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56. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę~ 
pulącej treści: 

Ustawa 

z dnia 12 stycznia 1929 r~ 

w sprawie ratyfikacji tymczasowegb układu handlo
wego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze 

dnia 22 grudnia 1927 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji tymczasowego 
układu handlowego między Pol ską a Łotwą, podpisa
nego w Rydze dnia 22 grudnia 1927 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, a wykonanie posta
nowień powyższego układu Ministrowi Przemysłu 
i Handlu w porozumieniu z innymi właściwymi mi
nistrami. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K . Bartel 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

57. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę
pujące; treści: 

Ustawa 

z dnia 12 stycznia 1929 r. 

w sprawie ratyfikacji traktatu ekstradycyjnego 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Fran
cuską, podpisanego w Paryżu dn. 30 grudnia 1925 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji traktatu ekstra
dycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Francuską, podpisanego w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, a wykon~nie posta
nowień powyższego traktatu Ministrowi Sprawiedli
wości w porozumieniu Z innyrpi właściwymi ministrami. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mo\!cicki 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Spraw Zagranicznych : A ugust Zaleski 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

58. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę

pujące; treści: 

Ustawa 
z dnia 12 stycznia 1929 r. 

w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie 
dnia 26 kwietnia 1928 roku protokółu dodatko
wego do traktatu handlowego i nawigacyjnego 
pomiędzy Polską a Norwegją, podpisanego w War-

szawie dnia 22 grudnia 1926 roku. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy
denta Rzeczypospolitej ratyfikacji podpisanego w War
szawie dnia 26 kwietnia 1928 roku protokółu dodatko
wego do rraktatu handlowego i nawigacyjnego pomię
dzy Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie 
dnia 22 grudnia 1926 roku. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca si~ 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś posta
nowie.ń powyższego protokółu dodatkowego Ministrowi 
Przemysłu i Handlu w poroz.umieniu Z innymi właści
wymi ministrami. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w iycie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 
Minister Spraw Zagranicznych: August ZaleskL 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

59. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę

pującej treści: 

Ustawa 
z dnia 12 stycznia 1929 r. 

w prz~dmiocie zmiany niektórych postanowień 
u stawy z dnia 26 wrz~śnia 19221'., dotyczącej kwa
lifikacji zawodowych do nauczania w szkołach 
średnich ogólnokształcących i seminarjach nau
czycielskich państwowych i prywatnych (Dz. U. 
R. P. Nr. 90/1922 poz. 828) i ustawy z dnia 16lipca 
1924 r. w przedmiocie zmiany powyższej ustawy 

(Dz. U. R. P. Nr. 75/1924 poz. 740). 

Art. 1. Wart. 7 ustawy Z 26 września 1922 r., 
zmienionym przez art. 7 ustawy Z 16 lipca 1924 r., 
po wyrazach "przez zdanie przed końcem" zastępuje 
S!ę wyrazy "roku szkolnego 1928/29" wyrazami "roku 
szkolnego 1930/31". 

Art. 2. Wart. 10 ustawy z 26 września 1922 r., 
zmienionym przez art. 9 ustawy z 16 lipca 1924 r., 
po wyrazach "i seminarjów nauczycielskich" wyrazy 
"winny przed 1 lipca 1925 r." zastępuje się wyrazami 
"winny przed 1 lipca 1929 r.", Wyrazy "którzy przed 
l lipca 192') r." zastępuje się wyrazami "którzy do po
wyższego terminu". 

Ustęp 2 tego artykułu skreśla się. 

Art. 3. Wart. 12 ustawy Z 2ó września 1922 r., 
zmienionym przez art, 11 ustawy z dnia 16 lipca 1924 r, 
wyrazy "roku 1928" zastępuje się wyrazami "roku 
szkolnego 1930/31" . 
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" Art. 4. Wykonanie n1meJszej ustawy powierza się 
Ministrowi Wyznal1 Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Art. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie Z dniem 
jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Moścźcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 
Minister Wyznal1 Religijnych i Oświecenia Publicznego: 

Świtalski 

60. 
Rozporządzenie Rad y Ministrów 

z dnia 18 stycznia 1929 r. 

o zawieszeniu wypłaty zasiłków dla robotników rol
nych i pozostałych po nich członków rodzin, na 
rzecz których niemieckie instytucje podejmują 
wypłatę rent z ty tulu ubezpieczeń społecznych. 

