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§ 2. Sprzedawcy wyrobów tytoniowych na obsza
rach województw: warszawskiego, białostockiego, łódz
kiego, lubelskiego, kieleckiego, krakowskiego, lwow
skiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego obowią
zani są utrzymywać stale na składzie wyroby tyto
niowe produkcji rządowych fabryk wszystkich tych 
gatunków, które posiada odnośny rządowy magazyn 
sprzedaży wyrobów tytoniowych, względnie hurtownia 
rejonowa. 

- Przeciw sprzedawcom wyrobów tytoniowych, 
nie stosującym się z własnej winy do postanowień ni
niejszego paragrafu, stosować należy kary przewi
dziane wart. 33 ustęp ostatni ustawy o monopolu 
tytoniowym, z dnia INI 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 47 
poz. 409) a mianowicie w razie skonstatowania prze
kroczenia po raz pierwszy lub drugi grzywnę do 
10.000 mk., w razie zaś powtórzenia się przekroczenia 
po raz trzeci zarządzać będą kompetentne władze 
skarbowe niezależnie od grzywny utratę koncesji. 

§ 3. Oprócz przewidzianych dla przedsiębiorstw 
sprzedaży wyrobów tytoniowych w § § 18, 21 i 24 
rozporządzenia z dnia 20 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 42 poz. · 285) godeł państwowych z ńapisami, 
określającemi rodzaj przedsiębiorstwa obowiązani są 
sprzedawcy zamieszczać nad wejściem do lokalu wy
wieszki lub napisy ze swojem imieniem i nazwiskiem. 
Zamieszczanie wszelkich innych napisów lub nazw 
firmy jest wzbronione. 

§ 4. Wydział Skarbowy Województwa Śląskie
go przedłoży Generalnej Dyrekcji Monopolu Tyto
niowego w terminie do końca lipca 1923 r. w 2-ch 
egzemplarzach tabeleryczne sprawozdanie cp do ob
szaru górnośląskiej części województwa Sląskiego, 
analogicznie jak to zarządzono w § 25 (ustępy 1-4) 
rozporządzenia z dnia 20 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 42 poz. 285) dla Izb Skarbowych na obszarze 
Zjemi Wileńskiej i województw: nowogrodzkiego, 
poleskiego i wołyńskiego. 

W razie zorganizowania przez Generalną Dy- :: 
rekcję Monopol~ Tytoniowego w Górnośląskiej części 
Województwa Sląskiego rejonowych hurtowni tyto
niowych obowiązywać tam będą te same przepisy, 
~tóre obowiązują w Cieszyńskiej części Województwa 
Sląskiego (§ § 28 i 29 rozporządzenia z dn. 20 marca 
1923 r. Dz. U. R. P. Nr. 42 poz. 285). 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłos zenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 

532. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu Ministra 
Przemysłu i Han~lu 

z dnia 7 lipca 1923 r. 

w przedmiocie mnoż.nika celnego normalnego 
i zniżonego. 

Na mocy art. 14 rozporządzenia z dn. 11 czerw
ca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Ne 51 poz. 314) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Poniżej wyszczególnione towary podlega
ją opłacie da z dopłatą walutową normalną (mnożnik 
celny normalny): 
Poz. tar. celn. 
5 p. 5 a) karczochy, szparagi, kalafiory, kapu

sta brukselska, zielony groszek, zie
lona fasola, zielony bób, sałata i szpi
nak - świeże i suszone, 

6 

7 

9 

11 

13 

14 p. 2 . 

15 p. 1 

b) dynie i arbuzy (kawony) świeże. 
Owoce i jagody: 
1) owoce i jagody świeże, solone, mo-

czone, oprócz oddziel nie wymienionych, 
2) b) pomarańcze i pomarańczki świeże, 
4) winogrona świeże. 
Suszone owoce i jagody niecukrzone, 

jako to: 
1) śliwki bez opakowania lub w opa

kowaniu hurtowem o wadze powyżej 30 kg., 
2) figi, daktyle, rodzynki, koryntk i i t. p.; 

śliwki niewymienione w p. L 
U wag a : Suszone owoce i jagody w opa

kowaniu do pół kilograma, łącznie z wa
gą bezpośredniego opakowania. 
Kapary, oliwki zielone i czarne-suche, 

w słonej wodzie lub w oliwie, w beczkach, 
koszy.kach i t. p. naczyniach niezamknię
tych hermetycznie. 

Orzechy: 
1) orzechy, oprócz oddzielnie wymie

nionych, kokosy, kasztany i chińskie orze
chy ziemne, 

2) migdały w łupinkach i bez, 
3) pistacje. 

U wag a: Orzechy przywożone pez łupi· 
nek lub zawierające więcej niż 50f0 
orzechów łuszczonych opłacają cło z do
datkiem 25%. 
Pasztety i przyprawy do potraw, jako 

to: musztarda, soje, pikle, kapary, oliwki 
czarne i zielone, warzywa i owoce w oc
cie, oliwie lub inaczej przyrządzone; w na
czyniach hermetycznie zamkniętych (z wy
Jątkiem wymienionych w' poz. 24); wszel· 
kie kQnserwy oprócz oddzielnie wymienio
nych; łącznie z wagą bezpośredniego opa-
kowania. . . 
U wag ą I: Do tej samej pozycji należą: 

c kapary, oliwki, ogórki i inne marynaty 
. w occie, w opakowaniu wszelkiego ro

dzaju i podlegają cłu łącznie z wagą 
bezpośredniego opakowania. 

