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• • • • 15 złotych:
• • • 20 dotych;
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MONITOR POLSKI
DZIENNIK

URZĘDOWY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

•

WYCHODZI CODZIENNIE Z WYJ Ą TKIEM NIEDZIEL I SWIĄT.

Rok XIII.
OGLOSZENTA:
CeDa za wiersz 1 mI m. szpaltt
redakcyjnej po tekście 60 groszy.
Cena za wiersz 1 mim. szpalty
ogłoszeniowej 55 gr.
Tabelaryczne i cyfrowe 90 gr..
Ogłoszenia o zagubionych dokumentach 17 groszy za wyraz.
Każde ogtoszenie najmniej
1 złoly.
Za terminowy druk 0!!łosze6
Wydawnictwo nie odpowiada.
Osobom i firmom prywatnym
kredytu na oglouenia i prenu·
- meratę Wydawnictwo nie
udziela .

Oyrekcja Wydawnictwa: Miodowa Nr. 22. Dyrektor przyjmuje od 12 - 2 pp. Dyrekcja otwarta od 9
3 pp. Tel. działu red. 44-05. T~. d1.iału
handlowego 44 50. Tel.- prenum~raty i rachuby 44-42. Tel. eksp. 25-28. Kasa czynna od g~ 8 i pół r. do 1 pp., w .soboty do -; godz. 1 .
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TREśC DZIAŁU URZĘDOWEGO:

_EZ2C!L!E._

DZIAŁ URZĘDOWY.

Z a r z ą d z e n i aW ł a d z N a c z e 1 n V c h:
Poz. 306. Okólnik
Ministerstwa Skarbu
L. D. IV 1529/3/30 Ż cfuia 26 września 1930 r. w
sprawie zakładów francuskich, uprawnionych do
wystawiania certyfikat'ów nastal szlachełt~ą ••
Zarządzenie Prezydenta RzeczypospolIteJ z
dnia 26 września 1930 r. o zarządzeniu wyborów
do Sejmu Śląskiego. (Przedruk z Dz. U. R. P.
z dnia 21 .września 1930 r., Nr; 67, poz. 531).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10
września 1930 r. o dodatkach wyrównawczych do
zaopatrzeń emerytalnych
przerachowanych _ na
zasadzie ro~porządzenia Rady Ministrów z dnia
4 lipca 1929 r., o zaopatrzeni,! eJ?lerytalnem e~
towych pracowników przedslęblOrstwa "Polskie
Koleje Państwowe" i o zaopatrzeniu pozostałych
po nich wdów i sierot, oraz o odszkodowaniu za
nieszczęśliwe wypadki. (przedruk z Dz. U. R. P.
z dnia 26 września 1930 r., Nr. 66, poz. 522).
Ruch służbowy w Ministerstwie W·yznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

o

Zarządzenia Władz

_ ..

ROZPORZĄDZENIE

z dnia 10

Naczelnych.

-:)(:-

306.
OKÓLNIK MINISTERSTWA SKARBU
L. D. IVf1529!3f30
z dnia 26 wruśrua 1930 r.
w sprawie zakładów francuskich, uprawniO'llYch
do wystawiania certyfikatów na stal szlachetną.
Do
Wszysbkich Dyrekcji Ceł, urzędów celnych oraz
Inspektoratu Ceł w Gdańsku.

_.- --_._ .-

RADY MINISTRÓW

września

1930 r.

o doatkach wyrównawczych do zaopatrzeó emerytalBych przerachowanych na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r'f
o zaopatrzeniu emerytalnem etatowych pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Paóstwowe" i o zao,p atrzeniu pozostałych po nich
wdów i sierot. oraz o ddszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki.
Na podstawie .art. 28 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r.
o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje
Państwowe" (Dz. U. R. P. Nr. 97, paz. 568lzarzą
dza się, co następuje:

