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ROZPORZĄDZENIE 

Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 2 października 1931 r. 

O utworzeniu nrzędu notariusza w Opatowie 
w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu. 

Na podstawie art. 4 usta~ notarjalnej 
z 1866 r. zarządzam, co następuje: 

§ t. 

Tworzy się czwarty urzą,d notar;jusza pny 
wydziale hipotecznym Są,du Grodzkiego w Opa
łowie z siedzibą notarjusza wOpatowie. 

§ 2. 
ROZiporządzenie niniejsze wchodzi w życie 

~ dniem 15 października 1931 r. 

Minister Sprawiedliwości : 
(-) C. Michałowski. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 
o 

Z Kancelarji 
P. Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Raut u P. Prezydenta RzeczypOlSpolitej" odby
wający się corocznie na Zamku Królewskim 
w dniu 11 listopada, jalko w dniu święta Niepod
ległości, w roku bieżącym na tyczenie P. Prezy
denta nie odJbędzie się. Zamiast rautu P . .Prezy
dent poslt.anowił przeznaczyć 5.000 zł na rzecz 
pomocy dla bezrobotnych. 

"'-:0:---

Z Prezydjum Rady Ministrów. 
W dniu 9 b. m. odbyło się, pod przewoonic

,twem P. Prezesa Rady Ministrów PlJ'Ystora, po
siedzenie Komi'tetu Ekonomicznego Rady Mini
strów, poświęcone omówieniu całokształtu~
runków nasze'go obrotutowarowe,go z zag,ramcą 
na tle obecnej sytuacj;j międzynarodowej. 
W szczególności, w zwiąZlku z dewaluacią funta 
angielskiego, Komitet Ekonomiczny przeprowa
dził obszerną dyskusiję nad sytuacją ek!siPoI1tową 
polskiego przemysłu węglowego. Następnie Ko
mitet Ekonomiczny polecił Państwowemu Banko
wi Rolnemu zbadanie możliwości utworzenia SiPe
cńalnego przedsiębiorstwa mieszanego dla hudo:
wy i eksploatacji elewatora z:bożowego w Gdym. 

---:0::---

Z Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. 

Dnia 11 b. m. ogedz. 14.55 P. Marszałek 
Piłsudski w towarzystwie pułkoWlllilka dr. Woy
czyńskiego wy:jechał pociągiem bukareszteńskim 
de Rumunii na .parut)l1godniowy wypoczynek. N;a 
dworcu żegnali P. Marszałka P. Prezes Rady Ml
nistrów Prystor, członkowie gabinetu, przedsta
wiciele poselstwa rumuńSkiego w Warszawie 
oraz szereg wyższych wo~'skowych. 

--:}(::--

Z Ministerstwa SkarbtL 
P. Minister Skarbu Jan Piłsoosk.j przyjął w 

dniu lO-ym b. m. ,komirsaua generamego Rzeczy
pos'Pohtej w Gdańsku, dr. Henryka Strassburge
ra i odbył z nim konferencńę. 

O 

Z Ministerstwa Robót Publicznych. 

Ministel'lstwo Rebót Publicznych otrzymało 
dla ·rozesłania zagranicznym towarzystwom tury
stycznym i prasie turystyczne; skorowidz hoteli 
polskich, wyidany w ięzyku francuskim, a!lgieJ
sikim i niemieckim przez Naczelną Or,gamzaCJę 
Polskiego przemysłu hotelowego z inicijatywy 
Miedzyminisłerjalne;j Komisji Hotelarskie1' przy 
Mi~isterstwie Przemysłu i Handlu. Skorowidz 
wydany systemem, przyjętym dla tego ro
dza'ju s'korowidzów zagranicą, zawiera adre
sy i informacj-e o około 70 na,iwiększych ho
telach i pensjonatach w 41 miejscowo'ściach 
w Polsce. Ministers,two Robót Publicznych 
zaproponowało Naczelnej Orlganizacji Hot~
larskiej uwzględnienie w nastę,pnem wydamu 
skorowidza niektórych miejscowości, pominię
tych w obecnym skorowidzu, a iposiada;ącv<;h 
dość duży ruch obcych i dothre hotele, w;~ględIDle 
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pensionaty. W szczególności za miejscowOIŚci ta
kie uznano wśród letnisk i zakładów kąpielowych 
Jaremcze, J.astarnię, Jastrzębie - Zdrój, Iwonicz, 
Hel, Otwock, Wisłę, Worochtę i Żegies'tów, z,aś 
wśród miast: Chełmno, Gniezno. Grodno, Kalisz, 
Leszno, Lublin, Przemyśl i Tarnopel. 

