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15 lat działalności Miejskiej Pracowni Bakterjologicznej (dokoń
• czeniel. - Protokół 13 (V sesji) posiedzenia Rady Miejskiej z dnia
Kronika miejska. - Okólniki, ogłoszenia .

....................................................................................
Dr. med. T. Załęski
Kierownik Miejskiej Pracowni
Bakterjologicznej

15 lat dzIałalności tIleisklej Pracowni BakterJoJotlczneJ.
(Dokoliezenie) .

Co skłoniło pracownię do takiego zwiększenia odczynów serologl<.:zny<.:h? W ł-, odzi badań wassermanowskich dokonywa nie tylko
M. P. B. ale jeszc;ze pracownia Kasy Chor~ ch (w 1930 1'. 9588 próbek
krwi i trzy razy tyle hadaJ'i) i kjlka prywatnych pracowni.
ieraz
zdarzało się. że jedna i ta sama próbka krwi. skierowana do kilku
pl'Clcowni dawała wyniki różne: w jednej pracowni dodatnie.
CI w drugiej ujemne. \Vy\voły-wato to lliezado,,-olenie chot')'ch i posądzenie, że trudny ten odczyn dokonywa się niedbale. Różnica zaś
",:ników była zależną od tego. że w różnych praco'wniach używano
różnych antygenów i tam. gdzie ze słabym antygenem otrzymywano
wynik ujemny, z ' silniejszym - wynik dodatni. To różne działanie
l' óżn\'ch antygenów wynika z tego. że odczyn ,Vassermana nie jest,
jak to mniemano z początku, odczynem swoistym na kiłę. a jest odczynem wykrywa,jącym większą lub mniejszą chwiejność koloidów
naszego ustroju, Przy kile chwiejność koloidów ustrojll jest największą. ale i inne choroby mog:ą wywoływać takąż eh,,· iejność.
chociaż najczęście,j w zna('znie mniejszym niż kiła stopniu. Wskutek
tego słabe antygeny. nie wykrywając innych chorób. nie wykrywają
również ,,,,,iell! wyptHlków kiły. leezone.i- dziedzicznej, zada", nione,j
i t. ci. Natomiast silne antygen-y w\'kr 'ywają większą ilość chorób
kiłowych. ale jednocześnie dają 'V) niki dodatnie lub slabo-dodatnie
z urowicaminp . gruźlików. chorych n~. raka. ciężarnych i t. p.
\ ten sposób na podstawie samego tylko badania krwi na ' odczyn
\rassermana nie zaw~ze można I'OzstrzYruqć pytanie. czy chory ma
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kiłę . Odczyn " rassermana jest bk1l'dzo Wnin J111 środkiem l'ozpozna,,,czym tej choroby. ale zawsze tylko przy wzięeiu pod uwagę innych
ob,ja\\'ów chorobow'y ch lub historji choroby. Dla uniknięcia nieporozumień M. P. B.. jak również t. F. P. Z. H. wykonywa ohecnie
każde , badanie na kiłę z dwoma antygenami. jednym silniejszYIJl
1 drllgim lilabszym. a oprócz tego kontroluje odczyn Wassel'manu
.jednym z odczynów kłaczkujących. któr e zresztą są za.zwyczaj ~Iab
sze od odczynu 'Vassermana . W odpo,,'iedzi Pl'acowniu poda .je wyniki. otrzymane z każdym z ;-ch odc7ynów. W ten spoliób lekarz leczący. znając histor ,ję i ObjCl\\'Y chorohy pacjenta najlepie,j 'w 'ykorzysta otrzymane wyniki. Gdy chory j liŻ chorowul na kitę. wówczas
wynik badania jego kr\\'i nie .nasuwa żadnych trudności. Równiei
(rudności w interpretowaniu wyników niema, gel~- wszystkie wyrliki
są lJjemne . .' btomiasL g(h- u osób. które dotąd nie mial~' sh\' iel'elzonej kiłY i które mają niejnsne ohjawy chorobowe. wyniki, różnych
I'lpoc;obó\\ badania sPl'ologiczlleg0 będ ą I· ÓŻIIE". wówczas interpretacja
wyników jest trudną. j,ekal'ze \('czc1CY zwykle rozszprzają wskazania przy rozpoznawaniu kity i już jeden wynik dodatni z ' trzech dókona l1\ch badaJl . WYShl rCZ~l im ella rozpoznania kiłv. Dla unikni ę 
cia bkiej . nieraz dowolnej. iniel'pl'ełacji. w iych wypadkach szczególniej. kiedy pracownia nie 'Posie.cła żadnych \Viadomo~cl o chorym,
pracownia stawia na odpo\\'ipdzi stempel z następlljącym napisem:
.. PO\\· Yższy wynik nie upoważnia do t'Ozpoznania kity o ile: 1) chory
niem :) żaclnvch objawów kilowych. 2) nie był j liŻ od kiły ' leczon 'Y
i 3) nie ,jest dziedzicznie ob('iąż~)ll<·. Jednocześnie dla unikni~C'ia
możliwych w iechniee pracowIli hłędów, M. P. B. również ,jak L. F.
P. Z. H. podelFtjp się sYf't(>maiycznie co pewien czaf' hadaniom kon trolnym przez centralę P. Z. I I. \" tvm celu P. Z. 1-1. co pewien cza~
rozs'y ln do ,,'szystkich ~ woi('h filji , a więc i tódzkiej, surowice od
.rednych i t~('h sam~'ch chor"ch. Filje dokonywują ' badań z jednym
antyę;enem 'wspólnym dla wszysikich filji , a mianowicie z antygenem .\1ac-lntoscha. oirz)"m \'\I"anym również z centrali. następnie
z drugim· antygenem wJasnym, Zl'obionym w pracowni i jakimkol,,-iek odczynem ktaczkując'ym, Po zbadaniu 100 surowic centrala P.
Z. H. l'OZ yła cło w . zystkich filji wyniki bada{i wszystkich zakładów
i rozpoznanie chorób. vV ten liposób każda fif.jn koniroluje swoją
technikę i stwierdza. cz, jej \""niki oclpowiadnjcl rozpoznaniom klinicznym. Jak dotąel, wyniki h<1dilń lódzk iPj filji jak również M. P. B.
odpowiaelaly rozpoznaniom i zgadznły się z wvnih1łni inn) ch pr:aCOW11 i.
Zwiększająca sit; z każdyrJ1 rokiem ilo,~ć nadsylanych próhek
'krwi dla zbadania na kil<;. " 'skazuje, że badania te coraz bardziej
się J'()Zpowszechniają. Niektóre szpitale: wszystkie miejskie. szpital
im. małżonków PoznaJlskich i inne bildn ją na kiłę kI'ew prawie
wszystkich bez ,,' yjątkll S\\'oich chorych. Również wydział opieki
społecznej .vragistratll bJda na kiłę !1ru\\' ie wszystkie dzieci niec!ol'ozwinięte. a niektóre zakłady potożnicze badają krew wszystkich
nowonarodzonych dzieci. Ambl1latorja miejskie i szkolne równieź
bardzo często skiero\nl,ją swoich chorych ch M. P. B. cllH zbadania
krwi na kiłę . ś\\- indczy to o podnoszącym si~ coraz bardziej pozi qmie lecznictwa w Łodzi. Tem więc należy sobie tłumaczyć zwiększ~i
nie się ilości bada{j na kiłę. a nie, wi~k.,z(>m rozpowszechnieniem się
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lej ehor·ob) . Czy na pochdCl\\ ie '" yników baoa/l krwi na kiłę można
"obie wyrobić zdanie. czy choroba ta wzrasta w Łodzi. czy też się
zmniejsza. tego w obecnej chwili powiedzieć nie można. W każdym
razie wyniki laboratoryjnych badań na kiłę mogel łużyć jako materjał do \\'yjaś~lienia tej doni~łe.r dla spoleczeil iwa ' prawy.
Badania ser'ologiczne płynu mózgowo-I'dzeniowego na kiłę (rubr. 6) ~
Jednocześnie ze zwięk zeniem się ilości bad8/1 na kiłę krwi.
i<;ksza się stale ilość badanych na kiłę płynów mózgowo-rdzeniow ych. BadaJ'l płynów mózgo\\'o-rdzeniowyeh na kiłę zaczęto dokoIlywać w naszej pl'tH·O\\ ni dopiero K 1922 r . Nadesłano wtedy l:S4 pły
nów. W 1930 r. już nadesłano ich 509. '\"ajwięcej pl'ólwk nadsyłają
szpitale. OCZ) wiście szpital w Kochanówce. następnie prawie wszystkie szpitale miejskie i inne. Szpital Ann) - Marji przysyła dla zbadania na kiłę wszy!-itkie płyny swoich chor)ch na zapalenie opon mózgow yeh. głównie gnl:Wczych.
Z\\

Odczyn Wassermana \\ płynie dokonywa się z dwoma da" karni płynu: 0.25 i 0.10 cm. 8Z(' .. jednocześnie płyn bada ~ię na zawar10ść białka. na odczyny globlIIinowe. pleol:ytozę. a na żądanie. na odCZ) n Lang'ego z~ złotem koloidalnem. \V ~większoś('i wypadków dodatni odczyn \Vassermana. \\ ystępujący z płynem mózgowo-rdzenioW)Jl1 przemawia za kiłą. Tylko w gl'lIźliczem zi:lpaleniu opon mózgo"ych często otrzymuje się odczyn dodatni nie swoisty. \r naszej
~tahstYce takich nieswoistn' h odcz, nÓW otrz"\ maliśmy 01,.010 lO%.
C o 'p 1'<1 \\ da niektórzy leka (:ze chcieiiby uważaĆ że i {u ten odczyn
występuje svvoiście. ponieważ i",ierclzi:"1. że gruźlicze zapalenie Op011
Illózg-owych bardzo często" yst<aHlje LI dzieci dzi.edzicznie obciążo
n ~ ch kiłcl. Jednakże bardziej prawdopodobnem będzie zaliczenie
1ych odczynów do odczynów nieswoistyeh. ponieważ j inne postacie
!! I'llźlic~ CZęSIO cłają z krwią chorych nies\\'oiste odczyny dodainie.
,. Badania bakterjologiczne sallitcune:
Oprócz bak ter jologic'znydl badar'i rozpozna\\'cz~ ('h " ~J. P. 13.
je<';7C'ze badanin baktel'jologiczne wody i mleka \\ celach profilaktycznych. dla kontroli sanitarnej dobroci wody i mleka.
BadilJlin te I'OZpocz«to s\'stelJ1ut~ cznie \\'ocl~ w 192H 1'.. a mleka
,,\ 1929 l'oku.

dO.hdUYWUją' się

BakteJ'jol{)~iczne

sanitarne , bndania wody (rubryka OZ);

Jedną z największ~ ch trosk władz sanitarn~'('h miejskich je ,i
niedopusz~zenie do wybuchu w mieście epidemji. spo\\'odowane,j

przez zakażenie wody do picia. W historji miast znane są liezne 01brz~ mif' epicłelllje t~ fusu bl'zuszne~!'O i cholery. których przy~zyną
h~ la zanieczyszczona pl'zez zill'azki woda. 'Wobec tego woda. zaopiltl'ująca miasto. powinna s("de znajdować "ię pod ści tą ,i wszechstronną koni rolą władz miejskich. Kontrola ta nie jest trudną. g'dy mielsto

