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PRENUMERATA 

kwutalia" 
. , 

, . .. ' OGLOSZENIA: 
Cena ' za wi~rsz 1 mim. szpalty 
redakcyjnej po le!<ście 60 groszy. 
Cena za wiersz 1 mim. szpalty 

,., kraju' ••• • tS złotycbJ 
.. arlUlic_ •• • aG zlotJc:GI 

Numer poledy6czy 
20 Ilrony. MONITOR· POLSKI 

ogłoszeniowej 55 I!r • 
Tabelaryczne i cyfrowe 90 gr. 
Drobne ollloszenia 17 groszy za 

wyraz. 
Katde og~oszenie najmniel 

1 złoty. 
Za terminowy ' druk ogłolze6 
Wydawnictwo rue odpowiada. 
Osobom i firmom prywalllym 
kredytu na ogłoszenia i prenu-

E41.to pocztowe czek ••• 
Nr. 730. DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

• WYCHODZI CODZIENNIE Z WY JĄ TKIEM NIEDZIEL I SWIĄ T. merat, Wydawnictwo nie 
udziela. 

Dyrekcja Wydawnictwa: Miodowa Nr. 22. Dyrektor przyjmuje od 12 - 2 pp. Dyrekcja otwarta od 9 - 3 pp. TeL działu red. 44-05. TeL dziafu 
handlowego 44:-50. Tel. prenumeraty i rachuby 44-42. Tel. eksp. 25-28. Kasa czynna odg. 8 i pół r. do l pp., w soboty dó go:łz. 12. . 

rREś~ DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Zarz_dzenia Władz NaczelnvclU 

Pozo 75. Okólnik L D. IV. 20113/30 Minister
stwa Skarbu z cbda 12 lutego 1930 r. w sprawie 
wykazu zakładów szwedzkich, uprawnionych do 
wystawiania certyfikatów na stalszlachetnę. 

Roz~~enie Rady ~trów z dnia 7 lu
tego 1930 r.w sprawiezmiaa i uzupełnień rozpo
rZ4dzeiii~ Rady MinisWw . zdoia 26 czerwc;a 
1.9}4r. /0 , ustanowienin tabeli stanowisk we wła
dżach i arzęclach państwoWYch. ' (Przedruk z Dz. 
U.H. P. z ctm. 24 lutegł) 1.930 rOf Nr. Uf poz. 72). 

Ruch słubowy w Ministerstwie s.n:.wieclli-
wości. . 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINIS1'Ró. 

z dnia 7 lułefo 1930 r. 
, . 

w sprawie zmiaD i uzupełnie6 rozporqdzęnia Ra
dy Ministrów z dnia 26 czerwca . 19~ r. o astuo
wiemu tabeli .tanowisk we władzacIa l urzędach 

, pustwowycIL ' " " 

Na podstawie art. 11 i 17 uątaw,. o.pat\stw&
we; dużbie cywilnej z dnia 17 luteJ!o 1922 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 21, poz. 164) zarządza się~ co nasłę-
~~! '" 

S 1. W załączniku Nr. g ~~ r,~ż~ąd~~tiia 
Rady Ministi'ówzdnńa 26 .czetwca 1924r. O usta
nowieniu tabeli stanowisk . we. władzach i iltzę- . 
dach państwowych (Dz.U. R .P. Nr. 64,poz. 631) 
wprowadza się następujące zmiany: . 

I. W dziale "Centrala" . w kolumnie .,1 ka.te
gorja. Stanowiska oraz tytuły do ,,aich przywią-

Ol zane. 

WYSZEDŁ Z DRUKU Nr. 12 DZIENNIKA · 
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 26 LUTEGO i930 R.. ZAWIERAJĄCY 
TREść NASTĘPUJ .ĄCĄ: skreśla się: 
USTAWA: stanowisko .. Wizytator szkór'; 

dodaje 'Się: 
Poz. 87 - % dnia 22 marca 1929 r., w .pra- po stanowisku "Ńaczelny dyrektor archiwów pań-

wie ordynacjfwyborczei do Sejmu Ślqskiego. . stwowYch" stanowisko: "Miiiisterjahivwizytator 

ROZI'. ORZ A .. DZEN.IE. RApy MINIS. TRÓW: szkół",któremu w kolumnie ' "stOpień służbowy" 
q .odpowiada - "V st. sI." i po stanowisku •• Radca 
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DZIAŁ · URZĘDOWY, 
• 

Zarządzenia · WladzNaczelnycb. 
• 
75. 

OKOLNIK L D. IV. 201{3f3ł 

M1aisterstwa Skarbu 

z dnia 12 lutego 1930 r. 

