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PlINUMERATA 

kwartalna, 

OGŁOSZENIA: 
Cena za wiersz l mIm. szpalt, 
redakcyjnej po tekście 60 groszy. 
Cena za wiuIZ l mIm. szpalty 

ogłoszeniowej 55 gr. 
w kraiu . • • • 15 złotych: 
la iranie li, ••• 20 złotych: 

Numer po;edyńczy 
20 groszy. MONITOR POLSKI 

Tabelaryczne i cyfrowe 90 gr. 
Ogłoszenia o zagubionych doku

mp.ntach 17 groszy za wyraz. 
Każde ogłoszenie najmniej 

1 złoty. 
Za terminowy druk ogłoszed 
Wydawnictwo nie odpowiada. 
Osobom i filmom prywatnym 
kredytu na ogłoszenia i prenu-

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

W Y C H O D Z I C O D Z I E N N I E Z W Y J Ą T K I E M N I E D Z I E L I S W I Ą T. meratę '~;rydawnictwo nie 
udziela. 

Dyrekcja Wydawnictwa: Miodowa Nr. 22. Dyrektor przyjmuje od 12 - 2 pp. Dyrekcja otwarta od 9 - 3 pp. Tel. działu red. 644-05. Tel działu 
handlowego 644-50. Tel. prenumeraty i rachuby 644-42. Tel. eksp. 625-28. Kasa czynna od g. 8 i pół r. do 1 pp .. w soboty do 20dz. 12 

TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO: 
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. 182. Zarządzenie o nadaniu Złotego 
Krzyża Zasługi. 

Poz. 183. Obwieszczenie Ministra Skarbu 
z dnia 26 'DUlja 1931 r. o wańości jednego grama 
czystego złota. 

Poz. 184. Okólnik Ministerstwa Skarbu 
z dnia 5 maja 1931 r. L. D. VII. 647/2, w sprawie 
rachunkowęgo ujęcia sum wypłacanych z kredy
tów' bieżących na zaspokojenie wydatków, doty
czących ubiegłych okresów budżetowych. 

Poz. 185. Zarządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych z dnia 18 maa 1931 r. wydane w poro
zumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie mieszkań 
służbowych dla urzędników i funkcjonarjuszów 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oraz pod
ległych mu urzędów. 

Poz. 186. Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1931 roku 
w sprawie nadania umowie zbiorowe z dnia 30 
marca 1931 r. mocy powszechnie obowiązującej 
cIa wszystkich zakładów przemysłu elektrotech
nicznego na obszarze województwa poznańskiego 
z wyłączeniem miast Bydgoszczy i Inowrocławia 
oraz powiatów bydgoskiego, szubińskiego, wy
nyskiego i inowrocławskiego. 

Poz. 187. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa 
z dnia 20 maja 1931 r. o ustaniu przymusowego za
rządu państwowego nad dobrami ziemskiemi "Żu
łowo", b. własnością Włodzimierza Kurnosowa. 

Ruch służbowy w Ministerstwie Sprawiedli
wości. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-:0:-

Zarządzenia Władz Naczelnych. ---
182. 

ZARZĄDZEN~E 

Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 23 czerwca. 
1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 458) nadaję 

po raz pierwszy 

ZLOTY KRZYż ZASLUGI 

Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii War
szawskiej za ofiarną i najwyższej wartości arty
stycznej sięgającą pracę w krzewieniu muzyki 
polskiej. 

Warszawa, dnia 29 maja 1931 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
(-l I. Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów: 
{-l A. Prysłar. 
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183. 

OBWIESZCZENIE 

Ministra Skarbu 

z dnia 26 maja 1931 r. 

o wartości jednego grama czystego złota. 
Na podstawIe art. 16 rO.lporządzenia 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 czerwiec 1931 r. wartość jednego grama 
czystego złota na pięć złotych 92,44 grosza. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: 
(-) Ignacy Matuszewski. 

184. 

OKOLNIK MINISTERSTWA SKARBU 

z dnia 5 maja 1931r. 

L. D. VII. 647/2. 

w sprawie rachunkowego ujęcia sum wypłacanych 
z kredytów bieżących na zaspokojenie wydatków, 
dotyczących ubiegłych okresów budżetowych. 

Do 
wszystkich władz centralnych. 

Ministerstwo Skarbu w porozumieniu z Naj
wyżs'zą Izbą Kontroli oznajmia, że postanowienia 
rozporządzenia z dnia 5 marca 1930 r. 
L. D. VII. 1543/2/29 w sprawie rachunkowe'go 
ujęcia sum wyplacanych z kredytów bieżących na 
zaspokojenie wydatków, dotyczących ubiegłych 
okresów bud:żJetowych, nite mają z.astosowania do 
wydatków osobowych, preliminowanych w para
grafach 1 wszystkich części budźetu. 

Podsekreta'rz Stanu: 
(-) Grodyński. 
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185. 

ZARZĄDZENIE 

Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 18 maja 1931 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w 
sprawie mieszkań służbowych dla urzędników i 

. funkcjonarjuszów Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych, oraz podległych mu urzędów. 

Na pod5tawie § 2 ust. ostatni rozporzą.dze
nia Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. 
o opłatach za mieszkania, zajmowane prz.ez 
funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych za
wodowych w budynkach państwowych, przez 
Skarb Państwa wynajętych lub administrowanych 
(Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 849) zarządza się, co na
,gtępwj'e: 

§1. 

