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clił{ pqst?l nQwieni9rn sekcji. Wówczas wykonanie 
postanowienia sekcji wstrzymuje się do czasu rqz
strzygnięcia sprawy pr~ez Mi nistra ?q:emysłu i Han
dlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

§ 5. Kredyty będą przyznawane ośrodkom 
przemysłu ludowego, wytwórniom przemysłu ludo
wego, oraz wytwórniom o cha;"akterze przemy
słu domowego i ząobniczego, przy szczególnem 
uwzgl~dnieniu ich organizac~/j wytwórczych oraz zrze
szeń wytwórców tych przemysłów, ?:<l odpowiedniem 
zabezpieczeniem, . na podtrzymanie i podniesienie 
~ytwórczości. 

~ 6. poda~ia q pożyczki naleiycie ostemplo
wane n ależy wrwsić do Instruktora Stowarzyszeń 
Przemysłowych właściwego województwa lub do Ko
mitetu P.opierania Przemysłu Ludowego przy JV\ini
sterstwie Przemysłu ' i Handlu w Warszawie. Poda
nie winno zawierać: 

a) dokładne określenie uprawianego przemysłu 
·z wymienieniem właściciela i wskazaniem 
dokładnego adresu, 

b) uzasadn ienie potrzęby zaciągnięcia pożyczki, 
z~ w~kazaniem jej wysokości , terminów, spo
soPÓW spłaty, o rąz rodzaju zabezpieczenia. 

W miarę potrzeby komitet mole zażądać prze
dłożenia odnośnych dowodów. 

§ 7. PocJa nia o pożyczki opinjuje sekcja kre
dytową. komitetu, po uprzednie m zasiągn i ęciu infor
niacji o petencie u Instruktora Stowarzyszeń Prze
mysłowych danego województwa. 

§ a. Zaopinjowane przez sekcję kredytową ko
mitetu wnioski pożyczkowe będą przesyłane przez 
przewodniczącego sekcji do instyrucyj ~redytowych, 
udzie l ających kredytu do wbściwego załatwieniu . 
~W razie niedopełnienia warunków pożyczkowych 
w ciągu 30 dni od chwii i zawiadomienia petenta 
przez instytucje, udz ielające kredyt, decyzja o przy
zn~niu . pożyczki traci mocobowiąZLljącą. 

§ 9. Kredyty są udzielane n~ weks le na okres 
do 1 fol)u przy oprocentowaniu 6% w stosunku 
rQc~ny~ zgóry. 

§ 10. Sp~?ta pożyczki może h?Yć r~)Złożona na 
rat~ kwartalne lub półroczne, z ąbowiąz!<;iem wysta
wienia nowego weksla przy spłac i e każdej raty. 

§ 11. W razie uchybienia d~użnika w termi
nąch ~płaty pożyczki, nies tosowanie się ao niniej
sty~b pr~episów, użycia po~yczki na inny cel, nie
z~i~z~n~ ~ po~niesienieą1 up rawiąnego przę:mysłu, 

\ zaprzestania up rawiania przemysłu, pożyczka mo~e 
być natychmiast wypowiedziana i w razie jej nie
spłacenia ściągnięta w drodze przyrqusow.ej przez 
instytucję udziel ającą pożyczkę. 

§ 12. Instytucje kredytowe przesyłają co mie
siąc Komitetowi Popierania Przemysłu .I-udowego 
wykaz stanu udzielonych pożyczek. 

§ 13. Podania o zasiłki należycie ostemplo
\y~ne, . należy wnosić w ten sam sposób, ja.~ poda-
nia"' er p6żYC:~Ki; "' "-" . " 

§ 14. Rozdziąłu fl.Jndu~~ll zi'lsill,owego doko
nuje Minister Rrzęmy:sll1 i Hąn9h..l ną wniosek !\;ID po. 
zasiągp.ięciu opinji KQl1litętu Pop!er~{lifl Przerpysł~ 
Ludowego. ' 

§ 15. Osoby fizyczne i prawne, korzystające 
z funduszu zasiłkowego są obow i ą2j3tle flo~yć l'<qmi
tetowi Popierania Przemysłu Ludowego w ciągu 
6 miesięcy sprawozdanie ze sposobu użycia zasiłków, 
oraz przesłać corocznie ogólne sprawozdanie ze swej 
działalności, pod rygorem cofnięcia dalszych zasiłków. 

