
Nr. 275. Warszawa, Czwartek 30 listopada 1933 roku. Rok XVl. 

MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

• WYCHODZI CODZIENNIE Z WY JĄ TKIEM NIEDZIEL J SWIĄ T. 
~~---------------------------Dyrekcja i Administracja Wydawnictwa: Ul. Królewska Nr. 5. Telefon: Centrala P. A. T. - 552-80. Redakcja i ekspedycja Ul. Miodowa Nr. 22. 

Telef. redakcji 11-44-05. Telef. ekspedycji 11-75-28. Kasa czynna od godz. 8 i pół do 1 po płd., w soboty do godz. 12 w płd. Konto '<czekowe w P.K.0.-730. 
Oddziały "M·onitora Polskieg.o": 

BIAŁYSTOK, Sienkiewicza 27. tel. 15·86: BiELSKO. śl.. Trzeciego Maia 8. tel. 27-32: BYDGOSZCZ, Gdańska 95. tel. 15-74; GDA~SK. ~eug~rten 27, leI. .240-79; 
GDYNIA. Świętojańs.ka, Dom. P. A M., tel. 17-20; GRUDZIĄDZ, Mickiewicza 26. tel. 304; KATOWICE. 3 Maja 23. tel. 565 i 1091; KRAKÓW, Mlkoła:ska 32, tel. 10499 110500; 
LUBLIN, Kościuszki 3, tel. 16-57: LWÓW. Akademicka 15. tel. 20 i 45: tÓDŻ. Piotrkowska 125, tel. 101-11 i 115-24; ŁUCK. Piłsudskiego 14. tel. 222; POZNAIQ', Mar
cinkows.kiego 23, tel. 28-57 i 28-58; SOSNOWIEC, Sienkiewicza 13, tel. 11-99; SIANłSLA WÓW. Szajnochy 4. tel. 287; TORU~. Szeroka 41. tel. 263; WILNO, Wilel1ska 14, 
tel. 674 i 1,85. 

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 hl 

Poz. 301. Obwl!eszczeme Mimsłra Skarbu 
z dnia 28 listopada 1933 r. o wartości jednego gra
ma czystego złota. 

Poz. 302. Obwieszczenie Ministra Skarbu 

z dnia 21 listopada 1933 r. w sprawie urzędów cel
nych, ~prawnionych do odprawy celnej produk
tów pośrednich, ' służących do wyrobu barwników 
syntetycznych. 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolite; 
z dnia 27 października 1933 r. w sp.rawie zmiany 

ustawy z dnia 13 marca 1929 r. o uJnowachsprze
daży lub przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości 

ziemskich na obszarze sądów apelacyjnych w War

szawie, Lublinie i Wilnie. (przedruk z Dz. U. R. 
P. z dnia 29 października 1933 r., Nr. 84, poz. 626). 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 93 DZIENNIKA 

USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 29 LISTOPADA 1933 R., ZAWIERAJĄCY 
TREść NASTĘPUJĄCĄ: 

KONWENCJA: 

Poz. 712 - o określeniu napaści, podpisana w 
Londynie dnia 3 lipca 1933 r. 

Poz. 713 - Oświadczenie rządowe z dnia 14 
listopada 1933 r. w sprawie złożenia przez Polskę, 
Rumunję i Związek Socjalistycznych Republik 
Rad dokumentów ratyFikacyjnych konwencji o 
określeniu napaści, podpisanej w Londynie dnia 
3 lipca 1933 r., wraz z załącznikiem do art. III po
wyższej konwencji i protokółem podpisania oraz 
przystąpienia Finlandji do powyższej konwencji. 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 714 - Spraw Wewnętrznych z dnia 13 
~ist~f~da 1933 ~. ~ zm!anie. granic gmin Swory 
I S, ·mk w powIecIe bIalskIm, województwie lu
belskiem. 

. Poz. 715 - Spraw Wewnętrznych z dnia 14 
lIstopada 1933 r. o utworzeniu gminy wiejskiej 
Domaniewice w powiecie łowickim, województwie 
warszawskiem. 

