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'dla młodzieży akademickieJ, jako to: na kuchnie, 
zaopatrzenie w ubranie, książki i t. p. 

POdli~łu sum dokonywa Minister Wy:tnań Reli
giJnych i Oświecenia Publicznego. 

Rady wydziałowe majlt prawo zwalniać niez8. 
możnych studentów od powyższych opłat. 

l\rt. 14. Rząd wnosi corocznie do budżetu 
odpowiednie sumy na cele, związane z opieką nad 
fizyczne m zdrowiem młodzieży akademickiej, jako to: 
na uzdrowiska, kolonje letnie, sporty I t. d. 

C. P r z e p is y o g ó I n e. 

Rrt. 15. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
sl~ Ministrowi Wyznań Religijnych i OświeceniaPu
blicznego w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Rrt. 16. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem je] ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej S. WojciccbQw$ki 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
St. arabski -

Minister Skarbu: W. Kucbt:n'ski 

943. 
. tła mocy art. 44 Konstyt\lcji ogłel!lzam ustaw~ na' 
stępująeej łretlcł: 

Ustawa 
z dnia 3 listopada 1923 r. 

W przedmiOcie rozciągnięc:ia mocy obowią~u
JąceJ ustawy z dnia 24 marca 1920 r. Q n~by
waniu nieruchomQści przez obcokrajowców na 

województwo śląskie. 

Rrt. 1. Moc obowiązującą ustawy z dn. 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchoPlośc;i przez obcol<ra
jow<:ów (Dz. U. R. P. N2 31 poz. 178) rozciZlga si~ 
na obszar województwa śląskiego z zastosowaniem 
przewidzianych ulg w polsko-niemieckiej konwencji 
górnośląskiej, zawartej w Genewie dnia 15 maja 
1922 r. (Dz. U. R. P. Mg 44 poz. 371). 

Rrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrom: Skarbu i Sprawiedliwości. 

Rrt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
Jej ogłOS7!enia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowskl 

Pr~zes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

944. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na· 

st~pują<:ej tręści: 

Ustawa 
z dnia 3 listopada 1923 r. 

zmieniająca art. 14 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. 
w przedmiocie zmiany przepisów o opodatko
waniu spadków i darowizn (Dz. a. R. P. N2 49 

poz. 299). 

lirt. 1. Ustęp 2 art. 14 ustawy z dnia 29 maja 
1920 r. w przedmiocie 'zmiany przepisów o opodat
kowaniu spadków i darowizn (Dz. U. R. P. N2 49 

I poz. 299) otrzymuje brzmienie następujące: 
"Jeśli był cudzoziemcem, to majątek, znajdu

jący się zagranicą, podlega opodatkowaniu tylko 
wówczas, gdy nabywca jest obywatelem Państwa 
Polskiego" • 

Rrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Ministrowi Skarbu. 

Rrt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady .Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

945. 

Rozpo'rządzenie Rady Ministrów 
z dnia 29 października · 1923 r. 

o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy 
z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w prze
myśle i handlu oraz ustawy z dnia 14 lutego 
1922 r., zmieniają<:ej ustawę z; dnia 18 grudn ia 
1919 r., o czasie pracy w przemyśle i handlu 

na Ziemi~ Wileńską. 

Na mocy art. 5 ustawy z dn. 6 kwietnia 1922 r. 
o obj~ciu VJładzy pal1stwowej nad Ziemią Wileńską 
(Dz. U. R. P. N2 26, poz. 213) zarządza się co na· 
stępuje: 

§ 1. Na powiaty: wileński, trocki, świ€;ci allski , 
oszmiański, brasławski, dziśnieńs ki, duniłowiczowsl<:i 
i wilejski rozciąga się moc obowiązującą: 

ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie 
pracy w przemyśle i handlu (D:. U. R. P. z 1920 r. 
N2 2 poz. 7), oraz 

uztawy z dnia 14 lutego 1922 r., zmie!1laJącej 
ustawę z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy 
w przemyśle i handlu (Dz. U. R., P. N2 14 poz. 127). 

§ 2. Wszelkie przepisy prawne, obowiązuJące 
dotychczas na wyżej wymienionym obszarze, sprzeczne 