§ 16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłosz~nia. 

Minister PrzemysłL! i Handlu: Ją~ef l'\iedron 

Minister S~arbu: W. a rabski 
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972. 

Rozpoq:ądząnie Miflistr~ Rolnictwa i pó.br 
Państwowyc;n 

z dnia 25 listopada 1924 r. 

wydane w poro7.1.1mieni~ z Ministrem Przęmysłu 
i Handlu oraz i'\iHnistrem Skarbu o normach 
szacunltOwych zwierząt handiqwych ~la wyiqia'-

ru podat!m procentowę~o. . ~ 

N~ zasa~~ie art. 117~ \.!$tawy, lekąrskiej (Zb. _ 
Prąw p. Ces. Ros. tom XIlI wyd. 1905 r.) w przmie- .. 
niu nadanem mu u~taw?! z dn. 18 listopąda 1921 r. 
(Oz" U. R. P. Hl! 99, poz. 7~2) oraz rozporzą~~enia 
Rady Ministrów z dn. 21 lipca 1922 r. o rozci&gni~
ciu na obsza r ziemi wileńskiej mocy obowiązującej 
ustawy z dn. 18 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. N260, 
poz. 541) zarządza się co następuje: 

§ 1. Ustanawia się nast~pujące normy szacun
kowe z vierząt !l imdlowycp w celu wymlarl! podatku 
procentowego: . 

a) za buhaje i woły . • • • • • 
(podfltek w wysql<;Q§<;:i 2% wyposi 

b) za krowy i ja łownik \yy~~j 2 ląt • 
(podatek w wysokości "2% wynosi 

c) :z:ĘI jałqwnj~ <:id 1/2 rol<u. do 2 lat 
(P?c:!atek 'w wysokości 2% ~/Y\1osi 

d) za c \ęlęt~ ąQ li? rqku . . . . 

300 zł. 
6 ,,); 

250 
5 :); 

150 " 
3 ,,); 

20 " 
(podatek w wysokoś~i 1/°0 wynosi ~Q gr.); 

e) za owce i kozy. . . ' . . . . 20" 
(po?ate~ w ~'yso~O~c\ 1 °/0 Wr!10S! 20 ~r.l; 

f) za jasmE;ta J kozlę~a. • . • . 10" 
(podatek w wysokości 1 Ofo \xynoąi lOsr.); 

g) za świnie . . • . . . • . . 150" .. , j 

(podatek w wysokości 2% wynosi " 3 ;;). 
§ 2. Rozporządzenie nImeJsze zyskuje mt)c 

obowiązującą na obszarze b. zaboru rosyjskiego 
z dniem 1 stycznia 1925 r. 

Równocześnie traci moc obowiązującą rozpo- ' 
rządzerlie ; ~!n!strel ~olnict~~ i Dóbr ' Pgń~tw.9..w.y.~h 
z dnia 14 ~w iet~i,! 19,24 r., \Y.Y9.~m~ w. R9.fOzumieniu 

ł , 



1482 Dzienrik Ustaw. Poz. 972, 973, 974 I 975. Ng 107. 

z Ministrem Przemysłu I Handlu oraz Ministrem 
Skarbu (Dz. U. R. P. N2 34, poz. 358). 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Janicki 

Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 

Min ister Skarbu: W. a rabski 

973. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 30 listopada 1924 r. 

o zwinięciu istniej ącej poza siedzibą inspeldo
ratu sl~arbowego w oiuęgu izby . skarbowej 
w Krakowie !<{(1sy skarbowej w Jordanowie. 

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P. N2 65, poz. 391) i art. 7 usta
wy z d nia 8 kwietnia 1919 r. w przedmiocie obj ęcia 
przez fv'linisterstwo Skarbu a dministracji skarbowej na 
ziemiach pol skich, które wchodziły w skład b. mo
narch ji Austrjacko - Węgie rskiej (Dz. P. P. P. N2 31, 
poz. 261), zarządza się co następ uj e : 

§ 1. Zwija się z cniem 1 stycznia 1925 r. 
istniejqcą poza si edzibą insp(~kt~ratu s karbowego 
w okręg u izby skarbowej \v Krakowie ka sę skarbo
wą w Jordanowie. 

