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Dziennik Ustaw. Poz. 954. 1425 
« .<j".a'. _ 

954. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu 

z dnia 16 listopada 1923 roku 

\to sprawie wykazu towarów, opłacających cło 
w monecie złotej. 

Na zasadzie art. 14 rozporządzenia z dnia 
'11 czerwca ·1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. 
N2 51, poz. 314) zarządza się co następuje: 

, § 1. Cło od poniżej wymienionych zagranicz
nych towarów musi być uiszczone w y ł ą c z n i e mo
netą złotą, według postanowień, zawartych w par. 2. 

Poz. tar. celn. 

3 i uwagi 

. , 
4 Uwaga 

5 .p. 5 b) 
6 p. 1 

p. 2 b) 
p.3 

p.4 
7 p. 2 

'. Uwaga 
• 

9 
10 
11 
13 

Uwaga 1 

Uwaga 2 

14 p. 2 

Wyszczególnienie towarów: 

Przetwory spożywcze specjalnie przyrzą
dzone z kaszy owsianej, znane w han
dlu pod nazwą "Herkulo", "Cham
pion" i t. p. we wszelkich opakowa
niach . 

Wymienione' w poz. 4 towary w opa
kowaniach drobnych dla spożywców 
łącznie z wagą bezpośredniego opa
kowania . . 

Dynie i arbuzy (kawony) świeże. 
Owoce i jagody świeże, solone, mo

czone, oprócz oddzielnie wymienio
nych. 

Pomarańcze i pomarańczki świeże. 
Skórka z cytryn, pomarańcz i poma

rańczek, suszona lub w słonej wodzie. 
Winogrona świeże. 
Figi, daktyle, rodzynki, koryntki i t. p., 

śliwki, niewymienione w p. 1. 
Suszone owoce i jagody w opalcowaniu 

do 1/2 kg. łącznie z wagą bezpośred
niego opakowania. 

Cała pozycja w/g. brzmienia taryfy celnej. 
Chleb świętojański. 
Cała pozycja w/g brzmienia taryfy celnej. 
Pasztety i przyprawy do potraw, jako 

to: musztarda, soje, pikle, kapary, 
oliwki czarne i zielone, warzywa i owo' 
ce, w occie, oliwie lub inaczej przy
rządzone, w naczyniach hermetycznie 
zamkniętych (z wyjątkiem wymienio
nych w poz. 24). 

Do' tej samej pozycji należą kapary, 
oliwki, ogórki i inne marynaty w occie 
w opakowaniu wszelkiego rodzaju i po
dlegają cłu łącznie z wagą bezpośred
niego opakowania. 

Przyprawy do potraw, wymienione w ni
niejszej pozycji w porcelanowych fla
konach i słoikach malowanych lub 
inaczej ozdobionych, opłacają cło od 
właściwej wagi, a słoiki j flakony za
leżnie od materjału w/g. paz: 76 p. 3. 

Trufle świeże i suszone oraz grzyby 
w occie, oliwie i słonej wodzie, łącz
nie z wagą bezpośredniego opako
wania. 

------,---------... ..--------
, Poz. tar. celn. Wyszczególnienie towarów: 

15 p. 1 Wanilja i szafran. 
p. 2 Kardamona, kwiat i gałka muszkatułowa. 

Uwaga 1 Korzenie, wymien. w p. 1 i 2 tłuczone 
lub sproszkowane, opłacają do we
dług tej pozycji z dodatkiel1) 5(fJ/o. . 

Uwaga 2 Korzenie, wymien. w p. 1 i 2 w małych 
naczyniach lub drobnych opakowa
niach, przeznaczonych dla spożywców, 
podlegają du łącznie z wagą bezpo
średniego opakowania. 

24 p. 2. Cukierki, konfitury, serki owocowe, ga-
laretki owocowe, proszki i pastylki 
z cukrem, owoce w likierach, araku 
i koniaku, czekolada . i kakao z cuk
rem, łącznie z wagą bezpośredniego 
opakowania. 