Z POBYTU P. PREZESA RADY MINISTROW 
PRYSTORA W WILNIE. 

Pan Prezes Rady .Ministrów Aleksa;nder Pry
stor bawił w sdbotę d. 10 b .m. w Wilnie. Na 
godz. 18-ą zapowiedzlałon przybycie swe wraz 
z członkami komisji rządowei do bazyl~ki wileń
skiej. Ja'k wia,domo, P. Prezes Rady Mini
strów przewedniczy powołane'; przez Radę Mini
strów specjalnej komisji rządoweJi opieki nad no
wooo1krytemi w Wilnie grobami królewskieml. 
W slkład tej komisl,j o,prócz Pana Prezesa Rady 
Ministrów wchedz·ą P. Minister Skarbu Jan Pił
sudski, P. Minister Wyznań Religiinych i Oświe
cenia Puh'licz'n~o Janusz Jędrz,e;ewicz, P. Wice
minister ks. dr. Bronisław Żongołłowicz. 

W ()czekiwaniu przybycia Szefa Rządu usta
wila się ethc.'k hocznego weiścia do bazyliki kom
panj,a honorowa 1 p. le,g. ze sztandarem i orkie
strą. P. Prezes Rady Ministrów przybył punktu
alnie o godz. t8-ej i przed udaniem się do bazy
liki przeszedł przed frontem kompanji honerowej, 
której orkiestra odegrała hymn narodowy. Wraz 
z P. Prezesem Ra,dy Ministrów przybyli pp. mar
szałek Senatu Raczkiewicz, Minister Wyznań 
Relj,g1~nych i Oświecenia Publicz~ego J~drz~j~
wicz Wiceminister óks. ŻongołłowlCz, Wlcemml
s,ter 'Skarbu prof. Zawadzki, który reprezentwje 
P. Ministra Skarhu, gen. Żelig oWlSKi , wojewoda 
wileński Beczkowicz, wicewojewoda Jankowski, 
generalny konserwator ,prof. Remer i inni. U '\~e!i'
ścia do bazyliki powitali P. Prezesa Rady Mml
str6w i członków Rządu prezydjum komitetu ra
to'wania bazyli'ki z przewodniczącym biskupem 
Michalkiewiczem, Ikon'serwator okręgowy dr. Lo
rentz, kierownik rohót konserwacyjnych prot 
Uniwersyte,tu Kłos. W bazYlice, gdzie zebrali się 
przedstawiciele władz państwowych, cY",vi1nych 
i wojskowych oraz samorządowych, powiłał Pana 
Prezesa Rady MInistrów u wej'ścia .do ikrypty kró
lewskiej ks. mełropoiita arcybiskup Jabłrzykow
ski, składając serdeczne po;dziękowanie Rządowi 
za ddtychcz.asową .akcję . 

W 'odpowie,d~i P. Prezes Rady Ministrów 
Prys tor potwierdził stanewisiko Rządu w ,przed
miocie objęcia opieki nad grobami królew~iemi . w 
Wilnie, a następnie dodał, że bezipośredmą opIe
kę sprawować będzie jako reprezentant Rządu 
wojewoda wileński w kontakcie z komitetem ra
towania bazyliki i Władzami ,kościelnemi. Nastę
pnie P. Prezes Rady Ministrów i Panowie Mini
strowie weszli do !krypty, gdzie o dokonanych 
odkryciach informował ich konserwator okręg_o
wy wileński dr. Lorentz. Zkolei .P .. Prezes. Rad~ 
Ministrów i P. Minister Jędrze1eWlcz zWIedz.alI 
bazvlikę, za'Pozna,jąc się ze stanem kościoła 
i przehiegiem prac konserwacyjnych. 

• • • 

Pan Prezes Rady Ministrów Aleksander Pry
stor odjechał dn. 10 b. m. o godz. 23.15 z powro'
tem do Warszawy. Równocześnie wyiechał do 
Warszawy 'P. marszałek Senatu Racz'kiewicz. 
P. Minister Wyznań Religiinych i Oświecenla Pu
blicznego Jędrzejewicz zabawi w Wilnie ieszcze 
dni kilka. 

DZIESIĘCIOLECIE WYżSZEJ SZKOł. Y 
WOJENNEJ. 

