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stronie). Drobne 25 marek za wyraz.
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Rok IV.

BllRLIŃSKI.

Ze statystyki miasta Lodzi w roku 1921.

M1ł~:..ŻEŃ5 TW~.
Ogólna liczba małżeństw, zawartych w Łodzi w r. 1921 wynosi 5851,
W porÓwnaniu z latami poprzedniemi za0,
Znaczył si~ tu zn~c:zny postęp, który uwidocznia poniższe zestawienie:

czyii na 1000 ludności ] 1,8 %

łW

I'a t ac h

1908*)
1918
1919
1920
1921

II mał~enstw.
IIóś,ć 19~oklUk
Iws~aź-I
mlesz

7,7

1755
41'88
4611

5851

5,0
9,7
10,7
11,8

100

65
126

139
153

Zatem stwierdzamy korzystne porównanie nietyJko z przełomowym
rokiem 1918, ale, co ważniejsza, I z okresem pr7edwojennym.
.
.
Liczba zawartych związków małżeńskich pozostaje w stałej z"lez'"
~ościod ogólnego nastroju panującego wśród mteszkańców. Zwiększenie si«:
IJczbymałieństw w Łodzi po wojnie jest niewątpliwie objawem rosnącego
dobrobytu i optymizmu wśród ludności.
,
Małżeństw, zawartych między chrześcijanami było 4119, czyli 76,98°/.,
, ogolnej liczby, małżeństw zaś, zawartych między żydami - 1232, czyli
23,02%. Nie jest dotychczas znana liczba ludności żydowskiej w Łodzi, z
wszelką atoli pewnością można utrzymywać, że odpowiada jej większy odS:Łek, 81iżeli 23,02**). Niski odsetek małżeństw żydowskich pochodzn1ewąpliwie stąd, że znaczna część żydów zawiera śluby wyłącznie religiji

------*) .Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego"
I

rok 1914. opracowany pod kier.
Grabskiego. Warszawa 1915. str. 45 tabl XII dane dla miast.
**) 'N.lety przypuszczać, te odsetek ~1dow' w Łodzi prze.kracza 40%.
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ne, z pOminięciem Urz'ędu Stanu Cywilnego,
podstawę dla powyższej statystyki.

materjały

którego

stanowi21

Podział odsetkowy małżeństw, zawartych w poszczególnych miesi,,·
cich, przedstawia sią następująco:

r , tydami
iędZ

ł
" Og6em.

Miesiąc

RBZEM " 1921 r.
Styczeń

Luty
Marzec:
Kwiecień.

Maj.
Czerwiec.
Lipiec .

chrze~

Między

ścian.

100,0 100,0 100,0
8,3 8,3 8,2
7,1
7,0 7,4
6,6
6,0 8,7
6,3 5,8 8,(\
9,3 9,8 7,5
7,3 7,0 8,5
7,4 7,0 9,6

Sierpień
Wrzesień,
Październik

6,1
9,8

6,1

9,8
13,0 15,0

Listopad

12,1

12,8

Grudzień.

6,2
9,7

6,2
9,2
5,4 10,8

6,7

Zatem chrześcijanie najwięcej małżeństw zawierają na jesieni {wrze"
sjen, październik, listopad)pozatem w maju i w karnawale (styczeń), najmniej zaś w okresie postu (kwiecień) i adwentu (grudzień). U źydów wahania są
znacznie mniejsze, wyraźnie tylko pierwsze miejsce pod
względem ilości zawartych małżeństw zajmuje grudZień, a następne
wrzesień, lipiec i listopad.
Podział małżeństw podług wyznań

Wyznanie
mężczyzny

Wszelkich wyznań
Rzymsko- katolickie
Ewangelicko-a\Jgsb.
r€:formowane

"

Baptyści

I

uwidocznia

WYZNANIE

\

poniższa

-

tablica:

KOBIETY_

Iwszelki~h
IRz,m.-/EW.,g/~:l~~k.\BaPtY·1
Marj~~
ws~hodIIszowe
MOi'•. /E~
wyznan katol. -augsb. g f
ŚCl
wIckle
nie

-

re ormo

5351
3541
504
6
17
31

3530
3449

70
l

1

-

525
90
426

-

6
1

5

3

-:1

17

31

10

4

-

l
4

-

-13

-

-

-

-

--

1232 ,-

-

-

-

--

-

--

81
,
Marjawickie .
8
19
Wschodnie
5
- 1232
1232
Mojzeszowe
- 1
l
-l
Inne
- I Z tablicy tej wynika, że na 4119 małżeństw, L8wartych mit:dzy
chrleśc;:ijanami, jednowyznaniowych było 3929, czyli 95,4 % , różnowyznaniO"
wych zaś 190 czyli 4,6%.
Z pośród 3541 katolików weszło w związki małżeńskie różnowY"
znaniowe 92, czyli 2,6%'
Z pośród 3530 katoliczek weszło w związki małżeńskie różnowY"
znaniowe 81, czyn 2,3 8 /0'
Z pośród 50.4 ewangelików weszło w związki małżeńskie różnowY
·znaniowe 78, czyli 15,5 % ,

~I

-

-
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. Z pośród 525 ewangeliczek weszło w związki małżeńskie różnowytlanJowe 99, czyli 15,9%.
.
W
Zwraca uwag~ nieznaczny odsetek zawierających małżeństwa różno
c:Yzn~n~owe, osób wyznania katolickiE'go w porównaniu z ewangelikami.
e Z~ŚcleJ. P!zytem zaw!ązują takie małżeństwa u katolików mężczyźni, u.
\Yangellkow zaś kobtety.
k . Ogółem na 190 małżeństw róźnowyznaniowych - związków między
ka~oł.J~amj a luteranami było 160, czyli 84,~o / o; rzadziej wchOdzą w rachubc:
fl1a ~lnJ, baptyści i prawosławni, wcale zaś nie tworzą związków mieszanych
z

arJąwici.

ż.

. Pod wzglt:;dem stanu cywilnego osób, zawierających związki matenskle w r. 1921, sytuacja przedstawia się, jak następuje:

~--------~------~----------------------,
Stan cywilny
OGÓŁEM ~:~S t a n c y w i l n y k 'O b j e_t_y __ •
mężczyzny.

vvd<;lwcy .

RO~wiedzeni .

4571

38

17

2

15

• 455434311111234388328°11108 15.; 1491 4
772 674 98 429 367 62 339 :307 32
25 14 11
22 J 31
9
3
l,1 2

]3
4

2

11
4

Ogółem

~~\Vałerowie

P a n n y ł W d o w Y LBozwódki

Razami Cbrz. \ Żyd. - Razami Chrz.1 Żyd. IRazamI Cbł z.1 tyd.

hum ICbrz'--j Żyd.

__

15351 411911232 4839 36601 t 179 496

-

1

1

ZAtem z ogólnej liczby 5351 małżeństw przypada na:
kawalerów 85,1 %, wdowców 14,4%' rozwodników 0,5 9 / 0 ;
panny
90,4 0/ 0, wdowy
9,2° /0' rozwódki
0,4°/0.

=1 -

Z OgÓlnej liczby 4119 małżeństw, zawartychmit::dzy chrześcijanami, przypada na
;

kawalerów 83,3°/0. wdowców 16,40/0' rozwodników 0,3°10;
panny
88,85%' wdowy
11, 1°/0, rozwódki
0,05%.

ZOgólnej liczby 1232 małżeństw,1awartych między żydami, Rrzypada na:
kawalerów 91,1°/c, wdowców 7,9%' rozwodników 1,0%;
panny
95,7~/o, wdowy
3,10/0' rozwódki
1,2%'
W
Jak widzimy, sprawdza się znane zjawiskO, że wdowcy cz~ściej
iąst~PUją w .zwlązki ~n~łieńskie, ni~eli wdowy. ~rzyte~ ued.zieJ spotykaSIę powtorne małzenstwa wdowcow i wdów mIędzy zydaml.

