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i 574.

Nr. 76.

up oważtlJion e:g o lekarz" weterynaryjnego
573.
z którego ptłedmhHy wysyłki pochodzą. "
. · ).{)ZPORZ.ĄDZENIE MImSTRA SPRA WIE; Świa,deotwo mi~,~Qa pochodzenią przedmio·t 6w
'.
'i
DLlWOŚCI
wymienionych IW p,kt. 1 - 9 § 1 winno ,stwierd;za.ć:
a) że pr'z edmioty wylsyłki pochodzą , ze Z!wi' edąt
Idn~a 7 listopada 1929 r.
wolnych od zaraźliwych ·chorób z;w:jerzęcy~h,
b} że w miejscu pocho,dze.n ia' przedmiotów wy- o utworzeniu w Gdyni wydziału zamiejscowego sądu
syłki w ciągu o's ta'tnich 14 dni nie zachodzi,
okręgowego w Starogardzie.
ły wypadki wąglika ()ta:& ,
Na ~asadzie a.tt. :3 prawa o uS'troju sądóow poe} te prtedmioty wYi!yłki nie pozostawały po
wszechnych
(Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 93) zarządzam
ich przerobieniu (wygotowaniu, wywapnie ..
niu, poddaniu działaniu pary, wysuszefliu) . co tlast'ępuje:
państwo
państwa,

'z.

wstyezfiMc12 osobam.i

lttbr!eezamł mO'gąa

cemi być rozsadnikami zarazy; ,
Świa;dech~o miejs,ca pochodzenia ' przedmiotów
wymienionych w pkt, 10 § 1 ' winnoSltwierdz.ać, ż~
przedmioty wysyłki odpowiadają lw arunkom określo
nym w pkt. G) ipoprzedniego ustęlpU. ,' '
Jeżeli rpczlildmioty wy.syłkj pocho.dzą, z więksi%ej
wYlyłki 'p ozaeuropejskiej, z:amia;slt ŚWiaid,e,ctwa miejsca' pochod'zenia mota byćprzeclstawióne urzędowe
poświadczenie władzy rządowe,j państwa europejskieigo, w którem Jlrrz~syłkazostała. iprzełaldo'w~maj
stwier1dzające, że przedmioty te pocho,dzą , ź więk ' 5 lzej
wysyłki pozaeuf9pejSlkiej, zaOipa,t rwnej w świa
dectwa miejs'ca pQchQd'z enia, I\ltlwiercłź.ające QkoHclIlości okre'ślone w UJStępie 2 i 3 paragrafu niniejszego.
Do świadectw miej's ca pOlc hbdzenia, wystawionych w innym języku n~ż po>lski lub francuski, winno
bye d9ł~Gi!ó9nQ uwierzytelnione tłumaczenie św.ia
dectwa na język polsIki lub francuski.
Wysyłki

• 4.

przedmio-Łó1w ,

wymieqionych
w § 1. prz~~róWać1~ltn~ (i'f2eW6fl'lM) ,prz~z tetytbrj' um
polskIe wmny byQ bez przeładQlwama na terytbt, uffi
pe.Jskiem sklerowAIie do gt:tnłtz.:t1. ei· stać{i .wyjśtłowej.

§ 5.

Wprowadzanie

(~ttywot) ~.

zagranicy, j.f i·

t~:! 'Pt'że:pt'dWliJcltttnle {ptż~wótJ ph:ei ietyfo['jum
I'tJ;!·s ,kłe prit~d.Htł(,jUiw wyrt1i~rligrlych IW § 1 odbywa.
s:ięp.ftez granitzfle 's tacl1e ~ej~dowe, . pr~y ktc?ryc:h
zltta:j(łu!ll, się tiI't~lcly ćell1~ I k,lcLSy: p,rzez ifm~ zas
~łAicle 'Wei§d.()W~ mdte się odbywać \Vyjął.kowo i ta

k(j

źa kdddra~6W(!tn z~źwolet1ielm. Młnistra

§ 6.

