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470. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH 

I OśWIECENIA PUBLICZNEGO 

z dnia 26 czerwca 1933 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Re
form Rolnych o prywatnych szkołach oraz zakła
dach naukowych rolniczych, utrzymywanych przez 

izby rolnicze. 

Na podstawie art. 57 oraz 60 rozporządzenia 
Prezyden ta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r .• 
o izbach rolniczych (Dz. U. R P. z 1933 r. Nr. 2, 
poz. 16) oraz art. 10 ustawy z dnia 11 marca 1932 r. 
o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych 
i wychowawczych (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 343) za
rządza się co następuje: 

§ 1. Do czasu ustalenia oddzielnych warun
ków zakładania i utrzymywania przez izby rolnicze 
prywatnych szkół i zakładów naukowych rolniczych 
oraz ich statutu będą miały do nich zastosowanie 
postanowienia art. 11 i 12 us tawy z dnia 11 marca 
1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach nau
kowych i wychowawczych (Dz. U. R. P. Nr. 33, 
poz. 343) oraz rozporządzenia Ministra Wyznań Re
ligijnych i Oś'wiecenia Publicznego z dnia 7 czerwca 
1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach nau
kowych i wychowawczych, wydanego co do § 13 
w porozumieniu z Ministrem Spr.aw Wewnętrznych, 
a co do § 20 w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych or,az Przemysłu i Handlu (Dz. U. R. P. 
Nr. 50, poz. 473). 

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

Minister Wy.zna'ń Religi,jnych 
i Oświecenia PuibliClZnego: 

J. Jędrzejewicz 

471. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 
W POROZUMIENIU Z MINISTRAI"-I: PRZEMYSŁU 

I HANDLU ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 29 lipca 1933 r. 

o CzęsclOwej zmianie rozporządzenia z dnia 7 sierp
nia 1929 r. w sprawie wykonania postanowień kon
wencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alko
holowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierp-

nia 1925 r. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 
1927 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o zwalczaniu 
przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej 

w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r. (Dz. U. R. P. 
z 1927 r. Nr. 62, poz. 543) zarządza się co następuje: 

§ 1. Paragraf 8 rozporządzenia z dnia 7 sierp
nia 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 504) otrzymuje 
brzmienie następujące: 

"Kto naruszy postanowienia konwencji o zwal
czaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, pod
pisanej rw Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r., lub 
wydanych w myśl tej konwencji postanowień rozpo
rządzenia niniejszego - podlega karze według zasad 
ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. 
(.Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355), jak za naruszenie 
przepisów o obrocie towarowym z zagranicą (art. 1 
pkt. 1 oraz art. 45 i nast. wymienionej ustawy). 
W razie stwierdzonego nadużycia pozwolenie tran
sportowe może być na ,wniosek urzędu celnego 
cofnięte". 

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

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

472. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRóW: SKARBU, PRZEMYSłU I HANDLU 

ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 1 sierpnia 1933 r. 

o uldze celnej na fosforan dwusodowy . 

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

§ 1. Przy przywozie poniżej wyszczególnio
nego towaru pobiera się cło ulgowe, którego wyso
kość w stosunku procentowym do cła normalnego 
(autonomicznego) określa się j.ak następuje: 

Pozycja taryfy 
celnej 

Nazw a towaru Cło ulgo<we w % % 
cła nO'l'malnego 

(autonomicznego) 

z W8 z p. 10 Fosforan drwusodowy - za 
pozwoleniem Ministerstwa 
Skarbu . ! • 20 

§ 2. Za towar, który na podstawie mnIeJsze
go rozporządzenia mógłby korzystać z ulg celnych, 
lecz który zostanie oclony bez zasŁosowania ulg cel
nych, może być zwrócona różnica należności między 
cłem normalnem a ulgowem, o ile: 


