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ROZPORZĄOZENIE
I HANDLU ORAZ OPIEKI

PR~EMYSł.U

MINiSTRóW

z dnia 9
Q Okfę,Jęniq rQdza'iów

rzęmieslą,!

SpOŁECZNEJ

częrwca 19~~ f , .

w ktÓfyCh. d(łlł\łą~ęi!"ny jQ!ił w)'jłłtok
'

ępląt ~a ąciykę t'łlęJllh~~.Ił.

'.

Nil p(')dstawie a.rt, 1lg

lll!t, 11 i 12 gr~~ art ..
'197 rozporządzenia rrę~yd ~fltEl. R~ę~;?:VP9~poH.
, tej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysło
wym (Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 468) w brzmieniu
ustawy z dnia 10 marca 1934 r. (Dz. U. R. P.
Nr 40, pO?:', 35.0) ~arząd:z;a się co niJ.stępuje:

od

~łł~IIQ Pftłłi~fłlłłil

5) ~ra:werstv:ie, "
.
.
6) lu:ailerstwle i ałotmętwla,
7) ze,g armistrzostwie,
8) fotografowaniu.

§ 2. Przepis zawarty w § 1 nie narusza zakazu be Zlpłatnegfl .;łatrtidniania u~lIiniów przemysłowych . .

§ 1. 'Dbpuszc~a ~if; wyjątek 011 zakazuEQ~
bierania przez przemysłowca (pryncypała) opłat
za nauikę uczniów przemysłowych w następują
cych rzemiosłach:
1) rzeźbiariltwie (l'zeibienie w tłnewie '
i kamieniu).
2) wyrobie szkieł i narzędzi optycznych,
3) tokarstwie w drzewie,
4) 'wyrobie instrumentów muzycznych,

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w .
z dniem ogłoszenia.

życie

\

Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman
Mini~ter Opieki ·S~OłęQ~llęi I

.

M crian Zy ndram- Kościał kows/d
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA . SKARBU ,

z clnia 18 lipca 1938 r.
O

ustaleniu wysokości emisji i planu umor:zenia 41 /2%

.

Wewnętrznej

1937 r.

Na podstawie art. 4, 8, 10 i14 ustawy z dnia

7 kwietnia 1937 r. o konwersji i zamianie papierów emisyjnych państwowych, samorządowych
i gwarantowanych przez Skarb Państwa, wypus!;c~e)flyeh w walutach obcych (Dz. U. R. P.
,
Nr 28, poz. 207), zarzą:d~am co następuje:

§ 1. Wysokość emł8ji 41/2010 Węwpętrznej
Pożyczki Państwowej 1937 r. ustala się na
zł 312.782.300.

Pożyczki

Państwowej

§ 2. PQżyczka zostanie spłacona do dnia
1 lutego 1958 r. w drodze umarzania wylosowanych . w tym celu lub skupionych z wolnej ręki
obligacyj zgodnie z planem umorzenia podanym
w załączniku da ninięjlilzegtl l't')~llor~ąc:b:efli~ (aflłąęznik).

w

§ 3. RQaPQr~AdlłeniQ niniejue
z dniem ogłoszenia.

życie

M.inister

Skąrbu:

E.

Kwiatkawłki

wchodzi

