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państwo up oważtlJion e:g o lekarz" weterynaryjnego 
państwa, z którego ptłedmhHy wysyłki pochodzą. " 

; Świa,deotwo mi~,~Qa pochodzenią przedmio·t6w 
wymienionych IW p,kt. 1 - 9 § 1 winno ,stwierd;za.ć: 

a) że pr'zedmioty wylsyłki pochodzą , ze Z!wi'edąt 
wolnych od zaraźliwych ·chorób z;w:jerzęcy~h, 

b} że w miejscu pocho,dze.nia' przedmiotów wy
syłki w ciągu o'sta'tnich 14 dni nie zachodzi
ły wypadki wąglika ()ta:& , 

e} te prtedmioty wYi!yłki nie pozostawały po 
ich przerobieniu (wygotowaniu, wywapnie .. 
niu, poddaniu działaniu pary, wysuszefliu) 
wstyezfiMc12 osobam.i lttbr!eezamł mO'gąa 
cemi być rozsadnikami zarazy; , 

Świa;dech~o miejs,ca pochodzenia ' przedmiotów 
wymienionych w pkt, 10 § 1 ' winnoSltwierdz.ać, ż~ 
przedmioty wysyłki odpowiadają lwarunkom określo
nym w pkt. G) ipoprzedniego ustęlpU. ,' ' 

Jeżeli rpczlildmioty wy.syłkj pocho.dzą, z więksi%ej 
wYlyłki 'pozaeuropejskiej, z:amia;slt ŚWiaid,e,ctwa miej
sca' pochod'zenia mota byćprzeclstawióne urzędowe 
poświadczenie władzy rządowe,j państwa europej
skieigo, w którem Jlrrz~syłkazostała. iprzełaldo'w~maj 
stwier1dzające, że przedmioty te pocho,dzą , ź więk'5lzej 
wysyłki pozaeuf9pejSlkiej, zaOipa,trwnej w świa
dectwa miejs'ca pQchQd'zenia, I\ltlwiercłź.ające QkoHcl
Ilości okre'ślone w UJStępie 2 i 3 paragrafu niniejszego. 

Do świadectw miej'sca pOlchbdzenia, wystawio
nych w innym języku n~ż po>lski lub francuski, winno 
bye d9ł~Gi!ó9nQ uwierzytelnione tłumaczenie św.ia
dectwa na język polsIki lub francuski. 

• 4. Wysyłki przedmio-Łó1w , wymieqionych 
w § 1. prz~~róWać1~ltn~ (i'f2eW6fl'lM) ,prz~z tetytbrj' um 
polskIe wmny byQ bez przeładQlwama na terytbt, uffi 
pe.Jskiem sklerowAIie do gt:tnłtz.:t1 .ei · stać{i .wyjśtłowej. 

§ 5. Wprowadzanie (~ttywot) ~. zagranicy, j.fi· 
k(j t~:! 'Pt'że:pt'dWliJcltttnle {ptż~wótJ ph:ei ietyfo['jum 
I'tJ;!·s ,kłe prit~d.Htł(,jUiw wyrt1i~rligrlych IW § 1 odbywa. 
s:ięp.ftez granitzfle 'stacl1e ~ej~dowe, .pr~y ktc?ryc:h 
zltta:j(łu!ll, się tiI't~lcly ćell1~ I k,lcLSy: p,rzez ifm~ zas 
~łAicle 'Wei§d.()W~ mdte się odbywać \Vyjął.kowo i ta 
źa kdddra~6W(!tn z~źwolet1ielm. Młnistra R6lnIctrwl. 

§ 6. Pn;episy 'ninie:jSlzego roz.p6rządżenia nie 
rli~!Ą iAstOMM'!Ul.ia Pf.~y wprcrwadttHl1tł "(prt'y1Wozie) 
z tlbg~afóW Zwictzlku Soćjglłśt~ezt1yćh Reptihlłk Rittł, 
t~tW1 ł tłtWyd9 (}b~za..t'u Itt.ct~tlśVtl1Hel Pó}ślki@j; 
jak() ł~ź przy lf:lt,zęptowad2ahiu (pfz~wQti~J$.uun.tąd 
t'UM~ l'bs'zar Rt~.ćt"Y'PblSipÓllitej Polskie.i. pt'tedtmilHów 
~y.ntłenł(jńy~h 'W tMfi ro:tpófźąd~~t1i.\t. ' 

. . S 7,' RtI~I'1r:tĄdl!lehi8 ,flitiied'szfł w~h~~~i VI ty .. 
<!łl! ! dfii@m {)głOS2~ftil! , . . ' .. , 

,Mini«\4i' ~oltliftwal KI Niuab;ytowski ' 

'K~erGl~nik MhYstefliw~ Skarbu: IShacy , Mąluszewski 
.Minister I{óniitti1kacJi: t(iJlih 

573. 

