
.. 

1122 Dziennik Ustaw. Poz. 550, 551 i 552. Nr. 73. 

W czasie prZe)SClOwym, do dnia 29 marca 
1930 r. urzędy państwowego zarządu rzecznego mo
gą używać dotychczasowych godeł (znaków). 

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

Załącznik do rozp. Rady Mini
strów z dn. 23 września 1929 r. (poz. 550). 

-
551. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MIN:STRóW 

Z dnia 23 września 1929 r. 

O oznaczaniu miary nici w obrocie handlowym. 

Na podstawie arl. 7 p. 1 lit. a ui>tawy z dnia 
2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku
rencji (Dz. U. R. P . Nr. 96, poz. 559) w brzmieniu 
ustalone m rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 17 września 1927 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 84, poz. 749) zarządza się co następuje: 

§ 1. Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
zezwala się wyłącznie na handel nićmi, które są za
opatrzone w oznaczenia miary długości lub masy 
(wagi) netto, odpowiadające wymaganiom dekretu 
o miarach z dnia 8 lutego 1919 r . (Dz. U. R. P. z r. 
1928 Nr. 72, poz. 661). • 

§ 2. Przy sprzedaży nici w ilościach, oznaczo
nych miarą długo ś ci, oprócz jednostek miary długo
ści przewidzianych w § 1 niniej szego rozporządzenia, 
można równocześnie oznaczać ich długość w jardach 
angielskich. 

§ 3. Odchylenia od podanych na etykietach 
oznaczeń miary długości lub masy (wagi) netto, spo
wodowane właściwościami produkcji nici, nie mogą 
przekraczać 3 % . • 

Równocześnie zabrania się umieszczania na ety
kietach w jakimkolwiek języku określeń, wSKazu
jących, że długość lub masa jest podana tylko 

w przybliżeniu, jak np.: "około", "circa" lub tym 
podobnych. 

§ 4. Niestosujący się do przepisów niniejszego 
rozporządzenia będą karani stosownie do art. 7 p. 2 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 17 września 1927 r. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski 

Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Składkowski 

Minister Sprawiedliwości' : St. Car 

M.inister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

552. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

z dn.ia 10 września 1929 r. 

o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 1 lipca 1927 r. 
w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hut
niczych walcowanych oraz niektórych wyrobów 

metalowych. 

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarzą
dza ,się co następUJje : 

§ 1. Paragraf 1 roZ!porządzenia Ministrów: 
Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 
1 lipca 1927 r. w sprawie zwr,otu ceł przy wywozie 
wytworów hutniczych walcowanych oraz .niektórych 
wyrobów metalowych (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 561) 
'W brzmieniu ro zporządzeń z dnia 6 sierpnia 1928 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 681) i z dnia 22 kwietnia 
1929 r. (Dz . U. R. P. Nr. 37, poz. 330) uzupełnia się 
trzema dalszemi punktami, a mianowicie: 

26} pióra do pisania (stalówki), linje 
biurowe z blachy stalowej . 

27) szpilki biurowe do torebek, plu
skiewki i maszynki do segre-
gatorów biurowych . 

28} .s pinac ze biurowe z drutu że
laznego 

od 100 kg. 

Zł. 60. 

" 

" 

30. 

8. 

§ 2. Roz,porządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie 5-go dnia po ogło szeniu. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 




