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Łódź

godnie uczci lO-lecie odzyskania
Niepodległości,

Z inicjatywy p. prezesa Rady Miejskiej. inż J. Holcgrebera, dnia
21 ub. m. odbyło się posiedzenie organizacyjne, poświęcone sprawie powołania Komitetu uczczenia lO-ej rocznicy niepodległości Państwa Polskiego.
Z pośród licznych zaproszonych osób i przedstawicieli instytucyj -. przybyli na zebranie: PP. wicewojewoda St. Lewicki, D-ca O. K. Nr. IV.
gen. Małachowski, .T. E, Ks. biskup Tymieniecki, w zastępstwie p. prezesa
Sądu Okręgowego sędzia Korwin - Korotkiewicz, prezes Izby Skarbo~
wej - Towarnjcki, starosta grodzki J. Strzemiński, starosta A. Rżewski,
komendant P. P. Izydorczyk, komendant miasta - pułk. Walicki, naczelnik T. Czapczyński, przedstawiciel Gminy Wyznaniowej Żydowskiej adw. J. Wajcman, prezes Syndykatu Dziennikarzy - red. Cz. Gumkowski,
dyrektor Oddziału Banku Polskiego - T. Czerlunczakiewicz, dyrektor
oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego Greger, d-ca piechoty dywizyjnej 10 dyw. piech. - pułk. O. Frank, d-ca 28 p. S. K. - pułk. Oziewicz, d-ca 4 p. a. c. - pułk. Szaniawski, przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża - pułk. Fogel, prezes Izby Lekarskiej --- dr. Tomaszewski:
w. z. komendanta Łódzkiej Strc?ży Ogniowej Ochotniczej -- inż. Brzozowski, prezes zarządu Ł. S. O. O. J. Jarzębowski, dyrektor Teatru Miejskiego - B. Gorczyński: w zastępstwie dyrektora Teatru Popularnego M. Mieczyński, dyrektor Galerji Miejskiej - M. Dienst1-Dabrowa, dyrektor Biura Rady Miejskiej - P. Rundo, kiero\Vnik Oddziału Prasowego
Magistratu - redaktor B. Dudziński, przedstawiciel ZVI/. Legjonistów Malinowski, przedstawiciel P. O. W. --;- prof. R. Petrykowski, przedst.
Zw. Strzeleckiego dr. H. Felix, przedstawiciel "Ligi Mocarstwowego Roz-
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- - - - - - - - - ------------------------woju Pols1 iil - adw. St. Pawłowski, przedst. Stow. Rob. Chrz. - radny
Cyrański, p·zedst. Zw. Przem. Włók. Państwa Polskiego - poseł Solański:
przedst. Krajowego Zw. Przem. Włók. - prezes E. Babiacki, przedst.
Stow. Polski~h Kupców i Przemysł. Chrześcijan - A. Jurkiewicz, przedst.
Centr. Stowarzyszenia Kupców - M. Goldberg oraz przedst. Stow. "Rodzina Wojskowa" dr. M. Więckowska. Z powodu rozlicznych zajęć i obowiązków, bądź też z powodu nieobecności w Łodzi nie mogli przybyć
PP.: wojewoda Jaszczołt, d-ca 10 dywizji piech. gen Olszyna-Wilczyński,
ks. biskup TOIrczak, inspektor P. P. Niedzielski; kurator Okręgu Szkolnego - Ryniewicz, prokurator S. O. Szmidt, d-ca 31 p. S. K. - pułk.
Grott, d-ca 10 p. K. a. p. - pułk. Zdziechowski, szef sztabu D. O. K. pułk. . Szafran, wit:eprezesi R. M. Klim, dr. Szyfman, dyr. Wolczyński,
prezydent B. Ziemięcki, wiceprezydent dr. Wieliński i Rapaiski, prezes
Stow. Adwokatów -- adw. Bilyk, ks. pastor J. Dietrich, prezes P. Macierzy
Szkolnej - dyr. P. Maciński, prezes Stow. Techników - inż. E. Wagner,
prezes Związku Teatrów Świetlnych - sen. -Wodziński jakoteż przedstawiciele Okr. Kom. Zw_ Zaw. i Po18kich Zw. Zaw.
.
Posiedzenie zagaił p. prezes inżynier Holcgreber, podnosząc
znaczenie święta lO-lecia odzyskania Niepodległości i wskazując na potrzebę godnego tego święta uczczenia. Następnie, przez ak1amację powołano na przewodniczącego zebrania p. prezesa Rady Miej skiej, który
zaprosił do stołu prezydjalnego, iako sekretarza, p. redaktora Gumkowskiego. Przystąpiono zkolei do następnego punktu porządku obrad, mianowicie do omówienia charakteru obchodu lO-lecia Niepodległości, przyczem zabierali głos w dyskusji p. p. preżes Holcgreber, wicewojewoda Lewicki, starosta Rżewski i adw. Pawłowski.' W przemówieniach podkreślono konieczność nadania proj ektowanym obchodom i uroczystościom
charakteru powszechnego, poza tern zaś wskazano; że najpiękniejszem
.i najtrwalszem uczczeniem święta Niepodległości byłoby zainicjowanie
w dniu tego święta jakiejś doniosłej akcji oświatowej czy społecznej.
W związku z tern wysunięto parę projektów, jak np. założenie w Łodzi
wyższej uczelni, założenie Muzeum pedagogicznego; rozpoczęcie budowy
Domu Ludowego.
W dalszym ciągu posiedzenia .zebrani - uznawszy się, na wniosek
p. przewodniczącego Holcgrebera, za organizacyjny Obywatelski Komitet
Obchodu i powoławszy doń, prócz wymienionych wyżęj instytucyj,
Związki Hallerczyków i Dowborczyków, przystąpili do wyboru Komitetu
Wykona wczego, który zajmie się szczegółowem opracowaniem planu
i programu obchodu.
Do Komitetu Wykonawczego, który posiadać będzie prawo kooptacji, powołani zostali przez aklamację: PP. wojewoda Jaszczołt, gen. Małachowski, J. E. ks. biskup Tymieniecki, kurator Ryniewicz, prezes inż.
Holcg~eber, wiceprezes dyr. Wolczyński, prezydent Ziemięcki, wiceprezydent dr. Wieliński, wiceprezydent Rapaiski, d-ca 28 p. S. K. - pułk. Oziewicz, adw. Pawłowski, prezes Gminy Żydowskiej - Mincberg i ks. pastor
Kotula.
Pierwsze zebranie Komitetu Wykonawczego odbyło się w sobotę,
dnia 29 września.
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Kontrola weterynaryjna na terenie m. Lodzi.
w celu nawiązania ścisłej łączności terytorjalnej mieszkańców
odległych dzielnic m. Łodzi z odnośnymi okręgowymi lekarzami weterynaryjnymi, uproszczenia biurowości licznych obecnie spraw weterynaryjnych, oraz zbliżenia miejskich lekarzy weterynaryjnych do rolnej ludności
terenów przyłączonych do miasta i zaspokojenia, w bliższej przyszłości,
jej potrzeb w zakresie pomocy weterynaryjnej, - Wydział ZdrowotnoścI
Publicznej Magistratu na wniosek Miejskiego Urzędu Weterynaryjnego
w związku z zaangażowaniem nowego kierownika, reorganizuje miejską
sanitarno-policyjną służbę weterynaryjną.

