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385. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 9 czerwca 1933 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Przyjaźni, Handlowego i Praw Konsularnych 
pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie 

dnia 15 czerwca 1931 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. XXX Traktatu Przyjaźni, Handlowego 
i Praw Konsularnych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego 
w Waszyngtonie dn. 15 czerwca 1931 r., nastąpiła w Warszawie w dniu 9 czerwca 1933 r. wymiana do
kumentów ratyfikacyjnych powyższego traktatu. 

386. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU WYDA
NE W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRA WIE

DLIWOŚCI 

z' dnia 6 czerwca 1933 r. 

w sprawie zmiany w statucie Poznańskiego Ziem
stwa Kredytowego w Poznaniu. 

Na podstawie art. 1 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypo.spolitej' z .dnia 17 marca 1928 r. w spra
wie statutów towarzystw kredyŁowychziemskich 
li. miej:skich oraz zmiarny statutów instytucyj kredyto
wych,za twierdzonych w drodze, ustawodawczej przez 
b. władze zaborcze (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 326), 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Zezwala się na zmianę § 68 statutu Po
znańskiego Ziemstwa Kr,edytoweg,o w Poznaniu, któ
rego. zdanie pierwsze obecnie otrzymuje brzmienie 
n-astępują,ce: 

"Budynki na obciążonych lItieruchomościach 
muszą być aż do. całkowitego. umorzenia długu ubez
pie'Czone ,od 'Ggnia, przyczem wysGkość kwoty, na 
jaką ma opi,ewać ubezpieczenie, oraz wybór insty
tucji ubezpie,czeniowejzależy o.d uznania Dyrekcji 
Ziemstwa, z zachowaniem przepisów prawa banko
wego." 

§ 2. R,ozpo.rz'ądzen1e niniejs.ze wchodzi w ży
;:ie w dniu ogłoszenń:a. 

M.inoister Skaifl'bu: Wł. Zaw.adzki 

'4inistel1 Sprawi'edHwości:: Czesław Michałowski 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

387. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 16 czerwca 1933 r. 

w sprawie zmiany w organizacji urzędów skarbo
wych akcyz i monopolów państwowych w okręgu 

administra.cyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej 
w Warszawie. 

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r.G tymcz'asowejorganizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) zarzą
dzam co następuje: 

§ 1. Znosi się istniejący w okręgu administra
cyjnym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie 
II Grodzki Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów 
Państwowych w Warszawie. 

§ 2. Dotychczasowe agendy II Urzędu Skar
bowe~o Akcyz ,i Monopolów Państwowych w War
szawie przejmuje I Grodzki Urząd Skarbowy, który 
oŁrz.ymuj.e nazwę Grodzki U rząd Skarbowy Akcyz 
i MGnopGlów Państwowych w Warszawie. 

§ 3. Ro'zporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tr.acą moc 
obowiązującą postanowienia rozporządzenia Mini
stra, Skarbu 'l'} dnia 20 czerwca 1930 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 50, poz. 423), dotyczące o.rganiz.acji urzędów 
skarbowych akcyz ,j, monopolów państwowych 
w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej Gmdz
kiej w W,arszaw;ie oraz rozporządzenie Ministra 
Skarbu 7J dnia 15 paździemika 1931 r. w sprawie 
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zmian granic grodzkich urzędów skarbowych akcyz 
i monopolów państwowych w okręgu administracyj
nym Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie (Dz. U. 
R. P. Nr. 97, poz. 744). 

Minister Sikarbu: Wł. Zawadzki 

388. 
OBWIESZCZENIE 

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 23 czerwca 1933 r. 

w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu 
Ministra Przemysłu i Jlandlu z dnia 17 maja 1933 r. 
o ustanowieniu granic uchybień obiego.wych dla na
rzędzi mierniczych, znajdujących się w obrocie p~-

blicznym. 

Na podstawie art. 6 p. b) rozporządzenia Pre~ 
zydenla Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. 

w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzec.zypo
spolitei P.olskiej (nz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18), 
w brzmieniu art. 4 ustalWy z dnia 12 lutego 1930 r. 
w sprawie zmiany powyższego. ro.zporządzenia (Dz. 
U. R. P. Nr. 13, poz. 89), prostuje się następujące 
błędy w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 17 maj,a 1933 r. o ustanowieniu granic uchy
bień obiegowych dla narzędzi mierniczych, znajdu
jących się w obrocie publicznym (Dz. U. R. P. Nr. 41, 
poz. 328): 

1) W § 1, w punkcie VI B 4, w wierszu 3, za
miast "błędu" powinno być "uchybienia". 

2) W § 1, w ostatnim ustępie punktu IX A 1, 
z.amiast "tg ~ i cotg ~ jest niezależny od kierunku 
przesunięcia fazy i pd;yjmuje się stale za wielkość 
d·odatn.ią" powinno być: "tg ~ i cotg ~ niezależnie 
od kierunku przesunięcia fa,zy przyjmuje się stale 
za wielkość dodatnią". 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 
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OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi 8 zł. kwartalnie. Urzędy i instytucje państwowe opłacają 
6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartału. 

Reklamacje z powodu nieolrzymania poszczególnycb numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 
pocztowycb niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnello numeru. 


