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TRE"SĆ DZIAŁU URZĘDOWEGO: 
Z a r4z ą d z e n i a .w ł a d z N a c z e I n y c h: 

Poz. 195. Zarządzenie o nadaniu Złotego 
Krzy.~a Zasługi. 

Poz. 196. Zarządzenie o nadaniu Srebrnego 
i Bronzowego Krzyża Zasługi. 

Poz. 197. Obwieszczenie Ministra Skarbu 
z dnia 26 czerwca 1934 r. o wartości jednego gra
ma czystego złota. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 20 czerwca 1934 r. o utworzeniu powiatowe
go wydziału hipotecznego w Słonimie. (przedruk 
z Dz. U. R. P.z dnia 30 czerwca 1934 r. Nr. 56, 
poz. 501). 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform 
Rolnych z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w po
rozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o wadach 
głównych i terminach ich ujawnienia u zwierząt 
domowych. (Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 
30 czerwca 1934 r., Nr. 57, poz. 505). 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 57 DZIENNIKA 
USTAW RZECZYPOSPOLiTEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 30 CZERWCA 19J4 R., ZAWIERA,JĄCY 
TREść NASTĘPUJĄCĄ: 

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENT A RZECZY· 
POSPOLIT EJ: 

Poz. 502 - z dnia 27 CZerWca 1934 r; Kodeks 
Handlowy. 

Poz. 503 - z dnia 27 czerwca 1934 r. Prze
pisy wprowadzające Kodeks Handlowy. 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW: 
Poz. 504 - Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 

1934 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Skar
bu o rejestrze spółdzielni. 

, . Poz. 505 - Rolnictwa i Reform Rolnych z 
dnra 25 czerwca 1934 r., wydane w porozumienitt 
z Ministrem Sprawiedliwości o wadach głównych 
i terminach ich ujawnienia u zwierząt domowych. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
-000-

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
-000- ' 

195. 

ZARZ ĄDZENIE. 

Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 
1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 458) nadaję 

po r,az pierwszy 

ZŁOTY KRZY2 ZASŁUGI 

p. Eusłazemu Borkowskiemu, O'ficerowi mary
nar.ki hand!-owej, kapitanowi statku "KO'ściuszko" 
w Gdyni, za zasłu,gi przy ratowaniu zał{)~i: statku 
.. HorstWessel" w dniu 14 listO'pada 1933 roku. 

~ars-zawa, dnia 28 czerwca 1934 r. 

. -t. .... 

Prezydent Rzeczypospolitej: 

(-) l. Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów: 

(-) L. Kozłowski • 

-oQo.-

196. 

ZARZĄDZENIE. 

Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 
1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 458) nadaję 

po raz pierwszy 

SREBRNY KRZYż ZASŁUGI 

za zasługi przy ratowaniu załogi statku "Horst 
Wessel" w dniu 14 listopada 1933 rO'ku: 
pp. :Mikołajowi Deppiszowi, oficerowi marynarki 
handlowej, pierwszemu oficerowi statku "Kościu
szko" w Gdyni, - Edwardowi Winklerowi, ofice
rowi marynarki handlowej, czwartemu o.ficerowi 
statku "KościusZ'ko" w Gdyni,-Stanisławowi Zel
we::owiczO'wi, oficerowi marynarki handLowej, 
trzeciemu oficerowi statku "Kościuszko" w Gdy-
ni; 

po raz pierwszy 

BRONZOWY KRZY2 ZASŁUGI 

za zasługi przy ratowaniu załogi ,statku w dniu 

14 l1stopada 1933 roku: 

pp.: Apolinaremu Banko, starsz.emu marynarzo
wi statku "Kościuszko" w Gdyni, - Kazimierzowi 
Kurasińskiemu, sbrszemu marynarwwi statku 
"Kościuszko" w Gdyni, - Józefowi Szczepankowi, 
młodszemu marynarzowi statku "Kościuszko" w 
Gdyni. 

Warsz.awa, dnia 26 czerwca 1934 r. 

Prezes Rady Ministrów: 

(-) L. Kozłowski. 

--000-

197. 

OBWIESZCZENIE ,MINISTRA SKARBU 

z dnia 26 czerwca 1934 r. 

o wartości jednego grama czystego złota. 

§ 2. Do nowoutworzonegO' archiwum hipo
tecznegO' pr~enosi się z archiwum hipotecznego 
przy Sądzie Okręgowym w Grodnie księgi hipo
teczne dotyczące: l) wszystkich nieruc:hO'mości 
miejs,kii-ch, położonych w okręgu Sądu Grodzkiego 
w SłO'nimie i 2) tych nieruchomości wiejskich, po
łO'żonych na tym samym obszarze, które, według 
przepisów o hipotekach powiatowych, mogą mieć 
hipotekę uregulowaną w powiatowym wydziale 
hipO'tecznym. 

