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Str. 654

Poz. 264, 265 i 266 - - - - - - DZLenn1k USitaw Nr 33
świadczenie Ministerstwa Opieki Społecznej
o uzyskaniu przez nich tytułu "uprawnionego
technika dentystycznego" oraz uprawnień do
wykonywania czynności w ramach postanowień
określonych wart. 17 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca
1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej.
§ 10. Szczegółowe przepisy o sposobie
urzędowania komisji egzaminacyjnej, sposobie

egzaminowania, ocenie wyników egzaminów
i wynagrodzeniu osćb wchodzących w skład
komisji określi instrukcja wydana przez Ministra Opieki Społecznej.

§ 11. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
z dniem ogło-szenia.

życie

Minister Opieki Społecznej:
Marian Zyndram

Kościalkowskj

265
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI
z dnia 22 kwietnia 1937 r.
wydarn e w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa
i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrz,nych o przekazaniu w okręgach niektórych sądów
apelacyjnych powoływania ławników sądów pracy i sądów okręgowych prezesom sądów apelacyjnych.
Na podstawie art. 7 § 7 p~rawa o sądach
pracy (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz. 854)
zarządzam co następuje:
§ 1. (1) Powoływanie łaWlllików oraz ich
zastępców do sądów pracy i do odpowiednich
sądów -okręgowych w okręgach Sądów Apelacyjnych w W.a rszawie, Lublinie, Wilnie, Lwowie i KrMww:ie pOIwierza się prezesom właści
wych sądów apelacyjnych. Powoływanie nastę
pow:ać będzie na podstawie wspólnych woio-

sków okręgowych inspektorów pracy i woje- •
wódzkich władz administracji ogólnej.
(2) Jednocześnie przekazuje się prezesom
powyższych sądów apelacyjnych uprawnienia
Ministra Sprawiedliwości, przewidziane w
art. 7 § 4 i 5, art. 8 § 5, art. 10 i w zdaniu drllgim §"2 art. 13 prawa o sądach pracy.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi W
życie z dniem ogłoszenia.
Minister Sprawiedliwości:W. Grabowdl

286
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI
z dnia 22 kwietnia 1937 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o wynagrodzeniu notariusz6w w sprawach związanych ze sprzedażą działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy
ustawy o wykona.niu reformy rolnej.
Na podstawie art. 89' ustawy z dnia
28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rrolnej
(Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 1, poz. 1) zarządzam
co następuje:
§ 1. Za czynności związarne ze sprzedażą
działek przy parcelacji dokonywanej na mocy
ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu
Ireformy rrolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 1,
poz. 1) notariusz pobiera wynagrodzenie według norm określonych w rozporządzeniu Mininistra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1935
r. o wynCligrodzeniu notariuszów (Dz. U. R. P.
Nr 84, poz. 517) ze zmianami następującymi:
a) za sporządzenie aktu kupna - sprzeda:ty i aktu pożyczki notariusz ' pobiera połowę
Tłoozono J:

wynagrodzenia należnego wedłu!! norm określonych w powyższym rozporządzeniu,
b) najniższe wynagrodzenie za czynności
wymiemione w§ 8 do 13 rozporządzenia powyż
s·z ego wynosi przy wartości
,' i
do 1.000 zł
.
.. 15 zł
ponad 1.000 zł
..
• 20 zł.
'.

§ 2. Rozporządzenie mmejsze wchodzi w
z dniem 1 maja 1937 r. Z dniem tym traci
moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 września 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 69,
poz. 553).
życie

Minister

Sprawiedliwości:

W. Grabow.ld

polecenia Ministra Sprawiedliwo'ci w Drukarni Pańatwowej w Waruawi..
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