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Prenumerata
Rocznie
Półrocznle-

złp. 3.-

gr.

1.50 •

. dnia 2 kwietnia
1932 roku.

.Zgierz,

I

I

Cena

ogłoszeń:

za wieru 1-szpaltowy
za tekstem
•
\IJc~•zi

.SO er.

raz aa mini,c.

lohy . vl „ trzedm Jzy_taniy preliminarz · ~udżęt.owy ·na. czas od
t kwietnia 1932 r. do 31 marca 1933 .r. wykaz.u1e ogólny fozch6d
zł. 881,209,12. Z . tej sumy przypada.;
' ·
I) na administrację ogólflą
Z Komitetu do Spraw Bezrobocia. (Komitet Niesi~nia
zł. 193, 266,72
2) na zarządzenie majątkitm ·
Pomocy Najbiedniejszym). W czasie od 20 lutego do 31 marca
1,499,3) na zapłacenie rat kapitałowych i procentor. b. złotyłi następuj11ce ofiary na rzecz bezrobotnych:
• 377,586,08
wych od pożyczek długo· i kF6tkoterminowych
Pracownicy Niem. Banku S~ółdzielczt'.go zł. 7,25, pracowni.
4) na utrzymanie parków, skwe{(>w i plantacyj
cy firmy L. Poznerson zł. 8,-, pracownicy kance!. rejenta zł. 3,80,
miejskich ora~ przebrukowanie ulic i otrzyrejent Kulesza zł. 10,-, pracownicy firmy B·cia Skosowscy
mywanie w czystości rynków i placów
zł. 23,-, pracownicy firmy R. Ernst zł. 13, 19, personel naucz.
28,569~6
Państw. Szkoły Handlowej zł. 26,50, pracownicy Elektrowni .5) na szkolnict11 o powszechne
71,744.60
miejską
6) na bibljotekę
Zgierskiej zł. 34, 10, Tow. Akc. Elektrowni Zgierskiej zł. l OO,-,
9,670,7) na z<lrowie publiczne (konserwacja studzien)
pracownicy Urzędu Pocztowego zł. 10,-; naucz. szkoły powsz.
wycho'.
i
utrymanie zakładu dezynfekcyjn~go
Nr. 1 zł. 12,70, naucz. szkół powsz. Nr. 4, 5 i 6 zł. 10,05, pra· ·
•
wanie fizyczne
cownicy miejskiego zakładu kąpiełQwego zł. · 13 ,-, personel
10„212,30
na opiekę społeczną, w szczególności na
8)
Chemicznego
.
Przem
naucz. Państw. Gimn. zł. 23, 16', pracownicy
doi
dzieci
biednych
dla
kuchen
prowadzenie
,
1700,BoLll.li.'..'....ł.
.•
Cbem
Przem.
~Boruta• zł. 892,04, firma
r osłych, domu noclegowego, żłobka dla
personel naucz. Seminarjum · zł. 17,38, naucz. szkół powsz. Nr. 3 i 7
pod~zutków, domu starców, ogólnej przy.
zł. 7,75, pracownicy firmy B-cia Stępkowscy zł. 'ł,-, firma B-cia
chodn~iejskiej i opłacanie kosztów lecze·
Stępkowscy zł. IO,-, P,racownicy Parafji Ewai:igeł. Augsb. zł. 22,iO,
nia biednych miesz k ańców (w tern na umypracownicy firmy Uryson zł. 215,05, pra ~ownicy firmy .Lana•
• 139.469,86
słowo-chorych zł. 40,000,-J
zł. 5 !,65, p. Wajgeli zł. 2,-, pracownicy Sp ó łdzielni .;?:goda"
2,340,9) na utrzymanie targowicy zwierzęcej
zł. ·80,3\1, Spółdzielnia .Zgoda" zł. 80,3 9; pracownicy firmy
" P. Strohbach zł. !>0,26, pracownicy f 11 ni y A. Silu miel zł. 1 0, ~5. I O} na szkołę dokształcania zawodowego dla
terminatorów
pracownicy Zgierskiej Manufaktury Bawełnianej zł. 155, 15, firma
8,650,Zgierska Manufaktura Bawełniana zł. :o,-, pracownicy firmy 11 ) na koszta oświetlen ia ulic, utrzymania aresztu
„ 35,640,gminnego, lokalu Sądu Grodzkiego
lnzelsztajn i Pius zł. 18,05, pracownicy firmy R. Mil& zł. 12,99,
2.540,zł.
t Pracownicy Banku Przemysłowców zgierskich zł. I~ pracowńi- 12 na różne wydatki
Poza tern rozpatrzono i zatwierdzono preliminarze budżetocy Zgierskiej Przę'dlalni Zarohkowe1 zł. 51, 10, Placownicy. mo·
tarni Zgierskiej Manufaktury Bawełn . zł. I 0, -, pracown icy Sądu we przedsiębiorstw miejskich :
nl! ogólną sumę zł . 73, 500,-,
..i+Jasy miejskie
Grodzkiej!o zł. 8,-, pracownicy Niem. Banku Spółdzielczego
• 15.000,-,
•
•
2) rzeżnia miejska
zł. 7,25, pracownicy firmy Bracia Skosowscy zł. 24, 15,
• 50,210,- ,
3) miejski zakład kąpielowy •
Powiatowy Komitet do Spraw Bezrobocia złotych 4000,-,
9,520,-, ·
4) pralnia mechaniczna
Razem zł. 7807, IO.
Sprawozdanie ~asowe Komitetu do Spraw Bezrobocia za przyczem ogólny oczekiwany czysty zysk tych przedsiębiorstw .
wynosi zł. llł,567,81.
czas od 21 lutego do 31 marca r. b.
Preliminarze budżetowe zakładów opieki s ołecznej \\ yno szą :
Pozostałość na 2t/lł-32 r. (p. Ga zetę Zgie rs ką Nr. 2) zł . 4,944.40
• 1,801-1-,,..w-1---~„miefsk~ego.d~mU-StaK~·--'------:u...-4<w.J;.o..J~---'-'c.LF.-',-r'.,....-,--<
Wpłynęło od '2-l-fl.l- dG--3-lfill--J2
„ 16.686,92.
żłobka dla podrzutków
Wobec wprowadzenia . wszelkich możliwych oszczędności
zł. 12•751 •56
zarówno w budżecie adm inistracyjnym jak i w budżetach przedW tymże czasie wydatkowano'
i-l-_l!li!...!Q.QZ·Y.WJ·Aill·!LJ!dn·~·---~..LL.->1 ,...,=...,,,,____ _ _ _ _--+...,;·ębforstw-komun11·łnydri-zak-ł1td6w-opiek+-spe~Zflej-dFeg.~·Ka----'-<~,_,,.,_--1
sowania etatów wzgł. zmniejszenia personelu i ogran iczen ia wy90.• trepki dla dzieci
datków rzeczo\\ych ogólna suma budżetu na rok 1932/33 w po314,90
przewóz mąki
równaniu z rokiem 1930/J I wykazuje zrnn iejszenie wydatków o 26°/•.
3,744,50
przewóz węgla
d
r
71
169
cukru
•
. Dochody miasta w/g tego pre 1minarza bu żetowego wynowypiek ch leba dla bezrobotnych
942,69
sić będą zł. 663,201,61. ·.
Biorąc pod uwa~ę, że dalsze skreślenia w wydatkach bez
433.92
kuchn ię dla bezrobotnyc 1l
5
krzywdy dla, mieszkańców dokonane być nie mogą, że j~dyn!e
,l0
• kontrolę
17
zmniejszenie wydatków na spłacenie długów oraz wydzielente
·• kupno inwentarza
55
miasta z powiatu może przyczynić się do usunięcia deficytu bud.-12
• różne
94
11
79
9
żetowe Q, ada Mie"ska uchwaliła wezwać Ma istrat do ocz • ·
A .
•
• · materjały piśmienne
z · · ,2'T!;OZ' nienia usilnych starań u władz -rządowych, zmierza1ącyc ao
umorzenia wzgł. odroczenia poż 1 czek, zaciągnictych w okresieZ Rady Miejskiej. Rada Miejska w mies. marcu odbyła ostrego bezrobocia w łatach 1916 i 1927 na zatrudnienie bezro-·
2 posłedztnl1, które w · pterwszej łłnji pośwfccone. były załalwfe- botnych, I pdlljęcie roków celem wydzielenia mi1Sta lale
nlu preliminarza budietowego na przyszły rok budłetowy. Uch wa· z powiatu,_ co wpłynie na powiększenie · się dochodów miuta.

