
• DzIennik Ustaw. Poz. 473, 474 i 475. 713 -,-
ct,Pqzą na f\~ini3tra Przemy~łu i Handlu zaś upra
wnienia przyznane IN § 9 powyższego rozporządzenia 
njęmięckiego RządoWi Rzeszy wspólnie z Radą Rze· 
s~y pl'zęchodzą na Radę Ministrów. 

I 

fi 2. ' Rozporządzenie niniejsze wchodzi w źy-
. cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Przemysłu l Handlu: W. Kucbarski 

474. 

Rozporządzenie . Rady Ministrów 

z dnia 14 qerwca 1923 r. 

VI pn:edmiode ustalenIa przepisów obowiązują
cych dla obrotu towąrowego przez Hnję cel.ną. 
dzielącą ziemie górnośląskie Województwa Słą
skiege ód pozostałej Państwu Niemie~kiernu 
c::zqśE:i Śląska Górnego i od Republiki Czecho-

Słowackiej. 

Na zasadzie § 9 niemieckiego rozporządzenia 
o kO\1troli handlu zagranicznego z dnia 20 grudnia 
1919.1'. (Zb. Ust. Rzeszy Niem. str. 2128) ze zmia
nami wprowadzonemi rozporządzeniem Rady Mini
strów z dnia 14 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. N~ 63 
pez . . 473) jakoteż zgodnie?: art. 1 § 2 ' ust. Konwencji 
Górnośląskiej, zawąrtej w Genewie dnia 15 maj~ 
1~?2 r. (Dz. U. R. P. Ne 44, poz. 371), oraz za zgodą 
Sęjmu Sląskiego zarządza si~ co następuje: . 

' .. § t. Do obrotu towarowego przez odcinek Jjnji 
celnej Rze<:.zypospolitej Pol.skiej. dziel~cej ziell1ie gór
nQśląskie Województwa Sląskiego, od pozostały.ch 
przy Państwie Niemieckiem ziem górnośląskich i od 
Republiki Czecho-Słowackiej, stosuje si~ przepi;iy 
o oł;>rocie towarowym z zagranicą, obowiązujące na 
pozostałych odcinkach Iinji celnej Rzeczypospolitej 
Pplski~j. 

~ 2. Zwalnianie poszczególnych partji towarów, \ 
przęznaczonych. do przeróbki lub zużycia na obsza- \ 
rze qórneg0 Sląska z wyjątkiem Cieszyńskiego oel ~ 

. obowlązujclcych zakazów przywozu, jakoteż zwelnia- ! 

nie poszczególnych partji surowców, wyrobów prze
mysłowYC;h i produktów gospodarstwa r.olnego, wy
tworzonyen !la obszarze Województwa Sląskiego od 
obQwią?yjących zakazów wywozu, przekazuje się Wo
jęwQd~ie $ląs~iemu. Upowainienie to obejmuje rów
nie.i towary, pGdlegające podatkom spożywczym, nie 
odn9Si sif; jednak do monopolów dla całego Pań
;stWĘł I,ĘstawąwQ wprowągzęny<;h, oraz go wywozu 
kp.!§~Ęz9w s~lącnętny~łl. 

.§ 3. Przy €Walnianią poszczególnych pC'lrtji to
Wf!rl!!w oq obowiZlzujących zakazów przywozu i wy
W9~U F\ą ząsąązię § 2 przestrzegane będą postano
wienia PęJsko-niemieckiej konwencji górnośląskiej, 
zawartej w Genęwi~ dnia 15 maja 1922 r. (Dz. U. R. 
P. N2 44, poz. 371),6raz instrukcje wydane w tym 
prlleamioele przez tł\inistra Pl'zemysłu i Handlu. 

§ 4. Istniejące na zasadzie obowiązqjących prze" 
pisów o obrocie towarowym z zagranicą zakazy przy~ 
wozu i wywozu nie będą stosowane w wypadkach, 
w których konwencja górnośląska prfepisuje niesto
sowanie zakazów przywozu i ~ywozu. 

§ 5. Rozporządzęnie o reglamentacji przywQzu 
z ~nia 16 stycznia 1917 r. (Dz. U. Rz, Niem. str. 334) 
ze wszystkiemi rozporządzeniami, wydanemi na ich 
P9dstawle, tracą swoją moc. 

§ 6. Wykonanie niniejszego rozporząd7;enia po
wierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Mi
nistrowi Skarbu. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie -
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Przemysłu i Handlu: W. Klicbarslci 

Minister Skarbu: W. arabski 

475. 

,. Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 14 czerwca 1923 r. 

w przedmiocie regulaminu dla Ząrządu Śląskim 
Funduszem Wolnych l\:uksów. 

Na podstawie art. ,6 ustawy z dn. 16 czerwca \ 
1922 r. o .rozciągnięciu na ziemie górnośląstde Woje
wództwa Sląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Pol
sI~jej i niektórych innych ustaw w przedmiocie zmian 
w 14stawodawstwie na tych ziemjach obowiązujących 
(Dz. U. R. P. N2 46 poz. 388) zarządza sit< co na
st<fpuje: 

§ t. Uprawnieni~ nadane w Dodatku do Fegu
lamin u dla Zarządu Sląskim Funduszem WolnYCh 
Kuksów z dnia 31 lipca 1869 r.: . 

a) Ministrowi handlu, przemysłu i robót publicz
nych oraz Ministrowi spraw wyznąniowych, 
oświaty i medycyny przechodzą na Ministra 
Prlemysłu i Handlu i na Ministra Wyznąń 
Religijnych; . 

b) naczelnemu prezydentowi. prowincji Sląsk 
przechodzą na Wojewodę Sląskiego. . 

§ f. W §§ 1, 5,. 8, 10, 14 Regulaminu qla Za
rządu Sląskim Flłnduszem Wolnych KL!I~sóW ~ ąflia 
24 marca 1868 r! wprowad~a si~ flastępującę zmiąny: 

a) w § 1 słowa .. według najwyższego roz~ą:z:lJ ' 
z qn. 9 mąrca 1830 r. (zbiór u?taw strPllą Ąą)~ 
skreśla sią, a ~łowa "w okręgach 9Qp!'Ji
czych prowincji Sląsk" zastępuje się słowami 
"w okręgach gómiq:ych ziem górnośląski~lł 
Województwa Śląskiego"; • 

b) ustęp pierwszy § 5 otrzymuje następująl!e 
brzmienie:; .. Wypłata opłat szl<Glny!=h dla gmin 
szkolnych następuje przez Wyższy Urząd gór
niczy w Katowicach"; 

. c} § 8 otrzymuje następujące brzmienie: " Etąt 
ustala Wojewoda Śląsld na wniosek Komisji, 