. Poz. 716 - Spraw Wewnętrznych z dnia 15 
lzstopada 1933 r. o rozszerzeniu granic miasta 
Brześcia n/Bugiem w powiecie brzeskim woje-
wództwie poleskiem. ' 

Poz. 717 - Opieki Społeczne; z dnia 9 listo
pada 1933 r., wydane w porozumieniu z Ministra
mi: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych. 
Skarbu, Rolnictwa i Re/orm Rolnych, Przemysłu 
i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów o do
zor1'.e pranic7nvm nad artykułami ivwn'l ' ci i pr .. t>d. 
miotami użytku, wwożonemi z terenu W. M. Gdań
ska. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA: 

Poz. 718 - Sprawiedliwości z dnia 24 listopa
da 1933 r. w sprawie sprostowania błędu w rozpo
rz,!dze~iu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 paź
d~lermka 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk nota
nuszów i ich siedzib urzędowych. 

---<000>--_ 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

Zarządzenia Władz Naczelnvch. 

301. 

OBWIESZCZENIE 
MINISTRA SKARBU 

z dnia 28 listopada 1933 r. 

o wartości jednego grama czystego złota. 

Na podstawie art. 16 rozporządzeni!l Prezy
denta Rzeczypospolitej ~z dnia 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 grudzień 
1933 r. wartość jednego grama czystego złota na 
pięć złotych 92,44 grosza. .' . 

Minister Skarbu: 
. (~JWł: - · Zawadzki. 

---000--

302. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 21 listopada 1933 r. 

w sprawie urzędów celnych, uprawnionych do od
prawy celnej produktów pośrednich, służących do 

wyrobu barwników syntetycznych. 

Na podstawie art. 6 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 23 siernnia 1932 r. 
o ustanowieniu taryfy celne'j przywozowej (Dz. U. 
R. P. Nr 85, poz 732) , oraz w mvśl uwa~i do po
zycji 393 - 402 taryfy celnej przywozowej 
w brzmieniu, nadanem rozporządzeniem z dnia 
28 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 
657), zarządzam, co następu:e: 

l. Do odprawy celnej produktów pośrednich, 
obiętych pozycjami 393 ~ 402 taryfy celnej przy
wozowej, służących do W"Trobu barwników synte
tycznych, upoważnia się następujące urzędy cel
ne: w Bielsku, Gdyni, Krakowie. Łodzi, Poznaniu, 
War.szawie or(łZ na fe~enip W. M. Gdańska: 
Leegetor i Weichselbahnhof. Ekspozytury poczto
wo-celne wymienionych urzędów nie są uprawnio
ne do od.,raw" h-rh nroduktów. 

2. Obwieszczenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: 
l-) WI. ZawadzkL 

--oQo.-

ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 27 października 1933 r. 

w sprawie zmiany ustawy z dnia 13 marca 1929 r. 
o umowach sprzedaży lub przyrzeczenia sprzeda
ży nieruchomości ziemskich na · obszarze sądów 

apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. 

l;la podstawieąrt. 44 ,ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia '25 m_arcil)933 r. o upoważnieniu Pre
zyden-ta Rzeczypospolitej . do wydawania rozpo
rządzeń z moc.ą ustawy (O?,,: U. R. P. Nr. 29, poz. 
249) postanaWIam, co następuje: 

Art. 1. Wusta:w-ie -i dnia 13 ma'rca 1929 r. 
O umowach sprzedaży lub przyrzeczenia sprzeda-

ży nieruchomości ziemskich na obszarze sądów 
apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie (Dz. 
U. R. P. Nr. 24, poz. 246), po art. 9 dodaje się 
art. 9a w brzmieniu nasłępującem: 

"Art. 9a. 1) W szczęcie lub prowadzenie egze
kucji z nieruchomości nie stanowi przeszkody do 
wytoczenia powództwa na podstawie ustawy ni
niejszej, a wytcczenie tego powódzrtwa nie prze
szkadza wszczęciu lub dalszemu prowadzeniu 
egzekucji z nieruchomo~ci. 