Pn;episy 'ninie:jSlzego

R6lnIctrwl.

roz.p6rządżenia

nie

rli~!Ą iAstOMM'!Ul.ia Pf.~y wprcrwadttHl1tł "(prt'y1Wozie)

z tlbg~afóW Zwictzlku Soćjglłśt~ezt1yćh Reptihlłk Rittł,
t~tW1 ł tłtWyd9 (}b~za..t'u Itt.ct~tlśVtl1Hel Pó}ślki@j;
jak() ł~ź przy lf:lt,zęptowad2ahiu (pfz~wQti~J$.uun.tąd
t'UM~ l'bs'z ar Rt~. ćt"Y'PblSipÓllitej Polskie.i.
~y.ntłenł(jńy~h 'W tMfi ro:tpófźąd~~t1i.\t.

. . S 7,'

<!łl! !

pt'tedtmilHów

{)głOS2~ftil! ,

. .'

..

Minfstft SprawiedliW()ś(H~ Sł. Cdr

$14.
Rozpo:rtiĄDZENIE
PRZEMYSŁU
, li

MINISTRóW: SI(:ARBU,
I HANDLU ORAZ ROLNICTWA

dnia ó listopada 1929 r.

w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż,. produktów
,
przemiału oraz słodu.
'
Na podstawie ' art. 7 punkt ,d) ustawy z dnia
31 titJM 1~:64 r. \v ptżedmlQoie tltsgultńVailła IItlłAUn
ków celnych (Dz. U. R. P. · Nr. 80, poz.. 777) zarzą
dza sięco następuje:

i 1. Przy wy:wozie zagmnicę staild.artyzow#lnych: ~hóź, . ptodukt6w puemiłiłu l słodu, wyiwo~
rzonYGh Vi' krtljui' przyznaje SIę 'ZWH)\! ~eł uisz~zo
nych 'z a sprowadzane zzag·ran'il;y i zużyte cIo wytwarzania tych towarów nawozy, materjały pomocrliict~ iiiI't!\dt~nła,wetlłu~i\astftPtliĄ~yth nOrM I
tli 100 kg. bW§~ ł jęczmienia . .
..
• Zł. 4.~
ta 100 kg. :!yta. t t'SZ{!ńlcy
.
.
.
Ił 6.-. za 1M kg, mĄki (p,oz, tato e~lfl. przywozowej 3 p. t), kaszy jęczmiennej
(poz. tar. celno przywozowej 3
fi. 2 ~ I~t a) i~łodtl rI'O~ tal'. c:tl!lh.
pt'tywozdWE!)

VI

ty..

,

,Mini«\4i' ~oltliftwal KI Niuab;ytowski '

'K~erGl~nik MhYstefliw~ Skarbu: IShacy, Mąluszewski
.Minister I{óniitti1kacJi: t(iJlih

Rozpocządzenie ninie~sie wćhodzi w ży

§ 2.

cie z dniem 1 grudnia 19~9 t.

'

RtI~I'1r:tĄdl!lehi8 ,flitiied'szfł w~h~~~i

dfii@m

§ i. Tworzy się w Gdyni wydz~ał zamie~sc~
wy . sądą okręgowe,go w Starogardzie dla okręgów
sądów grodzkich w Gdyni, Kaduzach, Pucku i Wejherowie z właściwością rlZeczową, obejmującą s/prawy cywilne, dD których różpll,z,Ilawafda. pow(jłane ~Ą
sądy okręgowe .
.

:3 p. 3) . '

•

,

"9.",-"

8 2. ZWł'ot tła. ~ ·tytułu wymłenłooego Vi § 1
niniejszego r'ozporządzenia uskutecz.niaśi~ tUl pud ..
śłaWie kwHow wywOt{)·vly~hi WyśtA.'\ViaftycH każdo
raz'owo pr,z ez upoważnione do tego tli't~dy' c~hi@, Hil
mocy zaświadczeń Mini's-Łer,słW§ Pr'feti'i)'dY l Handlu, po · strWieF'dfefilu wywotti {tńVarEjw MgranłQę .
lliPi"wtljl\ na OIkatłcięla,
od daty i-ch wysta( hviłnia ł ·'t<ulowią ptHM1tHv41 do lrl.rzytt1linia w gOit ów, cjj ptżyMłUU)~ . ~rótl1 ała , Do wypłaty te~ot Upo"
wa!Żflione są urzędy 0.111. W WatUlivIii i POlihaniti.

,3. KWity

ważne są

w

't/·r!wrJł()W.

rpfIH!,aiĄgu łh:ie~ltt:a

