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TRE$ć DZIAŁU URZĘDOWEGO: 
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Poz. 319. Rozporządzeńie Ministra Opieki 
Społec7.nej z dnia 6 grudnia 1933 r. w sprawie na- ; 
da~a umowie zbiorowej z dnia . 18 października -
6 listopada 1933 r. mocy obowięzującej dla p.rze-
mysłu budowlanego w Gdyni. · . . . 

Poz. 320. Zarządzenie Ministr~Przemysłu 
i Hand.lu z dnia 14 grudnia 1933 r. lV sprawie mia
Dowama radcy do Izby Przemyslowo-Handlowej w 
Sosnowcu. 

• Poz. 321. Zarządzenie Wojewody Śląskiego z 
dnia 12 grudnia 1933 r. w sprawie . ograniczenia 
przemysłu okrężnego na terenie miasła Tarnow
skie Góry. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 Ii- I 

słopada 1933 r. w sprawie opłaty stemplowej od 
obrotu p.apierów wartościowych. . (Przedruk z Dz. 
U. R. P. z dnia 14 grudnia 1933 r. Nr. 98, poz. 755) • . 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-000--

Zarządzen~a Władz Naczelnych. 
-000-

319. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 6 grudnia 1933 r. 

w sprawie . nadania umowie zbiorowej . z dnia 
18 paździemika - 6 listopada 1933 r. mocy obo
wiązujące; dla przemysłu budowlanego w Gdyni. 

Na podstawie rozporządzenia z dnia 23 gm
·dnia 1918 r. o umowach zbiorowych, wydziałach 
,robotniczych i pracowniczych i załatwianiu za
targów. zbiorowych pracy (Dz. Ust. Rzeszy Niem. 
str. 1456) i § 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 6 marca 1922 r. o przekazaniu Ministrowi 
Pracy i Opieki Społecznej zarządu . spraw pracy 
i opieki społecznej na obszarze b. dzielnicy pruskie; 
(Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 168) zarządzam, co nastę
~uje: 

§ 1. 
Nadaję moc obowiązującą dla przemysłu bu

dowlanego w Gdyni umowie zbiorowej, wyrażonej 
Vi orzeczeniu arbitrażowem, wydanem w Gdyni 
w dniu 6 listqpada 1933 r., na skutek zapisu na 
arbitraż, sporządzonego w dniu 18 października 
-1933 r. pomiędzy Zwi~kiem Fabrykantów i Prze
mysłowców w Gdyni z jednej strony a Centralnym 
Związkiem Robotników Budowlanych w Polsce 
z drugiej strony. 

Tekst powyższej umowy został o~łoszony przy 
obwieszczeniu Ministra Opieki S (l ołecznei z dn. 
10 listopada 1933 r. ("Monitor Polski" Nr. 271, 
poz. 2(6). 

§ 2. . 
Umowa wymieniona w § 1 zostaje wciągnięta 

do rejestru umów zbiorowych powszechnie obo
wiązujących. 

§ 3. 
Przeglądanie akt rejestrowych Ministerstwa 

O~ieki Społecznej dozwolone jest każdemu w I!o
dZIDach urzędowych. Pracodawcy i pracownicy, 
dla których umowa wymieniona w § l jest na mo
cy niniejszego rozporządzenia obowiązująca, mogą 
żądać odpisów od stron., które umowę zawarły za 
zwrotem kosztów. ' 

§ 4. 
Rozpotządzenie niniejsze wchodzi w życie 

Z dniem ogł<lszenia. 

Minister Opieki Społecznej: 
(-l dr. St. Hubicki-

320. 
ZARZĄDZENIE. 

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 
z dnia 14 grudnia 1933 r. 

w sprawie mianowania radcy do Izby Przemysło-
wo-Handlowej w Sosnowcu. . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 rozporząd.zenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. 
o izbach przemysłowo - handlowych (Dz. U. R. P. 
-Nr. 67, p-oz. 591) w brzmieniu ustawy z dnia 
10 marca 1932 r. (!Dz. U. R. P. Nr. 29, pn. 292) 
-oraz w myśl §§ 2 i 42 ust. 2 statutu Izby Przemy
sł<lwo-Hand10wej w Sosnowcu. ogłosz.onego jako 
z.ałącznik d-o rozporządzenia Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 28 lipca 1928 r. ("Monitor P·olski" 
Nr. 172, poz. 346) mianuję . na miejsce opróżnio
ne przez Józefa Karscha C,Monitor Pol~ki" 
z 1931 r. Nr. 14, poz. 23) inż. Józefa Karola Hae
kenberga radcą Izby Przemysłowo - Handl<lwei 
w Sosnowcu na czas obecnej kadencji, zzalicze' 
niem do sekcji przemysłowej. 

Minister Przemysłu i Handlu: 
(-) Dr. F. Zarzycki. 

-000--

321._ 
ZARZĄDZENIE WOJEWODY śLĄ~KlEGO 

z dnia 12 grudnia 1933 r. 
w sprawie ograniczenia przemysłu okrężnego na 

terenie miasta Tarnówskie Góry. 
Na podstawie art. 55 ust. 1 pn.wa przemysło

wego, 2arządzam, zgodnie z ·uchwałą Rady Miej
skiej miasta Tarnowskie Góry z dnia 2 listopad'! 
1933 r., że w mieście tem na prowadzenie prze
mysłu okrężnego, wymienionego wart. 45 L. 1 i .3 
prawa przemysłowego, potrzebne jest osobne ze
. zwolenie (wiza) miejscowej władzy przemysłowej, 
. t. j. Starostwa w Tarnowskich Górach, o ile li-
cencja na wykonywanie tego przemysłu jest wyda
na przez inną władzę przemysło\\ ą. 