Wd

Poniższe zestawienie wykazuje, źe nietyJko k~~alero~je,. a~e· i
OWcy, chętniej żenią sit:: z pannami, aniżeli z wdowami l rozwodkamJ.
Na 100 kawalerów ożeniło si~
z pannami; ogółem 9fi,3, wśród chrześcijan 95,6 ,wśród żydów 98,7;
z wdowami:"
3,4
4,3"
"
0,4.
Na 100 wdowców oieniło się
z pannami: ogółem 55,7, wśród chrześcijan 54,4, wśród źydów 63,3;
z wdowami:
.,
43,9,,,
"
45,6,
Ił
,,32,,6.
1

"

"

ilni' . Wyżej stwierdzone zjawisko dobitniej jesz(lze wyst~puje u żydów,
Ze" u chrześcijan.
3o\}0
90,7°/0 panien wychodzi za kawalerów, z pomiędzy wdów zaś I
/0 (u chrześcijan 32,6°/01 u żydów 1~,50/o).

nil

Wiek osób,
ste tablice.
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4119 5 62 1006 1571 664 298 149 113
1232 - 27 241 441 282 91 65 32

.

~"
liC::

i-

..
jJII

~

5

97 65 51 24 10 l
18 13 12 4 2 2

8
2

.D-~

ChrzlŚGijanil
=~~
N

--a

3

5 8'g !247 2012 946 389 214 145 115 7-8 83 28 12

5351

.,. ---~

i"...o

,

....

Ogółem

~.c

"'00

OlU

~brzaiGijani.

~

Zydzl

.!Id

o, 1 1,7

23. s 37,1\ 17,7 7,3 4,0 2,7 2'1 l! 4 1,2 0,5 0,2 0,1 0,1
(00,0 0'1 1,a 24,( 38,1 16,1 7'2 3,6 2,1 2,3 1,6 1,3 0,6 O,a 0,1 0,1
100'0 0,0 2" 19,5 35,8 22,9 7,. ~,3 2,6 1 t~ 1,0 O'JI O,s O" 0,2 O"
100,0

z~

strony kobiet:

Wiek

~ ~
..

tj,

~-a,

~;
~ j

Ogółem 5351

2 101 421 21951514553227140 68 54 36 22

7

ęhrzIŚGijaai8 .4119

2 93386 17731064348163118 59 48 33 17
8 35 422 450 205 64 22 9 6 :.; 5

6

Z,dzi.

. 1232 -

l

~~--,------~~~~~--~~--~--~--~~~-+~~~~--~~--.~~~
.!
:.c

"'00
o lU
~

~

Ogółem

100,0 0'05 1,9 7,9

C'rzlŚGijlRil .100'0 0'05

lydzi.

• .100'0

41.0 28,s 10,3 4'2 2'6 1,~

-

przedstawia
\

wszelkich

-

-

0,1

0,1

2,3 9,. 43,0 25'8 8,( 4'0 2,9 1"
1'2 0'8 0,( Q'l 0,o5 _ O,
O,i 2,8 34,s 36,5 16,6 5'3 1 ,8 0'7 0,5 O" 0,4 0'1

Z tablic tych wynika, że przeci~tny wiek
związki małżeńskie,

1'0 0,7 0,4 0,1 0,05

wyznań.

chrześcijanie.
żydzi

. .

.

osób,

wst~pujących 'II

si~ nast~pująco:

wogóle

m~żczyzn

kobiet

28,05

80,1

26,0

28,05
28,7

30,1
30,3

26,0

27,1

''oi
Jeżeli za małżeństwa przedwczesne uznamy te, które m~~~Y.t.:
zAwiereją przed 25 rokiem życia, kobiety przed 20 rokiem życia; za· nor
maJne - małżeństwa, za~arte przez m~i:czyzn od 25-40, wzgl.· prze.:
kobiety od 20-34 lat życia; za późne - małżeństwa, zawarte przez męt·
czyzn 00 41-60, wzg1. przez kobiety. ,od 35-54 lat życia, wreszc~e ~
bardzo późne - wszystkie małżeństwa pozostałe, - to porównftOle o
setkowe poszczególnych grup przedstawia sif; nast~pująco"

~86.
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Zawarto w

ci~gu

I

roku

małżeństw

II strony IltżGzyzn

6.

w odst!tkach:

ze strony kobiet

I

Razem' ChU., Żyd. Razem' Chrz., Żyd.
raz e m 100,0 100,0 100,0
przedwczesn. 25,1 26,0 21,7
normalnych . 62,6 61,4 66,1
późnych
10,2 10,2 10,4
2, t
b. późnych
2,41 1,8

1

100,0 100,0 100,0
3,5
9,85 t 1,75
79,6- 77,2 87,4
9,1
9,5
8,2
1,45j1,55 0,9

I

znacznie wit:~kszy odsetek małżeństw normalnych.
i spóźnionych u kobiet, aniżeli u m~żczyzn.
Niski odsetek małżeństw przedwczesnych u żydów wydaje si~
mocno podejrzanym. Nie mamy żadnyth pozytywnyc.h danych, na zasadzie
~łbs~rwacyj je~l1ak .t~ierdzić mo~e.m~, że większość żyd~w. zawierają,- ych
. uby wyłącznie' religijne *(z pOminięcIem Urz. Stanu CywIln.), przypada na
Jednostki mniej uspołecznione i mniej oświecone; śluby przedwczesne zaś
są, jako zjawisko masowe, objawem braku kultury.
Ciekawie ,się przedstawia porównanie dat roku t 921 z latami poPrledniemi.
Stwierd

ić można

a tnniejszy przedwczesny,ch

Małżeństw

,
Ze strony

mężczyzn

wskaźnik

Ze strony kobiet
wskaźnik

normalnych zawarto:

11918 11919 11920

1921

141,20/0 1 55,3 % 1 63,6 0/ 0 162/60/0
100
134
164
152
1 72 ,6
100

0
/0

1 75,:l/0 176,00/0 179,60/0
\04
105
109

Widzimy, że odsetek małżeństw normalnych wzrasta w miarę poWr~tu do normalnych stosunk6w. Zwłaszcza duża różnica uwydatnia się u
r~lczyzn. co tłumaczyć naleiyć niezawodnIe powrotem z wojska znacznej
b(:Zby r:nęiczyzn, w zwy.kł,ym wiek~ ~ałżeńskim: . Wzrost. tego odsetka od'tWa, Się

kosztem zmnleJszeni-a S!ę liczby małzenstw zarowno

snY(:h, jak późnych.

