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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
6 marca NQ 12. Rok 1929. 

T R E $ Ć: 

" R9ZPORZ1\DZENIF\ RI\DY MINISTRÓW: 

P 0&.1 97-z dnia 20 lutego 1929 r. w sprawie powołania urzędu Naczelnego Nadzwyczajnege Komisarza 
do 'praw walki z epidemjami .. 

98-,-z dnia 20 lutego 1929 r. (;) zniesieniu obszaru dworskiego Wysoka w powiecie morskim, woje. 
wództwie pomorskiem 
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ROZPORZ1\DZENIR MINISTRÓW: 

'. Poz.: 99-Przemysłu i Handlu z dnia 18 slycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z MiniIitrem Sprawiedli. 
woki w .prawie mIalenia roly przysięgi dla rzeczników patentowyc h . • 228 

tOO-Przemydu i Handlu , Spraw Wojskowych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Rol
nictwa, Reform Rolnych, Robót Publi~znych, Korńunikacji oraz Poczt i Te!egralów z dnia 26 lu· 
tego 1929 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 
1928 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacy jnyc h . 228 

lOt-Skarbu z dnia 14 lutego 1929 r. o wycofaniu z obiegu biletów zdawkowych wartości pię ciu 
złotych 22 9 

102-Skarbu z dnia 19 lutego 1929 r. o ustal eniu wZOru monety niklowej warloś<;i 1 złotego . 229 
103-Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 lutego 1929 r. o zmianie rozporządzen i a Ministra Pracy 

i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1925 r. w sprawie taryfy, według której związki ubogi ch 
na obszarze województw: poznański ego I pomorskiego mają zwracać koszty utrzymania uhoglcb. 230 

104-Sprłwiedliwości z dnia 16 lutego 1929 r, w sprawiE: ustaleni" lic zby i siedzib sę dziów śledczych 
w okręgac h sądów okręgowych: w Łucku, Pi'otrkowie i Równem • 230 

97. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 20 lutego 1929 r. 

w sprawie powołania ur%ędu Naczelnego Nad
zwyczajnego Komisarza do spraw walki Z; epi

demjami. 

Na podstawie art. 1 ustawy ~ dnia 14 lipca 1920 r. 
o utworzeniu urzędu Nacz.elnego Nadzwyczajnego Ko
misarz.a do spraw walki z epidemjami, groiącemi Pań
,e;twu klęską powszechną (D~. U. R. P. Nr. 61, poz. 388) 
urządza się co nasttpuje: , 

§ l. Powołuje się urząd Naczeinego Nadzwyczaj
nego Komisarza do spraw walki Z epidemjami na czas 
od dnia l stycznia do dnia 31 grudnia 1929 r. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poru
cza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: K . Bartel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 
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