ Odcinek I. Po siedlIłiomiesięcznei wytężonej pracy, polegają~ej 
Ilietylko na wykonywaniu przewidzianych projektem robót, ale również 
lla walce z kilkakrotne mi wylewami rzek Karolewki i Jasieni, zakończona 
ZOstała w dniu 21. VI. r. b. regulacja rzeki Karolewki od wylotu burzowca 
do rzeki Jasieni na długości 750 metrów i wszystkie inne związane z tem 
roboty. W tym samym dniu rzeka Karolewka, płynąca w l'rowizorycznem 
korycie, skierowana została do nowowybudowanego koryta; jednocześnie 
Wyłamana została tama w kanale burzowym i w ten sposób otwarty zo-

ki8tał bezpośredni wylot wybudowanej dotychczas sieci kanałowej do rze .. 
. Karolewki. I 

Eksploatacja wybudowanej sieci kanałów stała się faktem doko
nanym' 

Już w poprzeuniem sprawozdaniu miesięcznem zaznaczona została 
konieczność pogłębienia dna rzeki Jasieni na długości około 300 metrów 
poniżej wylotu Karolewki. Robotę tę rozpoczęto w maju. odprowadza~ 
ląc rzekę Jasień do nowowykopanego prowizo~ycznego i niezabezpieczo-

łnego niczem koryta szerokości 5-ciu metrów. W czasie ulew, które mia .. 
y miejsce 2 i 4 czerwca, nadmierna ilość wody zaczęła rozmywać skar

Py prowizorycznego koryta, rozszerzając je miejscami do 15 mętrów i u
nosząc oberwaną ziemię do niżej położonej Jasieni. To spowodowało 
zamulenie dna Jasieni na dalszych 200 metrach i konieczność dodatko
wych robót z oczyszczaniem dna. Ogółem, zamiast projektowanych 300 
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m~' bieżących koryta Jasieni, okazała się konieczność pogłębieoie 500 m. b. 
Jednakże i tę dodatkową robotę udało się w oznaczonym zgóry terminie 
wykończyć i od dnia 20. ,VI. Odcinek I przystąpił do robót na Stacji 
Oczyszczania Ścieków, a mianowicie do prowadzenia wykopu wylotowego 
do rzeki Ner, prowadzenia wykopu pod główny kolektor i pod budynek 
Stacji. 

OQółem w miesiącu sprowozdawczym wykonano: 
wykopu -- 3.601 m.B ' 

zasypano prowizoryczne koryta Karolewki i Jasieni - około 
4.500 m.B 

wymurowano dno Karolewki na długości - 140 m. 
wykonano rowy ochronne i spusty dla wody deszczowej, dla 
zabezpieczenia koryta Karolewki - i t. d. 

Odcinek II. Robota posuwa się prawidłowo naprzód. Program 
pracy na miesiąc czerwiec przewidywał wykonanie 115 m. b. kolektora, 
wykonano faktycznie - 108 m. b., czyli robota postępuje zgodnie z pro
gramem, pomimo głęb~kości wykopu, dochodzącej do 10 metrów i wzglę
dnie trudnych warunków gruntu. Pomp elektrycznych pracuje 7. Robo
ty mularskie od dnia 20 czerwca przeprowadzono z dniówki na akord; 
na robotach ziemnych, które od kilku miesięcy prowadzone są akordowo, 
zauważo~o w czerwcu zwiększenie wydajności przeciętnie o 10 proc. po
mimo, iż głębokość wykopu, rodzaj gruntu i ilość wody pozostały mniej
więcej te same. Cyfry przeciętne są następujące: w maju na 1 kopacza 
wypadło dzienie 4,62 m.3

, a na 1 robotnika przy wykopie (kopacze, win
dziarze, odrzutka) - 1,70 maj w czerwcu 'przeciętnie - na l kopacza-
5.08 m3

, na 1 robotnika - 1,86 ma. 
, Ogółem w miesiącu sprowozdawczym wykonano: 

wykopu - 4743 mS 

szabrowania - 125 m. b. 
sklepienia dolnego - 115,50 m. b. 
sklepienia górnego - 108,80 m. b. 

Prócz zwykłych robót wykonano remont kolektora II na ul. No
wo-Kwiecistej, wybudowanego w roku 1925. 

W skutek fatalnych warunków gruntu, pogorszonych jeszcze przez 
sąsiedztwo stawu, który w. czasie wykonywania roboty infiltrował się pod
ziemnemi drogami do wykopu kanałowego - kolektor n na przestrze
ni 8 m. b. popękał: w kilku miejscach utworzyły się szczeliny, od 4 do 
6 m. Szczeliny tę zauważone zostały jeszcze w jesieni roku zeszłego. 
Postanowiono wówczas odłożyć reperację na przyszłość w celu dokład
niejszego stwierdzenia, czy szczeliny te- będą powiększać się, czy też nie. 

W pierwszym wypadku konieczne m byłoby zupełnie wyłamanie 
kanału i wybudowanie nowego na nowym fundamencie; w drugim wypad
ku, który dowodziłby, że równowaga statyczna . już nastąpiła - można 
byłoby ograniczyć się do wewnętrznej reparacji uszkodzen. Ponieważ 
w ciągu ubiegłe~o półrocza nowych rys nie zauważono, dawne zaś nie 
zwiększyły się, zdecydowano kanał wyreperować z wewnątrz; w tym ce
lu wypompowano wodę ze stawu i z drenów, wyłamano stopniowo dwa wew-

. nętrzne pierścienie na dł~~ości 8 metrów i zastąpiono je nowemi. Robo
ta trwała ogółem 3 tygodnie, a kosztowała: pompowanie wody 519 zł., ro" 
boty murarskie - 745 zł. - i zosŁała w zupełności zakończona. Spraw
dzono jednoczęśnie stan kolektora II na pozostałej długości i żadnych 
dalszych rys ani pęknięć nie znaleziono. 

Odcinek III. Program robót przewidywał na miesiąc czerwiec wy
konanie 125 m, b. kanału,. wykonano w rzeczywistości 152 m. b. Roboty 
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ziemne prowadzi się akordowo przy średniej głębokości wykopu około 8 
metrów. Grunt - przeważnie gliniasty piasek i szary mułek. Dół wy
kopu zna1duje się w twardym szarym mułku, nieprzepuszczalnym dla wo
dy, natomiast woda podskórna dopływa z górnych warstw wodonośnych. 
Dzięki tym dogodnym warunkom na odcinku pracują stale tylko dwie 
pompy elektryczne 21/2-calowe, trzecia zaś tylko dorywczo. 

~ykonano w czerwcu: / 
wykopu - 3636 mI 
szabrowania 115 in. b. 
sklepienia dolnego - 140 m. b. 
sklepienia górnego - 152 m. h, 

,Odcinek III prowadz~ również eksploatację kopalni żwiru na gó
rze Justa. Żwir znajduje się tu pod względnie płytką odkrywką w war
stwach piaszczysto-gliniastego namułu aluwialnego; w celu otrzymania 
czystego żwiru, materjał z wykopu musi być arfowany. Początkowo 
dokonywano tego na arfach stojących, z dniem 9. VI puszczono w ruch 
bęben mechaniczny, wykonany we własnych warsztatach Wydziału, dzię
ki czemu wydajność arfowania wzrosła o 30 proc. i żwir jest znacznie 
lepiej oczyszczony.' Żwir z kopalni narazie używany jest do obsypywa
nia rur drenażowych. 

