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RZECZYPOSPOLITEJ POLS KIEJ 
30 wrześn i a N268. Rok 1929. 

T R E Ś Ć: 

ROZPORZ1\DZENI1\ MINISTRÓW: 

Poz.: 524-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. w sprawie ceł wywo-
zowych od otrąb i makuchów. 1013 

525-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dn ia 25 wrześn ia 1929 r. o uchyleniu ceł wywo-
zowych od skór surowych 1014 

526-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. w sprawie cła wywo-
zowego od kości surowych • . . . 1014 

OŚWII\DCZENIE RZf\DOWE 

Poz.: 527-z dnia l sierpnia 1929 r. w sprawie decyzji Rady Ligi Narod ów, d oty cząc ej uregulowania ub ez
pieczeń społecznych na terytorjach odstąpion ych bezp oś red il i o PoJ'ice przez Niemcy na mocy 
Traktatu Pukoju między Państwami Sprzymierzone mi i Stowarzyszonemi a Niemcami, podp isanego 
w W ersalu dnia 28 czerwca 19 19 r. 1014 

524. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 25 września 1929 r, 

w sprawie ceł wywozowych od otrąb i makuchów. 

Na p odstawie art. 7 punkt a) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r . w przedmiocie uregulowania sto
sunków celnych (Dz. U . R. P . Nr. 80, poz . 777) za
r ządza się co następuje: 

§ 1. P ozyc ja 221 taryfy celnej wywozowe j (Dz. 
U . R. P . z 1925 r. Nr. 76, po z. 536) w brzmieniu, na da
nem rozporządzeniem Ministrów: Skarbu, P rzemy
słu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 października 
1928 r. w sprawie cła wywoz'owego na otręby (Dz. 
U. R. P . Nr. 92, poz. 812) oraz 'pozycja 223 taryfy cel
ne j wywozowej (Dz. U. R. ' P . z 1925 r. Nr. 76, 
poz. 536) w brzmieniu, nadanem rozporządzeniem 
Ministrów : S karbu. Przemysłu i Han dlu oraz Rolnic-

twa z dnia 12 października 1928 r. w sprawie cła 
wywo zowego od makuchów (Dz. U. R. P. Nr. 89, 
poz. 784) otrzymują brzmienie następujące : 

Pozycja taryfy Nazwa towaru Cło od 100 kg. 
celnej w zł. 

221 'otręby ży,tnie i pszenne, 
wywożone w okresie 'od 1 
grudnia do 1 czerwca 5.-

223 makuchy lniane i r zepako
we, wywoż'one w okresi e 
od 1 grudnia do 1 czerwca 10.-

Uwaga : makuchy odolejone: lnia
ne i r zepakowe, o zawar-
tości tłusz czu 2 >'6 i mniej bez cła 

§ 2. Rozporządzenie niniej sze wchodzi w ży
cie z dnie1U 1 października 1929 r . Jednocześnie tra
cą moc obowiązuj ącą : rozporządzenie Ministrów: 
Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 
12 października 1928 r. w sprawie cła wywozowego 
od mak uchów (Dz. U. R. P . Nr. 89, poz. 784) oraz 
rozporządz enie Ministrów : Skarbu, Przemysłu i Han

. dlu oraz R olnictwa z dnia 20 października 1928 r. 



1014 Dziennik Ustaw. Poz. 524, 525, 526 i 527. Nr. 68. 

w sprawie cła wywozowego na otręby (Dz. U. R. 
P. Nr. 92, poz. 812). 

Kierownik Minis erstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

525. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSLU I HANDLU OHAZ ROLNICTW A 

z dnia 25 września 1929 r. 

o uchyleniu ceł wywozowych od skór surowych. 

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

§ 1. Uchyla się cło wywozowe od skór suro
wych, wobe'c czego poz. 227 taryfy celnej wywozo
wej (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 76, poz. 536) zmienio
na rozporządzeniem z dnia 8 kwietnia 1926 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 3~, poz. 205) otrzymuje brzmienie nastę 
pujące: 

Pozycja taryfy 
celnej 

Nazwa towaru 

227 Skóry surowe: 

a) wołowe 
b) cielęce 
c) końskie 
d) baranie 
e) kozie . . . 
f) skórki zajęcze i kró

Ii<::ze niewyprawione 
g) mizdra oraz odpadki 

li skrawki skór suro
:wych wszelkich 

Cło od 100 kg. 
zł. gr. 

bez cła 
bez da 
bez cła 
bez cła 
bez cła 

bez cła 

bez cła 

§ 2. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 października 1929 r. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i.Handlu : E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabylowski 

526. 

ROZPO~{Z.ĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZENIYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 25 września 1929 r. 

w sprawie cła wywozowego od kości surowych. 

Na podstawie art. 7 punkt a) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania sto
sunKów celnych (Dz . U. R. P. Nr. 80, poz. 777) za
rządza się co następuje: 

§ 1. P ozycja 226 taryfy celnej wywozowej (Dz. 
U. R. P. z 1925 r. Nr. 76, poz . 536) w brzmieniu na
dane m jej rozporządzeniem z dnia 9 grudnia 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 988) otrzymuje brzmienie 
następujące: 

Pozycja taryfy Nazwa towaru 
celne j 

226 Kości suro~e mielone i nie
mielone 

Cło od 100 kg. 
zł. gr. 

6.-

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 października 1929 r. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Itnacy MatuS%ew~/d 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa : K. Niezabytowski 

527. 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 1 sierpnia 1929 r. 

w sprawie decyzji Rady Ligi Narodów, dotyczącej uregulowania ubezpieczeń społecznych na terytor
jach odstąpionych bezpośrednio Polsce przez Niemcy na mocy Traktatu Pokoju między Państwami 
Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Ni'emcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwc.a 1919 ro-ku. 

Podaje się niniejsze m do wiadomości, że dn. 9 grudnia 1924 r. Rada Ligi Narodów, na podstawie 
artykułu 312 Traktatu Pokoju mięJzy Państwami Sprzymierzone mi i Stowarzyszonemi a Niemcami, podpisa
nego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr. 35 poz. 2QO), powzięła następującą 
decyzję: 




