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sądowe lub wniosku TOipoczynającego post~powanie 
egzekucyjne. 
. Ponadto, gdy w myśl art. 3 ustawy z dnia 

5 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P.zr.l924N21 poz. "l) 
należytość od rozstrzygni~ć i ugód sądowych, podle
gających urzędowemu wymiarowi została uiszczona 
żnaczkami stemplowemi lub gotówką do rąk urz~d
nika prowadzącego ksi~g~ pieniężną, w zawiadomie
niu (§ 32 rozp. wyk.) należy podać wysokość uIszczo
nej należytości. 

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

Minister Sprawiedliwości: WI. Wyganowski 

'Minister Skarbu: W. arabski 

419. 

Rpzporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 5 maja 1924 r. 

O strawnem i drogowem dla organów sądo
wych w b. dzielnicy austrjąckiej. 

. Na podstawie ,art. XXXIV ustawy z dnia 1 sierp-
ni~ "1895 r. (Dz. Pr. P. austr. N2 112), wprowadzają
ceJ procedurę cywilną w porozumieniu z ' Ministrem 
Skarbu zarządzam co następuje: 

.§/ l. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedli
WOŚCI, wydanem w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
z dnia 19 kwietnia 1921 r. w przedmiocie strawneg~ 
i dro~ow"eęo dla organów sądowych w b. dzielnicy 
austrjaCkler (Dz. U. R. P. N2 36 poz. 221), w brzmie
niu nadanem mu rozporządzeniem z dnia 29 maja 
1923 r. w tymże przedmiocie (Dz. U. R. P. N2 58 
poz. 414) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w punkcie 2 § 1 wyrazy ,,10.000 mk." 
i .. 5.000 mk." zastępuje się wyrazami ,,20 groszy" 
i .. 10 groszy", 

2) w punkcie 6 § 1 wyrazy "po 100 mk." za-
stępuje się wyrazami ~po 1 groszu". . 

§ 2. Rozporządzenie nininiejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem ogłoszenia; jednocześnie traci · 
moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Sprawie
dliwości z dn~ 12 listopada 1923 r. ostrawnem 
i drogowe m dla organów sądowych w b. dzielnicy 
austrjackiej (Dz. U. R. P. N2 116 poz. 933). 

Minister Sprawiedliwości: WI. Wyganowski 

Minister Skarbu: W. arabski 

420. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 30 kwietnia 1924 r. 

w przedmiocie uzupełnienia paragrafu 6 rozpo
rządzenia z dnia 13-go grudnia 1920 r. o post~· 

powaniu celnem. 

Na zasadzie art. 6 i 21 rozporządzenia Ministra 
Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dn. 11 czerwca 
~920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N251 poz. 314) 
I ustawy z dn. 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie 
substancji i przetworów odurzających (Dz. U. R. P. 
N2 72 poz. 559) zarządza się co nastE:puje: 

§ l i Rozdział "a) przywóz" paragrafu 6 prze
pisów z dn. 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu 
celnem (Dz. U. R. P. z 1921 r. N2 11 ' poz. 64) uzu
peł~ia się p:zez. dod.anie nowego punktu (dziewiąte-
go) następującej tresci: . 

, ,,9) , Opium surowe, opium lecznicze, haszysz, 
morfina, kokaina, heroina, wszelkie ich sole i prze
twory, oraz te pochódne, które na podstawie badań 
naukowych będą uznane w drodze rozporządzenia 
Mini~terstw~ Spraw Wewnętrznych (Generalna Dy
rekCJa Słuzby Zdrowia) ,za, wywołujące szkodliwe 
skutki dla zdrowia, wolno sprowadzać z zagranicy 
tylko za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu wydanem 
w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrz
nych(Gen. Dyr. Służby Zdrowia) z zachowaniem 
warun~ów, w tern zezwoleniu zastrzeżonych". 

~ 2. Rozdział "b) wywóz" tegoż paragrafu 6 
przepIsów o postępowaniu celnem uzupełnia si~ 
przez dodanie nowego (trzeciego) punktu tej treści: 

,,3) Opium surowe, opium lecznicze, opium 
do ~alenia i. jego o~padki (~ro~s "~ t. p.). haszysz, 
morfma, kokaina, heroma, wszelkIe Ich sole i prze
twory, oraz te pochodne, które na podstawie badań 
naukowych . będą uznane w drodze rozporządzenia 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Gen. eDyr. Służby 
Zdrowia) za wywołujące szkodliwe skutki dla zdro
wia, można wywozić zagranicę tylko za zezwoleniem 
Ministerstwa Skarbu, wydanem w porozumieniu z Mi
nisterstwem Spraw Wewnt::trznych (Gen. Dyr. Służby 
Zdrowia) z zachowaniem warunków, w' tern zezwole
niu zastrzeżonych". 

§ 3. Rozp.orządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporzą
dzenie z dnia 3 października 1923 r. (Dz. (1. R. P. 
N2 100 poz. , 790). 

Minister Skarbu: W. arabski _ 
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