W dniu 10 b. m. edbył się I Zjazd pierwszej 
promocji (1919 - 1921) Wyższe; Szkoły W0gen
nei zokaZJji dziesięciolecia ukończenia Szkoły. 

Uroczystości roz,poczęły się o godz. 9 rano 
uroczystem Daobożeństwem żałobnem, odprawio
nem w katedrze Św. Jana przez iks. dziekana Bu
nyńskie'go w asyście licznego kle.ru za dusze 
ś. p. zmarłych h. !komendantów sZ'koły generałów 
PuchaIskiego i Zygadłowicza, b. profesorów 'szko
ły oficerów francuskich ppłk. Grisel i ppłk. Re
naux onz pole'głych i zmarłych słuchaczów 
pierwszej promocii: ś. p. kpt. Rudzkiego Stefana, 
mjr. WoHfa Edw,arda, płk . Więckowskiego Mie
czysława, ppłk. Franka - Wiszniewskiego Ta
deuna, ppłk. Bochenka Włodzimierza, ,ppłk. Cza
derskiego Mieczyslawa i ppłk. Krzysika Stani
sława. 

Na na,bożellstwo to przybyli ks. biskup Gall, 
gen. Rydz - Śmigły, szef Sztabu Głównego gen. 
Pis'kor wraz z obu swymi zastępcami ,gen. Kwaś
niewskim i Zamorskim, przedstawiciel Mis~ i Fran
cuskiej płk. Prioux, uczestnicy zjaz,du oraz rodzi 
ny ś. p. zmarłych. 

Po naboże11stwie udano się ,gremjalnie do 
gmachu Wyższej Szkoły Wojenne1 przy ul. Kos~y
kowej, gdzie w hallu Szkoły odbyło Się odsłomę
cie tablicy pamiątkowej na cześć poległych na 
polu chwały pierwszych wychowańców Sz~oł~ 
ś, p. kpt. Rudzkiego i mjr. Wolffa, którzy zgluęh 
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w czasie wojny 1920 r. oraz płk Więckowskiego 
i ppłk. Franka - Wismiewslkie,go, poległych w 
obronie lepsze; przyszłości Oj,czyzny w maju 
1926 r. Odsłonięcia tahIicy dokonał na1stars ,"., 
z pośród wychowańców Szkoły, zastępca SZl' ;'c 
Sztabu Głównego gen. Kordian Zamorski, r o-
czem ks. dziekan Burzyński dokonał poświęcen i a 
tablicy i w kilku podniosłych s.łowach podkre~1!ł 
zasługi po~egłych, dzięrkUJiąc żyjącym wychowa;,· 
kom za ufundowanie tablicy poświęconej pam;::
ci zmarłych. Wreszcie dwa.j synkowie ś. p. p ik. 
Więckowskiego zlożyli u stóp tahlicy wiązanł ( ~ 
żywego kwil,;cia 

Nastę-pnie w sali non::>ro'Ne:j Szko'ły odbyt() 
się posie,dzenie uczestników Zjazdu. Otwon ~ ' i 
Ziazd ,gen. Zamorski, dziękując gościom za licz :,~ 
przybycie, poczem powitał Ziazd płk . Grabic ',: 
imieniem dzisiejszego. a nieobecnego w WarsL'
wie komendanta Szkoły, płk. Kreutzinger imi e· 
niem dawnych profesorów Szkoły. 

Pp~k. Miiller dokonał apelu obecnych pierw'
szych wychowańców Szkoły, którzy w liczb: ,2 

czterdziestu kiliku stawili się na Zj,azd, pocze'1l 
odczytał depesze powitalne od b. komendantów 
Szkoły generałów Majewskiego i WitkowS'kie[(e 
i b. profesorów Szkoły gen. Składkowskiego 
i Kloeberga, gen. Jourdan, płk Roucaud, płk. M il 
they, p~k. BaI1be, płk. Beraud, ptk. Boissel i pi !(, 
lek Baron oraz kilku wychowańców Szlkoły, kl ,- · 
rzy na Zjazd . przybyć nie mogli. 