U wag a II: Przyprawy do potraw wy
mienione w niniejszej pozycji, w por
celanowych flakonach i słoikach malo
wanych lub inaczej ozdobionych opła
cają cło od właściwej wagi, a słoiki 
; flakony zals:żnie od materjału według 
poz. 76 p. 3. 
Trufle świeże i suszone oraz grzyby 

w occie, oliwie i słonej wodzie, łącznie 
z wagą bezpośredniego opakowania. 

Wanilja i szafra n. 
U wag a I: Wanilja i szafran tłuczone lub 

sproszkowane opłacają cło według tej 
pozycji z dodatkiem 500;0. 
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Poz. tar. celn. 
18 

20 

21 

23 
24 

25 p. 1 a 
27 p. 1 

23 

29 

35 p. 1 

Kawa: 
2) palona w ziarnkach i mielona, 
3) surogaty kawy mielone i prasowane, 

z opakowaniem bezpośredniem. 
U wag n : Esencja i ekstrakt z kawy. 

Herbata: 
11 wszelka, oprócz wymie nione j w p. 2. 
4) Cygara i cygaretki (tyto II krajany, 

zwiJany IN liście tyton iowe), 
6) papierosy. 
Miód sztuczny. 
1) Kakao w proszku bez cukru, łącznie 

z wagą bezpośredniego opakowania, 
2) cukierki, konfi:ury, serki owocowe, 

galaretki o wocowe, proszki i pastylki z cu
krem, owoce w likierach, araku i koniaku, ' 
czekolada i kakao z cukrem, łącznie z wa
gą bezpośredniego opakowania, 

3) kompoty, soki z owoców i jagód, 
syropy, łącznie z wagą bezpośredniego 
opakowania, 

4) marmolady i powidła z owoców 
i jagód, 

5) tureckie łakocie (rahatlukum), hałwa, 
czureze[a, pierniki, ciasta cukiernicze, łącz
nie z wagą bezpośredniego opakowania, 
(] wag a : Soki owocowe z domieszką al-

koholu opłacają do według pozycji 28, 
względnie 27. 
Drożdże prasowane. 
f\r ak, rum, koniak, śliwowica i inne 

wódki: 
a) w beczkach, beczułkach, łącz-nie z ich 

wagą, 

b) w bute lkach, również likiery i nalew
ki w opakowa niu wszelkiego rodzaju, 
łącznie z wagą bezpośredniego opa
kowania. 

Wina winogronowe, o wocowe i jago
dowe: 

1) wszelkiego rodzaju w beazkach: 
a) Z-awierające do 16° alkoho lu (włącz

nie), wraz z wagą beczek, 
b) zc;wieraj ó}ce od 16° do 25° alkoholu 

(włącznie), wraz z wagą beczek. 
2) Wina w buteikach: 

a) niemusujące, zawierające najwyżej 25° 
alkoholu, łącznie z wagą butelek, 

b) musujące, łącznie z wC!gą butelek. 
U wag a l: C/o od win, przywożonych 

VI cysternach wagonowych, oblicza sie: 
od tzeczywlstej wagi wina z dodatkiem 
do niej 25% na tarą. 

U wag I:t II: Wi na zawierające więcej , niż 
25°/0 alkohol u opłacają do ' według 
poz. 27. 
Miód, porter i piwo: 
1) w beczkach beczułkach , łącznie 

z ich wagą, 
2) w butelkach i kamionkach, łącznie 

z wugą naczyr'i. 
S ery wykwintne VI opakowaniu d e ta li

czn ern: drt:wni an'-::nl, ołOl.';:ane rn, bl aszanem 
i t. p.; Z Wilgą bezpośre dniego opakowania. 

, . 

Poz. tar. celno 
37 2) Ryby marynowane w oliwie i fasze-

rowane. 
5) Kawior. 

38 Ostryg,i, raki, homary, krewetki, śUma-
ki i t. p. świeże, solone, marynowane, 
również w opakowan iu hetmetycznem. 

56 p. 2 Skóry futrząne wyprawione, barwione 
niE!barwione: 
a) bobry morskie, lisy ciarne i niebie

skie, szynszyle, sobole, foki prawdzi
we (wyskubane) i gronostaje, 

b) kuny, elki amerykańskie, nurki, bobry 
amerykańskie , cywety, skunksy. 

60 p. 2 Korki do butelek bez dodatków z in-
nych materjałów. 

57 p. 2 Obuwie lakierowane, z materji jedwab-
nej, gotowe i niewykończone. 

57 p. 3 Rękawiczki skórzane wszelkiego rodza-
ju, wyroby karetnicze i galanteryjne, jako 
to: torebki, woreczki, portmonetk.i, port
cygary/ portfele, notesy. 

61 1) c, d) oraz U\vaga 2 do p. 2. 
Wyroby toka rskie (trzonki do bkzy; las

ki i t p. 
3J Wyroby z drzewa rzeźbione (oprócz 

wymienIonych w p. 4 niniejszej pozycti)'; 
wyroby stoIa tskie i tokarskie z malowid
łami, pozłacane .. posrebrzane i bTonzowane, 
albo z takiemi ozdobami. 
U wag a' I: Wyroby tłoczone i prasowane 

z wo}łoku, sku banych powrozów, masy 
papierowej (papier-mache i carton pier
re) oprócz na l eżących do poz. 177 p. 3; 
wyro by z różnych niemetalowych mas; 
wyroby d rewnia ne wytłaczane, praso
wcme, z ozdobami wypala nemi, malo
wanemi, pokryte gipsem en relief opłą
cają do według p. 3, jeżeli mają wy
gląd wyrobów rzeźbionych lub toczo-
nych. , 
4) Wyroby stolarskie, tokarskie i rzeź· 

