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Dział Sprawozdawczy. 

Z Obrad Magistratu. 

R.dministr-a'Cja Teatru Polskiego 
w Łodzi. 

Magistrat na posiedzeniu z d. 31 
października przyjął do wiadomości 
memorjał Wydziału Gospodarczego 
Ng 6003/19 VIII z d. 2~ pażdziernika 
1919 r. VI sprawie przejścia admlni
stracji . Teatru Polskiego przez Magi~ 
strat, oraz polecił temuż Wydziałowi 
za opiekować się kostiumamI i rekwi
zytami nabytemi przez miasto od 
dyr. Wassermana oraz postanowił 
zwrócić się do Polskiego Towarzy
stwa Teatralnego z prośbą o wypo-' 
wiedzenie się w sprawie oddania ma
jątku Towarzystwa pod wspólną ad
ministrację. 

Z Komisji .f\pelacyjnej do spra\v 
podatku repartycyjnego. 

Magistrat na posiedzeniu z d. 31 
ub. m. postanowił zaprosić do Ko~ 
misji F\pelacy jnej do Spraw podatku 
repartycyjnego, utworzonej na mocy 
Uchwały Magistratu z d. 8 sierpnia 
r. b. pp. F\lberta Zieglera, Józefa Ro· 

. zenblatta~ Franciszka Winnickiego, 
Cezarego Eizenbrauna, Kaffenkego, Ro-

mana Oberfeida, ~/\aurycego Tempel
hofa, Emila Paca, Kazimierza Blume, 
Be;.-tolda Ginsberga i Pawła Sanne. 

Zaponlogi dla dzieci urzędników 
miejskich. 

Magistrat na posiedz. z d .. 31 ub. 
m. zmienił uchwałę N9 7 z d. 20/x w 
ten sposób, że do Komisji mającej 
się zająć podziałem funduszu, przewi~ 
dzianego w roku budżetowym 1919/20 
na zapomogi dla dzieci urzędników, 
które uczęszczają do średnich zakła
dów D?ukowych wybrano zamiast 
ławnika p. dr. Kopcińskiego ~ p. dr. 
Grynberga, na miejsce p. inż.Szen
felda, - p ławnika Klimaszewskiego, 
oraz w charakterze zastępcy p~ Lud
wika Gastmana, prezesa Zw. Urzęd~ 
ników miejskich. 

Inspekcja Przedsiębiorstw 
Miejskich. 

Magistrat na posiedzeniu z d. 5 
b. m. przychylił .ię do wniosku p. 
inż. Szenfelda w sprawie utworzenia 
Inspekcji Prze~się'biorstw Miejskich. 

Z obra:d Rady MiejskJej. 

Protokuł. 

40 (1 sesji) posiedze-nia Rady Miejskiej. 
Łódź, dnia 4 łistclpada 1919 r. 

Komplet ra.dnych: 74, komplet członków 

Magistratu: 1 L 



2. Dziennik Zarz~du m. Łodzi. 
================= 

Obecnych radnych: 56, obecnych członków 

Magistratu: 11 
Posiedzeni!) otworzył CI godzinie 7-ej wie

cz6rPrzewodniczący Rady Miejskiej, r. A. Re
miszewski, VI obecności quorum Rady (67 
członków), zaprosiwszy do stołu prezydjalnego 
rr. sekretarzy: A. Kiermasa i K. Sadoczyńskie
go, oraz sekretarza Prezydjum, p. P Rundo, 

do prowadzenia· protokułu. 

Przyjęto do wiadomości. 

1. Zawiadomienia radnych: Bińkowskiej, 

Fichny Gajewskiej, Gerhardta, Helmana, Hi!
szera, Kotkowskiego, Łęckiego, Mi.iUera, Miln

tzberga, ~ozenblatta. SzendeIowej, Waszkiewi
oza, usprawiec;liiwiających swą nieobecność na 
posiedzeniu dzisiejszem. 

2) Okólnik Ministerstwa Spraw Wewnęfrz
nych M 720 z dnia 28 października 1919 r. w 
sprawie stosowania art. 30 i 31 Dekretu o 
samorządzie miejskLn, na zasadzie których 
p,rzewodniczący Rady Miejskiej jest nietylko 
uprawniony, lecz wprost zobowiązany przez 
ustawę do nakładania kar. na członków Rady 
Miejskiej w razach ich n~eusprawiedl1wionej 

nieobecności na posiedzeniu, 
3) Odezwę Związku zawodowego urzę

dników miej:;kich z dnia 31 października 1919 
r. w sprawie żądalI urzędnik6w miejskich 
odnośnie poprawienia ich bytu. 

u C h wal o n'o: 
Odnośnie \'vyjednania \\? l'1inister

stwie l\prowizacji wzg1. P. U. Z. 1\. 
P. P. i P. U. Z. kredytu to\'\?aro\\?e ... 
g0 w wysokości lO.OOO.OOO.-mk.: 

Rada Miejska, przychylając się w 
drugiem czytaniu do wniosku Magi
stratu N2,.,3 z dnia 27 października 
1 g19 r., postanawia: 

.1) zwrócić się do Ministerstwa 
P\prowizacji w przedmiocie udziele
nia miastu Łodzi, kr,Edytu towarowego 
(aprowizacyjnego). w wysokości 
10.000.000 'mk., 

~) wezwacf Magistrat· do wyko. 
nania tej uchwały. 

W głosowaniu 65 członków oświa
dczyło się za tą . uchwałą, 2, zaś':
wst~zymało się od głosoVvania. 

II. Odnośnie wypłacenia rb. 
8,997)50 tytarem wyn"gradzenia za 
granta, zaj<;te .pod przedtutenie al. 
Wolporskiej~ 

Rada M!ejska zgodnie z wrlio~ 
skiem Magistratu]:fg 14 z dnia 26 
września 1919 fu postanawia: 

1) Wypłacić tytułem wynagro-
dzenia za grunta, zajęte pod prze~ 
dłużenie ul. Wolborskiej: 

a) Fr. S7efnerowej rb. 4.494:.
(za 1284 ł. kw. po rb. 3.50), 

b) M. Gothelfowej rlu. 4.483.50 
za 1281 ł. kw. po rb. 3.50). . 

2) Wezwać Magistrat do wyko
nania tej uchwały. Uchwałę powzię· 
to jednogłośnie. 

nI. Odnośnie wywłaszczenia gran
tów pod przedłużenie al. Towaro ... 
wej na przestrzeni od ul. Benedyk ... 
ta do ul. Karokwskiej; 

Rada Miejska zgodnie z wnio
skiem Magistratu N2 16 z dnia 26 
września 1919 r. postanawia: 

1) Nabyć w drodze wywłaszcze
nia grunta pod przedłużenie ulicy 
Towarowej na przestrzeni od ulicy 
Benedykta do Karolewskiej od: 

a) Łódzkiego Oddziału Towarzy
stwa Elektrycznego Oświetlenia z 
1886 r. (9964 ł. kw.) 

b) Sukcesorów Franciszka Kin
dermana (6740 ł. kw.) 

c) Teodora i Emilji małż. Tie
tzenów (6770 ł. kw.) 

d) Towarzystwa f\kcyjnego Mar
kus Kohn (5750 ł. kw.) 

e) Markusa Kohna (5923 ł. kw.) 
f) Towarzystwa f\kcyjnego Ka-' 

rola Bennicha (4591 ł. kw.) 
g) Roberta i Gustawa br. Ne

stler (6248 ł. kw.) 
h) F\lberta Zieglera (2958 ł. kw.) 
2) Wezwać' Magistrat do wyko

nania tej uchwały -zgodnie z zasada
mi Dekretu Nsz 162 z dnja . 7 lipca 
1919 r. w przedmiocie przepisów 
tymczasowych o wywłaszczeniu przy
musowem na użytek dróg żelaznych 
i innych dróg komunikacyjnych lą
dowych i wodnych oraż wszelkich 
urządzeń użyteczności publicznej. 

Uchwałę powzięto jednogłośnie. 

IV Odnośnie wywtasz~zenia ~zę ... 
śd posesji, połatonej przy al. Iinny 
2'3j25 Qelemprzedłażeniaal. Długiej: 
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Rada Miejska, przychylając się 
do wniosku Magistratu N2 31 z dnia 
26 września 1 g 19 r. postanawia: 

1) nabyć w drodze wywłaszcze
nia od Aleksandra Tykocinera część 
posesji, położonej przy ul. Anny 
N2 23/25, obszaru 2308 łokci kwa
dratowych, celem przeprowad-zenia 
przez wzmiankowaną pesesję ul. Dłu
giej; 

2) wezwać Magistrat do wyko
nania tej uchv\lały -zgodnie z zasada
mi Dekretu NQ 162 z dnia . 7 lipca 
1919 r. w przedmiocie przepisów 
tymczasowych o wywłaszczeniu przy
musowem na użytek dróg żelaznych 
i innych dróg komunikacyjnych lą
dowych i wodnych oraz wszelkich 
urządzeń użyteczności publicznej. 

Uchwałę powzięto jednogłośnie. 

