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ńym na ich podsf,awie ,zamądzeniom władzy, ulega
jązamknięciu. 

, § 36. ' Winni naruszenia przepisów r'ozpo.l"zą-
dZ1enia niniej,szego rp,oldle'g,ają karom, przewidzianym 
w mzdziale lU rozpor.ządtz,en.ia Prezydenta R2eczy
pOSJ>o1it~jz dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. 
. Nr. 36, poz. 343). 

§ 37. ( 1) RozjpO'rządzenieninieJjs,z,e wchodzi! 
w życie 'z ,dniem o.gł,o,szeni,a . 

. ' ' (2) Jedn:oc.z·eśnie traci moc o.bo.wią.zującą roz
pOil1ządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
29 października 1929 r . o d:ozo.rz:e nad wyrobem 
i obiegiem mąki i wYl'obów mąc.znych . (Dz. U. R. 
p; . Nr'. 78, po,z. 582) · w brzmieniu o·bwieszczenia 
z dnia 7 .gtyazni.a 1930 r. (Dz .. U. R. P. Nr. 5, poz. 47) 
o.r:ruz rozpor.ządzenia z dnia 9 grudnia 1932 r. (Dz. U. 
R. P. 'z 1933 r. Nr. 11, Po,z. 74). 

Mi,nister Opieki Społecznej: Hubicki 

121. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

.z dnia 6 lutego. 1934 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojsko
wych o zakazie ho.dowli i utrzymywania gołębi w pa
siegranicznym na obszarze województw białostoc
ki~go, wileńskiego., no.wogródzkiego, 'poleskiego, Wo.-

łyńskiego i tarnoPo.lskiego. 

. Na podstawie art. 5 uls,tawyz, ,dnia 2 kwietnia 
1925 'T. o gołęMach poczŁo.wyc,h (Dz. U. R. P. Nr. 45, 

. p'óz. 311) il.arządz,a się co następuje: 
," '. 

§ 1. . W pasie granicznym na o.bszarze woje
wództw: białostocki'ego, wHeńskiego, nowogródzkie
go, poleskiego, wołyńskiego. i tarnopolskiego hodo
wla i utrżymywanie g·ołębi wszelkiego f\odzaju są .za
Kaz:ane. 

Postano.wienie ustępu pierwszego. nie dotyczy 
ho.dowH, prowadzonych pI1zez wojsko i przez pań
stwoweorgana ochrony ,granic i bezpieczeństwa o'raz 
pUel; p.rawnie zarej.e.st.rowa,nych hodowców, prOWia
d,zących hodowlę w por'o.zumieniu lub pod nadzorem 
wł,adz wojskowych. 

- . 
, ' , § 2. Wszystkie osoby ho'dujące lub utrzymują
~.e gołębi,e wszelkiego T'odnju na obuar~e, wymie
nionym w § l, o i,le nie mą do nich :l;aslosowanią 
usŁęp dr,u,gi tego paragrafu, obowiązane są po.zbyć się 
ich w ciągu trzech miesięcy od dnia wejści.a w życie 
ni'niejszego rozpor,zą.dzenia. 

. § 3. Wi:n,ni wykroc,zenia p~zeciwko przepisom 
ro:zporządu'nd,a niniejszego ulegną karom, przewi-

----------------------------------
dzianym wart. 20 ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. 
Q gołębiach pocztowych. 

§ 4. Rozpor,ządzenieniniejsze wchodzi w ży
cie w 14 dni po dniu ogloslzenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

122. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

zdoia 7 lutego 1934 r. 

w sprawie przywo.zu z zagranicy bez cła surowic 
używanych w lecznIctwie. 

Na podstaWiieart. 6 :rozpo'r,zą.dz.enia Prezyd~n
ta Rzec.zypo·spolitej z dnia 23 'sierpnia 1932 r. o usta
nowieniu taryfy celnej plrzywo.ziowej (Dz. U. R. P. 
Nr. 85, pOił:. 732) oraz pun.ktu 1 poz" 391 taryfy cel
nej przywozowej. dołączonej do tego. rozporządzenia, 
zarządzam conasŁę;puie: 

§ 1. Niżej wymi'enLone, używane w lecznic
twie, sUI"owi,ce przy prz,ywo.zi,e z zagranicy są wolne 
od cla: 

l) przeciwkio cholerze 
2) " dżumie 
3) łł i,adowi wężów 
4) " ~O'rą,c,zce siennej (HeuHeber) 
5') " wąglikowi. 

