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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:
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Oszczędności
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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,

