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497. 499. 

Rozporządzenie Rady ' Ministrów 

z dnia 27 czerwca 1923 r. 

w przedmiocie przedłużenia terminów 
wekslowych w oh:ręgu Sądu Rpelacyjnego 

w Warszawie. 

Na zasadzie dekretu z dnia 24 grudnia 1918 r. 
(Dz. P. P. P: N2 21 poz. 72) Rada Ministrów posta-
nowiła co , nast~puje: ' 

§ 1. W okręgu Sądu F\pelacyjnego w War
szawie terminy do wykonania wszelkich czynności, 
zmierzających do zachowania praw wekslowych, nie 
wyłączając zapozwania dłużników wekslowych przed 
upływem 5-letniego terminu, wskazanego wart. 189 
K. H., które nie upłynęły dnia 31 lipca 1914 roku 
i zostały przedłużone do dnia 1 lipca 1923 r. na za
sadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 gru
dnia 1922 r., (Dz. U. R. P. N!~ 115 poz. 1035) prze
dłuża się do dnia 1 stycznia 1924 roku. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 1923 roku. 

,-

; Prezes Rady Minis-trów: Witos 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

498. 

RO'Lporządżenie Rady Ministrów 

z dnia 27 czerwca 1923 r. 

w przedmiocie przedłużenia terminów 
wekslowycb w okręgu Sądu Rpelacyjnego 

w Lublinie. 

Na zas-adzie art. 1 dekretu w przedmiocie uzu
pełflienia i zmiany przepisów tymczasowych o mora
toFjum w okr~gu Sądu F\pelac:yjnego Lubelskiego 
z dni~ 23 grudnia 1918 roku (Dz. P. P. P. N2 21 
pOl. 71) zerządzfI si~ co następuje: 

§ 1. Terminy do zapozwania indosantów tu
dzież do urzeczywistnienia prawa regresu, przedłu
żone do dnia 1 lipca 1923 roku na zasadzie rozpo' 

I rządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grud,nia 1922 roku 
(Dz. U. R. P . .N"2 115 poz. 1036) względem weksli 
w,ystaWionych przed dniem 1 listopada 1915 roku 
p'rzedłuża się do dnia 1 stycznia 1924 r. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
t d~ie.m · 1 lipca 1923 roku. ' " 

Prezes Rady Ministrów: Wito.s 

Minister Sprawiedliwości: St, Nowodworski 
I ' -

Oświadczenie rządowe 

z dnia 19 czerwca 1923 r. 

w przedmiocie złożenia dokumentów ratyfika
cyjnych Hiszpanji, dotyczących Międzynarodo

wej Konwencji z dnia 21 czerwca 1920 r. 
o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego 

Instytutu Chłodnictwa. 

Podaje się niniej szem do wiadomości, że zgo
dnie z komunikatem Rządu Francuskiego - Rząd 
Hiszpański złożył w dniu 8 marca 1923 r. dokument 
ratyfil<acyjny, dotyczący Konwencji utworzenia w Pa
ryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodniczego, -
podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 roku 
(Dz. U. R. P. z 1922 r. N2 78 poz. 703). 

Minister Spraw Zagranicznych: M. Seyda 

500. 

Oświadczenie Rządowe 

z dnia 19 czerwca 1923 r. 

w przedmiocie ratyfikacji przez Republikę 
Czeskosłowac!-{ą Międzynarodowej Konwencji 

Chłodniczej, podpisanej w Paryżu dnia 
21 czerwca 1920 roku. 

Podaje się do wiadomości zgodnie z komuni
katem Rządu Francuskiego, że Międzynarodowa Kon
wencja o utworzeniu w Paryżu Międzynaiodowego 
Instytutu Chłodniczego, podpisana dnia 21 czerwca 
1920 roku (Dz. U. R. P. z 1922 r. N2 78 poz. 703), 
została ratyfikowana przez kompetentne władze Re
publiki Czeskosłowackiej w dniu 6 listopada 1922 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: M. Seyda 

501. 
-" , ~ -

Rozp-orządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 15 czerwca 1923 r. 

w przedmiocie opłaty pobieranej od pry-wa: 
tnycb fabrykantów wyrobów tytoniowycb tytu

łem zwrotu kosztów dozoru skarbowego. 

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 1 czerwca 
1922 f. Q monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P . .N'247 
poz. 409) zmieniając częściowo rozporządzenie Mini
stra Skarbu z dnia 15 maja 1923 r. (Dz. U. R. p; 
N!! 55 poz. 393) zarządza si~ co następuje: 

§ 1. Ustanowiona rozporządzeniem MInistra 
Skarbu z dnia 15 maja r. 1923 opłata w wysoko

: ści 2.000.000 r:nk. miesięcznie pobierana tytułem zwrotu 
: kosztów _ dozoru _ sk~rbowego od _ pr)'watnvch fabryk 
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