, § 2. Agendy zwi n iętej niniejszem kasy prze-
chodzą na kasę skarbową, istni ejącą w s iedzibie wla
ściwego inspektoratu skarbowego. 

Ministe r Skc,rbu: W. arc:bski 

974. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 2 grudnia 1924 r. 

W sprawie zmiany statutu Banku Gospodarstwa 
Krajowego. , 

Na mocy art. 2 rozporządzenia P iczyd enta Rze
czypospolite j Polskie j z dn. 30 maja 1924 r. (Dz. U. R. 
P. Ni:! 46, poz. 477) zarządza się co następuje: 

§ 1. W ustępie 1 pu nktu c § 63 statutu Ban
ku Gospodarstwa Krajowego ogłoszonego, jako za
łącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
31 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. NQ 46, poz. 478), po 
slowach "udzielać pożyczek t e rminowych" dodaje 
si~ "oraz w rachunkach bieżących". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
!. dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 

975. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 4 grudnia 1924 r. 

w sprawie uzupełnienia wyknzu z oznaczeniem 
dopuszczalnego brnJm niektórych bliższych 
określeń w fakturze przy pisemnem zgłoszeniu 

przesyłeh towarowych. 

Na p o dstawie art. 21 rozporządzenia Ministra 
Skarbu o raz Przemy~ łu i Ha ndlu o taryfie celnej 
z d n ia 11 czerw'ca '1 920 r. (Dz. U. R. P. Ni:! 51 poz. 
314) zarządza się co następuje: 

§ 1. Dołączony do § 2 rozp orządze nia Mini
stra Skarbu z dnia 11 września 1924 r. (Dz. U. R. P. 
N2 82 poz. 788) wykaz z oznacze ni e m dopuszczalnego 
bmku ni e których bliższych określerl w fakturze przy 
pisemnem zf.J{Oszeniu, ~tóry to brak nie pocic;!=;a z~ 
sobą wymiaru dodatkowej o pbty maiiipulacyjneJ 
(ak cydencj i) uzupełnia się n astępująco: ' 

Pozycja i punkty 
taryfy celnej: 

88 p. 1 c, d, 
p. 2 b. 

98 p. 3 a, b. 

Nazwa tOWqfU ze wskaząniem , jak wystarcza 
je oznacza<: VI dokument ach handlOWi ch: 

Wyroby z gumelastyki miękki ej i twar
de j - bez pod a nia Wagi w sztuce. 

W oda amonbl\a lna surowa - bez 
wskc::zan ia na % amoniaku . 

137 p. 2 a, b. Gliny i fa rby - bez podania wagi od

173 p. 8 a / d 
p. 10 q, b. 

173 p. 11 a, b. 

177 p. 18 a, b. 

177 p. 28. 

193 p. 1 a, b. 
193 p. 2 a, b. 
195 p. 1 a, b. 
205 p. 1 a, b. 

p. 5 21-. 

dz ie lnych pakietów. 
Samochody - bez bliższego określe

nia. 
Części samochodów - bez bliższego 

określenia. 
Wy roby z fibry wull<anizowanej-bez 

wskazania na dodatek z innych 
materj a łów. 

Obicia papierowe i szlaki do nich
bez wskazania czy są wyciskane, · 
czy inne. 

Towary w tych pozycjach wymienio
ne - bez podania wagi W 1 mtr. 
kwadrGtowI/m. 

Wyroby d ziańe i szmuklerskie - bez 
określen ia, czy są z jedwabiu na
turalnego, czy też ze sztucznego. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 

Warszawa. Tloczono \V Drul(i:uni Państwowej z pole.cenia Ministra Sprawiedliwości. 26950 P --.................... ------ -------------
l{onto czekowe Pocztowej Kasy OszczEic1nośd N2 30130. Cena 25 groszy. 


