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37.

35.

OśWIADCZENIE RZĄDOWE

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI
z dnia 7 stycznia 1936 r.
o ustaleniu liczby i '!\edzib Fędziów śledczych
w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Na podstawie art. 5 § 1 prawa o ust'T'oju sądów
powszechnych [Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 102,
poz. 863) zarządzam ~o następuje:

.§ L ' Li,ezbę sędziów śledczych w Sądzie Okrę
gQlWym w Poznan :u oznacza Się na ~zlerech,. z lego
trzech z siedzibą w m. Pozna:m,u, a )cde'n z sledzlbą
w m. Lesznle.
§ 2. Ro'zpoJ'ządzenie n~niejsz;e wchodzi w ży
cie z dniem ogl'os:zema.
M:nister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski

35.
ROZPORZADZENTE
MINISTRA SPRA WIEDLlWOśCI

z dnia 9 listopada 1935 r.
w sprawie złożenia przez Rząd Unji Południowo
Afrykańskiej deklaracji o rozciągnięciu na terytorjum mandatowe Południowo-Zachodniej Afryki konwencji międzynarodowej dotyczące; ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r.
Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie
z komunikatem Rządu Francuskiego. że w wykonaniu postanow i eń art. 12 konwencji międzynarodowej,
dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. ,(Dz. U. R. P. z 1930r.
Nr. 21, poz. 117), zostało zgłoszone dnia 4 stycznia
1935 r. Rządowi Francuskiemu w imieniu Rządu
Unji Południowo - Afrykańsk i ej rozciągnięcie postanowień powyższej konwencji na terytorjum mandatowe Połudn i owo - Zachodniej Afryki.
Zgodnie z wnioskiem Rządu Francuskiego,
przyjętym przez Państwa, należące do rzeczonej
konwencji, przystąpienie to obowiązywać będzie od
dniaJ kw ietnia 1935 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, · te
w myśl postanowień art. 5 wymienionej konwencji
ustalone zostały dla terytorjum mandatowe~o Połu
dniowo - Zachodniej Afryki. jako znak wyróżniający
dla samochodów, litery S. W. A.
.Minister Spraw Zagranicznych: Beck

z dnia 15 stycznia 1936 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1S ~rudnia 1932 r. o postępowaniu
przy opisie i oszacowaniu nieruchomości.
Na podstawie art. IX pkt. 1) i 6} przepisów
prawo O sądowem postępowaniu
egzckucyinem rDz . U R. P. z 1932 r. Nr. 93, poz. ~04)
z:arządzam co następuje:
wprowadzających

W § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra
z dnia 15 grudnia 1932 r. o postę
powliniu przy opisie i oszacowaniu nieruchomości
. (Dz. U R P . Nr. 114. pnz . 947) wyrazy: "wart. XXIII
§ l, XXVl § 1 zd . 1 i XL" zastęru:e się wyrazami:
"wart. XXIII, XXVIII pkt. 3), XXXVI § 1 zd. l, XL
i LXIII".
§ t.

Sprawiedliwości

§ 2. Rozoorzl;\dzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Minister

Sprawiedliwości: Czesław Michałowski
Tłoczono

Nr. 4.

33.

z polecenia Ministra

38.
OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 14 listopada 1935 r.
w sprawie złożenia przez Austrię dokumentu ratvfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi '
na ciężkich przesyłkach. przewożonych na slalkach
z dnia 21 czerwca 1929 r.
Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie
z komunikatem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że w myśl postanowień art. 3 konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach,
przewożonych na statkach, przyjętej jako proiek t dnia
21 czerwca 1929 r. na XIl Sesji ogólnej Konferencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów,
a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. (Dz.
U. R. P. z 1932 r. Nr. 76, poz. 682) złożenie w imieniu
Rządu Austrjackiego dokumentu ratyfikacyinel!o powyższej konwencji zosŁało zarejestrowane w Sekretariacie Ligi Narodów w dniu 16 sierpnia 1935 r.
Minister Spraw Zagranicznych: Beck

Sprawiedliwości

w Drukarni

Państwowe;

w Warszawie.
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Cena 40 gr
Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kralu 8 zł kwartalnie (32 zł .rocznie). Władze, urzędy I instytucje · państwowe
oraz władze f amorząd\l terytorialnego opłacają 6 zł kwartaln:e (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej doliCZa się 4 zł
kwartalnie (16 zl rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy zgóry przed początkiem każdego kwartalu, półrocza lub roku.
Zamówienia na prenumeratę iak również na numery pojedyńcze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności.
Reklamacje spowodu nieotrzymania poszczególnych .. nUmerów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych
niezwłocznie po otrzymaniu następne~o kolejnego. numeru.
Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych niewłaśclwie nie
uwzględnia się.

Wszelkie

wpłaty

na Dz. U. R. P.

wnosi~ należy

za

pośrednictwem

P. K. O. na konto czekowe Adm. Dz. Ustaw 30-130.

