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Poz. 431. Zarządzenie Ministra Spraw We- '
z dnia 3 paździe~a 1936 r. w spra- :
wie zatwierdzenia herbu miasta Kamionki Strumi- .

z Głównego

432.
ZARZĄDZENIE

.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Urzędu

Statystyeznege.

Według tymczasoWych . obliczeń Głównego
Urzędu Statystycznego, handel zagraniczny 'P olski i W. M. Gdańska we wrześniu b. r. przedstawiał się następująco:

.
.,
Przywóz: 289.262 ton wartości 97.037 tys . .zł.
Wywóz: 1.187.431 ton, wartości 89.319 tys. zł.
łowej.
w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Gniezna.
Ujemne saldo we wrześniu r. b. wynosi więc
7.718 tys. zł.
'
PoZ. 432. Zarządzenie Ministra Spraw We- ,
Na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia ,
Dane . handłu zagranicznego za wrzesień r,,".
wnętrznych z dnia 3 października 1936. r. w spra- '
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia wykazują bardzo znaczny wzrost obrotów handlowie zatwierdzenia herbu miasłaGniezna.
1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz wych z .zagranicą. W porównaniu do miesiąca, ROPoz. 433. Zarządzenie Ministra Spraw We- , o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. przedniego obroty zwiększyły się o 13 miln. zł.
wnętrznych z dnia 3paździemika 1936r. w spraR. P. Nr 115, poz. 980) w brzmieniu rozporządze Bardzo poważny wzrost wykazują również obrowie zatwierdzenia herbu miasta Szczekocin.
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listo- ty za 9 miesięcy r. b. w porównaniu z analogiczpada 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 629) - po nym okresem r. ub., gdyż wzrosły one o 169
porozumieniu się z Ministrem Wyznań Religijnych mHn. zł.
i Oświecenia Publicznego - zatwierdzam herb
Ten znaczny wzrost obrotów należy przypimiasta Gniezna w następującej postaci:
sać pomyślnemu zjawisku ożywienia produkcji.
WYSZEDŁ Z DRUKU NR 79 DZIENNIKA
W polu czerwonym orzeł biały, bez korony, W szczególności w przemysłach włókienniczym,
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z
zwrócony
w prawo; dziób i szpony orła złote. Nad hutniczym, metalowym daje się zaobserwować
DNIA 19 P AtDZIERNIKA 1936 R., ZA WIERAzwiększenie zapotrzebowania na surowce.
Tak
tarczą
herbową
korona złota.
JĄCY TREŚC NASTĘPUJĄCĄ:
np.:
przywóz
złomu
żelaznego
w
ciągu
pierwszych
Jeden wizerunek zatwierdzonego .herbu poDEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ zostaje w przechowaniu Zarządu Miejskiego mia- 9-ciu miesięcy 1935 r. wynosił 281 tys. ton, gdy
sta Gniezna, drugi identyczny - w przechowaniu w tym samym okresier. b. 323 tys. ton. PrzyWóz
towarów włókienniczych, prawie wyłącznie suPoz. 551 - z dnia 10 października 1936 r. w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
rowców,
wynosił w okresie styczeń - wrzęsień
sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rze1935
r.
95
tys. ton, gdy w tym samym okresie
Za Ministra Spraw Wewnętrznych:
czypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o upor.
b.
109
tys. ton.
. ,., "
sażeniu wojska,.
t-...:}. WI. Korsak,
Podkr'eśHć ' ńależy, , ż.e wzrost przv*ózó Iiie -,
.
.
.
,
Podsekretarz Stanu.. oznacza 'równoległego wzrostu natychmiastowye:h
OBWIESZCZENIE MINISTRA. .
płatności z tego tytułu. Tak np. przy likwidowa--000-niu zamrożonych należności zagranicznych przez
Poz. 552 - Rolnictwa i Relorm Rolnych z dnia
przywóz towarów należności za te towary są ju~
17 września 1936 r. w sprawie . ogłoszenia ;ednoli-I
pokryte; w razie korzystania z pożyczek zagratego tekstu ustawy o wyścigach konnych.
433.
niczny<:h w formie kredytowanego przywozu towarów - płatności są odraczane.
ZARZĄDZENIE
W porównaniu do sierpnia r. b. zwiększył się
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
wywóz następujących artykułów (w miln. zł):
jęczmienia o 3,5, cukru o 1,3, koksu o 1,2, szynek,
z dnia 3 października 1936 r.
polędwic wieprzowych w opa:kowaniu hennetycznym o 0,9, węgla o 0,7.
DZIAŁ URZĘDOWY.
w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Szczekocin.
Zmniejszył się wywóz następujących artykułów (w miln. zł): bekonów o 1,9, pszenicy o 1,5,
