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259. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 30 kwietnia 1926 r. 

w sprawie zniesienia Zclrządu Stadnin ' Pań-
stwowych. ' 

Na zasadzie art. 13 i 15 dekretu. z dnia 3 stycz
nia 1918 r. O tymczasowej organizacji władz naczel
nych (Dz. P. K. P. N~ '1 poz. ' l) ' zarządza si~ co na
stępuje: 

§ 1. Zarząd Stadnin Państwowych, utworzony 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 
1919 r. (Dz. U. R. P. N2 67 poz. 411), uzupełnionem 
rozporządzeniem z dnia 16 września 1919 r. ' (Dz. U. 
R. P. N2 82 poz. 4~7), znosi się. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po· 
wierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Al. Skl'zyński 

Minister , Rolnictwą i Dóbr Państwowych: Kiel'nik 

260. 

Rozporządzeni~ , Ministra Reform Rolnych 
z dnia 26 kwietnią 1926 r. 

o przesunięciu terminu wejścia w życie rozpo-
I rządzenia MinistraReform Rolnych z dn. 10 marca 

1926 r~ w sprawie ~niesienia powiatowego urzędu 
ziemskiego w Buczaczu oraż zmian kompetencji 
terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich 
w , S~anisławowie, Czortkowie, Rawie Ruskiej, 
Lwowie, Brzeżanach i Kamionce Strumiłowej. 

Na mocy att. 21 ustawy z dnia 11 sierpnia 
19~3 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych 
i organizacji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. U. 
R. P. N2 90 poz. 706) zarządza się co następuje: 

§ 1. Termin wejścia w życie rozporządzenia 
Ministra Reform Roln ych z dnia 10 marca 1926 r. 
w sprawie zniesienia powiatowego urzędu ziemskiego 
w Buczaczu oraz zmian kompetencji terytorjalnej 
powiatowych urzędów ziemskich w Stanislawowie, 
Czortkowie, Rawie Ruskiej, Lwowie, Brzeżanach i Ka
mionce Strumilowej (Dz.U. R. P. N2 28 poz. 178), 
wyznaczony w § 4 powołanego rozporządzenia, prze- ' 
suwa się z dnia 1 kwietnia na dzień 1 maja 1926 r. 

§ 2. RozP9rządzenie riiniejsze wchodzi w ży
cie . z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą cd 
dnia 1 kwietnia 1926 r. 

Ki ,erownik Ministerstwa Reform Rolnych: Radwan 

261. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewn~trznych 

~ dnia 29 kwietnia 1926 r. 

O przepisach sanitarnych dla zakładów fryzjer
skich i golarskich. 

Na podstawie art. 24 ustaw y z dnia 25 lipca 
1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób ·zakażnych, 
oraz innych chorób, występujących nagminnie (Dz. U. 
R. P. N2 67, por. 402), punktów l, 15 art. 2 zasad
niczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 roku 
(Dz. P. P. P. N2 63, poz. 371), oraz § 1 rozporzą' 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycz
nia 1924 r. w przedmiocie rozdziału kompetencji, 
Ministra Zdrowia PubliCznego (Dz. U. R. P. N2 9, , 
poz. a6) z~rządla się co następuje: 

§, l.' Moc 'obowiązującą rozporządzenia Mini
stra Zdrowia Publicznego z. dnia 6 marca 1922 roku, 
wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wew-

' nętrżnyth, o przepisach sanitarnych dla zakładów 
fryzjerskich i golarskich (Dz. U. R. P. N2AO, poz. 337) 
przedłużoną rozporządzęniem Ministra Spraw Wew
nętrznych z dnia 17 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. N244, 
poz. 470) do dnia 1 czerWCa 1926 r., przedłuża si~ 

. aż do odwołania. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 czerwca '1926 r. i obowiązuje na obszarze 
b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego. 

Minister Spraw Wewnętrznych: WI. Raczkiewic~ 

262. 
Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych 

z dnia 28 kwietnia 1926 T. 

W sprawie sprostowania błędów w rozpotzą
dzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 27 mar
ca 1926r, w sprawie zniesienia powiatowych 
urzędów ziemskich w ', Katowicach, Rybniku, 
Pszczynie i Lublińcu oraz utworzenia powia
towych urzędów ziemskich w Tarnowskich Gó-

rach i Mikołajowie. 

W tytule oraz §§ 2 i 3 rozporządzenia Mini-' 
stra Reform Rolnych z dnia 27 marca 1926 r. w spra
wie zniesienia powiatowych urz~dów ziemskich w Ka
towicach, Rybniku, Pszczynie i Lublińcu oraz, utwo
rzenia powiatowych urz~dów ziemskich w Tarnow
skich Górach i Mikołajowie (Oz. U. R. P. N2 32 
poz. 196) wyraz "Mikołajowie" zast~puje się wyra
zem "Miko łowie ", a w p. b § 3 po wyrazie "ryb
nicki" dodaje sic: "oraz mias-l:o Katowice". 

Kierownik Ministerstwa Reform Rolnych: Radwan 
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