~,t;.~

M.

ZflRZFjDU

DZI

.........................
potltowy (trzy

Adminiatracja czynna od goClZ. 9:-12 wp.
Redakcja od godz. 1"":'2 po południu.

Ogłoszenie: Wiersz
szpalty na stronie) Mk. 3.-Pru,d tekstem
Mk". 8.- za wleru (dwió szpalty na
stronio).Drobne 40 fen. za ,wyru.
Najmnie]sze ogłoszenie 4-mk.

Prenumerata::, Kwartalnie • 'Mk. 30.Miesic:cznie , lO 10.-

Cena egzemplarza 3 Marki

Redakcja i, administracja
Plac Wolności 1.

Ni 37. (48.)
Dział

z

I

Łódź,

wtorek, 14

o godz. 1~ej min. 40
Rady Miejskiej, r.
L. M. Kern, .w obecności quorum Rady Miej-

skiej (52

74-te posiedzenie Magistratu.
Łó#, 'dnia 31 sierpnia 1'920 r.
.N'2 1336. Postanowiono, w myśl
uchwały :Nil" 1 delegacjI' Wydziału
Zdrowotno'śd

Publicznej z dnia 26.
oraz w ,- związku z uchwa~
łą Mągistratu Na' 760 z dnia
maja 1920 r. istnii::jący przy 'Wydzia-:
Je Zdrowotnośd!'" Publicznej Oddział
Oczyszczania Miasta,wobec' usłano
wienia przy Wydziale Plantacyj ~ Miej ..
skich, - Oddziału .OczyszC:zefifa'Placów - Miejsk'ic:h, powierzając działowi
sanitarnemu Wydziału Zdrowotności
Publicznej wykonywanie czznności,
związanych .z kontrolą sanitarną poszczególnych 'nieruchomości, . kon-!
trolą działalności "dołów 4Jl\biologicznych i t. -p.; personel Oddziału Oczy·'
szczania Miasta uchwalono zaliczyć
do liczby urz~dników Wydziału Zdrowotności Publicznej (Dział SanItarny)
z do'fYchczas~wipoborami. '

7:

Z obrad R'ady Mh:~Jsk~~l·
'Prołokuł.
49.(U Sesji)~pospedzeniaRady Miejskiej.
dnia 7.WTześńia 1920.r.

Komplet· r:adpicb~: .72..Komplęt ,c~łonk6w
Magl:sttritu~tO. bbecriychtaany~h: 43. ObłC':
nych

członków.Magistratl,l:

9;

Rok II.

otworzył

zastępca przewodniczącego

obrad r\agistratu.

;~Ódź.:

I

1920 r.

Posiedzenie

Sprawozdawczy

sierpnia

września

członków: która

to liczba powięk

sza się do 56), spazając przy końcu posiedzenia do 31), zaprosiwszy do stołu prezydjaloego rr.sekretarzy: W. Doleckiego ,i A, Utę, oraz
sekretarza Prezydjum p. P. Rundo, do prowadzenia protokułu.
.

Przyje;to do

wiadomości.

1.

Zawiadomienia radnych: Bermana, BoHOlenderskiegą,
Waszkiewicza,
Włodarskiego, i Zyngerowej, ~sprawiedliwiają
eyeh nieobecność swą' mi. posiedzeniu w dniu
(ysławskiego,

dzisiejśzym.

2. Odezwę WOjewództwa Ł6dzkiego, Oe:
partamentu Samorządowego,:Jo.fu S. M. 986/11
z dnia 4 września 1920 r. w sprawie redukcji
członków Rad~ m. ŁodZI, treści nasfęptljącej:

"Na : skutek

reshypfu . Ministerśtwa

spraw W~wnętrznychz dtrla 31. VlII.l920 r.
.' M S.M.709jl, a w załatwieniu sprawozdanIa
Prezydjum Rady' Miejskiej
Łodzi 'z' dnia
14.Vrn. 1920 r. ~ 1170/20 R. M.l 2: dnia
28.~vnt 1920 r. 'N! :1170/20 R.. M. w spra-

m;

wie redukcJi s-:ldad"u:~aldr ;]\4iejskieJ w Lodzi,
Województwoo?:najTi~ ,oP. ~ast~p~je:

RadnI ",lPit~JsCYł,~f6,rzl \:ws~ąlłllf~o;w-o)
kał nie utr~~jJ.(,łs~l,hh:'IWI~~,~atę~~~.. ~: r~~ej
muszą QYĆ qW~ZiU!~:,.jakQ\I.rjQ'powani. wobcc

czego skłat;f R~.d.y, MieJ~~Ię}.o:femo-te,

uzupełniony prz'ez w'śta.pifmiedo

Rady

bYć
~a;..

stępc6w.

OpierająC' się.hapoWy!szem,.

ztwo 'zarządz~. aby

do

WG)j~wód~

ó.au·pr~cr~t,e.h

Dziennik Zarzfldu m.

2.

Łodzi.

Ma 37.

• Andrzejak,.'M" Bogdań~kiego E.,,;;S"ll..asza
L~,Bal\cińskieIifQ· M., Sernnerblau'a :M"'J3 or powrót śCisł.go stolowania . postanowień art.
kQw:S'kięgo ]..tBtikieta :N." :aatoińskieg6:iS~•• a'ijn33 bekretu o samorządzie miejskim z dnia kenhofa E., Biedermana P.,' Borysławskiego A.,
Charemzy A.,Credo A., Ch\Viltbińskiego' L.,
4. 'II. 1919 r. obIiczartow . drodze wyja:tlru
Ispow,(idOWil:I1ego' okolicznościami wojny -- i
Chądzyńskiego K" Dawidow1CzaJ' De,r.yńga J.
'tylko na ozas' przejściowy wymagane pr:z:oz · Oaube R., Derynga A, Epsteina L., Ei~erta E.,
przytoczony WY'żojart.33 quorum 2/3 człon
Frydmana l., Fuchsa· H.;·. Gac:ldego'W·;.<'.łr4esek6w Rady od liczby członków Rady~ kt6rzy · ra. 1., Goldso bla A., Głuchowskiego' W' 'Grafa
fakty.czniepo?ostaIiw niej po wstąpieniu
D" Gajewicza L., Grosa O., Grohmana L .•
Grohmana H:, Geyera G., Grinbarga M."Groscz~ści radnych do wojska.
Z wzglęgu też na podane "i 1Ą, hwale
-sa E., Haberlau'a I.C, HiIdebra.ndta ki Heima·,
Rad,. Miejskiej 'W.,' Łodzi z dnia 13. sierpnia' · na E., HirszbergaE' Hirszberga L., Hord1iczr. b. trudności powzIęcia przez 'nią uchwał,' k~ W., Hertza M., Horodyńskiegc W., Hofrichwymagających obt;cności zwyklej' wi~ksz()ści, , t'era K., Hurwic:z:a M:, Jasińskiego. K:, Jar~ę~
Wojaw6dztwo upowa:tnia Rad~ Miejską do
bowskiego J., jasiaka A., Jarodński'ego
Ja·
obliczenia zwykłejwiftkszości głQs6w rów,rlsz;tB., .Klimas~ew.skiego S.~ Kawenkiego K,
nież w spos6b podlny wyżej, czyli, że poKozłowskiego A, Kopla B.,
Kaczmarkiewicza
siedzenia Rady Miej~kiej 'będą prawomOCKe
L., K1!lrnOal.lma, M.• 'Kroe:njnga K.. Koźmińskie
pr~y obecnó~cipr:zynajmnie] połówy więcej
go L., Kajzerbrechta E., Klawe W" Kąote H.,
jsden 'radnych, obItczoriej od liczby radnych,
Kerrtbaurna$;,Kindcl'mańa. 'j;, ,Kotkowskiego
pozostałych po wstąpieniu ścz~ci radnych
B., Korala L., Konarzewsldego T. 'Kerna L.
dl) wojska.
KaffankeW.,Kłoczkowskie(go J:,' LlItbbtynowiZarządzenie' to ma moc
ohowiązującą,
czai L., Littauera H., Lipińskiego A., Łęezyc
od dały 14. VIII. 1920 r. t. j. od 'drtia' przekiego S" Lenat:towicza F' Majewskiego S.,
dłoteniaWojewództwu sprawozdania w poMiszewskiego. S'J Martensa A.• Moro~owjcząS.,
wyższej sprawie przez
Prezydjum Rady
Moszkowskiego A., Markowskiego T., Michało,~
Miejski.j m. Łodzi.
sJciego A. , Ma1ewskiego, NeumanaA., Neumarka H., NowosielskiegGl J., Oberfeld"a R.,· Ose.,a
'.łly b O
A," Patza E., Popielawskiego Koł Prusickl~go
J.,.' Pfeiffra R., Roxenbłatta A., Rozenblatta .M.,
I. Do KomisjiSkarb.O\\1~j:
Ranke L.,. Rychtera Z., Rychtera J., :Sz.apanowr' A.S. Kenigsberga,
skiego R., Sołowiejozyka J., Stachlewskiego W"
II. Do Komisji dlo wymiaru Szenwica M., . Scheiblera K' ł Steigerta A.,
Szweikerta R'J Szaniawskiego C., Sachsaj.,
państwowego podatku od zysk6w
Steinhardta J., Stebelskiego K., Sanne P., Szą.\ł?ojennyeh:
mowskiego S.; Zaara H., Tymówskiego W.,
no ~złonków:
Triebe J.,Woigta E., Wołkowskiego B .• Wachsa
M" Walfischa E.. Weila K, Wetlera E. WeFlatto Michała. Freidenreicha Józefa. Knoreszczyńskieg o J., Zaleskiego K.
aha.Gustawa; Kalmanowiez Salomona, Mittel~tadt~ZY'lmunta, Kornera Rudolfa, Rappaporta
lV. Do 'KomisJs dla .spraw. Wy~
J6zefa. Seipelta Pawła,$zaniawskiego-;unosz~
dziołcr Zaprowiantowania Miasto.
Czseława,. Torna Artura, Tujakowskiego Teo'(na czas' nieobecności r. Jaranowskiego) w.
qora, Zylbersztajna Wolfa.
r~~1ch mioetjlll~ich, którzy wstąpili: do woj~
śk~~ra tym 'i IJm y m u,motn,wienia.,przez ich

J

J

J

A.;

t

r

n'o:

związku

IU\ z6st~pC6\1?:
Barskiego Leona, Dryla Lucjana, ~abry
kanta Da.wIda, Górskiego Józefa, G6ralskiego
W:, Juraszka Leona W., Linka Franciszka,
titezac~aAhtoni~go~ Ramisza Antoniego. Spo~e:Qki.~wiczaAntonłego~ Weirierta' Emila i ZiIberma~~ Chila.
<

'

,

IIL No l;oU1ników dla Sctda

Ob~4ł'lW~ifji0:

z viłaściwem postanawianiem Rady
Miejskiej z dn. 1. 6. 1920~r.
r. Bolesława Kotkowskiego.
, Wybory uskuteczniono przezilklamację.

