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TREŚC DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

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

Poz. 195. Okólnik T. 27 Ministerstwa Skarbu 
z dnia 4 lipca 1935 r. L. D. IV. 1979112/35 
w sprawie wyjaśnienia do poz. 89 pkt. 1 taryfy 
celnej przywozowej. 

Poz. 196. Obwieszc;7.enie Ministra Skarbu' 
z dnia 6 lipca 1935 r. w sprawie regulaminu loso
wań wygranych oraz losowań amortyzacyjnych 
396 Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej. 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 50 DZIENNIKA 
liST AW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 17 LIPCA 1935 R., ZAWIERAJACY 
TREśC NASTĘPUJACA: 

ROZPORZADZENIA MINISTRÓW: 
Poz. 329 - Spraw Wewnętrznych i Opieki 

Społecznej z dnia 23 maja 1935 r. Przepisy doty
czqce przestrzegania warunków bezpieczeństwa 
i higjeny przy robotach budowlanych. 

Poz. 330 - Komunikacji z dnia 22 czerwca 
193.5 r., wydane w porozumieniu z Ministrami: 
Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o re
jeslracji statków i łodzi żeglugi śródlqdowej. 

Poz. 331 - Opieki Społecznej z dnia 24 czer
wca 1935 r. o utworzeniu Komisyj Pojednawczo • 
Rozjemczych w Gdyni i Toruniu oraz o zmianie 
okrę~u Komisji Pojednawczo - Rozjemczej w Byd-
goszcży. . 

Poz. 332 - Skarbu z dnia 28 czerwca 1935 r. 
o utworzeniu w Gra;ewie oddziału Urzędu Celne
go wGrajewie. 

Poz. 333 - Skarbu z dnia 28 czerwca 1935 r. 
o utworzeniu posterunku celnego w Jabłonicy. 

Poz. 334 - Skarbu z dnia 28 czerwca 1935 r. 
o zwinięciu oddziału Urzędu Celnego w Gdyni 
"Port w Helu". 

Poz. 335 - Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 
1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. o opła
cie za doręczenie w sprawach cywilnych. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA: 
Poz. 336 - Skarbu z dnia 12 czerwca 1935 r. 

w sprawieogloszenia jednolitego tekstu ustawy 
z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podat
kowych. 

-
DZIAŁ URZĘDOWY. 
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Zarządzenia Władz Naczelnych. 
-000-

195. 

OKóLNIK T. 27 MINISTERSTWA SKARBU 

z dnia 4 lipca 1935 r. 

L. D. IV. 1979112135 

w sprawie wyjaśnienia do poz. 89 pkt. 1 taryfy 
celnej przywozowej. 

Do 

wszystkich Dyrekcyj Cel, Urzędów Cel
nych i Inspektoratu Cel w Gdańsku. 

Na podstawie art. 13 ust. 4 prawa celnego 
(Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610 z 1933 r.) Minister
stwo Skarbu wyjaśnia, że używane w lecznictwie 
części roślin, jak np. kwiaty i liście, chociażby 
osmykiwane, lecz nadchodzące w formie natural-

nej, która nie została zmieniona mechanicznym 
procesem rozdrobnienia, należy clić jako używane 
w lecznictwie nie rozdrobnione części roślin we
dług poz. 89 pkt. 1 taryfy celnej. 

Sprzeczne z powyższem wyjaśnienia tracą 
moc obowiązującą z dniem ogłoszenia niniejszego. 

Dyrektor Departamentu: 
(-) St. Fr. Królikowski. 

--000-

196. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 
z dnia 6 lipca 1935 r. 

W sprawie regulaminu losowań wygranych oraz 
losowań amortyzacyjnych 3 % Premiowej Pożycz

ki Inwestycyjnej. 

Stosownie do postanowienia § 9 ust. 2 rozpo
rządzenia Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1935 r. 

o wypuszczeniu 3% Premjowej Pożyczki Inwe
stycyjnej (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 154) podaje się 
do wiadomości publicznej poniższy regulamin, 
ustalający dla wymienionej pożyczki terminy lo
sowań wygranych oraz zasady i sposób przepro·· 
wadzania losowań zarówno wygranych, jak i sa· 
mych obligacyj do umorzenia. 

REGULAMIN 

losowań wygranych oraz losowań amortyzacyj· 
nych 3 % Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej. 

