Dziennik Ustaw. Poz . 512, 513 i 514.

1004

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.
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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.
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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