U c:h W' (j lon o :
. L 'W sp.rawie. przyjęcia przez mio>oj

sto udziału w Pożyczce

Państw.owej

(w m'yśL właściwej 0dez\1?yZarz,~
f!loZ wiązlHI l1iost P olsk i Qhz' ,dnio.
10. 7. 1920 r:.):

D:def.!llnłk Zarządu m. i."Odzi.

Rada Mi~jska post"anawia:
1) nabyć asygnat długotermino
wych pożyczki Odrodzenia Polski na
·kwotę mk. 5.000.000.- (pięć miljonów marek):
2) wezwać Magistrat do wyko ..
nania tej uchwały.
Uchwałą powziąto jednomyślnie.

Przed przystąpieniem do głoso
wania w sprawie powyższej członek
Rady Miejskiej W. Kaffanke w imieniu'frakaji P. P. S. zgłasza oświad
czenie treści następującej:
'JUważamy, że jedynie tylko pożyczka przymusowa może uratować
po\;itykęfinansową Państwa, że przez
uchwalenie przyjęcia udziału W pożyczce Odrodzenia nie zostanie wy-

cofany ani jeden banknot polski, a
zatem nie poprawi to zupełnie finanPaństwa~ zwłaszcza, że my, pod ..
pisując pożyczkę, jednocześnie, za"
ciągamy drugą od Państwa; biorąc
j:ednakże pod uwagę. że niepodpisanie pożyczki przez Łódź mogłoblY
ujemnie wpłynąć nĘłmlastazasob

sów

niejsze, które.

jak

obecriie

naprze

w,łośdjaństwo., wysnułyby z tej racji
wnioski niedpowiadająceistocie Tze"
czy - fra.kcja P. P.
głosować bę ..
dzie za- pr.zyjęciem udziału wrealizacji pożyczki ,.'

s.

II. VI sprawie azyskonio nie...
zb~dny('h pomkszezeń
dlel.t~tnierzy:

celu uzyskania

W

szpitalnych

niezbędnych

3.

c:zojetcym z tchórzostwa granic:e
Pońst\po:

Il.. 1) .Rada Miejska domaga się
od Rady Państwa wysokiego opadatkowanin klas pos~adających w
całym kraju na sprawy
związane z
obroną Ojczyzny przed najazdem;
.' 2) Rada Miejska domaga się do Rzą~
du rekwizycji złota i kosztowności;
3) Rada Miejska domaga się zarekwirowania wszelkich pojazdów i
karet dla przewozu rannych żołnierzy;
4) Rada Miejska domoga się za~
kazu wywozu z granic Państwa złota
i kosztowności;
5) Rada Miejska domaga sirę konfiskaty majątków tym, którzy w
momentach przełomowych dla Pań
stwa opuścili lub opuszczają z tchóI rzostwa
granice Państwa, nie speł
niając 'obowiązków obywatelskich i

I

państwowych.
B. Traktować

powyższeposta

nowjenia jako dezyderatYt wzywając
jednocześnie Magistrat do
pr:zedło
żenia takowych czynnik.om
miarodajnym.

IV.
~zyny

VI

sprawi~

zbadania przy-

powstania deficyta w Korni ....

i l'ląki
ut przed . .
miode potrzeby wzgl. celowoś<::i
otrzymonia i nadal tej instyta~ji.

te<!Jc

Rozdziała

Chleba

oraz u'ydania orzec:zenio

Uchwał żadnych nie pOWzłE:tÓ •.
zdekotnpleto'~tanł6; sali
przewodnic!ący o godz. g-ej min. 30

Z powodu

ponlieszcz.eń szpitalnych dla rannych
żołni~rzy --. Rada M.lejskaupoważ
nia Urząd Mieszkaniowy do rekwi-

zamyka posiedzdnie.

zycji nadmiaru pokoi mieszkalnych
wszystkich. placów, sal tańca i roz-

Prowadzący protokuł: (-)

rywek,

Łodzi.

pazostającychna

(-)

L~ Kern
P. 'Rundo.

terenie m.

LokaJe te ·oddać dodyspozyc:ji
Inspekcji Sanitarnej przy D.

9.G..

nT. \V sprawie opodatkowania
ł'OSllldf!j&cyl~h
na., s.prllwy

klos.

.

Przewodniczący:

związone. z obronąOj~zYZfiY; kon...

Sprawozdanie z działalności Wy ..
działu Plantacyj .Miejskich
za
,czas od l-go stycznia do lO-go

czerwca 1920' roku~

",Wydz1hlł Plantacyj Miejskich ~dbył
dwapasiedzenia,
na.których rOllpafiskaty złota i prtedmiot6 \i1 zbyt ...
ku(zorekwirowanio'w'sżdJdch po ... tryw:ano.; 1) budżet plantacyj miejjazd6w ... dla" przewoZ{~'rann~h~ ;,ski'cn1 .2) .sjJliawęnabytej .'niarl1'Cho~
zQka.za .'wyWoza złota t\'kos%tow~ ·,.IUośclzprzy uh:,Brżezińskiej.57a na'
ftoS;Ct.: k&f1f.~~y· maj&tk6w opasz... :iełtład ;hodowlany róslin dla Wydzia-

4.

D2jennikZąrządU"lDTl.~odzi.

bJPlantacyj Miejskich; 3) projekt
· sporządzonego przez dyrektora plan"
tacyj planu parku leśnego na terenie b. lasu Konstantynowskiego i 4)
sprawę przyłączenia do Wydziału
Plantacyj Miejsk., Oddziału Oczyszezania Placów Miejskich.
·
1) Bl.ldżet plantacyj
miejskich
pr·zedstawia sj~ w cyfrach: a) wpływy rok. 832200,-, b) wydatki mk.
6818665, - ; Oddział Oczyszczania
Placów Miejskich przewiduje wpływów . mk. 3000,-, wydatków mk.
955225,-.

.
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mi. Niestety projekt powyższy z nie-

wytłómaczonych przyczyn 'nie został

zaaprobowany
przez Ministerjum
Sztuki, Kultury i roboty,k~óre miały być już rozpoczęte na wlOsn.ę r.b.
z funduszów na roboty publIczne,
asygnowanych przez Rząd,. nie zosŁały wprowadzone w czyn.
Na plantacjach miejskic;h' z nastaniem wiosny prowadzono rob,oty
przy uporządkowaniu parków i skwe~
rów miejskich. Posadzone zostały
kwietniki wiosenne, gdzie . zużyto
15000 róslin wiosennych, .następnie
w czerwcuzasadzol1e zostały kwietniki letnie, dla. których użyto 30000
roślin wyhodowanych już w .zakła
dzie ho'dowlanym. Pozatem obsadzone zostały roślinami: Jmachy Magistratu oraz ogródki przy kościołach
i synagodze.
Na wiosnt:; zostały· posadzone
drzewa na ulicach i w parkach oraz
dosadzone zostały drzewa na miejsce przepadłych z powodu przedwczesnej zimy.
.
Na ul. Dzielnej posadzono 153 lip.
" "Składowej
"
18,.
Wokoło skweru na S~arym
rynku posadzóno. . 32 klonów
W ł1lei Unji"
. 28
"
Na szosie Konstantynowskiej posadzono • . 417 lip.
Na szosie Rokoc'ińskiej
posadzono.. .' .' 2~
"

2) Na terenie nabytej. nierucho':
mości przy ul. Brzezińskiej, od A.
Stillera który prowadził zakłed handlowy 'ogrodniczy, została. już po
nabyciu przez miasto, to jest od l-go
kwietnie r. b. zaprowadzona hodow·
la roślin na potrzeby plantacyj miejskich oraz hodowla roślin na sprze..
daż. Do l-go lipca r. b. zostały tam
przeniesio.ne . w~zystki~ ~nspek.ta i
skrzynie belgiJskle znajdUjące SIt:; w
" kilku parkach j na małym placyku
przy ul. Cegielnianej. Właściwa ho:
dowla roślin na potrzeby plantaCYj
już tam została zaprowadzona i całkowity' materjał r6slinny Łam został
wyprodukowany; pozatem· do dnia
l~golipca r. b. wpływy ze sprzedaży róslin wynoszą pr~eszło 25000.mk. W chwili obecnej prowa.dzone
są roboty przy budowie szklarń i
oparkanieniu całego terytorjum, wyOgółem 674 drzBw.
noszącego 11,5 morgów ziemi.
· 3) PrzedstawionypJan parku leś
nego na terenie b. .lasu Konstant Y- Na miejsce przepadłych
'!15
now,skiego, uwzględpiający przedeposadzono w I okręgu 67 drz,ew.
'Vszystkiem Iinje komunikacyjne ta.k Na miejsce przepadłyc:h.
,dla, jazdy jak i dla pieszych, pozwaposadzono w II okręgu 26
"
lające w jaknajkrótszym czasie przeNa· miejsce przepadłych
nieść si~ z jednego krańca parku na .
posadzono w III okręgu 120
"
drugi, były główną myślą przewod- Na miejsce przepadłych
nią autora planu; pozatem w parku
,posadzono w IV okręgu 12
"
tym projektowane były boiska dla
Ogółem
225 drzew.
młodzieży. olbrzymie. boiska. zIoto\y.e,
cyklodrom, miejsce na koncerty ora:z '
tFzy ogrody o charakterze naukoW. parku Trz.eciego· Maja.. '. .
wy~ jak: ogród pomologiczny" ogposa'dzono '. . . "
328 dr.zew.
ród botar,iczny i ogród zoologlQZny,
W
szkółkach
w
.IVokrt:;gu
Całość została takzaproje~t()wana.
posadzono
. , ~,' '/:(.0
y .. 4
I'aby park miał .chąrakter, lasu, po"
r>r~ęćjl'1tJ!riego 'Ei~ja'mL 'lęem~ni~.lłayine·
0.gółern $97drzew ..
l

t

lO

Dziennik Zarządum. Łodzi.