przedwcze-

~~================================================~==

PRZEDMOWfI
do "Statystyki m. Łodzi" Trzylecie 1918-21 pod redakciII
dr. EDWi\RDf\ GRl\BOWSKIEGO.
tl
Jeżeli dokładna znajomość zjawisk, st;~nowią~yc:h istotę naszego ży ...
d ~ zbiorowego. jest już dzisiaj obowiązkiem każdego obywatela, to dla
n~lałacza publicznego, pr~gnącego wywiązać się skutecznie z ciążących na
all11 .zadań. jest ona kategorycznym nakazem.
Wszelka działalność na
ł: en1e publicznej, nie oparta na gruntownej znajomoki środowiska społt tz.nego i warunków, W jakich ono istnieje i rozwija si~, posiadać musi z
,jąonle('zności charakter bezplanowych, nieskoordynowanych odruchów, d2JtYch wyniki przypadkowe i niezawsze pozytywne. Brak konkretnych da-
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nych, dotyczących owego środowiska, częstokroć obraca w niwecz najlep·
sze poczynania.
Nieocenionym środkiem pomocniczym, który umożliwia to pozo'"
nie drogą liczbowej oceny zjawisk,. występujących w masie społecznej, jest
statystyka.,
.
Badania statystyczne, pomijając ich znaczenie dla nauki w sensie
ustalania drogą metody statystycznej praw rządzących zjawiskami maso'
wemi, dają nadto niezmiernie cenny rpaterjał szeregowi umiejętności pr ak '
tycznych. Dla działacza publicznego doniosłe znaczenie badań statystyctnych polega na tern, że wnikają one w naj skrytsze tajniki życia zbioroWe'
go, ujawniając jakby w przekroju jego budowę oraz właściwości poszcz e'
gólnych składników bądź grup, tworzących całość społec2no-gos?odarct~·"
Niedość na tem: badania statystyczne ujawniają i wyjaśniają zachodzące 'II
organiźmie społecznym procesy, wskazują różne braki i niedom'agania, przY"
czyniajac si~ zarazem skutecznie do" ich zwalczania; są zatem punkte(11
wyjśCia dla wszelkich zamierzeń w kierunku doskonalenia form życia zbiO'
rowego.
Nowoczesna statystyka administracyjna, oparta na naukowych me'
todach badania, a" nadto rozporządzająca sprawnym i wyposażonym w odpowiednie środki i pełnomocnictwa aparatem technicznym, jest zdobyct4
XIX wieku. W okresie tym powstają liczne biura statystyczne, zaró woo
ogólóo-państwowe, jak miejskie. Z czasem urzędy statystyczne stają s~
niezb~dnym organem administracji państwowej i gminnej, bez którego rll~
daje się wogóle pomyśleć działalność publiczna. \J./arŁo zaznaczyć, że oS
rodki miejskie przedstawiają szczeg~l~ie wdzięclne pole dla badań stat~:
stycznych ze wzgl~du na wysoce zrozniczkowaną strukturę społeczną lU,
"ności i wynikającą stąd różnorodność i masowy charakter przejawów, wł~
ściwych większym skupieniom.
,
Obok pańs~wa i gminy odczuwaję również potrzebę badań stałY
stycznych wielkie przedsiębiorstwa państwowe i"prywatne, jak koleje, instyŁO'
cje ubezpieczęniowe , t. p., powołując w tym celu odpowiednie biura.
.
Jak w wielu innych dziedzinach, tak i w dziedzinie statystyki wiek~.
wa niewola narodu odbiła się w sposób ':ljemny. Tyczy się to w szczeg ó ,
ności b. zaboru rosyjskiego .. Z pośród miast b. Kongresówki iedynie w~r8
szawa pOSiadała od lat kilkudziesięciu miejską sekcj~ Statystyczną, kto C,
jui w czasie wojny zosŁała znacznie rOls~erzona j przekształcona na W~~
dział Statystyczny, obejmujący trzy sekcje, a mianowicie: sekcję wydaW rtl.
czą i bibljotekę, sekcję demograficzną oraz sekcję statystyki gospoderct~
Wydział Statystyczny wydaje sprawozdania tygodniowe j miesięczne.
Aroku 1916 wydany został rocznik.
W ;viałopolsce/' istnieje od roku 1873 biuro miejskie we L wo~if~
Biuro wydawało sprawozdania tygodniowe i miesięczne, a nadto w ydfl "
11 tomów" Wiadomości statystycznych o Lwowie". Biuro krakowskie 1. e
łożone zostało w roku 1884. Wydaje sprawozdania tygodniowe, miesiE::C tOkł
i kwartełne. Prócz tego staraniem biura wydano 12 tomów "StatystY
miasta Krakowa".

"

o

Wreszcie w roku 1905 powstało biuro miejskie w Poznaniu. BilJ~\l
wydawało miesięcznik oraz roczniki. Działalność swoją przerwało w rO ~
1914. Po dwuletnięj przerwie prace biura zostały częściowo wznowione,
od roku 1920 wydAł funkcjonuje normalnie.
daJ
Odrodzenie państwowości polskiej oraz wprow 9dzenie samor~" &J
mieiskiego dało żywy impuls do rozwoju statystyki municypaJnej. W Clą~
Qstatnlch trzech lat powstały biura bądź referaty slatystyczne w szer e

-
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Wi~kszych miast prowincjonalnych, a mianowicie: w Łodzi, Sosnowcu, Kalisl4, Białymstoku, Włocławku,. Lublinie i w innych miastach.

O znacznym postępie w dziedzinie statystyki komunalnej świadczy
Odbyty w maju 1921 roku w Warszawie pierwszy zjazd statystyków miejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Z ważniejszych uchwał zjazdu zasługuje
na wymienienie wezwanie do miast liczących ponad 50 tysięcy mieszkań
c:ów o zorganizowanie samodzielnych wydziałów . statystyc~nych, oraz do
miast z ludnością ponad 20 tysięcy - o tworzenie referatów statystycznyc:h. Zjazd podkreślił doniosłość specjalnych Komisyj statystycznych jako
organów doradczych przy wydziałach.
Ważnym warunkiem
niezbędnych uprawnień dla

tów i dat statystycznych.

rozwoju statystyki komunalnej jest uzyskanie
miejskich biur statystycznych do ·zbierania fakW sprawie tej zjazd powziął stosowną uchwał~~

Zjezd zwrócił równieź uwagę na opłakany stan statystyki ruchu na"
turalnego ludności, wskazując, iż prlyczyną tego stanu rzeczy są przestarZałe przepisy Kodeksu Cywilnego, powierzające prowadzenie
"któw stanu
tywilneg:) duchowieństwu. Zjazd wypowiedział się za unifikacją ustawodawstwa w tej dziedzinie w duchu ustawy, obowiązującej w b. dzielnicy
pruskiej, gdzie istnieją świeckie urzędy stanu cywilnego, rejestrujące akta
Wszystkich obywateli bez względu na wyznanie.
Zastanawiano się nadto nad koniecJ:nością utworzenia statystyki finansów miejskich j w tym celu uznano za niezbędne ujednostajnienie szeCTlatów budżetowych. Wres'zcie zjazd uchwalił wydawanie Rocznika Statystycznego m!ast.
Z kolei wypada o(1)ówić stan statystyki municypalnej w lodzie Materjały statystyczne, poprzedzające założenie Wydziału, są nader ubogie i
~ątpliwei ._-- zdaniem statystyków wartości.
Mamy tu głównie na mysli materjały, zawarte w ,. Trudach" Warszawsłcicgo Komitetu Statystycznego
(tom 24, :32, 3-9 cz. 1), których ścisłość ies~ poważnie kwestjonowana. B2Sda~ia demograficzne pozostawały odłogiem. ZasJugują również na wzmiankę ,. Prace Statystyczne Komitetu Giełdowego Łódzkiego" z roku t g 12 i
1913, poświęcone stosunkom, panującym w przemyśle i handlu.
Na początku roku 1918 utworzony został w Łodzi z inicjatywy ówt.:lesnych radnych pp. M. Hertza i l'\raSU,skiego Miejski Wydział Statystyczny. Nad działalnością Wydziału CZUwa delegacja statystyczna, składająca
się l członków Rady Miejskiej i Magistratu ora7 mi~iscowych obywateli. Z
POśród członków delegacji na specjalne wyróżnienie zasługuje p. M. Hertz,
Wielki miłośnik statystyki i wybitny znawca stosunków łódzkich. Przyczynił on się skutecznie do utworzema wydziału i w pracach jego bierze żywy
udział. Kierownictwo wydziału spoclywało do połowy 1919 roku w rękach
P. f\ntoniego Goernego.
Wydział wydaje sprawozdania miesięczne, początkowo w j~lyku
Polskim. W roku 1919 obok języka polskiego zaprowadzono język franCUski. Sprawozdania zawierają następujące działy: l) meteorologja, 2) ruch
lUdności; 3) zachorowania na choroby zakaźne; 4)· pogotowie ratunkowe;
~) przewóz chorych; 6) zakład odświerzbiający; 7) jzba odkażająca; 8) dom
l·tolacyjny; 9) ruch chorych w szpitalach; 10) ambulatorja; 11) pożary;
12) gazownia; ] 3) elektrownia; 14) tramwaje; 15) fzeźnia miejska; 16) pomoc społeczna; 17) ceny.
Nadto wydział ogłosił drukiem "Informator m. Łodzi", oraz prac~
p.·.'\ntoniego Goernego p. t. "Z zak~esu statystyki szkolnej m. Łodzi-, zawie~!'}ącą opracowanie rezultatów spisu szkół miejskich, dokonanego przez
""ydział w lutym 1918 roku.
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1920 wydzłał statystyczny wydał wzorem' roku poprzedniem. Ł,?dzi", zawierający szereg cennych prac z zakresu geostatystyki m. Łodzi.
1921 kierownictwo wydziału statystycznego powierzone zo·
stało zasłużonemu statystykowi dorowi Edwardowi Grabowskiemu, który położył duże zasługi na tem stanowisku, rozszerzając znacznie zakres działal'
ności Wydziału j podnosząc jego poziom. Wydawnictwa Wydziału, zarówno miesit::czniki jak kwart~lniki (w 'ilości kilkuset egzemplarzy), zawierają
badania statystyczne szeregu nowych dziedzin źycia m. Łodzi, jako to: statystykt:: p rzemysłową, statystykę zaludnieńia więzień oraz statystykę komu
nikacyjnlł.
..
Wspomnieć należy, że Wydział Statystyczny opublikował w "Dzienniku Zarządu m. Łodzi" znaczną ilość prac z zakresu statystyki m. Łodzi,
pióra dr. E. Grabowskiego, p. E. Rosseta i innych.
,
Wreszcie na dobro Wydziału Statystycznego zapisać należy sprawne przeprowadzenie na terenie m. Łodzi powszechnego, jednod niowego
spisu ludności w dniu 30 września 1921 roku.
Zamykając ten suchy i dość pobieżny przegląd działalności Łódz
kiego Wydziału Statystycznego, poświęcić wypada słów kilka niniejszemu
wydawnictwu. Jest ono owocem trzechletniej działalności Wydziału. Praca
niniejsza składa się z dwóc)1 działów: rozpraw i tabel. Dział rozpraw wpro'
wadzony został ze względu na Drak jakichkolwiek prac monograficznych z
zakresu statystyki m. Łodzi. Wydział powodował się również myślą, że z8mjeszczone rozprawy, jako dostępniejsze dla szerszego ogółu obywateli,
pr7yczynią sit:: do spopularyzowania idei statystyki komunalnej.
WydawnIctwo niniejsze redagował dr. Edward Grabowski, b. kie"
rownik Wydziału Statystycznego m. Łodzi. Jest on też autorem wszystkich
rozpraw pisanych.
Na tern miejscu poczytuję sobie za miły obowiązek zaznaczyć, że
za prac~ t t:: , nie~a'eżnje od oceny, która nie do nas zresztą należy nalei'ł
si~ d-rowi Edwardowi Grabowskiemu słowa szczerego uznania.
W roku
go .Informator
grafji, historji i
W roku

