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259. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu
jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 23 marca 1929 r. 

o zmianie wymogów do wykonywania zawodu adwo
kackiego na obszarze sądów apelacyjnych w Krako

wie, Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie. 

Art. 1. Uchyia się wymóg uzyskania doktora
tu dla wykonywania adwo katury, dopus zczenia do 
egzaminu adwokackiego (§ 1 lit. c , § 2 lit. b i § 3 usta
wy z dnia 6 lipca 1868 r. o adwokaturze , Dz. U. P. 
austr. Nr. 96) i uzyskania prawa do substytucji (§ 31 
ust. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1895 r. o p o stępowa
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 proku
ratorskiego przy jednym z sądów na obszarze działa
nia tej ustawy przez lat dwanaście zastępuje prakty
kę i egzamin adwokack,i, 

Sędzia lub prokurator (wiceprokurator, pod
prokurator) nie może w miejscowośc i, w której fa k
tycznie wykonywał swój urząd, otwo,rzyć kancelarji 
adwokackiej przed upływem trzech lat od czasu za
przestania przezeń czynnego wykonywania swego 
urzędu". 

Art. 3. Wykonanie ustawy niniejs'zej porucza 
się Ministrowi Sprawiedliwośc i. 

Art. 4. Ustawa: niniej,sza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 

Prezes Rady Mintistrów: K. Barlei 

Minister Spraw.iedliwości: SI. Car 

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. 

Art. 1. Osoby, nieumiejące lub niemogące pi
sać, korzystając z pożyczek z funduszów państwo
wych lub z państwowych instytucyj kredytowych, 
mogą niezależnie od trybu, przewidz-ianego w ,obo
wiązującem ustawodawstwie, wystawiać skrypty 
dłużne i pokwitowania, zastępujqC podpis odciskami 
wielkich palców (kciuków) obu rąk, lub z braku ich 

------------------------------
dwoma odciskami innych palców, V\edle możności', 
różnych rąk. Odciski te winny być uwierzytelni~ne 
przez wójta óminy lub prz ełożonego zarządu gmmy 
(burmistrza tub prezydenta miasta) . Stwierdzenie 
tożsamości osoby, któraoddsk i te uczyniła, jJ. ko też 
samego faktu uczynienia tych odcis k~w; stwierdze
nie, któremi p a lcami te odcisk i uczym ono, a wresz
cie faktu odc zytania tej osobie wystawianego przez 
nią dokumentu dokonane będzie przez dwóch pi
śmiennych świadków, którzy okoliczności te stwier .. 
dzą swemi podpisami. 

Art. 2. Formalności, przewidziane wart. f, 
będą stosowane tak że do osób , nieumiejących lub 
niemogących pisać, które udzielają poręczeń za po
życzk i, określone wart. 1. 

Art. 3. Postanowienia art. 1 i 2 nie mają za
stosowania do aktów, sporządzanych przez osoby 
ślepe, głuche lub nieme, oraz do aktów, mających 
być podstawą czynności hip 9t ecznych. 

Art. 4. Wysokość opłat, pobieranych przez 
zarządy gmin za czynno3ci, przewidziane wart. l 
i 2, ustali rozporządzenie Rady lYhnistrów. 

Art. 5. W ykonanie niniejszej ustawy powie
,rza się Ministrowi Sprawiedliwo ś ci i Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych. 

Art. 6. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Barlel 

Minister Sprawiedliwości' : Si. Car 

Minister Spraw Wewnętrznych : Sławoj Składkowski 

261. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nash:pu
jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 23 marca 1929 r . 

o sprzedaży nieruchomości w Wisłoujściu na obsza
rze W. M. Gdańska. 

Art. 1. Zezwa'!a się na sprzedaż Radzie Por
tu i Dróg Wodnych w Gdańsku należącej do Państwa 
Polskiego nieruchomości , p o ło ż,onej w Wisłoujśdu 
na obszarze W. M. Gdańs ka, a składającej się 
z 41.224 m' terenu, zwanego Munitionshof i z 13 za
budowań, położonych na tym terenie. 

'Art. 2. Do ustalenia ceny sprzedażnej wymie
nionej wart. 1 nieruchomofci upoważniony jest Mi
nister Spraw Zagranicznych łącznie z Ministrem 
Skarbu oraz Przemysłu li Handlu. 

Art. 3. Wykonanie niniej szej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych i Ministrowi 
Skarbu. 
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Art. 4. Ustawa mmeJsza wchodzi w życie 
Z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Spraw Zagraqicznych: August Zaleski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

M~nister Przemy'8łu i Handlu: E. Kwiatkowski 

262. 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z ' dnia 6 kwietnia 1929 r. 

