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nia 1926 r. o zabe zpieczeniu podaży przedmiotów 
powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 527) 
w brzmieniu usŁalonem rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 38, poz. 374) zarządza się co następuje: 

§ 1. Moc obowiązującą rozporządzenia Mini
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 
1929 r. o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebo

. wych, mięsa i jego przetworów oraz cegły (Dz. U. R. 
P. Nr. 81, poz. 607) przedłuża się do dnia 31 sierpnia 
1933 r. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 września 1932 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronislaw Pieracki 
Minister Skarbu: Jan Pilsudski 
Mini'ster Przemysłu i Handlu: Zarzycki 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

Sew, Ludkiewicz 

673. 
ROZPORZADZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 13 sierpnia 1932 r. 

w sprawie zmiany nazwy niektórych urzędów skar
bowych. 

Na podstawje art. 4, 12 i 15 ustawy z dnia 
31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz 
i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) 
zarządzam co nas tępuje : 

§ 1. Urzędy skarbowe w Białymstoku, Czę
stochowie, Krakowie, Lublinie, Stanisławowie, Ło
dzi, Równem, Bydgoszczy, Poznaniu i w Wilnie 
otrzymują numery kolejne arabskie, zamiast dotych
czasowych numerów rzymskich, przyczem urząd 
skarbowy na powiat białostocki w Białymstoku 
otrzymuje nazwę ,.3 Urząd Skarbowy w Białymsto
ku", urząd skarbowy na miasto Grodno otrzymuje 
nazwę ,,1 Urząd Skarbowy w Grodnie", urząd skar
bowy na powiat grodzieński w Grodnie otrzymuje 
nazwę ,,2 Urząd Skarbowy w Grodnie", urząd skar
bowy na miasto Brześć n/Bug. otrzymuje nazwę 
,,1 Urząd Skarbowy w Brześciu n/Bug.", urząd skar
bowy na powiat brzeski w Brześciu n/Bug. otrzymu
je nazwę ,,2 Urząd Skarbowy w Brześciu n/Bug.", 
urząd ·skarbowy na miasto Grudziądz otrzymuje na
zwę ,,1 Urząd Skarbowy w Grudziądzu" , urząd skar
bowy na powiat grudz iądzki w Grudziądzu otrzymu
je nazwę ,,2 Urząd Skarbowy w Grudziądzu", urząd 
skarbowy na miasto Toruń otrzymuje nazwę "Urząd 
Skarbowy w Toruniu", urząd skarbowy na powiat 
toruński z siedzibą w Chełmży otrzymuje nazwę 
"Urząd Skarbowy w Chełmży", urząd skarbowy na 
powiat częstochowski w Częstochowie otrzymuje 
nazwę ,,3 Urząd Skarbowy w Częstochowie", urząd 
skarbowy na miasto Radom otrzymuje nazwę 
,,1 Urząd Skarbowy w Radomiu", urząd skarbowy 
na powiat radomski w Radomiu otrzymuje nazwę 
,,2 Urząd Skarbowy w Radomiu", urząd skarbowy 

