
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem; 

J\~ 26. ' Warszawa, Sroda, 3 lutego 1932 roku. Rok XV. 

PRENUMERATA 

kwartalnu 

OGŁOSZENIA: 
Cena za wiersz 1 mim. szpalt, 
redakcyjnej po tekście 65 J!Io~~;(. 
Cena za wier~ ~ 'iitim. s~paltr 

ogłoszeniowe; 60 gr. 
w krala • , • • 15 złotych; 
•• ~raniclI ,. " 20 złotych; 

Num~r poledy6czy 
30 groszy. MONITOR POLSKI 

Tabelaryczne i cyfrowe 95 gr. 
Ogłoszenia o zagubionych dok ... 

mentach 18 groszy za wyraz:. 
Lide ogłoszenie najmnieJ 

1 złoty. 
Z. terminowy druk ogłosze' 
Wydawnictwo nie odpowiadL 
Osobom i firmom prywatnym 
kredytu na ogłoszenia i prenu-

Koalo pocztowe clckow. 
Nr. 7JQ, DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

, . ' 
WYCHODZI CODZIENNIE Z WY JĄ TKIEM NIEDZIEL I SWIĄ T. meratę Wydawnictwo nie 

udzielL 

• 
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TREsa DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Poz. 31. Ogłoszenie Państwowej ' Komisji 
Wyborczej. 

Z a r z ą d z e n i a W ł a d z N a c 2. e l n y c h: 

Poz. 32. Obwieszczenie Ministra PraC)" i 
Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 1932 r. w 
sp.~awie podania o nadanie umowy zbiorowej z 
dnia 30 września 1931 r. mocy powszechnie obo
wiązując~j dla wszystkich przedsiębiorstw prze
mysłubudowlanego na obszarze m1asta Poznania 
i innych miejscowości na obszarze województwa 
poznańskiego, wymienionych w umowie. 

Sprostowanie. 

WYSZEDŁ Z DRUKU Nr. 7 DZIENNIKA 
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA l LUTEGO 1932 R., ZAWIERAJĄCY 
TREsC NASTĘPUJĄcA: ' 

USTAWA: ' 

Po~. 43 '- z dł/i~ ,17 grudnia 1931 ,. o zbyciu 
;: zamianie, niektóryth'gi'ur,.t6w ' paristwowych. 

" ."; . 

ROZPORZI\DZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 44 - Robót Publicznych w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 17 
grudnia 1931 r. w sprawie zmian w rozporzqdze
niu z dnia 17 lutego 1928 r. o katastrze sil 
wodnych. 

Poz. 45 - Spraw Wewnętrznych z dnia 21 
stycznia 1932 r. w sprawie obowiązkowego zglasza
nia zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma). 

OśWIADCZENIA RZĄDOWE: 

Poz. 46 - z dnia 23 rirudnia 1931 r. w spra
wie złożenia przez Hiszpanję dokumentu ratyfika
cyjnello konwencji, dotyczqcej odszkodowań za 
nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyję
tej, jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. na III 
sesji OJlÓlnej Konferencji Międzynarodowej Orga
nizacji Pracy w Genewie. 

Poz. 47 - z dnia 23 Ilrudnia 1931 r. w spra
wie złożenia przez Chile dokumentu ratyfikacyj
nego konwencji o traktowaniu pracowników obcych 
narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania 
za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przy;ętej, ja
ko projekt dn. 5 czerwca 1925 r. na VII sesji 
0llólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy w Genewie. 

Poz. 48 - z dnia 19s1ycznia 1932 r. w spra
wie zgłoszenia przez Litwę przystąpienia do poro
zumienia z dnia 18 mala 1904 r. i do konwencji 
międzynarodowej z dnia 4 maja 1910 r., podpisa-

, nych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu 
żywym towarem. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

31. 