bi arslcie , z ozdobami z miedzi, stopów mre
dZla:-jych i innych materjałów z inkrustac
jami lub wkbdkami z drzewa (oprócz tafli 
do posadzek), miedzi , s ta li, perłowej rn:asy, 
kości sloniowej, szyldkretu i t. p. (z wy
jątkieni przedmiotów o wadże szt'uki c;lo 
"1,2 kg., opłacejących cło według poz. 215). 
U wag a II: Wyroby, wymienione wp. 3,4, 

cz~ściowo wyplatane lub obite tkaniną, 
skórą i jer lmrtacja" opłacają clo we
dług odpowiednich punktów z dodat
kiem 40%. 
5) Meble miękkie całkowicie obite (wy

tapicerówatle płótnem, tkaninami, śkór~ 
i t. p . • 

62 6) Kwiaty cięte; bukiety i wieńce z kwia-
tów, liści i innych części roślin. 

67 Kamienie szlachetne; kamlet1i~ do ozdo-
by prawdziwe i sztuczne: 

1) kam renie szlachetne (brylanty, dja
m Emty, rubiny, szafiry, szmaragdy); perły 
prawdziwe, . 

, 
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Poz. -tar. celn. 

71 

74 

76 

;'n 

2) inne kamienie do ozdoby prawdziwe 
I sztuczne; korale prawdziwe, również na 
sznurkach, w wiązkach i rzeźbione. 
U w CI' g Ił I: Kami@nie w oprawie ze szla

chetnych metali . oplacają do według 
poz. 148. 
3) materjały do szlifowania i polero

Wania: 
~) na papierze, 
b) na płótnie. 
5) a) Węgle do lamp łukowych o wa

dze sztuki do 3 kg. włącznie. 
2) Kafle do pieców gładkie i z ozdo-

bami wypukłemi (en relief): 
a) jednobarwne, ró\vnież glauzurowane, 
b) wielobarwne, również glauzurowane, 
e) z malowidłami, złocone lub z innemi 

ozdobami. 
2) Przedmioty z porcelany i biskwitu 

.dla ,oZQoby mieszkań białe i jednobarwne, 
lecz bez malowideł, złoceń i ozdób z mie
dzi i miedzianych stopów, 

3) wyroby z porcelany i biskwitu dla 
ozdoby mieszkań, jako to: wazy, statuetki 
i t. p., przedmioty z malowidłami, złoce
niami i ozdobami z miedzi i miedzianych 
stopów; kwiaty sztuczne porcelanowe, rów
nież fajansowe i t. p.; naśladownictwa r.- · 
ślin i ich części lub wyroby z nich, jak 
to: wianki, bukiety i t. p. również z do
datkatni z innych materjałów. 

1) Naczynia szklane perfumeryjne (fla· 
koniki wagi 200 gr. i mniej); 

b) ze szki.a białego, pólbi'ałego i barw
nego (w masie zabarwia ego), bez 
przyszlifow~nych szyjek, korków i po
krywek, oraz bez wyrównanych de- . 
nek i brzegów; 

e) ze szkła wszelkiego gatunku z przy· 
szlifowanemi szyjkami, korkami i po
krywkami, oraZ z wyrównanemi den
kami i brzegami. 

U wag a: Wyroby wymienione wyżej z do
datkami z innych materjałów, jako to: 
korki, części metalowe w syfonach, ple
cionki ze słomy, wierzby, drutu i t. p. 
opłacają cło według' lit. c. 
2) b) przyrządy chemiczne (naczynia 

Siklane), . . 
3) wy toby ze szkła blaiego i półbia· 

lego, szlifowane, polerowane, rżnięte lecz 
bez Ihnych ozdób, z wyjątkiem szkła optycz
nego VI lr.awalkach szlifowanego lub pole
rowanego nie więcej niż z 2-ch stron, 

4) wyroby; oprócz oddzielnie wymienio
nych; ze szkła butelkowego, barwnego 
(w masie zabarWionego), dwuwarstwowego, 
mlecznego, mutowanego (wszelkiemi spo
sobami), karbowanego, z masą spękaną 
(craquele) , lub lodowatą (Eisglass): 

b) szlifowane, polerowane , rznięte. ' 
5) Wyroby, oprócz oddzielnie wymie

nionych, ze szkła wsze lkiego gatunku, oz
dobne, jako to: z wy trawione mi lub ma-

Poz. tar. celn. 
lowanemi wzorami, z malowidłami, emalją, 
złoceniem, srebrzeniem, ozdobami z mie
dzi lub miedzianych stopów i innych ma
terjałów , jak również wyroby wymienione 
w p. 2, 3 i 4 niniejszej pozycji z dodat
kami innych m3terj ałów, chociażby nie sta-
nowiących ozdoby. . 

6) szkło taflowe dęte i lane nieszlłrd
wane i nie polerowane, grubości do 5 mm. 
włącznie: 

a) białe (p rzezroczyste), półbiale i za- . 
barwione, naturalnego butelkowego koloru, 
gładkie bez wzorów i ozdób, o powierzchni 
do 1 m. ' kw. 

78 3) Szyby wymienione w p. 1 z zaprawą 
lustrzaną; wszelkie szkło taflowe grubości 
powyżej 5 mm., o zdobne, z upiększeniorni 
i malowidłami ; szyby składane w oprawie . 
ołowianej, miedzianej i t. p.-opłacają cło 
według p. 1 z dodatkiem 300;0, 

4) szyby, lwymien ione w p. 1, ;;: brze
giem szIifowClnym (brsaut{=) opłacają cło 
według p. 1 z dodatkiem 40%. 