Wiadomości

miejskie.

.. ·- -:-.....

Gazeta zgierska.
Drugą bardzo ważną sprawą było uchwalenie konwersji potyczki
krótkoterminowej na długoterminow11 z Komunalne110 Funduszu
Potyczllowo-Z1pomogowego. Miasto zaci11gnęło krótkoterminow11
potyczkę w wysokości zł. 49,000.- z Komunalnego Funduszu
Potyczkowo-Zapomogoweg~ ·w Polskim Banku Komu!1alny~ .
Ni podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitef z dnia
1 czerwca 19Z7 r. przysługuje miastu prawo skonwertowania
wspomnianej potyczki ktrótkoterminowej na długoterminową. ~on
wersyjną z terminem spłacenia w ciągu lat ro. Raija· M1e1ska
upoważniła Magistrat do przeprowadzenia tej konwersji .
.
Przychylając się do prośby Miejscowego_ Koła Związku
Inwalidów Wojennych, uchwalono udzielić temu Związkowi koncesji na czas od I kwietnia 1932 r. do 31 marca llH3 r. na
wyłącz1e prawo rozklejania w mieście afiszów, reklam, ~lakat_ów,
klepsvdr i t, p. . W myśl warunków mowy konces1onar1~sz
obowiązany jest u rządzić specjalne tablice, - mieszczone na gmachach i parkanach, należących do miasta, w/g wskazań Magistratu.
Koncesjonarjuszowi przysługuje również prawo umieszczania
omawianych tablic na prywatnych domach i parkanach, pod warunkiem jednak uzyskania zgody właścicieli tych nieruchomości .
Plakaty i ogłoszenia podzielone są, zależnie od formy i wielkości
arkusza, na 5 klas, przyczem opłata wynosić będzie :

ra · ro1klejaate •flszów t t. , ;·- '

I
11
111
IV
V

kl wielkoSci 114 ark. za pierwszy dzien
".
•
•
•

•
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314 •
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•
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•

•

•

„
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·

zł.

