
ZfłRZ 
Redakcja i administracja 

Plac: Wolności 1. 

Admini::ltracja czynna od goaz. 9-12 wp. 
Redakcja od godz. 1-2 po poludr:iu. 

Prenumerata:: Kwartalnio • Mk. 30.
Miesięcznie • " 10.-

M. ŁO ZI 
Ogł oszenle: Wiersz petitowy (trzy 
szpalty na stronie) Mk. 3.-Przed tekstem 
Mk. 8.- za wiersz (dwie IIIzpalty na 

stronie). Drobn,? 40 fen. za wyraz. 

Cena egzemplarza 3 Marki 

Ni 23. (34.) I Łódź, wtorek, 8 czerwca 1920 r. I Rok II. 

Dział Sprawozda \vezy. 

Z obrad Magistratu. 

Posiedzenie 40-te z dnia 21 maja 
1920' roku. 

.N'2 824. Zgodnie z ~nioskiem 
Odziału Podatkowego NQ IV-a 1920;20 
z dn. 20 maja 1920 r., postanowiono 
stosownie do ogłoszonej w Dzienni
ku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
NQ 38 l dnia 13 maja 1920 r. (poz. 
216) "Ustawy z dnia 29 kwietnia 
1920 r. o zakazie dokonywania wy
płat W walucie rublowej rosyjskiej i 
przerachowaniu zobowiązań rublo-

, wych nEi marki polskie", uzupełnić 
uchwałę Magistratu Nil.2 z dnia 10 
marca .1919 r. w sprawie obliczenia 
rubli, wpłaconych w r. 1915/16 przez 
różnych mieszkańców miasta 'na .po
czet udziału w przymusowej poźycz
<:e miejskiej rublowej, w ten sposób, 
że . sumy rublowe należy przeliczyć 
po kursie 216 na marki polskie i 
zapisać na poczet udziałów, określo
nych na zasadzie dokonywanego od 
roku 1918 przymusowego rozkładu 
pożyczki miejskiej, zaś zastrzeżenie, 
zawarte w ostatniem zdaniu wspom
nianej u<:hwaly Magistratu, urtiewaź
nić. 

.N'2 826. W myśl' wniosku NA 
IV"a HH9j20 z dnia 10 ą'laja 1920 r. 

upoważniono Oddział Podatkowy t -

, w wypadkach, gdy po bezowocnem 
przypomnieniu lub pomimo przy
znanych ulg płatnik nie uiścj we 
wskazanym mu terminie sumy udzia
łu w przymusowej pożyczce miej
skiej, do wymierzania jednorazowe
go podatku w wysokości 25()/o zaleg
łej sumy, zgodnie z ~ 9 Ustawy o 
przymusowym rozkładzie pożyczek 
miejskich. O ile jednak, wskutek 
wymierzenia jednorazowego podatku, 
płatnik zobowiąże się do uiszczenia 
całej sumy udziału w określonym 
terminie, Oddział Podatkowy mocen 
jest odroczyć pobór podatku do cza· 
su wpłacenia całkowitej sumy udzia
łu, poczem podatek zostaje umorzo
ny; w razie niedotrzymania zobo
witlzania przez płatnika, podatek wi
nien być natychmiast wymierzony 
od zaległej sumy udziału i pobrany. 

.N'2 855. Zaakceptowano uchwa
łę N2 1 Wydziału Budownictwa z 
dnia 29 kwietnia 1920 f., przyjętf( 
pzzez Oddział Podatkowy i postano
wiono, wobec zatwierdze:lia przez 
Radę Miejską na posiedzeniu w dniu 
17 marca 1920 r. "Ustawy Miejsco
wej, dotyczącej urządzenia piekarń i 
zakładów cukierniczych": 

1) piekarniom juź egzystującym, 
za wyjątkiem mieszczących się w 

I. 

sutery. nach. WYda. wać koncesie .. · na 
czas do dnia 31 grudnia 1920 t.; o 
ile w ciągu tego czasu właściciel 
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piekarni nie zastosuje się do no
wych przepisów i nie uzyska od 
Wydziału Budownictwa odpowiednie
go zaświadczenia, piekarnia winna 
być z dniem l stycznia 1921 r. zam
knięta; 

2) od właścicieli piekarń nowo
powstł1jących źądać całkowitego przy& 
stosowallia się do nowych przepi
sów; w przeciwnym razie nie mogą 
oni uzyskać zatwierdzenia planów 
przez Wydział Budownictwa i kon
cesji na prowadzenie piekarni od 
Urzędu Przemysłowego w Łodzi; 

3) właścicielom piekarń, znajdu
jących się w suterynach, koncesyj 
zupełnie nie wydawać i żądać niez-
włocznego ich zamkniecia; , 

4) podąć do pubłicznej wiadow 

mości tekst uchwalonych przez Radę 
Miejską przepisów o urządzeniu pie
karó i niniejszej uchwały Magistratu, 
aby w ten sposób prawnie ·nadać im 
moc obowi(!\zującą, oraz 

5) zawiadomić o niniejszej uchwa
le Magistratu Urząd Przemysłowy w 
Łodzi, cełem przestrzegania jej przy 
wydawaniu odpowiednich zezwoleń. 

Z obrad Rady Miejsk.i~i. 

Prołokuł 

~~ (II) sesji posiedzenia Rady Miejskiej 

Ł6dź, dnia 1 czerwca 1920 r. 

Komplet radnych: 72. Komplet członków 

Magistratu: 11. Obecnych radnych: 54. Óbec
nych członków Magistratu! 10; 

Posiedzenie otworzył o godz. 7 min. 40 
wiecz. :t;&stępca przewodniczącego Rady Miej

sJdej, r. L. M. Kern, W obecności I quorum 
Rady Miejskiej (64 członkąw), zaprosiwszy do 

stołu prezydjalnego n. sekretarzy: W. Dolec
kiego iW. Adamskiego, oraz sekretarza' pre

zydjump. P. Rundo do prowadzenia proto
kułu. 

Przyjtto do· ·wiodomości. 
1.. lawla.a.Ennienia r,adnych: Babiacktego, 

~ńkow~]ij&j"F8i1erSonał Ficbny, Gulew.skiego, 

J~r~nQw~go.K~p1ana, •.. Kelligsberga, . K9źmiń':' 
1Sl1l11ł9,!Q:. Kropfa, lk1fbo:ńilcl:e,g,o,MaciM~iej, Mar-

------------.------------------
gaUsa, Pogonowskiego, Remiszewskiego, Wasz

kiewicza i Zylberbogena, usprawiedliwiających 

nieobecność swą na posiedzeniu dzisiejszem. 
2. a) Odezwę Magistratu z dnia 26 ma-

I 

ja r. b. treści następującej; 

"Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 kwiet
nia r. b. w spz:awie ustawy o podatku od przy
rostu warto~ci nieruchomego majątku wymaga 
drobnej poprawki ;redakcyjnei;w § 9-ym, a mia
nowicie w ust. II-im, wierszu 3-im powinno 
być; 

w dniu l lipca W początku bieżącego pię-

ciolecia. 
zamiast: 
w dniu 1 lipca bieżącego ·pif)ciolflcia. 

Magistrat prosi o zaakceptowanie tej po-

prawki i wniesienie jej do protokułu. u 

b) Oświadczenie prezydjum, Iże życzeniu 

Magistratu stanie się zadość. 
3. Komunikat prezydjum, że przerwa w 

obradach Rady Miejskiej (ferje letnie) w roku 

bieżącym trwać będzie od 1 lipca do 15 sier
pnia. 

