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(3) Akty, przewidziane wart. 4 w ust. 1 w 
pkt. 7) i 9), oraz akty, o których mowa wart. 4 w 
ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie 
działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji 
urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 580), 
zmienionej rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 29 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 25, 
poz. 214). z dnia 30 października 1930 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 76, poz. 599) i z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. 
R. r. Nr. 110, poz. 976), wydaje Minister Komunikacji 
w drodze zarządzeń. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki . 
Prez~s Rady Ministrów: 

Marian Zyndram- Kościalkowski 
Minister Komunikacji: Ulrych 

235. 
USTAWA 

z dnia 9 kwietnia 1936 r . 

O uchyleniu ustawy z . dnia.11 marca 1850 r. (Zb. U. 
P. str. 199), dotyczącej zobowiązania gmin do od
szkodowania straty, powstałej przy zbiegowiskach 

publicznych. 

Art. 1. Uchyla się ustawę z dnia 11 marca 
1850 r. (Zb. U. P. str. 199), dotyczącą zobowiązania 
gmin do odszkodowartia straty, po\V"stałej przy zbie
gowiskach publicznych, a obowiązującą dotychczas 
na terenie województw: poznańskiego, pomorskiego 
i górnośląskiej części województwa śląskiego. 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: 

Marian Zyrzdram - Kościalkowski 
Minister Spraw Wewnętrznych: Wl. Raczkiewicz 

236. 
USTAWA 

z dnia 9 kwietnia 1936 r. 

w sprawie przerachowania wkładek, złożonych we 
wsp6lnych kasach sierocych w okręgu sądu okręgo

wego w Cieszynie. 

Art. 1. Miarę przerachowania wkładek, zła·
żonycł1 we wspólnych kasach sierocych sądów 
grodzkich w Bielsku, Cieszynie, Skoczowie i Stru
mieniu, sąd apelacyjny w Katowicach oznaczy 
jednakowo dla wszystkich tych kas na podstawie ich 
łącznego majątku. 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 
Prezes Rady Mmishów: 

Marian Zyndram - Kościalkowski 
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

237. 
USTAWA 

z dnia 17 kwietnia 1936 r. 

O uboju zwierząt gospodąrskich w rzeźniach. 

Art. 1. Przy uboju w rzeźniach publicznych 
i prywatnych bydło rogate, świnie, owce, kozy, ko
nie i inne zwierzęta ciepłokrwiste winny być ogłu
szone lub w inny sposób pozbawione przytomności 
przed wykrwawieniem. . 

Art. 2. (1) Nie wolno zwierzęcia wprowadzać 
na miejsce uboju przed zupełnem ukończeniem przy
gotowań, potrzebnych do natychmiastowego uboju 
zwierzęcia. 

(2) Wykrwawienie przy uboju można rozpocząć 
dqpiero po .całkowitej utrac'i,e przytomności przez 
zwierzę. 

(3) Nie wolno oprawiać zwierzęcia przed stwier
dzeniem jego śmierci. 

Att. 3. Ubój bydła i koni dokonywany być mO
że wyłącznie w rzeźniach publicznych lub prywat
nych, poza wypRdkami dopuszczonemi w rozporzą
dzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnxc:h, wyda
nem w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych. 

Art. 4. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu 
ustali w drodze rozporządzeń warunki, jakim po
winno odpowiadać mi.ęso przed dopuszczeniem do 
obrotu hurtowego i w obrocie hurtowym. Rozporzą
dzenia te przewidzieć mogą w szczególności: 

a) że inne dzielenie tusz zwierzęcych niż na 
podłużne połowy zakazane będzie w rze
źniach publicznych i prywa'tnych, 

b) że wypuszczenie z rżezni, jako t~ż wszelki 
transport (oddawanie, przyjmowanie i wy
konywanie transportu) poza obrębem rze
źni tusz mięsnych surowych, dzielonych ina
czej niż na podłużne połowy, jest zabro
niony. 

Art. 5. (1) Minister Rolnictwa i Reform Rol
nych w drodze ro.zporządzenia, w porozumieniu z Mi
nistrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne
go oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych ustali od
mienny sposób i warunki dokonywania uboju zwie
rząt dla celów konsumcyjnych tych grup ludności, 
których wyznan'ie wymaga stosowania przy uboju 
specjalnych zabiegów. Rozporządzenie to · ograniczy 
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ilościowo ubój, dokonywany na powyższe cele, do 
faktycznych potrzeb wyżej wymienionych grup lud
ności i to w ten sposób, żeby cała ilość mięsa, po
chodząca z tego uboju (części przednie i tylne), odpo
wiadała potrzebom konsumcji odnośnych grup ludno
ści oraz potrzebom eksportu tego rodzaju mięsa i je
go przetworó·w. 