§ 3. Twor-zy się stanowisko pisarza powia
towego wydz:itału hipote<:znego przy Sądzie Grodz
kim w Słonimie. 

§ 4. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi . w 
życie z dniem 1 lipca 1934 r. 

Minister Sprawiedliwości: 
(-) Czesław Michałowski. 

(Dz. U. R. P. z dnia 30 czerwca 1934 r., Nr. 56, 
poz. 501). 

--000-

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 25 czerwca 1934 r. 

wydane Vi pO'rozumieniu z Ministrem Sp!'~w,edli. 
wości o wadiach głównych i terminach ich ujaw

nienia u zwierząt domowych. 

Na podstawie art. 333 § 2 kO'deksu zobO'wią
z-ań (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 82, poz. 598) zarzą
dzam co- następuje: 

§ 1. Wa-dami głównemi w rozumieniu art. 
333 § 2 kO'deksu zobowiązań są: 

a) u zwierząt z gatunku konia: 
l) dychawica - przypadki utrudnienia odde

chu, spowodowane przez chroniczne, nieuleczal
ne schorzenie płuc lub serca; termin rękojmi 
14 dni; 

2) dychawica świszcząca - przypadki prze
sz:kody w O'ddychaniu, sp o-wodowane przez chro
niczne, nieuleczalne schO'rzenie krtani lub tchawi
cy, objawiającej się charakterystycznemi szmera
mi; termin rękojmi 14 dni; 

3) łykaowość we wszystkich postaciach; ter-
Na podstawie art. 16 rozporządzenia Prezy- min rękoJmi 14 dni:; 

denta Rzeczypospolitej z dnia 5 list'opada 1927 r. 4) nO'saciznastwierdzO'na na podstawie oznak 
w sprawie zmiany ush'oju pieniężne~o(Dz. U. R. zewnętrznyclh lub zapOD1'ocą obowiązujących me
P. Nr. 97, poz. 855) oraz rozporządzenia Ministra tod rO'zpoznawczych; termin rę'kojmi 21 dni; 
Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie usta- 5) okresow~ ~apalen~e oc,zu (~-ch.orzenie we
lenia trybu o~łaszania wartości złota (Dz. U. R. w~ętrzny~h. CZęSC1. oka, slepO'ta mleslęczna); ter
P. Nr. 109, poz. 932) - ustalam na miesiąc Jipiec mm rękoJml' 14 d~l; . . , . 
1934 r. wartość jedne~o ~rama czyste~o złota na 6) wartogłowleOle - w postacl Oleuleczalnel 
pięć złotych 92,44 ~rosza. I wywołane wodnicą mózgu; termin rękojmi 14 dnr; 

b) u bydła rogatego: 
Minister Skarbu: l) gruźlica 'w postad O'twartej gruźlicy wy-

. mienia lub jeżeli jest przyczyną ogólnego wychu-
(-) Wł. Zawadzk" dzenia zwierzęcia; term'in rękO'jmi' 21 dni; 

-000-

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

rz: dnia 20 czerwca 1934 r. 

o utworzeniu powiatowego wydziału hipoteczne

go w Słonimie. 

.. ,Na .podsta~ie §~ 3 i 4 rozporządzenila Rady 
Mlntstrow z dOla 8 hpca 1932 r. o hipO'tekach po
wiJatowych w województwach wschodnich (Dz. U. 
R. P. Nr. 66, poz. 618) oraz art. 9 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypo'sPO'Htej z dnia 6 lu.tego 
1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz .. 93) o ustroju są
dów powszechnych, zarządzam co następuje: 

§ 1. Tworzy się powia'towy wydział hipo
teczny wraz z archiwum' hiootecznem przy Sądzie 
Grodzkim w Słonimie. 

2) zaraza ,płucna; termin rękojmi 28 dni; 
e) u owi'ec: 
1) świenb; termin rękojmi 14 dni; 
2) wodnica ogólna silnie rozwinięta; termin 

rękojmi 14 dni; 
d~ u trzO'dy chlewnej: 
l) pomór świń; termin rękojmi' 10 dni; 
2) różyca świń; termin rękojmi 3 dni; 
3) wągry szkodliwe dla łudzi; termin rękojmi 

14 dni; 
4) włośnica; termin rękojmi' 14dini. 
§ 2. Term!ilOY ręko;mi: wymienione w para .. 

grafie poprzednim biegną od chwili wydania: 
Izwierzęda. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w. 
życie z dniem l lipca 1934 r. 

Minister Rolni'Ctwa i Reform Rolnych: 
(-l Nakoniecznikow-Klukowski .. 

(Dz. U. R. P. z dnia 30 czerwca 1934 r., Nr. 57, 
poz. 505). 

--000-
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