. · ).{)ZPORZ.ĄDZENIE MImSTRA SPRA WIE-
'. 'i DLlWOŚCI 

'z . Idn~a 7 listopada 1929 r. 

o utworzeniu w Gdyni wydziału zamiejscowego sądu 
, okręgowego w Starogardzie. 

Na ~asadzie a.tt. :3 prawa o uS'troju sądóow po
wszechnych (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 93) zarządzam 

. co tlast'ępuje: 

§ i. Tworzy się w Gdyni wydz~ał zamie~sc~
wy . sądą okręgowe,go w Starogardzie dla okręgów 
sądów grodzkich w Gdyni , Kaduzach, Pucku i Wej
herowie z właściwością rlZeczową, obejmującą s/pra
wy cywilne, dD których różpll,z,Ilawafda. pow(jłane ~Ą 
sądy okręgowe . . 

§ 2. Rozpocządzenie ninie~sie wćhodzi w ży
cie z dniem 1 grudnia 19~9 t. 

Minfstft SprawiedliW()ś(H~ Sł. Cdr 

$14. 
Rozpo:rtiĄDZENIE MINISTRóW: SI(:ARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

, li dnia ó listopada 1929 r. 

w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż,. produktów 
, przemiału oraz słodu. ' 

Na podstawie ' art. 7 punkt ,d) ustawy z dnia 
31 titJM 1~:64 r. \v ptżedmlQoie tltsgultńVailła IItlłAUn
ków celnych (Dz. U. R. P. · Nr. 80, poz.. 777) zarzą
dza sięco następuje: 

i 1. Przy wy:wozie zagmnicę staild.artyzow#l
nych: ~hóź, . ptodukt6w puemiłiłu l słodu, wyiwo~ 
rzonYGh Vi' krtljui' przyznaje SIę 'ZWH)\! ~eł uisz~zo
nych 'za sprowadzane zzag·ran'il;y i zużyte cIo wy
twarzania tych towarów nawozy, materjały pomoc
rliict~ iiiI't!\dt~nła,wetlłu~i\astftPtliĄ~yth nOrM I 
tli 100 kg. bW§~ ł jęczmienia . . .. • Zł. 4.~ 
ta 100 kg. :!yta. t t'SZ{!ńlcy . . . Ił 6.--

. za 1M kg, mĄki (p,oz, tato e~lfl. przywozo
wej 3 p. t), kaszy jęczmiennej 
(poz. tar. celno przywozowej 3 
fi. 2 ~ I~t a) i~łodtl rI'O~ tal'. c:tl!lh. 
pt'tywozdWE!) :3 p. 3) . ' • , "9.",-" 

8 2. ZWł'ot tła. ~ ·tytułu wymłenłooego Vi § 1 
niniejszego r'ozporządzenia uskutecz.niaśi~ tUl pud .. 
śłaWie kwHow wywOt{)·vly~hi WyśtA.'\ViaftycH każdo
raz'owo pr,zez upoważnione do tego tli't~dy' c~hi@, Hil 
mocy zaświadczeń Mini's-Łer,słW§ Pr'feti'i)'dY l Han
dlu, po · strWieF'dfefilu wywotti {tńVarEjw MgranłQę . 

,3. KWity 't/·r!wrJł()W. lliPi"wtljl\ na OIkatłcięla, 
ważne są w rpfIH!,aiĄgu łh:ie~ltt:a od daty i-ch wysta

( hviłnia ł ·'t<ulowią ptHM1tHv41 do lrl.rzytt1linia w gOitów
, cjj ptżyMłUU)~ . ~rótl1 ała , Do wypłaty te~ot Upo" 
wa!Żflione są urzędy 0.111. W WatUlivIii i POlihaniti. 
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§ 4. Mifiist~r Ptt~nIy!!łu i Handlu w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnic
twa ustali nazwę br'ganizacji ~kŚ!phrt6Wl:ij w~g1ędnie 
orgaIlizacyj eksp'OrŁowych, upril wriionych d<> dtr~yl~i'y .. 
wania wymienionych w § 2 niniejsz \}gó l'azportądtC!~ 
nia zaświadczen Mini's,tetstwci P .fZeniY'słu i HMdlu 
·{3l,'"az wa'rl111ki, na. którYch póds tawf~ ()r~Atlincj!1 
względnie organ.iza cle te óhżymywa.ć b~d!\ w'Ymł~;> 
l1i(),n~ z tl.świ ll dcz~nia , i bgłosi w DtlE!rtl'likil tJ.r.z:ędo
wym "Mdt1itót P ó1ski". 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
de z dniem 16 HśtopAda llJ29 f , i o.bowb,źujQ do dnia 
1S kwietnia 1930 l'. włll,Gżfi!e; 

" 

Kietównik Milłi~terstwcl Skarbu. : i~n,,~'y Małasż4w,Jd 
Mirtister Ptz~ntyśłu i Hancllu: E. KWidtk~w;A' 
Minister Rolnictwa: K. NieitibytowsJd 

« tM 'c. 

