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12) gminę Kozłów II z siedzibą w Kozłowiej 
w skład tej gminy wchodzą następujące dotychcza
sowe gminy wiejskie: Dmuchawiec, Domamorycz, 
Pokropiwna~ Słobódkaj 

13) gminę Łozowa z siedzibą w Łozowej j 
w skład tej gminy wchodzą następujące dotychcza
sowe gminy wiejskie: Bajkowce, Kurniki Szlach ci
nieckie, Łozowa, Rusianówka, Stechnikowce, Szlach
ciocej ' 

14) gminę Mikulińce z siedzibą w mieście Mi
kulińcachj w skład tej gminy wchodzą następujące 
dotychczasowe gminy wiejskie: Czartorja, Konop
kówka, Krzywki, Ludwikówka, Ładyczyn, Łuczka, 
Łuka Wielka, Myszkowice, Wola Mazowieckaj 

. 15) gminę Nastasów z siedzibą w Nastasowie; 
w skład tej gminy wchodzą następujące dotychcza
sowe gminy wiejskie: Józefówka, Marjanka, Nasta
sów l Wesołówka. 

§ 2. E~ozporządzenie mmeJsze wchodzi w ży
cie z dniem l sierpnia 1934 roku. 

.Minister Spraw Wewnętrznych: 
Marjan Zyndram-Kościalkowski 

• 

668. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 26 lipca 1934 r. 

O, podziale powiału zborowskiego w województwie 
tarnopolskie m na gminy wiejskie. 

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 
1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu tery
torjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam 
co następuje: 

. § 1. W powiecie zborowskim, województwie 
tarnopolskiem tworzy się następujące gminy wiej
skie: 

1) gminę Bogdanówka z siedzibą w Bogdanów
ce; w skład tej gniiny wchodzą następujące dotych
czasowe gminy . wiejskie: Białkowce, Bogdanówka, 
Daniłowce, Jackowce, Konopnica, Mszana, Neste
rowce, Ostaszowce, Serwery; 

2) gminę Hukałowce z siedzibą w Hukałow
cach; w skład tej gminy wchodzą następujące dotych
czasowe gminy wiejskie: Harbuzów, Hnidawa, Huka
łowce, Iwaczów, Jarosławice, Manajów, Nuszcze, Pe
repelniki, ,Wołczkowce; 

3) gminę Olejów z siedzibą w Olejowie; w skład 
tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy 
wiejskie: Beremowce, Białogłowy, Białokiernica, 

Bzowica, Łopuszany, Moniłówka, Neterpińce, Ole
jów, Trościaniec Wielki; 

4) gminę Pomorzany z siedzibą w mieście Po
morzanach; w skład tej gminy wchodzą następujące , 
dotychczasowe gminy wiejskie: Bohutyn, Dubszcza
ny, Hodów, Kalne, Machnowce, Rozhadów, Torhów, 
Zabin; 

5) gminę Załoźce z siedzibą w mieście Załoź
cachj w skład tej gminy wchodzą następujące do
tychczasowe gminy wiejskie: Blich, Czystopady, Gon
towa, Milno, Panasówka, Podbereźce, Ratyszcze, Re
niów, Seretec, Wertełka, Zagórze; 

6) gminę Zborów z siedzibą w mieście Zboro
wiej w skład tej gminy wchodzą następujące dotych
czasowe gminy wiejskie: Cecowa, Jarczowce, Jezie.
rzanka, Kabarowce, Korszyłów, Kudobińce, rKudy
nowce, Krasna, Meteniów, Młynowce, PIeśniany, 
Podhajczyki, Presowce, Sławna, Trawotłoki, Tusto
głowy, Urlów, Zarudziej 

7) gminę Jezierna z siedzibą w Jeziernej, w gra
nicach dotychczasow~j gminy wiejskiej Jezierna . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 sierpnia 1934 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
Marjan Zyndram-Kościalkowski 

669. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 21 lipca 1934 r. 

O ustaleniu nowych wzorów monet srebrnych war~ 
toś ci 5 i 10 złotych. 

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w spra
wie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, 
poz. 855) zarządzam co następuje: 

§ 1. W celu upamiętnienia podjęcia walki 
zbrojnej o oswobodzenie Ojczyzny i wymarszu w po
le dnia 6 sierpnia 1914 r. oddziałów Związków i Dru
żyn Strzeleckich pod wodzą Komendanta Głównego 
Wojska Polskiego Józefa Piłsudskiego, monety 
srebrne wartości 5 i 10 złotych bite będą w miesią
cach s.ie~p.!l,i~Lwrześniu .1934 r" według wzorów, 
któryCh wlzerunki w graficznej reprodukcji podane 
są jako załączniki do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Wymienione w§'1 monety 5 i 10 złotowe 
będą miały obieg narówni z 5 i 10 złotowemi mone
tami srebrnemi, których wzory ustalone zostały 
w rozporzadzeniach Ministra Skarbu z dnia 28 listo-
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pada 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 878 i z dnia 
28 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 675). 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży· 
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Ska,rhu: Wł. Zawadzki 

Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 21 lipca 1934 r. (poz. 669). 

670. 

ROZPORZĄDZENI~ 
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU 

ORAZ ROLNICTW A I REFORM ROLNYCH 

,z dnia 25 l~a 1934 'l'. 

o uchyleniu rozporządzeń o ulgach celnych z dnia 
11 i 25 października 1933 r. 

Na podstawie ar,t. 7 punkt h) usl!awyz dnia 
31 lipca 1924 'r. w przedmiocie urelgwowania 510'8un .. 
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777), lWi tbrrotie .. 
niu nadanem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy-< 
pospolitej z dnia 9 paźdJziemika 1933 r. (Dz. U. R. Pw 
Nr. 78, poz. 554) zarządza się co następuje: 

§ 1. Uchyla si.ę moc otbowiąz11(jącą roz,porzą'" 
dzeń Minis,trów: Skar.bu, Przemysłu i Handllu oraz 
Rolnictwa i Reform Rolnych o ulgach celnyoh z dnia 
11 paździ'emika 1933 r. (Dz. U. R ,p. Nr. 78, poz. 557)! 
i z dnia 25 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 88( 
poz. 683). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodlzi VI. ty .. 
cie z dniem 1 sierpnia 1934 r. 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

Min\i:ster Przemysłu :i Handlu: H. Floyar·Rajchman 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
J. Poniatowski 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra SprawiedliwoŚci. 71101 
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