, V. Odnośnie wy~łaszczellia gnm .. 
ta nliędzy rzeką Łódkq i al. Drew .... 
no\tJską celem przedtożenia ul. Pol ... 
nej: ., 

Rada Miejska zgodnie z wnio
skiem Magistratu N!2 11 z dnia 3 
października 1919 r., wobec niemoż
nośd polubownego załatwienia spra
wy (patrz odnośne postanowienie 
Rady Miejskiej z dnia 27 maja r .. b.) 
postanawia: 

1)' Nabyć w drodze wywłaszcze
nia dwie działki gruntu między rze
ką Łódką i ulicą Drewnowską, ce
lem przedłużenia ulicy Polnej: 

a) od małż. Rokickich o obsza
rze 2936,5 ł. kw:, 

b) od Sukc. Pasiewicza o obsza-
rte 2727,3 ł. kw. . 

2) Wezwać Magistrat do wyko
nania tej uchwały zgodnie z zasada
mi Dekretu !:'-fg 162 z dnia 7 lipca 
1919 f. W przedmiocie przepisów 
tymczasowych o. wywłaszczeniu przy
musowem na użytek dróg żelaznych 
i innych dróg komunikacyjnych lą
dowych i wodnych oraz wszelkich 
urządzeń użyteczności publicznej. 

Uchwałę 'powzięto jednogłośnie: 

VI. Odnośni~ pod\\1yższenia po ... 
borów miesięcznych pracowników 
miejski~h: 

Rada Miejska zgodnie z wnio~ 
sldem Magistratu l'{ą 31 z dnia 31 
października 1919 r.postanawia. 

1) podwyższyć z dniem 1 listo
pada 1919 r. pobory pracowników 
miejskich według zasad następują
cych: 

a) u r z ę d n i k o m wszystkich 
klas, a mianowicie: 

'l) kawalerom, pannom i wdow
com bezdzietnym - o mk. 125. -
miesięcznie. 

'2) żonatym bezdzietnym lub ma
jącym do2-ga dzieci włącznie, jak 
również wdowcom do 3 w ga dzieci 
włącznie-o mk. 175.-miesięcznie, 

3) żonatym, mającym więcej niż 
2-e dzieci i wdowcom więcej niż z 
3-iem dzieci-o mk. 225.- miesiącz-
nie, 

przyczern, o ile z jednej rodziny 
pracują w Zarządzie Miejskim dwie 
lup więcej osób, żyjących we wspól
ności gospodarczej, ta każda z nich 
otrzymuje podwyższenie pensji na
równi z kawalerami, t. j~ o mk: 125.-
•• • . li> 

mlestęczme ; 
b) djetarjuszom - o mk 3.

dziennie bez względu na stan rodzinny; 
2) 2/3 Podwyższ0nej tym spo

sobem pensji miesięcznej w;zgl. dąió
wki uważać nadal za pensj.' zasad
niczą, 1/3 zaś-za dodatek drożyź
niany; 

3) wezwać Magistrat do wyko~ 
nania tej uchwały. Rezultat głoso
wania: 

a) w sprawie po'dwyższenia po
borów: 41 członków za uchwałą 13-
przeciw, przy 8 wstrzymujących się 
od głosowania; 

b) w sprawie wypłaty od 1 li
stopada: 31 członków za uchwałą, 
20 - przeciw, przy 15 wstrzymują
cych się od głosowania. 

W sprawie powyiszej przyjęto 
do wiadomości oświadczenie Magi
stratu, że. Główna Kasa Miejska roz
pocznie wypłatę przyznanych pod
wyżek w ciągu miesiąca listopada 
lub w pocz'ltku grudnia 1919 r. 

Z powodu spóźnionej pory Prze
wodniczący odracza rozpatrzenie 
reszty spraw, objętych porządkiem 
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dZiennym, do posiedzenia następne .. 
goi o godz. 9-ej wieczór ogłasza 
pOsiedzenie· za zamkni~te. 

Przewodniczący: 

(-) F\. Remiszewski. 

Prowadzący protokuł: (-) P. Rundo. 

Protok'Ół. ' 
41 (I sesji) posiedzenia Rady Mieskiej. 

i> 

L6dźj dnia 5 listopada 1919 r. 

Komplet radnych: 74, . komplet 
członków Magistratu: 11. obecnych 
radnych: 48, obecnych członków Ma
gistratu:~ 10. Posiedzenie otworzył o 
godz.7-ej wieczór zast~pca przewo
dniczącego Rady Miejskiej, dr. J. 
Roz:enblat, w obecności quorum Ra
dy (58 członków), zaprosiwszy do 
stelu prez,ydjalnego rr. sekretarzy: 
W. Doleckiego i f\. Uttę, oraz se
kretarza Prezydjum, p. P. Rundo do 
prowadzenia protokułu. 

Przyjęto do wiadomości: 
1. Zawfłdomienia radnych: Baumgartena, 

d-re. Braude~G, Fichny; Gajewskiej, Gerhard.ta, 
Certnera, Grossa, Mi1szera, Kaffankego, Kału:' 
:!:yń:~kiago, Krermasa, Kotkowskiego, 
tęckiego, ,Malińskiej. Mi.illera, 
Pogonowskie~o, Przybylskiego. Szenclelo~ 
weJ. Wąszkiewio.za i Węgierskiego, 'usprawie", 
dliwiających swą nieobecność na . posjedzeniu 
dzisięj$zem. 

Z. Komunikat Magistratu w przedmiocie 
odezwy Dyrekcji Kolei Elektrycznej Lódzkiej w 
sprawie podwyższenia taryfy opłat za przejazd 
tramwajami miejsklemi na skutek nowych %~

dań praoowuik6w tramwajów odnośnie polep
szonia ich bytu. 

Uchwalono: 

o) "W sprawa~h, obj~ty~h porz&d'" 
kiem dziennym: 

L Odnośnie wyptoecl1ia 13~ej pen~ 
sjł ,pro~ownikom Zorząda Miejskiego: 

. Rada Miejska zgodnie z wnios" 
kiem Magistratu.~ es z; dnia :31 pat., 
dziernfka 1.919 r. postanawia; 

1. przyznać 15 .. tąpensj~ w ca
łości wszystkim pracownikom, za" 
trudnionym w Zarządzie MIejskim, 

przynajmniej rok; tym zaś, którzy 
pracują mniej nii rok proporcjonał K 

nie do ilości przepracowanych mie
sięcy, przyczem 

a) rozpoczęty miesiąc liczy się 
:za cały 

b) minimum l8-e] pensji wyno~ 
si mk. 375.- dla pracowników, po" 
bierających mk. 15. - dziennie i 
więcej, zaś dla pobierających mni~j 
niż mk. 15. - dzienniet - kwot~, 
równającą sj~ 24 .. dniowemu zarob-
kowi, . 

c) od 15 .. ej pensji, ew. odnośnej 
części tejże odtrąca siE; wypłaconą 
zaliczkę w kwocie mk. 180.-, 140.-, 
100.-, lub 40.- (suma ta strąca si~ 
niezależnie od ilości rat, pobranych 
prz~z pracownika). 

d) prawo do otrzymania 15"ej 
pen'Sjf przysługuje tylko tym pra" 
cownikom, którzy w dniu wypłaty 
bądą na urz~dach, dla których pen" 
sJa miejska stanowi jedyne źródło 
utrzymania. Qr~z którzy zatrudnieni 
są w "Zarządzie Miejskim przynaj
mniej od dnia 15 października r. b,. 

e) połowa sumy, należnej pra" 
cownikom miejskim, wypłacona bt; .. 
dzie w miesiącu listopadzie, reszta 

"2. wnieść na ten do 
tu Zarządu Miejskiego na rok 
sŁracyjny 1919/20 w dziale. 1 (ł kwot~ 
ogólną mk. 635.000'- f w dziale U
wkwotf2 ogólną 120.000 w d~iale Xl 
kwotą ogólną mk. 145.000,-, ogó .. 
łem mk. 900.000.-'~-; 

3. wezwać Ma,gistrat do wyko" 
nania tej uchwały. 

Wnioski rr. Jarblume!, WasIlew" 
kiego i tow. w sprawie przyznania 
1S .. ej pensji również ł nauczyciel~twu 
szkół powszechnych skierować do 
MagIstratu dla ,Alf"' zaj~cia stanowiska 
wzgI. przedstaWienia konkretnych 
wniosków w czasie jaknajkrótszy m. 

IL Odnośnie przyznania 13~ej 
pensji oraz dodatków drotytnia'ny,'Zh 
dla ezłonkó\\1 11. ag istrtl ta: 

Rade! Miejska zgodnie z, woło" 
skiem~:wtlJ§soP:rezydlum pO$t.al1a~ 
wt'at 
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1. wypłacić członkom Magi.stra" 
tu 15·t" penSję w wysokości całko~ 
witych dotychczasowych poborów; 

2) wyznaczyć od l listopada r.b. 
następujące dodatki drożyźniane: 

a) dla prezydenta i wice"prezy" 
dent6w po mk. 300.- miesi~cznie, 

b) dla ławników po mk. 225.-
miesięcznie; . 

3) wnieść na ten ceJ do budżetu 
Zarządu Głównego kwot~ ogółną mh:. 
50. 1. 6G. 70 fen; 

4) wezwać Magistrat ,do wyko'" 
nania tej uchwały. 

