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G) Dyrekcje Poczt i Telegrafów - w spra-
wach o przestępstwa przewidziane wart. 28 - 32 
usta wy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie 
i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży- . 
cie z dniem 1 lipca 1929 r . 

Minister Sprawiedliwośd: St. Car 

Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Składkowski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewskj 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Komunikacji: Kiihn 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej : A. Prystor 

Minister Reform Rolnych: Witold $taniewicz 

Minister Poczt i Telegrafów: Boerner 

- 396. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 28 czerwca 1929 r. 

o pieczęciach urzędowych w Zarządzie Centralnym 
Ministerstwa Sprawiedliwości, jako też w sądach 
i urzędach wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa. 

Na podstawie art. 18 i 25 rozporżądzenia Pre
zydenta Rzeczyp()lSpolitej z dnia 13 grudrun 1927 r. 
o godłach i barwach państwowych, oraz o 'ozna
kach, chor-ąRwiach i pieczęcia~h (Dz. U. R. P. Nr. 115 
poz. 980) i §§ 7, 8 i 22 rozporządzenia Prezydenta 
R:reC;zYPoSipolite; z dnia 20 czerwca 1928 r. o pte
częcIach urzędowych (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 593) 
oraz art. 78 prawa o ustroju sądów powszechnych 
z dnia: 6 lutego 1928 (Dz. U. R. P. N ... 12, poz. 93) 
zarządzam co .następuje: 

. § 1. Zarząd Centralny Minis terstwa Sprawie
dl,iwo,ści używa pieczęci urzędowych z na.pisem 
"Minister Sprawiedliwości" i "Ministerstwo Spra
wi'edLiwości" . 

§ 2. Władze wymiaru sprawiedliwości używa
ją na:stępującej piecz·ęci mzędowej: 

a) w Sądzie Najwyższym - z napisem "Pierw~ 
szy Pn;;ze'S ~ądl1 Najwyższ,ego " , "Sąd Naj
wyŻSZy, "PIerwszy Prokurat·or Sądu Naj
wyższego", "Prokurator Sądu Najwyższe-
i lo", 

b) w sądach apeJa :::v jnych - z napisem "Pre
zes Sądu Apelacyjr..i:!,Ro w ..... ", "Sąd 
Apelacyjny w .... :', "Prokurator Sądu 
Apelacvjnego w .... ", nadto w sądach 
apelacyjnych w Lublinie, we Lwowie, Po
znaniu, Warszawie i Wilnie - z napisem 
"Sędzia śledczy do spraw wyjątkowego zna-
czenia w ...... ", 

e) 'W sądach okrę~owych -t z napisem "Prezes 
Sądu Okr~gowe~i,.o w ..•. ", "Sąd Okręgo-
wy w ..... " , "Sędzia okrę,gowy śledczy 
w .... ", "Prokurator Sądu OkręgowIego 

" w· .... f 

d) w sądach grodzkich - z napisem "Naczel
nik Sądu Grodzkiel!o w .... ", "Sąd 
Grodzki w . . . ."; w sądach grodzkich, ma-
jących siedzibę w Krakowie, wprowadzone 
z08tają pieczęcie z napis0m: "Naczeln'u( Są
du Grodzkie~o w Krakowie", "Sąd Grodz 
ki w Krakowie" i "Naczelnik Sądu Grodz
kiego na POd2órzu w Krakowie", "Sad 
Grodzki na Podgórzu w Krakowie"; w są
dach grodzkich, mających siedzihę we Lwo
wie - z napisem "Naczelnik Sądu Grodz
kiego Miejskiego we Lwowie", "Sąd 
Grodz'ki Miejski we Lwowie", "Naczelnik 
Sądu Grodzkie)!o Zamieiskiego we Lwowie" 
i "Sąd Grodzki Zamiejski we Lwowie"; 
w sądach grodzkich, mających siedzibę 
w Warszawie - z napisem " Naczelnik Są
du Grodzkie~o w Warszawie", "Sąd Grodz
ki w Warszawie", "Naczelnik Sądu Grodz
kiego na Pradze w Warszawie" i "Sąd 
Grodzki na Pradze w W 2rszawie", 

e) w sądach pracy, istniejących na obszarze 
sądów apelacyjnych w Krakowie, LubHnic. 
Lwowie, Warszawie , Wilnie i w okręgu 
sądu okrę gowego w Cieszynie - z napi-
sem "Sąd Pracy w ...... ", w sądach pra-
cy, mających si~dzih~ w Warszawie, wpro
wadzone zostają pieczęcie z napisem "Sąd 
Pracy Warszawa - Północ" i "Sąd Pracy; 
Warszawa - Południe", 

f) w sądo.ch rozjemczych dl a Zakładu ubez
pieczenia od wypadków, i stniejących na ob
szarze, podanym w punkcie el - z napi
sem: "Sąd Rozjemczy dla Zakładu Ubez-

pieczenia od Wypadków w ...... . 

