,

.

Prenumerata
Roczńie
Półrocznie

złp.

•

3.- gr.
1.50 •

Wiadomości

•

I

I

dnia 18 czerwca
193Z roku.

Zgierz,

I

I
miejskie.

f

Z Komitdu do Spraw Bezrobocia. W czasie od l· go
kw ietn ia do 31 maja 1932 ·roku zł ożyli na rzecz bez robotni eh
• nast ępujące ofiary : Personel naucz „ P.ą ń st1.101.1 ej Szk o l~ Hs.ndlo·
• wej zł.° 26 50, Prac. kanc. rej. Z. Ku leszy zł . 13.80, Naucz. szk.
powsz. N9 1 i 2 zł. 11.65, Pracown. Unędu Pocz to1.1ego zł. 10,
Prac. Elektrown i z ł. 33. 20, Prac. fir my L. Poznerson zł. 8.--o,
Prac. Syndyka tu Rolniczego zł . 16.-, Prac. firmy Otto Meyer
i Syn zł. 95.23, Naucz. szk. powsz. N9 3 i 7 zł. 7.62, Prac. firmy
Steinke zł. 15.80, Naucz. szk. powsz. N2 4, 5 i 6 zł. 15.05,
Prac. firmy lnzelsztajn i Pius zł. 35.95, Prac. Parafji Eungelrckiej
zł. 22.-, Stow. Drobnych Kupców Chrz. zł. 44.80, Prac. firmy
Szlumiel zł. 19.65, Prac. Spółdz .• Zgoda" zł. 90.-, Spółdzielnia
.Zgoda" zł. 90.- , Prac. fumy Strohbach zł. 66.29, Prac. firmy
.Ignis• zł. '8.40, Prac. Zgierskiej Manufaktury Bav.ełn. zł. 165 52,
F irma Zgierska Manufaktura Bawełniana z ł. 50.-, Personel
Naucz. ·seminarjum zł. 17.65, Pracówn icy ii rrily R. Miihle zł. 12.46,
Pracown. firmy .Lana• zł. 106.16, Pracown. Urzędu Poczto\\ego
zł. 10.-, Uczn iowie 6 kl. Gimnazjum zł .: 10 . - , Personel naucz.
Państw. Szkoły Handlowej · zł. 26.50, Naucz. szk. pow ~z. N9 3 i 7
zł. 7.62, P. Januszewska Zł. 30.- , Naucz. szk. pow. N9 4, 5 i 6
zł. 15.05, Elektrown ia Zgi,erska zł. 200.-, Pracown. Banku
Przemy~łuwców Zgiersk ich zł. 6.-, Prac. miejskiego . za Ha du
kąpielowego · zł. 7. 20, Personel naucz. Semi~ar j um zł. 17.46,
Pracownicy ,; Przemysłu Chem i czne~o· 1ł. 2.278.18, Pow iaro"'y
Kqmitet do Sp/ a'!" Bezrobocia zł. 8,228.24. Razrm zł. II,817 97 .

Cena oglos.zeń:
za wiersz I-szpaltowy
50 ir.
za tekatem

UyGbadzi nz na

11i11iąG.

I. Ofiary: Firma E. Kru śche S zł„ firma Stcpkowscy S zł. ,
firma E. Hoch 10 zł, firma. Steinke 4 zł „ frr ma ln zelstein lU zł. ,
Z. janusze\\ska IO z ł . , A. Ze lazpwskn 2 zł., firma . Marcelina"
S zł. , Elektro\\n ia Zgierska 25 zł „ Rt kt yfikacja Zgie rska S zł.,
Zgierska Przędzaln i a Zarobko\\a 6 zł „ Zgierska Manufaktura
Ba~elniana 40.. zł., . Dyr. B. Piase cki 6 z ł „ Przem y.sł Chem itwy100 zł„ . Lana• IS zł„ fi rma Brodacz 10 zł „ f11 ma Sc hl um iel
3 zł .. Bank Niem iecki S zł ., B. Kon I zł„ Bracia Sirk is S zł. ,
Kupler S zł., Bank Ludowy 3 2 ł„ S1.1a 1ek 7 zł , Zgiers ka/arbiarnia i Apretura 5 zł., Fabryka w pod1.1 órzu szpitala 1:5 zł. ,
. O. Mayer 5 zł„ Gut sche S zł„ Berger 2 zł. , Szymczak I zł.,
Sowiń s ki 4.50 zł„ Ludwig O . l.~O zł„ Funke O . I z ł . , Schlecht
l zł., Schmtchel I zł., B. ErnM 2 zł „ John 1 ·zł „ X 1 zł„
Razem zł. 294.1>0.
II. Zbiórka w ŁMglewnfkarh z pnszek: P. Rybicki 12 'zł„
pp. Fel iga i Domalążek zł . 24 . ~0. pp. Przepiórska i W1eczorkówna
tł . 10.94, pp. Kowalski i Combrzyńska 15.95, pp. Combrzyński
i Skrobisze\\ska zł. IO 64, pp. Mielczarek i Ko1.1alska zł. 13.Cl8,
p. Bryl ~ i Jł . 9.34, p. Kw iatkowski zł. 2.9t- , rp. Ltwando1.1ski
i Góralceyk zł . 9.95. Razem ~109.76.
III. Zbiórka uliczna w Zglenu: pp. Rozpiórska i Kuli-·
szówna zł . 21.i S, pp. Szymczakówna i Sypniewska zł. 12.42,
pp. Adamska i Bamberska 11.26, pp. Szymciak . i Lubnauer
zł. 19 30, pp. Wendówna i Rajska zł. I !.17, pp. Staron i ćwna
i Swiątczakówna zł. <0.83, . pp. Bamberski i Busse zł. 16.10.
p. Ciechanowski zł. 9.11, p. Br<un zł. 13.ES, p. Brandt zł. 23.14,
pp. Szewczyń s ki i Gross zł. 17.20, pp. Podgórski i .Michalaków. ha zł. 17.31 , p. Karwańsk i J. zł . 13.14, pp. Skrobiszewski i Milczarek zł. I 0.19. Razem zł. 222.83.
V. Zbiórka prty stollkarh: pp. Rewerska i Zi molągowa
zł. t 7. l 7, pp. S1.1 ie rczou i Teskowa jad w. zł. 31. t 3.' pp. Ludwinowska i Wichrowska 30.07, pp. Ku ś m ierkowa i Se)fe rt ówna
zł. 14.94, pp. Lachowa i Rozpiórska zł. 15 .78, pp. Hierowska
i Goli mowska zł. 12.23. Razem zł. 121.!12.
V. Nalepki okienne spnedał7: p. Rozpiórsk a za zł. 17.50,

