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Oplata pocztowa uiszczona
~

Warszawą, Piątek

213.

16

września

1932 roku.

Rok XV.

MONITOR POLSKI
DZIENNIK

URZĘDOWY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

•

WYCHODZI CODZIENNIE Z WY J Ą TKIEM NIED ZIEJ.. I SWI AT.
Dyrekcja i Administracja Wydawnictwa: Ul. Królewska Nr. 5. Telefon: Centrala P. A. T. - 552-80. Redakcja i ekspedycja: Ul. Miodowa Nr. 22
ITelef. redakcji 11-44-05. Telef. ekspedycji 11-75-28. Kasa czynna od godz. 8 i oół do 1 po płd., w soboty do godz. 12 w płd. Konto czekowe w P.K.0.-730.
- Oddziały "Monitora Polskiej.5o":
T

BlAŁ YSTOK

•

•

•

_

ul. Marsz. Piłsudskiego 6, tel. 15-86; BiELSKO CIesz., ul. TrzeCIego Maja Nr. 8, tel. 27-32; BYDGOSZCZ, Grunwaldzka 7, tel. 15-74: GDANSK. Neugarlen 27,
te.! 240-79; GDYNIA, uJ. Portowa, tel. 17-20; GRUDZIĄDZ, uL Mickiewicza 26, tel. 304; KATOWICE, 3 Maja 23, teL 565 i 1091; KRAKOW, Mikoła.j'ska 32, teJ. 10499 i 10500; LUBLIN,
111. kośoiuszki Nr. 3, tel. 16-57; LWOW, Rutowskiego 8, tel. 20 i 45; ŁODZ, Piotrkowska 125, tel. 101-11 i 115-24; ŁUCK, Piłsudskiego 11, tel. 222; POZNAŃ, Al. Marcinkowskiego 23, tel. 28-57 i 28-58; SOSNOWIEC, uJ. Dęblińska Nr. 11, tel. 11-99; TORUŃ, Łazienna 28, teJ. 263; WILNO, uJ. Wileńska 14, tel. 674 i 1785.
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TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO:

Zarządzenia Władz Naczelnych:

Poz. 244. Zarządzenie o nadaniu Krzyża Ka.walerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Poz. 245, Rozporządzenie Ministra Sprawie'dliwości z dnia 9 września 1932 r, o zniesieniu
kancelarji notarjalnej w Peczeniżynie, w okręgu
sądu okręgowego w Kołomyji i o utworzeniu
trzecie; kancelarji notarjalnej w Kołomyji w tym
samym okręgu sądowym.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 31 sierpnia 1932 r" wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handiu
. oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przemiale
żyta. (Przedruk z Dz. U, R. P. z dnia 15 września
. .1.932 r" Nr, 78, poz, 695),

Ruch służbowy w Ministerstwie Sprawiedliwości.

nadaję

KRZYż

KAWALERSKI
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
§. p. Fra.nciszkowi Żwirce, porucznikowi - pilotowi, za zasługi na polu propagandy lotnictwa na
terenie międzynarodowym, ś. p. Stanisławowi Wigurze, inżynierowi, za zasługi na polu organizacji i rozwoju techniki w
lotnictwie.
.W arszawa, dnia 14 września 1932 r.
Prezydent Rzeczypospolitej:
(-) l. Mościcki.
Prezes Rady Ministrów:
w z. (-) Wł. Zawadzki.

--000-245.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI
z dnia 9

DZIAŁ URZĘDOWY.
Zarządzenia Władz

Naczelnych.

--000244.
ZA RZ

ĄD

ZENIE.

Na zasadzie ustawy z dnia 4 lutego 1921 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 137). oraz ustawy z dnia

22)

ORZECZENIA
najWyi~le~o Trybunału A~miniltra[yinego.
--000--

ZASADY PRA WNE. *)
--000-

PRAWO MATERJALNE OGóLNE,
F unkcjonarjusz.e

państwowi.