84 Olej skalny ciemny i nieoczyszczony 
(ropa). 

85 Produkty desty lacji oleju skalnego: 
1) nafta i fotogen; oleje: solarowy, pa· 

tafinowy, smarowy, bez domieszki tłusz
czów, 

2) eter naftowy, gazolina, ligroin" i ben
. zynn, 

3) smary i oleje z domieszką tłuszczów 
roślinnych i zwierzęcych. 

107 Chlorek wapna, chlorany: 
1) chlorek wapna: oczyszczony (wapno 

bielące), 
2) chlorany potasu (sól Bertholeta) 

sodu. 
108 4) Kwas octawy. 
110 Sole i preparaty, zawierające złoto. 

srebto i platynę: 
1) sole i preparaty, zawierające złoto, 

srebro i platynę, 
2) azotan s rebra. 

112 1 ) c) Węglik wapnia (karbid), 
d) s pirytus drzewny i aceton. 

3) Wszelkie związki organiczne, zawie
rające jod (oprócz na l eżących' do poz. 135), 

5) b) związki rtęci: sublimat, kalomel. 
cynober, tienek rtęciowy i jego sole, 

c) związki b izm utu : tlenek bismutu, za· 
sadowy azotan bismutu; sole bismll· 

towe kwasów gallu sowe go, garbniko
wego i innyth. 

117 4) Olej rzepakowy lni a ny i ko nopny. 
119 Kosrnetyki i p;JChnidla: 

1) bielidło, róż , puder, 5rodki do f~r
bowania włosów, t rociczki , pomady ko
smetyczne i lcosrnetyki oddzie lnie niewy
mienione, bez alkoholu, ł ą cznie z W1)gą 
bezpoś red niego opakowani a , 

2) wyroby pe rfum eryjne i kosm etyczne, 
zawierające alkohol: perfumy, wody pach-
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nące. (kwiatowe), woda kolońska, elixiry, 
łącznie z wagą bezpośredniego opakowania. , 

M Y d ł a: 
120 1) toaletowe i lecznicze, w stanie płyn-

nym i stałym oraz w proszku, łącznie 
z wagą bezpośredniego opakowania. 

1.30 Ultramaryna (farbka do bielizny) we 
wszelkiej pO,staci t. j. w proszku, jako pasta, 
gałki, pastylki i t. p. w opakowaniach 2 kg. 
i mniej. 

131 2) Biel cynkowa. 
135 Organiczne zwiazki barwiące (barwniki) 

syntetyczne i ich zasady oraz leuko-zwią
zki; pigmenty. 

136 Farby do celów artystycznych w ta-
'.. bliczkach i proszkach, na spodkach i mu

szelkach, w słoikach i ołówkach. 
U wag a: Farby, wymienione w tej po

zycji w opakowaniu detalicznem opła
cają cło łącznie z wagą pudełek według 
poz. 216. 

148 2) a) Wyroby ze zIoŁa, oprócz oddziel-
nić wymienionych, 

b) wyroby ze złota lub platyny z prawdzi
wemi lub sztucznemi kamieniami, per
łami i t. p. 

3) a) wyroby ze srebra, również pozła
cane, prócz oddzielnie wymienionych, 

b) wyroby ze srebra, również pozłacane, 
z prawdziwemi lub sztucznemi kamie
niami, perłami i t. p. 

149 2) a) Sztućce, łyżki, widelce, noże; trzon-
ki do noży, 

3) wyroby z miedzi, stopów miedzi i in
nych metali i stopów, wymienionych w poz. 
143, z ozdobami odlanemi lub rżniętemi 
(oprócz t/oczonych), wykończone lub nie, 
w całości iub rozebrane na części: ornamenty, 
karjatydy, medaljony; biusty, stotuetki i t. p. 

4) Wyroby, wymienione w punktach 1, 
2 i 3 poz. 149 i wyroby, oprócz oddzielnie 
wymienionych, z metali nieszlachetnych, 
pozłacane i posrebrzane, lub też z dodat
kiem kosztownych materjałów (oprócz wy
robów, należących do poz. 215) o wadze 
sztuki: . 

a) powyżej 400 gr. 
b) do 400 gr. (włącznie)_ 

153 2) a, b) Zamki kłódki. 
b) Łańcuchy stawowe (Galla). 

U wag a: Łańcuchy obrobione i polero
wane opłacają cło z dodatkiem 500;0. 
6) Hacele (ocele) do podków końskich. 

154 1) b II) -Haki do obuwia, kółka do obu-
wia, gorsetów, pasów i t. p. 

157 1) Igły do szycia. 
158 Wyroby nożownicze, oprócz należących 

do inn~ch pozycji i oprócz noży maszy-
nowych: . 

3) Wyroby, wymienione w p.p. 1 i 2, 
potłacane, posrebrzane, lub w oprawie po
uacanej, posrebrzanej, platerowanej, z szyld-

Poz. tar. celno 

159 

163 

164 
167 
• 

169 

170 

171 

kretu, perłowej masy, kości słoniowej i ma-
mutowej , albo z ozdobami z tych mater- 'r 

jałów, równ i eż z ozdoba mi ze złota i srebra . . 
U wag a l: Wyroby nożownicze w oprawie 

ze szlochetnych metali według poz. 148. 
Broń ręczna, palna i pneumatyczna; 

gilzy, nab oje, kapiszony i przybory do broni. 
2) Broń palna i pneumatyczna; wraz 

z przyborami, o wadze sztuki: 
a) do 11;" kg. (włącznie), 
b) powyżej 11/4 kg. 

