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narodowa Umowa, dotycząca prenumeraty dzienników 
i czasopism, która słowo w słowo brzmi jak następuje: 

ayant eŁe signe a Madrid Je trente novembre mil 
neuf cent vingt, Rrrangement, dont la teneur suit: 

(Tekst umowy zawiera załącznik do niniejszego numeru). 

Zaznajomiwszy się z powyższą Umową uzna
liśmy ją i uznajemy za słuszną, zarówno w całości, jak 
i każde z zawartych w niej postanowień, oświadczamy, 
że jest przyjętą, ratyfikowaną i zatv/ierdzoną i p.rzyrze· 
kamy, że będzie niezmiennie zachowywaną. 

Na dowód czego, wydaliśmy Hkt niniejszy, opa
trzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

W Warszawie, dn. 13 marca 1923 r. 

S. Wojciecbowski 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

Sikorski 

Minister Spraw Zagranicznych: 
Al. Skrzyński 

Ryant vu et examine Jedit Rrrangement, Nous 
l'avons approuve et approuvons en toutes et chacune 
des dispositions, qui y sont contenues, declarons 
qu'il est accepte, ratifie et confirme et promettons, 
qU"il sera inviolablement observe. 

En Foi de Quoi, Nous avons donne les pre
sentes, revetues du Sceau de la Republique. 

fi Varsovie, Je 13 mars 1923. 

S. Wojciecbowski 

Par Je President de la Republique 
Le President du Conseil desMinistres: 

Sikorski 

L.e Ministre des Rffaires Etrangeres: 
Al. Skrzyński 

851. 

Oświadczenie Rządowe 

z dnia 1 czerwca 1923 r. 

w przedmiocie złożenia dokumentów ratyfil{acyjnych Polski, dotyczących szeSC1U układów po .. 
cztowych, podpisanych w .Madrycie dniu 30 listopada 1920 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 31 Światowej Konwencji Pocztowej, 
podpisanej w Madrycie dn. 30 listopada 19;~O r. oraz odnośnych artykułów: 

1) Międzynarodowej umowy o wymianie listów i pudełek z podaną zawartością; 
2) Międzynarodowej l'\onwencji o wymianie paczek pocztowych; 
3) iV\iędzynarodowej umowy o przekazach pocztowych; 
4) Międzynarodowej umowy o zleceniach pocztowych; 
5) Międzynarodowej umowy \V spri!wie prenumeraty dzienników czasopism, podpisanych 

tegoż dnia 30 li stopada 1920 r. w Madrycie, 
złożone zostały dnia 14 kwietnia 1923 roku dokumenty ratyfikacyj ne Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczące 
wymie nionych wyżej Konwencji i Umów pocztowych, w Hrchiwllch Hiszparlskiego Ministerstwa Stanu 
w Madryc.ie. 

Minister Spraw Zagranicznych: M. Seyda 

-------'----------
852. 

Rozporządzenie Rady l\t\inistrów 
z dnia 15 października 1923 r. 

w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłosl.eJ1. 
statystycznych przy zagranicznym obrocie to

warów. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 paździe r
nika 1919 r. o organizacj i statystyki administracyjnej 
(Dz. U. R. P. N2 85, poz. 464) zarz;:idza się c:.' na
stępuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady fv\inistrów z dnia 
10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki Ce lnej 
(Dz. U. R. P. N2 107, pOl. 783) wprowadza się na
stępujące zmiany: 

a) w § 45 naJnlzszy wymiar opłaty statystycznej 
u iszcza nej od 1 zgłoszenia podwyższa sie: 
do 600 mk. , 

b) VI § 46 opiaty od każdych 100 kg. towarów 
nieopakowanych podwyższa się do 1.000 Olk. 
a od każdych 100 kg. towarów opakowanych 
w całości lub częściowo do 4.0DO Olk. 

Opiatę statystyczną od węgla kamien
nego, brunatnego i torfowego, cegiełek wę~ 
glowych (brykietów) oraz koksu i torfu 
(poz. 79 taryfy celnej z dnia 4 listopada 
1919r.-Dz. U. R. P. N2 95, poz. 510) pod
wyższa się do 300 mk. od 100 kg. 

c) w § 47 opłaty zostają podwyższone do: 
22.000 mi<. od 1 sztuki koni lub bydła rogatego, 
12.000 mk. od 1 sztuki owiec lub świń, 
2.000 mk. od 1 sztuki ptactwa wszelkiego, 
4.000 mk. od 1 sztuki innych zwierząt żywych. 
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§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi VI życie 
z dniem 1 listopada 1923 r. 