Uwaga Wyj'oby wymienione w tym punkcie 
opłacają oprócz cła 70% podatku we
wnętrznego od cukru, wzg!. od alko
holu. 

p. 3 Kompoty, soki z owoców i jagód, łąó-

p.5 

25 p. 1 a) 
28 p. 1 

p.2 

37 p. 5 
38 
40 Uwaga 

46 p. 1 
56 p. 2 

p.6 

p.7 

61 p. 3 

p.4 

nie L wagą bezpośredniego opako,-
wania. 

Tureckie łakocie - {rahatłukum}, hełwa, 
czurezela, pierniki, ciasta cukiernicze 
łącznie z wagą bezpośredniego opa
kowania. 

Drożdże prasowane. 
Wina winogronowe, owocowe I Jago

dowe, wszelkiego rodzaju w beczkach: 
b) zawierające od 16° do 25° alkoholu 

(włącznie) wraz z wagą beczek. 
Wina w butelkach: 

a) niemusujące, zawierające najwyżej 
250 alkoholu, łącznie z wagą bu
telek. 

b) musujące łącznie z wagą butelek. 
Kawior. 
Cala pozycja w/g brzmienia taryfy celnej. 
Psy, oprócz owczarskich i policyjnych 

od sztuki. 
Wyroby z włosów ludzkich. 
Skóry futrzane wyprawione, barwione 

i niebarw ione: 
a) bobry morskie, lisy czarne i nie

bieskie, szynszyle, sobole, foki 
prawdziwe (wyskubane) i grono
staje . 

b) kuny, elki amerykańskie. nurki , bo
bry amerykańskie, cywety i skunksy. 

Błamy ze skór futrzanych, wymienio
nionych w p. 2 a i b opłacają do 
jak całe skóry z dodatkiem 50% . 

Błamy z drobnych kawałków skór, wy
mienionych w p. 2 a i b opłacają cło 
jak całe skóry, 

Wyroby z drzewa rzeźbione (oprócz wy
mienionych w p. 4 nini::!jszej pozycji), 
wyroby stolarskie i tokarskie z malo
widłami, pozłacane, posrebrzane i bron
zowane, albo z takiemi ozdobami. 

Wyroby stolarskie, tokarskie i rzeźbiar
skie z ozdobami z miedzi, stopów 
miedzianych i innych materjałów z in-
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Poz. tar. cęln. 

p.5 · 

62 p. 6 

67 
7~ p. 2 

p.3 

76 p. 2 

p.3 

Wyszczególnienie towarów: 
krustacjarni lub wkładkami z drzewa 
(oprócz tafli do posadzek), miedzi, 
stali, perłowej masy, kości sloniowej, 
szyldkretu i t. p. (z wyjątkiem przed
miotów o wadze sztuki do 1,2 kg. 
opłacających cło w/g poz. 215). 

Wyroby, wymienione w p. 3, 4 cz~
ściowo wyplatane lub obite tkaniną, 
skórą i jej imitacją, opłacają cło we
dług odpowiednich punktów z dodat-
kiem 40Q/o. I 

Meble miękkie całkowicie obite (wyta
picerowane) płótnem, tkaninami, skórą 
i t. p.) 

Kwiaty cięte, liście świeże, suszone, bar
wione i niebarwione, bukiety i wieńce 
z kwiatów, liści i innych części roś
lin, brutto. 

Cała pozycja podług taryfy celnej. 
Kafle do pieców i cegły z masy garn

carskiej, gładkie i z ozdobami wy
pukłemi (en relief): 
a) jedpobarvme równit'!ż glazurowane. 
b) wielobarwne również glazurowane. 
c) z malowidłami, złocone lub z in-

nemi ozdobami. \ 
Ozdoby terrakotowe, karjatydy, medal-
. jony, biusty, posągi i t . p. przedmioty . 

do ozdoby budynków i mieszkań, rów
nież malowane, lakierowane i złocone. 

Przedmioty z porcelany i biskwitu dla 
ozdoby mieszkań, białe i jednobarw
ne, lecz bez malowideł, złoceń i ozdób 
z miedzi i miedzianych stopów. 

Wyroby z porcelany i biskwitu dla ozdo
by mieszkań jako to: wazy, statuetki 
i t. p. przedmioty z malowidłami, zlo
ceniami i ozdobami z miedzi i mie
dzianych stopów: kwiaty sztuczne por
celanowe, również fajansowe i t. P 
naśladownictwa roślin i ich części lub 
wyroby z nich, jako to: wianki, bukie
ty i t. p. również l. dodatkami innych 
materjałów. 

