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1) dowooc,a (komendant) jednQstki administra
cyjnej, w które~ powstała szkoda lub strata lub też 
dowódcy (kom ndanci, kierownicy) Q równorzędnych , . 
UJPl"awnieniach, w wypadkach gdy rQszczenie Skar:: , 
bu Państwa nie .przękracza sumy 250 zł.; , 

2) dowódca okręgu korpusu - lub dowódcy 
(komendanc,i, kierownicy) o równorzędnych upraw
nieniach, w których zakresie administracji powstała 
szko~a lub strata, w wypadkach gdy roszczenie Skar~ 
bu Państwa przekracza sumę 250 zł. Dowódcy Cl 

(komendanci, kierownicy) są uprawnieni do wydawa
nia zarz~dzeń bez względu na wysokość roszczenia, 
także w wypadkach, gdy szkodę lub stratę spoWQdo
wał dQwódca (komendant, kierownik) wskazany 
w punkcie 1 niniejsze'go. paragrafu, 

O ile szkodę lub stratę spowodował dowódca 
(k om encla,n t , kierownik) wymieniony w punkcie 2 
ninieiszego paragrafu, właśc,i.wy do wydawania za
n~dzenia administracy,jnego w danej sprawie - za
rządz,a Minister Spraw Wojskowych przeniesienie 
powyższej sprawy z kompetencji tego dowódcy (ko
mendanta, kierownika) do kompetencji innego do
wódcy (komendanta, kierownika) o równorzędnych 
uprawnieniach" . 

Przepis § 3 otrzymuje na'stępujące brzmienie: 
"Wojskową władzą administracyjną II instan

cji Właściwą do wydawania decyzyj, wymienionych 
W rozdz. IV i V rozporządzeIlia, jest: 

1) dowódc'a ok~ęgu korpusu, wz,ględnie dowód
cy (komendanci, kierownicy) o równo.rzędnych 
uprawnieniach, gdy środek prawny je1st skierowany 
przeciwko zarządzeniu dowódcy (komendC\łnta, kie
rownika), wskazanemu w punkcie 1 § 2 rozporzą
dzenia; 

2) Minister Spraw Wojsko'wych, gdy środek 
prawny jest skierowany przeciwko zarządzeniu wy
danemu przez dowódcę (komendanta, kierownika) 
wymienionego w punkcie 2 § 2 rozporządzenia" , 

Przepis ustępu drugieg.o § 22 otrzymuje nastę-
pujące brzmienie: , , 

"Wojskowa władza administracyjna I instancji 
wydając zariądzenie skierowania sprawy na drogę 
sądową, powinna zażądać opinji prawnej od powo
ła"ąyeh do tego organów woj1sko.wych. Zażądanie 
opinj'i prawnej w innych wypadkach nie jest ko-. " meczne . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 'W ży
cie z dniem ogłoszenia . 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 
Minister Sprawiedliwości: St. Car 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

556. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 3 sierpnia 1929 r. 

w sprawie przystąpienia Belgji do międzynarodowe; 
konwencji o ochronie własności przemysł~ej, pod
piscmej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej 
w Brukseli dnia 14-go grudnia 1900 r., w Wfiszyngto
nie dnia 2-go czerwca 1911 r. i w Hadze ania 6-go 

listopada 1925 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że Rząd Bel
gijski przystąpił do międzynarodowej konwencji 
o ochronie własności przemysłow'ej, podpisanej 
w Paryżu dnia 20-go marca 1883 r., przejrzanej 
w Brukseli dnia 14-go grudnia 1900 r" w Waszyngto~ 
n.ie dnia 2-go czerwca 1911 r, i w Hadze dnia 6-go " 
listopada 1925 r. (Dz . U. R. P. z 1922 r. Nr, 8, poz. 58), 
oraz że przyst~pienie to staje się obowiązujące 
z dniem 27-ym lipca 1929 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

557. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 26 września 1929 T. 

w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Chili do
kumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwen
cji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpi- . 

sanej w Genewie dnia 30 września 1921 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem sekretarjatu generalnego Ligi Naro
dów z dnia 30 stycznia 1929 r" że Poseł Republiki 
Chilijskiej w Bernie złożył w dniu 15 stycznia 
1929 r. w sekretarjacie generalnym Ligi Narodów do
kument ratyfikacji przez Prezydenta Republiki Chi
lijskiej międzynarodowej konwencji o zwalczaniu 
handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie 

. dnia 30 września 1921 roku (Dz. U. R. P. z 1925 r. 
Nr. 125, poz. 893). 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
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Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności Hl! 30130, Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJIi Prenumerata Dz. U. R. P. od dn. 1 stycznia 1930 r. wynosić będzie 8 zł. kwartalnie. Urz~d, 
I Instytucje. paliltwow. oplacać będą 6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodni. przed rozpoczęciem każ
delio kwartału. 

Rek.1amacje z powodu' nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 

pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 




