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329. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dni,a 26 kwietnia 1929 r . 

o wyłączeniach dla utrzymania na odpowiedniej wy
sokości kultury rolnej i meljoracyj rolnych. 

Na podstawie cz. 3 art. 5 ustawy z dnia 
28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. 
U. R. P . z r . 1926 Nr. 1, poz. 1) żatżądża się co na-
6tępuje ; 

8 1. Ro~porządzenie Rady Mini,strów z dnia 
1 kwietnia 19&7 To o wyłączeniach dla utrzymania: 
na odpowiedniej wysokości kultury rolne j i mel jo
racyj rolnych (Dz. U: R. P. Nr. 38, poz. 340) ulega 
następującym zmianom: 

A) § 3 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Przy określaniu, czy produkcja buraków cu

krowych była i jest prowadzona intensywnie, de cy
dować będzie, przy uwzględnieniu lokalnych wa
runków produkcji, przedewszystkiem stosunek ob 
szaru plantacj i buraczanej do ogólnego obszaru 
gruntó'w ornych w gospodarstwie i przeciętna wy-
sokość plonów z 1 ha". . 

B) W § 4 wyrazy "wymi,enionych w § 1 lit. c, 
d, e, f i g" zastępuje się wyrazami "wymienionych 
w § l". 

§ 2. Rozporzą,dzenie niniej sze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. , 

P,rezes Rady Ministrów: ŚwitaIski 

Minister Refo'rm Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Rolnictwa: je Niezabytowski 

j30. 

ROzPORZĄfiZENtE MiNtSTRóW: sKARnU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

z dnia 22 kwietnia i 929 r. 

o uzupełnieniu rozporr;ądzenia z dnia 1 lipca 1927 r. 
w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hut
niczych. walcowanych oraz niektórych wyrobów 

metalowych. 

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r ~ w _ przed.miocie uregulowania stosun
ków celnych tDz. U. R. P. Nr. 80, p oz. 777) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Paragraf 1 rozporządzenia ' .Ministrów: 
~ka'tbti, Prź errlyśłti i Ha1ndhi oraż Rolnictwa z dnia 
1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu teł przy wywozie 
wyt'łJO:rów hutniczych w,alcowanyc,h oraz niektórych 
wyrobów irietalo\vyth tOż. tJ. R. P. Nt. 63, poz. 561) 
w hr -,,"1ien;u n"r1",., pn1 ,...... -, r 07- .... ··7 - .1 ;. ~" _ . , ~ 7 ,.J , ' , 

6 ~ierprtia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 681), uzu
pełnia się dwoma dalszemi punktami, a mianowicie 
dodaje się: 

,,24) rury żelazne i stalQwe 
spawane lub ciągniot,e 
o średnicy wewnętrznej 
do 321 mm. z wyjątkiem 
rur wiertniczych. Zł. 2.50 od 100 kg. 

25) rury-przewo'dy z blachy 
żelaznej lub stalowej 
wyginan ej i spawa nej o 
grubośc i powyżej 4 mm. i 
średnicy PQwyżej 500 mm. II 5.40 " 100 kg . .. 

§ 2. Rozporzą dz enie niniejsze wchodzi w ży-
cie 5-go dnia po ogłoszeniu. 

Kierownik Ministers twa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. N iezabytowski 

331. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WOJSKOWYCH 

z dnia 15 kwietnia 1929 r. 

wydane w porozumieniu z MihiSłrami Wyznań Reli
"gijnych i Oświecenia Pttblicznego, Rolnit::łwa oraz 
Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania art. 53 

ustawy o powsżechtlyhi obowiąźkll wojskowym. 

Na podstawie art. 53 us taWy ż dnia 23 itHija 
1924 r. o powszechnym obowiązku wojsko'wym, któ
rej ją.dnolity tekst 'ogłoszcJh"y został W załąc.ttliku db 
obwieszczeni'3 Ministra Spta W Wojskowych z dnia 
8 marca 1928 t. (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 458) zarzą
dża się co następuje: 

§ 1. Zakłady naukowe ttidziez egzaminy, kró
rych ukończenie względnie złożenie uprawnia do 
sktóconej czynnej s łUżby wojsk,o\vej w mysi przepi
sów art. 49 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszech
nym obowiązku wojsk.:>wym (Dz. U. R. P. z 1928 r. 
Nr. 46 j p oz. 458) są oznaczone w załączniku do niniej
szeg,o rO:Cp'orządzenia. 

§ 2. ROf:porząclzenie niniejsze wchodzi w ży
cie ż dniem ogłoszenia. Rownb'cżesnie tfaCi f4of:dl3o:. 
wiązującą załączrtik tło rozpdtządZ~rtia Mifiisłra 
Spraw W'ojskowych z dnia 1 czerwca 1927 r ; (Dz. 
U. R. P. Nr . 56, poz. 4(5), uzupełriopy rozj:lOrządze
niem z dnia i5 września 1<J21 r. [Dz. U. R. P. :Nr; 83, 
poz. 746). 

.Mihister Sp.raw WojsktJv,tych: J. piłsudski 

Mihister Wyznafl. Religijnych i 5świećenia 
Publicznego: Slo Czerzijiilski 

Mihistet Rolhictwa: K . Niezabytowski 
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