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TREśC DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i a W ł a d z N a c z e l n y c h: 

Poz. 164. Okólałk Miaiaterstwa Skarbu 

T. 19 L. D. IV. 16140/2134 z clnia 22 maja 1934 r .. 

w sprawie cia Ba sk6ry oraz iaae przedmioty. 

poz. 165. Zarądzenie Ministrów Spraw We

waętrzayeb i Skarbu z dnia 7 maja 1934 r. w spra

wie zwolnienia Słowarzyszeaia: .,Liga Obroay Po

wietrzu; ł Przeciwgazowej" od opłat słeeplo

wyeb. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
" . . 
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164. 

OkóLNIK MINISTERSTWA SKARBU T. 19 

t. D. IV. 1614012134 

z dnia 22 maja 1934 r. 

Do 

Dyreke;i C~l w Warsraw;e, Pornaniu, Mysio
wicaclt, Lwowi~, Gdańsku orar Inspektorału 

C.l w Gdańsku. 

Nini'e ... L-lI,m wyjaśnia się: 

l) Za skóry mallowane, przewidziane poz. 510 
tar. celnej, uważać nalety skóry wyprawione, po
kryte na powierzchni z jednej lub obu stron jednO'
cieniowanym lub wielobarWnym deseniem, względ
nie malowidłem; 

2) skóry wViprawione, pokryte na po-
wierzchni, nawet z obu stron, farbą o jednO'litym 
kO'lorze, uważać należy za skóry wyprawione ko
lorowe, odpowiednio clić według właściwych po
zycyj; 

3) skóry miękkie, wyprawy przeważnie mine
ralnej, o I.iczku podobnem do liczka skór świń
skich, pochodzące ze zwierząt południO'wych ga
tunku świń, lecz o budowie mniejsze; i nieco od
mienne; od świń zwykłych, zwane "pekary", a uży
wane do wyrobu rękawiczek, należy traktować 
jako skóry wyprawione OSO'bno niewymieruone i 
clić odpowiednio do wykończenia wedł. pozycji 
503 - 506 p. p. i litery odpow.; 

4) skóry wyprawione o wykończeniu skór "pe
kary", lecz sporządzone ze skór innych zwierząt, 
należy clić wedłUI! właściwych pozycyj, jako skó
ry z wyciśniętym dleseniem, zależnie od J!atunku 
skóry i jej wykończenia; 

5) l!roszkowane skóry, otrzymywane nawet 
ręcznie (,przez wałkowanie w ręku) wobec ~kolicz
ności, iż groszek na skóracb może być otrzymany 
tylko sztucznie, winny być traktowane jako skóry 
z wyciśniętym deseniem (z wyjątkiem juchtów) 
i Clone według właściwych pozycvi z zastosowa
niem slawek czy to taryfy autonomicznej, czy 
k01llWencyjnej, przewidzianych dla skór o takiem 
wykońcuniu. ' 

6) Nadchodzące jednocześnie z piecami ką
pielowemi należące do nich komplety armatur, 
nawet Vi stanie niezmontowanym . a w częściach, 
lecz w i'lości stanowiącej razem jeden komplet na 
jeden piec, winny być traktowane jako armatury 
zmontowane i clone wedł. poz. 1036 p. 1 lit. odp., 
zależnie od jak06ci materjału, wykończenia i wagi 
sztuki każdej części. . 

7) Smary do pasów, przyrządzane z olejów mi
neralnych z domieszką olejów żywicznych, stoso
wane celem powiększenia zdolności t>asów utrzy
mywania się na kołach, należy traktować jak 
środki do smarowania skór i clić wedł. poz. 459 
p. odp. taryfy celnej 

8) Mieszaniny otrzymywa·ne z oczyszczonych-
lanoliny, wosku, waseliny, oliwy i t. p. produktów 
przez ~topienie, stosowane jako podkł.ad do wyro
bu różnych maści, kremów, pomad i t. p., stano
wiące w tym stanie ttiewymieniony w taryfie prze
twór chemiczny orj!aniczny, należy clić wedł. poz. 
490 p. 2 taryfy celnej. 

9) Paliwo suche, w postaci białych tahletek 
z metałdehudu znane pod! nazwą "meta", należy 
clić wedł. poz. 490 p. 2 taryfy celnej, jako prze
twór chemiczny orl!aniczny osobno niewymienio
ny. W związku z powyższem unieważnia się odno
śne orzeczeBie, u,roieszczone w wyjaśnieniach dlo 
taryfy cełn ej , przydzielajłlce produkt ten do 
pot;. 275. 

Za Kierownika Departamentu: 
(-) W. Danielewicz, 

Naczelnik Wydziału. 
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165. 

