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Dziennik Ustaw. Poz~ 426, 427, 428 i 429. 

tatu pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonemi 
i Stow'arzyszonemi a Austrją, podpis&nego w Sto 
Germain-en-Lave dnia 10 września 1919 r. oraz do
łączonych do powyższego traktatu i podpisanych te- . 
goż dnia 10 września 1919 r. w St. Germain-en-Laye. 

1) protokółu, dotyczącego warunków wykona
nia niektórych postanowień traktatu, 2) deklaracji, 
3) protokółu podpisania, 4) u kładu pomiędzy Stana
mi Zjednoczonemi Ameryki Północnej, Belgją, Anglją, 
Chinami, Kubą, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, 
Nikaraguą, Panamą, Polską, Portugalją, Rumunją, 
Państwem Serbsko - Kroacko - Słoweńskiem, Sjamem 
i Czechosłowacją w sprawie udziału w . wydatkach 
na oswobodzenie ziem b., monarchji austrjacko-wę-' 
gierskiej oraz 5) układu pomiędzy wymienionemi pod 
p. 4 państwami w przedmiocie rozrachunku odszko

, dowań, o ile dotyczy to Włoch. 

l\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

l\rt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister Spraw Zagranicznych: Maurycy Zamoyski 

--
427. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na
·stąpującej treści: 

Ustawa 
z dnia 11 kwietnia 1924 r. 

w przedmiocie skrócenia czasu aplikacji, wy
maganej do uzyskania uzdolnienia do urzędu 
sędziowskiego VI okręgach sądów apelacyjnych 
w Poznaniu i Toruniu oraz górnośląskiej częśck 

okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach. 
.~ 

I\rt. 1. f\plikanci sądowi, którzy oświadczą, 
JZ zamierzają pozostać na stałe w służbie sądowej, 
mogą być dopuszczeni do egzaminu sądowego po 
dwuletniej aplikacji sądowej. 

~', l\rt. 2. Sposób i policzenie aplikacji przy skró
conej aplikacji określi Minister Sprawiedliwości w dro
dze rozporządzenia. 

l\rt. 3. Wcześniejszy egzamin sądowy w myśl 
art. 1 nadaje dla przejścia do adwokatury uprawnie
nie egzaminu sądowego dopiero po upływie czasu, 
o który skrócono aplikację, oraz ,dodatkowych sześciu 
miesięcy. Na czas ten zalicza się tylko czas, spę
dzony w s'łużbie sędziowskiej. 

l\rt. 4. Wykonąnie tej ustawy porucza się Mi
nistrowi Sprawiedliwości. 

I 

F\rt. 5. Ustawa niniejsza 'obowiązuje w oluę
gach sądów apelacyjnych w Poznaniu i w Toruniu 

oraz VI górnośląskiej części sądu apelacyjnego w, Ka~ 
to wicach i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Rrt. 1 tej ustawy traci moc obowiązującą z dniem 
31 grudnia 1926 r. 

Prezydent Rzeczypospol itej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: W. Grabski 

Minister Sprawiedli;vości: WI. Wyganowski 

428. 
Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 31 marcą 1924 r. 

uchylające rozporządzenie z dnia 4 marca 1919 
rok~ w sprawie utworzenia komisji dla ' kon
troli zużytkowania i rozdziału gmachów pań-

stwowych. 

Na zasadzie artykułu 18 dekretu Rady Regen
cyjnej z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej or
ganizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem 
(Dz. Pr. K. P. N!! 1 poz. 1) zarządza się co następuje; 

, § 1. Uchyla się moc obowiązującą rozporzą~ 
dzenia Rady fv\inistrów z dn. 4 marca 1919 r. w sprawie 
utworzenia Komisji dla kontroli zużytkowania i roz· 
działu gmachów państwowych (Dz. Pr. P. P. N!! 24 
poz. 238). 

§ . 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

l 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporżądzenia po' 
rucza się Ministrowi Robót Publicznych w porozu
mieniu z interesowanymi Ministrami. 

Prezes, Rady MinIstrów: W. arabski 

Kierownik Ministerstwą Robć!t Publicznych: RybczYllSki 

429. 
Rozporządzenie ' . 

Ministra ReInidwa i Dóbr Państwowych 

z dn. 7 kwietnia 1924 r 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw 
Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w przed. 
miocie. uznania świadectw , tymczasowej licencji 

ogierów i rejestracji ~.łaczy z,arodowych. 

Na mocy art. 29 ustawy z dn. ' 21 lutego 1922 
roku o obowiązku , odstępowania zwierząt pociągo
wych i wozów na rzecz Państwa (Dz. U.R.P. 
N221 poz. 166) zarządza się ' co następuje: . ~.. ~ 

§ 1. W myśl art. 8 ustęp b) i c) ustawy z dn. 
21 lutego 1922 r. o obowiązku odstępowania zwie
rząt pociągowych i wozów na rzecz Państwa (Dzr 