Razem posadzono i dosadzono
drzew '1726.

asygnowania przez Ministerjum Robót Publicznych, funduszów na prowadzehie ,tych robót. Obecnie roboKrzewów posąd. w l okr. 2500.
ty prowadzi si~ normalnie, lecz nie
"
»" II " 2021.
będą jeszcze w roku
bieżący m
»
",.IlI" 978.
ukończone z powodu zbyt późnego
"
"., IV"
243.
rozpoczęcia robót i z . braku
funduRazem 5742. krzewdw' szów, które okazały się za małe wobec podwyższenia stawki płacy ro. Roboty przy' zakładaniu parków botnikom.
"Zródliska" i "Trzeciego Maja" rozPozatem na plantacjach miejskich
poczęto dopiero w drugiej
połowie
prowadzone są roboty konserwaczerwca z powodu zbyt póżnegowy- cyjne.

'ZAGADNIENIA KOMUNALNE.
Pr~~d~iębiorstwo mitj~kJe.

Dwa 'za~adnicze zjawiska wpłynęły na rozwój przedsiębiorstw miej·
skich: Z jednej strony ogromny wzrost wydatków komunalnych, z drugiej
zaś wzmacnianie się socjalizmu municypalnego.
, Socjalizm munIcypalny polega na rozszerzenia 'władzy rady miejskiel na prowadzenie przedsiębiorstw miejskich.
'Rozwój przedsiębiorstw miejskich przybrał ostatnio tak wielkie
rozmiary, że zwrócił na siebie uwagę ekonomistów - teoretyków, z których jedni są zagorzałymI stronnikami obejmowania przez miasto władzy
nad wciąż nowemi przedsiębiorstwami, już nie tylko użyteczności publicznej, ale nawet czysto dochodowemi.
Obecnie w Niemczech jest 93% wodociągów w rękach miejskich
Jest to wyraz dążeń socjalnych zarządów miast, które pragną dostarczyć
konsumentom wodę po cenach nis.kkh.
To samo dotyczy gazowni. Prawie 9/3 gazowni w f\ngIji nalezą do
mi.asta;co się tyczy elektrowni, to najsilniejs18 munkypalizacja ma miejsce
w PlOglJi.
Tramwaje przeważnie wa kontynencie i F\ngIji są miejskie.
Po 1888 r. ł\ngIja""'wchodziw fazę najsilniejszej municypelizacji.
Miąstami, które w akcji teJstoj'ą na
pierwszym niejscu s~: Birmingham,
Manchester i Liverpool.
'
'
,
Również należy zaakcentować działalność miast w polityce mieszkaniowej. Miasta /wykopują lub budują domy i następnie wynajmują mIeszkania po cenachprzystepnydl.
Prócz wyżej' wyrrliehionych gałęzi przedsiębiorstw miejskich, które
w lwiej części są pod' władzą miasta, należy również zaznaczyć, żemuni
cypalizacja dotyczy€zęsto i'innych przedsiębiorstw,. jak np.. piekarń miejskich,kąpielimielskiCh it.d. Słowem trudno podac konkretną granicę, w
której powinna się zawierać dzlałalność miąstaw stosunku do przedSię
biorstw, jednakże można nakreślić granicę teoretyczną~ a tą będzie: użyteczność publiczna.
.
',,'
,
'w"
' ,
,,'
W dyskusji teoretyków uwydatniają si~:następujące momenty przemawiającezamur'Jicypalizacją:
L M0n1Emtso<;jia ł:ny. ,Prz'edsi~bjorstwamiejskie dotyczą

najżywot-

n;iejszych' stron żyda spo,łecznego, i przeważnie, zaspokojenia za,sadniczych
potrzeb H.rdżkich:, światła, wody i t. d.' 'Otói spekulacja prywatna na 'tym polu
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------------------------przez władz~

byłaby wprost nlebezpieczną, wobec .czego uj~cie tych gt'lł~zi
miejską jest bezsprzecznie wskazane.
2. Moment fiskalny.· Jak żeśmy zaznt'lczyli wydatki.

gmin. miejskich stale wzrastają, . otoż wskazane jest pokrywanie ich ze źródeł; które nie
be::da~się dawały odczuć płatnikom, i b~dą "Ii-tylko zapłatą za wyświadczo
ne usługi. Tak np. Lwów podkrywa 1/4 swych wydatków dodam i z
przedsi!~biorstw miejskich,
.
Przeciwnicy natomiast podają zarżuty, ktore naogół nie posiadaj'l
głębsz'egd uzasadnienia:
Mówi'l np., że przedsiębiorstwa miejskie tłumią
inicjatywę prywatną.
Na zarzut ten można odpowiedzieć, że inicjatywa
pryw·ątna ma· jeszcze tak szerokie horyzonty i tyle nie wyzyskanych placówek,że pozbawienie jej niektórych gałęzi przedsiębiorstw w imię dobra
społecznego je~t ze wszech m!ar dopuszczalne.
To też akcja jaką wszczęły magistraty polskie po uzyskaniu przez
państwo niepodległoś~i, w kierunku wzmożonej municypalizacji, wyrażaj'lcej
się w wykupywania przez zarządy miast przedsi~biorstw użyteczności pubHczn'ej, powinna być popartą przez odpowiednie czynniki rz~dowe.Po~
parcie to winno sit': wyrazić w prżyzaniu miastom odpowi~dnich kredytów
specjalnych na cele municypalizacji.
.
Zygmunt Lewartowicz.

Kongres rozbudowy miast.
W dniu 3 z. m. odbył się w Lon.~
dynie kongres rozbudowy miast pod
nazwą "Interalied Housing und Town
Planning Congres II
K<;>ngres gromadził około tysiąca
uczestników, .reprezentuj'lcycb rządy,
miastą i instytucje, w tern 22 delegatów' państw sojuszniczych i neu';
tralnych.
Polska
reprezentowaną
była
prlezK. Jakimowicza, szefa sekcji
mihJsterstwa robót publicznych r p.
Drzewieckiego, Prezydenta m. st.
Warszawy i
T. Toeplitza ławnika
mia·sŁa. WfHszawy.
Byli
to przedstawiciele rządu
polskiego, Związku miast polskich,
M~gistr21tum. Warsza wy i . Koła archjte~tów.

,W ~jezdzie
brali też ~dział N.
archite:kt Kalinowski, autorowi'e projektu kolonji podmiejskieJ,
],a1<:o,. pr~edmieścia.ogrodu, którego
rOizpudQw~ Magistrat m.Warszawy
prQJeKtIJjle,wnajblizs'zym czasie.
"/.l prz.efl"l@wień jasno· wynikało,.
iż rprzedmiotem
narad
kongresu
jest",·ten,at. powszechnie. uznamy nietYlko za niezmIernie . aktualny, lecz
naS1i;~1,(a',' tOl~lrówno .... wpans~wach
PfZ,;ę,~...,:w?jn~"l~ru'Jll(lw,aR,y<::h',· jak' ,pań,.
s'hY,a~h \M0jmą) ',nled (l)k"tni)~.t:y ch, che ć
Ęouton j

udział bforących,
państwach neutralnych.

