
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
, 20 kwietnia NQ ' 34. Rok 1934. 

T R E ś ć: 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

Poz.: 313-z dnia 28 marca 1934 r. o uznaniu Stowarzysz~nia "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Akade-
mickiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. • • • • • • • • • • • • • 563 

ROZPORZĄDZENIA MINISTROW: 

Poz.: 314-Poczt i Telegrafów z dnia 30 marca 1934 r. w sprawie CzęsclOwej zmiany rozporządzenia Mini-
stra Poczt i Telegrafów z dnia 14 lipca 1932 r. o paczkach żywnościowych . 564 

31S-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 kwietnia 1934 r. o uldze 
celnej na jabłka świeże . . .., . • 564 

316-Spraw Wewn:ętrznych z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Bielska Podlaskiego 
w powiecie bielskim, województwie białostockiem 565 

317-Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Kamieńca Litewskiego 
w powiecie brzeskim, województwie poleskiem • 565 

318-Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1934 r. o zmianie granic miasta Wysokiego Litewskiego 
w powiecie brzeskim, województwie poleskiem • • • • • • • • • . • • • • • • •• 565 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

Poz.: 319-z dnia 26 lut~go 193'\1 r. w sptawie złożenia przez Afganistan i Persję dokumentów ratyfikacyj
nych konwencji o określeniu napaści. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 566 

313. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 28 mar:ca 1934 r. 

o uznaniu Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół 
Młodzieży Akademickiej" za stow~zyszenie 'V}'ższej 
. użyteczności. 

Na ,podstawie aro!. 46, 47 i 51 prawa o stowa
r.zyslZen.iac!h z dnia 27 p.aździemika 1932 !'. (Dz. U. R. 
P. Nrr. 94, poz. 808) zail"ządzasię co następuje: 

§ 1. Zgłoszone de,klaracją założycieli z dnia 
13 s'tycznia 1934 r. &towarzyszen~e pod nazwą "To-

warzystwo Przyjaciół Młodzieży Akademickiej" 
uznaj,e się za s.towarzYls.zenie wyższej użyte,czności. 

§ 2. Równocześnie powyżs~emu stowarzysze
niu nad~e sięs:latut, który będzie ogł,osz.ony w Mo
nitoil",z·e P.oLskim. 

§ 3. (1) Stowarzyszeniu "Towa't'Zys:two Przyja
ciół Młodzieży AkademiJckiej" nadaje się przywilej 
wyłączności działania na ohszaTlZe ,całego Państwa w 
or,ganizowaniu pomocy ;społeczeństwa dla młodzieży 
szkół wyższych w nastę:puiącym zahesie: 

aj współdziałania z władzami rządowemi i sa
morz~dowemi we wSlzel,kich akcjach, .podejmowa
nych przez nie n'a pomocclla młodzieży. szkół wyż
szych; 
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b) wspóldziałaniaz wiłrudzami szkół wyższych 
w udzielaniu pomocy i sprawowaniu ,opieki nad mło
dzieżą tych g,zkół i j.ej ,stowar,zyszeniami. 

(2) W powyżs1zym zakresie Towrurzystwo. j,es,t 
jedynem s.towa.nzyszeniem, które może otrzymywać 
od władz, zakładów i instytucyj państwowych i sa
mor,ządO'wych zasiłki, subwencje i inne środki prze
znaczone na pomoc młodzie'ży szkół wyżs.zych. 

§ 4. Wykonanie ,rQzporzC!!dzenia niniejszego 
PQrucza się Minis,trowi Spraw Wewnęt~z,nych w PQ
rQzumieniu z Ministrem Wyznań Religijny<:h i Oświe
cenia Publicznego.. 

§ 5. Rozporz.ą,d2lenieniniejsze wchQdzi wżycie 
,z dniem QgłOlSzenia. 

Prezes Rady Ministr,ów: J. Jędrzejewicz 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

314. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA POCZT I TELEGRAFóW 

z dnia 30 ma,rca 1934 r. 

w sprawie CzęsClowej zmiany rozporządzenia Mini
stra Poczt i Telegrafów z dnia 14 lipca 1932 r. 

o paczkach żywnościowych. 

