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34 Dziennik Ustaw. Poz. 16, 17, 18 i' 19. 

Urzędnikami służby zewnętrznej w rozumieniu 
art. 54 ustawy o pallstwowej służbie cywilnej i ni
niejszego rozporządzenia są urzędnicy Poselstw i l'Con
sulatów R. P., DelE.teilcje R. P. przy, Li,dze Narodów, 
Komisarz Generalny R. P. IN Gd:!ńsku i jego za
stępca . Wszyscy inni urzędnicy Ministerstwa Spraw 
'Zagranicznych przebywający służbowo zagI anicą są 
urzędnikami służby wewnętrznej. 

/ § 2. Przenoszenie w stan rozporządzalności 
może nastąpić wówczas, jeżeli wskutek zmiany w or
ganizacji placówki zagranicznej lub ze ' względu na 
dobro służby urzędnik zostaje odwołany a nien;ta dla 
niego czasowo o dpowiedniego stanowiska IN tym sa-

' mym stopniu służbowym <ini na innej placówce za
granicznej, ani w służbie wewnętrznej lV',i n isterstwa 
~praw Zagranicznyc;h. / ' 

§ 3: Urzędnilt w stanie rozporządzalności może 
być w każdej C;hwili powołany z powrotem do służby 
czynnej. O ilel powołanie takie nie nastąpi w ciągu 
pół roku od chwili ' przeniesienia go \V stan rozpo
rządzalności, należy go zwolnić ze służby państwowej 
przy zastosowaniu odnośnych postanowień ustawy 
emerytalnej. 

W wypadkach wyjątkowych może być czas po
zostawienin w stanie rozporządzalności przedłużony 
za zgodą Rady Ministrów ponad okres półroczny, 
najwyżej jednak do roku. 

§ 4. Przez czas pozostawania w stanie rozpo
rządzalności pobiera urzędnik uposażenie, przywiąza
ne do danego stopnia służbowego w służbie we
wnętrznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Czas spędzony w 'stanie rozporządzalności zali
cza się w całości do wymiaru emerytury. 

§ 5. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

§ 6. Rozporządzenie ninie jsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes RadYi Ministrów: W. arabski 

Kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Berton/ 

,17. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 4 stycznia 1924 r . . 

VI sprawie ustalenia przeciętnej warto,ści fran
ka złotego za miesiąc grudzień 19,23 r. 

f'Ja zasadzie art. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 127, poz. 1044) zarządza si~ 
co następuje: 

§ 1. Uzupełnia się tabelę, podaną w § 7 roz- ' 
porządzenia Ministra Skarbu z dn. 18 grudnia 1923 r. 
w sprawie zastosowania stałej jednostki do pcdc:t· 
kó,,'1: spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P. N2 '134, 
poz! 1 '114) oraz IN § 32 rozporządzenia M.inistra Sl<ar
bu z dnia 29 grudnia 1923r. w przedmiocie zmiany 
przepisów o opłatElch sterilplowych · i pol';f<:3wnych 
daninach publicznych, obowiązujących na górnoślą-

skiej CZęSCI wojcwództW'a śląskiego (Dz. U. R.P. 
z 1924 L, N2 1, poz. 6) w ten sPQsób, że przeciętną 
wartość franka złotego za mie~fą<: grudzień 1923 r. 
ustala się na , 956.506 mkp. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży .. 
cie z dniem ogłoszenia . 

Minister Ska rbu: VI. arabski 

18. 
Rozporządzenie Ministra S'karbu 

z dnia 4 stycznia 1924 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 20 f!1ar .. 
c:a 1923 r. w przedmiocie h:ompetenc:ji izb sltar
bowyc:h do zarządzaFlia odpi.ów i zwrotów, oraz 
zniżaniu i umarzania kar pienięinych (grzy_ien) 
lub podwyżek w sprawach, tyczi\cyc:h się' opłat 
stemplowych (naldytości stemplowych i bez
pośrednich) i podatków: giełdowego, oraz spad-

I kowego i od darowizn. 

