
Nr. 105. Dziennik Ustaw. Poz. 814, 815 i 816. 1683 

18) § 57 otrzymuje brzmienie nas t ępujące: 

"Telegramy oznaczone wskazówką = G = lub 
= PNG = zależnie od wskazanej drogi przesyłania, 
bądź kablem bądź "radjo Warszawa", są to telegra
my gratulacyjne, które mogą zawierać wyłącznie ży
czenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku wyznań chrześcijańskich oraz Nowego Roku 
wyznania mojżeszowego według ustalonych tekstów. 

Mają one zastosowanie w obrocie z krajami za
europejskiemi wskazanemi w taryfie zagranicznej. 

Tekst telegramu wybiera nadawca z pośród 
tekstów ustalonych w rozmaitych językach, według 
wzorów, które się znajdują w urzędach nadawczych. 

W pierwopisie telegramu nadawca wskazuje 
tylko numer kolejny wybranego tekstu cyframi arab
skiemi i język tekstu. 

Warunki na jakich telegramy te są nadawane, 
przesyłane i doręczane podane są w taryfie zagra
nicznej."; 

19} w § 66 wiersz czwarty skreśla się ,,=LT= "j 

20) w § 67 ustęp pierwszy wiersz ósmy - sło
wa "umyślnym" i "dzienna" zastępuje się słowami 
"przez posłańca" i "dzienny", wiersz dziewiąty słowo 
"nocna" zastępuje się słowem "nocny" j 

21) w § 80 pkt. b) wiersz ostatni skreśla się 
słowa "via Indo"j 

22) w § 89 ustęp ostatni wiersz siódmy skreśla 
się wskazówkę ,, = GP = ", wiersz ósmy skreśla się 
wskazówkę ,,= TR = " ; 

23) w § 95 pkt. a) słowo "pobrzeżnej" . zastę
puje się słowem "nadbrzeżnej"j 

24) w § 102 pkt. c) wskazówkę "umyślnym" 
zastępuje się wskazówką "przez posłańca"j 

25) w § 110 w ustępach drugim i trzecim oraz 
w ustępie czwartym pkt. d) wskazówkę "umyślnym" 
zastępuje się wskazówką "przez posłańca"j 

26) w § 122 ustęp drugi wiersz trzeci: zdanie 
rozpoczynające się od słowa "opłatę" aż do końca 
tego ustępu zastępuje się zdaniem o nastę.pującem 
brzmieniu: "opłatę należy uiścić zgóry za cały rok 
kalendarzowy, o ile zgłoszenie adresu umówionego 
nastąpiło w ciągu pierwszego kwartału tego roku. 
Za adres umówiony, zgłoszony w następnych kwarta
łach, uiszcza się należność za kwartał, w którym 
zgłoszenie nastąpiło i za następne kwartały danego 
roku kalendarzowego."; 

27) w § 124 wiersz ostatni: skreśla się słowo 
"roczną"j 

28) w § 127 punkt 10 wiersz czwarty: po cy
frze ,,6" słowo "tygodni" zastępuje się słowem "mie
sięcy". 

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

Minister Poczt i Telegrafow: Boerner 

815. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

z dnia 17 listopada t 931 r. 

o uldze celnej na marmury bUtle, kararYlskie. 

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

§ 1. Za poniżej wyszczególniony towar opła
ca się cło ulgowe, którego wysokość w stoslUlku do 
cła normalnego (autonomicznego) okrdlasię jak 
następuje: 

Pozycja 
taryfy celnej 

Cło ulgowe w %1 
da JJOrlll.a1n~go 

(autQnolDicznego) 

Z 66 z punktu Marmury białe, kararyjskie 
5a I~ II,. III sprowadzane za pozwole~ 

Nazwa towaru 

niem Ministerstwa Skarbu 5. 
O ile powyżej wymieniony towar" podlegać bę. 

dzie postanowieniom rozporządzenia z dnia 25 stycz
nia 1928 r. w sprawie ceł maksymalrtych (Dz. U. R. 
P. Nr. 9, poz. 66), cło ulgowe, za pozwoleniem Mini
sterstwa Skarbu, będzie wynosiło 5 % cła maksy
malnego. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grud
nia 1931 r. włącznie. 

Minister Skarhu: Jan Piłsudski 

Minister Przemysłu j, Handlu: Zarzycki 

MiIIli,gter Rolnictwa: Leon J. Polczyński 

816. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 29 października 1931 r. 

w sprawie wypowiedzenia przez Polskę międzynaro
dowej konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, 
podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w dniu 
24 października 1929 r. Polska wypowiedziała mię
dzynarodową konwenc;ę , dotyczącą ruchu samocho
dowego, podpisaną w Paryżu dnia 11 października 
1909 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. Nr. 86, poz. 668). 

Wypowiedzenie powyższej konwencji przez 
Polskę zostało stwierdzone w protokóle, spisanym 
w dniu 24 października 1929 r. w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych w Paryżu. 

Minister. Spraw Zagraniczn)"Ch:Augu,t Zaleski 