IJos.iada odpo\\'i e ~nio urządzony wodociqg z wodą. "ykluczającą je.j
zanicc·z\'szc-zeJlie. COJ'zej jest gck miasto. jak np. Lódź. używa wody
z \\ ielu studzien. nie zawsze odpo, iednio Ul'ZąelZOll ch i :majdują
q dl o:;i(: nie zaW"ize " odp~)\"iedni~m miejsc·lI.
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,V ł.odzi do 1928 r. kont..ola sanitarna wody tych kilku tysię.cy
stuclzif'n. któJ'f' zaopatrują miasto w wodę była tylko chemiczną. Nie
było to wys tarczające. Chemiczne bowiem badanie nie zawsze dosta,:"
tecznie oclf.wiereiadla sanitarną wartość badanej 'wody. Bywają wypadki. gdy woda pod względem ehemicznym dopuszczalna. pod wzg'l~
dem baklerjolof';icznym bywa bardzo niebezpieczną i naodwrót wody
zdyskwalifikowane przez badanie chemiezne. mogą być pod w'Zglę
dem sanitarnym bez zarzutu.
p. niektóre wody bardzo gł~bokich
studni artezyjskich, zupełnie jałowe, zawierają związki azotowe ,
wskLltek czego chemiezne badanie kwalifikuje takie wody .rako dopuszezalne do użytku tylko po przegotowaniu. Taka ocena wody dyskwalifikuje zupełnie studni Q, "\'ywierconą nieraz z ogromnym nakła
dem pracy i kosztów j dostarczającej jednakże doskonałe.r i pod
względem gospodarczym j sanitarnym 'wody. Również wody bakterjologicznie dobre i dopuszczalne do użytku mogą być zdyskwalifikowane przez badanie chemiczne wskutek tego. że są gospodarczo
nieodpowiednie np. zanadto hnndf' I"b żelaziste. Zakwalifikm\unie
zaś wody. jako nie nadającej siC; do użytku, pociąga za sobą zamknię
cie studni. co nieraz znacznie pogarsza sanitarny stan otaczająeyeh
pOF'esy,j, pozbawionych dostatecznej ilości wody, chociaż gospodarczo
zlej. ale nie grożącej zdrowiu mjeszkallcó,,~ . Takich przykładów
można przytoczyć .reszcZf" więcef. Wskutek tego Wydziat Zdrowotności Publicznej Magistratu posbnowil dokonywać we "w szystkieh wypadkach oprócz chemicznych rozbiol'ów wody "jeszcze i bada ń ha kterjolog"icznych. co oczywiście jest zadaniem każdej pracO\,-ni haktel'jo199iczne.j miej skię.r,
Sanitarne. kontrolne badania hakter,fologiczllf' wody poleg:a.rą
nie na wyszukiwaniu zarazków chorobotwórczych. których znalezienie byłoby już spóźnione , bo pewna ilr)ść osób już by się zakaziła, ale
na stwierdzeniu. czy hadana woda. może być przez zarazki chorobotwórcze zanieczyszczona. Stwierdzenie możliwości zakażenia wody
zarazkami choro"botwórc:zel11i pociąga za sobą, albo naprawę stu (l!{i
uSllwa.rącą tę możliKość. albo zupelnp zamknięcie studni.
Bakterjologiczno-sanitarna ocena wody może być osiągnięta
dwoma sposobami: 1) stwierdzeniem ogólne.j ilości drobnousŁro,jów
w wodzie i 2) stwierdzeniem ohecności w wodzie drobnoustrojów kałowych, do których zaliczamy laseczki okrężnicy i. okl'eśleniem ich
ilości, t. j. określeniem tak zwanego miana laseczki okrężnicy (coli
titer).
,
Dobra pod względem bakter,jologicznym woda nie powinna Zt1pelnie zawierać laseczek okrężnicy , a ogólna ilość drobnoustrojów
(l'oztoczy i gnilnych) nie pO'i\' jnna przekraczać pewnej określonej
liczby.
Każda z naclestanych do naszej pracowni próba wody .jest badaną w tych dwóch kierunkach i na podstawie otrzymanego wyniku
okr'eśla się sflllitarną wartość wody.
Próby wody są d"o starczane do pracowni przez odpowiednio
wyszkolonego funkcjonarjusza ze studni wskazan ych przez mie.jskiego inspektora sanitarnego. Natychmiast po dostarczeniu prób. wody
są badane na ogólną ilość drohnoustro,jó'\\" przez posiew na płytki że
latymJwe i na ohecność i )Iość laseczek okrężnicy przez po ie"". ?-itl.
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LO l 0.1 cm. szc. " 'ody do żółci z peptonem j cukrem mlekowym "').
Pt1 tki żelatynowe 1ji:1 umieszczane ". cieplatce pl'zy 22° C. a próbÓ"wki
z żółcią w cieplarce przy 37° C.
'Woda dużych urz~dzeó wodociągowych miejskich nie powinna
ZU\\ it'['ać laseczek: okrQŻTIicy zupelnie.
DIH "ód zaś studziennych
dopuszczalna jest obecn,ość niewielkich ilości tych dl'obnoustrojó'w,
bo L:anadto rygorystyczne pod tym względem wymi;lg'ania doprowadziłyby do zamknięcia większe,j ilości studzien w Polsce. Na konferencji bakterjologów i inżynierów sanital'llych ustalono następującą
ocenę wód: Stwierdzenie obecności jednej laseczki ' okrężni("y w 5 ("m •.
szc. wody studzienne.j. kwa li fikuje wodę ,jako nada,jącą się do lIżytkll.
> twierdzenie
jedllt'j lase("zki okrężnicy w 1,0 cm. 'iZC. kwalifikuje
wodę jako podejrzaną, a jedne,j b~eczki okrężnicy w 0.1 cm. szc.
\'ody jako wodę niebezpieczną. Do tej ocen;y wody dochodzi jeszcze
ocena wod~ ,,' e(llll~' zaw:l1'rości " . nie.j ogólnej ilości chohno!lstl'o.j6w
i "eulu!!' badania chemicznego. ·Wyżej yyymienione normy dla la:-ieezki 0krężniey są zaczerpnięte z amerykańskiego . aniiarneg-o pra\rOdaWljlwa. które pole<:a oceniać wody wedluę; t. z. tablic Whipp]e.
Inspekcja sanit.1J'lla miejska. po obejrzeniu studni na mie.jscu
i po oh'zymaniu wyników badai] chemicznego i bakterjologicznego
ma dostatecznie clone dIn prHwicHowej oceny Saniilll'llęj knżrlej
0;1 IId ni.
Baclallia buktel'jologiczne wody na'iZa pracownia rozpocz«ła
w końc.lI 1928 r . W 1929 1'. dokonała badania 938 próbek wody. a w
1910 - 1028. Z usprawnieniem .kontrolisani!arne.j ilość próbek stale
.. ię zwiększa .
.
Bakterjolog"iczne sanital'Jlf.' badania mleka (rubryka 8):
~pra\\ ' a zaopatr) wania w dobre i zdrowe mleko wielkich · miHst
iest sprawą spoleczn ie truduc) do rozwiązania i wymaga ,,~ysokiego
kult I!ralnego poziomu ludności.
Mleko ..jako produkt spożywczy może nie być pełl1owartościo
"\em i może ulef!'ać zafnt:-izowaniu. Jednakże i pełnowlntośeiowe
mleko i niezafahZ0wane może hvć szkodliwem dla zdrowia. 'V mleku
nif'<:zysto zehranem i n ieodpo\\;iednio przechowywanem rozm nażaj ą
sit: w ogromnej ilości różnorodne dJ'ohnollstro.je (roztocze. drobnoustroje gnilne), które mogą zupełnie zmienić skład mleka. czyniąc g'0
na\\et po pl'zegotowaniu ,-zkodliwem ella zdrowia szczegól nie dla n)emo"lą\. Do takich bakte l'yj należą p"zedewsz~ ~tkiem L z. bakterje
peptonizlljące. r. .f. rozkładające białko mleka.
W mlekll również mog:ą być drobnollstro.je chorobotwórcze,
któ"e elosta.Tą się do mleka. albo od chorych h'ów. jak np. laseczki
g'ruź!icy bydlęeej. paciorkow<;e przy J'opnem zapaleniu wymienia. laseczki Banga przy epidemicznem poronieniu li krów i t . p. albo z zewnątrz np. laseczki duru brzuszJJe~o oel chol'ych i nosicieli przez ZŁl
nieczyszczenie m.1ehl brndnemi rękami. nieczystą wodę hlb muchami. paciorkowce prz'y szkarlatynie. anginach. ropniach na ręku li dojarzy i l. p. Drobnollsh'oje chol'obotwórc7e. dostawszy się do mleka.
!.;.tóre !-itanowi dla nich doskonale! pożywkę. rozmnażają się w ogrom- '
.
,~)
Cj('dnoslajlliollC' ~"lctod~ BHktf:'r.iologi("fJ1e~o Badnnia Wody. Wydanie
P itl:l~jw0\o\('gO Zakłudu Higjclly. OdLitka /- !I-1('d~(·~lIy Doświadczalnej i Spo tl'('/'J} ('j.
11m, 1930.
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nej ilości i 'dla te~o zak3żenia sp(}\nKhrwane mlekiem maJą często
przebieg- hardzo ciężki.
Gotowanie mleka zabija zarazki cho]"oboh~~órcze. ale jednocześnie niszczy w mleku wiele skła'dników pożyteczn vch. a nieraz dla
niemowląt niezbędnych ella zch'mvia. Słllsznem więc jest dążenie
w krcija.ch kultllralnych do prodllkowania takiego inleka, kt-óre mogłoby być spożywane w stanie surO\Y~'111. Jednakże nawet w tak kuJturalnych krajach. jak Norwegja . Sz,,"ecja i Stany Z,jednoczone Pół
nocnej Ameryki, gdzie przepis~ ' przy prod ukowani 11 i obrocie m.leka
są ba::cl2o ostre i śc.iśle przestrzcg;ane i gdzie .jest rozpo,,-szechllione
spożycie SUl'oweg-o mleka. opisano ,,' iele epiclemji szkarlatyny. . clUrIl
brzusznego i masowych zakażeil paciorkow·cowych. spo'Nodowanych
zakażonem mlekieJIl. Łatwie.j od tych chorób ochronić mleko przed
gTuźlicą bydlecą przez odpowiednią ścislą kontrolę weterYnaryjną
kró',""
\~lel<.O. spoż~"nłne przez ludność m. ł, odzi. jest naogól złe i jako
produkt·spoży"'wczy, barr1zn niehezpieczne przy spozyciu w stanie surowynl. Z . zafałszowaniem wIeka i za utrzymaniem .jeg;o wartości odżywcze.T walczy Pal'istwow'y Znkłnd Baclanin ŻY'V!loś6, bada.jąc 'oN lym
kierunku systematycznie mleko, zn ..i .rdujące się \\' obrocie na rynkach
łódzkich i pociągając do orlpo"wiedzialności Fiądo,,' e.j nieuczciwych
pl'oducentó,," i handla rzy. Prób lIzdl'Owienia mleka pod względem
baktel'jologiczn~-m do 1929 1'. ,,," Łodzi nie czynion0. Dopiero w 1929
wku ,V"dział Zclrowotności Publicznej Magistratu postanowi) przyFitąpić do. te.j akcji i po szeregu narad z miarocła.jnymi cz~-unikimi.i,
rozpoczą) w tym kierunku pierwsze kroki. Postanowiono przedewszystkiem dohzeć clo prodncentów, żąda.jąc ,od nich przy Pl'Odllkowaniu i dostarczanin mleka zachowania pewnych przepisów. zapobiegających dostaniu się do mleka drobnollshojów chorobotwórczvch i nadmiernemu rozmnożeniu się w niem wogóle drobnoustrojów. Tak np. Łódzka Kropla Mleka zawarła z 'producentem mleka
1Il110"'ę. lIFitala.rącą bardzo ostre wi.lrllnki. nietylko co do gwal'ancj i
, ..".al'tości odżywczej mleka. n te jeszcze cn do jego czysiości bakteryjne.j. Różne wydziały Magistratu, zaopatrujące w mleko s"wo.je zakła
dy (szpitale, ' ochronki. domy opiekuńcze i t. p.), zażądały ocl producentów dostarczani8 mleka o odpowiednim składzie odżywczym
j bakienrjn~:m. Posbno,,-iono również bachlć systematycznie mleko
l'vnkm\'e dla zorjento,n1nia się co do jego za!lieczyszczenia bakteryjnego. porównując ,je z wynikami badflnia chemicznego. Nakoniec
poddano 'weterynarvjnemu nadzOl'owikrowy, znajdujące się na terenie miasta. Wszvstkif' te pocz~~nania wymagają licznych badań
hakter.rolog:icznych mlek8. c1okonv\I'c1nie którv(~h W . . 7.. P. polecił M.

