
' .. \' ,. 

Poz. 112, 113 114 232 Dźiennik Ustaw Nr 18 

112 
US 'TAWA 

z dnia 4 marca 1939 r . . , 

o ratyfikacji drugiego protokołu , dodatkowetlo do konwencfi hand!owej i nawigacyfneJ międzY 
, , lUecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii. , 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 'ratyfikacji 
podpisanego w Warszawie dnia 22 lipca 1938 r. 
drugiego protokołu dodatkowego do konwencji 
handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospo
litą Polską a Królestwem Rumunii z dnia 
23 czerwca 1930 r. ' 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej po
rucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wy
konan;~ zaś. postanowień powyższego protoko
łu -: Ministrom: Przemy~łu i Handlu, Rolnictw.a 
i Reform Rolnych oraz Skarbu w porozumieniu 
z innymi właściwymi ministrami. 

Art. 3. Ustawa nInIeJsza wchodzi w ty
Cie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
J. Poniatowski 

. Minister Przemysłu i Haadlu: Antoni Roman 
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USTAWA 

z dnia 4 marca, 1939 r. 

' O ratyfikacji protokołu dodatkowel!o z dnia 9 lutego 1938r. do konwencfi handlowej I nawi-
, gacyjnejmię~y Polską a R\lDl1illią z dnia 23 czerwca 1930 r. , , 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie ~ 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji 
protokołu dodatkowel!o do konwencii ' handlo
wej i na,wigacyjnej między Polską a Rumunią , 
z dnia 23 czerwca 1930 r., podpisanego w Bu
kareszcie dnia 9 lutego 1938r. 

Art. 2. WykoD11nie ustawy n1Dlejszej po
,rucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wy
konanie zaś postanowień wymienione!!o proto
koł'U dodatkowego - Ministrom: Skarb'U, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rol
nych w porozumieniu z innymi właśc;iwYII?-i mi
nistrami. 

Art. 3. Ustawa UlUlejsza wchodzi w ty
Cie z dniem ogłoszenia. 

~rezydent Rzeczyposl'0litej: 1. M~śdcłi 

,Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składko!!,s'" 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

-Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: ' 
I J. Poniatowski 

, Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman 
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U S ,T A W A 

z dnia 4 matca 1939 r. 

o ratyfikacji piątego protokołudodatkow~go do konwencii handlowej między Rzecząpospolitą 
Polską a Królestwem Węgier. , ' 

) 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie I p~d. pis~nego wraz z załącznik~em ' ,w ,Warsza
przez Prezydenta. Rzeczypospolitej ratyfikacji wie dUla 30 czerwca 1938, r. prątegoprotokołu 
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4odatkowego do konwencji handlo.wej między 
Rzecząpo.spo.litą Polską a Królestwem Węgier 
z dnia 26 marca 1925 r. 

'Art. 2. Wyko.nanie ustawy niniejszej po.
rttda się · Ministrbwi Spraw Zagranicznych, 
wykonanie zaś po.stano.wień Po.wyższego. pro.to.
kołu - Ministrom: Skarbu, Przemysłu i Han
dhi oraz . Rolnictwa i Refo.rm Ro.ln.ych w po.ro-. 
zumieniu z innymi właściwymi ministrami. 

. Art. 3. Ustawa nińiejsża wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospo.litej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Spraw Zagranicznych: Beck 
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
Minister Ro.lnictwa i Refo.rm Ro.lnych: 

J. Poniatowski 
Minister Przemysłu i :Handlu: Antoni Roman 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 17 lutego. 1939 r. 