Płk. Hulewicz, obecny szef Biura Persena!
nego M. S. Wojsk scharakteryzował pierws ;~ą 
promocję W. S. W. pod wZlg'lędem u~ziału jei .. 'II\' 
woinie, a naS'tępnie w pracach pokOjowych s: !'T 
zbrojnei. Z pośród 61 wychowańców Szkoły 7 w e 
żye;. Z pozostałych 13 opuściło ńuż szeregi Wl '.; · 

ska :pols'kiego, zajmuiąc ?ieledno~rotni~ WYSO~ l '-' 
stanowiska w życiu cywIlnem : 1eden Jest WOJ f · 
wodą, drugi dyrektorem departamentu M, S. Z., 
trzeci za~muie wysokie stanowisko w przemyśle 
woienn)l1Il1 i t. d . Z pośród 41, którzy w WOjsku 
pozostali, 2 było zastępcami Szefa Sztabu Głów
nego, 3 - pomocnikami dowódców okręgów, 3-: 
szefamidep,ar.łamentów M. S. Wojsk., 3-szefami 
ocLd.ziałów, 3 jest dowódcami piechoty dywizyjn e:j, 
27 za,jmowało stanowisko dowódców pułków. 
9 - stanowiska zastę'Pcówdowódców pułków. 
W chwili opuszczania SZ'koły wszyscy niem~ i .by
li w stopniach mrujorów i kapitanów, dZIś 1e!'t 
1 generałem, 16 pułkownikami, 18 podpułkown i ' 
karni, 5 majorami i 1 kapitanem. 

Następnie ppłk. Zieleniewski przedstawił 
rozwój W. S. W. w ciągu ubiegłego dziesięcio1 v 
cia, poczem gen. Zamorski zaproponował wysh 
nie do PierwszegO' Marszałka Pols!ki i Naczelne~ () 
Wodza w czasie wojny dep eszę następujqt ,'1 
treści: 

"Absolwenci pierwszej premec.ji Wyżs: <.: 
Szkoły Wojennej, którzy 10 lat temu mieli SZCi , 

ście wysłuchać wykładu Pana Marszałka o b : · 
twie Warszawskiei, składają Panu Marszałko , . • 
wyrazy hołdu, głęhokiej czci i żołnierskiego c .; 
dania". 

Na tern obrady zamknięto. W'ieczorem w k ; 
synie Sztalbu Głównego o~była si.ę wspólna wi : .. 
czerza koleżeńska uczesŁmkow Zjazdu. 

Z NACZELNEGO KOMITETU DO SPRAW 
BEZROBOCIA. 

W dniu 9 października r. b. odbyło się drugie 
posie,dzenie wydziału wykona.wczego Naczelne.).; \) 
Komitetu do spraw bezrobOCia pod . przewodm·.;
twem prezesa Klarnera i przy licznym udzia le 
członków wydziału. Po wysłuchaniu spra wozd" '1 
sekc,ji finansowej i sekcii pomocy, wydział wykc
nawczy powziął szereg uchwał,dotyczących Sp' }' 
sorbu finna.nsowaniaakciji oraz metod udzielan i:. 
pomocy doraźnej. Z~róWlllo w ~ed?ym,j;(l!~ i w dn, 
gim wypadku przYJęto zasadę, ze koml'te'ły pro· 
wincionalne :powinny mieć jaknajwiększą sw?hl\
dę w realizowaniu wskazań naczelnego komItet u 
z uwzględnieniem warunków lokalnych. 

Opier~jąc się na ha~le "ch?ć niew.i.ele, le c;~ 
wszyscy", Naczelny KomItet w mst~ukcJ1 dla k u
mitetów woiewódzkich, dotyczące) wykorzysta
nia przez nie miejscowych źródeł dochodowych, 
zalecH :rozszerzenie akc~i · ,dohrowolnego opoda ~
kowania się na rzecz pomocy bezrobotnym l) ' l 

jaknaisze,rsze rzesze. Qibyw~teli ,ora.z .00?ięcic 1 y 

akcją .drobnego rolmchya, ,ak rov:mez I ~ych T.C < 

botników, którzy praCUją normalnIe lub me mru~~; 
niż 5 dni włygodniu. 

Następne zebranie wydziału wykon.awczegp, 
poświęcone omówieniu sprawy zwiększenia u ," 
trudnienia, odbę dzie się 16 b. m. 

• 

W dniu 13 b. m. odbędzie się w Związiku Hd 
Żelaznych, or:ganizowany staraniem Stowarzysze 
nia Dziennikarzy i Publicystów Go'spodarczyc i ': 

wieczór dy.s'kusyjny na temat walki z bezrob<> 

ciem. 1 1 J ' 

Refera,t zasadniczy na ten a'Ktua ny terna l 
wygłosi b. minister inż. Czesław Klarner, prze
wodniczący Naczelnego Komitetu de walki z bez
rehociem. 


