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Zaznajomiwszy się z powyższym Układem Dod8,tkowym, dołączonemi do niego listami A i B 
i protokółem końcowym oraz z Porozumieniem w sprawie clenia tłoków do silników spalinowych, uznaliśmy 
je i uznajemy za słuszne zarówno w całości, jak i każde z zawartych w nich postanowień; oświadczamy, 
te są przyjęte , ratyfikowane i potwierdzone i że będą niezmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 14 maja 1935 r. 
(-) l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: 
(-) W. Sławek 

Minister Spraw Zagraniczriych: 
(-) Bflck 

313. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 6 czerwca 1935 r. 

W sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu dodatkowego do konwencji handlowej polsko
Izwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1922 r. i porozumienia między Rzędem Polskim a Rządem Szwajcar

skim w liprawie clenia tłoków do silników spalinowych. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu artykułu 4 układu dodatkowego do kon
wencji handlowej polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerwca 1922 r., podpisanego wraz z listami A i B oraz 
protokółem końcowym w Bernie dnia 3 lutego 1934 r., nastąpiła w dniu 4 czerwca 1935 r. w Warszawie 
wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego układu dodatkowego oraz porozumienia w formie not, 
wymienionych w Warszawie w dniu 30 marca i 20 kwietnia 1934 r., między Rządem Polskim a Rządem 
Szwajcarskim w sprawie clenia tłoków do silników spalinowych. 

314. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 15 czerwca 1935 r. 

o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 28 lipca 1928 r. w sprawie zawierania 
związków małżeńskich przez funkcjonarjuszów Policji 

Państwowej. 

Na podstawie art. 64 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 6 ma'rca 1928r. o Policji 
Państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 257) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. Rozpo-rządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 28 lipca 1928 r. w sprawie zawierania 
związków małżeńskich przez funkcjonarjuszów Po
licj i Państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 762) ulega 
następującym zmianom: 

1) ustęp drugi § 3 otrzymuje brzmienie nastę
pujące: 

"Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego 
może otrzymać szeregowy Policji Państwowej p'Od 
warunkiem' 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

a) nieposzlakowanej 'Opinji narzeczonej, 
bJ złożenia prośby o przeniesienie do innej miej

scowości, jeżeli narzeczona mie·sz:ka w po
wie de, w którym pełni sluŻ'bę narzeczony." 

2)W tymże § 3 dodaje się nowy ustęp końco-
wy o brzmieniu następującem: 

"Szereg'Owi !PoHcji Państw'Owej, pozostają-cy w 
st'Opniach posterunk'Owego i starszego posterunkowe
g·o, powinni ponadto: 

a) przesłużyć siedem lat w P.oEcji Państwowej, 
h) wykazać, że suma miesięczneg'O dochodu na

rzecz-onych, wliczając w nią uposażenie sze
regowego, odpowiada co najmniej miesięcz
nym pobo.rom prz-ooownika." 

3) W § 4 zamiast wyrazów "w punktach a) i h) 
§ 3" wstawia się: "w punkcie a) ustępu trzeciego § 3". 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: 
M arian Zyndram-K ościałkowskl 