§ 3. Kierownicy sądów grodzkich, mających 
WTa~ z kierownikiem mniej, niż 5 sędziów, nie pos!a
dają oddzielnych pieczęci lecz używają pieczęci sądu. 

§ 4. Pieczęci urzędowych w dziale Minister
stwa Sprawierd~iwości używają ponadto następując~ 
urzędy pomOCIlilcze: 

a) Komis:ja Kodyfikacyjna -- z napisem "Ko
mi'sja Kodyfikacyjna". 

h) zarządy więzień - z napisem Na.czelnikl 
W· . . ,," 

IęZlema w . . . . .. ; kierownicy sądów 
g~odzki~h, j1akQ przełożeni więzień, używają 
pIeczęCI, przysługujących im, jako naczeI
n.ikom tych sądów, wz.ględnie pieczęci sądu 
~ wypadkach określonych § 3 niniejszego 
rozporządzenia j jeżeli w danej miej,scQ .. 
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wości znajduje się kilka więzień, zostaną 
one oznaczone rzymskiemi liczbami, 

c) zarządy zakładów wycholwawczo - popraw
czych dla nieletnich - z napisem "Dyrek
tor Zakładu Wychowawczo - Popra'A;czeg,o 
w. ! ... 

d) notal'jusze - z napisem " .••. (imię i na
zwisko) . .... notarjusz w ..... "j notarju
szom, majCl,cym prawo używania tytułu nau
kowego, wolno przed imieniem dodać od-

. powiednie oznaczenie na to wskazujące, 
_., .-.-. -er lfuma-c'że przysię,t!li - z napisem , ndpowia

dającym postanowieniu § 7 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliw ości z dnia 24 grudnia 
1928 r . (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 943) z tern, 
że tłumaczom przysięgłym, maj:lcym prawo 
do tytułu naukowego, wolno przed imieniem 
dodać odpowiednie oznaczeTIiie, na to wska
zujące, 

f) urzędy rozjemcze do spraw najmu - z na
pisem "Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu 

" w .... , 
g) komornicy sądów grodzkich na obszarze są

dów apelacy jnych w Poznaniu i Toruniu 
i sądu okręg,owego w Katowicach - z na 
pisem "Komornik Sądu' Grodzkiego 
w .... " j na obszarze sądów apelacyjnych 
w Lublinie, Warszawie i Wilnie-z napisem 
odpowiadającym postanowieniu § 6 1'OZpo· 
rządzenia Ministra Spnwiedliwości z dnia 
24 grudnia 1928 r . (Dz.. U. R. P_ Nr. 104, 
poz. 942), 

h) komisarze do prostowania ksiąg grunt.o
wych na obszarze sądów apelacyjnyc h 
w Krakowie i we Lwowie, tudzież sądu 
okręgoweg,o w Cieszynie - z napisem 
"Komisarz do prostowania ksiąg grunto
wych" , 

~) pisarze hipoteczni przy sądach okręgowych 
i przy sądach gródzk.ich na obszarze sądów 
apelacyjnych w Lublinie, WarszClwle i Wil
nie - z napisem "Pisarz hipoteczny przy 
Sądzie okręgowym w . . ' . . ", względnie 
"Pisarz hipoteczny przy Sądzie Grodzkim 
w .. ~ .... 

j) rozjemcy na ohszarze sądów apelacyjnych 
w Poznan~ u, Toruniu i sądu okręgowe.QG 
w Katowicach - z napisem "Rozjemca: 
w .... "; jeżeli jednak gmina podzielona 
jest na kilka okręgów rozjemczych, pie
c zęć rozjemcy winna hyć zaopatrzona w na
pis "Rozjemca na okrąg ... miasta ... ", 

k) mężowie zaufania dla uprzywilejowanych 
te'stamentów na obsz,arze, podanym w punk. 
cie jl. z napilsem "Mąż zaufania dla uprzy
wilejowanych testamentów w .. .. ", 

l) izby adwokackie na obszarze podanym 
w punkcie il - z napisem "Wydział Izby 
Adwokackiej w .... ", 

m) izby notarjalne na obszarze podanym w 
punkcie h) - z napisem "Izba ,Notarjalna 
W ~ l. i -/', 

n) Urząd Depozytów sądowych we Lwowie -
z napisem "Urząd Depozytów Sądowych 
we Lwowie". 

