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§ 1. W zdaniu pierwszym § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 maja 1950 r. w sprawie zgła
szania zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego
si ę w kraju mienia cudzoziemców (Dz. U. R. P. Nr 23,
poz. 206) wyrazy: "w terminie 90 dni od dnia wejścia

Poz. 477, 478 i 479

-

w życie niniejszego rozporządzenia" zastępuje się wyrazami; "do dnia 31 grudnia 1950 r.".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą 9bowiązującą od dnia 6 września 1950 r.
Minister Finansów: K. Dqbrowski
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478
ROZPORZĄDZENIE

z dnia 31

MINISTRA FINANSÓW

października

1950 r.

w sprawie · stemplowania sposobem graficznym losów loterii fantowych.
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3 ~ ustawy' z dnia
9 lipca 1936 r. o monopolu loteryjnym (Dz. U. R. P.
z 1936 r. Nr 55, poz. 398 i z 1948 r. Nr 52, poz. 413
i Nr 62, poz. 487) zarządza się, co następuje:

pokwitowaniem i

2) druk losów powinien się odb~ać pod kontrolą
właściwego organu finansowego; maszyna drukująca
powinna być pod~czas przerw zabezpieczona przed
możliwością użycia jej w tym czasie;
3) matryca, wzór pieczęci i makulatura powinny być
po wydrukowaniu losów zniszczone w obecności
przedstawiciela właściwego organu finansowego.

2. W loteriach fantowych o ilości losów do 10.000
sztuk stemplowanie sposobem graficznym może nastąpić
na wniosek urządzającego loterię przy zastosowaniu
przepisu zdania d r ugiego ustępu poprzedzającego.
Przy stemplowaniu losów sposobem graficznym należy zachować następujące warunki:
1) odcisk pieczęci właściwego organu finansowego powinien być doręczony kierownikowi drukarni za

wzór pieczęci
do stemplowania losów tej

loterii fantowej, na którą urządzający ją otrzymał
zezwolenie i tylko w ilości w tym zezwoleniu ustalonej;
.

§ 1. 1. W loteriach fantowych o ilości losó~ po. nad 10.000 sztuk stemplowanie losów odbywa sięspo
sobem graficznym, jednocześnie z drukiem Josów. Koszt
sporządzenia pieczęci
i umieszczenia jej na matrycy
ponosi urządzający loterię:

§ 2.

zobowiązaniem, że

użyty będzie wyłącznie

§ 3.

Rozporządzenie

wchodzi

w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Minister Finansów: K. Dqbrowski
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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 30

października

1950 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali.

L Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 26 paździer
nika 1950 r. o zmianie dekretu o najmie lokali (Dz. U.
R. P. Nr 49, poz. 442) ogłaszam w załączeniu do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst dekretu z dnia
28 lipca 1918 r. o najmie lokali (Dz. U. R. P. Nr 36,
poz. 259, Nr 50, poz: 383, z 1949 r. Nr 18, poz. 114 oraz
Nr 35, poz. 256) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dekretem z dnia 26 października 1950 r. o zmianie
dekretu o najmie lokali oraz zmian wynikających
Z przepisów: dekretu o publicznej gospodarcę lokalami

z dnia 21 grudnia 1945 r. (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 36,
poz. 343), ustawy.,7. dnia 11 stycznia 1949 r. o scaleniu
zarządu Ziem Odzyskanych
z ogólną admirJstracją
państwową (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 22), ustawy z dnia
10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz
gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 43), ustawy z dnia 27 kwietnia 1949r. o utworzeniu urzędu
Ministra Budownictwa (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 216),
ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu
Ministi'a Skarbu W urząd Ministra Finansów (Dz. U.

