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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 li: 

Poz. 243. Obwieszczenie Ministra Skarbu 
z dnia 30 czerwca 1937 r. o wartości jednego gra
ma czystego złota. 

Poz. 244. Obwieszczenie Ministra Skarbu 
z dnia 25 czerwca 1937 r. w sprawie kontroli spe
cjalnej obrotu towarowego polsko-węgierskiego. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

-000-

Zarządzenia Władz Naczelnych. 

-000-

243. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 3Q czerWca 1937 r. 

o wartości jednego grama czystego złota. 

Na podstawie art. 36 rozporządzew1aPrezy
'denŁa RzeczypospoHtej z dnia 12 czerwca 1934 r. 
o wierzytelno'ściach w walutach zagramcznych 

POLSKI INSTYTUT ROZRACHUNKOWY 
Seria ...................... . 

Nr ...................... .. I 

(Dz. U. R. P. Nr 59, porz. 509) or-az rozporządzeniJa 
Ministra Skarbu z dnia 3 s:~erpnj.a 1934 r. w spra
wie obliczarua i ogłaS'Zlamia wa:rtości złota (Dz. U. 
R P. Nr 72, poz. 694) - ustalam ua miesiąc 
lipiec 1937 r. wartość jednego grama czystego 
złota na pięć z.łotych 92.44 grosza. 

Minister Skarbu: 

'(-l E. Kwiatkowski. 

--000-

244. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 25 czerwca 1937 r. 

w sprawie kontroli specjalnej obrotu towarowego 
polsko-węgierskiego. 

Na podstawie § 48 ust. 11, § 56 ust. 8 i § 62 
ust. 6 przepisów wykonawczych z dnia 9 paździer
nika 1934 r. do prawa celnego (Dz. U. R P. Nr 90, 
poz. 820) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem 
z dnia 7 października 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 77, 
poz. 481) podaJje się do wiadomości co następuje: 

§ 1~ 

Obrót towa·r.ami, pochodzącymi z Po.lskiego 
obszaru celnego, i towarami, pochodzącymi z W ę
gier, między polskim obszarem celnym a Węgra
mi podlega kontroli specjalnej, przewidzianej w 
§ 48 ust. 11, § 56 ust. 8 i § 62 ust. 6 przepisów wy
konawczych do prawa celnego (Dz. U. R. P. Nr 77, 
poz. 481). 

W:or Nr 1. 

ŚWIADECTWO ROZRACHUNKOWE 

na przywóz z .................................................................... ~ 

Stosownie do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. (Monitor Polski Nr 146 poz. 244) stwierdza 

§ 2. 

W celu wykonania tej kontroli przy odprawi~ 
celnej (osta,tecznej, jak i warunkowej, dotyczącej 
obrotu uszlachetniającego czynnego lub biernego. 
i obrotu reparacyjnego czynnego lub biernego) to
warów, pochodzących z Węgier a przywożonych 
do polskiego obszaru celnego, jak również towa
rów, pochodzących z polskiego obszaru celnego 
a wywożonych do Węgier, wymagane jest od 
stron przedstawienie: 

.a) przy odprawie przywozowe1 - świadectw 
mzra,chunkowych według załączonego wzoru Nr l, 

b) przy odprawie wywozowej - świa"dectw 
rozrachunkowych według załączonego wzoru Nr 2. 

§ 3. 

Świadectwa rozrachunkowe będą wystawia
ne na polskim obszarze celnym przez Polski In
st ytut Rozrachunkowy. 

§4. 

Obwieszczenie ninIejsze wchodzi w życie z 
dniem l lipca 1937 r. Jednocześnie skreśla się wy
razy "Węgier" - w tekście i tytule obwieszcze
nia Ministril S~1l!1"bu z dnia 15 maia 1936 r. w spra
wie specjalnej kontroli wywozu towarów z pol
skiego obszaru celnego do Bułgarii, Jugosławii, 
Rumunii, Turcji i Węgier (Monitor Polski Nr 119, 
poz. 215). 

Za Ministra Skarbu: 
Dyrektor Departamentu: 
(-) St. Fr. Królikowski. 

Załącznik do obwieszczenia Ministra 
Skarbu z dn. 25 czerwca 1937 (poz. 244) 

II 
ODCINEK KONTROLNY 

Seria ........... · .. ··· .. ····· ............................. , dnia .. ......................... ~ 
Nr· ... -..................... .. 

Do 
• . ostatecznie 

się. że firma·-····~·· ........ ····· .... ···· ...... ·· .. (~·~~~~·Td~ki~·d;;y··;.-d~-,;;j .. ·· .. ······ .... ············ .. · .... ··· .. sprowadzaląca warunkowo z···· .. · .... · .. ······• ...... ···········-

Polskiego Instytutu Rozrachunkowego 
w Warszawie . 

