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Powszechne nauczanie. 
W sprawie powszechnego Dauczania, przesłała nam łaskawie 

swą odezwę p. Jadwiga Cichhlska, znaoa działaczka oświatowa, któ
ra była jedyną obywatelką w Polsce, która w r. 1905 otworzyła 
ukolę świecką - wzorową szkoł~ koedukacyjną.-

Odezwę, jako pochodzącą od osoby, w sprawach oświato
wych najbardziej kompetentnej, która tycie całe sPłdziła na walee 
o oświllt~, podaiemy ponitej w całości.-

t\1) Przerza~aj~~ korty: "zarysu roz\.'Ooju szkolnego \P pięcia wojewódz ... 
6~h b. zaboru rosyjskiego~ oraz projektu WprO\lMdlanio powsze~hnego 

:ao~z6nia" możno powzitl~ mniej wl,~ej dokładne wyobraźenie o tragicz oe 

Ym stonic, w jakim jest obecnie nasza oświato. 
jOk Tylko trzecia ~z\ś~ dzieci U(!Z~SZCZ6 do szkół - pomijojQc kwestj( 

O\l?e on~ SQ, a dwie trze{!ie dzieci wcale nie ~hod2i do szkoty. 
\» Jaskrawy wyjątek w tym względzie stanowi Łódź, gdzie miosto jat 
PrOwadziło u siebie pO\1?sze~hne obo\\)iQzkowc nauczanie. 

W Warszawie połowa dzie~i nie u~z~sz~za do szkół. 
s Sprawa ma si~ lepiej w Poznańskiem i Galicji, gdzie jot za eza
~ 6z'» .obcych rZQdów przeprowadzona była przymusowoSć szkolnego no u .. 

~nla. 

li Jaż obecnie braknie 44.000 nauczycieli dla szkół powszechny<!h. 
łl!~.'~Ola pOlityczna z romienia nojciemniejszej despotji wykoh:iło głównle_ 

Sz zobór z kolei prawidłowego rozwoju kaltarolne~o. 
Rzc:cz oczywista ze wzgl,dów z6sady sprawiedliwości nk motemy 

~~~ostać w tyle, aby przez to stoć si, ofiorą apoślc:dzenio: musimy wyrów ... 
~ noszQ oś\.\?iot, z poziomem jej \l? innych dzielni~ach noszych, f z gOdno ... 
j~ią St~OllĆ w sz.1l.'1chetnej rodzi~iC inn~ch \rolnych i. acymilizowany(!h kro
n6ł)óśwu~ta, gdy Jut los szczęśh\\?~go uwarunkowania nareszcie postowił 
C!y t d Dasz w ich dumnym, no czele kulturalnego przewodnictwa kroczQ'" 

rn Zost~pie. 
s !-\yśl wprowadzenia powszechnego nauczania wCiQt nurtuje w na
n~~rn SpOł~(!zefistwie, budząc ci\tkie dr\czQce \,\Iyrzaty samienio w promie· 
kGO dOdpoWiedziolności mosowej, oby\\?ote1ski~j za nicziszczenfe dokąd tej 
progr ynolnej, odz:edziczonc:j po praojcach nl.'lszych i równiet stawianc:j przez 
łll~t rOmow~ hasło nowych tQdofi spOłecznych, wszystkich lewicowych stron ... 
't~ i partyj, zosody - adostępnienio ośwIaty w naj szerszym i najgł~b-

#'11 jej zakresie dla (alej pomszechno~ci polskiej. 
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Zisz~zenie ta.k szerokiego planu jest 6bsolatnie niemożliwe przy ~y" 
bajania dziki('go ~hU?6sta analfabety~znego, który da się zreasumowaĆ ~ 
przybUtenia większą ~yfrę od statystycznej 2/3 dzieci uczęsz~zający~h dO 
szkół. 

Każdy stowi6 z troskll i niepokojem zapytanie: jakim sposobem i 
jokiemi środkami możemy zwyciężyć tak karykaturalny stan rze~zy - te 
demnott da~hową nie mniej dotkliwą, nii klęska nzy~znej ślepoty. 

Oczywista, przede\A?szystki~m że będziemy to mogli osięgnąć przeZ 
powszechne nauczanie prywatne; przez sz1(oły, karsa, pogadelnki, odczyty, 
szkoły f6chowe, pjbIjoteki, wydec:zki i uprzystępnienia naszych i zagr6nicZ" 
ny~h zabytków cYlA)iliz6cyjnych. 

łUe skąd wziąć tą Kolosalną cyfr<; nauczycieli, loknU i środków mo". 
terjalny~h 11... . .;' 

To jest szkopał, o który rozbij"ją się pragnienia nt\wet nojgortt .. 
szy~h ,apaleńcó\\? ideo\\~ych. 

1\ jednak jest tylko jeden zasadniezy kapitał, z którego można zo" 
cz(rpnąć jak l tyciodajnej krynicy wSl~stkie inne niczb,dne w każdej 1\0" 
losolnej akcji kapitały - la energja, to zapał i wytrwałość, gr( niczące Z 
ofiarą samozapomnienia się, z ofiarą wielldch chwil obrony własnego spo" 
łe<!zeństwa przed najwic;kszym i najDkratniejslym wrogi'em. 

Ciemnota to wróg I Ciemnoto to wróg z wrogów, bo czyni nasZ~ 
społe<!zeństwo slabem w kierunku twórczej, materjCllnej i dachowej wydoJ· 
noSci, Or6Z niedoł,inem w mi<:dzypaństwowych i mi~dz~~złowiecznych sto'" 
sank6~h. . 

Szkoła dla wszystkich musi być i to jaknajt ychl~jI 
\Vy~hodzllC: z zołożenie, że niema sytuacji bez wyjścia, należy ajt\Ć 

jednolitą myśll1 pJan szerokiej ogarni(\j&~ej całość akcji i przy orkanowepl 
napi,(!ia Powsz(~hnych wysiłków zrealizować ją w żY"ju, a przekonLimy SIC, 
Ż~ rze~zy ni~możliwy('h nienul dla społeczeństwa,' które z iście o byull\tel'" 
skiem przeogrOiTInem zJparciem się j ofiarnośd& godną prometeuszowego 
rozmachu z jedną zasadniczą wszech~)ochtani(ljącą myślą przewodnią weŹ"'j 
mie sl~ do dokonania pomnikow~go dzic-ła - przydania brakującej cz~Śc 
społeczeństwo do całośd, aby mogła rold~knąć na najczystszych i oajszla'" 
chctnlcjszych stopniach sakramentalnych ołtarza oświ6ty. 

W Polsce oświata powinno być najpierwszem i najwoinicjszem zO'" 
dooiem społecznego ży(:iD, które musi wyrównać potrzeby dacha z nicod'" 
bytemi fizyQznie potrzebami d~ła, gdyż dach jaK i ciało nie mogą sl~ obyto 
b~z odpowiedniej karmi pod grozą opólnego skarlenia organizmu społec~'" 
nego, wykolejenia się kultaralnego i politycznego oraz wszelkiego rodZ6~a 
gwołtów zdziezenia posuniętego do terroru, którym się znamionują wszdk1e 
przewroty i rewola-.:je polityczno"'srołeczne. 

Ta Polska da wykaz, czy rzeczywiście zdolnft jest atrzymtlĆ 
si~ w szerega pierwszorzędnych potęg kaltaralnych i po1ity~znych, ~zy t~~ 
dźwignć na haniebne miano gnaśnej opieszałości i dojutrlo. Czy pr6gntC 
świadomie i czynnie stanąć po stronie e\uolacji, czy beZ\\?flrUnkowo głO:~fI 
n~ dół z <!ałcgo rozmacha runąć ma \\? demoniQzny chaos rewolu<'ji, ktora 
zawsze niesie gwałt, krew, płomienie, mj]jony doraźnych ofiar, padających 
wolamieszania, pastwienie sic: człowieka nad czł~)\'\1iekiem i reakcj~ płynQCtl 
z wy(!zerpania po wybaeho\.\?cm wyładowania si~ energji powszechnej. 

Zadne te6tralne i kinematograficzne sceny, żadne najpotężniejS~~· 
artystyczne pióra i pendzle oie są zdolne odtworzyć tej otchłani tragedJ'j' 
kt6rQ przetrzymać ma każdy kraj, uwieńQzony m\~zeństwami rewolucji, ~e 
orkonowej, doprowadz6jącej do zapełnego fizycznego i moralnego wyQzerpflnl~, 
kl~ski, prztz kt6rq przeszła niesz\!zęsna Froncja i t{osja - ten współdZ1'" 
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~i l ('kmny kraj, który stał się kozłem ofiarnym na ołtarzu własnego od ... 
Qpfenia za własne błędy. 

, Więc albo uruchomimy do tej nieodbitej, najwainiejszej podstawo ... 
