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- Przewodn. Wydz. Zdrowo Pub I.
Magistratu m. Łodzi

Międzynarodowy

Zjazd Szpitalnictwa

\\' dn. 9- U CZC1'WCil r. b. odbył ' i~ " v\"ieJIliu II .\Iit;dzyll11l'od()w~
Zjazd ~zpiinlnidwn. Pienn;z~ kongre ' miał miejsce
w czcnn:lI 1929 1". W
.-Yorku.
a kOlJgl"C'iie tym \\ybl'an~ ZO:-:ital
\Iri,~dzynarodowy Komiki Szpiialniclwa. \\ ~ktad kiól'CgO \.\I..'hoclzą

)1'Ledsiawiciek na tępl1jc!cych hajów: Afl'~ k i PóL Anglji. AlIstl'al.fi,
Bclgji. BI'Clzylji. Chiny. Costa Hici . Czecho:<I()"wHCji. Danji,
Ekwaclol"l1- Fiuland,ji. h'ancji. Crecji. G\\a!emnli. Hi ' zpanji. Holnndji,
Japonji. Knnad~. Kuby. Niemiec. J\ likal'ngu). l orwe~ji. " .-Zeland,ri,
Panmny. Polski. Sah"ŁHlorll, St. Zjednoczonych. Ameryki Póln .. ~z,,-aj
<'ill'ji. ~z\\('cji. Węgier. Wenecul'li. Wloch. LI'lIgwajlL
Prezydjlllll Komiietll tW01'z<l: Dl'. RCllt :-land (PllI·~Ż) . jako przewodniczący. PJ'oL TandJcl' (Wiedeń). jnl ' o wjc-eprze\,odniczący. Dl'.
Cm-win (N.-Yorkl. jako sekretarz ,jenCl'Uhl). Pro t Chaja (Rio de
.I a l1ei1'o) i dr. C;olchvatcI' ( .-Ym'k). jako członkowie. KOJllitei l<llożyl
b\arialnik. poświ<:cony 'prawom szpitulnichnl- powolai do życia szeI't~g komisyj m i GclzynilJ'odowych. zadaniem ktÓl'ych ' b) lo przygotowanie dIn l r kongr'esn referaiów () POszczcf!'ólnych zagadnieniach i zorganizowal II kongres.
Dzięki obu kongl'csolll i kwarlalniktmi zagadnienia lllll'tujące
wspótcze:me sz;pitalllidwo, postawione zostały na fOJ'lllll międzYlli:1ro
clowem i umożliwione zostało porównanie bolączek oraz potrzeb poszczególnych krajów \\ dziedzinie szpitalnicI wn. Jednocześnie ujawnił~ siQ
vspólne cechy rozwoju szpiia}nictwa. p1'Zedewsz-ysikiem
\\ zmi.anic charakteru samego szpitala. ::izpitaL który dawniej był
t\llsłr'ji.
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niczem innem, jak instytucją dobroczynnq, zakladem opiekuńczym dla
ubogich i bezdomnych. w którym strona lekarska odgrywa la rolę
podrzędną. a praca lekarza traktowana również jako filantropja. ten
szpital staje się wciąż bardziej w ciągu ostatnich dziesięcioleci ogniwem w łańcuchu organizacji życia ekonomiczno-społcczneg'o. vV miarę tego, jak zdrowie publiczne staje się objektem zorganizowane.j gospodarki. szpital zostaje oddany do użytku tej gospodarki. Tem samem szpital sta,je się zag'adnieniem nie opieki dobroczynnej, nieLylko
zagadnieniem czysto lekarskiem. lecz zag'adnieniem społeczno-ekono
micznem. Rozwó.j szpitalnictwa zObta.je ściśle powiązany z rozwojem
całego życia spoJecznego, co zosialo doskonale lljęte w przemówienilL
powitalnem, 'wygłoszonem na Zjeździe przez bUl'll1istrza Wiednia
Seitza, który stwierdził. że zoeganizowane szpitalnictwo będzie mogJo
rozwijać się planowo wówczas dopiero, g'dy całe życie gospodarcze
przestanie być chaotyczne. a stanie się 'planowem.
Zmiana charakteru szpitala przejawia się już w pewnych tendencjach, wspólnych dla całego życia ekonomicznego. Przedewszystkiem widzimy koncentrację zakładów leczniczych. W iemczech od
r. 1877 do r. 1928 liczba szpitali podwoiła się. a liczba łóżek szpitalnych wzrosła pięciokrotnie, czy1 i szpitale zostały powiększone. W ówcza:, gdy w r. 1877 przeciętna wielkość szpitala wynosila niecale 40
łóżek. stały Komitet Międzynarodoweg'o Wydziału Zd rowia w Paryżu
w r. 1930 ustala jako na,jracjonalniejszą wielkość szpitala od minimlllll
300 do 600 łóżek.
Szpitale l1ietylko zostają powiększone, i lość lóżek wzrasta 11ietylko absolutnie. Lecz i względnie w stosunku do Iiczcbności ludn()~ci.
Tłumaczy się to popularyzacją leczenia szpitalnego. Częściowo jest
ta popularyzacja wynikiem zubożenia mas. Nieraz szpital słu ż y
ucieczką przed nędzą i lekarskie wskazanie do umieszczenia w szpitalu ustępuje przed chęcią wybaw·i.enia choć na krótki czas z okropnych warunków życia. Ale to tylko częściowo. W większym znacznie
stopniu wpłynęły na wzmożenie leczenia szpitalnego: rozblldowa ubezpieczeń społecznych. niesłychany rozwój techniki rozpoznawania i leczemu , techniki możliwe,j tylko w dużych szpiLaladl. wzrost uświado
mienia ważno'ci wczesnego rozpoznania i wczesnego leczenia. Jednocześnie udoskonalenie szpitalnictwa jak pod względem lekarskim, tak
hig.jelllcznym powoduje wzrost zaufania ludności do szpitali.
Powiększa,jący się przypływ chorych do szpitali powoduje
większe obłożenie łóżek szpiiaJnych, Wówczas gdy w Niemczech
w r. 1902 łóżko przeciętnie oblożone było przez 7 chorych rocznie,
w r. 1928 było ono obłożone pl'zez 10 chol-ych, czyli tem samem przecit;!tny okres przebywania chorego w szpitalu zostaje skrócony. Z tego
wynika konieczność raej onali zacji gospocbrki szpitalnej. Racj ona1 izacja polega na najcelowszem wykot'zystaniu istniejących lóżek szpitalnych przez możliwie 'wi~kszą ilość chorych w celu szybszego przywrócenia im zdolności do pracy z możliwie jaknajmniejszym. lecz celowym 'wydatkiem.
Racjonalizacja ogamia wszystkie dziedziny życia szpitalneg'o
i gospodarki szpitalnej. zarówno w dziale budownictwa szpitali .ja k
ich prowadzenia.
Wszystkim niemal dziedzinom były na kongresie poświęcon e
specjalne referaty. wygłaszane 'w imieniu poszczególnych komisyj.
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Racjonalizacja gospodarki szpitalnej szczególne znaczenie posiada dla nas, cierpiących na brak szpitali i jeszcze większy brak środ
ków na ich rozbudowę i prowadzenie. Tem baczniejsza uwaga nasza
musi być skierowana na racjonalne wykorzystanie rozporządzalnych