W związku z tern, z dniem 1 października 1928 roku teren miasta
pod względem sanitarno-policyjno-weterynaryjnym został podzielony na 4 okręgi, obsługiwane przez odnośnych lekarzy weterynaryjnych
okręgowych i przydzielony im fachowy personel pomocniczy.
I okręg obejmuje tereny 3, 2 i 5 komisarjatów polic. (czyli 8 i 2
dozory sanitarne) z siedzibą, PL Wolności 1, tel. Nr. 2-42, godz. urzędo
wania 8--10 rano.
Kierownik .- lekarz weterynaryjny J. Zachert.
II okręg - tereny 8, 9, 11 i 14 komisarjatów polic. (czyli 5 i 6 dozory
sanitarne) z siedzibą - ul. Sosnowa 1 (róg Napiórkowskiego), telefon
Nr. 18-16. godz. 8-10 rano.
Kierownik - lekarz weterynaryjny Teodor Wysocki. Temuż lekarzowi porucza się czasowo nadzór nad rakarnią przy ul. Dolno-Wschodniej Nr. 25.
III okręg - tereny l, ~, 6, 7 i 10 komisarjatów polic. (czyli 1, 3
i 4 d9zory sanitarne) z siedzibą - ul. Żeromskiego 4, telefon 210-57, godz.
8-10 rano.
Kierownik - lekarz .weterynaryjny Aleksander T amilin. T emuź
lekarzowi porucza się czasowo nadzór nad targowicą przy Rzeźni Miej.-skiej.
IV okręg -- tereny 12 i 13 komisarjatów policyjnych (czyli 7 dozór
sanitarny) oraz miejski zakład sterylizacyjno-utylizacyjny, mający powstać
w tym okręgu.
Wykonywanie nadzoru weterynaryjnego na tvm terenie porucza
się czasowo lekarzowi weterynaryjnemu II-go okręgu p. Wysockiemu.
Poruczony z ramienia Urzędu Weteryparyjnego zakres czynności
okręgowych lekarzy weterynaryjnych na terenie właściwego okregu obejmuje następujące sprawy:
1. stwierdzanie i rozpoznawanie chorób zaraźliwych oraz stosowanie
na miejscu środków przepisowych w walce z zaraźliwemi chorobami "'zwierzęcemi i przedstawianie odnośnych aktów Miejskiemu
Urzędowi Weterynaryjnemu,
2. dokonywanie wszelkich szczepień zwierząt i pośredni nadzór nad
przeprowadzaniem tych szczepień przez lekarzy weterynaryjnych
Łodzi

wolnopraktykujących,

3. bezpośredni nadzór nad wykonywaniem przepisów o obrocie handlowym zwierzętami i surowemi produktami pochodzenia zwierzęcego,

4. perjodyczna kontrola obór i produkcji mleka,
5. bezpośredni nadzór nad sposobem wykonywania podkownicŁwa oraz
prowadzenia rej estru wykwalifikowanych podkuwaczy,
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6. nadzór nad mleczarniami (hurŁowemi zlewniami), zakładami tuczenia zwierząt dla celów przemysłowych, wspólnem.i pastwiskami,
stajniami zajezdnemi i przedsiębiorstwami handlu z.wierzętami,
7. nadzór nad stajniami i chlewami w zakresie odnośnych obowiązu
jących przepisów Rady Miejskiej,
8. nadzór nad rzeźniami pt::\.ctwa,
9. współudział w :1adzorze nad miej scami przerobu i sprzedaży mięsa,
10. współudział w nadzorze nad miej scami sprzedaży ryb,
11. prowadzenie statystyki weterynaryjnej i składanie danych statystycznych Miejskiemu Urzędowi Weterynuryjnemu,
12. zawiadamianie odnośnych dozorów sanitarnych i komisarjatów policyjnych o stwierdzeniu pryszczycy, wąglika, nosacizny, wścieklizny
i otwartej gruźlicy wymienia krów,
13. współdziałanie, w razie odwołania się, z wojskowemi organami weterynaryjnemi w ~alce z zaraź!iwemi chorobami zwierzęcemi
. w oddziałach wojskowych i udzielanie pomocy weterynaryjnej
w wypadkach nagłych, podczas nieobecności wojskowego lekarza
weterynaryj nego,
14. nadzór nad czynnościami osób! trudniących się zarobkowem leczeniem zwierząt, anieposiadających dyplomu lekarza weteryna
ryjnego,
15. sprawy ochrony zwierząt,
16. sprawy zlecone przez Miejski Urząd Weterynaryjny.
Inne przewidziane ustawami agendy sanitarno-policyjno-weterynaryjne oraz kontrola nad czynnościami okręgowych lekarzy weterynaryjnych i przydzielonego im personelu pomocniczego najeży do Urzędu Weterynaryjnego i spoczywa w ręku .M.iejskiego Inspektora Weterynaryjnego.

Oddziału

SPRA WOZDANIE
Sanitarnego przy Wydziale Zdrowotności Publicznej
. za miesiąc czerwiec 1928 r.
l,

Oględziny

sanitarne,

Liczba dokonanych oględzin sanitarnych:
A. Nieruchomości'w miesiącu sprawozdawczym - 1086, w miesią
cu poprzednim - 305.
B. Miejsc sprzedaży w mies. sprawozd. - 622, w miesiącu poprzednim - 184.
C. Przedsiębiorstw i zakładów w mies. sprawozd. - 419, w mies.
poprzednim - 63.
D. Przesłano do analizy 158 prób artykułów spożywczych (w ma-o
ju 37). Zakwestjonowaniu uległo 32 próby, wniosków karnych wystosowano 29.
W czerwcu poddano oględzinom sanitarnym o 1500 objektów więcej
niż w maju. Przesłano do badania prób artykułów spożywczych o 120 więcEd niż w maju.
'
E. Sporządzono protokułów w mies. sprawozd. - 376, w mies.
poprzednim - 229.
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F. Załatwiono spraw dobrowolnie w mies. sprawozd. poprzednim - 1062.

971, w mie-

II. ,Stan Zdrowotny miasta.
a) Zachorowania na choroby ostro-zakaźne:
Dur plamisty - 1 (2), dur brzuszny - 19 (27), czerwonka - 4 (O),
płonica - 25 (27), błonica - 41 (58), róża - 4 (8), drętwica karku epid.
-;0 (1), gorączka połogowa - 3 (9), odra - 61 (84), krztusiec - 9 (18L
ogółem 167 (234).
.
W czerwcu (w porównaniu z majem) zmniejszyła się liczba zachorowań na dur brzuszny, błonicę, odrę i krztusiec.
h) Zgony na choroby ostro-zakaźne:
Dokonano oględzin zwłok w miesiącu maju - 128, w miesiącu
czerwcu - 118.
Na terenie wszystkich dozorów sanitarnych stan zdrowotny uległ
polepszeniu w porównaniu z majem.

III.

Walka z chorobami

zakaźnemi.

Walka z tyfusem brzusznym:
a) Przeprowadzono szczepienia przeciwtyfusowe w postaci pigułek
u otoczenia chorych - 102 (137).
b) Zbadano w Instytucie Badawczym wodę pod względem chemicznym ze studzien - 50 (60), z tego było zdatnych do picia - 18 (24); nie- .
zdatnych po przegotowaniu - 15 (11), niezdatnych - 13 (17), szkodliwych dla zdrowia - 4 (8).
c) Zbadano w Pracowni Bakterjologicznej wodę pod wzgiędem
bakterjologicznym ze studzien - 92 (O).
d) Dokonano nocnych oględzin sanitarnych - 4 (9),
e) SkoGtrolowano dołów bjologicznych - 120 (128).
2) Szczepienia przeciwospowe i inne:
Zaszczepiono przeciw ospie 159 dzieci. Sprawdzono szczepienia
u 854 dzieci.
1)

IV.

Działalność

poszczególnych instytucyj

Oddziału

Sanitarnego.

1. MIEJSKA IZBA ODKAżAJĄCA:
a)' Dokonano odkażeń po chorobach - 227 (243), w ubikacjach ~446 (387) o pojemności 14822 m.:! (11360 m.;)) .
. b) Odkażono rzeczy 149 sztuk, wagi 185 kg. (67 sztuk, wagi
673 kg.).
2.

ZAKŁADY

KĄPIELOWE:

a) I Miejski Zakład ~ąpielowy przy ul. Wodnej 25: wykąpano osób
12449 (15564), ostrzyżono - 100 (177), odwszono - 180 (557).
h) II Miej ski Zakład Kąpielowy przy ulicy Szkolnej 11: wykąpano
osób - , 10.l12,t664~J, 'o,stq:yżono - 248 {169}, odwszoną·~ 6175 (3674).
e} W~bu.,żakładach: ,wykąpano osób - 22561. (22211), ostrzyżono
-,348 (3;46) Qdvs~ - 6355 (4231).-., ",
d) Kąpitdiska 'ł)zkt>lne' - 10328 f'11124}.
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,z· ogólnej ilości kąpieli przypada: '1) kąpieli płatnych - 10615
(9855), 2) kąpieli dzieci szkolnych - 14996 (17615), 3) kąpieli przymusowych - 289 (177), 4) kąpieli na rachunek Kasy Chorych - 789 (661),
5) kąpieli otoczenia po chorobach zakaźnych - 7 (O), 6) kąpieli bezpłat
nych - 6193 (5027).
3. DOM IZOLACYJNY:
z powodu podejrzenia na tyfus plamisty osób - 9 (OL
h) ilość dni izolacyjnych wynosiła - 27 (40), c) wypisano do domu po
ukończeniu okresu izolacji osób 7 (10); d) na miesiąc następny (t. j. lipiec) pozostało osób - 2 (O).
a)

Przyjęto

4. MIEJSKA PRACOWNIA BAKTERJOLOGICZNA:
Dokonano badań - 961 (1062).

SEKCJA DO WALKI Z JAGLICĄ:
a) Zgłosiło się chorych na oczy do zbadania po raz I-szy - 589'
(848), b) zaopinjowano chorych na jaglicę - 63 (O), c) z tego zarejestrowano nowych zachorowań na jaglicę - 15 (40).
5.

