
Nr, 92. Dziennik Ustaw. Poz. 796, 797, 798 i 799. 

stra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj 
ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 706), art. 62 usta
wy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wylw naniu reformy 
rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) i art. 34 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz 
i trybu postępowania w zakresie administracji rol
nictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 
622) zarządzam co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Reform Rol
nych z dnia 19 stycznia 1927 r. o udzielaniu insty
tucjom upo\\'a~n!eI1. do w ykonywania parcelacji n:e
ruchomości ziemskich, oraz o nadzorze i o zasadach 
postępow.ania tych instytucyj (Dz. U. R. P . Nr. 28, 
poz. 229) ze zmianą wpw'wadzoną § 4 rozporzą
dzenia z dnia 17 września 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 87, 
poz. 686) czyni się n astępujące zmiany: 

. 1) w cz. 1 § 5 wyrazy: "prezesów okręgowych 
urzędów ziemskich" zastępuje się wyrazami: "powia
towych urzędów ziemskich", w cz. 3 tegoż paragrafu 
wyrazy: "prezes okręgowego urzędu ziemskiego" 
zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski"; 
w cz. 4 tegoż paragrafu wyrazy: "Prezes okręgowego 
urz.ędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "Powia
towy urząd ziemski"; 

2) w cz. 2 § 6 wyrazy: "prezes okręgowego 
urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powia
towy urząd ziemski"; skreśla się wyrazy: "przyczem 
dotyczące tego zatwierdzenia orzeczenia prezesa 
okręgowego urzędu ziemskiego są ostateczne", w cz. 
3 tegoż paragrafu wyrazy: "prezesowi okręgowego 
urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powia
towemu urzędowi ziemskiemu"; 

3) w cz. 2 § 7 skreśla się zdanie drugie i trze
cie; wcz. 3 tegoż pari'grafu wyrazy: "prezes okręgo 
wego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: 
"właściwy Urz'łd ziemski". 

§ 2. Rozporządzen i e niniejsze wchodzi wży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Sew. Ludkiewicz 

797. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

I REFORM ROLNYCH 

z dnia 30 września 1932 r. 

o uldze celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany 
moreli, t. zw. ghejsi, łuszczone. 

Na podstawie art. 7 puhkt b) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r , w prz.edmioc.ie uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się co następuje: 

. ' § 1. Od jąder pestek egzotycznej odmiany 
moreli, t. zw. ghejsi, łuszczonych, sprowadzanych za 

pozwoleniem Ministerstwa Skarbu, opłaca si'ę cło 
ulgowe VI wysokości złotych 43 od 100 kg brutto/ 

~ ;i 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dn;em 1 grudnia 1932 r . i obowiązuje do " dnia 
31 st ycznia 1933 r. włącznie. 

Minister Skarbu: WI. Zawadzki 

Mi.niisber P,!1ze.myslu i Han:dl!u: Zarzycki 

Minister Rolnictwa 
i Reform Rolnych: Sew. Ludkiewicz 

798. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 25 października 1932 r. 

o wycofaniu z obiegu dwuzłotowych monet 
srebrnych. 

Na podsfawieart. 19, 20 i 23 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 
1927 r. w sprawie zmi any ustroju pieniężnego (D;1:. 
U. R. P. Nr. 97, poz. 855) zarządzam co następuje: 

§ 1. Dwuzłotowe monety srebrne, emitowa
ne na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej w p rz edmiocie systemu monetą.rnego · . (pz, 
U. R. P. z 1924 r. Nr. 37, poz. 401) według wzoru, 
u stalonego rozporządzeniem Ministra Skarbu z . d:ni:,a 
26 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 476), trC1-cą 
moc prawnego środka płatniczego z dniem 31 stycz
nia 1933 r. 

Poczynając od dnia 1 lutego 1933 r. ' d~ -clnia 
31 stycznia 1935 r. mon ety powyższe będą wymie
niane oraz przyjmowane przy uiszczaniu wszelkich 
należności w kasac h urzędów skarbowych oraz od
działach Banku Polskiego. Po dniu 31 stycznia 
1935 r. obowiązek wymiany tyc.h , monet ustaje. ' .. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi .w ' ~y
cie z dniem ogłoszenia . 

Minisler Skarbu: WI. Zawadzki 

799. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 25 paźd ziern ika 1932r. 

o ustaleniu wzoru monety srebrnej wartości 
dwóch złotych. 

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitei z dnia 5 listopada 1927 r. 


