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690 Dziennik Ustaw. Poz. 357, 358 i 359. Nr. 43. 

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-




