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b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego (Dz. U. R. P. 
.N2 70, poz. 470) zarządza się co następuje: ' 

§ 1. Rewizji zakładów złotniczych dokonywa 
urządnik probierczy, zaopatrzony w urzędowe upo
ważnienie w obecności właściciela zakładu lub jego 
zaste;pcy. Rewidującemu urzędnikowi towarzyszy 
w charakterze pomocniczym drugi urzędnik probierczy. 

§ 2. R.rt. 543 rosyjskiej ustawy probierczej 
uchyla si!:;. 

§ 3. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

901. 

Rozpor~ądzenie Ministra Skarbu 
z dnia 26 października 1923 r. 

w przedmiocie ustawiania w gorzelniach na 
obszarze województw: krakowskiego, lwow
skiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lu
belskiego i kieleckiego aparatów kontrolno
mierniczych 'wytwórni krajowych, wydane w uzu
pełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dn. 
29 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 42 poz. 287). 

Na zasadzie § § 31, 51, 52 i 101 Bustr. ust. 
o opodatkowaniu spirytusu z 20 czerwca 1888 r. (austr. 
Dz. U. P. N2 95) zmienionej częściowo ces. rozp. 
z 17 sierpnia 1899 r. (austr. Dz. U. P. N!~ 120 II) oraz 
art. 302 ros. ust. akc. 1901 (ros. ,Zb. Pr. t. V) za
rządza się co następuje: 

§ 1. W nowouruchomianych gorzelniach tu
dzież gorzelniach nie posiadających dotąd aparatów 
kontrolno - 'mierniczych na obszarach województw: 
krakowskiego, lwowskiego, stanisłatrowskiego, tarno
polskiego, lubelskiego i kieleckiego można ustawiać 
oprócz spirytusomierzów wytwórni' M. Bobra we 
Lwowie także i alkoholomierze sa.moczynne wytwórni 
"Technika Gorzelnicza" w Warszawie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 
ogłoszenia. . 

Minister Skarbu: W. Kucharski 

902. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 29 października 1923 r. 

w przedmiocie sprzedaży wyrobów tytoniowych. 

Na podstawie art. 13 i 62 ustawy o monopolu 
tytoniowym z dnia 1 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. 
N2 47 poz. 409) zarządza sie: co następuje: 

§ 1. fU do czasu utworzenia normalnych re
jonowych hurtowni tytoniowych na obszarze woje~ 

wództw: poznańskiego i pomorskiego obowiązani są 
istniejący tam obecnie hurtowi sprzedawcy wyrobów 
tytoniowych (§ 20 rozporządzenia z dnia 29 paździer
nika 1922 r.-Dz. U. R. P. N2 100 poz. 916) wykupy
wać wyroby tytoniowe w Państwowym Magazynie 
wyrobów tytoniowych w Toruniu wzgl. w Poznaniu, 
po ewentualnem zorganizowaniu tam takiego Maga
zynu, za potrąceniem od ceny taryfowej ustalonej 
prowizji detalicznej i hurtowej. 

fĄinimalną ilość rządowych wyrobów' tytoniowych 
jaką hurtownik winien wykupić przynajmniej raz w mie M 

siącu ustala si~ na 100.000 szt. papierosów wzgl. 100 kg. 
tytoniu lub 10.000 szt. cygar. Zakupiony w powyższy 
sposób towar będą mogli hurtowi sprzedawcy sprze
dawać sami detąlicznie wprost konsumentom, obo
wiązani będą sprzedawać je również detalicznym 
sprzedawcom swego powiatu za potrąceniem od ceny 
taryfowej ustalonej prowizji detalicznej. Po zaspo
kojeniu zapotrzebowania detalicznych sprzedawców 
swego powiatu będą mogli hurtowi sprzedawcy sprze
dawać nabyte rządowe wyroby, w miarę zapasów, 
również innym detalicznym ~przedawcom na obszarze 
województw: poznar'lskie go i pomorskiego. 

§ 2. Detaliczni sprzedawcy wyrobów tytonio
wych na obszarze województw: poznańskiego i po
morskiego zaopatrywać się będą w rządowe wyroby 
tytoniu w zasadzie u hurtowych sprzedawców w spo
~pb wymieniony w § 1 niniejszego rozporządzenia. 

Niezależnie od powyższego będą mogli oni za
kupywać rządowe wyroby tytoniowe bezpośrednio , 
w Par'istwowym j\~agazynie wyrobów tytoniowych 
w Torunitl względnie w Poznaniu za potrąceniem od 
ceny taryfowej ustalonej prowizji detalicznej, po po
trąceniu zaś prowizji detalicznej i hurtowej jedynie 
pod warunkami wymienionemi w § 5 niniejszego 
rozporządzenia. 

§ 3. Tak hurtowi jak i detaliczni sprzedawcy 
wyrobów tytoniowych na obszarze województw: po
znańskiego i pomorskiego obowiązani są utrzymywać 
stale na składzie wyroby tytoniowe rządowej produkcji. 

§ 4. Przeciw sprzedawcom niestosującym się 
do postanowień §§ 1 - 3 niniejsIego rozporządzenia 
stosować należy I<ary takie, jak przewidziano VI § 2 
ustęp drugi rozporządzenia z dnia 17 maja 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 68, poz. 531). 

§ 5. f\i do czasu utworzenia normalnych re-
• Jonowych hurtowni tytoniowych na obszarze woje

wództw: poznańskiego i pomorskiego detaliczni sprze
dawcy wyrobów tytoniowych na obszarze tych wo
jewództw oraz województw: nowogródzkiego, . pole
skiego, wołyr'iskiego i Ziemi Wileńskiej otrzymywać 
będą ustaloną prowizję (rabat) detaliczną i hurtową 
o ile wykupywać będą w Państwowych Magazynach 
wyrobów tytoniowych naraz conajmniej ilości ponad . 
100.000 sztuk papierosów względnie 100 kg. tytoniu 
lub 10.000 sztuk cygar. 

W takich wypadkach nabywają oni prawa i przyj
OJują obowiązki określone ,w § 15 ustęp 4 b, rozpo
rządzenia z dnia 20 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 42 
poz. 285) Detaliczni sprzedawcy na obszarze woje
wództw: poznańskiego i pomorskiego obowiązani są 
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