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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW: 

z dnia 15 maja 1937 r. 

o przedłużeniu terminu zgłaszania okresów działalności niepodległościGwej. 

Na podstawie art. 37 pkt 6 i art. 50 ust. 7 
ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzenb 
emerytalnym funkcjonariuszów państwowycn 
i zawódowych wojskowych (Dz. U. R. P. z 1934 r. 
Nr 20, poz. 160), zmienionej dekretem Prezy· 
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 
1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 521) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Przewidziany w § 67 ust. (4) rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1934 r. 
w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 grudnia 
1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-

na riusz ów państwowych i zawodowych woj
skowych (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 513) termin 
zgłaszania okresów czynnej działalności, zmie
rzającej do odzyskania niepodległości Państwa 
Polskiego, sltwierdzonej przez nadanie Krzyża 
Niepodległości bądź Medalu Niepodległości. 
przedłuża się do dnia 31 grudnia 1938 r. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi ' w 
życie z dniem ogłoszenia. 

P'l'eIZieS R'a;dIy Mi:nisl1row: SłClUJO'j Składkowski, 

Minłstlel' SkaiI'bu: E. Kwiatkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

'z dnia 21 maij,a' 19317 r. 

w porGzumieniu z Min,istrami: Przemysłu i Handlu Graz Rolnictwa i RefGrm RGlnychw sprawie 
zmiany rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1937 r. G zwolnieniu od cła kukurydzy i kGńskiego 

zębu. 

N a poclls,talWie 'all't. 23 ust. 1 lit. a) l'o~porzą
dzeni'a P're!zydleO't.a Rooczypospolitej z cLni'a 27 
pa~d!zi'C'rnilka 1933 11". o prawie celnym (Dz. U. R. 
P. Nr 84, poz. 610), zaJl'Izą;dJz:a silę co naS'tępuj,e: 

§ 1. W pa:rag'!1af~e 2 rOizpolr,z;ądJz,enLa Mi
nistra Skartbu z dnia 12 k'Wietn~a 1937 !l". w p,J
J'OIzumien:'ll z Ministrami: P'rzemyslu i Handlu 
o'raJZ Rolnklwa i Ref.ovm Ro1:n:ych O zwo:lnien(u 

od da: łwkurydJzy i końskie'go ~ębu (Dz. U. ~ 
P. Nr 30, poz. 229) słowa: "do dnia 31 maja 
1937 r." zastępuje się słowami: "do dnia 30 
c,z,e:rwca 1937 r. ". 

§ 2. RO'zpor:ządlz,enie nń'Iliieisl~e wchodzi w 
życie z d'n&ecl oCzierwca 1937 t'. 

Mi'Olj,g,ter Skarbu:' E. Kwiatkowski 
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OśWIADCZENIE RZĄDOWE ' 

z dnia 20 kwietnia 1937 r. 

w sprawie złożenia przez WIochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 18 paździer
nika 1907 r. o przyst050waniu do wojny morskiej zasad konwencji genewskiej. 

Podaje się niniejszym do wi'adomości, zgod
nie z komunikatem Rządu Holenderskiego, że, 
w wykonaniu art. 23 konwencji podpisanej w 
Hadze dnia 18 października 1907 r. 'O przysto
sowania do wo,jny morskiej zasad konwencji 
gene",skiej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 6, poz. 67) 

został złożony Rządowi Holenderskiemu dnia 
15 lutego 1937 r. w imieniu Rządu włoskie
g,o dokument ratyfikacyjny powyższej kon
wencji. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 




