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żónego w przeciągu 30 dni od chwili przyznania ulgi 
celnej wraz z deklaracją celną (kwitem . celnymJ 
oraz z dowodami, stwierdzającemi zgodnie z ni niej
szem rozporządzeniem tożsamość towaru. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi. w ży
cie z dniem l styczn ia 1932 r. i obowiązuje do dnia 
30· czerwca 1932 r. włącznie . . 

Jednocześnie z wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia tracą moc obowiązującą następują
ce rozporządzenia: z dn . 31 październ ika 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 102, poz . 890), z dnia 21 grudnia 
1928 r. (Dz. U. R. P. z 1929 r. ·Nr. 1, poz. 4). z dn. 
7 lutego 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz . 92), z dn. 
6 marca 1930 r. (Dz . U. R. P. Nr. 19, poz. 152),. z dn. 
23 lipca 1930 r. (Dz . U. R. P . Nr. 53, poz . 449), z dn. 
31 lipca 1930 r. (Dz . U. R. P. Nr. 64, poz . 510). z dn. 
23 grudnia 1930 r. (Dz . U. R. P. Nr. 94, poz . 735), 
z dn. 20 kwietnia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 46, 
poz. 398). 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Minister Rolnictwa: Leon J. Polczyński ' 0 ' 

872 •. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU 
I HANDLU 

z dnia 21 grudnia 1931 r. 

O zmianie niektórych postanowień rozporządzenia 
z dnia 29 marca 1929 r. o wprowadżeniu obowiązku 
legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych 
z zagranicy narzędzi mierniczych niektórych rodza
jów ~ przed przeznaczeniem ich do sprzedaży ' lub ·od- . 

daniem do użytku. 

Na podstawie art. 18 dekretu o miarach z dnia 
8 lutego 1919 r O' (Dz . U. R. P.z 1928.r. Nr.72,poz. 6611 
zatządzamco następuje: 

§ 1. Wyznaczony w § l rozporządzenia Mini
stra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia . 1930 r. 
(Dz.U. R. P. Nr. 94, poz. 732) na dzień: 1 stycznia 
1932r. termin wejścia w życie postanowień § 9 . roz
porządzenia Ministra ' Przemysłu "i Handlu . z dnia 
29 marca 1929 r. o wprowadzeniu obowiązku legali
zacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z za
granicy narzędzi mierniczych niektórych rodzajów 
przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem 
do użytku (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 280) odracza się 
do dnia l stycznia 1933 r. w stosunku do posiada
nych obecnie przez sprzedawców: a) termometrów, 
które są wbudowane do innych przyrządów i b) ter
mometrów, które obok skali stustopniowej (Celsju
sza) posiadają jeszcze inną skalę, o ile termometry te 
będą oplombowane przez urząd miar. Sprzedawcy 
wymienionych pod b) termometrów winni do dnia 

15 stycznia 1932 r. zgłosić je do urzędu miar celem 
bezpłatnego ich oplombowania. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży ... 
cie z dniem l stycznia 1932 r. 

Minister Przemysłu Iii Handlu: Zarzycki 

873. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 7 grudnia 1931 t. 

w sprawie przystąpienia Iraku do konwencji, urzą
dzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu 

dnia 13 października 1919 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie . 
z odnośnym komunikatem Rządu . Francuskiego, że 
zgłoszenie - w imieniu Rządu Iraku przystąpienia do 
konwencji; urządzaj ącej żeglugę powietrzną, podpisa
nej w Paryżu dn. 13 października 1919 r. (Dz. U. R. 
P . z 1929r. Nr. 6, poz. 54), zostało przyjęte do wia
domości przez Rząd Francuski dnia 1 października . 
1931 r. . 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

874. 

. OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 7 grudnia 1931 r. 

w sprawie przystąpienia Osad Cieśninowych, . Skon~ 
federowanych Państw Malajskich oraz nieslionfede
rowanych Państw Malajskich Johore; Kedah, KeIan
tan i Perlisd-o konwencji międzynarodowej, dotyczą
cej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia · 

24 kwietnia 1926 r. 

Podaje sięniniejszem do wiadomości, zgodnie 
z odnośnym komunikatem Rządu Francuskiego: 

1) że " w imieniu R.ządu Brytyjskiego zostało 
zgłoszone . Rządowi Francuskiemu. w myśl postano
wień art. -12 i 14 konwencji międzynarodowej, doty
czącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu 
dn. 24 kwietnia 1926 r. (Dz . U. R. p.z 1930 r. Nr. 21, 
poz. 177 i f78) , przystąpienie do rzeczonej konwen
cji Osad Cieśninowych, oraz, znajdujących się pod 
protektoratem Brytyjskim, Skonfederowanych 
Państw Malajskich (Negri, Sembilan, Pahang, Perak 
i Selangor) i nieskonfederowanych Państw Malajskich 
Johore, Kedah, Kelantan i Perlisj powyższą notyfi
kację o przystąpieniu Rząd Francuski otrzymał 
w dniu 24 października 1931 r. 

2) że, w myśl brzmienia art. 5 wyżej wymienio
nej konwencji, zostały obrane jako znaki wyróżnia-, 
jące: 