Wyroby, oprócz oddzielnie wymienio
nych ze szkła butelkowego, barwnego 
(w masie zabarwionego) dwuwarstwo
wego, mlecznego, matowanego (wszel
kiemi sposobami), l<;arbowanego, z ma
są spękaną (craquele) lub lodowatą 
(Eisglass); 

a) nieszlifowane, niepolerowane, nie
rżnięte, również z oszlifowanemi lub 
wyrównanemi dnami, brzegami, kor
kami i pokrywkami, z odianemi lub 
wyciskanami napisami, herbami i wzo
rami, lecz bez innych ozdób; 

b) szlifowane, polerowane, rznięte. 
Wyroby oprócz oddzielnie wymienio

nych ze szkła wszelkiego gatunku, 
ozdobne jako to: z wytrawionemi lub 
malowanemi wzorami, z malowidłami, 
emblją, złoceniem, srebrzeniem, ozdo
bami z miedzi lub miedzianych sto-

Poz. tar. celno 

• 

148 p. 2a 

p.2b 

149 

158 

p.3a 

p. 3b 

p.5 

Uwaga 

p.6 

p. 4 

p.3 

171 p. 2 

173 p. t ''' . 

p. 6 
p.9 
Uwaga 

;r f 

WyszczególnIenIe towarów: 
p6w i innych materjałów, jak również 
wyroby wymienione w p. 2, 3, 4 nJ
niejszej pozycji z dodatkami innych 
materjałów, chociażby niestanbwiących 
ozdoby; oczy szklane, wata, wełna, 
pr~ędza, tkaniny szklane I wyroby 
z nich. 

Wyroby ze zlota oprócz oddzielnie wy-
mienionych. . 

wyroby ze złoŁa lub platYny z prawdzi-, 
wemi lub sztucznemi kamieniami, 
perłami i t. p. 

wyroby ze srebra, również po~łacane. 
oprócz oddzielnie wymienionych. 

wyroby ze srebra, również pozłacane 
z prąwdziwemi lub sztucznemi kąmie~ 
niami, perłami i t. p. 

Tkaniny i taśmy złote, srebrne i szycho
we, drut, przędza złota i srebrna. 

Taśmy szychowe (borty), uzywane do 
stroju ludowego śląskiego, tkane imi
tacją złota i srebra o szerokości do 
11/2 cm. wyłączone są z listy złotej 
i opłacają cło ż mnoznikiem normal
nym. 

Szych ciągniony i prz~dzony, łuska, blasz
ki i t. p. ozdoby . 

Wyroby z miedzi, stopów miedzi i in
nych metali i stopów, wymienionych , 
w poz. 143. 

Wymienione w punktach l, 2, 3, poz. 
149 i wyroby, oprócz oddzielnie wy
mienionych, z metali nieszlachetnych, 
pozłacane i posrebrzane, lub z dodat
kiem kosztownych materjałów . (oprócz 
wyrpbów, należących do poz. 215) 
o wadze sztuki: 

a) powyżej 400 gr. 
b) do 400 gr. (włącznie), 
Wyroby nozownicze, oprócz należących 

do innych pozycji i oprócz nozy· ma
szynowych. 

Wymienione w pp. 1 I 2, pozłacane 
i posrebrzane, lub w oprawie pozła
canej, posrebrzanej, platerowanej" 
z szyldkretu, perłowej masy, kości 
słoniowęj i mamutowej, albo z ozdo
bami z tych materjałów, również 
z ozdobami ze złota i srebra. 

Zegarki kieszonJwwe: 
a) w kopertach złotych od sztuki, 
b) w kopertach złotych z ozdobami, 

z drogich kamieni, od sztuki. 
Wozy osobowe: 
a) duże: . karety, powozy, faetony, ka

brjolety, keby, landa, dylizanse i ob
nibusy, od sztuki. 

b) lekkie: wózki (chars a bancs) doroż-
ki, sanki osobowe i bryczki, od sztuki. 

