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TRE.~C 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. 142. Zarządzenie o nadaniu Złotego 
Krzyża Zasługi. 

Poz. 143. Obwieszczenie Ministra Skarbu 
z dnia 24 kwietnia 1937 r. o wartości jednego gra
Ula czystego złota. 

Poz. 144. Obwieszczenie Ministra Opieki Spo
łecznej z dnia 19 kwietnia 1937 r. w sprawie poda
nia o nadanie uUlowie zbiorowej z dnia 25 UlarC8 
1937 r., ustalającej warunki pracy i płacy w prze
myśle budowlanym, mocy powszechnie obowiązu
jącej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych 
na obszarze powiatu międzychodzkiego. 
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WYSZEDŁ Z DRUKU NR 33 DZIENNIKA 
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 30 KWIETNIA 1937 R. t ZAWIERAJĄCY 
TREŚC NASTĘPUJĄCĄ: 

USTAWY: 

Poz. 251 - z dnźa 20 kwietnia 1937 r. o ratyli
kocji trzeciego porozumienia do umowy gospodar
czej między Rzecząpospolitą Polską · a Rzeszą Nie
mi'ecką z dnia 4 lislopada 1935 r., podpisanego w 
:Warszawie dnia 21 grudnia 1936 r. 

Po'z. 252 - z dnia 20 kwietnia 1937r. o ratyli
kacji podpisanego w Paryżu z dnia 15 grudnia 193(j 
r. porozumienia o przedłużeniu prowizorycznego 
układu handlowego między Polską a Francją z dnia 
18 Hpca 1936 r. i o zmianie art. 5 tego układu. 

Poz. 253 - z dnia 20 kwietnia 1937 r. o ratyli
kacji porozumienia między Polską a Szwajcarią w 
formie wymiany not z dnia 28 października 1936 r., 
dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów 
na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy. 

Poz. 254 - z dnia 20 kwietnia 1937 r. o raty
fikacji konwencji o ujednostajnieniu niektórych pra
wideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego slat
ków powie:frznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 
maja 1933 r. 

Po'z. 255 - z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Świę
cie Niepodległości. 

KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE: 

Poz. 256 - o ujednostajnieniu niektórych za
sad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności 
właścicieli statków morskich, podpisana w Brukse
li dnia 25 sierpnia 1924 r. 

Poz. 257 - Oświadczenie rządowe z dnia 22 
kwietnia 1937 r. o złożeniu przez Polskę i inne Pań
stwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji mię
dzynarodowej z dnia 25 sierpnia 1924 r. o ujedno
stajnieniu niektórych zasad do,tyczących ogranicze
nia odpowi.edzialnośd właścicieli statków morskich 
i o przystąpieniu szeregu Państw do tej konwencji. 

Poz. 258 - o ujednostajnieniu niektórych za
sad d,otyczących konosamentów, podpisana w Bru
kseli dnia 25 sierpnia 1924r. 

Poz. 259 - Oświadczenie rządowe z dnia 22 
kwi'e'tnia 1937 r. o złożeniu przez Polskę i inne Pań
stwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji mię
dzynarodowej z dnia 25 sie'rpnia 1924 r. o ujedno
stajnieniu niektórych zasad clolyczqcych konosa
mentów i o przystąpieniu szeregu Państw do tej 
konwencji. 

Poz. 260 - o ujednostajnieniu niektórych za
sad, odnoszqcych się do przywilejów i hipotek mor
skich, podpisana w Brukseli dnia 10 kwietnia 
'1926 r. 

P,oz. 261 - Oświadczenie rządowe z dnia 22 
kwietnia 1937 r. o złożeniu przez Polskę i inne Pań
stwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji mię
dzynarodowej z dnia 10 kwielnia 1926 r. o ujedno
stajnieniu niektórych zasad, odnoszqcych się diJ 
przywilejów i hipotek morskich i o przystqpieniu 
s.~eregu Państw do tej konwencji. 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 262 - Spraw Wewnętrznych z dnia 11 
kwie,tnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Mini
strem Sprawiedliwości o rozszerzeniu granic m. 
Tarnopola w województwie tarnopolskim. 