!»lkJ ,akcji cołfl platformę kraju i wprzęgniemy do niej wszystkich obywateli 
!ft Jednego człowieka, jeśli na to zdobędziemy w sobie dosyć świodomej 
!dkcowei siły, albo dobrowolnie spowodujemy] przyszłą krwftWll rewolucję, 
Ja ~ zło konieczne nieuniknione i nicodwrócone, orkan wybuch6ją~y ka-
~akhzmem piorunów gwałtownych Otzyszczających z trucizn zgnilizny po .. 
,Oły ludzkie i mOCll dokonanego nad powszechnościfl gwałtu, rozszerza .. 
lllcy horyzonty przeżyć. . 

Wi~c albo dobrowolne 0~j6rne zrzeczenie si\ kalturalnych pro'" 
rogotyW, całe not,tanie energji w kroczeniu naprzód, aby przez bez
kr\»flwe zarządzenia i przewroty prcH:\lnie dokonać wielkiego Czynu i 
~feCZYWistegO uobywatelnienia wszystkich osobników· kraju naszego i uprlY" 
rn ~pnicniB dóbr kalturalnych dia całej pO\l'szechnośc>j, albo nikczemne 
nJano nam zdrajcy sprawy narodowej łącznie ze społe(!znC}, perspektywa 

In 
t, kala~ gilotyna, morze krwi i oceany łez ..... i upiorny odmc:t bóla i 
~~zefistwa. . 
. Dosyć okropnego snu, nie zakrywajmy tchórzowato oczu na sytu ... 

aCJ.t noszą, dosyć apatji i bierności wobec tego, że pierwszy ogólno ... 
~l»l(~towy szturm zorganizowanego proletariatu - i kraj nasz stanie u gil o ... 
Yny. Przeto sami dovrowolnie dążmy do prflcy kulturalnej, oby ci co 
S~al( ~twierdzaj(} niesprawiedliwość rótnicy panającej między inteligencj, i 
~l~mnotą, między warstwami mającemi środki na oświatę f niemającemi 
J~h, nie dOkonali swego słusznego rozstrzygnięda sprawy prze mOCll i uie 
\a)Ymierzyli sobie sprawiedliwości pomimo nns. Tylko przyszłość będzie 
mogło stwierdzić, czy zamiary nasze przechodzące \1' czyny pomimo naj ... 
~krotn!ejSZYCh niezbędnych wysiłków ogóln~('h i ofiar indYWidualnych, da
t Zą dostoteczne dodatnie rezaltaty, ole my możemy zgóry przewidzieć, 
~ z pod nieba nie spadniemy na padoły z ikarowo połamanemi skrzyd ... 

łOmi, że skatki tak olbrzymiej 1i~zebnie i przepotężnej oIiarnościll procy 
IllUSZ(l być kolosalne. 

. Na z6sadzie praw nanKowych do się \\')ywrUosK.ować, że o ile 
:]t~ej łoży się wysiłka dla przeistocz"nia żyda grzęznącego obecnie ID 
~zbar\\)ności i zgnębiconiCI, w wielką przyś\:l7iecojQcQ ludzkości słońcem 
br~ter~twa i sprawiedliwości ideę przys;:łoSci, o ile uprzystępni si\ dla 
~aJszersz~go społe~zeństwa, fll'jmni\jsze skarby, złożone w przyb~tka kal
aralnym. o tyte ono zmieni sw\ chorobliwie szarQ, nikłą barwę no moc .. 
ną rozsłonec;mienia, zdro\\Jia i radości. 

Ladzie przeważnie róźnią się między sobet stopniem oświaty nie 
Znś przyrOdzeniem i bogactwem, które jest jedynie przypadkowem przy .. 
datkiem nierównomiernie rozmit:szczon~ch wieko\A7ych oszczędności, pły ... 
~ą~Ych z codziennej mrówczej m07.oIn(~j pracy muskałów i twórczoŚci 
lndYwidualn~j dachowo wzrastajQcej powszechności. 

Wic:c o ile otworzy się swobodny dostęp do skarbów kaltarolnych, 
\1)bnet społeczeństwo ziści w tycia realnem wielką ideę równoś~jt będąCll 
o tcnie minfl wybachowll we wszystkich rachach masowych. 

Żeby pankt za panktem przejrzeć wszystkie możliwości: mówiijce 
na ~orzyść wprowadzenia u nas powszechnego obowiązku szkolnego no 
~ałeJ przestrzeni zjem polskich, tylko kompetet'Jcja prawa stanowić i stoso .. 
n a~ może przymus w razie gdy ów obowiązek ~złowieczy b,dzie zapozna ... 
~ katdy posiadający jakllś inicjatywę i projekt, któryby mógł RZfld, 
tnorządy, stoworzyszenia, instytacje, - słowem całe spotcczeń .. 

8tl»o jako orgonizocje i jednostki wyzysknć dla n"jszerszego posto\picnia 
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cołej tej akcji kultur(}ln~j, która ongi Ze\ czasów niewoli n~szej była prowa" 
dzona ryczałtowo i energicznie, fi obecnie przy zmiClnie Rządu nCl własny, 
zamarła zupełnie niemf\l. 

Ja ze swej strony przedloże kilka punktów do rozstrzygni~cia prz,z 
opinję publiczną, która zwykle wpły\va na wszelkie \\?yst<;pienia i aKCJe 
rZQdu, samorządu i szerszego społe~z('ństwo. 

Pierwszym punktem OCltaralnie pędzie obowiązek "Szkolny dzieci 
od lat 6-14, obowiązek oczenia się w szkole. 

Dzieci od 6-8 roku musiałyby o\'zy\.')iśde pobierać PO(~7. (ltki poza 
szkoł(\ w zakresie minimalfJym, jak również onllllu!Jeci od lat 12 nCl ~~ur' 
stl(!h dopełniftjących. 

Drugim równoległym oielIoiknionym przy' zrcalizo\.'J(\niu w noszych 
w6ronklH~h powszechneqo n,·:.uczaoia p(mkt~m jest obowiązek szkolny w cha
r6kterz~ powszechnego nfta~zonia dla kClżdego dorosłego, któ;-y ma szcz~" 
ście som noleżeć do odłamu ludzi ośwkconych, posi :daiących wiC;i\SZQ 
od omiejętności czytania i pisania wit:dzę, co jest niezr<;dnym wst\pem d~O 
otrzymania sakramentu oświaty - obowiązek z którego k nidy musiałby Sl~ 
\J?y1rgitymowoć. 

Nfuur61nie niepotrzebne są ta potenty, zotwierdzenia, nawet wiek 
młody lab starość prócz niedoł~stwa zupełnego nie może być przeszkod~ 
\J? istnieniu tego świętego obowiązku - zawicldomienie ud nośnej instytacJt 
z6rz~dzającej tą akcją, te si~ prowadZi oświatowQ firm<: i podanie spro"" 
wozdań .wystarczy. Rozkołysanie si<; biurokratyzmu jut obecnie dosyć ho'" 
maje swobod~ i indywidualizację rozwoju oświatowego w powołanych dO 
tydo jednostkach ośwjato\\lych. skutkiem s\\'ego martwego sZl:lblonO 
wszelkich kontroli nakuzów i zQkazó\\" tamby zrobił jeszcze wi~kszq szko" 
dę z6hflmowania swobody, ruchu neantensy\\7niejszego w~t<;żenl(\ wysil'" 
k6w indywiduólnych, gdy tym~zasem ,,-ata otchłnń pracy leży odłogiem i ~ 
tym raczej promieniu noleży w~tężyć wszystkie zbywające od żywej twór'" 
czej akcji siły pedagogi~lne oraz w promieniu przygoto\\7{wia nowych za'" 
stC:PÓ\ll wykwalifikowanych nauczycieli i pedagogów. 

Wystllr('zy tu najzapełniej obok pewnej wiedzy i amiej<;tności
dobro wola i szlelchetnft ofiftrność podtrzymywania aspiracj~mi obowiązkU 
obywatelskiego, aby przyjść z pomo~ą rządowi i społeczeńsht'u w zna" 
~zenia kolosalnego zadania państwowego - powszeChnego nauczania dzie" 
ci w Polsce. 

Obowiązek szkolny każdego zmobilizowanego obywatela i obywa" 
telki, kt6rzyby mogli na włósntt :-ękęjeclno, kilkorO lab gromadę dzied 010" 
tliwie najWięcej w zakresie własnej \\"'iedomości nclQczyć, pr~ysposobiĆ do 
szkoty Jub nawet uprzystęrmić przejście ~ałego kursu szkolnego, z kożdym 
rokiem podlegałby· systematycznemu rozszerzenia w miarE:, aż dostateczna 
ilość szkół będzie mogło objąć wszystkie dzie~i. 

l'\6gnackie pelłac~, dwory, p1ebanje i inteligencjo wiejSka i miejska, 
wszelkiego rodzaju organizacje jak związki, townrzystwo, part je, kółKO. 
rolnicze, kooperatywy, . spółki, favr)'ki, instytucje i naj('nergiczniejsze .1 
nojzdolniejsze osobniki mogłyby tu dać mi6rę i Wyk6z swej ofiarnOŚCI, 
swego poświęcenia i energji. 