P. B.
Obecnie M. P. B. clokoJlvwa llastępll.rącycb bakterjologicznych
mleka:
1) Dla ,,-eferyual"Yjnych ok"ęgów sanitarnych bada się mJeko
indywidualnie od poszczeg'ólnych krów na obecność · ropy, na laseczb
g:rllźlicy, na paciorkowcc i inne drobnoustroje chorobotwórcze.
3) Dla lekarskich clozoró,,' sanitarnych bada się próbki mleka
rynkowego na ogólną jlość drobnollstrb.jów· zuvvzględnieniem iloFci
drobnoustro.jów peptonizu.rących, na obecność w mleku ropy, lase~
czek gruźliczych i paciorkowców. Również w wypŁ"tdkach tyfus u
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bada się mleko odpowiednich dostawców na obecność lasec'zek tyfusowych.
"
.
3) Dla zakładów mie.Jskichi Łódzkie.f Kropli Mleka bada się
i:iystemaLycznie próbki dosiarczilneg;o mleka dla stwierdzenia. CZy odpo" iada ono pod względem bakterjologic'zllym warunkom umowy.
Technika badaii bakterjologicznych mleka jest następująca:
Ogólna ilość drobnoustrejów określa się przez obliczanie na
ptytkach żelatynowych i agarowych, zasianych odmierzonemi ilościa
mi mleka. Ilość laseczek okrężnicy ra7em z bacillu, ' acidi lactici aerogencs określa się przez stwierdzenie fermentacji różm' ch ilośti mleka zasianych llo żólci z Cli krem mlekowym i pepLonem.. W preparatach z odwirowaneg'o osadll mleka ok reśla ~ię iloHć cialek ropnych,
paciorko'wce i laseczniki Kocha. Gdy \\" osadzie stwierdzono liczne
ciałka ropne~ a nie znaleziono clrohnollshojów chorobotwórczych,
"ówczas od"\,-i l'owany osad szczepi się morskim ,' winkom. Laseczki
t~-fllsu brzusznego wykrywa się przez posiew mleka na plytki z poż~ wką Endo albo Konradi-Drygalskiego i t. p.
'V 1930 roku dokonano barlania 1485 próbek mleka. "Vnioski.
które można wysnuĆ' z otrzymanych wyników. będą podane winnem.
miejscu przez W. Z. P . .Magistratu.
6} Badania Kliniczne (rubrvka 9):

"V

myśl S"

ego zalożenia .\1. P. B. miała być pracownią tylko

bakterjologiczną: badań analityczno-lekarskich nie miano \\. te.j pracowni dokonywać. ł rzeczywi~('ie 'w pier'w szych latach istnienia prncm\ni badań klinicznych hdo bardzo malo. albo nie hdo ich wcale.

Jednakże z rozwojem' leczl~jct"' a mie.Jskiego ilość, zapotrzebowań na
te badania zaczyna "wzrasiać i w 1930 roku dosięg'ajuż poważne.j licz~
h~ 2:243 badail. Kiedy l'vt:h badań b~ lo mnło. praco,,' nia ch~tnie je
w'. konywnł<l bez uszczerhku ella dównp!ł'O S\\'C!ł:O zadania. Ale obecni~ ilość tych badań jest już m1 ~ily prc{c-o\\'/1t' za cLnżą j 'w clill",zym
ciągu ma iendencje clo wzrastania.
adszedt więc czas zreformowania ie§!:o sianu i jeqi można się tak wyrazić .. ulegalizowania" tych badań w M. P. B. Według planu ]ecznict,n1. każdy szpital mie.jski PO\\ inien pO"iiadać wŁasną pra('ownię lekay'ską. zaś w M. P. B. miały być
,,, ~ konv\\' ane tylko bŁldani~1 bakterjologiczne. O stworzelliu Pruc-o\\ni Clnalit,,<,zno-lekaJ'skiej (lla pohzeh pozaszpitalnych dotąd nie
b"ło mowy. '\V rzeczy"wisto4ci nie wszystkie szpitale otrzymały wła
sne ]1l'aco,,·nie, np. szpitale: Św. Alek:andra, Marii-Magdalen \~ i zapaso\\',. Oprócz tego " . międzyczasie zosti.llo znacznie J'ozhuclowc.ine
lec'znidwo miej . kie poza-szpiLalne. OtworzoilO ambulaLolja bezpłat
ne. amblllatnrjuJll ,zkolne. uruchomione pogotowie lekar'",kie ella niezamożnych. dorosh-ch i dzieci. Każda <;zkoła. wszystkie zaklad \. opiekuńcze:' żlobki. sie~·o('il'ice. domy wychowawcze. mają swoich lekn rz~-.
Lehnze ei 111 lIszą gdzieś dokonywać poirzebnvch im badall. Ponie,.odlŻ miasto nie posiada pracowni analit'yc'zno-lekarskiej. pl'zeio zaczęto skierowywać wszystkie badania do M. P. B .. która. jak dotąd.
nie ndmawia]a ich, ykonywania. " Tkrótce clo badań nadsyłanych
pl'zez instytucje miejskie. c1()łc!('zyt~-. si~ haclan.ia z zakładów opiekul'i(·zych. różnych towarzystw dobroczynnych . a tak~e dla heZl'ohoi nyc·h
i ubogich c:horych. Słowem. ilość haclar'i klilli('zn~ ch ,jesi już ohecnie
ak clUŻc1. że obarcza personel M. P. B. i od/'~\\'a 2:0 od właściwego je-
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go zadania . Poni e waż ilość nadsvłan yeh haclRll ,res/. JUZ obecnie "':i:\.
dużą n.1 8ih personelu praco\\' ni. l)I'zelo rrilcowllia ograniczylll si ~
do '\\ ykonywania najniezbęc1niejszyeh badań, odm;>,wiując wykonywania bada li. wymagających dużo cza ' u i skomplikowanych 1l1:lI'zędzi .
któl'\'ch pracownia zresztą wielu nie posinda, Wywoluje to nierClz
niezadowolenie chorych. ,'ądzą(·ych. że M. P. B. .jesi obowiązaną b<:1 dania te w\'konvwać.
Stan 'ten' t'rwać nadal nie mnźe. PoŁl'zeba si\\ oezellia Miejskie j
Praco\\'ni Analityczno-Lekarskiej jest oczy\\'i,dą. ~ależy ulegalizować
dokonywanie 'w 1\1, P. B. buclal1 kkn I'skich i odrowiecIn ia do tego zreformować Praco'wnię. Ale wówczas należy uzupełnić aparaturę Pracowni i personel dostosować do nowych potrzeb. J ależy także ściśl e
określić. jakie instyh'cjt> mają prawo do korzystania z Pra<.:Owni .
O tej reformie należy pomyśleć , już w tym roku przy układaniu budżetu !Ht rok przyszły. Wielkich wydatkó,,- reforma ia nie będzie
wy lU ag'ala.
Bardzo ,jeszcze oba rezu pl'acO"IyniG dokony,nmie zabiegów
11 ('h()r~ch prz" pobieranill lllHterjnlu do badanii.l. szczególniej krwi,
'zpitale nadsyłają do jJl'i:lCv\\ ni mEltprjul jllż pobrany. Natomiast ambulaLol'ja miejskie. lekar'ze ~zkolni i domó", opiekllllczych, nakoniec
lekarze prywatni. lecząc~ ul>op:i('h ('hor~-('h. nie nadsytają gotowych
próbek do baclunia. a pr'z~'s~ lają samych chorych n których materjal
do badania pobiera się" sHmej praco\\' ni, Szczególnie 0bciąża pra('ownit; branie krwi u dzieci. niedoT'oz\\ illjęt~'('h , skierowywanych
przez pogotowie opiekullcze dla dzieci. Ogólna iJo~ć clokon}"w"anyc],
zabiegów w pracO"l'.-ni przekracza j liŻ 300 miesic;czn.i.e. odrywając personel od ,jego pracy. Lekarze amhlllatoryjni. z pogotowia i t. p. /.tll maczą się bl'akiem czasu i odpowiednich l1i:.lJ'z«clzi: st rzyka\\'ek. igieł
j t. d, l ależ~ temu w jakiś sposób zaradzić i uwolnić pracownic; od
dokonywania tych zahiegó". ktol'e. ",Iaści" ie IHlleżą cło lekarzy leczących. a pracownic; niepotrzebnie obarcza,rą,
.\n zakończenie spra"' ozdania należy zwrócić uwagG jeszcze n a
jedni[ :-'1H'a\\- ę. wymagającą ul'egulowa1lia. M. P. B. służy cło 1'0ZpOzlH1\\'Hnin chol'óh zakaźnych. ,jednakże z oddziałem zakaźnym szpilala miejskiego ma bardzo luźny kontakt, wskutek czego szpital nie
może '\' dos1E1tecznej miel'ze wykorzystać pracowni, . tan len móglby
być IIsunięty przez przydzielenie ,do oddziału znkaźnego młoc!eg-o lekHrza, któr. hy po "abiwieniu chon ch \\ szpiialu prćH'O\\' i.ll \\ _\f. P. B.
Takiej wspólp['ac~ obu inslytucyj Illit>jskich stoi na przeszkodzie
obecna ,organizacja szpitalnictwa. nie przewidująca /.akie,j posad~.
Ilodzi lekarze mogą być tylko lekarz~lmi miejscowymi. przez cah
dziel'l zdj ę tymi w szpiialui nie TnnjąC'ymi czasu IUI IHacę " . pracowni
hilktel'jologiC'znej. Dla lIsunic;cia te,j przeszkody należałoby zrobić
din oddziału zakaźnego \\--\.i i:~tt>k. 'l.a :1llg:ażować do niego oddzielneg'
mlode-p:o lekarza. któryby pl'acując " . szpitalu do ll-J2 godziny,
l'eszt G ('Zi:bU praco,,- ał " . ~l. p, B. Że taka "'spółpraca ,jest pożyteczną,
\\"<;ki:lzuje przykład jednep:o mtodeg'o lekarza, któl'y dobrowolnie p1'aco,,' al w jednym ze szpitali i jednocześnie w M. P. B. Zawclzięcza,jąc
te,r ,,' sp()tp!'ac~-. udało sic; w 1910 r, \\- yb'yć kilka rzadkich i dotąd
w ł , od"i nierozpozni1wCln, '('h dl0i'ób zakaźllych, jak np, .2 I)I'ZYlładk i
1Hzewieklej posocznic~' men in!!'okoko,,"ej i jeden przypilclek Choroby
Banga. i. j. tych chorób. któnch rozpoznanie .fest przedewsz)stkiem
Jw ktel'jologiczne.
<
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po.s iedzenia Rady Miejskiej
dnia J 2 maja 1931 toku .

