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oraz art. 3 ust. (2) ustawy z dnia 12 marca 
1932 r. o ułatwieniu splaty uciążliwych zohó
wiązań, obciąż.ających g·ospoda'rstwa rolne (Dz. 
U. R. P. z 1933 r. Nr 55, Po.z. 423). 

Art. 5. Wykonanie ustarwy niniejlSzej, poru
cZaJ się Ministro'wi Rolnictwa i Reform Rolnych 
w porozumieniu z; Ministrami Skarbu i Sprawie
dliwości. 

Art. 6. UstawaJ niniejsza wchodzi w tycie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

:Prezes Ra·dy Ministrów: Sławoj Składkowski 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
J. Poniatowski 
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I UST A WK 

z dni,aJ 7 sierp,nia 1937 r. 

·0 rozcią.gnięciu na górnośląską część wOljew6dztwa śląskiego rozporządzetn.ia Prezydenta Rze. 
czypospolitej o przejmowan,iu na własność Paóstwa grunt6w za niekt6re należności pieniężne. 

Art. 1. (1) Rozciąga się na obszar górnoślą
skiej' części województwa sIąskiego moc obo
wiązującą wzporządze,TIia Prezydenta Rzeczy
pOSipoHte1 z dnia 28 pazdziern'ika 1933 r. Q przej
mowanhl na własność Państwa gruntów za nie
które należności pieniężne (Dz .. U. R. P. Nr 85, 
poz. (58) wraz z późniejszymi zmianami. 

(2) Skreśla się wart. 23 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej" wymienionego w 
ust. (1), wyrazy: "i o.bowiązujena c,ałym obsza
rze Rzeczypospolitej z wyiątkiem górnośląskie,j 
części województwa śląskiego". 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejsze~ 'poru~ 
cza się Ministrom Rolnictwa i Reform Rolnych 

·oraz Skarbu w porozumieniu z MinisItrami!: 
Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Opie
ki Społecznei. 

Art. 3. Ustawa niniej,sza wchodzi w :życi. 
z dniem o,głoszen.ia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: Sławo] Składkowski 

Minister Skarbu: E. KwiatkoW8kt 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
'J. Poniatowski 
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USTAWA 

z dnia 7 sierpnia 1937 r. 

o ~iągnięciu na obszar sądu okręgowego w Katowic'ach przepis6w ustawy o języku urzę
dowym sądów, urzędów prokuratorskich i notariuszy w okręgach sądów apelacyjnych w Po

znaniu i Toruniu. 

Art. 1. Przepisy ustawy z dnia 31 marca 
192'5 r. o języku urzędowym sądów, urzędów 
prokurators:kich i notariuszy w okrę gach sądów 
apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu (Dz. U. R. p. 
Nr 32, poz. 226) stos.uje się ,odpowiednio. na ob
szarze sądu okręgowego' w Katowicach. 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszejl poru
cza się Ministrowi Sp'rawied1iwości. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

!Równocześnie trad moc oibowiązującą roZ'
po.rz<tdzenie Mi,nistra Sprawiedlilwośd z dnia 18 
sierpnia 1922 r. w przedmiocie przepisów p'l"zej
ściowych o używaniu języka polskiego w sądo
wnictwie i nofa'riacie w górnośląskiej części 
wo,jewództwa śląskieg,o (Dz. U. R. P. Nr 70, 
poz. 631). 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 

Minister Sprawiedliwości:W. Grabowski 