OGŁOSZENIE 

Państwowa Komisja Wyborcza na mocy art. 
96, 99 i 115 ord. wyb. do Sejmu, zgodnie z posta
nowieniem z dnia 26 stycznia 1932 r. ogłasza, że 
wohec wygaśnięcia mandatu dr. Eugenjusza Wisz
niewskiego, senatora z listy Nr. 1 .. Bezpartyjny 
Blok Współpracy z Rządem" w okręgu Nr 26, 

w mteJsce iego wstąpił i został senatórem dr. 
Adam $więcki, lat 50, lelkarz, zamieszkały w 
Garwolinie. 

Warszawa. dnia 26 stycznia 1932 r. 

Generalny Komisarz Wyborczy: 

Członkowie: 
(-) St. Giżycki. 

(-l B. Podoski, 
(-l W. KosoltOcki, 
(-l Jan Woźnicki, 
(-) M. Sawicki, 
(-l K. Pużak, 

o 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
-:0:--

32. 

OBWIESZCZENIE 

Ministra Pracy i Opieki Społecznej 

.z dnia 20 stycznia 1932 r. 

, W sprawie podania o nadanie umowy zbiorowe; 
z dnia 30 września 1931 r. mocy powszechnie 
obowiąz~jącej dla wszystkich ' ptze4siębio:f$hv 
przemysłu budOWlanego " na obsżatze 'Miuta P~ 
7,nania i bmych miejscowości na obszarze woje
wództwa poznańskiego, wymieru.onych w umowie. 

Związek Pracowników Budowlanych i p.o
krewnych Zawodów Zjednoczenia Zawodowego 
PolSIkiego, Związek Cechowy Czeladników Cie
sielskich na Wielkopolskę, Związek Czeladników 
i Podma~strów Murarskich na Wielkopolskę 
i Centralny Związek Robotników Budowlanych 
w Polsce wniosły do Ministerstwa Pracy i Opie
ki Społecznej w myśl § 2 rozporządzenia z dnia 
23 grudnia 1918 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niem. str. 
1456) podanie o nadanie mocy powszechnie obo
wiązującej dla wszystkich przedsięhiorstw prze
mysłu hudowlanego w m. Poznaniu oraz w miej
scowościach Malta, Starołęka, Luboń,Zahikowo, 
Kohylepole, Chartowo, Zegrze, Ławica, Fabiano
wo, Kotowo, Naramowice, Golęczcwo, Piątkowo, 
Ś"rierczewo; Morasko, Strzeszyn, Junikowo i Mi
nikowo - umowie zhiorowe;, zawartej w dniu 30 
września 1931 r. pomiędzy Związkiem Pracodaw
ców na obszar województwa poznańskiego, tow. 
zap. z siedzibą w Poznaniu i Związkiem Praco
dawców w przemyśle hudowlanym na Wielko
polskę, tow. zap. z jednej strony a Związkiem 
Pracowników Budowlanych j Pokrewnych Zawo
dów Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, Cen
tralnym Związkiem Robotników Budowlanych w 
Polsce, Związkiem Czeladzi i Podmistrzów murar
skich na Wiel,kopolskę i Związkiem Cechowym 
Czeladników Ciesielskich na Wielkopolskę z dru
giej strony. 

Okres: 

od 1.111. do 15.XL 
od 16.XI. do 28.11. 

Rozpoczęcie i koniec 
pracy: 
Czas: 

od godz. 7 do 16,30 
od godz. 7,30 do 16,-

Tekst umowy podany jest poniżei. , 
SprzeciWy , wsPt'awie • nadania umowie mocy 

powszechnie obowiązującej wnosić , można do Mi
nisterstwa Pracy i Opieki Społecznej W ciągu 
dni 14 od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Minister: 

f-l Dr. St. Babicki. 

Z.łącznik do obwieszczenia Ministra 
pracy i Opieki Społeczne' r; dn. 20.1, 
1932 1'. 

