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94. 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia . 12 lutegO' 1930 rDku 

~ ' sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu koncyljacyjno-arbitrażowello między Polską ... 
a Królestwem Węgierskiem, podpisanego w Warszawie dnia 30 listopada 1928 roku. 

. Podaje się niniejszem dO' w'iadDmDści, że w wykonaniu artykułu 21~go Traktatu koncyljacyjho-
'arbi~rażowegD między Polską a Węgrami, podpisanego w Warszawie dnia 30-~o listopada 1928 r., doku
menty ratyfikacyjne pDwyższego Traktatu wymienione zDstały w Budapeszcie dnia dwudziestegO' dżiewiątego 
stycznia 1930 rDku. ' .. 

95. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 7 lutego 1930 r. 

w sprawie powołania urzędu Naczelnego Nadzwy-
czajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami. 

. Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 
1920 r. D utworzeniu urzędu Naczeln~go Nadzwy
czajnego Komisarza dO' spraw walki z 'epidemjami, 
grożącemi Państwu klęską powszechną (Dz. U. R. 
P. Nr. 61, poz. 388) zarządza się CD następuje: 

§ 1. Powołuje się urząd ' Naczelnego Nadzvty
cza ; ~lego Komisarz.a do spraw walki z ' epidemjami 

• na czas od dnia l stycznia 1930 r. dO' 31 grudnia 
1930 r. 
.. , § 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. RDz:porządzenie niniejsze ~~h'adzi w ży
cie z dniem Dgłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 
Minister Spraw Wewnętrznych: H. Józewski 

96. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z dnia 15 lutegO' 1930 r. 

" iv sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 lipca 
t929r. o obowiązku odbywania jednorocznej prakty

ki szpitalnej przez lekarzy. 

Na .podstawie art. 2 i 25 us.f~wy z dnia 2 grud-
1'11a 1921 r. w prze,dmi!ooie wykonywania praktyki le
karskiej w Państ1wie Polskiem (Dz. U. R. P. Nr. 105, 
poz. 762), art. 1 us'tawy z dnia 28 Listopa.da 1923 r. 
W przedmiDde zniesienia MimisterstiWa Zdrowia Pu-

. hlicznegD (Dz. U. R. P. Nr. 131, poz .. 1060) i § l roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
18 stycz.nia 1924 r. w przedmiocie rozdziału kory
p~tencji M·inistra Zdrow,ia PuMiczne,~o (pz. U. R. . P. 
Nr. 9, poz. 86) zarządzam co. następuJ,e: 

§ 1. W § 8 roz;pDrządZle.nia .Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1929 r., o obowiązku 
odbywania jednorocznej praktyki szpitalnej przez 
lekarzy (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 484) zamiast słów: 

Minister Spraw Zagrani&znych: August Zaleski 
I 

"po upływ~e sz,escm mies'ięcy po dniu jego ogł,osze
nia" wstalwia się słowa: , "z dniem 11<ipca 1930 r.'.';· 

§ 2. RDZ!Porządz~nie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 marca 1930 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: H. Józewski 

97. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 

, WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 25 'lutego 1930 r. 

wydane w porozumieniu 'z Mińislrem Skarbu w spta
wie zatwierdzania uchwał niektórych związków ko
munalnych o poborze opłat za badanie zwierząt rzeź-

nych i mlęsa. 

Na podstawie art. 36 punkt h), 37 ust. 2 'oraz 
42 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymcz,asowem 
uregulow.aniu finansów kDmunalnych (Dz. U. · R. P. 
Nr. 94, poz. 747) w zwią,~ku z .art. 19 ustęp 2 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 mar
ca 1928 r: o badaniu zw.ierząt rzeźnych i mięs.a(Qz. 
U. R. P; Nr. 38, poz. 361f zarządza się co następuje: 

§ 1. Paragraf 2 rożporz~dzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 10 lutego 1927 r. (Dz. U.R. P. 
Nr. 40, poz. 356), uzupełniony rozpDrządzeniem Mi
nistra Spr,aw Wewnętrznych z dnia 17 wrześ:nia 
1927 r. (Dz. U. Po P. Nr. 86, poz. 772), uzupełnia 'się 
przez dodanie i ,oj : .du o następującem brzmieniu: 

"i) zatwierdzania uchwał związków komunal
nych w spraWliepobierania opłat na pokrycie kosz
tów, związanych z przepr·owadzeniem urzędowegO' 
badania zwierząt rzeźnych i mięsa w związku 
z art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dn~a 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeź
nych i mięsa (Dz. U. R. P. Nr, 38, poz. 361), podlega
jących z,atWlierdzeniu w trybie, wskazanym wart. 42 
ustawy z dnia . 11 sierpnia lCJ23 r. D tymczasQWem 
uregulowaniu finansów komunal~ych". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wclwd'zi w ży-
cie z dniem, ogłoszenia. . 

Minister Spraw Wewnętrznych: H. Józewski l 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 


