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. Art. 6. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
~lę Ministrom: Opieki Społecz.nej oraz Przemysłu 
l Handlu, a w odniesieniu do żeglugi śródlądowej -
Ministrom: Opieki Społecznej oraz Komunikacji. 

Art. 7. Ustawa niniejsza wchodzi w życie w 
miesiąc po ogłoszeniu. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: L. Kozłowski 

Minister Przemysłu i Handlu: H. Floyar-Rajchman 

Minister Komunikacji: M. Bulkiewicz 

Minister Opieki Społecznej: Jerzy Paciorkowski · 

100. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

a; dnia 6 marca 1935 r. 

o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 10 grudnia 1932 r. w sprawie umundurowania 
niższych funkcjonarjuszów sądowych i prokurator-

skich. 

Na podstawie art. 265 § 3 prawa o ustroju są
dów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. 
R. P. z 1932 r. Nr. 102, poz. 863) zarządzam co na
stępuje: 

§ 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedli
wości z dnia 10 grudnia 1932 r. w sprawie umundu
rowania niższych funkcjonarjuszów sądowych i pro
kuratorskich (Dz. U. R. P. Nr. 118, poz. 971) ulega 
następującym zmianom: 

l) § 2-gi otrzymuje brzmienie: 
"Zasadniczematerjały umuQdurowania: sukno 

ciemno-popielate (marengo) Ila ubranie ciepłe oraz 
tkanina. wełniano-bawełniana w tymże kolorze na 
ubrania letniej guziki z żółtego metalu (złote) z or
łem państwowym." 

2) ustęp l-szy § 3-go otrzymuje brzmienie: 
"Umundurowanie ciepłe składa się z kurtki, 

spodni, płaszcza i czapki, zaś umundurowanie let
nie- z kurtki, spodni i czapki". 

3) w punktach b) i d) § 3-go wyrazy "z sukna" 
zastępuje się wyrazami "z materjału". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie ~ dniem 1 kwietnia 1935 r . 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

101. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 13 marca 1935 r. 

o ulgach dla ofiar powodzi w zakresie wynagrodze
nia notarjuszów i pisarzy hipotecznych. 

Na podstawie art. 5 pkt. 2 prawa onotarjacie 
Z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, 
poz. 609) ?raz art. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. 
w przedmIocie taksy tymczasowej dla pisarzy hipo
tecznych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 451) w brzmieniu 
art .. 50 rozporz.ądzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dD1a 28 grudma 1934 r. O unormowaniu właściwości 
władz i trybu postępowania w niektórych działach 
administracji państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 110, 
poz. 976) zarządzam co następuje: 

§ 1. Wynagrodzenie notarjuszów za sporządze
nie aktów pożyczki na odbudowę gospodarstw znisz
czonych przez powódź w 1934 r., udzielonej przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego, Państwowy Bank 
Rolny, Komunalne Kasy Oszczędności lub Spółdziel
nie Kredytowe oraz za sporządzenie aktów ustano
wienia zabezpieczenia hipotecznego dla takiej po
życzki. tudzież za wydawanie wypisów z tych aktów 
wynos~ połowę stawek ustanowionych w przepisach 
o taksle wynagrodzenia notarjuszów. 

§ 2. Opłata pisarzy hipotecznych od wniosku 
o wciągnięcie do ksiąg hipotecznych tytułów dłuż
nych wymienionych w paragrafie poprzedzającym 
oraz od ~,,:iadectw z wykazu hipote.cznego, dotyczą
cych W~ISOW tych tytułów, wynosI połowę stawek 
ustanowIonych w przepisach o taksie dla pisarzy hi
potecznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 30 września 
1935 r. 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

102. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 7 marca 1935 r. 

o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych · 
dla gmin miejskich na nie zaliczone w poczet miast 
osiedle Traby w powiecie wołożyńskim, wojewOOz- . 

twie nowogródzkiem. 

Na podstawie art. 414 ust. 2 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. 
o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. 
R. P. Nr. 23, poz. 202) zarządzam co następuje: 