Wobec opozycji niektórych ra" 
dnych co do przyznania podwyżek 
wice"prezydent Wojew6dzki w imie
niu Magistratu zgłasza oświadczenie 
nast~pujące: 

n W imIeniu Magistratu mam ho
nor oświadczyć co następuje: 

Przedewszystkiem składam, po .. 
dzi~kowanie Prezydjum Rady Miej" 
sklejt które swym wnioskiem starało 
sle: oczywIście pom6dz nam mate
rJalnie. Jednakte muszę oświad .. 
czyć, te na zebraniu, kt6re obecnie 
odbyliśmy, Magistrat w całym kom
plecie, jednogłośnie, w tajnem 9,to
sowaniu zrzekł sI~ dodatk6w do pen .. 
sjt 

b) Pozo porządkiem dzt~anymt 
l. OdnośnIe interpelacji r. LIC!h .... 

tensteino i tow., 1reśd nast~pująf!ej: 

., W cil!1gu ostlttl ~~rg9~tł,!Wy" 
dzhał Zdrowoino.lei j .)ł~t~~l;$yst,+, 
m:a,tyczpJe, .. ' ;utrLldnt~~, .~łI! < .. 9,a'o/~t,l,n:d5\l' 
motHwi~ ehd,rYą1. wst~~JG~Anle:.~o 
tarLPosiad . tV .,łU:! nawtltwsze}kie 
mahJośd i r.łki lel~c;:r~$kie C:J~orz'Y SpO'1 
tf:~al~ ,sią W biurze,. kwaUfił<acyjn)tm 
z .... ·'.9 .... d, 'm,' . OWą •... 1~,p. ' •..... O.d\.,O.>.,'.,i' .. ,. en .. f •.. ~"ll1Z pow. O,,· do J·zekoQ1~go.ę~~~:lf,fmieJsca w .szpf~ 
t.'lach. Wtyro"samym. ~~aSle w 
śz,pitf,llath .. , lę!~,t,J . ni~rv:>rm~l~łe dużo 
wolny.,C:h m t!] sc. , kh5tych Hcfbaw po" 
SZC%eg9111Y9~. s~pt;~lach sj~gała 40°/0' 
WS~Y$~~ichmjeJ~c~ ,'.... . . Ii 

