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TRESC DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i a W I a d z . N a c z e 1 n y c h: 

Poz. 234. Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 

4 września 1935 r. w sprawie umorzenia gminom 

wiejskim i powiatowym związkom samorządowym 

pożyczek na budowę publicznych szkół powszech
nych. 

Poz. 235. Okólnik T. 36 Ministerstwa Skarbu 

z dnia 6 września 1935 r. L. D. IV. 23701/2/35 w 

sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej 

(dotyczy poz. 410 p. 2). 

Poz. 236. Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 

7 września 1935 r. L. D. IV. 242672i35 w sprawie 

skażania tłuszczów i olejów ługiem sodowym i lu
giem wapniowym. 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

7 września 1935 r _ w sprawie zmiany ustawy 

z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu 

"Orła Białego". (Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 
12 września 1935 r. Nr. 68, poz. 424). 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

7 września 1935 r. w sprawie zmiany ustawy 

z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu 

"Odrodzenia Polski". (Przedruk z Dz. U. R. P. 

z dnia 12 września 1935 r. Nr. 68, poz. 425). 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 68 DZIENNIKA 

USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 12 WRZEśNIA 1935 r., ZAWIERAJĄCY 
TREść NASTĘPUJĄCĄ: 

DEKRETY PREZYDENT A RZECZYPOSPOLI
TEJ: 

Poz. 423 - z dnia 6 września 1935 r. o wyda
waniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Poz. 424 - z dnia 7 września 1935 r. w spra
wie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o usta
'łOwieniu orderu "Orla Białego". 

Poz. 425 - z dnia 7 września 1935 r. w spra
wie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o ustano
wieniu orderu "Odrodzenia Polski". 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 426 - Opieki Społecznej z dnia 12 sierp
nia 1935 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umo
wy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą 
Niemiecką o ubezpieczeniu spolecznem, podpisane; 
wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 
11 czerwca 1931 r. 

Poz. 427 - Spraw Wewnętrznych oraz Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 
23 sierpnia 1935 r. o Komisjach Filmowych. 

Poz. 428 - Spraw Wojskowych z dnia 29 sierp
nia 1935 r. w sprawie wykonania art. 15, 100, 101 
i 105 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrze
niu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych 
i zawodowych wojskowych. 

Poz. 429 - Sprawżedliwośc{ z dnia 5 września 
1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych o przymusowej sprzedaży nierucho
mości w pasie granicznym. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-000-

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
-000-

234. 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA SKARBU 

z dnia 4 września 1935 r. 

. w sprawie umorzenia gminom wiejskim i powia
towym związkom samorządowym pożyczek na bu

dowę publicznych szkół powszechnych. 

§ 1. Na podstawie art. 7 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 
1934 r. o poprawie gospodarki i finansów związ
ków samorządowych (Dz. U. RP. Nr. 94, poz. 846) 
na wniosek Centralnej Komisji Oszczędnościowo
Oddłużeniowej dla Samorządu , umarzam gminom 
wiejskim i powiatowym związkom samorządo
wym należności Skarbu Państwa z tytułu po
życzek, udzielonych im z funduszów skarbowych 
na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o 
budowie publicznych szkół powszechnych (Dz. U. 
R. P. Nr. 18, poz. 144), zmienionej ustawą z dnia 
22 grudnia 1925 r. o środkach zapewnienia równo
wagi budżetowej (Dz. U. R. P. Nr. i29, poz. 918). 

§ 2. Umorzeniu ulegają pożyczki, o których 
mowa w § 1, według stanu na dzieli l kwietnia 
1935 r. zarówno w kapitale, jak i w odsetkach. 

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: 
(-l Wł. Zawadzki. 

--000--

235. 

OKóLNIK T. 36 MINISTERSTWA SKARBU 

z dnia 6 września 1935 r. 

L. D. IV. 23701/2/35 

w sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej 
(dotyczy poz. 410 p. 2). 

Do 

wszystkich Dyrekcyj Ceł, Urzędów Cel
nych i l nspektoratu Ceł w Gdańsku. 