0,80
" 1,60
„ 3,20
• 4,80
• · 6,•0

sa rozlepianie lilepsrdr bez względu na
sić będz i e zł. 5.od każdych Z5 szt.

za katdy nasi.
•

•

••

•
•

•

•

„

·•

wielkość opłata ·

zł.

0,40
• 0,8)
• 1,60
• 2,40
• 3,20

wyno-

,

Koncesjonarjusz obowiązany jest za otrzymaną zapła!ę rozrównomieLnie we wszystkich częściach miasta co najmniej
25 egz. odnośnego plakatu. Za rozklejenie SO szt. koncesjonar·
juszowi przysługuje prawo . doliczania 65 1 / 0 i za 100 szt. 100°/ 0 .
Tytułem opłaty koncesyjnej miasto pobierac-llędzie opłatę
w stosunku 5°/. od wpływów b-ttc>.
•
Urządzone tabli ce po wygaśnięciu umo wy przechedzą bezpłatnie na wła s no ść miasta.
klejać

3.

z dń. 3. X. 1931 roku, przyczem do towaru nie zalicza się ręcznego osobiste110 bagatu pBSaterów, jak walizki i. L p.
Numeracji domów I .mluzkd. Przypomina sie · włałc;
cielom domó11, że w m)'!I rozporządzenia Województwa Łódzkle
l!O z dnia Jl grudnia 1930 r. wszystkie lokale, stanowi11ce w obre ·
bie posesji samodzielną całość uiy1kow11, czy to jako lokale mie·
szkalne, czy też jako lokale handlowe lub przemysłowe, winny
być zaopatrzone w kolejny numer w sposób widoczny i trwały
zapomocą tabliczki w rozmiarach przynajmniej 5 x 6 emir. z czarnym numerem na białym. tle, umieszczonej nad katdem wejściem
do danego lokalu.
Nad katdem wejściem do domu winien być umieszczony
wykaz numerów lokali! W"-korytarzu domu winien być umocowany trwale i czytelnie sporządzony oraz dla każdego dostepny
wykaz numerów wszystkich lokali danej posesji z wyszczególnieniem ałównych użytkowców tych lokali; pod odnośnym zaś wykazem ma być podane nazwisko, imię i dokładny adres osoby,
odpowiedzialnej za prowadzenie meldunków domowych i domowej ksiegi meldunkowej. ·Numeracja posesji i lokali i wykazy
lokali winny być już dawno wprowadzone .
Wszystkie posesje (domy, place budowlane, i działki budowlane), położone · przy u1lcach i placach, winny byt zaopatrzone
we właściwy numer policyjny, umieszczone w sposób widoczny
i trwały od strony zewnętrznej na tabliczce, na której, prócz numeru policyjnego i ewent. Nr. hip„ ma być umieszc7.one też
nazwisko oraz im ie llfłaśdciela dotyczącego · domu.
Winni niewykonania postanowień wymienionych ulegn11
w drodze administracyjnej karze, przewidzianej w rozporz11dzeniu
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia Il> marca 1928 r. o ewidencji
i ruchu ludności.
Składanie

zeznafl o doc:hodzle. Rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 6 lutego r. b. termin do składania zeznań
o dochodzie, wyznaczony w art. SO ustawy o państw. podatku
dochodowym, przesunięty został na .rok podatkowy 1932 z dnia
I marca do dnia I maja r. b.
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Opłata od kart rowerowyc:h. W. Nr. 2 .Gazety Zgierskiej"
podano, że uh ' egający s i ę o wydanie karty rowerowej winien
u i śc ić opłatę stemplową od karty rowerowej w wysokości zł . 3,-.
Zarządzeniem Min. Spraw Wewnęlrznych zmieniono odnośny
przepis, przekazu jąc wpływy "Z opłat od kart rowerowych sa O·
rządom I kasu j ąc jednocześnie opłal ę stemplową od kart, wydawanych przez Magistrat. Ponieważ opłata , pobierana na rzecz
miasta, powinna wynosić tyle ile pobierana przez urzędy państwo
we oplata s l emplo~ł Rada Miejska ustanowiła opłatę administracyjną od "A ydawanych kart ro werowych w wysQkości zł. :ł, -.
Wobec powyż s<ego przy wydawaniu kart rowerowych pobi erane
będą na stę pu j ą c e opiaty :
zł. 3, -. „.
1) opłata · a~m i nistracyjna
• 2) - opłata za numer rowerowy
" ·1.-.
~ opłata za k,artę rowerową .
" 1 .~.

Razem:

zł.

