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terminem prawo to tracą, o ile nie nabędą kwalifi
kacyj, określonych w powyższych paragrafach. 

§ 7. Osoby, wstępujące do szkolnictwa po 
dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
a nie posiadające przepisanych kwalifikacyj, Mini
ster Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
może dopuścić do nauczania, jednak na okres nie 
dłuższy niż czteroletni. 

§ 8. Wszystkie osoby, niezależnie od uzyska
nych kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji 
ewangelickiej, muszą posiadać kanoniczne zezwole
nie od właściwej władzy duchownej do udzielania 
nauki religji ewangelickiej w szkołach średnich ogól
nokształcących i seminarjach nauczycielskich. 

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem pierwszym następnego miesiąca po je
go ogłoszeniu. 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
SI. Czerwiński 

607. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WE
WNĘTRZNYCH 

z dnia 29 pażdziernika 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych 
o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, 

mięsa i jego przetworów oraz ce,gfy. 

Na mocy art. 1 punkt b) i art. 2 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 'S'ierpnia 
1926 r. D zabezpieczeniu p@daży przedmioiaw po
wszedniegDużytku (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 521) 
w brzmieniu ustalonem rozporządzeniena Prezyden.
ta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 38, poz. 374) zarządza się co następuje.: 

§ 1. Uprawnienia przysługujące Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych z art. 1 pkt. b) cytowan.ego na 
wstępie rozp~rządzenia przekazuj.e się w r>~n')Zumle
niu z Mil'listram.>i: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Roi
nictwaora.z R 0hriit Publicznych 'W @;ewGXllom -z lpra
wem dalszego przekazywania tych uorawnień, z wy
jątkiem uprawnienia do wyznaczania c.en ceglYrt 
w trybie przewidZJianym w ust. 2 art. 2 cytowanego 
rozporządzenia - powiatowym władzom aclminisira
c,ji o~ólnej oraz zarządom gmin miejskich I lub wie.j
skich o charakterze miejskim. 

Uprawnienia powyższe przekazuje się też Ko
misarzow,i Rządu m. st. Warszawy bez prawa dal
sze.gQ p.rzekazywaniil.gr.oclzkim władwm ac1millLis.tra
cji ogólnej. 

§ 2. Ceny na mąkę, pieczywo, mięso, słoninę, 
smalec, wyroby masarskie oraz cegłę będą wyzna. 
czane, o ile zajdzie tego potrzeba, dla zapobieżenia 
i przeciwdziałania zwyżce cen nieusprawiedHW1ionej 
zwyżką kosztów pmd.ukcji lub wymiany. 

Podstawą do wyznaczania cen są koszta pro
dukcj:i i ' gospodarczo usprawiedlliwione koszta wy
miany. 

§ 3. Władze uprawnione do wyznaczania .celi. 
wyznaczają je po uprzedniem zasięgnięciu opinji po
wołanych przez nie kom,isyjdo badania cen. 

.§ 4. Komisja do badania cen składa się w rów
nej częśc,i z przedstawicieli konsumentów oraz 
z przedstawicieli pr~ducentów i handlu. 

§ 5. Członków komisji do badania cen POWQ .. 
łlllje kierownik władzy administracyjnej, przy której 
jest ona czynna, względn-ie kier.ownik zarządu gmi .. 
ny miejskiej lub wiejskiej o charakterze miejskim 
z pośród delegatów wskazanych przez spółdzielnie 
spożywców ,i robotniczo-pracownicze zw,iązki, oraz 
przedsta wicieli rolnictwa i zainteresowanych .gałęzi 
przemysłu i handlu. 

Przewodniczącym komisji jest z urzędu kie
rownik władzy administracyjnej, względnie zarządu 
gminnego, przy których komisja jest czynna lub ich 
zastępcy. 

§ 6. O ile komisja s.klada sIę z większej ticzby 
członków, wówczas na mocy regulaminu, może obra
dować w sekojach, w kt6rych będą reprezentowani 
przedstawiciele wymienieni w § 4 i § 5. 

Przewodniczący komisji do badania cen jest 
z urzędu też przewodniczącym sekcji 

§ 7. Zakres działania komisji (sekcji) do bada
nia eeu obejmuj~: 

a) opinjowanie na jakie rodzaje (gatunki) przed
miotów z pośród wymienionych W § 2ru
niejszege rozporządzenia na1eży wyzn.aczyt 
ceny i w jakiej wysokQści, 

bj badanie kalku1acji cen przedstawianych kp. 
misji przez wytwórców i kupców, 

c) wydawanie opinj;i co do wysokośc.i cen na 
żądanie władz administracyjnych, $ądów 
i instytucyj publicznych. . 

§ 8. ~~8Ó:b i pOTzą,d.ek ·(j,-lM-adk-omisjl {sekcJi) 
do badania cen określi regulamin wydany pt"Z~z w·o
jewódzkie władze administracji ogólnej (Komiśarza 
Rządu m. et. W ar s z.awJ!) . 