DZIAłJ

SPRA WOZDAWCZY.

-

LustraGja gospodarki miejskiej m. Łodzi.
Komisja Lustracyjna stwierdzając, że .naogół Urząd Stanu Cywilneg'b prowadzony jest dob~ze, projektuje ustanowienie przynajmniej 4 urzę
dników stanu cywilnego. a mianowicie: 1- dla mahometan i sekt chrześ:
cijańskich i 3~ dla żydów, zamiast jednego. lnowacja
ta mogłaby byc
zaprowadzona, gdyby Urząd funkcjonował źle, nie był w stanie przyjmować wszystkich zgłoszeń o sporządzaniu aktów, lub nie wydawał żądanYE:h
przez strony odpisów, wypisów i zaświadczeń. W tNm wz:jlędzie urzęd'o'
wanie było sprawne, gdyż jak dotychczas żadne skargi nie miały miejsca ..
Pozwalamy sobie zauważyć, że w okresie Ogólnego nawoływania
przez władze naczelne i przez społeczeństwo do oszczędności w wydatkach państwowych i komunalnych, w okresie propagandy zmniejszenia liCZby' i koncentracji urzędów, a nie zróżniczkowania ich i zwiększania liczbY,
ustanowienie aż 4 urzE:dników stanu cywilnego zamiast jednego nie \.ld;;Owiada istotnemu stanowi rleczy. Należyte funkcjonowanie służby rejestracyjnej j statystycznej, ustalenie ścisłej odpowiedzialności osobistej za czyo',
ności dokonywane, wymaga pozostawienia kierownictwa Urzędu w jednyJ11
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. rt:ku, co zgodne jest z art. 92 K. C. P., który stanowi: "dla wyznań niechrzeŚcijańskich wogó/e i dla wyznań chrześcijańskich, dla których w miej·
Stu zamieszkania osób do tegoż wyznania należących, nie są urządzone
Paraf je, wyznaczy Komisja Rządowa Wyznań Religijnych osoby do spisyWania aktów stanu cywilnego. Dla takich jednak wyznań dla których wyz·
~a~zone przez Komisję Rządową Wyznań Religijnych osoby obrządku re!lglJnego popełniać nie są mocnemi, lub w których obrządek religijny nie
Jest wymaganym, albo się z aktem stanu cywilnego nie łączy, same tylko
akta stanu cywilnego bez metryk utrzymać są obowiązane", i art. 2 ust.
2. Postanowienia Księcia Namiestnika z dnia 3. XI, 1825 "Jednak w przyPadkach takich, w których akt religijny nie jest wymagany, Jub z aktem
CYwilnym nie łączy się, jak np. w przypadku urodzenia przewidzianego w
~rl. 96. gdzie obrzęd religijny do późniejszego czasu odkłada siE:; lub aktu
sa:l1erci w przypadkach, w których z pochowaniem ciała, obrzęd reli.gijny
f'lSle łączy siE:; akt Cywilny odb ytym być winien przed utrzymującym akta
t~nu Cywilnego, miejsca zamieszkania osoby, której się akt dotyczy".
Pozatem liczba sporządzanych aktów nie przekrac~a ostatnio przedosta ..
teclnie wyszkolony personel przy sporządzaniu tej ilości aktów, całkowicie
tn?ze sprostać swemu zadaniu. Wobec tego nie widzimy konieczności raz·
d.~lelania prowadzenia aktów stanu cywilnego dla żydów i dla sekt chrześ
CIJańskich. Pozatem prawo nigdzie nie czyni rozróżnienia pomiE:dzy aktami
dla żydów i dla dysydentów chrześcijańskich, tembard:.tiej, że Konstytucja
~. dn. 17. III. 1919 zapewnia wszystkim obywatelom równość praw, bez rói·
nity wyznania i narodowości (art. 96.)
·

<:Iętnie od 7000 do 8000 rocznie, a Jedna osoba, mając do pomocy

Ilość aktów dla sekt chrześcijańskich, nie mających urządzonych
parafji jest znikomo mała; stanowiła ona w r. 1918 baptystow -41,
" " 1919
~
-86,
" " 1920
•
-79,
d
" " 1921
"
-72,
la dysydentów· chrześcijan w tym samym okresie
-12,
." mahometan
""""
- 2,
I .ustanowienie dla nich specjalnego urzędnika byłoby zbędnem· powiększe
rHern wydatków.