. ornplei l'adnyeh 72.
KompJei (·z·lonków \1agistraLu 11.
qbe"n y("h l"ad~ych 48.
Obecnych członków Magistratu 11.
Posiedzenie otworzył o godz. 21 min. 20 WPL'ezes R.ady Miej"kie j. R. K lim. w obecności quorulll Bad~ ('59 c:zJonków). zaprosiwszy
do tolu prez~d.ii:llnego radnych-sekretarzy: J. Golallskiego i Sz. Mi1m ima. oraz d~rektorn Biura Budy. P. Rllndo. do pw\\'ad;r,enia protok Ół!!.
Przyjęto

do wiadomości:

Zawindomienia radnych: A. Cyr<lr'iskieg;o. inż. J. HoJcgrehera.
F. Palaszewskie"'o , P. Szwankowskieg;o. dl'. A .. Tomaszewskiego,
u: ~l'awiedli\\'iając"\"('h nieobe("no~ć swą na posiedzeniu w dniu dzii nż.

"neJ szym .
Uchwalono:
I. W '>prawie zacił.1gnięcia długoterminowej pożyezki w kwocie 'l.łofych 1.2;;0.000.- w Zakładzie Ubezpieczeń Pl'łl<:owni-kó-w Umysłowych "\\ Warszawie na budowę kanalizacji - 1 uchwalenie (zgodnie z art. 33 Dekretu o SHIllOI"ZŁldzie Miejskim. Dz. P. P. P. ' l r . 1'; z ctn.
7. rr. 1919 roku. poz. 140):
. Radel.M iej~ka. prz~ch~" lają(' .się : do wllioshr \1agisind u NI'. 375
z dnta 7 n111.111 19,1 rokli , postanaww:
.
l. za("ią~nqć IHl rzecz Gminy Miejskiej łJódź oH Zakladu Ubezpieczeń PrcH'ówuików LTmvsłowych w VlTal'szaw'ie długoterminowa
pożyczkę w b, ocie zł: 1.2'50.000.- na warllnkacl~ następują~
c . ch:
al POŻ) czka ta zostanie ·zużyta przez .Mag,-istrat wyłącznie n<1
blldowę kanału ulicznego. niezbędnego dla odprowadzania
śeieków z domów mieszki.\ln~ch. wznoszoJl.ch przez Zakład
przy ulicach \Io,,·o-Pah.i<lniekicj i Bednal'. kiej w łJodzi:
b) wypłata pożyczki dokonywana będzie mLami w miarę post ęp u rohót:
e) wykonanie tych robóL uskutecznione będzie pl"zez Magistrat w terminie do dnia 15 sierpnia 1931 rokII:
d) pożyczka zabezpieczona będzie na hipotekach nieruchom.ości
miejskich: a} przy ul. Konstantynowskiej Nr. 27 (Nr. hip.
321d rep. hip. 678). b) przy ul. Wodnej . r. 25 ( r. hip. 22 2
rep. hip. 57:-3. c) prz~ Placu Wolności Nr. 1 (Nr. hip. J rep.
hip. 5(60) oraz na dochodach Ml.lg·istraLII w złotych " . zlocie ;
e) pożyczka spt'lcana b~dzie w 2=) ratach półrocznych według
planu, opraCO\\'Hnego przez Zaklad. z lem, 'Że I rata płatna
będ zi e w d n i \I ,0 ("ze I'W CH 193, t'Oku:
f) Magistratowi przvslllg"lIje pl·i.l\\'O w('ze~njcj s ;r,ego spłacenia
(' z ęŚ<"i ll1b calości póż\{; zki:
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g) ~ragistrat płacić będzie na rze('z Zakładu t'ytułem odsetek
od tej pożyczki 7% w stosunku I'ocznym oraz tytułem dodatku nn koszta adminisłrac-yjne 1f.~% w sTosunku półrocz
nym od każdocze .~nie J'e:;ztu.jąceg·o sdlda pożyczki. przyczem
tak odsetki. jak i dodatek na koszty administracy.jne płatne
będą półrocznie zgóry. a poczyna.jąc od dnia ;0 czerwca
1933 roku. w terminach ptatności rat nmortyzaeyjnych:
h) wszelkie koszty. opłaty i podatki. związane z zacią!!;nięciem
tej pożyczki. pokn-te będą całkowicie przez "i\1agisfrat bez
prawa regresu 'do Zakładu:
2. upoważnić 2-ch członków Magistratu do podpisania odnośnej
umowy. zeznania odpowiednich aktów' noŁarjalnych i zabezpieczenia te.j poż~ czki na hiputekach \-,- yże.T wymienionych
nieruchomo,' ci mie.jskich:
3. wezwać \IagistJ'af do wykol1<'ln ia te.j uchwały.
W głosowaniu brało udział ')9 członków Rady \lie.Tskie.j:
uch, alę pO",\\T zięto jednomyślnie.

Ir. W sprawie zaci<)gnięcia 'kr-ótkotenn illowej pożyczki w kwo400.000.- w Komunalnej Kasie Oszczędności m . Łodzi - T
uchwalenie (zgodnie z art. ;, Dekretu o Samorządzie Miejskim Dz.
P. P. P. Nl'. 13 z dn. 7. !T. 1919 roku. poz. 140):
cie

zł.

Rana MieJska. pl'zyehylając się do wniosku Yfa!!.·istratu r. 376
z dnia 7 ma.ja 193t roku, postanawia :
j. zaciągnąć w Komunałne.j Kasie Oszczędności m . toclzi kl'ótko, terminową pożyczkG ,,- kwocie zł. 400.000.-· na prowadzenie
robót kanalizacyj nych pod zastaw t350 (od Nr. 18001 do
Nr. J9;=;0) sztuk akcyj f Y emisji Spółki Akcyjnej .. Kole.j Elektryczna Łódzka" -\,' miejsC'u wartości nominnlne.j złotych
810.000.- z kuponami bieżqcemi Nr. "5 i c1alszemi. zwrotną po
otrzymaniu przez Magistrat pożyczki w kwocie zł. 1.250.000.od Zakładu Ubezpieezerl Pracowników Umysłowych w Warszawie najclalej do dnia 1) sierpnia 1931 roku:
2. wypłacić z funduszóK mięjskich Komllnalne.j Kasie Oszczęd
ności m. Łodzi h-tliłem wnlagl'Odzenia za udzielenie ~vyżej
wymienj()nej poż"czki kwo'u:: ;t. 1.000..- (1l% pI'owizj i od s;"ny
zł. 400.000.-):
.
3. wezwać Magistra t do ".~. kona n ia tej uchwały .
W głosowaniu brało udział 59 członków Rady Miejskiej: z kt6Tych '57 głosowało za. 2 zaś p I'zeciwko uchwale.
Z powodu wyczerpania porządku dziennego pl'zewodnicząC'y
o godz. 22 min. 40 posiedzenie zamyka.
Przewodniczący:

Pro,,- adzący protokół:

(-) p~ R1Jndo.
Rad n i - Se k l'eh'u'ze :

(-) J.

Golański .

(-) Sz. Milmall.

(-) R. Klim.

.I
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OKóLNIK NI'. U.
W Nr. ,:- .. Dzicnnika Usta\\ Rzeczypospolitej Pol~ki('j" z dnia 2, kwidni a
19";1 roku pod poz. 291 zo~talo og-losi':one Rozporządzenie Radl Jvlinis(rów z dni a
I () j~ widJl ia 19, [ rokll o nu leżJlościach za pod róże ~llIżI>O\\(·. delegacje (odkolllE'J1r!('ro"'ania ) i przeli ipsieJlia fun kejona rj uSZó" pal\st\\ Oli yeh. s<;dzió\\ i prokIl rałorÓII
,omz wojsko\\ ych: na zasa<l/.ie ~ 1:- Hozporl.<\dzt'n ia I'I'I'zYden(a Rzec/.ypospolitej
z dnia :;0 g'rlldlLia 192-1- rokll () dostosQwalll11 uposażcnia c/.łonkó,\, zarz<]du i pracowników związków komunalnych do uposażPJlia fllnkcjonarjlIS/.Ó\\· państlI owych (Dz .
U. R P. l~r. l18. poz. 10?3) wspolllnian(' Rozporl.1\dzenif' RadY Minis!rt'I\' ma analogiczlw z.as(oso\\'illli(' do cl.lonkó\\ 1, ,1I'zą<lu i praeo\l nikó\\ z\\ i4ZkÓ\\ komllnalJlych.
i<\zktl I. tC1I1 o/.najmia si!;. że' I. dniem I maja 19'1 roku obowi'lzują
normy pri':)' ohliczanill diet i ko~ztów podróż~' w p:ran,icach Pań lWil
dla członkó\I Mag-isl ra t u i pI'<ICO\\ n i'kóII Za rZi!d u m. t .odzi:

W

/.\1

następująC('

1)

czlonkom Magistratu oraz pracownikom Zarządll m. Łodzi w razie poslllżbow('j do m icjsco\\'ości. położonej poza todzią. prz)'Rługują :

dróży

a) diet~ oraz
b) zwrot koszlÓ"

podróży.

2) Diety 'q' noszą dziennie:

a) ella prczydenta i wiceprezydentów
h) .. pozostalych człOhków Magistratl!
c)
pnlco\\' ników mie.iskich r stop. służb,

d)

zJ. 25." 20.,. 20.-

c)

II ..
lU .,

.. J2,-

rv ..

.. 10.50

g)

' \~

h)

vr.

n

YlT i Yffl stop. shiżb.
IX. X. XI i XII stop, służb,

i)

., 15.-

g.~~

.5Q

6. -

Pracownic;.' kontraktowi i dicłarjusze otrzymuje diety teJ grllpy
według której pobi('l'ają wynagrodzenie.

II posaj,C'llia.

