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§ 5. Osa by, które w spasób akreślany w § 1 
(u s t ęp trz eci) niniej szegO' razparządzen i a uzys kają 
i:wali fikacje zawadawe da nauczania rel ig ji praw a
slawnej w szka łach średnich agólnakszta łcących i S2 -

minarjach na uczycieIskich, a trzymają dyplamy ad 
właściw~ j ko::;is ji egzaminacyjnej. 

§ 6. Osa by, które przystąp i ły da naucz:mia 
religji prawosławnej przed wej ściem Vi życie ninie j
szego ra zparządz enia , mają do dnia 1 lipca 1931 r. 
prawa na uczania religji prawasławnej, z pawyższym 
zaś terminem prawa ta tracą, a ile nie nabę dą kwa
lifikacyj, akreślanych w powyższych paragrafach. 

§ 7. Osaby, ws tępu j ące da szkalnictwa po 
. dniu wejś c ia w życie nin iejszegO' ra zparządz enia, 

a nie pas i a dające przepisanych kwalifikacyj, Minister 
Wyznań Religijnych i Oświecenia P ublicznegO' ma
że dopuścić da nauczania, jednak na akres nie dłuż
szy niż czteroletni. 

§ 8. W szystkie osaby, niezależnie ad uzysk a
nych kwalifikacyj zawadawych da nauczania r eligji 
pra wO'sławn ej , muszą pasiadać kananiczne zezwale
nie ad właściwej władzy duchaw nej da udzielania 
nauki re ligji prawasławnęj w szkałach średnich agól
nak ształcących i seminarjach nauczycielskich. 

§ 9. Razporządzen;e ninie jsze wchadzi w ży
cie z dniem pierwszym następnegO' miesiąca po jego 
ogłaszeniu. 

Minister Wyznań R eli gijnych i Oświecenia . 
Publiczneg O' ; Świta/ski 

356. 

ROZPORZADZENIE MINISTRóW: SKAREU, 
PRZEMYSt'U I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 29 kwietnia 1929 r . 

o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 23 lutego 
1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, 

żelazocjanków, bł!'kitów oraz ługu potasowego. 

Na podstawie art. 7 pun kt d) us tawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiacie uregulawania sta
sunków celnych (Dz. U. R. P . Nr. 80, paz. 777) zarzą
dza się cO' na stępuje: 

§ 1. Paragraf 6 rozparządzenia Ministrów: 
Skarbu, Przemysłu i Handlu araz Ralnictwa z dnia 
23 lutegO' 1929 r. w, sprawie zwrotu ceł przy wywo
zie cjanków, żelazacjanków, błękitów araz ługu pa
t as awego (Dz. U. R. P . Nr. 19, paz. 180) uzupełnia się 
nc."stępującym ustępem kańcawym : 

"Za żelazacjanki patasawe i sadawe, błękity 
paryski i "Milari" araz ług p'alasawy, wywiezione 
w okre'sie od 1 stycznia 1929 r. da dnia wejścia w ży
cie niniejszegO' razparządzenia, maże Ministerstwo 
Skarbu przyznać zwrat ceł wedłu.g narm, wymienia
nych w niniejszem rozporządzeniu" . 

§ 2. Razparządzenie niniejsze wchadzi w ży
cie z dn iem agłaszenia. 

K iera wnik Ministerstwa Skarbu : Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

357. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 15 maja 1929 r. 

o ulgach celnych. 

Na podstawie ad. 7 punkt b) ustawy z dnia 
31 li.pca 1924 r. w przedmiacie uregulowania . sto
sunków celnyc h (Dz. U. R. P . Nr. 80, paz. 777) zarzą
dza się cO' następuje : 

§ 1. Paniże j wyszczególnione towary apłaca
j ą cła ulgaw e, któregO' wysakaść w st0'sunku da cła 
normalnegO' (autonamicznega), wynasi odpawiedni 
pracent, uwidaczniany w paniższej tabeli: 

Po zycj a taryfy 
celnej Nazwa towaru 

Cło ulgowe w % 
cła normalnego 
(autonomicznego) 

z 77 p. 2. b) Rurki szklane maszynawo cią
gniane dęte do wyrabu ampułek 
i t. p. - za j,"lazwoleniem Mini-
sterstwa Skarbu . 20 · 

z 102 p. 1 Dwutlenek baru . 20 
z 108 p . 4. a) Kwas azotawy, skancentrawany 

(pawyżej 40° Be), nitraza (miesza-
nina kwasu azotawegO' z siarka-
wym) . . 75 

z 148 p. 5. Dru t srebrny 'specjalny t. zw. ta
pikawy, da wyrabu bezpieczni
ków - za pazwoleniem Minister-
stwa Skarbu . 20 

z 150 p . 4. a) Walce utwardzane o średnicy 750 
i b) mm. i wyżej dla hut - za pazwa-

leniem Ministerstwa Skarbu . 20 
z 153 p. 1. a) Farmy stalawe "wlewnice" abra-
I "biane da wyrabu rur żeliwnych, 

lanych systemem adśradkowym
za pazwoleniem Ministerstwa 
Skarbu 20 

z 155 'P. 1. lit. Drut stalawy hartawany da wy
adpawied- robu szczatek - za pazwaleniem 

nia araz lit. i) Ministerstwa Skarbu . 30 
z 166 Płatki aluminiawe da wyrabu 

materjałów wybuchowych - za 
pazwaleniem Ministerstwa Skar-
bu 20 

z 177 p. 3. Fibra wulkanizawana 30 
z 177 p. 6. b) Papier wymieniany w poz. 177 
IlIip.l1. p. 6. b) III ip. 11 a) i b), do wyra-
a) i b) bu papieru światłaczułego - za 

pazwaleniem Ministerstwa Skar-
bu 20 
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Pozycja taryfy 
ce lnej 

ż 184 p. 5. a) 

z 187 p. 2. 