5,-

Zbió •ka •1a dar narodowy 3 Maja. W związku ze zbliża 
się Ś A t ętem Konstytucji 3 Maja, z incjatywy Zarządu
Głównego Pol;kiej Macierzy Sz kolnej powstał Komitet Zbiórki
Daru Narodowego 3·go Ma ja. Zgodnie z decyzją Ministerstwa
Spraw W ~ wnę : rznych z dnia 24 lutego r. b. w województwach:
kieleck iem ł dz i ~~ie.m,_hiało.stockiem,..Jubelskiem
wołynsk i em, poleskiem, nowogródzkiem i wileńskiem odbędzie
się od dnia 3 do 9 maja na cele Polskiej Macieży S!ko lnej.
D o Kom i1etu Honorowego wchodzą : Pan Marsz ałek Józef
Piłsud sk i, Episkopa t, Ministrowie i Rektorzy W y ższych Uczelni.
Do Kom itetu Głównego zaproszeni są : Panowie Wojewodowie, KuratoIO .vie i przedstawiciele stowarzyszeń spolecmych.
Pr~ewo 1n ; ctwo K omitetu objął Pan Minister J.erzy Michalski.
Siedziba Komite•u '11 ńw-nego m ieści sie w Warszawie, P ' ZV
ulicy Kra kows 1c-Prze d m ; eście 1 m. 4, dokąd n ~l e ży s i ę zwracać
po wszelkie i nformacje związa ne z organiza cją ś >1i ę ta 3-go Maja,
oraz potrzebne materja.ly propagandowe i kwesto.we.
jącem

Walki z c:horobaml roślin. W myśl par. 3 rozporządzenia
Ministra rolnictwa . z dnia 27 marca 1931 r. Magistrat obowiąza
ny jest do dnia 1 maja każdego roku powiadamiać ludność o przymusowem tępien i u ostu .
Kto ma oset na gruncie przez siebie użytkowanym lub zarządzanym , obowi ą zany jest corocznie roślinę te z korzeniami
wyrywać lub w inny sposób niszczyć, tak, ażeby ją całkowicie ze
swego gruntu usunąć . a przynajmniej nie dopuszczać do zakwitnienia.
Niewypełnienie tego obow i ąz~u karane będzie w myśl rozporządzenia Prezydenta R1eczypospol itej z dnia 19 rislopada · 9 ~ 7 r.
o zwalczaniu chorób. roślin oraz tępieniu chwastów i szkodników
roślin .
·'
Przeprowadzona w ro ku zeszłym lustracja ujawniła zgoła
niedoslateczne zwalczanie oslu, gdyż na gruntach uprawnych,
ugorach , pastwiskach miedzach oraz na skarpach _rowów przydrożnych obficie wy stę pujące osty nie zo lały wytępione.
W celu zapobieżenia rozmnażaniu się tego szkodliwego
chwastu Magistrat w roku bież . roztoczy specjalny nadzór nad
wykonaniem tego obowiązku i winn eh nieprzestrzegania przedslawi do ukarania.
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O at od wagLpojazdów . na P E D-W-=ku--l932f3•-~-'
Na rok b u dż etO\I y 1932/33 ustalone ' przez Minister stwo ( ·
Robót Publicznych stawki opłat od wagi pojazdów (art. b usta"y
o P. F . D.) wyniosą w stosun ku rocznym od każ dych 100 klg.
wagi własnej pojazdu :
I. od sa mach . osob. służącego do własnego użyt ku, po zł. 40, -.
n
2. od autobusu
36,-.
a1
.J. od taksówki
•• 35,-.
1'
4. od ~amo ch nd u cię ; arowego luh traktora,
u
służąc e g o do wtasnegn µż ytk u
32,-.
IL
5. od sain ochÓdu c i ężarowego lub trakto ra,
rr
użylkowego w celach zarobkowych
• ~O.-.
W lej sam ej wysokości pobiera s·e opłate od przyc zepek
Przedsięb iorstw d 1 użvw ając:e pojazdów konnyc:h dla zado poja 7.dów mechanic znyc h . Stal\ ka_od mntocykl a bez przy·robkowego prnwozu osó ~. nie pod le ga j ą o płatom na rzecz cze pki wy nosi po 50 z ł . od sztuki roczn ie, od motocykla z przy.
Państw . Fund\- D fogowego. jeśl i dokony.wan
j esLprzewożen ie.. c.iep_ką oraz od trz koł o w ~ ojazd ów mechanicznych (cy klowyłącznie o só b.
W ra zie jednak stwierdzen ia j edńoczesnego netek po 75 zł. od sztuki rocznie .
.
.
przewozu to waró •N z pasażeram i p rz ed s1ębiorstwa takie. podlegają
Przy obliczaniu wagi pojazdów mechanicznych nie uwzglę
opłatom z art. 8 ustaw o P. F. D. i winny być wykazanP. od~i a sie ilości do SO klg. wł , a ilości "' ięk ;z e niż 50 klg. liczy
L
powiedniej władzy wymiarowej zgodnie z § 1 3- rozpprzą dzenia si ę za ·100 klg-. - -

NI 3:·
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kołach

Oazeia Zgierska.