na powiat krako\vski w Krakowie otrzymuje nazwę 
,.4 Urząd Skarbowy w Krakowie", urząd skarbowy 
na powiat lubelski w Lublinie otrzymuje nazwę 
,,3 Urząd Skubowy w Lublinie", urząd skarbowy na 
miasto Kalisz otrzymuje nazwę ,,1 Urząd Skarbowy, 
w Kaliszu", urząd skarbowy na powiat kaliski w Ka- . 
liszu otrzymuje nazwę ,,2 Urząd Skarbowy w Kali
szu", urząd skarbowy na powiat łódzki w Łodzi 
otrzymuje nazwę ,, 13 Urząd Skarbowy w Łodzi", 
urząd skarbow y na miasto Piotrków otrzymuje na
zwę ,,1 Urząd Skarbowy w Piotrkowie", urząd skar
bowy na powiat piotrkowski w Piotrkowie otrzymu
je nazwę ,,2 Urząd Skarbowy w Piotrkowie", urząd 
skarbowy na miasto Łuck otrzymuje nazwę ,,1 Urząd 
Skarbowy w Łucku", urząd skarbowy na powiat łuc
ki w Łucku otrzymuje nazwę ,,2 Urząd Skarbowy 
w Łucku", urz ąd skarbowy na powiat rówieński 
w Równem otrzymuje nazwę ,,3 Urząd Skarbowy 
w Równem", urząd skarbowy na powiat bydgoski 
w Bydgoszczy otrzymuje nazwę .,3 Urząd Skarbowy 
w Bydgoszczy" ; urząd skarbowy na powiat poznań
ski w Poznaniu otrzymuje nazwę ,,5 Urząd Skarbowy 
w Poznaniu", urząd skarbowy I na powiat warszaw
ski w Warszawie otrzymuje nazwę ,,1 Urząd Skar
bowy Warszawa-powiat", urząd skarbowy II na po
wiat warszawski w Warszawie otrzymuje nazwę 
,,2 Urząd Skarbowy \X1arszawa-powiat", urząd skar
bowy na miasto Włocławek otrzymuje naz.wę 
,,1 Urząd Skarbowy we Włocławku", urząd skarbo
wy na powiat włocławski we Włocławku otrzymuje 
nazwę ,,2 Urząd Skarbowy we Włocławku" oraz . 
urząd skarbowy na powiat wileńsko-trocki · w ' Wilnie . 
otrzymuje nazwę ,,5 Urząd Skarbowy w Wilnie". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia . 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

674. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 20 sierpni? 1932 r. 

O wycofaniu z obiegu srebrnych monet jedno
złotowych, 

Na podstawie art. 19, 20 i 23 rozporządzenia 
Prezydenta RzeczypospoHtej z dnia 5 Estopada 
1927 r. w sprawie zmiany ustroju 'pieniężneg·o (Dz. U" 
R. P. Nr. 97, poz. 855) zarządzam co następuje: . 

§ 1. Jednozłotowe srebrne monety, emitowa
ne na podsta wi.e rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pos!politej w przedmi'ocie systemu monetarnego (Dz. 
U. R. P. z 1924 r. Nr. 37, 'Poz. 401) wedł;ug 'Wzoru, . 
ustalonego rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 
26 maja 1924 r.(Dz. U. R . P. Nr. 45, poz. 476), tracą 
moc prawnego śro·dka płatniczego z dniem 31 grud-
nia 1932 f lO k u. . 

Poczynając od dnia 2 ,stycznia 1933 r. do dnia 
31 gmdnia 1934 r. monety powyższe będą Wymie
niane or·az przyjmowane przy uiszczaniu wszelkic:h 
należności w kasach urzędów skarbowych oraz 
w oddziałach Banku Polskiego. Po dniu 31 grudnia 
1934 r: obowiązek wymiany tych monet ustaie. 
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§ 2. Rozrporzą,dzenie ninLej'Sz'e W'cho.dz! w ży
de z dniem ogłoszenia.. 

Minister Skarbu: Jan Pilsudski 

675. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 28 sierpnia 1932 r. 

O ustaleniu wzoru monety srebrnej wartości 
. 10 złotych. 

Na podstawie ,art. 9 rozporzą.dzenia PrezY'denta 
Rze'Czypospolirtej z dnia 5 listopada 1927 r. w spra
wie zmiany Ulstrolu pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, 
poz. 855) zarządzam co następuje: 

§ 1. Monetę srebrną wartości 10 złotych usta
lam według wzoru, którego wizerUlllki w graficznej 
reprodukcji po,dane są j,ako załącznik do niniejsze,g.o 
ro,zporz.ądzenia. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłosz,e.nia. 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

Załącznik do rozp. Min. Skarbu z dn. 
28 sierpnia 1932 r. (poz.. 675). 

676. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT 

I TELEGRAFóW 

Z dnia 23 sierpnia 1932r. 

w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy 
telegraficznej i telefonicznej. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 
1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. 
Nr. 58, poz. 584), której h~kst jednoHty ogłoszony zo
stał w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt 
i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 12, poz. 57) zarządzam co następuje: 

§ 1. W taryfie telegraficznej, ogłoszonej w za
łączniku do ro~orządzenia Ministra Poczt i Telegra
fów z dnia 28 wrze,śnia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91, 
poz. 711) i ozęściowo zmienionej i uzupełnionej roz
porządzeniami z dnia 30 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 31, poz. 322) i z dnia 20 kwietnia 1932 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 44, poz. 424) wprowadza się następują
ce uzupełnienie: 

W rozdziale "A. Obrót wewnętrzny" po pozy
cji 27 dodaje się nową pozycję o następującem 
brzmieni.u: 

Należ-

Poz. Przedmiot ność 
groszy 

28 Opłata za tele- 320 
gram nadany 
w pociągu do 
wszystkich 
miejscowości 
w Polsce. 

Objaśnienia 

N ależność ta skła
da się z właściwej 
opłaty za telegram, 
obliczonej zawsze 
za 14 wyrazów we
dług obowiązującej 
taryfy oraz z opłaty 
manipulacyjnej 60 
gr za przyjęcie te
lt'gramu przez kon
duktora. 

§ 2. W taryfie telefonioznej ogłoszonej w za
łączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegra
fów z dnia 28 września 1931 r. (DIZ. U. R. P, Nr. 91, 
poz. 711), częśdowo uzupełnionej i zmienionej roz
porządzeniami z dnia 14 kwietnia 1932 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 33, poz. 353), z dnia 20 kwietnia 1932 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 424), z dnia 27 czerwca 
1932 r, (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 582) i z dnia 
9 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 646) 
wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia: 

1) W § 1: 
w punkcie a) lic~by ,,150" po słowach ",gru

py I" i "grupy II" zastępuje się liczbami ,,75", lic'z
by ,,200" po słowach "grupy III" i "grupy IV" za
stE.'lp!Uje się liczbami ,,100' i liczbę ,,250" po słowie 
"grupy V" zastępuje się liczbą ,,125" i 

w punkcie b) - licZ!bę ,,25" zastępuje się licz
bą ,,20". 

2) W § 2: 
w punkcie a) lic,zbę ,,20" zastępuje się liczbą 

,,10", 
w punkcie h) liczbę ,,30" z.astlępuje .się liczbą 

,,15" , 
w punkcie c) poz. 1 liczbę ,,300" zastępuje się 

liczbą ,,150", 
w punkcie c) poz. 2 liczbę ,,500" zastępuje się 

liczbą ,,250", 
w punkcie c) poz. 3 liczbę ,,675" zastępuje się 

liczbą ,,350", 
w punkcie c) poz. 4 licZ!bę ,,825" zastępuje się 

liczibą ,,425", 
w punkcie e) liczbę ,,20" zastępuje się liczbą 

,,10" i liczbę ,,30" zastępuje się liczbą ,,15", 
w punkcie f) poz. 1 liczbę ,,20" zastępuje się 

liozJbą "lO", 
w punkcie f) poz. 2 licZ!bę ,,30" za~tępuje się 

licZ!bą ,,15", 
w punkcie f) poz. 3 licZ!bę ,,40" zastępuje się 

liczbą ,,20", 
w punkcie f) poz. 4 liczbę ,,40" za'stępuje się 

lic.zbą ,,20" i liczbę ,,25" zastępuje się liczbą ,,20", 
w punkcie f) poz. 5 licz.bę ,,40" zastępuje się 

liClZbą ,,20" i liczJbę ,,25" zastępujes:ię liczbą ,,20", . 
3) W § 3: 
w punkcie a) liczJbę ,,15" zastępuje się liczbą 

,,10", 
w punkcie h) liczbę ,,25" zastępuje się liczb" 

.. 20", 