-000-Na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia jaj o 1,2, nawozów o 0,9, bali, desek, łaŁ, oP!)Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia łów o 0,9.
1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz
Zwiększył się przywóz następujących artyo oznakach. chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. kułów (w miln. zł): żelastwa o 2,7, wełny owczej
Zarządzenia Władz
R. P. Nr 115, poz. 980) w brzmieniu rozporządze surowej niepr.anej o 2,6, bawełny i odpadków o 0,8.
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listoZmniejszył się przywóz następujących arty-000-pada 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 629) - po kułów (w miln. zł): tytoniu i wyrobów tytonioporozumieniu się z Ministrem Wyznań Religijnych wych o 0,9, skór surowych o 0,6.
i Oświecenia Publicznego - zatwierdzam herb
431.
•
*
•
miasta Szczekocin w następującej postaci:
Główny Urząd Statystyczny ogłosił tymczaW polu złotym panna w koronie, ręce roz- sowe dane, dotyczące ruchu naturalnego ludności
ZARZĄDZENIE
szerzone
mają<:, na niedźwiedziu czarnym siedzij
w II kwartale 1936 roku. W kwartale tym zareje'- '
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
suknia na niej czerwona z białym giezłem u szyi, strowano: małżeństw 61.056, urodzeń żywych
twarz i ręce barwy naturalnej, włosy ciemne.
235.351, zgonów ogółem 112.848, zgonów: niemo,
z dnia 3 października 1936 r.
Jeden wizerunek zatwierdzonego herbu po- wląt 26.863; przyrost naturalny ludności wyniósł
w sprawie zatwierdzenia herbu miasta Kamionki zostaje w przechowaniu Zarządu Miejskiego mia- 122.503. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców
sta Szczekocin, dru~i identyczny - w przechowa- liczby powyższe dają: małżeństw 7,2, urodzeń 27,8,
Strumilowe;.
niu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
zgonów 13,3, przyrostu naturalnego 14,5. Liczba
Na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia
zgonów niemowląt na 100 urodzeń żywych wyZa Ministra Spraw Wewnętrznych:
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia
niosła 12,1.
1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz
Ogólna liczba małżeństw. zrurejestrowanych
(-) Wł. Korsak,
o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz. U.
Podsekretarz Stanu. od początku roku (I półrocze) wyniosła 143.669
R. P. Nr 115, poz. 980) w brzmieniu rozporządze
(w I półroczu 1935 r. 138.886), urodzeń - 454.437
nia Prezyd-enta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopa(443.744), zgonów - 236.578 (261.846), zgonów
da 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 629), - po
niemowląt 53.999 (59.378); przyrost naturalny
porozumieniu się z Ministrem Wyznań Religijnych
w I półroczu wyniósł 217.859 (181.898).
i Oświecenia Publicznego - zatwierdzam herb
W licbach względnych (na 1000 mieszkań
miasta Kamionki Strumiłowej w następującej poców) liczba małżeństw w I półroczu wyniosła
DZIAŁ . NIEURZĘDOWY.
sta::i:
,
'
(liczby w nawiasach dotyczą I półrocz'a) 8,5' (8,4),
urodzeń żywych 26,9 (26,7), zgonów 14;0 (15.8),
W tarczy błękitnej, ze złotą bordiurą, trzy ka-oO()przyrost naturalny 12,9 (10,9), zaś liczba' zgonów
mienie czerwone w oprawie złotej, w roztrój niemowląt na 100 urodzeń żywych 12,2 (13,6).
dwa u czoła, jeden w dole.
Jeden wizerunek zatwierdzonego herbu po•
•
zostaje w przechowaniu Zarządu Mie;skiego miaDnia 16.X. wyszedł z druku zeszyt 29 "Wiasta Kamionki Strumiłowej, drugi identyczny domości Statystycznych" Głównego Urzędu StaP. Prezes Rady Ministrów gen. dr Sławoj tystycznego, wydawnictwa ukazującego się w ję
w przechowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrz-'
Składkowski odwiedził w sobotę p. marszałka Senych,
zykach polskim i francuskim dnia l-go, 15-go
natu Aleksandra Prystora.
i 25-~o każdego miesiąca.
Za Ministra Spraw Wewnętrznych~
Tematem rozmowy były sprawy, związane z
Zeszyt ten zawiera ostatnie wiadomości licz·
. (-l Wł. Korsak,
programem prac najbliższej sesji zwyczajnej ciał bowe dotyczące: ogólnejsyŁuacji gospodarczej
Podsekretarz Stanu. ustawodawczych.
Polski, państw zagranicznych, produkcji rolniczej
WnęlrTonych