UMOWA CENNIKOWA 

dla pracowników zatrudnionych w przemJśle 
budowlanym. 

Na zasadzie artykułu 4-go umowy głównej, 
zawiera się umowę cennikową dla pracowników 
zatrudnionych w przemyśle hudowlanym, pomię
dzy następującemi Z wiązkami: 

Ze strony pracodawców: ' 
a) Grupą przemysłu budowlanego Związku 

Pracodawców na ohszar Województwa Poznań
skiego, t. Z. w Poznaniu, 

b) Związkiem Pracodawców w przemyśle bu
dowlanym na Wielkopolskę w Poznaniu . 

Ze strony pracohiorcow: 
a) Związkiem Czeladzi i Podmistrzów Mu-

rarskich w Poznaniu, ' ; 
. , hl Związkie,m Cechu C~elad.zi ~iesielskich w 

Poznaniu, , ', ' , ,: ' " " , : " , 
cJ Centralnym ' ' Związkiem ,' Robotników Bu

dowlanych w Polsce Sekr. Okr. w Poznaniu, 
d) Związkiem Pracowników 'Budowlanych 

i Pokr. Zawodów Z. Z. P. Kier. Okr. w Poznaniu. 

§1. 
Zakres działania. 

Niniejsza um~wa ohejmuje wszelkie przedsię
biorstwa budowlane, w szcz,ególności zaś przedsię
biorstwa: murarskie, ciesielskie, betonowe, prac 
podziemnych oraz wszystkich w § 4-ym wymie
nionych pracoWników zatrudnionych na , terenie 
następujących miejscowości: 

Poznań, Malta, Starołęka, Luhoń, Żahikowo, 
Kobylepole, Chartowo, Zegrze, Ławica, Fahiano
wo, Kotowo, Naramowice, Golęczewo, Piątkowo, 
Świerczewo, M<rrasko, Strzeszyn, Junikowo, Mo
nikowo. 

§ 2. 

Zawieranie osobnych um6w cennikowych. 

Strony niniejszej umowy mogą zawierać 
osohne umowy taryfowe hądź to z innemiorgani
zacjami, bądź z poszczególnymi pracodawcami 
lub pracohiorcami jedynie na warunkach 
zgodnych z niniejszą umową. 

§ 3. 
Czas pracy. 

Uwzględniając warunki atmosferyczne pór 
roku, ustanawia się następujący porządek czasu 
i przerw pracy: 

Przerwy: 
Śniadanie I 

Czas: 

,od 9,30 do 10 

Przerwy: 
Obiad: 
Czas: 

od 12-13-ej 
od 12 -12,30 

W soboty czas pracy trwa: 

1) 
2) 

ł klasy , 
3) 

II klasy 

w okresie od LIII. do 15JCI. od godz. 7-ej do godz. 13-ej 
w okresie od 16.XI. do 28.1I. od godz. 7.30 do godz. 13.30. 

§ 4. 5) Robotnik zwyczajny przy 
Płaca godzinna. cach cementowych w l roku 

Robotnik zwyczajny przy 
Posterunkowy 1,80 zł cach cementowych w 2 roku 
Czeladnik mularski ciesielski Roboblik zwyczajny ' przy 

1,55 zł cach cementowych po 2 latach 
Czeladnik mularski ciesielski 6) Rohotnik zwyczajny przy 

1,40 zł szeniu cegły i wapna 

pra-

pra-

pra-

no-

4) Rohotnik wykwalifikowany przy 
pracach cementowych ' 

7) Rohotnik zwyczajny przy ura-
1,55 zł bianiu wapna 

0,80 zł 

0,85 zł 

0,90 zł 

1,40 zł 

0,80 zł 



2. 

