
, . 

30 Dziennik Ustaw. Poz. 20 i 21. Nr. 3. 

(Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr. 2, poz. 7) oraz art. 28 i 67 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników (Dz. 
U. R. P. Nr. 35, poz. 324) zarządza się co następuje: 

§ 1. Paragrafowi 8-mu rozporządzenia Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumie
niu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Ro
bót Publicznych z ,dnia 16 kwietnia 1930 r. w spra
wie czasu pracy pracowników ruchu w żegludze 
śródlądowej (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 387), nadaje 
się brzmienie następujące: "Termin wejścia w życie 
rozporządzenia niniejszego określi Minister Pracy 
i Opieki Społecznej osobnem rozporządzeniem, wy
danem w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Han
dlu i Ministrem Robót Publicznych". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym traci moc obo
wiązującą rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej, wydane w porozumieniu z Ministrem 
Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych 
z dnia 10 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 2, 
poz. 13). 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Hubicki 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

M~nister Robót Publicznych: Norwid Neugebauer 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 31 grudnia 1931 r. 

w sprawie zmiany przepisów, przewidujących za
mieszczanie ogłoszeń w oddzielnym dodatku do 
Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwo-

ści "Ruch Służbowy". 

Na podstawie artykułów 78, 91, 97, 238 § 4 
i 268 prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 
6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz . 93) w 
brzmieniu ustawy z dnia 4 marca 1929 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 5, poz. 43) i rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 80, poz. 626) zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustęp 2 § 243 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. w sprawie 
regulaminu ogólnego wewnętrznego urzędowania są-

dów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich (Dz. U. 
R. P.Nr.l04, poz. 934) ulega skreśleniu. 

'. § 2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie postępowania przy 
obsadzaniu wolnych stanowisk sędziowskich w są
dach apelacyjnych, okręgowych i grodzkich (Dz. U. 
R. P. Nr. 104, poz. 935) i z dnia 24 grudnia 1928 r. 
o trybie przedstawiania kandydatów na stanowiska 
prokuratorskie (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 936) ule
gają następującym zmianom: 

a) w § l tych rozporządzeń skreśla się wyrazy 
IIW oddzielnym dodatku "Ruch Służbowy" a następ
ne wyrazy "uwidoczniona data rozesłania dodatku 
oraz" zastępuje się wyrazem "zamieszczone" j 

b) w § 4 tych rozporządzeń zastępuje się wy
razy "rozesłania dodatku" wyrazami "Dziennika 
Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości". . 

§ 3. 1. W § 2 i w ust. 1 i 2 § 14 rozporządze~ 
nia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 
1928 r. o tłumaczach przysięgłych (Dz. U. R. P. 
Nr. 104, .poz. 943) w bt:'zmieniu rozporządzenia Mini
straSprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1930 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. S, poz. 46) i 

2. w ust. ostatnim § 12 rozporządzenia Mi.ni
stra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o bie
głych sądowych (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 945) -
skreśla się wyrazy "w oddzielnym dodatku "Ruch 
Służbowy". 

§ 4. W § 18 załącznika do rozporządzenia Mi
nistra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1929 r. w spra
wie wydania regulaminu Sądu Najwyższego (Dz. U. 
R. P. Nr. 53, poz. 427) skreśla się wyrazy "w oddziel
nym dodatku "Ruch Służbowy", a następne W,y'(ązy 
"rozesłania tego dodatku" zastępuje się wyrazami 
"daty Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawie
dliwości". 

§ 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo
SCl z dnia 4 marca 1930 r. o trybie postępowania 
przy obsadzaniu wolnych stanowisk prezesów i wi
ceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych (Dz. 
U. R. P. Nr. 17, poz. 134) ulega następującym zmia
nom: 

a) w § 1 skreśla się wyrazy "w dodatku "Ruch 
Służbowy"; 

b) w § 6 zastępuje się wyrazy "rozesłania do
datku" wyrazami "Dziennika Urzędowego Minister
stwa Sprawiedliwości". 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 
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