Dziennik Ustaw. Poz. 19, 60, 61 i 62.
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Art. 4. Wykonanie n1meJ szej ustawy powierza się
Ministrowi Wyznal1 Religijnych i O świe cenia Publicznego.
Art. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w
jej

życie Z

dniem

ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Moścźcki
Prezes Rady Ministrów: K. Bartel
Minister Wyznal1 Religijnych i O świecenia Publicznego:
Ś wita lski

60.
Rozporządzenie Rad y Ministrów
z dnia 18 stycznia 1929 r.
o zawieszeniu wypłaty zasiłków dla robotników rolnych i po zostałych po nich członkó w rodzin, na
rzecz których niemieckie ins tytucje podejmują
wypłatę rent z ty tulu ubezpieczeń społecznych.
Na podstawie art. 9 ustawy Z dnia 23 lipca 1926 r.
dla osób, którym niemieckie instytucje
renty Z tytułu ubezpieczetl s poł ecznyc h (Dz.
U. R. P. Nr. 83, poz. 464) zarz ądza się co n as tępuje:
§ l. Wypłata zasiłków dla robotników rolnych i pozostałych po nich członków rodzin, którym niemieckie
instytucje wstrzymały wypłatę rent Z tytułu ubezpieczel1 społecznych z powodu ich zamieszkania na terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej, a na rzecz których niemieckie instytucje podejmują wy płatę wyżej wymienionych rent, ulegnie w poszczególnych wypadkach zawieszeniu Z dniem otrzymania przez Ub ezpieczalnię Krajową w Poznaniu lub Z ak ład Ubezpieczenia od Wypadków w Rolnictwie w Poznaniu z niemieckiej instytucj i ubezpieczel1 społecznych renty, w miejsce której
zasiłkach
wstrzymały

o

wypłacany był dotąd zasił~k.

Z rent niemieckich, należnych za czas, za który były
wypłacane zasiłki, zos taną przez Ub ezpiecza lnię Krajową w Poznaniu lub Zakład Ubezpiecze nia od Wypadków w Rolnictwie w Poznaniu potrącone na rzec0'karbu Państwa sumy, wypłacone z tego tytułu.
rozporządzenia niniejszego
Pracy i Opieki Społec z nej.

§ 2. Wykonanie
cza

się

Ministrowi

poru-

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodz i w życie
z dniem ogłos zenia.
Prezes Rad y Ministrów: K. Bartel
Mln1S ~er Pracy 1 Opleki Społec zn ej: Dr. jurkiewicz

61.
Rozoorzadzenie
Ministra Przeniy słu i Handlu
z d nia 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 rozpor ząd zenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemys łowem (D z. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) za rządza się co następuje:
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§ l. W ykaz 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 H andlu, 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 dz iałające prz;y pomocy siły wodnej". Jednocześnie
do wymienionego wykazu dodaje się: "zakłady działające
przy pomocy s iły wodnej ponad 50 koni mechanicznych
oraz bez względu na iloś ć koni mechanicznych, jeżeli
użytkują wody płynące, używane do żeglugi i spławu
tratew" •
§ 2. Zatwierdzanie projektów urządzenia zakła.
dów przemysłowych działających przy pomocy s iły wodnej do 50 koni mechanicznych włącznie, Z wyjątkiem zakładów o jakiejkolwiek si le u żytkujących wody płyną
ce używane do ż eglugi i spławu tratew, przekazuje się
wład zy prze mysłowej I instancji Z zas trzeżeniem przestrzegania postanowiel1 art. 17 do 27 roz;porządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r.
o prawie przemysłowem.
§ 3. Rozporząd zenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze, na
który roz; c i ąga s ię moc obowiązująca rozporzą dzenia Prezydenta Rzeczypos politej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przem ysłowe m.
Minister P rzemysłu i H andlu: E. Kwiatkowski
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
M inis ter Robót Publicznych: Moraczewski
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. jurkiewicz

62.
Ministra

Rozporządzenie
nych i Oświecenia

Wyznań

ReligijPublicznego

z dnia 27 listopada 1928 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu
o zmianach w rozporządzeniu Ministra Wyznań
Reli gijnych i O świecenia 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 p ańs two wyc h stypendjach oraz innych formach po mocy dla młodzieży akademickie) (D z. U. R. P.
Nr. 118, poz. 942) zarządza się co następuje:
§ 1. Us tę p drugi § 17 rozporządzema z dnia 4
lip ca 1~24 r. (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 645) otrzymuje br zmienie :
"Pierwsza rata zwrotu stypendjum w wysokości
poło wy sumy, otrzymanej w pierwszym roku korzystania ze stypendjum, po winna b y ć w pła c ona nie późl1lej
n iż w 4 Jata po upływle roku akademlcklego, w którym
stypendysta opu ś clł szkołę".
§ 2. W załączonyc h do rozporządzenia z dn ia 4
lipca 1924 r. (D z. U. R. P . Nr . 66, poz. 645) for mularzach ZObowlązal1 zwrotu stypendJów i poży.:zek (wzór l,
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2 i 3) dodaje

o

Nr. 7.