1. Losowania wygranych odbywać się -będą 
podług tabel, podanych w załączniku Nr. 2 do § 4 
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 29 maja 
1935 r. o ustaleniu kwoty imiennej 3% Premjowej 
Pożyczki Inwestycyjnej oraz ilości i wysokości 
emisyj tej pożyczki (Dz. U. R. P. Nr. 39, PQZ. 273), 
w następujących terminach: 

• 
Okres trwania pożyczki Terminy losowań dla I-ej emisji Terminy losowań d.la II-ej emisji 

a) pierwszy rok (1.V. 
1935 - 30.lV. 1936) 

l.IX. 1935 r. podług tabeli A S.X. 1935 r. podług tabeli A 
1.XII. 1935 r." "B 2.1. 1936 r. " "B 
UL 1936 r." "C l.IV. 1936 r." "C 

bl Następne dziewięć lat 
(1.V. 1936 - 30.lV. 
1945) 

5:V. corocznie podług tabeli A S.VII. corocznie podług tabeli A' · 
5.1X. " " " B 5.XL " " "B 
5.L " " " C 5.I1I. " " "C 

e) Drugie dziesięciolecie 
(1.V. 1945 - 30.lV. 1955) 

S.V. corocznie podług tabeli B 5.VII. corocznie podług tabeli B 
5.IX " " " C 5.XI. " " "C 
5.1. " " "B 5.111. " " "B 

dl Trzecie dziesięciole- 5.V. corocznie podług tabeli C 5.VII. corocznie podług tabeli C 
cie (1.V. 1955 - 30. IV. 5.1X. " " "B 5.XI, " " " B 
1965) 5.1.""" C 5.111. " " "C 

~ czwarte dries~c~I~-~~5~.V~.-c-o-r-o~c~z-n~~~p-o~d~ł~u-g~t·-a~b-e~li~C~~~5~.V~II~. -c-o-r-o~c~z-n~~~p-o~d~~-g~t~a~b~e7li~~ 
cie (1.V. 1965 _ 30. IV. S.IX. " " " C S.xI. " " "C 
1975)~' _____ ~~~~~ł~5~.I~. __________ ~"~ _____ ~,,~ _____ ~,,~~C~~S~.I~II~. _______ ~,,~ _____ ~,,~ _____ ~~,,~~C~ 

f) pier~sze dziewięć lat 5.V. corocznie podług tabeli C S.VII. corocznie podług tabeli C 
ostatniego dziesięcio- 5.1X. " " " C S.III. " " "C 
lecia (1.V. 1975 - 30. 
IV. 1984). 

-g~) -o-st-a·trii ro""k-l-:.V=-=-. -1984: 5. V. 1984 r. podług tabeli B 
3O.lV. 1985. 5.IX. 1984 r." "C 

5. VII 1984 r. podług tabeli B 
5.XI. 1984 r." " C 

5.1. 1985 r. " "B 5.III. 1985 r. " "B 

2. Losowanie wygranych będzie dokonywa
ne publicznie pod nadzorem komisji rządowej 
w sposób następujący: 

a) W przeddzień pierwszego losowania wy
granych dla każdej emisji odbędzie się publiczne 
wsypanie do koła losowego, oznaczonego Nr. 1 
dla emisji I-ej i Nr. 2 dla . emisji II-ej, zwitków 
z numerami seryj od 00001 do 23.000. Przed wsy
paniem do koła zwitków z numerami seryj po
szczególne osoby z przybyłej na losowanie pu
bliczności mogą żądać sprawdzenia, czy zwitki 
z numerami tych mianowicie seryj, do których na
leżą posiadane przez te osoby obligacje, znajdują 
się pomiędzy zwitkami przeznaczOIlemi do wsy
pania do koła. Czas przeznaczony na to spraw
dzanie nie może przekroczyć 1 Yt godziny. Wsy
pane do koła zwitki z numerami seryj pozostają 
w niem do końca okresu umorzenia pod pieczę
ciami komisji, zdejmowanemi i nakładanemi przez 
nią przed i po każdem losowaniu. 

b) Przed każdem losowaniem wygranych od
bywąć się będzie publiczne wsypanie do koła, 
oznaczonego Nr. 3, zwitków z numerami obliga
cyj od 01 do 50. Przed wsypaniem zwitków do 
koła poszczególne osoby z obecnej na losowaniu 
publiczności mogą w ciągu 10 minut sprawdzać, 
czy numer posiadanej przez nie obligacji znajdu
je się między zwitkami z numerami obligacyj, 
przeznaczonemi do wsypania do koła. 