I) Do czynnej słutby wojskowej w charmkterze ochotników
moa11 się załaszać w r. b. mętczytni:
a) ur. w latach 1912 i 1913 ·o ile posiadają conajmniei
--~or-odd;i;iały-szkoły powsiechnej, --------------1~~·__,....
b) z pośród urodzonych w r. 1914 tylko ci, którzy ukończy
li szkole śre.dnilł oaólnokształclłCll lub równorzędnlł i tern
samem majlł warunki do skróconej czvnnej służby wojb.,
· Zawod>; pły•ackle. W niedz i elę, dnia 3 .kwietnia r.
skowej (art. 49 ustawy).
izodzinie 4-ej 'PO poł . w basenie miejskiego zakładu kąpielo•
2) Ochotnikom przysługuje prawo wyboru broni, wymie~
biorą
tych
zawodach
W
pływackie.
zawody
się
odbędą
wego
nionych w niniejszem ogłoszeniu. Prawa wyboru formacji
udział najleP.~e siły pływackie z Bocheńskim na czele z Warszaochotnicy nie maj,.
•
wy, Łoózi i i ych miast.
3) ZgłaszajlłCY się na ochotników. którzy posiadają warunki
Wejście a biletami, które nabyć można w kasie miejskiego
do skróconej czynnej służby wojskowej majlł być przyj'
zakładu klłpielowego.
mowani do plachot7, kawalerii arł7lerjl, loł•lełwa,
Hperów 1 ł\C••oścl.
Zarz.'łd Straty Pożarnej w Zgierzu zwraca się do właści·
4) ZgłaszajlłCY sie na ochotników, którzy nie posiadają wacieli aparatów telefoni.cznyctrz- gorącym apelem, aby na wypadek
warunków do skróconej czynnej słutby wojskowej (bez
alarmu pozwalano strażakom śpiesz11cym do pożaru, korzystać
cenzusu) mogą być przyjmowani :
względnie
pożaru
miejsca
ustalenia
celem
telefonów
·z
bezpłatnie
a) z ukończonemi conajmniej 4 oddziałami szkoły powsz.
połą.czenia sir: z siedzibą Straży Pożarnej.
do plecbot7, bwalerjł, art7lerfl, 1aperów, ł\CIDOśeł,
lllłlloe~dów paneern7eh I mar7narkl wojenneJ,
b) z ukończonemi conajmniej 7 klasami szkoły powszechnej
Ogłoszenia-urzędowe.
- .Po lotnictwa :
I) w charakterze personelu latającego przedewszystkiem
absolwenci cywilnych szkół pilotów (aeroklubów), inni
Obwieszczenie
zaś warunkowo w zależności od wyników · badania
. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych podaje dÓ
·
·
w Centrum Badań Lotn iczo-Lekarskich'
wiadomości właścicieli budowli, podlegających przymu sowi ubez2) w charakterze personelu technicznego tylko absolwenci
piecz'enia od ognia, że w~ celu dostosowani a szacunków budo.wli
. "szkół przemysłowych (rzemieślniczych)-· z · wydziałem -medo obecnych cen materjałów budo.wlanych i robocizny oraz
chanicznym I technicznym.
zgodnie z art. 20 ust. 2 i art. 27 ust. 3 rozporządzenia Prezy5) Podania ochotników mają być składane we właściwej
denta Rzplitej z dn. 27 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 46 z 1927 r.
•
P. I(. U. do dnia I maja b. r.
poz. -ł IO} - z dniem 1 marca 1932 r. dotychczasowe szacunki
Kandydaci' którzy kończą średnie zakłady naukowe po
budow.li na terenie m. Zgierza zostaną tbnlżone o dalsze 101 / 0
dniu I maja, mogą wnosić podania najpóźniej do dnia
niezależnie od obniżki zastosowanej już do szacunków budowli
2-0 czerwca b. · r. Po tym terminie mogą być przyjmoz dniem I stycznia 19J2 r.
wane podania tylko ód ochotników z cenzusem, kończą·
Szacunki budowli ustalone na zasadzie dokonanego w ciąjlu
cych średnie zakłady naukowe po dniu 20 czerwca jednak
fOku 193 I oszacowapia, przeszacowania lub z lustracji ulegną
najpóźniej do dnia I lipca b. r. Jest to termin ostateczny
•
zniż~e tylko o IO°!o.
dla ochotników z cenzusem.
Z dniem 1 marca r. b. 5kładki zostaną obniżone w tymże
ó) Ochotnicy do personelu latającego w lotnictwie maj11
stopniu, co i szacunki budowli.
składać podania w nas tę pujących ierminach:
