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jut nitjednokrotnie wskazywano na konieczność przeniesienia zabudowania czyściciela miejskiego poza obręb zabudowań mieszkalnych miasta. Na założenie grzebowiska i rakami
dla czyściciela miejskiego według wymagań przepisów sanitarnoweterynaryjnych Zarząd Miejski· ~szczął stara~ia celem . nabycia
odpowiedniej działki ziemi teżące1 na uboczu 1 oddalone1 od zabudowań mieszkalnych . Zarząddwi Miejskiemu udało się za.
wrzeć ·umowę przedwstępną na kupno działki ziemi o powierzchni 9000 mir kw. przylegaiącej do rewiru leśnego .Krogulec•
obok drogi prowadzącej do wsi Kontrewers. Wniosek Magistratu nie znalazł żadnego sprzeciwu na Radzie Miejskiej i został jedno~łośnie ·uchwalony'. Na omawianej działce wybudowano już
rakarnię i urządzono grzebowisko ogrodzone odpowiednio WY.sokim parkanem, aby uniemożliwić dostęp zwierzętom i roznoszenia zarazków. Teren ten został już oddany do użytku miejskiemu czyścicielowi.
·
Na rozszerzenie przepisowo urządzonej nowej targowicy
zw i erzęcej na gruntach miejskich graniczących z nową Rzeźnią
Miejską przy ST. Aleksandrowskiej uchwalono nabyć od p. Ireny
Bocheńskiej działe ~m i ornej przestrzeni 8318 mtr. kw.
W komunikatach p. prezydenta miasta przyfęto - do wiado-

·
Z Rady Miejskiej. W dniach 28 i 29 lipca r. b. odbyły
się dwa kolejne posiedzenia Rady Miejskiej, które w pierwszej
Jlnii poświęcone były sprawom gospodarki finansowej miasta.
Zrealizowanie całorocznych zamierzeń inwestycyjnych objętych
budżetem miejskim na rok bieżący w okresie letniego sezonu
robót zmusza Zarząd Miejski do zaciągnięcia krótkoterminowych
potyczek na pokrycie niecierpiących zwłoki zobowiązań. Obecnie prowadzone s11 intensywnie prace przy budowie uhr, u kładaniu chodników, reg!Jlacji rze'ki Bzury i w związku z tym budowy mostu żel.· bdiiowego p.rzy ul. Hordliczki (dawniej Szlachtuzowej), nadbudowy szkoły powsz., budowy nowej studni w
Rzeźni Miejskiej i oparkanienia itd. Szczegółowe sprawozdanie
z robót publicznych prowadzonych przez" Zarząd Miejski zamieszczamy na innym miejscu w niniejszym numerze . Gazety•.
Wszystkie te roboty wymagają już obecnie pewnych funduszów, natomiast dochody miasfa zrealizowane są W.. okresie 12
miesięcy i największe wpływy przypa!lają na końcowe miesiące
o.kresu budżetowego. •
•
Z uwagi na to Rada Miejska jednogłośnie upoważniła Ma- mości:
gistrat do zaciągania krótkoterminowych pożycz~k i .wystawian!a
a) że zarządzeniem Ministerstwa Skarbu z dnia 16. VII.
weksli do sumy zł . 50.000,- Uchwała ta wazna test do kon- 1937 r, Nil B. P. 9181 /37 odwołano delegata rządoweRO przy
ca b i eżącego roku budżetowego, czyli do dnia 31 marca 1938 r. Zarządzie Miejskim w Zgierzu, ustanowionego w związku z pei do tego czasu nastąpi spłata z normalnych dochodów budże- życz ką ulen owską, z dr. 31. VII. 1931 r.
towych tego okresu.
b} iż mimo obowiązku zaopatrywania s i ę w karty wst(pU
Następnie Rada Miejska powzięła 1tChwałę", która ma duże do lasów miejskich służba leśna otrzymała instrukcję nielegi1yznaczenie dla wprał' nienia n"aszej Straży Pożarnej . Chcąc spro- mowania Zgierzan chodzących po dozwolonych drogach i dukstać swemu zadaniu i być należycie przygotowanym do obrony lach leśnych .
'
ludności na wypadek klę~ki pożaru Strat Pożarna musi uzupełc) że robotrl>r zy nadbudowie 2-ch pieter budynku szkoły ,
olać stale i rozporządzać w każdej chwili potrzebnym do ratQ- pow.szecbnej N2 4 przy ul. B. Joselewicza prowadzone są z m~
wnictwa inwentarzem. Straż Pożarna boryka się jeszcze trudno- żliwym pośpiechem . Ponieważ stropy nad parter em okazały su:
ściami finansowymi, które uniemożl fwiają nabywanie brakujących zupełnie zgniłymi, zamówiono belki żelazne profil N2 24, kt'?nowoczesnych narzędzi pożarnych. Długotrwałe starania w Po- rych dostawa wskutek ogólnej zwyżk i cen żelaza została opózwszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych o udzielenie niona . W związku z tym projektowane oddanie do użytku nadbupoiyczki na cele <lalszej motoryzacji Straży Pożarnej w Zgierzu dowanego gmachu szkolnego z poqątkiem . roku szkolnege.
odniosły pomyślny skutek. Powszechny Zakład _Ubezpie~zeń ...m oże_ulec_pew.nej żwłoce . Dziatwa szkolna zo_stanie prowiz~ ·, _ _ __,,......,.....,,,.