6., SEKCJA DO WALKI Z RAKIEM:
Zgłosiło się do zbadania osób - 89 (95) I stwierdzono nowotworów
złośliwych 9 (9), skierowano do leczenia szpitalnego - 9 (4), skierowano do leczenia radem - O (5).

V.

Propaganda.

Komunikaty do pism zamieszczano co parę dni za pośrednictwem
Prasowego w sprawie kar za uchybienia sanitarne i t. p.

Oddziału

VI. Wywód.
Czerwiec charakteryzuje:
1) zmniejszenie się (w porównaniu z majem), liczby zachorowań na
dur brzuszny, błonicę, odrę i krztusiec,
, 2) znaczne zwiększenie się lic~by oględzin sanitarnych nieruchomości, miejsc sprzedaży i przedsiębiorstw (o 1500 więcej niż w majuL
3) polepszenie się sianu zdrowotnego na ter.enie wszystkich dozorów sanitarnych.

SPRAWOZDANIE
W ydziału Kanalizacji iWodociągów Magistratu m. Łodzi
za

miesiąc

lipiec 1928 r.

DZIAŁ

BUDOWY.
, Budowa Stacji Oczyszczania Ścieków na Lublinku. Po ukończeniu
murów rozpoczęto pokrycie dachem budynku' Stacji.' Na połuqnipwej
c~ęści budynku zmontowano szkielet całkoWicie, i pokryte:>
,SZ~h!W,i
nIem. Nad halą główną zmonŁowano 4 fermY"pr{)słe:' z.> Wi:at'r6whikaml

gc
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i płatwiami. Domki mieszkalne pokryto dachem, wymurowano komórki
i t. p., oraz zmontowano 450 m. b. rur wodociągowych.
Budowa kanałów:
W lipcu wykonano razem
- 2.342 m. b. kanałów
Od początku 1928 r.
, - 2.760 " "
"
Ogółem do 1 sierpnia 1928 r. -5.102 mA b. kanałów
Miesiąc' lipiec był pierwszym miesiącem pracy, w którym roboty
dostosowywano do nowego, znacznie zwiększonego budżetu i programu
robót. Transporty materjałowe (patrz Dział Gospodarczy) zgodnie z nowemi zamówieniami, zaczęły nadchodzić w znaczniejszej mierze, organizacja' nowych robót została ukończoną z końcem czerwca, tak, że był
umożliwiony znaczniejszy rozwój produkcyjności budowy.
Odcinek II wykonał w miesiącu sprawozdawczym 293 m. b. kanału
240J240 cm na u1. Nowotowarowej od Karolewskiej do 6-go Sierpnia i dalej w kierunku Zielonej, z dwoma bocznemi wejściami. Warunki pracy
korzystne, grunt' dobry.
Od,cinek III, wykonał na ul. Narutowicza od Kilińskiego do Skwerowej 132 m. b. kanału murowanego I kI. 60/110 cm, od Skwerowej do
pl. Dąbrowskiego 129 m. b. kanału rurowego 45 cm. Na ulicy Sienkiewicza od Narutowicza do Przejazdu 377 m. b. kanału rurowego 40 i 45
cm. Na kanałach wykończono 2 boczne wejścia i 3 włazy. Warunki
roboty ogółem dobre, tylko na ul. Narutowicza powyżej Skwerowej napotkano na większe ilości wody podskórnej, utrudniającej szybkość budoWy.
'
Odcinek IV. rozwinął dalej budowę kanału murowanego 70;125 cm
na uL Cegielnianej, wykonując w lipcu 710 m. b. od uL Leszno do Żerom
,skiego z 2 bocznemi, wejściami i 7 włazami.
Odcinek V. pracował w lipcu na ulicach: na uJ. Małej od 6-go Sierpnia do Zielonej ukończono budowę kanału rurowego 45 cm na dług.
79 m. b.; na ulicy Wólczańskiej od 6-go Sierpnia do Andrzeja 120 m. b.
kanału 45 cm, od Zielonej do 6-go Sierpnia 207 m. b. 35 cm, i na ulicy
Piotrkowskiej od Placu Wolności do Cegielnianej (wsch.) 295 m. b. kanału rurowego 30 cm. Na kanałach wykonano 4 włazy. Warunki pracy
były dobre, tylko ruch uliczny i konieczność dostosowania robót do możliwości komunikacyjnych utrudniała organizację. robót.
6 sztuk
Studzienek "eszezowych ustawiono w lipcu ,r. b. 15
sztuk
Od początku roku 1928
21 sztuk
Razem w 1928 r.

Roboty pomocnicze.
Betoniarnia wykonała w lipcu różnych wyrobów betonowych1,503 sztuki.
Kopalnia piasku d~starczyła: 1.161 m 3 piasku, 11 m 3 żwiru i 54 m 3
szabru ..
Konserwacja Starej SieCi' Kanalizacyjnej. W lipcu wykonano
82 m. h.różnych· kanałów betonowych. wybudowano 220 m. b. żłobu be:-
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tonowego w korycie rz. Bałutki, w Zakładzie Hodowli Roślin, wreszcie
bieżąco czyszczono i remontowano kanały i studzienki rynsztokowe.'
DZIAŁ

GOSPODARCZY.

W lipcu przyjęto na Magazyn Centralny~
Cementu
35 wagonów
Cegły
438
J'
Drzewa
8
"
Kamionek
17
Różnych materjałów
5
"
Od

początku

Ogółem

Razem
1928 r.

do 1. 8. 1928 r.

503 wagony
849
"
-~,352 wagony

około

"

"

525 tonn
6,570
"
120
255

"

"

75"
około 7,545 tonn
,,13,735
około 21,280 tonn

------

----

------

------ - - - - -

Na roboty wysłano w lipcu (wagonetek 5 tonnowych) :
54 wagonetek około 270 tonn
1,283""
6,415"
Drzewa
23""
115 II
Kamionek
42
"
"
210"
Różnych materjał.
112
"
"
560
Razem
1,514 wagonetek około 7,570 tonn
Od początku 1928 r, ---:- 1,851
"
9,255 "
Ogółem do L 8, 1928 r, 3,365 wagonetek około 16,825 tonn
Cemen tu

Cegły

•

Na ruchu transportów, szczególnie przy wysyłce na roboty można.
zauważyć zwiększenie, wywołane rozwijaniem szybkości robót, dostosowywaniem do nowego programu 8 miljonowego, Obrót transportowy na
D. G. przewyższa identyczny okres roku 1927 o 20%.
Warsztaty Działu Gospodarczego wykonywały w lipcu: kantorki
i magazyny przenośne dla robót, budki stróżowskie, style do młotów, szablony do kanałów, kraty rynsztokowe, okucia i L p, wyroby,

INSPEKCJA SIECI

KANAŁóW

ULICZNYCH.

Oczyszczono 336 włazów i wentylatorów, 2 połączenia, 2 rozgałę
zienia, 7 włazów, 2 boczne wejścia, dwukrotnie osadniki .39 wpustów
ulicznych oraz umyto 1,700 m. b, kanału. Wywieziono z kanałów i otworów 42 m::' szlamu.
Od początku zatwierdzono połączeń domowych
16
Z nich -wykonano i otwarto
W lipcu prowadzono roboty w
W pozosłałycq. robota byra wstrzymana z pOwOdu
braku funduszów u właścicieli,
R~.z.~m j:',

w:

7
6

3
16
•7
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STAN ZATRUDNIENIA .
. ~lipca 19~8_~ __ ;1_~~! _~ie~~nia 1928 r.