cJ Losowanie wygranych w kwotach .500.000 . 
zł, 200.000 zł, 125.000 . zł, 100.000 zł, 50.000 zł, 
25.000 zł, 10.000 zł i 5;000 żł odbywa się . w ; ten 
sposób, że najpierw z koła, zawierającego zwitki 
z numerami seryj, wyciąga się jeden zwitek, któ
ry oznacza numer wylosowanej serji; następnie 
z koła, oznaczonego Nr. 3, wyciąga się jeden zwi-

tek, którego numer oznacza numer wygrywającej 
obligacji w wylosowanej uprzednio serji. 

d) Losowanie wygranych w kwotach, począ
wszy od 2.000 zł wdół, odbywa się grupami w 
sposób następujący: z koła, zawierającego zwitki 
z numerami seryj, wyciąga się kolejno odpowied
nią dla każdej wysokości wygranych . ilość seryj. 
stanowiących jedną grupę, poczem z koła Nr. 3 
wyciąga się jeden zwitek, którego numer ozna
cza numer wygrywających obligacyj we wszyst
kich serjach wylosowanej uprzednio grupy. Ilość 
seryj w jednej grupie wynosi: 
dla wygranych w wysokości 2.000 zł - 5 seryj 

" "1.5.00,, - 10 Ił 
fi ,,1.000 " - 15 " 
" ,,500 " - 35 fi 

" ,,300 " - 73 " 
3. Jeżeli wygrana padnie ~a obligację, na 

którą w tym samym terminie losowania już ra:t: 
wygrana z·ostała wylosowana, wówczas przewod
niczący komisji zarządza losowanie ponowne od
nośnej wygranej. Przy losowaniu grupami ponow
ne losowania zarządza się po wylosowaniu 
wszystkich grup dla danej wysokości wygranych.. 

4. Losowanie wygranych rozpoczyna się od 
wygranych najwyżs~ych, przechodząc kolejno do 
wygranych niższych. 

'. 5. Po każdem wyciągnięciu z obu kół zwi.t .. 
ków z numerami przewodniczący komisji zarzą" 
dza ' niezwłoczne dopełnienie kół nowe mi zwitka
mi z temi samemi numerami. W tym celu komisja 

. posiadać będzie czyste kartki, na których 'czło
nek komisji wypisze odpowiednie .cyfry; kartki 
te muszą formatem i wymiarem odpowiadać ści .. 
śle zwitkom, znajdującym się w kołach. Przy lo .. 
sowaniu grupowem (pkt. 2-d) uzupełnienie nowe~ 
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mi zwitkami koła, zawierającego zwilki z nume
rami seryj, następuje po wyciągnięciu ilości seryj, . 
~wartych W danej grupie. Po każde m ~ope{nie
niu kół n:ow~mi zwitkami następuje mieszanie ' 
~witkÓw' w kołach . . 

6. Losow~nie odbywać się możę w ' ciągu jed
nego d!'lia nie dłużej niż 5 godzin. W razie niedo
kończenia losowania w ciągu jednego dnia, dalszy 
ciąg losowania odłożony będzie do następnego 
dnia powszedniego. 

7. Losowania obligacyj do u'morzenia odby
wają się publicznie pod nadzorem komisji rządo- . 
wej w terminach, podanych w załączniku Nr. 1 do 
§ 3 ~ rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 29 ma-
ja .1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 273). . 

Zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 2. rozpo- . 
rządzenia Ministra Skarbu z dnia 29 .marca 1935 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 154) obligacje losuje się : 
całemi serjami przez kolejne wyciągnięcie z koła, 
zawierającego zwitki z numerami seryj (pkt. 2-a), 
takiej ilości zwitków, która odpowiada ilości se- . 
ryj, przypadających do umorienia w danym ter
mini~ zgodnie z planem umorzenią . Po wylosowa
niu kolejno 100 seryj następuje mieszanie zwit
ków w kole. Numery wylosowanych do umorze
nia seryj .Qędą ogłaszane w "Monitorze Polskim". 

S. Z przebiegu przeprowadzanych losowań 
wygranych oraz losowań amortyzacyjnych komi
sja sporządza odpowiednie ' protokuły, które pod
pisują wszyscy obecni członkowie komisji. Pro- . 
tokuł lowwania amortyzacyjnego winien zawie- . 
rać: dzień, miejsce i godzinę losowania, skład ko
misji i numery seryj wylosowanych ; protokuł lo
sowania wygranych winien zawierać: dzień, miej
sce i godzinę losowania, skład komisji, numery 
obligacyj, na ktQre padły wygrane ' oraz kwoty 
wygranych i zarządzenia losowań ponownych 
(pkt. 3). 

