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Ministra Spraw Wewnętrznych w poro
zumieniu z Mrnistrem Przemysłu Han
dlu z dnia 15 marc,a 1930 T. o uzna'11Jiu niektó
rych substancyj i przetworów odurzających za 
wywołujące szkodliwe s,kutki dla zdrowia (Dz. 
U. R. P. Nr 36, po'z. 304) ora,zl"olZlporz,ądz'en:e 
Ministra Spraw Wewnętrznych 'W porozumi,e· 
uiu z M iniJStrem Przemysłu i Handlu z dnia 

22 lutego 1932 r. w sprawie zmiany rozporzą
dzenia z dnia 15 marca 1930 r. o uznaniu nie
których substancyj i przetworów .odurzających 
za wywołujące -szkodliwe skufki dla zdrowia 
(Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 276). 

Mini.ster Op.,e,k,i Społecznej: 
... Marian Zyndram-Kościalkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dlnia 25 czerwca 1937 r. 

o czynnościach rozrachunkowych związanych z obrotem. towilrowym i turystycznym polsko
węgierskim. 

Na podstaw,ie art. 18 ust. (1) dekretu Pre
z)"denta Rz,e'czY1potSpolite,j z dnia 3 Hstopada 
1936 r. o Po-lskim Instytucie Ro.zrachunkowym 
(Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 582) zarządzam co na
stępuje: 

§ .1. Czynności rozrachunkowe związane 
z 'Obrotem towarowym i turystycznym polsko
węgierskim, ~pełniane do dnj:a 30 czerwca 

193'7 T. włą,czn~'e /przez odnośne instytucje -
wykonywa od dnia wej,śda w życie rozporzą
dzenia óI1iniej,szego Polski Instytut Rozrachun
kowy. 

§ 2. Rozporządzenie nInrle)SZe wchodzi 
w życie z dni,em ogł'otSzenia. 

Min]site'r Przemyslu i Han,dilu: Antoni Roman 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 3<0 czerwca 1937 'r. 

w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniż
kach celnych na jabłka, winogrona, morele, brzoskwinie, arbuzy i sok winogronowy. 

Na podlstaw:ie art. 23 't~st. 1 Ht. a) ro-zporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypos<politej z dn;a 
27 p3.źd:ziC'I1nika 1933 r. o praw:ic celnym (Dz. 
U. R. P. Nr 84, poz. 610) z.arządzam co nastę
puje: 

§ 1. Przy przywozie niżej wysz'czególnio
nych lowarów pobiera się, za plozwoleniem Mi
nistra Skarbu, do zniż·one w na,stępującej wy· 
sokośd: 

Pozycje i punkty 
t.c. przywozowej 

Nazwa towaru Cło zniżone 
od 100 kg 

w zł 

z 53 

57 p. 1 

J ahłka świeże luzem i we 
W'sz.e1kiego rodzaju opa
kOlWanJia.ch, Q wadze jed
nostki opakunkowej po
wyż.ej 40 kg, z wyjąHdem 
jaMek opakowanych indy
wildtualilliie i w Olddz.ielnych 
rzęclach-w okresie 'o.d 1 
clio 31 lipca 1937 r .. 
W'in ogrona ś·wieże w 
opakowaniach powyż ej 

18.-

Pozycje i punkty 
t. c. przywo zowej 

Nazwa towaru Cło zniżonI: 
od 100 kg 
wzł 

5-8 p . 1 

58 p. 2 

5-8 p. 3 

z 236 p. 1 

5 kg - W okres,ie od 15 
,do 31 lipca 1937 r. . 

Mo'rele św:ieże - w <0-

kresi,e ,od 1 do 31 lipca 

45.-

1937 r. 50.-

Brztoiskw:i:nie śVv~j.eż·e 
w okrelSie od 15 lipca 
1937 r. do 15 'Września 
1937 T. .120.--

Arbuzy świeże - w 
okresie: 

a) od 1 lipca 1937 1'. do 
31 .sierpnia 1937 r. 

h) od 1 cl'o 15 września 
1937 r . 

SOik win o'gr,o fi!o'Wy bClz 
cukru - w okresie od 1 
li:pca 1937 1'. do 3<0 ,czerw
ca 1938 r. . 

10.-

16.·--

52.-~ 