5)

-1-)

PI'Z~- pod różach służbo\\ \'ch do stoł iey. na obsza I' wojewód7.twa śląskiego
oraz do m. Bia lej w pow. Bielski m. \I' woj. Kl'a kowskiem i elo m. Gdyn i
z"' i~kszn 5i<; di('ty O 20%.

jednostkcl obliczE'nia diet jest 2-1--g:odzinny okn's czasu, licżony od chwili
ZE' zwykłego miejsca słllżbo\\ego do chwili powrotn do tegoż
miejsca, prZYCZ('ln:

,,~jazdll

a) jeżeli pobyt poza zwykłem micj 'Ccm Slllżbowelll trwa dłużej. niż 24-

godziny; naJeż~' się za kOllcowy okres czasII. o ile on wynosi więcej
niż 12 godzin. cala diela. o ilr /.aś wł' nosi więcej, niż 6 godzin
polowa diety.
b) jeżE'li pobyt poza zwyklpL1l lIlif'jsceru slllżbowem trwa kró<:ej. niż 2*

godzillY. lIalc7.)' się połowa (li('(~· . o ilc pobyt tell trwa dlllżcj , niż 6
g·oclzin. ;mś cala dieta t y lico w tym w;.'pudku. gdy pobyt poza zwykłem
micjsc(,l11 slllżbo\\'em. trwający dlllżej. niż 6 g·odzin. przypada na porę
nocllC! mi~dz~' 21 a 6 godziną.
5)

I)i(,t~ , należą się również !.CI niedziele i święta. przypada.tące w czasi e
trwania podróż~ slllżbowej. Diety należą się ró\ol: nież w wypadku zachoro\\ an ia \\ czasie podróż y sI u7.bowej prze/. caly czas spowodowanego
chorob.! pobytu" odnośne.r miej cowośei, o ile choroba zostanie stwieru/.ona świauecl\\em lekarskicm. a pracownik nie jest umil'szczony n a
koszt Mił~istrall1 Ul. Lod7i IV s7.pHalu.
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z\\

rot kOS7.ióv\ pr/eja/.du 'obejmuje (o('n~ ' IYiletc'l\, jazdl kolej" oraz Z\\ roi
kosztc')\\' prz('jazdu inl\Pll1i grodkami kOlllllnik'l(·\jll(·ll1i. ko~/.i~ l>rzP\\OZU
kolPj" baf!'użu podróżucg:o oruz ryczalt ua pohn cip kClszt{l\\ dojazdu do
<I" orca i z dworca kolt'jo\\ eg-o.
7) ('zlOllkoll1 Magistratli i praCOI\ nikom miejskim I stopnia slużlJO\\ ego
Z\\ nlc'a się ccnę hildu l-ej klas~ kolei. prH('O\\ Ilikom Jlli('jskilll od II do
\ -go stopnia sluY.I)()\\ eg'o - CCIl(; biletu 1\ klas). pnl(,O\\ nikoJll ll1ipjskim
od vi do .\11 stopniu slużbol\(,t!'o
('('11(:
biletu III-ej klas~· . Z rC'{!'uly
Zl\ raca sit; koszt przejazdu poei"g'all1i osobO\\('l11i. Z,\ roi koszt,')\\ przejazdu pociągiem pośpi('sz. lI~ lJl ma mi('js('(' t~ Iko l\led). j('Żpli podróż
slnżbo\\ a ma charukt('r nag·I~. "łlHl jeżeli prz('/, uż~ ('i<, po('iągu pośpic'sz
Ilego zaoszez<;tlzono diet~. Potrzl'bę IIY.yeia jlociclll,'U pośpi('szll('go \I illlla
\I ład7.a. zarządzajilea pod rÓ7. służbo\\ ą. pot lI'ierdziĆ' na ru(·h un k u kos/tó\\
podrM. ~. Jeżcli zaszlu polrzeha prz('jazdu pociqgjelll PO~I'i('szn~ III. \I któJ'~' m niema fll-cj klas~ , otrz. ~ l11uje tpn. ktÓl~' /leszt,1 posiada tl Iko pru\\o
do 7.IHOtu kosztól\ przejazdll klasil III. /\\ rot ('('III lJilptI klas~ II-ej.
Odb)\\ając~1Il pod/'óżp slużho\\<, 1110Ż(' b~( p/'ZIZllanl 'z\\/'ol ('('II~
t. Z\\. l1liejseóI.ki. o ile \\Iudza. zlccoj"ca podrM: służbo\\,\. stllil'l'dzi
potrzt'bę zakuplIll mipjsc()\d.i (pl'7,<'lwlni<,nit' po('i,unl nil dUIH'j linji kuIcjo\\ ej).

ó)

Osoby maj'lc(' praIlo do liiI?,'

II'

(.H'zt'jazdach pailst\lO\\('mi IlIb za-

rządzHllcmi prze'!. Puńsh\ o środkami kOl11unikacyjnemi. ot rz~ ITIllj'l pr7,~

8)

likwidacji kosztól\ podróż~ 7.11 rot C('n)- 11 Ig()\\cj.
Z\\ ruca sic; ml(l\\ odnionl' kosz!\ prZf'1I OZII kol('ją osobisl<'go IJHg'użu pudn')żlJcg' o O lIudzp:
a) do 30 kg. prz~ podn'lżllc!t SłllŻbow~(·h, tl'l"ljąc~dl conlljlHniej b dlli,
b) do JOO kg. IHZ~ po<!ri}żac!1 sł\lżbo\\"ch. (rllają,c~('h dłllżej liii. 30 dni.
() ile dla spełnit'nia ('zynnośei IIrzędoll('j konieC/.nc jest zabranip
bHgażu SlllŻ!>OIlCgo, jak : a ki,'),,'. IlHl'zędzi. instrllll1f'nt<l1l i t. p ..
/11 ruca sic: "sz~ slkie kos/.t) j('g'o IHZ<'I\ ozu . przyczpm II rachllnku kosztÓII lIail'ż~ \\\ s/C/eg6ł nić' za \HII'lośe bugai.u słu/bo\\ <'g'o. j<'go \I ag!; onll'
fukl~ cznip poniesiolle \I "datki.

zt'

9)

sobą

Su kosztl dojazdu I. miasla do d\\orca kol('jul\('go prz)zlwj<, się za
dojuzd 1\ /. g' lędnie odjaz(r I'~ czall II II ~ sokoś('i pO '.

ka~. d\

zl. 2.-

a) dla IH('/I'd('nla i II iCt'prezydclltólI
b}

pozos(ul~('h

e)

IH<1('O\\ lIikó\\

od I do \

cl.lonkólI t\lugislnJlu
stopllia slużbo\\('g'o

miejskich od \ I do \11 stop11ia sllli,bowp!\o

Ryczalt leli lite lI,d(·ż~ się
slui.IHllI \ 111 środki('m lokol1loeji.
(;d~'
się r~ ezałt

pnlcllwllikól\ miejskich

\I

..

1.50

.. 0.90

II ~ pudkach. gdy doju/.d odl>"I(1 się

podr{,i. . Iuż!>olla odh)IIU si~ do kilkIl mit'jsco\\Ości. IH'Z\ZII<1je
/.U dojaz(;.,
II ka7dcj miejs("(lll ości.

JO)

Udująl'ym się II podn')ż slllżbow" prz~ Słllg' lIjl' pnlllO do I.illi('zki. lIie
pl'l.C'kl'aczaj4('('j prz\ pusl.('wln: eh kos/tólI "odI'Óż~ i lIależn~ ch diet.
Zaliczkę te; za okul.illliel\l z(,zwolenia lIa odbl cie podr6~~ II ~ pla('" Oddziut Ogólll~ \\'\d/. iH~1I Prcz~djulneg·o.

II)

Wszplkip mchunki kosztólI p()dn')i.~ nwjq b,c' pr/l'dstulI iOIle' do IIr{'gualliu OddziałolI i Og-óllH'11111 W~ dzialll I'nr/\ djałn('g'o II f<'l'lnillit' 1.+ dlli
po "kończelIiII podróż~ sł"żbollej.

,-

1011

12)

W II ~ padkIl dl'kg'ucji prz~ podróż~ koiulI pj i II illll~ ('h II ~ padkaeh. "it'
\\ ~ llli(,llioll~('h II Iliuil'jsz~m okólllikll. Ilal"żllośei obli('m sic: Ila podslil-

___N_r_._2_1________~,~,D
~z~ie~nn==i~k Zarzą._d_u__m_,__
Łv
__d_z_i'_'.________~S~t~r,~4~37~
wip orlpowif'clnich poshll1owiell wyżej wymienionegoo RozporządzPllio Rac\1inishóI\'.

d~

1>1

udziel'l . rrez~ dellt nJi,lslu 11<1 \I Ilio., ('k
ocIpo\\ iednieg'o W, d/ialll. Po Ilkońc/.l'l1ill podróży slużbo\\ pj lIalC'7.v l-lo7.y{ zaakcept·o\\ <1111' przez hl\\· nika-pn-.L'IHlcllliczącel1;O \Vvozjalll sJHCl\\·ozd<lnie. stwierdz<ljqu' wykonallie /.lpcl'lIia sluż
bowego oraz llalf"i.yk użvcic czusu .i :iJ'udk(,w kOIllUllikucyjllyc:ll.
Sprawu/.da n ie \\' i lino bl c' lIadesłalH' Ocldziulo\\ i ()g'ólnl'11111 'IV, cizia lu f' I'Pz)djalnpg'o rÓ\\llo('l.cśniC' z r<lchunkip!ll kos/.t()\\ j)odr6ż,· .

1.(,,,, ol <'il

ilU

odlll cil'

podrtJż\

1<l\\. lliktl-pr/.P\\'oclllicl-<IC(,~:O

14)

Wszelki(' bliższ(', U l1i(' \I vlllieniou(' \\ ~ tej sZC'/.l'g6h. <lot, c/.qcC' \\'~-pla 
C'ullia czlonkol11 i\'!ag'ishatll i pnlC'o,\ nikolll llIiejskim nal('7Ilośei za po··
cll'óże 's luż!Jmve reguluje Rozporl-qcll-ellie BucI" Minis1rtJ\\' z dlliu II-go
wrzeŚllia 192-:- roku (I)z. US"hI\\' R P. l r. 92. po/.. H16).
.

l'»

Należności 'za podróże slllżbo\\(' l-ag-rallic<; członkom MagistratlI
cownikom miejsk i ITI n'gulu.!€' R07.porz ą clzC'Jl iC' Budy :Yfin ishó\\
JO b ietnia 1931 roku (1)7.. U. R. P. Nr. 37. pOI.. 292) .

Z dniem \\'C'jścinw 7.ycie niniejszego
Nr. 25 7. dJlia J9 listopada 1927 roku.
Lódź. dnia Iii ' maja 193J roku.

okólnika

traci

moc-

7.

pradnia

obowiązlIjącą

Qkólnik

Pn'zydent

(-) B.
Dyrektor

Zarządu

ZlEMfĘCKI.

Miejskiego

(-) M. KALINOWSKI.

