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Rok IX

Treść N-ru: Ś. p. Prezydent Marjan Cynarski. Wiceprezydent inż. W.
Wojewódzki: Powitanie Zjazdu. - - A. Joel: Kilka słów o VI Zjeździe Lekarzy i Działaczy
anitarnych Miejskich. - Dr. S. Sterling: Sekcja do walki z gruźlicą przy Magistracie m.
Łodzi.-S . Kempner: \-irogram prac Wydze Zdrowotno Publ. na r. 1927 128 w świetle budże1u.-Dr.
E. MiHelstaedt: Szpitalnictwo m. Łodzi. - Dr. A. Starzyński: Zarys Działalności Oddziału
Sanitarnego Wydze Zdrowo Publ. w ostatniem trzyleciu. - E. Rosset: Ruch naturulny ludcności m. Łodzi. Dr. Jan Zachert: Działalność Urzędu Weterynaryjnego w ohesic 1923
co 1926 r. - T. Wisławski: Samorządowa opieka społeczna w Łodzi. - Dr. S. Cu1rntag:
Fragment z działalności Magistratu m. Łodzi w dziedzinie higjeny szkolnej. Probram
Zjazdu. - Kronika miejska. - Z życia miast polskich. - Ruch wydawniczy.

I

W dniu 14 kwietnia 1927 roku zginął na po.sterunku
ki z.brodniczej

ś.

t

Z

p.

MARJAN CYNARSKI
Prezydent m.

Łodzi.

Bolesny ten cios, który dotknął nasze miasto, pozbawit
zycla dzielnego i szlachetnego Obywatela, pracującęgo z oddaniem i poświęceniem na niwie samorządowej, dbałego o dobro
miasta i jego mieszkańców, szczerze i sumiennie !:pełniające~o
ciężkie obowiązki, związane ze swe m stanowiskiem.
Cześć Jego Pamięci!

I
____________,,-=i·

Rada Mieiska i Magistrat ID. Łodzi.
~.""""",~~,,=-

.

ś.

t

P.

MARJAN CYNARSKI .
.Prezydent m.

Łodzi.
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p. Prezydent MARJAN CYNARSKI

3.

I

Wielki Czwartek 1927 l'oku na długo utkwi w pamięci mieszkań.
ców m. Łodzi. Dnia tego popełniono zbrodnię, jakiej nie notowały jeszcze
kro!liki naszego miasta: dnia tego, udając się do swych zajęć urzędowych,
padł na posterunku, ugochony śmiertelnym ciosem zbrodniczej ręki Prezydent m. Łodzi, Ś. p. l\1arjan Cynarski.
Potworne morderstwo do głębi wstrząsneło opinją publiczną naszego miasta, wyrażając się u wszystkich jego mieszkańców, bez różnicy
stanu, wyznania czy narodowości, bez r5żnicy przynależności partyjnej
c.zy politycznej - głębokim żalem i smutkiem. Zginął w kwiecie wieku
człowiek uczciwy i pracowity, człowiek nieskazitelr:ego charakteru, który
pracę tylko cenił i uznawał a gardził płytkiem partyjnictwem i krzykliwą
demagogją, człowiek pełen najczystszych ideałów, 'pełf'n pogody ducha
i radości tworzenia,
człowiek, jakich niestety tak mało w naszym kraju.
Cześć jego pamięci!

*
Ś. p. Marjan Cynarski, syn ś. p. Jana. b. urzędnika Zarządu Ko·
lei Nadwiślańskiej, a następnję Kasjera Banku Handlowe~o w Warszawie i Antoniny z Żurkowskich, urodził się w Warszawie, dn. 21 kwietnia 1880 roku. Po ukończeniu V -~o Gimnazjum Filologicznego w Warszawie w r. 1893, wstąpił na wydział prawny uniwersytetu warszawskiego,
który ukończył w 1902 r. ze stopniem kandydata praw, poczem odbył
aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Warszawie, jako kandydat
do posad sądowych i podsekretarz Sądu.
W 19U6-1907 r. zajmował stanowisko zastępcy sędziego śledczego
w Żyrardowie, gdzie oddając się również pracy społecznej, założył Towarzystwo Artystyczno-literackie, którego był pierwszym prezesem, jak
również był jednym z założycieli "Klubu Narodowego" i pierwszym wiceprezesem tego klubu.
Działalność ta młodego sądownika zwróciła na siebie uwagę
ówczesnych władz rosyjskich; w październiku 1907 r. ś. p. Marjan Cynarski rozkazem naczelnego Prezesa Izby Sądowei, senatora Posnikowa,
został odwołany z zajmowanego stanowiska z pozbawieniem pensji i prze·
niesbny do Sądu w Radomiu, gdzie przebył do 19\ O roku na stanowisku zastępcy sędziego śledczego w Końskich, Opatowie, Sandomierzu, Hadomiu i innych miastach. Wybrany przez Ogólne Zebranie Wydziału Są
du na stanowisko sędziego śledczego do Opoczna, nie został - jako
"niebłagonadioinyj" ._-- zatwierdzony przez władze ministerialne, wobec
czego zmuszony był wyjechać do Rosji, jako sędzia śledczy.
Po siedmiu latach pracy na tern stanowisku (1910 -_. 1917 r.), początkowo w gub. Stawropolskiej, a później w Permskiej, Ś. p. Marjan
Cynarski OpUS;lcza posadę rządową w październiku 1917 roku i zamieszkuje w Petersburgu, jako naczelnik kancelarji Głównego Komitetu Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny.
W lipcu 1918 roku, przy pierwszej nadarzającej się sposobności,
ś. p. ZmarłY"powraca do ~raj u i ~ ciągu d wóch tygod~i zostaje mianowany przez Radę RegencYJDą sędzIą śledczym m. ŁodzI. W rok potem
(28 lipca 1919 r.) Naczelnik Państwa mianuje go sędzią Sądu Okręgowe-
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go W Łodzi. Stanowisko to ś. p. Marjan Cynarski zajmował aż do wy·
boru na prezydenta miasta.
Niezależnie od pracy sądowniczej ś. p. prezydent powołany zostaje na różne placówki na niwie społecznej, politycznej i zawodowej.
I tak np. piastował przez 3 lata godność członka zarządu, a następnie
członka Rady Nadzorczej Współdzielni Pracowników Państwowych w
Łodzi, zasiadał w Zarządzie Towarzystwa Prawniczego, był wiceprezesem Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej, członkiem honorowym Ligi
Morskiej i Rzecznej, Oddziału w Łodzi, członkiem Zarządu PolSkiego
Klubu Artystycznego, wiceprezesem Klubu Narodowego, członkiem Rady Naczelnej Związku Ludowo~Narodowego oraz członkiem Zarządu
Z. L. N. w Łodzi, którego przez pewien czas piastował mandat ~ prezesa.
Wreszcie z wielkie m zamiłowaniem poświę~ał się działalności pedagogicznej, wykładając od szeregu lat w gimnazjach żeńskich historję Polski,
psychologję, logikę i prawoznawstwo.
W maju 1923 r. wybrany został na radnego m. Łodzi, a na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 24 lipca tegoż roku - na prezydenta
miasta. Zaszczytne to stanowisko ś. p. Marjan Cynarski piastował aż do
chwili tragicznego swego zgonu - w dniu 14 kwietnia 1927 r.
Ś. p. Zmarły osierocił żonę Stefanję z Biernackich, oraz troje nieletnich dzieci.

Nr.
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zgasłego

l i l a skutek zaproszenia
a tak tragicznie
t'rezydenta Miasta, ś. p. Marjana Cynarskiego, miasto nasze za kilka dni
gościć będzie uczestnikó Ił VI Zjazdu J-,ekarzy i Działaczy Sanitarnych
Miejskich.
Dobrze się sŁało, iż właśnie ten zjazd odbędzie się w naszem mIeście, a to z dwu przyczyn: przedewszystkiem
dlatego, że jest on pierwszym na którym zagadnienia praktyczne będą grały dominującą rolę, co
odpowiada miastu naszemu, jako miastu wytężonej pracy--a dalej z uwagi na to, że najważniejsze tematy Zjazdu mają specjalne dla naszego miasta znaczenie: więc w pierwszym rzędzie higjena pracy w przemyśle. W tej
dziedzinie zwłaszcza w nasze m mieście jest wiele do zrobienia, ale dla
realnego załatwienia tego problematu jest ważnym właśnie fachowy, bezstronny, poważny głos Zjazdu Lekarzy.
Mam niepłonną nadzieję, że będzie miał on wielkie znaczenie tak
dla naszych prawodawców, jak i dla pracodawców -- którzy, sądzę, z
głosem fachowców więcej będą się liczylI, aniżeli z głosem InspekCji Pracy -- wreszcie gło~em Związków Zawodowych. A jest to przecież sprawa
pierwszorzędnej wagi dla zdrowia, a nawet dla życia dziesiątek tysięcy
naszych robotników, a w większym jeszcze stopniu - robotnic.
Kto miał sposobność oglądać panoramę Łodzi zdaleka, ~ten zdaje
sobie dokładnie sprawę, że kwest ja walki z dymem ma dla miasta naszego wielkie znaczenie: i znów jest to kwest ja zdrowia całej ludności
naszego miasta. Wreszcie sprawa kanalizacji i racjonalnej jej budowy
zwłaszcza dziś, kiedy cały szereg; miast polskich jest w
trakcie
urzeczywistnienia tego pierwszorzędnego zagadnienia - ma również cechy silnej aktualności.
Nie sposób w tern krótkie m ujęciu mówić o całym splocie nie ..
mniej ważnych realnych spraw, które będą omaWIane w innych referatach na Zjeździe. Jedno tylko można powiedzieć, że Zjazd niewątpliwie
będzie bogaty w treść 'oraz wdodatnie skutki i dlatego miasto Łódź tak ży ..
Wo się nim interesuje. Z radością i wielką życzliwością witamy jego ucze ..
stników i życzymy im pomyślnych obrad ku chwale polskiej nauki lekar·
skiej, jako promotorki postępu w dziedzinie pierwszorzędnych zagadnień
8połecznych~

ln1.

Wacław

Wojtwodzki

Wiceprezydent m. Łodzi.
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Aleksander Joe.
tawnik - Przewodniczący Wydziału
Zdrowotności Publicznej;

kilka słów o vi Zjeździe Lekarzy i Działaczy
Sanitarnych Miejskich.
.
Odbywające się rokrocznie w różnych r.niastach Rzeczypospolitej
Zjazdy Lekarzy i Działaczy Sanitarnych Miejskich odgrywają dziśjuż
tak niezmiernie doniosłą rolę w życiu naszego społeczeństwa, rzeźbią tak
głębokie rysy w jego fizjognomji i psychice, że niepodobna~ 'pomyśleć o
jakiemkolwiek poważniejszem zagadnieniu zdrowia publicznego, któreby
nie znalazło wła~ciwego oddźwięku w obradach najbliższego Zjazdu, nie
szerzyło stąd swego dobroczynnego wpływu na cały obszar państwa polskiego i nie dawało bezpośrednich korzyści miejscu, w które m Zjazd
się odbywa.
To też każde z naszych miast ubiega się o zaszczyt przyjmo\vania w swych murach prześwietnych gości, każde z radościa ich wita, wierząc przytem, że chwila gościny to zarazem moment przełomowy dla sa~
mych gospodarzy, że odt~d żywszym nurtem popłyną zainteresowania
sprawami, które będą przedmiotem obrad.
Łódź miasto przemysłowe, miasto interesu, rOZWIJaJące SIę w
przeciągu wieku z małej, kilkaset mieszkańców liczącej mlesclny do rozmiarów przeszło półmiljonowego grodu, żyjąc stale tętnem chwili, poświęcało w swym zawrotnie szybkim rozwoju zbyt mało czÓ.su zagadnie~
niom zdrowia. Tern większe zatem jego potrzeby, tembardziej palące rozwiązanie niektórych problemów.
Jakież one? -- Odpowiedzią ustalony program. Miasto przemysłu
- największą część rozporządzalnego czasu poświęcić pragnęło zagadnieniom, związanym z jego bytem, rozwojem zdrowotnym, z jego codziennemi troskami, nie obojętnemi wszakże dla wszystkich ośrodk0w miejskich.
Na czoło tych spraw wysuwa się higjena pracy w zakł'adach przemysłowych i rzemiedlniczych, dziedzina niemal zupełnie w R7eczypospolitej zaniedbana, a wymagająca pilnej i troskliwej opieki ze strony zainteresowanych czynników - rządu i 'społeczeństwa, którym dobro własne
powinno mocno leżeć na sercu.
Zagadnienie niezmiernie doniosłe, któremu dotąd zarówno władze
państwowe, jak i samo społeczeństwo poświęcały bardzo małe uwagi; po~
le pracy, leżące odłogiem, choć teoretycznie dające wiele możliwości, wie ..
le słusznych, celowych i praktycznych rozwiązań,
Zjazd postawił sobie właśclwie za cel praktyczne rozwiązanie
przedewszystkiem tej dziedziny zagadnień zdrowotnych, które dotyczą
życia warstw pracujących.
Troska o higjeniczne warunki w zakładach przemysłowych. nie da
wszakże całkowicie pomyślnych . rozwiązan, dopóki wraz z technicznym
nadzorem państwowym nie wejdzie do warsztatów pracy lekarz -- higjenista, uświadamiający rzesze pr .lcujące oraz nakazujący dbałość o potrzeby
hig-jeniczne tych warstw, dopóki też prawo, ten widomy znak !zaintereso~
wań społec,zeństwa danem zagadnieniem, nie będzie ścisłe, pełne i jedno ...
lite dla wszystkich naszych ziem zjednoczonych, a przedewszystkiem su ..
miennie i troskliwie wykonywane, wreszcie - dopóki nie powstanie pań
stwowy instytut doświadczalny, w którym wszelkie ~ zagadnienia, tyczące
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się pracy, będą należycie zgłębiane ku pożytkowi państwa
Jego
obywateli.
Drugiem z koleji ważnem zagadnieniem Zjazdu jest zwrócenie uwagi na niebezpiecz~ństwo, płynące z nadmiernego zadymienia naszych
miast, zwłaszcza zaś przemysłowych i wskazanie na środki zaradcze, które są niezbędne. ażeby uchronić wielotysięczne ~rzesze mieszkańców od
przykrych i szkodliwych dla zdrowia następstw wchłaniania wielkich ilości dymu, kurzu i gazów spalinowych.
fJroblem trudny i technicznie dający wielkie pole do pracy. Gdybyśmy temu zagadnieniu poświęcili tyle trosk, co państwa Zachodu
obecny zaniedbany, wprost rozpaczliwy -- jeśli patrzeć z punktu widzenia zdrowotnego - stan, w przeciągu stosunkowo krótkiego czasu podniósłby się znakomicie, zmniejszając niewątpliwie śmiertelność ogólną (badania Nivena nad Manchesterem, Aschera i Finkelburga nad śmiertelno
ścią z chorób dr6g oddechowych w miastach), przedłużając życie o całe
lata tym, którzy stale o-:łdychać muszą zanieczyszczonem powietrzem (badania L:lthama, poświęcone robotnikom w centrum Manchesteru).
Praca, podjęta na VI Zjeździe Lekarzy i Działaczy Sanitarnych
nad temi dworna kapitalnemi zadaniami, stworzy" zręby pod organizację
higjeny przemysłowej w Polsce, pchnie na właściwe tory zagadnienia
walki 7. dymem w miastach.
Uzupełnieniem będzie omówienie stanu zdrowotnego miast województwa i specjalnie Łodzi, jej urządzeń higjenicznych i podjętych prac
w dziedzinie zdrowia publicznego oraz porównanie lat ubiegłych z chwi-

lą obecną.