Sprawozdanie kasowe Komitetu do Spraw Bezrobocia
za czas od I kwietnia do 31 maja 1932 r.
Pozostałość na .J kwietnia (p. Gazetę Zgierską Nr. 3) zł. 3,271,62
• 11817.97
Wpłynęło od I/ IV do 31. V. J.93 2. r.
z ł. 15,089,59
W tym czasie wydatkowano:
~,_;P~·~Sw~ią~tc~z~ak~ó~w;cn~apzav;z::ł.~S.~-::UJ&~~-'."---'---jF,:;:-j
zł. 5, 024~,,~60~------1--!P~· L;:,:a:;,c:!h~o~1.1:,a~z::a~zł~.~l~S~.Na dożyw lanie dz ieci
cza wna za zł. 16.-'-, p. W i śniew.- , p.
r nr wna za z.
„&&:i,
~.J..-----_..,>1Jli.elu: hl eba--dla-bez.~ob-Ot.n
ska za z ł. 15.-, p. Borucbówna za zł. 30.-, p. Sołtysiakówna
890 .85
• kuchn i ę dla bezrobotnych
za zł . 10.-, p. Łuczakówna za zł. 7.- , Bednarkówna za zł, s:so, 341,• kontrolę
p. Michalska za zł. 1,50. Razem d . 137.l>O.
175 01
• druki i materjały piśm ienne
42 41
• przewóz cukru
Ogólny dochód wynosi zł. 881i.91.
.
,
zł.
5
R ó ż n e
14 50
12 281 86
Prewodniczący
Skarbniczka
r.
lll32
czerwca
1
dniu
w
Pozóstaje
2,807, 73
zł.
Dr. Haessner.
· .:
=

Dr.

Kurs hodowli jedwa bników. · Związek Pracy. Obywatelskie;
Kobiet, oddział w Z11ierzu, z dniem I czer1.1ca rozpoczął praktyczny kuts hodowli jed\\8bnrków. Zapisy na czterodniowy
kurs przyjmuje i v.szelk ich informacyj udziela . p. H. Lorentzowa
Zaierz, ul. I-eo Maja 23 m. 7 we wtorki i pi11tki od godz; 4-ej
·
do 5-ej po południu.
:'

'."'."""' Zarz'd Polskiego Ciu•onego Krz)ia • Zgierzu, podalcc do .publicznej wi1domości v.yn ik zbiórki w czasie Tuodni1
... C. K., dziękuje uprzejmie tym wszystk im instytucjom i O!obem,
które przyczyniły się sw11 pr1c11 i ofiarami do '!'•lerjalnrao powodzenia tyaodnia.

Stanisława

La,arowa.

Tępienie ostu. W . myśl par. 3 rożporządzenia Ministra
Rolnictwa z dnia 27 · marca 1931 r. Magistrat m. Zgierżą ponownie zwraca uwagę na przymusowe tępi enie ostu przez wła·
ścicieli gruntów rolnych .
Kto ma oset na gruncie przez siebie użytkowanym lub zarząd21nym, obowią any jest córocznie roślinę te z korzeniami
wyrywać lub w inn sposób niszczyć, lak, ażeby iii całkowicie
ze swego gruntu usunąć, a przynajmniej nie dopuszczać do
zakwitnienia.
Niewypełninie leJ!o obowi11zku karane bcdzie w my~I rozporz11dzenla Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listop114l 1927 r,

. Oazet1 zgierska.
o 1~niu chorób

roślin

oraz

tępieniu

chwatów i szkodników

roślin.