KRONIKA MIEJSKA
Posiedzenie Komisji Regulacyj- prowadzącą nI. Krzemieniecką do
nej. Pod przewódnid'wem p. wice~ placu przed dworcem kaliskim; claprezydenta St. H apalskIct.'l) -- od- le,j ul. Karolewską przebiciem
wzdłuż północne.j granicy parku
hyło się w dniu 19 maja l'. b. kolejne posiedzenie Komjsji do spr~lW im. Poniatowskiego do ul. Anny,
ul. . Anny, GlÓ'V1lą, Wodnym Rynregu łacji i rozbudowy miasta,
W posiedzeniu wzięli lIdział pp.: kiem, Rokicińską i dalej na wschód
lawnicy R. Tzdebski i dr. A. Mar- poza granice miasta w kierunku
golis. rzeczozn8'\-\Tcy prof. T. Toł Rokicin. Komisja ustaliła szerowiński i arch. A.
Jawornicki, kości poszczególnych odcinków
przedstawiciel Okręgowe.j Dyrek- ulic, tworzących tę arter,ję i rozpacji Robót Pllblicznych - inż. Sun- trzyła rekursy włajcicieli posesyj,
clerland, przedstawioiel władz ko- położonych przy powyższych ulilejowych - inż. Dąbrowski. repre- cach,
Część rekursów, złożonych zentant władz wo.jskowych - por.
Piela. delegaci organizacy.f archi- w związku z ustalonemi szerokotektów - inż. Goldberg i arch. ściami tych ulic - została przez
KomisJę u·względniona.
Łęczycki, naczelnicy inż. inż. Rybolowicz i Rogowicz, radca prawWizytacja mie,jskich placów
ny Magistratu - adw, Sztroma.jer
oraz kierownik Oddziału Regllla- gier i zabaw. W dniu 18 ma.fa l'. h.
pp. wiceprezydent RapaIski. dycji Miasta - inż. Kwapiszewski,
Komis,ja rozpatrzyła podstawo~ ' rektor Wo,jewódzkiego Urzędu
Zdrowia-dr. Skalski oraz łaWllikwą arter.ję śródmie.jską i rad,jalną·
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Zdro\\1' wyniku pezepl'owndzouej
Alek- 'w izytacji, wydany zosial szereg
sander Margolis, dokonali wizyta- zarządzeń . maJących na celu p.odcji uruchomionych w ubie/Ęłym ty- niesienie wartości zchó','votnej i
godniu miejskich placów gier i za- wychowawczej tych placów. na
baw dla dzieci.
których l ysi ączne rzesze znaj d uj ą
W roku obecnym Magistrat od- mo~ność' sPGdul.nin czasu na zdro, .\TeJ rozrywce.
dał do użytku dziatwy 27 placów
w następujących punktach miasta:
o prowizorjum budżetowe na
w parkach - Kolejowym. im. J.
.
miesiac
czerwiec.
Mini. teestwo
Poniatowskiego, "Źródliska", im. H.
Sienkiewicza, Staszica, 3-go Maj a; Spraw: vVewnętrzl1ych zawiadomiprzy ul. Andrzeja róg ul. Leszno; ło Magistrat. iż tel';nin zahviel·dzeul. Zakątnej Nr. 29; ul. Senator- nia pr'eJiminarza budżelowego Zaskiej 17: Białej nad Jasienią: ul. rządu m. ł~odzi na rok 19,1 ,2 upły
Pomorskiej l r. 71: Wysokiej róg wa z dniem t5-go czerwca 1931 r.
,Vobec tego, iż Rada Miejska
Miedzianej; nI. Kopernika Nr. 31:
ul. Piotrkowskiej Nr. 245: ul. Let- udzieliła Mag'jshatowi prowizor-'
niej róg Długosza; ul. Zgiel'skiej' j lUn budżetowego na okręs 2 mieNr. 117: ul. Zawiszy Nr. 12: ul. En- sięcy, t. j. miesiące: kwieciel1 i'
gIa róg' ks. Brzóski; ul. Brzez i 11- ma.j. Mag'ishat po ·tanowil wy stą
skie.j Nr. , 104; ul. Podmiejskiej róg pić do Rady Miejskiej o uclzieJeme
Zimnej; ul. Tuszyńskiej róg Szef- dalszego prowizor,jull1 na miesiąc
fera; uL Abramowskiego Nr, J r. czerwiec r. b. w wysokości 1/t2
6,8 i 10: ul. Ceg'ieInianej róg Plncu hudżetll roku ubiegłego.
Dąbrowskiego:
u L :Ił okicili s ki ej
Biuro Pośrednictwa Pl'acv dla
Nr. 28: ul. 'N apiórkowskiego NI'.
71: ul. o~\r ej Nr. 31: Alei Unji służby domowej. Magistrat i)o,' [a nowil powierzyć Związkowi Zawo(naprzeciwko Kolon,ji "Jlhejskiej).
dowemu
robotnikó-iv. dozol'C'ó,,' doW ten sposób sieć p'ltlCÓ\\' gier i
zabaw obejmuje wszystkie dziel- mowych . .służby dOTrlOwe.j i ponice. zamieszkałe zwlaszcza przez krewnY0h 'za~\Toaów 'pl'owadzenie
. hi lira pośredni dwa pracy dla służ
luci ność robotnicza.
. '
Place te otwarte Sil dla dziatwy by domowej w lokalu ' Pl'ZY ul..
przez CCI ly dzień. a '" godzinach ocl Pioi rkowskiej ,NI'. 92 i przyznał
3-e,j do 6-ej prowadzone są pod mil na ten cel subsycljulll \\' wvsokierllnkiem instruktorów - wscho- ko~('i złotyc:h 3.000.- roC'znie ..
WCI\\ cÓ'w. względnie
instruktorek:
Powotanie 1H1 ])OWO do życia tegry i zabawy dla lic:znie zbierają go hiura stworzy podstawy j)ośred
ce.f się na tych .-placac:h dziahq-.
nic-iwa pnlc-y dla sJ llżb~c domowej",
Część placów wyposażona zollza leżnione.r obecnie od pokąt
siała w przyrządy ~imnasiyczue.
nych raj furek. pobjerCljąC\ c-h niejak przeplotnie. równoważnie, hu- raz bardzo wysokie optat~' Z<l pośtawki i t. d.
iezależnie od tego.
średnictwo.
na wszystkich placach za insia lowane zostały llrządzenia do gry w
ZachOl'owania ua choroby za~
siatkówkę·
kaźnf'. VV ciągu tygodnia, od dnia
O tem. ,jak wielkie znaczenie lO-go do 16-p;o maja r. h. włącznie
posiada,ją te place. świadczy olz~'t()szono do W dzial!! ZeI /'owotbrzymia. sięgająca 15-20 tysięcy n~)ś('i Puhlieznej lUlstęplljąC'e przydziennie, frekwencja dziatw, na p"dki zachol'owall na chol'oln zakoine:
'
tych placach.
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Du r brzuszn~T :; pi'zypadki (w
tygodniu ubiegłym 9 przypadków).
czer'w onka 1 przypadek (--). pło
nica 8 przypadkó,,- (11). błonica 11
przypadkó, - (15). odra LO przypadkó-\\" (6). róża 6 pl'zypadk6w
(2 . krztusiec 1 przypadek (3). g:o-

rączka
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połogowa 1~

przypadk{lw

(10) .

Ogólem zanotowano w tygodniu
sprawo7da\\"C'zym 3:2 przypadków
zachorowali na choroby zakaźne.
\\' i-ygodniu poprzedni~l '57 P"zypadkó",-.

OGŁOSZENIE.
Opi('/,ilj<!{" sil; ilU /'o/jJo/'/ądzl'lIill I'/'l'/. ~d('nla RIl'C/ \ po:-.polikj z dnia 31-g'l>
i('/'pniu 1\1,0 roku o za I)('/.pi('c/.(' n iii p()dilż~ p/'zf'dmiol(')\\ jJm,s/f'chneg:o lIżytkll
(D/.. l.'. It 1'. \1'. 1)1. PO/o 32;) .
rtJ/.I)()/'Zl\d/.enill .\Iinist/'u :--'pni\\ W(' \\nęt/'zll)ch
/ dllia 21) 1J<lźd/.i c /'lIika 1929 roku i / dllia ,I sierpnia 19,0 /'oku o reg'ulowanill
puet \\ 0/'1>\\ IbM ch łebo\\ ~ ch. III il;sa i j(:go pn:et \\ 01'1>\\ (I'a/ Cf'gJy (D/. U. R. P.
~r. 8l pO/o 60, i ?\/'. 60 po/.. +~O). rozporządzeniil Woj('\\od) Ll>dzkieg'o z dnia -go
k"iptllia 1929 /'01,.11 onl/. JW opiJlji Komisji do IIstal<lnia ("(' n. \\~rużoncj na posiedzenich \\ dn. 8 i 21 maja 19;1 rokII. niniejszf'1ll podaję do wiadomości micszkań
{"om m. Lodzi co 1U1stęplljc:
LJCh"idq Magistratli m. Lod/.i SI'. H> i .J.4.J. z onia 21 IlIi1Jil 19>1 rokll zostały
\\:- zlluc/.onc następujące {"ell ~ ma ks\ ma I ne (naiw~ ższe):
)'\ja mięso

wieprzowe i wyroby masal'skie za J klg. w

I) \\ ieprzo\\ ina

2) \\ ieprzowin<l bez do~l.
;1 s{"hab i billprOIl
+) slonirla
1) salceson
6) sadło
;) kielbusa krujallu
)0;) sNdelowa
9) pas/,tetowa
10) serdelki
II) podgarlaIlu
121 czarna
l,) kaszunka
I.J.) krakowska
13) s/.~ lika gOlO\HIIH:ł
(6) s/.) 11 kil Sil r. "ędzonu
I:") SI) n kil bel kości

a pl'zetwol'Y

zl. 1.4·0
1.70
.. 2AO
.. 1.80
.. 2.20
.. 1.80
.. 2.20
.. 2.~0
;.00
.. ,'.00
IAO

1.40
,,1.00
.. 3.00
.. 4.~5
.. 2.60
.. 2.90
zhóż

dcłalu:

I Ił) balerolI gotowan)

19) baleron kurow)
20) boczek sur. wędzon y
2J} boczek gotowany
22) s/.malt'e
23) slonina paprykowana
2.J.) polędwica SilI". wędz.
23) roladi.(
26) kiełbasa slIcha
27) salami
28) parówki
21)) kiplbasa slIcha polska
,0) kiełbasa slIcha moskiewska
>I) kiełbasa slIcha myśliwska
,2) salami miękkie .
;,) siekane mięso od IImowy
,4) kielbasa Sil row a od umowy.

7ł.

4.4-0
3.60
2.40
.. 2.60

,. :no
2.80

,. 4. ' O
.. 3.00
3.40
.. 4.80
3.60
3.:-0
,. 3.Z0
.. 4. O

.. 3.60

chlebowych za 1 klg. w detalu:

chleb 1.y lni pyl!O\\ y 63%
zł. 0043
2-kg·. boc-h('II('k ch h'ba pytlo"H'go
.. 0.90
2) ch lei> razo\\ r
.. 0.40
W myśl par. JO Z<lCytOWilll('ę;O "yżej rozporzWI/{'nia Ministra :1pra\\- 'N("\\ nl;tl'znych winni Ż<lclaniu IlIb pobieraniu cen \\- y7.s z~('h od "y/.naczonych będ ą
lIkaraIli PU,I'/' \\Iadz!; aóninistnlc~jll<t f-e.i instancji \\edlllg art. art. 4 i 'j lIyże j
/uq tO\\ u nl'go J"ozpoJ'zqdz('n ia P/"('/'ydenta R/.eczypospoli tej a I'es/tem do . 6 tygodni
lub gTI.~wną do /.ł. '.000.- . o il<: dHIl~ czyn lIie ulega surOWS7emll likaranilI w myś l
innrch lista", karnych.
W).i.ej \\ V/,1H1CZOlle ceny obem ii\wją na terenie m. t.od,i od dnia naslt;pll egu
;po og·!os/l'llill.
I)

I.ódź. dllia 21 maja 1931 roku.

Wiceprezydent m. Łodzi
(-) STANISŁAW RAPALSKI.
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. OGŁOSZENIE.
potwierdzenie zglosz('nia." ydan(' I>1'Z('Z UrLi.j(1 r)r~. ('m) slow~ I-(,j
I nstancji Magistrahl m . .Łodzi
na imię .Majera Wajnszta.T11<l. zam. II Loozi. pl'Z)
ul. Spac('ro\\,('j Nr. 8.
' Zagillęło

OGŁOSZENIE.

Zagillęla karta p. emieślnic:za, wydana przez Ul'zi.!d Pl'z('lllysll)\1"\ I Instancji
J\fagi~trajl1 m. Lodzi na imiG RZ<jdko\l'skiego Edm11nda. zamipszk.aleg-o II' Loclzi. prz~

ul.

Długosza

.\1 r. 36.

PRZYMUSOWE

LICYTACJE

Mag'istrat m. Lodzi l1il1i('jsZPIIl podaje' do \I iaclo1l1ości. ;i(' II' dniach 2. -, i ')
c Z('t'lo\('a 19,1 roku odbędą siG przl musowe lic~ (acje ruchomości II niż('j \I' \' I1,i('nion yeh os6b na pokrycie za Ipgl ~' eh poda tków II'Zg·l. opiat. a 1ll ia nO\l' icil':

W DNIU 2 CZERWCA R. B.

