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Ustaw. Poz. 547 i 548.

547.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw Wewnqtrznych

1923 r. (Dz. U. R. P. N'g 55, poz. 387), wymieniać
kwoty przypadające na tych bruttowców do wypłaty,
obliczone według ustalonej ceny za ropę bruttową,
po potrąceniu opłat tłoczniowych, ubezp ieczeniowych,
należytości wymienionych w § 3 n iniejszego rozporządzenia oraz innych, do których są uprawnieni na
mocy umów.

z dnia 11 lipca 1923 r.

§ 5. Dyrekcja państwowych zakładów naftowych, przekazując w myśl art. 4 ustawy z dnia 1 maja
1923r. (Dz. U. R. P. N2 55, poz. 387), do Pocztowej
Kasy Oszczędności kwoty przypadające na bruttowców poszczególnych kopalń, na podstawie porozumienia z nią co do trybu przekazywania należnych
sum, załączy jednocześnie odnośny czek przelewowy
wraz z konsygnacją kwot przypadających na każdego
bruttowca.
Jeclnocześnie dyrekcja państwowych zakładów
naftowych przekaże właścif ie10m kopalń kwoty, przypadające na nich z tytułu opłat tłoczniowych, ubezpieczeniowych i innych w myśl kontraktów naftowych.

w - sprawie wykonania ustawy z dnia 1 maja
1923 r. w przedmiocie zakupu ropy bruttowej
dla Państwowej F:abryld Olejów Mineralnych
w Drohobyczu.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 1 maja 1923 r.,
w przedmiocie zakupu przez Rząd ropy bruttowej
dla Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych w Drohobyczu (Dz. U. R. P. N'2 55, poz. 387), zarządza si~
co następuje:
§ 1. Organizacje bruttowców utworzone na
podstawie wzorowego statutu, które majet zgodnie
z Dyrekcją Państwowych Zakładów Naftowych ustalać na zasadzie art. 2 u.!tawy z dnia 1 maja 1923 r.
(Dz. U. R. P. N2 55, poz. 387), cenę ropy bruttowej,
winni reprezentować conajmniej 15% ogólnej produkcji ropy bruttowej lub conajmniej 20% tejże ropy
mar~:
.
'.
a) borysławskiej (tustanowickJej i mraźnickiej),
b) schodnickiej i uryckiej,
c) bitkowskiej i wszystkich innych marek wchodnio·małopolskich. ..
d) zachodnio-małopolskiej.
Ministerstwo Przemysłu I Handlu bE:dzie
corocznie do dnia 30 listopada każdego roku w są
dzie apelacyjnym we Lwowie stawiać wniosek o wyznaczenie kuratora dla niezorganizowanych bruttowców na przeciąg jednego roku ' kalendarzowego,
równocześnie podajqc ilość procentową niezorganizowc:nych bruttowców oraz stawiać wniosek C) wyznaczenie superarbitra.
Wniosek na mianowanie kuratora i superarbitra
na rok 1923, postawi Ministerstwo Przemysłu i Handlu najdalej do dni 5-ciu od dl1ia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

§ 3. Dyrekcja państwowych zakładów naftowych ma prawo robić odpowiednie potrącenia procentowe z należności za ropę poszczególnych bruttowców celem pokrycia:
a) należytości skarbowych z tytułu podatku od
kapitałów i rent (art. 4 ustawy z dnia 1 maja
1923 r.) (Dz. U. R. P. N.? 54, poz. 376),
b) kosztów połączonych ze sprawowaniem czynnośCi kuratora,
c) kosztów połączonych z utrzymaniem autoryzowanych organizacji bruttowców, w wysokości uchwalonej ' każdorocznie przez walne
7gromadzenie organizacji, o ile statut tych
organizacji zawierać będzie tego rodzaju po·
stanowienie.
§ 4. Właściciele kopalń naftowych obowiązani
przy wykazCJch ropy, przypadającej na każdego
bruttowca, przedkładanych dyrekcji państwowych zahładów naftowych w myśl art. 3 ustawy z dnia 1 maja
są

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
z dniem ogłoszenia .
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548.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych wydane w porozumieniu z Ministrem
Spraw \Vewn~trznych

z dnia 15 czerwca 1923 r.

w przedmiocie powołania mężczyzn rocznilta
1902 do czynnej służby w o jskowej, oraz poddania

przeglądowi

lekarskiemu

mężczyzn

roczno

1900, 1901, a również tych z pośród roczników
1883-1899, którzy do z e brań kontrolnych nie
stawali, w celu ustalenia ich stosunku do powszechnego

obowiązku służby

wojsJ.;:owej.

Na mocy art. 1,5 i 48, u stęp 2 tymczGlsowej ustawy
z dnia 27pażdziernika 1918 r., o powszech nem obowiązku służby wojskowej (Dz. P. P. P. No 13, poz. 28),
art. 5 ustawy z dnia 7 marca 1919 r., w przedmiocie poboru roczników 1896, 1897, 1898, 1899, 1900
i 1901, do służby wojskowej (Dz. P. P. P. N2 22,
poz. 234) art. 1 p. a ustawy z dnia 15 czerwcCl
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 48, poz. 298), oraz rozporządzeń Rady Ministrów o rozciągnięciu mocy obowiązującej tymczasowej ustawy o powszecnnem obowiązku służby wojskowej: z dnia 19 kwietnia 1921 r.
(Dz. U. R. P. N2 45, poz. 270), z dnia 30 stycznia
1922 r. (Dz. U. R. P. N2 9, poz. 59), z dnia 19 paź
dziernika 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 97, poz. 890) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
1922 r. w przedmiocie zebrafl kontrolnych (Dz. U. R. P.
N2 85, poz. 764) zarządza się co następuje:

§ 1. Przegląd mężczyzn, urodzonych w roku
1902 oraz zgodnie z art. 60 tymcz. ustawy o po-