(2) Obrót mięsem (i przetworami mięsnemi), po
chodzącem z uboju, dokonywanego w myśl ust. (1), 
unormowany będzie rozporządzeniem Ministra Prze
mysłu i Handlu, działającego w porozumieniu z Mi
nistrem Rolnictwa i Reform Rolnych. Rozporządze
nie to w szczególności ustali, że mięso to powinno 
być w sposób specjalny znakowane , oraz że sprze
daż tego mięsa dokonywana być musi w określonych 
miejscach i przez firmy specj,alnie koncesjonowane 
w tym celu, wreszcie że sprzedaż innego mięsa bę
dzie w tych miejscach zabroniona. 

(3) Przepisu ust. (1) nie stosuje się na obszarze 
województw, w których ludność wyznań, wymaga
jących <sto<sowania pil'zy ruhoju 's!pe,cjćlJlnych z;abie
gów, wynosi mniej an'iżeli 3% ogółu ludności. Na 
obszarach tych wprowadzenie odmiennych sposobów 
i warunków dokonywania uboju zależy od uchwały 
organu stanowiącego gminy; uchwała ta podlega za
twierdzeniu wojewody. 

Art. 6. (1) Kto wykracza przeciwko przepisom 
ustawy niniejszej lub wydanym na jej podstawie roz
porzqdz~niom, podlega karze aresztu do trzech mie
sięcy lub karze grzywny do 3.000 złotych lub obu 
karom łącznie. 

(2) Orzecznictwo należy do władz administra:
cyjnych. 

Art 7. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych w poro
zumieniu z Milnistramli Przemysłu i HanlCBu, S'Praw 
Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego. 

Art. 8. (1) Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1937 r. 

(2) Na obszarze województwa śląskiego ustawa 
niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Ustaw R. P. oświadczen'ia Prezesa Ra
dy Ministrów o wym.żeniu zgody Sejmu Śląskiego 
na tę ustawę, nie wcześniej jednak niż z dniem 
1 stycznia 1937 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: 

Marjem Zyndram-Kościalkowski 
Minister Rolnictv.ra i Reform Rolnych: J. Poniatowski 

--------------------
238. 

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 20 kwietnia 1936 r. 

w eprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień konwencji ta.ryfowej pomiędzy Rzecząpo
SP'l)1itą Polską ~ Królestwem Holandji, podpisam~j w Hadze dnia 9 kwietnia 1936 r. 

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje: 
Art. 1. (1) Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia konwencji taryfowej pomiędzy Rzea 

cząpospolitą Polską a Królestwem Holandji, podpisanej w Hadze dnia 9 kwietnia 1936 r. 
(2) Tekst wspomnianej konwencji jest zawarty w załączniku do rozporządzenia niniejszego. 
Art. 2. \Vykonan[e rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Prze· 

mysłu i Handlu Oraz Skarbu. 
Art. 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. . 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: 

Marjan Zyndram - Kościdkowski 
Minister Spraw Zagranicznych: Beck 
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
Min,iiSt,elr P,rz,emysłu i Handllu: Roman Górecki 

Przekład. 

KONWENCJA TARYFOWA 
pomiędzy RzecząpospoHtą Polską a Królestwem 

Holandji. 
Prezydent Rzeczyp'ospolitej Polskiej i J'ej Kró

lewska Mość Królowa Holandji, ozywieni pragnie
niem popierania wymiany towarów pomiędzy Ich od
nośnemi krajami, z'decydowali zastąpić, podpisany 
w Hadze dn. 11 grudnia 1933 r., układ taryfowy no
wemi postanowieniami i wyznaczyli w Itym celu swy
mi p,ełnomocnikami, a mianowicie: 

Prezydent RzeczypospoHtej Polskiej: 
Pana Wacława BABI~SKIEGO, Posła Nadz,wyczaj· 

nego i Minis,tra Pełnomocnego Rzeczypospolitej 
Pol:skiej pł"zy Jej Królews'kiej Mości Królowej 
Holandii; 

Załącznik do rozp. Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 20 kwietnia 1936 r. (poz. 238). 

CONVENTION TARIF AIRE 
entre la Republique de Pologne et le Royaume des 

Pays~Bas. 

Le rPresid'ent de la R€lpuhlique de Pologne et 
Sa Majeste la Relne des Pays-Bas, animes du desir 
de favoiri:se,r .t'echan!ge de marcha.ndises entre Leurs 
paysrespectHs, ont resolu de rempJacer l'accord ta
rifailre, signe a La Haye Je 11 Id e'c e mJbr e 1933, par de 
nouveHes di:slPos~t1ons et 'Ont nomme a ,cet eHet pour 
Leul'1s plenirpot,enti'aires, savoir: 

le P,resident de la iRepuibHque de Pologne: 
Monsieur WACLA W BABI~SKI, Envoye Extra~ 

ordinaire et Minist,re rPlenip'Otentiaire de la Re
puhlique de Pololg:ne ;prc,s Sa Majeste la Rei'ne 
dels Pays-Basi 


