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952. ' 
Rozporządzenie Rady Ministrów ' 

z dnia 20 grudnia 1928 r. 
zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
1 października 1924 r. o opłatach za mieszkania, zaj
mowane przez funkcjonariuszów , państwowych i woj
skówych zawodowych w budynkach państwowych, 

przez Skarb Państwa wynajętych, lub admini
strowanych. 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkc jonarjuszów państwo
wy~h i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) oraz 
art. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu 
sędziów i prokuratorów (Dz. U. R; P. Nr. 134, 
poz. 1107) zarządza się co następuje: . 

§ 1. W § 4, ustępie pierwszym, punkcie B roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 
1924 r. o opłatach za mieszkania, zajmowane przez 
funkcjonarjuszów państwowych i w.ojskowych zawo
do}Vych w budynkach ' pańs'twowych 'przez' Skarb 
Państwa wynajętych, lub administrowanych (Dz. U. 
R l P. Nr. 90, poz. 849) skreśla się wyrazy: "w rozu
mieniu art. 4 i 6 ustawy o ochronie lok,at erów". 

§ 2. W § 6 powołanego rozporządzenia po wy
r~zac?: · "po~~anowienia ustępu 1 p . a art. 7" dodaje 
~nę: ,,1 art. , 8 . 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom: 
Skarbu, Robót Publicznych, Przemysłu i Handlq, Ko
munikacji, Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Poczt 
i i, Telegrafów. . . . 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: K. Barlei 
Minister Skarbu: G. Czechowicz 
Minister Robót Publicznych: M oraczewski , 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Komunikacji: Kiihn . . 
Min,ister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 
Minist~t' Rolnictwa: K. Niezabytowski 
Minister Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedziński 

953. 
R07po'rządzenie Ministrów: Skarbu, Prze

mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 
z dnia 12 grudnia 192ą r. 

o ulgach celnych. 
Na podstawie art. 7 punkt bl ustawy z dnia 

~1 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Przy przywozie elektrod z węgla, riiewy
rabianych w kraju, do wyrobu karbidu, azotniaku 
i żelazokrzemu (ferrosilicium) może być zastosowane 
na podstawie pozwoleń Ministerstwa Skarbu cło ulgo
we, wynoszące lO%. cła normalnego: :, 

§ 2. Rozp'orządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1929 r. i obowiązywać będzie 
do dnia 31 grudnia 1929 r. włącznie. 
Minister Skarbu: G. Czechowicz 
Minister Przemysłu t Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

954. , 
Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze" 

mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 
z dnia 12 grudnia ' 1928 r. 

o uldze celnej n'a śledzie solonp . 
, .~ 

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dni~ 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. RP.: Nt. 80, poz. 777) zarządza' 
się co następuje: 

§ 1. Na objęte pozycją taryfy celnej 37 p; 4 
lit. bl śledzie solone ustanawia się ulgę celną, wy
n,o szącą 66 % % cła normalnego, o ile 10 kg. tych 
śledzi , zawiera nie więcej ,niż 60 sztuk. . ' 

§ 2. Wykonanie ninięjszego rozporządzenia 
poleca się Ministrowi Skarbu. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1929 r. i obowiązuje aż do 
odwołania. 

Minister Skarbu: G. Czechow.źcz 
Minis ter Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski "', 
Minister Rolnictwa: K. Niezabylowski 

955. " 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
Z. dnia 22 grudnia 1928 r. 

w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, 
Sprawiedliwości oraz Komunikacji w sprawie prze
dłużenia terminu wymiany ~bligacyj kolei Karola 
Ludwika i Albrechta tudzież obligacyj kolei węgier~ 
sko - galicyjskiej i kolei północnej ces. Ferdynanda" 
na obligacje 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej",~ 

Na podstawie § 14 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 27grIJdnia 1924 r. o przera
chowa-niu zobowiązań Skarbu Państwa Austrjackie~ 
go i Węgierskiego tudzież funduszu krajowego gali! 
cyjskiego, które ciążą na Skarbie Państwa Polskie
go (Dz. U. R P: Nr. 115, poz. 1028) zarządza się ce: 
następuje: 

§ 1. Termin wymi~ny obligacyj kolei Karo]a: 
Ludwika i Albrechta, ustalony_ na dzień 31 grudnia 
1927 r . w § 6 rozporządzenia Ministra Skarbu w po
rozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych, Spra
wiedliwości oraz Kolei z dnia 18 sierpnia 1926 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 509) a przedłużony rozpo
rządzeniem Ministra Skarbi.! vi porozumieniu z Mini .. " 
strami Spraw Zagranicznych, Spra wiedliwo'ścibraz 
Komunikacji.z dnia 19 grudnia 1927 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 118, poz. 1017) do dnia 31 grudnia 1928 r., po
nownie przedłuża się do dnia 31 grudnia 1929 r 

§ 2. Termin wymiany zaświadczeń (aHida
vit'ów), wystawianych przez urzędy czeskosłow8c- , 
kie wzamian ' za wycofane z obiegu obligacje koleC: , 
węgiersko - galicyjskiej i obligacje kolei północnęj,'.: 
ces. Ferdynanda, ustalony na dzień 31 grudnia 1928 r. -" 
w § 6 rozporządzenia Ministra Skarbu z dni'a 9 stycz
nia 1928 r. w porozumieniu' z Ministrami Spraw Za
granicznych, Sprawiedliwości or~;i: Komunikacji (Dz; ': 