4. a) Pismo ławnika Wacława Kaffanke 

treści następując~j: 
.. Wobec rozpowszechnianych pogłosek o 

mojej działalności w Wydziałe .Zaprowjanto
liia miasta uprzejmie proszę Prezydjum Ra

dy Miejskiej o przekazanie Konwentowi Sen

jorów tej sprawy". 
h. Oświadczenie prezydjum, że życzeniu 

ławnika Kalfanke stanie się zadość. 
5. Pismo wice-prezydenta Izydora Fa

tersona treści następującej: 
"Przeszło roczna nieprzerwana praca w 

Zarządzie miejskim w ten sposób nadszarpa
ła siły moje,że zmuszony jestem dla ratowa:
nia zdrowia zaniechać dalszej nadmiernej a 
nerwowo wycz~rpującej pracy, nieodłącznie z 
mojem stanowiskiem zw.i'ązanej. Z żalem 

pl zeto składam na ręce Szanownej Rady re
zygnację ze stanowiska wice-prezydenta mia
sta. prosząc zarazem o laskawo jej przyjęcie, 
jako też o wyb6rzastępcy, któremu m6głbym 
nie zwłocznie przekazać agendy powierzonych 

mi wydziałów. 
Ustępęjąc ze stanowjska, niech mi wolno 

będzie zł.:>żyć Szanownej Radzie z głębi ser
ca płynące słowa podzięki za zaszczytne za

ufanie, jakiem mnie darzyć raczyła w ciągu 
przeszło rocznej mojej . pracy na wyjątk0we 
tradnym a odpowiedzialnym posterunku, zau

fanie, któremu sta~ałem się zadośĆ uczynić 
wedle sił i Jl1ożno$ci" • 

(Patrz postanowienie w tejże sprawie A. l). 
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WybrfiflO: 

1. Na wice-prezydenta na miejsce 
ustępującego członka Rady Miejskiej r. Fater~ 

sona -- członka Rady Miejskiej ławnika Je
remjasza Klocmana (przez aklamację). 

Po stwierdzeniu przez przewodniczącego 

wyniku wyborów frakcje: "Konfederacja Zrze
szeń", .. Bund i .. P. - C u przez usta swych 
przedstawicieli oświadczają. że w wyborach 
powyższych udziału nie brały. 

2. Do' okręgowej f\oroisji podat
ków od zysków wojennych dla m. 
to dzi. 

(w związku z odnośna, odezwą Urzędu 

Skarbowego z d.ńia 15 maja r. b. za N~ 17484) 

a) na członków: 
Dawida Borkowieza, Kazimierza Łapczyń-

skiego, 1ana Smarzyńskiego i Franciszka Szy
lera: 

b) na zastępców: 
Artu ra Goldstadta, Teodora Keilicha, Ste

fana Morozowicza i L. Stankiewicza; 

3. Do t1iejscowej Kor;nisji dla 
określenia wysokości zapomóg na 
odbudowę gospodarstw zniszczonych 
skutkiem wojny (w związ.ku z odnoś
nym okólnikiem N2 3 Województwa Łódzkiego. 

0epartamentu Prezydialnego ż dnia 10 kwiet~ 

nia 1920 r.) - u. Abrama Langlebena i Teo
fila Pola. 

4. ~) O komisji Skarbowej: - r. 
Teofila Pola. 

5. Do Komisji Pracy -, r. Józefa 
GU'lowskiego. 

Wyborów dokonano przez aklamację. 

U~h\\?fil~no; 
I 

11. Poza porządkiem dzienym. 

L . W spr@wie rez~gnfiejiwic:e .... 
prezydenta fatersonfi: 

Rada Miejska, ptzyjmując do wia
domościresygnację wice-prezydenta 
Fatersona, wyraża mu serdeczne po
dziękowanie i uznanie za owocną 
pracę dla Zarządu miasta. 

Uchwalę powzięto jednomyślnie. 
tia sali rozlegają się oklaski. 

n. 'Yl sprawie, wyber'ów azu ... 
. pe~mia}ą<!y(?bdGDdtt{la~ji Budo\\? ... 

nt <!twa 

Wezwać t""agistrat do polecenia 
Delegacji do kooptowania z· pośród 
obywatelstwa dwuch brakujących 
członków, przyznając te mandaty 

i stronnictwu P. P. S. 

! iI L \oJ S[H"Ci'\\ii<:: \\1ypłaecnia na ... 
a(~zy~ie1st\"{J miejskj(!h szkół PO\~ ... 
s,,~r,~~~hnych \'Jymlgroaztnia dla stoż .. 
by tychże szkc)?: 

Rada Mjejska~ przychylając sie: do 
wniosku l'V\agistratu lit 8:5!J z dnia 
21 maja 1020 r., postanawia: 

1. podwyższyć o z dniem 
1 maja 1920 r. kwot~, wypłacaną 
miesięcznie nauc:zycielstwu mieiskich 
szkół powszechnych na wypłatę wy
nagrodzenia dla służby tychże szkół; 

2. wezwać Magistrat do asygno
wania kwoty powyższej z właści
wych pozycyj. budżetu Wydziału 
Szkolnictwa. 

IV. \1/ sprtlwie \\)ydziekniflka .... 
sy Wydziała Zaprowiantowani o 
miasto od Głóronej ł({)sy l'\iej .. 
skiej: 

Rada Miejska, przychylając się 
do wniosku Magistratu Ns 881 z dn. 
31 maja 1 920 r.~ oraz w związku z 
właściwem poleceniem Ministerstwa 
f\prpwizacji i uchwałą Rady Miej
skiej, postanawia: 

1. wyłonić Komisję, złożoną z 
członków Magistratu, 2 członków 
Rady Miejskiej i fachowca-buchalte-
ra, która zajęłaby się opracowaniem 
prQjektu rozdzielenia 'wyżej wymie .. 
nionych kas, zbadaniem dotychcza
sowego systemu rachunkowości Wy
działu Zaprowjantowania ITIlasta oraz" -, 
przeprowadzeniem ewentualnej re
dukcji personelu tegoż Wydziału; 

2. delegować do rzeczonej Komi
sji z ramienia Rady Mie}skiej człon
ków Rady: F. Jaranowskiego F. 
Wójciaka. 

Wyborów dokonano przez akla-
ma~ę.. . 

Frakcja Zydowska i Zydów-Orto
doksów nie brały udziału w wybo
rach. 

VI spffiwie interpe1a~ji rrokc:ji 
"B(mG1 II treś~i następają<!(j: 
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Na poprzedniem posiedzeniu 
Rady Miejskiej została przyjęta uch~ 
wała, wzywająca Magistrat do załat~ 
wieni6 strejku robotników piekar .. 
skich w piekarniach miejskic!l w 
myśl żądań robotników. 

W obec tego, źe ;' strejk trwa w 
dalszym ciągu, zapytujemy Magi
strat, dlaczego uchwała Rady Miej
skiej dotychczas nie została wyko
nana i co Magistrat zamierza uczy
nić dla natychmiastowego załatwie
nia zatargu". 

Po wysłuchaniu odpowiedzi pre
zydenb:i Rżewskiego, że sprawa ta 
b~dzie przedmiotem obrad specjalnej 
narady stron zainteresowanych, zwo
łanej . n~ dzień 2 czerwca r. b., i nie~ 
zawodnie zała~wioną zostanie w spo
sób pożądany dla obydNóch stron,
przyjęto wyjaśnienia Magistratu do 
wiadomości, uznając je za wystar
czające. 