" " 

Nazwa towaru 
Cło ulgowe w % 
da normaln ego 

(autonomicznego) 

Przędza z włókien rami w kłęb
kac 1 lub na szpulkach surowa, 
nienitkowana, do wyrobu węży 
pożarniczych - za pozwoleniem 
Ministerstwa Skarbu. . . 20 
Tkanina bawełniana' surowa, za
wierająca w 1 kg. wagi do 15 m. 
kw. włącznie, do wyrobu opon 
samochodowych - za pozwo,le-
ni.~m .Ministerstwa Skarbu . 20 
Tkanin·a . ba wełnia'na surowa w 
wiązaniu satynowem, zawierająca 
w 1 kg. wagi do 15 m. kw. włącz-
nie, do wyrobu Iwelwetów cię
tych - za pozwoleniem Mini-
sterstwa Skarbu • 30 

W stoBunkach z 'Państwami, które będą podle
gały postanowieniom rozporządzenia z dnia 25 stycz
nia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych (Dz. U. R. 
P . Nr. 9, pOi!:. 60), do ulgowe, 2a pozwoleniem Mini
sten~twa Skarbu, będzie wynosiło uwidoczniony 
w powyż!!zej tabeli odpowiedni procent da maksy
malnego. 

8 2. Rozporządzenie niniejsLe wchodzi w życie 
ż d6i~m ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 paździer
nika 1929 t. 'włącznie. Ma ono również zasłosowanie 
do towarów, objętych niniejszem rozporządzeniem, 
zgłoszony<:h do odprawy celnej począwszy od dnia 
1 maja 1 <ił29 r. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

358. 

ROZPORZĄDZENIE MINiStRA SPRAW WE
WNĘTRZNYCH W POROZUMIENIU Z MINI

STREM PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia ~ maja 1929 r . 

o współdziałaniu organów policji państwowe; z opie
kunami społecznymi. 

Na podstawie art. 9 ust. trzeci rozporządzenia 
Prezyd~nta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. 
o Gpiekunach społecznych i o komisjach opieki spo
łec·znej (Dż. U. R. P. Nr. 29, poz. 267) zarządza się 
co następu;e: 

§ t. Organa policji państwowe, b",zpośrednio 
zawiadamiają właściwego opiekuna · społecznego 
o kawym wypad.ku, wymaga;ą-cym natychmiastowe
go rożrocz~nia: opieki społecznej. 

8 2. Na i~dan(e opiekuna społecznego organa 
policji pan:stw0'we~ -obowiązan~ są udzielić mu pomo
cy w odprowadzeniu osoby, potrzebującej natych-

miasŁowej opieki, a znajdując ej się w n~lIelSCU pn
blicznem, Jo mie jsca, gdzie opieka ta ma być udzie-
lona. . 

§ 3. W razie czynnego oporu lub utrudniania 
opiekunowi społecznemu spełnien ia jego obowiąz
ków, organa polioji państwowej na żądanie opieku
na społecznego obowiązane są udzielić mu pomocy, 
usuwając przeszkody, uniemożliwiając~ wykonywa·
nie jego czynności, niezależnie od sporządzenia pro
tokółu za opór władzy. 

§ 4. Organa policji państw<lwej udzielać będą 
opiekunom społecznym, na podstawie danych znaj
dujących się w posiadaniu policji pan5twowej, infor
macyj o osobach, bę'dących przedmiotem opieki SpG

łecznej. 

§ 5. W razie zahtymania żebraka lub włóczę
gi,co do którego polic~ i wiadomo, że znajduje się 
pod opieką opiekuna społecznego w myśl art. 15 
ustęp drugi i art. 20 rozporżądzenia Prlzydenta Rze
czypospolitej z dnia 14 paźdżiernika 1927 r. o zwał
c zaniu żebractwa i włóczęgostwa (Dz. U. R. P. 
Nr. 92, poz . 823), pol icja państwowa zawiadamia 
o fakcie zatrzymania właściwego opiekuna społecz
nego. 

§ 6. Organa policji państwowej w razie żąda
nia ze strony opiekuna społecznego udzielenia mu 
pomocy mogą żądać okazania le.gitymacji opiekuna. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsże wchodźi w ży
cie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Skladkowski 
I 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prystor 

359. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 16 maja 1929 r. 

O zniesieniu gm.iny wiejskiej Dziembrów w powiecie' 
szczuczyńskim, województwie nowogródzkiem. J 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia .22 września I 
1922 r. w prze dmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. za_o 
borQw rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nt. 86, 
poz. 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Gminę wieiską Dziembr6w w powiecie 
szczuczyóg;kim województwie nowogróazkiem z n-os i 
się ; 

§ 2. Należące do zniesionej gminy Dżiembtew 
miejscowości: l) wsie Krzywce, Ciapy,Oszurki, fol
wark Widówka, wsie Sżynkowce, Białki, leśnrc:rówKa 
Batanicha, wsie Rycza Fańska, Rycza Rządowa, La.,. 
cew!.cze, Ziuki, Bogusze, Nowosiół.ki, Piskłuki, Kara
'łlzewo, Rogaczewsz-czyzna, folwarki Rogacllewszczyz
na, Ostrowo, okolica Berniki, folwarki By-czkow-




