.

n

.

Dziennik Ustaw. Poz. 511

Nr. 66.

cowników kontraktowych mogą być za zewoleniem
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego mianowane odrazu na jedno z wyższych stanowisk i w wyższej grupie uposażenia.
Funkcjonarjuszów, którzy w dniu wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia pełnią na podstawie nominacji czynności przywiązane do stanowisk wymienionych w tabeli § l, należy zależnie od
pełnionych przez nich czy nności i posiadanych kwalifikacyj przemianować przy równoczesnem zaliczeniu ich do odpowiednich grup upo,sażenia.
Przemianowania i przeszeregowania dokonywa władza po woła na do mianowania.
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512.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU

z dnia 22 sierpnia 1929 r.

§ 5.

§ 6. Funkcjomrjusz e niżsi posiadający w dniu
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wyższe
grupy uposażeni a niż te , któreb y im przysługiwały
według zasad ustalonych w § 5, zatrzymują te wyższe grupy Nposażema.
F unkcjonarjusze niżsi, którzy wskutek zaliczenia do grup uposażenia w myśl postanowień § 5 uzyskują grupę uposażenia wyższą od dotychczas posiadanej, otrzymują w nowej grupie uposażenia zasadniczo szczebel a).
O ilebyjednak uposaże nia dotychczas przez
nich pobierane były wyższe od uposażenia szczebla
a) nowej grupy, otrzymują oni w nowej grupie szczebel odpowiadający co do ilości punktów dotychczasowemu upo sażeniu . W braku takiego szczebla
w nowej grupie otrzymują szczebel, który co do ilości punktów jest bezpośre dnio wyższy od szczebla
posiadanego w grupie dotychczasowej.
Zaliczenie do wyżs ze j grupy uposażenia będzie
jednak mogło nastąpić tylko w ramach etatów budżetowych.

Termin posunięcia do następnego szczew osiągniętej wyższej grupie uposażenia należy ustalić według postanowienia art. 6
ustawy z dnia 9 października 1923 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 116, poz. 924) z tem, źe o ileby następny sżcze
bel w danej grupie ni ższ ej był równy lub wyźszy pod
względem lic zby punktów, aniżeli szczebel osia,g nię
ty przez funkcjonarjusza w grupie wyższej, to czas
spędzony w ostatnio zajmowanym szczeblu grupy
niższej wlicza się do posunięcia następnego w grupie

§ 7.

bla

uposażenia

wyższej.

§ 8. Wyk'o nanie
porucza się Ministrowi
cenia Publicznego.

niniejszego r.ozporządzenia
Religijnych i Oświe.

W yz nań

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.
Pretes Rady Ministrów:

ży

Świta Iski

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego: Sł. Czerwiński

w sprawie zmiany cennika detalicznej sprzedaiy niektórych gatunków cygar.
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 1 czerwca
1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr. 47,
poz. 409) usta nawia się następujący cennik detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych taryfy ogólnej:
Cygara taryfy ogólnej:

§ 1.
1)
2)
3)
4)
5)

Andalusia, Flor de Santiago
Orzeł Biały

Imperiales
Derby, F orce
Atlante, Coquettas, F ormosa, Junior, La Finesa, Lydia,
Lukretia, Brillantes
6) Comme il fa ut
7) Havanillos

za 1

sztukę

" "
" "
" "

"
"

" "

" "
" "

"

"
"
"

40 .gr.
35
30 "
' 25 "

"

20
15 "
12 "

"

wymienione cygara sprze dawane będą
tylko do wyczerpania zapasu.
Wyżej

§ 2.

Zapasy cygar wymienionych w niniejszem

rozporządzeniu, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia znajdować się będą we wszystkich miejscach sprzedaży, a których cena została obniżona,

jak również pr zesyłki t ych cygar, które podług dO-I
kumentów przewozowych wysłane zostały przed
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
i w tym dniu lub po tym terminie zostaną podjęte
przez odbiorców, podlegają bonifikacji ze strony Dyrekoji PoJskiego Monopolu Tytoniowego na rzecz
sprzedawców w wysokości różnicy między dotychczasową a nową ceną sprzedażną.