w niej

Nawet

wreszcie W

przedstawiciele dalekiej
S;zwecji i Norwegji, delegaci Siamu, poJudniowej f\fryki i
Nowej Zelandj!
zaj~łi stanowisko
jednomyślne co do konieczności pIanowej akcji ze strony
państwa i
gmin w celu rozbudowy miast i ;za·
pewnienia ludności
odpowiednich
mieszkań.
'
'Zjazdowi przedstawione zostały
przez Komitet trzy rezolucje o chaM
rakterze. wprawdzie ogólnym, lec'z
ustalaj'lcymwytyczne polityki mieszkaniowej,,~arówno państwowej jak
i komunalnej.
Ze wzgl~du na to, że sprawa
,mieszkaniowa ICłczy si~ściśle z cha·
rakterem i kulturą danego kraju, j.e~
go klimatem, przyrodą i zwyczajami,
które są nader rozmaite; dyskusja
rzeczowa, odbiegająca czc::stood' linji ogólnej do szczegułów, ,musi",ła
być jednak w .uchwałach uj c:: ta "fi
sposób ogólnikowy.
Z przyjc::tych rezolucji.. wynika, iż:
1. Sprawy. mieszkaniowej
alie
moina w chwili obecnejpo~dstawić
bez opieki i pomocy siłprawodaw ..
czych ze strony rząqu i gmił!lY, któ·
re winne, swe. zamjerzeni~'.( poprG:W?1~
d;zić ViI taki"sPosiGb. aby, całej bez
północy

~~~~

____

~,

____
__
__
_ _ŁQd;d. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ozienn·,ik
Zar,ządu
m.
7.

___

,r~

~

~~

~~

wyj~tku' ~udności ~dos.tępnione było rocznego, zamierzenia te SZł stopniaposIadame odpoWIedmch . mieszkań. wo urzeczywistniane.
.
2. Jedynie te poczynania VI buSposób rozstrzygnit:;cia tej sprad0'flnic~wi~, .' mi:szkaniow'em
mają wy w Bristolu jest pouczającym dla
prawo k()rzystama z pomocy finan- naszych stosunków~ a wskaz6wki w
sowej i inl'lej ze strony państwa lub t~j mierze, przeniesiope na grunt na:
gminy, które odpowiadać będą mi- szych s,tosunków, dadzą si~ streścić
nimalnym, przez prawo ustalonym w [lastępującem.
warunkom, uznanym za nie:z:będne - )
. d
.
w imię dobra lokatorów.
, 1 . nIe okładania wd.rożenia energicznej akcji budowlanej ze strony
. 3. ,: Jest }~onieczn6ściąJ aby regu:- państwa j gminy na wzór państw
lacja ,m,iast) sposób ich rozbudowy zachodu, gdzie pomimo powszech~.
byly bezzwJocini.e ustalone przez nej drożyzny, rozpoczf:to budow~
ustawy.",.:',
domów,
, ()żywioną ,dyskusję wywolało pytapie, czy. przy rezolucji w punkcie'
2)
wykonywania budowy
ze
l"yl!1 zaznaczyć' konieczność, współ- znacznie wlt:;kszą oszczędnością madziałania inicjatywy prywatnej.
terjałów .udowlanych, ni~ to dotych:'
Wniosek komitetu uwz,gl~dnił to czas praktykowane było u nas.Wy~
współdziałanie, podczas gdy opozy~ konywać należy to tylko, co jest
cjC!, zresztą w nieznacznej mniej- technicznie konieczne. Nator:niastza
szości, d,omagałą się jego wykreś~ tsadni~zeh p~trzeby w dziedzinie sani"
lenia'
.
,i arne],
ygleny i kultury winny być.
•
' .
•
•
•
. ! i ' o ile to
tylko możliwe. całkowicie
Sprawa ta pOSIada nIewątplIWie uwzględnione
znaczeni e zasadnicze. Niepodobna
'..
..
bewiem przypuszczać, aby państwo
Przykłady Rng.ljl dowod:~, IZ w'!'-:
i gmina ,miały w chwili obecnej sa- runkom. tym ~ozna zadoscuczymc,
me możność zadość uczynienia tak stwarzając, og~lską . doste:pne ~ sz~ro
wielkim potrzebom, .jakie, dziś wy.- k!emu. og,OłOWI, a Jednak mezmler~
pływają w związku że sprawą miesz- me mlt~ 1 estet~czne.
kaniową.' dlatego 'tez znakomita wię
kszość; w tern i twórca miast-ogrourzędnicze
dóww F\.\ilglji,Howard, wypowiedzieli sięzarównow. rezQlucji pierwszęj, jak" L dalszych; za . współdziała·
Stanowisko urzędnika miejskie..
niemil'1~tytucji prywatnych w akcji
go w społeczeństwie.
pąństwa'igmfny.
'
(Streszczenie referatu p:W. Mallendowiozi,
Z inicjątywy kongresu dano w re- wygłoszonego na lz'jcźdzle pracownik6w
zolucji trzeciej wskazówkę, podkreś miojskTch w WarszAwie,.)

..

Sprawy

laląciflkonie,<=7ność.J prawodawc~yc;:h
zarząd,zęń~' mających na celu obniźe
nie~.en1 gruntów podbudo.wle miesz-

kalne ...
,P;9 'u~ońc~eniu

pfiac. dyskusyjnych, uczestnicy kongresuzwiedzHi

Referent

powyższe

roztrząsa

pod: ką'tern

ogólnospołecznych.

zagadnienie

jntere~ów

Rozwijając.,

te:

myśl referent stwierdza,"że z"deniem

,miejskiego jest .być. na
obywateli,.
śledzić ze har;
nje?r:nier~te ciekawe;po'c1y'~ą;rril!l"Tiast
a~ir.l~lfl:h;;;c; w'.. k}erąO,kq,.. .iĘ@~~iłl,z:;~ni~f, roonijnym ładem ': społecznym i ,dopomąQ,:ać ludziom do lojalnego .ko ..
spra·wy. miesz;~ą~io~ej. . . . .. . . . . .
rz~stania z przysługujących im praw·
M·j\a~sto ~»Bri;std,l"potpo<i~'e'ł:GW tej
Z uwagi:, :że na barkach urz~dini ..
s P;~eJi~:!iie '. jtJ·'~ ..pr:~'erl·. WP4Jlitą ~~,~olką; nią- ;.
zliWllh~l%tl;ie . !~~c j~i,;:~~'nę,(p rter!~~fla .po d: ka,miejskiego spoczywa dużaoPAq
C;l,~S \\fęin\n~ ~n!~~fti~,;\!\'~QstataW2no

w~j!t),tlla.·.:::1?1~z1 .m~'WlO'~i'!'jpaó:s,twa, ... któ re
PQ~y~; d~jś ~rląi'$mif.l; ~ę;$~~defiGy{LJ

urzędnika
usługach

wjedzialnośćumiejętne!gO'Q;pi~'ko~łł:'

nia'. sif: intęr~S"ami ,wspó:ł:QbyW\II_lfll
s~ołeczeństw,~ winno we *ł~.S:niJi-
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interesie, dbać o ,utrzymanie moral· za którą urzędnik powinien być cał·
nego'idrowia wśród rzesży pracow- kowicie materjalniezabezpieczonym.
nikówmi~jskich, usuwając to wszysUmundurowania
koniecznegq dla
tko,' co zdrqwie na' szwank narażać, pewne], nielicznej zresztą, kategorji
może., W' pie'rwszym rZE~dziepostaurzędników, nie należy wprowadzać
wić tu należy odpowiednie zabezpiedla ogółu pracowników" cywilny boczenie ,materjalne urzędników, aby wiem ubiór nie wywiera na jednostwalkę o byt możliwie złagodzić.' P6- ki ujemnego wrażenia i. nie wywołu
tychczas społeczeństwo zaabsorbo-' je reminiscencji dawnych wład,z adwane jest głównie sprawami budowy ministracyjnych.
państwowości polskiej i z ważności
Jako doraźne zabezpieczenie ro"
urządz~ń
administracyjnych miej- dzin pracow.ników miejskich - przed
skichnie zdaje sol:>i~ jeszcze do- wypadkami,:wywołanerni
. przez
kładnJe sprawy.
Tymczasem stan śmierć żywiciela rodziny, lub nieobecny domag,a Się koniecznie szy" szczęśliwy. wypadek, niezaleźnieod
bkj,ej s2fnc;lcji. Referent nie zamyka odpowiedniego ubezpieczenia swych
oczO na zło i braki, które tkwią w urzędników przez Magjstraty miast~
klasach urzędniczych, i sif1ra się należałoby zdaniem referenta, powo·
wskailać środki do ich usunięcia.
łać do życia kasę przezorności i poPierwszym . ,z warunków
jest mocy, której doraźna pomoc w nazmiana i unormowanie płac urzędni- głych wypadkach, zanim powolkówmiejskich.
Obecny system, niejsza zazwyczaj pomoc magistrazdani.em refere(lta, jest wadliwy, da- tów,nadejdzie, mote oddać 'wielkie
jący polecio rOl:>ienia karjery
prze~ ,. usługi.
osobników
niepowołanych,
byle
Jedną z ważniejszych spraw koń·
sprytnych, do panoszenia się, prote- czy referent swój -temat, a jest nią
kcji i t. p., co razem wziąwszy, ob.. sprawa poziomu umysłowego praniża poziom moralny i etyczny ogócowników miejskjch. Tłómacząc i
łupracownikówrniejskich i wy~wauwzględniając braki obecne, konieczrze niezdrowe stosunki. Referent nem jest jednak dążyć do podnieuważa . za wskazane przyjęcie zasady
sienia poziomu ogólnego. Srodek
jednakowych pensji zasadniczych zaradczy, zanim czas i odpoWiednie
dla ogółu pracowników z zastosowa- reformy w szkolnictwie nie zmienią
niem specjalnych dodatków funkcyj- zasadniczo warunków, referent widzi
nych, rodzinnych i za wysługę lat i w powstaniu kursów ogólno-kształ
przytacla szczegółowy ,projekt tako- cących w. zakresie szkoły średniej z
wych.
dodaniem nauk politycznych zll>socjoNiemńiej,ważną rzeczą jest zrÓw.logją i ekonomją społeczną.i teore"