§ 5. Wymiary pieczęci urzędowych, używa
nych do tłoez,enia w papierz,e i dO' tuszu ustala się 
w sposób następujący: 

. 1) władze, wymienione w § 1 i w § 2 lit. aj ...:.., 
używają pieczęci o śwdnicy 46 mm., 

2) władze, wymienione w § 2 lit. b), cj ' i w § 4 
lit a) - o średJllicy 39 mm .. 

3) władze, wymienione w § 2 d), e), fl i w § 4 
.. lit. b) do lit. nl - o średnicy 36 mm. 

Do laku wszystkie władze, urzędy i ,insty· 
tucje używają pieczęci o średnicy 30 mm. . 

Do legitymacji uży'Wa się pieczęci o średnic), 
20 mm. 

Kierownicy władz, urzędów i in1stytucyj nie po· 
siadają oddzielnych pieczęci do laku, lecz posłu$!ują 
s ię pieczęciami, ustalonemi dla odnośnych władz, 
urzędów i instytucyj, 

Pieczęcie do legitymacyj posiadają napisy pie· 
częci tej władzy, urzędu lub .instytucji , przy którei 
zajęta jest O'Soł:>a, uprawniona do poświadczania ler 
gitymacyl. 

PO'stan.owienia powyższych dwóch ustępów nie 
mają zastosowania do pieczęci , służących naczelni· 
kom więzień i dyrektorom zakładów wychowawczo~ 
poprawczych, którzy używają pieczęci do laku 
z napisem, odpowiadającym ich danowisku, jakI) 
kieroJwnikom odnośnych urzędów; nCl.czelnicv sądów 
~rodzkich, jako przełożeni więz~eń nie p(l>~,ia,dają od· 
dzielnych pieczęci do laku i leJ1>itymacyi, lecz posłu. 
~ują się w tym celu p,ieczęciami, służącemi im j3.ko 
naczelnikom sądów grodzkich (§ 4 lit. bl. 

§ 6. Ilo ść liter napisu pieczęci, łącznie z na4 
zwą mle1sCOW0SCl winna w zasadzie odpowia,dać 
ilości milimetrów średnicy pieczęci (§ 5 ustęp ·1), 
a jeżeli miarę tę przekracza, dopuszczalne są skróce", 
rui'a napisów pieczęci, bądź przez usunięcie po~zcze· 
gólnych wyrazów nazwy danej władzy, urzęalu lub 
instytucj i, bądź przez skrócenie wyrazów, (lznCl.cza· 
jących nazwę danej władzy, urzędu lub instytucji, al· 
bo nazwy miejscowości, o ile ta składa się z dwóch 
wyrazów i skrócenie jednego z nich odpowiada zwy
czajowi miejscowemuj imiona osób których nazwlska·_ 
mają być w pieczęc i zamieszczone, można zastą-

pić podaniem początkowej litery lub dwóch pierw· 
szych liter imienia. 

Do ustalania nazw skróconych dla poózczeRól· 
nych t.yPów i wi elko~ci pieczęci uprawnione są wła. 
:tze, powołane do zamawiania pieczęci w Mennicy 
Państwowej. 

§ 7. Zamówienie w Mennicy Państwowej 
pierwszych pieczęci urzędowych dla władz, urzędów 
i insty tucyj , o których mowa w niniejszem rozporzą
dzeniu, zostanie wykonane przez Ministerstwo Spra
wiedliwości. 

§ 8. Pie częcie o jednakowej treści są odróż
niane "numerami rozpoznawczemi", t. j. bieżącemi 
licz bami arabskiemi, umieszczanemi w otoku pie
częci. 
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Ewidencję będących w użyciu pieczęci o jedna
kowej treści prowadzą władz,e bezpośrednio prz.eło
żone lub nadzorcze, oddzielnie dla p,ieczęci do tus·zu 
i oddzielnie dla pieczęci do laku. 

