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Poz. 227. Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 sierpnia 1935 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 18 kwietnia 1935 r.
mocy obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na powiat Ostrów, Kępno, Krotoszyn
i Jarocin.
Poz. 228. Obwieszczenie Urzędu Długów Pań
stwa z dnia 2 września 1935 r. w sprawie umorzenia w drodze wykupu obligacji 7 % Pożyczki
Kolejowej.
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DZIAŁ URZĘDOWY.
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Zarządzenia Władz

Uroczystość rozpoczęła się mszą św., odpra-

228.

Naczelnych.
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OBWIESZCZENIE
URZĘDU Dł..UGÓW PA~STWA

z dnia 2

września

1935 r.

Podaje się do wiadomości, że na podstawie
§ 2 rozporządzenia Ministrów Skarbu i Komunikacji z dnia 20 maja 1932 r. w sprawie wykonania
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
22 marca 1928 r. o uregulowaniu: zobowiązań Pań
stwa Polskiego z tytułu przejęcia kolei LwówGranica Państwa pod Śniatyniem - Załuczem
(Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 426) zostały umorzone w
dniu 2 września 1935 r., zgodnie z planem umorzenia, ustalonym w załączniku do rozporządzenia Ministrów Skarbu i Komunikacji z dnia 24 sierpnia
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 679) w drodze
wykupu obligacje 7 % Pożyczki Kolejowej, oznaczone następującemi numerami emisyjnemi:
Nr. Nr. 16698 do 16744
" " 17353 " 17383
" " 17385 " 17476.
Ogółem 170 sztuk, każda wartości nominalnej
500 zł w złocie, na ogólną sumę nominalną
85.000 zł w złocie.

221.

Dyrektor

Urzędu Długów Państwa:

ZARZĄDZENIE

(-) Dr. Jakubowski.

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 sierpnia 1935 r.
sprawie nadania umowie . zbiorowej z dnia
18 kwietnia 1935 r. mocy obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na powiat Ostrów, Kępno,
Krotoszyn .i ,Jarocin.
W

Na zasadzie rozporządzenia z dnia 23 grudnia
1918 r. o umowach zbiorowych, wydziałach robotniczych i pracowniczych i załatwianiu zatargów
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 pruskiej (Dz. U.
R. P. Nr. 21, poz. 168) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Nadaję moc obowiązującą dla wszystkich robót budowlanych na powiat Ostrów, Kępno, Krotoszyn i Jarocin umowie zbiorowej z dnia 18 kwietnia 1935 r., zawartej W Ostrowie przez Związek
Pracodawców Budowlanych w Ostrowie z jednej
~trony a Związek ~raco~.ników ~udowlanych
l Pokrewnych Zawodow Z)ednoczema Zawodowego Polskiego z drugiej strony.
Tekst powyższej umowy został ogłoszony
przy obwieszczeniu Ministra Opieki Społecznej
z dnia 17 czerwca 1935 r. ("Monitor Polski"
Nr. 151, poz. 178).

§ 2.
Umowa wymieniona w § 1. zostaje wciągnięta
do rejestru umów zbiorowych powszechnie obowiązujących.

§ 3.
Przeglądanie akt rejestrowych Ministerstwa
Opieki Społecznej dozwolone jest każdemu w godzinach urzędowych. Pracodawcy i pracownicy,

dla których umowa, wymieniona w § 1,jest na mo.c y rozporządzenia niniejszego obowiązująca, mogą
żądać odpisów od stron, które umowę zawarły, za
zwrotem kosztów.

§ 4.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem

ogłoszenia.

Minister Opieki Społecznej:
(-l Jerzy Paciorkowski.

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.
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Z KancelafJi
P. Prezydenta Rzeczypospolitej,
Pan Prezydent Rzeczypospolitej mianował
wojewodę Władysława Raczkiewieza, b. marszałka Senatu, ambasadorem nadz ..vyczajnym na
uroczystości pogrzebowe J. K. M. królowej Belgów. W związku z powyższem p. ambasador Raczkiewicz udał się w dniu wczorajszym do Brukseli.

p.