urzędników miejskich
we tycznemi wskazaniami przystosowanan'ie
wszelkich 'pxerogaty,wach i prawach. nemi do· typu. nowoczesnej biurosłużbowych z funkcjonarjuszami urz~kracjl. Kurs trwałby 6 miesi~cy~
dówpaństwowych~
Siedzibą kursów byłaby Warszawa.
,W· dzisiejszym stanie rzeciy praZapisujący się ną kurs urzędnicownicy' miejscy są upośledzeni, co cy z .miast prowincjonalnych kowywołuje emigrację z urzędów, mIej- rzystac' musieliby z urlopów płatsRichi wytwarza ,konkurencję szko· 'nych~,
'
.
dliwa , w skutkach.
.
.
,
Ci~głoŚć pracy, a co -za tern
ioświatowe·.
id~ieiritensywność jej, rnusi.szwankoW;ac.
'
'Powszeehnenauezanie!lhod,zi.
Omawiając sprawy zarówno do:S pr a w o z d a n i e ,Komisji . Pow ..

I

Sprawykulturalne

tyc,zl\c.e·uri~dt:li,ków~ państwowycp,
j~.k:mieis~k~\ referentjes,tzautrzy;·

rtI'ani:~m',:::i·.9:Q.4til~nej ,~~r~:Cly "bi,urowej: I
jaik~
ffl~ksiy·m:a!to,~,j
~ib>:(»WiCłz'uiące}f'

szechnegoNauczania za okres
od l/IV do .1/VU1;920r~
W o,kresie sprawo:zdaw~zym', Ko,misja Pow.szechnego:·Nauc~artj.e-'uzu.

Zarz,ądu

Łodzi.

MS! 37.
Dziennik
m.
-......---.--..-------+---=-=-==:.-_-.
. _- ",.
swój
stoso- jak

pełniła
s~ładosobisty
wnie do uchwał Rady Miejskiej z
dnia 16. XII. 1919. r., mocą których
do Komisji wchodzić mają trzej'
przedstawiciele nauczycielstwa dotychcząs jeden oraz trzej przedstawiciele rodzicÓw d1;ieci szkolnych Za-'
rriiast dwóch przedstawicieli koła
szkolnych opiekunów głównych. W
wykonaniu tych uchwał na dzień 31'
maja zO$tało
zwołane
zebranie
przedstawicieli
zespołów rodzicielskich poszczególnych .szkół, a ci
wybrali trzech przedstawicieli do Ko.
misji Powszechnego Nauczania. Pozatem na d~ień 7 'czerwca zwołane
zostało zebr'anie nauczycieli ze wszystkich szkół' rn. Łodzi, i na tern zebraniu . dókonane zostały dodatkowe
wybory dwu
przedstawicieli nau.;
czycielst'o/a. Obecnie KomisJa liczy
22 członków a mianowicie.
1. dr. St. Kopciński i 2. wiceprezydent inż.J. Klocman- przedstawiciele Magistratu; 3. J .. UnieszoWS
k i, 4~ J . Kozanecka, 5. S. Ka- .
,
cinska, 6. FL Bednarek - . przadstawiciele Rady Miejskiej; 7• dr. Sto
Skalski, 8, dyrektor R. Tuli n, 9. dyr.
M. Dura, 10. T. Wasilewski _ przed~
sŁawiciele Rady Szkolnej Okręgowej
Ł d .
l 'G .
m •. 9 ZJ; 11. ' . rabjń.ski ~ inspektor Szkolny Okręgu m. Łod~i; 12. J.
f\ugust,yniak" 13. clY,r. L .. Starkiewicz

'd

. .

-. prze stawicieie Wydziału Szkolnictwa; 14. S. . P iIIc h owski 15.W.
Koppe,
16. f\. Haraźny-przedstawiI
.
de e nauczyde'lstwa; 17. S. JędrYfh,
18. K. Szenberg, 19 .. W. MeUerprzedstawic.,ieJe rodziców;. 20. dr. J.

A

również usiłowaniazatamowanJa
dezercji dziatwy ze szkół. były w
dalszym ciągu !l. całąenergJą prowadzon 7· Komitety w dalszym ciągu
podejmowały znaczne wysiłki celem
rozpatrzenia coraz bardziej mnożą
cych się sprawoniedopełnienie
obowiązku szkolnego.
Ko.misja Powszechnego Nauczania, czerpiąc doświadczenie z ubiegłych lat sżkoinych t była przygotowaną, źe praca w okresie wiosennym i letnim musi być znacznie
wzmożoną. Bowiem piękna wiosenna . aura wywabia z klas, a place, pola I zaułki podmiejskie zapełniają się
gromadami dzieci, które oznaczony
czas· winny spądzać na ławie szkolnej.
Zalecono więc szkołom obostrzenie
kontroli nad uczęszczaniem dziatwy
na naukę i częstsze a rychlejsze pocią~~nie rod:~jców ~~ odpo~iedzialnoscl za opleszałosc. W tym też
czasie udoskonalono organizacj~ Ko·
mitetów Dzielnicowych' oraz uproszczono drogę wzywania rodziców
. d zenia k arne.
na pOSIe

Rezultatem tych wysiłków było
wytoczenie. w miesiącu kwietniu rodzkom dzieci szkolnych 296 spraw
o niedopełnienie obowiązku szkolne~
go. Po rozpatrzeniu postawionych
przez Komifety Dzielnicowe woiasków nałożono grzywny od 8 do~O·
mk. w 143 wypad.
f.skazano naa:reszt bezwglEidny od
1 do 2 dni w 5. wypad.,
zwolniono pozwanych od odpowiedzialności w 185 wypad.,

zawieszono postępowanie z róż·
nych powodów w 13 wypad.
Suma wymierzonych grzywien
sterstwa Zdrowia Publicznego; 21. wyno!>ita 2551 Mk.
J. Zalewski - naczelnik BiuraP.ow·
W mies1łącu maju· wytoezono raszechnego Nauczania ig2.. qyr. Et dzicom ogółem 619 sprawo qie.doSzwajcer-:- członek kooptowany.
pełnienie obowiązku szkornego. Po
Komisja. w całym swoim skłacłzie rozpatrzeniu wniosków Komitetów
odbył.ą"woluesie spraWOlZ,da WC2;ym' Dz..ielniCQ,wych Wydział Wykonawczy
1 posieQzenie, pozatern Wy~:~iął Wy- nałożył grzywny od 3 do. 100 mk.
konawczyc odbył po·siedz6li t:4.
w 335 wypad.
Us,jł:owamia:KGmł>sji, z,l;lrrlf$lrzające
skazał na aresztbezwzgh;dny .od
do GiS1ąrgn,ięda .. reg;w;l!arn~~:or; . uc'Zę~ tdo 8 dni 'w 81 wypadkach.
s2:cza.mJa dZ:!ę1tw'ycd'Cil ,sz:k;6ł:"a. te1m'
udzieliłnagarty'w 2 w>,padka1eh
Sam.em iSO xape'W:f'lI:eo:ia .s*$iłiQ.ftl mozwełnił pozwanych . Od .io,spowii;e'·
iliwi;~ nrarmal'l.'1'y,c:h war,l,lt'ł')ę18!.pracy, ~ dzhdnościw182 wypad:kath

N. Weyland ~ przedstawi~ieleMini-
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umorzył sprawy.w 6, wypadkach.. szczepienia w społecz.eństwi~ należy
tego zrozumienia obowiązku szkolnego świadc;z:ą dokładnie i . ściśle
opracowywane sprawozdania s~aty"
styczne, publikowane w miesiąc·znych
biuletynach Wydziału Statystycz:nege. Sprawoząania te z początkiem.
I roku
cywilnego 1920-go zostały
rozpatrzeniu wnios:ków Komitetów znacznie rozszerzone w tej , myśli,
Dzielnicowych Wydział Wykonawczy aby można w. nich dojrzeć całkowihąłożył grzyWny od 5 do 1 00 mk~
ty ruch dziatwy w szkołach pow·
w {)95 wypadkach
szechnych oraz ustalić 'dokładny
skazał na areszt bezwzględny od
związek przyczyn i skutków.
Zwró~
1 do2 'dni'w54 wypadkach
·cono zwłaszcz~ baczną uwagę
zwolnił pozwanyeh .od odpowie..
wiek dzieci, uwydatniając w ten spodzialno'ści w 265: wypadkach,i
sób. cały nienormajny postęp i stan
Suma nałożonych" grzywień wy~ zaawansowania dzieci w nauce sżkoF
nosiła 17.740 mk.
neL w chwili wprowadzęnia przymv-'
W przedstawionych powyżej cyf- sowego nauczania w ŁodzL Stwierrowych' danych ,uwidocznia się, w dzono międzyinnemi, ż~ w bietą~
jakim: stopniu Komisja zmuszoną by" cym ~oku. szkolnym tylko pięciorq·
ła potęgQwac swe wysiłki w walce z
dzieci kończy szkołę powszechną w
nieuświacomieniem ogółu społeczeńwieku odpowiednim. Przeprowadzestwa 'wstosunkudo obowiązku nie takiej ścisłej· obser'wacji przez
szkolnego. 'Wzrastająca w miesiącach szereg lat umożliWi stwierdzenie; w
letnich liczba· wymierzanych kar jakim tempie i kiedy 'ostateczn'ie
zwłaszcza aresztu . świadczy wymowmożna bądzie dojść do stanu' nor"
ni'e.o lekceważeniu szkoły. Gdy, maInego, t. j. aby dziecko zaczynało
bowiem, z nastaniem cieplejsz·ej po- nauką w szkole powszechnej. wsiód·
ry0twiera się. dla dziatwy możność mym roku życia, a kończyło w 14"yrn~
zarobkowani"J zaczyna'sj~ masowa da- Nie łudzimy się bynajmniej, aby W
nie. dezercja ze szkół. Nakładanie grzy~ pierwszych miesiącach stosowania
wi~t'l niezawsze 0dnosiło pożądany
przepisów o obowiązku szkolnym dał
skmtek. Dekret· ~O obowiązku szkol- się uwydatnić dokładny, a doraźny'
nym", jako najwyższąkar~ pienięż· wpływ nakładanych kar na frekwenc:j~
ną,' prz~~jdujezaledwie 100 mrek, i
dziatwy. Ustanowioną dekretem. pro"
dlatego radlice w 'licznych bardzo cedur~' posŁąpowania karn,egooTaz'.
wyp:a'dkath wzbraniali się· posyłać egzekwowania orzeczeń karny'Ch Jest'
clzieci z powrotem do szkół" wpła~ przydługa: sprawy przechodzić' rnu~
caj.ą\c raczej; grzywny. które z 'zarobku
szą przez . szereg instytucj ił ,a ~e