§ 2. Ro.zporz.ądzenie nini,ejsze WiChodz.i w ży
de .z dni.em Q głoszenia. Równocześnie traci moc 
ooowiązuj,ącą ro.zporządzenie z dnia 31 sierpnia 
1927r. w sprawiez.wolnienia o.d cła suro.wic i szcze
pionek uŻ)'WIanych w lecznictwie (Dz" U. R. P . 
Nr. 81, poz. 712). 

. Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

123. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSLU I HANDLU 

z dnia 13 lutego 1934 r. 

w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych 
i Oświeceni. Publicznego w sprawie zmiany przepi

sów, dotyczących e~zaminu n. czeladnika • 

Na podstawie art. 157 USlt. 1 rozporządzenia: 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dati,a 7 czerwca 1927 r. 
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o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) 
.zarządza się CQ następuje: 

§ 1. Każda z kom i.s yj egzaminacyjnych, prze
widzianych wart. 153 ust. 3 prawa przemys,łowe.go, 
s.kłada S.Lę z przewodniczącego i przynajmniej 
z trzech członków, wtem .jedn,egQ delegata, wyzna
czonego przez Kuratorjum właściwegQ Qkręgu s,zkol-
ne.go. ' 

§ 2. Regulamin egzaminacyjny, przewidziany 
wart. 154 ust. 2 prawa przemysł'Owego, pow:Lnien 
zaw.ierać przepis o posiadaniu przez kandydata ele
menŁarnych umiejętnośc,i czytania i . pisania po pol
sku or·az ra-chowania i ,rysowania w granicach po
t:rzeb danego zawodu. Szczegół,owa iIIlstruk-cja, wy
dana prz,ez władzę szkolną, określać będzie skalę 
wymagań powyżs,zych umiejętności. 

Postępowanie k'omisji egzaminacyjnej., sposób 
egzaminowania i taksy egzaminacyjne ustala się re
gulaminami egzaminacyjnemi, które wydaje izha 
r,zemieśl.ni:cz,a, a z,aŁwierdza władza przemy.stowa 
wojewódzka. 

§ 3. Podanie Q dopuszczeni'e do eg.zaminu 
przewidziane wart. 155 ust. 1 prawa przemysł'Owe
go, w.:nos:i terminaltor lub pomocnik do izby rzemieśl
nic,zej. Do podania n,ależy dołączyć świadectwo 
ukończen~a nauki lub też świade,clW'o, stwierdzają-

ce przebyty czas nauki w rz erni'ośle , Q,raz zaświad
czenie właściwej władzy slzko1nej, stwierdzają-ce, że 
w miejscowości w której te'rminatoil' 'Odbywał naukę 
rzemiosła, nie było w okresie cZClJsuodbywania ter
minu publicznej s,zkoły dokształcając,e,j zawodowej, 
bądź zaświadc,z.enie tejże władzy s.z,ko,lnej, że ter
minaltorz po:wodu ~raku miejsca nie mógł ucz,ę,s:zcż,ać 
do publicznej sz,k,oły doks.ztakające,j zawodowej W 
miejscowości, w której odbywał naukę, bądź wres~
cie zaświadczenie wojewody, a w m. st. Warsza
wie - Komis,arza Rządu, wydćlJne po wy,słucharuu 
władzy szkoLnej, że term.inator z innej uzalSadn.ione.j 
pr,zyczy.ny nie może okazać świadectw.a szkolnego 
z ukończenia nauki w publicz.nej szkole ,dokształca
jącej zawod9we,j. 

§ 4. Post.anowieni.a niniejszego rozporządze
nia odn·osząsię do term in a,t,or,ów, którzy nie mogą 
okazać świadectwa szkolnego z ukoń'czenia nauki 
w pubHcznejszkole dokształcają.cej zawodowej z po
wodu braku takiej szkoły 'lub z powodu ni-em:O'żnoś
ci uczęsz,czani.a do niej dla braku miejsca albo z ~n
nei uzasadnionej przyczyny w miejscowości, w któ
rej termin-ator odbywał naukę J;'zemiosła. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłosz,enia i trad moc obowiązującą 
z dniem 31 grudnia 1935 r. 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 68210 

Cena 40 gr 

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe 
oraz władze samorządu terytorjalnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł 
kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy zgóry przed początkiem każdego kwar
tału, półrocza lub roku. 

Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pOjedyńcze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności. 
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych nUmerów wnosić należy do właściwycb urzędów pocztowych 

mezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych' niewlaściwie nie 
uwzględnia się. 

Wszelkie wpłat, na Dz. U. R. P. wnosić Dależy za pośrednictwem P. K. O. na konto czekowe Adm. Dz. ,Ustaw '30.UO. 