8} Robotnik zwyczajny przy prac. 
naziem; i podz. od 0,70 0,85 zł 

···, ." ,9) Robotnik zwyczajny od 18 -
.. 20 lat przy prac. nazięm, i pod z', od 0,50 0,60 zł 

~O) Wynagrodzenie za użycie własnych na
. rzędzi dla muici;;:~ i cieśli wcielono do piacy go

dzinnej pod 2) i 3), 
11) Płace ustalone dla mularzy i cieśli od

noszą się jednako do prac mularskich i ciesiel
skich wykonywa.nych w przedsiębiorstwach robót 
ziemnych. 

12) Wszyscy pracownicy budowlani są zo
bowiązani pracę im poleconą w'ykonywaćsumien
nie i wedle utartego zwyczaju danej miejscowości. 

§ 5. 

Przy pracach poza obrębem miasta otrzymują 
pracownicy budowlani strawne .i kwaterę według 
ugody. 

§ 6. 

Wypłata. 

Wypłatę zarobku dokonywa się zawsze za 
okres jednego tygodnia i to co piątek, najpóźniej 
w pół godziny po ukończeniu pracy. Przedsię
biorcy mogą listy zarobkowe zamykać na dwa 
dni przed wypłatą. 

§ 7. 

. Załatwienie zatargów. 

Zatargi wynikłe z niniejszej umowy pomię
dzy poszczególnymi pracodawcami i pracobiorca
mi załatwia Komisja pojednawcza, składająca się 
z . 2 pracodawców i 2 pracobiorców. Prze
wodnictwo obejmuje pracodawca. 

§ 8. 
Praktyczne przeprowadzenie taryfy. 

Związki objęte niniejszą umową ' obowiązują 
się dbać o ścisłe przeprowadzenie w praktyce 
umowy głóWnej, ja'k umowy cennikowej. 

§ 9. 

Ok.res trwania umowy. 

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 8 paz
dziernika 1'931 1'. do dnia 31 grudnia 1932 r. 

Wypowiedzenie niniejszej umowy nasŁą,pić 
może w terminie 3 miesięcznym przed jej upły
wem, t. j. najpóźniej 30 września 1932 roku. W ra
zie niewypowiedzenia, przedłuża się umowa na 
czas nieokreślony, przyczem zachowuje się ten 
sam termin wypowie~zenia. . 

. Poznań, dnia 30 września 1931 r. : 

. Związkek ' Pracodawców ' w przemyśle bu
dowlanym ,na Wielkopolskę T. z. 

. (-) Rychliński. '. . 
Prezes (-l Pawłowski. 

Związek Pracowników Budowlanych i Po
krewnych Zaw. Z. Z. P. w . Rzeczy:pospolitej Pol
skiej. 

Kierown. Okręgowy Poznań: 
(-) Mikołaj Nader. 

Zwiążek Cech. Czel. Ciesiełskichna .Wielko-
polskę z siedzibą w Poznaniu: .'. . 

. . (-) Kryszkiewicz; 

Związek Pracodawców na obszar woje
wództwa Poznańskiego, Tow. zap. z siedzibą 
w Poznaniu, 

Przewodniczący grupy budowlanej: 
{-l Gastecki. . 
Syndyk: (-) Ze~alski. 

Centralny Związek Robotników Budowla-
nych w Pols·ce. . ' 

' Sekt. Okręgowy Poznań: 
. (-l F. Kowalewski. 

Związek Czeladzi i Podmist~zów Murarskich 
na Wielkopolskę. Siedziba - Poznań. 

(-) J.Marcinkowski. 

----:u::------

. SPROSTOWANIE. 