środków.

Racjonalizacja rozpoczyna się od celowego 'w ykorzystania łó
szpitalnych dla właściwego celu szpitalnego leczenia, t. zn. szybkiego rozpoznania choroby i przywrócenia choremu zdolności do pracy.
Z tego wynika konieczność ścistego wskazania do umieszczania chorych w szpitalu. Nie powinno ię przeistaczać szpitala na przytułek,
dom starców lub dom dla nieuleczalnie chorych. W tym celu Zjazd
zalecił - na wzór szeregu miast europejskich. a Wiednia w pierwszym
rzędzie zakładanie specjalnych szpitali dla chorych chronicznych
i uzdrowieiiców.
Szpitale te nie wymagają takiego wyposażenia technicznego
j tak licznego personelu lekarskiego i pomocniczego, jak szpitale normalne. Wobec tego kalkulują się tanieJ i umożliwiają lepsze i bardziej celowe wykorzystanie szpitali normalnych.
Kongre szczegółowo zajmował się kosztami budowy szpitali.
Jako referent w imieniu komisji specjalne.f wystąpił bud. Distel
z Hamburga. Zdał on szczegółowe sprawozdanie z wanmków i kosztów budowy szpitali w szeregu krajów i nakreślił postulaty najtańszej
i najcelowszej budowy. Na koszta budowy kładają się: 1) warunki
zewnętrzne (stan terenu pod wzgkdem warstwicowym i regulacyjnym,
zaopatrzenie terenu w drogi komunika 'y jne. połączenia kanalizacyjne,
elektryczue, gazowe i t. d., wysokość stopy procentowej od kapitału
budowlanego) i 2) warunki wewnętrzne czyli sam projekt. Podstawą
projektu jest łóżko szpitalne. Udział łóżka w powierzchni użytkownej
i zabudowanej przestrzeni warunkuje koszt budowy. Koszta te są
tern mniejsze. czem większe są ubikacje szpitalne. Wysokie budynki
są ekonomiczniejsze. wysoko'ć nie powinna jednak przekraczać S pię
ter. Rozmiar budynku obliczać powinno się w ten sposób. że na każde
łóżko wymagana jest ogólna przestrzeil 31 m~. z tego na samo łóżko
·S.3 m 2 • reszta przypada na wolną przestrzeń. korytal'z i dodatkowe
ubikacje. Korytarz pO'w inien być dwustronnie zabudowany. Komisja
podkreśla. ~e o ile. wskazana je, t oszczędność przy .nstalaniu poprawek
budowy. me nalezy przesadzac \,T oszczędzanIU przy wykonanIU prac
i doborze materjału. gdyż oszczędności \\~ tym dziale podwyższają
koszta późniejszego utrzymania szpitala. K we t ja większyc-h s~l czy
podziału oddziału na mniejsze pokoje pozostaje otwartą· PodZIał na
mniejsze salki wymaga nieproporc.fonalnie większe . ilości pomocniczego personelu.
[Jości personelu piel(;gniarskiego był poświęc~my re.ferat. pani
Reimann z Genewy. Referat zawierał sprawozdame peCJalneJ podkomisji ~o .pr~n.\T pielęgniarstw~. która roze~łała. do ~9 k1'C1~ó,; c.~nkietę
w spraWIe IlosCl personelu szpItalnego. UJawmla H( olbrz)mw rozbieżności co do tych ilości zarówno w szpitalach w poszczególny ch
krajach. jak i pomiędzy przeciQtnemi liczbami różnyc'h krajów.
Przeciętne liczby' waha.ją się w oTanicc.tch .4 na 100 chorych
w Estonji - a 45,7 w Holandji. Dla oddzialów chirurgicznych, dzieciQcych i położniczych liczby te są o 10-20 % wyż s ze. Miarodajny
p r zy obliczaniu potrzebnej ilości personelu jest efektywny dzienny
czas pracy. Czas ten waha iG pomiędz y 81 :? godzin w Belgji. a 11 1/z
żek
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w Szwnjcurja. W przeważnej cZGści kmjó,,- pnlCU odbywa si~ IW dwie
zmian). w pojcdyńczyc:h tylko krajach na :; zmiiany. Resume komisji
narazie brzmi w ten sposób. że pytania. ile personelu potrzebuje szpital, może być rozstrzygnięte tylko po analizie warunków pracy. wyrobienia personelu. 1eebnieznych uJ'ządzell dla każdego szpitala indywidualnie i t. d.
Specjalny I'eferat d-ni Gonachalla z Lyon II. poświ<;cony b~ I
sprawie ujednostajnieni" podstaw obliczenia kosztów clnid szpiLahlCg'o
Pro f. ~oOl·clcn (Wiedeń) byŁ ref'cl'enlem \\' sl~l'awie odżywianin
chotych w szpitalach. Zagadnienie odżywiania \\"obcc I'ozwoju naukowej djeŁyki jest niczmiel'Ilic ważnc pod wzglQdem lekarskim jak i gospodarczym. PI'oL .\loOl'den oddawIliJ zwalcza tJ·aclycyjną kuchni G
szpitalną, zarzucając jej ,jeclnoslajllość. bnd..: smaku i L ci.
W referacie zjazdow~ 1lI SOOl'rlen dOJllaga się skasowania stal) ch djcl '",ogóle
i wprowadzenia czysto indywidualnych d.iet dla każdego chol'ego oddzielnie. Przy cechując~ m Zjazd pędzic do normalizacji caŁego życia
szpitalnego posllllaty pl'oL Noordena spotkaly się z znacźnemi zasirzezeniami.
.
owe zagadnienia poruszyl referat d-ra Altera (Diisseldorf).
DomAga się on h\.'orzcnia w powszechnych szpitalach ocld7inłó "w psych,jatrycznych. wychodząc z założenia. że w ten sposób umożliwione
zosianie przy.jmow<lnie świcżych przypadków choróh u myslowyeh i że
atmosfera lecznic'za ,\ tych szpiialach bęclzie bardziej sprzy,jając:a
uzdrowieniu. aniżeli w :-;zpitalach psychjairycznych, z prze"wagą w nich
chorych chronicznych. Próby ,dączenin oddziałów psychjairycznych
do szpitali powszechnych dokonane są w Amsterdamie. \Vrodawi II.
Detroit i Stu(g:arcie z dobrym w"nikiem,
Poza ,\~ymieni()nymi' glówilymi J'eferat.ami na Zjeździe przedstawiony zosiut wielki maierjai infol'mucyjno-sprawozdawczy o stanie
i rozwoju szpitalnictwa w różnych krajach. a uczestnikom Zjazdu
umożliwiono szcze<Tółowe zapoznnnie się z wzorowemi urządzeniami
m. Wiednia. uwicfocznil siQ ogrom pracy. ,\-łożonej w dziedzinę szpitalnictwa "w ostatnim dziesięcillleciu. Rozwój szpilalnicŁwa id7ie w li('l'unku ulepszenia technicznego i organizacyjncg:o. Jednoczcśnie szp,i~
ial organizacyjnie powiązany zostaje z cnIą org'anizcwją lccznich·. n
społecznego. zapobiegania i opi.eki społecznej.
Szpitaln:idwo ,\ nowej swej postaci zaczQlo clopiero rozwijać siQ.
Znaczenie jego wzrasta. r aczkolwiek 'obecna konjullkhlTa gospodarcza malo sprzyja łożeniu większych kapitałów w rozbudowQ szpitalnictwa. rozbudowa ta postępować będzie. Fakt przeniesienia szpitalnictwa na teren porozlIlnienia międzynarodowego nietylko pOStl"wa
same sprawy napl'zód pI'Zez ghcbsze studja i możliwość wz"ljemnej WYmiany doświadczeń. lc('z powiC;ksza możl iwości łożenia w przysz10ś('i
większych środków lllillerjalnych na I'OzbuclowG szpitalnictwa.
Przewodnicząc~ kongres II Dr. Rene Sand powiedział w pl'zemówieniu swem na otwilrciu Zjazdu: .. budżet l11i:l d,\-ie szale - hudżel
śmierci (wojenny) i budżet życia (zdrowia publicznego). Wszystko
co powiększa jedną szalę, zmnie.jsza cll'ug:ą. Wybór zależy od 1H1~
wszystkich".
.
Porozumienie międzynarodowe i l1a tym terellie przyczyni :-;IQ
do zmniejszeni.a budżetu śmier·('j i powiększenia budżetu życia.
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Przeciwko