Poz. 263 - Spraw Wewnętrznych z dnia 14 
hwielnia 1937 r. o odjęciu uprawnień zarządom 
gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych 
i przekazaniu tych uprawnień wydziałom powiato
wym w województwie _poznańskim. 

Poz. 264 - Opieki Społecznej z dnia 12 kwie
tnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o 
egzaminie dla techników dentystycznych. 

Poz. 265 - Sprawiedlfwości z dnia 22 kwietnia 
1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Opie
ki Społeczne;, Przemysłu i lIandlu, Rolnictwa i Re
lorm Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o przeka
zaniu w okręgach niektórych sqdów apelacyjnych 
powoływania ławników sqdów pracy i sqdów o·krę
gowych prezesom sqdów apela,cyjnych. 

Poz. 266 - Sprawiedliwości z dnia 22 kwiet~ 
. nia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem . 

Rolnictwa i Reform Rolnych o wynagrodzeniu no
tariuszów w sprawach związanych ze sprzedażq 

. działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy 
ustawy o wykonaniu relormyrolnej. 

DZIAŁ URZĘilOWY. 
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Zarządzenia Władz Naczelnych. 

-000--

142. 

ZARZĄDZENIE. 

Na zćLSadzie ad. 5 ustawy z dnia 23 c.zerwca 
1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 458) nadaję 

ZŁOTY KRZY2 ZASŁUGI 

po raz pierwszy 

za zasługi na polu pracy społeczp.ej 

Helenie Miklaszewskiej w Łodzi.. 

W,arszawa, dnia 30 kwietnia 1937 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
(-l I. Mościcki. 

Prezes Rady MiniS'trów: 
~(-l Sławoj Składkowski. 

--«)Oo---

143. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 24 kwietnia 1937 r. 

o wacloścl jednego grama czystego złota. 

Na podstawie art. 36 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. 
o wierzytelnościach w walutach zagranicznych 
(Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 509) oraz rozporządze
nia Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1934 r. w 
sprawie ohliczania i ogłaszania wartości złota 
(Dz. U. R. P. Nr 72, poz. 694) - ustalam na mie
siąc maj 1937 r . wartość jednego grama czystego 
złota na pięć złotych 92,44 grosz.a. 

Minister Skarbu: 
.(-) E. Kwiatkowski. 

144. 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 19 kwietnia 1937 r. 

w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z 
dnia 25 IIl8rca 1937 r., ustalającej warunki pracy 
i płacy w przemyśle budowlanyUl, UlOCy powszech
we obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw 
budowlanych na obszarze powiatu międzychodz-

kiego. 

Związek Pracowników Budowlanych i Po
krewnych Zawodów Zjednoczenia Zawodowego 
Polskiego w Poznaniu wniósł do Ministerstwa 
Opieki Społecznej w myśl § 2 rozporządzenia z 
dnia 23 grudnia 1918 r. o umowach zbiorowych, 
wydziałach robotniczych i pracowniczych oraz o 
rozjemstwie w zatargach pracy (Dz. Ust. Rzeszy 
Niem., str. 14561 podanie o nadanie mocy po
wszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsię
biorstw budowlanych na obszarze powiatu między
chodzkiego umowie zbiorowej, zawartej w Mię
dzychodzie w dniu 25 marca 1937 r. pomiędzy pra
codawcami, wymienionymi w umowie zbiorowej
z jednej, a Związkiem Pracowników BudOlWła
nych i Pokrewnych Zawodów Z. Z. P. oraz Ko
miJS,ją Zarobkową Związku - z drugiej strony. 

Tekst umowy podany jest poniżej. 
Sprzeciwy w sprawie nadania powyższej umo

wie mocy powszechnie obowiązującej wnosić nale
ży do Ministerstwa Opieki Społecznej w ciągu dni 
14 od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

Minister Opieki Spolecznej: 
(-) M. Kościałkowski. 