. (Jw,~t~j~C pą;oobn& PO$tąpowanie 
~~~ !~~~rQ.:~y :vt'tr;~" !!!~/ z: l.e,Q n ej s tra n y 

':na:d,'l .' dl2'l. zdrowia sze" 
• ••••••• I' ". '. .ąamożnej ludność.i, 

IlM,~i:~~!~c~ ubogich chorych na po" 

zostawianie bez pomocy lekarskiej 
w warunkach wskutek nagłych mro" 
z6w jaknajgorszych, z drugiej strony 
za dezorganizujące szpitale,' wydaj~ 
ność których nie zostajew)lzyskaną 
całkowicie, niżej podpisani zapytuj~ 

1) czy Magistratowi wiadornę,jest 
wyżej podane postępowanleW. Z. P., 

2) co Magistrat zamięrza~o.czv," 
nić, aby przywrócić w teJ dzfedzi.nię 
stosunki normalne,": 

1) uznać nagłość sprawy, 
2) sprawę wnieść na porządek 

dzienny najbliżs7e9o posiedienia Ra
dy Miejskiej, wzywając M~gistrat do 
udzielenia w tej mierze w wzmian; 
kowanym terminie wyczerpujących 
wyjaśnień. I • 

f90 uzasadnieniu, nagłości . przez 
wnioskodawcę i przyję.ciu jej przez 
Radę przewodniczący Wydziału Zdro .. 
woŁnośd Publicznej, Ławnik dr. Ko .. 
ziołkiewjcz zamierza udzielić odnoś" 
nych wyjaśnień. 

Na zapytanie, skierowane przez 
przewodniczęcego, czy. Ławnik Ko· 
zlołkiewicz udzieli wyjaśnień w Imie
niu Magistratu, Pl"ezydjum Magistra:~ 
tu zaznaCZa, że ławnik dr. Koziołki;e" 
wicz nie skomunikował się w tej 
mierze z Magistratem; poniewaŻ :zaś 
Magistrat nie wie, jakiegi.o roą4aju 
b~dą' te . wyjaśnienia l iocziy~is~!fł 
wskutek ~ego niemoie . za nie· ppnp~ 
sić qdpowieclzialności, ławnik ,~Q~ioł
~i~WIć przemawiać moż~ t;~Jkow 
lrhle·niu wh~!snern. 

Przewodniczący s~wierdzęl, że o~ 
br;:ilóY nad interpelac:iąmogą się to~ 
Cl.yĆ, li t~lko po udzieleniu odpowi~~ 
dzJ przez Magistrat; woloec tęgo; ze 
Maglstrat, jako taJ{i, odpowiedzi oba .. 
wlązującej ha dzisiejszem pOSiedze
niu dać nie moźe, wyjaśnienia oso
biste ławnika Kozio·łkiewicza dziś wy
.słucharye by(! nie mogą i nie będą. 

Przewodnictwo obejmuje zastęp· 
Ca przęwodniczącego, r. F\. Kozioł .. 
kiewiczówna~ 

11. Odnośnie wniosku r. Ho len ... 
derskłego i tow~ w sprawie pod\it.1Yż", 
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szenia ilości \\?yden;oanyeh obiadów 
dla dz:e:ci szkól PO\\?szcchnyQh: 

1) odrzuci ć nagłość 5prawy, 
2) sprawę skierować do Magis

tratu dla zajęcia stanowiska wzgł. 
przedstawienia odnośnego wniosku 
w terminie jaknajkrótszym. 

III. Odnośnie podwyższenia za ... 
pomóg na opłtlcanie wpisó\it> szkol ... 
nych ZEt dzieci pracowników miej ... 
skich ksztakC}cych się w średni<?h zo'"' 
kJadach nankowych: " 

uchwał żadnych nie powzięto. 

Z powodu spóźnionej pory prze
wodniczący odracza rozpatrzenie re
szty spraw, objętych porządkiem 
dziennym, do posiedzenia następne
go i o godz. 8.40 m. wieczór ogłasza 
posiedzenie za zamknięte. 

Przewodnicząc y: 
(-) Dr. J. Rozenblat. 

prowadzący protókuł: 

(-) P. Rundo. 

Posiedzenie Delegacji Urzędu 
Stanu Cywilnego zdn. 5 listopada 

1919 r. 

O b e c n i: 

Prezydent Pt.. Rżewski, przew., 
f\~ołf Szneli, Radny R. M. Kapłan, 
Radny, R. Jordan, Kaznodzieja gll1i
ny ewang."baptyskiej, I. Szwarcman, 
Urzędnik Stanu Cywilnego. Nieobec-
·ny Dr. J. Rozenblat. 

p o r z ą d e k d z i e n n y: 

1. Komunikaty. 2. Sprawozda
nie z działalności Urzędu. 3. Mał
żeństwa religijne. 4. Imiona żydow-
skie.' 5. Budżet.' , 

I. 

Przyjęt<;> do wiadomości. 

a) okólnik. Magistratu w !lprawię regulamiGo~ 

wegoujęcia przepis6w, obowiązującyt.:h 

członków delegacji miejskich i kon1isji mio~ 

szanych. mianowlcie,ie członkowie dele~ 
gacji winni nieobecność sW0ją na posie~ 

===== 

dzeniu usprawiedliwić, i jeżeli po 3-ch 

kolejnych wezwaniach członek delegacji na 

posiedzenie nię przybędzie, tO miejsce je

go VI Delegacji uważane będzie za wakujące; 

b) odpowiedź Ministerstvva w sprawie reje

stracji bezwyznaniowców; 

c) korespondencję z Ministerstwem w spra

wie rejestracji ślubów, zawartych w Rcsji 

Sowieckiej; 

d) w sprawie sporządzenia aktów zejść dla 
wojskowyct1. 

II. 

Urzędnik Stanu Cywilnego przedstawił 

sprawozdanie kasowe oraz dane I"tatystyczne o 

działalności Urzędu za czerwiec, lipiec, sier· 

pietl, wrzesień i paźclz.iernik r. b. jak poniżej: 

w gminie ewang.-babtystkiej zarejestrowano: 

zgonów 13 urodzeń 13 ślubów 16 w gminie 

żydowskiei zarejestrowano: zgonów 1090 uro

dzeń 2860 śl ubów 490. 

Pozatem sporządzono, st.osownie do § 54 

Ust. o małż., 252 akt6 il" znania, 8030 wycią

gÓw z arzhiwum; poświadczono 575 zapowied~i 
ślubnych, sprr;stowano 2 akta i uznano 3 mał

żeństwa za nzwiedzioIle na zasad:.ie wyroków 

sądowych, a w myśl § 84 Kod. Cyw. wniesio

no do tuteJszych biąg '"tanu cywilnego 1 akt 

zejścia, spor.:ądzony w Karlobadzie. W zasto

sowaniu się do Instrukcji RadyAdministracYJnej 

b. Kró ewstwa Polskieg) z 1861 r., przesłano 

do róźnych miejskich i wiejskich gmin wyciągi 
z zarejes'trowanych aktów stanu cywilnego, 

1Il. 

Delegacja konstatuje, że akcja, 
zmierzająca ku legalizowaniu religij~ 
nych małżeństw i wciągnięcia do 
rejestrów spóżnionych zapisow uro" 
dzeń, dała nader pomyślne wyniki. 
Zapisów urodzeń uskuteczniono w 
roku bieżącym (do 1 Hstopada) 
4097, czyli o 2241 wi~cej, niż za 
tenże okres ro{(u zeszłego, przy
czym w myśl § 96 Kod. Cyw., było 
197 urodzeń (5%

) do 8 dni, 1655 
urodzeń (40%) do 1 roku, a reszta 
2245 (55 % po 5. 10 j nawet 18 lat, 
Ci ślubów o 271 więcej niż w r. zesz
łym co jaskrawie dowodzi, że lu
dność żydowska coraZ bardziej ro~ 
zumie z'naczenie i powagę wprowa
dzonych VI Urzędzie reform) jak 
Laprowadzenie równoległych reje'" 
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strów urodzeń, uświadamianie mas 
żydowskich o ważności sporządzenia 
aktów stanu cywilnego etc. 

IV. 

Wobec tego, że w przedstawio~ 
nych w Urzędzie zgłoszeniach uro· 
dzeri, wystawionych w tutejszym ra
binacie, spostrzeżono często wypad
ki nieprawidłowej pisowni irtlion ży
dowskich, jak Mojsze, Ester, Rachel, 
lub na.dawania imion zdrobniałych, 
jak Lajbuś, Josek, Srule.k i t. p') na 
wniosek p. Szwarcmana Delegacja 
postanawiapl'zesłać rabinatowi po· 
wtórnie alfabetyczny wykaz imion 
żydowskich męskich i żellskich z ' 
prośbą o śCiste zastosowanie się do 
tego spisu przy zapisach nowonaro
dzonych, celem ujednostajnienia pra ... 
widłowej pisowni imion żydowskich 
i unikania następstw natury prawnej. 

V. 
Rozpatrzono i zatwierdzono . pro

jekt budżetu Urzędu na 1920/1921 
rpk administracyjny, przewIdujący w 
wpływach I Mk. 87095.- zaś w wy
datkach Mk~1 00600. - deficyt f\'tk. 
13505.-

Wobec wzmożonej jednak dzia
łalności Urzędu, spodziewać·'się na
leży zmniejszenia przewidzianego deM 
ficytu. 

VI. 

Uchwalono zwroclc się do Prezy
djum Policji O' wyszukanie rejestrów 
st. cyw. gminy ewang. bapt. pro
wadzonych przez b. rosyjskiego po
licmajstra- . 

Sprawozdanie z czynności Dzia~ 

tu Sanitarnego przy W. Z. P. za 
czas od l/X Ho 31jX f. b. 

Dotyczy czynności lekarzy dzielni
cowych: 

1) Jedną z ważniejszych czyn-
. ności lekarzy dzielnicowych w mies. 
pażdzierniku r. b.' było dokonywa
nie rewizji sanitarnych wszystkich 
sklepów spożywczych m. Ł.odzi, ja
ko to: piekarni, cukierni, restaura·· 

cji. wytwórni ciastek, wód gazowych, 
karmelków i t. p. Rewizji takich do
konano ogółem 1232~ W wielu przy
padkach lekarze skonstatowali ujem
ne warunki, Nakazywano usuwać 
uchybienia, winnych' pociągać do 
odpowiedzialności drogą administra
cyjną, przysługującą I N\agistratowi' 

2) W przypadkach skonstatowa
nia zachorowań na choroby zakaźne 
w mieszkaniach, w których znajda>
wały się dzieci, uczęszczające do 
szkół, lekarze dzielnicowi dokonywa
li odpowiednie wywiady w celu 
ograniczenia ilości zachorowań. Łą
cznie w powyższym Dział Sanit.wy
dał polecenie Izbie' Odkażającej prze~ 
prowadzenia dezynfekcji w·· 17 w 
29 szkołach. 

3) Z polecenia Inspektora Szkol
nego Okręgu Łódzkiego lekarze do
konał oględzin sanitarnych w.5 che
derach w 2 szkołach (t. j. w loka .. 
lach przeznaczonych na chedery'i 
szkoły) 

Dotyczy projektów: 

1) W związku z rewizjami sa" 
nitarnemi lekarze dz!elnicowi posta
