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PRENUMERATA 

Ie'w a r t a l n al 

... kraju • • • • 15 złotych; 
sa J1ranicl\ •• • 20 złotych; 

Numer pojedyńczy 
20 groszy. 

OGŁOSZENIA: 

tena za wiersz 1 mim. szpalty 
redakcyjnej po tekście 60 groszy. 
Cena za wiersz 1 mllD. npally 

ogłoszeniowej 55 gr. 
Tabelaryczne i cyfrowe 90 Rr • 
Drobne ogłoszenia 17 groszy "La 

wyraz. 
Każde og!oszenie aajmniej 

1 zloty. 

Konto pocztowe czekow. 
Nr. 730. DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

Z. terminowy druk ogłoszeń 
Wydawnictwo nie odpowiada, 
Osobom i firmom prywatnym 
kredytu na o11oszenia i prellou-

, 
WYCHODZI CODZIENNIE Z WY J Ą TKIEM NIEDZIEL I SWIĄ T. meratę Wydawnictw •• ie 

udzieła. 

DyrekCja Wydawnictwa: Miodowa Nr. 22. Dyrektor przyjmuje od 12 - 2 pp. Dyrekcja otwarta od 9 -3 pp. Tel. dzialu red. 44-05. TeL dżiału 
handlowego 44-50. Tel. prenumeraty i rachuby 44-42. Tel. eksp. 25-28. Kasa czynna od g. 8 i pół r. do l pp., w sob:>ty do go:lz. 12~ 

TR~$C DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

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

Poz. 61. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypo
apolltejz dnia 8 lutego 1930 r. w sprawie uchyle
nia zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 28 października 1925 r. o wywłaszczeniu 
gruntu, przeznaczonego . pod budowę strzelnicy 
Izkólnej dla garnizonu GrodDo. 

. Poz. 62. Ok6lnik L. D. IV. 1964/.3/29 z dnia 
29 stycznia 1930 r. w sprawie wykazu zakład6w 
angielskich, uprawnionych do wystawiania, certy
likatów na stal szlachetną. 

RoZPorządzenie Ministra Skarbu w porozu
mieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 
29 stycznia 1930 r. w sprawie opłat za paszporty 
Da wyjazd zagranicę. (przedruk z Dz. U. R. P. 
z dnia 11 lutego 1930 r., Nr~ ), poz. 57). 

. WYSZEDŁ Z DRUKU Nr. 7 DZIENNIKA 
UST A W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA tf LUTEGO 1930 R., ZAWIERAJACY 
TRE$ć NASTĘPUJA,CA,: 

ROZPORZĄDZENIE RADYJllNISTRÓW: 

Poz. 54 - ' % dnia 20 stycznia 1930 r., lU .pra
wie zmiany rozporządzema RQdy Ministrów % dnia 
17 września 1927 r., ~. naleźnoŚt;iąc.h za pJJdróże . 
służbowe, delegacje . (odkom~d;eif!JPrrnlaLt"pa4." 
fli~te1itą '-'upkej oi!iiiiiszo.W'i .. JłIIAstuj'owych,; , $łdzitSw 
I ' prokuratórów oraz wojskói:lrych;' 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 55 - Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz 
Rolnictwa z dnia 20 stycznia 1930 'r.; w sprawie 
ceł wywozowych na drewno osikowe. 

Poz. 56 - Skarbu, Przemysłu.i Handlu oraz 
Rolnictwa z dnia 28 slycznia1930 r., w sprawie 
da wywozowego od makuchów. 

Pot. 57 -.::.- Skarbu w porozumieniu % Mini
strem Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 
1930 r., w sprawie opiat za paszporty na wyjazd 
ragranicę· 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE: 

Poz. 58 - z dnia 7 stycznia 1930 r., w spra
wie przystąpienia Włoch wraz z kolonjami do 
kónwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, 
podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA: 

Poz. 59 - Komunikacji, Skarbu or.z Pracy 
i Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1929 r., o 
sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra 
Komunikacji z dnia 26 sierpnia 1929 r., wydanem 
w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Pracy 
i Opieki Społecznej o zakresie . opieki lekarskiej 
i środków leczniczych dla pracowników przedsię
biorstwa "Polskie Koleje Państwowe". 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
a 

Zarządzenia Władz Naczelnych, 
a • 

'<fi I 

61. 

ZARZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 8 lute~o 1930 r. 

W sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 28 października 1925 r. o wy
wfłaszczeniu gruntu, przeznaczonego pod budowę 

strzelnicy szkolnej dla garnizonu Grodno. 
Na podstawie art. 575 i nast. rosyjskiego zbio

a praw cyw. (Zw. praw. ces. ros., tom XI cz. I) 

oraz art, l i 2 dekretu z dnia 7 lutego 1921 r. o 
wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg że
laznych i innych dróg komunikacyjnych, lądowych 
i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności 
publicznej (Dz. Pr. P. P. Nr. 14, poz. 162) i zgodnie 
z uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 
1930 r, zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Uchyla się zarządzenie Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 28 października 1925 r. o wy- . 
właszc'zenau gruntu, przeznaczonego pod budowę 
strzelnicy szkolnej dla garnizonu Grodno (Dz. U. 
R. P. Nr. 114, poz. 802). 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia niniejszego poruCZA 

się Ministrowi Spraw Wojskowych. 

§ 3. 
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 

"głoszenia. 
Prli!zydent Rzeczypospolitej: 

(-li. Mościcki. 
Prezes Rady Ministrów: 

(-l K. Bartel. 

Mi!rister Spraw Wojsk.owvch: 
l-l J. Pilsud,kl 

--:Jr::----

62. 

OKOLMK L. D. IV. 1964/3/29 

% dnia 29 stycznia 1930 r. 

w sprawie :wyKazu zakład6w angiel~kich, upra
wnionych do wystawiania certyfikat6w Da stal 

szlachetną. 

Do 

Wszystkich Dyrekcyj Cel, Inspektoratu 
Cel w Gdańsku oraz wszystkich urzędów 

celnych. 

W uzupełnieniu okólnika L. D. IV. 1477/3129 
z dn. 12 października 1929 r. ("Monitor Polski" 
N. 245, poz. 569), podaje się do wiadomości, że po
niżej wyszczególnione zakłady angielskie zosta
ły upoważnione do wystawiania certyfikatów na 
stal szlachetną, względnie na odlewy ze stali szla
chetnej pochodzenia angielskiego: 

1 (13) Messrs. J. J . Saville and Company, Li
mited, Triumph Steel Works, Shoreham Street, 
Sheffieldj 

2 (14) Messrs., Samuel Fox and Company, 
Limit e d, Stockbridge Works, Stockbńdj!ej 

3 (15) The English Steel Corporation Limited, 
Vickers Works, Sheffieldj 

4 (16) Messrs. Kayser, Ellison and Company, 
LimiŁed. Carlisle Works, Sheffield. 

Za Ministra Skarbu: 
(-) B. Dębicki. 

Kierownik Departamentu. 

--:)(::--

RozponZĄDZENIE 

Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych 

z dnia 29 stycznia 1930 r. 

w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę. 

Na zasadzie art. 1 i 4 ustawy z dnia 17 lipca 
1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd 
zagranicę (Dz. U. R. P. Nr. 6'. poz. 672), art. 13 
ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej orga
nizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. U. R. P. 
Nr. 65. poz. 391) ora zgodnie z § 2 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 paździer-

nika1928 r. o przekazaniu wojewodom i Komisa~ 
rzowi Rządu m. st. Warszawy niektórych decyzyj 
Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. R. P. 
Nr. 95, poz. 841) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1) Opłaty za paszporty na wyjazd zagra.
nicę z terminem ważności do jedne!!o rokuwynG-
szą: , 

a) -za paszport uprawniający do jedno
razowego wyjazdu zagr~nicę, 
względnie za każde zezwolenie na 
ponowny wyjazd .•• ~ zł 100 

