
( , 

164 Dzienn-ik Ustaw. Poz. 67, 68, i ' 69. Nr. to. 

67. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW1EDLIWOśCI 

z dnia 15 listopada 1932 r. 

wydane w p.or.ozumieniu z Ministrami R.olnictwa i Re
f.orm R.olnych .oraz Skarbu w sprawie zmian w r.oz
porządzeniu Ministra Spra,wiedliw.ości z dnia 16 mar
ca 1928 r. o .ostrzeżeniach (adnotacjach) hip.otecz
nych przewidzianych ustawą G wykGnaniu ref.ormy 

r.olnej. 

Na podstawie c.z. 2 art . 19 i art. 96 ustawy 
z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rol
nej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. l) i art. 34 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
11 lipca 193i2 r. o unormowaniu właściwości władz 
i trybu postępowania w zakresie administracji rol
nictwa i reform rolnych (Dz,. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) 
zarządz,a się co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedli
wości 'l- dnia 16 marca 192'8 r' wydanem w porozu
mieniu z Ministrami Reform Rolnych, Rolnictwa 

, i Skarbu o ostrze,żeniach (adnotacjach) hipotecznych, 
przewidzianych ustawą o wykonaniu reformy rolnej 
(Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 447) czyni się następujące 
zmiany: 

1) w § 4 i w ust. 2 § 9 skreśla się wyraz: 
"okręgowego"; , 

2) w ust. 3 § 5 i w § 7 kilkakrotnie użyty wy
raz: "okręgowy" zas.Łępuje się wyrazem: "powia
towy"; 

3} w §8 wyrazy: ",przez urząd ziemski lub 
Państwowy Bank Rolny" zastępuje się wyr~zami: 
"na koszt i niebezpieczeństwo właściciela lub insty
tucji do parcelac.ji upoważnionej". 

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

Minister $prawiedliwQ~d: Czesław Michałowski 

Mionist~r Rolnictwa i Refo;rm Rolnych: 
Sew. Ludkiewicz 

Minister 'Skarbu: Wł. Zawadzki 

68. 
OśWIADCZENIE 

PREZESA RADY MINISTRóW 

z dnia 11 lutego 1933 r. 

Q wyrażeniu zg.ody Sejmu śląskieg.o na wejście w 
życie na .obszarze w.ojewództwa śląskieg.o r.ozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczyp.osp.olitej z dnia 29 list.o-

pada 1930 r. Praw.o górnicze. 

Na podstawie art. 1 p. 9 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. 

w sprawie 'o/ydawania Dziennika Ustaw Rzeczypo~ 
s'politej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) 
w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 12 lutego 
1930 r. (Dz. U. R. P, Nr. 13, poz. 89), oświadczam co 
następuje: 

Sejm śląski ustawą z dnia 14 listopada 1932 r., 
ogłoszoną w Dzienniku Ustaw śląskich z dnia 1 stycz
nia 1933 r. Nr. 1, poz. 1, wyraził z,godę na wejście 
w życie na obszarze województwa śląskie,go rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 li. 
stopada 1930 r. Prawo górnicze (Dz. U. R. P. Nr. 85, . 
poz. 654). 

Prezes Rady Ministrów: A. Prysio," 

69. 
OBWIESZCZENIE 

. MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 14 SJtycznia 1933 r. 

w sprawie ogł.oszenia jedn.oliteg.o tekstu ustawy 
G nadzGrze państ.w.owym nad buhajami. 

Na podstaw,ie art. 34 ro~porząd.zenia Prezy
denta Rzeczy:posp o,litej z dnia 11 lipca 1932 r. 
o unormowaniu właściwości władz i trybie postępo
wania w zakre,si,e administracji rolniatwa i reform 
rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) ogłaszam je
dnolity tekst ustawy z dnia 28 paidziernika 1925 r. 
o nadzorzie państwowym nad b:Uihajami (Dz. U. R. P. 
Nr. 121, poz. 868) z uwzgIędnien,iem zmian, wprowa
dzonych rozporządzeniem Prezydenta RzeczypoSiPo
litej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, 
poz. 622) oraz wynikających z roz,porzą;dzęń Pre'zy
denta Rzeczypos,polif.ej z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 33, poz . 314) i z dnia 21 maja 1932 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 51, poz.. 480). 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Sew. Ludkiewic% 

Załączuik dl) obwięsz~·ęlli<l M.illist~ą 
Rolnictwa i RefQfm RQlny~1l 
z dnia 14 stycznia 1933 r. 
(poz. 69). 

u S T A .-W A 

'z dnia 28 października 1925 r. 

Q nadz.orze ,państw.owym na buhaJamL 

Art. t. 

Pokrywanie cudzych krów i jałówek do~olo· 
n:e ;!es:t tylko buhajami, uznanem~ pod względem iIli~ 


