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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 
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