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209. 

ROZPORZĄI)ZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 18 marca 1929 r. 

o zniesieniu gminy wie;skiej Bogdanówka w powie
cie makowskim, woj~wództwie krakowsldem i włą
czeniu jej terytorjum dq gminy wiejsliiej Skomielna 

Czarna w tymże powiecie i województwie. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 
1922 r. w przedmiocie zmia ny S( ranic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejs kich na obszarze b. za
borów rosyjskie1o i austrjackiego (Dz. U. R. P . Nr. 86, 
poz. 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Gminę wicjską Bogdanówka w powiecie 
makowskim, województwie krakowskiem znosi s ię , 
a terytorjum jej włąc za się do gminy wiejskiej Sko
mielna Czarna w tymże powiecie i wo;ewództwie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

210. 

ROZPORZĄDZENIE M.INISTRA REFORM 
ROLNYCH 

z dnia 15 marca 1929 r. 

wydane w porozuf.1ieniu z Ministrem Skarbu i Mini
strem Rolnictwa w sprawie kursu obligacyj 5% Pań
stwowej Renty Ziemsk:ej opiewającej na złote w zło-

cie na rok 1929. 

Na podstawie cz. 1 art. 31 ustawy z dnia 28 gru
dni a 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej ·(Dz. U. R. 
P. z r. 1926 Nr. l, poz. 1) zarządza się co następuje: 

§ 1. Kurs obligacyj 5% Państwowej Renty 
Ziemskiej , wypłacanych z tytułu wynagrodzenia za 
nieruchomoś c i ziemskie na zasadzie czę8ci oierwszej 
art. 31 ustawy z dnia 28 grudnia lą25 r. (Dz. U. R. 
P. z 1926 r. Nr. l , poz. 1) ustala się na rok 1929 
w wysokości 76% ich imiennej wartości, 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
Cle z dniem ogłoszenia. 

Minister Reform Rolnych: 'Witold Staniewźcz 

Kierownik Ministerstwa Skar bu: Grodyński 

Minister Rolnictwa: K. Nźezabytowskź 

211. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

z dnia 25 marca 1929 r . 

o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach 
Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nad

zorze państwowym nad buhajami. 

Na podstawie ar t. art. 2, 11 i 13 ustawy z dnia 
28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad 
buhajami (Dz. U. R. P. Nr. 121, poz. 868) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. Na obszarze: 
gminy Sieluń powiatu makowskiego, wojewódz-

twa warszawskiego, 
powiatu sokalskiego, województwa lwowskiego, 
powiatu świeckiego, województwa pomorskiego, 
powiatów: kościańskiego, mlędzychodskiego, 

szubińskiego, śmigieIskiego i żnińskiego, wojewódz
twa poznańs kiego, 

powiatów bohorodczańskiego, horodenskiego, 
skolskiego i sŁryjskiego, województwa stanisławow-
skiego, oraz . 

powiatów: czortkowskiego i zbaraskiego, woje
wództwa tarnopolskiego 

- z dniem 1 kwietnia 1929 r. wchodzą w ży
cie postanowienia usta vvy z dnia 28 października 
1925 r . o nadzorze państwowym nad buhajami (Dz. 
U. R. P . Nr. 121, poz. 868) z wyjątkiem postanowień 
art. 1 ust. 1 oraz art. art. 5, 8 i 9 tej że ustawy, które 
wchodzą w życie z dniem 1 września 1929 r . 

§ 2. Dla obszaru każdego z powiatów, wymie
nionych w § l, a także dla obszaru gminy Sieluń po
wiatu makowskiego, województwa warszawskiego, 
powołuje się po jednej komisji kwalifikacyjnej. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi W ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 
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