Trzecim panktem, te prócz ogólnych wydatków państwowych, z 
których przedewszystkiem 1\\7:0 cz<;ść rnasi być prZeZnŁH!7.0na na cele· 
(światowe, może być włożony osobny podatek szkolny oraz otw6rte listy 
i konto ogóJnYQh dobrowolnych składek na rzecz oś\.\?iat~, bądź w piC" 
niądzach, bądź w materjałoch budowlony(.'h, bądź w rzeczach i zaJ?o· 
t rztbowaniu szkolnym, bftdź w pracy fi;;,~cznej i umysłowej, gdyż nigdY 
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~i~ b~dzie Z6 dużo, nni nawet dosyć śro~kó\1? złożonych na to widkic 
Zlelo zdrowej, samorzutnej twórczośd społc:czoej. 

Punkt Qzwarty. Pońst\!'o powinno zasiągnąć miljardow.c, długo
ttrminowe pożyQzki na rz<"<::z szkolniC'tw6 We \\1szystkiQh państwach, które 
O~WiCldQzą Się z QhęQią przyjśda z pomocą Pols~e w tej kolosalnej zasadlo4 
~1~Z~j. jednakowo doniosłej z mi,d1.YP5ństwowego, mi,dzypartyjnego I mlc:'" 
d ZY~złowieQzego stanowisko spruwie, zwłaszcza w 1\meryce, gdzie nasi ro ... 
a~y bezwnrunko\\'o odpowiedzą nato obywatelskie wezwanie s\\?em ide

owem gromadskiem poptlrciem, gdyż st.1mi źyją w warankach bardziej nor ... 
!llalnych i nie prz~szli przez cięgi tftl{ieh klęsk politycznych, niewoli wojny 
l głada, jfikieśmy przebyli ostf,tnio. 

Państwo po\vinno z(}ejągnąć też we~nc:trzne obowiązkowe pożyczki 
Od .miejscowYc..'h kapitl1listów - bo mamy duże zasoby, leżą<::e obecnie od ... 
~Oglem przy ogólnej stagn(l~ji, któreb)· jednC'lk. mogły de\ć najwyższe ideolne 
OrZyści na n'~jbnrdzi{'j O\d?o~nem polu ogólnej oświnty i koltury. 
. Z~)st()flmy \,'V jedny~h koszn1[)ch, ale ZdoD\dźmy się na największy i 

n~Jdroższy djr n,) jnki stf1Ć mote j;ikic'bądź społeczeństwo - de!r moiU .. 
WI~ najz{Jpdnieis;~cj oś.\·jaty clo po;~b(lwion)(:h .i~j, pędziemy magnatami 
~ostOjnemi naj'.\1ytworniejszy~h CZi:1SÓ\A\ czasów nowych, czasów wydojnych 
~ t~ór<::zych, mogrwt -.mi bogatszemi od wszystkkh mi1jordorów i krezusów 
\)\»lote. 

. PowLwo sit; też wyrównać p('nsjc: nauczycieli szkół powszechnych z 
P~nsjomi nólI{'zyeLli szkół średniel', t.)ówczas i więcej nauczycieli pójdZie 
ne to pok prać)' j ~kul(} ich oŚ·u.'i~ty będzie wyższa. 

Słowem j.:śli ceiła V(/\\?SZ\:ChiiOŚĆ po'slect b\dzie zmobiJjzowano dlo 
OŚ~ioty i bodowni~~twa SZk0ł tak jc~k :~i\ pobiera zaciągi w czasie nadciq .. 
~Qj<lC~j grozy wo;~nilej, (qdyż klęskę <-:iemnoty bezwarunko\vo rnasimy trak ... 
oweć jnk dzikkgo, ni]j~d~iI::tsl.ego \'Jro~a z wrogów, w skutkach swych 

beZwfirunkowo nio~ClC::("9o str(~sznQ zrm·)tę krr.jo\:\)i), jeśli postawimy cołlł 
spre\\)<; n(] ostrzu wSl.(·~hob'J'G)ląZUjąC;'iJv Każdego obywatela sumieni6; Jeśli 
~t6niemy do śmi-::rtdnej. \.t'alki z upośledzeniem własnego społe~zcństwa, 
łć}k jeden człowiek, wódz i szercgowi::e razem, arystokratć'l i parjas, Żyd 
~. Polak, czł~k utalentOWany i Skromny pta~ownik życia, a naturalnie mu
SImy pokon\l~ t\'go śmir.rtelne!1o wroga, musimy złamać jego niszezycielskq 
a kalta "nInie dopruwojQcą nas ekonomiczni~, amysło\'Vo i moralnie silę 1 

Katdy z nos pomi<;ta tę jutrzenną dobę z nled"lekiej przeszłości 
~bQY('h, w ogkh nom rZąd6w, kiedyśmy szli przebojem i Zdobyli szańce 
.0 sZ{\fi~omi my - cfitc srołeczeństwo - myśmy szli mocną, milonowq 
h~Zb<1, fi obecnie u.,łi."lSnemn krnjowi - Zcl własnych rządów - sprzenie ... 
\1)lerzY1iśmy się i sp{lściliśmy romiOfla do tytanieznych zdolne wysiłków. 

Rząd sam jelIen nkmo(cn jest pr~<:pro""aJzić \XI możliwie krótkim 
Okr~sie czasu ('Ellą tę o!brzymią czynność szerokiej oświaty. l"\amy roz .. 
\\)i(lZ6ne dłonie, mamy swobodę rCIchu, wolność krzątania się, co przy ży
la)~m oSposo!Ji~ni(J, wrożlh~"oś~i, poc.-zudu obowiązku obywatelskkgo i ofiar .. 
nOś~i naszego rozradowan('g0 sZ~7.ęśdem nowego budownictwo odrOdzonej 
~OISki, poniekąd jot sprcH\tne~lo w pl {!\!y ideolłH~j społc('zeństw6. da moż'" 
d oś~ przeprowadzenia f2{}łej tej akcji jr.szcze energieznej i owo~niej niż 

. Owniej . 
.- Zwłaszcza my intelig~nej(l, my - Ż~ tok sic: wyri'tę - arystokra ... 

~Ja . dn~hl'l, my z całą ŚWith.lomoś<:iq korzY,::itająey z przywilejów wyksztoł
j enla i· ".~yc:howarJia - jakiejbQdź kć\t~gorji i rodzćlju ono \'0 kraja naszym 
j~st - my zaciągnc;liśmy honorowe długi przed powszechnościq i spłaciĆ 
e mUSimy pod grozą - z jednej str'ony - infamii Słusznie pic:tnuj~cej nas 
~a dZiSkjsze bankru<:t\t'O bezcz:ynnośd i apatji w przyszłości, o ile nic wIo" 
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iymy wszystki~h wysiłków naszych \\l oświatowe budowni~two. z drogiej. 
zaś świ6domi~ sprowokujemy ostrość re\\?oIu~ji. która przyjść musi tyrn 
zaci(tszC\ i zdzi~załćl, im bardziej są zdli~zołe. ciemne i nasiąkni~te w nien6104 

wiście swej za upośledzenie i ujarzmienie masy. 
Naprzód przeto. obywatele i obywatelki, bo na nas wszystkidl Z O'" 

równo na przywód~G~h jak i na POspo!itych szermierzach leży ś\\?i~ty obo~ 
wiązek zaciągni~cia Sl~ \Xl szeregi wielkiej armji oświatowej, zdolnej 
zdruzgotać wrogom dla każdego narodu ciemnot,! .. 

Naprzód z żywą głęboką wiarą we własne siły i owocne skotld 
pracy ewolucyjnej dlfi dobra i szcz~ś~ia Polski, z mocnem przekonaniem, ~c: 
dobrowolnie, ofiarnie złożyć musimy daninę. z najpotężr.irjszego kapitała
duchowego, z którym \\? zawody iść nie mogą żadne środki materjnln~, 
jako niższe i służebne kategorje twórczośrj człowieczej, jako kategorJC: 
tylko li pomocnicze i zależne, o odrazn przeSkoczymy na wyższy szczebel 
kulturalny jedynie dobrowolnem powsze~hnem m:fprężeoiem sił, nie zoś dro'" 
gą krwawej rew',;locji i terrOrlI - przyznam, ze strony mas, doprowadzO'" 
nej do ostatecznoś~i gnuśną biernościCl społeczeństwa. 

Naprzód idźmy razem, bo oświato jest najobszerniejszą plaUormQ, 
jedyną \\? swoim rodzaju, no której można uzgodnić wszystkich, gdzie zmic'" 
szczą się bez względu na różnice narodowe, wyznanio\Xe, partyjno .. społccZ" 
ne i kotegoryjne wszystkie sfery społeczeństwo. 

Złączmy si~ \Xl tej widkiej pr6cy z6pomniawszy o demonicznej niC" 
nawiśd Kainów do l\blów, Z\\?iąz6ni jedynie wielkim braterskim uściskiem 
miłości Człowieka do Człowieka, godnym tej okcji jakfl podejmujemy. 

Dłoń z dłonią idźmy do szrregó,-" _.- WSZ~Scy! .. 