MIĘDZY

GODZ. 9-tą RANO, a
Podatek lokalowy.

I. Ajcbl'JlC'wajg A., Al. 1 Maja 36. meble.
2. Bornsz.tajn M., Gdańska 5, zegar.
3. Baranowski J.. Cmentarna I , meble,
mas~. yna do szycia.
4. Bilallder I. , Al. 1 Maja 36, meble.
5. B.llImel1kranc Ch .. Al. 1 Maja 19. meble.
.6. Ballmajl G .. Zgiel'ska. 30a, meble.
7. B'rollel M., Zgier ska 16, meble.
:-l. C~. a rnolell'śki Sz., Zawadzka 22, meble.
9. Cytrin W .. Cda llska 10, mebk
10. ł)nlkier J.. Al. I Maja 50, mebll'.
'1 i. J),rajhol'lI M .. Al. t Maja tł, meblc.
12. J)imi11l1 F .. Aleksandl'~-jska 19, meble.
13. EdpllllC111 l-L Zawadzka 20. szafa .
14. Faktor F., Al. I Maja ł8. meble.
I~. Feldman W .. Al. I Maja ,7. stół.
16. F{'inlllesel' 11. M.. Al. 1~1aja 25. JnebIl·.
1:-. Falke 1.. Al. J Maja 21. krcdens.
l/-;. FeifmHn T .. Al. I Maja 8. meble.
19. Fn'nkel L., Al. 1 Maja -,. kr'edells.
20. i"inkiel S .. Aleksandn'jska 19. 5 worków mąki.
2i. Glat·er · C .. Za\\'at!;"ka 23. hedens.
22. Goldkorn A .. Al. J Maja 45, meble.
23. CrLLnberg P.. Al. J Maja 21. szafa.
24. Grvnbng' :M.. Al. J Maja 21. meble.
2'5. Cutman ~I.. Al. l J\ IIaja ·20. szala.
26. C(>1Il'r M .. AL I M,lją 16. meble.
27. C rOSIllCl n Ch .. Zgierska 30. meble.
2'i. Ilpnd lisI. 1.. A I. 1 Maja :;2. kr,edens.
29. IlnszbNg: H.. Al. I Maja 5. meble,
kasa ogniotrwała.
)(J. Hirszfl'ld A .. Al. l Maja 3. kredens.

4-tą

PO

POŁUDNIU.

31. ]llrkjc\\icz J\II .. Za\\adzka 17. meble ..
;2. jeske R., Cd,uJska 22" meble.

;,. losko\\' iez Z.• Zgierska 38. Kredens.
34. Kosmala L.. Les;(.1lo 16, lllpblc.
35. Kaczka M. , Al. J Maja 16. kl'edells ..
:;6. Krenicer M.. Al. 1 Maja 8. pianino.
;7. Koeharlski J.. Al. I Maja 7, meble ..
,8. Kiwok L, Al. 1 Maja 2. meble .
;9. ~olski H., II Listopada Hl. meble.'
40. Krvsztal M .. Zgierska 32. meble.
4i. Libcl'man M., Zawadzka 44, zegar.
.J.2. I.itwi n L, Al. 1 Maja ł8, szafa,
43. Laslllan S .. Al. 1 Maja :';5. hedens.
4ł. I A'\\- L .. Al. I Maja R. meble.
43. Mag·dllll.iak M .. Al. 1 Mi.lja ,7. maszyna do szycia.
~6. Mansfcld A .. Al. I j\'laja 19, szata.
47 . . N\"se l SI. .. Cdailska 8, meble.
ł8. ;\Jajcling A .. Gdallska 8. meble.
OffpnDueh II.. Al. 1 Maja 2. meble.
·'50. Pllldwillski M .. Zgierska 30. meble.
,i. Rot :\1.. Za \I adzka 23. meble.
,2. Rajbenbaeh Ch .. Gda(lska 5. meble.
53. Rozenbl1ł1l1 Ch .. C'mentarn<i l, meble,
l1laS7.~ ' na jJ011c%osznieza.
'ił. Roznwr"ll SI. .. A l. I Mnja 37. meble,
masz"lla do SI.l eia.
)'). Ryż NI.. Al. I .Maja 36. szafa.
,6. Reznik 1-<.: .. Al. I Maja 21. meble.
)I. Rapapod L.. Al. I Maja 9. mehle.
58. Rapaport M .. AJ. I .Maja 5, 111l'ble.
59. Rozenhullłll Ch .. Zg'icl'ska JO. meble.
M. Swsjpr .~ .. Gdaiiska I J. meble.
61. SZll'1'l'IlSz\lC S .. Al. I Maja 50. meble.
U. Szwarebard T .. ' Al. I Maja 20. meblę,
rt1l1SZVDrl do SI.;' {'la.

'1.19.

Nr. 2

"Dziennik

Zarządu

63.·ilberberg E., Zgierska 38, meble.
6~. Tajch K., Zawadzka 17, meble.
.65. TOl'nbc.rg E., Al. I Maja 75. meble,
kasa ogniotrwała.
66. Tmllbe Ch .. Al. 1 Maja 52, maszyna
do pisania.

m.

'l.dulI1o\\ icz M., Pomorska 107, szafa.

Str. 441

Torończyk A .. Al. t MaJa 50, meble,
maszyna do szycia .
hl'. T('mpplhof W..
AleksandryJska 15,
meble.
69. Wolmall Ch .. Gdańska 24, szafa.
70. WitkiJllI J.. Al. 1 Maja 8, szafa.

67.

Oplata za prawo jazdy po
~l.

Łodzi".

------------------------------

I 72.

mieście.

Zdan()w~ki 1'1.,

Al. J Ma.ta 7J, meble.

OpIaty na rZl'('Z Funduszu Bezrobocie\.
;3. Poper J.. li Listopada

~6, 1I1·/.:ądzellie

A., Bory~/.:a 29. meble.
Wiq,wwski A .. Szkolna 9, maszyna do

~6. Poryszow~ka

~klepll.

74.. ,Pion'·. Sp. z o. o., 11 Listopada 76,
gięcia żelaza.
:'8. Zajfert ./., Szkolna 14,
meble.
,5. :\1itlin
Góralski, Pomorska 83-.85,
pisan.ia.
meble.
Podatek 0<1 nierueholllości i placów hudowlanych.
79. And rysiewicz J., Towaka 9. patefon,
szafa.
so. Gorzkiewic..: Z.. Franciszkańska 49,
meble.
81. Grabowski T., Zielona 15, meble.

W DNIU .3 CZERWCA R. B.

MIĘDZY

maszyna do

Sł. Hochman S.. Mickiewicza 3, meble.
S-. Rozcnbcrg L.. Zawiszy 32, meble.
S·t zenberg K.. Zawiszy 1-3, patefon,
meble.
85. Wolf A., Limanowskiego 90, meble.

GODZ.

9-tą

RANO,

Ił 4-tą

PO

POŁUDNIU.

Podatek lokalowy.
Cegielniana 53, mehl(', mus/.:yna do szycia.
Abramowicz H.. Cegielniana 47, pianino.
And l'~ siewicz l. Limanowskiego 38,
kreden ..
Bornak A .. Andrzeja 22-26, pianino.
Brlleher M., Piotrkowska 14. szafa,
2 mas7yny do zycia.
I)(·/.cleski J., Cegielniana 57, meble.
Rernl1<'im l. Cegielniana 44, meble.
Brzezj(lski J., Cegielniana .J.2, meble.
Borkowski l. KHińskieg'o 75, meble.
Bdwieki P.. AleksandryJska 34, mehle.
Bednar('k T.. Aleksandł') jska 34,
maszyna do szycia.
Choroszez Ch., Piotrkowska 42, mebl '.
C /.erniak A., Andrzeja 10, meble.
C~ g;aiiski SL, Andrzeja 3.
maszyna
do pisa nia.
Cyll'ynowski H.. Cegielniana 65, meble.

6. Aj.wlluach M.,

87.
R .

9.
90.
91.
92.

9;.
9~.

95.

96.
q- .
9 .
q<).

100.

101. Cwajg P .. Cegielniana 62, maszyna
do szycia, obuwie.
103. Działowski U., Limanowskiego 5,
mehle, maszyna do szycia.
10~. Diameut E .. Kiliń kiego 57, meble.
JO'5. D/.:iadek D., Kilińskiego 77, meble.
ma z yna do szycia.
106. Dobrodziej B., Limanowskiego 33, warsztat stolarski.
JOT. Eclelman G., Al. Kościuszki 26, me~
ble.
lOR. Eilenberg Ch .. Kilińskiego 39, kre·
dens.
J 09. Erlieh M., Kiliń . kiego 77, meble.
110. Epsztajn G .. Kilińskiego 61, meble.
111. Farber A., Kiliń. kiego 64, meble.
112. Goldbcrg P .. Andrzeja 37, szafa.
113. Grambor M .. Andrzeja 22-26, meble.
II-l-. Gadom . ki St.. Cegielnia 92-94, szafa.
11'5. Gntszladt L., Cegielniana 26, meble.
116. Gertler R, Kilińskiego 71, meble.
11-:'. Grynbaulll z .. Główna 62. meble.
JJR. Goldminc J.. Zgi('rska 33, meble.

"Dzier"nik Zarządu m. Łodzi".
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11'9: Criuherg' h, Limano'Wskipgo 2-4,
meble.
t 20. Gorzkie\\ icz ,vI:, Lima no\\'skiego 58,
meble.
121. Gło'rlikowska J., LimaJlo\\'skiego .n,
patefou.
122. Gelbal'clt D., Limanowskiego 23, meble.
123. ijerszkopf ]., Pi9trko", ska n.
meble.
t 24.. Hcsse O., Andrzeja 9, meble.
125. lIlll'\"icz J .. AL. Kościuszki 3, 200 Inctrów .lowat'Ll.
126. Ilamer .L Cegielniana 87, meble.
J27. l-Jt'rUlillJ

S., Piotrku\\ ska 22., meble.

128. Hall W., Limanowskiego 77, meble.

J29. Jędl'zcj(~ws ki W., AndrzcjŁI .17, meble.
130. Jerz~ kOll'ski W., Al. Kościuszki J7,
kredens, fortepian.
131. Jnselsztajll Sz., Ceg'ieluiaua 87. ml'ble.
132. Jamnik J., Główna 62, meblc, 2 maSz)'ny do wyrobu korków: .
133. Krz~ żanoll'ski J., Andl'/eja ~, l'adjo. ·aparat.
134. Ku rclnll'cl 11., Cegieln ia na 66. zegar.
135. Kaszuh 1.. Ccg'ielniana 52, sl:af)', I1Ulszyna di> szycia.
136. "orOIlI11<111 St . .M., Al. Kościuszki 27,
l11ebl('.
13:-. Kalllllls J., Al. T. KościlIszki I, meble.
138. Rafaloll'icz J.. Al. ,( l\..o~C'ius7.ki l,
kredens.
139. Konpolski W.. Cegielniana +4, mp-

bIl'.
140. Klajman A..
CegiellliclllCl 28,
dens.
141. Kaczllla rek E .. ('('g'ieln iana 36,
dieJlic sklepowe. meble.

kn>li

rzet-

150. MOI·tenield 13., -c'eg'ielJliana 06, me~
ble.
15/. 1I1agba A. 1., CegiellliJla 53, maszyna
do szycia, meble.
152. Minc Ch., C'egiel Ilialla 4~, meble.
153. Muzne!" W., 1301. LimaJ\owskie!:\"o 77,
Illeble.
1:)4. 'Nad'e l M .. P'iotrkowska 21, meble.

