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dynacji pocztowej, ogłoszonej w załączniku do roz
porządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 
21 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 392), o ile 
t'Oz,porządzenie niniejsze nie stanowi inaczej. 

§ 11. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
CIe z dniem 1 marca 1933 r. 

Minister Poczt l Telegrafów: Boern,er 

82. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 6 lutego 1933 r. 

w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 
9 marca 1928 r. o zezwoleniu Pocztowej Kasie 
Oszczędn~ci na działalność ubezpieczeniową w dzia-

le ubezpieczeń na życie. 

Na podstawie art. 128 rozporządzenia Prezy
denta Rz.eczypospolitej z dnia 26 styc.znia 1928 r. 
o kontroli ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 64) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. W § 1 rozpo'l"ządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 9 marca 1928 r. o zezwoleniu Pocztowej Kasie 
Oszczędności na działalność ubezpieczeniową w dzia
le ubezpieczeń na życie (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 444) 
dodaje się nowy USLęlP drugi o brzmieniu następu
jącem: 

"Pocztowa Kasa Os,zczędności może przyjmo
wać ubezpieczenia na życie także zagranicą z tern 
zastrzeżeniem, że sumy ubezpieczenia nie mogą 
przekracz,ać norm przewidziClinych w ustępie pierw
szym lub ich równowartośc,i." 

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

Minister Skarbu: WI. Zawadzki 

83. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 11 lutego 1933 r. 

w sprawie zmian W organizacji urzędów skarbowych 
akcyz i monopolów państwowych w okręgu admini

stracyjnym Izby Skarbowej II we Lwowie. 

Na podstaw,ie art. 4 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 mlslępuje: 

§ 1. Obszar powiatu nadwórniańskiego, woje
wództwa stanisławowskie~o. wyłącza - się z okręgu 

admi'nistracyjnego Urzędu Skarbowego Akcyz i Mo
nopolów Państwowych w Kołomyi i włącza się ten 
pOWliat do okręgu administracyjnego Urzędu Skarbo
wego Akcyz i Monopolów Państwowych w Stani
sławowie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejs,ze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1933 r. 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

84. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU 

I HANDLU W POROZUMiENIU Z MINiSTł<EM 
SKARBU 

z dnia 16 lutego 1933 r. 

o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 21 stycz
nia 1932 r. w sprawi~ usłalerua wysokości niektó

rych morskich opłat portowych. 

Na podstawie art. 4 i 9 ustawy z dnia 25 lipca 
1924 r. o morskich opłatach portowych (Dz. U. R. P. 
Nr. 79, poz. 764) zarządza się co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Przemysłu 
i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 
21 stycz.nia 1932 r. w siprawie ustalenia wysokości 
niekt6rych morskich opłat portowych (Dz. U. R. P. 
Nr. 13, poz. 83) w § 1 c,z. II "Opłaty od ładunku" 
w,p. 1 grupa A po wyrazie: "piryty" dodaje slię: prze
cnnek oraz wyraz "ceIuloza", w grupie C zaś wyraz 
"celuloza" skreśla się. 

§ 2. Roz,porządzenie nInIejSZe wchodzi w ży
cie trzeciego dnia po ogłoszeniu. 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

85. 

OBWIESZCZENIE 
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

z dnia 28 stycznia 1933 r. 

w sprawie ()~łoszen:a jednolitego tekstu rozporzą
dzenia Prezyd'2nta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 
1928 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregow-

ców marynarki wojennej. 

Na podstawie art. 2 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. 
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 7 marca lq28 r. o podstawowych 