W sprawie wykazu . zakładów szwedżkiCh. upra
"WIliOlayeb do wystawiania ·' certytikatów Da stal 
. .. . sz1aCb.etq. . 

Do W,zy.tkicla Dyrekcy; Cel, Inspekto
ratu Coel w Gdańsku orai wszystkich 
urzędów celnych. 

Do wystawiania certyfikatów na stal szlachet
ną, względ.nie na odlewy ze stali szlachetnej po
chodzenia .szwedzkiego, w myśl postanowień pro
tokółu końcowego IV Protokółu Dodatkowego do 
Konwencji Handlowej między Rzecząpospolitą ' 
Polską a Republiką Czechosłowacką z dn. 26 
czerwca 1928 r. ("M-onitor Polski" .Nr. 174fl928, 
.poz. 356), zostały upoważnione na podstawie klau
zuli największego uprzywilejowania poniżej wy
mienione zakłady szwedzkie: 

1. Aktiebolaget Bofors, Bafors. 
2. Avesta Jemverks AktiebolaJ!, Avesta. 
3. Fagersta Brtikr .Ą.ktiebolag" FaJ!ersta. 
4. Hellefors Bruks AktiebolaJ;!, Hiil1efors. 
5. Kohlsva Jemverks AktiebolaJ!, Kohlsva. 

' 6. Sandvikens . Jernverks ' AktiebolaJ!, . Sand-
viken. . . 

7. Stora Kopparbergs BergslaJ!s Aktiebolag, 
Falub. 

8. Uddeho1ms Aktiebolag, Uddeholm. 
Za Ministra Skarbu: 

(-) B. Dębicki. 
Kierownik Departamentu. 

--:)(::---

ILW dziale "Władze! ur~ędy podległe". 

1. w kolumnie "I kategoria. Stanowiska onz 
tytuły do nich przywiązane" 

skreśla się, 

stanowiska: Ił Wizytator szkór', "Asystent archi
walny" i "Asystent bibljoteczny"; 

dodaje się: 
po stanowisku "Kurator ' okręgu szkolOe~" stano
wiska: "Wizytator Liceum Krzemienieckiego", 
"Naczelnik wydziału oświecenia ' publicznego w 
Śląskim Urzędżie Wojęwódzkim", ktÓrym w ko
ltunnie "stopień służbowy" odpowiada - "IV at. 
sl.. .. ; 

po stanowisku "Naczelnik wydziału oświecenia 
'publicznego w Śląskitil Urzędzie Woiewódzkim" 
stanowisko: "Okręgowy wizytator szkór', które
mu w kolumnie "stopień służbowy" odpowiada "V 
sŁ. sI:'; 

po stanowku "Dyrektor biblioteki" stanowisko: 
"Dyrektor zbiorów państwowych", któremu w 
kolumnie "stopień służbowy" odpowiada "VI -
V st. sł."i 

po stanowisku "Naczelnik Wydziału" stanowisko: 
"Zarządca dóbr Liceum Krzemienieckiel!o", któ
remu w kolumnie "stopień . słuŻibowy" odpowiada 
"VI - V st. sł.; 

po stanowisku "Kustosz archiwwn" stanowisko: 
"Dyrektor administracyjny Konserw.atorium Mu
zycznego", któremu w kolumnie "stOpień służbo-

. wy"odpowiada "VII - VI st. sI.; 
po stanowisku "Inspektor szkolnv" stanowisko: 
"Konserwator", któremu w kolumnie stopień 
służbowy" odpowiada "VIII-VII-VI st. sł.; 

. po stanowisku ,;,R,eferendarz" stanowisko: "Za
stępca inspektora szkolnego", któremu w kolu
mnie "stopień służbowy'~ odpowiada "VIII - VII 
st. sł.; . . 

po stanowisku "Zastępca inspektora szkolnego" 
stanowiska: ' "Adjunkt archiwalny", "Adiunkt bi-, 
blioŁeczny", którym w kolumnie stopień służbo-: 
wy" odpowiada "VIII - VII St. sł."; - . 
po stanowisku "Administrator . klinik" stanowiska: 
"Nadleśniczy" i "Taksator", którym w kolumnie 
"stopień służbowy" odpowiada "VIII~VII st. S""i 
po stanowisku "Lekarz szkolnv" stano~ska: "Po
mocnik konserwatora" i "Adjunkt leśny", którym 
w kolumnie "slopieńsłużbowy' odpowiada "VIII 
st. sł." i 

