
Ni 60. OZlennik Ustaw. Poz. 425, 426, 427 i 428. 

§' 2; ' Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
. porucza si~ Ministr0"YiKolei. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
'z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

'Minister Kolei: Tyszka 

426. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

l dnia 3 czerwca 1925 T, 

w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 31 marca 1925 r. (Dz. U. R. p, 

N!! 32 poz. 229). 
(wykonanie ust. :; art. 116 ustawy () państwowej 

służbie cywilnej). 

Na zasadzie ustępu 3 art. 116 ust~wy z dnia 
17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej 
(Dz. U. R. P. N!! 21 poz. 164) zarządza się ;:0 na' 
st~puje; 

§ 1. Termin składania egzaminów, przewidzia· 
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
26 czerwca 1924 r. (Dz. D. R. P. N2 64 poz. 630), 
ustalony w § 1 rozporządzenia Rady ""inistrów 
z dnia 31 marca 1925 r. (Oz, U. R. P. N2 32 
poz. 229). przedłuża się de dnia 31 paź(1ziernika 
1925 r. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
' z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

427. 

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 
z dnia 30 kwietnia 1925 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 17 paź
,dzierni,ka 1924 r. o państwowej pomocy kredy-

towej przy scalaniu gruntów. 

Na mocy art. 13 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. 
o scale.niu gruntów (Dz. U. R. P. N'ł 92, poz. 718) 
zarządza siE: co następuje: 

§ 1. ' W rozporządzeniu Ministra Reform RoI· 
nych z dnia 17 października 1924 r. wydanem w po· 
rozumieniu z Ministrem Skarbu o państwowej po· 
mocy lHedytowej przy scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. 
Ni! 94. poz. 881) wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1 wymienionego wyżej rozpo:tądzeoia otrzy' 
mule brzmienie następujące: 

"Osobom, które scalają swe gospodarstwa 
lub scaliły je po dniu 21 września 1920 r., a nie 
posiadają środków na pokrycie wydatków, 
związanych l zaprowadzeniem prawidłowego 
gospodarstwa rolnego na scalanych gruntach, 
a w szczególności na wzniesienie- i przeniesie
nie Zabudowań gospodarczych i mieszkalnych, 
urządzenie studzien, przeprowadzenie dróg, 
odwadnianie, nawadnianie, oczyszczenie , i kar· 
czunek gruntów i t. p. inwestycje, o ile zobo
wiążą się przeprowadzić je w terminie okre$lo
nym przez urzędy ziemskie - może być udzie
lona pomoc kredytowa z funduszów państwo
wych na zasadach. za,?,artych w poniższych 
przepisach". ' 
W § 2 tegoż rozporządzenia skreśla si~ zdanie: 

.. a posiadający własne gospodarstwa sca
lane lub scalone na podstawie ustawy z dnia 
31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów", 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
l dniem ogłoszenia. . 

Kierownik Minisierstwa Reform Rolnych: J. Radwan 

Minister Ska rbu: W. arabski 

428. 

Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Han
dlu oraz Skarbu 

z dnia 22 maja 1925 r • • 
o post~powaniu z zagranicznemi przesyłkami 
listowE!mi, zawierającemi towary podlegające 
ocleniu, lub których przywóz jest zabroniony. 

Na zasadzie art.~ 15 i 48 ustawy z dnia 3 czerwca 
1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. 
N2 58, poz. 584), art. 1 rozporządzenia Ministrów 
SI,arbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 
1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N~ 51, poz. 314) 
w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Ministrów 

-Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 6 sierpnia 
1924 r. (Dz. U. R. P. N'ł 73, poz. 727) i art. 21 roz
porządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Han
dlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. 
U. R. P. N~ 51, poz. 314), ustawy z dnia 31 lipca 
; 924 r. w przedmiocje uregulowania stosunków cel
nych (Dz. U. R. P. N2 80, poz. 777) oraz art. 18 
Międzynarodowej Konwencji Pocztowej Madryckiej 
z dnia 30 I:stopada 1920 r. ratyfikowanej ustawCł 
2 dnia 22 września 1922 r. (Dz. U. R. p, N'ł 85, pOl. 760) 

' a ogłoszonej w Dz. U. R. P. l 1923 r. Ng 108, poz. 845, 
zarządza 5ie co następuje: 

§ 1. Pocztowe urzędy wym:an~/J otrzymujące 
zagraniczne przesyłki listowe, segregują je przy udziale 
urzędników celnych. Urzędnicy celni orzekają, które 
przesyłki lIstowe mają być poddane rewizji celnej. 


