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TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

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

Poz. 233. Obwieszczenie Ministra Skarbu z 
dnia 23 sierpnia 1932 r. o wartości jednego grama 
czystego złota. 

Poz. 234. Zarządzenie Ministra Rolnictwa 
i Reionn Rolnych z dnia 30 lipca 1932 r. w sprawie 

wpisywania koni do ksiąg stadnych w r. 1932 z 

pominięciem niektórych waTUnków, ustalonych 

w zasadach prowadzenia tych ksiąg. 

Rozp.orządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 23 sierpnia 1932 r. o stosowaniu przepisów 

ustawy karnej skarbowej do przestępstw skarbo

wych, polegających na naruszeniu przepisów w za

kresie: podatku od cukru, podatku od ol~.ów mi
neralnych, sztucznych środków słodzących, wywo

zu zagranicę złota, prawa lotniczego, opłaty od 
kart do gry oraz państwowego podatku przemy
słowego. (Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 26 

. sierPiiia 1932 r., Nr. 72, poz. 657). 

RozpOrządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 23 sierpnia 1932 r • .:, sprawie zmiany roz

p,orządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej. (Prze

druk z Dz. U. R. P. z dnia 26 sierpnia 1932 Ir~ 
- Nr. 54, poz. 656). 

Rozporządzenie Ministra Sp.rawiedliwości z 
dnia 24 sierpnia 1932 r. w porozumieniu z Mini

strem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolni

ctwa i Reform Rolnych w sprawie określenia in

stytucyj, powółanych do udzielania opin,ji p.rzy sto

sowaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 23 sierp;nia 1932 r. o utworzeniu urzę-

dów rozjemczych dla spraw kredytowych małej 

własności rolnej. (Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 

26 sierpnia 1932 r., Nr. 72, poz. 660). 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
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233. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 23 sierpnia 1932 r. 

o wartości jednego grama czystego złota. 

. Na poclstawi,e art. 16 ro~porządzenia Prezy- . 
<Jenta Rzeczypospolitei z cfuia 5 listopada 1927 r. 
w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. 
P. Nr. 97, poz. 855) oraz rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie usta-

_._~-----

lenia trybu ogłaszania wartości złota (Dz. U. R. P. 
Nr. 109, poz. 932) - ustalam na miesiąc wrzesień 
1932 r. wartość jednego grama czystego złota na 
pięć złotych 92,44 grosza, 

Minister Skarbu: 

wz. 

(-) Starzyński, 
Podsekretarz Stanu. 
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234. 

ZARZĄDZENIE 

Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych 

z dnia 30 lipca 1932 r. 

w sprawie wpisywania koni do ksiąg stadnych 
w r. 1932 z pominięciem niektórych warunków, 
ustalonych w zasadach prow~dzenia tych ksiąg. 

_ Na podstawie art. 27 dekretu z dnia 3 stycz
nia 1918 r. o tYI1lczas.ow'łl Q~4a1łijiacji władz ną
czelnych (D~. Pr. K. P. Nr; l, poz. I) zarząazam 
co następuje: -

§1. 

W drodze wyjątku od - zasad prowadzenia 
ksiąg stadnych koni, usŁalonychzarządzeniem 
Ministra Rolnictwa z dnia 4 grudnia 1931 r. 
w sprawie ksiąg stadnych koni ("Monitor Pol
ski Nr. 295, poz. 390), mogą być do dnia 31 grud
nia 1932 r. wpisywane do odpowiednich ksiąg 
stadnych konie - bez zachowania terminów pre
kluzyjnych przewidzianych 

w pkt. 2 § 2, w § 3 i w § 4 Zasad prowa
dzenia "Polskiej księgi stadnej koni pełnej krwi 
angielskiej" (załą'cznik Nr. 1 do zarządzenia Mi
nistra Rolnictwa z dnia 4 grudnia 1931 r.), 

w pkt. 2 § 2, w ~, 3 i W §I 4 Zasad prowadze
nia "Polskiej księgi stadnej koni wysokiej pół
krwi angielskiej" (załącznik Nr. 2 do zarządzenia 
Ministra Rolnictwa z dnia 4 grudnia 1931 r.), 

w pkt. 2 § 2, w § 3 i w § 4 Zasad prowa
dzenia "Polskiej księgi stadnej koni arabskich 
czystej krwi" (załącznik Nr. 3 do zarządzenia Mi
nistra Rolnictwa z dnia 4 grudnia 1931 r.), 

w pkt. 2 § 2, w § 3 i w § 4 Zasad prowa
dzenia "Polskiej księgi stadnej koni arabskich 
chowanych w czystości krwi" (załącznik Nr. 4 
do zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 4 grud
nia 1931 r.), 

w pkt. 2 § 3, w § 4 -i w § 5 Zasad prowa
dzenia "Polskiej księgi stadnej koni anglo-arab
skich czystej krwi" (załącznik Nr. 5 do zarządze
nia Ministra Rolnictwa z dnia 4 grudnia 1931 r.) 
oraz 

- w pkt. 2 § 3, w § 4 i w § 5 Zasad prowa
dzenia "Polskiej księgi stadnej koni anglo-arab
skłch wysokiej półkrwi" (załącznik Nr. 6 do za
rządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 4 grudnia 
1931 r.). 

