
Nr. 32. Dziennik U~taw. Poz. 281, 282 i 283. 671 

'. § 1. Istniejące w dniu wejścia w życie niniej
szego rozporządzp.niapaństwowe gimnazja ośmio
klasowe i progimnazja ulegają stopniowemu prze
ks,ztałceniu na czteroletnie gimnaz,ja, przewidziane 
wart. 21 ustawy o ustroju szko'lnictwa, w sposób na
stępujący: 

a) wstrzymuje się przyjmowanie kand,yda.łów: 
w oku szkolnym 1933/34 do klasy II, a w 
nastę,pnych latach szkolnych kolejno do klą.s 
wyższych wledług dawnego ustroju; 

b) z początkiem roku szkolnego 1933/34 prze
kształca się dotychczasową klasę III według 
dawnego ustroju na klasę I gimnazjum 4-let
niego, określonego wart. 21 ustawy o ustro
ju szkolnictwa; w następnych latach szkol
nych tworzone będą kolejno klasy 11, III i IV 
według nowego ustroju: 

c) zorganizowanie liceów nastąpi oddzielnem 
rozporządzeniem. Uczniowie ws,tępujący w 
roku szkolnym 1933/31 do I klasy gimna
zjum 4-letniego, utworzonego w myśl 
punktu b), będą po ukończeniu IV klasy te
go ,gimnazjum mieli możność ws,tąpienia do 
klasy I liceum ogólnokształcącego. 

§ 2. W istniejących w dniu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia państwowych seminarjach 
nauczycieLskich i publicznych szkołach wydziało
wyich wshzymuje się przyjmowanie kand'Y'datów: 
w roku. szkolnym 1933/34 do kursów (klas) II, a w n,a
stępnych latach szkolnych kolejno do kursów (klas) 
wyższych. 

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

Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publiczne,go: J. Jędrzejewicz 

282. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z, dnia 1 Ikwie tnia 1933 r. 

wydane w porozumieniu z ' Ministrem Skarbu w spra
wie zwolnienia niektórych instytucyj kredytowych 
od obowiązku sldadania rękojmi przy przetargu nie-

ruchomo·ści. 

Na podstawie art. 688 Kodeksu pOSltępowania 
cywilne,go (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 112, poz. 934) 
zal"'ządza się co następuJe: 

§ 1. Prawo nie składania ręko,jmi przy prze
targu nieruchomości prz)'lznane zostaje stosownie do 

,art. 688 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 

R. P. z 1932 r. Nr. 112, poz. 934) nClJst~pui\ącym insty
tuqjom kredytowym: Bankowi Polskiemu, Bankowi 
Gosrpodars1twa Kraj owe;go , Państwowemu Bankowi 
Rolnemu ora:z Pocztowej Kasie Os:z;czędności. 

§ 2. Rozporządzenie ninie;j'sze wchodzi w ży
cie 'z dniem ogłoszenia. 

Mini,sŁ'et" Sprawiedliwości: Czeslaw Michałowski 

Minister Skarbu: WI. Zawadzki 

283. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSLU I HANDLU 

z dnia 12 kwietnia 1933 r. 

o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 
1932 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji no
wych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy 
niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed 
przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do 

użytku. 

Na podstawie art. 18 dekretu o miara'ch z dnia 
8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 15, poz. 211), któ
rego jednolity tekst ogłoszony został w obwie,slzcze
niu ,z dnia 28 czerwca 1928 r. (Dz .. U. R. P. Nr. 72, 
poz. 661) zarządzam co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Minis:tra Przemysłu 
i Handlu;z dnia 22 lipca 1932 r. o wprowadzeniu obo
wiązku le!gali!zaqji nowych, napr,awianych i sprowa
dzanych 'z zagranicy niekttórych rodzajów narzędzi 
mierniczyc:h przed przeznaczeni,em ich do sprzedaży 
lub oddaniem do użytku (Dz. U. R. P, Nr. 68; 
poz. 628) WiProwadza się nastlępujące zmiany: 

. 1) W § 1 skreśla się punkt 3, 

2) W pun~cie 16 § 1 skreśla się wy;azy' "do 
gazu slztucznego . 

3) W § 1 po punkcie 20 dodaje się no.wy punkt 
21 o treści nas tępującej: 

,,21) ogranie:zniki mocy elektrycznej". 

. § 2. Rozporz,ądzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 lipca 1933 r. 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 


