
Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

N 100. Warszawa, Soboła 30 kwietnia 1932 roku. Rok XV. 

PRENUMERATA 

kwartalna, 

OGtOSZENIA: 
Cena za wiersz 1 mim. szpatty 
redakcyjnej po tekście 65 groszy. 
Cena za wiersz 1 mIm. szpalty 

ogłoszeniowej 60 gr. 
w kraJu • • • • 15 zfofycbr 
&a granicą ••• 20 zlotycht 

Numer po;edyńczy 
20 groszy. 

Konto pocztowe czekowe 
Nr. 730. 

MONITOR POLSKI 
Tabelaryczne i cyfrowe 95 gr. 
Ogłoszenia o zagubionych doku." 

mentach 18 groszy za wyraz. 
Katde ogłoszenie najmnieJ 

1 złoty. 
Za terminowy druk ogŁosze6 
Wydawnictwo nie odpowiada. 
010 bom i firmom prywatny .. 
kredytu na ogłoszenia i prenu-

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 
WYCHODZI CODZIENNIE Z WY JĄ TKIEM NIEDZIEL I ŚWIĄ T. meratę Wydawnictwo nie 

udziela. 
c 
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TREśL DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Zarządzenia Władz Naczelnych: 

Poz. 128. Obwieszczenie Ministra Skarbu 
z dnia 23 kwietnia 1932 r. o wartości jednego 
grama czystego złoła. 

Poz. 129. Zarządzenie Ministra Robót Pu
blicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw 
~ewnętrznych z dnia 26 kwietnia 1932 r. wspra· 
wie zatwierdzenia projektów planu zabudowania 
miasta Zamościa. . 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
I dnia 22 kwietnia 1922 r. w sprawie zniesienia 
w Inowrocławiu wydziału zamiejscowego sądu 
okręgowego w Bydgoszczy. (Przedruk z Dz. U. 
R. P. z dnia 28 kwietnia 1932 r. Nr. 36, poz. 363). 

Ustawa z dnia 10 marca 1932 r.o udzielaniu 
poręki państwowej. (przedruk z Dz. U. R. P. 
z dnia 20 kwietnia 1932 r. Nr. 33, poz. 341). 

Ruch służbowy w Ministerstwie Sprawiedli
wości. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
" "t' 
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128. 

OBWIESZCZENIE 

Ministra Skarbu 

z dnia 23 kwietnia 1932 roku 

o wartości jednego grama czystego zlota. 

Na podstawie art. 16 rOł:porządzenia Prezy
centa Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. 
w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. 
R. P. Nr. 97 poz. 855) oraz roznorzadze
nia Ministra Skarbu z dma 28 listopada 1927 r. 
w sprawie ustalenia trybu ogłaszania wartości 
złota {Dz. U. R. P. Nr. 109 .poz. 932l-ustaIam na 
miesiąc maj 1932 r. wartość jednego grama 
czystego złota na pięć złotych 92,44 grosza. 

Minister Skarbu: 
(-) Jan PiłsudskI. 
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129. 

ZARZĄDZENIE 

Ministra Robót Publicznych w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych 

z dnia 26 ·kwietnia 1932 r. 

w sprawie zatwierdzenia projektów planu zabudo
wania miasta Zamościa. 

, Na podstawie art. 33 rozporządzenia Prezy
centa ~zeczY'Pospo1itei z onia 16 lutego 1928 r. 
o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. 
~st. R. P. ~r. 23, ,Poz. 202), zastrzega się dla Ni
mstra Rob?t Pl!hhcznych z.atwierdzenie planów 
zabudowaOla mIasta Zamościa. 

Minister Robót Publicznych: 
(-l Kiihn. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
l-) Bronisław Pieracki. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 22 kwietnia 1932 r. 

w sprawie zniesienia w Inowrocławiu wydziału 
zamiejscowego sądu okręgowego w Bydgoszczy. 

Na podstawie art. 3 prawa o ustroju sądÓw 
powszechnych z dnia 61uteg,0 1928 r.fiPt.U. RP. 
Nr. 12, poz. 93) zarządzam, 00 następuje: . . 

§ 1. Znosi się w Inowrocławiu wydział za
miejscowy. sądu okręgowego w Bydgoszczy. 

§ 2. Rozporządzenie ninie;sze wchodzi w ży
cie z dniem l czerwca 1932 r. 

