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10) Loser (palma) 
11) Marianske Lazne (Marienbad) ze źródeł: 

Mariansko - lazenske mineralni prame
ny (Marienbad Mineralquellenl, Zridla s 
Glauberovou soIi Krizowa a Ferdinan
duv pramen (glaubersalzquellen Kreuz
brunn und Ferdinandsbrunnen), 
AlkaIicko - salinicka kyselka Lesni pra
men (Alkalisohselinischer Sauerling 
Waldquelle), Zemita kyselka RudoHka 
(Erdiger Sauerling RudoHsquelle)., 

12} Mira ~ Rlikocsi 
13) V,ichy ze źródeł: 

Grande - Gril'le 
Celestins 

14) Vittel. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze w1::hodz:i w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 
'Minister Spraw W~wnętrznych: H. Józewski 

247. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 19 lutego 1930 r. 

o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej. 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 
1923 r. o uprawnieniach organów wykonawczych 
władz skarbowych (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr. 5, 
poz. 37) zarządz.am co następuje: 

§ 1. Urzędnicy kontroli skarbowej, jako organ 
wykonawczy władz skarbowych, obowiązani są do 
noszenia w służbie munduru, według wzoru i prze
pisu, ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 24 czerwca 1929 r. o umundurowaniu urzęd
ników celnych (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 420) z tą 
różnicą, że kolor patek na kurtce ,i płaszczu oraz oto
ku czapki jest czarny, przyczem patki są zaopatrzo
ne zieloną wypustką. 

Kobiety w służbie kontroli skarbowej, używa
ne do rewizji kobiet, noszą w służbie jako odznaki 
,służbowe, opaski sukienne, koloru zielonego z napi
sem czarnym - "Kontrola Skarbowa". 

Opaski te nosi się na lewem ramieniu. 

§ 2. Pełnienie służby w ubraniu cywilnem mo
że zarządzić w poszczególnych przypadkach bezpo
średni przełożony, jeżeli ze względu na zachodzące 
okol,iczności okazuje się to konieczne. 

§ 3. Urzędnikom kontroli skarbowej dozwolo
ne jest noszenie munduru także poza służbą · 

§ 4. Urzędnikom kontroli skarbowej prz.enie
sionym w stan spoczynku nie przysługuje prawo no
szenia munduru. 

§ 5. Urzędnicy kontroli skarbowej, używający 
munduru służbowego, obowiązani są zmienić do
tychczasowe umundurowanie w terminie jednorocz
nym od dnia wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia. . 

.. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Równocześnie traci moc obowiązującą rozpo
rządzenie z dnia 27 maja 1924 r. o umundurowaniu 
urzędników kontroli skarbowej ,(Dz. U. R. P. Nr. 106, 
poz. 966). 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

248. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 19 lutego 1930 r. 

o umundurowaniu sekwestratorów podatkowych mia
nowanych na stałe. 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 
1923 r. o uprawnieniach organów wykonawczych 
władz skarbowych (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr. S, 
poz. 37) zarządzam co następuje: 

§ 1. Sekwestratorom podatkowym mianowanym 
na stałe zezwala się na noszenie umundurowania, 
które winno odpowiadać przepisom i wzorom. usta
lonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
24 czerwca 1929 r. o umundurowaniu urzędników 
celnych (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 420) z tą różnicą, 
że kolor patek na kurtce i płaszczu oraz otoku czap
ki jest brunatny, przyczem patki są zaopatrzone zie
loną wypustką. 

§ 2. Mianowanym na stałe sekwestratorom po
datkowym dozwolone jest noszenie munduru także 
poza służbą. 

§ 3. Sekwestratorzy podatkowi przeniesieni 
w stan spoczynku nie mają prawa noszenia munduru. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

249. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z duia 1 t marca 1930 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa 
w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 31 mar
ca 1925 r. o preparatach chemicznych zwolnionych 

od cła. 

Na podstawie § 4 rozporz·ądzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r. w spra
wie taryfy celnej (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 540) zarzą
dza się co następuje: 

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Ministra Skar
bu z dnia 31 marca 1925 r. wydane w porozumieniu 
z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych o pre
paratach chemicznych zwolnionych od cła (Dz. U. R. 
P. Nr. 38, poz. 262). 

§ 2. Rozporządzenie ninie,jsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 
Minister Rolnictwa: Le·on J . f.;lczyński 