Bracia i Siostry 1 Rodacy 1 Rodaczki 1 Obywotele i Obywi'te1ki 1 
Niech wc: własnym promienia k6Żdy ziści jaknajskrupalotniej i naj'" 

szerzej ten jaź uświadomiony przez nas obowiązek!.. Niech przyszłośĆ 
nie urąga klątwami swem', a ternźniejszość nie piętnuje nien"wiścią bra'" 
tolnfł i groźbtl zemsty! 

Inteligencja w c6łości swej (miejska i wiejska, robotnicza i wsiowa) 
w pierwszym rzędzie niesie odpor.'icdzialność za niesprawność w sto:;unkll 
do spełnienia haseł vrflterstwa! Solidarność w zDdosć uczynieniu najistot .. 
niejszym, najważniejszym, zasaGnic?,ym potrzebom dncha l . 

Do pracy przeto mrówczej, skrz<;tncj, niespożytej, odpowiedzicdncj 1 
powszechnej, z której się każdy w~lkazoć musi i dać miarę wurtości swej. 

Jadwiga Cichińska. 

-
MIECZYSŁl\W HERTZ. 

Ze statystyki m. Łodzi w trzyleGiu 1918-1920. 
Elektrownia ł~ódzka w latach 1918-1920. 

Elektrownia gra w życiu gospodarczym b. ważną role:, znaczenie 
jej wzmaga si~ w miarE: wzrostu ruchu przemysłowego. Z tego względu 
należy poddać analizie daty, tyczące sie: elektrowni, tembardziej że ana
liza ta oświetli dokładnie jeden z ciekawszych objawów życia gospodar
czego 'Nlepodległej Polski, t. j. intensywnego budzenia się naszego 
przemysłu. 

Tablice 1, 2, i 3 dadzą dokładny obraz produkcji i konsumcji siły 
elektryc znej. 
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Ogólna suma sprzedanych kilowatów wynosi: 

1918 1919 1920 

8,832,913 16,841,046 27,068,681 . 
CZyli stosunek procentowy przedstawia się w następujący sposób: 

100 191 306 

Tablice rozróżniają dwa typy konsumentów: 
a) energji do światła, b) energji do silników. 

Do oświetlenia zużyto kilowatów: 

1918 191H 1920 

2,862,295 5,004,053 5,132,366 

tzyli stosunek procentowy przedstawia się w następujący sposób: 
100 177 180 

I' Konsumenci energji do śWIatła rozpadają się na 4 grupy, które wy-
ICzarny łącznie z ich zużyciem rocznym. 
~ . 

1918 1919 

inst. miejskie I04,173( 3.60/0)1)\ 80,426( 1,6% )2) 
III rządowe 392,625( 13.6° / u) lJ 446,309( 8,8% F) 
". prywatne 2,225,744(77,8%

) l) 348,952(86,4% )2) 
ulice i place 139,753( 4,9% )1) 158.366( 3,2°/,,)2) 

1920 

76,643( 1,5% )3) 
451,801( 8,8% P) 

4,446,3] 5(86,6C /0)3) 
157,607( 3,1 0/e)3) 

Daty te wymagają kilku słów wyjaśnień. Zapotrzebowania światła 
Przez osoby prywatne podwoiło się w stosunku do zapotrzebowania IN 

,~S~at~im roku okupacji, gdy tymczasem instytucje miejskie zmniejszyły 
n~ZY~le światła, a instytucje rządowe, nie bacząc na znakomite powj~ksze· 
f le SI€! ilości urzędów, wykazują niewielki bardzo przyrost. Ten dziwny 
Ullkt, wynikający. z powyższego zestawienia, daje się objaśmć zmianą czasu 
urZędowania, kończącego się o godz ] 5·ej, gdy tymczasem w 1918 roku 
rZędowano z przerwą obiadową do godziny 18·ej i dłużej. 

~. . Nieznaczny przyrost kilowatów, zużytych do oświetlenia ulic j pla· 
Ow Jest oczywistym dowodem braku postępu w tej dziedzinie. 

d . llość zużytych kilowatów do silników charakteryzuje dosadnie bu-
zenIe się przemysłu łódziego. 

Do silników sprzedano kilowatów w: 

1918 1919 

8,832,9 i 6 11,806,998 

') :Łutycia do oświetlenia w r. 1918. 
~) 1919. 
~) " " 1920. 

1IJ20 

21,936,315 



8. Dziennik Zarządu m. lodzie 

DlJty te muszą ulec korekturze, gdyż w IiczbPc zużytej siły włączon~ 
jest zapotrzebowanie dla kolejek elektrycznych i dla motorów studziennych, 
po wyłączeniu tych 2 ch pozycji będziemy mogli stworzyć sobie dokładnY 
obraz wzrostu konsumcji elektryczności w przemyśle. Elektrownia nie pr~· 
wadzi statystyki zużycia siły dla studzien, przypuszczalnie nie są to dute 
ilości, wskutek czego uwzględnienie tylko użycia elektryczności przez kO· 
lejki podjazdowe nie wpłynie ujemnie na dokładność obrazu. 

Kolejki zużyły kilowatów w: 

1918 I 1919 1920 

2,555,676 I 2,007,638 1,885,382 

czyli przemysł spotrzebował w: 

1918 1919 I 1920 

6,277,240 

czyli w 
100 

~,799,360 I 20,060,933 

stosunku procentowym: 
156 320 

Daty te są wprost imponujące: świadczą one o budzeniu się prze· 
mysłu łódzkiego i o intensywnem dążeniu do rozkwitu przedwojennego. '-' 

W zakończeniu zaznaczam, że zużycie elektryczności w roku 191.; 
wynosiło 38,000,000 kilowatów z czego poszło na: 

oświetleni~ ulic 244,130 czyli w 1920 mniej o 86,523 kilow. 
prywatni odbiorcy 3433,144 " " n. więcej o 1,013,171 " 
tramwaje i elektrownia . 

1,252,785 czyli w 1920 więcej o 632,537 kiJowo 
na silniki 33,069,941 kil. czyli w 1920 mniej o 13,019,008 kilow. . 

W 1921 rok elektrownia dostarczyła dla oświetlenia ulic 137,051 kIt 
dla prywatnych konsumentów 5,6J3 l ,366 kił. dla silników fabrycz(1y~, 
30,101,550 kil. dla 10,050,622 kI. t. j. więcej nii w 1920 roku,t. j. praWie 
o 50 proc. więcej. 

Widzimy, że zużycie siły elektrycznej dla przemysłu robi dalsze 
postępy. a byłyby one stanowczo znaczne, gdyby nie przeszkody natur)' 
technicznej, które, zostaną usuni~te przez powiększenie ilości turbin 'łI 
elektrowni. 

Dział sprawozdawczy. 
Sprawozdanie lekarza wetery· 
narji J. Stoianowskfego z dele
gacji nts ogólne Zgromadzenie 
członków Komitetu Chłodnictwa 
przy Ministerstwie Przymysłu i 
Handlu w dniu 11 marca r. b. w 
Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. 

" w~tej ozno~zonym dnia Odbyły 
Sit d\Pll posj~dzenia członków Ko ... 

--------=---
mitda Chłodnictwo w lN. orsztlwlc ~ 
godzinie 11 rano i drogie o 6·eJ 
wiecz. Pierwsze pOsiedlenie pyto 

I 
poŚwi\~one sprawom obj\tym po'" 
rządkiem dziennym, na drugiem zOŚ 
był rozpatrywony proj~kt (lst6~Y 
l1.inisterstw6 Przemysłu i Hemdla 'J1 
sprawie udzielenia pewnemu konsor .... 
~j{lm wyłącznego prawo na eksplOO" 
ta~j'; handlowQ składów i wagonó 'J1 

l chlodni w Pols~e. oraz szereg spra~ 
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Poroszonych przez M.inisterstwo Prze
mYsłu i Handlu, wysz<.'zcgólnionych 
~ ZClłączonym odpisie tego tlin. do 
l\Ornitetu Chłodno za No. 6452. Po
~edzenie zftgaił prezes Komitetu p. 
"Oś~icki i udzielił głosu gen~r(1I
~erno sekretarzowi Komitetu p. inż. 
SOkOło\"Skiemo, który od(~zytC1ł spra
~oZdClnie z działalności Komit~t(J 
ZO r. ubiegły UJ streszczeniu nastę .. 
n,ast~pojącem: \\? roka sprawozda\l?
~zYm było 18-ta członk6\t Komitetu; 
zarząd odbył 6 posiedzeń, na L tórych 
rOZpatrY\\?fił wnioski, opracowane' 
Przez generalnego sekr~ttirza na 
konkrencjach firm i osób zaintC're
SOWemych, dotyczące zastosowania 
~ztucznego zimna w handlu l\rtyka ... 
Orni spotywczemi i udzielclOia kon
~esii na bado\l'ę składów i wagonów 
~hłodni. Zarząd odbył. konferencję 
w tlinisterstwie Kolei Zdazn\1ch w 
sprawie ulepszenia waranków ·trans .. 