·

F\kta stanu cywilnego żydów, stanowiące przeważającą ilość wszyst·

~lch aktów, prowadzić może obecny urzE:dnik stanu cywilnego, załatwiają<;

Jednocześnie i akta chrześcijańskich dysydentów.
·
Pan Szwarcman uprawniony przez M. W. R. i O. P. do prowadzenIą aktów wyz!lań niechrześcijańskich a nie "żydowskich·, jak zaznaczono
'IJ{ Piśmie Województwa, podpil\ywał dotąd również akta mahometan i sekt
phrzeŚcijańskich nie mających własnych parafji, zgodnie z art. 2. ust. 2.
Ostanowienia Namiestnika z dnia 3. XI. 1825 r. oraz na zasadzie samo
rlez siE:. zrozumiałego i powszechnie w urzędach praktykowanego insty:
~tu _delegacji administracyjnej". Pan Szwarcman jako naczelnik odpowied·
~legO Wydziału w M~gistracie łódzkim, podpisywał te ekta w zastępstwie
II d.omniemanej delegacji ogólnej swego zwierzchnika - Prezydenta m.
~dz" uprawnionego do tego ustdWOWO, przez art. 3 Postanowienia NafllJe~tnika z r. 1825.
s
. Wspomniana deleg~cja administracyjna nie wym8ga nawet pisma
:~CJalnego, wynikać ono może ze struktury hierachicznej danego Urz~du,
· danym razie Magistrat m. Łodzi, w którym obok Prezydenta prawa pod~~u. przysługuje naczelnikowi Wydziału, na zasadzie właśnie delegacji ad ...
lnlstracyjnej.
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Zaznaczyć :lależy , że w pewnych działach gospodarki komun21lnei
nprz. w 'Urz«:;dzie Mieszkaniowym, gdzie wydawane dokumenty posiadajlł
również moc prawną, podpisywane są nie przez Prezydenta a naczelnik'
Wydziału w danym wypadku Inspektora mieszkaniowego.
W Warszawie nprz. akta stanu cywilnego są podpisywane nie przeZ
samych komisarzy policji, tylko przez ich pomocników a nawet starszych
przodowników. w razie gdy ci zast~pujCł nieobecnych komisarzJ.
W sprawie baptystów Magistrat zastosuje si~ do wskazówki Komisji Lustracyjnej i ściśle będzie wypełniać rozporządzania Ministerstwa Spr8V1
Wewn~trinych z dnia 13 marca ł 880.
Niesłusznym jest zarzut Komisji w sprawie niepociągania do odpowiedzialności przez Urząd winnych późnego meldowania urodzeń.
PraWo
obowiązujące - art. 97 K, C. P. i nast«:;pne nie przewidują sankcji karnych,
dla spóźniających się, zatem obowiązek pociągania do odpowiedzialnoŚCI
nie istnieje. Urząd nie może odpowiadać za hczne uznawanie dzieci, . zro"
dzonych przed ślubem dopiero w aktach urodzenia, albowiem zgodnie t
art. 101 i 291 K. C. P. Urząd Obowiązany jest przy jąć i zapisać do aktu
ślubu zgłoszone uznanie dziecka nieślubnego.
Podpis rabina na akcie zejścia nie jest wymagany przez prawo (artykuły 131-J39 K. C. P.)
Co do wniosku Komisji Lustracyjnej o poświadczeniu przez Sędzie
go. hipotecznego ksiąg stanu cywilnego, a nie przez prezydenta, Magistrat
pozwala sobie zwrócić uwage, że na mocy zdania b. Rady Państwa z dni'
4/17 czerwca 1901 r. zwolniono s~dziów pokoju od obowiązku zaświadcz s nia i sprawdzania ksiąg stanu cywilnęgo (Zbiór N2 67/1901 poz. 1346), ~
dopełnienie tych czynności powierzono radcom wydziałów wojenno - pOI,I'
cyjnych rządów gubernjalnych. Wobec tego Magistrat prosi o wyjaśnienIe
jaki ma stosować w tym wypadku sposób postepowania.
Drukowane szematy wprowadzone zostały na zasadzie rozporta~
dzenia b. władz okupacyjnych z dnia 3 paźdZIernika 1915 r. Nil 16 6461 I
zgodnie z praktyką ogólno europejską, która bynajmniej przepisom art. 81
nie przeczy i nie szkodzi.
Jak widać z artykułów 89 i 73, 74, 83, 84 i 86 K. C. P. Url~dy
Stanu' Cywilnego są pod przeważaiąc~ kontrolą władz sądowyCh i Min.
Sprawiedliwości, w mniejszym zakresie natomiast władz administracyjny~ł1·
Nie zmieni tego faktu ta okoliczność, że Urząd mieści Slą w MagistraCIe:
Zakres władzy Magistratu w tej mierze jest poruczony anie własny (art. ()
j 10 Dekretu o Samorządzie Miejskim, D. U, 13/1919 poz. 140), i Kode'<s
Cywilny ustala władze kompetentne nadzorcze dla tej dziedziny władzy. t
wykluczeniem ogólnych władz nadzorczych samorżądowych .
. Opierając si~ na' wyżej wyłuszczonych podstawach prawnych, MtJg i:.
stret pozwala sobie nadmienić, że wprowadzenie zmian bądź-cobądż do
niosłej. wagi, nastąpić może za zgod.ą czynników prawodawczych, gdyż te
jedynie mocne będą położyć kres dotych'czasowej anarchji, panującej u n~s
w tej dziedzinie rejestracji ruchu naturalnego przez unormowanie i ujed no '
stajnienie przepisów na całym obszarze Ru~czypospolitej Polskiej.
Prezydent Rzewski,

w. z. Dyrektor

Zarządu

Miejsk iego

Mieczysław

Kalinowski.
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Głosy
Księga

Prasy.

praktycznego obywa
telsŁwa.
_Nasz Kurjer " M 216 z
dn. 14/8 rb. zamieszcza poni~szą recenzję pióra profe.
sora T. K. N. w Warszawie
Szackiego o ePrzewodniku
dla urzed6w stanu cywilnego" A. Rtewskiego i I.
S"lwarcmana.

Pamh::tacie

monologi

Szulem-

ł\lejchema? Tragikomiczne perypetje

z poborem wojskowym z powodu
niefortunnego zapisania imienia ·ży ..
dowskiego do ksiąg ludności, ze tlubami Hnieślubnemi", z powodu' nieprzeprowadzenia form"lności w odPowiednich urzt::dach i t. d. Ile tych
perypetji dziś t. zw. obywatel przejść
rn(Jsi szczególnie gay nie tyczy sobie
mieć
w paszporcie imiehia, którego
Wogóle na świecie niema, ale które
istnieje z racji fonetycznie... niewy<:wiczonego ucha (szczególnie do
imion żydowskich) nieboszczyków
urzt::dników z pod taboru rosyjskiego,
okupacji niemieckiej, no i nie wstydź
my się tego i państwowości polskiej.
Żyd naogół nie przywiązuje wielkiej wagi do wszelkich formalności.
normujący h życie obywatela. Za caratu wszystkie tragikomiczne qui-proquo, były wypadkową złej wol, "czynownika 8 i .dobrej woli" żyda, aby
nie być np. zapisanym do ksiąg ludności, gdyż to
"asekuruje" przed
Poborem i t. d.
Dziś się' wszystko zmieniło, z
Wielkim trudem ale, powoli jednak
wc:hodzimy do rodziny państw zachodnio-europejskich. Unormowanie
ŻYcia
codziennego w kategorjach
prawa jest postulatem. który się realizuje. Owe powszednie powinności
WYnikając~ '1 racji wp'ost istnienia,
dOjrzewania, założenia rodziny i t. d.
WYmagają stałych norm legalizują
tYc:h, nie tylko życie ale L.. śmierć.
Stąd dążność każdego państwa do
Wytworzenia stałego typu akt, mocą
którego dokumentuje się ten lub

i1.

