
1544 Dziennik Ustaw. Poz. 1053, 1054 i 1055. N2 128. 

1053. 

Rozporządzenie Ministra Reform RoJnych 
z dnia 1 grudnia 1923 r. 

w przedmiocie zmiany !·wmpetencji terytorjaJ
nej powiatowych urzędów ziemskich w Sam

borze i Stryju. 

Na zasadzie art. 21 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. o ·zakresie działania f"' inistra Reform Rolnych 
i organizacji urLędó"vJ i komisj i ziemskich (Dz. U. 
R. P. N2 90 poz. 706) zarządza si~ co następuje: 

§ 1. Wydziela się z kompetencji powiatowego 
urz~du ziemskiego w Samborze powiat turczański. 

§ 2. Włącza się do kompetencji terytorjalnej 
powiatowego urzędu ziemskiego w Stryju powiat 
turctański. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem 1 stycznia 1924 r. 

Minister Reform Rolnych: S. Oslecki 

1054. , 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia ·13 grud,nia 1923 i: 

W przedmiocie wykupienia 6% złotych bonów 
skarbowych Serji ID. 

Na podstawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 22 marca 
1923 r. w przedmiocie wypuszczenia 6% złotych 
bonów skarbowych (Dz. U. R. P. N2 33 poz. 215), 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Wypuszczone z dniem 15 czerwca 1923 r. 
na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
13 czerwca 1923 r. o powiększeniu sumy emisji 
Serji I ft oraz o wypuszczeniu Serji I D 6% złotych 
bonów skarbowych (Monitor Polski N2132) 6% złote 
bony skarbowe Serji I D z datą płatności w dniu 
15 grudnia 1923 r. płatne są w markach polskich po 
kursie 629.000 mkp. za jeden złoty. 

. § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 15 grudnia 1923 r. 

Minister Skarbu: W. 1\uc!;t1l'ski 

1055. 

Ro~porządzeńie MinIstrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu 

z dnia 13 grudnia 1923 roku 

W przedmiocie mnożnika celnego normalnego 
i zniżonego. . 

Na mocy art. 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 
1920 r. o taryfie cetnej (Dz. U. R. P. NI! 51 poz. 314) 
zarządza si~ co następuje: 

§ 1. Wysokość dopłaty walutowej normalnej 
(mnożnika celnego normalnego), której podlegają 
towary wyszczególnione w § 1 rozporządzenia Ministrów 
Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 16 listopada 
1923 r. w sprawie wykazu towarów, podlegających 
mnożnikowi celnemu normalnemu (Dz. U. R. P. NI! 118 
poz. 953), określa się do nowego zarządzenia na 
89.999.9000/0 agio, czyli mnożnik 900.000. 

§ 2. Towary, nieobjęte wykazami, zawartemi 
w §§ 1 rozporządzeń z dnia 16 listopada· 1923 r. 
w sprawie wykazu towarów, opłacających cło w mo
necie złotej (Dz. U. R. P. NI! 118 poz. 954) i z dnia 
16 listopada 1923 r. w sprawie wykazu towarów, 
podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu 
(Dz. U. R. P. N2 118 poz. 953), ani obowiązującem 
w danej chwili rozporządzeniem Ministrów Skarbu 
oraz Przemysłu i Handlu z dn. 28 czerwca 1923 r. 
o ulgach . celnych (Dz. U. R. P. N2 66 poz. 517), 
przedłużonem rozporządzeniem z dn. 22 paźdz.ierni
ka 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 109 poz. 871) i częścio

Owo zmienionem' rozporządzeniem z dn. 16 listopada 
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 118 poz. 952) opłacają cło 
z dopłatą walutową zniżoną, wynoszącą 67.499.9000/0 
czyli mnożnik 675.000. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży. 
cie 3 dnia po ogłoszeniu. ' 

Jednocześnie z dniem wejścia w życie ' niniej
szego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozpo
rządzenie z dnia 30 listopada 1923 r. w przedmiocie 
mnożnika celnego' normalnego I zniżonego (Dz. U. 
R. P. N2 122 poz. 995). 

Minister Skarbu: 1\uc!;t1l'ski 

Minister Przemysłu I Handlu: SzydloW8ki 
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