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TREśC 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. 41. Obwieszczenie Ministra Skarbu 

z dnia 24 stycznia 1939 r. o wartości jednego gra
ma czystego złota. 

Poz. 42. Zarządzeate .Ministra Opieki Spo
łecznej z dnia 20 stycznia 1939 r. wydane w porO
zumieniu z Ministrem Spr-aw Wewnętrznych i Mi
nistrem Skarbu w sprawie zaliczenia D1ektórych 
miejscowości do klU1 A i B w zakresie zaopatrze
nia inwalidzkiego. 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR 1 DZIENNIKA 
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 30 STYCZNIA 1939 R .• ZAWIERAJACY 

TRESC NASTĘPUJA.CA.: 

ROZPORZADZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 37 - Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 
16 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Mi
nistrem Skarbu o zmianie rozporządzenia w spra
wie szacowania nieruchomości ziemskich przymuso
wo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy 
rolnej. 

, Poz. 38 --: Rotnictwa .i Reform Rolnych z dnia 
17 stycznia 1939 r. o wprowadzeniu w życie na 
pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów 
ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody 
chlewnej i owiec. 

Poz. 39 - Skarbu z dnia 19 stycznia 1939 r. 
o zmianach w organizacji urzędów celnych i poste
runków celnych w okręgu administracyjnym Dy
rekcji Cel we Lwowie. 

Poz. 40 - Skarbu z dnia 20 stycznia 1939 r. 
o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
24 lipca 1936 r. o obrocie pieniężnym z zagranicą 
oraz o obrocie zagranicznymi i krajowymi środka
mi platniczymi. 

Poz. 41 - Opieki Społecznej z dnia 16 stycz
nia 1939 r. o stosowaniu leków przez lekarzy-den
tystów. 

Poz. 42 - Spraw Wewnętrznych z dnia 24 
stycznia 1939 r. o zmianie granic miasta Wienbni
ka w powiecie ilżeckim, województwie kieleckim. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA: 

Poz. 43 - Spraw Zagranicznych z dnia 13 
stycznia 1939 r. w sprawie sprostowania błędu w 
przekładzie polskim porozumienia madryckiego 
z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczącego zwalczania 
fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przej
rzanego ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
--000-

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
--000-

41. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 24 stycznia 1939 r. 

o wartości jednego grama czystego złota. 

. Na podstawie art. 36 rozporządzenia Prezy. 
denta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. 
o wierzytelnościach w walutach zagranicznych 

(Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 509) oraz rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1934 r. w spra· 
wie obliczania i ogłaszania wartości złota (Dz. U. 
R. P. Nr 72, poz. 694) - ustalam na miesiąc 
luty 1939 r. wartość jednego grama czystego 
złota na pięć złotych 92,44 grosza. 

Minister Skarbu: 
(-) E. Kwiatkowski. 

---0001---

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOLECZNEJ 

z dnia 20 stycznia 1939 r. 

wydane w porozumienia z Ministrem Spraw We
wnętrznych i Ministrem Skarbu w sprawie zali
czenia niektórych ' miejscowości do klasy A i B 

w zakresie zaopatrzenia inwalidzkiego. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 17 
marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. 
R. P. Nr 26, PO'Z. 238), zmienionego art. 121 rO'z
porządzenia Prezydenta R. P. z dnia 28 grudnia 
1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) i ustawą 
z dnia 14 kwietnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 30, 
poz. 225), zarządzam co następuje: 

§ 1. 
1. Do miejscowości klasy A zalicza się: 

a) w powiecie warszawskim - BoernerO'wO'j 
b) w powiecie cieszyńskim - Trzyniecj 
c) w powiecie frysztackim - Bogumin, BO'

gumin Nowy, Darków, DąbrO'wa, Frysztat, 
Karwina, Lazy, Orłowa, Pietwałd, Porę
ba, Sucha Dolna, Sucha Górna, Sucha 
Srednia. 

2. Do miejscowości klasy B zalicza się: 
a) w powiecie cieszyńskim - Błędowice Dol

ne, Cierlicko Górne, CierlickO" Dolne, Ja
błonków, Końska. Sibica, Szumbark; 

b) w pO'wiecie frysztackim - Lutynia Nie
miecka, Lutynia Polska, Łąki, Marklowi
ce DO'lne, Olbrachcice, Piotrowice, Raj, 
Skrzeczon, Stare MiastO', StO'nawa. 

§ 2. 
Zarządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 

t listopada 1938 r. 
Równocześnie traci moc obO'wiązującą zarzą

dzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 sierp
nia 1936 r. w sprawie zaliczenia osiedla Babice 
pod Warszawą do miejscowości klasy A (MonitO'r 
Polski Nr 200, PO'Z. 364). 