Portowania artykałÓ\d? spoźywczy<:h, 
~o mogłoby się przyclynić do ulep
S~enia handlu t~m.i artykułami. 11 i ... 
nlSterstwo Koki Zdaznych obiecało 
asunąć wszelkie niedomag(}nia Wo 
tra ,sportowania wspomniDnemi art. 
N.ost~pnie uzyskano audjencje: \AJ .M.i ... 
rlS~': rstwie Sknrba w sprawie udzie .. 
enlO Komitetowi subwencji. Mini .. 
Sterstwo Skarbu odmówiło prośpje 
Zarządu Komitetu. Zatym wydrako
\l)6no w pismach szereg orlyKolów i 
komanikató\\> o ~hłodni«twi(' i o 
korZYŚCia~h, wyplY'\.-\'Bjących z znsto
,SO\l?Onia sztaczn~go zimna. Sekre
tarz generalny wy~łosił w roku 

, Sprawozdawczym 6 od~zytó\p \P 

rOZnania, Bielsko, Krókowie, Lwowie 
~ ~arszawir. n6 temC\t: "Chlodnie{wo 
1 Jego lnaczenie w życiu ekonomiez
nem Polski". Co sie: tyczy pIona 
~Ziałalności Kom., skł(jd~k człon ... 
O\Pskich oroz budteta w r. 1922" 

to u~hwalono całkowich:~ projei(t 
Zarządu w tej sprawie, załączony 
przy niniejszym sprawozdaniu, przy-

Z~7em odnośnie składek apo\.\"lażniono ftrząd do ich redakcji w razie po ... 
trZeby Następnie przyj~to nowyeh 
~~łonk6\AJ \AJ liczbie 42, który~h cyfro 
O ~cnie wynosi 60 osób, o miano .. 

wide: od r6tnych M.inisterstw 6, od 
l"'\t\gi~tratów i Stowarzyszrll 2, od 
organizClcyj bankowych i firm 3 t i 
osób pry \\16 tny\: h 11. Przc:pr owa ... 
dzone zatym wybory do Zarządu Kom. 
doły nC\st<;pające rezultaty; na pre ... 
J;~SO powJłany zosL'!ł p. Gościcki, 
na 2 '.riceprezesów wybrnno pp. 
M.iknłl)\.Vskiego - Pomorskiego i 
Dzierzgowskieg,), sekretarzem gene ... 
rolnym zostoł inż. Sokołowski no 
członków Komitetu wybrani zostali 
pp. : Czarn,:,cki. t\krzejewski, 
Basiński i dek~Hlt M.agistratu m. 
Warsznwy, do KomiSji rewizyjnej 
weszli pp. W'ysokiński, Karopatwińskl, 
RogoVo,icz i l1ayzel. • We wnioskech 
wolnyeh podnieSiono sprawę organi
zacji nadlora nad instalacjami chłod ... 
niczemi i ałot,'nio słowniczka pols
kich wyrazów technicznych, mająCYCh 
zastosowanie w chlodni~twie. Po 
wymianie zdań \\? tyeh spr6wach 
uproszono Zflrzqd do zorganizowania 
biara porl\d techni(~znych, w zasto .. 
so\\?:'"\niu de; instaJdcyj chłodniczych, 
6 odnośn:e słowniczktl wybrono 
Komisję, składają<:,ą sit; z pp: 
Leparskicp,o, Rodowi~ZCl iSokołow ... 
skiego, któr(tby w porozumi~niu 
Z~ Stowarzyszeniem T~chnlków \P 

'\Ńarszfiwie ułożył" projektowany 
słownik. Na tym pierwsz~ posied ... 
zenie 7.omknit:to. 

Drogie posiedzenie, jftK wytej ws ... 
pomniano, poś\.\?i\cono rozpatrzeniu 
pr o ektn astawy, wypracowanej przez 
Ministerstwo Handlu i Przemysłu 
w sprawie udzielenia koncesji na zo .. 
soda eh wyłqczności no prlH\?O eksplo ... 
cttwji handlow~j skłodó~"1 i wagonów 
chłodni w Pols~~ oraz spraw <:hlod ... 
nictwa, poruszonych prr.ez t1inister
stwa Przemysłu i Handlu. Rozpatry .. 
"i' anie tyeh spraw wywołało szcze'" 
gó.fOWq dyskusję. Wi<;KSZCiSĆ mó\\1'" 
ców wypowiedziała si~ przeciwko 
nadawaniu zainteresowanym tO\l?~· 
rzystworn polskim lnb zagranicznym 
prawa drogą koncesji no wyłijQznQ 
eksploatację w Pols(>~ składów i 
wagonów chłodni i ich budoU>ę, do .. 

. \rodząc szkodliwości taki~Qo proi~ktu 
\ dla kr6jo głównie z t~gu powodu, 
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że koncesjowane towarzystwo mog- Wobec powyższego: 
loby zmonopolizować handel art y- ' l. wszyscy precownicy mjejSc~ 
kałami spoiywczemi w kraju, mCljąc winny otrzymywać, poczynając o 
monopol na chłodnie. Po wyczer.. dnia _I kwietnia ] 922 roku, wyna· 
pCIjącej wymianie zdań W tych s~'ra'" grodzenie weglug niżej podanych 
wilch, poruszonych przez 1"\inister- stawek: 
stwo Przemysłu i H'\nd!u, zebrani a) urzędnicy etatowi i nieetatowi: 
wyrazili ocstępającą opinję: po marek 

1. ogólne zebranie członków Ko- klasy V (XII kateg.) 44.:366.- mies. 
mitetu ChIoj. u\.\'flia rozwój chło~'" "IV (XI " 49.730.-" 
nictwa dla Polski, produkującej "III (X 55.800.- Ił 
znaczne ilości środków spożywczych, "IV (IX " 61.238.-" 
Zil rzecz pilną i nie<.:ierpiącą z"L~łoki, f' Ib (VIII" 66.920.-" 

2. budowa składów chłodni iwa.. " I {VII 73.065.-" 
la (VI " 77.968.-" 

gonów chłodni dla zadośćucz}nie nia "Pa (V 83.749,-
potrzebom Polski ort\z ieh eksrloa~ "Pa (IV 88 900.- " 
tacja może się odbywać tylko na "Pa (111 97.043.- " 
zasada~h wolnej konkurencji. f\ (II 105.994.-" 

3. Ze względu na potrzebne:- do "Pa (l 1 J 6.652.- " 
budowy w ooccny~h warankt:~h b. b) oficjaliści: 
znaczne kCtpitały i niski star. polskiej kategorji I po mk. 44.366.- " 
\\Hllaty nnleiy przyciągnąć kapitały ,. 11" " 49.730.- " 
zogrankzne o mocnej wol(l~ie, pr / y- II ~ 55.800.--" 
czem firmom zograniclnym e\'0entn- III " 61.238.-" 
(lInie polskim, podejmującem si<; V"" 66.870.- " 
budowy chłodni ndzielić na drod7.c c) Robotnicy niewykwalifikowani 
astilwowcj alg i przywilejów .~" dz.ie... ,po .mk. 1775.- dzi~nnie, rzemieś/ni· 
dziriie cło\.\1C'j, podatkowej, kredy to- cy po mk. 24łO.- dziennie, woźni 
wej, transportowej i innyeh w cela po mk. 1775.- dziennie (oa 30 dni 
za('h~c(ni6 ich do zoktndClniCl w ") w mIeSIącu, pc) ml.;.. 
Pols<!e instalilcyj chło Jniczych. praktykanCI biurowi 1420. - dziennie 

4. Uznać projekt GsŁo\,\'Y l"lini- starsi gońcy 1065.-" 
sterst\t>i:l Przymysła i Han(ila, nado'" gońcy 710.-" 
jący prawo ckspło(\ta~ji hGndlo:~cj sprzątaczki po 1775.- ewent. po 
składów i wagonów chłodni \\) I~olsce mk. 1200.-
nl.'l zasadach wyłączności, zo nie II. Wynagrodzenie dzieJl. ewent. 
wskazany. miesi~czne pracowników WydziałU 

Lekarz w~terynnrji Budownictwa, Wydziflłu Gospodar-
(-) J. Stojanowski. czego j OddZiału Plantacyj :l'liejskich. 

ŁÓdŹ, dnia 10 kwietnio 1922 roka. oraz instytutyj Wydziału Zdrowotno-
ści Publicznej i Wydziału Opieki 

ObWieszczenia i okólniki. 

Okólnik N216. 

W wykonaniu uchwały Magistratu 
Nr 426 z dnia 25 kwietnia 1922 roku 
niniejszym zawiadamia się, że wy
sokość mnożnika na m. kwiecień 
oraz narazie na m. maj 1922 roku 
ustalon~ł zostClła na 2437 punkŁów.-

Społecznej ew. wszystkich innych 
pracowr.ików, nie dających się pod
ciągnąć pod wyżej wymienione ka· 
tegorje, winno być podwyższone t 
dniem l kwietnia 1922 roku o 20%

1 

biorąc za podstawę pobory z m. 
marca 1922 roku. 