ODDZIAŁY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Biuro

Dniówk·1 Akord

Główne

Dział

Gospodarczy
Budowa Stacji na LubI.
Odcinek II

"

III
IV
V

"
"
Betoniarnia i kopanie piasku
B. K. Skład
Stare Kanały.
Pomiary .
Inspekcja Sieci

:

-

5
70
104
107
159
135
120
71
4
48
5
6

22
52
229
87
142
60'
3
-

--

5
5
92
92
156 " 101
336 .: 110
246 : 173
277, 172
180 151
74 : 111
4
4
48 I 52
S I 5
6 l 6

595 14~j 969

-

Razem

I Razem ilDniówkl Akord I Razem

834

- - - - - I · ---.

-

35
39
291
81
146
65

-

3

-

660

5
114
140
401
254
318
216
114
4
52
5
6
1629

-

Dalsz.y wzrost zatrudnienia o 200 robotników wynika z powiększe
nia zakresu robót.

SPRAWOZDANIE KASOWE ZA LIPIEC 1928 r.
Pozostałość na lipiec r. b.
Wpływy: Z Kasy Miejskiej na budowę.
Z Wydziału Budownictwa na betony
W'ydziału: za opł. nowych kanałów
Zł.
"
za materjały j wyroby
1\

"
za zwroty
Utrzymanie St. Kanałów:
stratu

wpłata

"

Zł.

1,311.03

1\

960,000.~

"

5,000.-

536.250..1,029.15

"

1,815.15

30,000.3,388.75

II

MagiZł.

Opłaty kanałowe

"

Depozyty
Razem
Wydatki: Materjały budowlane. Zł. 186,578.42
Cła i przew. Kolejowe
93,742.55
Robocizna: urzędnicy miesięczni Zł. 32,639.37
171,978.93
praGownicy dzienni
pracownicy akordowi " 169,497.60
zapomogi i gratyfikacje"
330.75
przedsię b. za roboty
"
36,957.17
Utrzymanie St. Kan.: personel
Zł.
1,354.60
robocizna
11
11,987.50
różne wvdatki"
72.45
Różne wydatki (komorne, kancelarja, opłaty, podróże etc.)
Depozyty
Wykład dla Tow. Bud. domków robotniczych
(frachty na cegłę)
Pozostałość na 1 sierpnia r. b.
Razem
1\

Zł.

33,388.75
156.67
1,001,671.60

Zł.

280,320.97

"

"

431,403.82

"

13,414.55

"

16,156.09
164.92

"

"
"
Zł.

5,089.-,
255,122.25·
1,001,671.60

I

XII

I-XI

IX
X
XI

VII
VIII

II
III
IV
V
VI

Dz.

I
I

A.

Dochody zwyczajne:

Miejskie

Rea łizacja zaległych
z r. b. 1927/28

Zakłady

.

Zaliczki

AserwaŁy

zarządzeń wpłaty
łącznie z saldem

Dochody nadzwyczaJne:
Za prowadzenie agend poruczonych
i zasiłki inwestycyjne

8.

Różne wpływy

Subwenc1e i dotacje .
Zwroty
Opłaty administracyjne,
.
'
Opłaty za korzystanie z urządzeń
i zakładów dobra publicznego ,
Dopłaty (opłaty specjalne)
Udział w podatkach państwowych
Dodatki do podatków
Podatki samoistne

Majątek k()munalny
Przedsiębiorstwa komunalne

m.

Łodzi

2,895,715
47,548,348

I

17,674,077
44,652,633

I

2,768,611,89
91,078,20
9,975,120,58

3,107,078,21

82,168,33
4,008,352,28

463,647,50
3,926,183,95

74,591,98
43,807,41
607,516,58
1,300,716,99
1,045,021,80
21,930,77
3,462,536,45

905,435
190,000
3,500.000
12,400,000
5,750,102
150,034
26,978,556

gr.

19,987,18
236,884,10
300.20,360,27
91,419,37

Zł.

359,335
2,067,434
168,001
893,570
594,645

Zł.

I

gr.

1,685,09 l ,04
55,421,70
5.830.330.41

165,361,94

2,157,42
3,924,455,73

33,049,77
3,922,298,31

904,578,17
52,891,58
497,666,04
1,124.991,22
435,345,55
11,255,45
3.889,248,54

8,944,30
674,722,60
15,757,85
113,138,53
49,957,25

Zł.

Realizacja
w czerwcu ! 928 r.

I

gr.

4,453,702,93
146,499,90
15.805.450.99

3,272,440,15

84,325,75
7,932,808,01

496,697,27
7,848,482,26

979,170,15
96,698,99
1,105,182,62
2,425,708,21
1,480,367,35
33,186,22
7,351,784,99

28,931,48
911,606,70
16,057,85
133,498,80
141,376,62

Zł.

RAZEM

za m-c czerwiec 1928 r.

Pg. budżetu
Realizacja
1928/9 r.
od l.IV-31.V.1928.

Zarządu

Wyszczególnienie

Sprawozdanie Rachu,nkowe

~
N

,s:.J

N

~

::s
::s

o

~

:-t

IZ

~.

~

&

'~

l§I

N

(;'

o

~

00

-..)

sa
:-t

y

S Z

c·

Z

e g ó l n
e n i e

Wydatki nadzwyczaJne:

Realizacja

zalagłych zarządzeń wypłaty

Aserwaty
Zaliczki

z r. b. 1921/28 .

Instytucja dla potl'Zeb wła~nych (sumy prl8chodnle) .

XVI I

Miejskie

Zakłady

Wydatki inwestycyjne

B.

Różne.

Kultura i sztuka
Zdrowie Publiczne
Opieka Społeczna
Popieranie rolnictwa.
.
Popieranie przemysłu i handlu
Bezpieczeństwo Publiczne .

Oświata

A. Wydatki zwyczaJne:
Administracja ogólna
Majątek komunalny .
Przedsiębiorstwa komunalne
Spła ta długów
.
Drogi i place publiczne
Regulacja miasta

w

XIV I

I-XIII

XI
Xli
XIII

X

VI
VII
VIII
IX

Va

III
IV
V

I 1
II

Dz.

I

I

gr.

-

733,163,99
80,812,61

Zł.

-

--

-

17,842,107
44,652,633
2,895,715
47,548,348

2,136,875.29
5,578,594.23
241,655,89
5,820,250.12
308,638.16
6,128,888.28
1,030,153.16
1,826,248.42
260,777.38
9,246,067.24

2,454,885
32,081.1,409,034
229,636.94
297,387
50,666,77
3,778,526
493,384.43
973,277
193,744.51
1 5.644. 122 1 860,579.45
3,917,710
381,228.21
148,718
25,038.59
914,423
119,705.64
859,807
99,887.38
842,876
141,789.42
26,810,526 3,441,718.94

--

4,980,841
588,920

Zł.

I

I

gr.

1,679,049.68
3,986,154.81
184,115.06
4,170,269.87
728,095.52
4,898,365.39
321,888.97
1,371,727.11
458,292.39
6,406,495.92

119,487.57
34,827.09
234,523.80
70.47654
339,283.31
299,691.47
10,889.33
74,287.10
51,626.54,093.24
2,307,105.13

-

--

955,689.95
62,229.73

Zł.

Pg. budżetu
Realizacja
Realizacja
192819 r.
od l.IV-31.V 1928 r. w czerwcu 1928 r.

I
A

ZEM
gr.

5,748,824.07

1,688,853.94

Zł.

R

3,815,924.97
9,564,749.04
425,770.95
I
9,990,519.99
1,036,733.68
11,027,253.67
708,264.19
3,197,975.53
719.069.77
15,652,563.16

I

I

Sprawozdanie Rachunkowe Zarządu m. Łodzi za m-c czerwiec 1928 r.
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RUCH
za

SŁUżBOWY

miesiąc sierpień

1928 r.

