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Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 5 stycznia 1923 r. 

w przedmiocie uchylenia ustawy o poborze 
należytości ekwiwaientowej w b. dzielnicy 

austrjacltiej. 

Na podstawie art. 6 ustęp 2 ustawy z dnia 
7 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 38 poz. 315) za
rządza się co następuje: 

§ 1. Uchyla się moc obowiązującą przepisów 
o należytoś~ i ekwiwalentowej, zawartych (w poz. tar. 
106 B. e.) austr. ustawy z d~ia 13 grudnia 1862 r. 
(austr. Dz. U. P. N2 89) wraz z późniejszemi usta
wami i rozporząqzeniami, do tejże należytości się 
odnoszącemi. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia )923 r. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: B. Markowski 

35. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 5 stycznia 1923 roku 

o zwinięciu kas skarbowych, istniejących poza 
siedzibą inspektoratów skarbowych w Mało

polsce. 

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymc.zasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P. N2 65 poz. 391) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Zwija się istniejące poza siedzibą inspe
ktoratów skarbowych następujące kasy skarbowe 
w Małopolsce: . 

a) w okręgu izby skarbowej we Lwowie w miej
scowości Dukla, 

b) w okręgu izby skarbowej w Krakowie w miej
scowośCiach: Kalwarja, Kęty, Krościenko, 
Mszana dolna iSkawina . . 

§ 2. F\gendy zwiniętych niniejszem rozporzą
dzeniem kas przechodzą na kasy skarbowę, istnieją
ce w siedzibie właściwego inspektoratu skarbowego. 

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

Kierownik Ministerstwa Skarbu: B. Markowski 
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36. 

Ro~porządzenie , Rady Ministrów 
z dnia 11 stycznia 1923 r. 

O tępieniu nadużyć handlu pośredniczącego 
przedmiotami powszedniego użytku. 

Na ~asadzie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r., 
o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. U. R. P. N2 67, 
poz. 449) w brzmieniu' ustawy z dnia 5 sierpnia 
1922 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dn. 2 lip
ca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej, (Dz. U. 
R. P. N2 69, poz. 618) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zakazuje się wykupowania celem dalszej 
odprzedaży przedmiotów powszedniego użytku: • 

a) na ulicach miasta; o ile nie stosuje się art. 18, 
ustawy o zwalczaniu lichwy wojennej; 

b) na targach, w godzinach, przeznaczonych za
rządzeniem władz, uprawnionych do wydawa
nia takich zarządzeń, dl a bezpośredniego zao
patrywania się spożywców. 

§ 2. Zakazuje się skupowania na wsi od pro
ducentów rolnych przedmiotów powszedniego użytku, 
cele m dalszej odprzedaży, przez osoby do handlu na 
podstawie świadectw przemysłowych nieuprawnione 
i nie posiadające własnych miejsc sprzedaży w mia
stach, lub uprawnień do handlu domokrążnego. 

§ '3. Ni estosowanie się do postanowień niniej
szego rozporządzeni a lub zarządzeń wydanych na je
go podstawie karane będzie w drodze administracyj
nej w myśl art. 4 ustawy z dn. 2 lipca 1920 r" 
o zwalczaniu lichwy wojenn ej (Dz. U. R. P. N267, poz. 
449) w brzmieniu ustawy z. dnia 5 sierpnia 1922 r. 
w przedmiocie zmian w ustawie z dn. 2 lipca 1920 r. 
O zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. U. R. P. N2 69, poz. 
618) aresztem do 3 miesięcy i . grzywną do miljona 
marek łącznie lub jedną z tych kar. 

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrom Spraw Wewnętrznych, Sprawie
dliwości, Skarbu, oraz Przemysłu i Handlu. . 

I . , 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wewnętrznych: Sikorski 

Minister Sprawiedliwości: W. Makowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: B. Markowski 

Kierownik Ministerstwa Przemysłu i HandllJ'( 
, Henryk Strasburgeze 
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