Na zasadzie art. 13 i 15/ustawy z dn. 31 lipca 1919 r. 
o tymczasowej organizacji władz i urz~dów skarbo
wych (Dz. P. P. P. Ng 65, pot. 391) o raz art. 1 
i 11 ustawy z dnia 6 gwdnia 1923 r. o zastosowa
niu stołej jednostki do obliczartia danin, niektórych 
innych dochodów publicznych ora'z kredyt6vl, udzie! 
lanych przez instytucje państwowe i samorządowe 
(Dz. U. R. P. ,N'g 127, poz. 1044) zarządza się co na-
stE:puje; . / 

§ 1. Kwot~ 100.000 tok.; która wedle § 1 b) 
rozporządzen i a Ministra Skarbu z dnia 20 m arca 
1923 r. (Dz. U. R. P. Ng 49, poz. 341 ) stanowi gra
nicę kompetencji izb skarbowych do zarządzan i a umo
rzer'i zaległości z powodu nieściClgalności wżględnej, 
zastępuje się kwotą 5 franków złotych; , 

§ 2. Kwotę 1.000.000 O1k., do której wedle 
§ 1 c) \vspomnianego rozporządzenia wolno izbom 
skarbowym zniżać lub umarzać na prośbę intereso
wanej osoby kary pieniężne (grzywny) lub podwyżki, , 
zastępuje się kwotą 50 fra~ków złotych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi VI życie 
z dniem ogŁoszenia. ' 

M'inister Skarbu: W. Grabski 

19. 

RozpOrządzenie Miniśtrów Skarbu 9raz 
Przemysłu i Hnndlu 
z dnia 5 styCznia 1924 r. 

w sprawie uzupełnienia wykazu towarów, pod
legających opłacie cła normalnego • . 

Na podstawieart~ 14 rozporządzenia Ministrów 
Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 
1920 r. o taryfie celnej (Dz_ U R. P. N2 51, poz. 31 4) 
\V brzmieniu podanem w § 1 rozporządzenia z dnia 
13 grudnia 1923 r. w przedmiocie uiszczania należ-

./ 
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Mści c~lnyth, wymierzonych w złotych frankach (Dz. 
U. R. P. N:l 135, poz. 1124), zarządza się co następuje: 

' § 1. Do wykazu towarów, zawartego w § 1 
rozporządżenia z dnia 16 listopada 1923 r. VI spra
wie wykazu towarów, pod leg(!\j~cych mnożn i kowi 
celnemu normalnemu (Dz. U. R. P. N2 118, poz. 953) 
w rozumieniu podanem VI § 8 rozporządze nia fv\ini
stra Skarbu z dnia 13 grudnia 1923 r. o ulgach cel
nych (Dz. U. R. P. N2 135, poz. 1126), dołącza si<:: 
następujące towary: 
Pozycja taryfy 

celnej: 
26 p. 1 ' 
26 p. 2 

Na zw a -towaru: 

Chmiel. 
ekstrakt chmielowy i mąka chmi:::lowa 

(lupulina). 
27 p. 2 a, b spirytus surowy .i oczyszczony. 
27 p. 3 spirytus skażony i spirytus do palenia 

z domieszką mydła w stanie stałym, 
, łącznie z wagą bezpośredniego opa-

kowania. 
55 p. 1, podłllg brzmienia taryfy celnej. 
55 p. 2 a, b podług brzmienia taryfy celnej. 
55 p. 3 ,/ podług brzm ien ia t~ryfy celnej. 
55 p. 4 podług brzmienia taryfy celnej . 
66ip. 5 a, b, c podług b rzrn i·~ni(.l taryfy celnej. 
87 p. 4 bCllsańlY toluar'!ski i peruwiClński ; sŁyreks, 

95 p. 2 

,1QO p. 2 
100 p. 3 

104 p. 1 

104 p. 2 
106 p. 2 

106 p.3 
107 p. 1 
lOB p.5 
lOB p.7 
126 p.2 

127 

żywica benzoesO'.va; żywice wonne 
używane do perfumerji: 

Winny kamień (cfemor tartari), winian 
wapnia (calci um · tartaricum) i cytry· 
nian wapnia-nawpół oczyszczone (nie 
w proszku) z właściwem zabarwieniem. 

