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regulaminu ' egzaminów dla nauczycieli za
kła:dó'w dla ociemniałych, wydanego przez 
p,rtl1skiego Ministra Spraw Duchownych 
i Oświaty Lnia 12 maja 1912 r, (Z. Bl. d. U. 
V. Nr. 477) lub świadectwo z egzaminu na 
p.rzełożonego zakładu dla ociemniałych na 
podstawie takiegoż regulaminu z dnia 12 
maja 1912r. (Z. Bl. d. U. V. Nr. 481), albo 

h) świadectwo z egzaminu na nauClzyciela szkół 
pomocniczych (HiHis,schulen), uzyskCLne we
dŁug regulaminu wydanego przez Pruskiego 
Ministra SpraJw Duchownych i Oświaty 
dnia 1 października 1913 r. (Z. Zb. d. U. V~ 
Nr. 799). albo 

i) świadectwo egzaminów kwalifikacyjnych dla 
naJuozycieli dzieci ciemnych, głuchoniemych, 
umysłowo upośledzonych i zaniedbanych, 
uzyskane na mocy ad. 5 pr,zepisów, doty
czących egzaminów kwalifikacyjnych dla 
nauczycieli szkół lud0'wY'ch pospoEtych 
i wydziałowych w Galicji, wydanych na 'pód
stawie gdicyjskiej ustawy kra jowe,j z dnia 
12 lipca 1907 r. (austr. Dz. U. kraj. Nr. 101), 
lub na mocy art. V Przepisów Ministra· Wy
znań i Oświaty w Wiedniu z dnia 31 lipca 
1886 r. Nr. , 6033 (DzienniJk RozporządZeń 
MinisterjaInych z 1886 r. Nr. 52), albo 

k) świadectwo nauczycielskie, z<lJwierające tak
że kwaliHk aJcje do udz,ielania nauki głucho
niemym i ociemniałym na podstawie pra1k
tyki i egzaminu w Instytucie Głuchaniemych 
i Ociemniałych w Warszawie. 

§ 10. ROZJporządzenie niJniejsze wchodzi w ży-
. d' I ł' Cle z lll~m og o'szenla. 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego: Sł. Czerwiński 

406. 
ROZpmRZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEM.YSŁU I HADLU ORAZ ROLNICTWA 

z ,dnia: 14 czerwca 1929 r. 

O zawieszeniu cła wywozowego na otręby, 

Na 1l'0dstalwie art. 7 punkt a) wsta;y z dnia 
31 lipca 1924r. w przedmiocie uregulowanią. stosun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się co nalS\tępuje: 

§ 1. Cło wywozO'We na .otręby wszelk,ie 
{poz. 221 ta'ryfy celnej), ustanowione rozporządze
niem M~nistrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz 
Rolnicotwa oz ,dnia 11 sier,pnia 1927 r. w s.prawie cła 
wywozowego na otręby (Dz. U. R. P . Nr. 74, poz. 652) 
w brzmie!fiiu, na,drunem ro~porządzeniem z dnia: 
20 paź·dzier.nika 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 92, pO'z. 812), 
zawiesza się do dnia 30 WIl'ześ.nia 1929 r . włącznie. 

§ 2. ROZ1>orządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

407. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 24 czerwca 1929 r. 

o sP.os.obie stwierdzenia, które listy zastawne b. r.o
syjskich banków ziemskich: Kij.owskiego, Moskiew
skie30, Petersbursko-Tulskieg.o i Połtawskiego .oraz 
.obligacje b. Żytomierskiego T.owal'~ystwa Kredyto
wego Miejskieg.o były własn.ością obywateli polskich 

w dniu 26 marca 1928 r. 

Na podstawie art. 15 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 mail"ca 1928 r. o li
kwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych 
(Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 377) .zarządzam co nastę
puje : 

§ 1. Za stanowiące własność obywateli pol
skkh w dniu 26 mar·ca 1928 r . będą uważane nas,tę
pujące listy zastawne, emitowane przez byłe rosyj
skie banki ziemskie: Kijowski, Moskiewski, Pe,ters
bursko-Tulski i Połtawski oraz obliga,cje byłe,go Żyto
mierskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskieg.o: 

1) listy zastawne .i obligacje, do których prawa 
zostały zabezpieczone na podstawie rozporządze

nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 
1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 1032). lub, kotóre 
zostały zarejestrowane na podstawie rozporządzeń 
Ministra Skarbu: z dnia 22 lipca 1926 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 75, poz. 434) i z dnia 15 stycznia 1927 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 6, poz. 35) po udowodnieniu: a) że zosŁały 
zabezpieczone lub zarejestrowane na rzecz obywa
teli polskich, b) że w dniu złożenia ich Komitetowi 
Likwidacyjnemu do spraw byłych rosyjskich osób 
prawnych stanowiły własność .obywateli pols'kich; 

2) listy zastaw ne i obligacje, zarejestrowane 
na poistawie roz;porządzenia Ministra Skarbu z dn~a 
8 czerwca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 486) po 
udowodnieniu, że w dniu zło,żenia ich Komi,tetowi 
Likwidacyjnemu strunowiły włrusność obywateli P.ol~ 
skich. , 

§ , 2. Za należące ,do obywateli polskich 
w dniu 26 maf\ca 1928 r . będą również uważane wy
mienione w § 1 papiery wartościowe, z,głos'zone 
w terminie, przeW1idzianym w ~&t. 1 art. 9 ro,zporzą" 
dzenia Prezydenta Rzeczypos'JYolLtej z dnia: 22 mar
ca 1928 ir. (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 377), po udowod. 
nieniu, że w dniu 26 marca 1928 r. ,stanowiły włas
ność obywateH polskich. 

§ 3. Jako dowody, stwierdzające, że wymie
mane w § 2 paJpiery wartościowe g,tanowiły w dniu 
26 marca 1928 r. własność obywateli polskich, m.ogą 
służyć naJstępujące dowody pisemne: 

a) zaświadczenia o zglos.zeniu Wizględnie zde
ponowaniu listów zastawnych .i obligacyj w Minilster
stwie Skarbu, w b. Głównym Ur,zędzie UklWlidacyj
nym, Komisjaich Szacunkowych i innych instytucjach 
państwowych, oraz w instytucjach społecz,nyc,h lub 
prywaJtnych instytucjach kredytowych, mają.cych sie
dzibę na obszarze Rzeczypospolitelj Pols,kie~; 

b) rachunki bankowe na nabyte papiery war
t OŚlC'iow e ; 

c) inne dowody, stwief\dzaj<\,ce okoliczność, 
wymienioną w ustępie 1 lPaJra2rafu mniejszeao. 




