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(8) Wzory listów pochwalnych, medali i dy§ 16. (I) Po ukończeniu oceny próbek .
priez rzeczoznawców delegat Komitetu za- plomów honorowych usŁali na wniosek Komitwierdza wyniki oceny, na któ~h podstawie ' tetu Ministerstwo RoLnictwa i Reform Rolnych.
Komitet wysŁawia świadectwa i rozsyła je do
§ 18. -Wezwania, określone w §§ 8,9 i 11,
zakładów mleczarskich. Świadectwa poopisują
,poWlnny być doręczane zakładom mleC2Uskim
przewodniczący i jeden z członków Komitetu.
za potwierdzeniem odbioru.
(2) Wzór świadectw ustali na wniosek Komitetu Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rol§ 19. Na żądanie Komitetu zakłady mlenych.
czarskie, określone w § 6, ()Ibowiązane są udzielać Komitetowi wyjoa'ŚDień w zakresie urządzeń
1 17. (1) Na pods,Ławie wyniku ocen Ko- i techniki produkcji. Komitet może rozsyłać do
tpitet przyznaje ocWnaczenia (listy pochwalne, zakładów mleczarskich kwestionań1lJSZe, które
medale brązowe, s-r ebrne i złote oraz dyplomy po dokładnym wypełnie-niu i podpisaniu przez
technic:żnego kierownika i właściciela zakładu
h-onorow:e) i nagrody pieniężne.
powinny być zwrócone Komitetowi.
(2) Listy pochwalne otrzymują zakłady
mleczarskie, których masło na dwóch bezpo120. 1(1) Rzeczoznawcy (§ 5) oraz d1e leśrednio po sobie następujących ocenach zaligaci Komitetu (§ 2 ust. (4)) otrzymuią zwrol
cwno do klasy nie niższej niż III, sery - nie kosztów przejazdu oraz diety według norm
niższej niż I B.
ustalonych dla urzędmków państwowych, 1l(){3} Medale brązowe otrzymują zakłady mle- bierających uposażenie grupy V, z tą zmianą, '
czarskie, których masło '11a dwóch bezpo'śre że osobom tym służy zwrot k~, sztów przejazdu
dnio po sobie następujących ocooach zaliczono koleją II klasą, jeżeli zaś osoby te są urzędni
kami państwowymi - otrzymują zwrot kosztów
cio klasy I, sery - do klasy l A.
przejazdu i diety według norm, ustalonych dla
(4) Med'ale srebrne otrzymują zakłady mle- grupy, w ja'k iej pobierają uposażenie.
czarskie, których masło na trzech bezpośrednio.
(2) .osoby, określone w ustępie poprzedzapo sobie następujących ocenach zaliczono do
jącym, otrzymują ponadto wynagrodzenie w wyklasy I, sery - do klasy I A.
sokości, ustalonej na wniosek Komitetu przez
I (S) Me-d ale złote otrzymują zakłady mIeMinisterstwo Rolnictwa i Reform Rolnych.
czarski~, których masło na pięciu bezpośrednio
(3) W związ;ku z udziałem w posiedzeniach
po sobie nas-tępujących ocooach zaliczono do Komitetu zamiejscowi członkowie otrzymują
klasy I, sery - do klasy I A.
zwrot koisztów p'r zejazdu ooraz diety na zasa(6) Dyplomy honorowe ołnymudą k'iero- dach, określonych w ust. (1).
wni:cy techniczni zakładow mleczarskich, jeżeli
§ 21. Kosdy przeprowadzania państwo
za ich kierOWlIli~twa zakłady otrzymały dwuwych ocen ma'sła i serów pokrywane będą
krotnie medal złoty.
z sum, uzyskanych ze sprzedaży ocenionych
(7) Nagrody pienięŹille otrzymują:
próbek masła i serów. Jeśli sumy te nie wystarczą do pokrycia kosztów, odpowiednia część
l) kier-o-w nicy techniczni zakfad'ów mlekosztów zostanie pokryta z budżetu Ministerczarskich, jeżeli za kh kierownictwa za- stwa Rolnictwa i Reform Ro,l nych.
,kłady otrzvmały dwukrotnie co najmniej
medal srebrny,
§ 22. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
2) pracownicy, którzy wyrabiali masło lub W życie z dniem ogłoszenia.
sery, jeżeli na skutek Qceny tych przetworów u.kład otrzymał dwukrotnie co Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
J. Poniatowski
najmniej medal srebrny.
I
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OPIEKI

z dnia 30

września

SPOŁECZNEJ

1938 r.

wydane w porozull\ieniu z Ministrem Przemysłu j Handl,u o nadaniu or:r.eczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 24 czerwca 1938 r. mocy powszechnie obowiązują.cej dJ3 wszystkich przedsiębiorstw
budowlanych na obszarze m. Krakowa i okolicy.