A. Zaangażowania.
1. Jezierska-Manugiewiczowa Helena
z dniem 1.VIII. 1928 r. do Wydz. Oświaty i Kultury w charakterze
'nauczycielki języka polskiego w Miejskiem Seminarjum NauczycieIskiem im. Anieli Szyc~wny.
2. Gruszczyńska H elena
z dniem 19.VII. 1928 r. do Wydz. Opieki Społecznej w charakterze
wychowawczyni na półkolonjach letnich.
3. Dolecka Jadwiga
z dniem 1.VIII. 1928 r. do Wydz. Finansowego i mianowana kancelistką z uposażeniem według VII I ~t. sł.
4. Nowakowski Kazimierz
z dniem 7.VIII. 1928 r. do Wydziału Oświaty i Kultury w charakterze intendenta Teatru Miejskiego z uposażeniem według V st. sł.
na 3-miesięczny okres pracy próbnej.
5. F ersterowa I rena
z dniem 1.VIII. 1928 r. do Urzędu Stanu Cywilnego w charakterze
tymczasowej kancelistki z wynagrodzeniem pozaetatowem według
1/25 VIII st. sł.
6. Maliszewski Stelan
z qniem 1.VIII. 1928 r. do Wydziału Budownictwa w charakterze
tymczasowego kancelisty, z wynagrodzeniem pozaetatowem według
1;2S VI sL służb.
7. Lewin Chi!
z dniem 1.VIII. 1928 r. do Wydziału Zdrowotności Publicznej w charakterze tymczasowego pracownika z wynagrodzenjem pozaetatowem według 1/25 VIII st. służb.
8. Garczewska Anna
z dniem 15.VIII. 1928 r. do Wydziału Oświaty i Kultury w charakterze wożnej . szkoły powszechnej ł z uposażeniem według XII st. sł.
na 3-miesięczny okres pracy próbnej.
9. Marciniak Władysław
z dniem 7.VIII. 1928 r. do Biura Wojskowo-Policyjnego w charakterze manipulanta z uposażeniem według VIII st. służb. na 3-miesięczny okres pracy próbnej.
10. Piotrowska M aria
z dniem 6.VIII. 1928 r; do Urzędu Stanu Cywilnego w charakterze
tymczasowej pracownicy z wynagrodzeniem pozaetatowem według
'1/25 VIII st. służb.
11. Sir Piotr
z dniem 31.VII. 1928 r. do Wydziału Gospodarczego w charakterze'
praktykanta leśnego z uposażeniem pO:Gaetatowem według 1/25c
V. st. służb.
12. Podkowińska Maria
z dniem 1S.VIII. 1928 r. do Wydziału Oświaty i Kultury w charak-,
terze fisharmonistki vi Miejskim Kinematografie Oświatowym na;
3-miesięczny okres pracy próbnej.
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13. Majchrowicz Anioni
z dniem 7.VIIL 1928 r. do Wydziału Opieki Społecznej w charak·
terze dozorcy Miejskiego Domu Noclegowego dla Mężczyzn.
14. Kinasowski Stanisław
z dniem 7.VIII. 1928 r. do Wydziału Opieki Społecznej na czas
trwania półkolonij letnich.
15. Walter Wanda
z dniem 6.VIII. 1928 r. do Wydziału Opieki Społecznej w charakterze tymczasowej praczki.
16. Abend Olga
z dniem 1.VIII. 1928 r. do Wydziału Zdrowotności Publicznej w charakterze tymczasowej sanitarjuszki Sekcji do Walki z Gruźlicą
z uposażeniem według VIII st. służb.
17. Thiem Erwin
z dniem 16.VII. 1928 r. do Wydziału Budownictwa w charakterze
tymczasowego pracownika Oddziału Pomiarów z uposażeniem według 1/25 V st. służb.
18. Prybówna Anna
z dniem 2.VII. 1928 r. do Wydziału Budownictwa w charakterze
tymczasowej pracownicy Oddziału Pomiarów z uposażeniem według
1/25 V st. służb.
19. inż. Hertz Henryk
z dniem 9.VII. 1928 r. po Wydziału Budownictwa w charakterze
tymczasowego pracownika Oddziału Architektoniczno-Budowlanego
z uposażeniem według 1/25 III st. służb.
20. Krisfo! Wilhelm
z dniem 19.VII. 1928 r. do W'ydziału Podatkowego w charakter~
tymczasowego sekwestratora z uposażeniem według 1/25 VI st. sł.
21. Benke Teodor
z dniem 19.VII. 1928 r. do Wydziału Podatkowego w charakterze
tymczasowego sekwestratora z uposażeniem według 1/25 VIst. sł.
22. Sieberf Wilhelm '
z dniem 19.VII. 1928 r. do Wydziału Podatkowe~o w c.harakterze
tymczasowego sekwestratora z uposażeniem według 1,125 VI· st. sł.
23. Talar Ignacy
z dniem 19.VII. 1928 r. do Wydziału Podatkowego w charakterze
tymczasowego sekwestratora z uposażeniem według 125 VI st. sł.
24. Eweri Mieczysław
z dniem 19.VII. 1928 r. do Wydziału Podatkowego w charakterze
tymczasowego sekwestratora z uposażeniem według 1/25 VI st. sI.
25. GuzoliJski Józef
z dniem 19.VII. 1928 r. do Wydziału Podatkowego w charakterze
tymczasowego sekwestratora z uposażeniem według 1;25 VI s1. sI.
26. W onike Otton
. z dniem 26.VII. 1928. r. do Wydziału Podatkowego, w. charakterze
tymczasowego sekwestratora z uposażeniem według 1/25 VI si. ~.
27. Rutkowski Roman
z dniefilJ·19;VII. 1928 r. do Wydziału Podatkoweg()w charakterze
tymczasow~o sekwestratora z :1łpesażenkń1:wedłu'g :1 ł25 'VI. st. sł.
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28.' Slernel August
z dniem 19.VII. 1928 r. do Wydziału Podatkpwego w charakterze
tymczasowego sekwestratora z uposażeniem według 1/25 VI st. sI.
29. Siwocha Andrzej'
z dniem 19.VII. 1928 r. do Wydziału Podatkowego w charakterze
tymczasowego s'ekwestratora z uposażeniem według 1/25 VI st. sI.
30. Trzmiel And.rzej
z dniem 19.VII. 1928 r. do Wydziału Podatkowego w charakterze
tymczasowego sekwestratora z uposażeniem według 1/25 VI st. sI.
31. Goldman Ireneusz
.
z dniem 19.VII. 1928 r. do Wydziału Podatkowego w charakterze
tymczasowego sekwestratora z uposażeniem według 1/25 VI st. sI.
32. Cynzer Maksymiljan
z dniem 19.VII. 1928 r. do Wydziału Podatkowego w charakterze
tymczasowego sekwestratora' z uposażeniem według 1/25 VI st. sł.
33. Arnold Józef
z dniem 19.VII. 1928 r. do Wydziału 'Podatkowego w charakterze
tymczasowego sekwestratora z uposażeniem według 1/25 VI st. sI.
34. Kopania Józef
z dniem 20.VIII. 1928 r. do Urzędu Przemysłowego I-ej Instancji
w charakterze tymczasowego pracownika z wynagrodzeniem pozaetatowem według 1/25 V st. sł.
35. Liebeskind N alan
z dniem 20.VIII. 1928 r. do Urzędu Przemysłowe~.o I-ej Instancji
w charakterze tymczasowego pracownika z wynagrodzeniem pozaetatowem wed~ug 1/25 V st. sł.
.3S. K ollicki Leon
z dniem 20.VIII. 1928 r. do Urzędu Przemysłowego I-ej Instancji
w charakterze tymczasowego pracownika z wynagrodzeniem p~za-,
etatowem według 1/25 V st. sI.
37. Szymański Wacław
z dniem 20.VIII. 1928 r. dQ Urzęą.u Przemysłowego, I-ej Instancji
w charakterze tymczasowego pracownika z wynagrodzeniem poza-'
etatowem według 1/25 V st. sł.
38. Lewandowski Kazimierz
.
z dniem 20.VlIl. 1928 r. do Urzędu Przemysłowego I-ej Instancji
w charakterze tymczasowego pracownika z wynagrodzeniem pozaetatowem według 1/25 V st. sł.
39. Pietrzykowski Władysław
.
z dniem 20.VIII. 1928 r. do Urzędu Przemysłowego I-ej Instancji
w charakterze tymczasowego pracownika z wynagrodzeniem poza·etatowem według 1/25 V si. sI.
40. Krysiak Marjan
z dniem 24.VIII. 1928 r. do Urzędu Przemysłowego I-ej Instancji.
w charakterze tymczasowego pracownika z wynagrodzeniem pozaetatowem według 1/25 V st. sł.
41. Wróblewski Konstanty
z dniem 24.VIII. 1928 r. do Urzędu Przemysłowe~o I-ej In'stancji
w charakterze tymczasowego pracownika z wynagrodzeniem poz<,.etatowem ,według 1/25. V si. sł.
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42. Orzechowski Czesław
z dniem 24.VIII. 1928 r. do Urzędu Przemysłowego I-ej Instancji
w charakterze tymczasowego pracownika z wynagrodzeniem pozaetatowem według 1/25 V st. sł.
43. Jaster Piotr
z dniem 22.VIII. 1928 r. do Urzędu Przemysłowego I-ej Instancji
w charakterze tymczasowego pracGwnika z wynagrodzeniem pozaetatowem według 1/25 VI st. sł.
44. Kolasińska Natalja
,
z dniem 22.VIII. 1928 r. do Urzędu Przemysłowego I-ej Instancji
w charakterze tymczasowej pracowniczki z wynagrodzeniem pozaetatowem według 1/25 VI st. sI.
(Dok. nast.)