z dnia 3 października 1936 r.

,

Naczelnych

Z Prezydium Rady Ministrów.

•

M.oNITOR PO.L SKI.-Dnia 19 października 1936 r.

i przemysłowej, handlu, komunikacji, cen, pracy,
zrzeszeń

gospodarczych, pieniądza i kredytu,
skarbowości, samorządu, demografii i zdrowotności.

Ponadto do zeszytu zosłał załączony dodatek, zawierający w skrócon ej formie ostateczne
wyniki opracowania spisu ludności z dnia 9.XII.
1931 r. dla powiatów: Częstochowa, Miechów, · Piń
czów, miasta Częstochowa.
Z tablic specjalnych, umieszczonych w zeszycie 29, wymienić należy: Powierzchnia upraw w
Polsce - Inwentarz żywy. Przewóz towarów na
P. K.P. normalnotorowych.

W

hołdzie l\Iarszałkowi

J.

Piłsudskiemu.

Dp.ia 18 b. m. odbył się w. Krakowie nadzwycz.a jny zjazd Sybiraków, celem złożenia hoł
du pctmięci Pierwszego Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego, połączony z uroczystym złożeniem
na So-ivińcu ziemi, przywiezionej z Syberii z miejsc
więzienia i zesłania Józefa Piłsudskiego,-z miejsc
katorgi, więzienia i zesłania polaków - więźni6w
politycznych z .czasów walk o niepodległość, z pobojowisk 5 dywizji ' syberyjskiej na Dalekim
IWschodzie. oraz powstałej z ni~j na zieIPiach Polski Brygady Syberyjskiej.
Ziemię, pobraną z tych miejsc historycznych,
złożoną W 15 woreczkach, a umieszczoną wpię
.k nej urnie brązowej, ozdohionej na szczycie postacią katorżnika, a po bokach napisami miejsco~
wciści"pamiętnych z lat niewoli ~ przywiozła do
Krakowa wgodzinąch rannych delegacja Związku
sybiraków z prezesem Związku Naczelnikiem Wydziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Suchenek - . Sucheckim na czele. Urnę tę umieszczono
w specjalnie na ten cel przygotowanym lokalu na
dworcu kolejowym, przed którym sybiracy zacią
gnęli wartę honorową.
godz. 7.45 nastąpiło