dl:iec;:i t. 'łatwością p0krywaHi dopie,. sp~aw tych jest wielka' ilość, przeto,
ro,:""ttar,y 'aresztu 'wtych wypadkach wykonywanie orzeczeń przeciąga~i~
odnosiły skutek poią,dany. Temu je"
na całe miesiące. Stąd też czas
dynie; zawdzi~c1!ać, należ-y,'. ,że do okresu pomi~dzy dokonanem przewikońca.,: roku" szkoln.eg.o ,udaJo sią· nieniern a odbyciem kary'wynosi
utr~:ymaQ,w szkołacPJ. powszechIJyqh ,częstokroć kilka miesięcy.
4!1:.MO~ dZi<h;:i. SpaG~k,licz,by, dziec:;i
Ty,mczasem KomisJa Powszech~
s~a![Jtaw;i' <2~~:3S, :co 'fi stos~niko 'do
nego Nauczania nie doznaje znik&cQ
mj(e;siąc:aJlistopa,da, w którymrliczba
żadnego poparcia/'aby nie z,ab,ie;taflO
dzJeci osiągnąła najwy,żs~y, punkt dzieci . ze szkół, zwłaszcza, do pra;q~:~
{)1I:'Jr@7'8i;'S\~~:JlO!wj':16, 16°/0': ,W p,G).przed·
Nie ,istnieJe .żaden' przepis ,pra~,n.Y1.
nich !,~!~ą~ł;itr's(z;kDl![1);ych:UGzba 'dzier;ii: zabraniający' z~bieraniadz.,atwyw;
I})jal1iłgs,~$łY:'~$j:~~ąlą"2'OJ8!Q!o/o.
wiek'llszkolnym do"pr.~cy' za,ro~l$;~ti
•
........, ...•... il(;fi~(~~ł~~'~h; PQ:cl,ę1,mo~
wej!.~" Wp.rost, pr7;ectwnj.e fltiweVr:\lIMr-i*itleri71~ił!i&\mJslj;~,.IUS!i!łQwi!a ń".:la~
n i stel'stw~o, P ra.cy '. i Op iek iS, Głe c~ł!iljj
wstrzymał postępowanie. z . r6ż~
nychpowodów w 61 wypadk~ch~
. Suma.nałożónych grzywien . wynosiła· 7894 mk,
,W miesiącu' 'czerwcu wytoczono
rodzic.om:o§ółem 914 spraw' o nie:dopełnienie obow'iązkuszkolnego. Po
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zezwala podwładnym sobie urz~dom
pośrednictwa pracy na zapośredniczanie do pracy zarobkowej młodocianych; począwszy od 12 lat skończonych.
O istnieniu tego zarządzenia Kornisja dowiedziała si'ę z kilku konreŁnych wypadków porzucenia przez
dzieci nauki szkolnej. Ponienieważ
atoli zarządzenie to stoi w sprzeczności z dekretem II O ot owią\zku
szkolnym", przeto '?' porozumieniu
z miejscowym urzędem pośrednictwa
pracy ustalono tego rodzaju sposób
postępowania, że dzieci z roczników,
całkowicie

objętych

obowiązkiem

szkolnym, urząd do pracy zapośredniczać' nie będzie.
Co do innych
natomiast, których przymus szkolny
ob,ejmu}e z racji uczęszczania do
szkół w roku szkolnym ubiegłym, to
urząd będzie nadsyłać do biura Powszechnego Nauczania listy młodocianych zerejestrowanychdo zapoŚred...
niczenia do pracy, 'II{ celu 'zaznacze-'
niastosunku ich do obowiązku szkolnego. Porozumienie to, jednak" ma
znaczenie tylko lokalne i przejściowe
i nie wyklucza przecież możliwości
zabierania dzieci do pracy bez· pośrednłctwa urzędu. F\
właśnie te
wypadki są· najliczniejsze i nr;1jbar...
dziej dezorganizują prawidłowe wpro·
wadzenie obowiązkowego nauczania.
Dlatego. tez Kqmisja zwróciła się do
Mini'sterjum Oświecenia PUblicznego
z PTośbąo porozumienie się z Mini~
sterstwem Pracy i Opieki Społecznej,
celem wydania rozporządzeni'a" zakazującego zabieranią doprilcy: dzieci,
któr:enie ukończyly obowjązkowego
wieku szi<olnego..' '
,
.
'DC)jąc systematycznie d'a.Jej c;ło
upo.rzędkClwania sprawy. nauczania
dzieciol:l2:z czynieniazado,ść obo~
wł2'łzkowh, .:szkoh;:},em~".KQmjsją uznałaza należne~ Ze cwzgledu na z b liżałący:się.,'.koniecfOku szkohll@91o~
przystiił:f;)aĆi: (lię . .\Vy:~Qfl,(3inia owych.,

uCbwal;,)do~Y;C;Zl,łJ~)l1~~,:SZK9ł~ . ,które,
zg~€:)<4'fil;jeJ dekt~t~m';;J11.q.~;&:,byćt:J;zf1ąJ.le
ZfJI;; lę.Yf1,i;ą~:i.~i Ją~~~.{lt;;i()~!Q:~~ął!;~!i;)WL
S~W(;);~łl;eFlilj~.;,J: ·p:Ó;st1:łRb~il~\ęi0~lg~;osife W
P,JiłtTSl~ frniii~j~),~W~j;;i;t~"ł,rzws;r;łym

r:tli" ~~Q)lłfn:y)ifR!"irH:)in&1 @,~d%łe;.J~zyn~ć
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zadość

obowiązkowi szkolnemu ,ty)ko w tych szkpłach, w których" zakres udzielanych wiadomości nie
jest niższy, niż w publicznych szko·
łach
powszechnych.
Właścicielom
szkół o programie ·niższym postano-,
wiono dać możność przekształcenia
ich zgodnie z ustaJonemi przez Rad~
Szkolną Okręgową warunkami oraz
ostrzec, że niezastosowanie się do
tych warunkow przed początkiem
roku szkoinego pociągnie za sobą za;.
bieranie z uczelni wszystkich dzieci
w wieku szkolnym i zapisywanie ich
z urzędu do publicznych szkół powszechnych. Rodzice,' oddający swe
dzieci do szkół, winni mieć to prze'świadczenie, że dzieCi ich
osiągną
nałeżny stopień wykształcenia.

szkoła· tego nie

Jeśli

zapewnia, wówczas
Komisja ma tu prawo ingerencji, i
jeśli nie może przeciąć istnienia takiej szkoły, to wszakże ma prawo
zabrać z niej dziecko i oddać na
naukę do szkoły
publicznej powszechnej. Zadaniem Komisji, bowiem,
jest, czuwanie nietylko nad tern, aby.
dzięcko się uczyło lecz aby również
otrzymało należny zakres wiadomości
Wchodząc z tego założenia, ara.z
opierając się na 29 artykule dekretu,
Komisja na sku~ek zarządzenia inspekcji s:zkolnej oraz w pormmrn~e
niu z nią przeprowadziła· egzaminy
dla dzieci, pobieraj~cych nauk~ W
domu. Dzieci te podzielono na dwIi~'
kategorje: 1,. uro,dzone wIatach l 90S,
1909 i 1910, t. j. całkowicie obj~he
przymusem szkolnym t oraz 2. d1ieci
z innych roczników, nieobję-te j::)rzymusem. Pierwsze obowiązane były
stawić się bezwzględnie de egzami~Ów. Zwolnienie mogło
nastąpić
wtedy, jeżeli dziec~o' złożyło egzamin aD jakiejkolwiek szkoły i przedstawiło Komisji.pdnoś'ne świade,ctwD.

Co się zaś tyczy drugiej kategorji'
dzieci, to przystąpienie ichcio egza~
minu było dobrowolne, o ile rodzice
ży~zy'll sohiestwierdzi;ć, czy dziełiJ
w nauce domowej poczyniły Odp\Qr
wiąd fI iepostępy. .' D o ,oprae:owallia,
program u orarlprzeprowadzen~~ ;e'gl~a~
miLfJ:ą, wlno0być $twiefd~€){ł~) {, (;;y
. daj~G'f. W nauc~ dom0wej;:nal~yw«lłt
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zakres wiadomości, przepisany pro-Święta Powszechnego Nauczania przy
gramem Ministerstwa Oświecenia Pu- udziale wszystkiej dZiatwy szkolnej,
blkznegodla odpowiedniego wieku. przedstawicieli władz oraz instytucyj
dziecka. W obecnej chwili, jednak, i zrzeszeń, delegatów zarządu miastosowanie tej zasady jest niemożli- sta odbyła się z całą okazałością.
we, ponieważ WięKSZOŚć dzieci jest UroczystośĆ" uświetniły gratulacyjne
w nauce opóźniona, i . . dopiero przy- depesze Naczelnika Państwa oraz
mus szkolny z biegiem czasu do- właqz ministerjalnych. Wrażenie tej
prowadzi do tęgo, że dziecko roz- uroczystości na długo pozostanie w
poczynać· będzie naukę w siódmym
pamięci naszej dziatwy szkolnej, któroku" życia i będzie czyniło w niej rą Komisja powszechnego Nau<:zani~
postępy zgodni~ z programem. W
otacza pięczą troskliwą.
ten sposób Komisja w żaden sp 0Jednocześnie, zabiegając o przysób nie mogła stosować wymagań gotowanie materjału do drugjego ro~
odpowiednio do· wieku dziecka. Usta-' ku pracy, Komisja w miesiącu maju
lono' więC, ze celem egzaminu będzie dokonała ~a pośrednictwem policji
właściwie stwierdzenie, czy dziecko
miejscowej spisu dziatwy w wieku
wógóle czyni postępy w uauce. do- szkolnym. Zebrane wykazy spisu
mowej, czy takowa nie była fikcją służyć będą do uzupełnienia katastru
jedynie, czy nauczyciel domowy· od~ dzieci, objętych przymusem szkolnym
dawał się pracy sumiennie, i czy
czyli tak zwanej metryki szkolnej.
można nadal pozostawić dziecko na
W. przyszłym 20j21·ym roku szkol ..
naukę w domu, czy też należy zapinym zgodnie z· programem, op raco- .
sać' je z urzędu do szkoły powszech·
wanym na podstawie uchwał Rady
nej.· Pomimo tych wszystkich trud- Miejskiej, objęte będą przymusem
ności Komisja Egzaminacyjna wyszkolnym dzieci pięciu roczników, a
wiązała się ze swego zadania znakomianowicie, urodzone w latach 1908,
