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Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej po- I 
rueza się Ministrowi Spraw Zagraniczny,ch, wi- I 
konanre zaś postanowień powytszego proto-

, kołu - Ministrom Skarbu oraz Przemysłu 
i Handlu. " 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. M oseieki, 

Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
Ań. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie i 

z dniem ogłonęriia. " I Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman 

359 . 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 20 czerwca 1939 r. 

o sWylrłyce pl'zemysłu gospodDiego. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 paź- I 
dziemika 1919 r. o organizacji statystyki admi
nistracyjnej (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 464) zmie
nione.j ustawą z dnia 1 czerw·ca 1923 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 60, poz. 436) zarządza się co nastę
puje: 

§ 1. Osoby, " sprawujące zarząd przedsię
biorstw przemysłu gospodniego, objętych pru
piseni art. 8 pktJ6 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospol'ilej z dnia 7 czerwca 1927 r. o 
prawie /przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr 53, 
poz. 468), zmienione,go ustawą z dnia 10 mar.ca 
1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 350), obowią
zane są składać Głównemu Urzędowi Staty
stycznemu sprawozdania, zaw.ierające dane, 
dotyczące: . 

l) właściciela przedsiębiorstwa; I 
2) rodzaju i charakteru przedsiębiorstwa; 
3} istniejących w przedsiębiorstwie urzą-

" dzeń budowlanych, sanitarnych i ga
stronomicznych; 

4) frekwencji gości; 
5) ceny pokojów i usług; . 

"6) stanu finansowego i obrotu przedsię
biorsfwa; 

7) personelu za trudnionego w przedsię
biorstwie. 

§ 2. Sprawozdania, wymienione w § l. 
mają być sporządzane przez 'przedsiębiorstwa 
według wzorów, instrukcyj i w terminach usta
lanych przez Główny Urząd Statystyczny. 

. § 3. Wykonanie rozporządzenia niniej
szego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrz
nych. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wewnętrznych: 

Sławoj Składkowski 

360 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 20 czerwca 1939 r. 

O ~uiiaDie granic powiatów tureckie ,go i konińskiego~ w województwie poznańskim. 

Na podstaWie art. 1 i 2 usta"\\(y z dnia 7 lip
ca 1921 r. w przedmiocie dokonyw"ania zmian 
granic powiatów na obszarach b.dzielnic ro
syjskiej i austriacko-węgierskiej, jak również 
dokonywanIa na obszarze b. dzielnicy austriac
ko-wę.gierskiej zmian obszaru działania samo
rządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. 
R. P. Nr 64, poz. 4(0) zarządza się co nastę
puje: 

§ 1. Gromady Sarhicko i Gadowskie Ho
lendry Stare, w pow.jecie konińskim, woje
wództwie po~nańskim, włącza się do gminy 

wiejskiej Tuliszków, w powiecietureckipt, wo
jewództwie poznań$kim. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia DlDleJ~ 
szego porucza się Ministrowi Spraw We
wnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie nilliejsu wc~dz~ w 
życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wewnętrznych: 

Sławo i Składkowski 
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