U wag a I: Części broni palnej opłacają cło 
według p. 2_ 

U wag a II: Br0l1 palna w puzdrach i fu
terałach podlega cłu łącznie z ich wagą. 
3) c) wyroby z cyny, metal u brytyjskie-

go i innych stopów cyny, o charak
terze artystycznym i z upiększeniami 
en relief: statuetki, medaljony, po
pielniczki, wazy, rąc.uki i t. p., nieza
leżnie od wagi w sztuce. 

U wag a: Wyroby, wymienione w tej po
zycji, pokryte miedzią lub jej stopami, 
również polerowane lub malowane, 
opłacają cło z dodatkiem 251)/0. 
6) Tubki ołowiane cynowane lup nie. 
Iv\aszyny i aparaty, oprócz wymienio-

nionych w rozporządzeniu o ulgach 
celnych. 

1) a) Przyrządy optyczne (z wyjątkiem wy-
mien ionych w poz. 170): lunety, mi
kroskopy, latarnie projekcyjne; szkła 
optyczne do lunet, lornetek, okula· 
rów i aparatów fotog raficznych. 

.. c) Wstęgi kinematograficzne: 
l. wyświet.k>ne pozytywy, 
II. " negatywy. 

3) e) Ogniwa galwaniczne również Sil 
che i baterje, 

h) latarki elektryczne i ich części, 
d) żarówki w oprawie: 

I. z nitką węglową czystą lub po
krytą metalem, 

II. z nitką metalową i inną. 
III. bateryjne. 

U wag a: Żarówki bez oprawy opłacają 
cło z dodatkiem 500J0. 
Okulary, monokle, lornetki i binokle 

w oprawąch z materjałów pospolitych; ta
kież oprawy bez szkieł. 

U wag a l: Okulary, lornetki i binokle 
w oprawie ze złota , srebra i platyny 
opłacają cło według poz. 148; w .opra
wie z lTJasy perłowej , szyldkretu, kości 
słoniowej i t. p. kosztownych materja
łów, z ozdobami z emalji, pozłacane lub 
posrebrzane, opłacają cło według p. 1 
poz_ 215. 

U wag a II: Wyroby, wymienione w tej 
pozycji; opłacają cło łącznie z wagą 
specjalnych p uzder, futerałów i t. p. 
2) Zegarki kieszonkowe: 

a) w kopertach złotych , 
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172 

, 
173 

185 

188 

b) w kopertach złotych z ozdobami z dro
gich kamieni. 

3) b) Pozytywki, arfy i gramofony, 
4) struny jelitowe. 

U wag a 11: Dziecinne harmonijki, trąbki, 
bębenki i t. p. opłacają do według poz. 
215 p. 4, lit. d. 
Wozy: . 
1) Osobowe: 

a) duże: karety, powozy, faetony, ka
brjolety, keby, landa, dyliżanse i omni
busy, 

b) lekkie: wózki (chars ił bancs), dorożki, 
sanki osobowe i bryczki, 

6) a) karoserje samochodowe, 
9) samochody osobowe, 
10) Motocykle, cyklonetki i t. p. 

U wag a: Powozy z wykończeniem tapi
cerskiem oraz karoserje samochodowe 
opłacają cło z dodatkiem 20%. 
2) g) bibułka do papierosów, biała i ko

lorowa, w książeczkach . 
U wag a: Bibułka do papierosów w ksią

żeczkach opłaca cło łącznie z wagą 
książeczek. 

3) a) Gilzy (tutki) papierosowe, 
r c) karty do gry. 

4) Obicia papierowę i szlaki do nich. 
U wag a: Przędza jedwabna wszelka na 

szpulkach, kanetkach, kartonach i t. p. 
łącznie z wagą tychże. 
3) Tkaniny bawełniane, merceryzowane, 

barwione, tkane wielobarwnie i drukowane, 
zawierające w l kg. wagi powyżej 15 m. kw. 

191 
193 

Uwaga: Chodniki, wycieraczki do nóg i t. p. 
2) Obrusy, serwetki,' ręczniki, chustecz

ki i t. p. 
195 

196 

201 

202 
203 
205 

Jedwabne: chustki, tkane, fulary, wstąż
ki, taśmy, tiul, aksamit, plusz, szenila: 

l) jedwabne: tkaniny, chustki tkane, 
fulary (oprócz wymienionych w poz. 196), 
wstążki, taśmy, tiul, tkaniny wschodnie, 
aksamit, plusz i szenila. 

Fulary jedwabne drukowane po utkaniu 
i chustki. . 

Tkaniny, chustki i szarfy w rodzaju 
kaszmirowych, z osnową wełnianą i wąt
kiem różnobarwnym wełnianym albo różno
barwnym wełnianym i jedwabnym, również 
l domieszką bawełny; kaszmiry prawdziwe 
i francuskie. 

Pasy napędne z sierści wielbłądziej. 
Kobierce wełniane wszelkie. 
Wyroby dziane (pończosznicze), szmuk

lerskie (pasmanteryjne) i plecione: 
1) wyroby dziane: 

a) jedwabne, 
b) półjedwabne. 

U w 'a g a: Bielizna, odzież i drobna kon
fekcja z materjałów wymienionych w p. 1 
a) b. opłacają cło z dodatkiem 10%. 
2) wyroby szmuklerskie (sznury, taśmy, 

frendzle, chwasty i t. p.), wyroby plecione: 
a) jedwabne i półjedwabne. 

