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§ 10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
z dniem ogłoszenia.

w ust. (1) oraz w § 6, osoby zainteresowane otrzymują równowartość tego majątku.
§ 8. Miejsca odosobnienia (obozy)
Kiewwnikowi Resortu Bezpieczeństwa
nego.

Dziennik Ustaw Nr 14
życie /

Kierownik Resortu Spra wiedli wości :

podlegają

.

Publicz~

Kierownik Resortu

Jan Czechowski
~zp ie czeństwa

Publicznego:

, Stanisław

§ 9. Nadzór nad miej scami odosobnienia (obozami) sprawuje proku~ator specjalnego sądu karnego.

Radkie'lllicz

Kierownik Resortu Gospodarki
Narodowej i Finansów :
Jan Stefan Haneman
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ROZPORZĄDZENIE

KIEROWNIKA RESORTU _
ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
. z dnia 30 listopada 1944 r.

w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych.
Na podstawie art. 51 pkt b rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r.
o prawie łowieckiem (Dz. U. R. P. Nr 110, poz, 934)
w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r.
(Dz. U. R. P. Ńr 67, poz. 622) zarządza się, ,co następuje:

§ l. . Zabrania

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia .31 grudnia 1946 r. Jednocześni e traci moc obowiązującą
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 listopada 1934 r . (Dz. U. R. P. Nr 104,
poz. 930) oraz wszystkie inne rozporządzenia
sprzeczne z niniejszym, w przedmiocie ochrony
zwierząt wymienionych w pkt 1 i 2 niniejszego

4

się

całkowicie

polowania na
niedżwi~dzie, rysie żbiki, borsuki, kuny leśne (tumaki), wiewiórki, kuropatwy, . przepiórki, cietrzewie, bażanty i orły przednie.
§ 2. Zabrania się całkowicie polowania na
głuszce,
za wyjątkiem terenu Puszczy Białowieskiej.
•

rozporządzeni g .

w/z Kierow:nik Resortu Rolnictwa
i Reform Rolnych: mgr Edward Bertold
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ROZPORZĄDZENIE KIEROWNIKA RESORTU OSWIATY.
/
WYDANE W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKIEM RESORTU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

z dnia 30 listopada 1944 r ,
O częściowej

zmianie rozporządzenia Ministra Wyznań . Religijnych i Oświecenia Publicznego
z dnia 9 lutego 1934 r. w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla' celów bibliotecznych
,
i urzędowej rejestracji.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 marca
1932 r. o bezpłatnym dostarczaniu druków dla
celów ' bibliotecznych i urzędowej rejestracji (Dz.
U. R. P. Nr 33, poz. 347), zarządza się, co następuje:
§ 1.. W rozporządze'niu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 lutego
1934 r. o bezpłatnym dostarczaniu druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji (Dz.
U.R. P. Nr 17, poz. 137) wprowadza się nastę
pujące zmiany:

(1) art. 1 otrzymuje brzmienie: "Zarządzający
w . którym druk odbito, jak również
nakładca (wydawca) druk,u, odbitego w całości lub
w części zagranicą , a wydanego w Państwie, powinien równocześnie z wysłaniem egzemplarzy obowiązkowych do władzy administracji ogólnej dostarczyć po 10 egzemplarzy druku.:
zakładem,

a)

jeżeli

zakł!łd wzglr:;dnie nakładca (wydawca)
ma siedzibę na obszarze województwa lubelskiego - do Biblioteki im. H. Łopacińskiego
w Lublinie;