Zwiru wydobyŁo w czerwcu 150 mi, z czego na odcinki wysłano 
76 mll

, reszta zaś, magazynowana na miejscu, będzie poddana przemywa
niu i użyta zostanie do budowy fundamentów betonowych przyszłych o
sadników na Stacji Oczyszczania Scieków. 

/ Odcinek IV. Warunki pracy na tym Odcinku są w dalszym cią
gu nadzwyczaj niepomyślne. Słaby grunt, w wielu miejscach niedająca 
się zdrenować kurzawka, powoduje stałe osiadanie i przesuwanie 
się szalowania oraz wypływanie ziemi z za ścian wykopuj nadmierne 
parcie boczne płynnego gruntu powoduje pękanie lasz, a nawet rozpórek. 
Robota stale prowadzona jest pod groźbą nieszczęśliwego wypadku, a wszy
stko to nadzwyczaj utrudnia i wstrzymuje prawidłowy bieg robót. Ilość 
wody zwiększyła się tak znacznie, że okazało się ntezbędnem z ręcznego 
systemu. pompowania przejść na pompy elektryczne, które w ilości dwóch, 
uruchomione zosŁały w dniu 21. VI. Również koniecznem okazało się 
rozszerzenie wykopu z dwóch do dwóch i pół metra, co ułatwia pracę 
mularską i daje możność zakładania drenażu bocznego (pionowego). 

W tych uciążliwych warunkach wykonano w czerwcu: ' 
wykopu ~ 2054 mS 

sklepienia dolnego 121 m. b. 
górnego sklepienia kanału 2,40x2

ii
40 41 m. b. 

n n kanału J. VI . 
130x210 40 m. b' 

Prócz tego wykonano boczne. wejście na kanale 2,40x2,40 i połą
czenie dwóch kanałów VIII kI. (130x210) w jeden kanał dzwonowy 2,40X2,40. 

Tak roboty ziemne jak i murarskie na IV Odcinku prowadzone 
są akordowo, jednakże, z powodu uciążliwych warunków pracy, częste tu 
są wypadki, że akordowi robotnicy nie są w stanie wyrobić minimalnej 
dniówki. Dopiero po ustawieniu pomp cenŁryfugalnych i rozszer7>eniu wy
kopu można mieć nadzieję, że roboty pójdą naprzód bardziej intensy
wnie, niż dotychczas. 

. Odcinek V. Główne roboty prowadzone były jednocześnie w 
dwóch miejcach: Kanał II kl. na ul. 6 Sierpnia pomiędLY Al. Kościuszki i 
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Piotrkowską i kanał rurowy D45 na ul. Gdańskiej pomiędzy ulicami 6 Sier .. 
pnia i Andrzeja .. O ile na ul. 6 Sierpnia warunki były mniejwięcej po
myślne i roboty wolno, ale regularnie posuwały się naprzód, to na ul. 
Gdańskiej warunki robót ziemnych były wyjąt~owo trudne: wykop kilka
krotnie przecinał gniazda słabego gruntu, przepojonego wodą podskórną, 
która, wsączając się do wązkiego i głębokiego wykopu, ogromnie utrudnia
ła bieg, robót. 

Wykonano ogółem: 
wykopu - 1522 mS 

tunel pod ulicą Piotrkowską dla kanału n kI. 
górne sklepienia: kanału ID kl. - 15 m. 

kanału n kI. 174m. 
kanału D45 180 m. 

Ogółem w czerwcu r. b. wykonano kanałów: 

Odcinki 2.50x2.50 2.40x3.00 J. VllI J. 1II J. 1/ I D451 Razem 130x210 80x140 70x125 

n 108.00 108 
nI 152.00 152 
IV 41 40 81 
V 15 174 180 369 

260.00 I 41 I I 40 I 15 I 174 I 180 I 710 

W czerwcu wykonano zatem ogółem 710 m. b., w miesiącach po· 
przednich r. b. - 954 m. b., czyli razem w roku 1927 - 1,664 metrów 
bieżących kanałów. . 

Kopalnia piasku i betonia.rnia na Polesiu Konstantynowskiem pracowały 
w normalnych. warunkach. Piasku wydobyto 536 mS. Piasek ten leży w 
~łębokości 15 metrów pod terenem, wyrzucany jest z wykopu na wyso
kość 8 metrów i przeładowywany na furmanki, które po specjalnie urzą
dzonym zjeździe wywożą go na pozostałą wysokość siedmiu metrów. 
W tych warunkach wydobywany piasek wypada względnie drogo ikal
kuluje się na miejscu (koszt własny wraz ze wszystkiemi pomocnicze mi. 
robotami i pompowaniem wody) około 7.- zł. loco furmanka kopalnia. 

Betoniarnia wykonała 935 szt. różnych betonów, w tern 136 szt. 
rur betonowych -o średnicy 1.00 (dla potrLeb Starych Kanałów). 

Kopalnia piasku w Luhlinku. Wysłano na odcinki I, II i III-544 mB 
piasku. W czerwcu dokończono układanie toru kolejowego do kopalni w 
Lublinku i dalsza dostawa piasku na odcinki odbywać się będzie nie 
furmankami, co z powodu braku drogi bitej było nadzwyczaj uciążliwe, 
lecz wprost wagonami na miejsce robót. 

Dział Starych Kanałów: Na rzeczce Bałutce wykonano murowany 
przejazd przyskrzyźowaniu z ulicą Ks. Brzózki na długości 12 m. i wy. 
kończono kanał dopływowy D - 0,50 od·ul. Aleksandrowskiej Nr. 111 
na długości 60 m. b. Na dopływie Jasieni wymurowano 1.03 m. b. dolnego 
sklepięnia kanału 1,45 x 1,50 przez posesję Ks. Salezjanów na ul. Wo
dnej. Na Łódce wykończono na długości 5 metr. sklepienie nad korytem 
w obrębie miejskiego Zakładu Hodowli Roślin. Na ul. Narutowicza tało
żono 114 m. b. rur betonowych 0-0,30 dla odwodnienia stawu, 
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Pozatem wykonywano drobny remont studzienek ulicznych, krat, 
bocznych skarp i t. p. 

SIAN ZATRUDN1EMA. 
31 maja 1927 r. 30 czerwca 1921 r. 

Dniówk. Akordowi Razem Dniówk, Akordowi Razem 
1) Biuro Główne 5 5 5 5 
2) Dział Gospodarczy 99 43 142 89 42 131 
3) Dział Budowy Kan. 

