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rRE$C DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

ZarządEenia Władz Naczelnvclu 

Poz. 80. Obwieszenie Ministra Skarbu z dnia 
24 lutego 1930 r. owartoścl, jednego grama czyste-
jQ ·zlóta. . 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lu
tego 1930 r. o zniesieniu; gtniny SlaraJuńcza w po
Wiecie chojeckilnt Województwie pomorskiem. 
,(przedruk z Oz. U. ~ P .. z dnia 24 lute,to 1930 r., 
Nr. 11, poz. 73). . 

. i Rozoorządzeni" Rady ~strów z dnia 7 lu
lego .930r. o zniesieniu *miny wieiskiej Bielewko 
WPQwiecie kościańskim, WojewództWie poznań;. 
kiem.tPrzedruk z Dz. U.R. P. z dnia 24 lutego ' 
1930 r., Nr. 11, pot."4.) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lu~ 
tego 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Darmo
szewo w· powiecie gnieźnieńskim, województwie 
poznańskiem. (Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 24 lu
tego ~930 r., Nr. 11, poz. 75). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lu
lutego 1930 r. O zniesieniu gminy wiejskiei Górecz
ki Żabie wpowiecierawickim, woiewództwie po- . 
. znańskiem.(Przedruk .z Dz. U. R. P. z dnia 24 lu~ 
tego 1930 'ro, iNr .. Jjr, ipOz.'f6}. 

. " .~ .... R~~~4iteld~ i.fdf ~Mi&1::6~:~&da:·1 ;jU~·; 
tego 1930r. o Zniesieniu gminy wiejskiei l.opienni~ 
ea w powiecie wągrowieckim, . woiewództwie po- . 
znańskiem. {Przedr1lkz Dz.U. R. P. z dnia 24 lu- . 
. tego 1930 r., Nr. 11, poZ. 77). 

Ruch słUżbowy w · Ministerstwie Spraw Za
jramcznych. 

. WYSZEDł. Z DRUKU N,. 13 DZIENNIKA 
USTA W RZECZYPOS~OLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 28 ·LUTE@ 1930 R" ZAWIERAJĄCY 
TREśćNASTĘPUJA.CĄ: 

USTAWY: 
, 

Poz~ 89 -z dnia 12 lutego 1930 '., w sprawie 
:zmiany rozporząd.zenią.Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 23 grudnia 1927 r., w przedmiocie wyda
wania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Poz. 90 --.:. z dnia 26 lutego 1930 r., o wypłacie 
czę~ci zaległego dodatku mieszkaniowego za 
r. 1928 . funkcjonarjuszom .państwowym, sędziom, 
prokura/orom, osobom wojskowym oraz emerytom, 
wdowom i sierotom. 

Poz. 91 - z dnia 26 lutego 1930 r., o urel!"lo
waniu niedokładności w usfaleniu kredyfów w § 10 
wydatków zwyczajnych części 2-a Sejm i części 
2-b Senat budżetu na rok 1929/30. 

ZARZĄDZENIE PREZYDENT A RZECZYPO
SPOLITEJ: 

Poz. 92 - z· dnia 28 lutego 1930 r., w sprawie 
' ogłoszenia uchwały Sejmu uchylającej rozporzą
. dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 ma
ja 1927 r. Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 398 i 399. 

TRAKTAT: 

Poz. 93 - koncyljacyjno-arbitrażowy między 
Polską a Węgrami, poc/pisany w Warszawie dnia 
30 listopada 1928 roku. 

Póz. 94 - Oświadczenie rządowe z dnia 12 lu
łe~o 1930 roku, W Bprawie wymiany dokumentów 
ratyfikacyjnych Traktalu koncyljacyjno-arbitrażo

· .we~o między Polską a Królestwem Węgierskiem, 
podpisanello wWarazawie dnia 30 listopada 1928 

. roku. 

. 
'''', ' 

ROZPORZJ.DZENIE RADY MINISTRÓW: 

Poz. 95 - z dnia 7 lutego 1930 r., w sprawie 
powolania urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego 
Komisarza do spraw walki zjfpidemjami. 

ROZPORZ4DZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 96 - Spraw WeJJmętrznych z dnia 15 
lutego 1930 r., w sprawie i zmiany rozporządzenia 
z dnia 27 lipca 1929 r., o obow.iązku odbywania 
jednorocznej praktyki szpitalneiprżezlekar,zy. 

Poz. 97- SpraLIJ Wewńętrznych z dnia 25 lu
tego 1930 r., wydane w p()rozum~eniuzMinislrem 
Skarbu w sprawie zafwierdzenia uchwal niektó- · 
rych związków komunalnych o poborze opłat ·za 
badanie zwierząt rzeźnych i millsa. . . 

Póz. 98 - Skarbu z dniil2.3 stycżnia 1930 r.t 
w przedmiocie uprawy tytoniu w toku 1930. 