9. Wprowadzenie zmian ' do niniejszego regu
laminu może nastąpić w drodze obwieszczenia 
Ministra Skarbu w "Monitorze Polskim". 

.• 
Za Ministra Skarbu: 

(-) Wł. Baczyński, 
Dyrektor Departamentu. 

DZIAŁ NIE·URZĘDOWY. · 

-000-

. 
Z KaricelarJI 

P. Prezydenta Rzeczypospolitej, 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przesłał na 
ręce Pana Prezydenta Repubiiki Francuskiej tele-
gram treści następującej: . 
.. "Z okazji święta narodowego 14 lipca proszę 

~aszą Ekscelencję o przyjęcie odemnie i od na
rodu polskiego szczerych i gorących życzeń wieI
kpści i pomyślności dla zaprzyjaźnionej i sprzy
mierzonej Francji, zarówno jak i szczęścia osobis
tego dla Waszej Ekscelencji". 
. Prezydent Republiki Francuskiej odpowie-
dział telegramem treści następującej: 

"Uczucia, które wyraziła mi Wasza Eksce
·l~ncja z okazji święta narodowego, głęboko mnie 
wzruszyły. Z całego Serca za nie dziękuję i prze
syłam moje oraz całego narodu franc.uskiego gorą
ce życ~enia wielkości i pomyślności dla zaprzy
jaźnionej i sprzymierzonej Polski oraz szczere f y
czenia szczęścia osobistego dla .Waszej Eksce
lencji" . 

-000-

Z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na pod
sŁawie art. 33 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. w 
prżedmiocie tymczasowych przepisów prasowych 
(Dz. Pr. P. Nr. 14, poz. 186), § 26 ustawy prasowej 
z dn. 17 grudnia 1862 r. (Dz. Pr. P. Nr. 6 ex 1863) 
oraz § 14 ustawy prasowej z dnia 7 maja 1874 r. 
(Dz. U. Rz. Nr. 16, str. 65) w brzmieniu art. 8 ' 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z ' 
dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 
976) odebrało debit pocztowy czasopismu "VOr- ' 
dre''', wydawanemu w języku francuskim w Pary
żu z powodu zamieszczenia w "dniu 13 czerwca . 
b. r. artykułu, uwłaczającego pamięci ś. p. Mar
szałka Piłsudskiego. 

MONITOR POLSKI. - Dnia 1S linea 1935r. 
> " , . . ! • "" " ,. ... ., /. : 

Z Ministerstwa Skarbu. 

. Okólriik ' Ministerstwa . Skarbu z . dnia '5' ' lipca 
wyjaśriia, ' ze' t5 % -wy " dqdatęk do podatku :prze
mysłowego pbbierasię (poczynając od r kwietnia 

I b~ r.) również i od scalonego podatku przemysło-
wego: . 

1) od obrotu artykułami . óbjętemi Monopolem 
Spirytusowym, wyrobamf Państwowego Monopo
lu Spirytusowego, solą kuchenną (jadalną), bydlę
cą i przemysłową oraz losami Loterji Państwowej, 

2) od cementu, 
3J od cukru, . 
4) od zapałek, 
5) od obrotów piwem, napojami winnemi, 

wódkami gatunkowemi, octem, kwasem octowym 
i droż,dża.mi. 

• • • 
, 

Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 6 lipca j 

b. r. zaznacza, iż korzystanie przez Urzędy Skar- . 
bowe z uprawnień co do zajmowania przedmio
tów, óbciążOliych rejestrowym zastawem' "rółni~ 
czym, na pokryCie należności z tytułu podatku 
majątkowego, gruntowego i przemysłowego-win
no być w roku bieżącym zaniechane. 

• • • 

Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 
czerwc.a b. r. zwraca uwagę, że warunki ustalone . 
w pozwoleniach przywozu, wydawanych przez 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, powinny być 
ściśle przestrzegane.· W sżczególności odprawa 
celna towarów, objętych pozwoleniem przywozu, 
może być dokonana wyłącznie w Urzędzie Cel
nym, wskazanym w pozwoleniu. Przesyłanie po
z'woleń przywozu z urzędów wymienionych w po- . 
zwoleniu do innych urzędów celnych, celem do
konania tam odprawy towarów, może być usku
teczniane tylko za pozwoleniem Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu. 