ZARZĄDZENIE 

MitUstrów: Spraw Wewnętrzlłyeb i Skarbu 

z dnia 7 maja 1934 r. 

w sprawie zwolnienia Stowarzyszema: "Liga Obro
ay Powietrzaej i Prżeciwgazowej" ocI opłat stem

płowych. 

Na podstawie art. 49 prawa o stowarzysze
niach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 94, poz. 808) oraz w związku z rozporządze
niem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 11 IPoz.90), zarząc;łm się: 

Stowarzyszenie: "Liga Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej" jest zwolnione od opłat stem
plowych w tych samych rozmiarach, w jakich 
uwolnienie to służy osobom, wymienionym wart. 
16 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stem
plowych (Dz. U. R. P. Nr. 41, poz. 413 z rO'ku 1932). 
Wymienione Stowarzyszenie ,est więc zwolnione 
od opłat stemplowych w l!ranicach, określonych 
wart. 16, 86 (ust. 21, 112 (pkt. 31, 120 (pkt. 1 i 2), 
137 (pkt. 8), 139 (pkt. 1), 144 (pkt. 11, 160 (pkt. 3 
i ust. osł-atfti) powołanej ustawy o opłatach stem
plO'wych. 

Zarządzenie niniejsze ma zastosowanie do 
pism; sporządzonych począwszy od dlnia l kwiet
ma. 1934 r. 

. , 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
l--"-) Bronisław ,fieracki. 

Minister Skarbu: 
t :·::.:) :Wl. Zawadrki. 

DZIAŁ NłEURl~DOWY. 
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Z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. 

. 

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych od
była się pod przewodnictwem inż. Z. Rudolfa, kie· 
rownika referatu techniki sanitarne;, wstępna kon
ferencja zaproszonych rzecZIoznawców w sprawie 
J1Stalenia programu walki z grzybem domowym. 
Zwalczanie grzyba domowego ma wielkie znacze
nie dla budownictwa, gdyż zapO'biega niszczeniu 
drewnianych konstrukcyj, powodując temsamem 
znaczne oszczędności. Zebrani rzeczoznawcy omó· 
wioli całokształt zaj!adnienia walki z j!rzybem za· 
równo z punktu widzenia organiz;acyjneJ!o, jak i 
techniczno-sanitarneJ!o i uznali za konieczne, aby 
przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powsta
ła stała komisja dla or~anizacjiakcji walki z grzy· 
bem domowym. 

Z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. 

W czora; o l!odzinie 8.30 wyjechał do Genewv 
P .. Minister Spraw Zagranicznych Józef Beck. Pa
nu Ministrowti towarzyszą : szef J!abinetu dyr. Dę
bicki oraz sekretarz osobisty p. F rydrych. 
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Z Ministerstwa Skarbu. 

Dnia 27 b. m. o godzinie 12-ej w sali konfe
rencyjnej Ministerstwa Skarbu odbyło się uroczy
ste zakończenie 3-miesięczne~0 kursu dokształca
jącegO' wychowania państwowel!o dla niższych 
funkcjonariuszy Ministerstwa Skarbu, zorganizo
wanego przez Zarząd "Rodziny Urzędniczej" KIJ
la przy Ministerstwie Skarbu, oraz rozdanie na
gród i dyplomów. 

Na uroczystości obecni byli: P. Minister Skar
bu prof. Wł. Zawadlzki z Małżonką, wiceprezes 
Banku Gospodarstwa Krajowego, p. Stefan Sta
rzyński z małżonką, wyżsi urzędnicy Ministerstwa 
Skarbu, panie przewodniczące poszczeJ!ólnych kół 
"Rodziny Urzędniczei", kursiści oraz zaproszeni 
goście. . 

Uroczystość zagaiła p. H. Zawadzka, prze
wodnicząca "Rodziny Urzędniczej" Koła przy Mi
nisterstwie Skarbu. poczem przemawiał nacz. 
Skrzetuski, kierownik kursu dla rużs.zych funkc;o
narjuszy Ministerstwa. Póczem nastą.piło rozda
nie świadectw: trzech ukończyło z odznaczeniem, 
14-tu z wynikiem b. dobrym, 32-ch - z dobrym, 
98 - dostatecznym. Ogółem było około 200 słu
chaczy. Do słuchaczy przemówił sekretarz kursu. 
radca Andrzej Sienkiewicz, w imieniu słuchaczy 
podziękował zarządowi "Rodziny Urzędniczej" i 
wykładowcom Stefan Kowalczyk. 

• • • 

Z dniem 1 kwietnia zarządy gminne i urzędy 
SKarbowe przystąpiły do wymierzania podatku 
wojskowego, którego opłacie podlegają co roku 
osoby, wymienione w par. 1 ro~. Rady Ministrów 
z dn. 24 sierpnia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 89 • 


