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Do Pana 

ProL D-ra WITOLDA STANIEWICZA, 

w War s z a w i e. 

MianujE( Pana /I::nistrem Reform Rolnych. 

Warszawa, dnia 29 marca 1930 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
(-l l. Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów: 
(-) W. Sławek. 

• • 

Do Pana 

Inż. IGNACEGO BOERNERA, 

w W ar s z a w i e. 

Mianuję Pana Ministrem Poczt i Telegrafó'N. 

~ arszawa, dnia 29 marca 1930 r. 

Prezydent Rzeczypospoli le j: 
(-J l. Mo.~cicki. 

Prezes Rady Minist rów: 
(-) W. Sławek. 

• • 

Do Pana 

IGNACEGO " MATUSZEWSKIEGO, 

Posła Nadzwycz,ljnego i Ministra Pe ł nomocnego 
przy Królewskim Rządzie \V ęgierskim. 

Poruczam Panu kierownictwo Ministerstwa 
Skarbu. 

;Warszawa, dnia 29 marca 1930 r. 

Prezydent Rzeczypospolite j: 
(-J l. Mościcki. 

Pr,ezes ~ądy . Ministrów: 
• • • "i ' 

(~) W. Sławek. 

• • 
Do Pana 

Inż. EUGENJUSZA KWIATKOWSKIEGO, 

Posła do Sejmu Rzeczypospolitej, 

w War s z a w i e. 

Poruczam Panu kierownictwo Ministerstwa 
Przemysłu i HanJlu. 

Warszawa, dnia 29 marca 1930 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 

(-) l . Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów: 

f-) W. Sławek. 

L -, --::][:-- j 

115. 

Z A R ZĄ D Z E N Il~ 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

W sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej i budżeto
wej Sejmu. 

Na podstawie art. 25 Konstytucii zamykam 
% dniem dzisiejszym sesję zwyczajną i budżetową 
Sejmu. 

Warszawa, dnia .29 marca 1930 r. 

Prezydent Rze czypospolitej: 
(- l l . Mościck i. 

Prezes Rady Mi nis tró N: 
f-) W. Sławek. 

---:0:.---

MONITOR POLSKI. - Dnia 31 marca 1930 r. 

116, 

ZARZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

w sprawie zamknięcia sesii zwyczajnej i budżeto
wej Senatu. 

Na podstawie art. 37 KonsŁytucii zamykam 
z dniem dzisiejszym sesję zwyczajną i budżetową 
Senatu. 

Warszawa, dnia 29 marca 1930 r. 

Fre:"ydent Rzeczypospolitej: 
(- l l. Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów: 
(-) W. E./awek. 

---:0:---

Zarządzenia Władz . Na cz~!nych. 
"~-

117. 

OBWIESZCZENIE 
. Ministra Skarbu 

z dnia 2S marca 1930 r. 

o wartości jednego grama czystego złota. 

Na podstawie art. 16 rozporządzenia Prezy
c(>nta Rzcc:z YPo5politcj z dnia 5 listo rada 1927 r. 
(Dz. U . R. P. Nr. 97 poz. 8551 oraz r0Z"1orz0clze
nia Mini 2tra SlCl rbu z dnia 28 listo pada 192 1 r . 
w spr.nvie -LI stalenia trybu ogła " z a nia war.tości 
zl oŁ? (Dz . U. R. P . Nr. 109 paz 932) ustalam na 
m; CS; :1 C k'licc: icń 1930 L warto~ć jedne 'o grama 
cZ y5tego złota na pi .::; ć z ł o t ych 92,44 grosza. 

Kielownik Ministerstwa Skarbu: 
(-l Ignacy Matuszewski. 

