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1664 Dziennik Ustaw. Poz. 655, 656 i 657. Nr. ·72. 

ł 18. Jeśli sąd wojskowy, który w'ydał wyrok, 
Jtie istnieje, właściwym do czynności, przewidzia- ' 
nych w niniejszem ' rozporządzeniu, jest dowódca 
właściwy dla tego wojskowego sądu ' okręgowego 
(sądu admiralskiego) i prokurator przy tym wojsko
wym sądzie okręgowym ' (sądzie ,admiralskim), któ-

· ry objął czynności sądu zlikwidowanego. Jeżeli zaś 
~ąd, który wydał wyrok, nie przekazał swoich czyn
ności żadnemu z i,stniejących sądów wojskowych lub 
niewiadomo, któremu sądowi czynności te zostały 
przekazane, wówczas właściwymi są dowódca wła
ściwy i prokurator wo,jskowy, w których okręgu ska
zany ma wojsk'owy przydzi'ał służbowy . lub przebywa. 

' § 19'. Rozporządzenie niniejsze ma zastoso
w:anie również do osób, skazanych prżez sądy woj-

· skowe przed wejściem w życie rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
w spl'lawie Kodeksu , Karnego Wojskowego (Dz. U. 
R. P. Nr. 36, poz. 328), przyczem w wypadkach, gdy 
<> właściwości władzy, , powołanej do decydowania 
o przedterminowem zwoJnienw, rozstrzyga charak
ter przestępstwa skazanego (§ 1 cz. B. ust. 3) należy 
odpowiednio kierować się przepisem§ 1 części B. 
ust. 3 rozporządzenia ' Ministra Spraw" Wojskowych 
z dnia 13 września 1927 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
1 cz'erwca 1927 ·r. o zwolnieniu przedterminowem 
osób,odbyw.ających, karę pozbawienia wolności z mo-

' cy wyroków wojskowych sądów karnych (Dz. U. 
R. P. Nr. 89, poz. 800). ' 
. § 20: Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży

cie z dniem 1 sierpnia 1928 r. 
Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

656. 
Rozporządzenie Ministra Skarbu 

. z dnia 27 czerwca 1928 r. , . 
O ustaleniu cen sprzedażnycJt spirytusu na cele lecz~ 

nicze, naukowe i domowe w butelkach. 
. ' Na mocy art. 20, 21 i 96 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. 

· o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. Nr. 32, 
poz. 289) _ zarządzam co następuje: 
. § 1. Ustala się następujące deHi.liczne ceny 
sprZedażne spirytusu butelkowanego na cde leczni
cz:e, naukowe i domowe o mocy 95° łącznie z butelką: 
. 1 litr 0,5 litra . 0,25 litra 

12,50 zł. 6,30 zł. 3,20 ~ł. 
§ 2. Rozporządzenie n'iniejsze w.chodzi w ży

cie z dniem 1 sierpnia 1928 r. 
Minister Skarbu: G. C~echowicz 

657. 
Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 6 lipca 1928 r. 
o ustaleniu wzoru monety srebrnej wartości 

5 złotych. 

, Na p.odsta wie art. 9 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r . 

• 

w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz.U. R. P. 
Nr. 97, poz. 855) zarządzam co następuje: 

§ 1. Monetę srebrną warto·ści 5 żłotych, któ
rej wybicie ,przewiduje art. 4 powołanego na wstę
pie rozporządzenia, ustala się według wzoru, któr-e
go wizerunki w graficznej reprodukcji {wdane są jako 
załącznik do niniejszego ·,rozporządzenia. I 

§ 2. &ozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem: ogłoszenia. 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Załącznik do rozp. Min. Skarbu z dn. ' 
6 lipca 1928 r. (poz. 657): . . 
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