--000-

Z Ministerstwa Komunikacji. 

Wobec pojawiających się w prasie niezupeł
nie ścisłych notatek, dotyczących dojazdu do Za
kopanego w okresie Święta Gór, wyjaśnia się, co 
następuje: 

. Ministerstwo Komunikacji przyznało 70 % in
dywidualne zniżki od ceny normalnych biletów ko
lejowych, ważnych ze wszystkich stacyj kolejo
wych w Polsce do Zakopanego za okazaniem kar
ty uczestnictvia w Święcie Gór. 

Indywidualne karty uczestnictwa będą do na
bycia od" dn. 15 lipca b. r. we wszystkich delega
turach powiatowych Komitetu "Święta Gór", mie
szczących się przy starostwach powiatowych na 
terenie Polski, oraz we wszystkich oddziałach 
i agencjach biur podróży "Orbis" i Wagon s - Lits 
Cook. 

Do karty uczestnictwa dołączony jest kupon 
w cenie zł 2,35 i 3,35, za oddaniem którego uczest
nik zjazdu w Zakopanem otrzymuje znaczek upo
ważniający go do bezpłatnego wstępu na jarmark, 
zabawę na Wilczniku, wystawy: przemysłu arty
stycznego, sztuki, letniskowo - turystyczno - spor
towej, Las w górach, fotograficznej, pamiątek z ' 
walk LegIonów Poifkich w Karpatach 1914 - 15, 
imprezę pod nazwą "Hołd Górom", odczyty Pol- . 
skiego T-wa Tatrzańskiego i bieg sztafetowy. 

Oprócz przejazdów indywidualnych projekto
wane jest uruchomienie do Zakopanego w okresie ' 
"Święta Gór" kilku pociągów popularnych, któ
rych terminy wyjazdu będą podane w odpowied
nim czasie. 

Posiadacze indywidualnych kart uczestnictwa 
będą mogli w drodze powrotnej z Zakopanego 
przerwać swą podróż i zatrzymać się przez jeden 
dzień w Krakowie. Umożliwi to wielu osobom, 
które nie mogły dotychczas udać się do Krakowa, 
wzięcie udziału w sypaniu Kopca Marszałka Pił 
sudskiego na Sowińcu. Jednocześnie zaznacza się, 
że przerwa w podróży nastąpić może wyłącznie 
w okresie ważności karty uczestnictwa, t. j. do 
dn. 14 sierpnia włącznie. 

Osoby udające się na Sowiniec winny uprzed
nio po przybyciu do Krakowa opłacić świadczenia . 
dodatkowe w wysokości około 2 zł, które obejmą 
przejazd tramwajem i autobusem na Sowiniec, 
opłatę przewodników i drobny datek na kopiec. 

Organizację Zjazdu przeprowadza Liga Popie- . 
rania Turystyki. 

Nr. 16~. 

.z.. ,GJównego Prz~du Sta~ystyC:l;nego. 
Bilans"' handlu zagranicznego. !Rzeczypospoli

tej Polskiej i W. M. " Gdańska według tymczaso
wych obłi<i:zeń Głównego Urzędu Statystycznego 
w m-cu q:erwcu b. r. wynosi:. . '. 

Przywóz: 231.975 tonn,. ,wartość 76.879 tys. zł. 
.Wywóz: l,O%.574tonn, wartości 78.940 tys. 

złotych. . . . 
Saldo dodatnie w m-cu czerwcu b. r. wynosi 

2.061 tys. zł-. 
W porównaniu do mies. maja b. r.zwiększył 

się ,wywóz o 10.680 tys. zł, przywóz zwiększył się 
06.792 tys. zł. 

Zwiększył się wywóz następujących . artyku
łów: bekonów o 2,2 miljn. zł, żyta o 1,4. mitjn. zł, 
masła o 1,4 miljn. zł, cukru o 0;8 mi1jn. zł, bali, de
sek;łat, opołów 00,7 miljn.zł, pszenicy o 0,6 

. miłjn.żł, tkanin wełnianych, pół.weł.nianych, 
odzieżowych o (},6 mitjn. zł, formerów, dykt o 0,6 
miljn. zł, jaj ptactwa o 0,4 miljn. zł,przędzy weł~ 
nianej () 0,4 mi1jn. zł. . 

Zmniejszył się wywóz siarczanu amonu o 0,9 
mi1jn . zł. . 

