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TREść 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. 159. Rozporządzenie Rady Ministrów 
Z dnia ,20 maja 1932 r. w sprawie zmiany statutu 
Państwowej Rady Samorządowej. 

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 20 kwietnia 1932 r. w sprawie częściowej , 
zmiany i uzupełnienia taryfy telegraficznej i tele
fonicznej. (Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 24 maja 
1932 r. Nr. 44, poz. 424). 

Ruch służbOwy w Ministerstwie' Sprawiedli
wości • . 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 48 DZIENNIKA ' 
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 7 CZERWCA 1932 R .• ZAWIERAJACY 
TREść NASTĘPUJACA: 

USTAWA 
Poz. 450 - z dnia 11 marca 1932 r. o zgroma

dzeniach. 

ROZPORZADZENIA MINiSTRÓW: 
,Poz. 451 - Spraw Wojskowych z dnia 25 

kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Mini
strem Spraw Wewnętrznych w sprawie zwoł)'wa
nia,przewoc!niczeria iflcz~~nittw:(I 'os:ób . t1Jotsko~ ' 
wych w z~romadzeniach. ' ' 

, Poz. 452 - Spraw Wewnętrznych z dnia 12 
maja 1932 r. o wprowadzeniu jednolitego miano
wnictwa chorób i przyczyn zgonów. 

Poz. 453 - Sprawiedliwości z dnia 18 maja 
1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skar
bu o właściwości sqdów , grodzkich w sprawach z 
ustawy karnej skarbowej. -

DZIAŁ ' URZĘDOWY. 

, Zarządzenia Władz Naczelnych. 
--()Oo--.-

ROZPO~ĄDZENIE ' RADY MINISTRóW 

z dnia 20 maja 1932 ~. 

w sprawie zmiany statutu Paistwowej Rady 
SamorządoWe'. 

Na podstawie a,rt. 15 i 18 dekretu o tymcza
sowej or:ganizacji władz naczelnych z dnia 
3 stycznia 1918 r. (Dz. P<r. K. P. Nr. l, poz. 1) za
rządza się, -co -nast.ępuje: 

§1. 

Paragrafowi 2 statutu Państwowej Rady Sa
morządowej, stanowią-cego załącznik do -rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 7 m/llrca 1927 r. 
w iSlpra.wie utworzenia Pa-ń!stwowe',j Rady Sarno
nądowej ("Monitor PoLski" Nr. 66, poz. 149), na
daje się następujące brzIDienie: 

"W skład Pańs:twowej Rady Samorz~dowej 
wchodzą: 

1) 6 przedstawicieH centralnych zrzesze6 
gmin miejskich, 

2) 4 przedstawicieli centra~nych zrzeszeń IPO
wia towych związków komunalnych, 

3) 2 przedstawicieli centra:lnych zrzeszeń 
gm,i,n wiejskich, 

4) po jednym przedstawici~lu wqjewódZlkj,ch 
o~anów koleg,jail.nych, delegowanym przez rady 
wojewódzkie (sejmiki wojewódZkie) z :pośród 
osób, wchodzących w myśl p. 3 art. 48 (ust. 1 

art. 98) rozporzą;dzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 19 stycznia 1928 .r. o or,ganizacji i za
kresie działania administracji ogólnej (Dz. U. R. 
P. Nr. 11, poz. 86) w skła,d właściwych wydziałów 
wojewódzkich (izb wojewódZikich) oraz jeden 
przedstawiciel ~miny m. st. Warszawy, , 

5) 3 przedstawicieli centraltwoh zrzeszeń 
pracowników komumdnych, 

6) 7 człon:ków, zaproszonych przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych z pośród znawców spraw 
sCimorządowych i ,gos:podarczych. 

Zrzeszenia powołane do :posiadania swoi.ch 
przedstawicieli w myślp. l, 2, 3 i 5 wyznacza Mi
nister Spraw Wewnętrznych. 

Przedstawicieli zrzeszeń, wyzną.czonych 

J 

Po
zycja 

2 

Przedmiot 

a) za telegramy miej
scowe prywatne pil
ne - D opłata od " 
wyrazu . 
Nadto od każdego 
t.elegramu zasadni
cza opłata. .. 

b) za telegramy za
miejscowe prywat
ne pilne - D- op
łata od wyrazu. . ' 
Nadto od każdego 
telegrl;lmu zasadni-
cza opłata . 

I Należności groszy 

15 

25 

45 

50 

Objaśnie 
nia 

zgodnie z ustę.pem po;przedni:nJ., powołuje Mini
ster Spraw Wewnętrznych z :pośród kandydatów, 
przedstawionych 'w podwójnej licZlbie 'przez każde 
z tych zrzeszeń. 2) w pozycji 6 w rubryce "objaśnienia" do-

Wśród kandydatów na przedstawicie1i zrze- daje się nowy ustęp jako ustęp końcowy: "Tele
szeń, wymienionych w punktach 1, 2 i 3, nie może gramy listowe , w ruchu miejscowym nie są do~ 
być więcej niJż ,połowa z pośród osób, piastU;ją- puszczone". 
cych ma;ndaty przewodniczących organów wyko- 3) w pozycji 8 w rubryce "należności" skre-
nawczych związków samorządowych lub pozos.Ła- śla się liczbę ,,25". 
jących ,do tychor,ganów w stosunku służbowej za- 4) w pozycji 9 w rubryce "należności" skre-
le2lności. śla się liczbę "SO". 