§ t. Emeryci, którzy po przerachowaniu za·
W uzupełnie<n1u okóln~ka L. D. IVi919!3f30 opa:łrzeń na zasadzie ro~orz<l:dzenia Rady Miniz dn. 20 czerwca 1930 r. ("Monitor Polski" Nr. 151 strów z dnia 4 lipca 1929 r. o zaopatrzeniu emepoz. 229) podaje się do wiadomości, że do wysła rytalnem etatowych pracowników przedsiębior
WYSZEDŁ Z DRUKU Nr. 67 DZIENNIKA
wiania certyfikatów na stal szlachetną, względnie stwa "Polskie Koleje PaństwQ.we" i Q zaopatrzeUSTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z na odlewy ze stali silachetnej pochodzenia fran- niu po'zostałych po nich wdów i sierot ?raz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadkI (Dz. U.
DNIA 27 WRZEśNIA 1930 R., ZAWIERAJĄCY cuskiego, .zostały upowatnione prócz wymienio- R. P. Nr. 57, opoz. 448) wskutek przyjęcia dla ust~·
nych w okólniku D. IV{919{3/30 jeszcze .następu~
TREść NASTĘPUJĄ1:Ą:
lenia podstawy przerachowania ich 7,aopatrzeń
jące zakłady francuskie:
dodatków na mię;szkanie w wymiarze dla samot1)
Sociełe
des
Forges
,
d
e
Milourd,
Anor
ZARZADZENIE PREZYDENTA RZECZYPOnych (p. 3 ust. 2 § 53 rozporządzenia z ;dnta 4 iłp'"
(Nord),
SPOliTEJ.:
..
.
2-) Acieries de Clt.atiipagno:te, 33 -Aven'\1e , ca 1929 r.), otrzymali od 1 Wt'ze~nia tn9,r. ogó-_ Pąz. 531 - z dnia 26 w.rześnia 1930 r. o zarzq- Victor Hugo, La CourneuvetSe~nei,
łem niższe pobory, ,aniżeli otrzymyw.ali je prie.cł
dzeniu wyborów do Sejmu śląskiego.
3) Societe des Hauts Fourneaux, Forges et tym tennmem, otrzymują od 1 września 1929 r.
Acieries de Pompey, 48 rue de la Boetie, Paris,
miesięczne dodatki wyrównawcze do wysokości
ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW:
4) Cie des Pwduits Chimiques et ElectromePoz. 532 - Spraw Wojskowych z dnia 8 sier- tallurgiques Alais, Forges et Camargue, 23 me de poborów należnych im ostatnio przed ·dniem
1 września 1929 r. Dla obliczenia wysokości tych
pnia 1930 r., wydane w porozumieniu z Ministra- Balzac, Paris 8 e.,
dodatków
wyrównawczych przyjmuje się z jednej
mi: Sprawiedliwości i Skarbu w sprawie uzupełnie
5) MM. Auhert et Duval Freres, les Ancizes- strony sumy zaopatrzeń
pobieranych ·przed
nia rozporządzenia z dnia 18 czerwca 1928 r. o try- Comps (Puy de Dóme),
1
września 1929 r. wraz z wszystkiemi dodatkabie. postępowania i foku instancyj władz wojsko-6) M. J. Jaboulay, Terrenoire (Loire), mi, z wyjątkiem dodatku ekonomicznego na
wych odnośnie wydawania zarządzeń uskutecznie7) Societe des Acieri.e s et Forges de Saint dziecko, z drugiej zaś strony sumy zaopatrzeń nania potrąceń z uposażenia oficerów i zawodowych Fra;ncrois, 70 rue de la Montant, St. Etienne
leżnych od 1 września 1929 ,r. wraz z dodat'kiem
szeregowych.
(Loire),
na żonę i odszko,dowa-niem za nieszczęśliwy wyPoz. 533 - Spraw Wewnętrznych z dnia 6-go
8) Societe des Hauts FourneallX et Forges padek.
września 1930 r. w sprawie włqczenia nowych pod'Allevard, Allevard (lsere),
wi~tów do okręgów wyborczych.
._
9) Forges et Acieries de Bonperłuis, BonperPowyższe prawo wyrównania
zao.patrzeń
, Poz. 534 - Pracy i Opieki Społecznej z dnia . tuis (Isere),
służy emerytom tak długo, dopóki ich łączne po17 września 1930 r. tO sprawie przyznania prawa
10) M. P. Experton - Revoł1ier, Renage bory wynoszą mniej, aniżeli wynosiły przed dniem
do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom (Isere).
1 września 1929 r.
zakładów pracy huta "Laura" w Siemianowicach,
Za Kierownika Departamentu:
