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Pozycja 
taryfy celnej: N l! z w l! t o war u: 

161 p. 2. Młoty, siekiery, topory i babki do kos. 
169 p. 3·h Elektryczne lampki górnicze. 
183 p. 6-c Przędza bawełniani;! nitkowana (op~ócz 

215 p. 2. 
wymienionej w p. 5) powyżej Ng ,80. 

Płytki celuloidowe z tkaniną wewnątrz , 
(do wyrobu bielizny). . 

§ 6. Minister Skarbu w porozumieniu z Mini
strem Przemysłu i Handlu może z ważnych wzglE:
dów gospodarczych zniżać do wysokości, .przewidzia
n~ w § 3 niniejszego rozporządzenia, dopłat€; walu
tową (agio) · na instalacje fabryczne, jeżeli stanowią 
one używane urządzenia fabryk, nabywańych i prze
noszonych jako całość lub jako kompletn!! oddziały 
do polskiego obszaru celnego. . 

§ 7. Przewidziane w' §§ 2, 3 i 4 dla niektó
rych towarów ulgi, uwarunkowane pozwoleniem Mi
nisterstwa Skarbu, mogą być udzielane na podsta
wie zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Hand1tl. 
Werunki, potrzebne do uzyskania tych zaświadczeń, 
określa ' Minister Przemysłu i Handlu. 

§ 8. Termiry ważności pozwoleń Ministerstwa 
Skarbu, wydanych na zasadzie §§ 2, 3, 4 i 5 rozpo
rządzenia z dnia 27 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N2 35, poz. 230) przedłuża sit:; na miesiąc od dnia 
wejścia "!' życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
siódmego dnia po ogłoszeniu i bE:dzie'obowiązywało 
do dnia 31-go października 1923 r. włącznie. 

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenia tracą moc obowiązującą: 1) rozporządzenie 
z dnia 27 marca 1923 r. o ulgach celnych (Dz. U. 
R. P. N2 35 poz. 230; 2) H:lzporządzenie z dnia 
26 czerwca 1923 r. w sprlilwie przedłużenia mocy 

. obowiązującej rozporządzenia z dnia 27 marca 1923 r. 
o ulga~h celnych (Dz. U. R., P. N2 64 poz. 502). 

Minister Skarbu: W. arabski , 
Minister Przemysłu i Handlu: W. l\ucbarski 

518. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu ~ Handlu 
z dnia 30 czerwca 1923 Co 

• 
w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej pa-
tentów na wynalazki oraz świadectw ochron
nych na wzory rysunkowe, modele i ~naki to
warowe, udzielonych na zasadzie poprzednio 

obowiązujących ustaw_ . 

l"ła mocy art. 33 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. 
o patentach na wynalazki, art. 15 dekretu z dnia 
4 lutego 1919 r. o ochronie wzorów rysunkowych 
i modeli oraz art. 23 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. 

-
o ochronie znaków towarowych (Dz. P. P. P. N2 13 
poz. 137-139) zarządza siE: co następuje: 

§ 1. Termin do składania podań o patenty na 
wynalazki, o ochronę wzorów rysunkowych i modeli 
tudzież o ochronę znaków towarowych, zgłaszanych 
do Urzt:;du Patentowego Rz. P. na zasadzie art. 33 
dekretu · z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wy
nalazki, art. 15 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. 
o ochronie wzorów rysunkowych i modeli oraz art. 23 
dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie znaków 
towarowych (Dz. P. P. P. Ng -13 poz. 137-139) prze· 
dłużony ostatnio rozporządzeniem Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 26 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N236 
poz. ' 245) dla obszaru b. zaboru rosyjskiego do dnia 
30 czerwca 1923 r. przedłuża sit:; dla tegoż obszaru 
do dnia trzydziestego pierwszego lipca tysiąc dzie· 
więćset dwudziestego . trzeciego roku. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem Q,głoszenia. 

, 
Minister Przemysłu i Hendlu: W. KuobalfSki 

519. 

Rozporządzenie Ministra ' Spraw 
. Wewnętrznych 

z dnia 24 czerwca 1923 r. 

w przedmiocie oznaczenia terminu wnoszenia 
próśb o zwolnienie wozów od świadczeń na 

rzecz Państwa: 

Na mocy art. 29 ustawy z dnia 21 lutego 
1922 r. o obowiązku odstępowania zwier-ząt i wozów 
na rzecz Państwa (Dz. U. R. P. N2 21 poz. 166) oraz 
zgodnie z postanowieniem § 10 ust. II rozporządze
nia w~konawczego Ministra Spraw Wojskowych z dn. 
11 maja 1922 r. de ustawy o obowiązku odstE:powania 
zwierząt pociągowych i wozów na rzecz Państwa (Dz. 
U. R. P. M2 36 poz. 310) zarządza się co następuje: 

§ 1. Termin wnoszenia próśb' o zwolnienie od 
obowiązkowego odstępowania na rzecz Państwa 
wozów, wyszczególniony.ch VI pp. 1 do 9 § 5 rozpo~ 
rządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowy(h 
z dnia 11 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr 36 p·oz. 3'10) 
do ustawy z dnia 21 lutego 1922 r. ~Oz. U. R. P. 
N1,~~1 ~oz. 166), ro~poczyn.a si~ z dniem 1 lipca 
19GO:> r. l trwa do dma 11 slerpma 1923 r. I , 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze ' wchodzi w iy~ ~ 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprr,lw Wewnętrznych: KifJl'ni!c 
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Warszawa. Tłoczono w Drukami Państwo .... ej z polecenia Ministra Sprawłedllwotci. 
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Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędnoścl Na SOl30. 