W sprawie ustalenia warunków, wymaganych. dla 
uz;yskanią stopnia podporucznika w rezerwie 

Marynarki Wojennej. 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 20 czerwca 
1924 r.o po-clstawowych obowiązkach i prawach ofi
cerów Polskiej Marynarki Wojennej (Dz. U. R. P. 
Nr. 64, poz .. 626) zarządzam co następuje: 

§ 1. St.opień podporucznika w rezerwie Mary
narki Wojennej uzyskuje ten, kto odpowiada warun
kom, wyszczeg61nionym pod A) lub B) niniejszego pa
ragrafu. 

A. 
1. a) otrzymał dyplom z ukończenia wydziału 

mechanicznego, elektrotechnicznego lub 
budowy okrętów, na jednej z wyższych 
uczelni technicznych krajowych lub za
granicznych, uznanych za równorzędne, 
alb0 

b) ukończył Państwową Szkołę Budowy Ma
szyn i Elektrotechniki w Warszawie, lub 
Państwową Szkołę Budowy Maszyn w Po
znaniu lub szkołę zagranlczną uznaną za 
równorzędną, albo 

c) ukończył wyc4iał nawigacyjny lub mecha
niczny Państwowej Szkoły MoCtskiej w 
Tczewie lub szkoły zagranicznej uznanej 
za równorzędną; 

2. w cza·sie odbywania służby wojskowej prze
szedł wyszkolenie, przewidziane dla po-clchorążych 
rezerwy M.arynarki Wojennej; 

3. odbył w Marynarce Wojennej co najmniej 
jedno ćwiczenie wojskowe, przewIdziane dla podcho
rążych rezerwy wad. 77 ustawy z dnia 23 maja 
1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. 
U. R. P. z 'r. 1928 Nr. 46, poz. 458); , 

4. posja.da k'Wla.Iifikacje moralne i służbowe bez 
za'rzutu. 

B. 

, 1. Odbył co najmniej 6-letnią służbę w M.ary
narce Wojennej jako szereg,owy zawodowy, w tern 
co najmniej 12 miesięcy pływania na: jednostkach 

morskich w kampanji czynnej i uzyskał stopień bos
manmata; 

2. zdał egzamin, wykazujący wykształcenie 
bgólne w zakresie , 00 najmniej 6 klas szkoły średniej; 

3. zdał egzamin, wykpzujący wykształcenie 
specjalnie nawigacyjne lub mechaniczne, w zakresie 
głównych przedmiotów nawigacyjnych lub mechanicz
nych, wchodzących w program Szkoły Mo,rskiej 
w Tczewie; 

4. Ukończył z pomyślnym wynikiem kurs szkQ
ły podchoą:ążych rezerwy Marynarki Wojennej; 

5. po.siada kwalifikacje moralne i służbowe bez 
zarzutu. 

§ 2. Datę staT,szeństwa mianowanych na pod-
stawie § 1 podporucznikami w rezerwie Marynarki 
Wojennej ustala każdoraz'owo zarządzenie Prezy-
denta Rzeczypospolitej. . 

Kolejność w starszeństw,ie (lokata) zależną jest 
od porządku, w ja:kim kandydaci następują pod 
względem wyników egzaminów teoretycznych i pt:a
ktycznych oraz ,ogólnej kwalifikacji. 

§ 3. Do ezasu, WISkazanego wart. 29 usta.wy 
z dnia 20 czerwca 1924 r. o podstawowych obowiąz
kach i prawach oficerów Polskiej Mary,narki Wojen
nej (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 626), mianowani będą 
podporucznikami w rezerwie w korpusie technicz
nym Marynarki Wojennej ahsulwenci szkół, wymie
nionych w § 1 cz, A. ust. 1 a) i bl nini.ejszego rozpo
rządzenia, absolwenci wydziału mechaniczn~o 

. Szkoły Morskiej w Tczewie, QT,az podoficerowie za
wodowi specjalności technicznych; pozostali będą 
mianowani podporucznikami w rezerwie w korpusie 
oficerów morsk'ich. 

§ 4. Wykonanie niniej.szeg·o rozporządzenia 
poruc.za się Ministrowi Spraw Wo;skowych. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogł,oszen,ia . 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Barlei 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

263. 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 6 kwietnia 1929 r. 

w sprawie ustalenia warunków, wymaganyc:h dla 
przejścia oficerów mianowanych w rezerwie Mary
narki Wojennej do korpusu ofic::erów zawodowych 

Marynarki Wojennej. 

Na: podstawie art: 26 ustawy z dnia 20 czerwca 
1924 r. o podstawowych <>'powiązkaeh i prawach ofi
cerów Pol,skiej Marynarki Wojennej (Dz. U. R. P. 
Nr. 64, poz. 626) zarzą~m co następuje: 