nowili zwrócić się do W. Z. P. z 
prośbą o zredagowanie odezwy o 
przepisach ogólno-sanitarnych, od
pis takiej odezwy winien się~znajdo~' 
wać w każdym z· wyżej wymieni o'" 
nych zakładów na widocznym' miej
scu, gdyż właściciele rozmaitych skle-. 
pów spożywczych na czynione. im 
przez lekarzy dzielnicowych 1;Jwagi, 
tłomaczą "Się jednozgodnie brClki~m 
jakichkolwiek przepisów sanitarnych. 

2) Dla bardziej wydatnych wy;. 
nikóv/ pracy sanitarnej lekarze dziel
nicowi zwrócili się do· W. Z. P. z 
prośbą, aby policja stale dostarcża'"' 
ła wykazy sklepów artykułów spo
żywczych, zarówno istniejących jak 
i powstających, znajdujących się w 
obrębie każdej dzielnicy. Wiele, bo
wiem takich wytwórni r znajdujących 
się w podwórzu, w dodatku w mie-:
szkaniach prywatnych, wymyka . się 
z pod kontroli sanitarnej. 

3) Lekarze dzielnicowi postano
wili prosić W~ Z. P. o utworzenie 
Xtll~ej dzielnicy sanitarnej ze wzglę-
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du na znaczny przyrost chorób zaM 
kaźnych i w szczególno~ci zacho~o
wań na gruźlicę. (Do tej pory r:11~
sto podzielone jest na dwanaSCle 
dzielnic sanit.) 
Dotyczy zachorowań j zgonów na 

choroby zakaźne: 

Zachorowań i zgonów wsk. chorób 
zakaźnych było: 

duru plamistego zachor. '. 43 zgon. 4 
»brzusznego " 127'" 11 
" powrotnego" 8" 

Czerwonld "89,, 20 
Płonicy " 150 " 28 
Błonicy ,,17 " 4 
Jaglicy ,,40 " 
Gruźlicy " 195 
Dre:twicy karku " 3 2 
Gorączki połogowej" 5 4 
Róży ,,8 " 
Kokluszu ,,34 12 
Odry ,,48 " "16 
Malarji "l " 
Hiszpanki " 1 

Sprawozdanie. 
Z działu kwalifikacji szpitalnych za 

czas do 1 jX do 'I lXI l ~1 g r. Zgło~ 
siło się do przyJęcia chorych 956., 
których rozlokowano w Radogoszczu 
i na oddz. zakażnych 297, na oddz. 
gruźl. 25, w szpitalu Anny fV\arji-
192, w szpit. Poznańskich 69, w 
szpit EwangeI.-27, w Unitas-27, w 
szpIt. przy ul. Dzielnej 52-77, w 
szpit. Drewnowska 75'-:"107, w szpit. 

Karola 28--25, w Kochanówku-14, 
w Chojnach-17, w szpit. przy ul. 
Zakątnej 44-38., w szpit. ŚW. f\le
ksandra 35. 

W ogólnej liczbie chorych było 
297 zakaźnych, zaś 57 dostąrczonych 
przez pogotowie i w wypadkaah na
głych. 

Sprawozdanie. 
Działu Oczyszczania Miasta za czas 

op 1. VlIdo 1. X 1919 r. 

pracy, w myśl umowy zawartej przez 
lV\agistrat z Giełdą Pracy, oraz czy 
wywózka zmiotków z t.ychie ulic. i 
placów została w nalezytyrn czasIe 
uskuteczniona, 

2) wywózki odchodów i śmieci 
z gmZlchów miejskich lub też gma
chów zajętych przez instytucje miej
~kiej, oraz tych, które miasto utrzy
muje w porządku na rachunek Za
liczek Państwa Polskiego, 

3) wykonaniu jednorazowych lub 
dorywczych poleceń wywózki od
chodów na zlecenie innych wydzia
łów Magistratu, jak: z nowo budują
cego się gmachu przy ul. Przejazd 
26-zlecenie Wydziału Budownictwa; 
ze szpitala wojskowego zapaso,wego 
przy ul. Sienkiewicza 44, zlecenie 
Wydz. Gospodarczego; z ubikacji 
taniej kuchni przy ul. Średniej 46, 
zlecenie Kom. Tanich l'\uchen, z 
gmachu szkolnego przy ul. Nawrot 
12, zlecenie Wydz. Szkolnictwa, 

4) skontrolowaniu stanu sanitar· 
nego 170 nieruchomości, właścicie
lom których nakazano poczynić od-
powiednie porządki, . 

5) skontrolowaniu H5 dołów bio
logicznych, przycz~m spisano 67 po
licyjnych. protokułów karnych, 

6) załatwiono 1 g~1: NN. korespon
dencji, 

7) wypłaceniu następujących sum; 
Pensje urzędników . • Mk. 5137.50 
\Vywózka nieczyst. z gm. 
wojsl\.. " . 7993.35 
Wywózka nieczyst, z gm. 
miejs.. " 10759.64 
Uzupełnienie inwentarza 
sprzątanie ulic i placów m. " 22500.
Nieprzewidziane wydatki " 6000.-

ogółem Mk. 46990. 49 

Sprawozdanie kwartalne za czas 
od .. 1 lipca do 30 \vrześnia 1919 r. 

Czynności Działu Oczyszczania 
Miast?l polegały na kontroli: Biuro Ksiąg Stałej Ludności zaM 

łatwiło: 1230 metryk, 868 kwestjonar-
1) ulic i pła<:Ć'W miejskich;. czy juszy o przynależności do m. Łodzi, 

są one oczyszczane przezGire~dą I 319 kwestjonarjuszy sądowych, l wyM 
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dało: 68 świadectw przynale'żności 
gminnej, 54 św. niekaralności, 47 ŚW. 
stanu cywilnego, 44 odpisy z metryk 
i 40 wyciągów z ks. st. lud. 

Marek opłaty kancelaryjnej ska" 
sowano za Mk. 292. 

Biuro f\dresowe zajęte było uzu" 
pęłnianiem swych kart adresowych 
i wydawaniem adresów osobom pry
watnym. 

Posiedzenie w sprawie żądań 
czeladni!ców piekarskich. 

w cbecności prez. Rżewskiego, wiceprez. 

Wojewódzkiego dyr. Łubiellskiego, przedstawi

ciela starostwa p. Kamala przedstawicieli ko

operatyw: Retlewskiego, Tomczyńskiego, Kiesz

czyńskieg:>, Grud:zienia, 1<ubasiewicza, Kocha
n0wskiego. Sztencla, ]aranowskiego, Małeckie

go, Kryszka oraz. przedstawicieli Zw. pracown. 

Mącznych Chrz.: Sawic"dego i Machowiaka 

oraz przedstawi~:eli Zw. Pr. Mączn. Żydów: 
Herszkowicza. i Milmana---cdbylo się d. 4 b. m. 

W Magistf,i;.cie posiedzenie w sprawie żądań 

czeladników piekarskich. 
Z powodu, że miała się w tymże tygodniu

odbyć obszerniejsza konfer\?ncja, rJa posiedzeniu 

z 4 listopada D!e załatwiono zasadniczych 

spraw. W ogólnej dyskusji ujawnił się pogląd 

pracowników piekarskich. którzy uważają, źe za

robki dotych(;zasowe nie wystarczają na utrzy

manie, oraz pogią~ niektórych przedstawicieli 

kooperatyw jakotei pracownik6w mącznych, aby 
pracownicy piekarń -Qtrzymywali produkty po 

tańszych cena.ch. Ta droga będzie bardziej celo
wa, gdy t nie wpędzi nas w błędLe koł0 pod

wyżek i drożyzny. 
Posiedzenig miało charakt.;r przygotowaw

cz.y do ogólnej konferencjj w tej, tak źywotnej 

sprawie. 

Spra\vy 
Oświato\vo~I(ulturaJne. 

lVIiastohódź. 
(Krótki szkic historyczny). 

III 
Pierwsza szkoła elemenrarna w 

Łodzi została otwarta w roku 1806, 
w której pierwszym nauczycielem 
był niejaki l1.ndrzej F\twatka. W 
końcu roku 18.50 miała Łódź 3 
miejskie szkoły elementarne męzkie, 

1 żeńską j 3 prywatne, w których 
razem uczących się dzieci było 763, 
oraz 2 szkoły rzemieślniczo*niedzielne 
do których uczęszczało 750 uczniów. 
Oprócz tych szkół, istniała w Łodzi 
jeszcze rządowa szkoła prywatna re
alna niemiecko-rosyjska o 5 klasach, 
założono w roku 1845, która w fra
ku szkolnym 184.9/50 liczyła 8 n-~lU
czycieli i 102 uczniów. 'Szkoła ta :~w 
roku 1866 zamienioną została na 
gimnazjum realne niemIeckie, które 
następnie w roku 1869 przekształco
no na 6 klasową wyższą szkołę rze
mieślniczą, a ,tą ostatnią w-roku 1899 
na 7 klasową rękodzielniczo-prze
mysłową, która przetrwała do wybu
chu wojny w roku 1 g 14. 

VJ roku 1851 było w Łodzi :5 le
karzy, -437 rzemieślników różnych 
rzemiosł, 247 sklepów i składów z 
rozmaitel11i towarami i artykułami 
spożywczemi, 1 księgarnia, 2 apteki, 
l cukiernia, l kawiarnia i 7 domÓw 
zajezdnych. Szpital był jeden, otwar~ 
ty w grudniu 1840 roku i urządzony 
dla .52 chorych. 

Fabryk wyrobów wełnianych i 
półwełnianych istniało w Łodzi 23 z 
196 warsztatami, które zatrudniały 
422 robotników .. Sukna wcale już 
nie wyrabiano, a tylko flanelę, me~ 
rynos, czerkas i morę, których war
tość wynosiła 131,800 rubli. 

Fabryk wyrobów bawełnianych 
było 7 większych, między któremi 
wyróżniała się fabryka Ludwika 
Geyera, 540 ręcznych tkalni, które 
posiadały po 4 i wię·cej warsztatów, 
11 fabryk tasiemek z 41 warsztata
mi, 12 fabryk pończoch z 28 maszy
nami, 12 mniejszych drukarń tkanin 
bawełnianych i 22 małych farbiarń, 
które farbowały jedynie przędzę, do
starczaną przezpojedyóczych tkaczy.\ 

Wszystkie powyższe zakłady 
przemysłowe wyrobiły towarów za 
sumę 1,743,337 rubli zatrudniały 
5018 robotników. 

Było jeszcze parę ręcznych tkal
ni wyrobów lnianych, lecz z pow 0-

du bardzo małej ich produkcyjności 
nie miały one prawie źadnegb zna-
czenia. -
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Do dalszego rozwoju przemysłu 
bawełnianego miasta Łodzi przy" 
czynił się w znacznym stopniu prze
mvsłowcy, inżynier ł(arol Szajb!er, 
człowiek dużej wiedzy fachowej, 
energji j pracy, który w latach, 