I Odcinek 364 364 241 111 352 
11 Odcinek 161 193 354 92 254 346 

In Odcinek 151 132 283 148 144 292 
IV Odcinek 121 137 258 120 140 260 
V Odcinek 132 41 173 125 43 168 

Betoniarnia i Kop. 54 54 45 45 
Kop. piasku~Lublinek 10 10 10 10 
Kopalnia Z wiru 24 24 21 21 
Stare Kanały 67 67 82 82 
B. K. skład 4 4 4 4 
-Różne 4 4 4 4 

Razem 1196 546 1742 986 734 1720 

DZIAŁ GOSPODARCZY. 
Ruch transportowy na Dziale Gospodarczym w miesiącu bieżącym: 
Nadeszło wagonów z cegłą 139 

z drzewem 6 
z kamionkami - 9 
różnych 6 

Razem 160 wagonów-około 2,400 tonn. 
Wysłano na roboty wagonetek 

z cegłą - 614 
z cementem - 98 
z drzewem - 27 
z kamionkami - 22 
różnych :..-.- ; 47 

Razem 868 ·wagonetek.-około 4340 tonn. 
Warsztaty pracowały normalnie, zajmując się montażem wagonetek 

hamulcowych, remontem wagonetek, taczek i innych narzędzi, budową 
15 kozłów zwrotniczych, szablonów i t. p. Dział Gospodarczy wybudował 
m. in. w czerwcu parkan na posesji przy ul. Narutowicza, przeznaczonej 
pod budowę domu administracyjnego Wydziału. 

Dostawy materjałów: Dostawa kamionek była zupełnie regularna, 
drzewa i odlewów z pewnem opóźnieniem, natomiast dostawa cegły jest 
zupełnie niezadawalniająca i budzi najpoważniejsze obawy z powodu 
przeterminowania dostaw, a temsamem groźby braku cegły. 

W dniu 1 lipca ł 927 r. cegielnie powinny były dostarczyć: 
Ceg. Krotoszyn - Przysieka I ,200,000 szt. 

.. "Michalina" 950,000 " 
" "Piworuce" 350,000 fi 

Ogółem 2,500,000 szt. 
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Tymczasem dostarczono: 
Ces!. KroŁoszyn-Przysieka- 1,066,000 szt. - brak 134,000. szt. 

" "Michalina" 169,000" f' 781.000,. 
., "Piwonice" 182,000 ff --" 168,000 " 

Ogółem 1,417,000 szt. - brak 1,083,000 szt. 
Zużycie ce~ły jest obecnie ogromnie silne, a zapasy Wydziału na 

wyczerpaniu tak, że zosŁały poczynione jak najenergiczniejsze kroki dla 
zapobieżenia trudnościom. 

SPRAWOZDAME KASOWE za MIESIĄC C2ERWIEC /927 ROKU. 

Pozostałość na 1 czerwca 1927 r. 
Wpływy: z pożyczki państwowej Zł. 

z Kasy Miejskiei " 550,000,-

" " " na przwrócenie 
kredytu" 155,--:-:---__ --....;o._ 

N a utrzymanie Starych Kanałów 
Depozyty i różne 

Razem 
Rozchody: Materjały, cła i przewozy 

Robocizna: miesięczni Zł. 28,567, 10 
dniówkowi ,,172.183,34 
akordowi ,,86,837,27 
przedsiębiorcy " 39,286,79 
zapomogi i J1rat. " 50,-

Zakup gruntów 
Utrzymanie St. Kanałów: materiały Zł. -
robocizna; miesięczni: Zł. 1 ,266,26 

dniówkowi" 8,484,74 
akordowi ff 56, -' 
przedsięb. " 1,189;13 10,996.13 

Różne (% od pożyczek, komorne, wydatki 
kancelaryjne etc.) 

Depozyty 
Pozostałość na 1 lipca 1927 r. 

Zł. 32,333,72 

" 550,155,-
,. 5,039,50 
u 580,12 
Zł. 588, 108,34 
Zł. 196,039,22 

Zł. 326,924,50 

" 

Zł. 10,996,13 

" 6,475,64 
" 252,20 
" 47,420,65 

Razem Zł.. 588, 108.34 

SPRAWOZDANIE KASOWE za CZAS od I STYCZNIA do I LIPCA 

/927 ROKU. 

Pożoslałość na l stycznia 1927 r. 
Wpływy z pożyczki państwowej:1 Zł. 260,000,-

z Kasy Miejskiej ff 1,330,000,-
"'1 " na przywrócenie 

kredytów 
Na utrzymanie Starych Kanałów 
Depozyty i r6.żne 

Zł. 66,217,88 

" 1,590,000,-

f' 174,054,07 
" 13,766,25 
" 1,734,62 

Razem Zł. 1.845,772,82 
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fJ?ozchody. Materjały, cła i przewozy kolejowe ,,566,135,70 
Robocizna: miesięczni Zł. 1-,7,885,83 

dniówkowi ,,480.339,15 
akordowi ff 205,900,86 
przedsiębiorcy" 158,913,56 
zapDmogi i grat. " 59,762.81 ,,1,062,882,21 

Zakup gruntów " 65,619,97 
Utrzymanie Starych Kanałów 
materiały Zł. 
robocizna " 37,437,58" 37,437,58 
Różne (o/e% Dd pDżyczek, wydatki 

" 64,887,52 kancelaryjne, kDmorne etc.) 
Depozyty 

Pozostałość na l lipca 1927 r. 

Ok 61 n I k Nr. 15. 

" 1.389,19 
ff 47,420,65 

Razem Zł. 1,845,772,82 

Nawiązując do. O.kólnika Nr. 30 z dnia 17 grudnia 1926 rDku punkt 
1 b), zawiadamia się, że Rada fvliejska m. ŁO.dzi skreśliła w budże cle 

IZarzą.du m. ŁO.dzi na rok administracyjny 1927/28 pozycję 3 tyt. VII dz, 
V wpływów "Zwrot pDżyczki, udzielDnej pracO.wnikDm miejskim - zł. 

200.000.-", wDbec czego. Magistrat uchwałą Nr. 561 z dnia 13 czerwca 
1927 rO.ku pO.stanO.wił umorzyć połO.wę jednO.razO.wegO. zasiłku, wypłaco
nego. pracownikO.m Zarządu Miejskiego. w fDrmie pożyczki w miesiącu 
grudniu 1926 rO.ku w myśl uchwały Rady Miejskiej Nr. I z dnia 23 listo
pada 1926 rO.ku. 

Łódź, dnia 30 czerwca 1927 rDku. 

DYrektDr Zarządu Miejskiego 
wIz. ( - ) M. Kalinowski. 

.., 

Prezydent 
wiz. (-) W. Wo)ew6dzkl • 

o k 6 I n I k Nr. 1 &. 

Z dniem 1 lipca 1927 roku weszło w życie RDzporządzenie Mi
nistra PO.czt i Telegrafów z dnia 15 czerwca 1927 rO.ku w sprawie taryf 
telefDnicznych, O.bowiązujących na sieciach, eksploatDwanych przez PO.I
skę Akcyjną Spółkę TelefO.niczną (Oz; U. Rz. P. Nr. 55, pDZ. 487). 

Za abO.nament głównego aparatu telefonicznego. Magistrat płacić 
hędzie zł. 96.-kwartalnie.I1Dść rozmów dla każdego. aparatu głównego. usŁalo
na' została na 1200 kwartalnie, dla każdego zaś aparatu dodatkowego-na 
200 kwarlaluie. Za każdą rO.zmowę pO.nad liczbę, przewidzianą kontyn
gentem, Magistrat płacić będzie pO. grDszy 6. 