W zarządzeniu Ministra Rolnictwa z dn~ 
4 grudnia 1931 r. w sprawie ksi~g stadnych ~on~: 
ogłoszmiem w Nr. 295 "Mohitora PolSllueg~ 
z dnia 23 grudnia 1931 r. pod poz. 390, "- nalezy 
str'ostować następujące błędy: . 

l) W załączniku N~. l do zarzą~zeOla: 
a) w § 4 , wiersz pIerwszy, zamiast "spowa-

dzcny" winno by~ .. sprow~dzony". . 
b) w § 10, wiersz pIąty, zamiast "zaWIeraJą-

cej': . winno być "zawierające". . 
... 2} W załączniku Nr. 2 do zarządzeOla: 

a) w § 1 pkt. 1 i pkt. 2, zamiast "Generał 
, .' Stud Book" wIDno być "Generał Stud 

Bdok" 
hl w- . '§ 6', wiersz pierwszy, zamiast "sięgę" 

; , ' i : , wmno być "księgę" t 

MONITOR POLSKI. - Dnia3)utego 19,32 r. 
• '.1 .' I. ' • 

c) w § 7, wiersz czwarty, zamiast ,.pań
stwoe'" winno ' być ,jpaństwowe" oraz w 

. wierszu szóstym zamiast "nadzorcze" 
winno być "nadzorze", . 

d} w § 8, wiersz drugi, zamiast · ;,dołączone" 
winno by'Ć "załączone". 

3) W załączniku Nr. 6 do zarządzenia: 
w § 8, wiersz jedenasty, zamiast "uwzględ
nione" winno być "uwzględniane". 

4} W załączniku Nr. 9 do zarządzenia: 
aj w § 2, wiersz pierws.zy i drugi, zamiast 

"angIo - arabskich" winno być "anglo
arabskiej" , 

bl w § 8, wiersz drugi, zamiast' "konia" win
no być "koni". 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 
n 

Z Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. 

W dniu 2 b. m. o godz. 18.15 pociągiem war
szawskim przybył do Wilna P. Marszałek Józef 
Piłsudski. P. Marszałkowi . towa'rzyszył płk. dypl. 
Glabisz. Na dworcu powitali P , Marszałka woje
woda wileński Zygmunt Beczkowicz, dyrektor 
Kolei inż. Falkowski, dowódca obszaru war-o'w
nego płk. dypl. Kowalski, dowódca brygady ka
walerji p~k. Przewłoc)d, dowódca 6 -p. p. leg. płk. 
Biestek i komendant millsta ppłk. Błocki. Opusz
cz.aj·ąc dworzec, P. Marszałek rozmawi,ał. w po
koju recepcyjnym kil'ka minut z przybyłemi na 
powitanie osobistościami, poczem w towarzystwie 
wojewody Beczk'owicza odjechał do pałacu Rze
czypospoHtej, gdzie zamieszkał. P. Marszałek w 
czasie pobytu swego w Wilnie przeprowadzi sze
reg gier wojennych z wyiszymi wojskowymi. 

--:)(:--

Z Ministerstwa Komunikacji. 

Od kilku dni obr.aduje w Warszawie Między
nar.odowa konferencja kolejowa w sprawie komu- . 
nikacji osobowej, bagażowej · i . ekspressowej PO- ' 
między Sowietam~ i państwami Bałtyckiemi 
a środkową Europą tranzytem przez Polskę. 
W konferencji te; biorą udział przedstawiciele 
kolei niemieckich, sowieckich, czeskosłowackich 
i polskich. Delegat kolei włoskich przybył dopie
ro w dn. 1 , b , m. Spodziewane jest również przy
bycie delegacji kolei austrja ckich. Zarządy kole
towe państw bałtyckich przysłały do Warszawy 
wszelkie materiały, potrzebne do opracowama 
bezpośrednich ba ryf. Prawdopodobnie nowa ko
munikacja zostanie wprowadzona w życie już od 
1 kwietnia b. r. Delegacji polskiej przewodniczy 
naczelnik wydziału Ministerstwa Komunikacji 
p. Florencki. Pczatem z ramieriia Ministerstwa 
Komuni'kacji biorą udział pp. Soczyński i Umiń
ski. 