Urząd Celny w ..................................................... : ........ -
_ ............................................................ ............... od firmy .................................. .. .... .. ···· ·· .. ···(~·~~·,;;~· ·i ·d;;ki;,;d~y · ~d~~;i .. ·· .... ·· .... ····· .. ·~ · ...... ···· .. · ............ -

wyszczególniony niżej towar, wypełniła warunki przewidziane dla specjalnej kontroli obrotu towarowego polsko .................................. -

1 2 3 4 5 6 

Pozycja Wymiarowa Waga fakturowa 
Wartość Warunki 

taryfy Nazwa towaru ilość sztuk. w kg. 
wg. faktury płatności 

celnej tuzinów, par i Lp. 
brutto I netto 

SwiadecŁwo niniejsze wazne jest dla urzędu celnego od dnia wydania do końca następnego miesiąca kalendarzowego 
i służy do jednorazowaj odprawy celnej. przy czym najpóźniej w ostatnim dniu ważności towu powinien być zgłoszony do 
odprawy. Swiadectwo niniejsze nie zwalnia od obowiązku przedstawienia innych dokumentów. wymaganych przez przepisy 
celne i inne. 

Polski Instytut Rozrachunkowy 

M. P. 

-_ .. __ ...... _ ..... _ ......... _ ...... _ ........................................................................................ -................................................. _-_ ....... __ .......... _ ........ _ ............... _ .. _.-_ .. 
Niniejsze świadectwo wydane zostało na podstawie złożonej przez wyżej wymienioną firmę deklaracji z dnia 

_ .................................................................... Nr ............. · ........ -

M. P. \ iD3tytucji 
wydające j 

świadectwo I 

_ .. _ ......... ... .. ... .......... ......... dnia .................... _ ........................... 19 ...... r. 
(miejlcowość) 

Podpis .' 

stwierdza, że w dniu ............................................................... -
ostateczniel) 

odprawił warunkowo w przywozie z .......... - ............ - ....... -

wg zgłoszenia celnego Nr ........... -...... _ .. - wyszczególniony 
niżej tówar: 

Pozycja Waga 
taryfy N a z wat o war u lub ilość 

celnej") wymiarowa 

Podpis urzędnika ce1ne~G 
M.P. 

l) niepotrzebne skreślić 

2) należy podać pozycję i punkt (bez liter ł uwag). 
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POLSKI INS~YTUT ROZRACHUNKOWY Wzór Nr 2. 

Seria .. .. .. : ............... . 

Nr .. ......................... . 
I II III 

ŚWIADECTWO ROZRACHUNKOWE ODCINEK KONTROLNY ODCINEK DLA EKSPORTERA 

na wywóz do .................................................................... .. 
dnia ................ · ............... - dnia ................................ _ 

Stosownie do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1931 r, (Monitor 
Seria ...................... . 
Nr ...................... . 

. .......... -........................... . 
Seria ...................... . 
Nr ...................... -

Polski Nr 146 poz, 244) stwierdza się, że firma ........................................................................... . 
........................................................... ····(~a~;;;;;··i··d~ki~d;;y··~·d;~;y .. ···· ...... ·· .. ·····~· .. · .................................. .. 

ostatecznie 

Do 
POLSKIEGO INSTYTUTU 

ROZRACHUNKOWEGO 

Ważne tylko dla celów 
kontroli obrotu towaro-
wego polsko .............. ....... .... .. 

wywożąca warunko wo do ......... - ............. _ ......... _ ... ~._ ... __ ...... ___ .. ___ ... _ ................... _ ........... _ .. -
w Warszawie ................. .................... ....... .... 

dla firmy ................... ......... .. .. .................. .......... .... .... .. ...... ...... .................................................... ......... .. 
(nazwa I dokładny adres) Urząd Celny w .. .... ............................ .................. . Urząd Celny w .................................. · ........ ·· ...... .. 

'Wyszczególniony niżej towar, wypełniła warunki przewidziane dla specjalnej kon troli . osta tecznie l) . 
odpraWił warunkowo w wywozie do .... ....... . 

ostatecznie I) 
odprawił warunkowo w wywozie do .......... .. obrotu towarowego polsko .............................. ___ ..................... __ 

~ . 1 I 2 I 3 4 5 według zgłoszenia ccłnego Nr ........................... . według zgłoszenia celnego Nr ........................ .. 

