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540. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WE
WNĘTRZNYCH. 

z dnia 10 lipca 1931 r. 

o przekazaniu wojewodoIQ i Komiljar~owi Rządu 
m. si. Warszawy uprawnień Ministra Spraw We
wnętrznych, wynikających z art. 4 ustaWY 1; dnia 
21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, poda-

waniu i sJ>Qiyciu napojów alkoholowych. 

Na podstawie pkt. f) art. 4 ustawy z dnia 
21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, pQ
dawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (Dz. U. R 
P. Nr. 51, poz. 423) zarządzam co następuje: 

§ 1. Uprawnienia do wydawania nakazów, 
przysługujące Ministrowi Spraw Wewnętrznych na 
podstawie pkt. f) art. 4 ustawy z dnia 21 marca 
1931 r. (Dz. U. R P. Nr. 51, poz. 423), przekazuje się 
wojewodom i Komisarzowi Rządu m. sL Warszawy. 

§ 2. Rozpo~ządzenie niniejsze wClhodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

541. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WE
WNĘTRZNYCH 

z dnia 21 lipca HUl r. 

w sprawie obowiązkowego zgłaszania :tachorowaó na 
twardzi~l (RhinosclęroIna). 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1919 
roku W przedmiocie zwalczania chorób zilkaźnych 
oraz innych chorób, występujących nagminnie (Dz, U. 
P. RNr. 67, poz. 402) i § 1 rozporządzenia PreHden
ta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. w pr.zed. 
mii>cierozdziału kompetencji Ministra Zdrowia Pu
blicznego (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 86) zarządzaJU Co 
następuje: 

§ 1. Moc obowiązującą rozpolr;?:ądz.enia z d'nia 
12 J,ipca 1930 roku w 'Sprawie obowiązkowego zgła
szania .zachorowań na twardziel (Rhinosclęroma) (Dz. 
U" R P. Nr. 52, poz. 439), przedłużoną rozporządze
niem z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R P. Nr. 8, 
poz. 44) do dnia 31 Hpca 1931 roku, przedłuża się 
na dalsze 6 mi,esięcy. 

§ 2. Rozporządzeni>e 'lliniejsz.e wchodzi ;w ży
cię ;l: dniem ogłosz.enia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pil/racki 

542. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 23 czerwca 1931 r. 

w sprawie zmian w organizacji urzQdów skarbowych 
akcyz i IQonopolów Państwowych w Qkręgu admini

stracyjnym izby skarbowej w Łucku. 

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lip
ca 1919 r. o tymczasowej organizaGji władz i urzę
dów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) za
rząd~iun > co następuje: 

81. Istniejący W okręgu administracyjnym iz
by skarbowej w Łucku urząd skarbowy akcyz i mo
nopolów państwowych w Łucku znosi się, a jego 
agendy prz~kazlJją aię: 

a) odnośnie powiatu łuckiego urzędowi skarbo
wemu akcyz i monopolów państwowych w Kowlu, 

b) odnQśnie powiatów dubieńskiego i krzemie
nieckiego urzędowi skarbowemu akcyz i monopolów 
państwowych W Równem. 

§ 2. Obszar powiatll sarneńskiego wyłącza się 
z okręgu urzędu skarbowego akcyz i monopolów 
państwowych w Równem i włącza się ten powiat do 
okręiu urzędu skarbowego akcyz i monopolów pań
stwowych w Kowlu. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dnięJU 1 września 1931 r. 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

543. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA REFORM ROLNYCH 

z dnia 9 lipca 1931 r. 

w $prawie zmiany rozporządzenia o ustaleniu siedzib 
i włąściwości terytorjalnej powiatowych urzędów 

ziemskich. 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych 
i organizacji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. U. R 
P. Nr. 90, poz. 706) zarządzam co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Min,i$tra RefofUl Rol
nychz dnia 15 ' stycznia .1931 r. o. ustaleniu ~iedzib 
i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów 
ziemskich (Dl; . U. R. P. Nr. 8, poz. 43) w § 1 w grupię 
powiatowych urzędów ziemskich, poło.tonych na ob
szarze okręgowego urzędu ziemskiego w Krakowie 
skreśla się siedzibę powiatowego urzędu ziemskiego: 
Jasło, oraz powiaty objęte obszarem właściwości te
go urzędu; w tejże grupie w wykazie powiatów obję
tych obsz,m~m właściwości ppwiatowego urzędu 
ziemskiego w Nowym Sączu po wyrazie "grybowski" 
dodaje się wyrazy: "jasielski, gorlicki" . . 

§ 2. R01;POfu<\dzenie ninięjsze wchodzi w ży
cl!3 1; dnięJU 1 wrl:ęśnia 1931 r. 

Minister Reform Rolnych: L. Kozłowski 