- -1--1- - 'Wzajemnych.:gmlzi ię--ullzielł"ćlffiast pożyczki
ługofęrmmo- rycznie przy tej ewentualności umiesz~zona w innym budynku
wej w sumie zt. 16 OOO,- spłacalnej przy oprocentowaniu 3°/o szkolnym .. Bucfo a sali .gimnas1 ycznej może będz i e przełożona
_ _.....__·~W-S&051Ulku-i:ocmy.
· ·
. . · o pr1.ysz ego ro u, g yz osz ca ei mwestyq1 w yme~re o oło
. ~ .· To też Rada Miejska jednomyślnie uchwaliła zaciągnąć na 70.000,- gdy w budżecie te2orocznym mamy JO.OOO zł . , a wiproponowanych warunkach w Powszechnym Zakładzie Ubezpie- "doków n~ pożyczkę na cele budowy szkół nie ma na razie żadnych .
c:zeń Wzajemnych p?życz.kę w sumi~ u. ~6 00?,-· wyłącznie na
d) iż mimo wystąpienia jesieni11 r. ub. do. Banku Gospodarstwa· Krajowegct o udzi.elenie kredytu w sumre z.ł. 150.000,kupno motopompy 1 węzy dl~ Strazy Pozarne1.
W związku z opracowaniem szczegó~owego planu zabudo- na drobne indywidualne budownictwo mieszkaniowe uzyskano
-wania miasta prowadzone są w ~a.Iszym ciągu roboty nad. po-_ dopiero teraz nader nikły przydział kredytu w sumie · zł. 20.000
miarem miasta. Do budż~tu mie1skiego na ten cel wsta_w1ono i to po szczególnie intensywnych staraniach> Zarządu Miejskiego.
k.wotę ,:ł. 9.000,-, kt_óra 1ednak me wystarczy _na pokrycie cał- Poza Warszawą i Łodzią kredyty 1e wogóle były do1ąd wstrzykowitych kosztów zw111zanych z przeprow~~ze~1em ty~h rob~t mane. · Przydzielona suma pozwoli. Miejskiemu Komitetowi Rozw roku bieżącym . Dlatego też Zarząd M1e1sk1 poczynił starania budowy Miasta choć w pewnej części przyjść z pomocą osobom
w K.omunalnym Funduszu Poty-'zkowo Zapomogowy~ przy_ Pol- J__:
za:_:a'._n~
'. g'.:a_:::żo~w:.:an:::y~m~w;_b:u:.:d::o~w:.:i:e:~d::o::m
'. '.'.ó~
:'. w:__::m:::i.:es::z:::k1::a;:.ln~y-=c.:.:h:....____.·..:.·_·---~--;
lkim Banku KomunalnyJ!1 który__I! rzyinał mias..1.1L.Zgte.rzQw_1_11_a
prowadzenie dalsz~ch robót pomiarowych pożyczkę w sumie
zł. 5.000.-. Spłata pożyczki nastąpi w ciągu 3-cb lat pr~y o'-ISoboty publiczne w Zgierzu. Zapowiedzi jesienne ub. r.
procentowaniu 2'/1 1 / 0 w stosunku rocznym .
Odnośny wniosek o roł'miarze ' robót publiclizych i przydziale kredytów ·na ich prowadzenie ~ r. 1937/38 otwierały jaknajlep~ze widoki.
Magistratu Rada Miejska przyj~ła jednom)'.Jłnie.
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Program robót opiewał na sumę zł. 440,000.- dotacji
Wkład miasta wyniósł za tym na dzień 1 sierpnia 1937 r.
Funduszu Pracy i 60,000 zł wkładu własnego miasta - czyli zł. 48.759.78, zamiast obowi11zuj11cego na cały sezon• robót
wkładu zł. 45.000.-.
łącznie pół miliona zr. •
W świetle cyfr Wykonane na dzień 15 sierpnia 1937 roku
Ty91czasem w miesi11cu marcu br. Fundusz Pracy przydzielił zaledwie zł 222.000 kredytów (ł11cznie z materiałowym w for- prace przedstawiaj11 się jak nltej:
mie cementu, na prowadzenie robót i to z warunkiem zużycia
Regulacja rzeki /łzurg. · .
w cluu pierwszych 4 mies. sezonu tylko 75 proc. tej sumy.