Karoserje samochodowe. 
Samochody osobowe. 
Wymienione w pp. 1 i 9 wozy oral 

w p. 6 karoserje samochodowe z wy-

• 

y 



• 

... 

Ni 118. 

Poz. tar. celno 

177 p. 3 

196 

201 

203 

205 

206 
207 

p. 1 

Uwaga 

p.2 

209 p. 1. 

.{ Uwaga 1 

Uwaga 2 

Uwaga 3 
Uwaga 4 
Uwaga 5 

210 p. 1 

p. 2 

211 
p .. 1 

p.2 

• 
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Wyszczególnienie towarów: 
korkzeniem tapicerskiem, opłacają cło 
z dodatkiem 200;0. 

Wyroby z pepieru: 
a) gilzy, abażury, kwiaty. 
c) kahy do gry. 
Cała pozycja według brzmienia taryfy 

celnej. 
Cała pozycja według brzmienia taryfy 

celnej. 
Cała pozycja według brzmienia taryfy 

celnej. 
Wyroby dziane (pończosznicze), szmuk

lerskie (pasmanteryjne) i plecione. 
Wyroby dziane. . 

a) jedwabne. 
Jedwabna bielizna, odzież i drobna kon

fekcja opłacają cło z dodatkiem 100;0. 
Wyroby , szmuklerskie (sznury, taśmy, 

frendzle, chwasty i t. p.) wyroby ple
cione. 

a) jedwabn~ i półjedwabne. 
Cała pozycja w/g brzmienia taryfy celnej. 

"" U"" Bielizna i odzież wykor1czona i niewy-
konczona jedwabna i z tkanin objętych 
niniejsze m rozporządzeniem: 

a) zwykła, według materjału pod~wo
wego z dodatkiem 400;0, 

b) przybrana haftami, koronkami, ozdo
bami i t. p. z dodatkiem 60%. 

Futra, ubiory futrzane i okrycia ze skór 
futrzanych, obj~tych niniejszem rozpo
rządzeniem zszyte, lecz nie pokryte 
tkaniną opłacają cło w/g jakości futra 
(poz. 56}, z doda~kiem 500i0. 

Ubiory i okrycia podbite futrem ze skór 
obj ętych niniejszem rozporządzeniem, 
opłacają cło w/g p. 1 poz. 209. 

Z Uwag ogólnych do poz. 183-209. 
Firanki. 
Firanki obrębione. 
Chustki, serwetki, obrusy, kołdry, fi

ranki zasłony i t. p. w~Troby , przybrane 
(lecz nie haftowane) jedwabiem, szy
chem (także złotem i srebrem) koron
kami, tiulem i wszelkiemi innemi ma
terjałami, opłacają cło według jakości 
t!,aniny z dodatkiem 5fP/o. 

~apelusze wykończone i niewykończone: 
a) kapelusze z puchu zwierzęcego od 

sztuki. 
~) pilśniowe l wojłokowe i z różnych tka

nin, od sztuki. 
Krążki, stożki, leje i t. p. do wyrobu 

kapeluszy i niebarwione: 
a) z puchu zwierzGcego, od sztuki, 
b) pilśniowe, wojłokowe i z r6żnych~ka-

nin, od sztuki. 
Parasole, parasolki i laski z parasolkami: 
Kryte tkaniną jedwabną i półjedwabną: 
a) z pokryciem przybranem (koronkami, 

wstążkami, haftami i t. p.) od sztuki. 
Kryte innemi tkaninami (oprócz jedwa

biem i półjedwabiem); 

Poz. tar. celno WyszczególnIenIe towarów: 
a) z pokryciem . przybranem (koronkami, 

wstążkami, haftami i t. p.) od sztuki. 
213 C~ła pozycja według brzmienia taryfy 

celnej . . 
214 p. 2 Wyroby z sieczki szklanej, pereł nie-

prawdziwych i paciorków z drzewa, 
celuloidu, porcelany, metalu, kokosu, 
wosku i t. p. imitacje prawdziwych " 
pereł i korali, zameczki metalowe (za- . , 
trza'Ski) lekko posrebrzane lub pozła
cane z ozdobami z kamieni lub pereł 
sztucznych, jak również z dodatkiem 
innych pospolitych materjałów. 