Poruszone na Zjeździe sprawy znaj,1ą niewątpliwie wyraz w podjętych przez Zjazd uchwałach, które z kolei znów wierzyć należy
staną się programem prac dla władz państwowych i samorządowych.

------------~---=-------------------- ... ----------~~~~~--~---Dr. Seweryn Sterling
Przewodniczący Rady Sekcji do walki

z

gruźlicą

przy f\1agistracie m.

Łodzi.

gruźlicą
m. Łodzi.

Sekcja do walki z

przy Magistracie

Zdrowych pouczać,
Podejrzanych o gruźlicę ob!'erwować,
Chorym - torowac ~rotę do szpitula
lub sanatorjum.

O lat dziewięciu Magistrat m. Łodzi parę razy

do roku rozlepia

na hudynk:tch mieszkaniowych. na budynkach fabrycznych, na płotach
gęściej na krańcach miasta, mniej gęsto w śródmieściu -

plakaty treści

następującej:

Ma g i si rai

Ł odz

i.
Jf~lJdzial Zdrowotności Publicznej.
S e !~ c j a d o wal k i z g r u ź l i c ą.
m.

Kto~{olwlek ml oJ;awy Lh~robowe, budzące podejrzenie
płucnych, niech się zgłosi do Poradni

suchot
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Sekcji do walki z gruźlicą.

Tam zbadają mu bezpłatnie jego plwociny, a następnie --- jegO
Ktokolwiek znajduje się w konieczności współżycia z osobami, co
do których istnieje podejrzenie, że cierpią na suchoty, niech
zaprowadzi
je do Poradni

płuca.

Sekcji do walki z gruźlic-ą.

Dzieci,

być conajmniej

przebywające w otoczeniu chorych na
dwa razy do roku badane

w Sekcji do
Treść

gruźlicę,

powInny

walki z gruźlicą.

(Adres)
tego plakatu zawiera główne zadania, jakie

spełnia

nasza

instytucj a.

Założona w dniu 1 maja 19 J 8 roku, Sekcja do walki z gruźlicą
zakreśliła sobie następującc zasady pracy: Sekcja jest -- w zakresie walki z gruźlicą - przedewszystkiem organem pomocniczym i rzeczozna-

wczym dla Wydziałów: Zdrowotności Publicznej, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Magistratu m. Łodzi. Szczegółowy zakres działalności
Sekcji przedstawia dalej podany (str.
) schemat organizacji i wyciąg
ze statystyki jej pracy za lat dziewięć.
W porównaniu z działalnością podobnych instytucyj, istniejących
w innych wielkich miastach Polski:
I. Sekcja do walki z gruźlicą miasta Łodzi spełnia zadania wyłącznie zapobiegawcze. Lekarze Sekcji są lekarzami epidemicznymi w stosunku do gruźlicy.
Dzięki Sekcji --istniejące urządzenia przeciwgruźlicze (szpitale, sanatorja, kolonje lecznicze) są używane najbardziej celowo. Sekcja ułatwia
korzystanie z tych urządzeń tym, których badanie ścisłe i obserwac;a
uznały za potrzebujących pomocy urządzeń społecznych.
konieczności, wobec braKu instytucyj bezpłatnych - stosuje Sekcja
(lampa kwarcowa Bacha, lampa kwarcowa Jesionka, trzy lampy Kischa).
Z tego też powodu Sekcja stosuje tuberkulinę nietylko w celach rozpoznawczych, lecz
i leczniczych.

Uwaga. Z

światłolecznictwo

Sekcja do walki z gruźlicą w Łodzi jest instytucją opartą na zasadach, stworzonych przez CalmeUa i Deweza, twórców całego ruchu
prewencyjnego, ruchu walki z gruźlicą, opartego na poradniach, t. j. instytucjach rozpoznawania, pouczania oraz opieki nad gruźlikami i ich otoczeniem.
II. Sekcja do walki z gruźlicą w Łodzi jest instytucją bezpłatną.
Charakter klasyczny Poradni i Opiek przeciwgruźliczych zostaje
często zmieniany przez mus pieniężny: większość instytucyj przeciwf;!ru·
źliczych w Polsce czerpie środki na swe utrzymanie z funduszów Kas
Chorych; stają się przez to te instytucje publiczne odmianą ambulatorjów kasowych, czyli jedną z form świadczeń, jakie otrzymuje ubezpieczony wzamian za opłaconą składkę ubezpieczeniową.
Pozatem. instytucje te korzystają z dochodów bezpośrednich, pły
nących od nieubezpieczonych, którym udzielają p0rad płatnych -- oraz z
dochodów, płynących z ofiarności publicznej.
Liczba osób, korzystających z pomocy Sekcji do walki z gruźli
cą m. Łodzi, jest może niekiedy mniejszą aniżeli odpowiednie liczby 0s6b w innych miastach wielkich, ale Sekcja do walki z gruźlicą jest utrzymywana wyłącznie przez gmin~; - - jest dostępna dla każdego Tlajuboż
~zego. Taki charakter Sekcji dQ walki z gruźlicą musi być poważnie bra-

MAGI5TlAT
M·ŁODZI·

WYDZIAł.

SEKCJA

)CH EMAT

OftGAMIIACJI

ZDROWOTNOS<I
PV8LICZNEJ

DO WALKI
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ny pod uwagę przy porównywaniu jej działalności z działalnością podobnych instytucyj. Taki charakter musi być poważnie brany pod uwagę
przy ocenie zasług gminy miejskiej łódzkiej, jej przedstawicieli -- Rady
Miejskiej i Magishatu, kiedy trowa o zasłuRach m. Łodzi w walce z
gruźlicą.

W tern zestawieniu i na tych łamach nasuwa się potrzeba porównania nietylko zakresu działalności samej Sekcji do walki z gruźlicą,
lecz też i porównania wysiłków i zasług gminy m. Łodzi l odpowiedniemi ofiarami wielkomiejskich gmin innnych.
Śmiało rzec wolno, że z tego punktu widzenia gmina m. Łodzi
może być dumna z tych zasłu.g, jakie położyła na polu walki z gruźlicą·

*
Wyciąg

*

ze statystyki ..)ekcji do walki z gruźlicą.

(1.V.1918 -

1.1V.1927)
Zgłosiło się do badania ogółem osób 60.469.
Za chorych uznano
53.692; w tern z gruźlicą wewnętrzną 47.703; z RrużJicą chirurgiczJlą
5.154; z gruźlicą gardła 188; z gruźlicą skóry 347; z gruźlicą oka 300 osób.
Za niepodlegających opiece ~ekcji - 6.777 osób.
Lakwalifikowano: do szpitali ogólnych osób 5.899; do Sanatorjum
dla dorosłych na Chojnach 5.759; do Sanatorjum letniego dla dzieci
szkolnych zagrożonych gruźlicą 8.935 dzieci; do Sanatorjum dla piersiowo-chorych dzieci (otwartego 15.X. i 927) w Łagiewnikach 69 dzieci. Do
Zakopanego, Buska i Rabki wysyłano dzieci za pośrednictwem Wydziału Opieki Społecznej Magistratu ffi. Łodzi.
Tuberkulinę stosowano w celach rozpoznawczych we wszystkich
przypadkach p~dejrzenia gruźlicy u dzieci (aż do trzech razy). W celach
leczniczych stosowano tuberkulinę 6.579 razy.
Odczyn Biernack:ego wykonano (począwszy od 1.IX.23) 3.433 razy.
W pracowni rozpoznawczej dokonano badań plwocin 15.453.
Naświetlań leczniczych (począwszy od 1.6.22) dokonano 22.950.
Liczba wywiadów dokonanych przez sanitarki wynosi 15.158.
Szczepionkę CalmeUa wydano l raz.
Kartoteka Sekcji do walki z gruźlicą Wydziału Zdrowotności Publicznej zawiera w dniu 1.4.1927 r. czterdzieści dwa tysiące :historyj chorób (kart) mieszkańców miasta Łodzi.
Stanisław Kempner
Naczelnik Wydziału Zdrowotności
Publicznej.

Program prac Wydziału Zdrowotności Publicznej na rok 1927128 w świetle budżetu.
Z zamierzeń skarbowych Wydziału Zdrowotności Publicznej na
rok 1927/28 widać, że wydatki, związane z prowadzeniem tej gdęzi gos·
podarki komunaleej, zmierzają w trzech kierunkach:
1. zabezpieczenia opieki lekarskiej chorym psychicznym. położ ..
nicom, wewnętrznym, chirurgicznym i wenerycznym;
2. stworzenia warunków, sprzyjających polepszeniu stanu sanitarnego miasta; przeciwdziałania szerzeniu się chorób ostro-zakażnychj walki
z t. zw. chorobami społecznemi (gruźlica, jaglica i przymiot);
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3. walki z chorobami zwierzęcemi i odzwierzęcemi.
Kierunek pierwszy obejmuje wydatki, związane z prowadzeniem
Oddziału Szpitalnictwa (prelim. na rok 1927128 sumę zł. 2.795.338.-); dru ..
gi - - Oddziału Sanitarnego (prelim. zł. 432.147.-); trzeci Oddziału
Weterynaryjnego (prelimin. zł. 118.702.--).
Przy porównaniu budżetu Wydziału Zdrowotności Publicznej na rok
budżetem roku ubiegłego okazuje '3ię, że ogólna suma wydatków,
preliminowanych na rok 1927/28, wynosi zł. j.346.187.- (w roku 1926 ~
zł. 3.108.994.--), a zatem wzrost wydatków zł. 236.193.-. Nadwyżka
ta obrócona zostaje na zwiększone wydatki za utrzymanie i leczenie chorych w szpitalach spoleczno·prywatnych, ~poleczno-komunalnych i pań
stwowych, z poV\odu braku w szpitalach miejskich łóżek dla chorych umysłowych, położnic i dzieci.

1927,28 z

Wydatki więc Oddziału Szpitalnictwa, które stanowią 83 proc. całego budże~u Wydziału Zdrowotności Publicznej, wzrosną w roku 1927/28
o 12 proc. Wydatki Oddziału Sanitarnego stanowią 13 1 2 u/o ogólnego budżetu, Oddziału Weterynaryjnego 3,5 proc. i utrzymują się na poziomie
sum wydatkowych roku ubiegłego (nieznaczna zwyżka procentowa). Stosunek procentowy budżetu Wydziału Zdrowotności Publicznej do całokształtu
zamierzeń Magistratu m. Łodzi na rok 1927/28, które w wydatkach zwyczajnych stanowią zł. 16.645.178.-. - wynosi 20, l proc. (w roku 1926[6 proc.) Ogólne więc wydatki na zdrowotność publiczną wzrosły o 4 proc.
Zaznaczyć należy, że budżet Wydziału Zdrowotności Publicznej na rok
1927/28 układany był pod znakiem oszczędności i j~st odbiciem naJmezbędniejszych wydatków w dziedzinie gospodarki samorządowej na polu
zdrowia publicznego.
Mimo szczupłe swe ramy pozwoli on zrealizować cały szereg zamierzeń, posiadających doniosłe znaczenie dla podniesienia warunków
zdrowotnych naszego miasta. Da możność prowadzenia na dotychczasowym poziomie walki z grużlicą, skutecznej walki z chorobami zakażnemi,
kontynuowania akc:jl zapobiegawczej i propagandowej; wpłynie na ulepszenie motod djagnostycznych w szpitalach miejskich i zezwoli na zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie opieki i pomocy lekarskiej w szpitalach.
Budżet 1927/28 roku rozszerza działalność ambulatorjów miejskich,
dzięki kredytom na prowadzenie nowopowstałego ambulatorjum dentystycznego dla dziatwy szkół pow~zechnych. W rozwoju szpitalnictwa stwarza podwaliny prowadzenia -- jedynej bodaj w Polsce instytucji tego ro·
dzaju -- S a n a t o r j u m d l a d z i e c i z o t war t ą g r u ź l i c ą. Kredyty
zwyczajne omawianego budżetu dają dalej możność pogłębienia metod
stwierdzania zarazy u zwierząt, poddawanych ubojowi w rzeźniach, przez
otwarcie pierwszej w Polsce pracowni bakterjoskopowej i wprowadzenie
projekcyjnego trychino~kopu - oraz całkowitego zabezpieczenia ludności
od wypadków zachorowań na włośnicę.
Łódź w roku 1925 przeznacza na mieszkańca zł. 5.27 -- w 1926
zł. 5.28 na wydatki na zdrowotność publiczną.
Na pozór zajmujemy pośrednie miejsce między grupą małych a-du2:ych miast. Ale w preliminarzu Wydziału Zdrowotności Publicznej nie
uwzględnione są wydatki, które znajdują swój odpowiednik w budżetach
innych Wydziałów, a więc wydatki na cele ogólnej asanacji (zaopatryWanie w wodę, usuwanie wód zużytych, usuwanie śmieci, higjena szkolna
i pomoc lekarska biednym), co ostatecznie podniosłoby Łódź do rzędu
miast o wyższYln wy.jatku na zdrowotność jednego mieszkańca.
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W wydatkach nadzwyczajnych budżet Wydziału Zdrowotności Publicznej na rok 1927/28 przewiduje zł. 100.000.
na wstępną akcję,
związaną z budową miejskiego szpitala powszechnego. Dla poprawy warunków sanitarnych miasta w programie prac Wydziału Zdrowotności Pu~
blicznej na najbliższe 3 lata przewidywane jest uruchomienie zakładu
sterylizacyjno~utylizacyjnego, budowa 2 nowych łaźni ludowych w półno
cnej i wschodniej części miasta, zakładu położniczego, sanatorjum
dla gruźliczych oraz zakładu dla spalania śn'ieci i odpadków.

------~----~==-------------------------------------------------Dr. Edward Mittelstaedt

Tn::p d;1t) j' Szp;!C!lnictwa Miejsl~iego.

Szpitalnictwo w

Łodzi.