W Dbec tak znacznego pO.dwyższenia Dpłat abO.namentO.wych 
\V związku z wprO.wadzeniem liczników telefO.nicznych poleca się ograni
Czać rozmowy telefO.niczne do Wypadków niezbędnie pO.trzebnych, a zwła-
1;Zcza dążyć do tego, aby ilość rO.zmów nie' przekraczała ustalonego. kDn-
tYngentu (tlOO rO.zmów kwartalnie). . 

. Zaznacza się raz jeszc.le, iż korzystanie z telefO.nów przez praco-
~ików miejskich w sprawach oSDbistych jest stanDWCZO niedopuszczalne 
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(patrz telefonogram Nr. P. 196/25~I z dnia 23 kwietnia 1925 roku). Od
powiedzialność za należyte i oszczędne korzystanie z urządzeń telefoni
cznych ponoszą naczelnicy i kierownicy poszczególnych Wydziałów i Od
dział6w Zarządu Miejskiego. 

Łódź, dnia 5 Hpc~ 1927 roku. 
"'-

Dyrektor Zarządu Miejskiego Prezydent 
w./z. (-) M. Kalinowski. w./z. (-) W. Groszkowskl 

Abiturjenci miejskich szkół średnich w Łodzi. 
Wedle danych Wydziału Oświaty i Kultury - w roku szkolnym 

1926/27 miejskie szkoły średnie w Łodzi ukończyli następuh,cv uczniowie 
i uczennice: 

Glmna~Jum Miejskie Im. J6zefa Plłdsudsklego: 
Ejzert Eugeniusz, Bagno Chaim, BarŁosik Feliks, Bilski Stefan, 

Golasiński Henryk, Guc Aleksander, Hamann Bernard, Janiszewskijózef, 
Kamiński Stanisław, Kawecki Edmund, Kiedrowski Kazimierz, Konarski 
Michał, Korze~iowski Eugenjusz, Kwiatosiński Teodor, Lichtensztajn Rafał. -
Marliński Zenon, Paszkowski Feliks, Pawełniak Bronisław, Piechal Marjan, 
Rowiński Tadeusz, Sawicki Bernard, Sikorski Zygmunt, Skierski Stanisław, 
Stachura Józef, Tarczyński Stanisław, Timofiejew Grzegorz, Wagner Ka
zimierz. 

MI~Jskle Semlnarjum Nauczycielskie Młlskle 
Im. Iwerysta Estkowsklego: 

Dobrowolski Edmund, Gaweł Karol, Głażewski Edmund, Kacer 
Jan, Kasprzak Ludwik, Kombłowski Edwin, Kopłowicz Salomon. Korna: 
cki Mieczysław, Kowalski Stanisław, Kwiatosiński Władysław, Łapkowski 
Jan, Marcińczak Bronisław, Niedźwiecki Zenon, Nonas Narcyz, Pawliko
wki Wacław, Pawłowski Józef, Piotrowski Zygmunt, Rączkiewicz Kazi
mierz, Szatur Zygmunt, Sta~zewski Bronisław, Stawski Stanisław, Wasz
czykowski Bronisław, Zurek Idzi. 

Miejskie Semlnarjum Nauczycielskie teńskle Im. Anieli Szyc6wny: 
Bajonówna Janina, Bałtruszajtys6wna Stanisława, Białk6wna Sta .. 

nisława, Figurska Zofja, Grosmanówna Estera, J6źwiakówna Irena, Ka" 
wecka Bronisława, Kowalewska Magdalena, Król6wna Janina, Krzyżano
wska Aniela, Kurecińska Cecylja, Lenarczykówna Anna, Ładzianka Anna, 
Lewandowiczówna Anna. Łopuska. Zofja, Matejk6wna Eugenja, Macze
wska Marja, Naderówna Helena, Pierścińska Czesława, Polkówna Irena, 
Pr6chnicka Stanisława, Puszczyńska Zofja, Sikorska J aniDa, Skibińska Wa
cława, Śliwińska Wiktorja, Szaflikówna He]ena, Sniechowska Stanisława. 
Watdecka Gabryela, Wawrzonkówna Kazimiera, W dowiakówna Helena, 
Wernik6wna Marja. 

MIelska Szkoła Handlowa. 
. Berin~ Ryszard-Teodor, Błaszczyk Jerzy,-Wacław, Borowski Wa-

cław, Celnik Stefan, Dobrodziej Antoni, Filipiak Jan, Forster Herbert, 
Goździk Mieczysław, Jese Ervk, Jungnikel Bronisław, Juszczuk Jerz~ 
Kakiet Władysław-Edward, Karasek Paweł, Kacprzak Aleksy, Kle cel Ery 
Kluczyński Stefan-Teodor, Knappe Roman-Erwin, Koperski Włatłysła}w
Zygmunt, Mirowski Marian, Otto Adam-Edmund, Petrak Karol-Wilbe ro, 
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Skarżyński Władysław, Schesch Alfons, Talar Kazimierz, Uznański ,Mie
czysław, Waśniewski Henryk, Adamczyk Wit, Bielasik Ignacy, Bielewski 
Henryk-Ryszard, Bienias Marjan, Rertel Juljan, Królikowski Mieczysław, 
Kubiak Adam, Niedźwiecki Józef-Zygmunt, Olczak Stefan-JuJjan, Piasecki 
Władysław, PiesŁrzeniewicz Stanisław, RudaIski Jan, Skomorowski Cze-
'sław, Swinoga Jan, Szczurowski Eugenjusz, T osek Mieczysław, Urban
kiewicz Stanisław, Weyrych Antoili - Bronisław, Wiśniewski, Czesław, 
W ojnar Stanisław, Zdobysz Tadeusz, Zieliński Ed \.vard, Białkower Moj
żesz, Borkowski Zygmunt, Chorąziak Henryk, Fryszer Mordka, Grosman 
Abram, Holi Roman, Holwek Piotr-Paweł, Jakuba Henryk, Kaftan Zyg
munt, Klijanowicz Feliks, Krojc.zy Henryk, Kwiatkowski Tadeusz, Lencz
ner Abraham, Lipszyc Moszek, Libich Eawin, Machura Edward, Olejni
czak Adam, Oleszczuk Piotr, Perlicjusz Eugenjusz-Franciszek, Płusa Ze
non, Polaczek Jan~Adam, Przygoński Feliks, Przyłęcki Wacław, Sendow
ski Dawid~Perec, Stachlewski Adam, Suer Jakób, Szarpański Dawid, 
Szymczak 'fadeusz-Leon, Wawrzeńczyk Zygmunt, Widelski Karol-Zenon, 
Bartosik Mieczysław, Browiński' Henryk, Brzezicki Bolesław, Brzeziński 
Zenon-Marjan, Dryzner Bolesław, Budaczyk Stanisław, Flegel Ludwik,_ 
Gawłowski Henryk, Geppert Leopold, Grzelewski Stanisław-Kostka, 
Kosel Bronisław, Łaziński Jan, Maciejewski Marjan~Aleksander, Modrze
jewski Ludwik, Pietrzak Eugenjusz, Pluciilski Jerzy-Stanisław, Polka Wa
cław, Radecki Eugenjusz, Silbert Mieczysław, S~Y!llański Wiktor-Juljan, 

,Stamirowski Aleksy, Urbańczyk Kazimierz·JÓzef, Wota Wacław. 