Prze'prowadzona w roku zeszłym lustracja ujawniła ztoła
niedestatec-zne zwalcz~v,.-tdyi-11a-gn&atacb-u~
u1orach, pastwiskach i miedzach oraz n1 skarpach rowów przy·
drożnych obfteie występujące osty nie zostały wytępione.
W 'Celu zapobieżenia rozmnażaniu się tego szkodliwego
c}lwastu Magistrat w roku bież. roztoczy specjalny nadzór nad
wykonaniem tego obowiązku i winnych nieprzestrzegani~ przed•
stawi do ukarania.

- z

w,dawanle świadectw pochodzenia b'dła. Wobec wejścia
w życie ustawy z dn. 25 lutego r. b. o zmianach rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych podaje się do wiadomości
mieszkańców, że wszystkie zwierzęta domowe, I. i. konie od lat
czterech, bydło ro2a1e, śiWini~, prosięta, mu>z11 być zaopatrywane
w świadectwa pochodzenia zwierząt, o ile znajdują sie w posiadaniu osób handlujących lub dostarczane są do rzeźni, na targowiska, jarmarki i przetargi publiczne. Swiadectwa pochodzenia
wydawane sa.-przez- Magistrat. . .Właściciele ;zwierząt, jako też
wszyscy, którzy z tytułu faktycznego posiadania lub używania
zwierzęcia mają styczność ze zwierzętami, są obowiązani zgłosić się
do Migiwa\u „ · Jlf.> do najbliższego posterunku
niezwłoczn i e
policji każdy wypadek · zachor.6wania jak również wystąpienia
objawów, wzbudzaj11cych podejrzenie t'achorowania na jedną

•

w stosunku najmu pracy w przedslfflorstwat;ll pne&órniczych, hutniczych, handlowycłl komanlkaąt
racy, choc?llf
nych i przewozowych oraz w innych zakład
~.,._
oa-zysk-Dieobliczonycb„ a_pr.ow1dzonych w
o ile przedsiębiorstwa le zatrudniają co najmniej 5 racownlków.
Zl(łoszenie bezrobocia winno być dokonane w Państwowym
UrzędEie Pośrednictwa Pracy. Podstawą do wymiaru wkładek
jest faktyczny zarobek robotnika. Wysokość wkładki od kaidorazowo wypłacanych zarobków wynosi 2'/, sumy, słułącef
podstawę do wymiaru wkładek, przyczem suma poniżej 50 aroszy zaokrągla się - do 50 groszy, zaś suma pow'yżej 50 izroszy
zaokrągla się do I złotego.
Dla otrzymania zarobku dziennego, służącego za podstawę
do obliczenia wkładki, dzieli się sumę wypłaconego robotnikowi
za ostatni okres płatniczy zarobku bez uwzglednienia jakichkol·
wiek potrąceń przez liczl>ę dni, za które zarobek ten został
pozostający
mysłowych,

za

wypłacony.
Przypadającą

za zabezpieczenie robotnika wkładkę dzieli
się pomiędzy · pracodawce a robotniki w ten sposób, że
płaci pracodawca z własnych funduszów, ~aś 0,5°1. robotnik.
Wkładka za podlegającego obowiązkowi zabezpieczenia rowypłacanych
botnika sezonowego wynosi
0 od każdorazowo