OKóLNIK Nr. 31.
Z dniem 1 września 1928 roku rozpoczął s;ę nowy sec:on teatralny. Jak
w ubiegłym roku tak I w bieżący,m - pracownicy miejs:::/ otrzymać moga bilety do
Teatrów Miejskiego i Kzsmeralnego po cenach ulqowych.
W tym celu pp. Naczelnicy Wydziałów i Urzędów wzg\. Kierownicy biur otrzymają z Wydziału PrezydjalneQo dwa rodzaje kwitów. opZltrzonych pieczęcią Magistratu, mianowicie: kwity nCl btlety ulgowe kredytowe (niebieskie) i kWlty na bilety
ulgowe pło tne (żółte).
Procedura otrzymania kwitu na bilet ulgowy do Teatru jest następująca: pracownik zgłasza się do nlH:zelnika daneqo wydziału po kWIt, naclp.lnik wydaje mu stosownie do je~lO życzenia - albo kwit na bilet ulgowy kredytowy ólbo też na bilet
ulgowy płatny. Z otrzymanym kwitem pracown:~ ud~je się do kasy zamawiań-ul,
Piotrkowska Nr. 76 (cukiernia Go<;t"mskiego). do kasy Teatru Mielski~go - ul. Cegielniana Nr. 63 lub też do kasy Teatru Kdm .. rolnego - ul. Tr~uguta Nr. 1. Pracownik miejski, Ictóry przedstawia w k~sie kWit ulgowy kredy to ..... y (niebieski). nie
może zań płacić. :skreślając słowo "kredytowy" - jak to miało miejsce w roku ubiegłym - utrudnia to bowiem kontrolę.
W końcu każdego mie~iącCił pp, Nacz':!lnicy Wyd.riał6w i Urzę<ió!t/ wzg\. Kierownicy Biur otrzymywać będą z Wydziału Prezydja!nt>go li~tę pracowników miejskich,
którzy w danym miesiącu pobierali kwity na bilety kredytowe do Teatrów Miejskiego i Kl2rneralneqo wrCiZ z odnośne mi kwitami.
Należności la bilety teatrCllne rnuszą byĆ bezwzględnie potrącane prllt"ownikom miejskim L nalblilszej penSji, pieniądze lClŚ odsyłane lCl pokwitowaniem do
WydzIału Prezydjalnego na r~ce p. K. Hejwowskiej ntljpóźnieJ do dnia 3-go każ·
dego miesiq::a.
Pieniądze zebrane z Wydziałów p. K. Hejwowska wpłacać będzie do Kasy
Teatrów Miejskiego i Kameralnego najpóźniej 7-go każ~go miesiąca.
Łódź,

dnia 20 września Hł28 roku.
Prezydent

Dyrektor
Zarządu Miejskieqo
(-) w z. M. Kalinowski,

(-;-) B.

Ziemięcki.

'OKóLNIK Nr. 32.
,"
N,iąiejHęf!'l-law\,,~an:l\a "ię~ .iż J~\agłstrat na posiedzeniu swem, odbytem VI dn.
lą wr2eśni~. 1928 roku, pos~an-o .... ił. w ydlJĆ drukiem wzort'm lat ubiegł,ch, '~prawo
rc:bmte z dzi,a"a/n'ośct''l'arządu'nt't.gdzi za rókl~27.·
, . -
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W Z'ł- iątku z pl)wyższem wzywa się wszystkie Wydziały i Oddziały Zuz~du,
MiejsxiQgo do nadeshmia Wydziałowi Prezydialnemu sprawozdania ze swej diiałal
ności .."roku 1927' w terminie do dnie 15 październibl 1928 roku.
Okólnik Nr. 28 - 28e5/28 - I A. z dnia 24 lipea 1928 roku unieważnia si~.

lódt. dnia 2.')

września

1928 roku.

Prezydent
Dyrektor,
Zarządu Miej skiego
(-) w z. M, Kalinowski.

(-) B.

Ziemięcki.

KRONIKA MIEJSKA_
Otwarcie Miejskiego Sanatorjum zostanie ścisła współpraca tych
ażieCi w Łągiewnikach. W niewszystkich, którym sprawa opieki
dzielę, dnia 23 ub. m., przed połud
szpitalnej i zdrowotnej, ze względu
niem odbyła się w Miejskiem Sana- na zawód, na stanowisko lub zaintetorjum dla dzieci piersiowo chorych resowanie społeczne, leży na sercu.
w ŁCI.giewnikach uroczystość otwarPo dokonaniu przez p. prez. Ziecia nowowybudowanego pa.wilonu.
mięcką aktu przecięcia wstęgi" zeW uroczystości wzięli udział brani zwiedzili pawilon, który wybuprzedstawiciele: władz miejskich z dowany został, jako budynek zip. prez. Ziemięckim i ławnikami dr. mowy.
Margolisem, Izdebskim i Kukiem na
Pawilon ten, obliczony na sto 'łÓ
czele, - władz państwowych z Na- żek, wzniesiony został przez W arczelnikiem Wojewódzkiego Urzędu sztaty Miejskie, które utrzymały się
Zdrowia, dr. Skalskim, i starostą dr. przy rozpisanym w swoim czasie
Banaszem na czele, Robotniczego przetargu. Po zwiedzeniu pawi1ot'l~,
Tow. Przyjaciół Dzieci pp. prez. Zie- który zarówno ze względu na rozplamięcka i dr. Szusterowa, Kasy Chonowanie, jak i wykonanie, sprawia
rych m.· Łodzi - dyr. Szuster i na- nader korzystne wrażenie, podejmoczelny
lekarz dr. Tomaszewicz, wano gości herbatą, w czasie której
przedstawiciel Tow. Lekarskiego dr. wygłoszono
szereg
przemówień.
Załęski, naczelni lekarze szpitali pryW skazywano w nich między in., iż
watnych dr. Tochterman i dr. Mogil- zapoczątkowana przez obecne wła
nicki, członkowie delegacji \X/ydziału dze miejskie już w pierwszym roku
Zdrowotności
Publicznej, delegaci kadencji rozbudowa szpitalnictwa' daorganizacyj lekarskich, żwiązków za- je rękojmię, iż sprawa ta będzie i nawodowych i stowarzyszeń społecz dal przedmiotem specjalnej pieczy
nych.'
Magistratu.
,. i
W odpowiedzi pp. prezydent ZieUroczystość zagaił p. prezydent
Ziemięcki, który stwierdził, iż obecmięcki i ławnik dr. Margolis podkrene władze. miejsk,1e zdają sobie spra- ślili, iż zdają sobie sprawę z ogromwę, iż wybudowanie tego pawilonu
nych braków miasta w tej dziedzinie
zaspokaja zaledwie drobną cząstkę i w miarę możności st~rać ,się będą
potrzeb w tej dziedzinie. Założenie o zaspokojeriie"palących potrzeb ludSanatorjum jest zapoczątkowaniem noscl. P. prez. Ziemięcki zaznaczył
rozbudowy szpitalnictwa miejskiego, I również, iż za jedno. z najważniej
co leży w najbliższych planach obec- szych zadań samorządu uważać nanych władz miejskich.
leży niewątpliwie budowę Powszech';Zadanie. iQ będzie' ,~ogło b:yć· ~a~ 'nego!Sipit'ala ·Mieiikię,go~ d6',:~~Qr~j
zainicjowania dążą obecne, władze
leżycie spełnione, o ile wytworzona