przedłużeniu

koncesji dla Kolei
. Dojazdowych.

(Z rozpl'awy w

Urzędzie

Wojewódzkim w

Łodzi).

W sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyla się
w dniu 20 b. m. publiczna rozprawa w sprawie nadania Tm\rarzystwu
Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych nowej
koncesji.
\V rozprawie wzięli m . in. udział: przedstawiciele Ministerst\\ a
Komunikacji, Ministerstwa Spraw \Vewnęhznych, Ministerstwa Robót Publicznych, Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Łodzi.
Wojewódzkiego WydzielIu Samorządowego, samorządu m. Łodzi, samorządów powiatov,rych oraz zainteresowanych Towarzystw Łódzkich
Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych i S. A. Kolej
Elektryczna Łódzka.
Na wstępie rozpraw) przedstawiciel J\linisierslwa Komunikacji
Zl'eferowal obszernie sprawę nadania Ł. \V. E . K. D. nowej kncesji,
w której zostałby ujednostajniony termin jej upł-yv.' u. bO'wiem obecnie. koncesja z roku 1907 przewiduje okres eksploatacji do roku 1949,
koncesja zaś z roku 1913 upływa w latach 1983 j 1987.
Towarzystwo Ł. W. E. K. D. w podaniu swem prosi wlaśnie
o ustaleniu terminu wygaśnięcia kocesji dla wszystkich linij na
rok 1965.
Nowa koncesja obejmować ma, prócz linij istniejących i mają
cą być wybudowaną linję Łódź- Brzeziny.
Przedstawiciel Magistratu m. Łodzi - p. wiceprezydent Si. Rapalski. wystąpil przeciwko jakiejkolwiek zmianie koncesji. nadanej
Towarzystwu Ł. W. E. K. D. w roku 1907, której termin upływa
w dniu 1 lipca 1949 roku. ponieważ obejmuje ona linje. których
znaczne odcinki, wynoszące do 3 klm., znajdu ją się w granicach m. Ło
dzi. a w razie realizacji projektu roszerzenia granic miasta niektóre
z tych linij znajdą się nieomal całkowicie w granicach miasta.
Występując przeciwko przecllużeniu tej koncesji :\lagi trat kieruje się obroną interesó, Gminy Miejskiej Łódź i obroną interesów
ludności miasta, zamieszkującej krańce miasta i przedmieścia.
Ludność ta, której liczba przekracza 150.000, ChCe1C się do tać do
śródmieścia, musi korzystać z podwójnej lokomocji: z kolei doj azdowej i tramwajów miejskich, musi zatem ponosić podwójne opIaty
i przytem narażona jest na caly szereg niewyg·ód. jak: stratę czasn
z powodu rzadkiego kur owania pociągów kolei dojazdowych. ~cisk
w wagonach i mając do dyspozycji tylko jedną linję. zmuszona jest
za"·sze do przesiadania się.
Wąskość arteryj komunikacyjnych na pl'zedmieściach uniemożliwia wybudowanie torów dla tramwai miejskich, il porozumienie
co do kursowania tramwai miejskich po torach kolei dojazdo,,"ych
okazało się nieosiągalne.