Budowa mostu przy ul. Hordliczkl o świetle 3.50 x 2.50 m.
Otrzymane następnie dotacje zł. 10,000 plus kredyt materiałowy
·
dodatkowy zł 7.8Z5 (pożyczka) powiększyły rozporządzalne kre- na ukończeniu .
,Rozpoczęto budowę I /3 mostu przy ul. Berka Joselewicza
dyty zaledwie do zł 284.000 z prawem ich dysponowania do I.
o świetle 2 m.
937 r. sumy zł 179.500.
~i'lf'i---!lll
unaliSZll'Pracy ooboty-rozpoczęto Przy regulacji rzeki Bzury zabetonowano 107 bm. kanału
W myśl. yre tyw
obrukowano 300 bm. otwarł. kanału
•
• ---.
•
z dniem I kwietnia.
2
· Zarząd_ Miejski ma jąc na uwadze szególnie wielki stan bez- Obrukowano około 10,000 m dna rzeki
. skarp
•
8.000
•
obdarnowano
zatrudnić
by
łek
ysi
w
cały
skierował
robocia na terenie miasta,
Umocowano skarpą 2.000 bm. płotki .
jaknajw iekszą ilość bezrobotnych.
u lica gen Orlicz-Dreszera.
To też stan zatrudnienia na dzień 15 b.m. osi111!nął 810
robotników, gdy w roku ub. przy w iększych o około 30 proc. Ułożono bortnic 380 bm .
kredytach maksymalny stan zatrudnienia wynosił 660 robotników. zabrukowano jezdni 800 m 2
Zważyć przy tym należy, że w roku ub iegłym gros robót zrobiono nowych wjazdów z kostki betonowej 240'
stanowiły roboty ziemne, gdy w roku bieżącym prowadzon.e są zaszabrowano szosy 580 mb. po 6 m szerokości
wyłącznie prace nad budową nowych ulic { przebudowa arterii wytłuczono 400 m• kamienia na szaber
wylotowych) oraz prace przy regulacji rzeki Bzury w strefie ści· wykopano 2.000 mb. rowu .
słej zabudowy miasta (betonowy kanał kryty), wymagające stoS zosa Aleksandrowska i ul. A lek sandrowska.
- sunkowo dużych nakładów na materiały. l(oszt materiałów oczyszczono burt 700 mb.
w 1936 roku wynosił około 15 proc. kosztów ogólnych prowa- wykopano 700 mb: rowu; zabrukowano jezdni 700';
dzonych inwestycyj, gdy materi ały w br. .wy noszą zgórą ao proc. ułożono 500 mb. bortnic; ułożono 600 metrów chodnika.
kosztów budowy.
ulica Pawińskiego.
Rok b ieżący jak powiedziano wyżej nast ręcza przy prowaUstawiono bortnic 380 mb. ; ułożono nowego chodnika
dzeniu robót publicznycn szereg dodatkowych trudności , z któ760 m.;· zrobiono nowych wjazdów z kostki betonowej 64 m•;
·
rymi nie spotykano się w latach ub i egłych :
zabrukowano jezdni 5ć0 m2; obrukowaqo chodników . drobnymi
I tak:
a) Fundusz Pracy f i nansujący roboty publiczne zaostrzył wa- kamieniami 320 m.
u lica 3-go .Maj a.
runki kwalifikacyjne przy zapośredniczaniu ·do pracy.
Ułożono bortnic 250 mb., zabrukowano jezdni 1500 m•.
b) wprowadzono obowią z ek stosowania systemu akordowego
płac na robotach ,
ulica Towarowa
c) zarządzono prowadzenie ścisłego obrachunku kosztów każ
Ułożono bortnic 200 mb.; zabrukowano jezdni 1500 m 2•
dej inwestycji, przy czym zastosowano teoretyczne normy
Ulica Mielczarskiego.
.
kosztów budowy i wszelkie odchylenia praktyczne nie są w zasadzie przez Fund_usz Pracy uwzględniane .
Zabrukowano iezdni I.OOO m 2•
Powoduje to jak wykazały przeprowadzone lustracje nieu lica Pierackiego.
uwzględnienie przez Fundusz Pracy niektórych wydatków spo·
Ułożono bortnic 400 mb.; zabrukowano jezdni 2.000 m 1;
rektórzy
bezrobotnych,
pracy
wydajnością
małą
wodowanych
O m 2 chodnika drobnymi kamieniami; ułożono
robotników fabrycznych, względnie dużej obrukowan~
kruJując się z byłych
2
d mka ; zrob iono nowych wjazdów z kostki betonowej
nie są za- 300 m c~o
(około 50 proc. stanu zatrudnien ia) ilości kobiet 2.000 m 2 •
trudn ieni do robót drogowych.
Ulica Spacerowa.