o
uroczyste wyniesienie
urny, po czym z dworca kolejowego uformował się
.pochód sybiraków, poprzedzany kompanią chorągwianą pułku piechoty. Czoło pochodu otwierały poczty sztandarowe sybiraków w historycznych mundurach. Za pocztami sztandarowymi delegacje sybiraków niosły na postumencie urnę z
ziemią oraz wieniec, po czym w zwartych szeregach i prezydium Związku, . dowódcą dywizji syberyjskiej i grupą oHcerów i podoficerów służby
czynnej na czele, maszerowali przybyli na uroczystość z całej Rzeczypospolitej sybiracy w liczbie
około 1.000 osób. Pochód pośród szpalerów publi.czności przeszedł ulicami .miasta na Wawel,
gdzie w katedrze odbyło się uroczyste nabożeń
stwo z udziałem przedstawicieli władz z p. wicewojewodą krakowskim dr Małaszyńskim na czele.
~ czasie nabożeństwa w nawie głównej ustawiły
się szpalerami obok pocztów sztandarowych sybiraków poczty sztanda:rowe krakowskiej federacji Związków obrońców Ojczyzny z delegacjami
Związku legionistów,
inwalidów i Strzelców na
czele. Przed katedrą stanęła kompania honorowa
i orkiestra. Nabożeństwo zakończono odśpiewa
niem "Boże coś Polskę", po czym wszyscy uczestnicy zjazdu wraz z wicewojewodą dr Małaszyń
skim i przedstawicielem miasta wiceprezydentem
dr Klimeckim udali się na Sowiniec, gdzie przy
asyście kompanii honorowej
odbyła się uroczystość złożenia do. masywu kopca Józefa Piłsud
skiego przywiezionej ziemi.
W momencie składania ziemi z miejsc zesła
nia Józefa Piłsudskiego przez prezesa SuchenekSucheckiegokompania honorowa sprezentowała
broń przy dźwi ękach "Pierwszej Brygady". Uroczystość zsypania ziemi do masywu kopcazakoń
czyła się odegraniem przez orkiestrę Hymnu Pań
stwowego.
W godzinach popołudniowych na dziedzińcu
wawelskim zgromadzili się sybiracy, po czym
udali się do krypty św. Leonarda, ~dzie po oddaniu
hołdu pamięci Marszałka J6zefa Piłsudskiego zło
żyli u jego sarkofagu wspaniały wieniec z napisem:"Oswobodzicielowi - Sybiracy".
Następnie w lokalu
okręgu
krakowskiego
Związku sybirak6w na Wawelu odbyło się uroczyste zebranie uczestnrków zjazdu, które zagaił
prezes Suchenek - Suchecki.
Po przemówieniu prezesa na zakończenie zebrania załatwiono kilka spraw natury ideowej i
orl!anizacyjnej i m. in. zebrani przyjęli do wiadomości, że połączenie formacji Wschodu pod nazwą
Reprezentacja b. 20łnierzy Polskich na Wschodzie ;...... obejmuje Związki: puławiak6w, żołnierzy
1 korpusu, kaniowczyków i żeli~owczyków, sybiraków, murmańczyków oraz żołnierzy 3 korpusu
bry~ady kaukaskiej, ,:!rupy turkiestańskiej,
odeskiej i finlandzkiej. Zjazd uchwalił wniosek o nadanie odznaki 5 dywizji i odznaki związkowej Naczelnemu Wodzowi Gen. Smigłemu - Rydzowi.
Nadto postanowiono, że zjazd sybiraków w roku
przyszłym odbędzie się w Brześciu, gdzie połącz 0'n y zostanie ze świętem pułkowym stacjonowanego bim pułku piecho.ty, wywodzącego się z dywi:zji syberyjskiej. Postanowiono również czę§ć zie
tp,i, przywiezionej z Syberii, przekazać Pani Mar'szałkowej
Piłsudskiej
oraz część w specjalnej
'urnie - dywizji syberyjskiej.
:. Po zebraniu uczestnicy zjazdu w godzinach
wlecz~rnych opuścili Kraków.

Nr 243.

Uroczysta inauguraeja roku akademickiego złu, skądk~l~ek Iłam ono grori, ale przy pełnym
· zrozuIIl!l:emU l ' szaeunku cma prze konań' in<l. vwid'Ualna Uniwersytecie Józefa Piłsudsldego.