Minister Sprawiedliwości: 
(-) Czesław Michałowski. 

(Dz. U. R. P. z dnia 28 kwietnia 1932.r., Nr. 36, 
poz.. 363). .. . • . 
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Na mo.cy arl. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę
puj ąGej treści: 

USTAWA 

z dnia 10 marca 1932 r. 

O udzielaniu poręki państWOWej. 

Art. 1. Upoważnia się Ministra-Skarbu do 
udzi~la~a poręki . państ.wowej za zobowiązania, 
wy~!emonp .w art. 2 .I~mi( j~z~; ustawy, do wyso· 
kOSCI łącznej 1.500 milJonów . złotych ·'wzłocie'. . 

Art. 2. Wymieniona wart. 1 poręka pań
stwowa może być udzielana: 

1) ~a. zobow~~za~a banków państwowych do 
wysokoscl 750 mlllonow złotych w złocie' 

2) za zobowiązania J:rzedsiębiorst~ pań
stw~wych do wysokości 250 milionów złotych w 
złOCie; 

3) za zobowiązania związków komtlnalnych 
i funduszów kuracyjnych; 

4) za zobowiązania banków komunalnych' 
~) za zobowiązania instytucji kredytu długo

ter~.l.no:ve.go oraz banków hipotecznych z tytułu 
emISJI hstow zastawnych, o ile listy te 'Odpowia
dają następującym warunkom: . . 

a). ~najdują pokrycie w pierwszej połowie 
wartoscI przynoszących dochód nieruchomości 
!la któryc~ hipotekę zosŁała udzielona pożyczk~ 
l ustanowiOno ~rawa zastawu dla tych listów' 

b) m~ją oznacz~my okres umorzenia, wzgięd
nie okreslony termm płatn9ści j 
. c)~ydawane są ~od nadzorem rządowym 
I zgodnte z warunkamI, zatwierdzonemi dla kciż
dej in~tytucji, emitującej listy zastawne zosobna 
przez Ministra SkarbUj , 

. 6) z!,- zobowiązania zapłaty kapitału i odsetek 
obhgacYJ, wypuszczanych zgodnie z pkt. 15 art. 16 
ustawy z dnia 14 października 1921 r. o udziela
niu koncesji na koleje żelazne prywatne (Dz. U. 
R. P. Nr. 88, ~oz. 646) na cele budowy i początko
w~go zaopatrzenia linij lwIejowych użytku pu
blIcznegoj 

7) za zobowiązania związków i spółek rolni
czych, i~stytucyi ~redytu rolniczego, Centralnej 
Ka.sv ~połek R?lntczyc~, centralnych instytucyi 
społdzlelczych I wszelkIch spółdzielni, mających 
dostateczne zabezpieczenie w majątku tych insty
tucyj i w zobowiązaniach ich członków; 

8) za. zo~owiązania. osób fizycznych i praw
nych, zaclągmęte w kraJU lub zagranicą, a zabez
pleczone: 

a) hi~otecznie w pierwszej połowie szacun
ku nieruchomości, 

b) towarami, przeznaczonemi na wywóz do 
wysokości 50% ceny rynkowej tych towarów'; 

9) za .zo~owiązania OSÓ? fizycznych i praw
nvch, wymka)ące z operacyj handlu zagraniczne
go oraz wogóle z interesów, prowadzOIlych z za
granicą. 

A!t. 3. Forma papierów wartościowych, ko
rzystaJących z poręki państwowej na zasadzie 
pos~anow~eń ustawy. nini.eiszej oraz tekst na~isu, 
stwlerdza)ące cro udzleleme gwarancji podlega za-
twierdzeniu Ministra Skarbu. ' 

. Art.. 4. Upo~ażriia się Ministra Skarbu do 
udzIelama, w gramcach, określonych art. 2 niniej-

szej ustawy, poręki państwowej także w walu
tach obcych według parytetu złota oraz do usta
lania przedmiotu poręki, zakresu odpowiedzial
ności Skarbu Państwa oraz ewentualnych warun
ków dodatkowych. 

Art. 5. Wykonanie niniejszej ustawy poru
cza się Ministrowi Skarbu. 