S tąd też Fundu.sz Pracy nie uznał za m i esiąc kwiecień , maj
Ułożono bortnic 120 mb.; zabrukowano jezdni I .OOO m 2•
i część czer.wca br. wydatków na zł . 30 122,75, przeznaczając tę
Ulica Szerok a.
sumę na pokrycie w bu :l żecie miejskim:
Ułożono bortnic 70 mb.; ułożono chodnika t SO m 2; zabruPo przyznaniu w mies. sierpniu br. dodatkowych kredytów
na prowadzenie robót, Zarząd Miejski rozporządza na cały sezon kowąno jezdni 200 m2; obrukowono 90 m• chodnika drobnymi
kamieniam i.
następującymi kredytami:
.9~. 000 . - zł .
ulica I. Daszyńskiego .
a) regulacja rzeki Bzury - dotacja
10.000.- •
wkład własny Zarządu Miejskiego
Ułożono bortnic 40 mb.; ułożono chodnika 180 m 2; zabru5!i.OOO. - •
b) budowa targowicy zwierzęcej - pożyczka
kowano 1ezdni 120 m 2; obrukowano ,50 m 2 chodnika dtobnymi
10;000.- •
wkład własny
kamieniami.
160.000.- •
c) budowa ulic - dotacja
Ulica Piask owa.
własny
wkład
25 ooo.- •
Ułożono chodnika 40Ó m 2; ułożono bortnic 400 mb.; za19.825 - •
d) pożyczka materi ałowa (cement)
brukowano jezdni 2.200 m 2 • •
Razem 375.825.- zł.
Ulica Gen Dąbrowsk iego.
miast • projektowanego jak · wspomn iano na wstępie funduszu
Ułożono bortnic L4 0 mb.
~-~zł. 500 OOO.-.
!flica Wodna.
ka-c~h z~ rząil_"'Miejski'..m ai ąc·w·wyboru albo
n~
wt-ch,_w_a_r_u_
.
b,_
~
50~m
re;.rn~1;?.
łollż<!,O~nll10U!d~
ro o n1k6\ll, albo te! zmn iejszenie-t---?'LćJ....Ail!IJl~~·i~~
•zwolnienie z pracy o o o
u lica Konstantynowsk a
ilości dn i pracy w tygodn iu - wybrał to drugie.
Budowa nowej ulicy .
Dnia ~14-go sierpnia 1937 roku wymówiono na 2 tyj!odnie
Zabrukowano jezdni 8.200 m• ułożono bortnic 1.500 mb.,
warun~.i pracy wszystkil'J! robotnikom z tym, że od dnia 30 sierułożono chodnika 1.200 m•.
pnia br. tydzień pracy wynosić będzie 3 dni w tygodniu.
l<.opalnia k am ienia na J<J·ogulcu .
Ze względu na dobro społeczne zarządzenie to jest uasaWydobyto kamie.nia grubego 2.500 m' -kamienia drobnego
dnione choćby tą okolicznością, te dodatkowe jeszcze zatrudnienie w b ieżącym sezonit około 100 robotników (stan zatrudnie- 4 500 m•.
Ropalnia kamienia w Łag iewnikach .
nia osiunie 900 osób) umotliwi korzystanie w zimie z zapomóg
Wydoby to kam ienia grubego 300 m• - kamienia" drobneżywnościowych F.undu >Zu Pracy około 400 osobom, a reszta
·
„
ok.oło 500 osób kwal i fikowa ć s ię będzie na ustawowe zasiłki go 20 m' .
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Na, dzień ·I-go sierpnia br. w~łynęłOT"kfedytów Funduszu
Pracy
169. 150.- zł.
ogółem
wydatkowanp 217.899.'78

Miej ski Stadion Sportowy.
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Gazeta Zalerska

Założono ławki na trybunach kortów tenisowych 500 mb.; jemnokl, zwane w dahą,vm ciągu rozporządzenia niniejszego royszlakowano alejki 1.550 m2; obdarnowano korty tenisowe werami, mogą być używane na droaach publicznych tylko po
' Ich zarejestrowaniu.
askiem darniny 1.300 m!J.
Rejestracja roweru następuje .przy wykupienia przez posiaKopanie· twiru Dąbrówki.
roweru w zarządzie gminy miejskiej lub wiejskiej, włdci
dacza
m•
500
3
betonów
i
Bzury
rzeki
regul.
do
Wydobyto żwiru
wym ze względu na jego miejsce zamieszkania, tabliczki roweJ .800 •
do budowy ulic
•
'
rowej.