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października

1933 r. o komisjach rozjemczych do załatwiania
zatargów zbiorowych pomiędzy pr~codawcami
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a pracownikami w przemyśle i handlu ' (Dz. U.
1937 r. Nr 39, poz. 313) zarządzam co

R-. P. z
-

następuje:

§ 1.

Orzeczeniu Komisji Rozjemczej dla
budowlanego na obszarze m. Krakowa i okolicy z dnia 24 czerwca 1938 r. nadaję
moc powszechnie obowiązującą dla wszystkich
przedsiębiorstw boudowlanych na obszarze
miasta Krakowa oraz gmin: Bronowice Małe,
Bronowice Wielkie, Prądni'k Biały, Prądnm
Czerwony, Górka Narodowa, Wola Dućhacka,
Prakocim, Łagi~wniki, Borek F ałęcki, Wola
przemysłu

Justowska, Rako,wice, Olsza, Czyżyny, Przego.
rzały i Pychowice.
Tekst powyższego orzeczenia został ogło
szony przy obwieszczeniu Ministra Opieiki Społecznejz dnia 28 lipca 1938 r. (Zbiór Układów
Zbi.orowych Pracy Nr 43, ,poz. 14'5).

§ 2.

Rozporząd~, enie niniejs,z e wchodzi

W

życie z dniem o-gloszenia.

Minister Opieki Społecznej:
Marian Zyndram- Kościał kowski

, 643
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW

WEWNĘTRZNYCH

z dnia 6 października 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem: Spraw Zagranicznych w sprawIe przeprowadzenia za
granicą jednorazowej kontroli paszportów zagranicznych polskich.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 14 lipca
1936 r. o paszportach (Dz. U. R. P. Nr 56,
poz. 404) zarządzam co następuje:

§ 1. (1) Paszporty z<ligraniczne, wydane
przez Urzędy Zagraniczne R. P. przed dniem
węjścia w życie niniejszego 1'ozporządzenia, muszą być złożone do jednorazowej kontroli.
(2) Kontrolę, o której mowa w ust. l, prze-

prowadzają terytorialnie właściwe Urzędy Za-

graniczne R. P.

§ 2. (1) Przeprowadzenie kootrołi paszportu Urząd Zagraniczny R. P. stwierdza przez
umieszczenie na paszpor'cie a,d notacji "sprawdzono w myśl rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 października 193'8 r.
(D.z. U. R. 'P. iN r 80, poz. 543}."

(2) Umieszczenie powyższej adnotacji bę.
dzie odmówione lub wstrzymane:

1. jeż.eli zachodzi podejrzenie
tyczności lub ważności paszportu

co do autenalbo

zachodzą okoliczności, uza,sadniapozbawienie obywatelstwa lub stwie-rd·z enie utraty obywatelstwa posiadacza paszportu.

2. jeteH

jące

(l) Paszporty zagraniczne (§ 1 ust. (1)} nie
zaopatrzone w powyższą adnota~ję nie upoważ~
niają do przekroczenia granicy Państwa Pol..
skiego.

i 3.. Rozporządzenie ninie;łoZe wchodzi
w życie po upływie 14 dni od' dnia ogłos'zenia.
Minister Spraw Wewnętrznych:
Sławoj Składkowski

1144
OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 26 wrze·śnia 1938 r.

Podaje się rutueJszym do wiadomości, na
podstawie komunikatu Rządu Brytyjskiego, ' że
zgodnie z art. 21 międżynarodowe; 'k onwencji
o liniach ładlmkowych, podpisanej w Lon,d ynie
dnia SUpca 1930 1'. wraz z protokołem końco
wym, załączni'kami I, H, m IV oraz aktem koń
C:OWJJll mięchVlluodowej kOGier8llcji o liniaoh
f

ładtmkoWjch z 1930 r. (Dz. U. R. P. z 1933 r.
Nr 95, poz. 137) stosowanie powyższej 'k onwencji w Ho~gkong zosłało zarejestrowane przez
Rząd Brytyjski dnia l lipca 1938 r.

Minister Spraw Zagranicznych: Beck

