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Służba radjo'wa w portach wojennych: 

§ 1. Cudzozi.ems~dte okręty wojenne i: cudzo
ziemskie woj·enne s t a1t:k i pow;e.trzn,e, znajdujące się 
w pOl"'Cie wo·jennym lub na redzi~ w poibli'żu portu 
wojennego morskiego, wiJnny uzyskać upoważnien~e 
do n.adawani·a rad!jotele·grah:zn.ego lub radjo.tel,efo
niczne,go od właściwych władz Portu Wo'jennega, po
da!jąc ' długość i typ fali ora.z przypU!szczalny czas 
i godziny nadawania. 

§ 2. . W'szelkile cudzozi-emskiet polskie statki! 
han.d:Iowe, znaj .dujące się w obrębie portu wojenne
go, nie mają prawa naJdawania radj otelegraficznego 
lub radjot,elefon.iczn.ego. 

§ 3. Cudzoziemskie i polskie SJta·ikr powieŁrz
llIeżeglugi cywilnej mają prawa nadawania! radjote
legraficznego lub radjotelefonicznego tyLko w wypad
Kach grc'żC\!Clego iim ni.ebezpiecz.eństwa or·az w wypad
ka1::Jn przymusowego lądowania względnie wodowa
nia na terenie portu wojennego. 

§ 4. Nada:wanie sygnałów w obrębie pO.litu 
woj'en.nego cel,em ,nastrojenia 's.tacyj, czynnych na 
.okrętac.h i s.taJtka'ch handlo<wych oraz na statkach po
wuetrznych wo<jennych i! cyw:llnych, winno być ogra
niczonedo wypadków najniezhędniejszych i, uzgo
dnione z ra.djost.aoją pobrzeżną marynarki woj1erunej 
pizy zachowaniu postanowień § 1. 

Służba radjowa w portach handlowych. 

§ 5. CU!dzoziemsJde okręty woj·enne i: cudzo
ziemskie siatki pawietrzne wojenne, znaj,d'ujC\!Cle się 
w portach handlowycih, winny przy nadawaniu raldjo
t·eliegraficznem lub ra,clijote'lefoni.cZiDem stO!Sować się 
do ' nastrępu j ących wsKaz.ówek: 

a) unikać po·dczas nadawań zaldóce.rua pracy 
stacyj lądowych; 

b) ogran iczyć nadawania do wypadlków najko
nieczniiejs.zYioo, jeżeli nie odbywa·ją się one 
na fa,H typu A 1, to jest ni'egasnącej, której 
następujące po s ob ile drga,nra posi:adają 
w s,tanie ustalonym stałą ampbtudę; 

cJ używać faU 500 Kc(s (600 m.) tylko do we
zwań w niebezpieczeń·srtwie lub odpowiedzi 
na n~e, albo- te'ż w wypadlkaoh wywoływania; 

dl) używać fali' 333 Kc(s (900 m.) tylko do ko·
mun~kacj i ze staJtkami powietrznemi'. 

§ 6. Wszelkie cudzoziemskie i polskie s·tatki 
zaró:wno handlowe, jak i' inne, zn.aj duj ące. się w por
cie handlowym, mają prawo nadawać tyliko W' wy
pa"cllka,ch wyjątkowych, gdy statek n:e ma innego spo
sobu komuniika,ciji. z lądem i to za z,&odą na.jbliższej 
sta,cji pohrzeżnej. 

§ 7. N aclawa n ile sygnałów celem strojenia sta
ej i· winno być ograniczone do min:mum i odbywać się 
za zgoldą najbliiżs,zej stacji pobrzeżne i. 

§ 8. Cudzoziemskie i polskie statki powietrz
n.e mogą nadawać t~llko' w wypadlkach do,tyczących 

bezpieczeństwa żeglugi pow~etrznej oraz w wypad
kach lądowania wz,gł'ędnie WOdOWR:1ia na t,ereme P OIf 

tu handloW't:ga. 

Służba radjowa na wódach terytorjalnych. 