~oo
.
piasku
•
Tabliczki rowerowe są ważne na okres rejestracyjny, •beiDążąc do . jaknajwiększej produkcyjności robót Zarząd Mi;j.
ski oprócz starej betoniarni, uruchomił drugą betoniarnię na 'po- mujący dwa lata kalendarzowe. Pierwszym okresem rejestracyjnym jest dwulecie, obejmujące lata kalendarzowe 1936 i 1937
sesji w starej rzeini miejskiej.
l(ształl, ba~wę i wymiary tabliczek rowerowych oraz treść
Obie betoniarnie wyprodukowały do dnia 15 sierpnia rb.
68.858 jednostek betonowych - w tym 2.181 szt. dren głównie napisµ na nieb ustala na każdy okres rejestracyjny Ministerstwo
_
które zaopatrywano się dotąd na K.omunikacji. Tabliczek rowerowych dostarczają zarządom amin
- alaregulacji rzeki Bzury,
wojewódzkie władze administracji ogólnej za pośrednictwem
rynku prywatnym.
administracji ogólnej.
Ogólna wartość rynkowa wyprodukowanych betonów prze- ppwiatowycb władz
Posiadacz roweru powinien przymoeować wykupioną tawyższa sumę zł. 95.000 -. co stanowi bez mała wartość 45 proc.
bliczkę do roweru z tyłu za siodełkiem, prostopadle do ·osi po•
przyznanych przez Fundusz Pracy dotacyj.
Taby była łatwo widoczna.
Produkcja betonów w r. ub. za cały sezon 64.261 (od dłużnej roweru, w taki sposób,
bliczka powinna być utrzymywana w stanie dozwalającym na ·
·
kwietnia do listopada) jednostek.
.
łatwe jej odczytanie.
Reasumując, . stwierdzić należ)>, że roboty publiczne prowaWykupujący tabliczkę rowerową w pierwszym roku okresu
dzone są w tym roku w możliwie szerokim zakresie, dają za- .
zarządowi gminy opłatę w kwocie 4-ch
tr.udnienie dużej ilości bezrobotnych i· prowadzone są przy roz- rejestracyjnego uiszcza
złoty~h; wykupujący tabliczkę w drugim roku okresu rejestrapo~~dzalnym materiale roboczym z wystarczającą produkcyjcyjnego uiszcza opłatę w kwocie 3 złotych.
nosc1ą .
Rowerów IJie wolno używać do ruchu na drogach p·ublicz·
nych małoletnim do la.t 12.
Ll)l.wldac:ja mienia opuszczonego. W dniu 28 lipca rb.
Każdy rower, używany na drodze publiczne;, powinien być
rozlepione zostały na m i eście ogłoszenia Pana Wojewody Łódz zaopatrzony w co najmniej jeden sp_rawnie działający hamulec.
kiego o likwidacji mienia. opuszczonego. Ol!łoszenie to oparte_Z nastaniem zmroku rower, utywany na drodze publicznej
jest na ustawie z dn. 2 lipca 1937 r„ ~amieszczonej w .Dzienniw przymocowaną na przodzie latarku Ustaw• N"t 52, poz. 405. W myśl przepisów tej ustawy ule- powinien być zaopatrzony
Jeżeli rower zaopatrzony jest
ga likwidacji zna;dujące się na obszarach mocy obowiązuj ącej kę, rzucającą światło bezbarwne.
oślepia1ące, wówczas latarka ta po•codeksu cywilnego K rólestwa polskiego z 18Z5 r. oraz tomu X w latarkę rzucaj;icą światło
winna być tak u.rządzona, aby można było opuszczać do dołu
1
Zwodu praw mienie osób:
światła, nie oślepiając zbliżających się z przeciwnej strony.
snop
a) nieobecnych, których nieobecność w rozumieniu art. 36 i
powyższe nie " dotyczą rowerów z silnikami poPrzepisy
r.
1825
nasi. kodeksu cywilnego K.rólestwa Polskiego z
które powinny być zaopatrzone:
rozpoćzęla · się przed dniem 1 stycznia 1922 r., chociażby mocniczymi i motocykli,
1) w dwa sprawnie i niezależnie od siebie działające hamulce,
osoby te zostały uznane przez s11d za zaginione i chociaż
by ich mieniem zarządzał kurator przez sąd wyznaczony,
2) w trąbkę o nieprzeraili wym dźwięku , jako. sygnał ostrze2awczy.,....
b) zmarłych i uznanych za zmarłe, których mięnie nie znajZabrania się osobom jadącym na rowerach po drogach
duje się w pos!acmi:iu- albo użytkowaniu choćby faktycznym
I.
spadkobierców lub 1c)l prawnych następców, jeteli śmierć publicznych:
ustalona aktem zejścia, bądź orzeczeniem sądowym, nastą
1) jazdy środkiem zamiast przy prawej krawędzi jezdni, z wypiła przed dniem I stycznia 1922 r., a co do osób wy. jątki.em . "'.ypadkó\.- Jyprzedzania innych po;azdów,
,
mienio•ych w pkt. a) także po tej dacie.