1,5°/,

4°/

temu robotnikowi zarobków, przyczem ma zastosowanie najwyi·
sza norma, przewidziana powyżej.
Za robotników sezonowych w rozumieniu przepisu ustępu
poprzedniego nie uważa sie bezrobotn)lch, zatrudnionych przy
robotach- publ. pFowadzonych dla zatrudnienia bezrobot. z sum,
następującyi:h- chorób:asygnowanych na ten cel z funduszów S~arbu Państwa lub saa) księgosusz,
morządu terytorjalnego.
b) zarazę płucną. i bydła rogatego,
robotnika sezonowego
Przypadającą za zabezpieczenie
c) pryszczycę,
wkładkę w wysokości 4°/0 dzieli sie między pracodawcę a rod) wąglik,
botnika w ten sposób, że 2°/0 płaci pracodawca z własnych
e) szelestnicę,
funduszów, zaś 2°/0 robotnik.
f) zarazę dziczyzny u bydła rogatego,
Za .uiszczenie wkładki odpowiada pracodawca, który część
'g) gruźlicę bydła rogatego w postaci otwartej (płuc, wymiew.kład ki przypadającą od robotnika, potrąca przy każdorazowej
nia, macicy i jelit),
wypłacie należnego robotnikowi zarołiku. Część wkładki, przy·
h) nosaciznę zwierząt jednokopytowych,
padająca na robotnika, nie potrącona z .jakiejkolwiek przyczyny
f) ospę owczą,
przy wypłacie zarobku, nie może być potrącona przy wypłatach
j) zarazę stadniczą koni,
nastepnych, natomiast ·winna być uiszczona przez pracodawcę
k) otręt koni bydła rogatei!O,
z własnych funduszów. ·
I) świerzb,...zwierząt jednokopytowych owiec,
Wkładki zakładów pracy winny być co miesiąc zdołu najm) wściekliznę,
później do dnia 20 n'istępujące110 miesiąca, zaś jeśli idzie o zan) pomór i zarazę świń,
łady pracy l!órniczo-hutnicze do dnia 25 następującego miesi11ca
o) różyce świń , ·
rzekazane do Funduszu Bezrobocia wzglednie do instytucyj,
p) chorobę drobiu pomór kur.
przez niego wskazanych .
Podstawe wymiaru zasiłku dla uprawnionego do niego roSkhdkl na rncz J<.ościoła katolicl<.iego. ·w Dz.lenniku
Ustaw N9 35 ukazała si ę ustawa z dnia 17 marca 1932 roku botnika stanowi przeciętny dzienny zarobek w podle11ających
pokrycia ":NY· zaliczeniu do zabezpieczenia ostatnich 13 ty11odniacb, p1zepraco-. _
0 składkach na rzecz kościoła katolickiego. Dla
datków na potrzeby kościelne parafji służyć mogą jako środek wanych przed dniem zgłoszenia się o zasiłek.
Dla otrzyman_ia przeciętnego zarobku, stanowiącego podpomocniczy skłddki, przewidziane w tej ustawie" Składki są
zwyczajne i nad-z~yczajne i mogą być pobierane niezależnie stawę d ::> obliczenia zasiłku dla robotnika, dzieli się su me zajedna od drugiej. Do opłacania składek obowiązani są· katolicy robków, wypłaconych robotnikowi w ciągu ostatnich 13 tyj!odni,
tego sai;nego obrządku, zamieszkali w obrębie parafii. o ile opla- przepracowanych przed dniem zgłoszenia się o zasiłek, a podlegają cych zaliczeniu do zabezpieczenia, ' bez jakichkolwiek potrącają przynajmn iej jeden z podatków n iżej wymie nionych:
ceń, przez liczbę dni, za któr~ zarobki te zostały wypłacone.
!) państwowy podatek dochodowy,
· 2) oraz państwowe podatki : gruntowy, oJ n ierucho mości oraz O ile obliczony w ten sposób zarobek przeciętny wyniesie
więcej niż 6 złotych , wówczas zasi łek oblicza się od 6 złotych.
przemysłowy, pobierany w formie swiadecrw przemysłowych.
Zasiłek dla bezrobotnego składa się z zasiłku zasadniczego
Poza tern do opłacania składki mo gą by ć pGciągani kato_
dodatku rodzinnego.
Jicy bez .względu na ich miejsce zam iesz kania, o ile pos i adają
Zasiłek zasadniczy wynosi 30°1. podstawy wymiaru zasiłku.
w okręgu parafji nieruchomość albo p r zed >i ~b i or stw o przemysło-
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a ~zro iotnego, o ar5°1. podstawowy wymiaru zas1 u -

centowego dodatku do podstawy obiiCLc!1ta. Dla uchwalenia
składek z2romadzen ie parafjalne wyb iera pr,edstawicielstwo, które
działa na mocy specjalnego regulam inu. S ,la d ki nie mo11ą przewyższać rocznie 5% podstawy obliczen ia, mogą być uchwalane
na okresy nie dłuższe nit 5 lat i prz ewaczone są na zasilanie
, funduszów, któremi rozporządza rada pa rafjalna. Ustawa wchodzi w życi!! dopiero z .dniem I styczn ia 1934 r.

conego rodziną, złożoną z 1-2 osób,
IO°lo podstaw.owy wymiaru zasiłku - dla bezrobotnego, obarczonego rodziną, złożoną z 3-5 osób;
20°1. podstawowy wymiaru zasiłku - dla bezrobotnego, dbarczonego rodz i ną, 7.łożoną z więcej niż 5 osób.
Zasiłki nie podlegają zajęciu sądowemu ani administracyjnemu.
W przypadkach przedłużające110 sie szcze11ólnie nielcorzy__Zmiana ustawy o ubezplec:zenlu na wy padek bezrobocia. sinego stanu rynku pracy Rada Ministrów na wniosek Ministra
bezroWyszła ustawa z dnia 17 marca 1932 r, ki ó ra wprowadu zmia- -Pracy i Opieki Społecznej może zarządzać wypłacanie
ny do ustawv z: dnia 18 l,jpca 1924. r. o zabe pieczeniu na wypa- botnym roboinikom, którzy wyczerpali przysługujące im zasiłki
ustawowe, zapomóg tytułem doraźnej pomocy dla bezrobotnych,
dek bezrobocia.
prowadzonej na za- '
W myśl zmodyfikowanej ustawy uprawnionymi do korzy- pokrywanej 3-e środków Skarbu Państwa,
stania z zasiłków z Funduszu Bezrobocia będą robotnicy, którzy sadach, które ustala rozporz11dzenie Rad ł Ministrów, oraz mote
utracili prace i którzy co najmniej przez 26 t7godal, 1 nie, jak zarządzać prowadzenie z tych śro·dków robąt publicznych dla
11i.d, pnes 2b łrgodnl, podlegali obowiązkowi ubezpieczenia zatrudnienia bezrobotnych.
Bezrobotny, pobierający zapomoai doraźne. ,obowi11zany
na wypadek bezrobocia w ciągu ostatn ich 12 mies. Tyaodniem
w rozumieniu tej ustawy je.st 6 dni pracy faktyczneir Obowl'1kowi jest pod groźbą utraty prawa do zapomó&, przyj11ć ka~ prac,,
zabttzpiec:zenia na wrpadek bezrOb,Ociil podlegają W myśl tej t wlkazaną m11 przez pafl_1t~y (komunalny) Utząd_pośrednlctw• ·ustawy robotnlcj'bez r6łnicyplci po · ukończeniu 16 lat łyda, . pracy, prowadzon11 dla zatrudnienia bezrobotnych.·
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O &cbranlac.h. W Dzienniku Ustaw Nit 48 z dnia 7 czerw·
-aa r. b. ogłoszona została ustawa, regulująca sposób wydania
zezwoleń i prowadztnia zjlromadzeń publicznych oraz riiepublicz-