Poz. tar, celno 
207 

209 

Koronki i hafty: 
1) koronki i wyroby koronkowe; nie

zszyte hafty i tkaniny haftowane (oprócz 
wymienionych w p. 2); 

a) jedwabne, z szychu, złota i srebra, 
b) wyszywane jedwabiem, szychem, zło

tem i srebrem, 
c) inne oddzielnie nie wymienione. 
. 2) Tkaniny i tiul, nie węższe od 70 cm., 

haftowane z jednego brzegu, o szerokości 
haftu najwyżej do 4 cm. 

a) haftowane jedwabiem, złotem i sre
brem opłacają cło ' według jakości 
tkaniny z dodatkiem 250;0, 

b) haftowane innerni materjałami opła
cają cło według jakoś<;i tkaniny z do
datkie'm 150;0. 

U wag a: Za podstawę wymiaru cła od 
tkanin bawełnianych służy clo według 
p. 3 poz. 187 lub 188. 
Bielizna i odzież, wykończona i niewy

kończona: damskie ' kapelusze, czapeczki 
i inne ubrania na głowę: 

1) Bielizna i odzież, wykończona i nie
wykończona: 

a) zwykła, wykonana z materjałów wy-
~ .. ' mienionych w niniejszem rozporzą

dzeniu, według materjału podstawo
wego z dodatkiem 400;0, 

b) przybrana haftami, koronkami, ozdo
bami i t. p. z dodatkiem 60%, 

2) damskie kapelusze, czapeczki i inne 
ubrania na głowę, przybrane wstążkami, 
koronkami, piórami, kwiatami i t. p. 
U wag a I: F utra, ubiory futrzane i okry

cia zszyte, lecz niepokryte tkaniką, opła
cają cło według jakości futra (poz. 56) 
z dodatkiem 50%. 

U wag a II: Ubiory i okrycia podbite fu
trem, opłacają cło według p. 1 poz. 209. 

U wag a IV: Bielizna, odzież i drobna 
konfekcja z materjałów dzianych (try· 
kotowych) jedwabnych i półjedwabnych. 

Uwagi ogólne do poz. 183/209. 
U w Gl g a lll: Firanki. 
U wag a III: Chustki, serwetki, obrusy, 

kołdry, zasłony (story) i t. p. wyroby 
z materjałów włóknistych, wymienio- , 
nych w niniejszem rozporządzeniu. 

U wag a IV: Firanki obrębione. ' 
U wag a IV: Chustki, serwetki, obrusy. 

kołdry, firanki, zasłony (story) i t. p. 
wyroby z materjałów wymienionych 
w niniejszem rozporządzeniu. obrębione. 

U wag a V: Chustki, serwetki, obrusy, 
kołdry, firanki, zasłony i t. p. wyroby, 
przybrane (lecz nie haftowane) jedwa
biem, szychem (także złotem i srebrem), 
koronkami, tiulem i wszelkimi innemi 
materjałami, opłacają cło według ja
kości tkaniny z dodatkiem 500J0. 

U wag a VłI: Wyroby z domieszką jed
wabiu i szychu opłacają cło wedłlUg 

. jakości tkaniny z dodatkiem 20% 
• 



I 

• 

/ 

Dzrennik Ustaw. Poz. 532. Nil 68.' 

~oz. tar. celn. 
1210 1,. , :~ . Kapelusze i czapki; krążki, stożki, leje 

i t. p. do wyrobu kapeluszy: 
1) kapelusze wykończone i niewykoń

czone: 
a) kapelusze z puchu zwierzęcego, 
b) pilśniowe, wojłokowe i z różnych 

tkanin. 
2) Krążki, stożki, leje i t. p. do wyrobu 

kapeluszy, barwio'ne i niebarwione: 
a) z puchu zwierzęcego, 
b) pilśniowe, wojłokowe i z różnych 

tkanin. 
U wag a I: I~a pelusze damskie, przybrane 

wstążkami, kwiatkami, koronkami i in
nemi materjałami, opłacają cło ' według · 
p. 2 poz. 209. Fasony do kapeluszy 
'damskich z rzadkiej tkaniny bawełnia
nej, krochmalonej, ze szkieletem opła-

( cają cło według p. 1 poz. 210. 
U wa g a II: Czapki futrzane i z obramo

waniem futrzanem opłacają cło ' według 
Uwagi 2 do poz. 209. 
Parasole, parasolki i laski z parasolcimi: 
1) kryte tkaniną jedwabną i półjed-

wabną: 

a) z pokryciem przybranem (koronkami, 
wstążkami , haftami i t. p.), 

b) bez przybrania. 
2) a) z pokryciem przybranem (koron

kami, wstążkami, haftami i t. p.). 
b) bez przybrania. 

Guziki: 
1) z perłowej masy, wszelkie metalowe, 

oprócz złotych, srebrnyth i platynowych 
(poz. 148) i oprócz methanizmów do spinek, 
lniane, bawełniane, wełniane i jedwabne, 

2) porcelanowe, szklane, drewniane, 
kościane i inne. 
U w Gl g a: Guziki opłacają cło łącznie z wag~ 

kartek, do których są przymocowane. 
Pióra ozdobne i sztuczne kwiaty: 
1) przyrządzone pióra i skórki ptasie 

z piórami (z ptaków szlachetnych i zwyk
łych gatunków); pióropusze i tkaniny z pió
rami; łącznie z wagą bezpośredniego opa
kowania. 

