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511. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 1 września 1933 r. 

o ustaleniu nowego wzoru monety srebrnej w\artości 
10 złotych. 

Na podstawie art. 9 rczporządzenia Prezyden
ta Rzeczvpospolitej z dnia. 5 listopada 1927 r. w spra
wie ,zmia.ny ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P . Nr. 97, 
poz. 855) zarządzam co następuje : 

§ 1. W oelu upamiętnienia dwuchsetpięćdzie
sięcioletniej rocznitcy Odsieczy W,iedeńs,kiej monety 
srebrne warf.ości 10 zł,otych bite będą w miesiącach 
wrz,eśniu i październiku 1933 r. według wzoru, któ
rego wizerunki w graficzne'j reprodtikcjipodane są 
jako załącznik do niniejsz,e,go rozporządzenia . 

§, 2. Wymienione w § 1 rJloonety będą miały 
ohieg narówni z 10-zloŁowemi monetami srebrnemi, 
których wzór ustalony wstał w rozporządzeniu Mi
nis,tra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 74, poz. 675). 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia,. 

Minister Slka'rhu: WI. Zawadzki 

Załącznik do rozp. Min. Skarbu z dn. 
września 1933 r. (poz. 511). 

512. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 4 sierpnia 1933 r. 

w sprawie protokółu, podpisanego w Paryżu dnia 15 
czerwca 1929 r., dotyczącego zmian w artykułach 3, 
5, 7, 15, 34, 37,41, 42 i w klauzulach końcowych 
konwencji urządzającej żeglugę powietrzną podpisa-

nej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. 
P'odaje s.ię ,o.inioejsz'em do wi:adomo'śc-i, zg,odnie 

z komunikatem Rządu Francusk,iego, że 'W wykona
niu po,sta'llow:ień pmtokółu, podpis,anego w Paryżu 
dnila 15 cz.erwca 1929 r., dO'ty'Cząc'e,go 'Zmian 'W art y
kuł'ach 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 i w klauzul,a'ch koń
cowych konwencji urządzającerj że,glugę p'Owi'etrzną, 
po,dpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. 
(Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 108, poz. 837) - zostały 
zł,ożo,oe w Paryżu dokumenty ratyfikacyjne powyż
szego rpr,ntokółu p rzez w.szystki,e Umawi:ające się 
Strony w tej konwencji w datach następujących: 
Danja w dniu 17 paźdzj;et:n.iika 1929 r. 
Francj,a " " 8 listlopada 1929 r. 
T,eryt'Orjum Sar,ry " " 14 list'op.ada 1929 r. 
Portugalj,a "" 24 stycznia 1930 r. 
Belgja " " 8 marc:a 1930 r. 
Wolne P.aństwlO 

Irlaudjii 
Szwecja 
Unja Połud,n~owo-
Afrykańska 

Austrral~la 
Kanada 
Widk.a Brytanja i 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

9 kwiletni:a 1930 r. 
21 lipca 1930 r. 

19 września 1930 r. 
19 września 1930 r. 
19 wrześni'a 1930 r. 

Irlandj,a Północna" " 19 wrz·e'śni'a 1930 r. 
Nowa Zelandj,a "" 19 wrzeSfl:l'a 1930 r. 
Indj,e " " 16 p,a'ź-dziemi'ka 1930 r. 
Syjam " " 7 list,ouada 1930 r. 
Włochy " " 25 Hstopada 1930 r. 
Rumunja " " 19 grudnila 1930 r. 
Grecja " " 17 kwietnia 1931 r. 
Jug'osławja "" 6 lipca 1931 r. 
Buł,g.arja " " 21 lipca 1931 r . 
Holandij'a " " 18 września 1931 r. 
Cz,echosłowacja "" 8 paźd.z,remika 1931 r. 
J ap on ja " ,,25 marc.a 1932 r. 
Chili " " 31 styczni a 1933 r. 
Urugw,aj " " 17 maja 1933 r. 

Równocześn~e po daje s ię do wiadomości, zgod
ni,e z k'omunik'a,t'em Rządu Francuskiego, że w myśl 
plowyżsZ!eg,o p.l"Otokółu zostalo zgłoszone w dnru 17 
maj,a 1933 ,r. w imiieniu Rządu Norweskiego i Rządu 
Fin;},and.zkieg'o przysit;ąpi,enie do leg,o ' protokółu. 
Miniister Sp.raw Za,g,ranicznych: Beck 
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Konto czekowe w P. K. 0.- Administracji Dziennika Ustaw Nr. 30130. Cena 25 gr. 

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 nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 
pocztowych Jliezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 


