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TRE$C DZIAV) URZĘDOWEGO: 
Z_rządzenia Władz Naczelnvch: 

Poz. 411. Zarządzenie M.inistra Spraw We
wnętrznych z dnia 18 lipca 1939 r. o ustaleniu 
nazw niektórych miejscowości w powiatach: lu
bawskim, świeckim, tucholskim iwąbrzeskim 
w województwie pomorskim. 

Poz. 412. Zarządzenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych z dnia 17 lipca 1939 r. Nr AA. 
17e 175 o odebraniu debitu komunikacyjnego. 

. WYSZEDŁ Z DRUKU NR 64 DZIENNIKA 
UST A W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 24 LIPCA 1939 R., ZAWIERAJĄCY 
TREŚC NASTĘPUJĄCĄ: 
USTAWY: 

Poz. 428 - z dnia 13 lipca 1939 r. o popie
raniu melioracyj wodnych dla potrzeb rolni
ctwa. 

Poz. 429 - z dnia 13 lipca 1939 r. o zmianie 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o 
ochronie lasów nie stanowiących własności Pań
stwa. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

Poz. 430 - z dnia 21 lipca 1939 r.o utwo
rzeniu izb rolniczych z siedzibami w Stanisła
wowie i Tarnopolu Qraz o ustaleniu okręgów 
działalności tych izb. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

Poz. 431 - Spraw Wewnętrznych z dnia 
6 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich 
i wiejskich w powiec';e szamotuiskim, wojewódz
twie poznańskim. 
O$WIADCZENIA RZĄDOWE: 

Poz. 432 - z dnia 12 lipca 1939 r. w spra
wie rozciągnięcia na Kolonię Adenu konwencji 
z dnia 26 sierpnia 1931 r. między Polską a Wiel
!tą Brytanią w przedmiocie postępowania w spra
wach cywilnych i handlowych. 

Poz. 433 - z dnia 12 lipca 1939 r. w spra
wie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyli
kacyjnych porozumienia między Polską a Szwaj
carią z dnia 23 grudnia 1938 r. w sprawie ure
gulowania płatności handlowych między ziemia-

.' mi wlączo'nymi do Polski w 1938 r. a Szwajcarią. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-000--

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
--000-

411. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 18 lipca 1939 r. 

8 ustaleniu nazw niektórych miejscowości w po
wiatach: lubawskim, świeckim, tucholskim i wą

brzeskim w wojew6dztwie pomorskim. 

Na podstawie art. 2 ust. (1) rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paździer
nika 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i o nu
mera~ji nieruchomości (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 
850) z,arządzamco następuje: 

§ 1. 
Ustala się nazwy następujących miej.scowości 

w województwie pomorskim: 
1) Niemieckie Brzozie w gminie wie1skiej Ku

rzętnik, w powiecie lubawskim na "Brzozie Lu-
Itawakle", . 

2) Niemieckie Ląkie · w gminie wiejskiej Swie
kat owo, w powiecie świeckim, na ,,Małe Lękie", 

3) NIemieckie Stwolno w gminie wiejskiej 
Grupa, w powiecie świeckim, na. "Stwolno". 

4) Niemieckie Okoniny w gminie wiejskiej SIi
wice, w powie,cie tucholskim, na "Okoniny nad 
jeziorem", 

5) Niemieckie Lopatki w gminie wiejskiej 
Książki, w powiecie wąbrzeskim, na "Nowe Ło
patki". 

§ 2. • 
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia. 

Mini:ster Spraw Wewnętrznych: 
(-) Sławoj Składkowski. 

---000--.... 

412. 

ZARZĄDZENIE M.INISTERSTW A SPRAW 
~EWNĘTRZNYCH 

z Ctnia 17 lipca 1939 r. Nr 1\1\. 17e 175. 

MinIsterstwo Spraw Wewnętrznych na poCt
stawie art. 8 ust. 1 Prawa prasowego z dnia 21 li
stopada 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 608) ni
nie:j's'zym odbiera debit ,komunikacyjny niżej wy
mienionym drukom i zakazuje ich rozpowszech
niania na obszarze Państwa. 

1) czasopismu "Deutsche Allgem~ine Zeitung" 
- wydawanemu w języku Iiiemie~kim w Berlinie; 

2) czasopismu "Neues WienerTageblatt" -
Wydawanemu w języku niemieckim w Wiedniu; 

3) cza,soplsmu "Dłustńerle Kroneil-Zeitung"
wydawanemu w języku niemieckim w Wiedniu; 

4) czasopismu "Der Volksdeutsche" - wyda
wanem.u w języku niemieckim w Berlinie; 

5) czasopismu "Kolnische Zeitung" - wyda
wanemu w języku niemieckim w Kolonii; 

6) wydawnictwu a~encji urzędowej gdańskiej 
"Danziger Pressedienst' - wydawanemu w ję
zyku niemie'ckim w Gdańsku; 

7) kalendarzowi "Deutsche in aller Welt" na 
r, 1939 - wydawanemu przez Volksbund fur das 
Deulschtum im Ausland w Berlinie: 

8) wydawnictwu "Der Amerikadienst" - wy
dawanemu w języku niemieckim w Berlinie: 

9) wydawnidwu "Rak" - Rassenpolitische 
Auslands Korrespondenz" wydawanemu w języku 
niemieckim przez Antklaerungsamt fuer Bevoel
kerungspolitik und Ra:ssenpf1eóe w Berlinie: 

10) biuletynowi agencji "Wirtschafts-Informa
tions-Dienst W. I. D" wydawanemu w języku nie
mieckim w Gdańsku. 

