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TRESC DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i a W I a d z N a (: z e l n y (: h: 

Poz. 224. Obwieszczenie Ministra Skarbu 
z dnia 26 sierpnia 1935 r. o wartości jednego gra
ma czystego złota. 

Poz. 225. Zarządzenie Ministra Sprawiedli
wości, Ministra Opieki Społeczne;, Ministra Spraw 
Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu z dnia 
24 sierpnia 1935 r. o powołaniu komisyj przygo
towawczych do przekształcenia sądów przemy
słowych i kupiecltich na sądy pracy w wojewódz
twach poznańskiem, pomorskiem i górnośląskie; 
części województwa śląskiego. 

Poz. 226. Okólnik T. 32 Ministerstwa Skarbu 
z dnia 27 sierpnia 1935 r. L. D.IV. 24922/2/35 w 
sprawie wyjaśnień do przywozowej taryfy celnej 
(dotyczy poz. 296 taryfy celnej). . 

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego z dnia 23 lipca 1935 r. 
o prywatnych· szkołach orM! zakładach nauko
wych i wychowawczych. (przedruk z ·Dz. U. R~ P. 
z dnia 29 sierpnia 1935 r. Nr. 65, poz. 409). 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 66 DZIE'HNIKA 
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 3.1 SIERPNIA 1935 R" ZAWIERAJĄCY 
TREsC NASTĘPUJĄCĄ: 

DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLI
TEJ: 

Poz. 412 - z dnia 26 sierpnia 1935 r. o na
daniu Uniwersytetowi Warszawskiemu n.azwy: 
"Uniwersytet Józefa Piłsudskiego W Warszawie". 

Poz. 413 - z dnia 26 sierpnia 1935 r. o na
damu Bibliotece Narodowej nazwy: "Bibljoteka 
Narodowa Józefa Piłsudskiego". 

Poz. 414 .- z dnia 27 sierpnia 1935 r. o prze
wozie emiłrantów do krajów zaoceanicznych. 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW: 
Poz. 415 - Skarbu z dnia 22 sierpnia 1935 r. 

w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Han
ellu oraz Rolnictwa i ReForm Rolnych o zmianie 
rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w 
sprawie zwrotu da przy wywozie niektórych to
warów. 

Poz. 416 - Skarbu z dnia 29 sierpnia 1935 r. 
w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu 
oraz Rolnictwa i Reform Rolnych · o zniżce celnej 
na brzoskwinie świeże. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-000-

Zarządzenia. Władz Naczelnych. 
-000-

224. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 26 sierpnia 1935 r. 

o wartości jednego grama czystego złota. 

Na podstawie art. 36 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. 
o wierzytelnościach w walutach zagranicznych 
(Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 509) oraz rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1934 r. w spra
wie obliczania i ogłaszania wartości złota (Dz. U. 
R. P. Nr. 72, poz. 694) - ustalam na m. wrzesień 
1935 r. wartość jednego grama czystego złota na 
pięć 'złotych 92,44 grosza. . 

Minister Skarbu: 
(-) WI. Zawadzki. 

225. 

ZARZĄDZENIE 

Ministraw Sprawiedliwości, Ministra Opieki Spo
łeczne;, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Mi

nistra Skarbu 

z dnia 24 sierpnia 1935 r. 

O powołaniu komisyj przygotowawczych do prze
kształcenia sądów przemysłowych i kupieckich 
na sądy pracy w województwach poznańskiem, 
pomorskiem i górnośląskie; części województwa 

śląskiego. 

Na podstawie art. 48 prawa o sądach pracy 
(Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 95, poz. 854) zarządza 
się, co następuje: 

§ 10. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Za Ministra Sprawiedliwości: 
(-) Sieczkowski. 

Podsekretarz St,,-nu. 

Minister Opieki Społecznej: 
(-) Jerzy Paciorkowski. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
(-) Marjan Zyndram - Kościalkowski. 

Minister Skarbu: 
(-) WI. Zawadzki. 

--000-

226. 

OKóLNIK T. 32 MINISTERSTW A SKARBU 
§ 1. W celu przeprowadzenia prac przygoto

,vawczych do przekształcenia sądów przemysło
wych i kupieckich na sądy pracy w wojewódz-
twach poznańskiem, pomorskiem i górnośląskiej z dnia 27 sierpnia 1935 r. 
części województwa śląskiego, ustanawia się ko-I . . 
misje przygotowawcze, mające za zadanie zebra- L. D. IV. 24922/2/35 
nie i opracowanie potrzebnych materjałów. 

§ 2. Komisje przygotowawcze zostają usta- w spra~ewyjaśnień do przywozowej ta~yfy cel-
nowione : ne, (dotyczy poz. 296 taryfy celne". 

a) w Poznaniu dla obszaru wojewóddwa po- ' 
znańskiego, Do 

b) w Toruniu dla obszaru województwa po
morskiego, 

c) w Katowicach dla obszaru górnośląskiej 
części województwa śląskiego. . 