KRONIKA MIEJSKA 

- Osobiste. W dniu 18 b. m. po· 
wrócił 7. urlopu i objął urzędowanie 
ławnik-przewodniczący Wydziału O
pieki Społecznej - p. Wt Adamski. 

Również w dniu 18 b. m. rozpo
czął urlop wypoczynkowy ławnik 
Magistratu, Przewodniczący Wy
działu Gospodarczego, p. J. Muszyń
ski. W sprawach urzędowych zastę" 
pować go będzie naczelnik Wydzia .. 
łu Gospodarczego, p. J. Stępowski. 

W tymże dniu ,rozpoczął urlop 
, wypoczynkowy wicedyrektor Zarzą
du Miejskiego p. M. Kalinowski. 

- Zamknlłłcle reku szkolnego w 
Semlnarjum Me:sklem. W dn. 29 
VI r. b. odbyło się zamknięcie roku 
szkolnego w miejskiem seminarium 
nauczycieIskiem męskiem im. E. Est
kowskiego. 

Imieniem władz miejskich prze
mawiał p. ławnik Z. Hajkowski, ży- ' 
cząc absolwentom seminarjum po
wodzenia w du'lszej drodze życia. I 
oraz ~skazując na szczytne zada
nia nauczyciela, jako wychowawcy 

przyszłych pokoleń. 
Następnie dyrektor seminarjum 

p. M. Dura pożegnał absolwentów 
- oraz rozdał im świadectwa dojrza
łości, poczem kolejno przemawiali: 

'delegat Ministerstwa Wyznań Reli
ginych i Oświecenia Publicznego
p. dyr. Michejda, prefektseminar
jum ks. W ojnarowski" przedsta
wiciel rodziców oraz jeden z matu
TzystóW. 

Uroczystość zakończyły popisy 
ch6ru i orkiestry szkolnej. 
-' Obch6d $wlł2ta NarOdowego 
Francuskiego w . Łodzi. Wzorem 
lat ubiegłych organizacją obchodu 
Święta Narodowego Francuskiego 
w Łodzi zajął się specjalny Komitet, 
powołany z inicjatywy Twa Przyja
ciół F rancji, pod przewodnictwem 
p. wojewody W. Jaszczołta. \ 

Zgodnie z programem, ustalonym 
przez Komitet, uroczystości obcho
du . rozpoczęły się w. yrzeddzień 
ŚW1ęta Na'('odow~go, t. J. we środę, 
dn. 13 b. n1. zebraniem towarzyskiem 
w salach Kasyna Oficerskiego. 
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W zebraniu wzieli udział p. wo
jewoda Jaszczołt, konsul francuski 
p. Marcy, reprezentacja władz miej
skich w osobach pp. wiceprezyden
ta W. Groszkowskiego oraz ławni
ków Z. Hajkowskiego i Fr. Krucz
kowskiego, dówódca O. K. IV gen. 
R. Dąbrowski, licznie zebrani przed
stawiciele kolonji Francuskiej, Twa 
Przyjaciół Francji i in. 

Imieniem Zarządu T -wa Przyja
ciół Francji powitał gości p. mec. 
Adamowicz przemówieniem po pol
sku i po francusku-, poczem prze
mówił p. wiceprezydent W. Grosz
kowski, który imieniem miasta zło
żył serdeczne życzenia z okazji 
Święta Narodowego, kończąc okrzy-
kiem na część bratniego Narodu 
francuskiego. Na przemówienia od
powiedział b. serdecznie p. konsul 
Marcy. ' 

p o krótkiej przerwie p. ławnik 
Fr. Kruczkowski wygłosił piękną 
p,relekcję _ o powstaniu i znaczeniu 
Święta Narodowego Francuskiego, 
podkreślając wspólność linji rozwoju 
historycznego F rancii i Polski -- po
czem nastąpiły produkcje artystycz
ne w wykonaniu pań: Celbelówny 
(śpiew) i art. dram. J. Horeckiej 
(deklamacja). 

W dzień Święta Narodowego, t. j. 
w czwartek, dnia 14 b. m., w Kate
drze św. Stanisława Kostki odbyło' 
się solenne nabożeństwo, odprawio
ne l!.rzez J. E. ks. biskupa-sufragana 
dr. K. Tomczaka w obecności przed
stawicieli władz państwowych, Ma
gistratu i Rady Miejskiej, wojsko'" 
wości oraz licznego grona kolonii 
francuskiej łódzkiej z p. konsulem 
Marcy na czele. 

W dniu Święta F rancuskiego z 
gmachu Magistratu powiewała trój
barwna chorągiew francuska ,biało
niebi~sko·czerwona. 

W związku ze Świętem Narodo
wem franctlskiem - prezes Rady 
Miejskiej, p. dr.' B. Fichaa, wysto· 
sował do p. Marcy, konsula Rze
czypospolitej Francuskiej w Łodzi, 
telegram następującej treści: 

HZ racji Swięta Narodowego śle-

'my panu Konsulowi zapewnien ia 
nie zmiennych uczuć przyjaźni lu d
ności miasta Łodzi dla wielkiego 
Narodu francuskiego. 

(-) dr. Bolesław Fichna 
Prf"zes Rady Miejskiej m. Łodzi. 

Wycieczka słowacka w Łodzi. 
W sobołę, dnia 16 b. m. o godz. 10 
min. 40 przed południem przybyła 
do Łodzi wycieczka słowackich na .. 
uczycieli szk6ł powszechnych i śre
dnich, zorganizowana przez T owa
rzystwo Matice Slovens]{a w Ko
szycach przy czynnej pomocy tam
t~jszej Czytelni Polskiej; wycieczka 
hc~yła 28, osób, w czem 7 pań. 

Na stacji Łódź-Fabryczna przyj
mowali wycieczkę przedstawiciele 
Wydziału Oświaty i Kultury, nau
czycielstwa szkół powszechnych 
oraz państwowych władz szkolnych. 

Po krótkieru powitaniu goście u
dali się na przygotowane kwatery 
w szkole powszechnej im. A. Mic
kiewicza, skąd,· po śniadaniu, wo
zami straży ogniowej wybrali się na 
zwiedzanie miasta, poczem byli w 
fabryce Wi dzewskiej Manufaktury, 
szkole im. Piłsudskiego i Elektrowni. 

O ~odz. 4 po poł. w restauracji 
"Tivoli" odbył się obiad, wydany 
przez Magistrat. Imieniem władz 
miejskich powitał gości słowackich 
dłuższem przem6wieniem p. ławnik 
Fr. Kruczkowski. Odpowiedział bar
dzo serdecznie dr. PeŁrikovich, kie
rownik wycieczki. 

,Po krótkim wypoczynku ucze
stnicy wycieczki udali się na~zapro
szenie Magistratu do Teatru Miej
skiego na przedstawienie wieczorne. 
p o pierwszym antrakcie imieniem 
Dyrekcji Teatru witał gości p. dyr. 
B. Gorczyński. 

Wycieczka opuściła Łódź w nie
dzielę O godz. 9 ~ano. 