W tych warunkach w interesach ludnośei .Łodzi leży niepl'ze-

dłużanie koncesji dla linij, objętych koncesją z roku t907, a w każ

dym bądź razie wyjęcie z pod działania ewentualnej nowej kOllcesji
tych odcinków linij, które się znajdują lub znajdą w granicach
miasta.

Str. 802
Przedłużenie

"Dziennik Zarządu m. Łodzi".

'Nr. 43

------------------------~

koncesji jest sprzeczne z intere ami miasta, bowiem Koleje Dojazdowe, aczkolwiek korzystają z ulic i placów miejskich, nie ponoszą jednak na rzec:z mia ta żadnych oplat. Z drugie,j
zaś strony umowa konces)jna z dnia 23 czerwca 1923 roku, n lW1.rtn
pomiędzy Magistratem i S. A. Kolej Elektryczna Łódzka , zatwierdz na przez odnośne ministrslwa, przewiduje. iż w czasie trwania umowy. żadna o oba. ani też spółka nie będzie miała prawa do budow~T
tramwajów. zaprowadzenia omnibusów publicznych lub tym podobnych urządzeń przewozowych w obrębie miasta Łodzi.
Nadanie wi~(' T-",u L. W. E. K. D. nowe,j koncesji. ktÓl',lby
przedłuża ta termin eksploatacji linij kolei dojazdowych, leżących
w granicach miasia. byłoby sprzeczne z tą umową.
Pan wiceprezydent St. Rapaiski wskazał. iż w złożonym \\- .Minister ' iwie Komunikacji memorjale zostały sprecyzowane warunki.
których uwzględnienie zabezpieczałoby interesy ludności i miasta
w wypadku, gdyby ~1 inisterslwa przychyliły ' ię clo podania Towarzystwa Ł. VV. E. K. D . o przedlużenie czasu tr'wania koncesji
z roku 1907.
Poza tern sp,'zeciwy przeciwko przedłużeniu koncesji złożyli przedstawiciel Kolei Elektry<.!znej Łódzkiej i przeci, -ko budowani LI
nowych lini,j na zboczach dróg - przedstav,riciel Ministerstwa Rohót
Publicznych.

Z posiedzenia Miejskiej Komisji Spisowej.
Pod przewodnictwem pana prezydenta Br. Ziemięckiego - oddniu 19 b. m. pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Spisowej, w którem wzięli udział pp.: wiceprezydent Rapaiski, starosta
Dychdalewicz. dr. kalski, inspektor Gacki, ławnik Joel, radni: Kulamowicz, inż. Popielawski, Andrzejak, Golański, Holenderski, Milman i Ewaid, dyrektor Zarządu Miejskiego - Kalinowski, naczelny
Komisarz pisowy - Ros et oraz naczelni dzielnicowi komisarze spisowi: Augustyniak, Barczewski, Ciaś, Drymer, Grabowski, Graliński.
Kazimierczak, Leśniczak. Polecki. Rozner, Rundo, Wysocki i Zalewski.
Posiedzenie zagaił p. prezydent Ziemięcki, wskazując, że podstawą wszelkiej racjonalnej działalności publicznej jest planowość,
która zależna od dokładnej znajomości elementów państwa, a wiGc
w pierwszym rzędzie ,jego ludności. Dlatego spisy ludności ponawiane u nas col lat dziesięć, mają doniosŁe znaczenie państwowe i społeczne. Zadaniem Komisji jest pomóc miastu, jako władzy spismve,j
w pracach, związanych z organizac,ją spisu ludności na terenie Łodzi,
a w szczególności wskazać drogi, które pozwolą dotrzeć propagandzie
spisowej do ogółu obywateJi naszego miasta.
Następnie naczelny Komisarz pisowy -- p. Rosset omówił techniczną stronę akcji pisowej. podnosząc z uznaiem wy oki poziom
naukowy i org'anizacy'jny drugiego powszechnego spisu ludności. co
jest zasługą naczelnych władz spisowych, a w szczególności d-ra Ra,jmunda. Bulawskiego, który jest autorem będących obecnie w UŻYCil1
formularzy spisowych. Zdaniem referenta warunki, w jakich odbywa się obecna akcja spisowa, są pod wiej II względami korzystniejsze,

było się w
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aniżeli w okresie piel'\\ szego spisu ludno~ci. który się odbyl przed
dzie ięciu laty i to pozwala wierzyć. że pis obecny da dokładny
i ścisły obraz stanu ludn() :~c i Rzeczypospolitej w dobie obecne,j.
Obszerna dyskusja "ywiązala ię na temat środkó'i'~ i dróg
propagandy spisowej. pez) ('zem postanowiono dla te,j propagandy
wyzyskać prasę, racljo. kino. szkoly, organizacje spoteczne oraz zorganizować masow"e rozdawnictwo ulotek, informujących ludność
o znaczeniu spisu i o treści formularzy spisowych, ,jak również o sposobie ich wypełniania. PodkI'e~lono przytem, że praca komisarzy pisowych bQdzie tern łatwiejsza. im lepie,j uświadomiona będzie llldno'ć
o spisie ludno ~ci.
Poruszono również spnlWQ werbunku honorowych komisarzy
pisowych. W akcji tej w półclziala.ją z władzą spisową liczne organizac,je społeczne, które rejestrują s"wych członków, pragnących
wziąć czynny udział w pracach spisowych. Zwrócono uwagę na konieczność przyśpie zenia termi nu c;kompletowania zespołu komisarzy
pisowych i w związku z tem postanowiono odwolać się do organizacy,j, współdziałających w akcji werbunkowej, aby ostatecznie ustaliły i poda/y wtadzy spisowej wykazy swych kandydatów na komisarzy spisowych.

Otwarcie Instytutu Prawa Administracyjnego m. Łodzi.

w dniu 23 października

r. b., w sali obrad Rady Miejskiej naotwarcie cZ'ilTartego roku stud,jów w Instytucie Prawa Administracyjnego, którego zadaniem jest pogłębienie wiedzy zawodowej
stąpiło

urzędników samorządowych.

