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494 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW SPRAW WEWNĘ'mZNYCH I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 29 sierpnia 1938 r. 

, Prapisy dotyczące przestrzegalDia W1ln1lDków be~)ileczeńst'W8 i higieay przy robotach budow
l8lDy~h DI8I obSZ8I1'ze wojewó&twa ślą$ki~o. 

Na podstawie art. 376 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 
1,928 r. o prawie budowlanym i zabudowan-iu 
osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202) w brzmie
niu ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. o zmianie te
go rozporządze~ia (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 405) 
i w związku z art. 1 ustawy śląskiej z dnia 10 
marca 1938 r. o prawie budowlanym i zabudo
waniu osi~dli (Dz. U. Śl. Nr 7, poz. 17) ząrządza 
się co następuje: 

§ 1. Przepisy dotyczące , przestrzega
nia warunków bezpieczeństwa i hig~eny przy 

robotach budowlanych (rozporządzenie Mini
strów Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecz
nej z dnia 2'3 maja 1935 r. Dz. U. R. P. Nr 50, 
poz. 329) obowiązują na obszarze wojewódz
twa śląskieg-o. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniemog~oszenia. 

Minister Spraw :Wewnętrznych: 
Sławoj Składkowski 

Minister Opieki Społecznej: , 
Marian Zyndrarp-Kościałkowskl 

495 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 6' sierpnia 1938 r. 

w ~r.wie złoieniaprzez Polsikę za W. M. Gdiańsk dokumentu ratyfika1cyjnego protokołu 
z dnia 24 wr,ześnia 1923 r. o klauzulach arbitrBowych. 

Podaje się niniejszym do' wiadomości, na 
podstawie komunikatu Sekretarza Generalnego 
Ligi Narodów, że zgodnie , z postanowieniem 
ust. 5 protokołu o klauzulach arbitrażowych, 
pod:pisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r. 
(Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 84, poz. 648), został 

, złożony Sekretarzowi Generalnemu Ligi Na,ro
dów dnia 26 kwietnia 1938 r.przez Rząd Polski 
w imieniu Wolnego Miasta Gdańska dokumen{ 
ratyfikacyjny powyższego protokołu. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

496 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WOJąKOWYCH 
, 

z dnia 6 lipca 1938 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rOJ;porżądzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów me

chanicznych i rowerów dla celów obrony Pań stwa. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 kwiet
nia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku od
stępowania zwierząt pociągowych, wozów, po
jazdów mechanicznych i rowerów dla celów 
obrony Państwa (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 250) 
ogłaszam jednolity tekst rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. 
o obowiązku odstępowania zwierząt pociągo
wych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowe
rów dla celów obrony Państwa (Dz. U. R. P. 
Nr 98, poz. 859) z uwzględnieniem zmian wpro
wadzonych: 

1) obwieszczeniem Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie 

sprostowania omyłki w rozporządzeniu Prazy· 
denta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1921 r. 
o obowiązku odstępowania zwierząt pociągo
wych, w,ozó~, pojazdów mechanicznych , i ro
werów dla celów obrony Państwa (Dz. U. R. P. 
Nr 118, poz. 1012); 

2) ustawą z dnia 9 kwietnia ' 1938 r. w 
sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania 
zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów me
chanicznych i rowerów dla celów obrony Pań
stwa (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 250) 

oraz wynikających z: 
, 3) kodeksu postępowania karnego (Dz. U. 
R. P. z 1932 r. Nr 83, poz. 725); . 