Załącznik do Obwieszczenia Ministra 
Opieki Społecznej z dnia 19 kwietnia 
1937 r_ (poz. 144). 

UMOWA ZBIOROWA. 

Pomiędzy niżej podpisanymi pracodawcami 
zawodu budowlanego z powiatu międzychodzkiego 
z jednej str,ony a Związkiem Prac,owników Bu
dowlanych i Pokrewnych Zawodów Z. Z. P. Sekre
tariat w Poznaniu i upoważnioną przez członków 
Związku Komisją Zarobkową, z drugiej strony -
na posiedzeniu odbytym w dniu 25 marca 1937 r. 
w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Międzychodzie 
pod przewodnictwem Józefa Rojszyka, p. o. pod
inspelktora pra'cy, zawarto następującą umowę 
zbiorową, ustalającą warunki pracy i płacy pra
cowników w zawodzie budowlanym w powiecie 
międzychodzkim: 

§ 1. 

Umowa mmeJS1;a obowiązuje wszystkie mIeJ" 
sca pracy na całym terenie powiatu międzychod'Z" 
kiego. 

§ 2. 

Przyjmowanie i zwalnianie pracowników od
bywa się w sposób, prz,ewidziany w odpowiednich 
ustawach i rozporządzeniach. 

Do pracy przyjmuje się w pierwszym rzędzie 
pracowników zorganizowanych. 

§ 3. 

Czas pracy wynosi 4-6 godzin na tydzień, tj. od 
poniedziałku do piątku po 8 godzin a w sobotę 6 
godzin. 

§ 4. 

Od dnia l kwietnia 1937 r. obowiązują nastę
pujące minimalne sŁawki płac godzinnych: 
l) czeladnik mu.rarski i ciesielski po 

dwóch latach po wyuczeniu • 0.70 zł 
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2) Czeladnik murarski i ciesielski do 
.dwóch lat po. wyuczeniu i w wieku 
ponad 65 lat . 

3) Rohotnik budowlany. • . . 
4) Płace ustalone dla murarza i cieśli od

noszą się również do prac wykonywa
nych w przedsiębiorstwach robót ziem
nych. 

§ 5. 

0.65 zł 
0.42 zł 

Wypłaty dok{)nywa się tygodniowo bezpo
średnio po ukończonej pracy w sobo.tę. 

§ 6. 

Strony zawierające niniejszą umowę nie wy- . 
kluczają pracy akordowej z wyłączeniem ścian ka
pitalnych, wykonywanych z cegieł. 

Tam, gdzie prace akordowe bywają wykony
wane, musi być zawarta taryfa akord{)wa. Przy 
akordzie gwarantuje się 15% ponad stawkę płac 
godzinnych. 

§ 7. 

Strony wybierają komisj ę, składającą się po 
jednym członku z każdej strony: 

a) do kontrolowanJi,a budowli, 
b) do zwalczania partactwa w zawodzie bu

dowlanym. 

,§ 8. 

,Warunki umowy indywidualnej mniej korzyst
ne dla pracownika, niż umowa niniejsza przewiduje, 
są nieważne i ulegają zastąpieniu przez odpowie
dnie postanowienia umowy niniejszej, natomiast 
,warunki korzystniejsze pozostają w mQcy. 

§ 9. 

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 1 kwiet
nia 1937 r. do. dnia 31 marca 1938 r. 

O ile na trzy miesiące przed jej upływem, L j. 
n~później do dnia 31 grudnia 1937 r., nie nastąpi 
pisemne jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze 
stron, prz~dłuża się umowa niniejsza automatycz
nie Q dalszy rok z zachowaniem powyższego ter
minu wypowiedzenia. 

Międzychód, dnia 25 marca 1937 r. 