micie. Pracę jej cechwała powaga 1909, 1910, ·1911 i 1912, Ewidencja
i zrozumienje rzeczy. Wynikegzaprowadzona będzie z całą ścisłością
minu, naogół dodatni, przedstawiony i wszystkie winny będą bezwzględn·ie
został w sp'ecjałnem sprawozdaniu;
UCzęszczać na naukę. Wykroczenia
Do egzaminu stanęło' ogółem' 53 tępione będą z całą surowością~ Spodzieci, z tej liczby 48z obowiązklJ, łęczeństwo musi wmożliwie szybkim
pięcioro dobrowołnie; zwolniono od
czasie z~yć się z nowym stanem
egzaminu 11 dzieci, odroczono.egza- rzeczy' i zrozumieć oraz· przejąć sl~
min' z powodu nieobecności dzieci w powagą obowiązkowego nauczania,
Łodzi- w' 5 wypadkach; nie stawiło
które jest podwaliną kulturalnego
si~·13dzjeci. Względem rodziców
życia narodu.
tych' dzieci zastosowane będą środ·
Z ważając atoli na ścisłe przesŁrzeki przymosowe.'
ganie obowiązku szkolnegp, Komisja
Z· takfm wynikiem zakończono nie m lże być oboJętną na zdarzają
pierwszy. rok pracy nad wprdwadze.. <;e się wypadki pozbaY'ienia . dzie~j
niem w .Łodzi obowiązkowego nau-·;· nauki priez samą szkołę •. Mamy tu
czania. Uświadani·a1ąc sobie donios- na myśli fakty wydałaniaze gtkó:ł
łoś~ tego' historycznego VI dziejach
d;deci, zdradzających' złe 'skłormości.
naszego miasta momentu, . Komisja oraz zachowaniem swem· wywierają
Powszechnego Nauczania postano· cyc h wpływ ·ujiemny na otoczenie.
wiła ~uwydatnić gona,leżycie i uczcić
Oczywiście
personel nauczycielski
urdtzystym'obchodem. .'l. momen;.' w szkole normalnej, naogółma' zatem "tym połączono uroczystość za- mało czasu, aby zająć si~'wychowy
łożebUi kamienia węgielnego pod. waniem tych dzieci, które wymaga
wZ'no'sz(i)~Y"obec:nie przez Magistrat
specjalnego oddania się orat znacz).
m·~t.~:dzi pietW,~zyrojejski'gtnac:h
nych > wysiłków. Jakkolwiek' wle 7
szkoły . powszeco,nej ... Zapowiedzia na
inspecja szkolna zaleciła· nauczye~ł
na <d~il'E!ń26 czerw'ca uroczystość stwu szkół powszechnych jak'najcQai
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lej idącą ostrożność w wydalaniu
dzieci, to jednak wypadki wydalan~a
zdarzają się dosyć często. Odnośne
protokuły szkolnych rad pedagogicz-

nych,

jakkolwiek ż

wielka ostroż

nością, muszą byc' jednak zatwierdtane, ponieważ pozostawienie w
szkole normalnej dziecka-przestępcy

oraz dziecka, Które swem zachowani em demoralizuje otoczenie oraz
psuje i niszczy nauczycielowi zapro"
wadzony w klasie . ład i porządek,
wytworzyłoby stan nieznośny. Wydalenie zaś dziecka przegewszystzasadniczo' sprzeciwia się dekretowi
"Oobowiazku szkołnym", pozatem
zaś przez pozbawienie go
wpływu
nauczyciela-wychowawcy, a oddanie
pod wpływ ulicy - doprowadt.ić może docałkwitego zdemoralizowania.
,Jedynem rozwiązaniem tej sprawy jest tworzenie szkół specjalnych
pomocniczych do których winny być
skierowywane wszystkie dzieci, których przebywa["lie w szkole normalneJ jest niemożliwe. W chwili obenej istnieJejui w Łądzi szkoła pomocnicza. dla',' dzieci niedorozwinię
tych . lub opóźnionych. w rozwoju
umysłowym. W ten sposób częścio
wo już została rozwiązana sprawa
dzieci, nienadających się do szkoły
normalnej. Pozostaje sprawa dzieci,
przejawiających złe skłonności, i ta
domaga się szybkiego rozwicgania.
Zastanawiając się nad tern, Ktomisja postanowiła wystąpić do władz.
szkolnych o, utworzeni,e w Łodzi z
początkiEem przyszłego roku szkolnego specjaln.ej. slkoły pomocniczedla dzieci zdradzających złe sk!pn~
ności. Do szkoły tej będą skiero~
wywane ze wszystkich szkół miejskjch po'W'szechnych, ewentualnie
prywatnych jakoteż i średnich te
dz,ieci, których i przebywanie tam z
jest nieracji .' złego zachowania
,moźliwe. Kwalifikowaniem dzieci do
tej sz~oły. zajęłoby sj~ istmejące przy
przy . Wydz,iale' S~ikołnjctwa labaratórju;rnpsycheIogiczae.
I

'Oq~yw jście~,QPr:a~o"{~niespęcj almlf~h, pireysitoS!t!')w8iaycb dl\8' tych d:deci ~tGd· :wycbowawc1zy:ch Ofę'Z clą-
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bór odpowiedniego personelu pedagogicznego, II któryby potrafił stanąć
na wysokości zad.ania, jest rzeczą
pierwszej wagi. Nie .1lIega,. jednak.
wątpliwości, że szkoła ta przyniesie
społeczeństwu nieocenione korzyści.

-:- Otwarcie' Pogotowia .. opieki
dla dzieci. Wczoraj odbyło się
uroczyste otwarcie Pogotowia Opieki dla dzieci., instytucjj otwartej staraniem Wydziału Opieki Społecznej
przy Magistracie m. Łodzi na podstawIe Odpowjedniej ustawy seJmowej. Pod intsytucję został zajęty obszerny gmach po dawnym schronisku dla jeńców i uchod~('ów priy.· ul.
Milsza NQ 51. W gustownie udekorowanej salce o godz. 5-ej odbyło się
uroczyste otwarcie lokalu w obecności duchowieństwa, przedstawicieli
władz pańswowych. wojskowych: policji i, zrzeszeń filantropijnych.
Po poświęceniu lokalu goście
zwiodzili 'urządzenie, schludne salki
i łóżeczka, sypialki jadalnie, ambulą
torjum i t. d.WiększoŚć ścia .ozdobiona jest portretami bO.haterów
myśli j ducha polskiego. Kaźdy'pen
sjonarzma swój. ręcznik .szczoteczkę do zębów i t. d.
,
Po zwiedzeniu lokalu pierwszy
przemówił ks
prałą.t. Tymieniecki,
wskazuJąc
na
potrzebę
podobnej instytucji i
wItając
z ~zna'"
niem nową placówkę Magistratą Po
nime przemawiał prezydent Rżewski,
kŁóryzaznaczył, że zadaniem tej
instytucji jest ratownictwo od upadku j zwyrodnienia tych, których nę
dza zepchn~ła na dno życia. Zebrać
dzieci ulicy j 1Jratować jedla kultury i cywilizacji oraz wpajać W nich
zasady obywatelskie będzie jednym
z pierwszy<:h 'Ządęń. tej ins~ytucji,
'nastepnie i;yczył ioicjatorom z min.
Pracy .i Opieki .Sp,01ł~ jak. r6wnież
ki~rownikom instyłLlcji 'owocnef:ptacy i osiągnięcia za:mierzonycn c:el'6w,
wezwat 'jednocześnie,. z.ebran}'ch
przedstawicieli zrzeszell do P()rntt;>~J
w zhorny m dziele. Radna' .Rada~ka
skreśliła gene.zy tej ,j,.osty.tucji, ,w~ąźu·
lacna: wybitne'. zn.aczenie.:'~{p,je!~i s:rr'O~
Ją:c'znej nad' ty:mt<okt6iyC;ft WS yt&{1;y

Dzief.1nik

Zarzącfu

ta

m.

Łodzi.

wbre~ opinji P. R. R. z lipca roku
bież. stemawiającej 500 mk. zakorzec,zboża," samowołnie podniósł t~

zapomnieli. Instytucja
w istocie
powstała z inicjatywy kobiety
posła
lofji Moraczewskiej. Wiceprezydent
Wojewódzki podkreślił, że najważ
niejszemi zadaniami zarządu 'miasta
sep sprawa szkol:1ictwa powszechne-go. i opieka społeczna.. Sprawa
szkolnictwa
l
przymusu
szkoł~
nego . została pomyślnie rozwią~
zania na terenie łódzkim, zas teraz
przystępujemy do realizacji opieki
społeczne]. W ślad za pogotowiem
dla dzieci muszą powstać bursy,
przytułki i inne instytucje w tym
zakresie. Wiceprezydent Wojewódzki
s~łapa'w imieniu Magistratu podzię
kowartie qełegatowi Min.· Pracy, p.
Lewandowskiemu za szybkie urzeczywistnieniepowstania instytućji w
Łodzi. Pan' Lewandowski zaznajomił
zebranych z regulaminem i ustawą
i.nstytucji. Pogotowia, oświadczając,
ze.7godme z ustawą 50% wydatków
pokrywa państwo; 5 % miasto. Zasłu~a todzitest, twierdzi p. L. że
mUi~to to pIerwsze zrealizowało us"
tawęw przedmiocie opieki społecz
nej. Ławnik Magistratu p.. Mąciński
podkreślił
ogrom
niedoli w Łodzi. , zni ..
..
.
~Żcz'oneJ przez rabunek , najeidzców
I zazn.aczył; że nowo powstała instytucja' Jest tylko drobnym.' zaradzeniem przeciw \lQgólnej nędzy.
Na zakońc.zenie uro'czyctoścF na"
s~ąpił popis dzieci, Jeden z pensjo~
narzy, 9~o letni chłopiec deklamował
utwory
Konopnickej, . 6-0 letnia
dziewczynka recytowała bajeczki Jachowicza. Następnie dzieci odśpie
wały rotę, po której p. ławnik' Mą
cińs'ki podziękował uczestnikom, co