1854-1855 pobudował. przęd2.alnię ba
wełny, tkalnię i drukarnię, oraz biel
nik, apreturę i farbiarnię. 

Z względu \1a coraz większy 
wzrost miasta Ł.odzi, przeniesiono do 
tegoż miasta w 1863 roku ze Zgie
rza Sąd policji Prostej, 1 maja 1864 r. 
przeprowadzono linję telegraficzną 
do stacji Rokiciny, drogi żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej, a następ
nie, w początku roku 18G7, została 
otwarta, droga żelazna Fabryczno
-Łódzka, która połączyła Łódź z linją 
kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 

Przemysł miejscowy wzmagał się 
i potężniał coraz więcej, szczególniej 
. w czasach wojen Francusko-Pruskiej 
1870-1871 r. i Rosyjsko· Tureckiej 
1877-1878 r. zbyt towarów do Rosji 
przybrał ogromne rozmiary po ce
nach nader dogodnych dla fabry
kantów. Oprócz pobudowanych przez 
Karola Szajblera jeszcze nowych du
żych fabryk, powsta,ty również duże 
fabryki: Izraela Poznańskiego-wyro" 
bów bawełnianych, Juljusza Heinzla, 
Ludwika Majera, Gustawa Lorenca
wyrobów wełnianych i wiele innych. 

Ten okres czasu-to perjod zbo
gacenia się wielu tutejszych fabry
kantów. 

Powstałe w roku 1872 Towarzy
stwa ł<:redytowe Miejskie i Ban\) 
Handlowy w Łodzi również skutecz~ 
nie przyczynili się do roz,rostu mia
sta i rozwoju handlu i przemysłu. 

Sprawy Miejskie. 

Depesze Magistratu do Naczelni
ka Państwa, Prezydenta Mini .. 

strów i posłów łódzkich. i 

Magistrat wysłał do Naczelnika 
Parlstwa orGlz' Prezydenta Ministrów 
nast€jpujące jednobrzmiące depesze: 1 

"Dwudziestego trzeciego paździer-
nika został \ii/ręczony Panu Ministro-

wi Skarbu memorjał l"ła§istratl1, wy
kazujący groźny stan finansów mia
sta oraz konieczność zwrotu miastu 
sum przez nie wydatkowanych 
na rach:.mek Skarbu Państwa. Pan 
Minister Skarku obiecał wówczas 
zwo'tać konferf)ncję ministerjalną ze 
współudziałem przedstawicieli lV\agi
stratu dla rozpatrzenia i zdecydowa
nia sprawy Mimo obietnicy Pana 
fV\inistra Skarbu orGlz dalszych starań 
Magistratu sprawa nie posunęła Się 
naprzód. Kasa Miejska na wyczer
paniu. Potrzeby wzrastają ustawicz
nie; żyjemy ciągle p0d grozą nie
pewności jutra. W tych warunkach, 
kiedy j\~jnisterstwo Skarbu, od któ
rego jedynie poparcia spodziewać 
się' możemy, trwa w swej niezrOZll~ 
miałej dla nas bierności. dalsza pra
ca staje się niemożliwą. Jeśli wspo
mniana konferencja nie będzie na-
tychmiast zwołana, grozi miastu • 
wstrzymanie całego aparatu miejskie
go. Po wyczerpaniu wszystkich in
nych środków doprowadzeni do o
stateczności zwracąmy się do Pana 
z gorącą prośbą o łaskawą interwen
cję dla zapobieżenia nieuniknionej 
katastrofie. 

Za Magistrat 

Rżewski" , 

Do pp. Posłów m. Łodzi wysła-
no depesze następujące: . 

"Mimo obietnicy Bilińskiego zwo
łania konferencji ministerjalnej ze 
współudziałem przedstawicieli·' Magi· 
stratu sprawa nie ruszyła z martwe
go punktu. Kasa Miejska na wy~ 
czerpaniu; potrzeby wzrastają z dnia 
na dzień grozi nam strejk z powo~ 
du niemożności wypłacenia przyzna
nych podwyźek oraź trzynastej pen
sji dla braku funduszów, jakoteż 
wstrzymanie całego aparatu miejskie
go. Doprowadzeni do ostateczności, 
wskutek biernośCi Ministerstwa Ska~ 
rbu i Spraw: Wewnętrznych, wysła'liś
my dziś depesze alarmujące do I'Ia
czelnika Państwa i Prezydenta Minis;' 
traw z prośbą o interwencję. Jeśli kon
fe~~nc:janie będzie natychmiast zwo;'" 
łana j sprawa odszkodowań pomyśl-
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nie rozstrzygnięta, grozi nam nieu
nikniona katastrofa. 'Prosimy Llsilnie 
o interwencję i' wywarcie nacisku 
dla energicznego przyspieszenia ~pl'a
wy. Pragnęlibyśmy, aby na pomie~ 
nionej konferencji byli obecni posło
wie łódzcy. Oczekujemy telegra~ 
ficznej odpowiedzi o terminie zwo
łani?! konferencji. 

Rźewski." 

Stanowisko Zar'ządu miasta wo
bec sprawy pensji urzędniczych. 

Posiedzenie Rady Miejskiej z d. 
4 listopada było jednym szeregiem 
nieporozumień i objawów niechęci i 
nieustępliwości. 

Na porządku dziennym sprawa 
uchwalenia podwyżek dla urzędni
ków. Z zamieszczonego w niniejszym 
numerze "Dziennika" sprawozdania 
widać, iż magistrat w zasadzie nie 
kwestjonował słuszności żądań pra
cowników, praktyczne ich jednak 
przeprowadzenie napotykałoby w ży
.ciu na nieprzezwyciężone przeszko
dy. Dzisiejszy zarząd m. Łodzi prag
nie, by wysokość wynagrodzenia je
go urrzędników była wzorem płacy 
dla stosunków prywatnych. Gdyby 
pozwolił' na to stan finansowy mia
sta, sam Magistrat bez nacisku ze 
strony swych pracowników przedło
żyłby Radzie projekt podwyżki pen
sji urzędniczych. 

Jaka jest jednak sytuacja finanso
wa Łodzi' o tym najlepiej wiedzą sa
mi urzędnicy. Podczas gdy Warsza
wa cieszy się poparciem rządu i nie
ustannie otrzymuje podarki i pożycz
ki, robotnicza Łodzi ledwo może się 
do pomnieć o zwrot należnych jej 
snm. 

Gdyby Rada Miejska uchwaiiła 
podwyżki wedle stawek żądań urzęd
niczych, kasa miejska nagle została
by literalnie b'ez grosza. f\parat jed
nak gospodarki miejskiej zbyt jest 
delikatny, by można było czynić na 
nim niebezpieczne 'eksperymenty. . Z 
ciężkim sercem musiał Magistrat wno
sić na plenum Rady swój wniosek j 

z ciężkim sercem większość Rady mu-

siała głosować przeciw żądaniom pra~ 
cowników. 

Tym mniej pochwalić można przy'
kre incydenty jaKie miały miejsce ze 
względu na nlekulturałne wybryki 
pewnych jednostek z pośród urzęd· 
ników. 

Roboty na plantacjach miejskich. 

I 
Wskutek zamarzniecia ziemi i niemożności 

prowadzenia robót ziemnych. wydziałpJanfacji 
miejskich rozpuścił wszystkie brygady robotnic, 
zatrzymując tyHtO siły r®bocze męskie. 

Robotnicy pracować będą o tyle, o ile mro
zy na roboty ziemne zozv/olą. W razie siJne
go zamarznięcta ziemi, ograniczony zostanie 
równieź zastęp robotnilcow miejskich. 

S pr a'\:vy ap l'C)'\V j za cyj n e. 

Walka o tani chleb. 

Magistrat miasta Kalisza wydał w 
oddzielnej broszurce pod powyższym 
tytułem szczegółowe· sprawozdanie 
ze Zjazdu Przedstawiciełi miast zie
mi Kaliskiej, poprzedzone słowem 
wstępnem oraz artykułem dr. God
lewskiego w spn:twie taniego~ chleba. 

Artykuł ten, który daje jakoby 
asumpt do dyskusji, która się na 
Zjezdzie wywiązała jest bardzo cha- I 

rakterystyczny i rzuca światło na 
istotne :stosunki rolne. 

Dr. Godlewski jest właścicielem 
majątku, a więc uwagi jego są tym
bardziej cenne, gdyż nie wypływają 
li-tylko z teoretycznych założeń, lecz 
są oparte na praktyc~. 

W artykule tym czytamy m. i: 
"Zamęt VI stosunkach społecznych, jaki 

zapanował u nas, łatwość powstania strajków, 

powodujących coraz większą drożyznę. pogrą

żających klasę roboczą W cor az większą nędzę, 
nienawiść do klas posiadającyen. a w szcze
gólności do właścicieli warsztatów rc.lnych 
wywołany został podrożeniem najniezbędniej

szych dla życia produktów. Trwanie nadal te· 
go stanu wywołuje słuszne niezadowolenie 

mas, ułatwia propagandę przeciwspołecz,ną i 
'pr zeciw państwową, a w końcu doprowadzi do 

stosunków jakie zapanowały w Rosji.' Repre-
• łI. 
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salja na długo nie wystarczą. Drozyzn~ pro

duktów Spożywczych powoduje podrożenie pła
cy robotnika W mieście, droźyzna ubotnika 

powoduje wysokie ceny na towary, ata oko

liczność znowu wpływa na żądanie wysokich 

cen za produkty rQlne. Raz trzeba wyjść z 

tego błędnego koła l 
Najskutec2niejszym środkiem zaradzenia złe-

mu jest obniżanie cen na produkty rolne,' a 

wiec na zboże. kartofle i t. d. Na dowód. że 
to "jest możliwe pr.r.edstawiam bud7.et folwarku 

20-włókcwegc, średnio urodzajnej gleby, ll:l ob

szaru piaski 4 i 5 klasy, obarczc.nego serwitutem 

bez lasu, torfu. sadu. bez łąk. położonego o 6 

wiorst od kolejki, średnio zagospodarowanego. 

Przy obliczaniu uwzględniano minimum docho

du, a maximum rozchodu, przyjęto pod uwagę 

kontrakty rządowe, t. j. zawarte na rok jeden 

przy udziale Delegata Ministerjum pracy i obo

WiąZ~ljące do d. 1 kwietnia 1920 r. Rząd po