O zmianie granic powiatów: tureckiego, konińskiego i kolskiego · w województwie poz~ań
·skim • 

Napo.dstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lip
ca 1921 r. w przedmio.cie do.ko.nywania zmian 
granic powiatów na o.bszarach b. dzielnic ro
syjskiej i austriacko. - węgierskiej, jak również 
dokonywania na o.bszarze b. dzielnicy austriac
ko-węgierskiej zmian o.bszaru działania samo.
rządowych reprezentacji po.wiato.wych (Dz. U. 
R. P. Nr 64, Po.z. 400) zarządza się co. nastę
puje: 

§ 1. Z po.wiatu konińskiego. w wo.jewódz
twiepoznańskim wyłącza s i ę: . gminę miejską 
Tu!iszkówj gminę wiejską Władysławówj część 
gminy wiejskiej Tuliszków, a mianowicie gro.
mady: Bo.gusławice, Dryia, Gadów, Grabo.wiec, 
Grzymiszew, Kiszewy, Krempa, No.wy Świat, 
Ogo.rzelczyn, Piaski, 'Ruda', Szmaszew, Tamo
wą" . Wróblina i Zadwórna-wieśj część gminy 
wiejskiej Piorunów, a miano.wicie gro.mady: 
Beznaz.wa, ChyBn, Gło.go.wil, Jabło.nna, Ka
mionka, Kuny, Leonia, Przybo.rów, Stawki, 
Stefania, Tarno.wski Młyn, Wyszyna o.raz wieś 
Cecylia z gromady Kałek - i włącza się je do. 
pąwjatu tureckiego. w tymże wo.jewś>dztwie. 

§ 2. Z po.wiatu kolskiego. w wo.jewództwie 
po.znańskim wyłącza się: część gminy wiejskiej 
Brudzew, a miano.wicie gro.mady: Bo.gdałów, 
Bo.gdałów ko.lo.nia, Bratuszyn, Brudzew, Chrzą
blice, Galewo. - Huta - Józefów, Gło.wy, Izabe
lin, Kalino.wa, Ko.lnica, Krwo.ny, KwiatkÓw, 
Marulew, Tarno.wa, Wincentów ko.lo.nia, Bierz
mo. - No.wa Wieś, Cic:hów, Olimpia; częsc 
gminy wiejskiej Ko.źmin, a miano.wicie gro.ma
dy: Dąbrowa, Janiszew, Koźmin wieś i kolo.nia, 
Ko.zubów, Kuźnica Janiszewska, Lekaszyn, 
Po.soka i Sarbice - i włącza się i'e do. powiatu 
'tureckiego. w tymże woje\\iództwie. 

§ 3. Wykonanie rozpo.rządzenia niniejsze
go. po.rucza się MInistrowi Spraw Wewnętrz-
nych. ' · . . 

§4. Ro.zporządzenie niniejsze · wchodzi w 
życie z dniem 1 kwietnia 1939 r. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wewnętrznych: 

Sławoj Składkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 21 lutego 1939 r. 

WJ jan e w porozumieniu z Ministrem 'Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu ogólnego kon
tyngentu odpędu na trzechlecie 1939/40, 1940/41 i 1941/42 dla gorzelni rolniczych, o podziale te
go kontyngentu na poszczególne województwa w kampanii 1939/40 oraz o ustaleniu na wspom
niane wyżej trzechlecie najwyższego i Ilajniższeg<> kontyngentu odpędu, jaki może posiadać jed-

, . na gorzelnia. ' . 

Na po.dstawie aft. .32 i 71 ro.zporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospo.litej z dnia 11 lipca 
1932 ' r~ ·0 mo.po.polu spirytuso.wym, o.po.datko
waniu ~wasu octo.wego i dro.żdży o.raz sprze
daźynapojów a,lko.holowych (Dz, U. R. P. 
Nr 63, poz; 586) z.a:rządzam co następuje: 

. § 1. Dlago.rzelniro.lniczych na terenie 
całego; Państwa na po.szczególne kampanAe. 

. trzećhlecia 1939/40. 1940/41 i 1941/42 ustala się : :-: ~· 
l)o'gólny kontyngent odpędu, przezna- ' 

czony do po.działu między wo.jewódz~ 
, ' twa, a n;astępnie między poszczególne ' 




