Opłatapoczłowa

~~

Rok XIII.

21 Czerwca 1930 roku•

.Warszawa, Sobota

141.
.. PRENUMERATA
k wart a I Dal

w kr.'u • • , , 15 złotych:
u .raniclI . . , 20 złotycb;
Numer poledy6czy
20 groszy.

Koato pocztowe cuko••
Nr. 730.

MONITOR POLSKI
.
DZIENNIK

URZĘDOWY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
.

WYCHODZI CODZIENNIE Z WYJ Ą TItIEM NIEDZIEL I

ryczałtem.

uiezcZODa

SlVIĄT.

OGLOSZENIA:
. Cena za wiersz 1 mIm. szpalty
redakcyjnej po tekście 60 groszy.
Cena za wiersz l mim. szpalty
ogłoszeniowej S5 gr.
Tabelaryc2:De i cyfrowe 90 gr.
Ogłoszenia o 2:a~ubionych dokumentach 17 grosz y za wyraz.
Każde ogłoszenie najmniel
1 złoty.
Za terminowy druk ogł09zcd
Wydawnictwo nie odpowiada~
Osobom i firmom prywatnym
kredytu na. ogł087.cnia i prenumeratę Wydawnictwo nie
udziela.

'Dyrekcja Wydawnictw~: Miodowa Nr. 22, Dyrektor przyjmuje od 12 - 2 pp, Dyrekcja otwarta od 9 - 3 pp. Tel. działu red. 44-05. Tel. dr.iału
handlowego 44-50. Tel. prenumeraty i rachuby 44-42. Tel. eksp. 25-28. Kasa czynna od g. 8 i pół r. do 1 pp., w soboŁy do godz. 12.
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
życie z dniem ogłoszenia.

wtaszczenia, zatwierdzonego przez Ministerstwo
Komunikacji dnia 28 lutego 1930 r.:

t

TREśc DZIAŁU URZĘDOWEGO:

Nr. parceli

Z a r z ą d z e n i a W ł a d z N a c z e 1 n y c h:

na planie

Poz. 213. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 czerwca 1930 r. o przymusoWem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu
Państwa podbudowę bocznicy normalnotorowej
od stacji Wilno - Towarowa do składów Intendentury WUno przy ul. Legjonowej.

Firma Handlowa T erOkopów
B l/l C. Sukc. Jachowicza Andrzeja
Jachowicz Karol i Michał
l
Jachowicz Karol
1/2
1/3-1/12 Jachowicz Michał
3,3/1,3/2 Gmina m. Wilna
3/3 i 13
5,5/1,5/2 Siemczonek Ignacy i Antoni
8,8/1,8/3 Kamiński Wacław
Jachowicz Franciszek
9
12,12-a Łatoszyńska Anastazja
12/1, 12/9
Antonowicz Arkadjusz i
17
Sergjusz
Skobejko Dominik
21

· Rozporządzenie R.cły Ministrów z dnia 11
kwietnia 1930 · r~ o zniesieniu obszaru dworskiego
Rybieniec i . o utworzeniu gminy wiejskie; Rybieniec . w p~wi~cie chełmińskim,województwie pomOr$~ie...:(priedrukzD*. U.R.P.z d1lia 19 mat* 1930 r., Nr. 37, poz. 323).

. ~~dzeńie

Rady: ·Mlnisbów zdni.- 11
ohuari:a dworskiego

Ruch służ~ w . Mi~twieRoha1ctwa.

Wy.k.onanie n. i.nie. j.sze. ~.. o

się MinistrQwi .Komutłika<;ji,.

UItZ~DOWY.
-.......-4....- ... -

Zarządzenia Władz Naczelnych.

ROZPORZĄDZENIE

o zniesieniu obs:mru dworskiego Rybieaiec i o
utworzeniu gminy wiejskiej Rybieniec w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem.

3211
2412
3326

wchodzi

RADY M1NISTROW

z dnia 11 kwietnia 1930 r.

5334

zarządzenia

(-) I.

---:0:---

10150
1580
5206
879

"",."c' '. ;:;';\ ;'I§!;~r: '"

Zarządzenie Ulmelsze
. z dniem ogłoszenia.

(Dz. U. R. P. z dnia 19 maja 1930 r., Nr. 37,
poz. 322).

6990

Na podstawie att. 104 rozPQrządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia .1928 r.
611
o organizacji i zakresie działania władz administr.acji ogólnej - (D:~. U. R. P, Nr. 11, poz. 86) za405
rządza się, co następuje:
.
. § 1. Obszar dworski Rybieniec w powiecie
chełmińskim, województwie pomorskiem, znosi
porucza się, a z terytorjum jego tworzy się gminę wiejską
Rybi enie c w gra'n icach tegoż p()wiatu i woje, f 'Yiódżłwa~ {,· .' ·
. "
,", ' _ .: " ," i
:'
:

w

§ 2.