'h) za paszport, uprawniający do wie
lokrotnych wyjazdów zagranicę • fil ' 250 

c) za paszport . ulgowy, uprawniający 
do jednorazowego wyjazdu za!!ra
nicę w celach przewidzianych w 
art. 2 ustawy z cłąia 17 lipca 1924 r •• 
względnie za każdeulJ!c;>we żezwo-
lenie na ponowny wyjazd . ' .ł 25 

d) za paszport ulgowy, uprawniający 
do wielokrotnych wyjazd6w .zagra:;. 
nicę w celach, o których mowa 
pod c) • . • • . • ff ISO 

e) za paszport ulgowy; upraWniający 
do jednorazowego wyjazdu za4ra.
nicę w celach, przewidżianych W' 
art. 3 ustawy z dnia 17 lipca 
1924 r.. względnie. za każde ulgo-

, we zezwolenie na ponoWny wYfa;~a . Ił '20 
ł) za paszport ulgowy, uprawniający 

do wielokrotnych Wyjazdów zagra· 
nicę 'oN celach, októrycbmowa 
pod. -~, 100 ~aJł;., :; łta -, i""' . . · · , ,~ .. , .. 
drie § 8 ~~~~~" . ' .. "-. ' " i (00 

~ za ,paszport wc ·· celachżegl .... 
skich (§ 3) • . . • .. .. 3 

21 pasżporty, wystawiane em.ig .. ~ {wt'o
zumieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 1t października 1927 r. o emigra
cji - Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 799) przez powia
towe władze administracji ogólnei na mocy za
świadczeń, wydawanych " przez Urząd Emigracyj", 
ny, ekspozytury tegoż Urzędu lub państwowe 
urzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodź.. 
cami (~omunalne urzędy pośrednictwa pracy W 
wojew6dztwie śląskiem) są bezpłatne. 

§ 2. Opłaty ulgowe, przewidziane w § 1 ust. 1 
punkt c) i d), będą stosowane przez powiatowe 
władze administracji ogólnej po stwierdzeniu po
trzeby wyjazdu w celach handlowych lub przemy
słowych. 

§ 3. 1) Opłaty ulgowe, przewidziane w § 1 
ust. 1 punkt g), będą pobierane przez powiatowe 
władze administracji ogólnej tylko od: 

a) żeglarzy, o ile pływają na statkach zapisa
nych w przystaniach, znajdujących się na 
na obszarze Państwa Polskiego i ich ro
dzin, mieszkających stale na tych statkach 
oraz niezbędnej załogi, 

h) pilotów, zatrudnioąych na statkach obco
krajowych, o ile posiadają legitymację na 
prawo wykonywaąa tego zawodu. wysta
wioną przez polskie urzędy wodne (za· 
rządy dróg wodnychi ln&pekcje dróg wpd. 
nych), .' , 

na podstawie zaświadczeń, wystawia
nych przez właściwe urzędy wodne (za
rządy dróg wodnych i inspekcie dróg wod
nych), stwierdzających prawo do ulgi. 

2) Wydane za powyższą opłatą paszporty 
upoważniać będą ich posiada~,zy do wielokrotne
go przekraczania granicy drogą wodną i dwu· 
krotnego na innej drodze. 

3) Przepisy niniejszego paragrafu nie naru
szają postanowień, uregulowanych umowami mię
dzynarodowemi. _ 

§ 4. 1) Opłaty ulgowe, przewidziane w § 1 
ustęp 1 punkt e), będą stosowane przez powiato
we władze administracji ogólnej względem osób, 
udających się zagranicę w celach: 

a) kształcenia się w szkołach średnich ogól
no-kształcących, zawodowych i Wyższych, 
na podstawie dowodów stwierdzających 
przyjęcie do danego zakładu lub studjo
wania w danym zakładzie , wz)!Iędnie do
wodu, uzależniającego przyj ęcie od osobi
stego zgłoszenia się, 


