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je do okręgu administracyin~~:J gminy SIt. kro mia
sta Krak"w.i. 

§ 2. Wykonan~'e n'n:ejszego rozporzą:lzania 
porucza s ię Ivhn.strowi Spraw WewnętrznY';.l. 

. § 3. Rozporządz.enie niniejsze wchodzi w l.y
de z dn .. em ogiGszen .a. 

Preze.s Rady Ministrów: w %. J. B~ck 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Kierown:k Ministp.rstwa Skarbu: l~nacy Matuszewski 

Min;ster Sprawiedllwości': SI. Car 

699. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKA::BU 

z dnia 19 listopada 1930 r. 

W sprawie warun.ków sprzedaży wyrobów tytonio
wych Monopolu Francuskiego. 

Na podstawie art. 13. 17 ustęp 5 or2Z 62 usta
wyz d!1ia l czerwca 1922 r o monopolu tyt'1n:o
wvm rDzo U. R. P. Nr. 41, poz. 409} zarzą2.zam co 
następuje: 

§ t . KonceSJjonowanym sprzedawcom wyro
bów tyton:owych przy sprzedaży wyroców tyt ~ n ': o
wych Monopolu Francuskiego przysługu :erabat 
handlowy w rozmiarach ustalonych dla wyrobów 
specialnych Polsk:ego Monopolu Tytoniowe~o ~ roZ
rorządzenil1 M:nistra Skarbu 2 dnia 5 sierpnia 1930 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 59. poz. 479) . . 

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

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy MaluszewskJ 

700. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKA!łBU 

% dnia 20 listopada 1930 r. 

w s,,»,awie zm:rn w or~ani2!8tjl urzęd6w skarbowych 
akcyz i m0"opolów p2ńsłwowvch w ok·e~u admini

stracyjnvm izby skarbowej w Grudziądzu. 

Na podstawie art. 4 i 15ust~wy z dnia 31 l:-oca 
1919 r . '0 tymczasowe: or~an;zacii władz i urzedów 
skarhowvch (Dz. P. P. P. 1\r. 65, poz. 391) zarządzam 
c:o następlolje: 

-----------------------------
§ t. Si edz:bę urzędu sk arbowego akcyz i mo· 

nopolow państwowych w . \Xi e "herowie przenosi się 
do Gdyni. 

Dotychczasowy zakres terytorialny działania 
powyższego urzędu nie Ulega zm:anie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie IZ o.niem ogłos,zenia. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: I~nacy MatuszewskJ 

701. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 20 listopada 1930 r. 

w sp"aw:e zmiany nazwy Wielkopolskiej Izby Skar
buwej w Poznruuu oraz Pomorsk.ej Izby Skarbowej 

w Grudziądzu. 

Na podstawie art. 3 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r . o tymczasowej organ:zacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P . P. P. Nr. 65, poz. 391) oraz art. 2 
ustęp 1 ust·awy z dnia 7 kwietnia 1922 r w przedmio
cie zniesienia Minister s twa b. DZ': elnicy Prl!skiej (Dz. 
U. R. P. Nr. 30, pOl, 247) zarządzam co następu.je: 

§ t. Zmienia się nazwę izb skatbowyc·h. ulwo· 
r~ony:h rozp o rządzeniem )\'1in istra b. Dz:eln:cy 
Prus-'{ iej z dnia 23 września 1921 r . (Dz. U. R. P. 
Nr. 101, poz. 724) - W ielkopo!skiej Izby Skarbowej 
w P 0z,., ani·u na .Jzha Skarbowa w Poznaniu", tu
dzież Pomorskiej IZiby Skarbowej w Grudziądzu na 
"Izba Skaroowa w Grudziądzu", 

§ 2. Rozporzndzenie niniejsze wchodzi w ty
de 2 dniem ogłoszenia. 

Kierowni.k Ministerstwa Skarbu: Ignacy Maluszewski 

702. 

RO?'.'PO~ZAJ)Zt:"WE 
MINISTRA SPRAW ,\:'EWNĘTRZNYCH 

z dnia 15 listopada 1930 r. 

o zmian:e nazwisk hańbiących, ośmieszających lub 
nieHcu:ącycb z godnością człowieka. 

Na podstawie art . 10 ustawy z dnia ?2 marca 
1929 r o zmian:e nazwisk hańbiących. ośm:eszaą
cych lub nie!icu;acych z godno ~ c:ą człowieka (Dz. U. 
R. P. z 1930 r. Nr. l, p~z. 16) Ulr.ządzam~o następuje! 