B. W spr"waQh objętyeh po ... 
rządkiem dziennym. 

I. W sprawie podwyższenia 
opłat za Qzyszezenie i wymiata ... 
nie kominów: 

. Rada Miejska, przychylając się 
do wniosku Magistratu Nil 880 z dn. 
31 maja 1920 r., postanawia: 

1. podnieść prowizorycznie z 
dniem 1 kwietnia 1920 r. o 50% op
łaty, pobierane za oczyszczanie i 
wycieranie kqminów w m. Łodzi 
(ścisłe okreś~enie podwyżek nastąpi 
po ustaleniu iI~ści kominów w m. 
czerwcu 1920 r.); 
. ,2. podnieść z dniem 1 maja 

1920 f. pobory pracowników komi
niarskich na zasadach ogólnych, sta
sowanych względem innych pracow
ników miejskich; 

·3. podnieść czeladnikom komi
niarskim dodatek na obuwie z mk. 
750.- do 1.500.- rocznie; 

4. wezwać Magistrat .. do. wyko
nania tej uchwały. 

II. VI sprawie przeprowadzel-4 
nia semoQji stos~IUk6~, pancrjąQyQh 
w polieji łódzkiej: 

I 
Po zreferowaniu sprawy w imi~

niu Komisji do Spraw Ogólnych 
przez r. Sławińskiego, przytoczeniu 
przez rr. Lichtensteina i Rapalskiego 
szeregu faktów, ilustrujących stosun-

I ki, panujące w policji, i rzucających 
l jaskrawe l światło na całą sprawę 

oraz zgłoszeni.u w tej mierze wnios~ 
ków, - przyjęto następujące rezo
lucje: 

]. a) Rada Miejska uznaje, że 
policja winna. stać na straży prawa i 
bezstronności. Łódzka policja w ca
łym szeregu aktów pogwałciła te kar
dynalne zasady. Dokonywano w lo
kalach robotniczych rewizji, szyka
nowano związki zawodowe, uniemoż
liwiano wglądanie w gospodarkę po
licji; funkcjonarjusze policji zgłodnia
ły tkm zgromadzony przed Magi
stratem wzywali do gwałtów i wykro
czeń przeciw władzom miejskim, 
organizowano w fabrykach ochranę 
dla szpiegowania robotników, two
rzono specjalne kadry łamistrejków, 
szpiegowano członków Magistratu, 
wydawano polecenia ajentom policji 
kryminalnej, ażeby za wszelką cenę 
zbierali kompromitujące szczegóły z 
życia prywatnego członków Magi" 
stratu i Rady Miej~kiej, ajenci policji 
kryminalnej proponowali podrzuce
nie worka z odzieżą amerykańską 
do mieszkania prezydenta miasta. 

Wobec powyższego Rada Miejska 
protestuje przeciw niesłychanym me" 
todom policji łódzkiej, zwracając się 
jednocześnie do posłów łódzkich i 
rządu o przeprowadzenie koniecznej 
sanacji'. 

b) Wezwać Magistrat do prze
słania odpisu przebiegu ·śledztwa 
posłom lódzkjm do wiadomości. 

2. Rada Miejska wzywa Magi
strat do poczynienia natychmiasto
wych kroków celem położenia kresu 
gwałtom ze strony policji I nad oby" 
waŁelami miasta, biciu aresztantów, 
wtrącimiu się do akcyj ekonomicz
nych robotnjków i pociągnięcia win
nych gwałtów do surowej odpowie
dzialności, 

W czasie obrad nad sprawą po
wyższą przewodniczyła przejściowo 
r. F\. Koziołkiewiczówna. 
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III. VI sprawie: skłfidki dla Ruch chorych: 
Zwi&zka mifist polskiQh za rok a) w szpitalach miejskich: 
1920: I 
Rada Miejska, przychYlając się do I 

wniosku Magistratu NI! 823 z dnia 31 I 
,- -, I I T"' " t:; E I o I o .... "t; s -o o. 

S Z P ! T f\ L 2 S E'] .~ ~ ~ ~ > :9.~ 
&.~"' Q, a: Ul N &.g '-..g 

maja 1920 r., postanawia: I 
1. wypłacić Związkowi miast 

polskich mk. 49.700.- tytułem skład- I 
ki za rok 1920-ty; I 

2. wezwać Magistrat do asygno
wania kwoty powyższej z właŚciWej 
pozycji budżetu Zarządu Głównego. 

Z powodu spóźnionej pory prze
wodniczący o godzinie 10 min. 35 
wieczór zamyka posiedzenie, odra
czając rozpatrzenie dalszych spraw, 
objętych porządkiem dziennym, do 
następnogo posiedzenia. 

Przewodniczący: (-) L. M. Kern. 

Prowadzący protokuł: (-) P. Rundo. 

Sprawozdanie z działalności \Vy~ 
działu Zdrowotności Publicznej 

w miesi'ącu kwietniu 1920 r. 

Tablica zachorowań i zgonów na 
ostre choroby zakaźne. 

I CHOROBfI 

l. tyfus plamisty 

2. ... brzuszny 

3. " powrotny 

4. szkarlatyna 

5. dyfteryt 

6. dy.zenterja 

7. jaglica 

8. drętwica karku 

9. odra 

10. koklusz 

'

marzec: I kwiecień. 
zach.!7g. zach. jzg 

I 

122\ 18 
! 

tO! 2 
l 121-

32, 9 

913 
11-

38-

18 8 

lI-
I 51 ~1 

J 

111 i12 

12 I ~ 
! 

fj !-

22 j 6 
I 

5!4 
! 

11 1-
13 l 8 

1 11 
91 4 

-I
I 

Stwierdzono 160 zgonów ż po
wodu gruźlicy. 

Działalność poszczególnych insty
tucji Wydziału: 

r 1. Radog. 272 237 263 43 203 7664 

2. Zakątna 79 60 b6 7 76 2225 

3. Chojny 63 38 31 - 70 1959 

4. Drewnow. 137 103 94 17 129 3742 

5. Św. Rleks. 29 19 13 1 34 920 

6. Marii Mag. 103 81 97 - 87 2759 
Razem- 683 538 i5fil 68 599 1i2G9 
b) w szpitalach obcych: 

1. Rony Marji H5 42 68 7 62 3420 

2. Kochan. 862 34 28 9359 10843 
3. Ewangelie. 62 !H 88 2 H3 2024 

4. Poznańsko 117 110 103 15 109 3666 - - - - - - i-
Razem 636 277 287 33 593 19953 

c) w przytułkach położniczych: 

1. przy ul. 
Dzielnej 20 70 74 1 15 fi87 

2. przy ul. 
Sienkiew. 15 81 80 1 15 680 
Razem- ar: oj 151 154 2 30 1367 

Dom Izolac.1 27124512641-1 ~ 793 

Udzielono pora~ w ambulatorjach: 
l. ł Miejskie przy Ryn-

ku Bałuckim • . 21 78 
2. ił Miejskie przy ul. 

Piotrkowskiej • . l J 9H 
3. Chrześc. T-wa Dobro-

czynnoscI . . • 1:354 
4. T-wa Unas Hacholim 2491 
5. przy szp.małż. Poz

nańskich. . . ,2100 
6. przy szp. "Rnny· 

Marii" •••. 1404 - 1072j 

ł\mbulatorjum szkolne: 
1. l f\mbulatorjum 080 
2. II" 972 
3. ItI łI 180ti 
4. IV" 1668 - 5426 

Razem -18152 
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W zakładzie dla ambulatoryjnego 
leczenia świerzbu: 

leczono 857 osób, udzielono porad 
1828. 

