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Rody Kolejowej (Dz. lI. R. P_ N2 38, poz. 226) rozc iąga 
się na górnoś ląską część województwa śląskiego. 

F\rt . 2. Punkty 2 i 3 ustępu 1 art. 3 statutu 
Pal'JStwowej Rady Ko lejowej , b ędącego i ntegralną 
Cll~:ś cią ustawy z dnia 15 kwietnia 1921, r. w sprawie 
powoła n ia Państwowej Rady Kolejowej (Dz. U. R. P. 
N2 38, poz. 226), otrzymują brzmienie: 

,, 2) z przedstawicieli 12 większych miast, po 
jednym od każdego, z wyboru rad miejśkich oraz 
przedstawicieli powiatowych ciał samorządowych 
wszys tkich dzie lnic Polski z wyboru tychże ciał sa
mo rządowych, po jednym z każdego województwa; 

3) z prze dstawicieli o r.ganizacji, gospodarczo
społecznych vi liczbie 20 z wyboru tychże organiz<:,cji ". 

Rrt. '3. Wykommie n iniejszej ustawy po rucza 
siG Ministrowi Kolei Zelaznych. 

l\rt. 4. Ust~wa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem , jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciec!Jowski 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister Kolei Żelaznych: Tyszka 

596. 

Rozporządzenie Ministra S karbu w 'porozu
mieniu z Ministrem Reform Rolnych 

z dnia 7 czerwca 1924 r. 

w sprawie uchylenia § 14 au str. ces. rozp. z dnia 
9 sierpnia 1915 r. Dz. p. -p. Ne 234. 

Na podstawre art. 6 i 7 ustawy z dn. 7 kwiet
nia 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 38, poz. 315) i art. 1 
ustawy z dn. ' 19 grudnia 1923 r. ~Dz. U. R. P. N2 134, 
poz. 1109} zarządza się . co. następuje: . 

§ 1. Uchyla się § 14 austr. ces. rozp. z dnia 
9 !;ierpnia 1915 r. w przedmiocie pozbywania grun
tów poświęconych gospodarce rolnej i leśnej (austr. 
Dz. p. p. N2 234). ' 

§ 2. Rozporządzenie n,iniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. ' 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Reform -Rolnych: Z. Ludklewicz 

597. 

Rozporządzenie Minist ra Skarbu 
, z dnia 26 czer'wca 1924 ,r. 

W przedmiocie zmiany statutu Bank u Gospo
darstwa Krajowego. 

, , Na mocy art. 2 rozp~H'ządzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej z d nia 30 maja ) 924 r. ' (Dz. U. 
R. P. NS! 46, poz. 477) zarządza się co następuje: 

§ 1. § 2 s tatutu Banku Gospodarstwa Krajo
wego, ogłoszonego jako załącznik do rozporządzenia 

Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1924 r. (DZ. U" R. P. 
N246, poz. 478) otrzymuje następuj ącą treść: 

"Bank jest instytucją państwową, której przysłu
guje osobowość prawna i uprawnienia do używania 
samoistnego zastępstwa prawnego. Ma prawo uży
wania pieczęci z godłem państwowem i napisem 
\V otoku: "Bank Gos podarst wa Krajowego". . 

Firma Banku będz ie podpisywaną w ten spos'ób, 
że pod pieczęci ą umieszczą swoje podpisy dwaj dy
rekto rowie, lu b ich zastępcy lub jeden z dyrektorów, 
względnie zastępca dyrektora oraz prokurent lub też 
d waj p roku ren ci. Za Oddziały Banku będą podpisy
wać : , dYrektor Oddzia łu , wraz z zastępcą lub proku
rentE In, lub zastępca dyrektora z prokurentem, lub 
też dwaj p rokurenci" . 

§ 2. Rozoo 'ządzenie niniejsze wchodzi w_ życ ie 
z d niern oglos;enia. 

Ministe r Skarbu: W. arabski 

5gB. ! 
Rozporządzenie Ministra _Skarbu 

, z dnIa 11 Hpca 1924 r. 

w sprawie uiszczania cła w monecie złotej. 

Na zasadzie artykułu 14 rozporządzenia Mini· 
strów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z ·dnial1 
czerwca 1920 roku o taryfie celnej (Dz. tj. ~. P. 
N!! 51, poz. 314) VI brzmieniu, ustalonem rozporzą
dzeniem Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu 
z dnia 24 kwietnia 1924 r. (Dz. U. R. P. N2 35, poz. 
372) zarządza się co następuje: 

§ 1. Przy wpłacaniu da mogą być obce mo
nety złote, wymienione VI poniższej tabeli, przyjmo
wane według wartości w tejże tabeli ustanowionej. 

• 

Nazwa państwa Nazwa monety złotej 

Francja 100 Franków, . 
Belgja 

" względnie Włochy 
" Szwajcarja 50 lirów, lewów, 

Bulgal"ja 20 
drachm, Rumunj a 20 

Orecja 10 ,lei, dinarów, 
Serbja 10 pezetów. 
Hiszpanja 5 

Niemcy 20 marek 
10 " 5 Ił 

~ustro-Węgry 20 koron 
10 " 4 dukaty 

1 
" 8 guldenów 
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Nazwa państwa 

Rosja 

Wielka Brytanją 

Stany Zjedno
czone f\mery
ki Północnej , 

Holandja 
Danja 
Sżwęcja 
Norwegja 

Pottugalja 

T1Jrcja 

Nazwa monety złotej 

15 rubli 
10 .. 
7,5 II 

5 ., 

5 f. szt. (5 Soverej.) 

