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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. 
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§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 
Kiero,wnik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

408. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU_ 

z -clpia 24 czerwca 1929 r. 

O ustaleniu trybu i sposobu konwersji listów zastaw
nych b. rosyjskich banków ziemskich: Kijowskiego, 
Moskiewskiego, Petersbursko-Tulskiego i Połtaw
skiego oraz obligacyj b. Żytomieiskiego Towarzy-

stwa Kredytowego Miejskiego. 

Na podsław[e art. 15 rozporządzenia Prezydenr 
ta Rzeczypospolite~ z dnia 22 mar,ca 1928 r. o' likwi
dacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych (Dz. 
U. R. P. Nr. 38, PQZ. 377) zarządzam co następuje: 

§ 1. Listy Izastawne b. rosyjskich banków 
ziemskich: Kijowsk'iego, Moskiew,skiego, Peters
bursko-Tulskiego i Połtawskiegp oraz obligacje b. 
Ży1:omierskiego Towarzystwa Kredytowego Miej
skiego, uznane, ",go,dnie z rozporządzeniem M'lnis tra 
Skarbu z dnia 24 czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 49, 
poz. 407), za sta:nowiCjJce w dniu 26 marca 1928 r. 
wła's'ność obywateli polskich, zostaną skonwertowa
ne na zło.towe listy zastawne Wilel1skiego Banku 
Ziemskiego o takiem samem oprocentowaniu, we
dług planów, ustalonych przez Komitet Likwida'cyj
ny do spraw b, ms, osób prawnych --'- oddzielnie dla 
każdej z wymienionych instytucyj kredytu długoŁer-

, minowego. 
§ 2. Wymienione w para,graEie poprze~im 

złotowe lis,ty za,s,tawne zostaną uzyskane wzanuan 
Za odstąpienie Wileńskiemu BankovIi Ziemskiemu 
wierzytelności, przypa.dających z tytułu po'życzek 
długoterminowych, udzielonych przez wskazane in
stytucje w listach zastawlnych lub obligacjaich, a za
bezpieczonych na nieruchomościach, położonych na 
obszarze Rzeczypospol'ite,j Polskiej. 

§ 3. Warunki odstąpienia powyższych wie
r;zytelności zostaną ustalone w umowie pomiędzy li
kwidatorem mienia wskazanych instytucyj a Wileń
sklim Bankiem Ziemskim, z tern jednak zastrzeże
niem, aby SUma nom1nalna !tistó'w zastawnych, otrzy
manych' tytułem ceny sprzedażnej odstąpionych wie
rzytelności, nie była mniejszą od wyra,żonej w zło
tych ogóLnej kwo,ty tych wierzytelności według ich 
'Sltanu z -clnia 1 stycznia 1929 r. 

Oprócz o,k'reślonych w ten sposób świadczeń 
W I,istach zastawnych, mogą być nadto zas trzeżone 
dopłaty gotÓlwko'we, przezna'czone przedewszyst
kiem na zaspokojenie koszt ów lik\yidacji, do któ
rych, między innerni, zostaną zaliczone ewentualne 
n,ależności, przj'lpa·daiące na rzecz Wileńsk ieg.o Ban-

ku Ziemskiego z tj'ltułu wynagrodzenia za finanso
wanie czynności przymusowego zarządcy państwo
wego i likwidatora. . 

Umowa, przewidziana w paragrafie niniejszym, 
podlega zat'wie,rdzeniu przez Komitet Likwidacyjny. 

§ 4. Uzyskane z realizacji wierzytelności, wy
wymienionych w § 2 niniejszego rozporządzenia, li
sty zastawne i sumy pieniężne, po zaspokojeniu 
ko,sztów likwi,da,oji i innych pre,tensyj, przewidzia
nych wart. 13 rozporządzenia z dnia 22 marca 
1928 r. (Dz. U. R. P . Nr. 38, po'z. 377), będą rozdzie
lone pomiędzv w laścicieH emitowanych prze1z po
wyższe illStytucje papierów wartościowych, których 
rosLczenh zostaną przyjęte przez Komitet likwida
cyjny, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezy
denta Rzec2:Y'Pospolitej z dnia 212 marca 1928 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 38, poz. 377) i rozporz<lJdzenia Ministra 
Skarbu z dnia 24 cze,nwca 1929 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 49, poz. 407). 

§ 5. Za podstawę podziału zostanie przyjęty 
stosunek sumy nomi'nalnej listów zastawnych Wi
leńskiego Banku Ziemskiego, uzyskanych z realiza
cji wymienionych w § 2 wierzytelności każdej z im
stytucyj kredytu długoterminowego, do wyrażonej 
'W walucie rublowej sumy nominalnej przyję~ych 
przez Komite,t Likwidacyjny pretensyj, przypadają
cych z tytułu papierów wartościowych, emitowa
nych przez każdą z tych instytucyj, z zastrzeżeniem, 
Iż sto,sunek ten nie może być wyższy od miary prze
rachowania, przewidzianej w § 2 rozporządzenia 
z dnia 14 maja t924 roku (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 
30, poz. 213). 

Podziału dokonywać będzie Komitet Likwida
cyjlny, w miarę realizac ji ak,tywów, oddzielnie dla 
każdej z wymienionych instytucyj, według sporzą
'dzanych w tym celu planów konwersyjnych. 

§ 6. Pozostałe, po zaspokojeniu kosztów li
kwidacyjnych, sumy pieniężne, uzyskane z realizacji 
wierzytelności, wymienionych w § 2 niniejszego roz
porządzenia, zostaną podzielone przez Komitet Li
kwidacyjny pomiędzy wierzycieli według zasad, 
przewidzianych w § 5 niniej szego rozporządzenia. 

Łączna suma wypłaconej w ten sposób goto
Wlizny araj: listów zalsta WIllych, wyrażonych w nomi
nalnej wartości, nie może jednak prze.kraczać sumy, 
wynikającej z przera'chowania, według pełnych sta
'Wek § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzecz)'lpospolitej 
z dnia 14 maja 1924 r. o przelI"achowaniu zobowią
'zań prywatno-prawnych (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 
30, poz. 213) pretensyj, przyjętych 'przez Komitet Li
kwidacyjny. 

§ 7. Rozporządzenie n1niejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 
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