Waga fakturowa wyszczególniony niżej towar: wyszczególniony niżej towar: 

I 
,1 ,ll/aawa towaru I 

Wymiarowa 

I w kg 
ilość sztuk 

',- brutto I 

Wartość Warunki 
w/g faktury płatności 

netto 
Nazwa towaru 

Waga 
lub ilość 

wymiarowa 
Nazwa towaru 

Waga 
lub ilość 

wymiarowa 

! 

I 

l I 
Świadectwo ninIeJsze wafne jest dla urzędu celnego od dnia wydania do końca 

następnego miesiąca kalendarzowego i słufy do jednorazowej odprawy celnej , przy czym 
1.l ajpóżniej w ostatnim dniu ważności towar winien być ;,;głoszony do odprawy. Świadec
two niniejsze nie zwalnia od obowiązku przedstawienia innych dokomentów, wyma!!a
:!Iych przez przepisy celne i inne. 

M. P. Podpis urzędnika 
celnego 

M. P. Podpis urzędnika 
celne~o 

Polski In.tytut Rozrachunkowy 
M. P. 

l) niepotrzebne skreślić. l) niepotrzebne skreślić • 

• _ •••••••••••••••..•. .•. ...••••••• •••••••••••••••••••• ••• t ••••••••••••••..••••• __ •.•••••••• · __ ••••• • ..... • ... _ .......... - •••••• _ .. .... _. __ •• _._ .... _ •• ___ • _____ ... __ . .. _ 

Niniejsze świadectwo wydane zostało na podstawie złożonej przez wyżej wymie-
!:lioną firmę deklaracji z dnia .................................................................... _. Nr ........ _ ........ _ ................ . 

... .. .............. ............................ , dnill ...... -...................................... .. 
(miejscowość) 

M. P. 
iadylucji 
wydającej 

'wiadectwo 

Podpis: 

Towar wywieziono za granicę dnia ............................................ .. 

- -
DZ1AŁ NIEURZĘDO·WY. 

Z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na pod
stawie art. 33 dekretu z dnia 7luŁego 1919 r . w 
przedmiocie tymczas.owych przepisów prasowych 
(Dz. Pr. P. Nr 14, poz. 186), § 26 ustawy prasowej 
z dnia 17 grudnia 1862 r, (Dz. Pr. P. Nr 6 ex 1863) 
oraz § 14 ustawy prasowej z dnia 7 maja 1874 r. 
(Dz. U. Rz. Nr 16, str. 65) w brzmieniu art. 8 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) 
.ooebrało debit pocztowy niżej wymienionym dru
lwm, ponieważ te druki zawiera1ą w swej treści 
Gechy przestępstw przewidzianych w Kodeksie 
Karnym, a mianowicie: 

broszurze p. t. ,,0 projekcie konstytucji Z. S. 
R. R." J. Stalina, wydanej w języku polskim w 
Brukseli; 

broszurze p. t. "Konstytucja Z. S. R.. R.. .. , wy
danej w języku polskim w Brukseli; 

. broszurze p. t. "Ustawa zasadnicza demokra-
cji socjalistycznej" J. Bruna (wydanie drugie), 
wydanej w języku polskim w Brukseli; 

broszurze p. t. "Obrona Polski czy. obrona 
przywilejów" J. Bruna, wydanej w języku polskim 
w Brukseli; 

broszurze p. t. "Trockizm wrogiem wolności 
i pokoju" J. Ronkowskiego, wydanej w języku 
polskim w Brukseli; 

broszurze p. t. "Czego chcą komuniści 1", wy
danej w ję.zyku polskim w Brukseli; 

broszurze p. t. "Referat i przemówienie koń
cowe na plenum CK WK.P (h) J. Stalina", wyda
nej w języku polskim w Brukseli. 

-<>0<>----

Z Ministerstwa Rolnictwa 
i Reform Rolnych.. 

W związku z konferencją, poświęconą spra
wom kultury wsi, jaka odbyła się w maju ub. r., 
powołany został do życia dekretem Pana Prezy
denta Rzeczypospolitej Państwowy Instytut Kul
tury Wsi, jako naukowa placówka badawcza i ja-

'7' 

ko organ doradczy i pomocniczy administracji rzą
dowej w sprawach kultury wsi. Nieza:leżnie od In
stytutu na mocy uchwały Rady Ministrów pDwstał 
przy Min. Rolnidwa i R R. komitet do spraw 
kultury wsi. Zadaniem loomitetu jest koordynacja 
prac urzędów samorządu teryf.o,rialnego i gospo
darczego oraz organizacyj społecznych w zakresie 
kultury wsi oraz pląnowanie prac, związanych 
z podniesieni.em kultury środowiska wiejskiego. 

Na organizacyjnym zebraniu komitetu został 
przyjęty regulamin i plan pracy komitetu oraz po
wołano komisję do spraw społecznych wsi, spraw 
&,ospodyil wiejskich i spraw młodzieży wiejskiej. 

