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3iO.
ROZPORZĄDZENIE

312.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

RADY MINISTRóW

z dnia 26 kwietnia 1929 r.

z dnia 26 kwietnia 1929 r.

o zniesienIu gminy wiejskiej Równa w powiecie gniewojewództwie poznańskiem i włączeniu
jej terytorjum do gminy wiejskiej Świniary w tymże
powiecie i województwie.

w sprawi~ likwidacji praw i obowiązków b. Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie w zakresie krajowego patronatu spółd~ielni rolniczych.

'inieńskim;

ł

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzecz ypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r.
o or g ańlż a cji i zakresie działania władz administracji
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co
następuje '

'~' : , § 1.

Gminę wiej s k ą Równa w powiecie gnie-

źnieńskim, województw ie poż n ańskiem znosi się, a terytor jum jej włącza się do gminy wiejskiej Świniary
w tymże powiecie i województwie.

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
porucza s i ę Ministrowi Spraw Wewnętrz nyc h ,
ci~

§ 3. Rozporz ą dzenie niniejsze wchodzi w
z dniem ogło s zenia .

ży

Pr~zes -Rady Min is trów: Świta/ski
Minister Spraw

Wewnętrznych : Sławoj Składkowski

Na podstawie art. 2 ust. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r.
o zniesieniu Tymczasowego Wydziału Samorządowe
go we Lwowie (Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 40) zar ządza
się co następuje :

§ 1. Prawa i obowiązki b. Tymczasowego Wydziału Samor z ądowe g o we Lwowie w zakresie krajowego patronatu spółdzielni rolniczych likwiduje się .

§ 2. Stosunek służbowy z pracownikami b.
Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie, zatrudnionymi w zakresie krajowego patronatu
spółdzielni rolniczych, będzie na zasadzie obowiązu
jących przepisów rozwiązany.
§ 3. Wykonanie rozporządzenia niniejszego
porucza s ię Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem ·
Skarbu.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem o g ło s zenia z plocą obowiązującą od dnia
1 kwietnia 1929 r.
Prezes Rady Ministrów:

311.
ROZPORZĄDZENIE

M.rnister Rolnictwa:

z dnia 26 ,kwietni a 1929 r .
o

żniesieniu

cie

obszaru dworskiego Turznice w powiewojewództwie pomorskiem.

grudziądzkim,

, § t.

O bszar dwor ski Tur znice w powiecie grudziądzkim, województwie po mc rskiem znosi się, a terytorjum jego wciela s ię do gminy wiejskie j Piaski
w tymże powiecie i wo jewództwie

§ 2. Wykonanie ' niniejs zego rozporządzenia
porucza s ię Ministrowi Spraw Wewnętrznych .
'ż

K . Niezabytowski

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

Na podst awie art. 104 , ro z porządzenia Prezydenta RzeczY1Posp olite j z driia19 stycznia 1928 r.
o organizacii i zakresie cl zicJania władz administracji
ogólnei (Dz , U. R. P , Nr. 11. poz. 86) zarządza się co
następuje : .

cie

~praw Wewnętrznych : Sławoj Składkowski

Minister

RADY MINISTRóW

Świta/ski

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
dniem ogłoszenia ,

Prezes Rady Ministrów:
Minister Spraw

ży

Świta/ski

Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

313.
ROZPOR?ĄDZENIE
"

RADY MINISTRóW

i dn ia 26 kwietnia 1929 r,

czynności b. Tymczasowego
Samorządowego we Lwowie w zakresie
szkolnictwa rolllicze20 organom państwowym.

w sprawie przekazania
Wydz i ału

Na podstawie art. 2 ust. 2 rozporządzenia Prezyde nta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r.
o zniesieniu Tymczasowego Wydziału Samorządowe
go we Lwowie (Dz. U. R. P . Nr. 7, poz. 40) zarządza
się co następuje ;

§ 1. Prawa i obowiązki, wykonywane przez b.
Tymczasowy Wydział Samorządowy we Lwowie
w dziedzinie · szkolnictwa ro'l niczego przechodzą na
Ministra Rolnictwa.
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§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych .i Ministrowi Rolr~~Gtwa.

III.

Nr. 3;3.

Tabaka do

Cepa za 1 kg.

1) NalP·oleonka.
.
2) Przednia, Wir,gińska ciemna, Wirgińskajasna
•

§ 3. Rozpp r?:ąqzenie nirriejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
1 kwietl1ia 19~9 r.
.

B.

p,t eze8 Ra'd y Mini~trów: Świtals,ki

Ty t
a)

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

O

MINISTRA SKARBU

z dnia 10 maja 1929 r.