jazdy dwóch lub więcej rowerów- obok siebie, zamiast za
2)
Zwraca się uwagę, że zgłoszenia mienia opuszczonego masobą w jednej linii,
ją być dqkonane w Zarządzie Miejskim najpótniej do dnia 28
3) wożenia innej osoby, jeteli rower jest jednoosobowy,
października 1937 roku . Zgłoszeniu podlegają również sumy
,.-,:_ .hipoteczne. Do zgłoszenia mienia obowiązany jest każdy,
4) jazdy bez trzymania rąk na kierownicy oraz nóg na pefdałach (podnóżkach),
kto posiada mienie opuszczone lub zarządza takim mieniem. 01i
5) ' czepiania się podczas ')azdy innych pojazdów,
-soby posiadające mienie opuszczone lub nim zarz;idzaj;ice nie
mogą bez zezwolenia sądu dokonywać czynności przekraczają
6) używania. innych snnałów oprócz dzwonków, a przy ro·
.cych zwykły zarz;id, chociażby z innego tytułu były uprawnione
werach z silnikami i motocyklach - trąbek,
Iuja·
również
być
moeą
Nie
czynności.
.do wykonywania takich
7) prowadzenia zwierząt i wożenia na rowerze przedmiotów
li
zawarte,
uprzednio
czynności
hipotecznych
wnione w wykazach
· o wymiarach,-Hgrażających .bezpieczeństwu ruchu.
chyba że czynności te nie przekraczają :zwykłego zarządu lub
Rowery z silnikami pomocniczymi, i motocykle, wymieniozostały dokonane za zezwoleniem sądu albo że sąd zezwoli na
nie mogą być używane z przyczepnymi wózkami
[kh ujawnienie. Z tym dniem nadzór nad mieniem opuszczo- ne powy żej,
więcej niż jednej osoby.
11ym, którym nie zarządza kurator ani opiekun, obejmują woje- oraz do wożenia
Zabrania się rowerzystom jeżdżenia po jezdni, przeznacz.owódzkie włalize administraćjf ogólnej. Kto nie wykonał obo-wiuku zgłoszenia mienia opuszczonego. podlega w drodze ad- nej do ruchu pojazdó.w, jeżeli obok .drogi publicznej jest urzą
ministracyjnej karze aresztu do 3-ch miesięcy lub grzywny do dzona. specjalna śc ieżka dla rowerzystów. Osoby, używające .
wózków poruszanych s i lą nóg, rowerów z silnikami-pomocni,-----+~-Rł
.3.000.- złotych .
czymi i motocykli, mogą korzystać tylko z jezdni, przeznaczo..
ne· do rilcbu o·azdów.
Nowe przepisy o ruc:hu rowerow na drogach publll~-1=·~7:'.~=;-::'~~~=-=7'-::-:--:="=1::-=,.,.;.=-.=,,.,~
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Ustaw
flJC:h. W DziennHN
.,
portądzenie Ministrów Komunikac;i i Spraw Wewnętrznych z d. wierzchni dozwofone jest tylko wówczas, gdy ta nie utrudnia ru15 lipca rb . regulujące ruch. rowerów. • Rozporządzenie to we- chu pieszych na tych poboczach, przy czym jadący na rowerze
Na specjalnych
szło w życie z dniem ogłoszenia z wyjątkiem przepisu odnośnie -obowi;iząny jest ustępować drogi pieszym .
41mieszczeni1 z tyłu z lewej strony roweru latarki z ~.zerwonym ścieżkach dla pieszych i chodnikach rowery mogą być tylko pro4wiatłem lub w ten sam sposób szkiełka odblaskowego koloru wadione i to wyłącznie wówczas, gdy to nie utrudnia ruchu
czerwonego o średnicy ćo najmniej 3 cm zaopatrzonego w wy- pieszym.
Winni przekroczenia przepisów rozporządzenia niniejszego
ciśnięty na szkle lub na metalowej oprawce znak fabryczny wyiwórni oraz napis stwierdzający, że typ szkiełka został zatwier- będ;i karani w myśl przepisów ustawy z d. 7 października 1921
dzony przez Ministerstwo Komunikacji. Przepis ten wchodzi w r. o przepisach porządkowych ria drogach publicznych (Dz. U.
I
V~O. upływie 90 dni od dnia ogło zenia. Poza tym w myśl R. P. Jlit 89, poz. 656), •W br,:mieniu, ustalonym rozporządze
-prupisów te)[o roz,porzą zenia ro ry;-wszelkie-wózki, porusza-- niem Prez denta Rzecz pos olit~j z dnia 14. lutego 19Z8 r.) DL
ocnlczymi o pojemności, U. R. P. Nil 18, poz. IS .