§ 3. W skład komisji przygotowawczej wcho
dzą: 

a) przewodniczący - sędzia, wyznaczony 
przez prezesa właściwego sądu apelacyj
nego, 

bl urzędnik, wyznaczony przez właściwego 
wojewodę, 

c) inspektor pracy, wyznaczony przez wła
ściwego okręgowego inspektora pracy, 

d) przedstawiciel władzy skarbowej, wyzna
czony przez dyrektora właściwej izby 
skarbowej. 

Ponadto przy rozważaniu reorganizacji po
szczególnych sądów przemysłowych i kupieckich 
w skład komisji wchodzą każdorazowo przewod
niczący tych sądów oraz po jednym przedstawi
cielu związku samorządu terytorjalnego, który 
pokrywa koszty utrzymania danego sądu przemy
słowego lub kupieckiego. 

§ 4. Komisje zbierają się na zaproszenie prze
wodniczących. 

§ 5. Zadaniem komisji jest: 
a) ustalenie opinji co do powołania sądów 

pracy w miejsce poszczególnych sądów 
przemysłowych i kupieckich lub co do łą-
czenia tych sądów w jeden sąd pracy oraz 
co do określenia granic okręgu poszcze-
gólnego sądu pracy, . 

b) ustalenie danych, prz~widzianych wart. 48 
§ 4 prawa o sądach pracy. 

§ .6. W celu wykonania . zadań, określonych 
w § 5, komisja zbierze niezbędne materjały oraz 
wysłucha opinji zainteresowanych miejscowych 
organizacyj zawodowych pracodawców i pracow-
ników. 

§ 7. Na podstawie uzyskanych materjałów 
komisja opracuje sprawozdanie. W sprawozda
niu swem komisja powinna przedstawić opinję 
uzgodnioną, zaznaczając jednak w protokóle zgło
szone odrębne zdania. 

§ 8. Sprawozdanie podpisane przez wszyst
kich członków komisji wraz z zebranemi materja
łami zostaje przedstawione Ministrowi Opieki 
Społecznej i odpisy sprawozdania komisja przeka
zuje Ministrom: Sprawiedliwości, Spraw We-
wnętrznych oraz Skarbu. . . 

§ 9. Prace komisyj poWinny być ukończone 
i sprawozdania przedstawione' w terminie do 
dnia 1 listopada 1935 r. 

wszystkich Dyrekcyj Cel, Urzędów Cel
nych oraz Inspektoratu Cel w Gdańsku. 

Na podstawie art. 13 ust. 4 prawa celnego 
(Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610 z 1933 r.) Minister
stwo Skarbu wyjaśnia, co następuje: 

Wagę wymiarową gazów ciekłych lub sprę
żonych, clonych według poz. 296 taryfy celne~ 
nadchodzących w butlach metalowych, określać 
należy łącznie z wagą tych butli, poza tern w myśl 
§ 11 przepisów wykonawczych do rozporządzenia 
o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej (Dz. U. 
R. P. z dnia 25 października 1934 r. Nr. 92, poz. 
833) należy pobrać cło za butle, jako za specjalne 
opakowanie służące do wielokrotnego przywozu 
lub stałego przechowywania towaru. . 

Jako wymiarową wagę (tarę) butli przyjąć na
leży wagę butli uwidocznioną w sposób trwały na 
samej butli. . 

Nadmienia się przy tern, że stosownie do kon
wencji międzynaTodowej o przewozie towarów ko
lejami (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr. 35, poz. 251 
p. 213) wszelkie naczynia metalowe służące dlł 
przewozu gazów zgęszczonych, skroplonych lub 
rozpuszczonych pod ciśnieniem powinny posiadllć 
trwale uwidocznioną wagę naczynia wraz z przy· 
Dorami. 

Dyrektor Departamentu: 
(-) St. Fr. Królikowski. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA. WYZNAN RE
LIGIJNYCH I OśWIECENIA ' PuBLICZNEGO 

z dnia 23 lipca 1935 r. 

o prywatnych szkołach oraz zakładach nauko
wych i wychowawczych. 

Na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dnia 11 . 
marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakła
dach naukowych i wychowawczych (Dz. U. R. PI 
Nr. 33, poz. 343) zarządzam co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 czerw
ca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach 
naukowych i wychowawczych, wydanem co do 
§ 13 w porozumieniu z Ministrem Spraw We
wnętrznych, a co do § 20 w porozumieniu z Mini
stcem Spraw Wewnętrznych oraz . Prżemysłu i 
Handlu (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 473). a zmienio-