215 Wyroby galanteryjne i toaletowe, od-
dzielnie niewymienione, w całości lub 
rozebrane, zabawki dziecinne: 

p. 1 Kosztowne, część składową których sta-
nowi jedwab; perłowa masa, korale, 
szyldkret, kość slo ni owa, emalja, bur
sztyn, imitacja drogich kamieni ,i t. p. 
kosztowne materjały, chociażby z do
datkiem pozłacanych lub posrebrza
nych metali i stopów; wyroby oddziel
nie niewymienione z perłowej masy, 
szyldkretu, kości słoniowej i bursztynu. 

Uwaga Wyroby drewniane z ozdobami z miedzi ' 
i jej stopów, z wstawkami i inkru
stacjami o wadze sztuki powyżej 1,2 kg. 
opłacają cło według poz. 61 p. 4 o wa
dze sztuki mniej niż 1,2 kg. według 
p. 1 niniejszej pozycji, o ile podlegają 
opłacie cłem według p. 1 p. 215. 

p. 4 Zabawki dziecinne: 
a) z kości, rogu, drzewa, porcelany, alu

minium, morskiej pianki, fiszbinu, ga
gatu, celuloidu, lawy, galalitu z dodat
kiem zwyczajnych metali (chociażby 
pozłacanych i posrebrzanych) jak, rów- . 
nie tkanin; 

b) z miedzi i jej stopów, surówki, żelaza, 
stali, cyny, ołowiu, niklu cynku i t. p. 
bez dodatków innych ' materjałów, 
chociażby z pozłacanemi i posrebrza
nemi ozdobami; 

d) dziecinne harmonijki, trąbki i t. p. 
Uwaga Przedmioty, w których złoto, srebro i pla-

tyna stanowią główną wartość, opła
cają cło jak wyroby ze złota i srebra. 

_ § 2. Clo, przypadające od towarów, wymie
nionych w § 1 niniejszego rozporządzenia , b~dą 
urzędy celne . przyjmOWały w monetach złotych, wy
szczególnionych w poniższej tabeli, według ustano
wionej w niej wartości: -

~ Wartość 
<V.r:: w mar-

Nazwa C u 011) kach pol. 
Nazwa monety zlotej EE za jedną 

Państwa catO 
Ol'- sztukę 
tljOl 

:?;~ 
i 

mk. If. 
Niemcy I 20 marek I 7,96 I 20 -

10 
" 3,98 10 -5 .. 1,99 5 -
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Nazwa 

Pań s t"wa 

Rusłre-W ~gry 

RosJa 
, 

FrancJa 
Belgja 
Włochy 
Szwajcarj4 
Bułgarja 
Rumunja 
Grecja 
Serbja 

• 

DzIennik Ustaw. PO!. 954 I 955. Na 118. 
• g 

~ 
V.c c: u 0 10 

Nazwa monety złotej E E 
",10 
Ol'-
",Ol 

• ::=:~ 

20 koron 6,775 
10 .. 3.387 
4 dukaty 13,96 
1 dukat . 3,49 
8 guldenów 6,45 
4 lO 3,23 

. 15 rubli 12,90 
10 lO 8,60 .. 
7,5 lO 6,45 
5 ,. 4,30 

100 frank. wzgl. lirów, lewów, 
drachm, lei, dinarów, pe-

zet6w 32,26 
50 .. 16,13 
20 lO 6,45 
20 lO 6,45 
10 .. 3,23 
10 lO 3,23 

Wartość 
w mar-

kach ,pol. 
za jedną 
sztuk~ 

mk. I f. 
17 -
8 50 

38 40 
9 60 

16 20 
8 10 

32 40 
21 60 
16 20 
10 80 

81 -
40 50 
16 20 
16 20 
8 10 
8 10 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
dnia 7 po ogłoszeniu. 

Minister Skarbu: W. Kucvarski 

Minister Przemyłu i Handlu: .Szydlowski 

, 
955 • 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu 

z dnia 20 listopada 1923 r. 

w przedmiocie mnożnika celnego normalnego 
i zniżonego. 