Pierwsze zebranie Tnstytutu - imieniem Magistratu - otwodyrektor Zarządu m. Łodzi - p. M. Kalinowski, podkreślając
w swem przemówieniu znaczenie znajomości ustawodawstwa administracy,jnego przy prawowaniu czynności slużbovv'ych, wzywając
łuchaczy do systematycznego uczęszczania na wykłady i przyswajania przepisów prawa administracy,jnego.
astępnie kierownik Instytutu - p. prof. dr. T. Hilarowicz wygłosił wstępny dwugodzinny wykład o pojęciu samorządu w na,jogólniejszem tego słowa znaczeniu oraz o znaczeniu praktycznem znajomości teorji prawa "rogóle. a prawa administracyjnego w szczerzył

gólności.
Zaznaczyć należy, iż na wykłady zapisało się około 200 urzęd
ników samorządowych, w tern: 80 z samorządów miejskich i powiatowych Województwa Łódzkiego.
Ze względu na dużą liczbę zgło zonych, łuchacze będą podzie-

leni na 2 grupy.

Następny wykład profe. ora Hilarowicza odbędzie się w dniu
30 października r. b .. o godzinie 16.30, w sali obrad Rady Miejskiej
m. todzi (ul. Pomorska
1 ).
OGŁOSZENIE.
Zaginęło potwierd tenie zgłoszenia. wydane przez U rząd Przemysłowy l· ej Instancji
Magistratu m. Łodzi. wydane na prowadzenie warsztatu szewckiego oraz karty rz emieśl
niczej na imię Szlamy Lew·na. zamieszkałego w Łodzi przy ul Zgierskiej Nr. 118.
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P RZ Y MUSOWE
Magistrat m.
dOllJości.

Ż(,

\I

duiu

Łodzi
.j.

W\dział

-

li~topada

19;1

od iJ~dcl się przy musowe' Iieytacj('
podatki ,,·zg;!. opłaty:
Opłata

II

LICY T AC JE

PodalkO\~\"

-

podaje ninie'jsZE'Ul do \na.j. po poJudniu
wy mit'n iOIl ych os6b ~H Iliell iszczone

r. między godz. <J-tą rano u
Iliż('j

za prawo jaZt.ly po

1. Dorfmun c., Brzeziiiska 32, meble
2. i)t)bow~ki ]., Małopolska 8, meble
3. llercbCl'g NI .. Fajfra 7. garderoba
4. Herman B-cia. Wólczań5ka 23, maszy-

mieście .

?, Lajzerowicz W. Limanowskieg',) 18,

meble
8, Lichienszlajn l.,

Św.

Jerzego 20,

szafa

na do pisania
5. Kaczorowski J.. Al. I Maja tO, 2 wozy przewozowe
6. Kosiński A., Marysińska 13, mehll'

j

9. LatculIś .vI., Łagiewnicka 33, meble
O. Mandrzewski L, Drewnowska 26, me~
bIe

25 % opłata od oświel.lenia elektrycznego.
11. Szmidt O. i Szymon W., Łagiewnicka
Nr. 4Q. "Szpul-mas!-yna"
Podate~

od

I j2,

niel'1lchomości

Zylberherg A., Limanowskieg'o li7,
meble

i placów budowlanych .

13. Abel Oskar, Południowa 52, meble
J 7. Offman M., Targowa 9, meble
14. Balicki L., Borysza 22, meble
18. Satt B., Brzezińska 10, meble
15. Tow. Akc. Ferd. Geldner, Południo
19. Szereszcwski W .. Kr6tka 12 (Bałuty) ,
wa 52. meble
meble
16. Kaźmierski St., BoI. Limanowskiego
Nr. J 34; meble
Po(illtek 10Ii:alowy.
20. Asi A.. Zgier ska 28, meble
J.(). Fi]ipczyński W., Lima nowskieg'o 46,
21. Albrecht A., Brzezińska 90, szafa
meble
22. Ajzenmall .M., Nowomiejska 4, szafa
41. GrYfler I.. 11 Listopada 68, meble
23. Amzel A .. Nowomiejska 15, szafa
42. GalsŁer B., 11 Listopada 51, maszyna
24. Anldi E., Limanowskiego 109, meble
do szycia, meble
25. Andrysicwicz J .. Limanowskiego 38,
-1-3. Gutrnan 1., 11 Listopada 49, meble
meble
44. Glanc ]., 11 Listopada 11, fortepian
45. Giuter ..L Drewnowska 52. meble
26. Berkowiez A., 11 Li topada 36, ma46. Gerszonowicz P.. Brzezińska 18, meszyna po (lCz05znicza, meble
ble
27. Bursztyn Sz., 28 P. Shz. Kan. Nr. 3,
47. Goldhcrg G., Brzezińska 4. meble
ma~zyna do szycia
48. Głowiński L., Zgierska 8, meble
28. Barllchowicz A., Brze1ińska 3. meh1e
49. GlItsztadt E., Aleksandryjska 18, ma29. Felfef j., Aleksandryjska 2, mcble
szyna do szycia, k redens
3D. Boas Sz., Noworuie.Tska II, meb .le
52. Grosman B., Nowomiejska 8. plaszcze
31. Rom Ch ., 11 Listopada 50, meble
53. Bom N .. Zgier ska 63, meble
32. CYllr)'natus Ch .. Brzezińska 25, meble
54. J \I rberg 1"., 11 Li topada 28, zegar
33. Cycano'wicz B.. St. Rynek 12. śliwki,
55. Jakubowicz ]., Al. I Maja 9, meble
herbata
'56. I\.obryńska S., Cegielniana 2, meble
34. Ćenclcl' G., Zgier ska iD, meble
57. KOl'pel M., B. Joselewicza l6, meble
35. Drat~;a 1-1.. 11 Listopada 11, szafa
58. Kuperminc A., St. Rynek 13, towar
36. Dyman1. D., Nowomie,jska 8, maszyna
spożywczy
pończosznicza

