królestw i krajów w BMzle paûstwa reprezentowanych.
(wę&, C C X X V H l — VVydJftra i rozesłana dnia 28, grudnia 1917.

T re ś ć : ( M 497—498.) 497. Rozporządzenie w sprawie ograniczenia predukeyi piwa. — 498. Rozporządzenie,
dotyczące poświadczeń przewozowych dla korzeni i mączki cykoryi.

497.

rozstrzygająca podstawa wymiaru podatku,
stopień hektolitrowy ekstraktu.

Rozporządzenie Ministerstwa skar
bił w porozumieniu z Urzędem dla
\ s \ t \ wk-niit ludności z dnia 2 i. gru
dnia 1917
w sprawie ograniczenia produkcyi piwa.

t. j.

Jeżeli browar zakupił po dniu 1. września
1911 jakiś inny browar lub zastanowił w nim rach,
natenczas może Ministerstwo skarbu na prośbę
podwyższ.yć odpowiednio uprawnienie browarnicze
w miesiącach, miarodajnych Jla obliczenia upra
wnienia browarniczego, a to uwzględniając produkeyę objętego browaru.

Nodtu może Ministerstwo skarbu na prośbę
Na zasadzie ustawy z dnia 24. lipęa 1917,
[>z. u, u. Nr. 307, zarządza się, co następuje: poszczególnych browarów zezwolić im wyjątkowo
w celu uzyskiwania drożdży, uwzględniając wy
da1ność odnośnego browaru na podwyższenie pro
. § Idukcji w poszczególnych miesiącach w ten sposób.
Począwszy 0(1 dnia 1. stycznia 1918, wolno
aby przedsiębiorstwom tym umożliwić dokonanie
w browarach wytworzyć w jednym micstącu ka-.
dwóch waick w odnośnych miesiącach kalendarzo
lendarzowym najwyżej 8 % lej ilości brzeczki
piwnej, jaka wynika jako przeciętna ilość pro wych.
dukcji, stwierdzonej przez władze skarbowe w od
powiednich miesiącach kalendarzowych w kam
paniach 191 1 /1 9 1 2 i 1912/13. Ula browarów,
które w odnośnych miesiącach porównawczych
nie były w ruchu przez przeszło dziesięć nastę
pujących po sobie dni, jest rozstrzygającą dla
wypośrodkowania powyższej ilości porównawczej
produkeya w takich samych miesiącach w kam
paniach 1910/11 lub 1913/1914.
g 2Dla
ib ś c i

obliczenia dopuszczalnej,

p f o l u k iły i

(u p ra w n ie n ie

§ ih

Przedsiębiorcy browarniczy, którzy nie wy
zyskają, albo nie wyzyskają w pełni uprawnienia bro
warniczego, mogą przenieść nie wyzyskaną część na
bezpośrednio następujący miesiąc z tym skutkiem,
że ich uprawnieuie browarnicze za ten miesiąc pod
nosi się o przeniesioną ilość. Każde takie przenie
sienie uprawnieuia browarniczego należy poprzednio
zgłosić pisemnie do vladzy skabowej C instancyi,
najpóźniej jednak w ostatnim dniu odnośnego
maksymalnej miesiąca, . gdyż w przeciwnym razie prawro do

b ro w a rn ic z e ),

j e s t | p r z > - n ie s ie n ia

g a ś n ie .

iSt>t> Część CCXXVm. — 498. Rozp Min. i Kierów. Urzędu dl« wyżywienia ludność1, ltd. z dnia 21. jęrudnia 1917.

przedsiębiorstwom kolejowym i okrętowym przyj
A i do dalszego zarządzenia nic ivj.no wy mować -do przewozu tylko wówczas, jeśli do do
korzystać tych części uprawnień browarniczych, kumentów' przewozowych dodano dla każdej prze
które nie zostały wyzyskane przed dniem 1. listo syłki poświadczenie przewozowe, wystawione przez
Biuro rozdziaiu suszonych korzeni cykoryi w Pradze
pada 1917.
(V , ulica Mikołaja 11) według wzoru, przepisanego
rozporządzeniem z dnia 12. stycznia 1917, Dz.
8 6u. p. Iftj. 17.
Skoro jakiś browar wyczerpał uprawnienie
Poświadczenie to odbierze stacya przezna
browarnicze, przysługujące m u po myśli powyż
czenia.
szych przepisów', nie przyjmie się już więcej
zgłoszenia .opodatkowanego postępowania przy
Nie potrzeba tego rodzaju poświadczeń prze
wyrobie piwa i sażdr. nadwyżka produkcji pod wozowych dla przesyłek, nadchodzących na pod
pada pod przepisy ustawy karnej o przekroczeniach stawie bezpośrednich listów przewozowych z za
skarbowych.
granicy celnej, z Węgier, z Bośni i Hercegowiny,
oraz dla takich przesyłek, które w czasie wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia były już od
§ 6.
stawione ao zakładu przewozow-ego, jakoleż dla
Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem
przesyłek przechodoyvych.
1. stycznia 1 9 1 8 ; równocześnie uchyla się roz
porządzenie ministeryalne z dnia 30. października
§ 2.
1917, Dz. u. p. Nr. 421.
g

4.

Höfer włr.

Wimiuer włr.

4 08 .

Rozporządzenie Ministra i Kiero
wnika Urzędu dla wyżywienia lu
dności w porozumieniu z intereso
wanymi Ministrami z dnia 21. gr u
dnia 1917,

Za przekroczenia niniejszego rozporządzenia
będą karały polityczne władze pierwszej instancyi
grzywnami do 2 0.000 K lub według swego uznania
aresztem do sześciu miesięcy, o ile czyn według
istniejących ustaw nic podlega karze surowśSfej.
Można orzec także przepadek przedmiotów, do
których czyn karygodny się odnosi, oraz utratę
uprawnienia przemysłowego, i to także w ten
sposób, że kary te mogą być nałożone obok siebie.

Rozporządzenie z dnia 12. stycznia 1917,
Dz. u. p. Nr. 17, dotyczące wprowadzenia po
dotyczące poświadczeń przewozowych oia korzeni
świadczeń przewozowych dla korzeni i mączki
i ttiączki cykcryi.
cykoryi, traci moc obowiąziyącą.
Na zasadzie ustawy z dnia 24. lipca 1917,
Da. u. p. Nr. 307, zarządza się, co następuje:

8 4.

§ 1.

Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.

Wszelkie przesyłki $jvieżych (zielonych) i su
szonych korzeni aykoryi i mącaki cykoryi wolno

Ż e. k. nadwomąj i państwowej drukam i.

H&fer włr.