Za czasów okupacji rosyjskiej, t. j. do października 1914 rokuj
półrniljonowe, bogate wówczas miasto Łqdź, posiadaL) zaledwie 80 łó
żek szpitalnych w szpitalu powiatowym Sw. Aleksandra oraz 40 łóżek
dla chorych zakaźnych w szpitalu miejskim. Ponieważ władze rządowe
ani samorządowe nie chciały udostępnić ludności leczenia szpitalnego,
musiało więc z konieczności zająć się tą p3.1ącą sprawą sarno społeczeń~
stwo i, dzięki inicjatywie oraz pełnej poświęcenia pracy kilku dzielnych
jednostek, z których wymienić niech mi będzie wolno ś. p. d-ra Karola
Jonszera, powstaje szpitalnictwo społeczne, a mianowicie: szpital funda-

cji im. małż. Poznańskich na ISO łóżek, szpital dla dzieci "Anny Marii"
na 150 łóżek, szpital dla umysłowo chorych "Kochanówka" pod Łodzią
na 350 łóże~, szpital Ewangelicki na 60 łóżek. Szpitale te i dzisiaj funkcjonują, oddając ludności miasta nieocenione usługi.
Szpitalnictwo miejskie powstało w r. 1914-1915 dzięki inicjatywie
i n~el.mordowanej pracy Sekcji Sanitarno-Szpitalnej Głównego Komitetu
Ouyw dtelskiego. Powstało dorywczo z konieczności zaspokojenia palącej
potrzeby leczenia i odosobnienia chorych, zgłodniałych, wynędzniałych
rzesz mieszkańców miasta w czasie, gdy istniejące szpitale społeczne i
fabryczne z powodu trudności gospodarczych znacznie ograniczyły lub nawet zupełnie przerwały przyjmowanie chorych. Dorywczo więc powstałe szpitale miejskie Z konieczności zostały ulokowane w budynkach, z pewnemi wyjątkami, zupełnie nieodpowiednich, zdawało się tylko na czas przejścio
wy i przeznaczane byty w miarę potrzeby. dla tej lub innej kategorii
chorych.
Niestety, ta dorywczość i tymczasowość prześladują do dzisiaj
szpitalnictwo miejskie, jedynem zaś wyjściem z tej nie normalnej i szkodliwej sytuacji jest ~elowa i planowa rozbudowa tego działu gospodarki
komunalnej, a rozbudowy tej pierwszym etapem będzie ufundowanie
miejskiego szpitala powszechnego na 1500 do 2000 łóżek, urządzonego
według nowoczesnych wymagań nauki lekarskiej.
Jednakże, ze względU na ciężki stan finansów miejskich, na ko·
nieczność budowania odpowiednich gmachów szkolnych,
(Łódź pier~
wsza wprowadziła przymus powszechnego nauczania), na koszty zwiazane z rozpoczęciem robót kanalizacyjnych-ta nagląca potrzeba nie mo~
gła być zrealizowana i dlatego Oddliał Szpitalnictwa z konieczności musiał zająć się tylko uporządkowaniem istniejących szpitali oraz, o ile na
to warunki finansowe pozwalaiy, zaJpatrzyć je w nowoczesne instrumen~
ty i przyrządy dla utrzymania instytucyj leczniczych Wydziału Zdrowo·
tności Publicznej na możliwie wysokim poziomie.
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miasto Łódź posiada 6 własnych szpitali:
l) Szpital na Radogoszczu na 250 etatowych łóżek (pomieścić może 350 chorych) w budynkach fund. im. małż. Konsztatów, które były
projektowane na szpital dla dzieci wyznania mojżeszowego. Szpital przeznaczony jest dla chorych wewnętrznych, zakaźnych, gruźlicy otwartej, s!ruźlicy chirurgicznej.
2) Szpital Św. Józefa na 150 łóżek w zabudowaniach byłego fabrycznego szpitala firmy "I. K. Poznański" -- dla chorych chirurgicznych,
ginekologicznych, ocznych i wewnętrznych. W szpitalu tym jest oddział
dla leczenia radem.
3) Szpital Św. Aleksandra na 80 łóżek w wynajętym zwykłym
mizsl!calnym domu, przeznaczony dla chorych skórnych, wenerycznych
oraz dla gruźiicy otwartej, a to ze v. zględu na duże słoneczne sale, jakie posiada oraz położenie na krańcach miasta.
4) Szpital .,Marji Magdaleny" na 80 łóżek, również w wynajętym
domu mieszkalnym, dla kobiet dotkniętych chorobami wenerycznemi,
kierowanych tam przez Urząd Sanitarno-Obyczajowy.
5) Sanatorjum dla lekkogruźliczych w Choinach pod Łodzią, na
80 łóżek w wynajętym budynku, w którym dawniej mieściło się prywatae sanatorjum dla chorych nerwowych; sanatorjum posiada ładny kilkomorgowy park.
6) Sanatorjum dla piersiowo chorych dzieci, w majątku miejskim
Łagiewni\,i pod Łodzią, na 50 łóżek, położony w obszernym lesie.
7) Letnie sanatorjum dla dzieci szkolnych, podejrzanych o :gruźli
c~, na 90 ł0żek - czynne jest podczas 5 miesięcy letnich.
Prócz tego funkcjonuje t. zw. zbiornia, w której znajdują chwilowy przytułek zemdleni, osłabieni, bezdomni, włóczędzy, umysłowo chorzy, a skąd w miarę potrzeby, idą do szpitali, przytułków, ewentualnie
zostają wypisani.
Dla ilustracji podajemy niektóre dane za r. 1926: w szpitalach
miejskich leczyło się 9.393 chorych, którzy przebyli 25 \ .385 dni szpitalnych; prócz tego w zakładach dla umysłowo chorych leczyło się 589
Chorych, którzy przebyli 186.731 dni szpitalnych, w zakładzie dla epileJlyków LI chorych (7.162 dni szpitalne), w szpitalu im. m.lłż. Poznań
skich 555 chorych (13.497 dni szpitalnych), w szpitalu dla dzieci "Anny
Marii ll 864 chorych (24.349 dni szpitalnych). oraz w zakładach położni
czych 1.985 chorych (18.355 dni szpitalnych). Ogółem skierowanych było
w r. 1926 przez Wydział Zdrowotności Publicznej do szpaali 13.407 chorych, którzy przebyli 469.869 dni szpitalnych.
Jako pomocniczę instytucje lecznictwa miejskiego funkcjonują:
ł) Sekcja do walki z gruźlicą, która w r. 1926 zbadała klinicznie
7.234 osób;
2) Sekcja do walki z jaglicą, w ambulatorjum której udzielono
w 1926 r. 37.149 porad;
3) Ambulatorjum Dentystyczne dla dzieci szkół powszechnych;
5) 3 ambulatorja miejskie bezpłatne dla dorosłych i dzieci
Szkolnych;
5) Apteka Miejska Szpitalna, zaopatrująca w leki wszystkie instytucje miejskie; w r. \ 926 recept złożonych wykonano 35.488, artyku"
łów pojedyńczych 2\.752;
6) Prosektorjum miejskie: sekcyj klinicznych wykonano 65, sekcyj
sądowych 113, oględzin zwłok \ 22, rozbiorówanatomo"patologicznych 345;
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7) Pogotowie Ratunkowe: zatrudnia 6 lekarzy (5 dyżurnych i kierownik)/posiada 2 karetki samochodowe. W roku 1926 było wzywane do
6.128 wypadków;
8) Oddział Przewozu Chorych: funkcjonuią 2 karetki konne dla
przewożenia ciężko chorych do szpitali. W r. J 926 przewieziono 3.204
chorych.
Brak własnego dużego szpitala spowodował z jednej strony stały
brak miejsc w istniejących szpitalach, z drugiej zaś podnosił koszty administracji kiL~u szpitali małych, a to ze względu na konieczność utrzymywania stosunkowo większej ilości personelu :ldminisŁracyjnego, kancelarYJnego i tec.lnicznego. Pod względem lekarskim stan ten jest niepożą .
dany, gdyż utrudnia wprowadzenie tak dzisiaj koniecznych przyrządów i
aparatów do leczenia światłoleczniczego, fizykalneRo, mec:hanicznego, badań laboratoryjn) ch i t. p.; wszelkie urządzenia bowiem ndeżałoby wprowadzić do kilku szpitali, co nie zawsze jest możliwe, ze względu na
krótki okres kontraktu dzierżawnego, a jednocześnie konieczność grun"
townych in::italacyj w budynkach cudzych.
Ze \\'zgIędu na to, że Wydział Zdrowotności Publicznej po okupantach nie otrzymał żadnego spadku, że samorz('\d łódzki istnieje do"
piero lat 9, że powstanie i rozwój szpitalnictwa miejskiego odbywały się
w ciężkich latach powojenlych,--zdając sobie dokładnie sprawę z licznych
braków szpitalnictwa miejskiego, możemy jednak powiedzieć: "Feci quod
potui, beati meliora potentes" i, dodałbym z pewną zazdrością, "et possidentes" .

Starzyński
Inspektor Sanitarny.

Dr. Artur

działalności Oddziału Sanitarnego
Wydz. Zdr. Publ. w osłałniem trzyleciu.

Zarys

W sierpniu 1923 r. sprawami sanitarne mi miasta zajmował. się
t. zw. referat sanitarny przy Wydz. Zdrowo Publ., który, stosownie do
decyzji Magistratu, znaj dował się wówczas w stadjum reorganizacji
w kierunku rozszerzenia swej działalności. W czerwcu bowiem 1923 r.
podzielono miasto na 7 dozorów sanitarnych i powołano do opieki nad
sanitarnym stanem miasta 7 lekarzy sanitarnych. Do czasu wymienionej
reorganizacji praca 4 lekarzy sanitarnych nie 1110gła być ujęta w ramy
pracy systematycznej i nie mogła sprostać zadaniom ponad siły.
T em się tłómaczy bardzo nieznaczna ilość oględzin sanitarnych
posesyj w mieście, dokonana od stycznia do czerwca 1923 L, a wyno"
sząca od 150 do 300 miesięcznie, ogółem w ciągu tych 5 miesięcy //7/,
podczas gdy w pozostałych 7 miesiącach tegoż roku dokonano przeszło
11.000 oględzin, tj. 10 razy więcej.
Drugie półrocze r. 1923 poświęcone było opracowaniu regulaminu
dla lekarzy sanitarnych, określeniu charakteru prac, sprecyzowaniu
dokładnemu czynności dozorów sanitarnych i usystematyzowaniu pracY
tak, by dozory sanitarne stały się instytucjami do pewnego stopnia
autonomiczne mi, kierowanemi jednak przez centralę oddziału; w tym
czasie bowiem (w listopadzie 1923 r.) referat sanitarny przekształcony
został w Oddział Sanitarny.

Nr. 16

Dziennik

Zarządu m. Łodzi.

15.

Jeszcze w 1923 r. rozpoczęto prace przygotowawcze do syste~
matycznej walki z d~lfem brzusznym i poraz pierwszy zastosowano
masowe szczepienia przeciwtyfusowe za pomocą pigułek, w celu uod~
pornienia ludności.
Wreszcie \v 1923 r. zorganizowano Radę Sekcji
do walki z jaglicą
jako organu rzeczoznawczego w zakresie jaglicy.
Dzięki interwencji Rady, donlagającej się systematycznego, perjodycznego
ba~hnia dzieci szkół powszechnych co do jaglicy, z\viększono ilość lekarzy szkolnych w Wydz. Oświaty, Zaraz2m uregulowano sprawę meldnnków jaglicy, jak również uporządkowano rejestrację chorych na
jaglicę,
.
Rol~ 1924 ---- to okres rozpoczynającej
się dojrzałości dozorów
sanit:unych, które z pier\votncj fazy reorganizacji, dokonanE.j w połowie
1923 r" sŁały siG instytl1cj~mi w calem tego słov.,'a znaczeniu, czuwaią
cemi nad stanem sanitarnym miasta. Koło 30.000 oględzin, wykona~ych
przez dozory sanitarn~ Vi ciągu 192 /1 r., świadc~~y o intensy\vnrJści pracy
dozorów w clzi::tle opieki nad stanem sanibrnym miasta. Usunięto wówczas pra'Nie 6,OJU uchy~)ień sanitarnych zauważonych Podczas oględzin
komisyjnych, co staw.rNito już poważny dorobek na polu og61nej hi,gjeny
miasta.
Niezależnie od systematycznych codziennych komisyj sanitarnych,
uruchomiono w 1924 r. nocne lotne komisje sanitJ.~·ne, mai~ce za zadanie opiekę nad C Z ':7 <:.tcści;], powietrza, zatruwanego (,z,: stokroć przez
wypuszczanie ściel~ów z filtrów biologicznych bez na1e7ytego odkażenia.
Dalej w tymże 1924 roku zorganizowano specjalną stałą komisję
dla kontroli filtr6w w kierunku ich sprawności, stopnia zanieczys7czenia
i t. p.
Walka z durem brzusznym trwała intensywnie nadal, wyrażając
się w zaszczepieniu ochronnem (za pomocą pigułek) k0ło 24,000 mieszkańców; prócz tego rozpoczęto systematyczne badanie wód studziennych
Pod względem chemicznym, bakterjologicznym, jako też i studzien pod
wzIędem technicznym.
Zaszczepiono przeciw osp:e,' za pośrednictwem Dozorów Sanitarnych, 2,179 dzieci. Wreszcie w 1924 r. zorganizowano 10 odczytów
z dziedziny higjeny i epidemiologji, wygłoszonych przez lekarzy w salach związków za\vodowych; niezależnie od tego wygłoszono dla kontro~
lerów sanitarnych 4 pogadanki o gazach trujących, jak również 2 pogadanki dla policji państwowej i dla dozorców domowych o filtrach bialo~Hcznych. Propaganda zasad higjeny wyraziła się również w 09rJCOwaniu i rozpowszechnieniu odezw w sprawie walki z jaglicą, w snrawie ropnego zapalenia oczu u noworodków i w t. zw. krótkich przykaZaniach przeciwtyfusowych i przeciwjaglicznj7ch.
Rok 1925 ...- to o!(res wytężonej pracy dozoró.w sanitarnych,
które w ciągu tego roku poddały oględzinom komisyinym koło 40,000
ohjektów, zaś przeszło 10,000 uchybień sanitarnych dzięki interwencji
dozorów zostało usuniętych.
W roku 1925 po raz pierwszy poddano w ciągu l,ilku dni ry~
czaltowym oględzinom przeszło 4,000 posesyj, zwrócono dalej specjalną
Uwagę na stan sanitarny wszystkich hoteli i pokojów umeblowanych,
,,:reszcie obejrzano wszystkie piekarnie w mieście, pr 7 yczem okazało
Slę, iż 2;3 ogólnej liczby piekarń znajdowało się w stanie antysani~
tarnym. Dalej Oddział Sanitarny roztoczył specjalną opiekę nad fa bryk'leią wo:ly SDdJW2j. a zwla5zcz3 n:ld ~tanem balo:lr1w do wo r1 y sodo~
wej, okazato się bowiem, iż w 501)/0 woda sodowa by ta szkodliwą dla
Zdrowia.
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Dozory sanitarne zwróciły spe<.jalną uwagę na zafałszowanie
produktów spożywczych, w związku z czem w 1925 r. wzięto do zbadania około 400 próbek, z których 34 % okazało się szkodliwemi dla
zdrowia.
Walka z durem brzusznym trwała nadal i w 1925 r. w tej samej
formie jak w 1924 r., tj. dokonywano szczepienia przeciwtyfusowe, badano wody studzienne i t. p. Zasługuje na uwagę fakt, iż w 1925 roku
zamknięto z powodu szkodliwej wody do picia - 39 studzien, urucho~
miano 60 studzien nieczynnych, naprawiono - 407 i pogłębiono 50
studzien. Zaszczepiono przeciw ospie 10,6' 6 dzieci.
W roku 1925 przeprowadzono przez dozory sanitarne ankietę,
opracowaną wspólnie z Wydz. Statystycznym, w sprawie mieszkań do~
zorców domowych, mającą na celu polepszenie ich warunków mieszkaniowych.
W dziedzinie propagandy w '1925 r. było znaczne ożywienie--
wygłoszono bowiem 147 odczytów z dziedziny higjenYi prócz tego sprowadzono w początkach 1925 roku z Warszawy wystawę higjeniczną
"Czystość to zdrowie", zasiliwszy ją exponatami miejscowemi (ogółem
zwiedziło wystawę kolo 14,000 osób).
W końcu 1925 roku Oddział Sanitarny przyjąl udział w wystawie urządzeń miejskich, rozpowszechniając drogą odczytów zasady
higjeny.
W Toku /926 Oddział Sanitarny został poważnie rozszerzony,
wcielając do swego składu Inspekcję Mieszkaniową.
W dziale opieki nad stanem sanitarnym mia~ta Dozory Sanitarne
skontrolowały 38.716 posesyj, przedsiębiorstw i zakładów, a dzięki irLterwencji dozorów sanitarnych usunięto około 16.000 uchybień sanitarnych.
Zac:;ługuje w tym względzi~ na uwagę, iż uruchomiono w tym roku 118
studzien i urządzeń wodociągowych nieczynnych, naprawiono 705 studzien i gruntownie oczyszczono 478 filtrów biologicznych.
Walka z durem brzusznym wyraziła się w tym okresie czasu
między innemi w zaszczepieniu ochronnem 16,2ó7 mieszkańców i w zba ..
daniu 1,069 wód studziennych.
Przeciw ospie zaszczepiono 11,658 dzieci.
W drugiej połowie 1926 r. powołano do życia Sekcję do walki
z rakiem, mającą za zadanie dokładne badanie chorych, podejrzanych
o raka lub inne nowotwory złośliwe i kierowanie chorych do jaknaj ..
wcześniejszego i odpowiedniego leczenia (rad, Roentgen i t. p.)
Dalej zwrócono baczną uwagę na zwiększającą się liczbę
chorych na płonicę w związku z epidemją płonicy w Warszawie i wpro~
wadzono przymus szpitalny dla chorych na płonicę, znajdujących się
w nie higienicznych warunkach mieszkaniowych, jak również zastosowano
szczepienia zapobiegawcze przeciwpłonicze we wszystkich przytułkach
i domach wychowawczych, należących do Wydziału Opieki Społecznej.
W roku 1926 zakończono ankietę w sprawie mieszkań dozorców domowych.
,
W paidzierniku 1926 r. Oddział Sanitarny wziął udział w Wysia"
WIe gospodarsko-higjenicznej.
Wreszcie w końcu 1926 r. Oddział Sanitarny przystąpił do akcji
odszc~urzania miasta Z:lpomocą trutek. Była to pierwsza próba tego
rodzajU na terenie b. Kongres.5wki,
Jak wyni~ l ze spr twozdań lekarzy sanitarnych, przpd rozłożc~
nIem trutek zaszczurzonych było 4,567 tj. koło 50(\!I\ posesyj.
Po przeprowadzeniu walki ze szczurami okazało si~, iż 901\ o
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Posesyj zostało odszczurzonych, a tylko na 514 posesjach, tj. około
10 proc., szczury pozostały.
Stwierdzono na posesjach kolo 13,000 padłych szczurów. Akcję
więc tępienia szczurów w Łodzi należy uważać za udaną.
Reasumując, należy dojść do wniosku, iż w ciągu okresu sprawozdawczego usunięto koło 30,000 uchybień sanitarnych, co stanowi
bezsprzecznie znaczny postęp na polu ogólnej higjeny miasta.
Jak zaś praca Oddziału Sanitarnego wpłynęła na stan zdrowotny miasta. o tern niech świadczy niżej podane zestawienie liczby
chorób Za 1{aŹllych i śP1iertelności ogólneL z gruźlicy i z chorób zakaźnych, obliczone w sto~unku na 10,000 rnieszkańców:

/923
Za11)eIdowano zac;y"!rowań na cheroby zakaźne
Smiertelność ogólna

z

gruźlicy

z chorób zakaźnych

129.4
168,0

29,2
16,7

i924
84,9
158,4
1.9,7

/925
68,2

140,5
25,3

11, l

9,9

Edward Rosset
~aczelnik Wydzii\łu Staty _tycznego
Magistratu m. Łodzi.

Ruch naturalny ludności
m. Łodzi.
Statystyka ruchu naturalnego ludności m. Łodzi prowadzona jest
systematycznie od 1918 roku, to jest od czasu utworzenia'miejskiego Wydziału Statystyc7.nego. Z doby wcześniejszej posiadamy dane, uzyskane
przeważnie drogą poszukiwań prywatnych, a więc z natury rzeczy mniej
pewne i dokładne. Niezależnie atoli od możliwych odchyleń od rzeczy~
wisto~ci, liczby przedwojenne, zestawione z wojennemi i powojennemJ,
wykazują tak znamienne różnice, ii: dają pojęcie o ewolucji, jaka się do·
konała w dziedzinie ruchu naturalnego ludności m. Łodzi pod wpływem
okresu wOJennego.
Zacznijmy od liczb absolutnych.
W ostatniem dziesięcioleciu, poprzedzającem wybuch wojny SWla~
towej, roczna liczba urocłzeń żywych wahała się w Łodzi w granicach od
17 do 20 tysięcy. W okresie od 1905 do 1913 roku najniższa roczna li~
czba urodzeń wynosiła 17.195 (1905 r.), najwyższa - 19.705 (1911 r.).
Odrzucamy przytem, jako zgoła nieprawdopodobną, liczbę z 1908 roku,
Wykazującą 25.789 urodzeń żywych. Zaznaczyć warto, że' w dobie przed.
wojennej liczby urodzeń naogół powiększały się, co pozostawało w zwią
zku z rozwojem ludnościowym Łodzi. Proces ten załamał się z chwilą
Wybuchu wojny. Już w pierwszym roku wojny liczba urodzeń spadła przeSzło o połowę w stosunKu do
1913 roku, w następnych latach wojny
--- w miarę pog:ll'szan\a ~ię warunków bytu i wzrostu n~dzy wśród szerokich warstw ludności --- jeszcze bardziej malała. l\1ianowicie w 1915 r.
Zanotowano 7.771 urudzeń, w 1916 r. - 6.320, w 191'1 r. - 4.725
w
1918 r. --- 3.971. Od 1919 roku począwczy, zaznacza się pomyślny zw' rot.
W 1919 roku :tamelclowano 9.394 urodzenia żywe (prócz pewnej liczby
Zameldowań sp6żnionych, których nie bierzemy pod uwag~), w 1920 r.11.595, w 1921 r. -- 10.062, w 1922 r. -- 14.-<81, w 1923 r, - 14.330, w
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1924 r. _. 13.141, w 1925 r. - 14.375, w 1926 r. - 12.574. Jak widać, w
okresie powojennym liczba urodzeń znacznie wzrosła, przyczem najwię
kszą płodność zanotowano w \ 922 r. i 1923 r" a więc w latach pod wzglę
dem gospodarczym dla Łodzi bardzo korzystnych. W latach następnych,
znowu charakterystycznych, tym razem ze względu na przesilenie gospodarcze, liczba urodzeń zmniejszyła się. Obserwujemy zatem w danym
wypadk'l nader ścisły związek pomiędzy warunkami gospodarczemi a
rozmiarami płodności. Płodność maleje wraz z pogarszaniem się ogólnego
stanu ekonomicznego i naodwrót, wzrasta, gdy warunki bytu doznają poprawy. Zjawisko to, oczywiście, nie ma charakteru reguły powszechnej,
gdyż na większej przestrzeni czasu występują wręcz odwrotne objawy,
mianowicie spadek liczby urodzell w miarę ogólnego postępu kultury.
l\lożna podjąć spór na temat, czy dążenie do ograniczenia płodności jest
słuszne ze stanowiska interesów ekonomic:z.nych, kulturalnych, a nadewszystko państwowych, niezmiennym atoli pozo3taje fakt, że w ostatniem
stuleciu płodność u wszystkich narodów kulturalnych zmniejszyła się bardzo wydatnie. Obserwując ewolucję rozm iarów płodności na terenie Ło
dzi, a więc w zakresie nader szczupłym, możemy jednak i w tym wypadku stwierdzić, że stosunki z przed lat kilkudziesięciu, a nawet kilkunastu należą do przeszłości, zdaje się bezpowrotnej. Najwyższe bowiem
liczby w latach powojennych nie dorównywują liczbom z 0kresu przedwojennego.
Przechodząc do zgonów, zaznaczymy, że w zakresie statystyki
śmiertelności operujemy danemi zupełnie ścisłemi, gdyż zgony podlegają
ścisłej i obowiązkowej rejestracji, podczas gdy statystyka płodności opiera się na danych, dotyczących chrztów, a nie urodzeń. Możnaby tedy
mieć zastrzeżenia jedynie co do pewności danych z okresu, poprzedzają ..
cego utworzenie Wydziału Statystycznego, aliści stateczność, cechująca
układ liczb zgonów z tego okresu, w!;kazuje, iż mamy do czynienia z dr.~
nemi naogół ścisłemi. W okresie 1904 -- \ 913 liczba zgonów (bez ni!" ..
żywo urodzonych) wynosiła w Łodzi od \0 do \ 2 tysięcy rocznie. \Vy~
jątkowo w 1912 roku zanotowano 12.909 zgonów, gdy w innych latach
wzmiankowanego dziesięciolecia liczba zgdnów nie dosięgała liczby 12 ty~
sięcy. Wojna, a właściwie jej skutki. spowodowały wzmożenie śmiertel
ności. W J9 J 4 r., mieszczącym w sobie cztery miesiące wojenne, zanoto·
wano 13.220 zgonów, liczbę dotąd w Łodzi niespotykaną. '\Iv' następnem
czteroleciu wojennem liczby zgonów były niższe, ale pamiętać należy, iż
w tym okresie Łódź się wyludniła, miarodajne więc tutaj będą nie liczby
absolutne, lecz liczby względne, które podajemy osobno. W 1915 r, zmar ..
lo w Łodzi IO.L64 osoby, w 1916 r. -- 12.037, w 1917 r. 12,177, w
1918 r. - 8.871. Koniec wojny światowej i powrót do normalniejszych
wa.run~ów gospodarczych, umożliwiających produkcję, a tern samem ~
tWleraJących możność zarobkowania dla licznych rzesz ludności robotmczej, nie pozostaje bez wpływu na stopę śmiertelności. Liczba zgonów
stopniowo maleje, w liczbach absolutnych -- do 1923 roku. w liczbach
względnych, jak to się niżej przekonamy - i później. W pierwszem
czteroleciu powojennem zanotowano zgonów: \ 9 \9 r. - 9.573, 1920 r. --9.577,. 1921 r. --- 7.619, 1922 r. - 7.827. Znaczny wzrost ludności miasta
ŁodZI, wywołany masową imigracją sił roboczych w okresie odbud,Hvy
~rzemysłu łódzkiego, sprawa, iż następne czterolecie (1923-261 wykazuje
lIczby zgonów wyższe: J 923 r. _.- 8.499, J 924 r. -- 8.238, 1925 r. 7.589,
ł926 ,r .. --- 7.909. Faktycznie zaś, jak to już podkreślaliśmy, stopa śmier~
tolnosCl .w dals~ym ciągu obniżała !'Ię. Zestawiając liczby powojenne z
przedwo)enn eml (zęstawienię takie jest możliwe wobec zbliżonej liczby

Nr 16

Dziennik Zarządu m Łodzi

19

mieszkańców), obserwujemy zmniejszenie się rozmiarów śmiertelności po
wojnie. Zjawisko to tłumaczy si~ przedewszystkiem spadkiem liczby urodzeń, gdyż przy zmniejszonej liczbie urodzeń mamy znacznie mniejszą
liczbę zgonów niemowląt. Ale nietylko ten czynnik działał
w kierunku
zmniejszenia rozmiarów śmiertelności w t.odzi. Niewątpliw:e znaczną w
tym względzie rolę odegrały wysiłki samorządu łódzkiego, zmierzające
do podniesienia poziomu higjeny osobniczej i społecznej mieszkańców
naszego miasta. \Vreszcie, jak sądzimy, nie bez wpływu jest fakt, że jednostki słabsze wyginęły przedwcześnie w latach wojny. Z jednostek
tych możnaby naliczyć wielki zastęp, czego dowodem jest wysoki po·
ziom śmiertelności w dobie wojny.
Liczba zawieranych małżeństw oscylowała w Łodzi w latach 1904
-1913 wokół liczby 4.000. Ale stateczności liczb zawartych małżeństw nie
odpowiadała stateczność liczb mieszkańców, ludność bowiem w tym okre.
sie w szybkiem tempie wzrastała. Liczby względne, podane niżej, uwidaczniają
z całą jaskrawością zniżkową tendencję stopy małżeństw. W latach wojny liczby małżellstw kształtują się wręcz rewolucyjnie. W 1915 roku zawarto w Ło
cizi zaledwie 807 małżeństw, w 1916 r. -- 1.229, w 1917 r. - 1.260, w
1918 r. - 1.7 75, Liczba zawartych małżeństw jest wykładnikiem optymizmu ludności, wzrasta przeto, gdy warunki bytu stają się lżejsze, maleje
n atomiasŁ, gdy utrzymanie
rodziny staje się trudniejsze.
Wojna
i okupacja sprawiły, że życie gospodarcze Łodzi całkowicie zamarło; skutki tego stanu rzeczy znalazły jaskrawy wyraz w spadku liczby zawieranych małżeństw. Po zakończeniu wielkiej wojny, a zwłaszcza W okresie
ożywienia stosunków gospodarczych, wywołanych działaniem inflacji, liczba
zaWartych małżeństw podniosła się znacznie. Oto liczby z lat powojennych: 1919 r. - 4. J88, 1920 r. - 4.611. 1921 1'. - 5.351, 1922 r. - 6.400,

