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§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
de z dniem ogło szenia.

217.
ROZPORZĄDZENIE

Nr. 21.

MINISTRA SKARBU

ży

Kierownik Minist~rstwa Skarbu: Grodyński

z dnia 16 marca 1929 r.

o rejestracji prete syj z tytułu emerytur i złożonych
składek emerytalnych b. pracowników byłych rosyjskich kolei rządowych.

218.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU,
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA

Na po,dstawie art. 2 ustawy z dn. 4 lipca 1923 r.
o arganizacji i zakresie działania Główne go Urzędu
Likwidacyjnego (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 583), oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia
1927 r. w sprawie wcielenia Głównego Urzędu LikwidacyjnegO' do Ministerstwa Skarbu (Dz. U. R. P. Nr. 5,
poz. 27) zarządzam cO' następuje:

z dnia 19 marca 1929 r.

o uldze celnej na mace.
Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania st'o sunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza
się co następuje:

§ 1. Podlegają rejestracji wszelkie pretensje
abywateli polskich, b. pracowników byłych rosyjskich kolei rządowych, araz pazostałych po nich
wdów i siero,t z tytułu niewypłaconych emerytur
i zło,żonych składek emery.talnychoraz umów ubezpieczeniowych, za wartych z kasą emerytalną pracawników b. rosyjskich Kolei Państwowych.
§ 2. Nie podlegają rejestracj,i pretensje osób,
pobierających zaopatrzenie emerytalne ze Skarbu
Państwa araz pozosta j ącyc h na służbie państwawej
polskiej, uprawniającej do zaopatrzen ia emerytalnego.

§ 3. Celem rejestracji, zaintereso'w ani, o ile
nie zgłosili swych pretensyj w trybie rozparządzenia
Rady Ministrów, ogłasz·onego w Manitorze PoJskim
z dnia 1 i 2 Hpca 1920 r. Nr. 145 i 146, winni złożyć
w Ministerstwie Skarbu (Departament likwidacyjny) podanie z wyszcze gól nieniem wszelkich danych
co do pobieranej emerytury, wysokości złożonych
składek emerytalnych i t. p.
.
Zamieszczone w podaniu dane winny być paparte odpowiednie mi dowodami, stwierdzającemi
ich prawdziwość .
§ 4. Dla dokonania rejestracji wyznacza
okres czasu do dnia 1 lipca 1929 r.

Warszawa.

Drukarnia

Państwowa.

Konto czekowe Pocztowej Kasy

§ 1. Poniż ej wymieniony towar opłaca cło ulgowe, którego wysokość w stosunku procentowym do
cła norma,l nego, p odanego w poz. 24 p. 9 taryfy celnej (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 52, poz. 356) określa się
jak następuje ;
Pozycj a taryfy
celnej

24 punkt 9

Mace - za pozwoleniem
40%
Ministerstwa Skarbu
W stosunkach z państwami, które będą podlegały postanowien~om rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł mak symalnych (Dz. U. R.
P. Nr. 9, poz. 66), cło ul gow e będzie wynosiło 40 %
cła maksymalnego.

§ 2. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi w
cie trzeciego dnia po ogłoszeniu i obowiązywać
dzie do dnia 15 kwietnia 1929 r. włącznie.

ży
bę

Kierownik Ministerstwa Skarbu : Grodyński
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski

się

M,i nister Rolnictwa: K. Niezabytowski

Tłoczono

z polecenia Ministra

Oszczędności

Sprawiedliwości.

N!! 30130.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7
6 d.

Cło ulgowe w 01c:fJlo
cła normalnego

Nazwa towaru

45794 P

Cena 25 gr.
zł.

Urzędy

i instytucje

państwowe opłacaj ..

Frenumeratę uiszczać należy najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału.

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P.
pocztowych' niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

należy wnosić

.

do

właściw.ych urzędów