HW 

Pan· Prezydent o 
Przemówienie Pana Prezydenta Rzeczypospolite; 
proł. Igl12.cego Mościckiego, wygłoszone przez ra
dio w dniu 29 czerwca. 1937 r. z okazji "święta 

Morza". 

"Rokrocznie Naród Polski sWlęci "Dzień 
Morza". W dniu tym rok rocznie od codzi.ennej 
pracy się odrywa, by baczniejszym spojrzeniem 
objąć swoją nadmorską ojcowiznę i niezmierzone 
przestrzenie oceanów. 

One to jednoczą nas wszystkich we wspól
nym dążeniu do lepszej przyszłości, one łączą nas 
ze światem, wprowadzają na wolne, granicami nie 
przecięte, dla wszystkich jednakowo dostępne 
szlaki. 

Handel morski i przemysł, własna bandera 
handlowa, własna ma·rynarka wojenna i porty, a 
nadewszystko Gdynia, Gdynia - miasto stuty
sięczne - port światowy - jeszcze wczoraj mała 
wioska rybacka, dziś węzeł gospodarczy trzydzie
sło·cztero milionowego Państwa. Oto sprawy, 
dla których rozważania skupiamy się rok rocznie 
w "Dniu Morza". 

Gdy ogarniam obraz naszego do,robku mor4 

skiego - to 'widzę nieŁylko tętniące życiem wy
brzeże, nie tylko ramiona linii okrętowych wy
ciągnięte do dalekich portów - słowem - nie
tylko to wszystko, co wielokrotnie pomnaża ma
terialnie naszą siłę gospodarczą, lecz widzę także 
objaw rodzących się w nas wart,ości duchowych, 
będących cechą ludzi morza, ludzi zahartowanych 
w pracy i walce z żywiołem. 

Surowość życia mo'rskiego, zrodzona w po
tężnym oddechu oceanu, coraz powszechniej przy-

...... 
Zadaniem komisji jest ustalenie planu metod i form 
pomocy w sprawach gospodarzy, gospodyń i mło
dzieży wiejskiej w dziedzinie społecznej, ku1tural~ 
nej, samopomocowej itd. ~ 

W skład komisji ,obok pr.zedstawicieli właści
wych Ministerstw wchodzą osoby kompetentne ze 
społeczeństwa, zapros'zone d'0 współpracy przez 
lwmitet. 

Pierwsze zebranie komisji do spraw młodzie
ży wiejskiej odbyło się 15 cze,rwca r. b. Zebrania 
komisji do spraw społecznych wsi i spraw 
gospodyń wiejskich odbędą się dn. 2 i 12 lipca b. r. 
w Ministerstw:ie Rolnictwa i Reform Rolnych. 

, 
"Swięcie Morza". 

czynia się do wyzwolenia naszej duszy narodowej 
z małości i słabości. 

Obchodzony co roku uroczyście w całej Pol
sce "Tydzień Morza" jest wyrazem nietylko na
szych uczuć, ale także i przede wszystkim okre
sem narodowego rachunku sumienia w tej dzie
dzinie. 

Dotychczas - obrachunek tej morskiej pracy 
wyrażał się zawsze imponującym dorobkiem, re
kordami wysiłku i pracy. Ale musimy sobie 
uprzytomnić, że nawet najbardziej wydajny rezul
tat naszej pracy na morzu nie będzie na miarę 
naszych potrzeb. Bo wiekowe są nasze zaległości 
i zaniedbania na wybrzeżu i na morzu - zanie
dbania, które dzisiejsze pokolenie Polaków musi 
wysiłkiem nieustannym odrabiać. 

Pamiętać musimy również, że niedość jest 
mieć własny brzeg morski, niedość własne statki, 
że niedo-ść prowadzić własny handel morski. Pa
miętać musimy nieustannie o zapewnieniu bezpie
czeństwa tej polskiej pracy na wybrzeżu i na mo
rzu. Dlatego chcemy mieć marynarkę wojenną 
odpowiednią potrzebom i wielkości Państwa Pol
skiego.. 

Zapatrzeni w dalekie horyzonty mórz, win
niśmy przez poznanie i ukochanie rozlicznych 
spraw morskich budzić i pogłębiać w sobie prag
nienie, by nasza flota powiększała się dalej co
ro·cznie nie tylko Q statki handlowe, 1dóre w głę
biach swych ładowni niosą w świat produkty na
szej pracy i zwożą potrzebne nam surowce -. ale 
by stalowe burty okrętów wojennych zapewmały 
bezpieczeństwo tej pracy". 


