
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Rok XIV. M 99. Warszawa, Czwartek 
--~~--~------------------

30 kwietnia 1931 roku. 

PRENUMERATA 
kwarta In a: 

OGŁOSZENIA: 

CeDa za wier.z l mIm. upalty 
redakcyjne; po teldcie 60 grolzy. 
CeDa za wiersz l mIm. szpalty 

ogłoszeniowej SS gr. 
w krafu , • • • 15 złotych: 
ta I!ranicą ••• 20 złotych: 

Numer pojedyńczy 
20 groszy. MONITOR POLSKI 

Tabelaryczne i cyfrowe 90 gr. 
Ogłoszenia o zagubionych doku· 

mentach 17 grouy za wyraz. 
Każde ogłoszenie najmniej 

1 złoty. 
Za terminowy druk ogłoszeA 
Wydawnictwo nie odpowiada. 
Osobom i firmom prywatnym 
kredytu na ogłoszenia i prenu-

Konto pocztowe czekowe 
Nr. 730. DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. , 

WYCHODZI CODZIENNIE Z WY JĄ TKIEM NIEDZIEL I SW!Ą T. meratę Wydawnictwo nie 
udziela. 

Dyrekcja Wydawnictwa: Miodowa Nr. 22. Dyrektor przyjmuje od 12 - 2 p ,.-. [łyrekcia otwarta od 9 -.1 pp. Tel. działu red. 644-05. Tel. działu 
handlowego 644-50. Tel. prenumeraty i rachuby 644-42. Tel. eksp. 625-28. Kasa czynna od •• 8 i pół r. do 1 pp .. w soboty do godz. 12. 

TRE$Ć DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i a W ł a d z N a c z e l n y c h: 

Poz. 151. Obwieszczenie Ministra Skarbu z 
dnia 27 kwietnia 1931 r. o wartości jednego grama 
czystego złota. 

Poz. 152. Okólnik Ministerstwa Skarbu 
L. D. 'IV. 602/3/31 w sprawie świadectw pochodze
nia urzędów celnych Da towary zakazane do przy
wozu. 

Ustawa z dnia 1l marca 1931 r. o wygaśnię
ciu mocy prawnej przepisów wyjątkowych, zwią- , 
zanych z pochodzeniem, narodowością, językiem, 
rasą lub religią obywateli Rzeczypospolitej. (prze
druk z Dz. U. R. P. z dnia 10 kwietnia 1931 r., 
Nr. 31, poz. 214). 

Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o zmiaaie 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu 
Niepodległości. (Przedruk E Dz. U. R. P. z dnia 
10 kwietnia 1931 r., Nr. 31. poz. 216). 

Ruch służbowy w Ministerstwie Wyznali Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-:0:--

Zarządzenia Władz Naczelnycb. 
-:o:~ 

151. .• 

OBWIESZCZENIE 

Ministra Skarbu 

z dnia 27 kwietnia 1931 r. 

o wartości jednego grama czystello złota. 

Na podstawie . art. 16 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 97 poz. 855) oraz rozporządze
nia Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. 
w sprawie ustalenia trybu ogłaszania wartości 
złota (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz 932) ustalam na 
miesiąc maj 1931 r. wartość jednego grama 
czystego złota na pięć złotych 92,44 grosza. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: 
(-) Ignacy Maluszewski. 
--:0:-

152. 

OKóLNIK MINISTERSTW A SKARBU 

L. D. iV. 602/3/31 

z dnia 14 kwietnia 1931 r. 

w sprawie świadectw poc6odzenia urzędów cel
nych na towary zakazane do przywozu. 

Do wszystkich Dyrekcyj Cel, Urzę
dów Celnych i Inspektoratu Cel w 
Gdańsku. 

W porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu 
i Handlu uzupełnia się okólnik Ministerstwa 
Skarbu z dnia 4 czerwca 1928 r. D. IV. 659/3/28 w 
sprawie sŁosowania zakazów przywozu niektó
rych Łowarów (Dz. U. M. S. Nr. 18/28 r., poz. 229) 
przez dodanie do p. 2 nowego ustępu końcowego 
treści następującej: 

"Narówni z wyżej wymienionemi świadectwa
mi pochodzenia winny być honorowane przy 
zwalnianiu towarów od zakazu przywozu także 
świadectwa pochodzenia, wystawiane przez urzę
dy celne państw traktatowych, stosownie do § 4 
p. c i e okólnika z dn. 24 czerwca 1930 r. 
D. IV. 1141/3/30 (DUMS Nr. 19 '30, poz. 366), 
j.ednak tylko wówczas, gdy są wystawiane w kraju 
pochodzenia towaru, podobnie jak to ma miejsce 
'przy stosowaniu zniżek konwencyjnych". 

W związku z tern uchyla się okólnik z dn. 29 
stycznia 1931 r. L. D. IV. 148i3/31 (D. U. M. S. 
Nr. 5/31, poz. 67 i "Monitor Polski" Nr. 36/31). 

Kierownik Departamentu: 
,(-l B. Dębicki. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustllWę następu
JąceJ treści: 

USTAWA 

z dnia 13 marca 1931 r. 

o wygaśllięciu mocy prawnej przepisów wyjątko
wych, związanych z pochodzeaiem, narodowością, 
językiem, rasę lub reli,j. obywateli Rzeczypo-

spolitej. 

Art. 1. Zawarte w przepisach prawnych, 
wydanych przed odzyskaniem państwowości pol. 
skiej, ograniczenia praw, jak również przywileje 
obywateli z tytułu ich pocho~nia, narodowości, 
języka, rasy lub religji, sprzeczne ze stanem 
prawnym, wynikającym z odzyskania państwo
wości polskiej, bądź niezgodne z postanowieniami 
Konstytucji o równości obywateli wobec prawa, 
nie mają mocy obowiązującej, choćby takie prze
pisy wyjątkowe nie były uchylone wyrażnem roz
porządzeniem ustawy. 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejsze; poru
cza się Prezesowi Rady Ministrów i poszczegól
nym Ministrom, każdemu w zakresie jego właści
wości. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydea.t Rzec.zypos'politęj: 
. .. ( ...... ) l. Mościcki. 

Prezes Racly Min.istrów: 
(-) W. Slawe1t. 

Mini6ter Spraw Wewnętrznych: 
(-) Sławoj Składkowski. 

M.ini'ster Spraw Zagranicznych: 
(-) August Zaleski. 

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych: 
(-) D. Konarzewski. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: 
(-) Ignacy Matuszewski. 

Minister Sprawiedliwości : 
(-) Czesław Michałowski. 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego: 

(-) SI. Czerwiński. 
Minister Rolnictwa: 

(-) Leon J. Polczyński. 
Minister Przemysłu i Handlu: 

(-) A. Pryslor. 
Minister Komunikacji: 

(-) Kiilm. 
Minister Robót Publicznych: 

(-) Norwid Neugebauer. 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: 

1-) Hubicki. 
Minister Reform Rolnych: 

(-) L. Kozłowski. 
Minister Poczt i Telegrafów: 

(-) Boerner. 

(Dz. U. R. P. z dnia 10 kwietnia 1931 r., 
Nr. 31, :poz. 214). 

D 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu. 
jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 21 marca 1931 r. 

o zmtame rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu 

i Medalu Niepodległości. 

Art. 1. Wart. 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. 
o Krzyżu i Medalu Niepodległości (Dz. U. R. P. 
Nr. 75, poz. 591) dodaje się ustęp drugi o nastę· 
pującem brzmieniu: 

"Krzyż i Medal Niepodległości mają charakter 
odznaczenia wojskowego". 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Prezesowi Rady Ministrów. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezyden t Rzeczypospolitej: 
(-l l. Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów: 
(-) W. Slawek 

(Dz. U. R. P. z dnia 10 kwietnia 1931 r., Nr. 31, 
poz. 216). 