--:J(:--

Ruch służbowy 

"W. MINlStERSTWU~,'. SPRAWIEPLIWOSq. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej postanowie-
niem z dnia 17 mar ca 1930 r. · . 

z a m i a n o wał: 

Sęd ziego Sądu Powiatowe~o w Warszawie 
Józc:a Karżewskiego - Sę dzią Sądu Okręgowe
go w W arszawie; 

Naczelnika Sądu Powia towego w Wilnie 
Stanisława Selensa, sę dziego okręgowegO śledcze 
go Sądu Okręgowego VI W ;' :1 ie LeonaSiema:.zkę 
i W icep rokuratora Sądu Ok ,"ę gowego w Wilnie 
Henryka I~ .. horskiego - Sędziami Sądu Okręgo
wego w Wilnie; 

Wi cepwkuratora Sądu Okręgowego w Mła
wie \ 7ilhelma Tomaszew~kiego - Sędzią tegoż 
Sądu Okręgo\\' ego; 

Sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Dr. 
Jana Habera - Wiceprokura torem Sądu Apela
cyjnego w Poznaniu ; 

Podprokuratora Sądu Okręgowego w Ostro
wie Dr. Józefa Białoborskicgo - Wiceprokura to
rem te :!oż Sądu Okręgowego; 

Podprokuratora Sądu Okręgowego w Jaśle 
Dr. Józefa Garbaczyńskiego - - Wiceprokuratorem 
tegoż Sądu Okręgowego; 

Pod prokuratora Sądu Okręgowego w Pozna
niu Dr. Franciszka Koniecznego - \V'iceprokura
torem te goż Sądu Okręgowego; 

Poclpwkurat.ora Sądu Okręgowego w Krako
wie Dr. Feliksa Lewickiego - Wiceprokuratorem 
tegoż S=1 dU Okręgowego; 

Podprok:lratora Sądu Okręgowe~o w Nowym 
Sączu Dr. Mieczysława Szewczyka - Wicepro
kuratorem tegoż Sądu Okręgowe~o ; 

Sędziego Sądu Powiatowego w Nowem Mie
ście Wacława Stroynowskiego - sędzią okręgo
wym śledczym Sądu Okręgowego w Warszawie; 

Asesora sądowego w okręgu Sądu Apelacyj-: 
nego w W arszawie 'Władysława Z,ielińskiego -
s ędzią okręgowym śledczym Sądu Okręgowego 
w Łomży ; 

Sędziego okręgowe go śledczego II rew. pow. 
święc iańskie~o, z siedzibą w Łyn tupach , w okrę
pu Sądu O:~r<~goweg o w Wilnie Jana Borygow
skiego - sędzią Sądu Powiatowego w Krzywi
czach; 

Asesora sądowego w okręgu Sądu Aoelacvj 
nego w Poznaniu Lec-na Dembińskiego - s ędzią 
Sądu Powia towego w Pniewach; 

Asesora sądowego w okręgu Sądu Apelacyj
nego w Wilnie Cudka Fuksa - sędzią Sądu Po
wiatowego w Baranowiczachj 

Nr. 75. 

Asesora sądowc~o w okręgu Sądu Apelacyj
nego w Warszawie Tadeusza Pajewskiei!o - sę
dzią Sądu Powiatowego w Nasielsku ; 

oraz p r z e n i ó s ł: 

Sędzi ego Sądu Powiatowego w Łodzi Zdzi
sława Knappika na stanowisko sędzi e go Sądu 
Powiatow ego w Sicmiatyczach, w okręgu Sądu 
Okręgowego w Białymstoku. 

==m ,ilbi,.. 

DZIAŁ NIEURlĘDOWY. 
----0---

Z Prezydjum Rady Ministrów. 

W czoraj od godziny 11.30 do godz. 13-ej Pan 
Prezes Rady Ministrów Walery Sławek odbierał 
urzędowanie od ustępującego P Prezesa Rady 
Minis trów, prof. dr. Kazimierza Bartla. 

Następn i e P. Prezes Rady Minis trów odbył 
kolej ne konfe rencje z P. Kierownikiem Minister
stwa Skarbu Matuszewskim i P . Ministrem Spra
wiedliwości Carem. 

W dniu dzis ie jszym odbyło się oficjalne przed
stawienie P. Premj erowi urzędn ików Prezydjum 
Rady Ministrów i instytucyj z niem związanych . 

