
Oplata pocztowa uiszczona ryczaltellr. 
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PUNUMERATA 

k.a r t a la al 

OGLOSZENIA: 
Cena za wiersz 1 mIm. szpaltt 
redakcyjnej po tekście 60 ~roszy. 
Cena za wiersz 1 mim. szpalty 

ogłoszeniowej 55 gr. 
"kralu • • • • tS złotych: 

tJ 1& granicą ••• 20 złotych; 

Numer poledyńczy 
20 groszy. MONITOR POLSKI 

Tabelaryczne i cyfrowe 90 gr. 
Ogłoszenia o zagubionych doku

mentach 17 groszy za wyraz. 
Każde ogłoszenie najm,niej 

1 złoty. 
Za terminowy druk oglosze6 
Wydawnictwo nie odpowiada. 
Osobom i firmom prywatnym 
kredytu na ogłoszenia i prenu· 

IODtO pocztowe czekowe 
Nr. 730. DZIENNIK URZĘDOWY RZECIYPOSPOLITEJ POLSKIEJ •• 

WYCHODZI CODZIENNIE Z WY J Ą TKIEM NIEDZIEL I SWIĄ T. meratę Wydawnictwo nie 
udziela. 

Oyrekcja Wydawnictwa: Miodowa Nr. 22. Dyrektor przyjmuje od 12 - 2 pp. ' Dyrekcja otwarta od 9 
handlowego 44 50. Tel. prenumeraty i rachuby 44-42. Te!. eksp. 25-28. Kasa czynna od g. 8 

3 pp. T et. działu red. 44-05. Tel. działu 
pół r. do 1 pp., w soboty do godz. 12. 

x 

TRESć DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Poz. 284. Orędzie Prezydenta Rzeczyposp(h 
litej w sprawie rozwiązania Sejmu i Senatu. :' 

Poz. 285. Zarządzenie PrezvdentaRzeczy- . 
pospolitej w sprawie wznowienia prac Sejmu 

, Śląskiego. 

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

Poz. 286. Obwieszczenie Minist~a. .Skarbu 
z dnia 26 sierpnia 1930 roku o wartoscl Jednego , 
~rama czystego złOIta. 

Rozporządzenie ~nistra Przcmy~łu i .~~ndlu 
w porozu~eniu z .Mlwstrem 'Yvznan. ReligiJnych 
i Oświecenia Publicznego z dwa 15 hpca 1930 r. 
w sprawie zmiany przepisów! dotyczących egza
minu na czeladnika. (Przedruk z Dz. U. R. P. 
:l: dnia 26 sierpnia 1930 r, Nr. 59, poz. 477). 

Ruch służbowy w Ministerstwie Sprawiedli
wości. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
--0--. 

284. 

ORĘDZIE 

PREZYDENTA RZECZYPosPOLITEJ 

w sprawie rozwiązania Sejmu i Senatu. 

Po dojrzałym namyśle stwier~zam, iż naj: 
ważoiei:szą rzeczą do pracy wszystklch obywatelI 
Polski jest n.a;pr:awa zasadniczych praw rządzą~ 
cych Rzeczą.pospolitą, gdyż stanowią one pod
stawę dla wszystkich praw istniejących w Pań
stwie. Napl'awa jest konieczną, gdyż niestety 
dotąd uniknąć nie można chaosu -praWlllego 
istniejącego w Rzeczypospolitej. .. 

Gdy przekonałem się, że naprawy tej pomi
mo moich usiłowań dokonać nie potrafię za po
mocą istniejącego obecnie Sejmu RzeczYlPo:spoli
tejj, zdecydowałem rozwiązać istniejący Sejm 
i Senat. 

Wobec tego :na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 
Konstytucji ,rozwiązuję na wniosek Rady Mi~i
!itrów Sejm i Senat z dniem 30 sierpnia 1930 r., 
oZ'naczając termin wyborów do Seimu na doień 
16 listopada 1930 r., zaś termin wyborów do Se
Datu na dzień 23 listorpada 1930 r . 