Pracodawcy: 
(-) Jan Bartkowiak, Mistrz murarski z Mię

dzychQdu 
1(_) H. Zeinert, BudQwniczy z Międzychodu 
(-) Kaczmarek Stefan, przedsiębiorca budo

wlany z Międzychodu, 
(-) St. Ciebie/ski, z up. Marcina Ciebielskie

J!o., Mi'strza ciesielskiego. z Sierakowa· 
'(-l K. Nowicki, Mis,trz ciesielski z Sierakowa 
(-) Jandy Roman, Przedsiębio.rca budowla

ny z Wielo.wsi. 

Pracobiorcy: 
Związek Pracowników Budo.wlanych i Pokrewnych 
ZawQdów Z. Z. P. w Rzeczypospolitej Polskiej, 

Kiero.WIl. Okręgowy Poznań, 
(-) Mikołaj Nader (-l toinierek Jan 

(-) Kuska Roman 
(-) Dorożala Jan (-l Szejnerl Edward 
:(-) Herlfe'l'l Jan (-l Kolano! Franciszeh 

(-l J. Rojszyk 
p. o. podinspektora pracy. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 
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Z Kancelarii P .. Prezydenta 
Rzeczypospolitej. . 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął WCZo.
rai P. Prezesa Rady Ministrów J!en. F. Sławoj 
Składkowskiego. i P. Wiceprezes,a Rady Ministrów 
inż. E. Kwiatko.wskiego., którzy refero.wali o hie
zących pracach Rządu. 

• •• ' . 
Pan Prezydent Rzeczypospo1itej przyjął wczo

raj po południu P. Ministra Spraw Zagranicznych 
~ózefa Becka. 

• • 
Pan Prezydent Rzeczypo.spolitej przyjął wc~o

~ pre.zesa Związku Dziennikarzy R. P. red. Mie
czysława Ścieżyńskiego. 

.. • 

MONITOR POLSKI. - Dnia 30 kwietnia 1937 r. 

Pan Prezydent Rzeczyp'ospolitej przyjął wczo
raj prof. Kosibę, kierownika polskiej wyprawy do 
Grenland ii, który zapoznał Pana Prezydenta z ce
lami naukowymi ekspedycji. 

• • 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej pro.I. Ignacy 

Mościcki przyjął wczoraj przedstawioną Mu przez 
P. Prezesa Rady Ministrów gen. F. Sławoj Skład
kowskiego delega,cję komitetu wystawy "Kultu
ra i praca wsi" w Liskowie, w osobach ks. prała
ta Blizińskiego, starosty kaliskiego Ostaszews~ie. 
go., prezesa miejscowego kółka rolniczego A . Pląt- . 
kowskiego i &ospodn,rza z Liskowa J. Brusia. 

Delegacja zaprosiła . Pana Prezydenta Rze
czypo,spohtej na otwarcie wystawy, w którym Pan 
Prezydent ohiecał wziąć udział. 

--000--

Z Prezydiun'l Rady Ministrów. 
P. Prezes Rady Ministrów gen. F. Sławoj . 

Składkowski przyjął wczo,raj delegację RQdziny 
Policyjnej z p. generałową L. Zamorską na czele, 
która zaprosiła P. Prezesa Rady Ministrów na 
otwarcie Domu Dziecka Rodziny Policyjnej w So.
chaczewie. 

Następnie P. Prezes Rady Ministrów przyjął 
posła Mincberga. 

• • • 
P. Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw 

Wewnętrznych gen. F. Sławoj Składko.wski doko
nał w dniu wczo'I'ajszym inspekcji biur starostwa 
grodzkiego śródmiej,sko. - warszawskiego przy ul. 
Nowogrodzkiej 21. Inspek,cja miała na celu k,o~
trolę punktualności urzędników w przybywamu 
do pracy, to,ku urzędowania w poszczególnych re
feratach, zwłaszcza w referacie zdrowia i wete
,rynary:jnym, oraz sposobu przyjmowania intere
sanlów. 