Art. 6. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci lllocobo
wiązującą ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. o ud.zie
laniu poręki państwowej (Dz. U. R. P. Nr. · 68, 
poz. 481) i rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo· 
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie Zlnia
ny ustawy z dnia l lipca 1925 r. o udzielaniu 
poręki państwowej (Dz. U. R. P. Nr . . 38, poz. 358). 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
(-l I; Mościcki. 

Prezes Rady.MinisŁrów: 
w z" {-) Wł. Zawadzki. 

Minister Skarbu:: ' . 
(-l Jan Piłsudski. 

(Dz. U. R. P. z dnia 20 kwietnia 1932 r., Nr. 33, 
poz. 341). 
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Ruch służbowy 
W MINISTERSTWIE SPRA WIEDLIWOSCI. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej zarządze
nIem z dnia 27 kwietnia 1932 roku mianował: 

1. Wicep1'Okuratora Sądu Okręgowego w 
Warszawie p. Witolda Grabowskiego - Wicepro
kt1rator~m Sądu;. A:pelticy.jlle-gQ w :w.ar.~~)Vi~,. , ... , . 

2 . . Sędziego okręgowego sJedcże.gó· Sądti" Okrę~ · . 
gowe.go w Krakowie Zygmunta Wusatowskiego -
Sędzią Sądu Okręgowego w Krakowi-e. 

3. Sędziego okręgowego śledczego Sądu Okrę
gowego w Krakowie Bolesława Czumajowskiego-
Sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie. . 

4. Sędziego okręgowego śledczego Sądu Okrę
goweg·o w Łucku, z siedzi,bą w Kowlu, Leonarda 
Soleckiego - Sędzią Sądu Okręg'OiWego w Kra· 
kowie. . . 

5. Sędziego Sądu Grodzkiego w Katowicacli 
Ludwika Wańka - Sędzią Sądu Okrę.gowego w 
Katowicach. . . 

6. Sędziego Sądu Grodzkiego . w Sosnowcu 
Władysława - Józefa Habdank -Białobrzeskieg0-
Sędzią Sądu Okręgowego w Sosnowcu. 

7. Sędziego okręgowego śledczego Sądu 
Okręgowego w RadQllliu, z siedzibą w Kozieni
cach, EugenjUsza Witowskiego - Sędzią Sądu 
Okrę.gowego w Radomiu. 

8. Naczelnika Sądu Grodzkiego w Kowlu 
Dyonizego maska - Sędzią Sądu Okręgowego w 
Łucku. 

9. Podprokuratora Sądu Okręgowego w So
snowcu Michała Rzadkiewicza - Sędzią Sądu 
Okręgowego w Sosnowcu. . . 

10. Sędziego Okręgowego śledczego Sądu 
Okręgowego w Złoczowie Juljusza Golczewskie
go - Wiceprokur.atorem Sądu Ok.rę.gow-ego we 
Lwowie. 

11. Asesora sądowego w okręgu Sądu Ape
lacvinego w Warszawie Karola Szwarca - Sę~ 
dzią okręg-owym. śledczym Sądu Okręgowego w 
Toruniu. 

12. Sęd:ziego okręgowego śledcze.go Sądu 
Okręgowego w Białymstoku Wincentego Szadur
skiego - Sędzią Sądu Grodzkiego w Łodzi. 

13. Sędziego okręgowego śledczego Sądu 
Okręgowego w Piotrkowie Eugenjusza Wiśniew
skiego - Sędzią Sądu Grodzkiego w Łodzi. 

14. Sędziego okręgowego śledczego Sądu 
Okrę,gowego w Warszawie, z siedzibą w Radzy
minie - Juljana Dzięciołowskiego - Sędzią Sądu 
Grodzkiego w Warszawie. 

15. Sędziego okręgowego śledczego Sądu 
Okręgowego w Łomży, z siedzibą wGrajewie, 
Aleksandra Muromcewa - Sędzią Sądu Gr·odz
kieg·o w Płocku. 

16. Sędziego okręgowego śledczego Sądu 
Okrę.g·owego w KaJliszu, z siedzibą w Kaliszu. Ka. 
zimierza Józefa Oksza - Strzeleckiego - Sędzią 
Sądu Grodzkiego w Łodzi. 

17. Ziemowita S<>chackiego - Sędzią Sądu 
Grodzkiego w Ploósku, w okręgu Sądu Okręgo-
wego w Płocku. . . 