2. w kolumnie "n kategoria. Stanowiska oru . 
tytuły do nich przywiązane" 

skreśla się: 

stanowisko "Zastępca inspektOC'alZk~lnello"; 

dodaje się: 

po stanowisku "Asesor" stanowisko: "Asesor bi
bljoteczny", którem\1 w kolumnie "stopień służbo
wy" odpowiada "VIII - VII st. sł.: 
po stanowisku "Księgowy" stanowiska: "Mierni
czy" i "Asystent archiwalny", którym w kolumnie 
"stopień służbowy" odpowiada "VIII-VII st. sł.; 
po stanowisku "Kontroler" ~ stanowiska:: "Tech. 
nik leśny", . "Techriik budowlaijy", . "Kierownik 
tartaku", "Kierownik fabryki", , "Kierowhik kolej
ki", ,;Kierownik składu drewna", " którym w ko
lumnie "stopień służbowy", odpowia,d,a "IX-VUI 
st. sł."i . .. . ' . . .. . ' 
po atanowii'ku "Asystent . rachunkowy" - stano
wiska: "Asystent leśny", "Asystent rolny", "Asy
stent miemiczy",którym w kolumnie ' "stopień 
słtdbowy" odpowiada "X st. sł." i 

3. w kolumnie "III kate~oria. i Stano~~~ 
~oraz . tytuły do' nich . przywiąZane" 

·.dodaje się: . 
po stanowisku "Naczelnik kancełarii" ' stanowisk~: 
"Kasjer", któremu w kolumnie .. stopień służbowy" 
odpowiada "X - IX it. sł." i . 
po .' sł~nąwisku "Ad.junkt kaD:celaryjny" stanowi
'sko: i,Leśniczy", . któiemu w ·kolumnie· "stopie6 
$ł~()wy" oopowiada I.XI'-"-X--'IX ·st.at."; 

" t . • k '. ~ v~""""-li$.t ~'łl ~··"''''k· . M-arła,pq, 'ł .aIlQ'W}$' U,,, '~" " 1,\;,.1." ,. łąy:Y!~}k ,~J; . '.' 5 . 
. tytt~er . atehiwali1:y'\ ,. ·któreniu,·w ' kólUnlli:ie,isŁo~ 
pień służbowy" odpowiada "XII '';''::'' XIst. sł.... , 

§ 2.W załąc~niku Nr. 3 do powołtinego wy
żej rozporządzenia , Rady MinistrtJw zdnja 26 
czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 631) w 
dziale "Władze i urzędy podle~łe" . w kolumnie 
"I kategorja. Stanowiska oraz tyt\1ly do ' nidh 
przywiążane',' skreśtasię 'stanowisko: ,,l(onser-
wator". . .' 

S 3. Rozporządzenie ninieisze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia. . 

" \ . - _'O " . ,' 

. Prezes ltacły Ministrów; 
(~) K. Barte'. 

· Minister- ·W.ypań .. ReHgU~ch . ' ' . ' . . 
· ' .. '. i Oświecenia Publicznej(o: 

. . f~) SI. Czenoiń,ki. 
Minister Spraw We'V11ętrznych: 

(-) H. J6%ewski. 

(Dz. U. R. P.z dDia 24 lute~o 1930 r. Nr. 11. 
poz. 72) • . , 

___ :0:: __ _ 

Ruch służbowy 
W MINISTERSTWIE SPRA WIEDLIWOśCl 

Pan Prezydent Rzeczypospolitei zamianował: 
postanowieniem z cia. 13 luteIlo 1930 r.: 
Sędziego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 

Aleksandra Baziń.skiego - Wiceprezesem Sądu 
· Okręgowego w Poznaniuj 

Sędziego · . Sądu Okręgowego w Warszawie 
Jana Karyorego - Wiceprezesem teJ!oż Sądu 
Okręgowego i 

Sędziów Sądu · GrodzkieJ!o . w . Warsza wie 
Z,ygmunta Boudelie'a, Eugenjusza Karpowicza, 
Stanisława Rybińskiego i Janusza Smos!orzew
skiego ~. Sędziami Sądu Okręgowel!o w Warsza
wie; 

Sędziów Sądu Grodzkiego w okręgu Sądu 
Okręgowego w Wa~szawie ~lekset!o Chrzan.ow
skiego i Grzegorza Zukowskiel!o oraz · sędZIego 
okręgowego śledczego Sądu Okr'ęg.oweJ!o w War-

· szawie Michała Wesolowskiego, radcę prawnego 
w Ministerstwie Rolnictwa Stefana Lokuciewskie
go - Sędziami Sądu Okrętowego w Warszawie; 

Sędziego okręgowego śled~ze~o Sądu ?krę
gowego w Łucku, III rew. pow. łuckiel!O, Mieczy. 
sława Auguslyaowicza - Sędzią Sądu Okręgowe.0 w Łucku; 


