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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. 188. Obwieszczenie Mbustra Skarbu z 
dnia 22 czerwca 1933 r. o wartości jednego grama 
czystego złota. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 ma
ja 1933 r., wydan~ w porozumieniu z Ministrami: 
Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz 
Spraw Wewnętrznych o trybie ogłaszania uchwał 
Komitetu Likwidacyjnego do sp.raw byłych rosyj
skich osób prawnych i innych decyzyj, oraz o po
krywaniu kosztów likwidacyjnych. (Przedruk z Dz. 
U. R. P. z dnia 26 czerwca 1933 r. Nr. 45, poz. 350). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 14 czerwca 1933 r. o upoważnieniu 
Komisarza Rządu m. st. Warszawy i powiatowych 
władz administracji ogólnej do wydawania zaka
zów . sprzedaży lub wyszynku napojów alkoholo
wych z art. 4 p.unkt f) ustawy z dnia 21 marca 
1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu 
i spożyciu ńapojów alkoholowych. (przedruk z Dz. 
U. R. P. z dni~ 26 czerwca 1933 r. Nr. 45, pOz 351). 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 

188. 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA SKARBU 

z dnia 22 czerwca 1933 r. 
• 

o. wartości jednego grama czystego złota. 

Na podstawie art. 16 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. 
w sprawie zmiany ustroju pienięż;nego (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 lipiec 
1933 r. wartość jednego grama czystego złota na 
pięć złotych 92,44 grosza. 

Minis,Łer Skal1bu: 

. (-) Wł. Zawadzki. 

--000-

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 5 maja 1933 r., 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Za
granicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw We
wnętrznych o trybie ogłaszania uchwał Komitetu 
Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób 
prawnych i innych decyzyj, oraz o pokrywaniu 

kosztów likwidacyjnych. 

. Na podstawie art. 21 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób I-raw-

nych (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 377), którego tekst 
jednolity ogłoszony został w załączniku do ob
wieszczenia Ministra Skarbu z dnia 4 kwietnia 
1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 293) zarządza 
się co następuje: 

§ L Uchwały Komitetu Likwidacyjnego do 
spraw byłych rosyjskich osób prawnych oraz de
cyzje Ministrów, podawanie których do wiadomo
ści publicznej przewidziane jest w rozporządzeniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 
1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób 
prawnych, będą ogłaszane w "Monitorze Pol
skim" w dziale urzędowym, w drodze obwieszczeń, 
za podpisem przewodniczącego Komitetu, bądź je
go zastępcy. 

§ 2 . . Komitet Likwidacyjny może również 
ogłaszać w prasie nieurzędowej, według swego 
uznania, komunikaty o treści uchwał i decyzyj, 
podanych do wiadomości publicznej w trybie, 
przewidzianym w § 1 niniejszego rozporządzenia, 
przyczem, dla obliczenia terminów, przewidzia
nych wart. 4 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 14 ust. 4, 
art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2 i 4 powołanego rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązy
wać będzie jedynie data ogłoszenia tych uchwał 
i decyzyj w "Monitorze Polskim". 

§ 3. Na pokrycie kosztów ogólnych, t. j. wy
datków osobowych i rzeczowych, związanych 
z utrzymaniem K91I1itetu Likwidacyjne~Q i jego 
biura, przeznacza się kwoty do wysokości 1,5% 
wartości ' aktywów wszystkich byłych rosyjskich 
osób prawnych, których mienie ulega likwidacji 
na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia 

.byłych rosyjskich osób prawnych. Kwoty powyź
sze pobierane będą przez Komitet niezależnie od 
każdorazowej wysokości sum, znajdujących się na 
rachunku Komitetu, a osiągniętych z likwidacji 
mienia poszczególnych byłych rosyjskich osób 
prawnych, z tem zastrzeżeniem, aby przy zakoń
czeniu likwidacji mienie każdej z poszczególnych 
osób prawnych zostało obciążone z tego tytułu co 
najwyżej kwotą, równą 1,5% jego aktywów, usta
lonych zgodnie z przepisami powołanego rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. 

§ 4. Wysokość wynagrodzenia przewodni
czącego Komitetu, członków i delegatów do Ko
mitetu, tudzież sposób i wysokość wynagrodzenia 
likwidatorów ustala Minister Skarbu. 

Normy wydatków osobowych i rzeczowych, 
związanych z likwidacją, ustala Komitet Likwida- . 
cyjny. 