Przedstawicieli wydziałów wojewódzkich na 5) w pozycji 12 w rubryce ",należności" skre-
obszarze województw krakoWSikiego, ,lwowskiego, śla się liczbę ,,15". 
stanisławowskiego i tarn6polslPe-go ' do ' cza'su 6) w pozycji 13 w rubryce "objaśnienia" pG 
utworzenia tam rad wojew6dz.ldch -delegują Wy- słowie "miesięcznego" kropkę zastępuje się prze
dzia:ły;. wojewó!iżkie , ż " ~ł'ód ,os~b.~,,; ' wclt~~'Oy'cl.ł ,5!,'eitlkie:m , i.da,ie ~ięsło.wa:'" ilfakQ :,nilIdriość' ma - ; 
w ich skład na zasadzie postanowienia ust. larł. , nipu1acv;ną za przyjęcie telegi'anlli pfże'z telefon 
115 -rozporządzenia Prezyd~nta R~eczy,pospolite;j .<;>raz za cofnięcie". 
z dnia 19 stycznia 1928 r. -o Q-r,ganizacji i za'kresie 7) 1>0 po-zycji 19 dodaje ,' się nową , pozycję 
działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. o następującem brzmieniu: 
P. Nr. 11, poz. 86). 

Przedstawiciela ,gminy m. 1St. Warszawy de
• leguje rada miejska. 

Znawców spraw gospodarczych za,prasza Mi
nister Spraw Wewnętrznych na wniosek zainte
resowanych Ministrów. 

Oprócz członków Rady powolani zostaną za
stępcy w tej samej liczbie i w analogiczny s;po-
sób". ' 

§2. 

Wykonanie niniejszego roz;porządzenia ,poru
cza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. 

Rozlporządzenie niniejsze ' wchodzi w życie 
z ,dniem ogJ.oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: 
{-l A. Pryslor. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
(-) Bronisław . Pierackl. 

--000--

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA POCZT I TELEGRAFóW 

z dnia 20 kwietnia 1932 r. 

w sprawie częściowe; zmianv i uzupełnieaia tarv
fv telestraficznei i telefonic:zn.ej. 

Na podstawie art. 17 ustawy ż dnia 3 czerwca 
1924 r. o poczcie, t.elegrafie i telefonie (Dz. U. R. 
P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszo
ny został w załączniku do obwieszczenia Ministra 
Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 12, poz. 57), zarządzam co następuje: 

§ 1. W taryfie telegraficznej, ogłoszonej w 
załączniku dQ, rozporządzenia Ministra Poczt 
i Telegrafów z dnia 28 września 1931 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 91, poz. 711)" wprowadza się następują
ce zmiany i uzupełnienia: 

1) pozycja 2 otrzymuje brzmienie następu~ 
jące: 4> 

Po- Przedmiot Należności Objaśnie-
zycja groszy nia 

19-a Za doręczenie telegra-
mu na blankiecie oz-
dobnym w zaklejonej 
kopercie. 100 

§ 2. W taryfie telefonicznej, ogłoszonej w 
załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt 
i Telegrafów z dnia 28 września 1931 r. (Di. U. R. 
P. Nr. 91, poz. 711), wprowadza się następujące 
zmiany i uzupełnienia: 

1) w § 2: 
a) w punkcie 4-e po słowie "spadkowef' do

daje się przeCinek i słowa "dodatkowego 
przełącznika"; .' . 

b) w punkcie 5 słowa "nadto za linję ze
wnętrzną w obrębie ~trefy pierwszej, ry
czałt według § 1 p. -a)" zastępuje się sło
wami "nadto za każde rozpoczęte 100 mtr. 
linji zewnętrznej, niezależnie od strefy po 
zł 25 oraz zwrot ' wartości nowoużytych 
słupów i zwrot kosztów ich transportri'~: 

c) w uwadze podanej po , punkde 5) dodaje 
się jako pierwsze zdanie: "Za zainstalowa
nie aparatu dodat.kowego z przełączni
kiem umieszczonym w aparacie, pobiera 
się opłatę według § 2 p.-b)". 

2) w § 12 dodaje się jako ustęp drugi MWy 

ustęp: "Za rozmowy miejscowe z automatów, 
przyłączonych do central automatycznych, za 
każdą rozmowę trwającą d06 minut. . . zł 0.20". 

3) w § 44 - a) w ustępie pierwszym punkty 
a i b otrzymują brzmienie następujące: 

"a) Abonament I kategorii. Do tei kategorji 
zalicza się aparaty zainstalowane w mieszkaniach 
prywatnych i przeznaczone wyłącznie do użytku 
abonenta i jego domowników. Aparaty w mie
szkaniach osób zawodów wyzwolonych (lekarzy, 
adwokatów, inżynierów, dentystów. felczerów, 
akuszerek i t. p.) mogą być zaliczone do tej ka
teJ!orji tylko wtedy, gdy powyższe osoby nie za
trudniają w swych mieszkaniach pomocników lub 
innych pracowników i gdy odwiedzająca ich: 
klientela nie ma dostępu do telefonu. 

b) Abonament II kategorji.'. Do tej , kategorii 
zalicza się aparaty zainstalowane w instytu-cjach 


