DzIennik Ostaw. Poz. 1061, loga I 106~.

1554

dnia 1919 r. " czesie pracy w przemyśle I handlu
(Dz. U. R. P. N2 14 poz. 127) oraz rozporządzeń Rady
.Ministrów z dn. 29 października 1923 r. (Dz. U. R. P.
N'S! 118 poz. 945, 946 i 947) zarz(tdza si~ co następuje;

§ 1. l ła obszary powiatów: wileńskiego, trockiego, święciańsl<ieg o, oszmiańskiego, brasławskiego,
ciziśnieński ego, dl..l oi łowiczowskiego i wilejskiego Ziemi
Wileńskiej, na obsza r Spisza i Orawy oraz na obszar
województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyń
skiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego
oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej
powiatu bielskiego województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą nastElPujących rozporządzeń:
.
a) rozporządzenia Ministra Precy I Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dn. 5 czerwca 1921 r. w przedmiocie pracy nocnej w drukarniach i zakła
dach graficznych (Dz. U. R. P. Ni 57 poz. 362);
b) rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dn. 10 grudnia 1921 r. o wykonyweniu w nocy oraz w niedziele i dni świąteczne
robót, poprzedzajllcych produkcje w piekarstwie (Dz. U. R. P . .NS! 104 poz. 759);
c) rozporzlldzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 stycznia 1922 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu
i Handlu w sprawie czasu pracy osób, zatrudnionych przy ' pilnowaniu (Dz. U. R. P.
.NS! 18 poz. 148);
d) rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Han!ilu oraz Ministrem Spraw Wewn~trznych z dn. ?3 czerwca 1923 r. o czasie
pracy w zakładach handtowych (Dz: U. R. P.
N2 70 poz. 551).
§ 2.

Rozporządzenie

niniejsze wchodzi w życie

l dniem 20 grudnia 1923 r.; w tymże terminie zyskują moc obowiązującą nt:! obszarze w § 1 niniejszego rozporządzenia określonym wymienione w tym-

że

paragrafie

rozpor~ądzenia

Minister Pracy i Opieki
Minister

Przemysłu

pod literami a, b, c i d.
Społecznej:

St. Sm61ski

i Handlu: SzydloW3ki

1068.
Rozporządzenie

§ 1. Ustalony w paragrafie 33 rozporządzenia
z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem
(Dz. U. R. P. z 1921 r. N!! 11 poz. 64) w brzmieniu,
.nadanem mu rozporządzeniem z dn. 3 p aźd ziernika
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 100 poz. 789) sześciodniowy
termin do sprzedaży z licytacji przesyłek celnych
skraca siEI do trzech dni.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
czwartego dnia po ogłoszeniu.
Minister Skarbu: W. KucbarBki

1069.
Rozporzlidzenie Ministrów Skarbu Ofez
Przemysłu i Handlu
z dnia 18 grudnia 1923 r•
w przedmiocie mnożnika celnego normalnege
l zniżonego.
./

Na mocy art. 14 rozporz~dzenla z dn. 11 czerwca
1920 r. o taryfie celnej (Dz. Cl. R. P . .NS! 51, poz. 314)
zarządza się co nlllst~puje:
dopłaty walutowej normalnej
celnego normalnego), której podlegają
towary wyszczególn ione w § 1 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dn. 16 Iistopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, podlegają
cych mnożnikowi celnemu normalnemu (Dz. U. R. P.
NS! 118, poz. 953), określa si~ do nowego zarz~dze
nia na 122.699.900% agio czyli mnożnik 1.227.000.

§ 1.

Wysokość

(mnoźnika

§ 2. Towary, nieobj~te wykazami zawarłemi
w § 1 rozporządzenia z dnia 16 listopada 1923 r.
w sprawie wykazu towarów, opłacających cło w mo·
necie złotej (Dz. U. R. P. N'2 118 poz. 954) i z dnia
16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, podlegających mnożnikowi celnemu normalnego (Dz. U. /
R. P. NS! 118 poz. 953), ani obowiązującem w danej
chwili rozporl<:jdzeniem Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 cze rwca 1923 r. o ulgach
celnych (Dz. U. R. P. N'i 66 poz. 517), ptzędłużonem
rozporządzeniem z dnia 22 patdzlernik21 1923 r.
(Dz. U. R. P. N'i 109 poz. 871) i cz~ściowo zmienionem
rozporządzeniem z dnia 16 listopada 1923' r. (D. U.
R. P. N2 118 poz. 952), opłacają cło z dopłatą walutow~ zniżonl\, wynoszącą 91.999.900% czyli mno·
żnlk 920.000.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
ogłoszeniu.
Jednocześnie z dniem wejścia VI życie niniejszego
rozporządzenia traci moc obowiązując~ rozporz~dze

§ 3.

Ministra Skarbu

2-go dnia po

z dnia 17 grudnia 1923 r. .

w przedmiocie skrócenia terminu wyznaczonego do sprzedaży z licytacji przesyłęk celnych.
Na podstawie art. 21 rozporządzenia Ministrów
Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca
. 1920 r. o' taryfie celnej (Dz. U. R. P . .N2 51 poz. 314)
zarządza si~ co nast~puJe:

nie' z dnia 13 'grudnia 1923 r. w przedmiocie mnożnika
celnego normalnego I zniżonego (Dz. U. R. P. NS! 128
poz. 1055).
Minister Skarbu: W. Kucgarskl
Minister

Przemysłu

i Handlu: Szydlowski
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