·
ae sił;i nóg, rowery z silni
skokowej do 100 cm 3 · otocykle z silnikami o takiejże po·
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IH1cjll pOlllOCJ zl•o•eJ. Akcję pomocy bezrobotnym Komltet rozpoczd z dniem I 1radnla 1936 r. Pomoc ta pole&ała
na zaopatrzeniu bezrobotnych w najniezbędniejsze artykuły spelywae I opałowe.
W po5zczet61nycb mlesl11cach z alrcjl pomocy Komitetu
korzystało rodzin :
w grudniu l9l6 roku _ 269
roku _
371
w stycinlu 1937
- 441
w lutym
- 515
w marcu
- 404
•
w kwietniu
w okresie sprawozdn,czym wydano bezrollotnym: zlen:nialrów IO 530 kg, cukru 250 kil, kawy 1.600 kil. węala 167.2@0
ke, mąki . 4.200 kg, grochu 708 kg, kaszy jęczmiennej 1.144 kg,
kaszy manny 281 kg, mydła 1031 ke. !łonlny 1.252 kil, chleba
·
48. 173 kil, mleka 984 litr., drzewa opałowego 17.100 ke.
Wysokość zapomogi po przeliczeniu na gotówkę -.ynosiła
miesi.ocznie, . dla grupy 11 zł 24,-, dla
dla grupy I-ei· zł 32,"
1rupy 111 zł 16,- i dla grupy IV zł S,-.
• Wartość zakupionych i wydanych produktów wynosi ogóIem zł 29,430,83 (w tym wartość artykułbw otrzymanych z Powiatowego Komitetu w Łodzi na sumę zł 6,340,20).
Niezaletnie od akcji pomocy rodzinom bezrobotnych Ko·
mitel wydatkował na specjalną akcję świąieczną Bożego Narodzenia dla dzieci szkół powszechnych sumy zł. 654,25 i na doływianie dzieci w miesi ącu grudniu zł. 358,56. Dożywianie dzieci od stycznia rb. przejął Powiatowy Komitet Pomocy Dzieciom
-·
i Młodzieży w Zgierzu.
W miesiącu lutym staraniem Kowitetu przeprowadzona zo·
stała na terenie naszego miasta zbiórka odzieży, która dała wyniki zadawalające. Zebraną odz ież rozdano najbiedniejszym rodzinom, jak również rozdzielono między dzieci szkół powsz.
Sprawozdanie kasówe przedstawia się jak następ~je:
D ochody:
Saldo przyjęcia Ód Komitetu Niesienia Pomocy
Najbiedniejszym zł 1,473,641
2000,Subwencja Zarządu Miejskiego
Dotacja Powiatewego Komitetu Pomocy Zimowej w Lodzi • 3.697,• 34.279,51
Wpływy z ofiar
21.84
Za sprzedane produkty
Razem zł 41.471,99
Wydatki:
zł 2 3090,63
Zakup produktów dla bezrobotnych
654.25
Na akcję świąteciną dla dzieci szkół powsz. •
358,56
Na dożywian i e dzieci w miesiącu grudniu
429,62
•
Wynagrodzenie pracownika
337,04
Wydatki administracyjne
Inne wydatki jak przewóz . produktów opału
436,77
i t. p.
• 16.165,12
Przekazano do .Powiatowego, Komitetu
Razem zł. 41.471,99
Jak widać z przytoczonego wyżej sprawozdania _ kasowego
MIEJSKI KOMITET był s~mowystarczalny. Wpływy z ofiar nieodzwierciadlają całkow i cie ohrności miejscowego społeczeństwa
albowiem niektóre firmy zgodnie z obowiązuj ącą instrukcją uskuteczniały wpłaty bezpośrednio do Kasy Wojewódzkiego Kom itetu.
B i o rąc powyższe pod uwagę należy stwierdz i ć, że Społeczeństwo Zgierskie za małymi wyją1kami w zupełności zdało eg-
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RobeJnlcy firmy .Bricla Skosowscy zł 3.€0, pracownJcy Spół·
.
dzlelczeao Banku Kredytoweao 6.-, właklclel I lohtony doma
przy Rynku Klli6sldego Jl6 9 zł 5.-, .włdclclel apteki Kowal·
czyk J. 5.-, włdclclel I lokatoriy domu przy ul. ł.ęC311Jclile;
Hi 36 7.-, Spółdzlelczy Bank Dyskontowy 5.-, pracownicy
I firma .Emilia Hoch I S-ka• 40.-. Prznnysł Chemiczny .Bo·
ruta• 150.-, nauczycielstwo Olmn. Pa6stw. im. Staszica (4 os.)'