1923 r. --- 6.490, 1924 r. --- 4.990, 1925 r. -

4.784, 1926 r. -

4.066. Szcze-

gólnie wysokie liczby, wyższe nawet niż w okresie przedwojennym, spo·
strzegamy w latach 1920--1923. Jesto zjawisko bardzo charakterystyczne,
świadczy bowiem o uzupełnianiu luk z okresu wojny, kiedy liczba zawartych małżeństw była nikła.
Przyrost naturalny ludności miasta Łodzi był przed wojną bardzo
znaczny i wynosił corocznie od 6 do 8 tysięcy osób. W okresie wojny
i okupacji niemieckiej (191 S - - 1918), wskutek spadku płodności i wzrostu
śmiertelności, przyrost naturalny był ujemny, to jest liczba zgonów
przewyższała liczbę urodzeń. W 1915 r. ów ujemny przyrost wyraził
się liczbą -- 2,493, w 1916 r. --- 5.717, w 1917 r. 7,452, w 1918 r. 4,900. Równieź w 1<:)19 r. przyrost naturalny był ujemny. wynosił jednak
JUZ zaledwie 179. W latach następnych, podobnie jak i przed wojną,
przyrost naturalny ludności m. Łodzi był dodatni, wynosząc w 1970 r. t
2,018, w 1921 r. t 2,443, t w 1922 r. t 6,654, w 1923 r. t 5,831,
w 1924 r. '1' 4,903. w 1925 l'. t 6,786, w 1926 r. t 4,605. W porównaniu
z okresem przed wojennym stwierdzamy liczby niższe, zaznaczyć jednak
godzi się, iż stopa przyrostu naturalnego była w Łodzi przed wojną
bardzo wysoka.
Przechodzimy do liczb wzgl~dnych.
Są
one obliczone dla
każdego roku na 1,000 mieszkańców z uwzględnieniem liczby mieszkańców
m. Łodzi w danym roku. Liczb mieszkańców tutaj nie przytaczamy,
są one podane w -wydaniu "Rocznika Statystycznego miasta Łodzi" za
rok 1925. Dla przejrzystości rozbijamy podc:ne w poniższem zestawieniu
dane n'ł 3 o~~resy: przerł wojną, podczas wojny i po wojnie światowej.
Rok l CJ14, częśc;owo t) lko ogarnięty katrstrofą wcjenną, zaliczamy do
pierwszego okresu.
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1904
1905
1906
1907
1908
1909
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1911
1912
1913
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1915
1916
1917
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1920
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1923
1924
1925
1926

mieszkańców

miasta

mat-
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Łodzi przypadło:

zgonów

I

przyrostu
naturalnego

aj przed wojną światową
10,4
49,7
31,4
t 18,3
9,8
t 18,7
31,5
50,2
11,5
L9,9
56,0
t 26,1
14,0
59.6
34,2
t 25.4
11,8
75.6 (?)
3L,4
t 43,2 P)
28,7
t 15,3
44,0
10,2
28,3
t 15, l
10,3
43,4
22,6
9,3
37,7
t 15,1
28,1
9,9
41,0
t 12,9
8,4
36,0
23,4
t 12,6
1 8,8
6,9
37,9
t 9,1
b) podczas wojn!j i ol~upacji niem!eckiej

2,4
3,6
3,7
5,1

9,7
10,7
11,8
13,5
12,8
9,6
8,9
7,2

22,7
18,5
13,8
11,6

30,0
35,2
35,6
25,9

c) po wojnie

światowej

~1,7

22,1
22,1
16,8
16,6
16,8
15,8
14,0
14,0

26,8
22,2
30,6
28,3
25,3
26,6
22,2

7,3
16,7
-- 21,8
- 14,3
-

-

-

l

t
t
t
t
t
t
t

0,4
4,7
5,4
14,0
11,5
9,4
12,6
8,2

Z przytoczonej tablicy wynika, źe już przed wojną zaznaczała
w Łodzi tendencja obniżania się stopy zarówno urodzeń i zgonów,
jak i małżeństw. W dobie wojny stosunki demograficzne uległy gwałtownym
zmianom. Stopa urodzeń obnityła się znacznie przy równoczesnem
wzmożeniu się śmiertelności, co w rezultacie spowodowało 'ljemny
przyrost naturalny, to znaczy ubytek.
Zawieranie małżeństw należy
w tym okresie nieomal do rzadkości. Wszystko to znamionuje upadek
miasta, którego ludność z 506 tysięcy (1913 rok) spadła do 342 tysięcy
(1917 rok), którego siła twórcza została całkowicie zahamowana, którego
ludność, nękana i wyczerpana długotrwałą wojną i okupacją, w dosło
wnem słowa tego znaczeniu wymierała z głodu i chorób zakaźnych. Tej
pełnej tragizmu epoce nie poświęcono dotychczas głębszych studjów,
które przecież są niezbędne już choćby dla poznania warunków, w ja~
kich samorząd miejski rozpoczynał swoją gospodarkę i dla uświado
mienia sobie tego ogromu pracy, jaki w ciągu niespełna dziesięciolecia
został dokonany.
Z wojennego upadku Ł-:,dż z~częła dżwig'lć się
z chwilą wskrzeszenia niepodległego bytu Rzeczypospolitej. Już w toku
poprzednich rozważań zwróciliśmy uwagę na proces poprawy, jaki
w dziedzinie ruc.hu naturalnego ludności m. Łodzi zaznaczył się od ! 919
roku począwszy.
Wypada szczególnie podkreślić niską stopę śmiertel.
się
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jaką

statystyka łódzka llptuie od szeregu lat z rzędu. Poza
czynnikami, o których wyżej wspominaliśmy, działa tu, jak już
zaznaczyliśmy, czynnik wytężonej akcji zdrowotnej samorządu miejskiego,
któremu zawdzięczamy ogólną poprawę warunków higjenicznych i sanitarnych miasta Łodzi. Statystyka, która jest objektywnym sprawdzianem
\':yników działalności publicznej, wskazuje, że w zakresie spraw zdrowia
publjcznego samorząd miasta Łodzi już w chwili obecnej poszczycił: się
może bardzo poważnemi rezultatami.
W kilku słowach omówimy jeszcze tak ważną ze stanowiska spomnemi

łecznego sprawę śmiertelności niemowląt.

Z okresu 'przedwojennego, jak i wojennego brak jakichkolwiek
danych o śmiertelności niemowląt w Łodzi. Poprzestać więc
wypada na danych Z lat ostatnich. Dane te opracowuje Wydział Statystyczny na podstawie statystyki ruchu naturalnego ludności. Następujące
liczby służą jako źródło danych o rozmiarach śmiertelności niemowląt w
ścisłych

Łodzi.

Urodzenia żyWe W Łodzi:
Chrześcijanie

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

r,
r,
r,
r.
r.
r.
r.
r.

6.587
7.560
7.452
10,352
11.519
10.434
11.363
10.028

Izraelici

Ogółem

9,394
11.595
10.062
14.481
14.330
13.141
14,375
12.574

2.807
4.035
2.610
4.129
2,811
2.707
3.0\2
2.546

Zgony niemowląt W Łodzi:
Chrześcijanie

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

r.
r,

r.
r.
r.
r.
r.
r,

1.200
1.677
1.436
1.916
2.277
2.092
1.956
1.831

Izraelici

Ogółem

459
481
326
347
446
428
413
375

1.659
2. \64
\.762
2.263
2,723
2.520
2.369
2.206

Rozejrzyjmy się w przytoczonych liczbach.
W ośmioleciu 1919/26 liczba noworodków żywych, które przyszły
na świat w Łodzi, wynosiła 99.952; w tej liczbie było 75,295 chrześcijan i
24.657 izraelitów. W tym samym okresie czasu zmarło w pierwszym roku
żyCIa 17.666 dzieci, w tern \ 4.385 chrześcijan i 3.281 izraelitćw. Z procentowego porównania okazuje się, że odsetek dzieci, zmarłych w pIerwszej wiośnie życia, wynosił:
wśród chrześcijan

izraelitów
wogó!e

19

f

1°,'l)

13,3
. --- 17,7 ..

W porć wn-llliu z miastami Europy zachodniej śmiertelność niemowląt w Łodzi, podobnie zresztą i w innych miastach polskich, jest bar-
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dzo wysok::t. Podług danych, zawartych w publikacji miasta Medjolanu
p. t. "Annuario Storico-Statistico per il 1918" (anno XXXV, Milano 1919),
w 1918 roku odsetek zmarłych niemowląt wynosił: w Bazylei - 7,5, w
Zurychu - 6,2, w Hadze -- 6,9, w Amsterdamie - 6,9, w Rotterdamie
- 7,7, w Kopenhadze - 6,7, w Sztokholmie - 7,5, w Birminghamie9,9, w Edynburgu - 6,7. A więc rozmiary śmiertelności niemowląt są u
nas dwuktrotnie, a nawet trzykrotnie większe, niż w całym szeregu miast
Zachodu.
Ale i w tej dziedzinie stosunki doznały radykalnej poprawy w porównaniu z okresem przedwojennym. Poza akcją społeczną (na szczególne wyróżnienie zasługuje wytężona oziałalność istniejącej w Łodzi od
1904 r ... Kropli Mleka") wielkie usługi w sprawie opieki nad niemowIę
ciem oddaje samorząd łódzki. Agendy opieki społecznej, kierowane przez
ławnika Wt Adamskiego i nacz. T. Wisławskiego, obejmują w zakresie
opieki nad niemowlęciem: 1) utrzymanie Miejskiego Domu Wychowawczego dla niemowląt, w którym znajduje opiekę do 120 dzieci. 2) wydawnictwo mleka La pośrednictwem .. Kropli Mleka" (w 1926 r. wydano
119.998 porcyj mleka na rachunek Magistratu). 3) subsydjowanie "Kropli
Mleka u (w 1926 r. udzielono 12 tys. złotych). Wydział Opieki Społecznej
uruchomił Miejską Stację Opieki nad niemowlęciem, z której korzysta
obecnie 56 niemowląt, odbywa się tam pozatem wydawnictwo mleka i
udzielanie porad lekarskich.
Miejmy nadzieję, że już w najbliższych latach statystyka zanotuje
pozytywne wyniki tej niezmiernie pożytecznej i ważnej działalności w
postaci 7,mniejszenia stopy śmiertelności niemowląt.
Dr. Jan Zachert
Inspektor Weteryn. m.

Łodzi.

Działalność Urzędu Weterynaryjnego
(w okresie od 1923 do 1926 r.)
Mimo kryzysu, jaki przechodziło miasto w okresie sprawozdawczym, uboje w rzeźniach łódzkich stale z roku na rok wzrastały.
jak to widać z poniższego zestawienia:
/923 T. /924 T. /925 r.
199,828 238,839 284,926
Poddano ubojowi ogółem sztuk
I chociaż rozmiary i urządzenia rzeźni nie były obliczone na
tak znaczne uboje, to jednak powstałe stąd trudności udało się częścio
wo przezwyciężyć przez powiększenie personelu weterynaryjnego, co
pozwoliło zarazem na dokonywanie bardziej szczegółowych badań
produktów uboju i temsamem zapobieganie przedostawaniu się z rzeźni
na rynek mięsa szkodliwego dla zdrowia ludzkiego.
W tymże celu zastosowano ponlocnicze, nowoczesne metody
badania mięSI, a mianowicie w obu rzeźniach zostały urządzone pracownie bakterjologiczn~, gdzie mięso zakwestjonowane, zarówno miejscowp, jak i przywozowe, badane jest na obecność zlrazków chorobotwórczych, a prócz tego dla rzeźni l\1.L~jsl:{iej nabyto aparat ekran')wy
dla b:lia,ia mię31 wieprzowego na włośnie (trychiny).
Wynik pracy dozoru w~terynar'yjnego w rzeźniach ilustruję
poniższa tabela, obejmująca dane za rok 1925:
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Gatunek zwierząt
zabitych
w rzeźniach
Bydło rogate

Choroby skonIlość
stat. u zwierz. zwierząt
chorych
zabitych
17
zaraz l płucna
gruźlica

motylica
promienica
pryszczyca
bąblowce
różne

Cielęta

Owce i kozy

różne

gruźlica

motylica
różne

Trzoda chlewna

włośnie
wągry

różyca

gruźlica
bąblowce
różne

Konie

nosacizna
różne

6,142
3,224
l 11
28
395
1,913
546
187
1,125
245
246
427
220
852
1,240
786
7
163
17,874

ca·

łych

mięsa

szt.

kg.

23

16 3, 113
10
239
2
17
246
77
53
6

9
7
10
476

20
570
25
557

ótgan.
pora·
żonych

wypu·
szczono
z ograniczen.

26
7,325
3,368
111
62
534
2,076
358
1,125
270
924
1,306
1,710
667

597
516
5,179 20,613

350
167

517

unormowania warunków uboju został wydany regulamin
porządku wewnętrznego w rzeźniach.
Pozatem opracowano i przedstawiono Radzie Miejskiej do
zatwierdzenia projekt przepisów o dozorze weterynaryjno-sanitarnym
nad mięsem przywozowem. Wprowadzenie w życie tych przepisów da
możność ujęcia W
należytą kontrolę i ewidenję mięsa, przywożonego
z miejSCOWOSCI, w których sprawa badania produktów uboju nie jest
postawiona na takim poziomie jak w Łodzi, a temsamem zapobieżenia
dopugzczaniu na rynek mięsa szkodliwego dla zdrowia.
Celem umożliwienia zachowania należytych warunków higje ..
nicznych przy produkcji mleka, przeprowadzono oględziny utrzymywanych na terenie miasta obór, przyczem lokale i urządzenia ich dopro ..
wadzono do stanu przepisowego. Również dla poprawy warunków
sanitarnych miasta, wyd,no i wprowad~ono w życie przepisy o urządza
niu i utrzymywaniu stajen oraz chlewni. Pozatem, przez wydanie instrukcji
dla czyściciela miasta, uregulowano sprawę uprzątania i niszczenia padliny
oraz usuwania z ulic psów wałęsających się.
Dozór weterynaryjny na stacjach kolejowych,' mający za zadanie
niedopuszczan:e do obrotu handlowego nienależycie zbadanych lub
zepsutych produktów pochodzenia zwierzęcego, przywożonych kolejami,
jakoteż zapobieganie zawleczeniu do miasta zakaźnych chorób zwie ..
rzęcych z transportami zwierząt, dostarczanych na potrzeby miasta ~
został wzmocniony i należycie uregulowany w porozumieniu z Urzędem
Wojewódzkim i władzami kolejowemi.
W okresie trzyletnim na stacjach kolejowych łódzkich poddan6
badaniu weterynaryjnemu:
hydła rogatego
46,209
Dla

cieląt

OWIec

6,461
32,305
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miasta

i6.

106,430
ogółem zwierząt
1,679
193,084 sztuk
280,194
82,961 szt.

trzody chlewnej
koni
ptactwa
skór
mięsa i róźnych
surowych produktów zwierzęcych
Stan

Nr.

1,477,527 kg.

pod względem

szerzenia

SIę

chorób

zakaźnych

przedstawiał się naogół zadawalniająco -..- sporadyczne wypadki ich
zostały w zarodku stłumione, pomimo, że do zwalczania i szerzenia się
tych chorób są nader sprzyjające warunki, jak nadmierna ilość utrzy~

mywanych

na

terenie

miasta

obór i stajen

Z

obrotem

rocznym kilku

tysięcy sztuk bydła i koni oraz sprowadzanie w znacznej ilości materjału
rzeźnego do miasta pędem.
Szersze rozmiary przybrała jeJynie prysz:zyca bydła rogatego,
panująca w calem państwie już od roku 1925. Pierwsze wypadki jej
w mieście stwierdzono na wiosnę 1926 r. i pomimo, że jest to zaraza
nadzwyczaj łatwo i szybko szerząca się i objęte nią były dalsze i bliższe
okolice Łodzi, to jednak dzięki wytężonej pracy personelu weterynaryJnego udało się zapobiec dalszemu szerzeniu się tej zarazy, udzielająceJ się ludziom, a niebezpiecznej zwła~zcza dla dzieci; w listopadzie
r. b. została ona zwalczcma, a wprowadzone, z powodu jej stwierdzenia,

ograniczenia -

zniesiono.