37. Fiszman B., 11 Listopada 31, meble
38. FajfJowicz E., 11 Listopada 10, meble
-9. Fis7- N.. St. Rynek 9, meble

59. Kla,jn L., Zgier ska 29, meble
60. Klocman. M., Nowomiejska 4, platery
61. Kapihski· J., Cymcra

szycia, meble

5, maszyna do
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f>2. Ll'W kowicz M., Aleksandryjska 15.
mal:izyna do szycia. meble
63. tvlacicjewski B .. Al. I Maja 60. meble
M. Milrud S.. Nowomiej ka 11. maszyny
do szycia
(,5. OrdyllaJ1~ SL. Zielona 4+. kredens
60. OJ"l'lIbuch D .. 11 Listopada 20, meble
67. OPOljOll 1.. Limanowskiego 11, meble
6H. Opalo\\'ski J., Nowomiejska 5, 25 skórek
69. Oreubllch Sz .. Nowomiejska 16. meble
"'0. Oskól ki W .. Brzcziliska 67. meble.
masz~ U.I do RZ) cia
71. POpl'l" J.. 11 Listopada 46, mebk
72. PlIdlo\\ ski Ch., Zgierska 30, meble
:-3. Pięta B., Pomorska l J 8. meble
:-4. Rudzki 13., II Lisiopada 42. pianino
75. ROSlDclLl L .. 11 Listopada 33. meble
:-6. n.ajchmall A.. 11 Li~topada 30, ~W"-

1
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83. Sznajdrowicz K., 11 Listopada a.
meble
f1-l-. Tomin ,\ .. j l Listopada 47. bormaszyna
8"). Trybo\\ nik W. i Szwarcbard A ..
Gdaóska 8, meble
i-l6. Tragar/. M.. Brze/.ińska 23, meble
8:-. Tyntpulwel" L, Zgierska 24.. meble
St>. Ubysz Z.. Wólc/.allska 106. meble
89. Wyszkowski K .. j l Listopada 20. maszyna do szycia
<lO. WoJberg-

l. Al.

I Maja 5. meblc

<.lI. Wolf ].. Lgiersl,a 54-. radja, kredens

92. Wajnfelcl Ch .. Zgierska 36, meble
<.l',. Witclson II.. Zgierska 30, meble
<.l~.. Wajs A .. Limanowskiego 24:, meble
9:5. Wojci\'cho\\ ski
Aleks<ll1Clryjska 32,

r..

maszyny do szycia
96. Winer 1\1.. No\\omiejska 10, meble

ir~

9-:-. Waserman M .. Ltmanowskiego 39,

::. EOl"JllilU A .. 11 Listop[lda ,6. llil"ble
78. Ragacz M., św. Jerzego 20. meble
,9 Rajchman l. IhzezińsKn 1:- J'wlJle
f, (j. Rotkopf J., Zg'ierska ~ mehle
PL RozenblullI A., Zg;il'J"skn 9. mel,k, patefon
h2. Rot!>1 it .\ .. Zgiersk'l II. 20 SI.1. ubraii

101. Weg"llcr

m.

mcble
98. Zand M ..
kredens

żeromskiego

3, pianino.

99. Zylberberg D .. Zgierska 43, meble
100. żółty .. Nowomiejska 11. 3 maszyny
do 5Z;' cia. meble

Oplata na l"7.e("z Fund. Bezrobocia.
Peter, Tr<;hacka ::l, meble
Oplata na "zecz

Zllkł.

102. Wisik SL OhlGgorska 6. meble

Ubezp. od Wypadków.

I 103.

I

Matz W .. Srebrzyńska 6. lDaSZ)Il)"
do pisania, biurka

W DN. :; LISTOPADA 1931 R MIĘDZY GODZ. 9 RA 'O u " PO POŁUD, 'IL
OpIatu za prawu jazdy po mieście.

104. Cholodziellko. Andrzeja 29. mehle

I

105. GcTdner F.. Południowa 52, 2 biurka

Dozór Kotłów.
UHa. Wajns/.tajn iMajerczak, Cercckie106a. Kuj/.crbrecht L., Zg'ierska 69. mago J3. waga i rolwaga
szyna do pisania
105a. Karsz T., Zgierska JO-J.. nrządzenie
J07a. Ilagendorf i Erlis, Drewnowska 102,
maszyna do pisania
hiurowe
Składka na l"I:ecz Gminy Ż) dowskiej.
106. Abrnmowic/. 1., Zawadzka 1::l. meble
U6. Rajtbel'ger G .. Zawadzka 20, maszy10:-. Buchwajc S .. Cegielniana 47, meble
na do pisania
J09. Cynamon J., Zawadzka 17, kredens
J 1:-. Rabinowicz G., Sienkiewicza 52.
110. Dllda l, Zawadzka 15, zeg'ar
szafa
1J2. Glater G .. Zawadzka 23, kredens
I J8. Szewclew
., Zawadzka 36, kredem
113. Król M., Zawadzka 36, kredens
119. Sztajnhard S., Zawadzka 35, meble
114. Kon S., Zawadzka 18, meblc
J20. Sztrallch A., Lipowa 31, meble
115. Lallclall Sz., Zawadzka 40, meble
Podatek od <;Plldków i dal·owizn.
121. Lewi W., Sienkiewicza 29, meble
122. TyIer }., Tramwajowa 11. meble

I
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123. Galeski Ch., Traugutta 4, meble

124. Czudnowski A.,
ble

Podatek od zbytku mieszkaniowego,
32, me125. Flatko D., Piotrkowska 7, kredens

Piłsudskieg'o

I

Podatek od przedmiotów zbytku.
126. Szpajdel A., Kopernika 57, biurko
Podatek od

128.
129.

132.
133.
134.
135.
136.
137.

138.
139.
140.

141.
142.

143.

144.
l45.
J46.
147.

149.
150.
151.
152.
153.

154.
155.
156.
157.

158.
159.

nieruchomości.