§ 9. Wszys1tkie okręty i st!atki ora.z wszelkie
go r.O'dza·ju statki po,wi'etrzne, znajdujące silę na pol
skioh wodach teryto·rjalnych lub na"d niemi, winny 
przy na·dawaniu Silosować się do następujących po
stano.wi'eń: 

a) nadawanie, na fali typu A, to jest niegasną
cej, ni~ podlega ograniczeni'omj 

b) nadawa"nile na falach irine,gO' Itypu do sta,cyj 
ruchomydh lub lądowych wi!l1no< być ograni
czone do wypad1kóiW najniezbędni:ejszych 
wywołanych p o-Łrz;ebami żeglugi. ; 

Ci) użycie fali 500 Kc/s (600 m.) j'est dozwalone 
tyllko w clelu wywołania stacji lub w wypad
ku wezwań w n iebezpiecz.eń·Sitwie i odpo
wiedzi· na ni,e. 

Postan.owienia ko6cowe. 

§ 10. Wszelka korespon\detlicja w p o.rtach i na 
wodach t.erytorjalnydl polskiclh winna być przerwa
na na żąda[ii'e właJŚciwych władz polskiej ma.rynariki 
w.ojennej, a 'j 'eżeli chodzi o statki niewojerrne -
również na żądanie najbliższej polskilej radj osta,cji 
pobrzei:.ne'j. 

§ 11. Odbiór nadawań radljowych jest dozwo
lony z warun/kiem niewywoływan :a tern zaikłóceń 
w istniejących komuni'kalc.jach radj .owycih. 

§ 12. Rozporządzenie niniejsz.e wchodzi w ży
óe z dniem ogłoszenia i' obowiązuje we wszystkich 
porilach iwoIdach terytorjalnych Rz}eczypospaht.ej 
P.olskiej. 

Minister Poczt i Telegrafów: Boerner 

Mii!1lil~,ter $J?raw Woa'sk?wych : J. Piłsudski 

M{nisłer Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Komunikacji: Kiihn 

683. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

w sprawie zn;jesienia urzędu skarbowego akcyz i mo
n)Opolów państwowych w Inowrocławiu w okręgu 

adminisltrac:yj11lYm izby skarbowe; w Poznaniu. 

Na zasadzie arot. 4 ,i 15 ustawy ;z dnia 31 lipca 
1919 r . O tymcz.a,sowej o'rrganilz.a,cji władz i urzędów 
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skarbO'wY'ch (DZI. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) ,za.rządzam 
cO' następuU,e: 

§ 1. Znosi 'się listniejący w 'okrw~u admi,nisha
cyjnym i~by sKarbowej w roznaniu urząd ska,rbowy 
a,kcyz i mo,nopOl.ów państwowy<:h w inowrocławiu, 
a agendy jego przekazu,je s ię urzędowi skarbowemu 
akcy,z ~ monopOlÓW państwowych w Gnieźnie. 

§ 2. .Rozpoflządzenie n,iniejsze w'cho,dz:i w zy
cie IZ dniem 1 styczni,a 1931 r. 

K1l:!rown& Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

684. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTUA SKARBU 

~ ,dnia 6 Hstopada 1930 r. 

w sprawie zmiany cennika detaliczn,ej sprzedaży nie
których gatunków cygar. 

Na podsiawie art . 17 i 62 ustawy z dnia 1 czerw
ca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. 
Nr. 47, poz. 409) Iz:arządżam conastępUije: 

§ 1. Wprowadza się nowy cenni k detalicznej 
sprżedaży następujących cygar w małych opakowa
ni,ach: 

A. Cennik wyrobów specjalnych. 

Cygara: 

C e na za cygura 
'W sprzed a ży 

M a rk a na sz tuki oez 
W opakowaniu po 

op ~ kowa nia 
za 1 sztukę 

zł I I!r sz tuk I zł I I!r 
Re~alja 2 60 2 5 20 

Delicias 2 30 2 4 60 

B. Cennik wyrobów taryfy ogólnej. 

C y g a r a: 

C e na za cygara 
w spned a ży 

Gru-
M ark a 'na sztuki bez w opakowaniu po opakowania pa za 1 sztukę 

zł I !!r S7htk I zł I ~T .. 