2) kwiaty sztuczne i ich części z prz~
dzy i tkanin, również z dodatkiem innych 
materjałów; sztuczne rośliny do ozdoby 
z doąatkiem kosztownych materjałów; łącz
nie z wagą bezpośredniego opakowania; 

3) sztuczne rośliny do ozdoby bez do
datków z kosztownych materjałów; ' kwi3ty 
sztuczne z częściami roślin naturalnych. 

2) Wyroby z sieczki szklanej, pereł nie
prawdziwych i paciorków z drzewa, celu
loidu, porcelany, metalu, kokosu, wosku 
i t. p.; imitacje prawdziwych pereł i korali; I 

z.ameczki metalowe (zatrzaski), lekko po
srebrzane lub pozłacane, z ozdobami z ka
mieni lub pereł sztucznych, jak również 
z dodatkiem innych pospolitych mater,iałów. 

Poz. tar. celn. 
215 

216 

Wyroby galanteryjne i toaletowe, od
dzielnie niewymienione, w całości lub ro
zebrane; zabawki dziecinne: 

1) kosztowne, część składową których 
stanowi jedwab, perłowa masa, korale, 
szyldkret, kość słoniowa, emu!ja, burSityn, 
imitacje drogich kamieni i t. p. koszto'.vne 
materjały, chbciażby z dodatkiem pozł<H:a
nych lub posrebrzanych metali i stopów; 
wyroby oddzielnie niewymienione z perło
wej masy, szyldkretu, kości słoniowej 
i bu rsztynu. 

2) zwyczajne: z częściami, oprawą lub 
ozdobami z nieszlachetnych metali i sto
pów, chociażby ' pozłacanych i posrebrza
nych, z rogu, kości, drzewa, porcelany, 
aluminium, niedrogich kamieni , szkła, mor
skiej pianki, fiszbinu, gagatu, celuloidu, 

. lawy i t. p. pospolitych materjałów; wyro
by oddzielnie niewymienione z rogu, ko
ści, morskiej pianki, fiszb inu, gagatu, ~e
luloidu, lawy, wosku i t. p. 

3) wyroby galanteryjne i toaletowe, od
dzielnie niewymienione z wszelkich nie
szlachetnych metali (z wyjątkiem miedzi, 
cyny i ich stopów), chociażby z pozłaca
nem i i posrebrzanemi ozdobami, bez do
datku innych materjałów, o wadze sztuki 
do l, 2 kg. włącznie. 
U wag a: Wymienione wyroby z miedzi, 

cyny ,i ich stopów opłacają cło według 
poz. 149 pp. 2,3,4 i według poz. 163 p. 3. 
4) zabawki dziecinne: 

~) z kośCi, rogu, drzewa, porcelany, alu
minium, morskiej pianki , fiszbinu, 
gagatu, celuloidu, lawy, galalitu, z dd
datkiem zwyczajnych metali (chociaż
by pozłacanych i pdsrebrzanych) jak 
również tkanin, 

b) zabawki dziecinne z miedzi i jej sto
pów, surówki, żelaza, sŁali, cyny, oło
wiu, ' niklu, cyhku i t. p., bez dodat
ku innych materjałów, chociażby z po
złacanemi i posrebrzanemi ozdobami, 

d) dziecinne harmonijki, trąbki, bębenki 
i t. p. 

U wag a I: Przedmioty, w których złoto, 
Srebro i platyna stanowią główną war
tość, opłacają cło, jal~ wyroby ze złota 
i srebra. 

U wag a II: Wyroby drewniane z ozdoba
mi z miedzi i jej stopów, z wstawka!TIi 
i inkrustacjami, o wadze sztuki powy
żej 1,2 kg., op~acają cło według poz. 61 
p. 4; o wadze sztuki mniej niż 1,2 kg. 
według pp. 1 i 2 niniejszej pozycji. 
Przybory piśmienne, rysunkowo i ma-

larslde: 
1) przybory piśmienne, rysunkowe i ma

larskie, oddzielnie niewymienione, w cało
ści lub -rozebrane, jako to: obsadki do 
piór, kałamarze, obsadki do ołówków, ma
szynki do zacinania ołówków, pieczE;cie 
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i t. p., łącznie z wagą bezpośredniego 
"' opakowania. 

2) Ołówki atramentowe i kolorowe łą· 
cznie z wagą bezpośredniego opakowania. 
U wag a l: Obsadki do piór, do ołówków 

i t. p. przed mioty wyżej wyszczególnia· 
ne z metali szlachetnych opłacają cło 
jak wyroby złote i srebrne. 

217 Lonty smołowane niegutaperkowane. 

§ 2. Wysokość dopłaty walutowej normalnej 
(mnożni ka celnego normalnego), której podlegają to· 
wary, wyszczególnione w § 1 ni niejszego rozpo rzą
dzenia , okreś l a się do nowego zarządzenia na 
1.999.900% agio czyli mnożnik 20.000. 

§ 3. Towary, nieobjęte wykazem, zawartym 
w § 1 nTl'riejszego rozporząd zenif.l, eni obowiązują
cym w dan ej chwili rozporządzeniem tl\inist"rów Skar· 
bu i Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1923 r. 
o ulgach ce lnych (Di. U. R. P. Ng 66, poz. 517), 
optacają cło z dopłatą wa l utową zniżoną, wynoszącą 
75% normalnej, a zatem 1.499.900% czyli mnoż
nik 15'.000. 

§ 4. Rozporządzen ie niniejsze wchodzi w ży
cie 7 dnia po og łoszeniu. 