§ 5. Wydatki, związane z likwidacją mienia 
poszczególnych byłych rosyjskich osób prawnych, 
pokrywane będą przedewszystkiem z aktywów li
kwidowanego mienia każdej z powyższych osób. 

W razie braku płynnej gotowizny w aktywach 
likwidowanego mienia, władny jest Komitet li
kwidacyjny przeznaczyć, tytułem zaliczek, na po
krycie wydatków, o których mowa w ust. 1 niniej
szego paragrafu, wpływy, osiągane z likwidacji 
mienia innych osób prawnych, składane w myśl 
§ 12. rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 
października 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 95, poz. 839) 
w Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunek 
Komitetu Likwidacyjnego. Udzielane w ten spo
sób zaliczki będą oprocentowane w wysokości 
równej stopie oprocentowania wpływów Komite
tu, lokowanych w Banku Gospodarstwa Kraiowe
go i podlegają zwrotowi przed zakończeniem li
kwidacji mienia, z którego funduszów zostały wy
płacone. 

W razie niemożności pokrycia zaliczek z ak
tywów mienia, na którego likwidację zostały 
udzielone, zaliczki będą zwrócolne z kwot, prze
znaczonych w myśl § 3 niniejszego rozporządze
nia na pokrycie kosztów ogólnych. 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc 
rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerw
ca 1928 r. o trybie ogłaszania uchwał Komitetu 
Likwidacyjnego do .. spraw' b.r·osyjskich osób praw
nych i innych decyzyj oraz o ' pokrywaniu kosztów 
likwidacyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 636), 

zmienione rozporządzeniami Ministra Skarbu~ 
z dnia 26 stycznia 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 7, 
poz. 65) oraz z dnia 18 stycznia 1930 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 4, poz. 34). 

Minisfer Skarbu: 
(-) Wł. Zawadzki. 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) Beck. 

Minister Przemysłu i Handlu: 
(-) Zarzycki. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
(-) Bronisław Pieracki. 

(Dz. U. R. P. z dnia 26 czerwca 1933 r. Nr. 45, 
poz. 350). 

--000-

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 14 czerwca 1933 r. 

o 'upoważnieniu Komisarza Rządu m. st. Warszawy 
i powiatowych władz administracji ogólnej do wy
dawania zakazów sp,rzedaży lub wyszynku napo
jów alkoholowych z art. 4 punkt f) ustawy z dDia 
21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, 

podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych. 

Na podstawie art. 4 punkt f) ustawy z dnia 
21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, po
dawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (Dz. U. 
R. P. Nr. 51, poz. 423) zarządzam co następuie: 

§ 1. Uprawnienia do wydawania zakazów, 
przysługujące Ministrowi Spraw Wewnętrznych na 
podstawie art. 4 punkt f) ustawy z dnia 21 marca 
1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 423), przekazuje 
się na obszarze m. st. Warszawy - Komisarzowi 
Rządu, na pozostałym obszarze Państwa - powia
towym władzom administracji ogólnej. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym traci moc 
obowiązującą rozporządzenie z dnia 10 lipca 
1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 540) . 

Minister Spraw Wewnętrznych: 

(-) Bronisław Pieracki. 

(Dz. U. R. P. z dnia 26 czerwca 1933 r. Nr. 45/ 
poz. 351). 

DZIAŁ NIEURlĘDOWY. 
-00---

Z Kancelarji 
P .. Prezydenta Rzeczypospolitej •. 

Dnia 28 b. m., o godzini:e 11-ej il'aflO, Pan Pce
z)'ldent Rze,czypospolitej przyjął delegację 7 p. p, 
leg. w oiSobach płk. Dąbka, ikatpi,tanów: W!ittkow
skiego i UrbanowISIkiego, oraz par. Lisiewicz~, 
k.toca 'zCIJproiSiła P,ana Pre'zydenta Rz.ec,zypospoh
tej na święto pułkoiWe, NClJstępnie Pan Prezydlel1~ 
udZ!l,elił audjeniCJi now.ornianowanemu rektOł"OlWl 
Ulnilwersytetu Stefana BaJtmego w W~lnie, prof. 
StruniewiJczOlWi. 

O godz. 13-ej przyjął Pan Prezydent Rzeczy
pOISipoHtei otpU!SZ.cmiątcego niebawe·m Warszaw, . 
posła pOiI"tugalsikiego, tp . . de MeHo. 

• 