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 7 maja 1927 r., wydane w porozumieniu z 
Ministrem Skarbu w sprawie mieszkań służbowych 
dla urzędników i funkcjonarjuszów Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, oraz podległych mu urzę
dów ("Monitor Polski" Nr. 120, poz. 306) ulega na
stępującym zmianom: 

1) § l punkty c, d, e, g otrzymują brzmienie 
następujące: 

pkt. c) Komendanci Wojewódzcy, Inspekcyj
ni Komend Wojewódzkich, Komendanci P. P. 
miast: Krakowa, Lwowa, Łodzi, Poznania i Wilna, 
Naczelnicy Urzędów Śledczych i Komendanci 
Szkół P. P. 

pkt. d) Komendanci Powiatowi, Kierownicy 
Komisarjatów, Kierownicy Wydziałów śled., Ko
mendanci Rezerw P. P. i Kierownik Tresury 
Psów Pol. 

pkt. ej Instruktorzy Szkół, Zastępcy Komen
dantów Powiatowych, Zastępcy Kierowników 
Komisarjatów i Komendanci Posterunków P. P. 

pkt. g) Woźni przy starostwach, o ile niema 
.doz.orców domowych, oraz. woźni w szkołach P. P. 

2) §2 pkt. d) otrzymuje następujące brzmienie: 
pkt. d: Dla Inspekcyjnych Komend Wojewódz

ki.ch, dla Komendantów P. P. miast.: Krak ow.a , 
Lwowa, Łodzi, Poznania i Wilna, NaczelniKÓW 
Urzędów Śled. i Komendantów Szkół P. P. po 
3 - 4 pokoi z kuchnią i przynależnościami o ma
ksymalnej powierzchni pokoi mieszkalnych 
120 m". 

Dotychczasowy punkt d zmienia się na e, 
który otrzymuje następujące brzmienie: dla Ko
mendantów Powiatowych P. P., Kierowników 

Wydziałów Śledczych, Komendantów Rezerw, 
Kierowników Komisarjatów P. P. i Kierowników 
Tresury Psów Pol. po 2 - 3 pokoi z kuchnią i 
przynależnościami o maksymalnej powierzchni 
pokoi mieszkalnych 90 m.2

• 

Dotychczasowy pkt. e zmienia się na f, któ
ry otrzymuje następujące brzmienie: 

pkt. f: dla Inst'wktorów Szkół, Zastępców K,o
mendantów Pow., Zastępców Kierowników Komi
sarjatów i Komendantów Posterunków Policji 
Państwowej po 2 pokoje z kuchnią i przyna
leżnościami o maksymalnej powierzchni pokoi 
mieszkalnych 75 m.2

• 

§ 2. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w ~ycie z 
dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
(-) Sławo; Składk()wskl. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: 
(-) Ignacy Matuszewski. 
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186. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra Pracy i Opieki Społecznej 

z dnia 20 maja 1931 roku 

w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 30 
It:arca 1931 r. mocy powszechnie obowiązującej 
dla wszystkich zakładów przemysłu elektrotech
nicznego na obszarze województwa poznańskiego 
z wyłączeniem miast Bydgoszczy i Inowrocławia 
oraz powiatów bydgoskiego, szubińskiego, wy-

rzyskiego i inowrocławskiego. 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ko
misarzy Ludowych Rz'eszy Niemieckiej z dnia 23 
grudnia 1918 r. o umowach zbiomwych, wydzia
łach robotniczych i pracowniczych i załatwianiu 
zatargów zbiorowych pracy (Dz. Ust. Rzeszy Ni'e
mieckiej str. 1456), z.arzą.dz.am, co następuje: 

§ 1. 
Nadaję moc powszechnie obo"\\-~ązuiącą dla 

ws:z:y:stkich zakładów przemysłu elektrotechnicz
nego na obszarze województwa poznań:::kiego z 
wyłączeniem miast Bydgoszczy i Inowrocławia 
oraz powiatów bydgoskiego, szubińskiego, wy
rzysikiego i inowrocławskiego umowie z:biO:rowej, 
podpisanej w Poznaniu dnia 30 marca 1931r. 
przez Związek Pr.acodawców na obszar woje
wództwa poznańskieg.o, tow. zap. z siedzibą w Po
znaniu z jed:nej strony, a Związkiem Pracowników 
Elektrotechnicznych Zj,ednoczenia Zawodowego 
Polskiego w Poznaniu z drugiej strony. Tekst po
wyżs.zej umowy został ogłoszony przy obwieszcze
niu Ministra Pracy i Opieki Społecznej w Nr. 92 
"Monitora Polskiego" z dnia 22 kwietnia 1931 r. 

§ 2. 
Rozpo'rządz,enie niniejsze wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia w "Monitorze Polskim". 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: 

(-) Dr. S. Hubicki. 
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. 187 . 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 20 maj.a 1931 r. 

'. 

o ustaniu przymusowego zarządu państwowego 
nad dobrami ziemskiemi "żułowo", b. własnością 

Włodzimierza Kumosowa. 

Przymusowy zarząd państwowy nad dobrami 
ziemskiemi Żułewo, n.ależącemi dawniej do Wło
dzimierza Kurnosowa, a położone mi w powi,ecie 