57~. 

ROZPORZĄD3~"f~E ~~~NJ§! i.~łA 8PRA W 
W&WNĘl RZN'1Cn 

z dnia g Hstbpada i 929 t. 

o ruohu. GUcl:tm'l1oDHIÓWj Wydane to do ł§ l, 3, " l, 
4, 5, 9, lO, U, U, 14, 15 j 16, 11; 20, li; 34, 
38, 40, 41., 42, 43, 44, 471 U i 5a 'W por()lltmi.aiu. 

z Ministrem Spraw Zagranic.ntl/h, • 

Na pods,tawie ,art. art. 20, 21, 23 i 25 rozpOl"lzą
dzenia PrezydentaRżeeztpQ!lpeJł~ ej I dnia 13 sie~p
nia 1926 r. o cudwzi,emcach (Dz. U. R. P. Nr. 83, 
pOIl , 4(5) mnąd~a się {lO naSltę}>ujel 

Ił P~llyt cllaśowy iD6ływidualD1. 

§ 1. Zelzwolen hawia2!d t :pbbyt ć~a!a~,vty, fjfte:; 
widzianych rW art. !3 lISt. 1 l'dtportĄa1tetHlt Pn'!'tyden:: 
ta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. tl cli
dtt:>~ittif1!cM:h, udzielają tU'zędy konśulatfi@ ptliez wy
stawienie wtzy pobytctWej według jedt1e'go 2 nłl\{j2!(joJ 
rl Y€.h 'W!QfóW (Z,lii.łą~Zfidk Nr, 1 lub Nr. 2). . 

WIja p/Jbytowli nlO~O tipt'ilIWhiać ,du wiłloktoł
nego przeha'czania grl1t1d~ ftcdClZyrp~olłtłJj. 

§ 2. DIa obrzymania wizy pobyltolwej cudzozie
miec pOlwłnien fł)uedstElwi6 ważny d0lw6d osobisty 
oraz podać dane, potr:zebne ,dla je~ wypełnienia, 
et W 9zcz~gólnośGi . okrlłŚli.e deltładhy CelI pobytu 
i móź:lhvie dokła,dni~ (l:2~ałi nie'Z1będhy,jłgóMlani4ft1l1 
dla osiiiułnięoitli telgo ~el1J., I:Y nii żądanie urzędu Kbn
sularmtgo Wskli'i!t,ać rówbittź miejs€e hmier,;łooeitJ 
pobytu i QOstalfGzyó potrzebf1ych mfoTfna~)1 ~o lid 
~',nf osoby i pobytu; ,la.k równiei pótuehny~b Qg,kll
ńWi\tów; ś'wia,deG>t'W łub d~wodów. 

§ 3. W wypadku,gdy c~als ,nił!'Zlb~driy dła g;sIą" 
gn{~da eeIu f'óbrtutłJa iSŁf{ gkteśM nlot1iwie dókłruG
nit!, urtąd kÓtl§tl.la,t'!1Y -wrśtawik wt2~ łH)bytć1W~ t~r" 
młfi (j'V/ą (2ałąćfHi,k Nr. 1 'VI ~ł~i'lło i':tdi ł@tfifibtu Wa~. 
noś,ci dowodu osobistego. . . 

Wizy p t)'byt Eliw@j dl;) MWbł&Hłll (ii:łĄlmiik Nr. 2) 
tlt2!ąd k oHstlJlun.,. tltbiellł Mtoffli!ł'§~ 'WóWrć.iJi.l, gt1f 
cel pobytu j~,t tego rodzaju, że czcU; ptl1>iUMly dla 

oiłł\~fti4CiA tQ, ni. da clą okr.~Hć nawet w ptzyhli
:tl'l'liu. 

I 4. Ulf.z~ kotfs1.dMtt'y f'owlnican prz~d udtł~" 
hiiliei:i1 wIzy P()b'ytów~1 (§ 3) uty§hć ~~odęwłaŚ9ia 
wet wólewód~ldel wŁadzy admłnilStracjf . og61n'el, Je .. 
iel is,tfiieJ~ Pbwód.ydo '(5i'z)l15uS'2\e2el1ła, ~~ pobyt cu
dzoziemca 'w Rz e cZYlP osp oliJtej , z uw,wgi na, j~.gb ()~O" 
b~ lub tttl pobytu, h1()!~ by~ nle1f)()llądany ze Wizglę-
du na interes p ublic,z n)'. . . 