--:J(:--

Z l\:linisterslwa 
Spraw Zagranicznych. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawiada
mia. że jest w posiadaniu spadku po Adolfie Dasz
kiewicw, zmarłym w Stanach Zjednocz onych 
Ameryki Północnej . 

Ninie jszym komunikatem Mi nisters two wzy- • 
wa J6z cfę Woron i ecką lub Woronicką, sio s trę 
zmarłego, rzekomo zam i esz'kałą we wsi Sako
wicze , gm iny Kurzen iec, powia tu W ileika lub we 
wsi SJ.kowiszcze. gminy Postawy. woiewództwa 
wilenskiego. do zgłoszenia swych praw do spadku, 
przez wniesienie podania do Ministerstwa Sp raw 
Zagranicznych w Warszawie, przy ul. Fredry 
Nr. 3, przy powołaniu się na Nr. K. IIi1506/30. 
Ministerstwo . ~pra'Y Zagranicznych upra~za 
wszystkich, . kt~rzy by mo.gliwską~ać mieisce po
bytu spadkobierczyni, o pomoc w jej odszukaniu. 

---;0:---

Z Ministerstwa W. R. i O. P. 
W dniach 8, 9 i 10 czerwca r . b . odbedzie się 

w Krakowie zjazd naukowy im. Kochan owskiego. 
organizowany przez Po.Js ką Akademię Umieję t
nOSCJ , zaś w dr.!ach 6 i 7 cze rwca odbędzie s ię 
również w Krakovvie zjazd polonistów, organizo
wanv przez Tow.ó.rzyst wo Nauczycieli Szkół 
Srednidi i Wyższych. Chcąc ułatwić nauczyciel
stwu szkół średn ich ogólno - kszla łca cych i za
kl adó w kształcenia nauczycieli wzięcie ud ziału w 
iych zjazda ch, a to polonis tom i hisŁor\ikom 
w zjezdzie pie rw ::: zym, a wył<;.cznie polonistom 
w zje zdzi e drugim, Mini s te rs two Wyznań Reli gi j
nych i Oświecenia Publicznego upowainiło kura
torja do udziel ania w tym celu urlopów odnośnym 
nauczycielom, którzy zdecydują si ę wziąć udział 
w zjazdach. 

--:)(:--

Z Minis terstwa Kon1unika.cji, 

P. Minis ter Komunikacji inż Kuhn przyjął no~ 
wo-mianowanego komisarza rządowego wystawy 
komunikacyjnej i turystycznej w Poznaniu, p. Je
rzego Madejskie~o, a następnie gen. Le Ronda, 
przedstawicie li Syndykalu Hut Żelaznych i przed
stawicieli konwencji węglowej. 

• • • 
W dniu 27 b. m. odbyło się w Ministerstwie 

Komunikacji w obecności P. Ministra Komunika
cji inż . Kuhna posiedzenie komisji do spraw prze
budowy węzła ko'e jovv'e.go warszawskiego pod 
przewodnictwem in ż. dr. Wasiutyóskiego, z udzia
łem przeds tawicie li Minis terstwa Robót Publicz
nych, Spraw WewnG trznych, Sztabu Głównego, 
Magis tratu m. st. Wa rszawy i architek tów rzeczo 
znawców w sprawie rozpl anowania placu przed 
dworce m Głównym . Po tre ściwem ze;;l ::t'.'l ieniu 
W 5 Z ys tkich wz·~!ędów rozpatrzonych szcze .g óło 
wo na poprzednic h posiedzeniach komisji, prze
mawiających bądź za pozostawieniem na olbrzy
mim placu. który się utworzy przed prz y s zł ;m 
dworcem Głównym, ods uniętym do ul. Składo
wej, pewnych nie pokrytych pzestrzeni, bądź za 
ich pokryciem, przedstawiaj ącem wielkie trudno
ści technicz.ne i niedogodności w eks,ploatacji ko-