z'akończyło otwarcie tej nadFr uży·
tecznej instytucji.
..
.

w?tawkę,

,do 700 mk. Wo~ec tego
P. R. R. uznała, że o ile
minister aprowizacji . będzie nadal

wlększosc

przekracz~ł, i . lekc~ew.ażył

u~hwały

P. R. R. JstnleDle tej instytucJI jest
zbędne.
Wobeckatastrbfalnego położenia aprowizacji pan Wolczyński
.w imieniu Magistratu m. Łodzi złożył
nagły wniosek w sprawie zaprowa~
d.zenia całkowitego sekwestru· ziemio~ł9dów, które. brzmiało. jak nas·
~ęp~Je: wob~c ka.tastrofalnego poło
zema aprowIzacyjnego i niewystar~
~zających u'rodzajów, jak również
1nwazji bolszewickiej, P. R. R. uznaj,e. ,kwest)€: aprowizacji za spraw~
sCJsle zWIązaną z obroną Państwa i
zwraca siędoR. O. P. o odpowiednie, zarządzenie celem przeprowadzenia jak najściślejszego sekwestru
ziemiopłodów.
W
uzasadnieniu
wniosku p~, Wolczyński podkreślił
dobitnie, ze położenie aprowizacyjne państwa jest takie same. jak po:
lityczne w ehwili walk z bolszewika..
mi pod Radzyminem. Jeżeli wła~ze
państwowe nie przedsięwezmą naj·
, energiczniejszych
środków
zaradczych, to ofiarne zwycięstwo woJ~k
polskich,może dzięki nieudblnosci
wewnętrznej organizacji państwowej
pÓJŚć na marne. jNadwnioskiem"
wywic:tzała się dyskusja, w'· ktÓrej
nadzwyczaj ostro zaatakował zarzą~
dzenia ministra aprowizacji \ poseł
wielkopolaki, Bresiński. Przedst!6Wiciel związków koiejowych Klinowski
wskazał na szkodłiw.e tendencje ministerstwa aprowizacji,które dO'maga się przy przemiale 95%mąki,
przy podobnymz~rządzeniuzgjną
otręby i pasza dla koni. Prezydent
Poznania p. Drw~skj, dowiódł, że
~··Z;posiedzenia Państw. Rady
podbijanie ~en na zboże rujnuje
Iłpr;$wizacyjnej. Przybył do Ło
rolnictwo. Podwyższone ceny te o
dzi zp'Qsie.dz~nia państwowej ~ady 150%a wśla~ za drożyzną chleba
poskoczyły ce'ny na narzędzia ' rQlni:':
aJiljn0W:lzacYJ~e] p. Wolczyński~ który
~d~,i\ehł . nadzwyczaj
pocieszających
cze i towary .0 800 0 !Q. słQwem milili:s~
4łJa.ma'szego: cmjląsta informacji. Po·
terstwo aprowizacji przezzwyżko'W e
z.~rządzenia ...elotyczące . zboża wY/ś
$)iecdze"nl~)!P"R. f\ ... b>yłQ,doś6 i:buq:Uwe
z~,$W~g,];ę:~una samowol~. pana miniwi,a d cz at •. no in L~tWll;1'" 1Jliedź'\\'l'i:edzi ą' PJi~f"

'Sprawy aprowizacYJne.

I

S~NHI p>r~w"iz~cJ:i ŚlkwiJisl-ei,ego,

k'Łóry

,słtJgę;..D~i~kj.,·Njetl'ot:wu'~I:d~YB5""
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Zarządu

ł'yCl,
'ekonomislow
pań'stwowych
wytwarza się w państwie 'chaos, zaś '
w ,miastach
anarchia
strajkowa.
Sprawcy tych stosunków winni być
oddani Z.a szkodliwą działalność skierow'aną przec;iwko państwu. Po. ostrej dyskusji przystąpiono do imiennego głosowania. '. Za całkowitym
sekwęstrem ziemiop ł,odów głosowało
11 osóo, w tym trzech procudentów
(2 małorolnych i l ziemianin) zaś
przeciw wnioskowi
'. 4: osoby.
Jest,," to ,sukces odnjesiony przez
przedstawicielstwo Łodzi, a tym samym i miasta polskie.. W spra-,
wie
cen
na
zboże, uchwalono
utrzymać . ceny lipcowe, t.: j. 500
mk.za k9rzec~ ,W końcu posiedzenia p'. minister SIiwiński podkreślił,
że społeczeństwo' jest chore i dlatego P,R. R. pelhi. rolę konsyljum
nad organizmem chorego.. Na to
.ieden z'członkówrady odpowiedział,
że, opinje konsyljum są aQulowane,
min. apr. widocznie zwra~a się do
znachorów ,przez CO . zdrow.ie pacjenta
t.j. ludności może być na szwank
narażone.
,:'

Kronik:a 'Miejska~
..

11$

Nawią%allie
Gda,ńskiem.
Za

~

~

:sto'sunkó'w

Z

pośrednictwem
przedstawiciela Polski. w Gdańsku,
pana :Biesia:.deckiego, nadeszło zapro,

,

J

szenie do zarząOti miasta 'Łodti ad
mllnkYP,ałny:ehprzedstawicieli pratji
niezależnych socjalist9w i większo;JŚ
dawców, celem nawiĆ{zania ścisłego
kontakktu ekonomicznego mit,:~d1:y
robotniczym magistratem miasta Ło
dzi, a Gdańskiem.
W odpowiedzi na powy:ższe zaproszenie udała się . w piątek, 10
września: do Gdańska delegacja, skła
dająca się z p. prezydęnta Rżewskie
go, wice ::rezydenta Wojewódzkiego
wiceprz~wbdniczą'i=ego Rady Miejskiej, Kerna i radnego Pudlarza.
Kon,suLat polski ur:z:adza na cześć
delegacji przyjęcie, na którym uczestoi;.
czyć będą przedstawiciele konstytuanty
gdęńskiej. władz municypalnyh oraz
frakcji socjalIstów niezawjsłych~ polskiej i większościówciów.
Między innymi. wJadzeGdańska Wfraziły chęć 'ustąpienia po cenach przystępnych środków aptecznych, które
pozostały po armji niemieckiej, Źi~
dając wzamian ułatwienia w
naby...
wani'u na rynku łódzkim towarów
włóknistych.
Delegacja
zamier:a
podczas narad podkreślić znaczeni·e

pruskIego.. Poparde sprawy przez
przefistawiciela P0lski. w Gdańsiju
świaaczyo doniosłości zadań nas%1ej
delegacji.

DSŁOSZE
Posio.d6\!Ze· karty

16.

ła:cznoś.d'gospodaf'czejni·jędayPols
ką, a Gdańskiem i'w fen sposób
.:prlett~\7J~jią;łręć.~ w.,1ływ~m hakatyzmu

la

•

m. t.odzi.

tyU1nOś(!iOw~j

IE

11

okresu' 123,.go

(Upite)

fI,rftwnienii's~t!łonaD~~ii)od

wtorka, dnia 7 b. n1*
3OOgram'ó'w ~nkra, żółtego na od<!inek NaT.

Ł'Ód.t.

dnia '4

mrześnia

1'920 f.

M&GlSIRliT
KG.Uet ROl:d.iału Citllebai Mąki

l

l

Dziennik Zarządu m" Łodzi.
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.N'e 57.

RO ZP O RZ AD Z E N LE.
W celu należytego stosowania Ustawy z dn. 8, lV~ 19r. o'
dostarczeniu mieszkań na potrzeby wojska, Magistrat m. Łodzi ,na
mocy p. 1 art. 11 Ustawy z dn. 27. XI. 19.r. o, obowiązku' Zarzą
dów gmin rniejskk~l dostarczenia pomie~zczeń,larządza <':0 nast~
puje:
1. Wszyscy właściciele mieszkań, w których znajdują się Kwatery
wojskowe, winni do dn. 4. września b. r. zameldować o tern do
Urzfidu Mieszkaniowego, ,Piramowicza 5.";';'"
'2. W razie zwolnienia kwatery wojskowej,właścicJel- mieSZkania winien w ciągu 48 godzin zawia,domić o tern Ur~ąd Mies~ka
niowy.Łódź, dnIa 1. września 1920 r.
Magistrat ,m. Łodzi
(-) . Rżewski.

Za przekroczenia riiniejszego rozporządzenia winni karani bę
drodze administracyjnej w myśl art. 12 Ust., z c.klia 27, Iisto~
pad~ 1919 r: grzywną do 5. 000 marek lub aresztem do3-ch miesj~cy. Kara pieniężna z karą
ar~sztu mogą być. zastosowane.
dą w'

jedno,cześnie.

Łódź,

dnia 1.

września

,.'
'.,

LICYTACJE

,j

1920

Komisarz

r.

Rządu

' (-)

"
na m.,

ŁÓ,dŹ.

Iżycki.·

,', '

J',','.
,

PRZYMUSOW,~.

W środ~, dnia 15 września 1920 r. odbędą si<; li <!yto C!je: przy...
masowe zo gotóWkęl'fZY nQstępaJą<!yeą,Jlli<!fl~h. '
."
,
l'1iędzy godz. 9 fi 4 przed pot uL'A.leksondrowsko ·Nil 9, law ...
ko do konewek. 1\leksa ndrowska ł'W 101 ,kredens i otomona. l1od ...
f'&"'til '6. kredens. "1\Ieksandryjska ł!'i 24,
kołd~o pluszowa.' Kon'"
~ą,p,~~,J~el.NQ 22, Iastro., Konstont)1nowsko N., 5?, ,kQtdrn" Lad wi... ,
"
}2, Pianiino. Pańsko N'1l 12, kanapa. Cegielniana NQ 10, biarko
eć:~~dnjalJQ NA 44, kredens. Piotrkowsa Nil 54.' lustro, otomana,
z~~ar stOjtl<!Y'i'S~ęt J4,kr::z~Slfl, nlJ~szy,fla .dO ,,~zyd~~ pluszowa ser ...
wtta, kozetkrr,stolik,st6ł ~\zefl~ny,' komoda, stólkuQhenny, zegar
wlsz~<!y, ku<!henny kredeos, :5 szafy, stolik, dywan. J\.ndrzeja 58, stół,
, W Qzwartek dnia 16 ,września 1920 r. odbędą liC!ytaC!je no
sprzęty domo\,\"e ZQ gotówkę przy następają<!YQh ulicach.
I1iędzy ,godz. ger4 prze'j pot ut B.enedykta Nlr30, si~ kredens~
Andrzeja NQ 53,krzeslo wiedeńskie. Andrzeja 40,przyQisk metalo..
u>y. Piotrko'wska Ng.X75,stółd\bowy. Piotrko\\~fska NQ 271, lustro.
o~omon6, maszyno do 'szyda, serweta plnszow.o
Oiurko" toaleta;,
garnitay biatr dzie<!inny.
'- . ,
"
j

Miejski

Urząd

Sekwestracyjny.

'Wyda:wnj~two Zarząd'uMiasta Łodzi.