U p o s a ż e n i e.
1) Zaliczenie danego cza·s u do oznaczenia
grupy uposażenia i wys·okości dodatku starszeń
stwa w danej grupie samo rp.rzez się nie uza,s adnia
.jeszcze prawa oclnośneigo funkcjonarjusza pań
stwowego do żądania wypłaty za ten czas uposalżenia służbowego. (WyroIk z4.V. 1929 r. L. Rej.
411/27).
.
2) W myślost.ainiego ustęrpu artykułu 98
ustawy o 1ljposa~eniu z 9 października 1923 poz.
924 Dz. Ust., do wojskowych zawodowych maJą
zastos·owanie ana~ogicznie przepisy, określające
zaliczenie laŁ zczacsu służby przedwojennej lub
pracy zawodo'wej funkcjonarjuszom cywilnym,a
więc rprzepisy, zawarte w artykule 19 ustawy
it'-----.j Powolane w nawiasie przy zasadach prawnych
wyroki z motywami z r. 1929 i 1930 zamieszczone są w roczlIikach 1929 i 1930 "Zbioru wyroków Najwyższego Trybunału
!,Administracyjnego"; wyroki z motywami z r. 1932 ukażą się
lU roczniku 1932.
Roczniki "Zbioru wyroków" nabywać można w Administracji "Monitora Polskiego", Warszawa, ul. Królewska 5.

ROZPORZĄDZENIE

28 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 255)

września

1932 r.

o zniesieniu kancelarji notarjalnej w Peczeniżynie,
w okręgu sądu okręgowego w Kołomyji i o utwo.
rzeniu trzeciej kancelarji notarjalnej w Kołomyji
w tym samym okręgu sądowym,
Na mocy § 9 USJt. 1 ordyna:cji nO!ta:rjalnej z dnia
25 lipca 1871 r. (Dz. u. p. aus1r. Nr. 75),. zarzą
dzam, co następuje:
§ 1. Znosi się kaJIlcelarję nota'rjrulną w Peczeniżynie w okręgu są, du olkręgowego w Kołomyj, i.
§ 2. TwO'rzy się trzecią kancelarję notarjalną
w Kołomyj:1 w tym samym okręgu sądowym.
§ 3. Ro,z:porządzenie n,inńe.jsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Minister Sprawiedliwości :
(-) C. Michałowski.

z 13 lipca 1920 poz. 429 Dz. Ust., które stanowią,
że z poprzedniej słuŻiby przedwojennej lub pracy
zawodowej zaliczyć można do czasu wysługi najwyżej 20 lat.
(Wyrok z 25.VL 1929 r. L. R~j.
1679/27).
3) Wmyśl art. 111 ustawy uposażeniowej
z 9 października 1923 poz. 924 Dz. Ust., służba
urzędników wojskowych, pozostających w służbie
w chwili wydania tej ustawy, nie :była równO'rzędna ze służbą oficerów zawodowych, nawet
odbytą w tym samym stO'pniu służbowym.
(Wyrok z 31.X. 1929 r. L. rej. 4086/27).
4) Rehabilitujące orzeczenie komisiji dyscyplinarnej, które w drodze rewizji uchyliło piel'lwotnie zapadłe skazujące ·orzeczenie dyscyplina,r ne,
anuluje tern · samem wszelkie slkufki pierwo·t nego
orzeczenia i przywraca osobie zrehabilitowanej
prawo do poborów służbowych, wstrzymanych na
mocy pierwotnego dyscyplinarne,go orzeczeni.a.
(Wyrok z 24.X. 1929 r. L. rej. 2106/27) .
5) Przepis pkt. e) art. 106 ustawy z 9 paź
dziernika 1923 poz. 924 Dz. Ust. ~eiSt samo,clziel·
nym, niezależnym od innych punktów tE!igolżarty
kułu przepisem, nie uzupełniającym bynajmniej
kategorji nauczycieli, objętych art. 3 tei: ustawy,
lecz regulującym jedynie normy uposażenia przy
pierwszem zaHczeniu nauczycieli szkół powsze'chnych, czynnych w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy i mających e'gzamin re,k torski. (Wyrok z 30.xL 1929 r. L. Rej. 4449/27).
6) Zastrzeżenie w piśmie nominacyjnem o
ważności nominac~i (awansu) od daty wstecznej,
jacko nie przewidziane w ustawie o paiń'Stwowej
słuzbie cywilnej z 17 luteg·o 1922 poz. 164 Dz. Ust.,
nie może pozbawić nominata (awansowanego)
uprawnień, przysługujących mu z art. 7 i 11 ustawy uposacżeniowej z 9 ,pażdziernika 1923 r. przy
uwzględnieniu gr'Ujpy . i szczebla uposażenia, według których prawnie pobierał uposażenie w dniu,