2) W razie prowadzenia egzekucji z nieru
chomości sąd może zabezpieczyć powództwo, wy
toc.zone na podstawie ustawy n,iniejszej, wyłącz
nie przez ostrzeżenie, które ma ten skutek, że na 
m: bywcę z licytacji, odbytej po wniesieniu ostrze
żl'nia, .przechodzą wszelkie prawa i ' obowiązki, 
jakie miał poprzedni właściciel względem powo
da, bez naruszęnia jednak praw wierzycieli uprzy
wilc]0wanych i hipotecznych, którzy utrzymali się 
w c( nie kupna: przepIs ten obowiązu' e równie'ż, 
gdy l1ierachQ!ność przejdzie w wyniku licytacji na 
rzecz instytucji kredytu dług.oterminc-wego. 
( strzeżenie powyższe w st-osunku do nieruchomo
ści, wystawi.onych na licytac;ę przez instytucję 
kredytu dług·oterminowego, korzystającą z przywi
'ejU przeprowadzauia egzekucji we własnym za
kresie, ma skutki, przewidziane wyżej, jedynie 
w razie wniesienia go .do hIpoteki 00 najmniej na 
dwadzieścia dni przed dnIem licytacji;" " . 

3) Jeżeli nieruchomość nie ma urządz·onej hi
poteki, ostrZ'eżenie hipoteczne . zastępUj:e posta
nowienie sądu, . zabezpieczające powództwo p~zez 
to, że na nabywcę z -licytacji przechodzą prawa 
i obowiązki wymienione w ustępie poprzedzają
cym. W tym przypadku skutki, związane z ,ostrze
żeniem w myśl ustępu poprzedzającego, następują 
z chwilą doręczenia przez powoda wypisu posta
nowienia organowi, prowadzącemu egzekucję. ' 

Art. 2. Z dniem we :ścia w życie rozporzą
dzenia ninieisz-ego uprzednio wydane decyzje są
dów, zabezpieczające powództwa, wytocz.one na 
podstawie ustawy z 13 marca 1929 r. o umowach 
sprzedaży lub przyrzeczenia sprzedaży nierucho
mości ziemskich na obszarze sądów apelacyjnych 
w Warszawie, Lublinie i Wilnie (Dz. U. R. P. 
Nr. 24, poz. 246), przez wstrzymanie licytacji oraz 
ostrzeżenia hipoteczne; wpisane na podstawie tych 
decyzyj, nie stanowią przeszk.ody do przepl'owa
dzenia licytacji, lecz tylko powodują skutki, prze
widziane waTt. 9a ust. 2, wprowadzonym do tej 
ustawy rozporządzeniem niniejszem. O skutkach 
powyższych -organ, przeprowa·dzający licytację, 
poda po jej wy~.ołaniu do wiadomości obecnych. 

Art. 3. . Wykonanie rozporządzenia niniej
szego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości W 
porozumieniu z Ministrem R-olnictwa i Reform 
Rolnych. 

Art. 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitei: 
(-l l. Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów i Minister Wyznań 
Reli~ijnych i Oświecenia Publicznego: 

C-l J. Jędrzejewicz. 
Minister Spraw Wewnętrznych: 

l-l Bronisłar.1A Pil?racki. 
Minister Spraw Zagranicznych: 

(-) Beck. 
Minister Spraw W'Ojskowych: 

(-) J. Pil.sudski. 
Miniliter Skarbu: 

f-l Wł. Zawadzki. 
Minister Sprawiedliwości: 

. - f-l Czesław Michałowski. 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

(-) Nakoniecznikow-Klukowski. 
Minister Przemysłu i Handlu: 

- (--) Zarzycki. 
Minister KomunikacH: 

. f-) M. Butkiewicz. 
M:nister Opieki Społeczne!: 

(-) Hubicki. 
Minister Poczt i Telegrafów: 

(-) K aliński. 
(Dz .. l], ·~.P. z dnia 29 października : 1933 r .. 

Nr. 84, poz. 626). 