2 " 2 " 
1 " 1 " 
0,5 " . 0,5 " 
1 Guinea 

20 dolarów 
10 

" 5 
" 2,5 .. 

1 
" 

10 guldenów 
20 ' koron 
10, koron 
5 koron 

1 corea (10milr.) 
0,5 " 5" 

l/o " 2 . " 
1/10 " 1" 

500 piastr. (5 funt.) 
250 ' II 

100 
" 50 
" 25 " 

11~:~ I ~:~ 
. 6,45 20,00 

4.30 13,34 

39,94 126j 16 
15,98 50,46 
7,99 25,23 
3,99 12,62 
'8,39 26,45 

33,43 1103,74 
16,72 51,87 
8,36 25,94 
4,1812,97 
1,67 5,19 

6,72 20,99 
8,96 27,66 
4,48 13,83 
2,24 ' 6,92 

17,74 
8,87 
3,55 
1,77 

36,08 
18,04 

7,21 
3,60 
1,80 

56,07 
28,04 
11,22 

5,61 

111,15 
55,58 
22,23 
11,12 

5,56 

§ 2. Monety złote winny mieć wagę normalną, 
monety starte, nadpiłowane, obcięte i t. p. są wy
kluczone od przyj<=:cia. , 

§ 3. Rozporządzen ie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu z dnia 16 listopada 1923 r. 
w sprawie wykazu towarów, opłacających cło wy 
łącznie w monecie złotej (Dz. U. R. P. N2 118 
poz. 954), rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu z - dnia 21 grudnia 1923 roku 
w przedmiocie zmiany §§ 2 i 3 rozporządzenia wpierw 
powolanego (Dz. U. R. P. N2 135 poz. 1125), tu
dzież rozporządzenie Ministrów Skarbu , oraz Prze
m'ysłu i Handlu z dnia 12 lutego 1924 r. w przed
mi9cie cz~ścioWej zmiany § 1 rozporządzenia wpierw 
powołanego (Dz. U. R. P. N215 poz. 147) uchyla si<=:. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 'w życie 
Z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
13 lipca 1924 ~. \.. 

Minister Skarbu: W. a rabski 

/ 

,599. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu 

z dnia 11 lipca 1924 r. 

o ulgach celnych. . . 
Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego 

z dn. 1 sierpnia 1919 r. i , uchwały Rady Ministrów . 
z dn. 26 maja 1919 r. zarządza si~ co następuje: 

§ 1. Poniżej wyszczególniońe towary opłacają 
do ulgowe, wysokość ,którego w stosunku do cłu 
normalnego, podanego w taryfie ' celnej z dn. 26-90 

czerwca 1924 r., wynosi odpowiedni procent, uwi
doczniony w poniższej tabeli: 

Pozycja 
taryfy celnej Nazwa towaru 

Ulgowe 
do W 0/0% 

da nor
malnego 

Ex 3 p. 1" Mąka żytnia 
lit. a 

60 

Ex 3 p. 1, Mąka pszenna 80 
lit. b 

19 

Ex 21 p. 1 

Ex 24 p. 7, 
lit. a i b 

Ex 27 p. 2 

Wszystkie towary. wymienione 
w tej pozycji 

Tytoń w liściach i wiązkach z ło
dygami lub bez; łodygi tyto
niowe, odpadki i miał ' . 

Mleko zgęszczone, mączka mlecz
na z cukrem i bez łącznie 
z wagą bezpośredniego op,a
l<owania 

Ekstrakty, esencje i etery owo
cowe z domieszką alkoholu 
w opakowaniach wszelkiego 
rodzaju łącznie z wagą bez
pośredniego opakowania 

80 

10 

10 

Ex 34 p. l . Mięso świeże. solone i mrożone 
Ex 40 p. 3, . Buhaje, woły 

80 
bez cło. 

sa 
lit. a 

Ex 41 p. 3 

Ex 41 p. 4 

Ex 51 p. 1, 
lit. a 

Ex 51 p. l. 
lit. b 

Ex 51 p. 5 
Ex 51 p.. G, 

, lit a 
Ex 51 p. 6, 

lit. b 
Ex 51 p, 6, 

lit. c 
Ex 52 p. 1 
Ex 52 p. 7 

Kości poddane działaniu 'kwasu 
siarkowego; u:iyźniajl:lce kom-
posty i pudrety bez cła 

KOści palone, mąka, śrut, popiół 
i w~giel z kości beż tła 

Tłuszcze lwierz<=:ce surowe prze
topione; tłuszcz kostny; suro-
wy tłuszcz z: wełny . 80 

Tłuszcze zwierzęte odsączone, 
przerobione,' oleomargaryna, 
premier jus; równie! tłuszcze 
odpadkowe, opró~z bsobno 
wymienionych 20 

Spermacet, palmityna i stearyna 8G 
Oleje pochodzenia ZWierzęcego 

oprócz osobno wymienionych 80' 
Tran rybi oczyszczony 80 

fvlargaryna i sztuczne masła ja· 
dn lnc 

Wosk pszczelny 
Wosk bitumiCzny z w~gla bru

natnego 

60 
8iJ 

40 
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