a) bezprawnie zajmuje lub wzbrania sh~ opuścić mlejscelzgl.
lokal, którym inna osoba prawnie rozporządza jako wołujący lub przewodniczący zgromadzenia,
c . W my.iLtei-usta.ll<.y_.mot ~kg1'om8Gzenie-i-na
b)-zwołuje-zgromadzenilr,-zjnd lub-elmil\lez- narusze em -----+~~
nim przewodniczyć kaidy pełnoletni obywatel polski, posiadający
przepisów rozdziałów li, IV lub V,
·
:Zdolność do działań prawnych.
c) kieruje zgromadzeniem, zjazdem lub zebraniem, zakazanem
O zwołaniu zgromadzenia do lokalu należy zawiadomić
przez władzę,
władzę na ~iśmie w takim terminie, aby władza otrzymała zad) kieruje zgromadzeniem, zjazdem lub zebraniem po rozwią
wiadomienie to najpóźniej na 2 dni przed zgromadzeniem,
zaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela władzy,
e) kto będąc wezwanym do opuszczenia miejsca zgromadzenia,
Jeżeli zgromadzenie ma s ię odbyć poza s i edzibą powiatotowej władzy administracji ogólnej, zawiadomienie może być donie uczyni temu zadość, lub nie opuści miejsca zgromadze·
·konane. za pośrednictwem najbliższego posterunku policji pań
nia po rozwiązaniu,
• I) kto bierze udział w zgromadzeniu wbrew przepisom, o ile
·stwowe1.
dany czyn nie ule11a · karze surowszej w myśl inny.eh prze,
Zgłaszającemu wyda władza na żądanie bezpłatne pisemne
zaświadczenie władzy.
pisów, · ulega, karze grzywny do I ,OOO złotych lub aresztem
do<> ty11odni,
Podanie o takie zezwolenie winno być złożone u właściwej
Wszel~ie inne przekroczenia postanowień niniejszych prze·władzy najpóźniej na 3 dni przed zgromadzeniem.
.
Zawiadomienie względnie podanie o zezwolenie winno za· pisów ulegają karze grzywny do 500 zł. lub karze aresztu do 2 tygodni.
-wierać:
Do orzekania powołane są powiatowe władze administracji
a) imię, nazwisko i adres zwołującego zgromadzenie, •
..~). .dokładne wskazanie miejsca i czasu rozpoczęcia zgroma- ogólnej:
dzenia,
.
O c:howaniu zmarłyc:h i stwierdnniu przyc:zyny zgonu.
c) cel i program zgromadzenia,
d) wskazanie języka lub języków obrad, jeżeli 'obrady mają Wyszła nowa ustawa z dnia 17 marca 1932 roku o chowaniu
zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu .
się toczyć w jętyku n iepaństwowym .
Zgodnie z tą ustawą , ciała osób zmarłych, z wyjątkiem
Władza zakaże odbycia zaromadzenia w lokalu, jeżeli odtbycie- zgromadzenia sprzeciwia si ę przepisom niniejszej ustawy zmarłych na choroby . zakaźne, nie mogą być chowane prze~
1lub ustaw karnych, albo jeżeli zagrażałoby bezpieczeństwu, spo- upływem 24 j?Odzin oil chwili zgonu.
Najpóżniej po upływie 72 godzin od chwili zgonu zwłoki
.kojowi lub porządkowi publicznemu.
Zakaz nlleży podać na piśmie z uzasadnieniem do wiado- powinny być usun ięte z mieszkania celem pochowania lub w razie odroczenia terminu pochowania celem złożenia w domu
:.mości Zl?łaszającego nie później jak w przeddzień zgromadzenia.
przedpogrzebowym lub kostnicy do czasu pochowania.
Każde zgromadzenie winno mieć przewodnicziłcego, który
Zwłoki osób, zmarłych na choroby zakafoe, których wyka7.
.otwiera, kieruje obradami i zamyka zgromadzenie.
Za przewodniczącego uważany jest zwołujący zgromadzenie ustala Minister Spraw Wewnętrznych, powinny być natychmiast
·tak ·długo, dopóki albo sam nie poruczy tej "?tynności innej po stwierdzeniu zgonu usunięte z mieszkania i pochowane w cią
-osobie, albo dopóki zgromadzenie za jego zgodą nie dokona gu 24 godzin od chwili zgonu na najbliższym cmentarzu .
Wyjątki od terminów wyżej oznaczonych mogą ·być czyniowyboru przewodniczącego.
ne jedynie po utrwaleniu zwłok -za zezwoleniem powiatowej
_,
Przewodniczący zgromadzenia odpowiedzialny jest za prze·
!bieg zgromadzenia i obowiązany jest z tego tytułu czuwać nad władzy administracji ogólnej.
Od chwili zgonu aż do pochowania zwłoki powinny byt