Wykąpano w miejskich zakła
dach kąpielowych: 

w ł przy ul. Pańskiej N!ł 115 8653 
w II " n Kilińskiego NI2 120 20092 

Razem 28745 

M.iejska Izba Odkażająca: 

al dokona~ odkaień po: 

" 'IOpO-..o (.'l • 
::I t'II Jemn. 
~,.!>: m. cub. 

1. tyfusie plamistym 114 154 7961 

2. 11 brusznym 33 43 1239 

. 3. " powrotnym 2 2 \120 

: 4. s:a:karlatynie 35 40 2371 

5. dyfterycie H 
l . 

. 6. drętwicy 16 

5 208 

29 1713 

7. innych chorobach 20 ::l 3 1252 

8. brudach 11 15 730 

razem 23,1 ;:')21 15594 

b) oczyściła i odkaziła 50 domów 
w 1924 ubikacjach. 

c) odkaziła w stałym kotle 1039] 
funt .. rzeczy. 

Miejska Pracownia Balderjo
logiczna dokonała 395 badań. 

Prosektorjum Miejskie doko
nało 12 sekcji klinicznych, 9 sądo
wych i 24 rozbiorów histopatologicz
nych. 

Miejski Odd.ział Przewozu Cho~ 
rych przewiózł: przy chorobach 
udzielających sJę2010sób 
p't:zy chorobach nieudziel. się 66 " 

otaz 15 zwłok 

ogółem 28'2 osób 

Sekcja do wałki z gruźlicą: i 

aJ do poradni zgłosiło się 704 
oso~r; dorosłych 303 i dzieci 401. 

,-------------------------
Z nich zhadano skierowano: 

I' I' 1'1 
-

1-0 lU' 1'\1 l... S 
przez lekarza 

lU ........... IU· ::l <O 
..... Ul 'o'" ... N s::.~ 4,) ....... 0l""'ł' 

.- ~ Q. .g f.1! 

J 

do szpitala 31 32 6 69 

lecz. ambulator. 11 2 8 21 

na obserwacji 10 2- 12 

do kontroli - 37 37 

do Kons. Chojeńsk. 111 2- 113 

brak objaw. gruźl. 18 44 2 64 

lecz. lampą kwarc. - 93 - 93 

" 
prom. Roentg. - 68 - 68 

do Sanat. w Chojn. - - 59 59 

II Ligi Przeciwgruż. - - 2 2 

lecz. słońcem - - 5 5 
--- - - -

razem 181 280 92 543 

dol'. dz. dor. dz. dor. dz. dor. dz. 
181 - - 280 37 45 2tB 325 

b) Stacja tuberkulinowa zasz· 
czepiła 3 osoby" 

c) w pracowni rozpoznawCZej 
badano plwociny 224 osób, z tego 
z wynikiem dodatnim 16 - ujem

I nym 208. Badano krew 19 osobom 
I z tego z wynikiem dodatnim 10. I d) sanitarki dokonały 456 wy~ 
I wiadów. 

l -Lekarze dzi'elnicowi: 
. 1. udzielili 264 porad ambulato· 
l ryjnych. 

2. odwiedzilj,463 chorych obło·ż
nie; z tej Iic,zby skierowali do szpi
tali i przytułków 105 osób. 

3. stwierdzili 285 przypadków 
zachorowań zakaźnych, Ci mianowi
cie: 

błonicy "l 

gruźlicy 131 
płonicy 8 
drętwicy karku 5 
czerwonki 1 

świerzbu 2 
grypy 50 
duru brzuszneg.o ~6 

" 
plamistego 54 

" 
powrotnego 2 

gor~ połogowej fi 
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4. dokonali 262 oqłędzin sanitar~ 
nych i 332 oględzin zwłok, 

f), wydali opinję na 146 wezwań 
G. dokonali 158 wywiadów tyfu

sowych. 

Sprawozdanie kwartalne z dzia
łalności Głównej Kasy Miejskiej 

za czas od 1. I. do 31. IłI. 1920 r. 

pozostałość gotówki 
w dn. 1. 1.-20 r. M. 5.764.4<20.97 
Wpływy wynosiły ,,80.986.793.52 

" 86.751.214.49 
Rozchód " 81.339.B14A7 
Saldo gotówki na I.lV. 

1926 r. pozostało M. 5.41 I.BOO.02 
Listów otrzymano 776, wysłano 

858.-
W celu szybszego zatatwiania in

teresantów 'Została otworzona od dn. 
21. 1.-20 r. dla wypłat 3·cia kasa, 
którą objął p. Tomasz, Katner, 

Odbyły się 3 rewiz,je. W dniu 
31. 1. sprawdzał gotówkę ~~sięgi bu
chalteryjne i dowody kasowe p. T. 
Wójcicki, Korn, i p. J. Gulewski. W 
dniu 27.11. p. Praszkier i p. Helman 
i w dniu 31. 111.-20 r. p. Tempelhof, 
p. Konzon i p. Oberfełd. 

Personel Kasy Głównej pozostał 
bez zmiany. 

• Koszty administracji Kasy Głów
nej wynosiły Mk. 98.105.94. 

a mianowicie: 
Pensje pracowników Mk. BO.019.lJ9. 
Pensje woźno i gom::. 5.1 a3.80. 
Wydatki kancelaryjne" 720.-
Drobne wydatki 11 

Wyd. nieprzewidziane " 
lV\anko kasjerom n 

Komorne Kasy Gł. 
Kasy Podatkowej 

" 

896.63. 
435.82 
900,-, 

10.000.-. 
razem j. w. Mk. 98.105.94. 

Sprawozdanie 
Łódzkiego Komitetu Roz.działu 

Chleba i Mąki za m. styczeń, luty 
i marzec 1920 roku. 

1. Komitet otrzymał z polecenia 
Państwowego Urzędu Zbożowego 
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2. W okresie sprawozdawczym 
wypadły 3 wydawnictwa kart żyw-
nościowych. ,. 

117-te ważne od l-go do 31~go 

I 
stycznia 1020 roku 

l18-te ważne od l-go do 29-go 

I 
lutego 1920 roku 

11 g·te. ważne od l-go do 31-go 
marca 1920 roku. 

II Z powodu niedostatecznej jednak 
dostawy zboża i mąki przez Pań
stwowy Urząd 'Zbożowy na pokry-

j
l cie całego okresu, zale, głe racje okre

sowe zrealizowane zostają przy każ
dym nastąpnym okresie, również 
okresowa racja chleba 117 i 118w go 
okresu 'zmniejszoną została na 4 
funty na osobę.-

Jedna karta żywnościowa upraw-
niała zatem do nabycia w okresie: 

l l 17-ym - 4 f. pieczywa, 600 gr. 
cukru, 1/'1 f. soli ciemnej i 1/a f. sa" 

l li białej; 
118-ym - 4 f. pieczywa·~ 400 gr. 

cukru, 1 f. soli ciemnej, 1/4 f. faso:" 
lit 1/4 f. kaszy, 11/ 2 f. mąki pszennej; 

119-ym - 8 f. pieczywa, 400 gr. . 
czkru, 1 f. mąki pszennej, 1/4 f. ka
szy, 1/2 f. grochu, l f. fasoli i 1 f. 
soli ciemnej. 
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a. W 30-tu sklepach detalicznej 
sprzedaży chleba sprzedano: 

a) pieczywa żytniego. 