budowlanych i roGdyby nastąpił wzrost cen materjałó
a) be.Jenzusu najpóźniej do dnia I czerwca b. r.
bocizny lub w poszczególnych wypadkach oszacowanie Powszechnego Z 1kła du Uoezp i eczeń Wzajemnych nie odpowiadało, zdab) z cenzusem najpóźniej do dnia 20 czerwca b. r.
niem właści cieli, rzec zywistej wartości budowli, przysługuje im
7) D:> podań, w których wyraźnie. należy wymienić wybrany
prawo żądania od organów Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
rodzaj wojska, powinni ochotnicy dołączyć następujące
Wzajemnych przeszacowania budowli lub podwyższenia szacunku
dokumenty:
do rzeczywistej wartości.
a) pośw i adczenie obywatel~twa polskiego,
Poczyn ając od I marca 1932 roku, za szkody, zrządzone
b) metrykę urodzenia,
w ubezpieczonych budowlach przez pożar, Powszechny Zakład
c) świadectwo · nienagannego prowadzeni~ sit:, o które naie·
Ubęzpieczeń Wzajeoinych" wypłilcać będzie odszkodowania pogo-·
ży się zwróc i ć do właściwego starostw8,
rzelowe na podstawie obniżonych szacunków.
d) zezwolenie ojca lub prawnego opiekuna na ochotnicze
J>owszechny Zakłail Ube.?piecze~ Wzajemnych.
siąpienie do wojska, spisane protokularnie we właści
L•ity 1932 r.
wym urzędzie gminnym (magistracie), bądź też w formie
aktu notarjalnego lub sądowego,
e) świadectwo szkolne w oryginale lub odpisie uwierzytel·
Ogłoszenie.
nionyrn notarjalnie lub sądownie,
Magistrat m. Zgierza podaje do wiadomości, że z dniem
I) zobowiązanie do czynnej służby ochotniczej, zależnie od
30 marca r. b. obowiązują nas!ępujące ceny na :
. -';0"';8~0:---+---ro.dzaj.1LW..y.b.ranej.J11:oni,-któ.l:e-ochotnicy.-.otfz.y.mu.ią-i-pGd;-----+11~-_,
1 2k~l 1.,,._ _ _ __,z,,,ł,,__
n!l,-_ _ _!:o.!!w~in!S....~n!!.o!.!rm~a~l~
1--+--..!W!..!o,!!ł~
pisują w P. K. U.
1,20
I'
bez kości
"
8) Zachęca się młodzież do jaknajliczniejszego zgłaszania się
• 1,60
1
Wołowinę- polędwicę.
do wojsk a w charak·terze ochotników, gdyż:
• 0,80
I
Ciele cinę i baraninę
a) matu rzystom szkół średnich ogólnokształcących i równo·
" 1,-.
I •
.
Łój
rzędn ych wcześniejsze odbycie czynnej służby wojskowej
Winni pobierania lub żądania cen wyższych od wyznaczo·
umożliwia spokoj ne odbywanie studjów po odbytej służbie,
nych będą.· ukarani przez władzę administracyjną I instancji w/g
a tym, którzy zgłosili się ochotniczo. lecz nie zosta li
art. 4 i 5 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 31 sierpnia
przy ięci z braku warunków fizycznych - daje w razie
1930 r. o zabe7.pieczeniu podaży przedmiotów powszedniego
studjow na wyższych zakładach naukov.ych prawo do
użytku (Dz. U. R. P Nr. 91, poz.' 527) aresztem do 6 tygodni
odro czenia -służby. wojskowej do 25 lat zyc.ia włącznie:
lub grzywną do zł. 3.000,-, o ile dany czyn nie ulega surowsze·
b) posiadającym conajmniej ukończone 4 oddziały szkół
mu ukaraniu w myśl innych ustaw karnych.
powszechnych daje możność poświę cen i a się po odóyci u
Zl(ierz, dnia 30 marca 1932 r.
czynnej służby wojskowej· nadterm inowe j, a potem zaBu rmistrz ( - ) Jim Świercz.
wodowej i tern same m możność u1.yskan ia po odbyci u
służby zawo'dowej stanowiska w . służbie cywilno · pań 
stwowej.
Ogłoszenie o . zacią_'gu ocho_!ni lc_6w do wojska.
- -Dowódea Okręgu-Korpusllc-Ni-1.V.:~--
Na' podstawie art. 69 ustawy o powsz. oho;:-wojsk. (~ 
( -) M&fachowskl generał-brygady.
U. R. P. N2 45/23 poz. 458) i roikazu M. S. Wojsk . Dep. Uzup.
Łódź, dn ia 10 marca 1932 r.
Ni 1311/32 Org. ogłaszam ~ciąg ochotniczy do ·wojska.
...____
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Dla pojazdów