J 30. Tictzcn T., Łąkowa j -a, mazyna doradjo, meble
pisania, meble
Landek i Hofman, Andrzeja 6, meble 131. Tyler L, Narutowicza 18, maS7.yJlR
Porański H., Leszno 35, wóz,konie,
do pisania
kasa ogniotrwała
Podatek lokalowy.
Aronowicz 1., Piotrkowska 92, mcble 160. Goldberg H., Piotrkowska 109, mebleAronowicz i Tornhajm, Piotrkowska
l61. Grosman Z., Piotrkowska 82, mebleNr. 62, waga, meble
162. Gepner J., Piotrkowska 17, meble
Bamsz L., Piotrkowska 31, meble
163. Gersman Sz., Cegielniana 25. meble
164. Grynberg A .. Nowomiejska 6, meble
Binsztok A., Piqtrkowska 123, 400
165. Hamer J., Piotrkowska 58. meble
pud. szprotów
Bortner M., Piotrkowska 117, meble 166. Hom J., Piotrkowska 50, meble
Blitelltajl F., Piotrkowska 104, meble 167. Heler B., Piotrkowska 1J4, meble
168. Itkin E., NaruŁowic7.u 16, kredens
Broder J., Piotrkowska 88, maszyna
169. JeLinowiez H., Piotrkowska 67, zegar
do szycia
170. Kopel B., Piohkowska 37, meble
Bornsztajn L, ' Cegielniana 55, meble
Birnbaum J., Cegielniana 91 , meble 171. Kiman Sz., Piotrkowska 33, meble
Birencwajg' H., Piramowicza 8. me- 172. Kom Sz., Piotrkowska 117, mehle
173. Konal'zewski H., Piotrkowska 97.
ble
Chmielewski M., Piotrkowska 69,
meble
meble
174. Knepel M., Piotrkowska 79, maszyna
CytrYllbaum B.. Pl. W ol!lOści 6, medo pisania, biurko
ble
175. Klajnplac H., Cegielniana 38, meble
Dudelczyk l, Narutowicza 56, meble
J76. Klajn M., Cegielniana 50, meble
Działowska F., Nowomiejska 6, me178. KapellLsz D .. Piotrkowska 17, meble
179. Kaczmarek L., Piłsudskiego 38, Ul'zą 
ble
Ejbuszyc L, Piotrkowska 50, meble
dzell ie sklepu.
Eichner H., Piotrkowska 35, meble
180. Klim N., Cegielniana 66, meble
Eibuszyc J., Narutowicza 40, meble
t81. Kuped)erg A., Piotrkowska 83, me~
Finkelsztajn J .. Piotrkowska 62, mehle
l82. Kl'epel M .. Narutowicza 42, meble
ble
183. Krukowski. J., Kilińskiego 89, meble
Finkei Ch., Piotrkowska 58. meble
184. Kalccki i S-ka, Kilińskiego 85, meble
Feliks A., Piotrkowska 37. kredens
11<5. DOlIchin R., Piotrkowska 62, meble
Frydwald Z., Piotrkowska 1:l6, meble
1fl6. Laskowski L., Piotrkowska 101, me~
Fraukental B., Południowa 32, meble
ble, maszyna do szycia
t87.
Lewkowicz
A.. Piotrkowska 89, kasa:
Frenkcl A., Cegielniana 71, meble
oglliotrwala
Fajnmeser 1., Narutowicza 36, meble
l88 ,.Labor", Piotrkowska 85, maszyna
Gostyński W., Piotrkowska 60, tad'o pisallia, meble biurowe
pety
L89. Leclet W., Cegielniana 28, 20 żyran-'
Groskopf M., Piotrkowska 45, meble
doli
Galewski M., Traugutta 4, meble

127. Garfinkei M., Zagajnikowa 33, wóz,
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190. Lenga D., Piotrkowska 6, meble
191. Litmanowicz K., Cegielniana 66, me-

ble
192. Leclerman M., Narutowlc.w 36. 9 sto-

lików
193. LubilJ. ki M., Piramowicza 9. meble
19-ł.

195.
196.
19:-.
198.
199.
200.
20 I.
202.
.203.
204.
~05.

206.
207.
.208.
209.
210.
211.
212.
213.

:n7.
238.
239.
240.

2+1.
242.

248.

249.

m.
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214. S.lpiro M .. Piotrkowska 50
215. Szewez~ k J .. Andrzeja 24, meble
216. Sieradzki M .. Piotrkowska 160, towary kolonjalne
2J:-. Szwajccl' W., Piotrkowska 114, me-

