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.887. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 21 grudnia 193.1 r. 

W sprawie zmiany numeracji niekt6rych urzęd6w 
skarbowych 

Na zasadzie art. 4, 12 i 15 ustawy zdoia 31 lip
ca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzę
dów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) 
zarządzam co następuje: 

. § 1. V urząd skarbowy w Łodzi otrzymuje 
numer kol~jny I, a I urząd skarbowy 'w Łodzi otrzy
muje numer V. 

§ 2. IX urząd skarbowy w Warszawie ' otrzy
muje numer kolejny I. a 1 urząd skarbowy w War
szawie otrzymuje numer IX. 

§ 3. III Urząd Skarbowy w Wilnie otrzymuje 
numer koleiny I, a . I urżąd skarbowy w Wilnie otrzy
muje numer III. 

§ 4. Rozporządzertie niniejsze wchodzi w ży
cie z dll;~m 1 stycznia 1932 r. 

Minister Skd.rbu: Jan Piłsudski 

888. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARnU 

z dnia 22 ~rudnia 1931 r. 

w sprawie zwrotn}'ch Baczy6 po wyrobach mono
polu spirytusowego. 

Na podstawie artykułów 19 ustęp 2 i 96 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. 
R. P. Nr. 32, poz. 289) zarządzam co następuje: ' 

§ 1. Zawiesza się na czas do dnia 31 grudnia 
1932 r. moc obowiązującą ' przepisu zawartego 
wart. 19 ustęp 2 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitei z dnia 26 marca 1927 r . o monopolu 
spirytusowym fOz. U. R. P Nr. 32. poz. 289), a do
tyczącego obowiązku przyjmowania przez detalicz
ne miejsca sprzedaży zwrotnych na~zyń po spirytusie 
i wódkach monopolowych. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze .wchodzi w ty
cie z dniem l stycznia 1932 r. 

~liDister Skarbu: Jan Piłsudski 
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OD ADMJNISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. JJ. wynosi 8 zł. kwartalnie. Urzędy i instytucje państwowe opłacai, 
• zł. PreDDDlerata wiDDa być. opłacaDa najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartalu. 
- Reklamacje z powodu nieotrzymaDia poszczególnych numerów Dz. U. R. P. Da1eży wDosić do właściwych ~rzędów 
pcH:ltoWJcb .ue&włocmi. po otrzymaaia DutępDeło kolejDego DUDl8l'U. 