MieSiącl CtIJ I~I RAZ~I 
M Ifen. Mk. 'f. 

styczeń 957980 'I, -!55 5269081541 

luty 318920 -155 175406-1 

434865 -175 326148 75 
" 

marzec 947156 - 75 710367-

Ogółem 2658921 3/4 l J 73883029 

b) 
luty 

" 

pieczywa 
6 
3 
6 

pszennego 
-j'85 51'10 
1 30 390 

I 130 7180 
t-o-g-ó-łe-m-I---1-5--I--j-- 16j80 
marzec 

w Hi-tu sklepach sprzedaży mąki 
i cukru 

a) mąki żytniej krajowej 
styczeń 122008 1/2 -150 61004

1

125/ 
marzec 41 - 50 20 50 

l----)-----!....&. -- -
ogółem 122049 1/ 2 I 61024 75 

I b) mąki pszennej krajo\vej 
styczeń 1106 1/ 9 -85 f140173 

luty 34263 - 34142 ł 40 
marz€;c 7872 1/2 ~1 - 7872 5b 
ogółem, 43242 I 42955 63 

c) mąki pszennej ameryk. 
styczeń 400 3/4 -185 340 168 

luty 39630 1/4 - - 63356 45 
marzec 234733 - - 423383 50 

ogółem 274764 487080 63 

d) cukru miałkiego żółtego 
styczeńl 1615 1/ 21 2 1051 3311183 

e) fasoli zielonej 

~zeil 427 13 j-1 1281 1-
f) sacharyny 

racji 

styczeń 2630 - 50 1315 00 

luty 61 - 50 30 50 

marźec 9'065 - - 5B88 -
ogółem 11756 

1-
'I 6753 15.0 

g) cukru miałkiego białego 

~. . I IpO cen'l RAZEM I lesląc tl:b -M -If - I ,en M f 

styczeń 108692 

=1= 
26834°180 

luty 2{)3065 3/4. 1022201,65 
244659 

! 
marzec -- 1009574163 

ogółem 606516 3/4 I 
,-

2300117108 

h) kaw y 

styczeń 811 i/s - - 25498125 
luty 284 1/4 36 - ] 0233 1-

marzec 272 l! 4. - - 1163°1-

ogółem 1368 3/ 8 I 4736112'5 
Iii 

i) kawy żołędziowej 

styczeń 699 1/4 3 - 2097 175 
luty 128 1/,* 3 - 38t" marzec 21 3 - 63-

ogółem 848 l! 2 31~ 2545150 

j) herbaty 

styczeń 1371 5/S 
401= 

44546150 
luty 972 ;1/8 38905 -

marzec 859 3/8 38776,--/=- - 1-
ogółem 3203, 5/8 122227150 

k) c,y kor j i I styczeń 1345 l/<j - - 3023!25 
luty 3830 1/2 - - ~ 20596 75 

marzec 7976 5 60 44665160 

ogółem 13152 , 68285160 

1) śledzi 

s4tuk 

styczeń 34239 - - 7()794/10 
luty 41021 - - 1.1

504
6(5 

marzec 29452 - -- 9488050 

ogółem 104712 286721 15 

ł) mydła w kawałkach 
kaw. 

styczeń 7105 1/4 -,- 63577110 
luty 3859,3/4 

_1- 37121 ........ 

marzec 507 3~L _f_ 8273 150 
I 

ogółem 11472 3
/ 4 I 108971160 
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m) mydła tualetowego I w) s: o I i 

M~esiąc I kawałki I~o cen_I 
M.jfen. 

RAZ~ 
M. l f. 

styczeń 4415 -j60 26491--

luty 14601 -100 8760;60 

-!- I 

marzec 13982 H888i40 

ogółem 32998 
I I 212981-I 

n) marmolady 
funtów 

marzec I 287 1-1-1 4022)43 

o) mydła w proszku 
iuntow 

styczeń I 28 f 1 1
4°1 39

1
20 

p) zapałek 
paczek 

styczeń 20036 -~I- 73551115 
luty 7803 -j- 34441140 

marzec 10931 -i- 53562190 

ogółem 38770 I ~ -5..: 14" HO ,J<- ~)I ,) 

r) ś w i e c 
sztuk 

styczeń 9883 - - 2525181 

luty 611 - - 121 26 

marzec 513 - - 104 92 
! 

2751 90 ogółem 11007 I 
s) papierosów 

sztuk 

styczeń 10510 -1- 492 7120 

luty 8000 -,- 3840j-; 
marzec 6490 -1- 3115120 

;-
ogałem 25000 j 11882140 

t) buljonu 
kostek 

styczeń ,339575 -'02 fJ791~50 

łuty 465961 -102 9319b2 

marzec 218713 -)02 4374126 

ogółem 1024249 102 20484198 

u) kaszy orkiszowej 
funt 

styczeń 
.16423 'I, ~160 26277j80 

luty 11241 3/4 1 60 17986 i80 

marz€>c 22829 .1 160 3ti5261~ 
ogółem 50494 sls 1 j60 807911-

::iąC I /t. I:. Il::-I-R_;-.Z_E_M!-l f-,I 

y) fasoli 
marzec I 658!ł 314 1 8 1- f 52718[-

z) kaszy jaglanej 
~ marzec I n06 1/2 ł 8 ino I 8569190 

ż) kaszy tatarczanej 
marzec I 1186 1--:-1 :10190\60 

ź) 

marzecl 

4. Czynnych piekarń dia Komi* 
te tu było: 

w styczniu 12 
w lutym 8 
w marcu 8 

Produkcja piekarń tych wynosiła 
w styczniu 1318841 funt. pieczywa 
w lutym 1073671" " 
w marcu 1548502 " 
ogółem 39410i4 
do czego zużyta 
w styczniu 
w lutym 

984241 funt. mąki 
822717 " " w marcu 117875t1 

ogółem 2.985094" 
P. S. Wobec podniesionych kosz~ 

tów wypieku . chleba, cena chleba z 
dniem 19 lutego 1020 f. podwyższoną 
została o 75 fenigów za funt. 

ŁQdzki Komitet 
Rozdziału Chleba i Mąki. 

Ił ... ____ ...... _ 

Sprawozdanie z działalności Wy
działu Szkolnictwa za czas od 

1. I. 1920 do 31. UL 1920. 

W okresie sprawozdawczym od
było się 15 plenarnych posiedzeń 
Wydziału, 10 - Komisji Zakupów, 
7 - Komisji lekarzy higjenistów 
szkolnych, przyczem 3 posiedzenia 
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z udziałem higjenistek, 6 posiedzeń 
Komisji Kulturalno-Oświatowej, 7 ':' Ko
misji Opałowej, 2 - ł{omisji bibljo
tecznej i szereg jednorazowych po
siedzeń komisji ad hoc powołanych 
do zbadania szcz:ególnie ważnych 
spraw i przedłożenia swej opinji na 
plenarnych posiedzeniach Wydziału. 

Umożliwienie prawidłowego biegu 
pracy instytucjom podległym Wydzia
łowi było główną cechą charaktery
zującą działalność tegoż w ubiegłym 
kwartale. 

,Napotykane trudności, jak: brak 
poważnej liczby nauczycielstwa (1004., 
oddz. czynnych było 935 osób), brak 
(częściowy) sprzętów szkolnych oraz 

" dostatecznej ilości opału na potrzeby 
szkół, brak materiałów. piśmiennych 
j odpowiedniej odzieży i obuwia u 
młodzfeży szkolnej - zmuszały Wy
dział do czynienia wysiłków, by nie 
dopuścić do przerwania normalnego 
biegu zajęć, by praca szła. Usiłowa
nia te uwieńczone zostały pomyślnym 
rezultatem, gdyż przerwy, wywołanej 
powyższemi przyczynami, nie zano
towano. 

Frekwencja w sikołach wyraziła 
się w licznie 49.800 dzieci. 