Równocześnie traci moc obowiązującą rozpo
rZCjdzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1923 r. 
(Dz. '"U. R. P. N!! 91; poz. 713). 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiel'llik 

853. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 15 października 1923 r. 

W sprawie przedłużenia czasu pracy w cukro
wniach w r. 1923-1924. 

Na zasadzie art. 6 p. d ustawy z dnia 18 gru
dnia 1919 r. o czasie pracy VI. przemyśle i handlu 
(Dz. U. R. P. z r. 1920 N2 2 poz. 7) zarządza si~ co 
następuje: 

§ 1. W cukrowniach, w których czas kam
panji trwa nie dłużej, niż 6 tygodni, może inspektor 
pracy właściwego okręgu zezwolić na przedłużenie 
czasu pracy w okresie trwania kampanji r. 1923/24 
ponad 8 godzin, najwyżej' jednak do 12 godzin na 
dob~, w każdym dniu tygodnia, nie wyłączając nic
dzieli, w tych działach produkcji, w których praca 
odbywać 'się musi bez przerwy. 

§ 2. W cukrowniach, w których czas kam
panji trwa dłużej, niż 6 tygodni, rno~ Minister Pra
cy i Opieki Społecznej w wypadkach wyjątkowych
po stwierdzeniu przez inspektora pracy właściwego 
obwodu niemożności wprowadzenia trzeciej zmiany 
pracownikÓ\'" VI poszczególnych działach produkcji
udzielić zarządowi cukrowni pozwolenia na przedłu
żenie czasu pracy pewnych kategorji pracowników 
na zasadach w § 1 niniejszego rozporządzenia za
wartych. 

§ 3. Przy określaniu wynagrodzenia za pra
ce: w godzinach nadliczbowych stosuje się art. 16 
ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy 
w przemyśle i handl u. 

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na 
przeciąg trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Smó!ski 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

854. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 13 października 1923 r. 

w celu wykonania rozporządzenia Rady .Mini
st rów z dnia 11 paździemilta 1923 r. w przed
miocie po(hvyższenia aki::yzy od wina musują-

cego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na mocy § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 11 października 1923 r. w przedmiocie pod
wyższenia akcyzy od wina musującego (Dz. U. R. P. 
N2 104, poz. 811) zarządza się co następuje: 

§ 1. Wytwórcy wina musującego obowiązani 
są cały zapas opasek podatkowych zakupionych po 
dotychczas obowiązujących niższych cenach złożyć 
wraz z asygnacją w kasie skarbowej do dodatkowe
go ostemplowania i zapłacić różnicę między dotych
czasową, a nową ceną sprzedaży, kwit zaś dołączyć 
do rachunku opasek podatkowych. 

Kasy skarbowe obowiązane są pobrać dodat
kowy podatek i zapisać w rejestrze dodatkowych 
opłat od wina musujilcego :..... odnośną konsygnację 
dołączyć do rejestru i wydać pokwitowanie wraz 
z przestemplowanemi opaskami. 

Kasy skarbowe obowiązane są wydawać opaski 
posiadane na składzie po nowych cenach. -

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc obo
wiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 
3 października 1923 r. (Dz. U. R. P. N2102, poz. 801). 

Minister Skarbu: W. Kucbal'ski 

855 •. 

Rozporządzenie Ministra Przem~słu 
i Handlu 

z dnia 15 października 1923 r. 

O podwyższeniu opłat za czynności urzędów 
miar. 

Na podstawie art. 23·go dekretu o miarach 
z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. N2 15 poz. 211), 
rozporządzen i e] IV\inistra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 
28 maja 1921 r. o miarach (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. 
N!! 20 poz. 138), rozporządzell Rady Ministrów: z dnia 
17 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 100 poz. 716), 
z dnia 5 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. N!! 104, 
poz. 752) i z dnia 16 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. 
N2 52, poz. 470), oraz na podstawie § 16 ustawy 
Rzeszy Niemieckiej z dnia 30 maja 1908 r. o mia
rach (Dz. U. Rzeszy Niemieckiej str. 349) i § 1 
ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lu
tego 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 28, poz. 166) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Wszystkie bezwzględne stawki opłat, wy
mienione w rozporz'ldzeniu Ministra Przemysłu i Han
dlu z dnia 1 maja 1923 r. o opłatach . za czynności 


