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8) podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczy
nie braku podpisu; 

9) podpis przeprowadzającego licytację. 
Jeżeli nabywca nie uiści reszty ceny w termi

nie, określonym w § 10 ust. 3, należy niezwłocznie 
uczynić o tern wzmiankę na protokóle' licytacji; w ta
ki sam sposób należy zaznaczyć o wpłaceniu w prze
pisanym terminie reszty ceny nabycia. 

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

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

20. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 10 stycznia 1935 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu 
i Handlu oraz Skarbu o zawiadomieniach w postępo
waniu upadłościowem spółek akcyjnych, spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedsię-

biorstw bankowych. 

Na podstawie art. VII przepisów wprowadzają
cych prawo upadłościowe (Dz. U. R. . P. ,z 1934 r. 
Nr. 93, poz. 835) zarządzam co następuje: 

§ 1. W postępowaniu upadłościowem spółek 
akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzial
nością, nie będących przedsiębiorshvamibankowemi, 
sądy obowiązane są przesyłać Ministerstwu Przemy· 
słu i Handlu odpisy (wypisy) następujących pism: 

a) wniosku o ogłoszenie upadłośd; 
b) postanowienia o ogłoszeniu t1padłości, po

stanowienia, oddalającego wniosek o ogło-
szenie upadłości; , 

c) wniosku o prowadzenie przedsiębiorstwa 
upadłego dłużej, niż w ciągu Łrzech miesięcy 
od daty ogłoszenia upadłośCi · oraz postano
wienia załatwiającego ten .wniosek; · 

d) podania upadłego o dopuszczenie do zawar
cia układu; 

e) postanowień o zatwierdzeniu' lub odmowie 
zatwierdzenia układu; 

f) postanowień o umorzeniu lub uchyleniu po
stępowania upadłościowego. 

§ 2. \'II postępowaniu upadłościowem przed
siębiorstw bankowych wymienione w p'aragrafie po
przedzającym odpisy (wypisy) rial'eży ' przesyłać Mi
nisterstwu Skarbu. 

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

Minister Sprawiedliwości: Czesław MiChałowski 

21. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRÓW: ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 
ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 10 stycznia 1935 r. 

o wykonywaniu nadzoru nad . działalnością urzędów 
rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy go-

spodarstw wiejskich. . 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 28 marca 
1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątko
wych posiadaczy gospodarstw wiejskich w brzmieniu 
ustalonem w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Re
form Rolnych z dnia 6 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 109, poz. 974) zarządza się co następuje: 

§ 1. Ministrowie: Rolnictwa i Reform Rol
nych oraz Sprawiedliwości wykonywać będą nadzór 
nad działalnością urzędów rozjemczych do spraw ma
jątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich przez 
Centralne Biuro do Spraw Finansowo-Rolnych. 

. § 2. Centralne Biuro do Spraw Finansowo
Rolnych wykonywa czynności nadzoru przez swoich 
urzędników. Nadzór nad działalnością powiatowych 
urzędów rozjemczych Centralne Biuro może ponadto 
wykonywać za pośrednictwem właściwych woje
wódzkich biur do spraw finansowo-rolnych. 

§ 3. Zakres nadzoru obejmuje wszelkie czyn
ności, zmierzające do usprawnienia bądź uiednolice
nia działalności urzędów rozjemczych. W szczegól
ności nadzór obejmuje wykonywanie inspekcyj oraz 
ogólną działalność informacyjną i instrukcyjną. 

Sposób przeprowadzania poszczególnych czyn
ności nadzoru ustala Centralne Biuro do Spraw Fi
nansowo-Roln ych. 

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

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:J; Poniatowski 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Mich~lowski 

22. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 10 stycznia 1935 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spra
wiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie opłat 
i kosztów postępowania przed urzędami rozjemcze
mi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw 

wiejskich •. 

Na podstawie art. 30 i 35 ustawy 'z dnia 28 mar
ca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw mająt~ 
kowych posiadaczy gospodarstw ' wiejskich - w 
brzmieniu ustalonem w obwieszczeniu Minislta Rol
nictwa i Reform Rolnych z · dnia 6grudriia 1934 Fr. 
(Dz. U. R. P.Nr. 109, poz. 974) zarządza się co' n'a
stępuje: 


