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505 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

. z dnia 28 sierpnia 1937 r. 

Str. 1296 

w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji 
przedsiębiorstwa państwowego ,~Polski Monopol Tytoniowy". 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 mar- Na czele Dyrekcji Polskiego Monopolu Ty-
ca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsię- loniowegD sŁoi Dyrektor Polskiego MO'IlDpob 
biorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. Tytoniowego, odpowiedzialny wobec Ministra 
R. P. Nr 26, poz. 240) zarządzam co następuje: Skarbu za calokształt działalności przedsiębior-

§ 1. Paragraf pierwszy rozporządzenia Mi- stwa. 
nistra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o org'!- Członkami Dyrekcji są Szefowie działów. 
nizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski ~inis.ter Skarbu ustala w drodz0 zarządzeń 
Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P, Nr 4, poz. 25) orga!llzaC)ę we·,~~ętrzną_ Dyrekrji, tudzie~ za
w brzmi,eniu rDzporządzenia Ministra Skarbu kres kompetencji Dyrektora. Z::'-fządzema te 
z dnia 5 stycznia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 15, będą ogłaszane w Monitorze Polskim". 
poz. 81) .otrzymu1e następujące brzmienie: ' 

- ,,§ 1. Zarząd przedsiębiorstwa "Polski Mo- § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
nopol Tytoniowy" należy do Dyrekcji tego życie z dniem ogłoszenia . 
przedsiębiorstwa, podporządkoó\vanej Ministro- Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
wi Skarbu. 

506 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 31 sierpnia 1937 r. 
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 

i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od zapałek. 
Na podsbwie art. 37 ust. (2) ustawy z dnia a) od zapałek normalnych i innych zapałek 

151ipca 1925 r. D państwowym podatku przemy- , zaliczanych do. rzędu zapałek norma!-
słowym (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 46, poz. 339) nych - zł 34.40 od jednego miliona za-
zarządza się CD następuje: pałek; 

§ l. w: rozporządzeniu Ministra Skarbu b) od wszelkich innych zapałek - zł 43 od 
z dnia 14 lutego 1936 r. wydanym w porozumie- jednego. miliona zapałek". 
niu z Ministrem Przemysłu i Handlu D poborze 
scalonego. podatku przemysłowego od zapałek 
(Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 121) § 3 otrzymuje 
brzmienie następujące: 

,,§ 3. Scalony podatek przemysłowy Dd 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
życie z dniem ogłoszenia i ma zastos'owanie do 
obrotów, osiągniętych począwszy od dnia 1 lip
ca 1937 r. 

zapałek wynosi: Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

507 
OśWIADCZENIE PREZESA RADY MINISTRóW: 

z dnia 4 września 1937 r. 
O wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego 

ustawy z dnia 17 kwietnia 1936 r. o uboju zwierząt gospodarskich w rzeźniach. 
Na pDdstawie art. 8 ust. (2) ustawy z dnia z dnia 15 czerwca 1937 r. Nr 13, poz. 29, wy~ 

17 kwietnia 1936 r. D uboju zwierząt gospodar- raził zgodę na wejście w życie na obszarze wo
skich w rzeźniach (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 2'37) jcwództwa śląskiego. ustawy z dnia 17 kwietnia 
cświadczam CD ,następuje: 1936 r. D uboju zwierząt gDspodarskich w rzeź-

Sejm Śląski ustawą z dnia 4 czerwca niach (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 237). 
1937 r., ogłosz,oną w Dzienniku Ustaw Sląskich Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 

Tłoczono z ,polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie. 93014 
Cena 40 gr 

Prenumerata Dż. U. R. P. wynosi w kraju 8 d kwartalnie (32 zł rocznie). Wła,dze, urzędy i instytucje państwo
we oraz wła,dz·e samorządu terytorialnego opłaca,ją 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicz
nej dolicza się 4 zł kwartalnie [16 zł roczni,e) tytułem porta pocztowego, Prenumeratę wpłacać należy z góry 

prze.d początkiem każdego kwartału, półrocza lub roku. 
Zamówienia na prenumeratę jak również na numery poj zdyncze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności. 
Reklamacje ,z powodu nieoŁr,zymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów poczto
wych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych nie-

właściwie nie uwzględnia się. 

Wszelkie wpłaty na Dz. U. R. P. wnosić należy za pośrednictwem P.K.O. na konto czekowe Dz. Ustaw 30-130. 
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