, nyoh, nie stających w sprzeczności z poj.;clami doWczoraj odlbyła się na Uni~rsytede Józefa •bl,a: N~roduiPań& twa:. . Tl'Zleci'm sk,il'PClll,!dóry
Pilsudiski'e go uroczyst()Ś~ inauguracji roku akacle- :oDok prawdy i dobra bezustan:ku z .1ohywa l musi
mi<ckiego 1936/37, połączona z ruktem przekazania · ~łod!xież, jest piękno. Najwaźniej.Szym zaś rysem
•
..
władzy nowemu s'0 na tO'Wi aika<l.<emickiemu. Na uro- ·p1ękna wewnętrznego jest hon~r.
Pnemówienńe swe za'kończył rektor Ż 'IC 7 e
czystość przybyli Mini's trowie SwięŁus-ławsk" i Grabo~ski, ks. kardynał Kako'W'ski, prezes Najwyż niem wyraŻ;Qnem pod. adres·e m młodzieży aka,d e.
szej Izby Kontroli Krzemieńsk i" WicemlnlS'ter W.R. .mi'ckiej, aby jej d!z.iałalno>Śc TI atJkow . l lu'e0Wd .uzi O.P. prał, Ujejski, ks. bi'skup Szlag owskl, metro- wijałasię wntmosler::e radości życiowej i poczu.
poLita Dyoni2y, komilSarz Rządu Jaroszewicz, •cia swobody.
przedis tawiciele władz wojskowych z g<en. Mali- · " Po tym przemÓW'ien1u, rektor Antoniewicz
nowskim, gen. Norwid'OOl Neuge'bauerem i gen. i wygłosił wykład inauguracyjny na temai: "Arche ..
Kol1ątaj em-Srzedn.i<ckim na czele, b. Premier Ję :ologia . przedhlstorycz.na i wczCSIIl<rd:ziejowa w
·
. . .
. .
drze:jew1-cz, przool&tawiciele wła<l:Jł miej·skich, rek- ·chwili obecnej".
·
.
Po
wykłądziechór
'
akademicki
odśpiewał
torzy wyżs'zych ' uczelni, Hcz.ni reprezentanci towarzystw i instytucyj nauko.wych i społecznych : pieś.ń · "Gaudea.mus", po czym nastąpiła uroczysta
iima.trykulacja nowowstę:pują<:ych · stoo<etlttów. Na
ora~z mtodzież aka·dJemioka.
Na podium z.ajęli p1JiiC'jsca .człlQnlk()lWi'ese.na tu ' zakończenie . uroczystości orkiestra,· odegrała p~
.
akademickiego i profes'O<rO'W'ie Uniwersytetu, w tej ;lon.ezaa-dlur Chopd.na;
hczbie m. irnn. Wicerni!n:islter Skarbu ' Grodyński.
Obok popierstia Marszałka Pi~sudslkieg·o ustawił się
ak adlemicki poczet s.ztandla,r owy ze . sztanda'rem
uniwersyteckim. Po odegraniu hymnu narodowego W obecności członków Rządu inauguracja.
przez orki'C'strę Państw. Konserwatorium Muzyczn.
pI'zedstawień dla młodzieży.
zabrał 'gfu.s wtępujący rektor prof. dr Stefan Pień
kowski, który po zło'żeruu hołdu pamięci zmarłym ;
W sobotę w teatrze Narodowym ' Odbyła się
profeso,r om i pracownikom Uniwersytetu o<l.czy- ;wobec przepełnionej młodzieżą widowni uroczylał sprawotZ(Uan,ie za ub. wk aka,cUemicki 7 ważniej- :sta inauguracja .abonamentoWych . przedstawień
szych wydarzeń w życiu uniwęrsyteckim ub. roku. 'dla młodzieży. Grano sztukę W.Rapackiego
Wymienił rekt'o r m. j,n. nad!a!Ilie Uniwersytetowi (ojca) "Boguslawski i jego scena".
".
welin. 13.10 . . 35 r. na2'W'Y Umwersyt-etu Józefa PiłNa przedstawienie inauguracyjne prżybyli: P. Misudskicgo, nada.ni<e ddktoratu honoris causa Panu jnistet:W. R. i O. P. pro!. Świętosławski, WicemiPrezyd'e ntowi RzeczypOspolitej, od:dlam:ie do użytku :nister . W. R. i'O;P . .Błeszyński, kurator Ambronowego gmadlU audytorium na terenie Uciwer- 'ziewicz, .n·a czelnik Wydz. Sztuki Zawistowski i in·
syte{'u, poświęcem<e kamienia węgieln<ego gmachów ni przedstawiciele Min . .W . .R.. i O. P. ~rzemówie ..