inny wypadek w życiu obywatela, jak
ślub, urodziny, śmierć i t. d.
U nas jest to sprawa dość powik~
łana.
Trzy zabory, trzy prawo9awstwa w spadku otrzymane po zaboniekiedy
rach, trzy typy ustaw,
sprzeczne ze sobą - wytwarza to
wszystko chaos, nieład, niezdolność
zorjentowania si~ nawet dla inteli·
gentnego obywatela.
Stąd potrzeba kodyfik~cji tego
I wszystkiego, prowizorycznie do czasu
unifikacji, zestawienie obowiązują'"
cych przepisów, ustaw, rozporządzeń
i okólników obbwiązujących na ziemiach polskich, ażeby obywatel Pań
stwa Polskiego, który si~ urodził w
Warwszawie,- ożeni s;~ w Poznaniu a
umrze w Krakowie, wiedział jak po·
st~pować i nie podważał "świętego·
autorytetu trzech ... wrogich mu pra'"
wodawstw.
.
Książka która się obecnie ukazała, wydana przez ruchliwy zarząd
miasta w Łodzi jest na czasie i
doskonale speŁni swoje zadanie.
Składa si~ książka owa z trzynastu rozdziałów. Pierwszy rozdział porusza rozwój rejestracji ruchu naturalnego ludności, omawia jednym
tchem (qui bono?) rejestracje w starożytności, wiekach średnich, w dawnej
Polsce, rejes.tracj~ żydów w Łodzi i
t. d. - wszystko to na sześciu kosteczkac:h. Drugi rozdział opisuje
organizacje urzędów stanu cywilnego
oraz przepisy obowiązuje w b. Kong'
resówce i na kresach wschodnich.
Następnie
idą
rozdziały o
aktach
urodzenia, o przepisach prawnych w
tej kwestji, stosunek prawa do dzieci
nieślubnych,
procedura zgłaszania
urodzenia i t. d. Rozdział czwarty
omawia przepisy odnoszące si~ dq
ślubów,
piąty -- do aktów
zgonu ~
I (zejścia). Ciekawy jest rozdział siódmy, dla ludności żydowskiej oardzo
ważny
o imief'iu i nazwisku. Wy"
dawcy posiadają spis imion żydow
skich w brzmieniu poprawnem, uło
żony przez zmarłego dr. S. Poznań
skiego. Tu przypomnieć si~ godzi,
że przed laty 40 ułożył spis taki i
opublikował ówczesny sekretzlfz gm i-

I

I
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ny żydowskiej w Warszawie Jakób śJają, że sp~awa ta jest palącą i muRotwand, w Rosji uczynił to dr. Pe- si być jaknajrychlej rostrzygniętą" bądź
gorjelski i Kuliszer. Jeżeli urze:dnicy w drodze rozporządzenia obowiązu
jącego, bądź też noweli do
prawd
będą sie: w przyszłości
posiłkowali
tym podre:czn;kiem, miejmy nadzieję, cywilnego". Uzupełniający rozdział
trzynasty omawia nowe uc;tawy w
że wszelkie curi osa w tej dziedzinie
przejdą
do mytów. Rozdział ósmy I dziedzinie prawa małżeńskiego w
traktuje o opłatach w sprawie taryf, Rosji Sowieckiej i Czechosłowacji.
przyczem podano, niewiadomo dla
Wartość tej książki polega prze
jakich wzgłędów praktycznych t~ryfy dewszystkiem na aneksach. Są 1:0
z epoki księstwa warszawskiego, chy- wzory wszelkich typów akt, które
ba poto aby zmartwić obywatela, że się ł~czą z życiem obywatela. f\
dziś nawet \ akt ślubu jest droższy
więc są akty urodzin z tekstami dIn
-aniżeli in ilIo tempore.
wszelkich wyznań i nawet wypadkóW
Bardzo poważnie jest opracowany (np. nieślubne, spóźnione lub spro'
stowa~ie imienia), zaślubin,
zejścia,
i poleca się wszystkim kandydatom
i kandydatkom do przeczytania. (a adopCji l t. d. Wszelkie te formularze
raczej przestudjowania!) rozdział o są oparte na przedrukowanych przepisach prawnych, na które obywatel
małZeństwie. Tu jest i prawo z roku
1836 (dla żeniących się w roku 19221), w wypadkach wątpliwych może- się
przepisy o małźeństwach osób wy- powoływać.
znających różną religię, o prawachBogaty materjał zawierają odpisy
i obo'Niązkach z małżeństwa wynika- -memorjałów magistr~tu łódzkiego w
jących (to trzeba wykuć na pa'mięć!), _ sprawach akt stanu cywilnego. S~
o dowodach małżeństwa. o zaręczy one ilustracj~,iak należy dbać o
nach i t. p. Dwa rozdziały następne porządek 'ł! tej dziedzinie życia obypoświęcajq wydawcy wyci~gom z prate]skiego. Swiadczy to o zrozumieniu
wodawstwa austrjack. i pruskiego swojego zadania przez Magistrat m.
omawiające procedurę prowadzenia
Łodzi,
którego prezydent jest wła
metryk stanu cywilnego. Okazuje się śnie autorem niniejszej publikacji.
że najbardziej postępowa jest proceRutorowie w skromnei swej przed"
dura wzabcrze pruskim, najmniej mowie podkreślają słusznie, że roztc:hnąca formalistyką i duchem biubieżność przepisów prawnych na terokratycznym .
rytorjum jednego państwa, w którem
,Rozdział dwunasty omawia, temat
poszczególne dzielnice zachowały
dziś tak bardzo aktualny a mianowi"niemal w całości swoje odręb:le
cie sprawy bezwyznaniowości.
przepisy i urządzenia prawne" stwa"
f\utorowie stwierdzają, że pojęcie rza potrzeb~ wydania podr~cznikl!l
"beznaniowości"
istnieje dziś we praktycznego.
wszystkich państwach zachodnio-euKsiążka wydana przez pp. RżeW
ropejskich, a od roku 1917 również skiego i Szwarcmana jest taką ksit:g21
w Rosji. U nas, w b. zaborze rosyj- praktycznego obywatelstwa. Jest ona
skim, istnieje w spadku otrzymany przeznaczonlt nie tylko dla urzędni
i zazdrośnie strzeżony (z nienawiści ków, ale każdy obywatel powinien
do Moskali) przymus wyznaniowy. s:ę z nią p ')znać,ażeby się zorientO~
'W Galicji i Poznańskiem bezwyzna- wać w labiryncie przepisów trzech
zaborów.
niowość jest pojęciem prawnie uznaDla żydó'itr jest ona bardzo cennll
nem i wynika z odpowiednich ustaw
konstytucyjnych. Tak, że jedynie na ze względu na zgoła odrębne przepiterenie b. Kongresówki jest jeszcze sy i rolę gmin żydowskich w życiU
obywateiskiem ludności żydowskiei~
ślad średniowieclczyzny, który musi
być jaknajrychlej wypleniony by nie
Książka podaje kompetencje rabinóW,
narazić sit: na pośmiewisko Europy.
sprawę meldowania urodzin, przepIsY
ł\utorowie książki niniejsz.ej podkre- I o ślubach żydowskich i t. d.

-
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bardzo pożądanem ażeby
na dobro szerszych rzesz
obywateli źydów wydano wyciąg najWażniejszych p"zepisów
specjalr-ie
~Ia żydów. Taki krótki podr~cznik
liczyć może na powodzenie i przyC.zyni 3i~ do usuni~cia owej przysło ..
Wiowej już ignorancji i lekceważenia
Przepisów prawnych przez żydów
~ie rozumiejących tekstów w obcych

Za wzgl~du

87.
1

l
I
I
I 88.

Językach.

Naralie

książk~

polecamy

t~

Wszystkim bez różnicy wyznania i narodowości, płci i stanu, ponieważ

89.

kaida i każden znajdzie tu coś, co
Illu w życiu praktycznie przydać si~
może.

Każdy bE:dzie mógł
wać· życie' swoje od

.sformalizo-

kolebki

90.

do •..

mogiły.

Wydanie staranne na
przedwojennym papierze.

-

-

Ruch

naprawdę

S.

PrE:lydjum Magi~tratu na posiedzeniu swem z dnia 14 l<wieŁnia 1922
fQku uchwałą Na 373, 376 i 382.

Et

91.

służbowy.
.,
92.

mianowało:

(ciąg

dalszy).
8a. p. Pelagji Charzyńskiej - pełnienie Obowiązków
młodszej
kancelistki Oddziału Podatkowe...
go Magistratu m. Łodzi z poborami urz~dników miejskich XII
kategorji;
.
I
84. . p. Helenie Konarskiej peł
nienie obowiązków młodszej kancelistki Oddziału Podatkowego
Magistratu m. Łodzi z poborami
urzędników miejskich Xll kategorji;
85.
p. Józefowi Potkańskiemu pełnienie obowiązków młodszego
kancelisty Oddziału Podatkowego Magistratu m. Łodzi, z pob o ...
rami urzędników miejskich X

86.

kategorji;
p. Jadwidze Klijanowiczównie pełnienie

obo.wiązków

młodszej

kancelistki Oddziału Podatkowego Magistratl: m. Łodzi z poboborami urzędników miejskich XII
kategorji;

98.