Zbyt szczupła w stosunku do fre
kwencji dziatwy ilość bezpłatnych 
obiadów (10.000) była mocno odczu
wana przez Wydział, to też poparł 
on naj goręcej wniosek radnych o po
większenie wydawanych porcyj do 
15.000 dziennie .. Zwiększoną ilość 
rozpoczęto wydawać w tanich kuch-

, nia.::h od d. 1 lutego. 
Niezaleinie od posiłku naby'to dla 

rozdania pomiędzy najuboższą dziatM 

wę szkolną 6169 sztuk skrojonych 
p,łaszczyków, 5266 obuwia oraz 5266 
pat pończoch i skarpetek. 

Zwyżka cen na artykuły pierwszej 
p0tl!zeby wywołała kqnieczność pod
nIesienia wynagrodzenia nauczyciel
stwu i. innym pracown~kom, zatrud
nionym w miejskich ingtytucjach 
szkolnych.' Sprawa ta lostała ure
gukrwana przez Radę Miejską przez 
podniesienie wszelkich poborów miej
skich o 1 OQ%.POCZt\wszy o&d. 1. lu .. 
te~jo bo( :r. 

I 

I 
Prócz polepszenia bytu materjal-

,nego personelowi nauczycielskiemu 
l Wydział czynił starania, by przez na
i leży te postawienie Kursów Pedago-

gicznych dać nauczycielstwu moż
ność drogą słuchania wykładów oraz 

I 

lekcyj wzorowych rozszerzenia i po
głębienia swej wiedzy. Ilość słucha
czów poszczególnych grup przedsta
wiała się następująco: wydział polo-
nistyczny 78 słuchaczów, pedago~ 
giczny 58, matematyczno M przyrodni. 
czy 18, rysunki i śpiew 38 - ogó
łem 192 słuchaczów (czek). 

Przy wynajmowaniu lokali na po
mieszczenie szkół i odnawianiu kon
traktów na lokale posiadane Komisja, 
powołana do wykonywania tych czyn
ności spotkała się z niechęcią do zawie
rania tranzakcyj ze strony właścicieli 
nieruchomości, którzy w oczekiwaniu 
spodziewanej zmiany obOWiązujące
go Dekretu o ochronie lokatorów 
bali się ponieść straty przy odnaję
ciu mieszkań za cenę, przeWidzianą 
w dekrecie, a proponowaną przez 
komisję kontraktową. Na kikadzie
siąt ekspirujących kontraktów j kil
kanaście nowych ofert zawarto za
ledwie kilka. umów. Sprawa lokali 
dla potrzeb szkolnichya jest więc jed
ną z palących spraw miejscowych, a 
nawet ogólnopaństwowych i winna 
być uregulowaną przez Sejm, który 
przy wprowadzeniu w życie . noweL 
ustawy mieszkaniowej .. odpowiednie 
zmiany na korzyść szkolnictwa po
winien poczynić. Dotyc:hszasowe 
przepisy, o ile trwałyby nadał, unie
możliwiłyby normalny rozwój szkoł~ 
nictwa wogóle, a. szkolnictwa pow
szeehnegow szczególności. 

Braki w sprzętach szkolnych i 
pomocach naukowych zostały czę" 
ściowo usunięte i Komisja Zahupów 
zawczasu przystąpiła do opracowa
nia planu, w jaki sposób pokryć za
potrzebowania na przyszły rok szkol
ny. F\keja ta wobec stale zmienia
jących sie cen robocizny i ,braku su
rowców napotyka na wielkie przesz
kody. Udała się jednak zakupić 
znaczną ilość zeszytów po nader 
przystępnej cenie, ·powstał· takie za-
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miar sprowadzania drzewa z lasów I wyznaczył jako swego przedstawicje~ 
państwowych i powołania do życia ! la do Głównej Rady Statystycznej 
własnej wytwórni mebli szkolnych. ! przewodniczącego Wydziału Szkol-

Lekarze-higjenIści powzięli posta- nictwa i Statystyc7nego, ławnika dr. 
nowier1ie sporządzenia spisu dzieci, Kopcińskiego oraz p. Mieczysława 
którym dotychczas nie była szcze- Hertza jako zastępcę. 
piona ospa ochronnna. Po zebraniu 
odpowiedniego materjału liczbowego 
stwierdzono, że należy poddać szcze
pieniu przeszło 15.000 dziatwy. Do 
rozpoczęcia szczepienia postanowio
no przystąpić w poszczególnych dziel
nicach w początkach mies. maja. 

Organizowane przez Komisję Kul
turalno-Oświatową przedstawienia te
atralne i koncerty symfoniczne cie
szą się wielką frekwencją i popular
nością ze względu na dobór treści i 
przystępne ceny. Każdą z imprez po
przedza starannie opracowana pre
lekcja, ułatwiająca, publiczności nale
żyte zrozumienie intencyj autor~w. 

Poranki artystyczne dla dZIatwy 
szkolnej w wykonaniu młodocianych 
amatorów zyskały całkowicie uzna
nie i sympatję młodzieży szkolnej, 
która tą drogą boga d zasób swej 
wiedzy, poz~ając perły , literackie. i 
muzyczne w starannem wykonamu 
rówieśników-kolegów. 

Po porozumieniu się z Min. Kul
tury i Sztuki postanowiono zorgani
zować wystawę prac dziecięcych pod 
nazwą "Sztuka dziecka", Otwarc~e 
wystawy projektowanem jest w kon
cu b. roku szkolnego ewent. w po
czątku roku przyszłego. 

W celu umożliwienia ogółowi 
mieszkańców naszego miasta oraz 
zarządom innych miast Państwa na
szego zapoznania się z całokształtem 
działalności władz szkolnych na tere
nie łódzkim powstał projekt opraco
wania "Rocznika Szkolnictwa miej
skieg,o". Nad zrealizowaniem proje~ 
ktu pracuje specjalnie wybrana ko
misja. Ukazanie się "Rocznika" spo
dziewane jest pod koniec b. roku 
kalendarzowego. 

I(ronika MIejska. 
--------.~--~~~------

Przedstawiciel Magłstratu do 
Gł~Rady Statlystyc,znej. Magistrat 

- Równowaźnik opałowy dla 
nauczycielstwa. J'v\agistrat posta

I nowi! przedłożyć Radzie J'V\iejskiej 

! wniosek Wydziału Szkolnictwa doty
czący podwyższenia o 200 Mk. dru" 

I giej raty równoważnika 9,pałoweg? 

! wypłaconego nauczycielstwu szkoł 
powszechnych w maju r. b. za czas 
od 1 stycznia do 80 czerwca. 

- Podwyższ.enia pensji. Magistrat 
podwyższył pensję dozorcom oddziału 
brukarskigo do 85 mk. dziennie oraz 
przyznał 1m jednorazowy dodatek 
drożyźniany w wysokości 75°/0 pen
sji kwietniowej płatny w trzech ra
tach. 

- Spłata zaliczek. Robotnicy 
miejscy, którzy w czasie miesięcy 
zimo Nych korzystali z zaliczek spła
cali takowe w ratach tygodniowych 
w wysokości !TIk.10 Wobecogółnego 
podwyższenia stawek zarObkowych 

I
I Magistrat postanowił podnieść wyso' 
kość potrącanej raty do mk. 20 ty
godniowo. 

- Statut Związku . Gmin. Magi
strat pos'tanowił wnieść do Rady 
Miejskie,j projekt S!atutu ,Związku 
Gmin dla sporz,ądzema planow zabu
dowy okręgu gosp. Łódzkiego. 