§ 3. Podstawą do ustalenia ilości i gatunku zapasów wyrobów tytoniowych, podlegających w myśl
§ 2 bonifikacji, stanowić będą przedłożone przez
sprzedawców zgłoszenia oraz urzędowe zbadanie zapasów przez organa skarbowe.
§ 4. Wysokość bonifikacji przysługującej sprzedawcom po myśli § 2 niniejszego rozporządzenia
ustaJą właściwe urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych, a to na podstawie zgłoszeń, przedłożonych przez sprzedawców i dowodu urzędowe
go zbadania zapasów przez organa kontroli skarbowej . Zgłoszenia winni są sprzedawcy przesłać wła
ści.wemu urzędowi skarbowemu akcyz i monopolów
państwowych najpóźniej do dni 8 po wejściu w ży
cie niniejszego rozporządzenia.
O wysokości przyznanej sprzedawcom hurtowym bonifikacji przy uwzględnieniu właściwego rabatu sprzedaży zawiadomią odnośne władze skarbowe interesowanych sprzedawców oraz właściwy
państwowy magazyn wyrobów tytoniowych, który
przy najbliższym pobnrze wyrobów tytoniowych
przez danego hurtownika zaliczy przyznaną bonifikację na jego dobro.

Dziennik Ustaw. Poz . 512, 513 i 514.
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o wysokości bonifikacji przyznane j sprzedawcom detalicznym względnie innym narówni z nimi
stojącym miejs com s pr z edaży uwiadomią odnośne
władze s karbowe interesowanych, których rzeczą
będzie podjąć przyznaną im bonifikację w stałem
miejscu poboru wyrobów (hurtowni, państwowym
magazynie wyrobów tytoniowych, państwowej fabryce wyrobów tytoniowyc h) za przedłożeniem zawiadomien ia. Pań s twowe magazyny wyrobów tytoniow ych uwzględnią uznaną bonifikację przy najbliż
szym poborze, hurtownie zaś wypłacą bonifikac ję gotówką , pr z edkładając ze sw ej strony zawiadomienie
pań s twowego ma ga zyn u wyrobów tytoniow ych celem uwzględnienia bon ifi kacji przy najbliższym poborze wyrobów tytoniow yc h.
§ 5. Rozporząd zeni e niniejs ze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

Nr. 66.

okręgowe urzędy ziemskie wedle postanowień ustawy z dnia 25 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy
rolnej (Dz. U. R . P . z 1926 r. Nr. 1, poz. 1).

§ 2. Wł aściwym do pr zy jmowania depozytów
sądowych jest ten odd z iał Banku, na którego terenie
działania znaj duje się siedziba danego są du .

§ 3. Ro z porząd zenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzec zypospolitej z wyjątk'iem górnośląskiej części województwa śląskiego.
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Minister Sprawiedliwości:

St. Car

ży

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

514.
OśWIADCZENIE RZĄDOWE

' 513.

z dnia 2 sierpnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU
STRA SPRAWIEDLIWOśCI

z dnia 13

września

I MINI-

1929 r.

o wyznaczeniu instytucyj finansowych właściwych
do przyjmowania depozytów sądowych składanych
przez urzędy ziemskie w wykonaniu ustawy o wykonaniu reformy rolnej.
Na zasa d zi e ustępu 2 art. 6 rozporządzenia Pre J
zydenta R zeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r.
o uregulowaniu cięża rów i wierzytelności, ciążących
na przymusowo wykupion yc h
nieruchomościach
ziemskich (D z. U . R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 22) zarządza się co na s tępuje :

§ 1. Pań s twowy Bank Rolny i Bank Gospodarstw a Krajowego oraz ich Oddziały prowincjonalne wyznacza s ię , iako instytucje właściwe do przyjmowania depozy tów sądowych składanych przez

Wana1.'.'a.

DrUKarnia

Państwowa.

Konto czekowe Pocztowej Kasy

w sprawie przystą:>ienia Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30-go września 1921 r.
Poda je się niniejszem do wiadomo ś ci, zgodnie
z komuni ka tem Sekretarjatu Generalnego Ligi Narodów z dnia 18-go maja 1929 r. , że w wykonaniu
art. lO- go międzynarodowej konwenc ji o zwalc zaniu
handlu kobietami i d zi ećmi, podp isane j w Genewie
dnia 30-go wr z e śn ia 1921 1'. (Dz. U. R. P. z 1925 r.
Nr. 125, poz . 893 i 894), Stały Delega t Króle stwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców pr zy Lidze Narodów
zło żył w dniu 2 maja 1929 r. w Genewie dokument
o pr zys tąpieni u Je go Królewskiej Mości Króla Serbów, Chorwatów i Słoweńców do pow yższ ej konwenc'ji, oraz, że pr zys tąpienie to stało się obowiązu
jące od dnia 2-go maja 1929 r.
Minister Spraw Zagranicznych: August Zalesili

Tłoczono

z polecenia Ministra

Oszczędności

N!! 30130.

Sprawiedliwości.

47480 P

Cena 25 gr.

OD ADMI1\ISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urzędy i instytucje państwowe
na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdel!o kwartału.
Reklamacje z powodu nieotrzymania peszc1.ególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu Da~. tępne20 kolejne',,:! oumeru.
6 d.

opłacają

Prenumeratę uiszczać należy najpóźniej

urzędów