1przestn:eganiem przepisów niniejszej ustawy oraz przeciwdziałać
wszystkiemu, co zagraża bezpieczeństwu, spokojowi lub porząd- przechowywane w taki sposób, aby nie mogły wywierać szkodliwego wpływu na otoczenie.
.
- _.kowi publicznemu .
· ,
Pra~o pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała
Przewodniczący ma prawo usunąć te zgromadzenia uczestnika, jeżeli · zachowaniem się swojem uniemożliwia obrady lub rodzina osO-łly zmarłej, a mianowicie: a) pozostały małionek (n ka),
,. I
o ile nie jest w seperacji, b) krewni ł=astępni, c) krewni wstępni,
usiłuje w sposób gwałtowny udaremn ić obrady.
I
W wypadku, gdy zgromadzen ie nie· podporządkowuje się d) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, e) powinowaci
zarztdzeniom przewodniczącego, wydanym w wykonani u jego w linii prostej do I stopnia.
.
L.1?0n i jego przyczyna winny być ustalone przez lekarza,
1--. . obowiązków lub gdy przebieg zgromadzenia sprzeciwia sie ustaleczącego chorego w o s tatni~j chorobie.
wie karnej, przewodniczący winien zgromadzenie rozwiązać.
Cmentarze powinny znajdowac się na ogrodzonym terenie,
1
• Władza
może delegować na ka.We zgromadzenie swych
przedstawicieli.
_
· . odpowiednim pod względem sanitarnym.
Grób nie może być uży ty do ponownego chowania przed;
Przedstawicie ~ władzy , przybywając na zgromadzenie, winien
upływem lat 20.
·Okazać przewodnicz'l.cemu swoją delegację .
.
Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do pochowania
Przedstawiciel władzy otrzymuje miejsce w/g swego wyboru ,
nie
nl17te
nastąp
ić
,
jeżeli
jakakolwiek
osoba
zgłosi za st rzeżenie
przyczem przewodniczący win ien mu udzielać na żądanie informacyj o osobach mówców i wn ioskodawców jak ró .vnież przeci w temu i u ' ści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok .
Zast
rzeżenie
to
ma
skutek
na
dalszych
lat
20 i może być
it reści zgłaszanych wniosków i rezolucyj.
odnawiane.
D
Przedstawic\el władży ma prawo zgromadzen ie roz w ią z a ć ,
Przewożenie zwłok i szczątków w granicach
zeczypo~po 
jeżeli zajdą okoliczności, przewidziane powyżej, a przewod n ic z ą cy
litej na odległość nie więcej n i ż 30 kim ., a na obszarze gminy,
'·
.nie dopełni nałożonych nań obowiązków lub nie zastosu je się w które· · nast 1:!° z
o_n,_b_e.z_wzgledJL..na_odległoś~"----~ca..,_..,.,__,
,___,_.d&-ż·ą<lania-przedstawiciela-wh dzy-co-do oz:wtązani'.-z-grn
dokonywane ...bez uzyskania specjalnego zezwolenia.
rdzenia, albo jeśli pomimo wyczerpania porządku dziennego nie
Ustawa ta wchodzi w życie w sześć miesięcy od dnia
.zamknie posiedzenia.
następującego po ogłoszeniu.
Rozwiązanie zgromadzenia należy poprzedzić ostrzeżen i e m .
Każdy uczestnik zgromadzenia winien podporządkowa ć się
·wezwaniom i zarządzeniom przewodniczącego zgromad ze nia,
Ogłoszenia urzędowe.
względnie 'przedstawiciela władzy.
_
Z chwilą zamknięcia lub rozwiązania zj!romadzenia zgro-.
madzeni obowiązani są rozejść się bezzwłocznie.
Ogłoszenie.
Zgromadzenia zwoływane w sprawie wyborów do ciał ustaMagistrat m. Zgierza _niniejsz:em podaje do wiadomości, źe.
wodawczych i korporacyj publiczno-prawnych na obsza rach, począwszy od dnia I lipca r. b., jest do wynajęcia w miejskim
-Obj•tych wyborami w okresie czasu od rozpisania do dnia wy;, zakładzie kąpielowym lokal na pomieszczenie bufetu. ·
· ·
llorów, celem omówienia sprawy wyborów i zastanowien ia się
Oferty w zamknięty~h kopertach ż napisem .Diierżawa bułlad kandydaturami, wymaj?ają tylko zgłoszenia u właściwej wła . !etu" należy składać w Sekretarjacie Magistratu do dnia 2S .
czer.wcilł
dzy, o Ile odbywają się pod gołem niebem.
r. b. do godz:. 12-ej
.•
,
Z11romadienia
p~iedwyborcze
Bliższych
informacyj
w
lokalach
co
nie
do
W)'magają
warunków
dzierżawy . 11d&iJlą
1
