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288. 

ROZPORZĄDZE~IE MINISTRA SKARBU 

z dnia 2 stycznia 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 
i Handlu o ustaleniu ceny sprzedażnej spirytusu bez

wodnego do celów napędowych. 

Na mocy art. 21 us t. 2 rozporządzenia Pre zy
denta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o mo
nopolu spi'rytusowym (D z. U. R. P. Nr, 32, poz . 289) 
zarządza się co następuj e: 

§ 1. Cenę spirytusu bezwodnego do celów na
pędowych wraz ze środkami skażającemi ustala się 
w wysokości 48 zł. za lhl. 100". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski· 

289. 

ROZPORZĄDZE::: IE MINISTRA SKARBU 

z dnia 3 kwie,tnia 1929 r. 

w sprawie zmiany wyjaśnień uzupełniających 
taryfę celną. 

Na podstawie art. 6 usta,wy z dnia 311i,pca 
1924 r. w przedmiocie uregulowa'nia stosunków cel
nych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) tud ?ież ustępu 
2 art. 1 ronporządzenia Minist rów: Skarbu oraz ['rze
mysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie 
celnej (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 314) zarządzam 
co nas tępuje : 

§ 1. Wyjaśnienia do pozycji 228 ta.ryfy celnej 
wywozowej, ~awarte w załąc zniku do rozporządze
nia Mini stra Skarbu z dnia 12 lutego 1926 r. w spra
wie wyjaśnień uzupdniających tar-yfę celną (Dz. U. 
R. P. Nr. 51, poz. 304), zamiast dotychczasowego 
(Dz. U. R. P . z 1926 r. Nr. 84, poz. 471) otrzymują 
nast ~pujące brzmie,nie: 




