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213. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłas~am ustawę następu
jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 13 lutego 1929 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji i umów Światowego 
Związku Pocztowego, podpisanych w Sztokholmie 
dnia 28 sierpnia 1924 roku wraz z odnośnemi regula-

minami wykonawczemi. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospoli tej Polskie,j ratyfikacji na
stępujących umów, podpisanych w Sztokholmie dnia 
28 sierpnia 1924 r. wraz z odnośnemi regulaminami 
wykonawczemi: 

L światowej konwencji pocztowej , 
II. międzynarodoweg o porozumienia, dotyczą

cego paczek pocztowych, 
III. międzynarodowego porozumienia, dotyczą

cego listów i pudełek z zadeklarowaną wartością, 
IV. międzynarodowego porozumienia, dotyczą

cego przekazów pocz towych, 
V. międzynarodowego porozumienia, dotyczą

cego przelewów pieniężnych, 
VI. międzynarodowego porozumienia, dotyczą

cego zleceń pocztowych, 
VII. międzynarodowego porozumienia', dotyczą

cego prenumeraty dzienników i pism perjodyc:zmych, 
VIII. protokółu końcowego konwencji poczto

wej śyviatowej. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykon;;tnie zaś 
postanowietl, zawar tych w powyższej k,onwencji 
i umowach, poleca s ię Mi nistrowi Poczt i Telegrafów 
w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami. 

Art. 3. Ustawa niniej1sza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłos~enia . 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. M oścźcki 

Prezes Rady Mini.strów: K. Barlel 

Minister Spraw Zagranicznych : August Zaleski 

Minister Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedziński 

214. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 3 kwietnia 1929 r. 

W sprawie zakazu przywozu mąki pszennej i mąki 
żytniej. 

Na podstawie art. 7 p. h) ustawy z dnia 31 lipca 
1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków cel
nych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) za'fZądza się co 
następuje: 

§ 1. Przywóz mąki pszennej (poz. tar. celno 3 
p. 1 b) i mąki żyŁniej (poz. tar. celno 3 p. 1 a) do obsza
ru celnego Rzeczypospolitej Polskiej jest zabronio
ny do dnia 31 lipca 1929 r. włącznie. 

§~. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrom: Skarbu, Przemysłu i Handlu 
oraz Rolnictwa, każdemu we właściwym mu zakre
sie działania. 

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

Prezes Rady Ministrów: K. Barfel 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Roln'ictwa: K. Niezabyfowski 

215. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WYZNAŃ RELI
GIJNYCH I OśWIECENIA PUBLICZNEGO W PO
ROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WOJSKO-

WYCH 

z dnia 7 stycznia: 1929 r, 

w sprawie egzaminu specjalnego, którego złożenie 
z wynikiem pomyślnym może uprawniać do odbycia 

skróconej czyntiej służby wojskowej. 

Na podstawie ustępów przedostatniego i ostat .. 
niego art. 49 ustawy z dnia 23 ma'ja 1924 r. o po
wszechnym obowiązku wojskowym, której tekst je
dnolityogłoszony został w .załączniku do obwie
szczenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 mar
ca 1928 r . (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 458) zarządza 
się co następuje : 

§ 1. Program, zakres wymagań i sposób skła .. 
dania egzaminu specjalnego, odpowiadającego co 
najmniej 6 klasom państwowej s.zkoły ogólnokształ
cącej, a uprawniającego do odbycia skróc'onej czyn
nej służby wojskowej zawiera dołączony regulamin 
i program egzaminu. 

§ 2. Osoby ze świadectwem egzaminu .specjal
nego, podlegające obowiązkowi odbycia czynnej służ
by wojskowej, będą mogły odbyć skróconą czynną 
służbę wojskową tylko w tym wypadku, jeśli zarzą
dzenie Ministra Spraw Wojskowych, wY'da:ne w myśl 
art. 49 ustęp przedostatni ustawy o powszechnym 
obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. ·z r. 1928 Nr. 46, 
poz. 458) takie 'osoby do skróconej służby powoła. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze w~hodzi w l.y
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego: Swi,tdlśkl 

Minister Spraw Wotskowych: J. Piłsudski 