Zaznaczyć

należy, że w okresie sprawozdawczym nie było wy~
padków przeniesienia na ludzi chorób zakaźnych odzwierzęcych.
Trudności
finansowe, z jakiemi wCllczyło miasto w okresie
-sprawozdawczym, nie pozwoliły, niestety, na zrealizowanie szeregu pro~
jektów 'Urzędu Weterynaryjnego, jak np. 1) rozszerzenie hal ubojowych
rzeźni Miejskich, nieodp\H-viadających rozmiarami swemi zwiększającym
się z roku na rok ubojom, 2) budowa zakładu sterylizacyjno-utylizacyjnego dla przerobu padliny, którego brak zagraża bezpieczeństwu
sanitarnemu miasta.

Tadeusz

WIsławski

Wydziału
Społecznej.

Naczelnik

Opieki

Samorządowa

Opieka

Społetzna

w

Łodzi.

Samorządową opiekę społeczną w Łodzi zapoczątkował w 1914 r.
Główny Komitet Obywatelski, który objął zarząd nad miastem po opusz~
czeniu go przez władze rosyjskie. Zorganizowano przy nim sekcję nie~

sieni a pomocy biednym, powierzając jej opiekę nad ludnością, pozbawio~
ną wskutek wojny pracy i środków utrzymania. Opieka ta polegała na
wydawaniu żywności, zapomóg pieniężnych, pożyczek i udzielaniu pomocy lekarskiej.
W dniu 15 -lipca 1915 r. Magistrat m. Łodzi, powołany przez nie~
mieckie władze okupacyjne, uchwalił utworzenie Delegacji Niesienia Pomocy Biednym (później nazwa ta uległa zmianie na Wydział Dobroczyn~
ności Publicznej, po wyjściu okupantów - na Wydział Opieki Społecznej).
Delegacja Niesienia Pomocy Bie3nym kontynuowała politykę Komitetu
Obywatelskiego, zajmując się ratownictwem ludności przez wydawanie zapomóg, obiadów, leczenie i pielęgnowanie chorych w domu.
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Okres likwidacji wojny był również okresem przełomowym dla
polityki opiekuńczej Samorządu m. Łodzi. Objęcie zarządu krajem przez
władze polskie, uruchomienie przemysłu, wypłacanie bezrobotnym zapomóg przez Państwo, były czynnikami, które w znacznym stopniu wpłynę
ły na zmianę działalności opiekuńczej.
Zdając sobie sprawę z tego, że
należy leczyc społeczeńc;two polskie z ran, zadanych mu przez wojnę, Samorząd m. Łodzi przeznaczył opiece społecznej jedno z pierwszych miejsc
w ogólnych zadaniach gospodarki samorządowej. Coprawda, W okresie
od stycznia 1919 r. do polowy 1920 r. zlikwidowano lub zmniejszono niektóre działy opieki, t. zw. wojenne, lecz jednocześnie przystąpiono do organizowania innych - stałych.
Na czoło zadań opieki stałej wysunięto opiekę nad dzieckiem. tworząc z tego naczelne hasło polityki opiekuńczej Samorządu m. Łodzi.
Oział ten rozwija! się najszybciej i najwc.ześniej objął zadania, wskazane
później w tej dziedzinie przez UsŁawę o opiece społecznej.
Rozwój tego działu najlepiej charakteryzują cyfry:
w r. 1920 - otworzono 3 instytucje:
1) Dom Wychowawczy dla niemowląt
2) Dom Wychowawczy dla dzieci Sw. Anny
3) Pogotowie Opiekuńcze dla dzieci.
W instytucjach tych umies'Zczono 339 dzieci.
otworzono Bursę dla chłopców w wieku od 14 do 17 lat na
1921
"
fi
50 miejsc.
otworzono Dom Wychowawczy dla dzieci w wieku przed1922
szkolnym na 120 miejsc.
otworzono 3 instytucje:
1923
" "
1). I?om Wychowawczy dla dzieci w wieku szkolnym na 150
mIeJSC
2) Bursę· dla dziewcząt na 50 miejsc

3) Internat przy szkole specjalnej dla zaniedbanych chłop
ców na 60 miejsc.
" " 1925 - otworzono Dom Wychowawczy dla chłopców w wieku szkolnym na 100 miejsc.
Przez wysunięcie na plan pierwszy opieki nad dzieckiem z konieczności mniejszą uwagę poświęcono innym działom, traktując je jako przejściowe lub mniej ważne. Dopiero Ustawa o opiece społecznej z dnia 16.
"1ll. 1923 r., ustalając przymus upieki i ·ujmując go w ogólną zasadę: "Zaspakajanie ze środków publicznych niezbędnych potrzeb życiowych osób,
które trwale lub chwilowo własnemi środkami lub własną pracą uczynić
tego nie mogą" - wskazała polityce opiekuńczej właściwą drogę.
Samorząd m. Łodzi, chcąc dostosować swoją działalność opiekuń
czą do Ustawy, zreorganizował w 1925 r. Wydział Opieki Społecznej, dzieląc go na 2 zasadnicze Oddziały-Opieki Otwartej i Półotwartej oraz Opieki Zamkniętej.
Oddział Opieki Otwartej i Półotwartej obejmuje:
a) zapomogi w naturze lub gotówce,
b) pomoc lekarską, śrocłki lecznicze i optyczno- ortopedyczne,
c) obiady dla dzieci i dorosłych,
d) Domy Noclegowe dla mężczyzn i kobiet oraz Schroniska dla
bezdomnych,
e) pomoc prawną,
f) pośrednictwo pracy dla służby domowej,
g) walkę z nierządem,
h) walkę z alkoholizmem,

bzi~nnik Źarządu m. Łodzi.
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i) zapomogi dla prywatnych instytucyj opieki otwartej.
Oddział Opieki Zamkniętej obejmuje:
1. opiekę nad dzieckiem w zakładach zamkniętych:

a) Miejskie Domy Wychowawcze
b) umieszczanie dzieci w prywatnych zakładach wychowawczych
c) sllbsydjowanie prywatnych zakładów zamkniętych, opiekują
cych się dziećmi,
d) leczenie dzieci, zagrożonych grużlicą, na kolonjach leczniczych,
letnich i półkolonjach,
e) leczenie dzieci~sierot, chorych na jaglicę, w specjalnych zakładach leczniczo-wychowawczych,
2) opiekę nad starcami i kalekami w zakładach zamkniętych:
a) Dom Starców i Kalek Chrześcijan,
b) umieszczanie starców i kalek chrześ~ ijan i żydów w prywatnych zakładach zamkniętych.
Według poszczególnych rodzajów qpieki, działalność samorządo
weJ opieki społecznej w Łodzi przedstawia się następująco:

OPIEKA OTWARTA i PÓŁOTWARTA.
A. Zapomogi.
Samorząd wydaje:

zapomogi gotówkowe:
a) na podróże do miejsc objęcia pracy, b) na komorne, c) na
utrzymanie, jako prze ci wdziałanie żebractwu. Najwyższa zapomoga wynosi na osobę zł. 1,50 dziennie.
zapomogi w naturze:
a) narzędzia pracy (siekiery, piły i t.p.), b) bielizn:\, odzież, obuwie.
B. Pomoc lekarska.

l pomocy lekarskiej kor:zystają osoby obłożnie chore, które świad
czenia Kasy Chorych wyczerpały, lub też nieubezpieczone, nieposiadają
ce środków na opłacanie porady lekarskiej i lekarstw.
C. Obiady dla dzieci i
a) dokarmianie dzieci

dorosłych.

szkół powszechnych.

, Od grudnia 1924r. Samorząd m . .Łodzi prowadzi całkowicie na
swój rachunek dokarmianie dzieci s2'kół powszechnych. Z akcji tej korzysta obecnie 5400 dzieci. Każde dzi ecko otrzymuje bezpłatnie codziennie w czasie zajęć szkolnych porcję posiłku, składającegO się z J /4 litra
mleka, 1 bułki j 9 gramów cukru. Koszt porcji wynosi około 18 groszy.
b) obiady dla dorosłych.
Obiady wydaje się dla pracowników fizycznych w 4 kuchniach:
1) w parku .,Źródliska", 2) Franciszkańska 27, 3) Franciszkań ska 85,
,4) Drewnowska 72. Ogólna ilość obiadów ~ 2500 dzie'nnie. Koszt porcji,
składającej się z 3/4 litra zupy mięsnej i 142 gramów chleba, wynosi około
-35 groszy.
Dla pracowników umysłowych - w kuchni w parku Sienkiewi.
·cza. Ogólna ilość obiadów - 12QOj koszt porcji. składającej się z 2 dań.

Dziennik Zarządu m. Łodzi.
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{zupa, mięso, jarzyna), wynosi około 82 groszy. Obiady wydaje się codziennie.
Pozatem Samorząd m. Łodzi subsydjuje dokarmianie dzieci, uczę
szczających do ochron, wypłacając na dziecko po 10 groszy dziennie.
Z akcji tej korzysta 1000 dzieci.
1). Mleko dla matek karmiących i niemowląt.
Samorząd m. Łodzi wydaje na swój rachunek 'za pośrednictwem
"Kropli Mleka" mleko dla matek karmiących i niemowląt-około 400 porcyj codziennie. Koszt porcji wynosi 35 groszy' (w r. 1926 wydano 119,9ge
porcyj mleka). OprócL tego "Kropla Mleka" otrzymuje stałe subsydjum
--- 1000 zł. miesięcznie.

E. Domy Noclegowe; schroniska dla bezdomnych.
Samorząd m. Łodzi prowadzi 2 Domy Noclegowe: dla mężczyzn
przy ul. 28 Pułktl Strzelców Kaniowskich 32 - na 200 miejsc, dla kobiet-przy ul. Cmentarnej 10a na 120 miejsc, oraz Schronisko dla matek z
dziećmi przy ul. Żeromskiego 44 na 60 miejsc. Oprócz tego Samorząd
wynajął dla rodzin bezdomnych i eksmitowanych pomieszczenia, w któIym zamieszkały 23 rodziny.
W chwili obecnej buduje się Miejski Dom Czynszowy, w którym
przedewszystkiem znajdą pomieszczenie bezdomni repatrjanci i eksmitowani z domów, grożących zawaleniem.
, Opłata w Domach Noclegowych wynosI 15 gr. za nocleg od oso·
by, zarobkującej na swoje utrzymanie.

F. Pomoc prawna
Patronat Prawny: Instytucja ta udziela pomocy prawne] osobom,
któremi miasto obowiązane jest opiekować Się na zasadzie Ustawy
o opIece społecznej. Pomoc ta polega
na umożliwianiu realizacji
uprawmen przez pojednanie strońj pr~ygotowaniu podań, pism i wszelkiego rodzaju środków
prawnych do sądów, instytucyj administracyjnych i t. p.j udzielaniu porad w przedmiocie unormowania w sposób prawnJ' stosunków życiowych; ułatwieniu zastępstwa prawnego
przed sądami i władzami administracyjnemi. Patronat jest czynny codziennie, za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt. Zgłoszenia do Patronatu przyjmuje się od godz. 8 i pół rano do lO-ej;

G.

Biuro Pośrednictwa Pracy dla służby domowej,

Biuro Pośred"ictwa Pracy dla służhy domowej - (Piotrkowska 92)
czynne codziennie, za wyjątkiem niedziel i świąt, od godz. 8 i pćł do g.
15-ej. Opłata pobierana jest tylko od pracodawców i wynosi 2 zł. Opłata
uprawnia do korzystania z pośrednictwa przez 2 tygodnie, o ile skierowane do pracy osoby nie zostaną przyjęte lub będą pracowały niedłużej
niż 3 dni.

H. Walka z

nierządem.

Samorządowa walka z nierządem w Łodzi polega na umieszczaniu za zgodą rodziców, opiekunów lub własną, dziewcząt w zakładach
wychowa wczo-popra wczych.
Obecnie w zakładach tego rodzaju w Łagiewnikach pod Krakowem, w Płocku, w Częstochowie, na Kadogoszczu (przedmieście m.Ło
dzi), znajduje się na rachunek Samorządu m. Łodzi 25 dziewcząt. Poza-

28.
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I. Walka z alkoholizmem.
Uchwałą

Magistratu z dnia 3.X 1924 r. i Rady

16.X 1924 r. przy Wydziale Opieki

Społecznej

powołana

Miejskiej z dnia
została do ży

cia Sekcja do Walki z Alkoholizmem,
Zadaniem
dzi przez:

Sekcji

jest

walka z alkoholizmem na terenie m. Ło

1) zakładanie i prowadzenie bezalkoholowych jadłodajni,
2) organizowanie zakładów leczniczych dla alkoholików,
3) dokonywanie wywiadów u osób, zatrz ymanych w stanie nletrzeźw,ym,
.
4) moralną opiekę nad cdkoholikami i materjalną pomoc dla ich
rodzin,
5) propagaridę walki z alkoholizmem i krzewienie idei wstrzemię~
żliwości zapomocą odczytów, wykładów, specjalnych publikacyj, wystaw' anŁialkoholowych, poradni zdrowotnych i t. p.
6) gromadzenie i opracowywanie przy współudziale i pod kierownictwem Wydziału Statystycznego Magistratu danych, dotyczących sprawy alkoholizmu:
7) wyjednywanie u miarodajnych ('zynników przepisów prawnych,
zmierzających clo ograniczenia liczby zakładów sprzedaży alko, holu, oraz innych przepisów, stwarzających podstawę dla całkowi
tej prohibicji.
Na czele Sekcji stoi Rada, której prezydjum stanowią przewodnizastępcy. Przewodniczącym Rady jest przewodniczący Sekcji.
Czynności, związane z wykonaniem zadań Sekcji oraz uchwał Rady, załatwia biur04 noszące nazwę Sekcji do walki z alkoholizmem.
czący

i trzej

.
Jest to pierwsza w Polsce tego rodzaju ~-samorządowa instytucja.
'Konieczne oszczędności nie pozwoliły dotychczas odpowiednio rozwinąć
działalności Sekcji.
Sekcja wydała 2 publikacje pod tyt.:
. 1) Miasto Łódź· w walce z alkoholizmem (praca zbiorowa, zawierająca
rozprawy ś. p. prezydenta M. Cynarskiego, D-ra Sto Skalskiego, D-ra
Mikłaszewskiego, Miecz. Hertza, Edw. Rosseta i innych),
2) Alkoholizm w Łodzi w świetle badań statystycznych. Autor - p,
Edw. ~osset, naczelnik Wydziału Statystycznego Magist~atu m. Łodzi.

f.

Chowanie zwłok biednych.

