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259.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam ustawę nast ę pu

jącej treści:

USTAWA
z dnia 23 marca 1929 r.
o zmianie wymogów do wykonywania zawodu adwokackiego na obszarze sądów apelacyjnych w Krakowie, Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Art. 1. Uchyia się wymóg uzy skania doktoratu dla wykonywania adwo katury, dopus zcze nia do
egzaminu adwokackie go (§ 1 lit. c , § 2 lit. b i § 3 ustawy z dnia 6 lipca 1868 r. o adwokaturze , Dz. U. P.
austr. Nr. 96) i uzyskania prawa do sub stytucji (§ 31
ust. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1895 r. o p o stęp o wa
niu w cywilnych sprawach spornych, Dz. U. P. austr.
Nr. 113).
Art. 2. Ustęp pierwszy § 6 ustawy z dnia
6 lipca 1868 r. o adwokaturze, zmieniony ustawą
z dnia 19 lutego 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 172)
otrzymuje brzmienie następujące:
"Zajmowanie urzędu sędziowskiego lub prokuratorskiego przy jednym z sądów na ob szarze działa
nia tej ustawy przez lat dwanaście zastępuje praktykę i egzamin adwokack,i,
Sędzia lub prokurator (wiceprokurator, podprokurator) nie może w miejscowo śc i, w której fa ktycznie wykonywał swój urząd, otwo,rzyć kancelarji
adwokackiej przed upływem trzech lat od czasu zaprzestania przezeń czynnego wykonywania swego
urzędu".
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dwoma odciskami innych palców, V\edle możności',
różnych rąk. Odcis ki te winny być uwierzy telni~ne
przez wójta óminy lub prz ełożone g o zarządu gmmy
(burmistrza tub prezydenta miasta) . Stwierdzenie
toż samo ś ci osoby, któraoddsk i te uczyniła, jJ. ko też
sam eg o faktu uczynienia tych odc is k~w; stwierdzenie, któremi p a lc a mi te odcisk i uc zym ono, a wreszcie faktu odc zytania tej osobie wystawianego przez
nią dokumentu dokonane będz ie przez dwóch piśmiennych świadków, którzy okoliczności te stwier ..
dzą swemi podpisami.
Art. 2. Formalności, przewidziane wart. f,
będą stosowane tak ż e do osób , nieumiejących lub
niemogących p isać, które udzielają poręczeń za pożyc zk i, okre ślone

wart. 1.

Art. 3. Postanowienia art. 1 i 2 nie mają zastosowania do aktów, sporzą dzanyc h przez osoby
ślepe, głuche lub nieme, oraz do aktów, mających
być pod sta wą czynności hip 9t ecznych.
Art. 4. Wys oko ść opłat, pobieranych przez
gmin za czynno3ci, przewidziane wart. l
i 2, ustali rozpor zą dzenie Rady lYhnistrów.
zarządy

Art. 5. W y konanie niniejszej ustawy powie,r za się Ministrowi S prawiedliwo ś ci i Ministrowi
Spraw Wewnętrznych.
Art. 6. Ustawa
z dniem ogłoszenia.

niniejsza

wchodzi w

życie

Pre zy dent R zeczypospolitej: I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: K. Barlel

Art. 3. Wykonanie ustawy niniejs'zej porucza
Ministrowi Sprawiedliwo śc i.

Art. 4. Ustawa: niniej,s za wchodzi
z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej: I.

w

życie

Minister Sprawiedliwo ści' :

Minister Spraw Wewnętr z nych : Sławoj Składkowski

Mościcki
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Prezes Rady Mintistrów: K. Barlei
Minister Spraw.iedliwo ści: SI. Car

Si. Car

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nash:pu-

jącej treści:

USTAWA
z dnia 23 marca 1929 r .

260.
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści:

USTAWA
z dnia 23 marca 1929 r.
o wysta)Vianiu skryptów dłużnych i pokwitowań
przez osoby, nieumiejące lub niemogące pisać.
Osoby, nieumiejące lub niemogące pisać, korzysta jąc z pożyczek z funduszów państwo
wych lub z państwowych instytucyj kredytowych,
mogą niezależnie od trybu, przewidz-ianego w ,obowiązującem
ustawodawstwie, wys tawiać skrypty
dłu żne i pokwitowania, zastępujqC podpis odciskami
wielkich palców (kciuków) obu rąk, lub z braku ich
Art. 1.

o sprzedaży nieruchomości w Wisłoujściu na obszarze W. M. Gdańska.
Art. 1. Zezwa'!a się na sprzedaż Radzie Portu i Dró g Wodnych w Gdań s ku należącej do Pań s twa
Polskiego nieruch omo ści , p o ło ż,onej w W i s łoujśdu
na obszarz e W. M. Gd a ń s ka, a składającej się
z 41.224 m' terenu, zwanego Munitionshof i z 13 zabudowań, położonych na tym terenie.
'Art. 2. Do ustalenia ceny sprzeda żn ej wymienionej wart. 1 nieruchomofci upoważniony jest Minister Spraw Zagranicznyc h łącznie z Ministrem
Skarbu oraz Przemysłu li Handlu.
Art. 3. Wykonanie niniej szej ustawy poruc za
Ministrowi Spraw Zagranicznych i Ministrowi
Skarbu.
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