18.

m. lodzl.

p. Bercie Milewskiej - pełnie
nie obowiązków starszej sekretarki Urzędu Stanu Cywilnego
Magistratu m. Łodzi z poborami
urz~dników miejskich VlłI kateg.;
p. Reginie Zonnenbergowej pełnienie
obowiązków
starszej
sekretarki Urzędu Stanu Cywilnego f\agistratu m. Łodzi z poborami urzędników miejskich
VIII kategorji;
p. l'1arji Zielińskiej - pełnie·
nie obowiązków sekretarki Urzę
du Stanu Cywilnego f\agistratu
m. Łodzi z poborami urzędni
ków miejskich IX kategorji;
p. Czesławie Czlenow - pełnienie obowiązków sekretarki
Urzędu Stanu. Cywilnego r\agistratu m. Łodzi z poborami
urz~dników miejskich IX kateg.;
p. Helenie f\ichrowski~j
pełnienie óbowiązków sekretarki
Urz~du Stanu ·Cywiln.ego r\agistratu m. Łodzi z poboram.i
urz~dników miejskich IX kateg.;
p. ł\deli Zawadzkiej - pełnie'
nie obowiązków starszej kancelistki Urz~du Stanu Cywilnego
r\agistratu m. Łodzi z poborami
. urz~dników miejskich X kategorji;
p. Romanie Zandównie - pelnienie obowiązków starszej kancelistki UrzE:du Stanu Cywilnego
Magistratu m. Łodzi z poborami
urzędników miejski~h X kategorjł.

C.

P.

zaliczyło:

MelanjE: Sztampkówn~ - w
poczet urządników nieetatowych
Głównej Kasy miejskiej Magistratu m. Łodzi XI kategorji;
2.
p. LeokadiE: Brzeską - w poczet urzędników nieetatowyrh
Głównej Kasy Miejskiej
Magi·
stratu m. Łodzi XI kategorji;
3.
Lucyn~ Wianczakównę-w pc-'
czet urz~dników nieetatowych
Głównej Kasy Miejski.!j Magistratu m. Łodzi XII kategorji;
4.
p.' Stefana Pawlaka '- w poczet urzędników nieetatowych
Głów.nej Kasy Miejskiej Magistratu m. Łodzi XI kategorji;
1.

14.
5.

6.

7'

8,
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Zarządu

Łodzi.

m.

N2 36.:-

p. Władysława Krzemińskiego- I
llliejska.
w poczet urz~dników nieetato- I
Prawa wyborcze poszczególwyc:h Głównej Kasy Miejski~j I nych obywateli państwa. VI myśl
Magistratu m. Łodzi XI kategorjl. rozporządzenill 1'1inisterstwa SpraU?
p. Jadwigę Dolecką - w po- Wewn~trz(1y(:h _z dnill 18. 8. 19?2 r.
czet urz~dnjków· nieetatowych L Pr. 20032, Urząd Wojew6dzki prz~'"
Głównej Kasy lV\iejskiej Magist- słał okólnik do podwłodnych sob!e
ratu m. Łodzi XI kategorji;
urzc:dów, że osoby, które posiadoJt)
p. Józefa Żćłtaszka-w poczet warunki, przepisanr. U? art. 1 or~.
urzędników nieetatowych Głów- I wyb. do Sejmu, k!órc w prz~ded!lla
nej Kasy Miejskiej Magistratu m. ogłoszenia wyborow w "DzlenOJk~
Łodzi IX kategorji;
UstllW" zl1mieszkiw6Jy w Okręgu l
p. Wawrzyńca Dort::dę - w po· które nie utraciły pro\\? wyborczsch
czet urzędników nieetatowych W myśl ort. 3 ord. wyb. do SejmO
Głównej Kasy Miejskiej Magi- ~~inny być \~dl'ł9nłęte do spisu w~'"
stratu m. Łodzi IX ka~egorji.
bor~ów ~hoćbv nawet znajdowały 81(
p. Wacława Głowackiego --- w pod śledztwem lab ID areszcie pr~"
poczet urz~dników nie etatowych wencyjnym. Co do doprowadzenlO
Głównej Kasy Miejskiej Magi- takich osób do orny - decydowaĆ
stratu m. Łodzi IX kategorji;
b\dfl właś~;\.\?e władze sądowe. .
p. Stefana Kajla - w poczet
Zwolnieni, a również pozostaJ<lcy
urzędników nieetatowych Głów· I na służbie urzędnicy państwowi z~~
nej Kasy Miejskiej Magistratu m. mieszkali w okręgu wyborczym mOJeJ
Łodzi IX kategorjij
.
\ niż rok stosownie do llrt. 2 ord.
p. Romana" Rossignohi-w po- wyb. do Senatu w takim tylko wy'"
czet urzedr.ików. ~ie~t~towyC? Plldku posiadojq prawo wybieronł6
Głównej Kasy Miejskiej Magl- do Senatu, o ile do okr~ga w którym
mieszkl'ljtl w dni.u ogłoszenill wyb.o'"
st!atu m. Łodzi IX kat~gorji.
"p. Władysława DuraJa w rÓw w "Dziennlku Ustow- prze OJ e'"
poczet urz~dników nieetatowych sieni zostali słoźbowo. Prawo to U?
Oddziału Poda~kowego 1'1agistra- analogicznych wypadka~h nie b\dz~e
tu m. Łodzi z poborami ur~,ęd- przysługiwać zd~mobi1łzowaoym wOJ"
ników miejskich XI kateg.orJl;
skowym, którzy przybyli do okrcg~
p. Zygmunta Kryszkowsklego- wyborczego w zwiflZku z _odbyU?~
w poczet urzędników nieetato... niem służby wojskowej, bowiem WOj'"
wych Oddziału Po~atkowego t1a: skowych nie tnożna z61i(,lY~ d~ tod'"
gistratu m. ŁodZI z poborami nej Z kategorji osób, wymtenlonych
urzędników miejskich XII kateg.; I \\? par. a, b i c ust. 2 art. ord. 2
p. !1ieczysława Króla - w po... wyb. do Senotu.
Z
b t dł"
Łodzi
czet urz~dnjków nieetatowych
Oddziału Podatkowego M..agistra- p po y u ~.TedgnaicUJI25mg'o b tJl.
Ł d .
b rami urz~d- na omorzu. w·
.
t
~~. ? . ZI • Z po o
._
rezydent Rle~ski i łllwnik Bodz itl.fl
mkow m~eJsklch XIł .~at~gorJ ~ _' powróciłi L: Gdańska, gdzie udoJ! ~I~
p. Stamsława ~Iu'cmskl~go
~ sprawk stinnnsowania kolejki
. w poczet ~rzędmków meetato- l Łódź _ Tomoszów -Rt}\'~6, Jed;
ś' r ma B. . ci LeszczyńskiCh
wych OddZIału Pod,atkowego l1a: I
gistratu m ŁodZI z poborami, nocze me I r : , .
sO'"

Kronika

=-

'
I

I

9.

10.

11.

12.

] 3.

1~

1~.

r.

urzędników' miejskich

XII kateg.

Prezydent
(-) Rzewski.
w. z. Dyrektor

Zarządu Głąwnego

(-) M. Kalinowski.

i g~~~'~r~~y~~~f~J'k~~~~l;~~u i ~a~nj.