chemii wydz. matem.-przyrodniczego, otwarc1<e no_nie wstępne wygłosił prof. L. Płoszewski.
wej kuchni akademicJci.e,j oraz Dotrtu Medyków im. .
Zaznaczyć należy, że przedstawienia abonaMarsz a łka Józefa Pl.J;suds~kiJego. Liczebność ogólna :mentowe dla młodzieży cieszą się co raz większą
personelu W)"Ilo,siła 1311 osób. Wśród grona nau- i popularnością. Liczba zgłoszonych na obecny se., .
czycidski,e,g'O było profC!SJ()ll'ów honorowych 11, pro- izon zamówień ?:w:iększyła się o blisko 100 procent
fe·s·orów zwyczajnych 80, profesorów nad~czai- ;w porównaniu do liczby w ub. roku.
nych 38, docentów 148, prowadlzą<:yeh wykłady '_ _ _ _...,.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
·.. ,.
184. Wśród' pomocn~czy<:h sńJł n:all'kowy<:h było 55
a.dljunktów, 129 asystentów starszych i75 asystentów młods·zych. W uposażen~'ll ' zakładów zaszły
Pomoc zimowa dla bezrobotnych.
korzystne zmiany. 15 róimych zakładów uzyskało
Pracownicy Funduszu Pracy w Warszawie,
37 n.o'wych ub.i'kacji. Zbiory bibHoteki powiększyły ;
się o 13.491 tomów, w czym był'O za10Qwi~ 6,3 proc. ;zebrani na nadzwyc2;ajnymwalnym zebraniu w dn.
zzakupÓ'W. Ogólny budżet Uniwersytetuwy'Ilosił :15 b. m., uchwalili jednogłośnie: 1) opodatkować
8.698.709 zł. Ogólna liazb.a slłucha·czy w ub. roku ' się na przeciąg 5 miesięcy, na rzecz a;kcjipomocy
akademickim wynosciła 9.322, w tej liczbie męż zi~Qwejbęzroboh)ym, . iależn.ie od wysokości
czyzn 63,25 proc. wyznania rz.-kato,li<ckiego 87,5 otrzYmYwanych ' 'pobOrów, w stosunku, który żo- .
proc., mojżeszowo 19,5 proc. Dyplomów wydano .stanie .dla o·gółu pracowników umysłowych ustaogółem 1.178 (w tem 802 dla mężczyzn). Procent :lol1Y przez centralne . organizacje pracownicze,
.2) sumę, wynikającą .z dobrowolnego opodatkowakończącychst' ud'ia wynosił 12,67.
.
r?:ecz pomocy zimowej bezrobotnym, oddać
Po złożeniusprawO'z,d:ani'a ustępują<:y 'rektor ·nici.
zwrócił si:ę dro nowego rekto,r a z życzeniami .,pro- , bezzwłocznie na cele tej akcji. Dlatego też pra··
wa·dzenl'a alma·e ma'tris ad maj'o rem glor:am patriae cownicy Furiduszu Pr.a:cy postanowili zaciągnąć
pożyczkę, stosownie do wysokości .zadeklarowaet ·literarum polonorum" .
Po przemówieJ).iu chór akademi<:ki hl'la mu- nej sumy w . instYtucji samopomocykoleieńskiej
zycznego "Ura" odśpiewał hymn "Gaude mater lub w ktorejkolwiek z innych instytucji finansoPol-on,i:a.", po czym nastąpił uroczys~yakl ~rzeka wych, i wypłacić całą sumę ofiary z góry za 5 miezania wra,cllzy nowemu senatowI. Pllwręczenill sięcy, 3) Zadeklarować bezinteresownie pracę w
przez ustępującego rektora insygn~ów IlowenJU godzinach pozaurzędowych wtyin samym o.kresie
rekto'rowi, przeka'z ywali kolejno insygnta dzieka- przy wszystkich czynnościach, związanych z akni. A więc ustępujący dtzi,e kan wyrlz. teo:ogii kato!. cją pomocy zimowej dla bezrobotnych. W zakoń
ks. Stawaczyk przekazał insygnia dziekanowi czeniu zebrania pracownicy Funduszu Pracy zwróprof. ks. Grabowskiemu; ustępujący dziekan wydz. cili się z apelem do wszystkićh organizacji prateologii ewangielickiej prof. pastor Kesselring pa- cowników umysłowych i do ' wł.adz centralnych