- -Wycieczka amerykafaska w Ło
dzi. W dn. 8 sierpriia r, b. przy" 
bywa d"J Łodzi wycieczka Wefera
nów Armji Polskiej z Ameryki w 
liczbie 250 osób. 

\V sprawie przyjęcia wycieczki 
w Łodzi odbyło się w dn. 1 b. m. 
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w sali posiedzeń Magistratu pod 
przewodnictwem p. wiceprezydenta 
W. Groszkowskiego organizacyjne 
zebranie Komitetu przyjęcia, w skład 
którego wchodzą reprezentanci 
władz i urzędów oraz przedstawi
ciele instytucyj społecznych, kultu
ralnych i t.J). 

Po dłuższei dyskusji postanowio
no Wybrać Komitet ściślejszy, pod 
przewodnictwem p. ławnika Fr. 
Kruczkowskiego, celem ułożenia pro-
gramu pr~yjęcia. , . 

Komitet odbył ostatnio pierwsze 
posiedzenie, na którem ułożono 
projekt pobytu wycieczki w Łodzi. 

Nadto Komitet wydał poniższą 
odezwę do mieszkańców miasta: 

"W dniu 8 sierpnia r. b. przyby
wa do Łodzi wycieczka Stowarzy
szenia Weteranów Armji Polskiej 
w Ameryce (Polish Army Veterans 
Association of America) w liczbie 
250 osób. 

Przybywają do nas w lO-tą rocz
nicę rozpoczęcia rekrutacji polskiej 
w Ameryce, by 'uścisnąć \ dłonie ro
daków, by zobaczyć, jak rozwija 
się i rośnie ta Polska f dla której 
wolności krew przelewali w czasie 
wielkiej wojny. ' 

Komitet przyjęcia wycieczki ży
wi nie płonną nadzieję, że Łódź 
przyjmie rodaków zza Oceanu mile 
i życzliwie. że zechce ich poznać 
i ugościć. • 

Pragnąc f by przyjęcie wycieczki 
było możliwie serdeczne f by Wete
ranów Armji Polskiej z Ameryki 
zbliżyć z ludnością "starego kraju" 
i ułatwić wzajemne poznanie się
Komitet zwraca się z gorącym ape
lem do mieszkańców miasta, by 
część uczestników wycieczki przy
jęli u siebie, ofiarując drogim bra
ciom z Ameryki gościnę przez je
dną dobę. 

Zgłoszenia kwater w mieszka
niach prywatnych dla uczestników 
wycieczki przyjmować będą do piąt
ku, dnia 22 b. In. włącznie: l} Sto
warzYS'lell1e Kupców i Przemysło",v
ców Chrześcijan w Łodzi, Piotrkow
ska Nr. 113, godz. IO-lQ, 2) Urząd 

Wojewódzki w Łodzi, Wydział 
Pracy i Opieki Społecznej, pokój 
Nr. 20, p. Chmielowski, godz. 8 -
15, 3) Związek Hallerczyków, Piotr
kowska 1 04, ~odz. 18 - 22, 4) Ma
gistrat, Plac Wolności Nr. 14,1 pię
tro. pokój Nr. 17, p. Szymański, 
godz. 8---15. 

ObYWatelski Komitet Przyjęcia 
\\'ycieczki v\ eteranów z Ameryki." 

Urzt:dnlcy miejscy na kursach 
samorządowych. W dn. 1 b. m. 
powróciło z Warszawy 7 urzędni
ków Zarządu Miejskiego, wysłanych 
na koszt Magistratu na S-miesię
czny kurs Studjum Administracji 
Samorządowej, urządzony przy W 01-
nej Wszechnicy w VI/arszawie w 
porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych. 

Kurs obejmował 44 przedmioty 
z rozmaitych dziedzin administracji 
samorządowej. Z 7 słuchaczy łódz
kich egzamin końcowy złożyli wszy
scy t międzynimi 1 z odznaczeniem, 2 ." 
wyróżnieniem z 2 grup przedmiotów, 
oraz 2 z wyróżnieniem z l ~rupy 
przedmiotów. 

- Uruchomienie kanalizacji w 
Łodzi. W dniu 21 czerwca r. b. o
tworzono tymczasowy wylot kana· 
lizacji do rzeki Karolewki. ""') Stano
wi to niezmiernie ważny etap w bu
dowie kanalizacji w Łodzi, gdyż 
temsameln umożliwiona została eks
ploatacja wybudowanej, dotychczas 
sieci kanałów, łącznej długości 18 
kilometrów. 

W związku z tern Wydział Ka
nalizacji przystąpił obecnie na ulicy 
Nawrot - na odcinku od ul. Sien
kiewicza do ul. Piotrkowskiej - do 
budowy 6 studzienek ulicznych. 
które będą zbierać i odprowadzać 
z tego odcinka wody rynsztokowe, 
deszczowe i burzowe. Studzienki 
~otowe będą mniehdęcej w ciągu 
miesiąca i natychmiast zostaną uru-

I chomione. Da to możność wyko
nania jeszcz~ lV tym roku na wy-

*) Por. str. 1: "Sprawozdi\l1ie Wydz. Ka· 
nalizllcji i Wodoc. za m. czerwiec 1927 r." 
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mienionym odcinku ulicy Nawrot -
jezdni już w nowym profilu, t. zn. 
bez rynsztoków i mostków żelaz
nych, przez co jezdnia zyska ptze
szło m~tr szerokości. Bruk na tym 
odcinku wykonany będzie z celasfal
tu. który znakomicie wytrzymał pró
bę na ul. Piotrkowskiej. 

, Po ukończeniu prac przy ul. Na
wrot, Wydział Kanalizacji przystąpi 
niezwłocznie do budowy dalszych 
studzienek, których· w tym roku wy
kona 50. 

- Taryfa za wycier komln6w. 
Magistrat na ostatniem posiedzeniu 
zajmował się m. in. sprawą pod
wyższenia opłat za wycier kominów 
w mieście. 

W wyniku obrad w tym przed
miocie - postanowiono zezwolić 
mistrzom kominiarskim w Łodzi na 
pobieranie - poczynając od dnia 
1 lipca r.h. - następujących opłat 
kwartalnych za czyszczenie komi
nów w mieście: 

Za palenisko w domu partero
wym lub l-piętrowym zł. 0,35; za 
palenisko w domu 2 lub więcei pię
trowym - zł. 0,20; za komin cen
tralnego ogrzewania w domu par
terowym lub l-piętrowym oraz za 
piec piekarski zł. 7,50; za komin 

centralnego oirzewania w budynku 
2--lub więcej piętrowym oraz za 
piec piekarski z wieloma przewo
dami - zł. 12,-; za przewód ko
minowy w kuchniach hotelowych 
i restauracyjnych oraz pralniach i 
jadłodajniach zł. 6,-;· za komin 
przemysłowy oraz za przewód ko
minowy w farbiarniach, mydlarniach 
i masarniach - zł. 9,-. 

Palenisko zwykłe winno być czy
szczone raz na miesiąc, przewód 
kominowy w kuchniach hotelowych, 
pralniach i jadłodajniach - raz lta 
2 tygodnie, zaś piec piekarski, ko
min centralnego ogrze\\"ania i ko
min przemysłowy - raz na tydzień. 