Minister Opieki Społecznej 
(-) M. Kościałkowski. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 

--000-

Z Kancelarji P, Prezydenta 
Rzeczypospolitej .. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy 
MO'ścicki przyjął wczO'raj dr J. LutO'sławskiego, 
redakt.O'ra "Gazety RO'lniczej", który wręczył Pa
nu Prezydentowi 2-tomowe dziełO' p. t. "Księga 
pamiątkowa na 75-lecie "Gazety RO'lniczej" 1861-
1935". 

• • • 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął wczo

raj p. inż. PiO'tra Drzewieckiego. 

Z Prezydjum Rady Ministrów .. 

P. Prezes Rady Ministrów gen. F. Sławoj 
Składkowski przyjął wczoraj przedstawicieli Zbo
ru ewangelicko-reformO'wanego w osobach: ks. 
superintendenta Skierskiego i ks. proboszcza Zau
nera, którzy prO'sili P. Pr,ezesa Rady Ministrów G 
przyjęcie godności czlonka Komitetu honO'rO'wego 
akademii ku uczczeniu pamięci Szymona Konar
ski-egO'. 

---000'---

Z Ministerstwa W. R. i O. P .. 

Z dniem 31 stycznia 1939 T. przechodzi na 
własną prO'śbę w stan spoczynku dotychczasowy 
kuratO'r okręgu szkO'lnegO' poznańskiego p. Jan 
JakÓbiec. 

P. Minister W. R. i O. P. mian()wał kurato
rem okręgu szkolnego poznańskiego dr Stanisława 
Stetkiewiczal naczelnika wydziału prezydialnego 
w Ministerstwie W. R. i O. P. Dr Stanisł.aw Stet
ki.ewicz pracuje w administracji szkolnej od dnia 
1 czerwca 1918 rO'ku, pełniąc kolejno ohO'wiązki 
inspektGra szkolnego w Augustowie, wizytatora 
szkolnego w kuratorium okręgu szkolnego pomor
skiego w Toruniu, naczelnika wydziału w kurato
rium .okręgu szkolnego wileńskiego, ministerialne
gO' wizytatora szkół, inspektora administracyjnego 
w zarządzie centralnym Ministerstwa W. R. i O. 
P., wreszcie naczelnika wydziału prezydialnego 
tego Ministerstwa. 

---0'00---

Z Ministerstwa Opieki Społecznej .. 

W Ministerstwie Opieki Społecznej odbyło się 
O'statnie posiedzenie sekcji zwalczania chO'rób za
kaźnych PaństwO'wej Naczelnej Rady ZdrO'wia, ce
lem omówienia wyników przymusowych szczepień 
ochronnych przeciwko błonicy przeprowadzanych 
w niektórych województwach zachodnich. 

PO' wysłuchaniu sprawO'zdania i przeprowa
dzeniu dyskusji zebrani przyszli do przekonania, 
ż,e wobec osiągnięcia zadowalających rezultatów 
szczepienia przymusowe przeciwbłonicze powinny 
być stopniowo wprowadzO'ne na tereny, gdzie za
padłość na błonicę wzrasta. 

Służebności w woj. małopolskich i śląskim. 

Rada Ministrów przyjęła projekt wniesionej 
przez Ministerstwo RO'lnictwa i R. R. ustawy o 
zniesieniu służebności w woj. krakowskim, IwO'w
skim, stanisławowskim, tarnO'Polskim i cieszyń
skiej części woj. śląskiegO'. Na mocy projektO'wa
nej ustawy zniesione będą na terenie wszystkich 
wymienionych województw prawa wrębu, poboru 
drzewa i innych produktów leśnych, obciążające 
cudze grunty leśne, lub rolne, prawa paszy na cu· 
dzych gruntach, prawa poboru traw i szuwarów. 
rosnących na cudzych wodach oraz wszelkie inne 
służebności obciążające grunty rolne lub leśne, 
które powstały przed dniem 1 stycznia 1939 r. 
Nie znosi się służebności tego rodzaju, jak czerpa
nie wody, przechód, przegon itp. 

Służebności, które mają być zniesione, po
wstały przeważnie na tle dawnego ustroju rolnego, 
w związku z uwłaszczeniem włościan i dzisiaj wpły
wają hamująco na rozwój gospodarczy, dostarcza
jąc przy tym ciągle okazji do różnego rodzaju nie
porozumień. Zniesienie ich ze względu na prawidło
wą gospodarkę gruntów, w szczególnO'ści zaś la
sów, jest konieczne, podobnie jak zostały zniesio· 
ne służebnO'ści - przeżytki pańszczyzny - w po
zostałych częściach kraju. 

Obszar obciążony służebnościami wynosi 
658.490 ha, w czym służebnO'ści poboru drzewa-