III. Dodatki rodzinne należy asy
gnowac wszystkim pracownikom 
miejskim w wysokości mk. 9.748.
na małą. rodzinę (1 dziecko, żona, 2 
dzieci, żona i 1 dziecko), marek 
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!7dO~9.- na średnią (~ dzieci i żona, I (str()jk), bądź też przez pr~code}\,,· 
n lle~i 3 dzieci i żona) i m. 24.370.- . ców (lok;:ut). K\\H~stjonarjlIsze te, 
d 8. d~zą rodzinę (3 dzieci, żona i -ł- pO należytem kh wypełnieniu, po .. 
ZlecI. 6 dzieci, żona i 5 dzieci). winny b~ Ć przesłane najpóźniej Ul 

.IV. Dodatki funkcyjne za k iero- dwadzieścić'\ dni po zakończeniu 
:n1c:two dla urzędników ł kategorji I strojku, względnie iOkautu, bezpośred ... 
Ynosić będą miesięcznie kwotę nio Głównema Urzędowi StatystycZ>04 

~k. 38.992.-, dla urz~dników II i III n~mu. 
U 8tegorji - mk. 29.245.-, zaś dla § 2. Obowiązek donoszenia o str6j ... 
l~lędników IV i V kategorji - mk. kach, względnie IokautaC'h, ciąży na: 

.496.- El) inspektora~h pracy, względnie 
V. Wysokość dodatku za wysłu- w byłej dzielnicy pruskiej inspekto

gę lat oraz dodatku za studja wyż- rilch przemysłowych, w stosunku do 

tS2ę określa załączona do niniejszego stcDjków i lokautów w zakład6ch 
ąbela. i przedsi,biorstwt'ich prywatnych, 

W m. maju 1922 roku winni wszy- wszelkiego rodzaju (rolniczych, prze ... 
scy pracownicy miejscy otrzymywać rnysłow')ch, handlowych, transporto ... 
Pob . wych i t. p.) oraz \\? stosunku do 
d ~ry według nowych, wyżej po- strajków w inny~h zakładach i przed ... 
k a~Ych stawek różnicę zaś za m. sipbiorstwa~h, o ile insnektorz\1 pracy 
wJecień 1922 roku - otrzymać w ~ j' J -

ela' vrllli odział \\? załl1twienin odnośnego 
Włą~l:nie~~ dnia 1 do 6 maja 1922 r. zatargu, jako rozjemcy lab pośrednicy: 

Wszelkich bliższych wyjaśnień b) arz\dach górniczych - \l? 
UdZieli na żądanie Oddział do spraw stosunku do strrJjk6\\? w górnictwie; 
Personalnych Wyaziału Prezydjalnego. c) odpowiednich arzędach l1.ini .... 

sttrstwt) Robót Publi<:znych - w 
Prezydent (-) Rzewski. stosunku do strajków w żegludze 

Z Dyrektor' państwowej i pBństwowyc.~h urzędach 
arządu Głównego porto\\'lych; 

('~j t\.. Kalinowski. d) odpowiedni<:h dyrekcjach kole ... 
jowych - \\'> stosunku do strajków 

----------- --.------- I nn koleja('h żelaznych pańshrowych; 
~!ządzenia władz naezelnyeh. e) odpowiednich arzędflch wojs .. 

_____________ .. _____________ ko\vydl -- \" stosunku do strajków 

ąoZporządzenie Rady Ministrów 
l dnia 8 lutego 1921 r. w przed
tniOcie statystyki strajków i lo-

kautów. 

. Na podstaWie art. 2 ustawy z 
dnl~ 21 październikn 1991 r. o or
f~n~ZO~ji statystyki fldministrocyjncj 

Zltn. Ust6W Rz. P. z 1919 r. nr. 83, 
~OZ. 464) Rada .M.inistrów zarządza, 
o nost\puje: 

S § l. Władze wskazane § 2 niniej ... 
d~eQO rozporządzenia, obowiązane sQ 
st nleś~ Głównemu Urz~dowi Staty ... 
tl~znemu przy ożycia wydanych w 
n~łll. ~rlu przez ten arząd kwest ja .. 
Z rJOSZÓl» o wszelkich wypadkach 
bioromego z6\\?ieszenia pracy, spo ... 
.Odowany~h bądt przez pracolPnik6w 

na p"ństwowyC'h zaKładach wojsko ... 
\\,y<'h; 

1) odpowiednkh urzędach kom':l" 
nalnyeh - stosunku do str6jków w 
zakICld(\C'h komorwlnych. 

g) "lłndzo~h i urzc:dóch pJństwo
wy~h, nic wysz,:z('!Jólnionyeh w 
pnnktnf_'h 0, c, d i e nir:kjszego art y
hulo w stosunku do straF:ó"\J w 
zakładach i przedsiębiorstwach im 
bezpośrednio pOdległych: 

~ 3. W szystkie zakł~dy i przed .. 
siębiorstw:-'l pry\.\?fitn~, zatrudniajflce 
przynajmniej {) pr(}C'owników najem ... 
nych, obowiQi:ane są w kożdym 
wypadku strajku lub lokautu przesy .. 
łoć do \tIłelś~iwego inspektora pra~y 
nast\pujące zawiadomieni~: 

o) pierwsze zawiadomienie ńo
tychmiast po wyJnlcha straJku, \pZ", 
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gl,dnie lokautu, z podaniem daty 
w;ibuchu zatargu i li~zby pracowni .. 
ków, którzy prac~ przerwali, (m,ż
czyzn, kobjet i rnłodoeiany~h); 

b) drugie ztlwiadomienie natych~ 
miast po ukończenia zatorga z po .. 
daniem daty ponownego podj~d6 
pr6~~, wzglc:dnie daty, od której za" 
targ nal~ży aważać Z6 zako(lczony. 

Jeżeli pracowni{!y nie jC'dnocześ ... 
nie przerwali pra~c: lab nic j~dno ... 
czeSnie prz~stąpili po akońc.'r.enin 
zatarga do pra~y, należy w d:"u:Jiem 
zawiadomieniu pOdeJć dt)lC: przenvfi'" 
nio, wzgl~dnic ponownego przystc1-
p~enia do pra~y poszczególnyd1 grup 
pracowników, podtljąc liczby pra
cowników, nie pracujących w po ... 
szczególn)'~h okresach (~Zasu. 

§ 4. Na żądanie inspektorów pracy 
wzgl~dniC' inspektorów przemysło
wych, właSciciele, wzglc;dnie kierow
nicy gospodarstw, zakładów i przed
si~biorstw, U?ymi~njonj·ch \t' ust~pie 
t, § 3, sQ obowiązani ud7.ielić ~'szel .. 
kich informa~ji o kaźdym str~jk{r, 
wzgl~dnie lokaucj~ w podJC'gły<,h im 
zokladach, ~~ szczegoJnośd udzielać 
odpisów żądań pracownikÓw, zQło ... 
szonych na piśmi~, oraz odpisów 
omów, zowarty~h z wyniku zatarga. 

l § 5. \Vłaści~iek, wzgl\dnie, kłe~ 
I rownicy gospodarstw, zflkladoW 1 
I przcdsic;biorstw, wymienion.ych w ((s .. 

t,pie 1, § 3, na wypadek niC'zasto~o" 
wania się do przepisów S§ 3 1 4 
niniejszego rozporządzenia lub po'" 
du\'Jania danych świadomie ni~praW'" I uziwyd1 pOdlegają karze do wyso" 
koś(:i przew.idzlaDej w (jrt 5 USt6WY 
z .dnia 21 października 1919 r. ~ 
organizacJi stat)1styki administracYJd'" 
nej. Kary te wymierzft stórJsto. ~ 
Qrzec:c:ni;:j starosty ~Jo~y odwołOfl1e 

weJ/lIg ojJ(;~'Jjąz(Jjących prZepisÓ\\\.U! 
sZl(zególn(lśd w b. dzitlni·:y prasi~leJ 
flHlją odpo));c-dn:e zc:st isowdnic: prlC" 
pisy ustcllX>y o wydd\Xluniu policyjnycb 
rozpor I.ądzcń karnych l\"~ spru WJ~h 
o . wykro<:zenia z dnia 23 kwietnlD 
1883 r. C~·b. Ustew strOiła 65), z 
wyjątkiem przepisu ustępu a, e 1, 
ustawy. 

§ 6. Vlykonanie ninkjs.:~eg() tozoo/ 
porządzenia powierza się dyrektorortl 
Główinego nrz,~du Stf.ttystycznego. 

~ 7. Rozporządzeoieniniejsze obO' 
wiązuje nG ~nłym obszurze Rz~~zt 
pospolitej Polskiej i wchodzi \P ŻyCIC 
z dni~m ogłoszenia. 

Prezydent t\inistrów: 
(-) Witos. 

Pols~a Dyr~~cja Ub~zpitc:.z~ń 
Wzajemnyc.h. 

Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wza· 
jemn,ch przesłała Magistratowi m Łodzi 
ok6Jnikową odozwę władz wytej wskaza
nej instytucji. którą to odezwę ponitej 
przytaczamy. 

Społeczeństwo składa się nie z jednostek luźnych, nie z cząstek. powiązanych ze sobą jedynie mechanicznie, lecz przeciwnie stanowi zbj~· rowisko istot myślących, przei€!tych troską dobra wspólnego na grunCIe współżycia i świadczenia wzajemnych usług. " . Im stopień cywilizacji jest wyższy, tern więcej wyraźną staje SlE: łączność na solidarności opartą, tem więcej, zastosowania znajduje samO· pomoc obywatelska i poświęcenie się. . Człowiek pojedyńczy, pozostawiony od daty przyjścia swego na ŚWiat· losowi własnemu, nie mógłby sprostać ciężarom żyt ia, gdyby nie miał '!' zataniu swego jstnienia zapewnionej sobie opIeki rodlicielskiej, a nastepnle -- w latach późniejszych - współpracy i pomocy tego środowiska, które" 
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~~ sam też świadczy wiele przy sług i od którego na prawach wzajemno
tl czerpie korzyści i płody pracy innych. 

Gdyby przeto jeonostce \'.i ypadło na barkach własnych dźwigać 
~S2el.kie przeciwieństwa losu, ugi€!łaby się ona pod lada ciężarem, egzy
S enqę swoją n~ poważne szkody wystawiając. 

Nigdzie w slJosób jaskrawszy nie występuje pott::ga idei samopo· 
mOcy społecznej, iak w organizacji ubezpieczeniowej, osłaniającej opłatami 
reszty st0warzyszonych, p05zclególne jednostki od k!ęski żywiołowej. 

Wszak łatwo zrozumieć, iż pojedyńczy człowiek, gdyby zapragnął 
2~bezpieczyć się od ognia. gradu czy innej szkody losowej jedyni e zasoba
~I Wł~snemj, czyii bez podziału tego niebezpieczeństwa na innych, musiał-
y WOWczas stale trzymać w rezerwie unieruchomioną wartość pieniężną 
S~ego mienia, by móc po kI~::;c~ odtworzyć swe zniszczone przedmioty, 
g y ,tymczasem przez ubezpieczenie w zespole z innymi wpłaca on do 
ltSPolnei z nimi kasy zaledwie odrobinę wartości swego mienia, a na wy
Pądek szkody otrzymuje jej cały równoważnik. Innem; stowy, przez zrle
~~enie si~ na podłożu wspólnych potrl€:b i interesów osiąga jednostka wy
. \Vnanie swe szl~ody, przez rozłożenie jej rozmiarów na tysiące innych 
lJ.tdnostek, solidarnie między sobą powiązanych odpowiedzialnością wzs-
ernną. • 

C Nieszczęście i bliźniego, a jest nim niewątpliwie każdy wypadek losowy, 
d~Y będzie nim pożar, czy też grad, powódź lub kalectwo, nie powinno służyć 
b,a przedsIębiorcy i pośrednika na źródło zysku, czyli za podstawę do ro· 
lenia interesów. 

To też w miarę wzrostu świadomości w społeczerlstwie, spostrzega
~Y wielce pożądany objaw, iż ubezpieczenia od szkód chętnie przechodzą 
na tory organizacji samopomocy społecznej, a zakłady ubezpieczeń wzajem
.,Ych, jako wielkie kooperatywy dosięgają poważnego rozkwitu i u nas i na 
<.achodzie. 
W Zakład ubezpiecz~ń publicznych - Polska Dyrekcja Ubezpieczeń 
~ Z~jemnych, jest, jak głosi I-szy artykuł Ustawy Sejmowej z dnia 23 czerw
i a 1921 r. "ir.stytucją samorządową, opartą na zasadach wzajemności, ma-
ąta na celu dobro publiczne nie zaś osiąganie zysków." 

ł)" Pod tym sztandarem służby publicznej .. po 119 latach sweJo istnie
s 18, PoJska Dyrekcja Ubez;:>ieczeń Wzajemnych wkracza na nowe szlaki 
r "ego rozwoju, rozciagając swą działalność na tereny ir,ne od
dOdzonej Ojczyzny, a w dniu 23 kwietnia roku bieżącego uroczyście obcho-
tąc ] 20-lecie swego istnienia. 

n Gdy wśród oparów sześcioletniej wojny j w~ze)kich z nią związa
:Ch rozluźnień ustroju gospod~rczego i społecznego, zapanował czasowo 
a Polsce wyuzdany egoizm, połączony z gOflitwą za zyskiem i wyzyskiem, 
Ol spekUlacja bezkarnie panoszy się wokół, powołany zostaje do życia na 
b ~cnych podstawach organizacyjnych ustrój, mający na celu dobro pu
j liCzne, bowiem wszelkie dochody osiągane ze swej działalności przekazu-
ą<:y na cele użyteczności społecznej. 

11 Dość przytoczyć fakt, źe Polska Dyrekcja Ube1pieczeń Wzajem· 
~YCh '!" roku l n21 (po wypłaceniu .odszkodowań pogorzelowych i pokryciu 
łeOSltow administracyjnych) wyasygnowała jeszcze na cele kulturalno-spo
St~lne, a pr7.eważnie na organizację ochotniczych straży ogniowych prze-

o 18.000.000 mk. 
Il} Oparta o sąmorządy, powołująca do kor.troli \swej działalności s~" 
p Y.ch ubezpieczeniowych (radców ubezpieczeniowych i Radę Nadzorczą z 
ł\~sr~d nich wy'onioną), a od czynności wykonawczych czerpiąc odpowied-

e Siły (taksatorów) ze społeczeństwa, z utrzymywaniem koniecznej liczby 
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uzrędników jedynie do najniezb~dniejszych funkcyj ściśle zawodowych, --r
Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych przeistoczyła się w wielką kO: 
operatywę. zrzeszającą conajmniej dwa miljony ubezpieczonych w wielki 
łancuch solidarnej samopomocy i odpowiedzialności. 

Dzi<::ki tym właśnie podstawowym założeniom i trwałym podwalinorJ1 

fmansowym przy wielkiern i rozmaiconym rozłożeniu nIebezpieczeństwa ~8 
rozległe tereny i rozprnszone przedmioty, może Polska Dyrekcja Ubezple' 
czeń Wzajemnych zapewnić wszystkim swym ubezpieczeniom: 

ł) niewygórowane taryfj i niskie koszty administracyjne; 
2) naj::-upełniejszą rękojmię dochowania przyjętych na się zob~· 

wiązań przy przeszło miliardowym zbiorze składki i stosowaniU 
rozgałężionej reasekuracji, 

3) zupełne zaufanie do kierunku instytucji, wolnego od jakiegO" 
kolwiekbądź hazardu ispekulacj i. . 

Sam już fakt, iż instytucja ta nie ma w sobie domieszki obcyc~ 
kapitałów i wpływów, iż sami stowarzyszeni czuwają nad jej działalnością I 

rozwojem, iż ogarnia ona wszystkie warstwy narodu i temuż na cele uży" 
teczności społecznej przekazuje z mocy Ustawy Sejmowej swe dochodY, 
powinno torować tej Instytucji' drogę dla dalszego rozkwitu, opartego ~a 
zaufaniu wszystkich ubezpieczonych, mienie swe opiece Instytucji pOWie" 
rzających. 

Niech tą myślą przewodnią kierowani wszyscy, których współpraca 
ustawowo powiązana jest z aparatem Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajem" 
nych, zechcą przejąć się troską o pogłębienie swych obowiązków obywa" 
telski-ch w zakresie zadań Instytucji, łączącej w swej organizacji zarówno 
wład7e samorządowe (sejmiki, gminy i magistraty), jako też radców ubeZ" 
pieczeniowych oraz urzędników i taksatorów. . 

Zar Z t:: d Polski,~'.j D',Jrekcji Ubezpif~czerl Wzaje11lych, fachowo jedynIe 
odpowied:ialny za wyniki jej dział!:llności, pragnie we wszystkich swy~h 
krokach i zarządzeniach przy wykonaniu Ustawy Sejmowej kierować SIE: 
poczuciem dobra publiczllego, celem jego osiągnięcia pozw31a sobie okÓ)
nikowo odwołać się do czynników, mających wpływ na Instytucję z pro" 
śbą następującą: 

f\. Władze S~morządowe (f'p. Prezydenci miast, PrzewodnicząCY 
Wydzjałów Powiatowych, Burmistrze i Wójci) łaskawie nie odmówi~ swy~h 
wpływów, iżby samorządowa Instytucja, jaką jest Polska Dyrekcja Ubezple' 
czeń Wzajemnych, doznała życzliwego poparcia na terenie poszczególnego 
miasta lub gminy, a ogół miejscowy był uświadomiony co do zadań i z,a: 
kresu działania 'Instytucji. Wzmocnienie idei samorządowej i solidarno~c~ 
społecznej lnajdzie dla się wdzięczne pole do rozkwitu na gruncie polskiej 
Dyrekczji UbezpIeczeń 'vVzajemnych. 