§ 9. Władza przekazująca uprawnienia zgod
n~e z; ·p (i)<s:talllowie1'laami§ t1 Jliilll,iejł)2)eg(j) rozpou'ą<dze~ 
nia ma prawo: 

a~ uchyLić ,ooe<yzję <właalz;y l1Jt}OO"awnionej z pole
c.eniem ponownego zasięgnięcia ppilliii ko
misj;i w my§l udzie10nych jednocześnie wy
jaś1!IlieiJ. iws,kaz@·w.ek, 

b~ I'GlEwiązać komisję lub 'sekc~ Zl'ównoczes
,nem p(!)lec~m,iem powołamia ·J!I;Qwej kD.m~ji 
lub sekcji w innym składzie, 

c}o.Głw.oJać decyz,jęQ przekazamu 'UiPrawnienia. 
do ,wyznaczan.i.a celil. 
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§ 10. Winni żądania lub pobierania cen wyż
szych od wyznaczQnych ulegną karze w myśl art. 4 
i art. 5 rozpor ądzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu PQdaży 
przedmiotów PQwszedniego użytku (Dz. U. R. P. 
Nr. 91, PQZ. 527). 

§ 11. RQzporzą,dzenie niniejsze wchQdzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1930 r. i obowiązuje do dnia 
31 sierpnia 1930 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

608. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 12 liistopada 1929 r. 

o powierzeniu funkcyj starostów grodzkich w mia
stach Gnieźnie i Inowrocławiu odnośnym starostom 

powiatowym. 

Na podstawie art. 75 rQzporządzenia Prezyden
ta Rze'czypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o or
ganizacj,i i zakresie dzilałania władz administracji 
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) oraz § 2 rozpo
rządzenia Ra:dy Ministrów z dnia 23 września 1929 r. 
o zmianie rozpOIrządzenia Rady Ministrów z . dnia 
19 marca 1928 r. w sprawie PQwiatów miejskich (Dz. 
U. R. P. Nr. 72, poz. 543) zarządzam co następuje: 

§ 1. W powiatach miejskich Gnieźnie i Ino
wrocławiu funkcje starostów grodzkich powierza się 
starostom powiatowym gnieźnieńskiemu i inowro
cła wskiemu. 

§ 2. RQzporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 grudnia 1929 r. 

Minister Sprruw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

609. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLI

WOśCI 

z dnia 25 listopada 1929 r. 

zmienIające przepisy o ustaleniu tytułów urzędo
wych prokqratorów i wiceprokuratorów Sądu Naj

wyższego. 

Na podstaw:ie art. 280 § 2 prawa o ust,roju są
dów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 12, poz. 93) za,rządzam co nastę,puj ,e: 

§ 1. Para'graf 1 rozporządzenia Minis,traSpra
w.iedliwoścli z dnia 24 grudnia 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 104, PQZ. 941) zmienia się w ustępie pod lit. c) 
w ten spOlSób, że wyrazy "przed ziszczeniem się wa
runków ..... " do końca tego ustępu zastępuje się 
wyrazami: "przed terminem, który w miarę wolnych 
etatów prokuratorskich grupy D oznaczy dla po
szczególnego prQkuratora wpisanego na listę za,rzą
dzenie Ministra Spraw~edj,iwości". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
de z dniem ogłoszenia. 
Minister Sprawiedliwości: St. Car 

610. 
OBWIESZCZENIE 

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

z dnia 9 listop,ada 1929 r. 

o sprostowaniu błędu w tekście polskim Konwencji 
pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Kró
lestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, oraz 
'Czechosłowacją, dotyczącej przejęcia wierzytelności 
i depozytów z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczęd
ności w Wiedniu, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwiet· 

nia 1922 r. 

Na podstawie art. 5 lit. b) rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnria 1927 ro
ku w s'prawie wydawania Dzienniku Ustaw Rzeczy
pospolitej PolskiJej (Dz. U. R. P. z 1928 'T. Nr. 3, 
poz. 18) prostuje się UJs,tęp 2 artykułu 6 tekstu pol
skiego Konwetl'cji pomiędzy Austrją, Włochami, Pol
ską , Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów 
i Słoweńców oraz Czechosłowacją, dotyczącej prze
jęda wierzytelności i depozytów z pod zarządu Pocz
,towej Kasy Oszczędności w Wiedniu, podpi1sanej 
w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r . (Dz. U. R. P. 
z 1929 r. Nr. 69, poz. 528), a mianowicie : 

zamiast słów: .,Termin ten nie będzie mógł 
przekraczać 3 dni", winny być umieszczone słowa: 
"Termin ten nie będzie mógł przekraczać 3 miesięcy". 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Warszawa. Drukarnia Państwowa . Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 48313 P 

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności Hl! 30130. Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. od dn. 1 stycznia 1930 r. wynosić będzie 8 zł. kwartaJnie. Urzędy 
I instytucje państwowe opłacać będą 6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kaź
dego kwartału. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. naleźy wnosić do właściwych urzędów 
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu naltępnello kolejnello numeru. 




