Dziennik Ustaw. Poz. 396, 397 i 398.

Nr. 48.

Ewidencję będących w użyciu pieczęci o jednakowej treści prowadzą władz,e bezpośrednio prz.eło
żone lub nadzorcze, oddzielnie dla p,ieczęci do tus·z u
i oddzielnie dla pieczęci do laku.
Ilość potrzebn, ch
pieczęci
o jednakowem
brzmieniu ustalaj ą władze uprawnione do ich zama'
wiania.
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§ 1. Ustanawia się następujący cennik dodatkowy detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych:
Papierosy taryfy wyrobów importowanych:
C e n a

Nazwa
Pieczęcie winny być przechowywane pac!
zamkni~ciem w spo,s ób wyklu czający możliwość Zo:!. '
~inięcia pieczęci lub dopuszczenie s ię jakichkolwiek
nadużyć.

,
W razie zav.inięcia pieczęci należy bezzwłocznie zawiadomić o tern władzę bezpośrednio przeło
żoną , wz,S ikdnie 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 p odać treść napisu w otoku pieczęci
i jej numer rozpoznawczy.
W razie za~linięcia pi eczęci, za.opatrz.o nej 'v
numer rozp'Oznawczy, now o'zamówi ona eie r.zęć nie
lBoż,e być zaopatrzona w zaginiony
numer rozpoznawczy, lecz w numer k'Oleiny, następujący po istniejącym już najwyżs'z ym 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-
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§ 2. " Spr ze daż wymienionych w § 1 papierosów odbywać się będzie w miarę posia danyc h zapasów.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Kierown ik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

wiedliwo ści.

398.

§ 11 . Rozp orządzeni e 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 sprawiedliwości i więziennictwa mogą używać doty chczasowych piec zęci, do czasu dostarczenia: im nowych
pieczęci przez Ministerstwo
Sprawie dliwo· ści, nie
dłużej jednak jak do upływu terminu, zakreślonego
artykułem 26 rozporządzenia Pre zydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r . o g odłach i barwa'c h
państwowych oraz o 'Ozna:kac h,chor ągwiach i pieczęciach (Dz, U. R. P . Nr. 115, po z, 980) t. j. do dnia
28 marca 1930 r .
Minister SprawiedHwosci: St. Car

397.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

z dnia 27 maja 1929 r.

ROZPOó.łZ ĄD ZENIE

PRZEMYSŁU

MINISTRóW : SKARBU,
I HANDLU ORAZ ROLNICTWA

z dnia 11 czerwca 1929

Ą

,

o dalszem zawieszeniu cła wywozowegQ na
cerynowe pomydlane.

ługi

gli-

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

§ 1. Cło wywozowe na ługi glicerynowe pomydlane (poz. 253 tar. celnej), ustanowione na podsta wie § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państw owych
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
obow iązujll,cą rozporządzenie z dnia 24 grudnia
1928 r. (Dz. U. R. P . Nr. 105, poz. 959).

w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży importowanych wyrobów tytoniowych.

Kierownik Ministerstwa Ska'rbu: Ignacy Matuszewski

,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:

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski

