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948. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 31 października 1923 r. 

w przedmiocie nowego unormowania opłaty 
pobieranej od prywatnych fabryI~antów wyro

bów tytoniowych za stały dozór skarbowy. 

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 1 czerwca 
1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. N247 
poz. 409) zarządza się co następuje: 

§ 1. Ostanowione w § 6 ust. 15 rozporządze
nia Ministra Skarbu z dnia 29 października 1922 r. 
(Dz. U. R. P. NI! 100 poz. 916) odszkodowanie płatne 
przez prywatne fabryki wyrobów tytoniowych tytułem 
zwrotu kosztów kontrolnych pobierać się będzie 
w częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 10 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 73 poz. 570) 
począwszy od dnia 1 grudnia 1923 r.: 

a) od fabryk opłacających na mocy ustawy 
z dnia 14 maja 1923 r. w przedmiocie pań
stwowego podatku przemysłowego (Dz. U. 
R. P. N2 58 poz. 412) świadectwa przemy
słowe kategorji I - III włącznie w wysokości 
30.000.000 (trzydziestu miljonów marek) mie
sięcznie; 

b) od fabryk opłacających świadectwo przemy
słowe kat. IV - VI włącznie w wysokości 
15.000.000 mkp. (piętnaście miljonów) mie
sięcznie; 

c) od wszystkich innych fabryk w wysokości 
5.000.000 mkp. (pięciu miljonów) miesięcznie. 

§ 2. Prywatne fabryki wyrobów tytoniowych, 
w których władza skarbowa ustanowi dozór skarbo
wy przez dwa lub więcej stale pizydzielone do fa
bryki organa skarbowe, opłacają wymienione w § 1 
należytości w podwójnej wysokości. 

§ 3. Należytości wymienione w § 1 i 2 obo
wiązane są prywatne fabryki wyrobów tytoniowych 
wpłacać miesięcznie zgóry do kas skarbowych, naj
później do dnia 8 każdego miesiąca pod zagroże
niem cofnięcia koncesji. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
Z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. Kucha/'ski 

949. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
Publicznego 

z dnia 19 listopada 1923 r. 

w przedmiocie tal-:'5y aptekarskiej 
(Prace przy recepturze). 

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 1 O ~asadniczej ustawy 
sanitarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. N2 63, 
poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dnia 
18 grudnia 1906 r. (liustr. Dz. Ust. P. N25 z 1907 r.), 
art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. Zbiór praw 
t. XIII, wyd. 1905 r.) oraz §§ 78 i 80 niemieckiej 
ustawy przemysłowej zarządza się co następuje: 

• 
§ 1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 20 stycznia 1922 r., 
wydanego w porozumieniu z fVlinistrem b. Dzielnicy 
Pruskiej w przedmiocie wydawania z aptek środków 
leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. 
N2 11, poz. 100), mogą za pracę przy recepturze 
pobierać ceny maksymalne o 70% wyższe od cen, 
jakie obowiązywały zgodnie z postanowieniem roz
porządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w przed
miocie taksy aptekarskiej z dn. 5 listopada 1923 r. 
(Dz. U. R. P. NI! 114, poz. 918). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 22 listopada 1923 r. Równocześnie traci moc 
obowiązującą rozporządzenie Ministra Zdrowia Pu
blicznego z dn. 5 listopada 1923 r. w przedmiocie 
taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. N~ 114, poz. 918). 

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: Adamski 

950. 

Rozporządzenie Ministra Robót Publicz
nych 

z dnia 7 listopada 1923 r. 

dotyczące taryfy opłat za prace wykonane przez 
zarząd katastralny na obszarze województwa 

poznańskiego i pomorskiego. 

Na podstawię § 55 pruskiej ustawy z dnia 8 lu
tego 1867 roku, dotyczącej dalszego podziału i po
boru podatku gruntowego w sześciu wschodnich 
prowincjach Państwa i zażaleń przeciw nadmiernemu 
obciążeniu podatkiem gruntowym (Zb. Ust. pruskich 
str. 185), oraz art. 1 punkt 6 ustawy z dnia 29 kwiet
nia 1919 roku o organizacji i zakresie działania Mi
nisterstwa Robót Publicznych (Dz. P. P. P. NI! 39, 
poz. 283) zarządza się co następuje: 

§ 1. Za prace wykonane przez Zarząd ' Kata
stralny poJ:iierać się będzie opiaty według następu· 
jącej taryfy: 
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