
Poz. 158,159 i 160 Dziennik Ustaw Nr 19 Str. 226 

4) w dziale oznaczonym literą F cennika 
soli i !;olanki pkt 1 otrzymuje brzmienie nastę
pujące: 

"Sól biała nie skażona-bez opa
kowania loco wagon stacja załadowa
nia przez żupę solną przy nabyciu nie 
mniej iliż 10.000 kg za 1 kg . 3,3 gr. 

Przy sprzedaży tej soli w postaci skażonej 
dolicza się koszty skażenia określane prze~ 
Dyrekcję Polskiego Monopolu Solnego." 

§ 2. Rozporządzenie mmeJsze _wchodzi 
w życie z dniem l kwietnia 1938 r. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

169 ) ." 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ' SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 18 marca 1938 r. ' 

o terytorialnych zmianach w rejestrze! stowarzyszeń. 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 12 czer
wca 1937 r. o zmianie granic woje~ództw: po
znańskiego, pomorskiego, warszawskiego i łódz
kiego (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 350) i art. 45 pra
wa o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P. z 1932 r. 
Nr 94, poz. 808) zarządzam co następuje: 

§ 1. Rejestr stowarzyszeń, których siedzi
ba znajduje się na obszarach powiatów wyłą
czanych z dotychczasowych województw, zo
staje przeniesiony do urzędów wojewódzkich 

nowej właściwości miejscowej. Stowarzyszenia 
te zostaną zapisane do prowadzonego tam reje
stru pod, nowymi kolejnymi pozycjami. O prze
niesieniu powinny być l1(czynione odpowied
nie adnotacje w rubryce 6 rejestru zarówno da
wnego, jak nowego miejsca zapisu. 

§ 2. - Rozporządzenie ninIejSZe wchodzi 
w życie z dniem l kwietnia 1938 r. 

Minister Spraw :Wewnętrz;nvch: 
SławoiSkładkowski 

160 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW, WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 21 marca 1938 r. 

o zniesieniu gminy Lubiń w powiecie kościańskim, województwie poznańskim. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Pre-
2ydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 
1928 r. o organizacji i zakresie działania władz 
a'diminis t racj i ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r. 
Nr BO, poz. 555) zarządzam co następuje: 

a terytorium jej włącza się do gminy wiejskiej 
Krzywiń w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem 1 kwietnia 1938 r. 

§ 1. Gminę wiejską Lubiń w powiecie ko
ściańskim, woj,ewództwie po~ańs·kim, znosi się, 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
Sławoj Składkowski 

I , Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowe) w Warszawie. 97695 

Cena 25 gr 

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwo
we oraz władze samorządu terytorialnego opłacają ' 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicz
nej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy z góry 

przed początkiem każdego kwartału, półrocza lub roku. 

Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyncze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności. 
Reklamacje z pow,odu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów poczto
wych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych nie-

właściwie nie uwzględnia, się. 

:Wszelkie wpłaty na Dz. U. R. P. wnosić należy za poirednictwem P. K. O. na konto czekowe Dz. Ustaw 30-130. 