W celu zapobiegania wyzyskowi przez prywatne zakłady pogrzebowe i przyjścia z pomocą biednym mieszkańcom m. Łodzi, Samorząd
zorganizował w 1925 r, specjalny dział, który zajmuje się wydawaniem
trumien i przewoż~niem zwłok na cmentarz bezpłatnie lub za opłatą od
10 do 25 zł. w zależnośr.i od rozmiaru trumny,

OPIEKA

ZAMKNIĘTA.

Troska o odpowiednie moralne, umysłowe i fizyczne wychowanie
dz.ieci spowodowała, że Samorząd m. Łodzi przy organizow.ani~ Domów
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Wychowawczych i rozmieszczaniu w nich swych wychowanków
dniał ich wiek i płeć.

uwzglę

A. Do.my Wychowawcze,
Obecnie Samorząd m. Łodzi prowadzi pod SWOlm
mów Wychowawczych.

zarządem 9 Do-

1. l Miejski Uom Wychowawczy dla Niemowląt (ul. Tramwajowa' 15), przeznaczony dla J00 dzieci do 2 lat,
2. II Miejski Dom Wychowawczy dla dzieci' w wieku
szkolnym: (ul. KRrolewska 51) - J 20 dzieci od 2 'do 7 lat,

przed-

3. III Miejski Dom Wychowawczy dla dziewcząt w' wiek'u szkolnym (K0pernik a 51) - 120 dzieci od 7 do 14 lat,
.
4.

IV Miejski

Dom Wychowawczy dla dzieci

chorych na jagli(Nauka w za-

cę (Wiznera 25/27) 120 dzieci w wieku od 2 do 14 lat.
kresie szkoły powszechnej odbywa się na miejscu).
.

5. V Miejski Dom Wychowawczy dla chłopców w wieku szkolnym (Sienkiewicza 47) - - 100 dzieci w wieku od 7 do, 14 lat,
6. l l\1iejska Bursa dla chłopców, (ul. Sienkiewicza 47), dła60 chłp
pców w wieku od 14 do 17 lat. Przy Bursie zorganizowano warsztaty:
szewcki, rymarski, krawiecki, które w pierws,zym rzędzie obsługują Miejskie Domy Wychowawcze i inne instytucje miejskie.
Bursa dla dziewcząt (Kopernika 51), dla 30 dzie'"
Uczą się różnych robót, wchodzących
w zakres domowego gospodarstwa, oraz szycia, modniarstwa, hafciarstwa,
cholew karstwa i t. p.
'
7.

11 Miejska

wcząt w wieku od 14 do 17 lat.

8. Miejskie Pogotowie Opiekuńcze dla, dzieci (Sienk,iewicza 47
przeniesione z Pańskiej 44) - 50 dzieci od 2 do 14 lat. Czasowa opieka nad dziećmi bezdomnemi, zabląkanemi, żebrzącelni, i \\łóczęgami. Maksymalny okres przebywania w tej instytucji - ' 3 miesi'ące. Po tym cz~
sie, o ile dziecko' nie posiada prawnych opiekunów, zostaje umieszczone
w odpowiednim Miejskim Domu Wychowawczym lub pryv:atJ)ym na rachunek Magistratu.
'
,
,
9. Internat przy szkole specjalnej Nr. 78 (Nawrot 93), przeznaczony dla 50 chłopców w wi~ku szkolnym, t. zw. moralnie zaniedbanych.
W instytucji tej są izolowani chłopcy, którzy złym wpływem utrudniają
pracę wychowawczą w szkołach powszechnych. Kwalifikacja odbywa się
na zasadzie wniosków kierowników szkćł.

'W. s'lystkie Miejskie Domy Wychowawcze są pr~eznaC7.one przedewszystki~m dla sierot, półsierot, podrzutków CI 1\1. Dom Wychow.) i
tylko w wyjątkowych wypadkach mogą być w nich umieszczone dzieci,
posiadające rodziców (brak mieszkania, krańcowa nędza, zły wpływ, otoczenia i t. p.)
W Miejskich Domach Wychowawczych przebywa przeciętnie
575 dzieci. W roku 1925 przyjęto 853, wypisano 807.
Calkov.. ity koszt dzienny utrzymania l dziecka wynosi
średnio
2 zł. (naj niższy ---- zł. 1.79 w Hl M. Domu Wychow. dla dzieci w wieku
szkolnym, najwyższy -- zł. '2.5G' w,l l\1ieiskiej Bursie dla chłopców). Wydatki personalne w Miejskich Domach Wychowawczych wynoszą średnio
30 proc. (w 1924 r. -- 37 proc,). W 11 M. Bursie dla dziewcząt--2L: proc.,
w II M. Domu Wychowawczym - 37 proc.

30
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W zakładach
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leczniczo -

wychowawczych.

Wskutek znacznego zwiększenia się liczby przypadków zachorowań na jaglicę wśród dzieci prywatnych domów wychowawczych i świe
żo przyjętych do M. Domów Wychowawczych, powstała konieczność izo"
lowania tych dzieci w IV M. Domu Wychowawczy,m dla dzieci
na jaglicę,

chorych

Przepełnienie zakładu w znacznym stopniu utrudniło leczeni& i
Wydział Opieki Społecznej zmuszony był czynić starania o miejsca w za-kładach prywatnych. Dzięki tym staraniom umieszczono: w Zakładzie Leczniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego dla dzieci jas;rlicznych w Witkowicach - 37 dzieci za opłatą 2 zł. dziennie od dziecka, oraz w Zakładzie

Leczniczo-Wychowawczym w Sremie ci za opłat" 2 zł. 34 gr. dziennie.

C. uczenie w 8anaforjach, na kolonjach i

(od sierpnia 1925 r,) półkolonjach

dziec:,

27 dzie~

zagrożonych

gruźlicą.

W celu przeciwdziałania szerzeniu się gruźlicy wśród dzieci Miejskich Do~ów Wychowawczych i innych, których 'rodzice nie naleźą do
Kasy Chorych lub 'wiadczenia wyczerpali, jak również dzieci, uczęszcza
jących do szkół powszechnjch-Wydział Opieki Społecznej wysyła dzieci słabe do Zakładów
Leczniczych w Zakopanem, Busku i na Ko·
lonje Lecznicze w Gdyni,
W ostatnim roku leczono:
W Zakopanem (w Schronisku Leczniczem Uniwers. Jagiellońskiego)
przez cały rok 22 dzieci, płacąc po 3 zł. dziennie od dziecka.
-W Bwku (na kolonji im. D-ra Brudziilskiego) - 29 dziec'i w cią
gu 6 tygodni, płacąc za 10 dzieci po 3 zł., za pozostałe po 5 zł. dziennie.
W Rabce (M. Łódzkiej Kolonii Leczniczej) - 220 dzieci od maja
do wrJeśnia wł"cznie. Koszt dzienny utrzymania 1 dziecka - 3 zł.
W Gdyni (Kolonja Pomorskiego T-wa Opieki nad Dziećmi) -- w
m. lipcu i sierpąiu przebywało 55 dzieci. Płacono po 3 zł. dziennie od
dzieck ••
Pozate", przebywało na różnych kolonjach szkolnych 400
utrzymanie których opłacał Magistrat.

dzieci,

Ni.zależnie od tego Wydział Opieki Społecznej zorganizował w
parku 3 Maja półkolonje dla dzieci, uczęszczających do szkół powszechnych. Kwalifikowaniem tych dzieci zajmowali się lekarze-higjeniści.

Z pół~olonji tych korzysta corocznie w mies. letnich 2.000 dzieci
cod~iennie. D~ieci z krańców miasta są przewożone na koszt Magistratu
bezpłatnie tr"Jllwajami. Dzieci przebywają na półkolonjach od godz. 9 ra·
00110 4 po pot, otrzymują~ w tym czasie trzykrotnie posiłek.
Koszt dzienny utrzymania 1 dziecka wraz z
ttracyjnemi wynosił 90 groszy.

wydatkami

admini-

Opie~ę nad
dziećmi sprawują
wychowawczynie i higjenistki
Wydziału Oj wiaty i Kultury.' Dzieci słabe weran:Jują n~ sp~cjalnie w tym
celu pobud,?wanych dwuch leżalniach. oddzidnie dla chtopców i dziewcząt. Nadzór nad leżalniami mają higjenistki-sanitarjuszki, Opiekę lę~
karska na półkolonjach sprawowali lekarze-higjeniści.
-
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D. Umieszczanie dzieci

W

prywatnych zakładaeh wychowawczych.

Realizowanie polityki Sa~or7.ądu m. Łodzi, zmierzającej do obję;.
cia jaknajszerszego zakresu opieki nad dzieckiem, napotykało na poważne trudności z powodu braku miejskich instytucyj wychowaw~zych dla
dzieci przestępczych, ociemniałych, ułomnych, niedorozwiniętych i t. d.
Umieszczanie zaś w prywatnych zakładach tego rodzaju nie jest wskazane ze względu na różnicę systemów wychowawczych, stosowanych' przez:
łódzkie zakłady miejskię i prywatne.
Konieczność zmusiła Wydział Opieki Społecznej do umieszczania
dzieci w następujących prywatnych zakładach wychowawczych:
w Zakładzie dla Ociemniałych w Warszawie za opłatą zł. 1.50
dziennie,
w Domu Sierot ,,5ienkiewiczówka" -- za opłatą 2 zł. dziennie,
ściele

w lnter~acie dla chłopców Towarzystwa "Przyszłość"
Dobrego Pasterza ~ za opłatą l zł. dziennie.

przy Ko-

E. Subsydjowanie prywalnych internatów, opiekujących się dziećmi.
Ze sprawą umieszczania dzieci w prywatnych zakładach połączo
na jest sprawa subsydjowania tych instytucyj przez Samorząd m. Łodzi.
Dla zapewnienia sobie stałego j kontaktu z prywatnemi instytucja~i:' wychowującemi dzieci w internatach, Magistrat m. Łodzi, na' woiosek Wydziału Opieki Społecznej, przyznaje tym instytucjom sybsydja, licząc po
35 groszy dziennie na dziecko. (Ogólna suma wypłaconych' w roku 1925
8ubsydjów wyniosła 59.887 złotych.
F. Opieka nad slarcami i kalekami W zakładach zamknitlgch.
Dzięki staraniom Wydziału Opieki Społecznej uzy,kąno. w r. 1924
zgodę Łódzkiego Chrześc. Towarzyst-wa Dobroczynności :na przejęcie' zarządu Domem Starców i Kalek przez. Magistrat ~. Łod7i. przejęcie". tej
instytucji przez Wydział Opieki Społecznej nastąpiło w Clpiu l marca
1925 roku.
_
Z chwilą przejęcia 7.większono ilość miejsc z 250 do 384. W ci,·
gu 1925 r. przyjęto 63 osoby, wypi~ano 39. Chorych obłoźQie (chronicznie) było 130 osób.
.

Dr. Stanisław Gutentag
Lekuz nacz, miejskich szkół powsz.

Fragment z

działainoki

Magistratu

m.

ŁOdzi

w dziedzinie higjeny szkolnej- .
Punktem zwrotnym w dziejach szkolnictwa łódzkiego jest wpro.
wadzenie we wrześniu 1919 r. przymusu szkolnego. W r. 1914 do 8~k6ł
ludowych miejskich uczęszczało 15.330 dzieci, w czerwcu 1919 r., t. j. 'p ..
statnim przed wprowadzeniem obowiązku powszechnego nauczania, było
w szkołach 30.388 dzieci, w styczniu 1920 r., tj. pierwszym roku pr~ymu8U, liczba ta wynosiła
50.468, w styczniu 1923 r. - 61.637, obecnie
zaś

54,OJO.

Dokonano więlkiego dzieła w ciągu b. krótkiego czasu i to w
chwili, gdy miasto nie posiadało ani jednego własnego gmachu s~ko~neto.
Rozmieszczono dzieci z musu w wynajętych lokalach, nic· więc

bz~ennik Zarządu m. ŁodzI,
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dziwnego, ż~ wielka ilość tych pomieszczeń nie odpowiadała wymaga~
nIOm higjeny i posiadała bardzo wielkie braki.
Magistra~ m~' Łodzi, zdając sobie sprawę, że stan taki może być
tylko przejściowym, zajął się energicznie sprawą budowy odpowiadają
cych swemu przeznaczeniu gmachów szkolnych. I rzeczywiście, w ciągu
krótkiego czasu Magistrat, nie bacząc na krytyczny stan swych finansów,
'oddał do użytku dziatwy szkolnej 8 wzorowych budynków szkolnych,
-a mianowicie: w roku 1922 szkołę przy ul. Zagajnikowej, w której obe~
cnie uczy się 1.345 dzieci, w r. 1924 trzy gmachy szkolne: przy ul. Kon:stantynowskiej na 424 dzieci, przy ul. Cegielnianej na 756 dzieci i przy
,ulicy Marysińskiej na 2.182 dzieci, w roku }925 również trzy szkoły: przy
ul. Drewnowskiej na 1819 dzieci, na Rokiciu na 1.258 dzieci i przy ul.
Now-o~Targowej na 1.028 dzieci, w r. 19.~6 szkołę przy ul. Wspólnej na
'603 dzieci; w roku zaś bieżącym oddany będzie do użytku powszechnego
jeszcze jeden nowy budynek szkolny przy ul. Podmiejskiej w Nowych
Chojnach na 2.000 dzieci. Obecnie więc już na ogólną ilość 54.000 dzie-ci szkolnych. 11.400, t. j. 2ł proc. pobiera naukę w warunkach możliwie
najlepszych, zapewniających im prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy.
W czterech .nowych szkołach są urządzone kąpieliska, a mianowicie: przy ul Dre'wnowskiej jest 60 natrysków, na Rokiciu 2! natryski,
przy Marysińskiej - 12 i przy. ul. Nowo~ Targowej - 24. Z tych kąpielisk
korzystają również i dzieci ze szkół, znajdujących się w pobliżu.
.
Przytoczone t~ dane liczbowe zawierają w sobie tyle treści i tak
dobitnie ~ówią same za siebie, że wszelkie objaśnienia i komentarze są
zbyteczne.
Drugitn.ważnym mqmentem w dział.alności Wydzi::lłu Oświaty i Kultury
W dziedz~nie hi~j~?::r szk,ol[lej, .zas_ługl\jący~ n~ specjalne podkreślenie, jest
powotame do ZyC13 szkoł dla chorych na Jaghcę..
_
.Lekarze' szkolni jui w r. 1921 zauważy li, że i lość dzieci, dotknię~
tych tern' cierpieniem, stale wzrastą j że leczenie ambulatoryjne do celu
nie' doprowadzi; wychodząc zaś z założen!a, iż racjonalna walka z każdą
chorobą zarażliwa,; a więc i _jaglicą, polęgać winna na
odosobnieniu
chorych od 'zdrowych -- wystąpili do Magistratu z wnioskiem otwarcia
dla tej grupy dzieci szk'ółspecjalnych. Magistrat poparł initjatywę Wy~
działu Oświaty .!<1l1tury i już w listopadzie r. 1922 trzy takie szkoły zostały otwarfi.
Poniższa tabelka dobitnie ilustruje działalność ty~h ,sżkół od chwi~
li ic~ powstania.
I

Ogólna
liczba
szkólrty . dzlbci
Rok

1922/23
1-92a.j24

731
' 1.181

11q2łtll5

910

1-925/26

118

Ilość

nowo.,
ptzyj"ęfych

731

749
403
294

Ilość

or

wy1e ..
czonych

wyle~

228
482
-364
240,

'o

IlośĆ pozostałych

czonych'

na rok następny

31.2
40
40
33.4

503
578

511
457

. .O h.e.cllie , t. j. W kwietniu -1927 r., we wszystkich tych szkołach
się 413, dzieci. .: ,
Rubryka pierwsza oraz druga wykazują, że tak ogólna ilo~ć dzieci
W tych . szkqtą~h, jilki - nowoprzyjętych z roku na rok. znakomicie się
zmjęjs~.ill ,c.o tembardziej się uwidoczni, gdy zwrócimy uwagę na ilość o·
becnie znajduj-ącycn się- d,.ieci -w szkołach.
.
Jest to dowód celowości i skutecznoś<zi walki z jaglicą na terenie
ł1\iejskich szkół powszechnych.

znaicl'-tie

Nr.