Na podstawie art. 9 ustawy Z dnia 23 lipca 1926 r. 
o zasiłkach dla osób, którym niemieckie instytucje 
wstrzymały renty Z tytułu ubezpieczetl społecznych (Dz. 
U. R. P. Nr. 83, poz. 464) zarządza się co następuje: 

§ l. Wypłata zasiłków dla robotników rolnych i po
zostałych po nich członków rodzin, którym niemieckie 
instytucje wstrzymały wypłatę rent Z tytułu ubezpie
czel1 społecznych z powodu ich zamieszkania na terytor
jum Rzeczypospolitej Polskiej, a na rzecz których nie
mieckie instytucje podejmują wypłatę wyżej wymie
nionych rent, ulegnie w poszczególnych wypadkach za
wieszeniu Z dniem otrzymania przez Ubezpieczalnię Kra
jową w Poznaniu lub Zakład Ubezpieczenia od Wy
padków w Rolnictwie w Poznaniu z niemieckiej insty
tucj i ubezpieczel1 społecznych renty, w miejsce której 
wypłacany był dotąd zasił~k. 

Z rent niemieckich, należnych za czas, za który były 
wypłacane zasiłki, zostaną przez Ubezpieczalnię Krajo
wą w Poznaniu lub Zakład Ubezpieczenia od Wypad
ków w Rolnictwie w Poznaniu potrącone na rzec0'kar
bu Państwa sumy, wypłacone z tego tytułu. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego poru
cza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 
Mln1S~er Pracy 1 Opleki Społecznej: Dr. jurkiewicz 

61. 

Rozoorzadzenie 
Ministra Przeniysłu i Handlu 

z dnia 14 listopada 1928 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw 
Wewnętrznych, Robót Publicznych oraz Pracy 
i Opieki Społecznej o zakładach przemysłowych, 

działających przy pomocy siły wodnej. 

Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 rozporząd zenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o pra
wie przemysłowem (D z. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) za
rządza się co następuje: 

§ l. Wykaz zakładów przemysłowych zawarty wart. 
16 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolite; 
z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. 
U. R. P. Nr. 53, poz. 468) uzupełniony postanowieniem 
~ 1 ust. 1 rozporządzenia Ministrów: Przemysłu i Han
dlu, Pracy i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych 
Z dnia 13 kwietnia 1928 r. (Dz;. U. R. P. Nr. 53, poz. 508) 
zmienia się w ten sposób, że skreś la się kot1.cowe słowa: 
"lub działające prz;y pomocy siły wodnej". Jednocześnie 
do wymienionego wykazu dodaje się: "zakłady działające 
przy pomocy siły wodnej ponad 50 koni mechanicznych 
oraz bez względu na ilość koni mechanicznych, jeżeli 
użytkują wody płynące, używane do żeglugi i spławu 
tratew" • 

§ 2. Zatwierdzanie projektów urządzenia zakła.
dów przemysłowych działających przy pomocy siły wod
nej do 50 koni mechanicznych włącznie, Z wyjątkiem za
kładów o jakiejkolwiek si le użytkujących wody płyną
ce używane do żeglugi i spławu tratew, przekazuje się 
władzy przemysłowej I instancji Z zastrzeżeniem prze
strzegania postanowiel1 art. 17 do 27 roz;porządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. 
o prawie przemysłowem. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze, na 
który roz;c i ąga się moc obowiązująca rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o pra
wie przemysłowem. 

Minister Przemysłu i H andlu: E. Kwiatkowski 
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 
M inis ter Robót Publicznych: Moraczewski 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. jurkiewicz 

62. 

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego 

z dnia 27 listopada 1928 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
o zmianach w rozporządzeniu Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 lipca 
1924 r. wydancm w porozumieniu z Ministrem 
Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 
października 1923 r. o państwowych stypendjach 
oraz innych formach pomocy dla młodzieży aka.-

demickiej. 

Na zasadzie art. 15 ustawy z dnia 30 października 
1923 r. o pańs twowych stypendjach oraz innych for
mach pomocy dla młodzieży akademickie) (D z. U. R. P. 
Nr. 118, poz. 942) zarządza się co następuje: 

§ 1. Ustę p drugi § 17 rozporządzema z dnia 4 
lipca 1~24 r. (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 645) otrzy
muje brzmienie : 

"Pierwsza rata zwrotu stypendjum w wysokości 
połowy sumy, otrzymanej w pierwszym roku korzysta
nia ze stypendjum, po winna być wpła cona nie późl1lej 
n iż w 4 Jata po upływle roku akademlcklego, w którym 
stypendysta opuś clł szkołę". 

§ 2. W załączonych do rozporządzenia z dnia 4 
lipca 1924 r. (D z. U. R. P. Nr . 66, poz. 645) for mula
rzach ZObowlązal1 zwrotu stypendJów i poży.:zek (wzór l, 