Jednocześnie z dniem wejścia w życie nm\(~J
szego rozporządzenia tracą moc obowiązującą roz· 
porządzenia: 1) z dn. 14 czerwca ł923 l'. \V przE:G' 
m iocie okreśfenia wysokości m;10żników celnych (Dz. 
U. R. P. Ng 59 poz. 426), 2) z dr:. 26 lipca 1922 r. 
w p rzedmiocie mnożnika celnego no rmalnego i ulgo
wego (Dz. U. R. P. Ni! 67, poz. 612) oraz rozparzą-

_ dźenia w sprawie uzupełnienia, wykazu towarów, za
Wa>rtego w § 1 rozp. z dn. 26 lipca 1926 r. V! przed
m'ibcie mnożnika cełnego normąlnego i ulgowego: 
3] z dnia 20 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. Ni! 106, 
poz. 988); 4} z dn. 25 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. 

I N2 12, poz. 80), 5) z dn. 17 rutego 1923 r. (Dz. U. 
R. P. N!t 19, poz. 131), 6) z dn. ,9 maja 1923 r. (Dz. 
U. R. P. N2 50, poz. 356). ' 

Minister Skarbu: H. Linde 
Ministe'r Przemysłu i Handlu: W. Kucbarski 

533. 

Rozporządzenie Ministra \Vyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego 

z dnia 21 czerwca 1923 r. ' 

w sprawie uproszczonych egzaminów pal1stwo
wy ch na nauc:t:yciełi szkó~ średnich ogólno
kształc~cych i seminarjów nauczycielskich. 

Na mocy art. 7 ustawy z dn. 26 wrzesnia 1922 r. 
dotyczącej kwalifikacji zawodowych do nauczania 
w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach 
nauczycielskich państwowych i prywatnych (Dz. U. R. P. 

, M! 90, p oz. 828) zarządza slę co następuje : 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. UstanaWia się na czas do końca 1928 r. 
Upl'osZ!czone egzaminy państwowe na nauczycieli 

szkół wyżej wymienionych, według następujących 
przepisów: 

§ 2. Do egzaminu uproszczonego mogą być 
dOpUSZCl,~J ne: 

n. Osoby, które przed końcem 1921 r. były 
czynne jako n~uczyciele w szkołach średnich 
ogólnol,szbłcących lub seminarjach nauczy- , 
cielsk ich na obszarze Państwa Polskiego, 
jeżeli: 
a) posiadają ofjywatels~l}Jo polskie, 
b) ukończyły szkołę średnią ogólnokształcącą 

lub seminarjum na uczycielskie; 
c) ukończyły przed końcem s ierpnia 1921 r. 

25 bt życia; 
o raz albo 

d) odbyły przed końcem sierpnia 1921 r. 
conaj m niej 3·letnią szkolną praktykę nau
czyc i elską, uznanq przez }V\inistta Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego za 
z a ci a wa l Cl j Gl c ą, w wymiarze conaj mniej 
14 godzin tygodniowo, z czego conajmniej 
dwa lata w szkole średniej ogólnokształ
cącej lub seminarjum na\-lczycielskiem; 

albo \ ' , 
e) odbyły przed upływem 1928 r. conajmniej 

, 3-letnią praktykę nauczycielską w szkole 
ś redniej ogólnokształcącej i"ub seminarjum 
nauczycieJskie:n w wymiarze przynajmniej 
14-tu godzin tygodr!iowo, uznaną przez 
Ministra \V~'znc:ń Religijnych i Oswiece nia 
Public:meJo za VI y b i t n ą . 

B. Osoby, l~tóre przed Końcem 1921 r. nie były 
czynne w szkołach średnich ogólnoksz tałcą· 
cych lub ~;c minarj a ch nauczycie lskich, a były 
czynne, jako nauczyciele w szkołach powszech· 
nych, pod warun!<ami wymienionymi pod lit. 
a) b) c) i e). ' 

W wypadkach wyjątkowych może Minister 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
dopuścić do egzaminu uproszczonegb kandy
data, nlespełn iającego jednego z warunków 
wymie:lionych pod lit. a) b) lub c. 

§ 3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu 
nauczycie l czynny wnosi drogą służbową przez dy· 
rekcjE; szkoły do wbściwego Kuratorjum Okięgu 
S:::l<olnego, które przesyb je Ministe rstwu Wyznań 
Retigijl'1ych i OświecenIa publicznego; każda inna 
osoba wnosi podanie wprost do Min isterstwa Wyzna.ń 
f~aJigijnych i Oświecenia Publicznego. W podBniu 
naiety wymiei1ić: 

1) język wykładowy, w jakim k"ndydat chce 
nauczać; 2) przedmiot, z l~tórego ewentualnie prze d
mioty, z których egzamin zamierza zdawać; 3) dane, 
dotyczące specjalnego przygotowania kandydata, a mo· . 
gące być uwzgkdnlo:1emi przy egzami nie piśmien· • 
nym (lektura, działy nauki i t. d.), w myśl programu 
wymagarl z pos2.czególnych przedmiotów, (§ 22), 4) 
I<omlsję EgzamW!acyjną, przed którą kandydat chce 
zdawBć egzamin; nadto należy dJłączyć: fotografję, 
metryk~ urodzenb, dowód obywatelstwa polskiego, 
świadectwo ukończeni a szkoły średniej ogólnokształ· 
cącej lub semi narjum nauczydeiskiego, świadectwo 
odbytej praktyki szkolnej. wystawione przez właściwe 