mechanicznych

i

przyczepek

na

pełnych obręczach gumowych podwytsza się stawki o 50 1/,.
o 100°/0
zaś na kołach I obręru:ach telaznych Pojazdy mechaniczne, posiadające na rótnych osiach teeot
wozu ~ótne typy obręczy, opłacają stawki w/e, typu obręczy pod·
legaj,cego wyższej opłacie.
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P.rzeplsy r.aniwno. ponąd~ow«

wach i oborach, a gnojó11ki winny być urządzane w dołach nieprzepuszczalnych, a conajmniej gl i ną o,i,ylepionych i dostatecznem "
oddaleniu od studzien. Zawartośc gnoiowników winna być o,i,y.
,--.,.,;-~.~~,,.,.....,.,..,.,...,,-=--"7-1 wożonl!._ rzed gm!ziną ó rano..
_
a mocy rozpom1 zema aczelnego a zwycza1nego oVI. Padlina_wszelkich w obrębie miasta padłych żwlerząt
misarza do Spraw Walki z Epidemjami z dnia 10 dnia czerwca winna być natychmiast usunięta . Właściciel padłego zwierzęcia
1921 r. przypomina się mieszkańcom m. Zgierza następujący lub właściciel gruntu, na którym padlina s· ę znajduje, winien
regulamin sanitarno porządko11y :
o tem zawiadom i ć Magistral w ciągu t4 godzin.
I. Ulice:
,
VII. Qrn1 ł 11łah winny być wywożone poza miasto
a) Chodniki i jezdnie ulic winni być należycie czysto utrzy- na drogi wskazane przez magistrat.
mane przez zamiatanie i oczyszczanie latem od godzin~ ó-ej
·Winni przekroczenia niniejszych przepisów podlegną w dra-a zimą od iodziny 7-ej.
dze administracyjnej .karze do 3-cb miesięcy aresztu h1b grzywny
b) Prócz tego w ciągu dnia winny być usuwane. z tychże zł. 100.- - względn ie grzy11ny i aresztu łącznie CD1. Ust. Hę ól,
chodników i jezdni wszelkie gromadzące si ę tam śmieci, odpadki poz. 88 z 1920 r.)
i nieczystośCJ .
Burmistrz (-)-Jan Świerca.
c) Przed zamiataniem chodniki i jezdnie winny być skropione wod11 w takiej ilości. aby kurz nie wzbijał si ę przy !lmiataniu.
d)· Rynsztoki winny być oczyszczone codziennie oraz przy. W sobotę,, dnia 2 'kwietnia r. b. o ogodz. 5-eJ po poi.
najmniej raz na tydzień należycie zlane wapnem.
w sali Szkoły Powszechnej przr ul. Łęczyckiej odbędzie · sę
e) Miejsca postoju fnrmanel<, dorożek i t. p. winny być
O
W I
d
·
codziennie zmywane wodą i ·utrzymywane w należytej czystości.
orocznc
a ne grom.a zeme
O. W· okresie ..Jetnim -<lhodnikt i jezdnie powinny byt polewa- członków Spółdzielni Spotywtów „ZGODA" w Zgierzu
ne wodą dwa razy dziennie: rano przed zamiataniem i w południe .
. _ _ z naatępuJ2joy.m porzfldklem obrad.
- - J r;-'- l)lle«filńce i ·
·- t) Za11ajeriie zebrania i wybór preeydjunl,
•
2) Odczytanie i 1atwierdzen.e poprzednie110 protokulu,
a) Dziedzińce winny być utrzymywane w bezpośredniej czy- 3) Odczytanie protokulu z dokonaoej lustracji piekarni prrez instruktora
. stości. Powierzchnia pod11 órza wmna być równą, bez za2łębień
Zwi11zku Sp. Sp. Rzeczp. Pof~kiej w Warszawie p. J. Doliflskiego u 1931 r.,
u
w których zatrzymywałyby s i ę woda, tworząc kałuże. W każdzm 4). Sprawozdanie Zarze,du za rok 1931:
· ·
g
·
·
b
•
b.
'k
ś
·
·
·
d
dk'
I
·
I
a) sprawozdanie cyfrowe, zatwierdzenie bilanrn i r-ku stnJt i zyskcl11•,
pod wÓ rzu winien yc z iorm na miect 1 O pa 1 w s ame s a·
odczytanie protok ulu Komisji Rewizyjnnj oraz udzielenie skwito:
n
łym szczelnie zamykany. Nieczystości .płynne jak pomyje i I. p,
wania zarze,dowi i -Radzie Nadzorczej,
winny być wylewane do dołu kloacznego, w każdym zaś razie
b) podział czystej nadwytki.
7
nie wolno icb . wylewać na śm i eci zgromadzone w stanie słabym. 5) U.:hwalenie preliminarza budtetowego na rok 19~2.
6) Omclwienie programu obchodu jubileuszu 25-cio letniego istnienia
si
li) W każdym podwórzu winny być w dostatecznej ilości
Spółdzielni Spotywcclw . ZGODA" w Z11ierzu,
c
dobrze zbudowane ustępy, zawsze do u żytku zdatne, dobrze 7) Wybór 5 członków Rady Nadzorczej i 2 członków larre,du na miejsce
p
oświetlone oraz opatrzone w doły kloaczne szczelnie zamnięte.
ustępuje,cych,
)fl
•
8) Wolne wnioski.
c) Ustępy winny być zawsze czysto utrzymywane. Pisuary
w razie gdyby 2'ebranie nie doszło do skutku w pierwszym terminie
(korytka) muszą mieć dobry odpływ do dołu kloacznego; zbu- odbędzie się ono tegot dnia w tym samym lokalu z tym samym pom,dkiem
