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Dziennik Ustaw. ,Poz. 751, 752, ,753 i J54. ... 1951. 

.751. 

ROJ;pon:ądzenie Ministra St>rawiedliwosci 

z cInła 8 września 192Br. 

O ulgach w pł'Jedlftło~hł opłat n wpisy do, reiestru 
'. '" ,. hłłDd1owegQ. " 

Na podstawie art. 18 r.ozporządzenia Prezy
dentaRzeczypospolitej . ;1; dnie. 22 marca .1928 f. 
o przerachowaniu bilansów przedsiębiorstw publicz
nych i prywłltnyt:h (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 352) za .. 
rządzamco następuje: 

§ 1. Wpisy do rejestrów handlowych, wyni
kające z zastosowania rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o przera
chowaniu przedsiębiorstw publicznych i prywatnych 
(Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 352) wolne są od opłaty 
sądowej. 

Uwoln,ienie lo nie dotyczy opła:ty od podania 
o He posz<;zególne przepisy opłatę taką przewidują· 

§ 2. ' Rozpbrząd~enie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłos~eQia. 

Minister SpfąwiedHwośch , A,.Meyszlowicz 

152.. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz ,Rolnictwa 

z dnia 25 września 1928 r. 

w sprawie aęściowe; zmiany taryfy celnej 
. z dIi. 26 czerwca 1924 r. 

Na Podstawie art. 7 lit. i) ustawy z dnia 31 Hp
ca 1924 ri w ~edmiocie uregulowania stosunków 
celnych (Dz .. U. R P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się 
conasłępt1ie'~ 

,§ 1. Pozycja 34 p. 3 taryfy celnej z dnia 
26 czerwca 1924 r. (Dz. U. R P. Nr. 54, poz. 540) 
otrzymuje b.rzmienie podane niżej, przyczem stawki 
celne rozumieją się w nowej jednosŁ<;e pieniężnej 
(Dz. U. R P. Z ,1". 1928 Nr. 26, poz. 241): 

Pozycia taryfy 
, c-elnej: 

34 p. ;3 

Nazwa towaru: 

Słonina, szmą.lec: 

a) sł.onina świeża solona • 
I 

h).s;mLa,l.e ~. . . r 

c) słanma pa'p1"'Y'ktrW'arnł, wę
d0Dna 

Uw~ . TQ.~l'~ w)'mi~ }:)Qd 
Ut., a), i b~ za paz,waleniem. 
Ministerstwa, Ska;rIDu. ' .. .. 

Cło od 
100 kg. 
w zł. 

40.:-
5Q..~ 

€Ja.-

§ 2. Rozporząd2;~nie , n.iniejsze wchodzi W ty- ' 
cie siódmego dnia po ogłoszeniu. . 

Przesyłki słoniny świeżej solonej, szmalcu oraz 
słoniny paprykowanej, wędzonej,nadane do przewo:;, 
zu do polskiego 'obszaru celnego najpóźniej w przed
dzień wejścia w tycie niniejszego rozporządzenia" 
będą w ciągu 30 dni korzyst.ały z dotychczasowych' 
ceł i warunków przywozu., 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabylowski 

753. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i ,Handlu oraz , Rolnictwa , 

z dnia 26 września 1928 r. 

o dalszem przedłużeniu terminu mocy obowiązują
cej ro~porządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r.w spra
wie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki 

żytniej. 

Na podstawie art. 7 ust. aj ustawy z dnia 31 lip .. 
ca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stonnków 
celnych (Dz. U. RP. Nr. 80, poz. 777) zarządza się 
co następuje: 

S 1. Termin mocy .ooowiąz,nją<:ej rozporządze
nia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz 
Rolnictwa z dnia 15 stycznila 1927 r. w sprawie usta
nowienia da wywozowego odżyta i mąki żytme; 
(Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 22} przedłuża się do cJaia 
31 lipca 1929 r. włącznie. 

§ 2. Rozpo,rządze.nie niniej..ue wchodzi 'W zy
cie z dniem 1 października 1928 r. Jedno~z.e~nie U~ 
ci moc obowiązującą rozponądzeuie z dnia 34} mar
ca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 445). 

Minister Skarbu: G. ,Czechowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E: Kwiatkowsłi 

Minister Rolnictwa: K. Niezabyfowski 

754. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 

z dnia: 26' wruśma: t~28' t:. 

w sprawie . uStanowienia. cła. wy-wozow9.cr 
pszenicy. 

Na:poost.a.wiea.Jlt. '1 tr.54; •. a}U6tliW, :ot dnia 31 lip
ea 1.9-24 rr w pttze:dmiee.ie '· un~walltia. .'b&Mak~w; 

~' , 