winien zabezpieczyć ich dótrzymanie oraz za
jąć się dostarcLeniem szczepionek przeciw po

morowi bydła, a w szczególności trzody chle

wne·j od czerwonki. 
Przychód 

I. 200 morg żyta po 7 korcy z moqi - 1400 
odchodzi na potrzeby gospodarcze 700 korcy, 

jJo!J7.ostaje 700. 40 M. Mk. 28,000 
l l. 60 mórg jclrzyn po 7 ·korcy-

420 korcy, odchodzi korcy 170 po-

zostaje 250. 40 M. 10.000 

III 60 mórg karto fIi i buraków po 

100 korcy - 6000 korcy, odchodzi 

3000 pozostaje 3000 korcy alOM. 130.000 
IV. 80 m6r'l~ łubinu, seradeli i kv-

niczyny, ogółem 

V DOGhod z mleka 
VI. Dochód z inwbnlarza (opasy 

tuczne) 

og6ł<'m M. 
R(;zch6d, 

10.000 

12.000 

40.000 

130,000 

1. Pensja służby i robocizna M, 45.000 
II. Podatki i asekuracja. 12.000 

IIL' . Opał i ś\yiatło 12.000 
IV. Żelazo, smary i narzędzia 10.000 
V; Remont budynków 6.000 
VI. Leczenie· Iud:id 5.000 
ViI. Utrzymanie domu 10.000 

ogółen'1 M. 100.000 
Zestawienie 

Przyqhód ogółem, jak wyżej M, 130.000 
Rozchód ogółem, Jak wyżej 100000 

pszostaje M. 30.000 . 

Do władz miarodajnych nadesłane zostały 

wyliczenia dokonane przez profesorów agronĆl

mjl, iż produkcja korca zboża wynosi 110 M. 

Twierdzę, że uczeni nie uwzględnili wszystkich 

źródeł dochodu na wsi. Potwierdzają to re
zultaty, jakie osiągElęli podczas wojny mniejsi 
i więksi posiadacze ziemscy U • 

W ten sposób dr. Godlewski do
wodzi, że przy poprzedniej cenie 
40 Mk. za korzec gospodarstwo roI ... 
ne mogło bardzo dobrze prospero
wać. Jednakże rząd wprowadził 
nową taryfę, 80 mk. t 10 rnk. pre~ 
mji. 

Cała dyskusja toczyła się na te~ 
mat, czy rząd powinien był cenę 
maksymalną podwyższyć czy też 
nie. W dyskusji przyjmowali udział 
prezydenci miast ZIemi ł\:aliskiej, ja
koteż ławnicy poszczegÓInych ma~ 
gistratów. 

Po dłuższej dyskusji uchwalono 
następująCeł rezolucję: 

Zjazd przedstawicieli miast Ziemi 
Kaliskiej, a mianowicie: Kaliszą, Ko
ła, Konina, Łęczycy, Turku, Wielu· 
nia, Błaszek, Kłodawy, Dobry 
Pyzdr, odbyty w dniu 7 września 
1919 r. w Kaliszu w sprawie apro
wizacji miast, uchwalił: 

1 Zważywszy, że podniesienie cen 
zboża do 80 względnie OU mk. za 
korzec nie jest usprawiedliwione 
rzeczywistemi kosztami produkcji i 
musi wpłynąć na podwyższenie cen 
chleba, co obciąży niepomiernie 
budżety komun miejskich, aibo mo· 
że wywołać słuszne, a nieobliczalne 
w skutkach protesty szerokic.h 
warstw ludności - zwrócić Się; do 
Rządu z żądaniem obniżenia cen na 
zboże do norm dotychczasowych 
(60 mI<. za korzec żyta i 70 mk. za 
pszenicę) lub o pokrywanie przez 
Skarb Państwa różnicy pomiędzy 
ceną zboża, a dotychczasową ceną 
chleba. 

2. Zważywszy; iż dotychczasowa 
racja chleba absolutnie nie . wystar
cza na wyżywienię ludności~ która 
zmuszoną jest brakującą ilość doku· 
pywać po wyższych cenach, Zjazd 
żąda. podwyższenia norm chleba do 
7 funtów tygodniowo na osobę~ . 
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3. Zważywszy, iż premje za 
wcześniejszą dostawę zboża są 
zbyt wysokie. Zjazd żąda zniesie
nia ićh lub ·obniżenia. 

4. Zważywszy, iż zaopatrywanie 
mjast w zboże za pośrednictwem 
instytucji lub osób, specjalnie przez 
Rząd uprzywilejowanych, podwyższa 

tak już wygórowane ceny na zbo ... 
że, Zjazd żąda przekazania prawa 
zakupu zboża Zarządom miast, a co 
najmniej skasowania 5 proc. prowi
zji, pobieranej urzędowo przez po .... 
średników. 

5. Zważymy, iż jak pokazało do
świadczenie, P. U. Z. F\. P. P. zupeł
nie nie odpowiada swemu zadaniu, 
Zjazd żąda skasowania tej instytucji. 

6. Zważywszy, iż wydawanie tak 
zwanych deputatów żywnościowych 
urzędnikom państwowym wywołuje 
niezadowolenie wśród szerokich mas, 
Zjazd żąda zniesienia ich. 

7. Zważywszy, iż wysoka akcyza 
nałożona na cukier znacznie podraża 
ten tak niezbGdny produkt spożyw
czy, Zjazd żąda obniżenia tej akcy
zy i podwyższenia norm cukru, wy
dawanych ludności. 

8. Zważywszy, że dotychczas 
praktykowany sposób przesyłania 
pieniędzy, za otrzym)Twane produkty, 
do Warszawy przez specjaJnyehde
legatów, pociąga za soE>ą znaczne 
koszta i naraża na możliwe straty, 
Zjazd zwraca się do Rządu o pole
cenie Kasom Komunalnym j Oddzia~ 
łom Pobkiej Krajowej Kasy Pożycz
kdwej. o przyjmowanie tych wpłat 
na rachunek poszczególnych insty~ 
tucji rządowych. . 

9. Zważyszy~ iż nie uwzględnienie 
powyższych żądań Zjazdu uniemoż- ' 
liwi gospodarkę miejską, Magistraty 
i Rady Miejskia miast reprezentowa
nych na Zjeżdzie będą zmuszone 
ustąpjć, składając ze siebie odpo
wiedzialność za skutki. 

i 10. Zjazd uchwala polecić, Pre" 
zydjum Zjazdu łącznie z Zarządem 
m. Kalisza zwrócić się do Zarządu 
Zw:iązku Miast o możliwie -szybkie 
zwołan:e Zjazdu Zwi'ązku . Miast w 
celu narad nad aprowizacją miast. 

Rezolucja ta en bloc ,została przy~ 
jęta i na tern posiedzenie zamknięto. 

. Szczerze przyklaskujemy rezolucji 
Zjazdu i wyrażamy nadzieję, że po
stulaty wystawione w rezolucji znaj
dą poparcie odpowiednich czynni
ków. Czynniki te winny nareszcie 
już zrozumjeć, że sytuacja jest nie
tylko poważna, ale wprost grożna .i 

I 
nieobliczalna w skutkach. 

Przedstawiciele miasta "Łodzi ,. na 
częstych konferencjach z przedsta
wicielami ministerstw wykazywali to 
niebezpieczeństwo oraz dowodzili, 
że w chwili obecnej aprowizacja 
jest kluczem do rozwiązania wszyst .... 
kich zagadnień socjalnych. 

Również i· redakcja "Dziennika 
Zarządu m. Łodzi" w zrozumieniu 
powyższego ofiaruje sprawom apro
wizacyjnym na swych łamach jak 
najwięcej miejsca i stara się sprawy 
te możliwie jak najobszerniej trakto
wać i oświetlić. 

Z Wydziału Zaprowiantowania. 
Dla uregulowania sprawy realizacji wyda

nych kart źywnościo'wych. na posiedzelliu Wy
działu Zaprowiantowania miasta, postanowiono 
karty 0kresu 114-go unieważnić; przypndający 

kontygen~ zaś uwzględnić w jedrym z najbliź

szych okresów. po nadejiciuGldpowiedniego 
transportu do ŁodEi. Okres 115-ty przedłuio

no o jeden tydzień i kupon na 2 funty mąki 

postanowiono zrealizować, wydając na ten czas 
3 funty; na odcinki chlebowe' zaś zamiast 
6 funtów--9 funtów, 

Węgiel dla mieszkańców. 

Na posiedzeniu Komisji !vUędzy
ministerjalnej rozdziału węgla w War
szawie na skutek przedstawionego 
przez delegatów łódzkich - groźne~ 
go położenia pod względem opało~ 
wy m, nareszcie uwzględniono potrze .. 
by Łodzi, łeczdopiero od miesiąca 
grudnia, odkąd stosownie do przed~ 
stawjenia delegacji łódzkiej ma ibyć 
wydzielone po l":ym korcu węgla mie
sięcznie na rodzinę. 

Pociągi, przeznaczone dla prze
wiezienia węgla na użytek Łodzi i 
Warszawy, które miały przybyć 'na 
miejsce przeznaczenia 28 i29 ub. 



miesiąca, z05itały podobno samowol
nie przez niejakiego p. M. inspekto
ra kolejowego w Częstochowie, skie
rowane do składów kolejowych. 

W miesiącu bieżącym Wydział 
Zaprowiantowania miasta na składach 
opałowych ,sprzedaje ludności za 
okazaniem nowych kart węglowych 
(żółtego koloru) j zaświadczeniem 
własciciela domu po ćwierć korca 
węgla na miesiąc listopad i grudzień. 
O He węgiel nie został odebrany za 
październik, składy wydają również 
ćzwierć korca za październik. 

Prócz węgla - składy wydają za 
dwa miesiące 2 pudy drzewa. 

Mąka nadeszła. 

Nareszcie po długich wyczekiwaniach, 20 

wagonów mąki z Poznania, które były wysłane 

w obecności delegatów łódzltich w dn 27. paź

dziernika przys:rły do Łodzi 6 i 7 fistopada. 

Sytuacja żyv.rnośdowa luiasta. 

Mimo monitów j ustawicznych de
pesz, wysyłanych do Ministerstwa 
aprowizacji, przedstawiających roz
paczliwe położenie ludności m.' Ło
dzi, zapowiedziane transporty mąki 
nie nadchodzą. Urzędy rozdzielnicze 
stoją wprost bezradne wobec otrzy'" 
mywanych, z9miast przynależnych 9 
wagonów dziennie, zaledwie 2 do :3 
Z awizowanych z Poznania 40 wago· 
nów Łódź otrzymała zaledwie 8. Za
ległości z dnia na dzierl rosną. 

Piekarnie kooperatyw, jak rów
nież i miejskie, z powodu nieregu .. 
larnych dostaw dokładają do sprze
dawanego chleba kolosalne sumy. 
Przedłużanie się tak anormalnego sta