Właściwość wojewód21kie,j władzy administracji 
o~.Mń~ ustaLa §it:! .. . . 

a) vi wyPaJlka,ćh, ~dy cC!l ,p()byhl dotyczy ńlC!" . 
·futham6,~d '- pódłu~ mI~IM~a pOłO!Mła. ni~
ftićhómoMI, 

h) W' wypA,dkACh, gdy ,c~1 tefitł(Hyc:~y pttedsię .. 
.. blo.tlśitf'wa lub za.kłaa.u - l'odłu~ miejśca, 

w ktorem 'żfiaJd\1j~ dę J')r~~asiębiM';stwó lub 
takład, . 

le) w wypa&kaeh, ~d1 wła~etw<,ść . m.łejsiCoWI1 
nie ,da się w spos6h ,tHilWy2szy tlstaHt, w6w· 
czas właściwym jest .dla całego obszaru Rze
C'z)'lPOSpgl1ttld KgnŃ)arz RIii~u m . . sU War
szawy. 

i S. Ucł:.deleni. wizy i>0hytow~j nalezy(),dmó
wl~, ~ezeH: . 

a) obecno,sĆ cudJ:ozi0m~a ha óbs.zarze ~,zeć:ży .. 
po!4>olite~ zagraiakby 'poważnie intere~ówi 
publicznemu, alho . 

1.,1 C1d.JiQz~e~ięc był 'wydal~lly z g1'1anlc Rzeczy
pOiJ)olHej, a od wydalema nie upłynęło lat .$. 
alb\) . 

c) uclzielenlu wizy S1pt~edwi.ają :się ohow.iązu
jące pll'ze!pisy, aLbo 

d) z Qświaldczenia '(wdzoziemca lub, OJkoliClzno
~ći wyt>ad:kil wynika, że cudZOlziemie.c przy

. hyw,a wćedu olsiedlenia się, nie zaś pobytu 
Qzaso'we~g. 

§ 6. Cudz.ot.lctmilo, który przybył na mGcy wy. 
'1y pobylbw.j leńnindiwejj 'może pirzebywa( tylko 
pt"lle:a clilLS OZd~~QIliy w wizie i · obówią.zany jest 
OipujQió graniJ~e RZQc:lypo'spolitej 'W takim terminie., 
aby niQ lH'zQKroGzyói'e'!ło cZlasu. . . 
. W , wypad/ku., Ig,dy cudzoziemiec wykaże, że 
w wyżnac1zonyin mu czasie pobytu nie mógł osii\gńą~ 
celu, zadeklarowanego przy otrzymywaniu wizy, po
wiatowa 'władaa administracji ogólnej może mu udzie
tu .'stóid\.Vfilgó ódiróózebla \vyjli'2'dti [załąc'zńłk Nr. 3), 
jeJiJ",k fiie po,nad (!ża:s wa:!rl.óSGi dowodu osóbi§teg6. 

", C'Udi6tiemieol hary . pl'Zybył na mQcy wi
jy ipobytowe~ AOOdw'Ó,łłl:nia , obOwiązany j~t opuśoid 
g,tlantś8 RUc:z;ypospgtlit~W "iąg" 14 dbi po giSi~gnię· 
eiu c.lu p9lbytQ/ a vi <ka.::Wym 1I'a.~ie w Giągu 4S go· 
dzin, poprzedzają,cych wyg,aśnię'ałe Wa,zn,ośoi fego do
wodu os obislt ego. 

. I I, . \V f .azi@ u.fnllr~fm@1 Bn1.lAnycel\! pobytu, 
ctl.E1ź~złM'liOt 6bOWiąUft)' jĆ§st J'w/Mis ślą {) udziol~ .. 
nie tfiunOWtIt!§ le·iWdllftil łiIl ~(jhył tlij ~~ł Pc>Włllt~ .. 
w.j WłillłllY Hfnifił.tue,Ji "fOku", na ktÓfłi O,blUHlI 
1&ift~@~ Os~ftĄa fł.l::l,wy 'Utl pdlbytił, l ideU ton ul 
ffli!iby ",co~ntęły M (:}~u~ne kilku po:włllt6w =A 

ad' tf1 ~Wlato"'łj Włll,d!y aefil.if\t§ti'M ji @!~łl@,j, tlił 
1l1M@j @bS>tllf2:e cloUlze21i@mhHi ,zittfflłun pt;UWtI.:Mitl 
przebywa.ć. 




