631

Dziennik Ustaw. Poz. 387 i 388.

Nr. 37.

§ 4. Bonifikata przewidziana w § 3 będzie:
a) hurtowniom komisowym
uwzględniana
przy rozrachunkach,
b) hurtowniom prywatnym
uskuteczniana
w towarze w taki sposób, aby niepokr.ywające się towarem kwoty nie przekraczały
najniższej ceny sprzedażnej wódki monopolowej najmniejszej pojemności (wódka 35"
w but.e'lkaoh 0,1 L) i poz.ostałości. tle będą
wypłacone w gotówce.
Na zasadach określonych w p. b niniejs.zego paragrafu będzie też uskuteczniany rozrachunek z tytułu wymiany, o której mowa w § 2.

387.
ROZPORZĄDZENIE

!VlINISTRA SKARBU

z dnia 27 kwietnia 1932 r.
w sprawie ustalenia cen sprzedażnych wyrobów
stwowego Monopolu Spirytusowego.

Pań

Na podstawie art. 20, 21 i 96 rozporządzeni'a
Prezydenta Rzeczypospolitej z dn i.a 26 marca 1927 r.
o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. Nr. 32,
poz; 289) zarządzam co następuje:
§ 1. Detaliczną cenę sprzedażną czystych wódek r.:lonopolowych oraz spirytusu na c€le domowolecznicze, łącznie z butelką ustala się, j.ak następuje:
1 I. 0,75 I. 0,5 l. 0,25 L 0,10 1.
Wódka zwykła:
2,50 1,30 0,55
a) mocy 35° złotych
4,80
2,90 1,50 0,70
b) mocy 40"
5,60
"
c) mocy 45°
6,30
3,20 1,70 0,75
"
Wódka wyborowa:
d) mocy 40° złotych
6,90
3,70 1,90
e) mocy 45°
7,60 5,80 4,00 2,00
"
Wódka luksusowa:
f) mocy 45° złotych 10,40 7,00 5,50 3,00
Spirytus na cele
domowo - lecznicze:
g) mocy 90° złotych 12,50
6,30 3,20 1,35
h) mocy 95°
13,30
6,70 3,40 1,50.

§ 5. Wysłane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia przesyłki wyrobów monopolowych, nadeszłe do hurtowni komisowych i prywatnych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia,
winny być niezwłocznie zgłoszone właściwym inspektorom Kontroli Skarbowej.
§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
z dniem 1 maja 1932 r,o ku.
Minister Skarbu: Jan

rządzeniem.

§ 3. Od zapasów wymienionych w § 1 wyrobów, znajdu j ących się w dn iu wejścia w życie niniejszeg·o ro zporządzenia w hurtowniach prywatnych
i komisowych, przyznaje się bonifikatę w wysokości
następującej:

Wódka z,wykła:
a) mocy 40" złotych
b) mocy 45"
Wódka wyborowa:
c) mocy 40° złotych
d) mocy 45"
"
Spirytus:
e) mocy 90" zlotych
f) mocy 95°
"
ft

1 I.

0,35
0,25

0,75 L

0,5 l.

0,26
0,29

0,25 I. 0,10 L

0,29
0,23
0,12
0,20

0,01
1,09

0,03
0,77

0,01
0,59

0,03

Piłsudski

388.

"

§ 2. Wyroby, znajdujące się w miejscach detalicznej sprzedaży, a których ceny ulegają zmianom
stosownie do § l, mogą być w ciągu dziesięciu dni
od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
sprzedawane po cenach ustalonych rozporządzeniami
Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1930 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 34, poz. 281) względnie z dnia 15 lipca
1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 446), lub wymienione w hurtowniach Państwowego Monopolu Spirytusowego na odpowiadającą ich równowartości ilość
wyl'obów z oznaczoną zniżoną ceną, względnie ze
skasowanem oznaczeniem ceny.
Po upływie powyższego terminu nierozprzedane względnie niewymienione wyroby powinny być
pozbywane po cenach, ustalonych niniejszem rozpo-

życie

ROZPORZĄDZENIE
SPOŁECZNEJ

MINISTRA PRACY I OPIEKI

z dnia 22 kwietnia 1932 r.
w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo
zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem.
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 lipca
.

1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz.
U. R. P. Nr. 67, poz. 650) na wniosek Zarządu Głów

nego Funduszu Bezrobocia zarządzam co następuje:

. § 1. Przyznaje się w okresie od dnia 1 do 30
kwietnia 1932 r. prawo do zasiłków tym częściowo
zatrudnionym robotnikom zakładów pracy:
1) "W. Fitzner" Sp. z ogr. odp. Fabryka Kotłów w Siemianowicach,
2) Sp. Akcyjna "Ferrum" w Katowicach II,
3) Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska
i Laura -- Sp. Akcyjna Górniczo-Hutnicza "Huta
Laura'; w Siemianowicach,
4) Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa
i Hutnictwa "Huta Bismarcka" w Wielkich Hajdukach i "Huta Falva" w Świętochlowic.ach,
5) Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa
i Hutnictwa "Huta Hubertus" w Łagiewnikach,
6) Śląskie Zakłady Górniczo - Hutnicze S. A.
"Huta Baildon" w Katowicach,