Na mocy art. 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 
1920 r. o taryfie celnej (.oz. U. R. ,P. N2 51, poz. 314) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Wysokość dopłały walutowej normalnej 
(mnożnika celnego normalnego), której podlegają 

• 

Hiszpanja 5 
" 1,61 4 05 towary wyszczególnione w § 1 rozporządzenia Mini- . .. 

Wielka Brytanja 5 funt. szłerl. 5 (Soverejgn) 39,94 102 15 
2.. .. 2 .. 15,98 40 85 
1 .. .. 1 .. 7,99 20 43 
0,5 .. .. 0,5 lO 3,99 10 22 
1 Guinea 8,39 21 42 

Stany Zjedno- 20 dolarów 33,43 84 -
czone flme- 10 

" 16,72 42 -
ryki Zjedno- 5 

" 8,36 21 -
czonej 2,5 

" 4,18 10 50 
1 " 1,67 4 20 

Holandja 10 guldenów 6,72 17 · -
Dania 20 koron 8,96 22 40 
Szwecja 10 lO 4,48 11 20 
Norwegja 5 lO 2.24 5 60 

Portugalja 1 corea (Hl milleis) 17,74 45 40 

0,5 .. (5 "ł 8,87 22 70 
1/5 .. (2 .. 3,55 9 08 
l/lO lO (1 lO 1,77 4 54 

TurcjI! 500 piastrów (5 funt.) 36,08 90 -
250 

" 
18,04 45 -

100 
" 17

'21 
18 -

50 • 3,60 9 -
25 " 

1,80 4 50 

Monety złote winny mieć wagę normalną. Starte, 
nadpiłowane, obcięte i t. p. wykluczone są od przy
je;cia. 

§ 3. Zwroty należności celnych, przypadające 
z jakiegokolwiek tytułu, oraz resztę wypłacać będą 
urzędy celne jedynie w walucie polskiej z dolicze
niem obowiązującego w chwili wypłaty agia (mnoż
nika celnego nor rn2i!neQo, ustalonego porządkowem 
rozporządzeniem MI :li;,;~rów Skarbu oraz Przemysłu 
I Handlu na podstawię art. 14 rozp. z dno U.VI 
'1920 r. o taryfie celńej). 

strów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 16 listo-
pada 1923 r. w sprawie Wykazu towarów, podlega-
jących mnożnikowi celnemu normalnemu (Dz. U. R. P • 
.N'2 118, poz. 953) określa się aż do nowego zarządze-
nia na 46.199.9000/0 agio czyli mnożnik 462.000. 

§ 2. Towary nieobjęte wykazami zawarŁemi 
w § 1 rozporządzeń z dnia 16 listopada 1923 r. 
w sprawie wykazu towarów, opłacających cło w mo
necie złotej (Dz. U. R. P. N2 118, poz. 954) i z dnia 
16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów. 
podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu 
(Dz. U. R. P. N2 118, poz. 953), ani obowiązującem 
w danej chWIli rozporządzeniem Ministrów Skarbu 
oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1923 r. 
o ulgach celnych (Dz. U. R. P. H2 66, poz. 517). 
przedłużonem rozporządzeniem z dnia 22 październi
ka 1923 r. (Dz. U. R. P. N!ł 109 poz. 871) I cZE:Śclo
wo zmienionem rozporządzeniem z dnia 16 Iistop~da 
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 118, poz. 952) opłacają do 
z dopłatą walutową zniżoną. wynoszącą 34.599.900% 
czyli mnożnik 346.000. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w łyde 
7 dnia po ogłoszeniu. 

Jednocześnie z dniem wej§cia w życie niniej
szego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozpo
rządzenie z dnia 3 listopada 1923 r. w przedmiocie 
mnożnika celnego normalnego i zniżonego (Dz. U. R. P. 
N!ł 112, poz. 903). 

Minister Skarbu: W. Kucbmski 

Minister Przemysłu I Handlu: Szyd/owskl 
• . { 

Warszawa. Tłoc;.91}O w !:n.kaml PaństWowej z polecenia Ministra SprawledHwojcL 
• 

--. ....".rn-----.,--~-----_ .. 
Konto czekowe Pocztowej Kal, Oszcz~clnojci NI 30130. 