hlc. pianino, maszyna do szycia
2JH. Szeps D .. piotrkowska 109, meble
L.ipszyc B.,
owomiejska 6, meble
219. Szydłowska R, Nowomie.jska 18,
Haska ]., Piotrkowska 27. meble
port jery
Markowicz i Wolfowicz, Piotrkowska
220. Opocz)ński l. Makowski i Szenwic,
Nr. 62, 600 mtr. towaru
Cpgielniana 47. meble, pianino
Moszellberg Z., Piotrkowska 42, me221. Srebrny J .. Piotrkowska 24, towary
hle
kolonjalne
Morg'cllsztern A .. Piotrkowska 35.
mcble
223. Szpiro R. Cegiclniana 23/59. meble
224. Szpiro Sz., Narutowicza 56, pianino,
Marjańczyk E., Piohkowska 23, memcble
blc
22'5. F-ma .. Tajtelbaum i Jakubowicz", ul.
Mizeracki ]T.. Piotrkowska J II. mePiotrkowska 37, maszyna do szycia
ble
226.
Tarnowski
M., Andrzeja 32, maszyna
MOl'dJdcwicz A.. Piotrkowska 109.
do szycia, meble
maszyna do pisania, meblc
227 . Tabakman M., Andrzeja 22/24/26.
Malc 1., Piotrkowska 92. meblc
meble
Malykąt J.. Piotrkowska 3.J., maszylll\
228. Tazbir A., Piotrkowska 107, pianino
clo szycia meble
229. Tpnpnbanm Ch .. Wólczańska 63, meMonososki E., Cegiclniana :'0/.J.2, mablc
szyna do szycia, meble
230. WCll'chiwkcr M. Piotrkowska 59,
OWillSki z .. Piramo\\ ieza 2. meble
mchlc
0\\ CZyli 'ki J. M., Piotrkowska 123,
2;1. WassPl'l11an H.. Piotrkowska 42, memeblc
blc
PastCl'llHlD S., Piotrkowska 62, meble
232. Wolkowicz Sz., Piotrkowska 66, mePrzygoda Ch.. Piotrkow ka 120, meble
ble
233. Wolnermcm H., Piotrkowska 22, mePrzygórski L Piotrkowska 92. meble
blc
Potok Z .. Ccgielniana 62/30, meble
23+. Wohlhendler K .. Piotrkowska 2
Rozes ' .. Piotrkowska 92. meble
mebk
Rozenowicz B., Piotrkowska 69. ma23'5. żarnowski Sz.. Piotrkowska 28, Kiszyna do szycia, meble
lińskiego 16, meble
Rozencwajg' J..
egielniana 59. me236. ZajcIe M..
arutowicza 56, meble
hle
Opłata lIa I'ze<:z Funrl. Bezrobocia.
Szlezyngrr ]., żeromskiego 31, meble
trwała
Mokrski K., Lipowa 43, trajbmaszyna
243. Mo.rman M. i Rapoport, śródmiejska
Baumgarten Sz .. Lipowa 4, 30 tuz.
r. 23, maszyna do szycia
pouczoch
244. Zawadzki M., śródmiejska 100, szafa
Szroeder R., 18 P. Strz. Kan. 40, maszy- 245. Grosbart i Hajman, Śródmiejska 28,
na do pisania
5 szt. mater.fałll
"Fial J.". Sukee., 28 P. Str7. Kan.
246 ...Leszno". Leszno 31, wóz. koń i urzą20 sC'rwet l kasa ogniotrwała
(lzenie biurowe
"eidenwlIl'Jn B-cia. Pomorska 163,
2+,. Hirszberg i Porań ski, Leszno 35.
maszyna do pisania, kasa ogniourządzenie biuro",'e
OpIaty na rzecz Ubezpieczenia od Wypadków.
Rawki D. II.. Zawadzka 5, 50 krze250. Grambor M., Andrzeja 22, motor
elektryczny
seł
Fuks T.. Zakątna 57, biurko i szafka
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255. Bl'olllle B-cia, Al. r Maja 8. meble
ka pr'l;ędzy
2'56. Piżyć K, riott'kowska 83, mC:'ble
252. Klajnlerer T. M .. Południo\\ LI 36, me25::'. Leli kowie/. A .. Piotrkowska 42, zeble
~ar, tremo
253. R07Jler .\.., żeromskiego 24, meble
251-1. LlIszc/.anoll si-a P., Piotrkowska 35.
25ł. GoUieh S., Piotrkowska 120. meble
meble
W D~IU 6 LlSTOPADA 1931 R. MIĘDZY GODZ. 9 PAi'\O a " PO POLUDl ·Il:.
Opłata za pl'awo jazdy po mieście.
259. Collel' R .. Lele\\cla 15. meble
263. Pidko J.. Kali~ka 22, meble
260. Hoffman V. Rokiciiiska 40, bibljo26ł. Rozenc\1 ajg- L, X-Zar7.ml ska 20. meteka
ble
:U)3. Tuhll i S-ku, K.operniku I 3, lllilSz~'lla
26J. Lai/eroll ic/. S., 0f.-ZarzC'\\ ska 8. merio pisania
ble
266. Za 1('11 ski El. j ":cl .. Sosno" a 8, meble
262. Olek~im\ic:z '1'\ .. Rokiciiiska (-,4-. 50
but. wódki
Podatek od "kI uchomośei i placów bud(lwlany('h.
S/I cia. meble
26::'. Gl'Z('IcZŁlk A .. Rokiclllska 127 mehll' l
~I 2::'0 . .\;1 a mo\\' i('z T.. Pia~towskiego ~ 2
2bR. SukC .. Gier Gcrhardi.a, Zielona J?
radjo. maszyna do pisania. mehle
s/ah
2ó9. Pokora A., Odviica 19. ma.~zylla do
Opłata ua Lf.("l'Z Fund. BeZJ'obocia.
2::'J. Weig·j i S-k(l. Sf'nntol'ska 22, IIr/.<!szal'pacz
dzenif' biurowe
2?6. Stdka S·ka. Ląk(lI\<ł 86. n1a~/.Ylla do
2~.j.. Krallze Ch. i A.. St. \\'ólczaiiska 12,
pi.'allia
kusa ofiniotl'\l ala
2/7. Sif'llicki S .. żel'omskiego 10:-, 100 mtr.
2?5. \ff'iS1H'1' B-cia N'apiól'ko\\ skiego 92,
tOIl anl
Dozór Kotłów . .
:-illlal'/~ Ilski 1.. X Senatorska -:-9. ka-I
masz) na do pisallia
sa ugniott'\,ula
2t-:O. Trak Sp. /. o. o .. Roki('iii~kil 126, koKrall/f' Ch. A.. Si. \rólczaiiska 1'2,
ciol
Zlecenia l·óżne.
2R;. l\.. C II i lig: R.. Pabjan idca 49. kasa
~RI. Gess!er f'~ .. Wodna 26. \\ il'rfn I'ka
og'lIio(I'\\Hla
i szlifierka
21'2. Bubel S .. Juljus/U 28. meble
\
Pctiatek lokalow}.
2<)7. 1..0\\ ul<:/~ k A.. Piot.rkowska U9, me2~·l..j.. BlLchuolc E., KiI.i{l~ki('fio 1.j.3. masz}blp
na do Sz\ cia. meble
391-1. l\..lll·Z) rlski J., Glówna J8, nwble
2!ol '5. BlIchhole E., Kilillskiego j.j.5. mC'hlf'
299. L('II in Ch .. I<.. ili{lskipgo J36, meble
2f<6. BeloI . R.. Kili(i,kipgo 14-0. mehle
;00. LC'II it J.. Piotrko\\ ska 23-1-/236. mdjo,
2,7. Barszc/ak St.. ,\bralllO\I·skicg'o 7. maIlleble
szyna do SZI cia
301. L(·\\ dlHlo\\ ski r.. Kilińskiego 2:>3. lUil288. Bal'cz) liski K.. Radl\ ańska - mcble
;vynu do s/) cia, meble
289. Bidel'Jl1an 11.. RachHlńsku b, lllf'ble
;02. \faj('I'ano\\ ski Fr.. Ploi.rk()\\'~ka 132,
2ClO. Dreslcr II.. RadlI ar'iska 2-1-. n1(>l>l{'
pianino
~91. [<is;-C'l' l, Kilińskieg'o 203. meble
30,. Stl'etel' M., l'jot.rkowska 190, meble
2c)2. Galc\\ski B.. Rad" aiiska 2'5, meble
304. Szytenberg Sz, Rzgowska 3, makrjaly
2C),. Gale\\ ski St., Piotrko\1 ska f89. mepiśmienne.
ble
:;03. TaflowiC/: J., Piotrkowska 132, me29ł. CClszkcwicz I., Rzgowska 13, szafa
ble
293. Kaiser E., Rad" aiiska :5), maszyna
306. Wojcif'clLOII sk i W., Kilillskieg'o 172,
do pisania
masz) lJa do pisania
30? W ciss L., Piotrkowska 271, kredens.
296. Kaźmierska R., Raclwańska 7, meble

2'51. Dobl'ecJ.,a G .. Gdallsku 80, 1. skrzyn-
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