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T R E Ś Ć: 

ROZPORZI\DZENIR MINISTRÓW: 

Poz.: 325-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 kwietnia 1929 r. o zmlame r~zporządze. 
nia z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrótu cła przy wywozie maszyn włókienniczych 601 

326-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 16 maja 1929 r. o ustanowieniu ulgi celnej 
na nasiona drzew iglastych · . . 601 

327-RobóŁ Publicznych, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Pracy i Opieki Społecznej 
z dnia 7 maja 1929 r. w sprawie przechowywania taśmy celuloidowej (filmu). • • • • •• 602 

325. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSł.,U I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

Z dnia 23 kwietnia 1929 r. 

o zmianie rozporządzenia z dnia 19 listopada 1928 r. 
w ~prawie ' zwrotu cła przy wywozie maszyn włó

kienniczych. 

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania sto
sunków celnych (Dz. tJ. R . P. Nr. 80, poz. 777) za
rządza się c,o następuje : 

§ 1. Paragraf 1 rozporządzenia Ministrów : 
Skarbu, Przemysłu i Handlu or~lZ Rolnictwa z dnia 
19 listopa,da 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wy
wlozie maszyn włókienniczych (Dz. U. R. P. Nr. 96, 
poz. 851) 'otrżymuje następujące hrzmieni,e: 

§ 2. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi ' wży
cie S-go dnia po ogłoszeniu. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. NiezQ.bytowski 

326. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

z dnia 16 maja 1929 r. 

o ustanowieniu ulgi celnej na nasiona drzew 
iglastych. "Przy wywozie zagranicę maszyn włókien

niczych oraz ich części wytworzonych w kra
ju, zezwala się na zwrot cła, uiszczonego za 
sprowadz·one z zagranicy zużyte do wyrobu 
tych towarów materjały, podług następu1ących 
norm: 
za 100 kg. maszyn. włókienniczych: tkackich 
(krosien mechanicmych), przędzalniczych, 
przygotowawczych OTa'Z do apretury, wymie
nionych w ·poz. 167 p. 20 h) i c}, 22, 23, 24 i 25 
tar. celn., jak również części tychże ' maszyn 

Na podstawie art. 7 punkt b} ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r . w przedmiocie uregulowaniastosun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się co następuje: i 

l . - zł. 29", . 

§ 1. Przy przywozie z zagranicy .nasion drzew 
iglastych (poz. taryfy celnej 62 p. 9a - Dz. U. R. P. 
z 1924 r. Nr. 54, poz. 540) może być za ka!.dorazo
wem pozwoleniem Ministerstwa Skarbu stosowane 
cło ulgowe, wynoszące 20% cła .normalne~o. 
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