
1344 Dziennik Ustaw. Poz. 631, 632 i 633. Nr. 68. 

631. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU 
I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM 

SKARBU 

Z dnia 25 lipca 1932 r. 

O obniżeniu morskiej opłaty portowej od ładunku 
żelastwa (złomu). 

Na podstawie art. 4 i 9 ustawy z dnia 25 lipca · 
1924 r. o morskich opłatach portowych (Dz. U. R P. 
Nr. 79, poz. 764) zarządza się co następuje: 

§ 1. Opłatę portową od ładunku żelastwa (zło
mu), przewidzianą w § 1 poz. II grupa B rozporzą
dzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumie
niu z Ministrem Skarbu z dnia 21 stycznia 1932 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 83) obniża się do wyso
kości zł 0.35 za lonnę (1.000 kg). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze w chodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

~linister Skarbu: Jan Piłsudski 

632. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU 

I HANDLU 

z dnia 29 lipca 1932 r. 

W sprawie częściowego przekazania wyższym urzę
dom górniczym uprawnień, przewidzianych wart. 12 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
30 czerwca 1932 r. o opłatach od uprawnień górni-

czych. 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1932 r. o opła
tach od uprawnień górniczych (Dz. U. R. P. Nr. 56, 
poz. 543) iz .arządzam co następuje: 

§ 1. Upoważnia się wyższe urzędy górnicze: 
1) do rozkładania na raty w ramach półrocza kalen
darzowego opłat od własności górniczej, 2) do odra
czania terminów płatności tych opłat w ramach ,pół-

rocza kalendarzowego, 3) do częściowego lub cał
kowitego zwalniania płatnika od obowiązku uiszcza
nia odsetek przy stosowaniu postanowień przewi
dzianych w p. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia . 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

633. 
ROZPOZĄDZENIE MINISTRA OPIEKI 

SPOŁECZNEJ 

z dnia 30 lipca 1932 r. 

w sprawie obowiązko1wego zgłaszania zachorowań 
na twardziel (Rhinoscleroma). 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 
1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych 
onz innych chorbb, występujących nagminnie (Dz. 
U. R. P. Nr. 67, poz. 402), § 1 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. 
w przedmiocie rozdziału kompetencyj Ministra Zdro
wia Publicznego (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 86) i art. 1 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania 
Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia 
publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej 
(Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 493) zarządzam co nastę
puje: 

§ 1. Moc obowiązującą ro~porządzenia z dnia 
12 lipca 1930 r. w sprawie obowiązkowego zgłasza
nia zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma) (Dz. 
U. R. P. Nr. 52, pO;z. 439), przedłużoną rozporządze
niem z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 8, 
poz. 44) do dnia 31 lipca 1931 r., rozporządzeniem 
z dnia 21 lipca 1931 r. (Dz. U. RP. Nr. 65, Po.z. 541) 
do dnia 31 stycznia 1932 r. i rozporządzeniem z dnia 
21 stycznia 1932 r. (Dz. U. R P. Nr. 7, poz. 45) do 
dnia 31 lipca 1932 r., przedłuża się na dalsze 6 mie-
~~~ . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia. . 

Minister Opieki Społecznej: Hubicki 
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OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi 8 zł. kwartalnie. Urzędy i instytucje państwówe opłacai"ł 
6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. p. należy wnosić do właściwych urzędów 
pocztowych DiezwłoczDie po otrzymaniu następne~o kolejneao numeru. 