Warszawa, dnia 29 sierpnia 1930 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
(-l l. Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów: 
(-l J. Piłsudski. 

---:0:---

285. 

ZARZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

w sprawie wznowienia · prac Sejmu śląskiego. 

Na podstawie art. 21 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 15 lipca 1920 r. zawierające~ statut orga
niczny Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 73 poz. 497l, oznaczam termin wznowienia 
prac ses'ji Sejmu Śląskiego, odroczone'j moiem za
rządzeniem z dnia 29 czerwca 1930 r., na dzień 
9 września 1930 r. 

Warsza wa, dnia 29 sierpnia 1930 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
(-l l. Mościcki. 

Prezes Radv Ministrów: 
(-l J. Piłsudski. 

zez 5 _ _ _ ._ _ ' 

Zarządzenia Władz Nacze:lnycb. 
-:)(:-

286. 

OB WIESZ CZ ENIE 

Ministra Skarbu 

z dnia 26 sierpnia 1930 roku. 

O wartośd jednego grama czystego złota. 

Na podstawie art. 16 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 97 poz. 855) oraz rozporządze
nia Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. 
w sprawie ustalenia trybu ogłaszania wartości 
złota (Dz. U. R. P. Nr. 109 poz. 932) ustalam na 
miesiąc wrzesień 1930 r. wartość jednego grama 
czystego złota na pięć złotych 92,44 grosza. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: 

(-) Ignacy Matuszewski. 

---:0::---

'ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU 
'J. HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM 
'WYZNAl'l RELIGIJNYCH I OśWIECENIA PU-

BLICZNEGO 

z dnia 15 lipca 1930 r. 

w sprawie zmiany przepisów, dotyczących egza
minu na czeladnika. 

Na podstawie art. 157 ust. 1 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 
1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. 
Nr. 53, poz. 468) zarządza się co następuje: 

'§ 1. Każda z komisyj egzaminacyjnych, prze
widzianych wart. 153 ust. 3 prawa przemysłowe
go, składa się z przewodniczącego i przynajmniej 
z trzech członków, w tem z jednego delegata, wy
znaczonego przez kuratorjum właściwego okręgu 
'szkolnego. 

§ 2. Regulamin egzaminacyjny, przewidziany 
wart. 154 ust. 2 prawa przemysłowego, powinien 
zawierać przepis o posiadaniu przez kandydata 
elementarnych umiejętności czytania i pisania po 
polsku oraz rachowania i rysowania w granicach 
potrzeb danego zawodu. Szczegółowa instrukcja 
wydana przez władzę szkolną, określać będzie 
skalę wymagań powyższych umiejętności. 

Postępowanie komisji egzaminacyjnej, spo
sób egzaminowania i taksy egzaminacyjne ustala 
się regulaminami egzaminacyjnemi, które wydaje 
izba rzemieślnicza a zatwierdza władza przemy
słowa wojewódzka. 

'§ 3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu, 
przewidziane wart. 155 ust. 1 prawa przemysło
wego, wnosi terminator lub pomocnik do izby 
rzemieślniczej. Do podania należy dołączyć 
świadectwo ukończenia nauki lub też świadectwo, 
stwierdzające przebyty czas nauki w rzemiośle, 
oraz zaświadczenie właściwej władzy szkolnej, 
stwierdzające, że w miejscowości, w której terrni
nator odbywał naukę rzemiosła, nie było w okre
sie czasu odbywania terminu publicznej szkoły 
dokształcającej zawodowej, - bądź zaświadcze
nie tejże władzy szkolnej, że terminator z powo
du braku miejsca nie mógł uczęszczać do publicz
nej szkoły dokształcającej zawodowej w miejsco
wości, w której odbywał naukę, bądź wreszcie 
zaświadczenie wojewody, a w m. st. Warszawie
Komisarza Rządu, wydane po wysłuchaniu wła
dzy szkolnej. że terminator z innej uzasadnione; 
przyczyny nie może okazać świadectwa szkolnego 
z ukończenia nauki w publicznej szkole dokształ
cającej zawodowej. 