kierownik miejskiego źakładu kąpielowuo w M~g~raci., if>kał
załosze~
Poza tern zitromadzenla te podlegają wszelkim przep isGlll UrJędu Rozjemczego, w godzinach urzędowych.
- niniejszej ustawy.
Zgierz, drh 16 czerwca 1932 r.
Kto:
Burmistrz (-) 1•9' Śwlern.
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§ 3. Znaczlri z wainokh1 na rok kalend;rzowy wydajt
Ma&lstrat m. Zgierza (właściwy Zarz11d gminy) za opłafll nleprzekraez,aj11c11 rzeczywistych kosztów znaczków~ •
Obowi11zek szkolny" w Zaierzu jest powszechny.
spo- ·
PodleopJ4 mu od pocz11tku roku szkolnqo 1CJ32/33 wszy- ~§ 4• Urzcdy gmin 1 magistraty miast oho zanl Slj
= lc,-P<:Cr:..:o:..::w:..:a:.:dzić stale rejestr. wsz stkich psów, ajJcycJ! · P.!'-~
iec_1_w_w_ie_k_u_od_l_1t_1._m_i~u~d-0_1-=~i;ć.,,,
stkle zamieszkałe w 2;gierze11t-u_d_z_
na 3 mies„ zn1jdu111cycli się na obszarze gmin.
----1~w-i!lł•
§ 5. Właściciele psów obowi11zani Sii zgłaszać w cl1111u IO-1919, 19ZO, 1921, 1912, 1928, 1914 11911.
lub ·
Wobec powyższego Magistrat m. Zgierza podaje do wia- dni w urzędzie aminy lub magistracie o kaidym przybytku
ubytku psów, a równlet wykupywać nowe znaczki w razie zad~ości mieszkańców co następuje:
l) Wszystkie dzieci, które uczęszczały jut do szkoły, agłoszą gubienia dawnych.
§ 6. Psy złośliwe. pr2eznaczone do strzeżenia domostwa,
godz. 8 rano.
się do swoich szkół w dniu !:_go września b. r., 0 1925
• zapisane maj11 być trzymane na uwięzi w oddaleniu od dróg publicznych.
2) Dzieci 7-mioletnie, I. j. urodzone w r.
.
zostan11 do szkoly z urzędu. Odpowiednie zawiadomienia o za.
§ 1. Wszystkie inne psy, nie trzymane na uwięzi, o Ue
pisaniu dziecka do szkoły zostan11 doręczone rodzicom 1lł mie·
zagrody gospodarskiej, powinny był
obrębem
znajdują się poza
siącu sierpniu r. b.
na smyczy.
3) Rodzice lub opiekunowie dzieci, podlegających przy· zaopatrzone w bezpieczne kagańce lu& .prowadzone
Wyjątki od tego dopuszczalne są dla psów policyjnych podmusowi, jeżeli pragną kształcić je nie w publicznych szkołach
·o,..czar·
powszechnych, a w innych, czyniących zadość obowiązkowi czas używania ich do służby oraz dla psów myśliwskich,
szkolnemu, średnich zakładach naukowych, tak prywatnych jak skich w czasie używania ich do właściwej pracy.
§ 8. W zagrodach nihamkniętych lub nieszczelnie opari państwowych , albo też w domu, powinni wnieść do Magistratu
kanionych, z których psy w każdej chwili mogą wybiec, nalety
(Wydział Szkolny) odpowiednie pisemne zgłoszenie
trzymać psy na uwięzi lub w kagańcu.
do dnia 1-go sierpnia b. r.
§ 9. Wszystkie wałęsające · się psy i koty (bezpańskie)
Dzieci, podlegające przym·usowemu zapi~owi , których rodzice lub
kagańców i nie pro·
• opiekunowie omawianych \lyżej zgłoszeń nie \1-nimą, będą zapi- oraz psy puszczone poza obręb zagrody bez
\I adzone na smyqach podlegają zabiciu zgodnie z § 13
•
sane do. szkół powszechnych.
§ JO.. O każdym wypadku wścieklizny psów i innych zwie·
4} Rodzice lub opiekunowie dz ieci, i:;odlegających przyjest zamusow i. jeżeli prag rią z\\Olnić je od obow i ~zku szk.ol ntgo z po- rząt lub podejrzenia o wściekliznę \lłaściciel obowiązany
lub bezpowodu choroby fizycznej lub umysłowej, powinni wn i dć do Ma- wiadom i ć nil!Z\1-łocznie najbliższy posterunek •policji
'
gistralu odpowiednie pisemne zgłoszenie z dołączen i em św i adect\la średnio starost\IO powiatowe.
Do czasu przybycia powiatowego lekarza welerynarji chore·
do dnia l·go s iupnla b."
lekarskiego
i podejrzane zwierzęta po" inny być odo sobnione od ludzi i zwie5) Rodzice lub opiekuno\l ie, n i estosu j ący s i ę do po\lyż- rząt.
§ 11. O każdym wypadku pokąsania człowieka przez
szych postanow i eń, tędą karani z mocy artykułu 41 Dekretu
zwierzę wściekłe lub podejrnne o wściekliznę nale~ natychmiast
o .obowiązku szkolnym•· grzy\I ną lub aresztem.