Wykonanie niniejszego, rozporządzenia

życie ,' porucza się Ministrowi Spraw WewnęŁq:nych .

PrezYdent Rzeczypospolitej:

DZIAJ:,

Sławek.

Minister Spraw Wewnętrznych:

200

§2..

!~~:~~~=ch!r~.tt 'i~;: '~
z,dnia 19 maja 1930 r. Hr. 37, poz. 324).

f -) W.

(-) H. JÓzewski.

Rozporządzenie.Rady Ministrów z dnia 11
kwietnia 1930 r. o zniesieniu obszaru dworskiego
Objezierze w powiecie ·chojnickim. województwie
pomorskiem. (Przedt;uk z Dz. U. R. P. z dnia 19
maja 1930 r" Nr. 37, Poz. 322).

. '"

Prezes Rady Ministrów:

podlegający
wywłaszczeniu
w m2

A.

Poz, 214. Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. os6b prawnych.

kWli~t9JO 1"• • HiesienUi

Ob,,", gruntu

Nazwisko i imię
właściciela gruntu

Mościcki.

Prezes Rady Ministrów:
f-) W. Sławek.
Minister Komunikacji:

(-l Kuhn.

--:)(:-214.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. .
.
Prezes Rady Ministrów:

f-) W.

Sławek.

Minister Spraw Wewnętrznych:

(-l H. Józewski.
(Dz. U. R. P.
poz. 323).

z dnia .19 maja

1930 r. Nr. 37,

---:0:---

OBWIESZCZENIE

o
213.
ZARZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 13 czerwca 1930 r.
o' przymusowem wywłaszczeniu gnantów na rzecz
Skarbu Państwa pod budowę bocznicy normalnotorowej od stacji Wilno - Towarowa do skład6w
Intendentury Wilno przy uL Legionowej.

Na podstawie art. 1 i 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych , o wywłaszczeniuprzymusowem na uźytek
drógżelaz.nych i inny~h , dróg komunikacyjnych
lądowych t wodnych oraz wszelkich urządzeń
użyteczności publicznej
(Dz. Pr. P. P. Nr. 14,
poz. 162) i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów
z dnia 20 maja 1930 r. zarządzam, co następuje:
§ 1.

Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób
prawnych.
W związku z przekazaniem na rzecz Skal1bu
Państwa mienia b.ros. "Wileńskiego Oddziału
Tow. Opieki nad Ociemniałymi ("Monitor Polski"
Nr. 73 z dnia 28 marca 1930 r., poz. 113), Pan Minister Skarbu, decyzją z dnia 2 czerwca 1930 roku, odwołał Likwidatora powyższego mienia, p.
Stefana Czopowskiego, Radcę Skarbowego w
Izbie Skarbowej Okręgowej w Warszawie.
Przewodniczący

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTROW

z dnia 11 kwietnia 1930 r.
o zniesieniu obsz.aJ'u dworskie2o Wielka Kloma
w powiecie tucholskim, województwie pomorskiem.
Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r.
o organizacji i zakresie działania władz administr,acji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się, co następuje:

--':)(:-

§ 1. Obszar dworski Wielka Klonia w powie~
cie tucholskim, województwie pomorskiem, znosi
się, a terytorjum jego włącza się do ,:!miny wiejskie; Wielka Klonia w tymże powiecie · i województwie.

ROZPORZADZENIERADY MINISTROW

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Komitetu Likwidacyjnego:

(-) W. Jakubowski.

z dnia 11 kwietnia 1930 r.
o zniesieniu obszaru dworskiego Objezierze w
powiecie chojnickim. województwie pomorskiem.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia PrezyPrzymusowemu wywłaszczeniu na rZlecz
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r.
Skarbu Państwa . podlegają grunty, położone w (o organizacji i zakresie działania władz adminilobrębie miasta Wilna, nie mające urządzonej hipostracji ogÓlnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zateki i numerów tabeli likwidacyjnej, będące wła rządza się, co następuje:
snością osób niżej wymienionych lub też osób,
które do dnia opisu i zajęcia nabędą potrzebne
§ 1. Obszar dworski Objezierze w powiecłe
do budowy bocznicy normalnotorowei od .stacji chojnickim, województwie pomorskiem, znosi się,
Wilno - Towarowa do składów Intendentury Wil- a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej
110 przy ul. Le~jonowej,
według planu wyGockowice w tymże powiecie i województwie.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów:

(-) W.

Sławek.

Minister Spraw Wewnętrznych:

(-) H. JÓzewski.
(Dz. U. R. P. z dnia 19 maja 1930 r. Nr. 37.
poz. 324).

---;:0:---

