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435. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

I REFORM ROLNYCH 

z dnia 14 czerwca 1933 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wew
nętrznych' Skarbu, Komunikacji i Opieki Społecz
nej o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 9 stycznia 
1928 r. w sprawie wykonania roz.porządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej o zwalczaniu zaraźliwych 

chorób zwierzęcych. 

Na podstawie art. 17 i 112 rozporządzellia 
Pre,zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 
1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzę
cych (Dz. U. R. p. Nr. 77, poz. 673) zarządza ,się co 
następuje: 

§ 1. Do rozporządzenia Ministr.a Rolnictwa 
z dnia 9 stycznia 1928 r. wydanego w porozumieniu 
z Ministrami: Spr,aw Wewnętrznych, Skarbu i Ko
munika,c~i w sprawie wykonania rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 
1927 r. Q zw.alczaniu zaraźliwych chorób zwierzę
cych (Dz. U. R. P. Nr. 19, ,poz. 167) wprowadza si« 
następujące uzupełnienie: 

Po § 215 dodaje się nowy § 215a następującej 
treści: 

"Wojewoda za zgodą Ministra Rolnictwa i Re
form Rolnych może zarządzić badanie i tuberkulini
zację bydł.a rogatego na oznaczonym przez siebie 
obszarze. 

Wykonanie powyższych czynności może być 
powierzone właściwym izbom rolniczym w myśl 
zasad załącznika Nr. 5." 

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

Minister Rolnictw,a i Reform Rolnych: 
Nakoniecznikow - Klukowski 

Minister Spraw \Vewnętrz!1ych: Bronisław Pieracki 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

Minister Komun j:kacj i : M. Blltkiewicz 

Minisier Opiekl Społecznej: Hubicki 

436. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA POCZT I TEl.EGRAFÓW 

z dnia 10 lipca 1933 r· 

O wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z re
produkcją iragmcnb rzeźby Wita Stwosza z głów

nego ołtarza w lW3dclc N~arjackilTI w Krakowie. 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 
1924 r . o poczcie , telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. 
Nr. 58, poz. 584 ), której tekst jednolity ogłoszony zo
stał w z alączniku do obwieszczenia Ministra Poczt 
i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P, 
Nr. 12, poz. 57) zarządzam co następuje: 

§ 1. Ku uczc.z,eniu 400-ej rocznicy śmierci Wi
ta Stwosza wprowadza się w 'Obieg okolicznośdowy 
znaczek pocztowy wartości 80 gr. 

§ 2. Rysunek znaCizka ° wymiarze 45X24 mm 
przedstawia w środku fragment rzeźby z główneg'o 
ołtarza w kościele Marjackim w Krakowie, wykona
nej przez Wita Stwosza. Nad rzeźbą, na ciemnem 
tle jest umieszczony jasny napis "Poczta Polska". 
Boki rzeźby ujęte są w ramy ze stylizowanych liści. 
W górnych narożach, na jasnych tłach, znaj,dują się 
ciemne liczby ,,80" i obok liczb litery "GR". 

P'o hoka'ch głównej r:zeźby znaj,dują się ciemne 
płaszczyzny prost,okątne, wypełnione jasnym rysun
kiem gotyckich wieżyczek. Pod temi płaszczyznami, 
na białych polach są umies!zcz'One: z lewej; strony na
pis "VIT STVOSZ", a z prawej strony liczhy ,,1533" 
i ,,1933". 

Podstawa całego znaczka zakończ'ona jest u do
łu, na ciemnem tle, jasnym napisem "SZCZEGóŁ 
OŁ TARZA MARJACKlEGO W KRAKOWIE". 
Granice rysunku znaczka, u góry i u dołu, stanowią 
proste linje po'ziome. . 

Znaczek tłoczony jest w kolorze czerwono
brollzowym na papierze lekko-kremowym z wodnym 
znakiem t. zw. żeherka. 

§ 3· R'ozporządzenie niniejsze wchodzi w ży~ 
cie z dniem 1 s;i1erpnia 1933 r. 

Minister Poczt i Te1e.grafów: Kaliński 

437, 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

,z dnia 10 lipca 1933 r. 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
oraz urzędów katastralnych. 

Na podstawie art. 8 ustawy !z, dnia 8 kwietnia 
1919 r. w priz,edmiocie objęcia prlze:z Ministerstwo Skar
bu. administracji skarbowej na ziemiach polskich, 
które wchodziły w skład b. monarchji aus.frjacko
w~gierskiej (Dz. P. P. P. Nr. 31, poz. 261), § 1 roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 
1925 r. w sprawie zmiany kompetencji Ministra Ro
bót Public.znych i Ministra Skarbu odnośnie do 
spraw katastralnych w województwie poznańskiem 
i pomorskiem (Dz. U . R. P. Nr. 98, poz. 691) oraz 
art. 13 i 15 ustawy z dnia 15 lipca 1919 r. o tymcza
sowej organizacji wladz i urzędów skarbowych (Dz. 
P. P. P. Nr. 65, poz. 391) zarządzam co następuje: 

§ 1. Istniejące na obszarze Rzeczypospolitej 
urzędy katastralne znosi się, a ich agendy przekazu
je się właściwym terytorjalnie urzędom skarbowym 
z wyjątkiem tych miejscowości, w których jest wię
cej niż jeden urząd skarbowy. W miejsco,wościach 
tych agendy zniesionych unędów katastralnych 
przekazuje się pierwszym urzędom skarbowym. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 sierpnia 1933 r. 

Minist'er Skal'bu: Wł. Zawadżki 