Dziennik Zarządu m. ŁodzL
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PROCiRAM ZJAZDU.
PIERWSZY DZiEŃ:
NIEOŹIELA - 24 KWIETNIA -1927 ROKU;
Godz. 10 m. 30 -- Mśza św. w kaplicy Domti-:'Starc6w i Kalek ~ uL
Prezydenta Narutowicza Nr. 60,
- Uroczyste otwarcie Zjazdu W sali posiedzeń Rady
11
Miejskiej:
a) Zagajenie Zjazdu przez przewodniczącego kornitetu. Organizacyjnego - p.Wic,eprezydenta miasta
Łodzi, Inż. W. Wojewód2:kiego.
b) Wyhór Prezydjum Zjazdu.
c) Przemówienie Przewodniczącego Zjazdu.
dl Przemówienie po~italne.
.
- l) Prof. Dr. Karaffa-Korbult -,- Wilno:
12

.. Zasady hlg)el'y pracy" •.
2) Prof, Dr, Gądzikiewicz -. Kraków:

.. Schemat badania zakład~w.przemysłowych pod
higjenlcznym".

wzgi~dem

3)

Łódź~

Dr. Lewy -

.,

..Stan· sanitarny fabryk w

Łodzi".

4) Dr. Inż. Broniakowski ,- Pabjan.ice:

..Hlgjena pracy w przemyśle chemicznym".
5) Dr. {BudzińskQ- Tylicka- W.arszawa:
..Ustawodawstwo a higIena pracy koblet~·.
"

2

do

3

Przerwa .- Śniadanie w· salach Rady Miejskiej,

Posiedzenie

popołudniow.e

--'---

od godz, 3 do godz. 6.

1. Prof. g/mn. Lorenlz - Łódź:
..Jak powstała Ł6df nowoczesna".
2. Dr. Skalski ~ Łódi; .
•• Stan sanitarny mi~st wojew6dztwa ł6dzkfego u •

3. Dr.

Starzyński

._- Łódź:

.. Stan sanitarny m.

Łodzl u •

4. Dr. Mitlelstaedl - Łódź:·
..Szpitalnictwo m. Łodzi".

5. Dr. Slerling .. Walka z

Łódź:
gr.uźlicą w Łodzi".

6. Dr. Szmerlowski - Łódź:
" Walk.a ze suzuram.i Wł;.odzi •
O go dz. 6 m. 30 obiad, wydany przez Magistrat m. Łodzi.
u

DRUGIDZIEN:·
PONIEDZIAŁEK

Posiedzenie

25 KWIETNIA 1927 ROKU.
przedpołudniowe

od godz. 9 r. do godz. 12 w poł.
1. [ni Rudolf -- Warszawa: . _ .

..Walka z dymem z punktu wldz~nla zdtowJa

pub licznego".

[hiennik Larządu m. ŁodzL
2. Inż. Rodewald -

Nr, 16.

Łódź:

.,Stan Jadymienia m. Łodzi I wnioski praktyczne....
3. Doc. Dr. Safarewicz -

.,Oczyszczanle
wowego".

4. lnż. Skrzywan -

Wilno:

łdek6w

. ..Kanalizacja m.

za

pomocą mułu

akty-

Łódź:
Łodzi. II.

O.d godz. 12 de 3 po pot zwiedzanie robót k,lnalizdcyjnych pod kierunkiem inż. Skrzywana, lub też zwiedzanie nowo wybudowanych gmachów szkół powszechnych oraz miejskiego zakładu. kąpielowego.

Posiedzenie

popołudniowe

od godz. 4 do godz. 6.
1. Dr. Szulc -

Poznań:

OgrOdki działkowe oraz Ich znaczenie higIeniczne dla miastu.

II

2. Dr. Bortkiewicz6wna -

Wilno:

.. Przyczynek d0 badanfa
wego".

zmęczenia

zawodo-

3. Dr. Rymaszewski -- Wilno:

..Sanitarne warunki w garbarniach \Al lina",

Łódź:
zakładach drukarskich".
Dr. Kryszek - Łódź:
uCzęstośt I Jakołt wypadków nieszczęśliwy ch

4. SI. Kempner -

•• HlgJena pracy w

5.

przy pracy w fabryce włókienniczej, zatrudnia3.000 robotników I wnioski praktyczne".

JąceJ

takończenie obrad Zjazdu.
Godz. 6 po pol.
1. Uchwalenie wniosków, zgłoszonych podczas c brad
Zjazdu.
2. Wybór Komitetu Wykonawczego.
3. Ustalenie czasu i miejsca Vll Zjazdu.
4. Zamknięcie Zjazdu.
We wtorek - 20 kwietnia zwiedzanie fabryk, ewentualnie kanalizacji, zakładu kąpielowego i miejskich gmachów szkolnych~ Szczegółowe informacje - w biurze
Zjudu.

Miejsce I biuro Zjazdu -

sala posiedżel\ Rady Miejskiej ul., Pomorska 18.

KRONIKA MIEJSKA
- Zamknlt:cle Wystawy PrzeciwalkOholoweJ_ W dniu 6 b. m. naatąpiło zamknięcie

bawiącej

w Ło"

cfzi przez 2 tyg wystawy przeciw·
alkoholowej. Wystawę zwiedziło
6.697 osób; Wśród zwiedzających
przeważała młodzież szkolna.
Ze sprawozdania, opracow;nego

przez kierownika wystawy -- p. M.
wypowszechnych, 10 wykładó~ dla 1.176
uczniów szkół średnich, 9 wykładów
dla 714 uczniów szkół zawodowych,
3 wykłady dla nauczycielstwa, 1 wykład dla 86 słuchaczy seminarjum

Skibę, wynika, że odbyło się 3t:
kładów dla 3.856 uczniów szkół

Nr, 16.

Dzienn ik Zarządu m. Łodzi.

35.

ducho wnego , 5 wykładów dla 319
osób ze sfer robotn iczych i 4 wykłady dla 300 funkcj onarju szy policji

zawiad omien iach,
w
ów lub wycho rodzic
wysyłanych do
h dzieci.
nionyc
wymie
wyżej
w
wawcó

państwowej.

- Z Komitetu Rozbudowy Miasta.
W poniedziałek, dnia II-go b. m.,

W czasie trwani a wystaw y odbyły się w Łodzi .dwie k?nfer encje,
poświęcone spraWI e walkI z al~oho
lizmem . Pierws za odbyła SIę w
"Kole współpracy intelek tualne j wyż
szych ur~ędnik6w .m}ej~kich". pod
przew odmct wem mle)"k lego Inspektora zdrow ia d-ra A. Starzyńskiego;
temate m obrad była kwestJ a współ
działania samorządu miejsk iego w
akcji przeci walkoh olowej . Pozate~
w sali Rady Miejsk iej odbyła SIę
public zna konfer encja przeci walko holow a na której wygłosili referat y
przyby li z "v.,' arszaw y przeds tawici ele Polski ego Towar zystwa WalkI z
Alkoh olizme m "Trzeźwość" pp. red.
Jan Szymański i dr. Lalew ski.
Wystawą przeciwalkoholową opiekował sie na tereni e. m. Ł~dzi
specja lnie zawiązany KomIt et, kto.::'ego przewodniczącym by} ś. p. prezy-

zvdent M. Cynars ki. Pozate m w
skład Komit etu wchod zili przeds tawiciel e władz, organi ::acyj społecz
nych, duchowieństwa~ świ.ata lekar!kiego i sfer naucZY CIelskI ch.
Kierow nictwo wystaw y zamier za

wydać książkę pamiątkową z pobytu swego w Łodzi i miasta ch oko-

licznyc h.

-- Szczepienia

ochronne

ospy.

Za przykładem lat ubiegłych Wydział Zdrowotności Public znej w dn.
9 maja r. b. przystępuje do szczepienia ochronne(~o ospy u dziec5.
VI roku bieżącym szczep Ione
będ1 dzieci, urodzo ne w 1926 rok~.
Szczep ienia te trwać będą do dllIa
21 r.iaja r. b., zaś sprawd zanie, czy
ospa się przyjęła, od 23-go do 31-go
maja r. b.
Szczep ienia dokon ywane będą
przez lekarz y sanitar nych, w lokalach Dozor ów Sanita rnych, od godziny B-ej do lO-ej rano.
Dzień i goclzin a, o której należy
przybyć do szczep ienia ospy będą

wymie nione

odbyło się pod
ś. p. prezyd enta

przew odnict wem
M. Cynar skiego
Komit etu Rozbu dowy

posied zenie
Miasta .
Jednym z przedm iotów obrad
była kwest ja remon tu zniszc zonych
budyn ków. W sprawi e tej postanowio no wystąpić do Magis tratu
z wniosk iem o postar anie się o fundusze, które by mogły służyć na
przepr owadz enie remon tu w wypadka ch, gdy właściciel nie jest
odremontować posesj i
stanie
w
z własnych fundus zów.
W związku z tern Komit et uchwa lił zwrócić się do Magis tratu ('I wybudow anie barakó w dla lokato rów
remon towan ych domów na czas
r. przepr owadz ania remon tu.
Pozate rn na posied zeniu zreasu J
. mowa no powziętą poprze dnio uchwałę nieprz yjmow ania-z e wzglę
du na nawał podań i brak odpowiedni ch fundus zów - nowyc h podań na budowę domów i postan owIOno podan ia te przyjmować nadal.
Po dłuższej, ożywionej dyskus ji,
uchwa lono, by w pierws zej koleji
rozpat rywan o podan ia na budowę
domów O mieszk aniach , składają
cych się z 1 lub 2 pokoji z kuchnią.
Nadto Komit et postanowił przyjąć następujące jednos tkowe ceny
koszto rysow e za l m. sześcienny
budow li: dla budyn ków małyc~, na
krańcach miasta , hez instala cji kanalizac yjnej, wodociągowej i świe
tlnej .- zł. 25; dla oficyn boczn ych
bez instala cyj, wykończenia skrom nego - zł. 30; dla budyn k?w f~onto
wy ch (zależnie od wykon czenla ) zł. 35 do 40.

Zachorowania na choroby zakaźne w Łodzi. W ubiegłym ty-

godniu , t. j. od dnia 10.lV do 16.lY .r. b
zgłoszono do OddZIału

włącznie,

Dziennik

36.

Zarządu

.S~nitarnego przy Wydziale Zdro~
wotności Publicznej następujące wy~
padki chorób zakaźnych:
Dur brzus"lny 6 wypadków (w
ub. tygodniu 8 wypadków), płonica

m.

Łodzi.

Nr. 16.

17 t18), brOIlica 13 (' 6), odra! 5:
(35), drętwica karku O (O), gorączka
połogowa 1 (3), róża O(O), krztusiec
O (O), jaglica O(O), czerwonka O (0)-

razem 52 wypadki {BO).

Z ŻYCIA MIAST POLSKICH
Prezydjum Rady Miejskiej
w Kr61. Hucie.
W środę, dn. J3 b. m. odbyło
się konstytucyjne zebranie Rady
miejskiej w Król. Hucie. Po wprowadzeniu w urząd radnych, nastą
pił wybór prezydjum Rady, do któ~
rego wybrano na przewodniczące~
go dyr. Stróżyka, na wiceprzewo~
dniczącego Theimerta, na sekreta~
rza Kopela.
Ponieważ nie doszło do porozumienia z członkami frakcyj niemieckich w sprawie kompromisu, fra-

Ru[h wydawniny.
"Oblicze

polityczne

ludności

m.

Łodzi".

W ostatnich dniach

ukazała się

na półkach księgarskich nowa praca p. Edwarda Rosseta, naczelnika
Wydziału Statystycznego Magistratu m. Łodzi, p. t. "Oblicze p()lity~
czne ludności miasta Łodzi w świe~
tle statystyki wyborczej".
Na treść pracy składa się ana~
liza wyników wyborów do: l) I~ej
Dumy Państwowej w 1906 r., 2) II
Dumy Państwowej w 1907 r. 3) III
Dumy Państwowej w 1907 r., 4) IV
Dumy Państwowej w 1912 r., 5) Ra~
dy Miejskiej w 1917 r., 6) Sejmu
Ustawodawczego w 1919 r., 7) Rady Miejskiei w 1919 r., 8) Sejmu w
1922 r., 9) Senatu w 1922 r. i 10)
Rady Miejskiej w 1923 r. W przypisach przedstawiony. jest rozwój
Redaktor:

Marjan Tarłowski.

kcja polska zrezygnowała z propo ..
nowanych jej miejsc w prezydjum,.
wobec czego do prezydjum Rady
weszli sami Niemcy.

Nowe wybory do Rady Miejskiej
w Pruszkowie.
P. wojewoda warszawski zarzą
dził ponowne wybory
do Rady
miejskiej w Pruszkowie na dzień
22 maja.
Jak wiadomo, poprzednie wybory, odbyte 16 stycznia r. r. zostały unieważnione.

poszczególnych stronnictw politycznych na terenie m. Łodzi.
Omawiana praca, mimo że zasadniczo oparta jest na materjałach
statystycznych, ma charakter raczej
rozprawy historyczno politycznej.
Wynika to przedewszystkiem z szerokich ram, jakie autor zakreślił
swym badaniom, a następnie ~ obfi~
tego zasobu danych o rozwoju stron-o
nictw politycznych, któremi to danemi autor ilustruje swe wywody.
Końcowe rozdziały, zawierające
analizę wyników ostatnich wyborów

do Sejn\u, Senatu, Rady Mie1skiej i
Kasy Chorych - posiadają ponadto
znaczenie aktualne, gdyż dają obraz
obecnego ustosunkowania sił po ..
szczególnych grup politycznych na
terenie Łodzi.
Wzmiankowana publikacja zo'"
stała wydana z zasiłku Magistratu
m. Łodzi.
Wydawnictwo ~arządu m. Łodzi ...

----------------~~-----Tłeunl . . .Rozw6J" Udf. ai. Kołe ••,. .