Z Ministerstwa 
Pracy i Opieki Społecznej, 

W Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej 
odbyła. się .w ~n. 1 b. m .. konfere~cja. P. ~inistr:a 
Pracy I Opłekl Społe'cznel dr. HublckIego I P. MI
nistra Robót Publicznych gen. Norwid - Neuge
bauera w sprawie podjęcia na wiosnę robót pu
blicznych, przy których mogliby zD'aleźć zajęcie 
bezrobotni.. W wyniku tej konferencji postano
wiono . przedłożyć Komitetowi Ekoncmiczn~mu 
Rady Ministrów szczegółowy plan robót publIcz
nych, jakie należałoby podjąć na tereni~ Państwa 
z chwilą. gdy pozwolą na to warunkl atmosfe
ryczne. Wykonywanie tych planów umożliwił·olby 
.zatrudnienie poważnej liczby bezrobotnych. 

--:)(:--

Z Generalnej Dyrekcji Loterji Państwowej. 

Generalna Dyrekcja Loterii Państwowej po
daje do wiadomości, że ci.~gnienie ry -ej kI. .24-~j 
Polskiej Państwowej Loter)1 KlasoweJ odbędZIe SIę 
w czwartek i piątek dnia 11 i 12 lutego 1932 r., 
o godzinie 8-ej min. 30 zrana w. Warsza':-;ie, prz~ 
ul. Nalewki 2 (biuro Generalnel Dyrekc)1 Loter,1 
Państwowej), wobec Komisji rządowej przy współ
udziale i pod kontrolą dwu obywateli miasta, za
proszonych przez Prezydenta miasta. 

o 

Ńr., ,26. 

Imieniny P. PrelY~entaRle[lYPO!poliI2i. 

W dniu 2 b . . m . . og6dz. '11.39 W $ali Rady 
,MńeiLS,kieg odbyła s,j;ę uroezy'Sb akadem:a ku czci 
Pana Prezydenta R. P~ p.rof. IgnacegoM.ości,ckie
go, urządzona s,taran:iem 2qednoczeriia PoJs,kiej 
Młod:z,iJCży Pil"acuqące,j "Orlę" oraz Pracowników 
Pań·g,twowych Zakładów i Wytwómi Wojskowych. 
Na uroczystość tę przybyli.: P. Mlini&ter Po<:zt i 
Telegrafów inż . . Boerner, ' WjlCem::In.iJster Spraw 
Wojskowych gen. Sławo,j - Składkowski, Pod
sekretarz Stanu w mm. Kolei inż. Czapski, szef 
gabinetu woas'kQwego. Paalia . Pre'zydentapłk. Gło
gowski, szef kancelacj.i cywi,lneq PaIIlia }>!rezydenta 
dr. Hełozyński, wyżsi wo;&JkoWli z szefem wydziału 
przemysłu wujennego w MiniiS,ter'Sltwie Spraw 
Wojskowych płk. CzuruMem i szefem gabinetu 
Minis-tra Spraw" W Ojs'kowych ma;orem dypl. So
kołows,kńm,przedSJtawiciele władz państwowych 
z zastępcą KomisaJl"za Rządu na m. s't. WaICS'zaWę 
p. Ołpińskim, przedstawiCiele ' władz miejskich 
oraz zaproszeni goście. Akademję zagaił lmie· 
mem org.anizaJtoców p. Cl;eplińs,ki, .który w końcu 
swego. przemówioo~a wzniÓiSł OIkrzyk na cześć 
Pana Pil'ezydenta, z entuzjazmem podniesLony 
przez zgil'oma&zony.ch. Orkiestra Państwowe.; F a
bryki Karabinów odegil'ała hymn narodowy. Zkolei 
prof. dr. Ludwik . . Wasilewski wyg~ooilł od,czyt o 
działalności Pana Prezydenta R. P" na polu nauki 
i n:iwie społecznej. Po przemówienwu p. Dąbrow
skiego, prze-dsta,wi!Ciiela ' młodzieży 'robotndlc'.ze!j, :i 
p. Me nd'.ina , przedstawiciela pracowilków wytwór
ni wojskowych, ' zebrani na Akademii przez akla
mację postanowili wysłać do. Pana Prezydenta pa
stępującą depeszę: 

