Ni 112.
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Dziennik Ostaw. Poz. 897, 898, 899 i 900

oraz innych chorób występujących 'n agminnie (Dz. U.
ponadto od każdej treści ulegającej przepisaniu. . • . . : • . • . . . .
50.000 R. P. N2 67 poz. 402) zarządza się co następuje:
6. Od protokółu pierwiastkowego
§ 1. Przewidziany art. 3 ustawy z dnia 25 lipca
zaprowadzenia hipoteki:
1919
r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych
a) w kancelarjach hipotecznych przy
oraz
innych
chorób wystę pujących nagminnie (Dz. U.
sądach pokoju ' . . . . . . .
750.000
R.
P.
N2
67
poz. 402) obowiązek z głaszania rozciąga
h) vi kancelarjach hipotecznych przy
'się
na
wszystkie
przypadki choroby Heine-Medina
sądach okręgowych
. . . . • 1.500.000
anterior).
(polyomyllitis
7. Od wszelkich . innych wniosków,
jak to: o wezwanie do pierwiastkowego
§ 2. Rozporządzenie n iniejsze wchodzi w życie
zaprowadzenia hipoteki, o ogłoszenie poz dniem ogłoszenia i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy
stępowan ia spadkowego, o podniesienie
od jego ogło szenia.
decyzji zwierzchności hipotecznej, ujawKierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego:
nienie spadku wakującego, działów, poBuja/ski
zostawienie w niepodzielności, wdrożenie
postępowania egzekucyjnego, od wniosków łącz nych (dodatkowych) i t. p.. .
400.000
8. Od protokółów faktycznego wydania listów zastawnych instytucji kredy899.
towych· 1/4 część procentu od . sumy nominalnej.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewm;trz9. Za wciągnięcie do wykazu hiponych
tecznego tre ści, za każdą' treść. . . .
50.000
z dnia '17 października 1923 r.
10. Od odpisów z wykazów hipotecznych, wypisów i odpisów aktów noO rozwiązani u gminy
Pańkowce, utworzeniu
tarjalnych, aktów stanu cywilnego, zaświad
gminy
Łanow ce oraz zmianie granic gmin: Biaczeń z repertorjów i ksiąg opłat, poświad
łozórka i Wyszogródek w powiecie Krzemieczenia termi nów, zamknięcia postępowa
nieckim.
nia spadkowego:
. '
•
za każdą stronicę całą lub zaczętą
30.000
Na mocy art. 1 ustawy z dnia 22 września
najmniej jednak . . . . . .
60.000 1922 roku w przedmiocie zmiany granic oraz rozStronica arkusza powinna obejmowiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze
wać najmniej 25 wierszy, a każdy wiersz
b. zaborów rosyj skiego i austrjackiego (Dz. U. R. P.
najmniej 18 sylab.
N2 86 poz. 770) zarządza się co następule:
11. Za świadectwa z wykazu hipo§ 1. Rozwiązuje się gminę wiejską Pańkowce.
tecznego specjalne (rozumowane) . . .
300.000
12. Od każdej pozycji świadedwa
§ 2. Wyłącza się z gminy wiejskiej Wyszogrózamieszkań osób mających ujawnione pradek wsie: Kraskowce i Wolicę, zaś z gminy wiejskiej
wa w wykazie hipotecznym . . .
50.000 Białozórka wyłącza się: miasteczko Łanowce i wsie:
najmniej jednak • . • .
200.000 Hryńki, Małe Kozaczki, Wielkie Kozaczki oraz Ośniki.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży Jednocześnie z wymienionych miejscowości oraz
obszaru rozwiązanej gminy wiejskiej Pańkowce twocie z dniem o głosze nia.
rzy się gminę wiejską Łanowce z siedzibą urzędu
Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporzą
dzenie Rady Ministrów z dn. 23 sierpnia 1923 roku gminnego w miasteczku Łanowcach.
w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych (Dz.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
U. R. P. N!~ 88, poz. 691).
z dniem 1 stycznia 1924 r.
Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik
Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski

900.

898.

Rozporządzenie Ministra Przemysłu

Rozporządzenie

Ministra Zdrowia
, Publicznego

z dnia 2

paźd zie rnika

z dnia 24

1923 r.

VI sprawie zmiany rosyjskiej ustawy probierczej,
obowiązującej na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

1923 r.

w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania za, chorowaii na chorob~ Heine-Medina (polyomyllitis anterior).
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lipca
1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych

października

i H,a ndlu

,

Na mocy art. 1 ustawy z ' dnia 16 lipca 1920 r.
o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem
złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi
oraz organ izacji urzędów probierczych na obszarach

