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315. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 15 czerwca 1935 r. 

o utworzeniu gminy wiejskiej Radomyśl nad Sanem 
w powiecie tarnobrzeskim, województwie lwow

skiem. 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 2Q września 
1922 'r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejskich na 'obsza'rze b. za
borów .ro'Syjskiego i austrja·ckiego (nz. U. R. P. Nr. 86, 
poz. 770) w brzmieniu ustalonem art. 105 ustawy 
z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju 
samorządu teryt'orjalnego (nz. U. R. P. iNr. 35, 
poz. 294) zarządzam co następuje: 

§ 1. Gminę wi,ej,ską Antoniów w powiecie tarno
brzeskim, województwie 1wowskiem, znosi się, a z te
ryŁo:rjumzlnies,ionej gminy tworzy się gminę wiejską 
Radomyśl nad Sanem. 

§ 2. Ro'zporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw ,Wewnętrznych: 
Marjan Zyndram-Kościalkowski 

316. 
' ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 25 czerwca 1935 r. 

O kuratorach nieletnich. 

Na podstawie art. 675 kodeksu postępowania 
karnego (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 83, poz. 725) i art. 
294 kodeksu karnego (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 60, 
poz. 571) zarządzam co następuje: 

§ 1. Licz'bę kuratorów w okręgu sądu apela
cyjnego oznacza Minister SprawiedliWOIści. 

§ 2. Kuratora nieletnich powołuje prezes są
du apelacyjnego z pośród 'osób posiadających odpo
wiednie kwalifikacje w zakresie opieki nad dziec
kiem moralnie zaniedbanem. 

Prezes sądu apelacyjnego oznacza sąd, przy 
którym kurator pełni obowiązki. 

§ 3. Kurator nieletnich pełni obowiązki, okre
ślone w przepisach kodeksu karnego i kodeksu po
stępowania karnego, na podstawie orzeczenia sądu 
o przekazaniu mu w poszczególnej sprawie zadań ku
ratora. 

Sąd czuwa nad działalnością kuratora, udziela 
mu potrzebnych wskazali, a o poważniejszych jego 
u::hybieniach zawiadamia prezesa sądu apelacyjnego 
(§ 5). ' 

§ 4. Pełnienie obowiązków kurat'ora jest oby
watelską funkcją honor·ową; prezes sądu apelacyjne
go może przyznać kuratorowi ryczałt miesięczny, w 
wysokości nieprzekraczającej 200 zł, na koszty i wy
da tki wykonywania kurateli. 

§ 5. Prezes sądu apelacyjnego odwoła kurato
ra, jeżeli wymagać tego będą względy organizacyjne, 
albO' jeżeli kurator nie spełnia należycie obowiązków. 

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

Z dniem tym: 
a) tracą moc obowiązującą dotychczasowe 

przepisy, dotyczące przedmiotów unormowanych w 
niniejszem rozporządzeniu, a w szczególności rozpo
rządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerw
ca 1929 r. w sprawie przekształcenia instytucji opie
kunów sądowych na kuratorów nie-letnich przy są
dach grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz. U. 
R. P. Nr. 47, ' poz. 387) wraz ze zmianami wpro'wa
dzO'nemi rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 7 grudnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 760); 

b) kuratorowie nieletnich czynni na podstawie 
dotychczasowych przepisów stają się kuratorami nie
letnich w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. 

MinisŁei" SprCl!witedlliiwDści: Czesław Michałowski 

317. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA WYZNAN RELIGlJNYCH 
I OśWIECENIA PUBLICZNEGO 

z dnia 26 czerwca 1935 r. 

O zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakła
dów naukowych w szkołach akademickich. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 mar
ca 1933 r. o szkołach akademickich (Oz. U. R. P. 
Nr. 29, poz. 247) zarządzam co następuje: 

§ 1. Zwijam następujące katedry wraz z połą
czonemi z niemi zakładami naukowemi: 

A. w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 
na .Wydziale Lekarskim 
katedrę weterynarji i medycyny doświad
czalnej. 

B. w Szkole Głównej Gospo,darstwa .Wiejskiego 
na Wydziale Ro-lniczym 
katedrę weterynarji i anatomji zwierząt do
mowych. 

§ 2. Tworzę następujące katedry wraz z za
kładami naukowemi: 

A. w Uniwersytecie Jagiellońs'kim w KrakO'wie 
na Wydziale Lekarskim 
ka'tedrę wychowania fizycznego. 

B. w Uniwersytecie Jana Kazimierza we LwO'
wie 
na Wydziale Matematyczno·P,rzy;rodniczym 
katedrę chemji fizycznej. 

C. w Uniwersytecie Warszawskim 
a) na Wydziale Prawa 

katedrę prawa budżetowe,go, 
b) na WydziaJ.e Humanistycznym 

katedrę historji literatury włoskiej, 
c) na Wydziale .Weterynaryjnym 

katedrę mięsoznaws'twa. 
D. w Uniwersytecie Poznańskim 

na Wydziale Lekarskim 
katedrę ortopedji. 