§ 4. Postanowienia §§ 1 - 3 odnoszą się do 
terminatorów, któroy ukończyli naukę rzemiosła 
przed wejściem w życie niniejszego rozporządze
nia i DJe mogą okazać świadectwa szkolnego z 

ukończenia nauki w publicznej szkole doksztalca
'jącej zawodowej z powodu braku ta.kiej szk<;>ły lub 
z powodu niemożności uczęszczama do meJ dla 
braku miejsca albo z innej uzasadnionej przyczy
ny w miejscowości, w której terminator odbywał 
naukę rzemiosła . 

Postanowienia te tracą moc obowiązującą 
z dniem 31 grudnia 1931 r. 

§ 5. Terminatorzy i pomocnicy, którzy nie 
ukQńczyli nauki rzemiosła przed dniem wejścia Vi 
życie niniejszego rozporządzenia i nie mogą oka. 
zać świadectwa szkolnego z ukończenia nauki w 
publicznej szkole dokształcającej zawodowej z 
powodu braku takiej sz,koły lub z powodu niemoż
ności uczęszczania do niej dla braku miejsca, w 
miejscowości, w której terminator odbywał nau
kę rzemiosła, winni wnosić podanie o dopuszcze
nie do egzaminu, przewidziane wart. 155 ust. 1 
prawa przemysłowego , do izby rzemieślniczej. ~o 
podania należy dołączyć świadectwo ukończellla 
nauki lub też świadectwo, stwierdzające przebyty 
czas nauki i, jeżeli w miejscowości, w której kan
dydat pobierał naukę rzemiosła, niema publicznej 
szkoły dokształcająceje zawodowej, świadectwo 
szkolne z ukOllczenia całkowitego kursu nauki w 
szkole powszechnej, jaka znajdowała się w miej
scowości, w której kandydat wypełniał obowiązek 
szkolny, lub świadectwo ukończenia specjalnych 
krótkoterminowych kursów dla terminatorów. Do 
'świadectwa szkolnego lub świadectwa ukończenia 
'specjalnych kursów dla terminatorów winien kan
dydat załączyć zaświadczenie, wydane przez 
właściwą władzę szkolną, stwierdzające brak pu
blicznej szkoły dokształcającej zawodowej w miei-, 
scowości, w której kandydat pobierał naukę rze
miosła . 

Postanowienie mmeJszego paragrafu traci 
moc obowiązującą po upływie trzech lat licząc od 
'dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze ~chodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: 
(-) E. Kwiatkowski. 

.Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego: 

(-) SI. Czerwiński. 

(Dz. U. R.P. z dnia 26 sierpnia 1930 r. Nr 59, 
poz. 477). 

-:J(:--

Ruch służbowy 

W MINISTERSTWIE SPRA WIEDLIWOŚCr. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej postanowie
niem z dnia 21 sierpnia 1930 r. zamianował: 

Wiceprokuratora Sądu Okręgowego w Piotr~ 
kowie Franciszka Pietruszkę --'- Sędzią Sądu 
Okręgowego w Piotrkowie ; 

Sędziego Sądu Powiatowego w Piotrkowie 
Aleksego Kędzierskiego - Sędzią Sądu Okręgo
wego w Piotrkowie; 

Asesora sądowego w okręgu Sądu Apelacyjt- , 
nego w Warszawie Stanisława Sassa - Sędzią . 
Sądu Powiatowego w Brzezinach, w okrę~u Sądu 
Okręgowego w Łodzi; 

Asesora sądowego w okrę,gu Sądu ApelacYl~ 
nego w Wa,rszawie Stefana SzaniawskieJ!o - Sę" 
dzią Sądu Powiatowego w Siem1atyczach, w okrę .. 
gu Sądu Okręgowego w Białymstoku; 

Asesora sądowego w okręgu Sądu Apelacyj
nego w Warszawie Mariana Thomasa - Sędzią 
Sądu Powiatowego w Ostrołęce, w -okręgu Sądu 
Okręgowego w Łomży. 

-.:O~--" 


