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151. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 18 lutego 1931 r. 

W sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 
.20. czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie działania 

.~b skarbowych i podległych izbom urzędówskar· 
. bowych. 

Na podstawie art. 12 i 15 ustawy z dnia 31 lip
ca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. Paragraf 20 rozporządzenia Ministra Skar
bu z dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i zakresie 
działania izb skarbowych i podległych izbom urzę
dów skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 588) uzu
pełnia się przez dodanie następującego ustępu: 

"Ograniczenie powyższe nie ma zastosowania 
przy zawieraniu umów na dostawę opału oraz do
stawy druków. W tych wypadkach upoważnia się 
izbę do zawierania umów w granicach przyznanych 
jej odnośnych kredytów z obowiązkiem zawiada
miania Ministerstwa Skarbu o dokonanych tran
zakcjach". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1931 r. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszew~ki 

152. 
ROZPORZĄDZENIE 1tłINlSTRA PRZEMYSŁU 
I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTRA· 

MI SPRAW WOJSKOWYCH I SKARBU 

z dnia 14 marca 1931 r. 

w sprawie uzupełnienia wykazu przedsiębiorstw, 
wymienionych wart. 2 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ulgach 
dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyj-

nych. 

Na podstawie ustępu ostatniego art. 2 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw 

przemysłowych i komunikacyjnych (Dz. U. R. P. 
Nr. 36, poz. 329) zarządza się co następuje: 

§ 1. Wykaz przedsiębiorstw, wymienionych 
wart. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg dla przed
siębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych (Dz . 
U. R. P. Nr. 36, poz. 329), uzupełniony rozPorządze
niem z dnia 20 k~ietnia 1 ~~9L1Dz; .U. R. P.Nr. 32, 
poz. 306), uzupełnia się następującemi przedsiębior
stwami: 

wytwórnie tlenu i acetylenu. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzj:: w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: A. Prystor 

Kierownik Mi:nisterstwa Spraw Woj'skowyoo: 
, . Daniel Kbriarzew6ki 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy M atullzewski 

153. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z .dIni,a 31 gmdnia 1930 r. 

. W sprawie ratyfikacji przez Rumuję międzynaro
dowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania 
dzieci do pracy wrlolnictwie, przyjętlej jako projekt 
dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na ' ogólnej 
konferencji międzynarodowej organizacji pracy Li-

giNarodów. 

Podaje sięn~niejs:zem do wliJadiomości,zgodnii·e 
z odnośnym komunikatem Sekretariatu Li~i Naro
dów, że w dniu 10 listopada 1930 r. został złożony 
w Sekretariacie Ligi Narodów w imieniu Rządu Ru
u1uńskiego dokument ratyfikacyjny międzynarodo
wej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci 
do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 
16 listopada 1921 r. w Genewie na ogólnej konferen
cji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów 
(Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 54, poz. 376). 

Minister Spraw Zagranic'znych: August Zaleski 
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