4.50, pracownicy Komunalnej Kasy Oszczcdnoścl Oddział w Zgle·
rzu 4.50, pracownicy firmy .Mars• w Zilerzu 3.80, pracownic)'
flrpiy Paweł Strohbach Sp. IO.-, Bank Spółdzielczy I pracowni·
cy 6.80, firma .Ellen• 2.-, Młyn Victoria I pracownicy 6.63,
Szymon Srlbnlk S.-, apteka Jana Hiidebrandta I pracownic)'
IO.-, Józef Auerbacll 5.-, firma Sowi6skl Ludwik i Syn I pra-·
cownlcy 55.-, pracownicy Urzędu Pocztowego 23.60, nauczycielstwo Seminarium . Nauczycielskiego 9.~o. dr. Leon Urb16skr
3.-, drukarnia Nowickiego I pr1eownicy 7.35, P. Dawidowicz.
I Syn 5.-, firma .Trójkąt• i pr1eownky 22.35, pracownicy U·
rzędu Skarbowego 8.90, .Jutrzenka• IO.-, r•cownlcy Spół
dziel . ziioda • 6 60, fi bryka cykorii .N. D.S. • pracownicy 1I .30r
Karol Ei12er 5.-, dr. Stanisław Olesza 5.-, dr. Sołoniewicz 1.-,
firma A Cyrek i pracownicy 2.40, firma M.L. Brodacz IO.- ,
firma .Lana• J pracownicy biurowi 28.rn, pracownicy tarllku
.Drzewoblok" I.SO, St. A. Pieczyrak 2.- , pracownicy Zarządu
Miejskiego 41.91, p·racownicy Elektrowni Zgierskiej 28.25, restauracownicy 5.50, Maryi Chącińska 5.- . Z.racja .Łodzi1nka i p_
kłady Przemysłil Dyktoweao A. Rochlin i S-ka IO.-, firma
Gustaw Bernecker IS.-, firma J. M. Haron i Rei,hert IS.-„
J. Minc i S-ka I O.-, Spółka Handlowa • Wzlot• 10.-, Piątkow
ski Józef 8.-, Elektrownia Zgierska 100.-, lokatorzy domu
przy ul. Towarowej 2"40, firma August Gutsche i pracownicy·
20.-, firma J. M. Kupler 10.-, M. Jakubowicz IO.-, Mendel'
J.ranc 2.-, .Zgierzanka• 5.-, pracownicy 'kancel. notarluszr
K. Buchowskiego 4.-, robotnicy Braci Skosowsklch 6.05, firma
A. G. Borst i pracownicy 14,50, robotnicy tarlaku .Drzewoblok" 3.-, Segał 2.-, O. Majer 5.-, I. Boas 5 -, Konsor·
cjum 5.-.
Razem zł. 8~0. 54 .
•
(O. c. n.)

Ogło.s.nnie.
Pon [ew~ niejednokr.otnie zdarzają się na terenie m. Zgierz• wypadki samowolnego wrnoszen ia parkanów i budowy studzien, przypominam, że w myśl art. 334 punkt c i d rozporzą·
dzenia Prezydenta Rzec2ypmpolitej z dn. 16. 11 . 1928 r. w brzmiemiu rozp. Prezydenta Rzeczyp. z dn. 3. Xll. .1930 r. i z dn. 28.
Xll . 1934 r. oraz ustny z dn. 14. VII. 1936 r. zainteresowani
winn i uprzedn io uzyskać zezwolenie Inspekcji Budowlanej Zarzą·
du Miejskiego m. Zgierza.
Winni samowoli będą narażeni na straty materialne związa
ne z przenoszeniem nowowzniesionych urządzeń, oraz będą na
podstawłe art. 399 us.tawy budowlanej wyżej wspomnia oego roz~
porządzenia karapi aresztem do trzech miesii;cy lub grzywną do
3,000,- zł.
Prezydent (-)-J an Świerca .
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Zbiórka ńa Fundusz: Obrony Morsk.lej. W ramach tegorocznego ; Swięta Morza• zorganizowano zb i órkę ofiar na Funzam. w gminie Dobra, wieś Szczawin, powiat Brzeziny
dusz Obrony Morskiej. Poza zbiórką uliczną i sprzedażą materiału propagandowego Miejscowy l(omitet Obchodu zwrócił si ę i1111a111111111111.11t111111111111111111111 1111 J 111111111111111111111111r
do miejscowych firm przem ysłowych i handlowych z wezwan iem
Stanisława
złotenia ofiary na Fundusz Obrony Morskiej i zainicjowanie
•
zbiórki wśród swoich pracowników i robotników. Na apel ten
ubezpieczeniową
książeczkę
zagubiła
zebrano dot ąd na podstawie rozesłanych list ofiar sumę zł. 840.54,
ód osobisty
Społ I do
Ubez
którą przekazali ofiarodawcy bezpośrednio na konto czekowe
W
'
p.
w P.K.O. Ligi Morskiej i Kolonialnej Zarządu GłównegQ w WarNi o.
Piłsudskiego
J.
Mal'Sz.
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Zarząd

Miejski w Zgierzu.

DrlJk M. Nowicki w Zgierzu.