Zwiększył się przywóz następujących arty~ 
kułów: miedzi, blachy miedzianej o 2,0 miljn. zł, 
sKór surowych o 1;4 miljn. zł, wełny owczej suro
wej niepranej o 1,4 miljn. zł, skór futrzanych o 1,1 
miljn. zł, ryżu o 0,6 miljn. zł, żelastwa o 0,5 mi1jn. 
zł, żelaza i stali o 0,5 miljn. zł, kawy o 0,4 miljn. 
zł, odpadków -wełnianych 00,4 mitjn. zł. 

Zmniejszył się przywóz następujących art y
kułó.w: pomarańcz i · cytryn o 1,1 miljn. zł. elek
tryc.znych: maszyn, ' aparatów, przyrządów ich 
części o 0,6 miljn. zł, .garbników (bez drewna gar· 
barskiego) o 0,4 . miljn. zł, wełny owczej pranej 
00,4 miljn. zł. .. • .. 

Dnia 15.VII 1935 r. wyszedł z druku zeszyt 20 
"Wiadomości Statystycznych" Głównego Urzędu 
Statystycznego. wydawnictwa ukazującego się w 
językach polskim i francuskim dnia s-go, 15-go 
i 25-go każdego miesiąca. 

Zeszyt ten zawiera ostatnie wiadomości licz
bowe dotyczące: ogólnej sytuacji gospodarczej 
Polski, państw zagranicznych, produkcji rolni
czej i przemysłowej, handlu, komunikacji,cen, 
pracy, zrzeszeń gospodarczych, pieniądza i kIedy .. 
tu, skarbowości, samorządu, demografji izdro
wotności. 

Ponadto do zeszytu został załączony doda
tek, zawierający w skróconej formie ostateczn~ 
wyniki opracowania spisu ludności z dnia 9.XII 
1931 r. dla Komisarjatów P. P.: VI, VII, IX, XI, 
XIII, XIV, XV i wodny oraz XXVI. 

Z tablic specjalnych, umieszczonych w ze , 
szycie 20, wymienić należy: Drogi bite i gruntowe 
w Polsce; Działalność związkowych spółdzięlni 
mleczarskich . 

PJ'zygotowania do budo\\y pomnika 
l\łarszalka Józefa Piłs lldsldego. 

Stołeczny Komitet Budowy Pomnika Marszał
ka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przystąpił 
do realizacji uchwały komitetu z 7 czerwca r. b., 
akceptowanej przez wydział wykonawczy i pre· 
zydjum Komitetu Naczelnego Uczczenia Pamięci 
Marszałka Piłsudskiego oraz przez Panią Marszał. 
kową i P. Prezydenta Rzeczypospolitej. Przed 
opracowaniem i ogłoszeniem konkursll na pomnik 
Marszałka, który stanąć ma na placu na Rozdrożu 
(dawna Łobzowianka), koniecznem jest urbani· 
styczne rozwiązanie struktury całej dzielnicy, 
obejmującej również pole Mokotowskie. Ponieważ 
konkurs na rozplanowanie pola Mokotowskiego, 
łącznie z Rakowcem, ogłoszony w kwietniu b. r. 
przez Ministerstwo Spraw Wojskowych i Spraw 
Wewnętrznych, oraz zarząd miejski, za pośrednic
twem Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Sto
warzyszenia Architektów R. P., został wstrzyma
ny do czasu powzięcia odpowiednich uchwał 
przez Komitet Budowy Pomnika, Stołeczny Komi
tet porozumiał się obecnie z wymienionemi Mini
sterstwami, zarządem miejskim i instytucjami co 
do włączenia do konkursu zagadnień, wynikają
cych z uchwały komitetu. Obecnie opracowuje się 
warunki tego konkursu, zaś Towarzystwo Urba
nistów Polskich oraz Stowarzyszenia Architektów 
R. P. ogłoszą w najbliższych dniach uzupełnienia 
co do konkursu z kwietnia r. b. W. związku z po
wyższem termin nadsyłania prac konkursowych, 
który minął dn. 8-go lipca b. r., zostanie odpo
wiednio przedłużony. 

Ze zlotu harcerstwa w Spale. 

Komendant wyprawy angielskiej zakomuni
kował władzom zlotowym, że skauci angielscy 
przed wyjazdem zapoznali się dokładnie z życio
rysem Marszałka Piłsudskiego oraz, że delegacja 
angielska uda się na Sowiniec, celem złożenia hoł· 
'&iu Marsżałkowi Piłsudskiemu. 