6) Nauczanie w publicznych szkcłzch ro\ISl P.chr.}ch jest zaw i adow i ć najbliższy posterunek policji lub starost\IO powiatowe.
,
§ 12. Wywożenie i wyprowadzanie psów z obszaru zagrobezpłatne.
7) "Druki wszystk ich wym ienionych \lyżej zgłoszeń można żonego do~us2czalne jest ro uprzedn iem uznaniu psa przez pow.
lek. \\et. za niepodejrzanego o w~ciekliznę.
otrzymać w Wydz iale · Szkolq m codzier nie cd ~cdz. 8· ej do
§ 13. Tęp i enie walęsających si ę psów oraz: niszczenie
·
10-ej rano
·
zwłok zw i erząt •ścieklych i podejrzanych należy do zarządów
Zgierz, w czerwcu 1932 r.
Burmistrz (-) Jin Śwleru. gmin które powinny ulrzymy" ać w tym celu specjalną służbę.
§ 14. Zarząd gminy i policja państwowa przy każdej spo·
so,bl)Ości mają kontrolować, czy i:;odare przepisy są ściśle wyI
Ogłoszenie.
k6ny\lane, sporządzając protokóły na winnych.
Komisarjat Policji Pańsl\IO•ej w Zgierzu podaje :Io wiado§ IS. Winni przekroczeń niniejszego rozponądzenia będ11- '
mości, że ·w dniu 2 maja 1932 r. w Zgierzu na posesji Ni 4
karanr w trybie administracyjno-karn}m aresztfm do 3 tygodnt
przy ul. Łęczyckiej znaleziono portmonetkę, zawiera j ącą tł. 10.30, lub grzywną do 1,000 zł.
która znajduje się w tut. Komrsjarjacie.
.Kara aresztu i grzywny może być wymierzona łącznie.
Prawy właściciel omawianej porlmonel_ki może się zgłosi ć
§ 16. Rozporządzenie nin iejsze wchodzi w życie z dniem
po odbiór do tut. Komisarjatu P. P. w godzinach urzędowych ogłoszenia w .• Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim" dla obszaru
do dnia 30. VI. r. b.
województwa łódzkiego.
Zgierz, dnia I 4 czerwca 1932 r.
Wojewoda (-) Wł. JHzesołt.
Kierownik Komisarjatu P. P. m. Zgierza
(-) A. Paprocki, podkom.
Do rejestru spółdzielni Sądu Okręgowego w Łodzi N~
292 wciągnięto dnia 6 czerwca 1932 r. przy firmie .Spół·
dziełczy Bank Przemysłowców Zgierskich z odpowiedzialnością
Rozporządzenie Wojewody Łódz~iego
ograniczoną w Zgierzu" następujący wpis: Kazimierz: Szy·
11 dnia 20 rze111ca l!l31 r. o zw1lcnniu 11śclelillzny u 2 " i1Il ą mański został odwołany ze stanowislfa pełnomocnika banku ..
Na podstawie art. !CB pkt. I Iii . • a• Ro2po12ądzen i a Pre- Pełnomocnikiem banku mianowany został Teodor Jabłońskir ,
,_c2,,._,EOS olitej z dm11 19 st} cznia 192!! r! o or~an i zacji któr ma rawo podpis wania w imieniu spółdzielni łącznie '
=e'°"n,_,1_=a...,=R_,,,z,_c,,,
t---'-;......---~...d
z. . N9l , z 1e nym z cz on ow zarzą u, orespon enc11,""1yr, po an
i zakresie działania \I a z ac m1n1s1r acp cg ne1
poz. 86) oraz na podstawie art. 16, 65, 10, 93 Rozporządzenlll i pokwitowań.
Piezydenla Ruc2ypospoli1ej z dn ia 22. VIII. I 9L 7 r. (Oz. U.
Na 71', poz. 673) r §§ 327- 331 Rozporządzenia Min isterstwa Zaginęła legit.Jma('ja zapomogo\\ a Ni · 3971
Roln ictwa z dnia 9 s1ycznia 1928 r. (Dz. U. R. P. Ni 19, poz.
Romana, zam. w Zgierzu przy ulicy
' 16"•) o zwalczaniu. zaraźli\1-ych chorób zwierzęcych, wydanego na imię Wieczorka
·
Berka Joselewiczn.
w porozumieniu z Minislram i: Sp_raw Wewnętrzny~h, Skarbu
i Komunikacji zarządam, co naslępu1e:
§ 1. C.ły obszar Województwa · Łódzkiego uznaję jako
Zaginęła ksiąZ'eczka . odziałol\· a M 1266
obszar zagrotony przez: ściekliznę. _
wydana przez: Sp. Sp .• Zgoda" na nazwisk Stan_lsławskl Jan„
§ 2. Na całym tym obszarze wszystkie psy ' wyjątkiem
psów policyjnych, stanowiących. -.łasnołć Ska.rbu Państwa poDo sprzed ania fortepia n·
winny być przez _osoby, u których w posiadaniu si ę znajdują, za.
rejestrowane. i zaopatrzone w znaczki metalo-.e, przymocowane . nowego systemu w dobrym 13tanie. Dowiedzieć się w Biurze
do obroty ze-wshzaniem na.,..nich;_nazw_y gminy Na kolejnego
- -meldunkowym Magistratu.
, i roku.
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