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Statek powietrzny jest Ż'aopa.trz01ly w aparat 
rad1O'te~ht1iczny typu . . . . . zainstalowa-
ny na zasadzie zezwolenia wydane'go przez 

VI czasie lotu nad obszarem Polski radjostacja 

b d 
. czynna 

ę Zle . 
meczynna. 

Jeżeli. radjostacja będzie czynna, praca jej nad 
obszarem Polski . winna się odbywać zgQdnie z wa
runkami zawartemi w Hlzporządzeniu Ministra Ko
munikacji z dn. 8 maj.a 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 59, 
poz, 460). , 

Na statku znajdują się aparaty fQtQgraficzn~, 
. ... przewiezienie których 

kmematograflczne, khsze, fIlmy, na d k . d" . oonywame z )ęc 

zostało wydane przez właściw~ władze 'polskie ze
zwolenie. 

Zaświadczenie niniejsze jest ważne do dnia 
. 19 ... roku. 

Data i miejsce wydania 
zaświadczenia 

~ • III, ~ # 

.. • . ~ • • • 19 .•. r. 

(Pieczęć urzędowa). 
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Podpis. 

ROZPORZĄmENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSLU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 29 czerwca 1929 r. 

w ~prawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyro
bów włókienniczych. 

Na podstawie art. 7 ustęp d) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w prtedmiocie uregulowania sto!lun
ków celnyĆh (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się to następuje: 

§ 1. Przy wywozie zagranicę wyrobów włó
kietifiiczych wytworzonych w kraju, zezwala Stę na 
zwrot cła, uiszczonego za spr·owadzone z zagranicy, 
zużyte do wyrobu tych towarów barwniki i chemi
kalja podług następujących norm: 

za 100 kg. tkanin bawełnianych bia-
łych wykończonych . Zł. 3.-

za 100 kg. tkanin bawełnianych kolo-
rowych " 51.50 

za 1'00 kg. tkanin wełnianych kolo-
rowych " 95.~ 

za 100 kg. tkanin półweł-nianych ko-
lorowych " 69.30 

za: 100 kg. tkanin z jedwabiu' sztucz-
nego kolorowych • " 51,50 

za 100 kg. tkanin p'ółjel11wahnych ko-
lor()wych " 51.50 

za 100 kg. dywanów i chodników z ju-
ty kolorowych . " 44.-

za 100 kg. wyrobów dzianych baweł
nianych białych . ,. 3.--

za 100 kg. wyrobów dzianych baweł-
nianych kolorowych .1 51.50 

za 100 kg. wyrobów dzianych wełnia;;. 
nych kolorowych " 95.-.:: I 

za100·kg. wyrobów dzianych półweł- i 
nianych kQlorowych " 69.30 

za 100 kg. wyrobów dzianych z jed-
wabiu sztucznego kolorowych " 51.50 

za 100 kg. wyrobów dzia,nych półjed-
wabnych kolorowych . • " 51.50 

ta 100 kg. odzie.ty bawełnian~j kolo .. 
rowej " 51.50 

,za 100 kg. odzieży wełnianei kolo-
r·owe) " 95,~ 

za; 100 kg. odzidy półw~łnianli.'.j ko
latowej 

§ 2. Zwrot cła z tyŁułu wymienionego w § i 
fliniejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapomo
cą kwitów wywozowych, wysŁawionych każdorazó
'WoprteK upGwainione do tego urzędy celne na pod
sŁawie taświadcgen .związków el{sport'Owych, 
względnie izb przemysłowo· handlGwych, t:>g stwier.;. 
dzeniu wyWOil:U towarów zagranicę. i 

I 

§ 3. Kwity wyWgZQW~ ópiewalą na okaziciela, 
Kachgwując ważnosć na przeciąg 9 miesięcy od daty 
ich wystawienia i mogą służyć dG uiszczania należno
ści celnych za wszelkie tGwary, sprGwadzane " za
granicy w każdym z urzędów. upQważnignych do wy
sławiania kwitów. 

§ 4. Wykazy związków eksPQrtQwych, wzglqd .. 
nie izb przemysłowo - handlowych, . uprawnionych 
do wydawania powyżej Wymienitmyeh ziłświad~ż~1i, 
będą ustalane prlleZ Ministra Skarbu w t:>(}fozumił!
niu z MinIstrem Przemysłu i Handlu i ogłaszane 
w btienniku Urzędowym "MonItor Polski". 

§ 5 • . Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cle 5-gb dnia po '~głoszenlt1 i óbowlązuj~ ai do ódWd
łania. Jednocześnie uchyla się rozporządzenia Mi
nistrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa 
z dnia 4 kwietnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 47, 
poz. 464), z dnia 6 sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 76, poz. 678) oraz z dnia 3 listopadśi 1928 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 98, poz. 879). 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy MatuszewBId ' 

Minister PrzemYisłu i Hand1u:E. Kwiatkowski 

MifiisŁet Rolnictwa: K. Ntezabytowski 
\ 