w obecności P. Ministra Kościałkowskie
go w kościele Ojców Marjanów przez ks. dr. Stefana Sydrego, przełożonego klasztoru XX. Marjanów na Bielanach.
Po mszy &w. P. Minister wraz z otoczeniem
udał się do sali aktowej Zakładu XX. Marjanów,
gdzie odbył się akt wręczenia dyplomu.
W przepełnionej i pięknie udekorowanej sali
powitał P. Ministra, składając mu hołd, ks. dr. Sydry. Następnie zabrał głos prezes Tow. Przyjaciół Marymontu, Bielan i okolic płk. Szomański,
zaznaczając na wstępie, że obecna uroczystość jest
skromnym wyrazem uczuć wdzięczności, którą ży
wią dla P. Ministra obywatele Bielan 'i Marymontu za okazywane zrozumienie potrzeb tych prżed
mieść, które P. Minister otaczał zawsze troskliwą i czujną opieką. Mówca w toku dalszego swego przemówienia przypomniał przeżycia z katastrofy zeszłorocznej powodzi, gdy w krytycznym
momencie P. Minister znalazł się na zagrożonym
odcinku wału marymonckiego. obejmując osobiście kierownictwo akcji ratunkowej. Dzięki zarządzeniom P. Ministra oraz ofiarnej pracy kierownictwa technicznego i robotników, zdołano
opanować rozszalały żywioł.
Przemówienie swe
zakończył mówca okrzykiem na cześć P. Ministra,
pierwszego orędownika i opiekuna przedmieść.
Po przemówieniu płk. Szomański wręczył
P. Ministrowi dyplom członka honorowego Towarzystwa.
P. Minister Kościałkowski w odpowiedzi swej
podziękował za dowody serdeczności oraz za d~
plom i zaznaczył, że Marymont, Bielany i okolice
są to niewątpliwie najpiękniejsze dzielnice stolicy. P. Minister sądzi, że rozwój tych dzielnic jest
na dobrej drodze, chodzi tylko o to, by umieć za- .
chować to, czem przyroda sama je tak hojnie obdarowała. Z Bielan, kościoła i . klasztoru uczynić
można perłę Warszawy.
Trzeba tylko, aby ich
opiekunowie umiłowali sprawę, mieli dobrą wolę,
wytrwałość i upór w pracy.
Przemówienie swe zakończył P. Minister wyrażeniem życzeń powodzenia tych przedmieść, poczem wzniósł okrzyk za pomyślny rozwój tej najpiękniejszej dzielnicy Warszawy.
Okrzyk podchwycili owacyjnie licznie zebrani mieszkańcy przedmieścia.
Uroczystość zakończyła się odegraniem przez
orkiestrę P. W. "Pierwszej Brygady".
--000-

--000-

I

Z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych.

Z okazji otwarcia 15-tych Targów Wschodnich we Lwowie, P. Minister Spraw Wewnętrz
nych Marjan Zyndram Kościałkowski przesłał na
ręce prezydjum Targów depeszę z życzeniami jaknajwiększego i zasłużonego powodzenia.

..
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W czoraj na Bielanach odbyła się uroczystość
wręczenia P. Ministrowi Spraw Wewnętrznych
Marjanowi Zyndram Kościałkowskiemu dyplomu
honorowego członka Tow. Przyjaciół Marymontu,
Bielan i okolic, nadanego w dowód uznania za zasługi, jakie P. Minister położył dla tych dzielnic
na stanowisku prezydenta m. st. Warszawy.
Na uroczystość przybyli: Wiceminister Spraw
Wewnętrznych Korsak, wojewoda Jaroszewicz,
wiceprezydenci miasta Ołpiński i Kulski, dyr. departamentu M. S. Wewn. Kawecki, prezes Związ
ku Tow. Przyjaciół Wielkiej Warszawy, b. wice~
marszałek Senatu Boguc;ki, dyr. Związku Wendołowski oraz członkowie Tow. Przyjaciół Bielan,
Marymontu i okolic · z prezesem płk. Romanem
, Szamańskim i wiceprezesem Zagórskim na czele.

Z Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.
P. Minister Spraw Zagranicznych Józef Beck

wyjechał w dniu wczorajszym do Genewy na nadzwyczajną sesję

Rady Ligi Narodów.
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Z Nlinisterstwa
Spraw Wojskowych.
Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowyell
gen. bryg. Kasprzycki nadesłał następującą depeszę na ręce Komitetu Organizacyjnego obchodu
20-lecia wymarszu Bataljonu Warszawskiego
P. O. W. do Pierwszej Brygady Legjonów Polskich:
.
"Nie mogąc wziąć osobiście udziału w dzisiej·
szej uroczystości, łączę się w oddaniu hołdu bohaterskiemu dowódcy i poległym żołnierzom Ba..
taljonu Warszawskiego w 20-ą rocznicę · wy"
marszu w chlubne walki o niepodległość, zebra..
nym zaś Ich towarzyszom broni przesyłam moje
naj serdeczniejsze życzenia"~

