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Rozporzqdzenie Ministfta

Sprawiedliwośc:i
J

z dnia 22 sierpnia 1923 roku
sądów okręgowych w Jaśle i Rzeszowie w okręgu sądu apelacyjnego w Krakowie
oraz sądów powiatowych we Frysztaku i Suzyżowie w powiecie administracyjnymstrzyżow
skim w okręgach sądów okręgowych w Jaśle
i ,Rzeszowie.

O dyzlokacji

Na mocy § 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1873 r'
(Dz. P. p. a. N!l 62) oraz § 2 ustawy z dnia 11 czerwca
1868 r. (Oz. P. p. a. N!! ?9) zarządza siE: w okręgu
sądu apelacyjnego w Krakowie co nast€:;puje:

§ 1. Znosi

się ' sąd

powiatowy we Frysztaku.

Włącza się do właściwości terytorjalnej
powiatowego w Strzyżowie miasto Frysztak
oraz gminy i nie wcielone jeszcze obszary dW9rskie:
Cieszynę, Glinik Dolny, Glinik Górny, Glinik Sredni,
Gogotów, Hutę Gogołowską, Jaszczuro"".ą, Jazową,
Kalembinę, Kobyle, Korzuchów, Kozłówek,
LubIę,

§ 2.

sądu

Łączki Jagiellońskię, Łęki, Markuszową, Niewodną,
Przybówkę, Pstrągówkę, Pułanki , Różankę , Stępinę
z Chytrówką, Szufnarową, Tułkowice, Twierdzę, Widacz, Wiśniową, Wojaszówkę, Wolę Pietruszą i Za-

wadl<ę.o

§ 3. Wyszczególnione w § 2 gminy oraz miasto Frysztak i niewcielone jeszcze obsza,ry dworskie
wyłącza się z właściwości terytorjalnej sądu okręgo
wego w Jaśle i włącza się je do właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Rzeszowie.
§ 4.
wiązującą

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obo·
z dniem 1 grudnia 1923 r.

Minister

Sprawiedliwości:

St. Nowodworski'
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695.
Rozporządzenie

Ministra Skarbu

z dnia 25 sierpnia 1923 r.
w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie
opodatkowania spirytusu ną obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy § 5 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 'sierpnia 1923 r. w przedmiocie opod§ltkowania sp~rytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. R. P. N!! 87, poz. 679) zarządza si~ co następuje:

t021

§ 1. Przedsiębiorcy fabryk wódek (likierni, roz·
lewni), tudzież hurtowi sprzedawcy wódek obowią
zani są zamknąć z dniem wejścia 'w życie rozporzą
dlenia Rady /I~inlstrów z dnia 23 sierpnia 1923 r.
prowadzone w ich przedsiębiorstwach książki_ i rejestry przychodu i rozchodu spirytusu i wyro?ów wód·
czanych i wyprowadzić pozostały na ten dZień zapas.
Przedsiębiorcy ci, winni zgłosić pisemnie w 2
egzemplarzach w przeciągu 3 dni - w b. zabo~ze
rosyjskim właściwemu urzędowi akcyz i monopolow,
zaś poza siedzibą tego urzędu właściwemu inspektorowi kontroli skarbowej, a w b. zaborze austrjackim
i pruskim równorzędnym urzędom skarbowymcały zapas spiry.tusu i wyrobów wódczanych (likierów,
wódek, rumu, koniaku i t. p.), jaki znajdować si~
będzie u nich w dniu wejścia w życie rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r.
Hurtowi odbiorcy posyłe~ spirytusu wzgl~dnie
wyrobów wódczanych, wysłanych przed dniem
wejścia w życie rozporządzenia Rady
Ministrów
z dnia 23 sierpnia 1923 r., a odebra'}ych po tym
dniu obowiązan i są zgłosić je powyżej wymienionym urzędom w przeciągu 3 dni po odbiorze.
Zgłoszenie zapasów ma zawierać dane co do
ilości i stopnio wości spirytusu, a co do wyrobów
wódczanych ilość i pojemność naczyń zawierających
te wyroby - i ogólni:\ ilość litrów bieżących, odał~j
miejscowość i tlliejsce przechowania zapasów.
§ 2. Przyjmujący zgłbszenie zbada ścisłość dat
wniesionego oznajmienia, potwierdzi na obu egzemplarzach oznajmienia dzień zgłoszenia, umidci pod
potwierdzeniem swój podpis i pieczęć urzędową,
wciągnie zgłoszenie pod liczbą bieżącą do zapisku
wniesionych oznajmień i zwrąci jeden egzemplarz
oznajmienia dla pokrycia zgłaszającemu.
§ 3. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia
ourzędowe zbadanie zapasów przez organa
skarbowe. Organ skarbowy wpisze wynik zbadania
oraz wysokość dodatKowego podatku w równe m
brzmieniu w obu egzemplarzach oznajmienia, a to
w egzemplarzu urzędowym j w egzemplarzu zgłasza
jącego. Organ ten pozostawi jeden egzemplarz
oznajmienia posiadaczowi zapasów, który będzie
obowiązany uiścić dodatkowy podatek w najbliższej
kasie skarbowej do dni 8 i donieść o tern przyjmującemu zg.łoszenie urzędowi skarbowemu, ten urząd
przedłoży drugi egzemplarz oznajmienia po wpisaniu
danych co do uiszczenia podatku przełożonej izbie
skarbowej.
nastąpi

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. obowiązane są
fabryki wódek (rozlewnie, Iikiernie) aż do wyczerpania zapasu opasek zielonych nakładać na flaszki
z wyrobami wódczanemi po 2 takle opaski.
P9 wypuszczeniu nowego nakładu opasek o ino nej barwie nakładać się będzie na flaszki z wyroba·
mi wódczanemi tylko po 1 ,opasce nowego typu.

§ 4. Izba skarbowa może na prośbę obowiąĄ
zanych do uiszczenia dodatkowegó podatku zezwolić
na spłacenie dłużnej kwoty w czterech równych ra-