storowi Burschemu; ustępujący dZIekan wydz. le- tych organizacyj, <Y jak . najwydatniejsze poparcie
ka·r.s kiego, prof. dr W. Orłowski prof. A. Czyże akcji pomo<:y zimowej be'z rohotnym, przy jednoczewiczowi; prof. dziekan wydz. humacistyki prof. snym zastosowaniu progresji stawek w zależno ś Ci
Łempicki dziekanowi prof. Wędkiewiczowi; od wysokości zarobków. Proponowane uchwałą
stawki brzmią następująco: przy miesięcznych pom,Łępujący dziekan wydJz. faTmaceutycznego prof.
Osman Achmatowicz - dzlekanowi prof. A. Osso- borach do 400 zł - 1/2 proc., od 400 - 700 zł ....:...
wieckiemu; wreszcie ustępujący dziekan wydz. 1 proc. i ponad 700 - 2 proc. miesięcznych poweterynarii prof. E. Wai:giel - d:ziekanowi prof. borów.
W. Stefańskl'emu.
•• • •
Z kolei zabrał głos nowy rektor prof. dr Wło
W dn. 22 b. m. odbędzie się w sali Resursy
dzimierz Antonl'C'wicz, który po uroczystym ogł'()o
szen:iuroku a'k ademickiego 1936/37 za rozpoczęty Obywa telskiej w Warszawie o godz. 12 pierwsze
wezwał obecnych do uC7X:zenia chwi·lą mUczenia zebranie organizacyjne wojewódzkiego obywatelprzy opusrz.czooym S'Ztandla:rze oolwersyteckim pa- skiego Komitetu pomocy zimowej bezrobotnym.
mięci Mar.s:załka PHsudl'3,k iego. ·. W dJa.lS'zym ciągu . Komitet ten jako ogniwo Komitetu ogólnopolskieswe~ przemówi<ema rekt'OI' Antoruewicz podlniósł go prowadzić będzie akcję pomocy zimowej na tewybitne zrusługi ustępU}ąc€,!!o rektora i pO'żegnał go renie . w,*,~ództwa warszawskiego.
w i.m ieniu senatu akademickiego, profesorów, mło
• • •
dlzieży akademickiej, ora'z urzęd.'n~ków Uniwersytetu. Zwracając się następnie do profesorów, rektor
Zarząd przysposobienia wojskowego kobiet
prosił ich o ścisłą ws'l'M'Praoeę oraz zapewnił, że
dla
obrony
kraju zgłosił imieniem tej or~anizacji
pracę swych pO'Przedników będzie kontynuował
z dużym i nl<eustę'Pliwym wysiłkiem. Dł'UŻs'zą część udział w akcji ' pom~cyzimowej bezrobotnym. Koswe!!o przemówi:enta poświęcił oo'stępnie rektor biece hufce szkolne, oddziały P. W. i grupy inmłodzieży akad'C1l1kki<ej, azpelując. dIo nl<ej, by oka- struktorskie współdziałać będą w organizowaniu
pomocy zimowej z komitetami wojewódzkimi i pozyw ~ ła S'zczere zaufariie do swyoeh profes'o·r ów,
i podkreślając, że nieodzownymi warunkami pracy wiatowymi.
• • •
naukowej je!;t atmos~era sp.():ko~u i cią.gło~ć w pracy. Oprócz dążenia do prawd'y winna wśród mło
Prezes dr Jan Hlond zgłosił ogólnopolskiemu
dz+eźy aka,d emi'dki,ej panować woh dążenia do d.obra. Do doibrain<dywidualnego j·ednos,te'k i dro do.- Komitetowi przystąpienie zjednoczenia chrześc.
bra zbio.rowego korporacji urriwersyteckiej i na- społecznego w Katowicach do akcji pomocy zimowej bezrobotnym. Jednocześnie zjednoczenie
rodlu.
Na czoło zasa,d wychowawczych, urahiają<:ych to wydało odezwę, wzywającą wszystkich swych
mocne charaktery dla pokoleń, winno się członków i sympatyków do "wytężonej i ofiarnei
pracy w org;tnizow:aniu ratunku dla tych wszystwysunąć wzmożenie pod/sŁaw obronności Pańsłwa.
Musi nastąpić ko.nsolidacja młodzieży patńoŁycz kich, którży tego w ciągu tegorocznej zimy ·ocze"
nej na wspóLnym froncie narodowym przeciwko kują",

na

