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248. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę

pującej treści: 

USTAWA 

z dnia 25 lutego 1932 r. 

o sprzedaży ruchomości, pozostawionych przez sze
regowych, samowolnie opuszczających oddziały 

wojskowe. 

Art. 1. W przypadkach, w których została 
stwierdzona samowolna nieobecność szeregowego 
w oddziale przez czas ponad 6 miesięcy, ruchomości, 
pozostawione przez · niego w oddziale, mogą być 
w czasie dalszego trwania tej nieobecności sprzeda
ne przez władze wojskowe. 

Art. 2. (1) Sprzedaż następuje po cenie szacun
kowej, a w razie niemożności uzyskania tej ceny po 
cenie niższej najwięcej ofiarującemu. 

(2) Ustalenia ceny szacunkowej dokonywa wła
dza wojskowa. Co do rzeczy, oddanych przez sze
regowego do depozytu władzy wojskowej, następuje 
ustaleni.e ceny szacunkowej przy współudziale da
nego szeregowego podczas przyjmowania w depozyt 
tych rzeczy. . 

Art. 3. (1) Kwota, uzyskana ze sprzedaży słu
żyć będzie przedewszystkiem na pokrycie szkód, wy
rządzonych Skarbowi Państwa przez szeregowego 
przy opuszczeniu oddziału. Pokrycie szkód, o ile 
chodzi o wartość zabranych lub uszkodzonych przez 
szeregowego przedmiotów wyekwipowania lub urzą
dzenia wojskowego, następuje przez potrącenie z od
nośnej kwoty powyższej wartości wedle obowiązu-. 
jącego cennika wojskowego. 

(2) Pozostała po potrąceniu kwota złożona bę
dzie do przechowania sądowego. 

Art. 4. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Wojskowych. 

Art. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes RadyM!nhstrów: A. Prysior 

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych: Fabrycy 

249. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu
jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 10 marca 1932 r. 

w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. 

o monopolu spirytusowym. 

Art. 1. Zdanie pierwsze ust. 1 art. 72 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 mar
ca 1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. 
Nr. 32, poz. 289) otrzymuje następujące brzmienie: . 

"Drożdże prasowane, wyrobione w kraju oraz 
sprowadzone z zagranicy lub z obszaru w. m. Gdań
ska, podlegają podatkowi spożywczemu w wysokości 
1 zł 50 gr od 1 kilograma wagi". . 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Skarbu. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: A. Prysłor 

l\Hnister Skarbu: Jan Piłsudski 

250. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

Jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 17 marca 1932 r. 

o zmianie przepisów tymczasowych o kosztach są
dowych na obszarze okręgów sądów apelacyjnych 

w Warszawie, Lublinie i Wilnie. 

Art. 1. W przepisach tymczasowych o kosz
tach sądowych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 54 załącz

. nik do poz. 520) wprowadza się zmiany następujące: 
1) w pkt. 2 art. 2 dod.aje się wyrazy: Iti załącz

ników,"; 