-:)(:--

Ruch służbowy 
W MINISTERSTWIE WYZNAŃ REUGUNYCH 

I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO. 

Zarząd Centralny. 

Mi ,ano w a n i: 

Ministerialny wizytator szkół w V st. sI. Jó
zef Stypmski - naczelnikiem wydiziału w V st.d.. 
z dniem 1 listopada 1930 r. 

Kierownik Sikoły Ćwiczeń przy Państwowym 
Instytucie Pedagogiki Spec,jalnej Michał Wawrzy .. 
nowski - r:adcą ministetialnym w VI st. sł., z da. 
1 listopada 1930 r. 

Urzędnik prowizoryczny w VllII st. slo Włady
sław Wilaaowski - referendarzem w VIII st. sł. j 
z dniem 1 grq.4nia 1930 r. · . 

Adjunkt kancelM'yjny w Vill st.sł. KOIISto
eja Bucharłowska- asesorem w vrn st. sł., 
z dniem l grudnia 1930 ,r. 

Adiunkt kanoelary9IDY w VFII st. sł. AIliela Ku
piecowa-a1sesorem w VIII st. 91., z dniem 1 stycz
nia 1931 r. 

Adjunkt kancelaryjny w IX st. sł. Jaama Mar
cinkowska - sekretarzem w IX st. sł., z d:niem 
1 października 1930 r. 

M ia n o w ,a n i prowizorycznie: 

Pra·cownik kontrakt'owy z uposaJŻeniem w/g 
VI grupy Dr. Jadwiga Przeworska - urzędnikiem 
prowizorycznym w VI st. sł., z dniem 1 paździer
nika 1930 r. 

Dr. o1iuausz Woliński - urzędnikiem prowizo
ryc.znym w VI st. .sł., z dniem 1 sŁyczrua 1931 r. 

Urzędnik prowizoryczny w X st. sł. Dr. Wła
dysław Dobrowolski - urzędnikiem prowizorycz~ 
nym w IX st. sł., z dniem 1 grudni.a 1930 r. 

Adam Fi1ipecki - urzędnikiem pf\Owiz:orycz~ 
nym w IX st. sł .,z dniem 1 października 1930 r. 

Tymczasowa nauczycielka Gimnazjum Pań
stwowego im. J . Słowackiego Jadwiga Szempliń
ska - urzędnikiem prowlzory(!Znym w IX sl. sł., 
z dniem 16 stycznia 1931r. 

Józefa Pasteroakówna - urzędnikiem prowi· 
zorycznym w XI st. sł., z dniem 16 listOIpada 
1930 r. 

P r z e n i e s ie n i: 

Okręgowy wUzytator szkół w V st. sł. w Ku
ratorjum Okręgu Szkolnego Wołyńskiego, Dr. 
Władysława Tatarzanka - na równorzędne stano
wisko do MinisŁarstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, z dniem 16 stycznia 
1931 r. 

Adjunkt kancela~yjny w IX st. sł. w Kura
torjum Okręgu Szkolnego Krakowskiego Kazi
mierz Kułakowski - na równorzędne stanowisko 
do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, z dniem l lutego 1931 r, 

P r z e n i e s i e n i w stan spoczynku: 

Dyrektor D~partamentu w IV st. sł. Kazi
mierz Okulicz - .z dniem 30 listo,pada 1930 r . 

Ministerjalny wizytator szkół w V sto sl Mi·· 
,hał Siwak - z dniem 31 października 1930 r. 

Radca ministerjalny w VI st. sł. Rudolf Wex
z dlniem 31 października 1930 r. 

Radca ministerj.alny w VI st. sI. Stanisła.w 
Uścmski - z dniem 30 Hsf.opada 1930 r. 

Księgowy w VII st. sł. Balesław Waszul -
z dniem 30 listopada 1930 r. 