Na pO'dstawie art. 6 i 18 ustawy z dnia 3 czerw
ca 1924 ,T. opo~z~ie" t~le;gra;fie i , te!efoni~, kt?rej 
tekst jednQlity został QgłoszQny w zał.ącznikudQ Qb
wieszczenia Minilsfra PQczt i Te1eg.rafów z dnia 
4 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, PQZ. 481), za
rządzam <:0. nasltę,PUj1e: 

§ 1. W . rozpo.rządzeniu Ministnl. Poczt i Tele
gil"afów z dnia 14 lipca 1932 c. Q paczkach żywnDścio- . 
wych (Dz. U. R. P. Nr" 62" PQZ. 583) w;pt"owadza się 
następujące zmi.any: 

§ 12. Qtrzymuje nast~pującle br.zmienie: 
,,1) Nadaw<:a paczki żywnQściowej z zawartO'

ścią, ulegającą z'epsuci'11 mDŻ·e ~arządzić, aby na wy
padek jej niedDl1ęcmlnDśoi': 

a) .zwróccno p,aczkę natychmi1list, 
b) dOl"ęczonc paazkę innej Qsobie w tem samem 

miejscu przeznac~enla za ściągnięciem lub 
bez śc.iąJgnięcia pQbrania, 

c) sprzedano. pa,c:zkę na jego rachunek; mQże cn 
l'ÓWI1li'eż 

d) .zrzec sdlę p.aczki na l1"z.ec.z pcozty. 
W wypadku wydrunia zarządzenia pod h) na

dawca mQże wydać jako. drugie zarządz,enie, 1,eOOo 
z wymien~Qnych pod .a) lub cl. 

2) Paczki żywnościclWe IZ .zaw,artością ule,gającą 
zepsU!ciu,co. do. których nadaw,ca nie wydał zarzą
dzeń, przew~dzianych w pkt. 1 niniejs,ze:go paragnfu, 

w razie niedoręczalności a,cLres,atDwi sprzedaje się 
w dTodze pr.zetal'gu na ryzyko. i rachunek nadawcy. 

3) Jeżeli zostanie stwierdzofi'e, że zawal'tość 
paczki żywnościo.wej Jest już z·epsuta, wówczas, bez 
wz.gLędu na .zarzą.dzenie nrudawcy, ,zawartość paczki 
ni:szczy się kcmi;syjnie". 

§ 2. Rczporz,ąd,z'enie niniejsz,e wchodzi w ży
cie z dniem Dgłoszenia. 

Minister Poczt i Telegrafów: Kaliński 

315. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: 
SKARBU, PRZEMYSLU I HANDLU ORAZ ROL

NICTWA I REFORM ROLNYCH 

z ani.a 17 kwietnia 1934 r. 

Q uldze celnej na jabłka świeże. 

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 
31liipca 1924 r. w iPrzed.miode uregulo,wania 'stosunI
ków c,e,1nych (Dz. U. R. P. · Nr. 80, pcz. 777), 
w brzmieniu nad1liuem rQzpcr:ządzeniem Prezydenta 
RzeczypQspclitej z dnia 9 pitździemiJka 1933 r . (Dz. 
V. R. P. Nr. 78, p QZ,. 564), zarządza się co nas:f.ę
puie: 

§ 1. Przy przywozie PQniżej wyszcze~ól.nionych 
to.warów pobiera się do. Ul1gowe, którego. wys,Qkcść 
określa się jak następuje: 

Pozycja 
taryfy celne; 

Nazwa OOWIIU'U Cło ulgowe w zł 

od 100 kg 

53 jaMka świeże we wszelkiego. rod.za
juopakDwaniach Qd 15 do. 80 kg, 
przywożone od 16 kwietnia do. 
15 maja włrącz.nie - za pDzwole
niem Ministra Skarbu 65.-

§ 2. Rozporz.ądzenie niniejsze wcho.dzi w ży
cie ,z dn.iem ogłos,zenia ~ Qbowiązuje do. dnia 15 maja 
1934 r. w.łącZIlli'e. 

Minister Skanoo: Wł. Zawadzki 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Minister Rolnictwa i Reform Ro.lnych: 
Nakoniecznikow - Klukowski 