huta "Bismark i Falva" w Wielkich Hajdukach, huPrzedsiębiorstwo. "Polskie Koleje Państwo·
Naczelnik Wydziału:
ta "Zjednoczona Królewska i Laura" w Królewwe" !potrąci z tych zaopatrzeń emerytalnych su,
(-l
Danielewicz.
skiej Hucie, huta "Hubertus" w Łagiewnikach, humy wypłacone emerytom do dnia wej,ścia w życie
ta "Pokój" w Nowym 1;1ytomiu, huta "Marta" w
niniejszego rozporządzenia tytułem wyrównania
o
Katowicach, huta "BaUdon" w Katowicach, !tula
różnic powstałych wskutek przerachowania ich
"Królewska" w Królewskiej Hucie, kopalnia "Ferzaopatrzeń na zasadzie rozporządzenia Rady Midynćmd" w Katowicach 1l,hula "Pokój" - Ślqskie
nistrówz dnia 4 lipca 1929 r.
ZARZĄDZENIE
Zakłady Górniczo - Hutnicze, Łomy Dolomitu i
Piaskownia-Tarnowskie Góry, "Rybnicka F abryPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
§ 2. Wykonanie niniejszego ro.zporządzenia:
ka Maszyn" w Rybniku, "Zakłady Przemysłowe
porucza się Ministrowi Krununikacii.
Miko/aja hr. Ballestrema - Koksownia " Wollz dnia 26 września 1930 r .
gang" w Rudzie, "Fitznerowska Fabryka śrub
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży~
i Nitów" w Siemianowicach, "Zarząd Górniczy huo zarządzeniu wyborów do Sejmu śląskiego.
cie od _pierwszego dnia następnego miesiąca po
ły "Bismark" dla K.amieniołomów w Suchej Gódniu ogłoszenia.
rze, Ślqskie Kopalnie i Cynkownie, Sp. Akc. _
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 marca
Walcownia cynku i tartak "Silesia", kopalnia "Go- 1929 r. w sprawie ordynacji wyborczej do Sejmu
Prezes Rady Ministrów:
dulIa" w Chebziu.
śląskie.go (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 12, poz. 87),
{-l J. Piłsudski.
art. 11 i 12 dekretu z dnia 28 listopada 1918 r.
OśWIADCZENIA RZĄDOWE:
o ordynacji wyborczej do Sejmu UstawodawczeKiero.wnik Ministerstwa Skarbu:
Poz. 535 - z dnia 2 września 1930 r .w spra- go w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Mi(-) Ignacy Matuszewski.
wie ratyfikacji przez Hiszpanję Konwencji i Statu- nistra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca
tu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 528), oraz art. 2
Minister Komunikacji:
dnia, ZO kwietnia 1921 r.
punkt 3 wyżej wymienionej ustawy, zmząd.zam
(-) Kiihn.
Poz. 536 - z dnia 3 września 1930 r. w spra- wybory poselskie do Sejmu Śląskiego.
wie ratyikacji przez Jugosławję podpisanej w Segłosowania oznaczam na dzień 23 listoMinister Pracy i Opieki Spo.łeczne;:
vres dnia 6 października 1921 r. Międzynarodowej padaDzień
1930 1'.
(-l A. Prystor.
Konwencji, wprowadzającej zmiany do Konwencji
Prezydent Rzeczypospolitej:
z ?nia 20 maja 1875 r. w sprawie zapewnienia
(Dz. U. R. P. z dnia 26 września 1930 1'.
mzędzynarodowego ujednostajnienia i udoskonale(-) l. Mościcki.
Nr. 66, poz. 522).
nia systemu metrycznego, oraz do Regulaminu, doPrezes Rady Ministrów:
łqczonego do lej Konwencji.
(-l J. Piłsudski.
Minister Spraw Wewnętrznych:
Poz. 537 - z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ral~fikacji przez Rzqd Jllgosławji Międzyna
f-) Sławoj Składkowski.
--:J(:
..,
rodowe/ Konwencji w sprawie pośrednictwa pracy
Minister Sprawiedliwości:
dla marynarzy, przyjętej jako projekt dnia 10 Up(-l St. Car.
ca 1920 r. w Genui Tla Ogólnej Konferencji Mię
(Dz. U. R. P. z dn. 27 września 1930 r. Nr. 67,
dzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
poz. 531).
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