- Zachorowania na choroby za
kafne w ŁodzI. W ciągu ubie
głego tygodnia. t. j. od 10 do 16 lip
ca r. b. włącznie, do Wydziału 
Zdrowotności Publicznej zgłoszono 
następujące wypadki chorób zaka
źnych: dur brzuszny 12 wypadków 
(w ub. tyg~ 13), czerwonka 4 (2) 
płonica 1 7 (17), błonica 8 ( 6), drę
twica karku O ( I), odra ł 7 (22). ró
ża O (1), krztusiec 16 (8), gorączka 
połogowa O (2). jaglica 7 (6)
razem 81 wypadki (76). 

z tYCIA MIAST POLSKICH 

Wybory do Rad MieJskich. 
Dalsze wyniki (nieoficjalne) wy

borów do Rad Miejskich w woje
wództwach centralnych i wscho .. 
dnich przedstawiają się, jak nastę
puje: 

August6w. 

Chrześcijańska Demokracja -
14 mandatów, P.P.S.-5 mand., lis
ty żydowskie - 5 mandatów. 

Lista nr. l {Jedność robotnicza 
(komuniści) 3.266 gł. - 13 manda
tów, nr. 2 (P.P.S.) 587 głosów - 2 
mand., nr. ; (Blok mieszczański) 
2.453 głosy - 9 mandatów. Ppzo
stałe listy mandatów nie otrzymały. 

Dllble. 
Polski blok "Zjednoczenie" - 6 

mand., P.P.S. - 1 mand.,. niemie .. 
cka part ja pracy -1 mand., ortodo
ksi - 2 mand., folkiści ..:...... 2 man-

Czeladi. daty. 
Na ogólną liczbę 9.974 upra- I Janów LubeBski. 

wnionych ~o głosowania, glosowało Lista Zw. L. N. - 7 mand., li~ 
6.687 ł czyli około 66 proc. I sta rzemieślniczo" robotnicza (sym .. 
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patycy P.P.S.) - 3 mand., lista in
teligencji bezpartyjnej - 4 mand., 
lista secesyjna (bez zab lrwienia po
litycznego) - 2 mand., mieszczańska 
bezpartyjna - 1 mandat, ortodoksi 
-4 mand., Bundrodłam ortodoksów 
i odłam Bundu po 1 mandacie. 

Jądrzej6w. 

Blok partyj centrowo-prawico
wych-B mandatów, P.P.S.-B man
datów, Rzemieślnicy żydowscy -
l mand., Drobni kupcy żydowscy-
1 mand" Ortodoksi - 2 mand., Bez
partyjni żydzi -2 mand., Związek 
masarzy i kupców straganiarzy-
1 mand., Społecznicy żydowscy-1 
mand. 

Kraśnik. 

Głosowało 4378 osób, uprawnio
nych do ~łosowania było 5195. 

Lista robotniczo - rzemieślnicza 
(sympatycy P. P. S.)-7 mandatów, 
lista bezpartyjna robotnicza - 5 
mandatów, Z. L. N.-2 mandaty, ży
dowskie zjednoczenie kamieniczni
ków, ortodoksi i sjoniści, występu
jący wspólnie-l1 mandatów, Bund 
- 1 mandat. 

Konin 
Blok Zjednocz. gosp. polsko 1847 

gł. - 13 mand., P.P.S. 592 18. - 4 
mand., Poalej Sion 87 gt·-O mand., 
Bund 251gł. --2 mand., blok żyd. 
720 gł. - 5 mand., żyd. kom. bez .. 
part. 117 gł. - O mand. 

Kowel. 

Lista chrześcii·-narod.-~ mand., 
P.P.S. - 5 mand., rusini--2 mand., 
żydzi - 14 mand. 

KofiskJe. 

Ch. D. - 3 mand' f P.P. S. - 3 
mand., bezpartyjni - 5 mand., na
rod. blok żyd. - 11 mand., Bund--
2 mand. 

Kowel. I 

Zjednoczona lista polska 796 gło
sów - 4 mandaty, P.P.S. 1,203 gł .. 
- 6 mand" żyd. lista demokr. - 1 
mand., żyd .. rzemieśin. - 2 rnand., 
żyd. blok narod. - 4 mand., Bund 

- 2 mand., żyd. lokat. 2 mandaty, 
żyd. rzemieśln. (praw.) - 1 mand., 
Rusini -.2 mandaty. 

Kozienice. 
Ch. D. - 7 mandatów, P.P.S.-

5 mand' f komuniści - 2, listy ży
dowskie - 10mand. 

Luk6w 

Blok gosp. pol. - 7 mandatów, 
P.P.S. - 7 mandatów, Poalej Sjon 
prawica - 1 mandat, Stow. żydo
wskich rzemieśln. majstrów-l mand., 
Klasowe związki zawodowe żydo
wskie-l mand., Centralny Związek 
rzemieśln. żydowskich - 1 mand., 
Zjednoczony żydowski komitet re
ligijny --: 5 mand., Ortodoksi - 1 
mand. 

"owo-Świąclany. 
Lista P.P.S., Zw. Zawod. i intelig. 

pracuj. 751 głosów - 6 mandatów, 
blok żydowski 421 gł. -4 mand., 
lista "sympatyków starego burmi
strza" 202 gł. - 2 mand. 

Opoczno. 
Lista chrześcij.-narod. - 8 man

datów, P.P.S. - 8 mand., żyd. blok 
narod. - 4 mand. 

Pulawy. 
Lista nr. 2 (P.S.P.) 807 głosów-

6 mandatów, nr. 5 (Poale Sjon le
wica) 553 gł. - 4 mand., nr. 7 (żyd. 
bezpart.) 216 gł. - 1 mand, nr. 8 
(żyd. blok narodowy) 613 gł. - 5 
mand., nr, 9 (Bund) 23 gł.-Omand., 
nr. 10 (pol. blok narod.) 753 gł. -
6 mand., nr. 11 (klub Polek. narod.) 
246 gł.-1 mand., nr. 12 (ortodoksi) 
74 111. -- O mand. 

Plticz6w. 
Zw. Lud.-Narod. - 9 mandatów, 

narod . .r- bezpart. - 2, PPS. - 4, 
listy żydowskie - 9 mand. 

Parczew. 

Na 4709 uprawnionych głf>lowa
lo 3678 osób. 

Zjednoczenie dzielnicowe (cen
trum) uzyskało - 5 mandatów, ko
mitet ~hrześcijański - 3 mandaty, 
., wierni synowie kojcioła" -1 man" 
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dat, żydowski blok narodowy - 9 
mandatów, ortodoksi -;- 2 mandaty, 
żydowski blok denl0kratyczny - 1 
mand. ' 

HadzieJ6w. 
Lista narod. - 2 mandaty, Pf>S. 

- 7, blok narod. żyd. - 2, rze
mieśln_ żyd. - 1. mand. 

Skalbmierz. 
Lista nr. 1 (ortodoksi) - 3 man

daty, nr. 2 . (unieważniona), nr. 3 
(lisŁa narod. - polska) - 9 mand., 
nr. 4 (str. chłopskie) - O mand. 

Słomnlki. 