Zarządzenie to ogłasza się w Gazecie UrLę
dowej W01ewództwa Śląskiego i w "Monitorze 
Polskim". • 

. Nadto ·zarządzenie to winno być uwidocznio
ne na tabli'Cy urzędowej przeznacz0nej na obwie';l:. 
czenia Magistratu m. Tarnowskich Gór. 

Wojewoda: 
w z. 

(-l Dr. Saloni 
Wicewojewoda. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 15 listopada 1933 r. 

w sprawie opłaty stemplowej od obrPtu papie
rów wartościowych. 

Na podstawie art. 79 ustępu ostatniego usta
wy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych 
(Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570), której tekst :edno
lity ogłoszony został w załączniku do obwieszcze
nia Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1932 r. 
·(Dz. U. R. P. Nr. 41, poz. 413), zarządzam, co na· 
stępuje: 

§ 1. Stawka 0,2%, przewidziana wart. 79 
ust. 1 punkt a) ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. 
-o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 
570), której tekst jednolity ogłoszony został w za
łączniku do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 
25 kwietnia 1932 r. (Dz.U. R. P. Nr. 41, poz. 413), 
zostaje obniżona na 0,1 %. 

§ 2. Rozporząd.zenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1934 r. i będzie obowiązy
wało do dnia 31 grudnia 1935 r. włącznie. 

Minister Skarbu: 
(--) WI. Zawad: · L 

(Dz. U. R P. z dni II. 14 grudnia 1933 r., Nr. 98, 
poz. 755). 

DZIAŁ NIEVRZĘDOWY. 
-000-

Z· Kancelarji 
P. Prezydenta -Rzeczypospolitej • . 

Szef Kancelarji Cywilnej Pana Prezydenta 
RzeczypospDlitej zawiadamia, ' . iż Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjmować będzie życzenia no
woroczne w dniu 1 stycznia na Zamku Królewskim. 

Karły wstępu wydawać będzie Kancelarja Cy
wilna od dnia 2~ do 30 grudnia włącznie w · godzi
nach urzędowych. 

--o oQo.;.--

Z Prezydjum Rady Ministrów. 
Wczoraj w godzinach popołudniowych w pa

łacu Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Ko
mitetu Naczelnego Funduszu Pracy, pod przewod
nictwem prezesa inż. Czesława Klarnera . . W po
siedzeniu wzięli udżiał: P. Prezes. ~ady Ministrów 
J. Jędrzejewicz, P Minister Opieki S,połecznej dr. 
St. Hubicki ora?: wszyscy _ członko.vię Komitetu, m. 
in. Wic",ministrowie Lechnicki, Dolaąowski, Doleżal, 
Kasiński, Piasecki, Duch oraz gen. Zamorski. Prezes 
,Klamer scharakteryzował wyniki finansowe, spo
łeczne i tecp.niczne -akcji Funduszu Pracy w r. 

_1933, - poczem naczelny dyrektor F~duszu Pracy 
pos. Madeyski przedstawił przebieg prac nad przy~ 
gotowaniem planu robót na rok przyszły oraz zasa
dy wykonania tego planu. Przedstawiony program 
robót na r. 193415, zamykający się cyfrą60 miljo
nów zł, został przez Komitet Naczelny przyjęty. : 

Z Ministerstwa Skarbu . 
Ministerstwo Skarbu podaje do wiadomości, te 

w okręgu Izby Skarbowej w Krakowie, w Urzęd7.ie 
Skarbowym w Białej zaginął kwitarjusz sekwcstrn
torski Serji D, zawierający Nr. Nr. kwitów 964401 
do 964500 włącznie. . 

----000--

. Z Ministerstwa 
Przemy~lu i Handlu. 

P. Minister Prz~mysłu i Handlu dr. F. Zarqc
ki przyjął posła Rzeczyp,ospoliej Polskie; w Ha-
dze p. dr. Babińskiego. . 

• • • 
P. Wiceminister Przemysłu i Handlu dr. Fr. 

DDleżal powrócił z· Paryża WZwiąLku z przerw, 
świąteczną w : rokowaniach handlowych polsko
francuskich i objął urzędowanie. 

~Oo--

Z Ministerstwa Opieki Społecznej. -
P. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Opie

ki Społecznej dr. Eugenjusz Piestrzyński. przyjął W 
dniu wczorajszym dele~acjęmiast'l Muszyny w oso .. 
bach: starosty nowosądeckiego Macieja Łacha, but
mistrza Antoniego Jurczaka i ks. kanonika Józefa 
Ga wora. Delegacia przybyła celem doręczenia 
P. Wiceministrowi dr. E. PiestrzyńskieplU dyplo· 
mu honorowego miasta Muszyny w uznaniu zasłul!, 
położonych przez niegO' w rozwoju ką1turalnym 
i gospodarc2ym miasta. 
~ 

Z Ministerstwa Komunikacji. 
Z dniem 15 grudnia b. r. wszedł w życie Doda

tek II do bezpośrednie; lądowo-wodnej polsko-le
wantyńskiej taryfy towarowej. 

Dodatek ten . wprowadza pOl:a drobnemi · zmia· 
nami natury drugorzędnej oraz powtórzeniem ro:!:-