P. Prezes Rady Ministrów stwierdził, że na. 
28 osób, ora,cujących w starostwie, braHo o godz. 
B-ej dwó~h urzędników, których nieobecność nie 
była usprawiedliwiona. P. Prezes Rady Ministrów 
polecił przeprowadzić do.chodzenie i ukarać Qpi~
szałY'ch w przybywaniu do pracy. W spraWIe 
przyjmowania interesantów przez starostę, zosta
ło stwie,rdzonc, że w czasie od 1 do. 28 kwietnia 
zostało przyjętych 50 osób, co stanowi zaledwie . 
dwie osoby dziennie. Pan Prezes Rady Ministrów 
polecił starOoście więcej wnikać w potrzeby ludno
ści i jej sprawy oraz wydatnie zwiększyć ilość 
przyjmowanych osób. 

'. '. • 
Pan P'I'ezes Rady Ministrów gen. F. Sławoj 

Składko.wski przesłał na ręce wdowy po Teodo
rze Toeplitzu następującą depeszę kondolencyjną: 

"J. W. pani HaHna TQepli:tz.o'Wa, Otrębusy. 

Bo.tejąc nad stratą wybitnego o.bywatela.i z.m: 
słu:honego działacza na polu sPo.łecznym, Jakiej 
doznaliśmy ze śmiercią ś. p. męża pani, składam 
jej wyrazy serdecznego współc:z.ucia. 

(-) Słalwoj Składkowski, 
Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw 

Wewnętrznych" • 

---000---

Z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na pod
stawie art. 33 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w 
przedmiocie tym<c.zasowych przepisów prasowy<ch 
(Dz. Pr. P. Nr 14, poz. 186), § 26 ustawy praso
wej z dn. 17 grudnia 1862 r. (Dz .. Pr. P. Nr 6 ex 
1863) oraz § 14 ustawy prasowe; z dnia 7 maja 
1874 r. (Dz. U. Rz. Nr 16, str. 65) w brzmieniu 
art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, 
poz. 976) przywróciło debit pocztowy czasopismu 
Lu" wydawanemu w języku francuskim w Pa-

" , d b' d ryżu, a pozbawionego e 1Łu pocztowego '. ecy-
z.ją Ministe,rstwa Spraw Wewnętrznych z dma 21 
kwietnia 1936 r. (Monitor Po.lski Nr 1pl, str. 2). 

---000--

Z Ministerstwa Skarbu. 

W dniu 28 b. m. P. Wiceprezes Rady Mini
strów inż. E. Kwiatkowski przy;jął w obecno'ści 
P. Wic-em:inistra GrodYl'iskiego i pp. dyrektorów 
Martina i Lubowjckiego delegację Związku Miast 
na czele z przewodniczącym Zjazdu p. St. Sta
rzyńskim, prezydentem m. sL Warszawy . 

Nr 99. 

W czasie dwugodzinnej audiencji porusZQn() 
szereg spraw miejskich na tle ogólnej nasze; sytuacji 
gospodarczej. Delegacja przede w'szystkim zapowie
dz,iala przedstawienie P. Wiceprezesowi Rady Mi
nistrów wszystkich licznych uchwał Zjazdu po 
uporządk{),waJniu całego obfitego materiału, jaki 
dał ten Zjazd. 

W związku z oczekiwctną nadzwycza,jną se
sją parlamentu, delegacja podkreśliła ważno śĆ 
i pilność sprawy zwiększenia uprawnień podat
kowych miast w myśl rządowego. projektu noweli 
do ustawy o finans:ach komunalnych, a przede 
wszystkim sprawy dodatku na rzecz miast do 
państwowego podatku dochodowego, wprowadzo
nego do rządowego. projektu przez sejmową ko
misję administracyjnQ-samorządową. 

Nie mniej ważną i pilną sprawą jest . uchwa
lenie przewidzianego. w rządowym prQjekcie usta
wy drogowej po(htku drogo.wego na rzecz miast 
wydzielonych i zapewnienie miastQm niewydzie
lonym udziału we wpływach z istniejącego już po
datku drogo.wego, pOobieranego od ich mieszkań
ców przez p'o,wiatowe związki samorządOowe. 