5prawie ustanowienia cennika · detalicznej sprzeda~y niektórych wyrobów tytoniowych.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 1 czerwca
1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr. 47,
poz. 409) zarządzam co następuje:

§ t. POC;1:ąWs;zy od dnia 21 maja 1929 r. ustanawia się następujące ceny detalicznej sprzedaży wyszczególnionych poniżej wyrobów tytoniowych.
CENNIK WYROBóW TARYFY OGóLNEJ.

I. C Yg a r a:
Cena za 1 szt.

1)

Excelsioręs

gr 60

".

II. T y t o n i e:
a)

40

Plpierq~ów:

Cena za 1 kg.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kir
•
Ksanti
•
Najprzedniejszy Ma,cedoński
Najprzedniejszy Turecki
Przedni Turecki
Średni Turecki
~
Kresowy
Machorka zwyczajna

.

~

~

h)

9) Kapitan

~

;.,

"
"

"

~

~

~

"
"
"
"

120.100.76.56.44.36.28.12.-

do fajki:

.

10) Przedni fajkowy
11) KCliPra,l, Zwyczajny fajkowy
Warszawa.

Zł

.

~

~

~

~

~

~

Drukarnia

10.--

"

do papierosów:
Cena za 1 kg.

314.

A.

14..........

n i e:

1) Pursiczan, Hercegowina

W

Zł

CENNIK WYROBóW SPECJALNYCH.

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławo] Składkowski

R()ZPOR~ĄDZENIE

zażywania:

"
"
"

Państwowa.

Konto czekowe Pocztowej Kasy

32.16.12.-

~

Zł

150.-

§ 2. Zap<łJsy wyrobów tytoniowych, które
W dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
'znajdować s:ię będą we w szystkich miejscach sprzedaży tychże wyrobów, a których cena zostałaniniej
szem rozporządzeniem podwyższona, jak r-ównieź
pl'Zesyłki tych wyr,o bów 't ytoniowych, które podług
dokumentów przewozowych wysłane zostały prze-d ,
dniem wej.ścia w życie niniejszego wzporządze,nia:
i w tym dniu lub po tym terminie zostały podjęte przez
odbiorców, p odlegają dodatkowej dopłacie na rzecz
Polskiego Monopclu Tytoniowego w wysO'koś~i róż
nicy między dotychczasową ceną, a ceną ustanowioIną niniejszem rozl porządzeniem.
§ 3. Podstawę do ustalenia ilości i gatunków
zapil.sów wyrobów tytoniowych, podlegających
w myśl § 2 niniejszego rozporządzenia dopłacie stanowić będą przedło'żone przez sprzedawców zgłosze
nia oraz urzędowe zbadanie zapasów przez organa
skarbowe.
Dodatkową dopłatę monopolową z uwzględnie
niem właściwego rabatu, ustaloną na: podstawie protokółu sporządzonego przez organa kontroli skarbowej względnie w braku tegoż na podstawie zgłosze
nia, , obowiątzanyjest sprzedawca bezzwłocznie,
a w każdym razie nie później jak do -d ni 8-miu od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia: uiścić w P.
K. O. na rli~hunek Dyrekcji Polskiego Monopplu Tytoniowego Nr. konta 30.200 i donieść otem włliści~
wemu urzędowi skarbowemu akcyz i monopolów
państwowych, przedkładając równocześnie pośw:iad
czenie złożęnia w P. K. O. oraz egzemplarz zgło
szęnia:.

W razie, g,dyby ustalona i 1:il.płacona przez
sprzedawcę dopłata nie odpowiadała wysokości, którą ustalą władze skarbowe, winien jest sprzedawca.
be~zwłocznie po zawiadomieniu dopłacić różnicę.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 21 maja 1929 r.

ży

}\;ierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

Tłoczono

z polecenia Ministra

Oszczędności

Sprawiedliwości.

Cenił

N2 30130.

46019 ' P

25 gr.

f

00

Prellvme,.t, D1:. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urzędy i instytucje państwowe
6 ~L PrenUlQenłt, UilillCUÓ IIlłh:ży 1!I!I;póiniej na ~ tYl!QQllie przed rozpocll:eleJD każdel!o kwartału.
RaklalQae;1J re ptlw:ldu nięotrzy·m!lnia pcm~e"ęl!ólnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych
pocztowych niezwłocznie po otrzyJDanili IU1fitcu,.,ello kol.lu-jfo numeru.
ĄDMINJST~A(:JI:

opłacają
urzędów