dla

i
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miejskie. Wkońcu p. prez. Ziemięc
ki podziękował zebranym za obecność na uroczystości, stwierdzając. iż
liczny udział gości jest najlepszym
dowodem zajnteresowania się społe
czeństwa tak ważną na tereI1i~ Łodzi
sprawą walki z gruźlicą.
Podwyżka dla pracowników miej··
skich. W związku z [I.rt. 5 Ustawy
Skarbowej z dnia 22 '~zerwca 1928 r.
1 okólnikiem Yiini.sten,tw,l Skarbu z
dnia 1 ub. m., Magistrat postanowił
przyznać pracownika~l1 Zar~Jądu m.
Łodzi dodatek miesięc7ny do p()borów za miesiące: paź\.~:;;icrnik, lIstopad i grudzień 1928 r w -.;vy~okości
15 proc. uposażenia. Wydatek uskuteczniony będzie z pozycji budżeto
wej, z której asygnowane są pobory
pracowników miejskich; wypłata dodatku odbędzie się wraz z wypłatą
uposażeń miesięcznych.

Zużytkowanie
majątku Rszew.
Wydział
Gospodarczy Magistratu
przystąpił do wyznaczenia· w nowozakupionym majątku miejskim Rszew

terenów,

przeznaczonych pod
terenów

szkółki hodowlane,
oraz
pod cegielnię miejską.

Kopanie surowca-gliny dla przy~
kampanji Cegielni Miej~
skiel, która wybudowana zostanie do
maja 1929 r., rozpoczęte zostanie jeszcze w r. b.
szłorocznej

"Dni przeciwgruźlicze" odbędą się
od l grudnia 1928 r. do dnia 10 stycznia 1929 r. Na ostałniem posiedzeniu Rady Naczelnej do walki z gruźlicą postanowiono w-ystąpić do Wojewódzkiego Urzędu Zdrowia z proś
bą o utworzenie Komitetu Wojewódzkiego i lokalnego "Dni przeciwgrużliczych", które odbyć siE:f mają w
okresie od dnia 1 grudnia 1928 roku
do 10 stycznia 1929 r.
Okres "Dni przeciwgruźliczych"
wykorzystany zostanie na akcję propagandową, uświadamiającą o istocie·
gruźlicy i o konieczności walki z tą

klęską, oraz na zbieranie' funduszy

na ten ceL
Szczepienie ochronne przeci'w"
ospie w szkołach powszechnych m.
Łodzi. Począwszy od roku 1920, lekarze-higjeniści szkół powszechnych
przeprowadzają rokrocznie przy pomocy higjenistek szkolnych szczepie~
nie ochronne przeciwko ospie w
szkołach powszechnych m. Łodzi.
Szczepieniu podlegają wszystkie
dzieci oddziałów pierwszych oraz z
oddziałów ostanich ci z pośród absolwentów, którzy wstępują do szkół
średnich.
W ciągu

tych dziewięciu lat .dokonano 106.032 szczepień ochronnych.
W r. b. dokonano 10,201 szczepień, z których 80 proc. dało wynik
dodatni.
.

Z Urzędu Zasiłkowego Magistratu m. Łodzi. Według obliczeń Urzę
du Zasiłkowego Magistratu m. Łodzi
ogólna liczba osób, pobierających zapomogi doraźn'e w okresie od 10 do
16 września wynosiła 313 osób, w
tern 268 mężczyzn i 45 kobiet. W
okresie tym wypłacono zasiłków doraźnych na ogólną sumę 4581,75 zł.
Zasiłki ustawowe pobierało o~ó
łem 4673 osoby, w tern 1094 męż
czyzn i 3579 kobiet. Suma wypłaco
nych zasiłków wynosiła 53.372,95 zł.

o stan sanitarny i bezpieczeń~
stwo w Rzeźni Miejskiej. Przeprowadzona w swoim czasie przez magistracką

komisję

międzywydziałową

inspekcja Rzeźni Miejskiej wykazała konieczność uskutecznienia szeregu przeróbek i inwestycyj, niezbęd
nych dla utrzymania bezpieczeństwa
i
należytego
stanu sanitarnego
Rzeźni.
W związku z powyższem dyrekcja Rzeźni Miejskiej została wezwana do usunięcia uchybień w terminie

prekluzyjnym do 15' września r. b.
Ponieważ przeprowadzona w dniu
17 b. m. inspekcja wykazała, iż pew-
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na część· zarządzeń Magistratu nie
została jeszcze wykonana, Magistrat
postanowił obłożyć koncesjonarjuszy,
zgodnie z art. 31 umowy koncesyjnej
z r. 1899, karami pieniężnemi aż do
czasu usunięcia uchybień, wskutek
których ubój odbywa się w nieodpowiedriich warunkach sanitarnych i
które zagrażają stanowi bezpieczeń
stwa Rzeźni.

Zachorowania na choroby

zakaź

ne. W ciągu tygodnia od dnia 16 do
22 września włącznie zgłoszono do
Wydziału Zdrowotnoś~i Publicznej
następujące przypadki chorób zakaź
nych:
Dur brzuszny 26 przypadków (w
tygodniu poprzednim 28 .przypad-

m.

Łodzi.
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ków), płonica 43 przypadki (w tygodniu poprzednim 32 przypadki), bło
nica 17 przypadków (w tygodniu poprzednim 12 przypadków), drętwica
karku O przypadków (w tygodniu poprzednim 1 przypadek), odra 8 przypadków (w tygodniu poprzednim 12
przypadków), róża 4 przypadki (w
tygodniu poprzednim 1 przypadek),
krztusiec 4 przypadki (w tygodniu
poprzednim O przypadków), gorącz
ka połogowa 1 przypadek (w tygodniu poprzednim 1 przypadek), czerwonk~ 1 przypadek (w tygodniu poprzednim 2 przypadki).
Ogółem zanotowano
ubiegłym 104 przypadki,

w tygodniu
w tygodniu
poprzednim 89 przypadków.

Z ŻYCIA MIAST POLSKICH_ ;..
. SAMORZĄD

STOŁECZNY.

Nowe budowle miejskie.
W tych dniach członkowie komisji finansowo - budżetowej pod prze-'
wodnictwem p. prezydenta Słomiń
skiego, mieli możność szczegółowo
obejrzeć
nowowznoszone
objekty
miejskie.
I

Przedewszystkiem

wycieczka

zwiedziła nową piekarnię mechani czną. Budowę piekarni rozpoczęto w
maju 1927 r., ukończona będzie w li-

stopadzie r. b. Piekarnia gwarantuje maksimum 'warunków sanitarnych
przy wypieku. W ciągu całej drogi,
jaką odbywa wypiek, od mąki aż do
gotowego bochenka chleba, nie dotyka go ręka ludzka; maszyny, cał
kowicie tutaj zastępują ręczną pracę. Ptodukcja obliczona jest na 55
tysięcy kg. chleba dziennie, a przy
tei ogromnej produkcji jest zajętych
zaledwie 2 piekarzy, reszta - to siły
pomocnicze i mechanicy.
Zkolei zwiedzono, znajdujące się
.niedaleko piekarni, elewatory na
Woli. Elewatory te wzięło miasto

w dzietża wę od władz wojskowych .
Stan elewatorów był wówczas opła
kany. Miasto, otrzymawszy od Banku Gosp. Krajowego pożyczkę miljon
złotych, przystąpiło do remontu i w
chwili obecnej prace posunięte są
tak daleko, iż w jesieni r. b. elewatory oddane będą do użytku. Ogółem pojemność elewatorów wyniesie
8,000 tonn.
Żywe
zainteresowanie
komis"ji
wzbudziły nowowznoszone domy typu drobnomieszkaniowego na Żoli
borzu. Roboty budowlane, rozpoczę
te w czerwcu 1927 r., posuw~ją się
w szybkiem tempie. Całość stanowić będzie 14 domów murowanych
trzypiętrowych,
z przedszkolem i
świetlicą, ogółem 696 lokali o 1,790
izbach, zaopatrzonych we wszystkie
współczesne wygody. W chwili obecnej daleko już posunęły się roboŁy przy budowie dwóch domów,
o ogólnej ilości 238 izb oraz 2 sklepów.
Ost~tnim etapem wycieczki była
cegielnia miejska na Burakowie .
Dotychczas . wybudowano bocznicę
kolejową z rampą, 3 budynki admi-
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nistracyjne, 4 budynki fabryczne,
sprawdzono komplet pras i maszyn
ceglarskich. Obecnie prowadzony
jest montaż maszyny parowej. Wielki budynek piecowo - suszarniczy
ukończony będzie do listopada r. b.,
w końcu zaś roku będzie gotowa suszarnia sztuczna i piec o pojemności
10 milj. cegieł; dalsze trzy piece ukończone będą w 1929 roku. Produkcja roczna cegielni obliczona
jest na 40,000,000 cegieł, przy koszcie własnym 59.25 zł. za 1,000 sztuk.

skim na rok 1929/30 będzie wydatnie
zwiększony w porównaniu z budże
tem tegorocznym.

