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kolwiek -opłat o charakterze publicznopraw
nym. 

Art. 3. Wykonanie dekretu niniejszel!O 
porucza się Ministrom Skarbu i Sprawiedliwo
ści. 

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogło3zenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Slawoi Składkowski 
Minister SkaT'bu: E. Kwiatkowski 
Minister Sprawie.dliwości: W. Grabowski 

599 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 26 października 1938 r. 

o zmianach w organizacji terytorialnei niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów 
państwowych w okręgach administracyjnych Izb Skarbowych w Poznaniu j Wilnie. 

. Na podstawie alt. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
31 lipca 1919 r. o o'rganizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 80, poz. 
499) zarządzam co następuje: 

§ 1. W okręgu administracyjnym IZby 
Skarbowej w Poznaniu: 

1) znosi się Urząd Skarbowy Akcyz i Mo
nopolów Państwowych w Gnieźnie oraz Urząd 
Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych 
w Koninie; . . 

2) tworzy się Urząd Skarbowy Akcyz i Mo
nopolów Pańs.twowych we Wrześni z zakresem 
tervtorialne~o działania na mias,to Gniezno oraz 
powiaty: gnieźnieński, koniński, mogileński 
i wrzesińs'ki j 

3) włącza się d'O terytorialne~o zakresu 
działania urzędów skarbowych akcyz i mono
polów państwowych: 

aj w Kalis:zu - obszar powiatu kds,kiego. 
należącego dotychczas do okręgu znie-

sionego Urzędu Skarbowego . Akcyz 
i Monopolów Państwowych w Koninie; 

b) w Wągr.owcu - obszar powiatu znm
skiego, należącego dotychczas do okrę
gu zniesionego Urzędu Skarbowego 
Akcyz i Monopolów Państwowych w 
Gnieźnie. 

§ 2. W okręgu administracyjnym Izby Skar
bowej w Wilnie wyłącza się z terytorialnego 
zakresu działania Urzędu Skarbowego Akcyz 
i Monopolów Państwowych w Wileiceobszar 
powiatu bra.sławskiego i włącza się go do tery- ' 
torialnego zakresu działania Urzędu Skarbo
wego Akcyz i Monopo,lów Państwowych w Wil
nie. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie po upływie 3'0 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

600 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z d!lia 14 Iis,top.ada 1938 r. 
O broni typu wojskowego. 

Na podstawie art. 2 ust. (2) prawa o bro
ni, amunicji i ma:Łeriała,ch wybuchowych (Dz. U. 
R. P. z 1932r. Nr 94, poz. 807) zarz·ądzam co na
stępuje: 

§ 1. Do broni typu wojs,kowego zalicza 
się: 

a) karabiny oraz karabinki samopowtarzal
ne i po.wtarzalne,. używane przez woj
sko do celów służbowych; 

b) karabiny maszynowe; 
c) pistolety maszynowej 
d) działa; 
e) moździerze i granatniki. 

§ 2. Rozporządzenie mmejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
Stawoj Skladkowski 

601 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 5 listopada 1938 r. 

w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia między Polską a Wielką .~rvtanią w for
mie not wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego ZDlzek celnych na 

. pewne artykuły chemiczne. 

,Podaje się niniejszym do wiadomości, że 
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 1938 r. (Dz. U. 

R. P . Nr 17, poz. 124) nastąpiła w dniu 27 mar- . 
ja 1938 r. ratyfikacja porozumienia między Pol-
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ską a Wielką Brytanią w formie not wymienio
nych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., doty
czącego zniże.k celnych na pewne artykuły che
miczne, oraz że powyższe porozumienie wcho
dzi w życie dnia 14 list'opada 1938 r. na podsta
wie jego pt!nktu 2. 

Tekst wspommanego porozumienia wraz 
z przekładem na język polski opublikowany zo-

sŁał jC!iko załącznik do, rozporzą~zeniaPrezy
denta Rzeczypos.politej z dnia 8 ~rześnia 1937 r. 
w sprawie tymczasowego Wiprowadzenia w ży· 
cie postanowień tego1ż porozumienia (Dz. U. R. 
P. Nr 67, poz .. 508). 

Minis.fer Spraw Zagranicznych: Beck 

602 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 5 lisIŁop.a.cla 1938 -r. 

w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską 
a Finlandią w formie not wymienionych w Warszawie w dniu 10 marca 1938 r., dotyczącego 

clenia serów pochodzenia finlandzkiego. 

iPoda'je s,ię niniejszym do wiadomości, że 
zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 1938 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 54, poz. 426) nastąpiła w dniu 13 wrze
śnia 1938 r. ratyfikacja porozumienia między 
Pols.kąa Finlandią w {olrmie not wymienionych 
w Warszawie w dniu 10 ma.rca 1938 r., dotyczą
cego clenia serów pochodzenia finlandzkiego, 
oraz że zgodnie z jego pu;nktem 2 wymiana do
kumentów r,atyfikacyjnych nastąpił.a Vi Helsin
kach w dniu 24 października 1938 r. 

T eksl wspomdanego porozumienia wraz 
z przekła.dem na język pOIlsIki opublikowany zo
stał jako załącznik do rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z ,dnia 7 kwietnia 1938 r. 
'IN sprawie tymczaso,we~o wprowadzenia w ży
cie postanowień tegoż porozumienia (Dz. U. R. 
P. Nr 26, poz. 234). 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

80S 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 5 Hstopada 1938 r. 

w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych po-rozumienia z dnia 25 marca 
1938 r. między Polską a Szwajcarią, dotyczącego clenia blachy ocynkowanej i plecionek do 

kapeluszy. 

Podaje się niniejs1zym do, wiadomości, że · 
zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1938 r. (Dz. U. 
R. p.' Nr 53, poz. 412) nastąpiła w dniu 15 wrze
śnia 1938 r. ratyfikacja porozumienia między 
Polską a Szwajcarią w formie TInt, wymienio
nych w Warszawie w dniu 25 marca 1938 r., 
dotyczącego clenia blachy ocynikowanej i ple
cionek dlo kapeluszy, onz że wymiana doku
mentów ratyfikacyjnych Po.wyższego. . porozu- ' 

mienia, zgodnie z jego punktem 3,· dokonana 
zosŁała w Bernie dnia 21 października 1938 r. 

Tekst wspomnianego porozumienia w(az 
z pr.zekładem na język polski opublikowany zo
stał jako. załącznik do rozporządzenia Prezy
denta Rz~czypospolitei z dnia 4 maja 1938 r. 
w sprawie tymczasowego wprowadzenia w ży
(:ie pns1ta1nowień tegoż pOIrozumienia (Dz .. U. R. 
P. Nr 33, poz. 291). 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

Tłoczono z polecenia Ministra Spi'awiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie. 102277 
Cena 40 gr 

Prenumerata Dz. U, R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwo
we oraz władze samorządu te,rytorialnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicz
nej dolicza się 4 zł kwartalme (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy z góry 

przed początkiem każdego kwartału, półrocza lub roku. 
Zamówienia na prenume~atę jak rÓ,wnież na numery pojedyncze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności. 
Reklamacje z powodu meotrzy~ama poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów poczto
wych niezwłocznie po otrzymamu następnego kolejnego numeru. Reklamacji spóźnionych łub wniesionych ' nie-

właściwie nie uwz~lędnia się, 
Wszelkie wpłaty ua Dz. U. R. P. wuoli~ uleży za pOlrecluichvem P. K. O. Da kouło czekowe Dz . . Ustaw 30-130. 