nu grozi wprost bankrutcwem rozwo
ju tak .. ' dobrze rozwijających swą 
obywatelską działalność kooperatyw. 

, I 

'Sprawy l{omunalne. 

Bank Kom~nałny. 
Z inicjatywy ministerstwa spraw 

wewnętrznych zwołana . została do 
Warszawy narada· przedstawicieli . 

miast polskich w sprawie ufundo
wania Banku Komunalnego. Paląca 
konieczność istnienia takiej instytucji 
jest oczywista. Długo terminowy 
kretlyt inv/estycyjny potrzebny jest 
każdemu miastu dla zapełnienia 
przerażliwych luk w elementarnych 
choćby urządzeniach miejskich, a 
ubóstwo naszego skarbu państwo-

I 
wego uniemożliwa oglądanie się na 
pomoc rządową; gminy miejske mo
gą liczyć jedynie na własne swe si
ły.i po drodze tej kroczyć muszą 
za przykładem Zachodu, który w 
organizowaniu wielkich banków ko
munalnych poczynił znakomite po
stąpy· 

Tym dziwniejsze było podczas 
narad warszawskich stanowisko sa
mych inicjatorów. Odnosiło się wra
żenie, jak gdyb~1 widzieli oni koniecz
ność życiową takiej instytucji i dla
tego pragnęli podjąć myśl jej utwo
rzenią, a jednocześnie jakgdyby z 
ukrytych jal\:ichś pobudek chcieli za
bić Bank w zarodku. Przewlekła, be~ ... 
przedmiotowa i niefachowa dysk'o
sja obracała się do okoła kwestji tak 
dziś aktualnej, jak popieranie inicja
tywy prywatnej czy społecznej, przy
czyrrl starano się przeforsować po
gląd, iż Bank I\omunalny może za
bić prywatną inicjatywę na rzecz 
słabszej społecznej. 

Przedstawiciel m. Lipna ks. Lip
ski nawoływał do wybierania do Ra
dy Banku wyłącznie fachowców a 
kiedy wysunięto kandydaturę repre
zentanta todzi natychmiast pojawiła 
się kwest ja czy jest on t. zw. fachow~ 
cem. Przy wyborach kandydatu ra
ta przepadła. 

Zarówno cały przebieg posiedze
nia~ jak i stosunek zebranych do m. 
todzi nasuwa nam cały szereg re
fleksji. 

Programowe zabijanie inicjatywy 
społecznej uważamy za objaw r:eak-' 
cji i związanego z nią partyjnictwa, 
które wyrażnie przebijało w dysku
sji. Na naradę przybyli w całej swej 
masie zorganizowani przedstawiciele 
małych prowincjonalnych rnjaste~ 
czek, starostowie' oraZ delegowane 
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przez nich osoby w imieniu wydzia- poświęcony działalności władz miej
łów Sejmikowych, którzy zgóry już skich m. Pabjanic. Sądząc z wstę
mieli opracowany program i prze~ pu, Dziennik będzie nie tylko urzę
ważającą liczbą swych głosów' prze- d()wą publikacją, ale będzie również 
forsowali go i. utrącili kandydata zawierał infprmacje dotyczące spraw 
lTI. Łodzi. W ten spo'sób ujawniło bieżących, a nawet wiadomości z" 
się zupełnie poważne niebezpieczeń- życia politycznego. 
stwo sabotowania naszego miasta i W pierwszym "numerze "Dzienni
nadal, a to ze względów zasadni~ ka" pomieszczona jest Ustawa Dzjen~ 
czych polityki partyjnej. "' nika Zarządu. Ustawa ta jest pe· 

Ktoż może zaprzeczyć, choćby wną anomalją, ~dyż stara się uregu~ 
wychodząc z założeń elementarnej Iować w sposób biurokratyczny in· 
sprawiedliwości, że Łódź, jako miasto stytucję, która z natury swej nie 
największe w Polsce . .(poza stolicą) znosi żadnych ograniczeń i ustaw. 
musi mieć swego przedstawiciela w Niektóre punkty ustawy są rze~ 
zarządzie przyszłego Banku Komu- czywiście nieco dziwne. Np. § 5 
nalnego? głosi: 

Głos Lipna, Rypina czy nawet ("Kcmisja Redakcyjna zajmuje się zbiera-
Kalisza nie może być żadną miarą niem i przyjmowaniem materjału do "Dzienni
równoważny z głosem wielkiego ka" oraz odpowiedniem ułożeniem tegoż. Po 
półmiljonowego blisko miasto, naj- przygotowaniu całkowitego materjału do naj
większego ośrodka fabrycznego Pol- bliższego nUrFleru, Komisja Redakcyjna plzed
ski. Zda~iem naszym wybory do stawia Magistratowi projekt takięgo do przej
władz Banku oprzeć się powinny na n~enia przynajmniej na 3 dni prz.ed podaniem 

zasadzie proporcjonalnego przedsta" "Dziennika" do druku"). 
wicieIstwa w stosunku do ilości Otóż, ił propus tego punktu pra
mieszkańców każdego miasta z za- gniemy zwrócić uwagę, że "ustawo
gwarantowanym udziałem w zarzą- we" określenie czynności redakcyj-
cizie przedstawicieli miast wielkich nych jest' conajmniej zbyteczne. O 
małych. ile redakcja rozumie swoje czynnoś

Upaństwowienie straży 
ogniowych. 

'vV d. 4 b. m. odbyło się w War
szawie w Min. Spraw Wewn. po
siedzenie Komisji do sprawy upań
stwowienia warszawskiej straży og
niowej. Obecni przedstawiciele mini
sterstwa oświadczyli się za upaństwo
wieniem straży ogniowych, które będą 
stanowić w przyszlości część pow
szechnej służby bezpieczeństwa. W 
razie gdyby państwo objęło straże, 
ogniowe, koszty ich utrzymania przez 
mic;tsto wyniosłyby tylko 25% czyli 
miasto zaoszczędziłoby koło 3/4 mil
jona marek rocznie. 

Przegląd prasy. 
"Dziennik Urzędowy Zarządu 

miasta Pabjanic". 
Ukazał się pierwszy numer ty

godnika pod powyższym tytułem, 

ci wówczas określanie ich jest zbę~ 
dne. zaś o ile redakcja jest niezdol
na to nawet określenia ustawowe 
nie pomogą. 

F\ teraz druga s·prawa. Komisja 
redakcyjna ma:5 dni przed odda
niem do druku przedstawić materjał 
do przejrzenia Magistratowi. Wzfą-; 
wszy pod uwagę, że poprawki mogą 
potrwać' pewien czas. również że 
druk trwa 2-3 dni - dochodzimy do 
wniosku, że materjał będzie na ogół 
spóźniony. Pozatym redakcja po
winna być organem Magistratu, a 
więc ustawowe określenia stosunku' 
do Magistratu je~t nieOdpowiednie. 

Mimo powyższych braków z za
dowoleniem witamy powstanie organl..! 
miejskiego' j życzymy mu powo
dzenia i owocnej pracy. 

Osobiste. 
Bawił w Łodzi! prezydent .. m. Bę

dzina, p. Edward Rypp, w celu za-
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poznania się z gospodarką komunalną 
naszego miasta. 

Sprostowanie. 

Do N9 3 Dzie(;nika Zarządu zakradło sig 

kilka omyłek drukarskich: 

1) W nominacji p. Nu;;baum-Ołtaszewskie

go zamiast: referenta prawnego winno być re

ferenta prasowego, zamiast Ostaszewskiego 

winno być 0łtaszewskiego. 

2) VI ano "Miasto Łódź" na str. 7 (szpalta 

pierwsza) W.24 lam . .,1830" win}:; hyć .. 1820"., 
w szpalcie 2-giej w. 17 z;::m. "W przyszłym" 

winno być "w przybyłym·. Na str'. 8 (szp. 

druga) w. 1 zam. ,,1814" 'winno być .,1824", w. 
9 zam. "przygotow'anych" winno być "przygo

towawc.zych". W tejże szpalcie przeptlszczony 

zasłał trzeci w. cd dcłu, powinno być; "spra' 
wiły.' ze wynikła kOnieczna pilItrzeba powiększe

.nia"j t. d. 

o "'<lf!)t:=-=, = ,>«l(0J::=-<C:38>:30<=::!Iilt:=-O=::J><=::!Iil~ =::J><=::!@!:=<X 

~ ~ 
~ Ogłoszenie~ ~ 

Q,' Podaje się do wiadomości zarządów' czynnych zaktadó \'lJ Q,' 

G przemysłowych i instytucyj o charakterze wytwarzającym, za... 5 
K tradniającyeh nie mniej jak 5 pracownikó\.\), którzy aprEl\i\i'" ~ 
~," nieni są do otrzymania dodatkowych facyj iywnośQiowych, że w ~ 

l myśl rozporządzenia l'\inisterstwa. l\pro\\iizacji z dnia 8 paź.,. y 
Q,' dziernika r. b. winn y złoiyć podwójne imienne listy wszystkich Q 
~ swych pracowników, niezależnie od rodzaju ich zaj<:ć, zaświad... ~ 
o czone przez Inspektora r':>raey na miesiąc grudzień r. b. do o 

~ l"1.ogistratn, Wydzi1l1il Zaprowjantow5nil'l 1'\i1lsto, al. Sr~dni6 ~ 
V. 'NQ 16, przed 20 listopadtl r. b. zastrzegając, że listy, złożone V 
Q.', po tym terminie będą kWalifikowane na n1iesiąc styC:Zt'11 Q,', 

a 1920 roka, C 
A jVIieiska Komisja Kwaliflkaeyina 
V ,przy 1'\(lgistrll~ie m. Łodzi ~ 
O~®~~t=::l@~<.C38.C:J)O~~®t,:::::=:..to~~®l:;:::::=I<C:38>:3~@t:::=:-lO 

~ __ ~BB~~mmma~aa 

D, .,rU"k,arnią, . Sk:ła,d papieru I 
i materjałów piśmiennych 

~R. J. OSTRO"VSKl. 

fio8tawa' do biur ,l urzędów I 
' L Ó D Ż ' 

Piotrkowska 55~ T~lef. 354. 
.. __ mm ...... ~ 

Zakład krawiecki męski 

H.M O R D K I E W I C .Z 
Piotrkowska 109 

poleca. się Sz, klijenteli. Naj
nowsza żurnale angitllslde i 
francuskie, wykonanie wykwit
ne, przyjmuje roboty fotrzane. 
:: SpecjaIność bekiesze. • . 

Wydawnictwo Zarządu Miasta Łodzi. 
--~--~----~~' 

Odbito w tłoczni B-ci Holcmanw ł ... odzi, uL. Zawadzka Na 7. 
,I' 




