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Nr . .11. Dziennik Ustaw. Poz. 59, 60, 61 i 62. 195 . 

59. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRA WłEDUWOśCI 

z dnia 9 lutego 1935 r. 

w sprawie oznaczenia daty przekazania rejestrów 
handlowych sądom okręgowym. 

Na podstawie § 75 rozporządzenia Minist(a 
Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. o rejestrze 
handlowym (Dz. U. R. P. Nr. 59, p~. 511) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. Datę przekazania rejestrów handlowy<.:h 
przez poszczególne sądy grodzkie właściwym sąclom 
okręgowym na obszarze, na którym obowiązywał 
kodeks handlowy niemiecki, oznaczam na dzień 
1 kwietnia 1935 r. 

§ 2. Sprawy rejestrowe, wszczęte w sądach 
grodzkich, wymienionych w § l i nieukończone przed 
dniem 1 kwietnia 1935 r., będą przekazane właści
wym sądom okręgowym. 

§ .3. Rozporządzenie niniejsze wchodti w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minist~r Sprawiedliwości: Czesław Micha/ow,kl 

60. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

. z dnia 12 lutego 1935 r. 

o utworzeniu Sądu Grodzkiego w Janowie w okręaa 
Sądu Okręgowego w Pińsku. 

Na' podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 102, poz. 863) 

. zarządzam co następuje: 

,§ 1. Tworzy się Sąd Grodzki w Janowie w 
okr:ęgu Sądu Okręgowego w Pińsku. 

§ 2. Wyłącza się z okręgu Sądu Grodzkiego 
w Drohiczynie gminy Janów, Motol i' Odryżyn i włą
cza się do okręgu Sądu Grodzkiego w Janowie. 

§ 3. Sprawy z gmin włączonych do okręgu 
Sądu Grodzkiego w Janowie, wszczęte w Sądzie 
Grodzkim w Drohiczynie, a nieukończone przed 1-ym 
lipca 1935 r., przekazane będą Sądowi Grodzkiemu 
w Janowie. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi ' w ty-
cie z dniem 1 lipca 1935 r. lO 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowsk' 

61. 
OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia l lutego 1935 r. 

w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyU .. 
kacyjnego aktu dodatkowego do międzynarodowe; 
konwencji z dnia 23 października 1924 r., dotyczące; 

. przewozu towarów kolejami żelaznemi. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że w wyko
naniu postanowień punktu Ił aktu dodatkowego do 
międzynarodowej konwencji, podpisanej w Bernie 
dnia 23 października 1924 r., dotyczącej przewozu 
towarów kolejami żelaznemi (K. M. T.l, sporządzo
nego w Bernie dnia 2 września 1932 r. (Dz. U. R. P. 
z 1934 r. Nr. 26, poz. 204) został złożony Rządowi 
Szwajcarskiemu dnia 30 października 1934 r. w imie
niu Rządu Austriackiego d()kument ratyfikacyjny 
powyższego aktu dodatkowego. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

62. 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia l lutego 1935 r. 

w sprawie zgłoszenia przystąpienia Japonji do kon
wencji związkowej paryskie; z 20 marca 1883 r. 
O ochronie własności przemysłowe;, przejrzane' 

ostatnio w Hadze 6 listopada 1925 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości zgodnie 
~ komUnikatem Rządu Szwajcarskiego, te. w wyko
naniu art . 16 konwencji związkowej paryskiej 
z 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysło
wej. przejrzanej w Brukseli 14 grudnia 1900, w Wa
szyngtonie 2 czerwca 1911 i w Hadze 6 listopada 1925 
(Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 2, poz. 8) zostało zgłoszone 
Rządowi Szwajcarskiemu dnia 11 listopada 1934 r. 
ViI imieniu Rządu Japońskie~o przystąpienie Japonji 
do wyżej wymienionej konwencji i że Rząd Szwajcar
ski podał to dnia 1 grudnia 1934 r. do wiadomości 
Państw, należących do międzynarodowego związku 
ochrony własności przemysłowej. 

Mi~ister Spraw Za~raniczDych: BllcA. 