P.P.S. - 5 mandatów, b10k po
stępowy - 7 mandatów, żydowska 
gmina wyznaniow'a - 4 mand., ży
dzi rzemieślnicy - 1 mandat, blok 
narod. - 3 mandaty, sjoniści - 1 
mandat. 

Słasz6w 

Liczba uprawnionych 4642, gło
sowało 4305, czyli 93 proc. 
Lista nr. 4 (Bund) 295 głosów - 1 
mandat, nr. 5 (Poale Sjon) 164 gł. 
- 1 mandat, lista zjedn. robotn, ży
dów (komunistyczna) 84 głosy -
bez mandatu; lista nr. 6 (ortodoksi) 
547 głosów - 3 mand., nr. 8 (blok 
żydowski) 993 gł. - 6 mandatów, 
nr. 10 (zjednocz. rolnik., rzemieśln. 
i robotn. chrześcijan) 2222 gł. - 13 
mandatów. 

Słupca. 

Lista Chrześcijańsko- społeczna 
(Ch. D.) - 10 mandatów, lista de
mokr.-postępowa - 8, żydzi - 6. 

Troki. 
Lista narod.-polska - 8 manda

tów, żydowska - 2 mand., karaim
ska·- 2 mand. 

WIerzbnik. 

Lista chrześc. narod. - 6 mand., 
P.P.S. - 9 mandatów., zjednocze
śnie żydowskie - 4 mandaty, lista 
gospodarczo-lokatorska - ł mand., 
komitet żydowsko-robotniczy - ł 
mand., blok żydowski - 3 mand. 

Włodzimierz. 

Zjednocz. lista polska (centr.-pra
wic.) -4 mandaty, P.P.S.-2 mand .. 
rusini - 4 mand., żydzi-14 mand, 

Złoczew. 

P.P.S. - 3 mand., lista mieszcz. 
polsk. - 4 mand., mizrachiści - 1 
żydzi bezpart. - 1, kupcy chrześcij: 
- 1, Poalej Sjon 2 mand. 

Nowe władze miejskie 
w Warszawie. 

Wedle ostątecznego wyniku wy
borów członków Prezydjum Rady 
Miejskiej oraz Magistratu m. stoI. 
Warszawy - skład osobowy no
wych władz miejskich stolicy przed
stawia się następująco: 

Rada Miejska: prezes - R. J a
worowski (P.P .S,); wiceprezesi -:
W. Ziółkowski (PPS.), St. Wilczyń
ski (Koło Narod. Gospod.), J. Ro .. 
gowicz (KI. uzdrow. gospodo miejsk.), 
M. Mayzel (Koło żydowskie); sekre .. 
tarze - ks. J. Szmigielski, Si. Hir
szel, W. Zawadzki, R. Tomczak, 
Si. Gliszczyńska, Wł. Kompało, dr. 
Hindes, G. Zybert 

Magistrat: prezydent miasta -
in~. T. Słomiński (Koło Nar.":Gosp.); 
wIceprezydenci - :S. SznoŁański 
(P PS.), M. Borzęcki (Koło ł Narod ... 
Gosp.), dr. W. Bogucki (PPS.); ław
nicy: dr. K. Ilski, J. Zadanowicz, 
K. Koralewski, inż. K. Tyszka, 
J. Tłuchowskij (Nar. Koło Gosp.) .. 
A. Szczypiorski, A. Barykai dr. St. 
Kopciński (PPS.); sen.: Koerneri 
dr. Bychowski (blok narod. żyd.)j 
St. Zieliński (KI. uzdr. gosp. miejsk.); 
inż. Alter (Bund). 

PrezydJum Rady Miejskiej 
w LubUnie. 

W dniu 14 b. m. odbyło się kon
stytucyjne posiedzenie nowowybra .. 
nej Rady Miejskiej m. Lublina. 

Prezesem Rady wybrany został 
dyr. Kunicki (PPS.); na wicepreze
sów wybrano rr. Gnoińskiego i 
Gerszengirna ... ; na sekretarzy r.r" 
Swiębadę i Mączyńskiego (P.P_S.); 
Goldbluma (Bund) i Szykulskiego. 
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OGŁOSZ'ENIE. 
Komitet Budowy Teatru Miejskiego przy Magistracie m. Łodzi 

ogłasza niniejszem przetarg publiczny na roboty murarskie wraz z izola
cją fundamentów przy budowie gmachu teatralnego na placu miejskim, 
położonym przy zbiegu ulic: Kilińskiego, Narutowicza i Skwerowej (park 
Kolejowy). 

Oferty w zapieczętowanych kopertach z napisem "Oferta na ro
boty murarskie przy budowie Teatru Miejskiego w Łodzi" składać należy 
w terminie do dnia 26 .. go lipca 1927 roku godz. 12-ej w Biurze Komitetu 
Budowy Teatru Miejskiego (Magistrat m. Łodzi, Plac Wolności 14, pokój 
nr. 14, gabinet wicedyrektora Zarządu Miejskiego M. Kalinowskiego). 
• Ślepe kosztorysy wydaje oraz wszelkich informacyj udziela kie-

rownik budowy p. arch. D. Lande, Al. Kościuszki 69, codziennie w godz. 
od 15 do J 7-ej. 

Komitet Budowy Teatru Miejskiego przy Magistracie m. Łodzi za
strzega sobie prawo dowolnego wyboru ofert. ° terminie otwarcia ofert osoby z~interesowane zosŁaną w swoim 
czasie poinformowane pisemnie. 

Łódź, dnia 15. lipca 1927 r. 
Komitet Budowy Teatru Miejskiego 

przy Magistracie m. Łodzi. 
-

Przewodniczący Sekcji 
Budowlanej Komitetu: 

( -) Ini. Gole. 

Przewodniczący Komitetu: 
Wiceprezydent m. Łodzi 
(-) W. Groszkowski. 

Miejski Kinematograf Oświatowy 
TEL. 18-26. WODNY RYNEK (róg Rokicmskiej), PROGR. 27. 

dojazd tramwajami 6 i 10. 

Od wtOrku. dn. 19 do poniedziałku. dn. 25 lipca 1927 r. 
Dla DorosłlPch: początek seansów codziennie (, g. 18.45, 20.45 

(w soboty i niedziele o g. 16.45, 18.45 i 20.45). 

WIEDEN' MIASTO 8 aktów pogodnego na-
I stroju, rozkosznych sy-

MOICH MARZEN' I tuacYi.i zabawnych 
"qUI pro quo". 

':ł6::!YCh: HARKY L1fOTKE. LI LI Aft HARłEY i lARY KlD. 
Dla Młodzież,: początek seansów codziennie o godz. 15 i 16.45 

(w soboty i niedziele o godz. 13.15 i 15). . , . 

W DOLINIE SMIERCI (~t~~~~ 
Dramat w 8 częściach włg. powieści ZANE I Nad PRODUKCJA 

GREYA "Wędrowiec dzikiego Zachodu". program: iELAZA I STALI. 

W poczekalniach kina codz. do g. 22 audycje radjofonlczne. 

Redaktor: Marjan Tarłowski. Wydawnictwo Zar~lldu m. Łodzi, 
------------------------Tłecanl ... Aozw .... &6df. Al. Kole. 41. 
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