I ka

Bodziano pertr6kt~cje \P .s~r6~g.
sfinansowania ga~o\\?m łódzkIeJ ..
narodzie z kołami finansowemt. IJl;
Gdańska, firma "B-ci LeszczyńskIch
otrzymała

pełnomocnictwo

sfinansowonia

powyższych

~cIe~

zatnierze •

~
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n' ~o osi~ tyczy drugiej sprawy prlC'"
1~~lent6 ~horych z Kochanówki do
~e~Ch~r0\\76, okazaje się że w szpitala
. r eJc~erowie obliczonym na 800 cho...
~~h Jest j~sz~ze 300 miejsc woln)H~h.
Yrektor ztlkłada oświodczył, że po
~o.wroc;e z arlopn starosty toruń'z~~~90 l1.agistrat b\ dzie mógł nawią...
nr pertrtlktrir.je bezpośrednio z wy...
leniQnem starostwem.
; Delegat samorządowy. Magid rat m. Łodzi wyznaczył wiceprezyenta miasta dr., R. Stupnickiego, jako d I
d
d
k
tJi e egata samorzą owego o a przedwyborczej.
S W związku z tem wiceprezydent
tUpnicki był obecny na konferencji
P
,..rzedwyborczej
w
Województwie
... tez
. . dd .
I
-Yb ma siE: zając o amem na ce e
Pr orcze 'lokalów,
zajmowanych
' zez szkoły powszechne.

WKs~ęga

Sam~rządu Łódzkie~o.

M l~łązku z

konczącą sj~ kadenCJą,

d IIgl~trat m. Łodzi przystąpił do wyl~Wnl~twa p. t. "Księga Samorządu
Z dZk1ego w trzyleciu 1919-21".
t:stał utworząny Komitet Wydawni\' o'R~dakcyjny w skład
którego
p eszh: prezydent R. Rzewski, jako
~r~~\Vodniczący, referent prasowy S.
O~:lrnierczak, redaktor Nussbaum
i aszewski, redaktor Sto Kempner
red. Sieklucki.
łą P~szclególne referaty opracują
"nIcy Magistratu i facho wc y; Kary za niedopełnienie . obodJąZku szkolnego. Od dnia 13/8
do 19/8 r. b. za nieposyłanie dzieci
\r Szkoły z wyroków Komisji PoarS~e<:hnego Nauczania odbyli kary

eSztu:

t:

\r 1)

Dobielasowa Juljana, Targo27, 1 dzień,' 2) Barczyński Win~
3) nt y, Kilińskiego ~ 168, 1 dzień,
l ~zrnularski Hersz, Zgierska 3G,
lad~leń; 4) Goldman Perla, Zgłerska
~r~ 1 .~zień; 5) Chmielnicki Motela,
lo\\,el1nska łfg 23, 1 dzień; 6) Nepl da Ewa, Konstantynow-ska N~ 90,
rt09łZleń, 7) Klinger Moszek, Drewl~. ska Na 5, 1 dzień; 8) Wajsbaum
Zełb, Młynarska 8, 2 dnj. 9) Rubin
09łel, Zgierska 49, 1 dzień, 10)

15.

Gierasimowa Olga, Sw. Jerzego 3,
1 dzień, li) Fajtelbaum Józef, Konstantynowska 49, 2 dni, 12) Suchecki Szaja, Zgierska 64, 1 dzień, 13)
F\ncman Moszek, Bał.·Rynek 8, t
dzień, 14) Wawrzyniakowa Rozalja,
Młynarska 30, 2 dni, 15) Gajdkowa
Helena, Zawiszy 26, 1 dzień, 16)
Weltfrajd Icek, Nowo-Cegielniana 18,
1 dzień, 17) Kmieciak Józef Emilji
54, l dzień, t 8) Wilf Sender, Pomorska 29, '1 dzień, t 9) Tobias Chaim, Konstantynowska 9, 1 dzień,' 20)
Klajnman Moszek, Skwerowa 5, 2
dni, 21) Biernasiak WOJ'dech, Niska
8, 2 dni, 22) Przybyłowska Wiktorja
Nowo ,Grodzka 1 t, 1 dzień, 23) KowaJiński F\ntoni, Emilji 35, ~ dni, 24)
Stoiński Wojciech, Sucha 6, l dzień,
25) Gnat Nuta, Północna 16, l dzień.
26) WOJOtczak Władysław, Sporna 8,
2 dni, 27) Kasprowiczowa Michalina,
Wodny Rynek 11, 2 dni, 28) Kuchar·
ski Marceli, Radomska 9, 1 dnień,
29) Leśniak F\ntoni, Sosnowa ~, 1
dzi.eń.
--------.------

Z

życia

miast polskich ..

Półkolonje

letnie w ,Kaliszu.
Jedntl z najpowainiejszych bolą
czek KlllisZ6 jest opłakany ston zdrowotności dzieci. W6ronki hygjenicz~.
ne, brnk środków do tycia, niedo ...
st6teczne odtywionie i wskatek tego
gr6sające wśród
dzieci choroby.
głównie skrofały, które są niczem
innem jak poczf1tk(ljfl~<l graźlicfl, i
onemja, skłodajQ si~ n6 smutny' stan
młodego pokolenia. Z tych wzgl~ ...
dów magistrat przy współudziale
Komisji hyg. lekarskiej urzt\dzil pół ..
kolonje letnie no przeciflg czosa 6
tygodni. Wybrano 438 dzieci n oj ...
biedniejszych mieszkańców Koliszn,
uczęszczających do szkół powszech ...
nych miejSkich i zbadanych przez
lekarzy. .
PÓłkolonje rozpoczęły nied6wno
swoją działalnoŚĆ. Teren oddony do
użytka w laska przy teatrze ~iejskim,
w samym zaS te6trze dzieci Obi oda ...
jtl. C6ły dzień dziatwo spędzo no
powietrza pod okiem wychowawców.

Dziennik Zarządu m., Łodzi.

16.

Treść
Ze

st~tystyki

m.

Łodzi

numeru

w roku 1921

36... ego:

Małżeństwa.

Przedmowa do statystyki m. Łodzi • Trzylecie 1918 Grabowskiego.
Dział

1921· pod redakcj~

dr.

Edward'

Sprawozdawczy.
Lustracja gospodarki miejskiej m.

Głosy

Łodzi.

prasy.
Ksi~ga

praktycznego obywatelstwa.

Ruch służbowy.
Kronika miejska.
Z życia miast polskich.

Prz~targi publiczn~.
J'

I
I

Zabrukowanie kostką granitową ulicy Sienkiewicza od ulicy
Nawrot do ulicy Przejazd około 3150 mtr. 2 bruku ma być powierzone w drodze publicznego przetargu.
Warunki przetargu można obejrzeć w Oddziale Brukarskim
Magistratu m. Łodzi, ul. Nowo-Targowa ł'i 24 w godzinach biurowych i mogą być tamie nabyte' w miarę posiadania po cenie 150.·marek za egzemplarz.
Oferty należy podawać do dnia 29 sierpnia 1922 r. o godz.
lO-ej rano w kopertach zamkniętych, zaadresowanych: Do Magistra'
tu, Wydzi~ł Budownic:twEt z oznaczeniem przedmiotu przetargu.
Oferty zostaną otwarte w Wydziale Budownictwa, Plac Wolności Ng 14, pokój N2 38, w oznac7.onym terminie w obecności
ubiegających się osób ..
Ostateczny termin powierzenia roboty upływa po trzech tygodniach.

MI\GISTRRT

Wydział

Budowr.ictwa.

Licytaeje p .. zymusowe.

II

Dnia 30 sierpnia 1922 r. od godz. 9 rano odbędą się licytacje przy ul.:
1\1. L maja 19, kredens, f\J. 1 Maja 19, lustro, f.\ł. 1 Maja
19, obrus, Piotrkowska 1 J2, maszyna do szycia, Wschodnia 34,
szafa i stół.
Dnia 31 sierpnia 1922 r. od godz. 9 rano odb~dą się licytacje przy ul.:
"
Piotrkowska 111, palto damskie, Kościuszki 39, otomana
i stół, Skwerowa 18, obrus.

Miejski Urząd Sekwestracyjny.

==============~
Wydawnictwo

Zarządu

Miasta

Łodzi.

--------------------------------------------------- ~.
Odbito

'fi

tłoclni B-ci Holcman

w lodzi ul. Zawadzka Na 7.