Ilość potrzebn, ch pieczęci o jednakowem 
brzmieniu ustalają władze uprawnione do ich zama' 
wiania. 

§ 9. Pieczęcie winny być przechowywane pac! 
zamkni~ciem w spo,sób wykluczający możliwość Zo:!. ' 

~inięcia pieczęci lub dopuszczenie się jakichkolwiek 
nadużyć. 

, W razie zav.inięcia pieczęci należy bezzwłocz-
nie zawiadomić o tern władzę bezpośrednio przeło
żoną , wz,Sikdnie nadzorczą dla wdrożenia nostępc
wania wywoławczego , tudzież właściwego prokura. 
tora sądu okręg.owego i Mennicę Państwową, W za· 
",r,jadomieniu poza faktycznemi okolicznościami za~ 
Rinięcia, należy podać treść napisu w otoku pieczęci 
i jej numer rozpoznawczy. 

W razie za~linięcia pieczęci, za.opatrz.onej 'v 
numer rozp'Oznawczy, nowo'zamówiona eier.zęć nie 
lBoż,e być zaopatrzona w zaginiony numer rozpo
znawczy, lecz w numer k'Oleiny, następujący po ist
niejącym już najwyżs'zym numerze rozpoznawczym. 

§ 10. Pieczęcie, które z powodu zniszczenia, 
uszkodzenia, zwinięcia władzy,urzędu lub instytu
(;j~, albo też z innych powodów nie mogą być nadal 
używane, należy bezzwłocznie przekazać Mennicy 
Państwowej, za pośrednictwem Ministerstwa Spra
wiedliwości. 

§ 11 . Rozporządzenie niniejsze wchod:oi w ży
cie z dniem 1 lipca 1929 r. 

Równocześnie tracą moc obowiazującą wsze:
kie odmienne przepisy w przedmiocie tym wydane, 
jednakże władze, urzędy i instytucje wymiaru spra
wiedliwości i więziennictwa mogą używać dotych
czasowych piec zęci, do czasu dostarczenia: im nowych 
pieczęci przez Ministerstwo Sprawiedliwo·ści, nie 
dłużej jednak jak do upływu terminu, zakreślonego 
artykułem 26 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 13 grudnia 1927 r . o godłach i barwa'ch 
państwowych oraz o 'Ozna:kach,chorągwiach i pie
częciach (Dz, U. R. P. Nr. 115, poz, 980) t. j. do dnia 
28 marca 1930 r . 

Minister SprawiedHwosci: St. Car 

397. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 27 maja 1929 r. 

w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprze
daży importowanych wyrobów tytoniowych. 

,Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 
1 czerwca 1922 r. o monop qhi tytoniowym (Dz. U. R. 
P. Nr. 47, poz. 409) zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustanawia się następujący cennik dodat
kowy detalicznej sprzedaży importowanych wyro
bów tytoniowych: 

Papierosy taryfy wyrobów importowanych: 

C e n a z a: 

Nazwa 50 , 
20' 10 , 1 

F ,irma 

ci. wyrobu s z t u k 

... f Zt l gr.' Zt l gr.' Zt l gr.' Zt l gr. 

1 Liggett , &" Myh s Chester-Tabacco Company 
New-York field 10 - 4 - 2 - - 20 

2 R. L Reynolds 
Tabacco Company Camel - - 4 - - - - 20 ' 
Vinston-Salem 

(U. S. A.) 

§ 2. " Sprzedaż wymienionych w § 1 papiero
sów odbywać się będzie w miarę posia danych za
pasów. 

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

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

398. 

ROZPOó.łZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 11 czerwca 1929 Ą , 

o dalszem zawieszeniu cła wywozowegQ na ługi gli
cerynowe pomydlane. 

Na podstawie art. 7 punkt a) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R. P . Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się c'o następuje : 

§ 1. Cło wywozowe na ługi glicerynowe po
mydlane (poz. 253 tar. celnej), ustanowione na pod
sta wie § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 80, 
poz. 448) zawiesza się na dalszy okres do dnia 
31 grudnia 1929 r. włącznie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 lipca: 1929 r. Jednocześnie t:taci moc 
obowiązujll,cą rozporządzenie z dnia 24 grudnia 
1928 r . (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 959). 

Kierownik Ministerstwa Ska'rbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 