§ 2. 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. . 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
w z. (-) Wiktor Leśnźewski, 

Podsekretarz Stanu. 
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ROZP, ORZĄDZEN'IE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 23 'Sierpnia 1932 r. 

o stosowaniu przepisów ustawy karne; skarbowe; 
-do przestępstw skarbowych, polegających na na

ruszeniu przepisów w zakresie: podatku od cukru, 

podatku od olejów mineralnych, sztucznych środ

ków słodzących, wywozu zagranicę złota, prawa 

lotniczego, opłaty od kart do gry oraz państwowe-

go podatku przemysłowego. 

Na podstawie aort. 44 ust. 6 ~onstytucji i art. l 
1i~. ~) ustawy 'z dnia 17 marca 1932 r. o upoważ
memu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania 
rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. ' U. R. P. Nr. 22, 
poz. 165) postanawiam, co n~stępuje: 

Art. 1. Art. 47 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opo
datkowaniu cukru (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 700) 

l otrzymuje brzmienie narstępujące: 

"Art. 47. Na'ruszenia postanowień niniejsze
go rozporządzenia oraz wydanych na jego podsta
wie przepisów ulegają karom, przewidzianym w 
artykułach następnych, przy zastosowaniu posta
nowieńus'tawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 
-1932 r; (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355)". 

. ~rt. 2. Zamiast powołanyoh wart. 53 wy~ 
mlemonego wart. 1 rozpo-rządze:n,ja _ Prezydenta 
Rzeozypospolitej z dnia 13 wrzeŚinia 1927 r. art. 45 
i nast. oraz art. 132 - 134 U1Stawy karnej skarbo
wej z dnia 2 sierpnia 1926 r .należy stosować 
art. 45 i nast. oraz art. 133 - 135 ustawy karnej 
skarbowej z dnia 18 ma'rca 1932 r. 

Art. 3. Art. 7 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeozypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o 
sztucznych środkach słodzących (Dz. U. R. P. 
Nr. 89, poz. 797) otrzymuje brzmienie następujące: 

"Art. 7. Naruszenia niniejszego rozporządze
nia oraz wydanych na jego podstawie przepisów 
wykonawczych uleg-aią karom, przewidzianym w 
artytkułach nastp"'Inych, przy zas'tosowaniu posta
nowień ustawy karnej 'skarbowej z dnia 18 marca 
1932 -r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355) ". 

Art. 4. Art. 30 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podat
ku od olejów mineralnych (Dz. U. R. P . Nr. 27, 
[poz. 252) otrzymuje brzmienie naJstępujące: 

"Art. 30. Naruszenia postanowień niniejsz~
go rozporządzenia oraz wydanych na je'go podsta
wie przepisów wykonawczych podlegają karom, 
przewidzianym w artykułach następnych, przy za
stosowaniu postanowień ustawy karnej skarbowej 
z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. -R. p . Nr. 34, 
poz. 355)". 

Art. 5. Zamiast powołanych w art. 35 wy
mienionego wart. 4 rO:q>orządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. art. 45 
i nast. oraz art. 132 - 134 ustawy karnej skarbo
wej z dnia 2 sieIflnia 1926 r. należy stosować 
art. 45 i nast. oraz art. 133 - 135 ustawy skal1bo
wej z dnia 18 marca 1932 r. 

Art. 6. Art. 4 ro:q>orządzenia ,Prezydenta 
Rzec'zytpOspolitej z dnia 15 lutego 1928 r. w spra
wie wywozu zagranicę złota (Dz. U. R. P. Nr. 18, 
poz. 156) otrzymuje brzmienie następujące: 

"Art. 4. Naruszenia postanowień niniejsze
go ro~orządzenia ulegają ukaraniu stosownie do 
ustawy karnej skarhowej z dnia 18 marca 1932 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355) tak, jak naruszenia 
pr.-pisów, wskazanych wart. 1 pkt. 1 tejże 
ustawy." 

Art. 7. Zamiast powołanych wart. 81 'rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 