Ministra Spraw

Wewnętrznych

z dnia 31 sierpnia 1932 r.,
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu,
Przemysłu i Handlu craz Rolnictwa i Reform Rolnych o przemiale żyta.
Na podstawie art. 1 punkt al i art. 7 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31
sierpnia 1926 r.
o
zabezpieczeniu
podaży
przedmiotów powszedniego użytku (Dz. U. R. P.
Nr. 91, poz. 527) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 374)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się dla potrzeb rynku wewnętrznego następujące typy mąki żytniej:
1) "żytnia I gatunek O do 55%" - stanowią
ca nie wyżej jak 55%-wy wymiał z ziarna żyta;
2) "żytnia I gatunek O do 65%" - stanowiąca
nie wyżej jak 65%-wy wymiał z ziarna żyta:
3) "żytnia II gatunek" (zwana także "sitkową") stanowiąca 10 15%-wy dalszy, nie wyżej jednak jak do 70% wymiał z ziarna żyta, przemielanego na wyższe gatunki mąki;
4) "żytnia razowa" - stanowiąca nie wyżej
jak 95%!-wy wymiał z ziarna żyta;
5) "żytnia poślednia" - stanowiąca dalszy,
ponad 70% wymiał z ziarna żyta.
Odciąganie mąki, wskazanej w punktach 1),
2) i 4) niniejszego iparagrafu, jest niedozwolone.
§, 2. Przemiał żyta dozwolony jest tylko na
ustalone w § 1 niniejszego rozporządzenia typy
mąki.

§ 3. Przemiał żyta na mąkę innych gatunków:
dla własnego użytku,
dla celów eksportowych,
dla celów wskazanych przez władze wojskowe,

-

poprzedzającym be~pośreC!.llio dzień wydania pisma nominacyjnelgo. (Wyrok z 5.XII. 1929 r.
L. Re~. 3987/27).
7) Art. 3 ustawy emerytalnej z 11 grudnia
1923 Ir. nie ma zastosowania przy zbiegu zaopatrzenia z uposażeniem za służbę czynną. (Wyrok
z 15.III. 1930 r. L. Rej. 1128/28).
8) Pobierane przez członków Kapituły Metropolitalnej uposa.żenie od władz kościelnych nie
stanowi, w myśl ustępu 3 art. XXIV Konkordatu,
uposa.żenia ze Skarbu Państwa w rozumieniu ustaw
uposażeniowych i emerytalnych. (Wyrok z 15.III.
1930 r. L. Rej. 1128 /28).
9) Wynagrodzenie, otrzymywane przez żonę
funkcjonarjusza państwowego za .odbywanie zleconych jej wykładów, nie mo,że być uważane za
uposażenie lub zaopatrzenie z instytucji państwo
wej, o ,k tórych mówi alf t. 4 punkt a) ustawy uposażeniowej z 9 października 1923 poz.w 924 Dz.
Ust. (Wyrok z 8.II. 1930 r. L. Rej. 421/28).
10) Przy wymiarze uposażenia według zasa,d ustępu 3 art. 7 ustawy Uiposażeniowej z 9 paź
dziernika 1923 r. naczelnika wydziału Kuratolrjum
lub też wizytatora szkół, za:mianowa1Ile'go na to
stanowisko ze stanowiska inspektora szlkolnego,
winien być uwzględniO'ny dodatek, przewidziany
wart. 49 tejże ustawy uposa,żeniowei. Sposób
uwzględnienia powyż:szego dodatku nie iest analogiczny ze Isposoibem, wskazanym w ust. 2 art. 6
ustawy uposrużeniowej z 5 grudnia 1923 r. (Uchwała Kompletu Wzmocnioneg.o z 19.m. 1930 r. L. Rej.
4460/27).
11) W wypadku, przewidzianym w § 1 art. 21
ustawy Q u,posażeniu sędziów i plfokuraŁoró'w
z 5 grudnia 1923 poz. 1107 Dz . Ust., zaliczenie
czasu służhy w forma.c jach woj,sl'kowych polskich
nie jest uzależnione od rpOlprzedniego rpozostawania w służbie b. państw zaho'rczych. (WyrQlk
z 13.V. 1930 r. L. Rej. 2758/28).