Na podstawie art. 13 ustępu 4 prawa celnego 
(Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610 z r. 1933) Ministerstwo 
Skarbu wyjaśnia, co następuje: 

1) Wykroje w formie etykiet ze sprasowane
go z papierem metalu płatkowego aluminjowego, 
chociażby zaopatrzone w napisy lub wzory, nale
ży clie według poz. 997 p. 3 lit. liC" taryfy cel
nej. 

2) Farby otrzymane z tlenku żelaza z do
datkiem substancyj mineralnych mielonych jak gips, 
szpat ciężki, glina i temu podobnych produktów, 
które to dodatki nie stanowią w rozumieniu tary
fy celnej farb mineralnych, należy clić według 
poz. 410 p. 2 taryfy celnei. 

Farby otrzymane z tlenku żelaza z dodat
kiem substancyj mineralnych, stanowiących w ro-

zumieniu taryfy celnej farby mineralne, należy clić 
według pozycyj przewidujących farby dodane. 

Naprzykład: I - farba otrzymana z tlenku że
laza zawiera dodatek cynobru (farby rtęciowej)
farba taka podlega cłu wedłu~ poz. 415 taryfy cel
nej; 

II - farba otrzymana z tlenku żelaza zawie
ra dodatek chromianu ołowiu (farby chromowej)
farba taka podlega cłu według poz. 414 taryfy 
celnej. 

3) Wstęgi kinemato~raficzne nienaświetlone, 
nadchodzące w pudełkach blaszanych, stanowią
cych nieodzowne opakowanie, zabezpieczające 
wstęgi te od działania światła, należy clić według 
poz. 1168 p. 7 lit. "d" taryfy ;:elnej łącznie z wagą 
tych blaszanek. 

Dyrektor Departamentu: 
(-) St. Fr. Królikowski. 

--000--

236. 

OKóLNIK MINISTERSTWA SKARBU 

z dnia 7 września 1935 r. 

L. D. IV. 24267/2/35 

w sprawie skażania tłuszczów i olejów ługiem so
dowym i ługiem wapniowym. 

Do 

wszystkich Dyrekcyj Cel, Urzędów Cel
nych i Inspektoratu Ceł w Gdańsku. 

Na podstawie § 5 p. II rozporządzenia Mini
stra Skarbu z dnia 21 sierpnia 1935 r. o odprawie 
celnej tłuszczów i olejów skażonych oraz tłuszczu 
kostnego (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 421 z 1935 roku) 
Ministerstwo Skarbu zezwala na użycie do skaża
nia tłuszczów i olejów, narówni z wymienioną w 
rozporządzeniu żywicą drzew iglastych, jeszcze 
następujących środków: 

I. 33% (wagowo) wodny roztwór ługu sodo
wego (33% Na OH) w ilości nie mniejszej niż 6 '!;; 
w stosunku do wa~j tłuszczu lub oleju, 

II. 50 9~ (wagowo) wodny ług wapniowy 
(50 % CaO) w ilo~ici nie mniejszej niż 10 % w sto
sunku do wagi tłuszczu lub oleju. 

Skażanie tłuszczów i olejów wymienionenii 
wyżej środkami skażającemi może mieć miejsce 
tylko pod kontrolą celną na polskim obszarze cel
nym. 

Skażanie temi środkami powinno odbywać się 
przez dokładne zmieszanie tłuszczu lub oleju ze 
środkiem skażającym, by środek ten możliwie 
równomiernie rozszedł się w całej masie tłuszczu 
lub oleju. 

Tak przeprowadzone skażenie powinno być 
dokonane w temperaturze całej masy tłuszczu luh 
oleju nie mniejszej niż 60°C, przyczem tłuszcz po
winien być bezwzględnie doprowadzony do stanu 
ciekłego. 

Ponadto przy skażaniu tłuszczów i olejów wy
ze) wymienionemi środkami skażając~mi ma)~ za
sŁosowanie przepisy rozporządzema Mlmstra 
Skarbu z dnia 21 sierpnia 1935 r. o odprawie cel
nej tłuszczów i olejów skażonych oraz tłuszczu 
kostnego (Dz. U. R P. Nr. 67, poz. 421 z r. 1935). 

Jednocześnie traci moc obowiązującą okólnik 
Ministerstwa Skarbu z dn. 20 listopada 1934 r. 
L. D. IV. 37615/2/34. 

Dyrektor Departainentu: 
(-l St. Fr. Królikowski. 
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