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§ 2. Rozp orządzenie niniejsze wchod t i w
cie z dniem 1 paźdz iernika 1929 r.
Minister Spraw

Wewnętrznych:

ży

Stawoj Skladkowski

sz,czeóólne uwzólednienie, od warunków wymienionych ~ § 3 ust. "'A'. pld. 1 i :w § 3 ust. B. pkt. l, 2 i 4.
Odmowa zezw olenia w takim wypadku może nastą
pić bez podania powodów.
Decy~ja w sprawie zawarcia zw·iąz.ku mał
winna być zakomu'llikow<lJna proszącemu
w przecią g u 6 tygodni po złożeniu przezeń prośby na
ręce bezpośredniego przełożone go . W razie przekroczenia te go terminu, zezwolenie należy uważać za
udz ielone, przyczem n ależy wydać p roszącemu dowód zez·wolenia.

§ 6.

'żeńskiego

413.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

, z dnia 3 czerwca 1929 r.

§ 7. Zezwolenie na za:warcie związ ku małżeń
skiego jest ważne w ciągu roku od dnia wy,s tawienia.
w sprawie zawierania małż eń stw przez oficerów i sze- Zezwolenie to nie pr zesądza kwestji, czy do zawarcia
regowych Straży Granicznej.
. małżeństwa nie zachodzą ustawowe lub religijne
przeszko dy.
Na podstawie art. 34 ustę p 2 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.
§ 8. Zawarcie związku małżeńskiego przez ofio Stra:hy Granic zrie j (Dz . U. R. P. Nt. 37, poz. 349) cera lub szeregowego bez zezwolenia, pociąga za
zarządzam co na s t ępuje:
sobą w stosunku do winnego odpowiedzialność cly§ 1. Na zawarcie :l!wiązku małżeńskiego oficer
i sze.r egowy St.rłlży Granicznej winien uzys kać zezwól~riie władzy przełożonej stosownie do niniejszych
, przepisów.
§ 2. . Zezwolenia: na za/w arcie związku małżeń
skiego udziela:
aj Komendant Straży Granic znej wszystkim oficeltom Straży Granicznej oraz szeregowym, podległym bezpo średnio Komendzie;
b) Kierownik Inspektoratu Okrę gowego Straży
Granicznej szeregowym, podle głym Inspektoratowi
Okręgowemu w granicach ustalanych przez Komendanta Straży Graniczne j do dnia 1 kwietnia każde
go roku.

§ 3. Warunkami, niezbędnemi do uzyskania
zez,w olenia są :
/
A. Dla oficerów :
1) ukończenie 24 lat życia ,
2) niepo szlakowana opinja narzeczonej.
B. Dla Is zeregowych :
1) ukońc zenie 24 lat życia,
2) przesłuż enie trzech lat w Straży Granicznej względnie w Straży Celnej,
3) nieposzla:kowana opinja narze:c zonej,
4) dołączenie prośb y o przeniesienie na inne miejsce słuiJbowe na kosz,t wła:sny,
o ile ·petent zamierza wstąpić w związek
małżeńs ki z o'sobą, posia/dającąw rejonie
jego obe/c nego przydz/iału służbowego
krewnych lub ipow1nowatych.
§ 4. S:l!ere,g owym Straży Granicznej pr zysługu
je pr;awo odwołania: od odmownej decyzji Inspektoratu Okręgowego do Komendanta Straży Granicznej
w terminie 14 dni o,d następne go po doręczeniu decyZ'ji względnie ogłoszeniu w rozkazie.
Decyz,a Komendanta Straży Granicznej jes,t
ostateczna:.
§ 5. Komendant Straży Granicznej może odw wypadkach wyjątkowych, zasługujących na

stą<pić

s.ypl inarną.

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłosze,p ,ia.

ży

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

414.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KOMUNIKACJI

z dnia 11 czerwca 1929 r.
o

należnościach

za podróże służbowe i delegacje etatowych pracowników kolei państwowych.

Na podstawie a.r lt. 10 ust,.wy z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwo
wych i wojska (Dz. U. R. P . Nr. 116, poz . 924) oraz
uchwały Rady Ministrów z dnia 8 ma;j a 19:29 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Prze,w idziane w ust. 1 § 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 17 paździemika 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, dele gacje i przeniesienia etatowych pracown ików kolei pańs two
wych (Dz . U. R . P . Nr. 99, po z. 860) no:r my diet, przy
podró żach służbowych i delegacjach cło m. Białej
w powiecie bialskim, wojewó,dztwie krakowskiem
i do m. Gdyni ró.wnież podlegają zwiększeniu o 20 %.
§ 2. Ro zporzą·dzeni e .niniejsze wchodzi w
cie z dniem o głoszenia .
Minister Komunikacji: Kiihn

ży