B. Pp. Radco -vie Ubezpieczeniowi świeżo powołani z wyborów przet 

miasta w sejmiki w Kongresówce (dalsze wybory na terenach innych na: 
stąpiCl i najbliższej przyszłości) raczą łaskawie roztoczyć swą kontrolE: ,I 
nadzór społeczny, iżby potrzeby ubezpieczonych załatwiane były pr~e~ 
miejscowe organy Instytucji szybko, sprawnie i ku zadowoleniu ludnoscI, 
pozyskując jej uznanie i zaufanie. 

C. Pp, Urzędnicy, zarówno Kierownicy Oddziałów, jako też Ins.pe· 
ktorowie i Referenci. niech stale mają na myśli, iż obowiązkiem ich Je~t 
bezstronna a rzetelna prac~ na pożytek społeczeństwa, którego dobru mają 
służyć z najwi~kslą godnością własną i poszanowaniem interesów i spra~ 
załatwianych. Słowność, terminowość, gorliwość i pośpiech w pr~c~ 
niech będą drogowskazem dla całego zespołu pracowników zar~wno GloW .. 
nego Zarządu w Warszawie, jako też Oddziałów na prowincji. Zad na spr. 
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":a. nie powinna być nacechowana sztywnością biurokratyczną, a zamiast 
rlle] przebijać powinien obywatelski duch poczucia obowiązku społecznego 
9łzrnocniony stałą troską o rozwój i rozkwit Instytucji na gruncie dobra 
ubezpieczonych. 

D. Pp. Taksatorzy zarówno po miastach, jak i po wsiach niech do
kladają ustawicznie starań o odr~czne, wprost natychmiastowe załatwianie 
zgłaszanych wniosków, iżby ubezpieczeni nie byli pozostawiani przez dłuż· 
szy Czas w niepewności co do ubezpieczenia ich mienia. 
. Pp. Taksatorzy, jako najdalsze posterunki, wysunięte już VI same 
srodowiska ubezpieczonych, winni być najlepszymi przyjaciółmi Instytucji, 

. stale dbając o jej dobre imię i zaufanie u społeczeństwa. 
:j: o;: 

* 
. Na progu nowej organizacji Instytucji władze jej poczytują za ko· 

nleczne podzielić się terni myślami ze wszystkimi Panami, mającymi po
Ś~edni lub bezpośredni wpływ na życie i działalność Polskiej Dyrekcji Ubez
PIeczeń Wzajemnych, nowiem tylko wy:)iłkami łącznemi, tylko solidarną 
WSPółprac'=l i zrozumieniem wspólnych dążeri osiągnie ta instytytucja swój 
tel, który wszy stkim obywatelom jednako przyświecać powinien. 

Prezes Rady Nadzorczej: 
H. Kondratowicz. 

·z życia miast polskich. -----_.-----------_ .. - _._-----

Rozbudowa m. Siedlec. 

. Siedlecka Rada miejska upoważ
niła Magistrat do złożenia okręgowe
mu Urzędowi ziemskiemu wniosku o 
przymusowym wykupie zgodnie z 
Ustawq o wykonaniu refc rmy rolnej 
ł'la cele rozbudowy m. Siedlec nie
;uchomości, znanej pod nazwą po-
o<:zną "Stara wieś poduchowna". 
~eren ten oj jmuje obszar około 
29 hektarów. 

Kursy autobusów. 

Magistrat m. "W"arszawy postano .. :U .prZ:5wrócić na okres letni od l-go 
6Ja do I-go łitsopada r. b. dawny 

krZebieg Hnji (wtobasowycn z punktem 
prClficowym dla Iinji M l, 2 i 3 od 
o~6~a Zamk owego i dlel linji NQ 4 

. Dwor~a Głównego. 

Oczyszczenie Warszawa. 

lAb Czyszczenie miasta z Fomocą sił 
. Ora miejskkgo, sU vomo~nic.zych 

Prezes Zarządu: B. Chomicz. 

: zflangaio,""aoy(·h przez zarząd min .. 
, sta i wi\źnió\:'\J odbywa się w astat .. 
~ nich dniach coraz enern!~znej. 

Jedna z wielkj<.>h tradności, na 
jakie napotyka czyszczenie, jest nie~ 
możność równocz(sntgo polewania 
alic, do czego miasto nie pOSiada 
potrzebnych przyborów. Zakap ich 
bJłby kkkomyślncm i nieprodakcyj ... 
n~m wydatkowaniem miljonowy~h 
sam, ponic\\"\at po zakończenia strClj .. 
ka dozo.'r:Ów domowy~h nClrzędzia 
te stałyby się bezażyt~~zn~. Nato
miast VI} ostatni~h dniClch zwiększo ... 
no liczbę WOZ0,,\? aby przyspi~szyć 
usuwanie zmiotkow j zflpopiedz roz ... 
praszania ich przez wiatr. 

t'\ierfl ogromnych kosztów, jakie 
miasto ponosi na ezysz~zenie, mote 
być to, że ob~~(1je jest zajętych pra~ 
~ą 700 ladzi, płfltnych po 1200 mk. 
dziennie. Liczba W07.Ó\\" wy\i?ożą .. 
~ych śmiecie dojdzie nit"bc)\.\)em do 100. 

I 
Opłaty za pr/edsj~branc obecne 

~~zysz~zenie bęuą śeiągnj~t~ od wIe- .. 
I ś~ieicli domów nn podstawie achwa ... 
I ły Rady miejskiej, któr~ niezwłocz .. 
I nie, po ponownem zebrania się, be: .. 

I 
d lie musiała zająć s i e:; t(1 spr6 W'l. 
Niestety, Rada ciągle ;cszcze zebra~ 

l sic:; nie może wobec tego, że przed ... 
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łażenie kaden~ji nic zostnło dotych
czas arz<;dowo ogłoszone, eho
dat dotycząca Gstilwn sejmowa zo
stała ach\\')alona j~szeze J. 28 marca, 

I a jaż w d. 31 mar~u zosteła prze'-' 
I słana z k6n~elorii Sejma do prezy" 
II djam R()dy ministrów celem zamie" 

szczenia w "Dzienniku (J staw" . .... -
Treść nanleru 19 ... egO: 

Powszechne nauczauie. 
Ze statystyki m. Łodzi w trzyleciu 1918-1920: Elektrownia Łódzka w latacb 

1918 __ o 1920. 

Dział Sprawozdawciy. 
Sprawozdanie lekarza 'lJf!terynarji J. Stojanowskiego z delegacji na ogólne zgrO'" 

m:łdz~nje członków Komitetu Chłodnictwa przy Ministerstwie przemy'!!' 
i Handlu w dniu 11 marca r, b. w Warszawie prz), ul. Elektoralnej l'C! ~ 

Obwieszczenia i okólniki. 
Okólnik N~ 16 w sprawie mnoiniklt l;a m. maj. 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
Rozpo:ządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie st. ty. 

styki strajków i lokautów. 
Polska Dyrekr.ja Ubezpie('zeń Wzajemnych. 

Z życia miast polskich. 

J 

l 
Licytacje przymusowe. 

I Dnia ] O r,laja 1922 r. od godz. 9 .. ej rano 'odb~dą 

i __ ~_~t6Cje przy ulicy Wókzańskiej Nr. 27, zegar i stół. 

r -'---II -- --
Ogłoszenie. ! 

I 

I 

II 

Przymusowe b~zpłatne szczepienie ospy ochronnej 
Wydział Zdrowotności Publicznej niniejszym podaje do 

publicznej wiadomości, że przymusowe bezpłatne szczepienie 
ospy ochronnej dzif. c.iom u,rodlonym w roku 1921 oraz dzieciom 
starszym, nie mającym dotąd ospy zaszczepionej, odb~dzie 
si~ w dniach 11"'go, 12-90 i 13-go maja r. b. w godzinach od 
8 ... mej rano' do 2 - giej po południu w nast~pujących punktach 
miasta: Plac VI olności 14 - w podwórzu, Suwalska 1 -
ambulatorjum, park Źródlisko przy W' odnym Rynku i ł\ilsza 5 l. 

Osoby, które nie otrzymały wezwania z t\agistratu, mogą 
si~ zgłosić również, gdyź wezwania w dalszym ciągu wydawane I 

b~dą na miejscu. 
Uchylenie si~ od ob wiąz ku s'lczepienia bez ważnego po

wodu pociąga za sobą kar~ grzywien do 200 złotych polskich 
lub kar~ aresztu do dni l4·tu. -

Magi~trat 
Wydział Zdrowotności Publicznej J~ 

\ Łódź, dnia 4 maja 1922 r. I 
._--- ._--------- ---- ----------_._--------.------------------_. - --=-

Wydawnictwo Zarządu Miasta Łodzi. 
-------- ------------------------------------------------------------

Odbito w tłoczni B-ci Hclcmen w Łodzi ul. Zawadzka Nt 7.~ 
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