L Pro Patria 1 20 5 6 -
II. El Alienlo 1 - 5 5 -

III. Książę Józef - 85 5 4 15

1 
IV. Ratuszowe - 75 10 7 50 
V. Commerciales - 60 10 6 

Sprzedaż 'cyg'ar na sz;tulki ,z wymienionych wy
żej małych opa:kowań jest wlzhron ~ona . 

§ 2. Zapasy cygar w opakowani'ach wymienio
nych w § 1 ni,nie ,sz.ego rozpo:rządzenia, które w dnriu 
15 Hsiopada1930 r. !Znajdowały si'ę we w,szys,tkich 
miejsc,ach sprzedaży, a których cena zo s'ta.je obniżo
na, ~ ,ak również przesyłki tych cygar" które podług 
dokumentów przewoz owych wysłane ,zostały przed 
d.niem 15 listopada 1930 r. i w tym dniu lub po tym 
terminie zostały podjęte przez odbiorców, podlegają 
bon jHkaóe ·ze Istrony L'yrek'c,ji Pohski'ego Monopolu 
TY'toniowego na r:zecz sprz.edawców w wysokości 
r,óżn icy między dotychcza'sową a nową ceną sprz:e
dażną. 

§ 3. Podsiawędo ustalenia i,lości i g.a'tunkuza
pasów wyrobów 1ytoni.owych p'o.dlegających w myśl 
§ 2 h on:Jfilkacie, stan o wić będą p1'Zedshwione pnelZ 
sprzedawców zJg ł'Qlszenia oraz ur:zędowe zbadanie za
pasów przelzm'g'ana sk,arbowe. 

Bonifiikatę pr;zy~a~esu:ę tytko 'od opakowań 
nie,naruSlz,onych. 

§ 4. Bonifi!kaię PliZY'Sł.ugującą sprzedawcom 
w myśll § 2 niniejlszego ro!zponądzenia przyznają 
właściwe ur:zędy s,karbowe akcyz i monopotlów pań
s-twowych po sprawcllzeniu kwot ustalonyc,h w Zlgło
szen::ach, p1'1zedsŁawionych prz,ez sprzedawców 
i stwr.lerd'Z.onyc,h prz'e/z orga,na k'o'u.troH skarbowej. 
Zgłols'zenia w:/nni !Są sprzedawcy przesłać za pośred
n:dwem na:;bl:JŻSlze go 100rga .nrukonŁroli skarbowej 
właściwemu urzęd'owl .g,karbowemu akcy,z i mono
polów państwowych najpóźni ej do dni B-milu po wej
ściu w życie ninie,jslzego .rozpor:ządlzeni,a. 

O wys c,kości przylznanej sprzedawcom bon.iH
katy urz'ę,dy s,karbowe akcyz i monopoMw . państwo
wych :zawiadomią zainteresowanych spnz,edawców 
oraz wła~;ciwy państwowy magazyn wyrobów tyto
niowych. 

Zawiado'ffi1enie t 'o sprzedawca W'~nien złożyć 
najdale,j w . ciągu miesiąca od daŁy jego wystawienia 
we właśclwem miejscu poboru, które dokonywa 
'zwro'tu bonifikaty w gotówce albo w drodze z,ara-

. chowania ,jej na poczei należ.noś ci na dalsze pohory<. 
Państwowe malgalzyny likw :1du,ją bonilfitkaty, przy
rz.nane pr:zydzi elonym do niej z poborem konceoS,i'o
'Diarjuszom, ,tylil{,o wdrod.ze zarachowań na poczet 
należności .na da.Isze pobory. Kwo,ty zhoniHkowane 
det'(l.lri$.t,o'ITL prze'z hurtowych spr.zedawców z'aracho
wuje hurtowym sprzedawcom właściwy państwowy 
maga'zyn wyrobó w tyton,iowyc,h przy naybli::hs zym po~ 
borze towaru, po przedł o-żeniu zawiadomień o przy
'znaniu bonifikaty i p'O,kwiŁowań deŁaHsŁów rz jej 
otrzymania. 

§ 5. Rozporządzenie ni,niejsze wchodzi w zy
cie 'z dniem QQło s.zenia IZ mocą obowiązuriącą od dnia 
15 listopada 1930 r. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Maluszewsld 


