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ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Niżej wyszczególnione: punkt 2 z poz. 4 
oraz punkty 3 i 4 z poz. 68 taryfy celnej z dnia 26 
czerwca 1924 r . (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 540) 
w brzmieniu obecnie obowiązującem, otrzymują 
brzmienie następujące , przyczem stawki 'celne rozu
mieją się w nowej jednos tce pieniężne j (Dz. U. R. P. 
z 1928 r. Nr. 26, poz. 241): 

Pozycja 
taryfy celnej 

z 4 p. 2 

z 68 p. 3 

p.4 

Nazwa towaru 
Cło od 100 kg 

w zł 

Mąka kukurydzana i ryżowa; 
krochmal osobno niewymienio
ny, wszystko w opakowaniu 
wagi: 
a) powyżej 2 kg • 
b) 2 kg i mniej 

Celuloid nie obrobiony, chociaż
by zabarwiony, w kawałkach, 
łuskach; ·odpadki . . . . . 
Uwaga: Celulóid w odpadkach, 
łuskach - za pozwoleniem Mi
nisterstwa Skarbu 
Celuloid w blokach, płytach, ar
kuszach, prę t ach , rurach: 
a) ni.eobrobionych, chociażby 

szlifowanych, polerowanych, 
matowanych 

b) sklejonych, z wyciśniętym 

65.-
100.-

200.-

10.-

240.-

wzorem ....... 300.-
c) pokrytych lub przełożonych 

tkaninami . 400.-

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie siódmego dnia po ogłoszeniu. 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

Mini'ster Przemysłu ,~ Handlu: Zarzycki 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Sew. Ludkiewicz 

687. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 18 sierpnia 1932 r. 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
akcyz i monopolów państwowych w oh:ręgu admini

stracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu. 

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lip
ca 1919 r. o tymczasowej organ izacji władz i urzę
dów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) za
rządzam co następuje: 

§ 1. Istniejący w okręgu administracyjnym 
izby skarbowej w Grudz.iądzu urząd skarbowy akcyz 
i monopolów państwowych w Brodnicy znosi się, 
.a jego agendy przekaz ... je si,ę urzę,doNi, skarbowemu 
akcyz i monopolów państwowych w Grudziądzu. 

§ 2. Wyłącza się terytorjum powiatu świec
k,jego z okręgu urzędu skarbowego akcyz i monopo
lów państwowych w Grudziądzu, a agendy tegoż 
urzędu odnośnie powiatu świeckiego przekazuje się 
urzędowi skarbowemu akcyz i monopolów państwo
wych w Toruniu. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 października 1932 r. 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

688. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 12 sierpnia 1932 r. 

w sprawie rozciągnięcia na Szkocję konwencji mię
dzy Prezyden iem RzeczypospoLtej Polskiej a Jego 
Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Kró
lestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przed
miocie postępowania w sprawach cywilnych i handlo
wych, podpisanej w Warszawie dnIa 26 sierpnia 

1931 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, zgod
nie z punktami a) i b) art. 15 konwencji między Pre
zydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królew
ską Mośc.ią odnośnie do Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w prz.edmiocie 
postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, 
podpisanej w W arszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. (Dz. 
U. R. P. z 1932 r. Nr. 55, poz . 533), Ambasada Jego 
Brytyjskiej Mości w Warszawie notą z dnia 20 lipca 
1932 r. powiadomiła Rząd Polski o rozciągnięciu po
stanowień powyższej konwencji na Szkocję, oraz, że 
Crown Agent (Ajent Koronny) w Edynburgu jest tą 
władzą na terytorjum Szkocji, do której mają byĆ 
przesyłane wnioski o doręczenie (art. 3 konwencji) 
lub pisma rekw,izycyjne (art . 7 konwencji), i, że ję
zyk angielski jest ję:zykiem, w którym mają być spo
rządzane odnośne pisma i tłumaczenia. 

Równocześnie podaj·e się do wiadomości, zgod
nie z notą wyżej wspomnianej Ambasady, że przy 
przesyłaniu do Szkocji wniosków o doręczenie lub 
pism rekwizycyjnych! zamiast wyrażeń "plaintiff", 
"defendant", "barris'ter" i "solicitor", figurujących 
w artykułach 6 i 8 wspomnianej konwencji i używa
nych w Anglji dla określenia odnośnych pojęć, nale
ży używać wyrażeń "pursuer", "defender", "advoca
te" i "law agent", służących dla określenia tychże 
pojęć w SzkocjL 

Minister Spraw Zagrani,eznych: August Zaleski 