- O dla cegielni miej-
skiej. SWoIm czasie Państwowy 
Urząd W ęglQwy przeznaczył odpo
wiednią ilość miału węglowego 
i kostek dla cegielnimiejskiej.Węg
la tego pomimo kilkakrotnych rekla
macH JV\agistrat nie otrzymał, skut
kiem czego był zmuszony ograni
czyć wypalanie cegięł, a w . związku 
z tern i roboty przy budOWie szkoły 

I 
miejskiej i inne roboty publiczne. 
Biorąc pod uwagę, że niedostarcza
nie przyrzeczonej ilości węgla odbija 
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si~ ujemnie na pracach związanych 
z 'odbudową kraju Magistr:tt ponowił 
starania o nadsyłanie co miesiąc 
przeznaczonych przez Urząd W ęglo
wy 20 ton węgla. 

- Kasa chorych m. Ł:odzi. W 
myśl ustawy Kasa Chorych obejmie 
wszystkich pracowników fizycznych 
i umysłowych wraz z rodzinami, a 
a więc W Łodzi większą połowę lud
ności i dlatego musi ona posiadać 
oprócz biur i ambulatoriów central
nvch lokale we wszystkich częściach 
rriiasta. Kasa posiada już lokal, na 
biuro centralne VI domu przy Rio 
Kościuszki NQ 1 i na dzielnicę budy
nek nieczynnego szpitala Manufak
tury Widzewskiej. W najbliższym 
czasie .będą objęte lokale przy ul. 
Wólczańskiej, Piramowic7a, Zgier
skiej. Kom'isarz Kasy Chorych przyj
muje w biurze przy Al. Kościuszki 
NQ 1 z wyjątkiem niedziel i świąt. 

- O metryki dla celów szkołq 

nych. Urząd Stanu Cywilnęgo prze
widując wobec zbliżającego się no
wego roku szkolnego wielki napływ 
zgłoszeń o metryki urodzenia zwró· 
cił się do Wydziału Szkolnictwa z 
prośbą o poinformowanie ogółu lud
ności źydowskiej aby, dla uniknięcia 
opóżnienia spowodowanego nawa
łem pracy w urzędzie osoby zainte
resowane poczyniły zawczasu stara
nia o metryki dla celów szkolnych. 
Dzieci urodzone w Łodzi e'>trzymują 
metryki w miejscowym urzędzie Sta
nu Cywilnego, zaś dzieci urodzone 
na prowincji - w miejscu rejestra~' 
ej i. Urząd przestrzega pod groźbą 
konsekwencji prawnych przed pow
tórną rejestracją dzieci już raz wciąg
niętych do spisów. 

- Ustąpienie wiceppezydenta Fa
tersona. Magistrat na posiedzeniu 
w d. 31 maja przyjmując do ,wiado
mości rezygnację wiceprezydenta Fa
tersona z zajmowanego przezeń sta
nowiska wyraziłnlU najgłębsze uzna
nie za niezmordowaną owocną pracę 
w dziedzinie finansów miasta ... Zegnał 
ustępującego wiceprezydertta w imie~ 
niuMagisŁratu prez. Rżewski. Wice-

predenta Wojewódzki w przemówieniu 
swoim OŚWIadczył w imieniu frekcji 
N, Z.R., że wysoki takt wiceprezy
denta Fatersona i harmonijna współ
praca umożliwiły zrealizowanie w dzie
dzinie gospodarki miejskiej wielu 
zboźnych,poczynań. 

Frakcja radnych P. P. S. na spe
cjalnie w tym celu zwołanem zebra
niu żegnała uroczyście ustępującego 
wiceprezy:denta. Przewodniczący fra
kcji radzieckiej p. RapaIski żegnając 
wiceprezydenta mówił o konieczno
ści współpracy intelegencji z klasą 
robotniczą. 

W imieniu organizacji robotni
czych składał p. Fatersonowi podzię
kowanie za współpracę p. Przebój. 

Przez aklamację mianowano wi
ceprezydenta Fatersona honorowym 
prezesem frakcji radzieckiej 

.- I'lliemorjał w' sprawie Sekwe
stru. Związek F\aprowizacji Miast 
Polskich i Ziem Wschodnich rozes
łał do Magistratów memorjał w 
sprawie sekwestru. Magistrat posta
nowił przedłożyć wzmiankowany me
morjał Radzie tĄiejskiej. celefl1 popar
cia akcji Związku Miast zamierzają
cej do wprowadzenia sekwetru. 

Z całej Polski. 
----------------------

Miasta i Rady wojewódzkie. 
Rada m. Włocławek postanowiła 

nie wybierać swego przedstawiciela 
do Rady wojewódzkiej, oraz zwrócić 
się za pośrednidwem województwa 
V.Jarszawskiego i ministerstwa spraw 
wewnętrznych do Rady ministrów· z 
przedstawieniem konieczności, prze
prowadzenia rewizji ustawy oorga
nizacji wła.dz administracyjnych li in
stancji na korzyść miast: Postano
wiono również zwrócić się do za
rządu Związku miast, aby w tej 
sprawie zwołał zjazd Związku miast. 

Płocka Rada miejska, zapoznaw
szy się z uchwałą Rady włodawskiej 
postanowiła również zwrócic się dro .. 
gą telegraficzną do sekretarjatu 
Związku miast w celu zwołania w 
naj krótszym czasie zjiazdu Zw~ązku· 
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miast, aby omówić sprawę ustawy 
tymczasowej organizacji Władz F\drni
nistracyjnych II instancji. 

Spis ludności. 

Magistrat m. Zgierza zarządził 
przeprowadzenie w dniu 31 maja 
spisu ludności dla celów statystycz
nych. 

Ceny węgla. 
Magistrat Warszawski postanowił 

podnieść ceny sprzedażne węgla do 
11.20 i J 3 mk. za pud, wskutek 
podwyższenia cen tegoż przez Pań
stwowy urząd węglowy i stosować 

II 
-
ł 

je aż do czasu 
zniżki, o co 
zwłocznie. 

rządu 
nie-

Z Rady miejs!·dej. 
W Krakowie po ostatnich ~Nybo

rach uzupełniających j przegi"upowa
niach skład Rady miejskiej pod 
względem zabarwienia politycznego 
przedstawia się w sposób następu" 
jący: klub mieszczański .-... de
mokratyczny-22, socjaHstyczny-i 8, 
Koło Podgórskie-lo, konserwatyści--
8, rObotn.-chrz.--t), narod.-demokr.-
4, dzicy - 8; cztery mandaty s~ 
wolne. 

-,- _ .. " . ~ 
--'--~~'- -"II 

!Ił 

I • 
I Oddział Op~ło\\?J Wydziała Zaprowjantowcmia ł\iosta podoje ni... , 
I niejszym do wiadomości ogółu mieszkań~ów, iż po('zynoj~~ od . dni 
l 7 ... go czerwca r. b., wznowianą zostaje sprzedaż \\7ęgl0 po 1/4 k(l)r(!fi 
II rodzinę za miesiąc marzeC' r. b .. flEi pkH~och przy aliC'aeh: 

. I Towarowej 32 (I\aroleW) 
I Węglowej 3 

Piotrkowskiej 311 
Konstantynowskiej 99 

Sprzedaż odbywać się będzie:· od godz . .s ... ej 4io 12-cj \).1 pOładnie 
w porządku następają~ym: 

poniedziałek dnia 7 czerwca r~ b. litery H. B. C. 
\.t>terek " 8 

" 
., 

" 
D. E. F. 

