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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Rok 1929.

17 czerwca

TRE

Ś Ć:

ROZPORZI\DZENI1\ MINISTRÓW:
Poz.:

346-Przemysłu

i Handlu w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
z dnia 30 kwietnia 1929 r. o zmianie przepisów zawart ych wart. 155 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o praV\ie przemysłowem w zastosowaniu na terenie
województw poznańskiego i pomorskiego
347-Robót Publiczn'ych w porozumieniu z Ministrem Spraw We w nętrznych z dnia 10 maja 1929 roku
rozci ąga j ące przepisy dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmm wiejskich na obszarze województwa wołyóskiego .
348-Rolnictwa z dnia 21 maja 1929 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Ministra
Rolnic.Łw.a ;z. dnia, 9 l.uiego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.
349--'Skarbu z dnia 25 maja 1 '0129 r. wydane w porozU!meOlu z Minishem Spraw Wewnętrz
nych w sprawie zwolnienia od obowiązku ubezpie czenia w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych
m. st . Warszawy budowli fab rycznych. obciążonych poż yc zkami Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego
•
350-Pracy i Op ieki Społecznej z dnia 25 maja 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości l Ministrem Spraw Wewnętrznych o organizacji prz y tułków, domów pracy dobrowolnej i prz ymusowej
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OSWIl\DCZENIE RZI\DOWE
Poz.:

351-z dnia 6 czerwca 1929 roku w sprawie wypowiedzenia' przez Rząd Grecki Konwencji Handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką, zawartej w Warszawie dnia 17 kwietnia
1925 roku .

346.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA
PR ZEMYSŁU
I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM
WYZNAŃ RELIGIJNYCH I
OśWIECENIA PUBLICZNEGO

z dnia 30 kwietnia 1929 r.

o zmianie przepisów zawartych wart. 155 rozpoPrezydenta Rzeczypospolitej z dnia
7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem w zastosowaniu na terenie województw poznańskiego i pomorskiego.
rządzenia

Na podstawie art. 157 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli.t ej z dnia 7 czerwca 1927 L
o prawie przemysłowem
(Dz. U. R. P. Nr. 53.
poz. 4681 zarzadza się co następuje:

§ 1.

644

Przepisy zawarte w ust. 1 art. 155 rozpoPrezydenta Rzeczypo·spolitej z dnia
7 czer wca 1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. U.
R. P. Nr. 53, poz. 468) zmienia się odnośnie do obszaru województw poznańskiego i pomorskiego nadając im następujące brzmienie:
"Podanie o dopuszczenie do egzaminu
wnosi terminator do izby rzemieślniczej. Do
podania należy dołączyć świadectwo ukoń
czenia nauki lub też świadectwo, stwierdzające przeb yty czas nauki oraz, o ile w miejscowości w której terminator odbywał naukę rzemiosła jest dokształcająca szkoła zawodowa bądź publiczna bądź prywatna
z uprawnieniami szkó ł pub licznych, świa
dectwo szkolne z ukończenia nauki w jednej z tych szkół. Zamiast przedstawienia
świadectwa szkolnego z uko ńczenia nauki
w szkole dokształcającej zawodowej bądź
rządz enia

Dziennik Ustaw. Poz. 346, 347 i 348.

638

publicznej bądź prywatnej z uprawnieniami
publicznych może być uznane za wystarczające przedstawienie dowodu uczę
szczania do tego rodzaju szkuły w tych jedynie wypadkach, kiedy terminator był obowiązany uczęszczać do szkoły dokształca
j ącej zawodowej i obowią z ek ten wypełnił,
lecz nauki w szkole jeszcze nie ukończył,
izba zaś r z emieślnicza, na po'd stawie okazanego jej dowodu uczęszczania do ,szkoły
stwierdzi, że wymaganie ukończenia nauki w szkole dokształcającej pociągnęłoby
dla terminatora przedłu że nie czasu nauki
w rzemi,ośle ponad ustalony na j·dłuższy termin nauki wdanem rzemiośle".
szkół
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§ 2. Rozporządzen ie niniejsze wchodzi w
CIe w 2 miesiące po ogłoszeniu.

ży

§ 2. R'ozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obo'w ,iązuje do dnia 15 grudnia 1929 r. włącznie.

Minister Robót Publicznych: M oraczewski

Minister Prze mysłu i Handlu:

Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Sk ła dk owski

E. Kwiatkowski

Minister Wyznań Religijnych i O świecenia
P ublicznego: SI. Czerwiński

348.
RO Z PORZĄDZ ENIE

347.

z dnia 21 maja 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROBóT PUBLICZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW
WEWNĘTRZNYCH

z dnia 10 maja 1929 r.
rozciągające

przepisy dla gmin miejskich na niektiire
o!..edla gmin wiejskich na obszarze w ojewództwa
wołyńsldego.

Na podstawie art. 414 ustęp 2 rozporząd z enia
Prezydenta Rze czypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r.
o prawie budowlanem ,i zabudowaniu osiedli (Dz. U.
R. P. Nr. 23, poz. 202) zarządza się co następuj e :

§ 1.

Przepisy dla gmin miejskich zawarte
263 powołanego wyżej rozpo Rzeczypospolitej, rozciąga się
na niezal,i czone w poczet miast następujące osiedla
województwa wołyńs kiego :
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Na po dstawie art. 19 r o z porządzenia Prezydenta Rżeczy p o spolitej z dnia 19 listopada 192.1.1'.&'Zwalczaniu chorób roślin oraz o t ę p ien iu chwa,s tów
i szkodników rośl in (Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 922)
zarządzam c o nast ę puje:

§ 1. Do rozpor z ądzenia Ministra Rolnictwa
z dnia 9. lutego .1928 r. o ,zwakza nlu raka ziemniaczaneg,o (Dz. U. R. P. Nr. 18, p oz . 162) wprowadza się
zmiany na. s tępujące:
1) W § 3 w ust ępie pierwszym po wyrazach:
"zgłos zenia zarządowi właściwej gminy k aż dego wypadku" wstawia s ię wyra zy: " pojawienia się raka
ziemniac zanego lub" .
2) § 7 otrzymuje brzmieni e następujące:
"Z gospodarstwa, w którem z najdują się grunty zarażone rakiem ziemniaczanym, nie wolno wyno s ić (wywoz ić) ziemnia ków, ich odpadków, roślin
okopowych i cebulowych, wszelkich roślin z korz eniami, chwa stów, ziemi i nawo zów naturalnych."
3) W § 9 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie
"Z obszaru, którego granice oznaczy szczegó-

Silno

..

o zmianie niektórych postanowień rożporządzenia
Ministra Rolnictwa z dnia 9 lutego 1928 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.

następuj ące:

Miedwieże

Zofjówka
Sokól
Aleksand r ja

MINISTRA R OLNICTWA

Równe

łowo wła ś ciwy wojewoda (kom isarz Rządu) na
podstawie i z powołaniem się na wskaza nia właści
wego zakładu ochrony roślin - a który obe jmie

grunt zarażony rakiem ziemniaczanym, przyleg a j ąc e
do niego grunty za g rożone (§ 2 ust . 2) oraz wszyst kie dalsze grunty w promieniu od 5 do 15 km., licząc od gruntu zarażon e g o rakiem 'z iemniaczanym,
nie wolno wynosić (wyw.ozić), ziemniaków,' wsZelkich