żelazocJąnki: żółty i czerwony. 
chromiany i dwuchromiany potasu i sodu, 

ałun chromowy. 
chlorki nieoczyszczone: 

a) magnezu, 
b) 'wapnia. . __ 

siarczan magnezu techniczny (só) gorzka). 
octan ołowIu i octan wapnia oczysz-

cżony. -
octan sodu, również topiony. 
podchloryn sodowy. 
kwas winny i cytrynowy. 
kwas s~licylowy. 
materjały farbiarskie roślinne" oprócz 

oddzielnie wymienionych. 
orsela (cudbear), orle<l n (biksyna), cachou 

(katechu), żółcie l1 lakierownny (szut
, gelb). 

149 p. 2 b wyroby bez ozdób wypukłych lub rżnię
' tych; wyroby tłoczone, wyciskane 
i dryJ\owane, r6wnież z dodatkami 
z drzewa, żelaza i innych pospolitych 
materjeł6w. 

Towary 
, mainego. 

powyższe podlegają opIacie cła oor-

§ 2. Niniejsze rozporządzenie nie 
W niczern rozporządzenia o ulgach celnych. 

narusza 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życ i e 
siódmego dnia po ogłoszeniu. .J 

Minister Skarbu: W. Gl'abski 
Minister P~zemys! u i Handlu: Jó.cef Kiedl'oń 

20. 
Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 6 stycznia 1924 r. 

w przedrrtiocie uprawy tytoniu w r. 1924~ 

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dn. 1 czerwca 
1922 r. (Dz. U. R. P. N2 47 poz. 409) o monopol u 
tytoni owym, zarządza się co następuje : 

§ 1. W roku 1924 uprawa tytoniu dozwolona 
jest: 

I. w wojew6dztwie stanis ławowskiem w powia-. -
tach: horodeńskim, kcłomyjskirn, kosowsk im, 
peczeoiżyńskim, rohatyńskim, śniatyńs_kim , 
stanisławowskim i tłurnackim; 

n. w wojew6ciztwi,e tarnopolskiem w powiatach:. 
borszczowskirn, buczackim, (:zortkowskim. hu
siatyńskirn, podhajeckim, skałackim, tarno
polskim, trembowelskim, zaleszczycki m i zba
raskil11; 

lII. w województwie wołyńskiemw powiatach: krze
mienieckim, . dubieńskim 'i ostrogskim, tudzież 
VI południowej części powiatu r6wieriskiego 
po Iinj~ brzegu rzeki Horyń i w południowej 

~,- części powiatu łuckiego po linję kolei ł\owel · 
Zdolbunowo; 

IV. VI województwie białostockiem w powiatach: 
grod,zieńskim i wolkowyskim; , 

V. w \vojewództwie pomorskiem w powiecie 
grudziądzkim; . 

VI. w województwie śląskiem w powiecie ryb
nickim . . 

§ 2. Na oznaczonym powyżej obszarze upra· 
wy tytonj u może uprawiać tytoń tyiko rolnik, który 
otrzymał urzędowe pozwolenie na tę uprawę. 

§ 3. Udzielenie p'ozwolenia na uprawę tyto~ 
niu zaieżnem jest od następujących wymogów: 

" 

1. og6l,na przestrzeń gruntu, zgłoszona pod upra -, 
wę w gminie, w kt6rej okręgu dozwolona 
ma być uprawa, obejmować musi najmniej 
2 ha. 

2. przestrzeń gruntu, zgłoszona pod uprawę przez 
jednego rolnika, nie może być mniejsza niż 
500 mtr.' kwadratowych w jednej nierozdzie-
lonej całości. , 
Przestrzeń gruntu pod uprawę, zgłoszona 
p tzez \\/!aścicieJa. względnie dzierżawcę więk 
szej posiadłości ziemskiej na obszarze upra
wy ty toniu , wymienionym w § 1 p. I, !l , nie 
może obejmować VI gminie dop uszczonej do 
uprawy (§ 3 p. 1) mniej niż 1 ha, a V! gmi
nie niedopuszczonej . do uprawy inIiiej niż 
2 ha. 

§ 4. Pozwolenie na uprawę tytoniu otrzymać 
mogą tylko ci rolnicy, którzy wedle obowiązuj ących , 
ustaw mogą zawierac ważne lImowy, i których, roz
porządzenie niniejsze od uprawy tytoniu nie wy-
1<.Iucza. . 

Od uprawy tytoniu są wykluczen i: , 
a) osoby zasądzone za przemytnictwo lub Z::l 

przekroczenIe przepisów ustawy o monopol u 
ty toniowym. 