Dziennik Usta",. Poz. 62, 63, M i 65.

się na końcu tych zobowiązań
następującem brzmieniu:

nowy

ustęp

"Zobowiązuję się również donosić kwesturze o każ
dej zmianie miejsca mego zamieszkania aż do czasu, kiedy stypendjum (pożyczka) zostanie całkowicie zwrócone
lub umorzone".
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
2: dniem ogłoszenia.
Minister Wyznań Religij nych i Oświecenia Publicznego:

Świtalski

Minister Skarbu: G. Czechowicz

63.
Rozporządzenie MinIstra Sprawiedliwości
z dnia 23 stycznia 1929 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 roku o prawie
prasowem.
Na zasadzie art. 70 ust. l rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowem (D z. U. R. P. Nr. 45, poz. 398) zarządzam co
następ uje:
•
§ l. Z pomiędzy dwóch sądów grodzkich, czynnych w siedzibach sądów okręgowych w Krakowie, L wowie i Warszawie oznacza się następujące sądy jako wła
ściwe w myś l art. 70 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej o prawie prasowe m dla postępowania
przeciv,r os karżonym o przestęp s twa prasowe, nalei.ące
• do właściwoś ci sądu grodzkiego, znajdującego się w siedzibie sądu okręgowego, w którego okręgu przestępstwo
zostało popeł nione:

a) w siedzibie sądu okręgowego w Krakowie
s ~d grodzki w Krakowie;
b) w ~ iedzibie sądu okręgowego we Lwowie
s ąd grodzki mi~jski we Lwowie;
c) \ v siedzibie sąd u okręgowego w Warszawie
sąd grodzki w Warszawie.
§ 2. Rozpo rządzenie niniejsze wchodzi w życie
z c niem ogłoszenia .
M.inister Sprawiedliwości: St. Car

64.
Roz:porza,dzenie Ministrów: Skarbu, Przemyslu i Handlu oraz Rolnictwa

§ l. Przy przywozie z zagranicy nasion drzew
iglastych (poz. taryfy celnej 62 p. 9 a) - D z. U. R.
P. z r. 1924 Nr. 54, poz. 540) może być za każdora
zowem pozwoleniem Ministerstwa Skarbu stosowane
cło ulgowe, wynoszące 20% cła normalnego.
W stosunkach Z p a ństwami, które będą podlegały
postanowieniom rozporządzenia z dnia 25 stycznia
1928 r. w f prawie ceł maksymalnych (D. U. R. P.
Nr. 9, poz. 66) cło ulgowe będzie wynosiło 20% cła
maksymalnego.
§ 2. Ro:q: o rządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 1 lutego 1929 roku i będzie obowiązywało
do dnia 30 kwietnia 1929 r. włącznie.
Minister Skarbu: G. Czechowicz
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

65.
Rozporządzenie Ministra Skarbu
z dnia 26 stycznia 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Prz~mysłu i' Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1928 r. wydanego
w porozumieniu z l\l inistrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrz
nych o trybie oglaszania uchwal Komitetu Likwidacyjnego do sp raw byłych rosyjskich osób prawnych i innych d ecyzyj oraz o pokrywaniu kosztów
likwidacyjnych.
Na mocy art. 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia b. rosyj skich osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr. 38,
poz. 377) zarządza się co następuje:

§ l. W § 3 rozporządzenia Ministra 'Skarbu Z dnia
25 czerwca 1928 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz
Spraw Wewnętrznych o trybie ogłaszania uchwał Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyj skich osób prawnych i innych decyzyj oraz o pokrywaniu kosztów likwidacyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 636) dodaje się
czwarty ustęp o brzmieniu następującem :
"Wynagrodzenia likwidatorów, ustalone przez Komitet Likwidacyjny podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Skarbu".
.

z dnia 8 stycznia 1929 r.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w iycie
o cstanowieniu ulgi cdncj na nasiona drzew
Z dniem ogło szenia.
iglastych.
Minister Skarbu: G. Czechowicz
Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania s osun- . Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski
ków cebych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) arzą Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
dza się co nastf puje:
_ __ _ _ _V_',_e_I _SU\\ a.
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Cena 25 gr.

OD AUMHdS1 RACJ I: frenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zl. Urzt;dy i instytucje Dalislwowe
na 2 tygodnie przed rozpoczt;ciem każdel10 kwartału.

Prenumeratę uiszczać należy najpóź.niej

opłacaj,