Ważność i pilność przede wszystkim tych 
spraw delegacja uz,asadniła koniecznością akty
wizacji gospodarki miast, dykt-owaną zarówno 
ogólnymi względami gosp<lcla,rczymi, jak i potrze
bą zwiększenia zatrudnienia przez miasta bezr<Y 
hotnych, stQ,sownie do znajdujących pełne zrozu
mienie wezwań P. Prezesa Rady Ministrów gen. 
Sławoj Składkowskiego.. 

P. Wiceprez,es Rady Ministrów podkreślił 
ugruntowanie się już u na,s pQwszechnego zrozu
miepia znaczenia rozwQju miast dla całego życia 
gospodarczego. 

Wskazując na oczekiwane, dodatnie dla fi: 
nansów miast, skutki widOocznej poprawy ogólnej 
konitmktury gospodarczej, P. Wiceprezes Rady 
Ministrów ośmadczył, iż weźmie pod rozwagę 
zwiększenie upra'wnień finaI1JSo.wych miast, uzna
jąc, iż w danym razie posiada istQtne znaczenie 
m. in. ta o,koliczno.ść, że z nowych uprawnień mia
sta ko.rzystać będą mogły na podstawie uchwał 
rad mi,ejskich każdego. miasta, które pQdlegać bę
dą zatwierdzeniu władzy nadzorczej. 

P. Wiceprezes Rady Ministrów oznajm1ł na
stępnie, iż zamierza uregulować stosunki między 
Skarbem Państwa a Komunalnymi Kas,ami 
Oszczędności w ten spo,sób, aby przy zwiększonej 
płynności Ko.munalnej Kasy Oszczędności instytu
cje miejskie i miejscowe czynniJki gospodarcze 
mogły w· szerszym, niż dotychczas, zakresie korzy
stać z celowych i gospodarczo uzasadnionych 
kredytów. 

W końcu stwierdził P. Wiceprezes Rady Mi
nistrów konieczność podziału u nas ról w akcji spo~ 
łecznej i zadaniach instytucyj pubHcznych, co m. in. 
może usunąć PQw{)dy do pretensji, ja:kie zgłasza
ją miasta wo.bec władz i instytucyj publicznych 
z tytułu należno,ś,ci za różne świadczenia miast 
dla tych władz i iIIlstytucyj. 

Delegacja Zjazdu Miast była przyjęta również 
tego samego dnia przez P. Wiceministra Spraw 
Wewnętrznych Kors,aka. W czasie dłuższej audien
cji obszernie zostały omówione naiisto.tniejsze 
sprawy miejskie na tle uchwał ostatniego Zjazdu 
Miast. 

• • 

Urząd Długów Państwa komunikuje, że w dniu 
29 kwietnia 1937 r. wylosowane zQstały do umo
rzenia Bony Funduszu Inwestycyjnego. oznaczo.
ne Nr Nr 412, 3791, 5212, 11389, 30374, 33740 
i 39253. 

-000-

Z Ministerstwa Sprawiedliwości. 
P. Minister Sprawiedliwo.ści WitQld Grabow

ski udaje się wkrótce do. Berlina. Wyj,azd ten ma 
charakt~r rewizyty w związku z bytnością w War
szawie w r. 1936 ministra Rzeszy dr Franka, pre
zesa akademii prawa niemieckiego. Przy tej okazji 
P. Minister Graoowski wygłosi odczyt na plenar
nym posiedzeniu wspomnianej akademii, podob
nie jak minister Frank w czasie swej gościny 
w Warszawie. 

--000-

Z Ministerstwa W.. R. i O •. P. 
Na podstawie sprawozdań, złożonych przez 

kuratora Qkręgu szkolnego lwowskie~o i delegata 
Ministerstwa W. R. i O. P. w spraWie przebwgu 
egzaminów dojrzało-śc.i ?a terenie o~ręgu szkoln~
go lwowskiego, P. Mmlster W. R. l O. P. pol~cIł 
kurato.rowi unieważnić przeprowadzone egzammy 
piśmienne w tych szkołach, w których abiturie~ci 
kQrzystali z tematów, uzyskanych w drodze Dle
legalnej . . 


