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644 D~Jennik Ustaw. Poz. 350 i 351. Nr. 41. 

W regulaminie wewnętrznym przytułków, do
mów pra'cy dobrowolnej i przymuwwej winny być 
uwżględnione w miarę możno'ści te podstawowe 
przepisy ustawodawstwa ochrony pracy, które dają 
się pogodzić z cha,rakterem tych zakładów. 

Regulamin domu pracy przymusowej za twier
dz'a: Minister Pracy i 'Opieki Społecznej w porozu
mieniu z Ministrem Sp.rawiedliwości. .' 

§ 42. Do opłat pobieranych za utrzymanie 
pensjlonarjuszy (internowanych) od gmin i ,ich wyso
kości, nadzoru li kontroli nad działalnością Oiraz spra
wozda'ń zdziałalnoŚ'C i i rachunkowości, kwalif.ika cyj 
kierowników i regulaminów wewnętrznych przytuł
ków, domów pracy dobrowolnej i przymuwwej mają 
zastosowanie analogiczne postanowi,enia dotyczące 
instytucyj opiekuńczych, z uwzględnieniem posta
nowień niniejszego rozporządzenia. 

§ 43. Rozporządzenie lllnIeJsze obowi,ązuje 
W dwa tygodnie po o'głoszeniu. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prysior 

Minister Sprawiedliwości: Si. Car 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławo; Składkowski 

Województwo ••.• 

Załącznik do rozp. Min. Pracy 
i Opieki Społe c zne j z dnia 25 maja 
1929 r. (poz. 350). 

REJESTR INTERNOW ANYCH 

DOMU PRACY PRZYMUSOWEJ 

w , 

KARTA REJESTRACYJNA. 

Imię i nazwisko internowanego (także nazwisko pa-

6) Miejsce urodzenia i gmina zobowiązana do trwa
łej ,opieki 

7) Data przyjścia do zakładu 

8) Na mocy czyjej decyzji przyjęty 

9) Na jaki okres internowany 

10) Nagr'ody i kary dyscyplinarne 

11) Dane co do uprzedniej karalności 

12) W jakim dzia le był zatrudniony, z jakim wyni
kiem, s tan psychiczny i moralny 

- --- - -
13) Data faktycznego opuszczenia zakładu (upływ 

termi,nu zamknięcia, przedterminowe zwolnie
nie, uciec~_ka) 0) 

~~--------------

14) Dane Idotycz ące okoliczności wskazanych w § 33. 

351. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z Idnia 6 czerwca 1929 r. 

W sprawie wypowiedzenia przez Rząd Grecki Kon
wencji Handlowej między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Grecką, zawartej w Warszawie dnia 

17 kwietnia 1925 roku. 

Niniejszem podaje się do wiadomości, że na ży
czenie Rządu Greckiego , wyrażone w nocie z dnia 
31 maja 1928 r oku, i zgodnie z postanowieniami punk
tu 11 Konwencji Handlowej między Rzecząpospolitą 
Polsk ą a Republiką Grecką , zawartej w Warszawie 
dnia 17 kwie tnia 1925 roku (Dz. U. R. P. Nr. 97, 
p oz. 683), Konwencja ta prze stała obowiązywać od 
dnia 1 września 1928 roku. 

nieńskie inte.rnowanej) Minister Spraw Zagranicznych : August Zaleski 

1) Wi,ek (data urodzenia), stan cywlilny 

2) Zawód 

3) Wyznanie 

4) Znaki szczególne 

5) Zamó.eszkanie 

*J W razie przedterminowego uwolnienia zaznaczyć kto 
wykonywał op iekę nad zwo ln ionym w okresie próbnym; za
twierdzenie, względni e cofnięci e uwoln ienia i jego powody. 
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