dowane winny być szczelnie, aby ciecz nie pneciekła na podłogę . o~rad w terminie drugim_I. j . o godz. 6·ej wiecz. bez względu_na i!osc obecnych.
I
Ustępy winny być jaknajdalej od studzien (20-30) metrów)
Wstęp na salę za okazaniem ksiąt.eczki członkowskiej .; mieszkań położone.
·
·
~
z
AR
z
Ą
O.
1
d) Zawartość dołów kloacznych oraz śmietników winna I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zl
b_yć opróżniona już przy ich napełnieniu do 3/ 4 pojemości,
ł
zd
a opóżnianie winno się odbywać tylko nocą, a najpóźniej o
ZOi e . WYCZ8JDe
8 ne groma zenie
pJ
iOdz. ó-ej rano za pomocą szczelnie zamykanych beczek.
członków Spółdz. Banku Przem. Zgierskich w Zgierzu
u~
e) Na każdym podwórzb winno się znajdować urządzenie odbędzie się w poni~dzlałek, dnia 11·go kwicłnia 1932 roku
~j
do trzepania i wietrzen ia pościeli i t. p.
o godz. 4·ej po poi. w gmac hu własnym przy ul. Rynek KilińObowiąz tk dokładnego zadość uczynien ia powyższym przeskiego Nil 8 w Zgierzu . z nas1ępu1ącym po1ządk ie m dziennym :
~
pisom spoczywa w pierwszym r;ędzie n9 dozorcach domów Do
1~ zagajenie i wybór przewod niczącego ,
nich w pierwszej linji należy oczyszczenie chodnika, rynsztoków
.2 odczytanie protokułu ostatnie~o Z~romadzenia Walneąo.
Kl
i połowy ulic na przestrzeni odpowiadaJ.llCeJ· szerokości frontu
3 odc.ytanie · protokułu rewidenta Związku Spółdzielni Polskich
lal
w Warszawie, ·
domu , Gdzie · stąłych dozorców nit ma, obowiązek ten ciąży na
4) sprawozdanie władz Banku ·z przedloteniem. bilansu oraz ra·
sy
właś~ic i elu odnośnych n i eruchomości wzgl. na osobach', którym
chunku sirat i zyoków za 1931 r.,
n~
admini~tracja nad tymi objektami poruczoną została .
5) odczytanie protokulu komisli rewizyjnej, wybranej przez władze
dr
Banku,
III. Domy.
6) rozpatrzenie pokrycia strat na dzień 31 grudnia t931 r.,
sz
a) Klatki schodowe winny być codziennie zamiecione oraz
7) zatwierdzenie-re~ułaminu dla Rady Naazorc zej i Zarządu Banku,
ce
8) wybór czlonków Rady Nądzorczej,
ni•
przymajmniej raz na tydzień myte.
9) wybór członków Zarządu,
kl•
b) Bramy, sienie, dziedz i ńce winny być także codziennie
IO) zatwierdzen ie budżetu na rok 1932,
o·
starannie zamiecione.
t t) ustalen·e wysokofo kredytu dłj członków Rady Nadzorczej
·
c) W kamienicach wyższych niż jednopiętrowe winny
Zarządu .
są
-----'"--'W1JlA,adLsd1.0.do.w.y.c.h....byL..sp.lu.w.aci.kLZ-WO.dą _ _ _ _ _ _ _ 1 ~=~Z
~~~o:;.::d"-'11-'-'iec,..!;z,.,.<L,;,2~
8 '°"s"'ta""t'=
ut:..::u"'='=
Bi:an:;;k~u'"='=Z"ir;-:o=::;m<Oa:=d;;;
ze;,:,n:;;ie;,.;,;W:-.ia':;ln;::c~utll;'b~
dz=i~
e ~s=i'--i~z::::ri
d) Klatka schodowa winna być dostatecznie oświetl ona .
wy ei po anym termmre ez wzg ( u na rcz ę o ecnyc cz c;in w.
::,
Spółdzielczy Bank Przemysłowców Zgierskich
Mleszk»ńeom 1abranla efę :
Spółdzi elnia z otlpowiedzia lnoScią ograniczoną
• ~{
1
a) wystawiać w klatkach schodowych kubły ze śmieciami
w ZGIERZU .
rąi
i zlewkam i;
•
. , .
. .
sk
b ) zanieczyszciać klatki schodowe odpadlłarnr domowemi,
Zaginęła
legitymal'ja
zapomogowa
.M
34:9ó
' plwocinami i wydalinami (1akże wydalinami zwierząt domowych );
c) wyrzucać śmiecie, wylewać pomyje przez o_kna lub drzwi wyd . przez P. U. P. P. na nazwisko Obrębska Bronlliławi,.
na dziedzińce i ulicę ;
że
d) zm i aia ~ śm i ecie z parapetów i balkonów na ulicę;
cz•
leai'fymacj'ę
P!Iństwowego
urzę.du
Pośrede) trzepać j?arderobę„ meble, dzwany i t. p. w oknach oraz
e.
e,
mctwa Pracy w Zgierzu .N'9 360
kit
na balkonach zewnętrznych;
· · na nazwisko Z11sadiklej Kaawery, zam. przy·u1. Łęczyckiej 45.
I) zabrania się zanieczyszczania wydzielinami Tub wJU!alinami
ulic placów i ogrodów publicznych, dziedzińc~w. sieni, parkanów
I. M. Luksenberg, Zgierz zgubił Kwit
o·raz tych miejsców gdzie będą ostrzeżenia .
gi!
V. r° UbJIDnJ,cy bydło, konie ł nferogaelHll, moaą umiesz· Inkasowy Banku Spółdzielczego pod NI 45019, .
tal
czać tatowe tylko w specjalnie przeznaczonych.:.oLlen cel chie- na zł. 75- płatny 1/4 1932 r.
Wł
~
rai
Druk M. Nowicki w Z1ierzu .
w przedmiocie utrzymania w czystości domó.w, dziedzińców
i ulic w Zgierzu.
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