Dyrektor Departamentu: 
(-) Godlewski. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 
-000-

Z Generał. Insp. Sił Zbrojnych. 
:Pan Marszałek Polski Edward Smigły-Rydz 

otrzymuje w dalszym ciągu listy od obywateli peł
nych zapału i patriotyzmu, w których proszą Pana 
Marszałka o zaliczenie ich do szeregów "żywych 
torped", gdyż pragną życie swe poświęcić dla 
Ojczyzny. M. in. ostatnio listy takie nadesłali: 

'Władysław Boruch, Maksymilian Koerner, Adolf 
Loewin. Aleksander Kurczewski, Leszek Staro
miejski, Andrzej W.róblewski, Franciszek Kwaś
niak, Władysław Łoboda, Tomasz Rupa, Michał 
Kucier.ski, Bolesława Cotnporkówna, Jan Go
łąb, Marian Kaniewski, Mieczysław Rutkowski, 
Tadeusz Chodorowski, Stanisław Klockowski, Wa
cław Piecyk, Jan Pałubicki, Piotr Cygan, Kazi
mierz Markiewicz, Józef Bokina, Aron Szulim FU
gelman, Henryk Lewandowski, Stanisław Trępka, 
Kazimierz Szczerbiński, Aleksander Bandurewicz, 
Henryk Dyja, Jan Piczulis; Leon Szelążek, Michał 
Płocica, Zdzisław Morawski. 

--~oOo---

Z Ministerstwa 
Spraw WewnętrznyelL 

Swiadomie uprawiana przez państwa zabor
cze polityka wynaradawiająca, jak i fakt, że urzęd
nikami stanu cywilnego przed uzyskaniem Nie
podległości były osoby, niezna;ące polskiej pIsow
ni, pozostawiły w księgach stanu cywilnego przy
kre ślady w postaci skażonej pisowni czysto pol
ski'ch nazwisk. 

Ponieważ księgi stanu cywilnego, jako podsta
wa wszelkich później.szych dOlkumentów urzędo
wych, mają zasadni~ze znaczenie - zniekształ
cenie nazwisk, bądź też raz dopuszczone błędy w 
ich pisowni mściły się i mszczą się jeszcze dotych
czas na dziedzicach danego nazwiska. Pokrzywdzo
nych w ten sposób są całe rzesze, a naturalną ich 
dążność do odzyskania prawidłowego nazwiska 
rodowego hamowała dotąd bądź nieznajomość 
obowiązującego w tej dziedzinie prawa, bądź też 
ob-awa przed uciążliwym i kosztownym postępo
waniem. 

Chcąc przyjść tym zainteresowanym z pomo
cą, Ministerstwo Spraw ,Wewnętrznych zarządziło 
okólnikiem z dnia 17 b. m. wprowadzenie dalszych 
uproszczeń do trybu postępowania w sprawie pro
stowania skażonej pisowni nazwiSk. 

. . . P'r~ywró~enie prawidłow.ego brz'!1ienia na~wi
ska oSIąga SIę w dro.dze . sprostowanIa odpowIed .. 
niego a,ktu cywilnego, nie zaś w trybie przewidzia
nym dla zmiany nazwisk. Prostować można wy
łącznie skażone nazwis,ka ~dzennie polskie. Postę
powanie w tej sprawie jest skrócone i przyśpie
szone. 

Zarówno podanie o sprostowanie pisowni na
zwiska składane w trybie administracyjnym, jak 
i decyzja władzy administracji ogólnej, wolne są od 
opłat stemplowych. Podanie o sprostowanie, we
dług omawianego okólnika, może obejmować in
dywidualną prośbę osoby zainteresowanej, albo 
też w zbiegu większej ilości osób zainte'resowa
nych nosić charakter prośby zbiorowej. Zgłasza
ne być one mogą albo przez zainteresowanych 
bezpośrednio, albo za ich zgodą na wniosek wła
dzy. 

Jeśli podanie o sprostowanie nazwiska składa 
mężczyzna żonaty, objąć ono powinno nie tylko 
prośbę o sprostowanie aktu jego urodzenia, ale 
również aktu ślubu i ewentualnie aktu urodzenia 
nieletnich dzieci. W przypadkach, kiedy znie
kształ,cone są nazwiska nie tylko proszącego, ale 
również jego pełnoletnich dzieci, rodziców, rodzeń
stwa lub krewnych, rzeczą proszącego jest przed
stawić krewnym tym, w imię wspólnego interesu 
ujednostajnienia nazwiska rodowego, konieczność 
wyjednania iz ich strony również odpowiednich 
sprostowań~ 

Okólnik nakłada ponadto na władze i urzędy, 
które by przy czynnościach urzędowych ujawniły 
fakt posługiwania się przez osoby polskiej narodo
wości nazwiskiem skażonym, obowiązek ZWTóce
nia uwagi i pouczenia tej osoby o uproszczonych: 
sposobach przywrócenia nazwisku prawidłowej pi
sowni ojczystej. Władze te powinny okazać zain
teresowanym w granica~h możności także i dal
szą pomoc. Szczególne zastosowanie winno to zna .. 
leźć przy czynnościach związanych ze sporządza
niemrejestrów poborowycll, przy załatwianiu 
spraw rezerwistów itp. 

VI tych wypadkach władze sporządzające li .. 
sty poborowe lub inne wykazy powinny: l) uzy
skać od zainteresowanego, którego nazwisko ule
gło skażeniu, pi'śmienne wyrażenie zgody - za
równo na sprostowanie nazwiska, jak i pośredni
czenie w sprawie tego sprostowani:a, 2) żestawi' 
wykazy zainteresowanych, którzy ta.kie oświad
czenia złożyli, 3) zarówno zgłoszenia indywiduain. 
jak i wykazy zbiorowe, ze,stawione według właści
wych okręgów administracyjnych i sądoWych prze
słać w charcl,kterz. wniosku z urzędu właściwy .. 
władzom. 