Poz. 99 - Rolnictwa z dnia 19 'llitello '1930 r., 
w sprawie ustalenia okrę~ów hodowlanych. 

. Poz. 100 - Rolnictwa z dnia 14 l11fego 1930 r. t 

w sprawie zmiany granic okręgówhodowlonych. 
Poz. 101 - Rolnictwa z dnia 19 lute~o 1930 

roku o wprowadzeniu w życie na ·· niektórych 
obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 
1925 r., o nadzorze państwowym nad buhajami. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

" .. <~:>~,'I. :,IL~" _:' /:,"sf;:r:~~{,·c::)~~·:>'~ 'j'/~5~'r'<,,.",;,,<~\,-, "" ,.".~,_ . I , , 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
a ... 

80. 

O BW I E S Z C Z E'N l E 

Ministra Skarbu 

. z dnia 24 lutego 1930 r., 

a wartości jednego grama czystego zlota. 

.. Na podstawie art. 16 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr .. 97 poz. 855) orazrozporzadze
nia Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. 
w sprawie ustalenia trybu o)!łaszaniawarŁości 
złoto?' (Dz. U. R. P. Nr. 109 poz. 932) ustalam na 
miesiąc marzec 1930 r. wartość jednego grama 
czystego złota na pięć złotych 92,44 l!rosza. , 

Kieł ownik Ministerstwa Skarbu: 
(-) Illnacy MatU$nwslti. 

---.0:--

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 7 lute!!o 1930 r. 

O zniesieniu gminy Stara Juńcza w powiecie choj
nickim, województwie pomorskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. 
o organizacji i zakresie działania władz admini
stracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Gminę wiejską Stara Juńcza w powiecie 
chojnickim, województwie pomorskiem, znosi się, 
a terytorium jej włącza się do gminy wiejskiej Go
telp w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Wykonanie niniejsze~o rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem l kwietnia 1930 r. 

Prezes Rady Ministr jw. 
(-) K. Bartel. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
(":"'j H. J6zewski. 

(Dz. U. R. P. z Jnia24 luteIlo 1930 r. Nr. 11. 
poz. 73). 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 7 lutego . 1930 r. 

io mieSieniu gminy wiejskie;, Bielewko w powiecie 
. kosciaóskilnt województwie poznańskiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy~ 
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928r. 
o organizacji i zakresie diiałania władz admini
stracji ogólńej (Dz. U. R. P. Nr. 11, póz. 86' zarzą,;, 
clza się ,co następuje: 

§ 1. Gminę wiejską Bielewko w pówiecie ko
ściańskim, województwie poznańskiem, znosi się, 
a ŁeryŁorjumjej włącza się do gminy Bielewo VI 
tymże · powiecie i województWie. 

§ 2 • . Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
pOf11:cza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządl,enie ninieisze wchodzi w· ty. 
de z dniem 1 kwietnia 1930 r. -

Prezes Rady Ministrów: 
(-)K. Barte!. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
(~) H.JÓzewski. 

(Dz. U. R. P. z dnia 24 lutel!o 1930 r. Nr. 11, 
poz . . 74) . 

_ !O-;._~.,.. 

)0..,,, 

RozPoRzĄDZENIE - RADY · MINISTRóW 

zwa 7 lutego 1930 r. 

o zniesieniu gminy wiejskiej Darmoszewo w po
wiecie gnieźnieńśkim, województwie pozua,ń. 

skiem. 

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycinia 1928 r. 
o organizacji . i zakresie działania władz admini
stracji ogólnej {Dz. U. R. P: Nr. 11, poz. 861 zarzą
dza się, co następuje : 

§ 1. Gminę wiejską Darmoszewo w powiecie 
gnieźnieńskim. województwie poznańskiem. ' znosi 
się, a terytoi'jum jej wlącza.się do gminy wiejskiej 
Kiszkowo vi tymże powiecie i woiewództwie. . , 

§ 2. Wykonanie . niniejszego rozporządz.enia 
porucza się ,Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozp.orządzenie niniei:sze wchodzi w ży-
cie z dniem l kwietnia 1930 r. . 

Prezes Rady 'Ministró w: 
(...-:..) K. Bartel. 

Minister Spraw Wewnętrznych : 
(-) H. J6zewsA·i . 

(Dz. U. R. P. z dnia 24 łutee;o 1930 r 
poz. 75). 

---:0:---

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

. . z . dnia 7 lutego 1930 r. 
O zniesieniu gminy wiejskiej Góreczki Żabie w po
. wiecie rawickim, województwie poznańskiem. 

Na nodstawie art. 104 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 f. 
o organizacji · i zakresie działania władz admild
stracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarz, .. 
dza się, co następuje: 

§ 1. Gminę wiejską Góreczki Żabie w powie
cie rawickim, wojewódzwie poznańskiem, . znosi 
się, a terytorjum jej włącza się do gminy wiejskie; 
Góreczki Wielkie w tymże powiecie i woiewódz
twie . 