Cmentarz miejski.
Wydział Opieki Społecznej zastanawiasię nad urządzeniem miejskiego cmentarza. Istniejące cmentarze zapełniają się coraz szybciej.
Poza tern musi być utworzony cmentarz, na którymby miasto chowało
zupełnie bezpłatnie. Tamże chowani
byliby zmarli bez rodzin. Zachodzi
jednak kwest ja, gdzie urządzić taki
o pomoc dla ubogiej ludności.
cmentarz. Nie może być mowy o
Rada Miejska poleciła Wydzia- urządzeniu cmentarza w centrum
łowi Opieki Społecznej
Magistratu miasta, lub w dzielnicy podmiejskiej,
rozważyć kwestję podniesienia obecbardziej zaludnionej. Nizinawawernej normy, 40 grosEy dziennie, jako ska też się na ten cel nie nadaje,
zapomogi dla ubogich, wspieranych woda podskórna przepływa w' tern
przez miasto, na mocy ustawy o miejscu na 1-P~' metra pod naopiece społeczneL do wysokości 1 zł. wierzchnią. Krańce zachodnie miaWobec tego, że podniesienie tej' sta zaludniają się szybko, poza tem
normy będzie wymagać większych brak ,tam większych wolnych terefunduszów, przeznaczonych na po- nów. Dział regulacji szuka terenów
odpowiednich, ale dotychczas nic
wyższy cel, Wydział Opieki Społecz
nej uchwalił sprawę powyższą roz- godnego uwagi nie mógł znaleźć.
ważyć przy opracowaniu budżetu na
Na jesieni wybrana ma być komi1929/30 rok.
sja do opracowania planu' nowego
cmentarza. Możliwe jest, że, o ile nie
Pomoc lekarska dla pracowników znajdzie się jeden ' wielki teren, utworzone będą mniejsze cmentarze
,
miejskich.
dzielnicowe.
Od przyszłego roku budżetowego
organizacja pomocy lekarskiej dla
Ze statystyki śmiertelności.
pracowników miejskich rozszerza
'znacznie zakres swej działalności.
Podług statystyki polskiego koPrzedewszystkiem idzie o klima- mitetu do zwalczania raka, w 1926
tyczne leczenie pracowników miej- roku na 100,000 mieszkaóców w
skich. ' Dotychczas pomoc lekarska Warszawie przypadło zgonów na raka 89. W 1925 r. stosunek ten wywysyłała swoich członków do uzdronosił
87, w roku 1924 - 83, w roku
wisk, gdy było to konieczne ze
1923
77. Obserwuje się więc cią
względu na stan chorego.
Obecnie
gły wzrost zgonów z powodu raka,
zaś będą wysyłani na wieś, niekoniecznie do uzdrowisk, nietylko cho- jednak w latach przedwojennych
rzy, ale też wszyscy zagrożeni cho- liczba śmiertelnych wypadków raka
była większa.
robą, przedewszystkiem gruźlicą. W
związku z tą zamierzoną, na szeroką
W Niemczech i w Austrji liczba
skalę zakrojoną akcją leczenia klizgonów, z powodu nowotworów zło
matycznego, budżet organizacji po- śliwych wzrasta bezustannie i jest
mocy lekarskiej pracownikom miej- większa, niż w Polsce.
h

'
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KRAKóW.
Prezydjum miasta przygotowało
projekt pożyczki wewnętrznej w
kwocie 20 miljonów zł. na inwestycje. Cała pożyczka ma mieć pokrycie w miejskiej kasie oszczędności i
w Tow. ubezpieczeń "Feniks".
WŁOCŁAWEK.

Pierwsze powakacyjne zebranie
rady miejskiej włocławskiej poświę~
cono wysłuchaniu sprawozdania prezydenta miasta p. Pachnowskiego.
Ze sprawozdania wynika, że od
kwietnia do 10 września usprawniono działanie łaźni miejskich, uporządkowano lasy miejskie,
dodając
im szkółek; przebrukowano 13,000
metrów kwadratowych ulic; zabrukowano 11,000; ut:;żono chodników
60,000; zniwelowano ulicę Leśną i
Sportową.
Ambulatorjum miejskie

dało 10,000 zabiegów. Powiększono
szpital miejski o 20 łóżek, obecnie
liczy on 162. Zaprowadzono na domach świetlną numerację. Przeprowadzono przymusowy remont domów na 70,000 zł. Elektrownia rozszerzyła swą wydajność,
a obecnie
toczą się pertraktacje nad włącze
niem do niej miast Kutna, Kłodawy,
Izbicy, Piotrkowa Kujaw.skiego i
Ciechocinka. Przystąpiono do naprawy mostu na Zgłowiączce i budowy portu na Wiśle oraz przejazdu
kolejowego na szosie do Brześcia
Kujawskiego.

GRODNO.
Magistrat postanowił zaciągnąć
w Banku Gospodarstwa Krajowego
pożyczkę w sumie 450,000 zł., przeznaczona na rozbudowę elektrowni
miejskiej:

KRONIKA ZAGRANICZNA,
Przyrost

ludności

ła

we Francji.

Urzędowa statystyka francuska"
wykazuje, że ludność 90 departamentów francuskich wynosiła w roku 1927 40.000.960 osób.
Liczba urodzin w tymże roku wyniosła 741.718 osób,
czyli znacznie
mniej niż w roku 1913, kiedy ludność
Francji powiększyła się o 790,355.
W roku 1920 liczba urodzin osiągnę-

nawet 833,518. Liczba zaś zgonów
w 1927 r. wyniosła 676,666 osób, w
porównaniu do 713,458 w roku poprzednim i do 731.441 w 1913.
Jednocześnie daje się zauważyć
zastraszające zmniejszenie się liczby
małżeństw, których w roku 1920 zawarto 622,724, w r. 1921 już zaledwie 455,543, a w r, 1927 - wypadła
rekordowo niska od czasu wojny
liczba 337,864 małżeństw.

OGLOSZENIE.
Łodzi, Wydział Przed~i~bior .. tw Miejskich. podaie do oq61nej
wiadomości. że właściciel dorożki samochodowej Nr. 153 LD. 80(89 Rene: i Sten cel
zamieszkały w ~ow. Brzezińskim. wsi f\ndrespolu. dom własny. z dniem 20 września
1928 roku zrzekł si~ wydanej mu przez Magistrat kOl ce5ji na prawo kursowC"nia po
ulicach m. Łodzi.
W związku z powyższ'!m komunikujemy, że o ile do dnia :20 marca 1929 r. nie
zostaną zgłoszone pretensje osób :ainteresowanych. kaucja w wysokości zł. 97 po
potrąceniu należnej Magistratowi z ty tulu ~ałegłych opłat konceSYJnych sumy zł. 75

Magistrat

w

myśl

m.

§ 19 Przepisów zóstanie
Łódź.

wyżej

wymienionemu wyph,cona.

dn. 24 września 1928 roku.
Przewodniczący

Naczelnik Wydzil!llu

Redaktor: Bolesław Dudziński.
Drukarnia Pa6stwowa w

Wydziału

Wiceprezydertt
(-) St. Rapaiski.

(-) J. Brzozowski.

Wydawnictwo Zarządu m. Łodzi.
Łodzi.

Piotrkowska 85.