śfGdo 
" 

9 
" " " 

G. H. I. J. 
czwartek " 10 

" " K. L. M. 
piątek 

" 
11 

" " " N. O. P. 
soboto J1 12 

" !J " 
R. S. T. 

pani edzifłlek 
" 

14 
" " " 

(l. W. Z. 
wtorek 

" 
15 

" " pozostali konsamenei kt6 ... 
rzy nie zdążyli odebrać. 

Zgłaszający się winni okazać opróQz korty węglo\\łej równiez 
legitym~Qję chlebową i paszport. 

l Cena za 1/4 korN). węgla wynOSi I1k. 18.-, na składzie Pjotr ... 
l kowska 311 1'\k. 19,-

II 
M G 15 T R T. 

i il 
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Licytacje przymusowE!. 
W środę dnia 10 czerwca r. b. odb~dą się licytacje za 

gotówkę przy następujących ulicach. 

Między godziną 9 a 4 przed poł. ul. Przędzalniana 118, 

f\.leksandrowska 14. Zgierska 21, Kielma 21, 21, Drewnowska 

17, Piotrkowska 25 t Al. I Maja 34, Ludwiki 37, Al. Kościuszki 

41, Kilińskiego 4, Cegielniana 43, Cegielniana 51, Kamienna 2, 

Kilińskiego 59. 

W czwartek dnia 10 czerwca r. b. odbędą się licytacje 

za gotówkę przy następujących ulicach. 

Między godziną 9 a 4 przed południem ul. Targowa 9, 

Południowa 42, Sienkiewicza 22, 34, Przejazd 8, N. Zarzew.46. 

Miejski Urząd Sekwestraeyjny. 

~==========:=============~==~=====~ 

II II 
O g ł O S Z e n i e. 

PosiadoQze karty żywnoś~iowej okresu 121 ... go 
ni są do nabycio: 

aprawnie .... 

1 funta soli (Qiernnej) na odfjroek Na 1 

1/4 tt kaszy orkiszowej 
300 gram. faryny 

l funta mąki pszennej amerykańskiej 
1 n pic~zywa pszennego 
l 

2 " 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
", 
" 
" 

" 
2 

" 7 
", 8 

", 18 

" 19 
" 20 

Z powodu zakoń<!zenia strojku piekarzy wydawai<!two 
mąki na odeinki Nil 18, 19 i 20 tegoż okresG zostaje wstrzylo4 
mane; zamiast ,mąki wydaje si~ ~hlep. 

Łódź, dnia 5 ezermeo. 1920 x. 

Magistrat 
Komitet Rozdziała Chleba i 1'1~Ki 
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o G Ł O 5 Z E N I E. 
Oddział Opatowy Wydziała Zaprowiantowania l'1iEAsta po ... 

daje niniejszym do wietdomości ogółu m:eszkflńcó\.\\ iż konsa ... 
mentom, którzy na miesiąc mElrze~ i kwie~ień drzewa jeszcze 
nie otrzymali, poczynetj(lc od dnia 31 ... go maja r. b. \\1znowio'" 
ną zostaje sprzedaż drzewa po 3 pady na miesiąc marzec i 
kwiecień na rodzinę, na placach przy ulicach: 

\\1 ęglo'Ą1ej 3 
Konstantynowskiej 99 
Piotrkowskiej 311 

Sprzedaż odbywać się będzie od godz. s-ej do 12 .. ej Ul 
południe UJ porządku następującym: 

Poniedziałek dnia 31. maja, litery R. B. C. D. E. F. 
",:>torek dnia 1 ezerweC\ "G. H. I. J. K. L. M. 
środa ,,2 łJ "N. O. P .. R. S. T. 
piątek "4,, "a. W. Z. 
Sobota ,,5 " pozostali konsumenci którzy nie zd<\ży1i 

odebrać. 

Zgłaszający się winni okazać opróez korty ~ęglowej rów ... 
nież legitymację chlebOWe} i paszport. 

Cena: sz<!ztlpowe sosnowe drzewo .M.k. 9.50.za pad 
rąbane 11 " 11 10.50 Ił " 

szezapowe twarde "10.-,, " 
rąbane " " ,,11. -" " 

.M Fi G I 5 T R R T. 

o łoszeni~. 
Posiado.~ze karty iywnościowej okresu 121 .... go (melj) 

uprawnieni Set do nabyda 

llfunto pie\?zywtl pszennego lab 4/5 funta mąki na odcinek NI} 19 

2 fant. » 'I" " 1 3/5" " " 11" 20 

M-ag i ~tr a t 
Komitet Rozdzitlta CłlIebo i l"\~ki. 

Łótdź, dnia 31 maja 1920 r. 

15. 

III 

II 
~~:=. ~--====================:==========~& 
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rr=====================================~~ 

II 5 Z N I E. II 
I 

Oddział Opato'l.\?y Wydziałn ZaprowiantowClnia Miasta podaje 
niniejszym do wiadomośzi ogółu mieszkań~ów, iż konsumentom, 

, którzy za miesiąe. lCIty r. b. węglą jesz~ze nie: otrzymC1li, poczyna .... 
jąc: od dnia 3] "go moja r. b. do 5-go czen\')('ft r. b. wznowiono zo ... 
staje sprzedaż węgia po 1/2 korca net rodzinę, na pla~C1ch przy 
uli~ach: 

Towarowej 32 (~arolew) II piotrkOWS.,k,· ie! 311 
Węglo\vei 3 I\onstantinowskiej 99, 

Sprzedaż odbywać się hędzie od godz. 8 .. ej do 12-ej w połud ... 
nie. Konsumend, lctórzy nie odbiorą węgla do dnia 5~go Qzer\.\)~a 
r. b. tracą prawo na rację 1utO\\1<:1, przyezem żadne reklamCleje 
przyjmowane nie będą. 

Zgłaszają~y się winni okazać oprócz karty węglowej również 
kgitymtH~j\ ~hlebową i paszport. 

Cena za 1/2 korQa węgla wynosi l1. k. '30.-, na składzie Piotr ... 
kowka 311 l'lk. 32-. 

Magistrat. 

1-----------·-- , 
I 

I 

f 

l 
r 

I 
l 

Ł SZE 
Niniejszym podaje się do wietdomoś~j, że w szpitolu "M.arji ... 

l1agdaIeny ll dIEt chorych wenery~zny~h kobiet, wakuje posado kko .... 

rza naczelnego, z pensją l"l';~. 2400.- miesięeznie. Zajęcie od 3 ... ~h 
ę, 

do 4,;., eh godzin dziennie. 
Lekarze, abiegająey śię o tę posadę, winni składać oferty 

wraz z ży~iorysem najdalej do dnia 15. Qzerwea 1920 roka na imię 
Prze\\1odniezącego Wydziała Zdrowotności Pablieznej, inż. St. Na ... 
kielskiego. PlaQ wolnpś~i ł(g 1. 

:~ 

LI ~ ___ '" _______ ~_~ __ . 
! q , 

.M fi G I S T R RTm. Łod~i. I 
l 
! ______________ 1 -

,Zaginął kwit, wydany przez Urząd Walki z 
Lichwą i Spekulacją na zasekwestrowane srebrne 
monety na imię Pinkusa Gersona. Kwit unieważ
niony. Z wrócić proszę z'a wynagrodzeniem do 
Pinkusa Gersona, Zawadzka ,14. 

I 
Dawid Grinbaum zgubił za

świadc7;enie wydane, przez wój
ta gm. Zegrzewza M 3683. 

Zaginął paszport niemiecki na 
imie Ame1ji Kubickiej wydany 
w Łodzi. 

Wydawnictwo Zarządu Miasta Łodzi. 

Odbito w tłoczni B-ej Holcman w Łodzil ul. Zawadzka ,NQ 7. 