"Panie ' Prezydencie Rzeczypospolitej! 
W d:niu Twor.!Ch Im::ierurn . zehram na uroczy

ste; Akademia. w Salij Rady Mie=lSki.ei d~legad ~ra: 
oowni!ków Państwowych Zakładow l Wytworru 
W o;'skowych ocaz Z;edIrl.oczenie . Bo1skiej .' Mło
dzieży . pracującej "Orlę" w lic.zbie 2000 , osóh 
składamy Ci ' wyrazy głęookiei czci i ho~d~ o'ralZ 
życzenia, abyś dla dobra RzeczypospolIteJ Pol
skiej żył w zdrowiu i szczęściu jaknajdłuższe lata. 
Świat pracy widZi VI Tobie; Włodarzu ziem pol
skich i Wielki PraoCowriiku Społeczny, symboł 
swego ~deałui władzy. . 

Komitet Organizacyjny". 

. Drugą , część p,rog~am~. ~ypełniły popiH wo-
kalne aITtystów scen stołecznych . .' 

• • 

PP. MMszałkoWie ' Sejnlu i Senatu wysłali w 
dniu 1 lutego r. b. 00 pan.a Prezydenta Rzeczypo
spolitej, j.ako w dniu Jego irriienin, następujące de-
pes'ze: . ' 

Mam hono:r w 1.1n:eniu Sejmu i właslnem zło
żyć Panu Prezydentowi w dniu Imienin n.ajser-
deczniejsze życzenia . . . 

. Marszałek Se;Plu .Kazimierz ŚwitaIski" • 

W imieniu Semdu i własnem mam zaSZc.zyt 
prze~'łać Panu Prezydenbow,i jaklliailepsze życ:ze
ru!a pomyślności w dn\u Imienin. 

Władysław Raczkiewicz, Marszałek Senatu". 

• • 

Z okazji imien.in P. Pr~ydent,a Rzec:zvpoolP~
Litej prof. Jgnaoe~o Mośc.ick::ego, Pil'ezes Rady M~ 
nii'Str6w P. Ale:ks;and'eil' Prystoil' wystosował od
ręczne pilSmo z żVicz.e:rni·a.riti w imieniu Rządu i wła
snem które w dniu 1-ym b. m. doręczone zostało 
Doot~jnemu Solenizantowi na Zamku w Wiśle. 

• • • 

W dniu 1 lutego 11'. b. P. Marszałek Piłsuch;!kj 
wysłał nasłępuiącą depeszę: 

"Pan Prl/zydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy 
Mo5cicki. 

M ośc i ce. 

W ńmieniu wo,is.ka i własnem ' składam .P~nl\1 
P!'ezydenŁow:iJ w dniu Imienin naiilSerde'czru:elsze 

• życzenia. (-)J6zel piłsudski,. Marszał.ek Po,ls.k6t~ 
• • • 

Na ręce ' P. Pre'zydteD'ta Rzecz~poJiilte-j fol-
skiej nadeszła z oikręłu "Pułaski na:stępuA 'oa 

depesza: . • L P ł 
"Podróżni, oHcerowie, załoga olKrętu " u a-

s'k~" lm'jil Gdyn11a - Amery~a w ~odze z Ame
ryki, zbulżając się do brz~gow O;czymy'.r:ze-
syłają Ci, Panie Prezyden~le~ sepd~,czne powunsz?" 
wan:a w dn.ilu Twoń!ch Im\liem,n, na'l'l,epsze tycz.ema 
i wyrazy czci w imieniu wszystkich'. ' . 

Następują podpisy kapitana okrętu Mamerta 
Stankiewicza i innych. 

4ł . • • 