155. NikocIemski P., Piotrkowsku 17, meble.
J56. Nach1.szl.e[ll D., Piotrkowsku 25. I:':a- '
p e lllsż(, dam ·k ie .
15? Pakuła A. 1.,
mtr. towaru.

Piotrkowska 14,

158 ... Rt'kord '·, \\t. F('s~('r
NI'. 19. szafel.

.J..

Piotrkowska

159. Re7.yk P., Cegielniana 22, 40 lampe k
Elekt!'.. 200 pud. g·iIz.
160. RozenC'wajg E., Kilillskiego t>9, meble.
16/. Ro1felrl S., Kilillski('go 75, meble.
162. Rllbillo\\"icz O..
Kili(lskiego :-3. IllCblc.
lb3. Rozenberg B .. Kilillskit'go 60, meble.
164. Rad~\' ne)' S"., Kiliilskiego 59, meble,
kasa ogniolt'll·ala.
165. R~' c7.el P .. , Zgierska -:;3. masz) lIa do
szycia, kredens.
166. S/.I·ot II. , ('egi('lnialla 50. meble.

167. Skrob\ SI: 13 .. ('('g'i('lniana -U-46, mehle.
168. Sztrallclt ~'vl.. ('eg·i(·llIialla 38, '5 szt.
lo\·,·a rll.
169. Sendruwicz

1\ 1'.
I~O.

,~,

c11l1<lIl,

( 'cg' iellliclll<l

Skl'll Cit. :\J .. Brzc"i(lska 79, meble,
musz) 1111 do szycia.

171. Szpieg·(·1

172.

i l,' n
meble.

Świat/m,

J..

"ilir'lskeig'o 89, meble.

ski NI ..

Kili(lskiego 77, me-

142. Kelldl'zeński J., . K.i1illskiego 9~, biurko.
143. Kru ko\\ ski J., Ki I ińskicgo 9, meble.

173. I':llęski Nr.. K..iJiilski!'g·o 75, meble

144. Koch ,lllel' D., Kilióskicgo 6ł. meblI'.
145. Kalill-;ki S .. Zgif'l'ska 29. meble.
1-l-6. KoreI' N., Aleksandryjska 12, meble.

173'.

147. LalldHlI lr.. CegielniaIlu 22. llleble.
1414. .Le,,-kowicz A., Kiji(ISkicgo 95, meble.
149. La.·tnlllll
kĆlII

"'L Kilióskiego

Iłląki PS%t'l1llt'j.

77,

6

\\'01'-

300'

blc.

IH. SZl1lllklal'sld M.. AleksancLl' jska 18,
mUS%VnCl do s%\'C'ia. meble.
Tabaklł1an

J\I/.. Andl'zeja 22 ; 2~ /26,

Jllel) [('.

IZ6. T('IIIl<'llllHlIlll J .. A I. Kościllszki 29,
J1ł('bl('.

177. TClllpC'lhof Ch .. Piotl'ko\l'sku
~'U

r.

17. ze-

_N_r_,_2_1_____ "Dziennik Zarządu

lusz~.

1::-9. T"sz"llski J .. Kilillskie,w 89. meble.
180. Ta n 1)11 S 1\ 1.. Baza rna ~. 111('])1<'.

E.. Andrzeja

188.
189.
190.
19 t.

7, mrbl('.

182. Wysocka M., Al. Kościuszki 26.
meble.

f .. Cegielniana 66, szafel.

IS'. Wajgol

192,
19,.
194.

IS4. Wolf J .. Ct>gielniana 29/65, lllehlr

J8'>. Wołkoll'icz G .. Piotrkowska 22. meble. maszyna do szycia.

193.

186. Wajllbel"!!; 1\1r.. Cegielnialla )l r3. IllaSZ~

na do

SZ)

_____
S_tr_,_4_43

187. Miłner B.. Ceg'ielniana 34. 20 kape-·

1:-R. TlIszyilski M., Cegielniana 26. mehlf'.

l t. Woli lIski

ID_,_
Ł_o_d_ż_i'_',

196,

cja. Jlleblf'.

Weller E.. Cegielniana 28. meble.
Wolkowicz N .. Kilillskieg'o 79. zegar,
Woli' A .. Limanowskiego 91. meble.
Za nel W.. Andrzeja 32. maszyna do
szycia. mrbJp.
Zylh(,t'szpic M .. Andrzeja 7. kredens.
Zllżcwski Ch .. Cegielniana 49, mcbfe,
żółty A., Cegielniana 28. meblI".
Zalcman H .. Kilińskiego 75. meble,
maszyna do ,zycla.
Zakliko\\ ski ".\1.. K.iljttskiq~o ~r, 61.
mehle,

Oplata za prawo jazdy po
19,. Cawliński L. N.. Laę;icw nicka 13. samuchód,
19 '. GlicClIsZtajll J .. Składowu 13. meble.

mieście.

199. Rozental B .. Aleksandryjska 24,
Jllt'b leo
200. Sztaj nberg i Spiewa k. 6 Sierpnia t 02,
kasa ugniotrwala. biurka. koll.

Podatek od zabaw i widowisk,
łOI. Teatr

Rr\\ji .. Dobry Wieczór". Kopel'Jlika J6. urządzenie teatrzyku.
Składka

Kino .. Świt". Pomor ka 89. meble.

na rzecz Gminy t) dowskiej.

20,. BNg'rr fli., Pi.otrkowska 19, icgar.
20-1.. Crynb('J'g' M .. Al. I Maja 21, meble.

Podatek

I 202.
I 203.

państwowy

Mcnc!elson A. M..
2 palta męskie.

lokalowy za 1925

PI. Wolności

7,

I'.

Podatek od zbytk~ mieszkaniowego,
20:-. Ilprtz K .. Al. J Maja 6. radjo. meble.
Opiaty na rzecz
20f... Sokolo\\

l.

Ubezpieczenia od Wypadków,

SipnkicwiC7<1 37. IDf'hle.
Opłaty

_09. Szajniak .\-1. A .. II
różn('

Zakładu

na rzecz Funduszu l3enohocia.

Listopada 48/ 100.

I 2 10. Josko\\'icz

I/'ecz~.

i Wajskohl.

Piolrkow~k:1I.

NI'. 6-1.. :; sztuki lowal'u.
Podatek od

nieruchomości

21J. J<1uch J.. Kopernika 8. maszyna do
S.l) cia.
2J2. PJ'ielz J .. N.-Tal'g'owa 31. fortepian.

i placów budowlanych,
2l3. Stryko\l ski M ..

6 Sierpnia 61.

kre-

dem.
21-1.. Sypnic\\ski WI., Sikawska 24. meble.
213. Zvlhel'~zac Sz .. M/ynCl",,;ka J4, meble.

"Dzienpik
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GODZ. 9-tą RANO, a 4--tą PO POŁUDNIU ..
Podatek lokalowy.
216. Ba rcz l., Piotrkowska 255. meble.
227. KagańezlI k l. Piotrlw\\ ska 182, kredens.
217. BronJ:el H., Piotrkowska 229. pianino.
228.
Kadr!' D., 1\.-Zarzewska 32, meble.
21 R. RadzicjclI'ski Z., KiliJ'iskjego 8ó, ma229. Kalkhrenll(,I' A., .\f.-Lal'zewska 64,
sJ:yna do szycia, meble. '
me bl r .
219. Bejz) k W., Karola 4, mcble.
229<1. Wójeiko\\ ski WI.. Piol rkowska
220. CLI ki er G., Piotrkowska 218, meble.
.~r. 184/ 188. meble.
229h . l\ 'la!'klls ./ .. Ewallg'elieka 7, mcble.
221. Cz~kallski T. i A. Jaztowski. Piotr230. Nojgolbe!'g' J.. Piotrkowska 175, k'r ekowska 142, meble.
dens.
222. Cederbaum Ch .. N.-Zarze\\ ska 3J,
231. Pachno\,'ski B .. Andrzeja 16, szafa.
meble.
232. Puful FI.. :\".-ZćHzpwska 51, meble.
223. Cbaballski H., Limanowskiego 134,
2:;:;. RóŻ\'cki iVI.. Piotrkowska 277. maszymeble.
na do . zycia. mcble.
224. Kahl A. , GIÓ\I'lHI 47, szafa .
234-. SZl'kiej' D. i Rozckoll ski L., Kiliń
225. Kirsztajn M., AllChzcja 25. 2 palta
skicgo .163. 50 desek.
letnie.
", _35. [zbicki J) .. Zielonu 47. meble.
'_36. WoIfollicz P.; . 'Piotrkowska J89,
226. Kulpiński ) .. Cegiclniana 62/30 . .
meble.
'meble.

W DNW ,. CZERWCA 1931 R.

237.
238.
239.

240.

MIĘDZY

Opjata za p"awo jazdy po mieściŁ'.
241 . Górski i Spiewak, Piotrkowska 2S4,
Adler F., N.-Zal'zewska 25, mcble.
Bado" ski J., Ruska 4, meble, szafa.
kasa oguiotrwaJa. maszyna do . pisaBergman A., Zagajnikową 51, meble.
nia, biurko.
BOI'lIt'howicz Ch., Krllcza 14. meble.
242. I [undkc
Rozcnbf'l'g, Andrzeja 62,
mehle.
Opiaty lIa rzecz Zakladu Ubezpil't'zenia od Y""YI}adków.
s/.\ cia i n1l'1>1<,.

244. Burisz A., Kopernika 25, ma .l.yna do

24'). B(,[,~Cf I..

OpIaty na rzecz Funduszu Ht>zrobocia.
kasa
1?:". Lpder i lTajmall, Kątna 12/ 14, Ul'zą- '
dzenie hilll'owe.
Wólczll1lska 244. kasa
248. Langhof .4. .. Wólczańska 15:". pianino"
meble.

Lomżvńska '20/22.

ogniotrwała.

346. Walczak K.,

ogn iotl'lI ala.

Podatek od

n ieruc h omości

249. Adl('J' W .. ::;lI~alska 11. pianino.
2';0. Fogit'l Fr., Dllbrowska 24, masz y na

do sl.yC'ia, radjo. mebk.
2')1.

GÓI'U)'

J..

Wileńska

')4,

maszyna do

szycia. szafa,

Ól..

maszyna do

płsania,

kasa i me-

blI'.
253. KlImmer ~., Pusta 7, moto ykl.
2'54. Lesz ,\., Lipowa 83, maszyna do pisania. kasa, 200 kolder plusz.

Redaktor:

Wacław

lyklll~ ' spożywcze.

256 ... Poion"

. ,252. Górski J. i Spiewak M .. Piotrkowska
NI'. 254. samochóo ci~ża rowy i poII

i p laców budowlanych.
R.. Kaliska 6, waga , ar--

2'55. Pi n c-z(' II ski

S/.YIHI

25:'. Sowirlski S1.. Leh'wela J9.
du szycia, 1 remo.

Państwowa

maszyna

258. SzuIezewski ~'r .. Grubowa 23. meble.
259. TaLII> II., Wodny Rylwk 14. mehle.

260. Wiecl.Orkoll·ski Br., ~1azllrska ;4.
30.000 cegie!.

Birenfeld-Polecki.

Drukarnia

Sp. Akc .. Br7..0i.owa 16, mado pisania i liczenia.

Wyd. Zarządu m.

w Łodzi, Piotrkowska 85 112 30

Łodzi.

