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mienione w Warszawie równocześnie z doku-' 
mentarni ratyfikacyjnymi wspomnianego wyżej 
Prowizorycznego Układu Handlowego. Obydwie 
IWysokie Umawiające się Strony zgadzają się 
na prowizoryczne stosowanie Porozumienia po
cząwszy od dnia 15 maja 1937 r. 

Byłbym obowiązany Waszej Ekscelencji za 
poinformowanie mnie, czy Rząd Republiki Fran
cuskiej przyjmuje zaproponowane Porozumienie. 

. Mam zaszczyt potwierdzić Waszej Eksce
lencjiodbiór powyższego pisma i powiadomić 
o zgodzie Rządu Francuskiego na postanowie
nia stanowiące przedmiot tegoż pisma. 

Zechce pan, Panie Ambasadorze, przyjąć 
zapewnienia mego bardzo wysokiego powa-
żallla. 

Za Ministra Spraw Zagranicznych 
Minister Pełnomocny, 

Zas.tępca 
Dyrektora Spraw Politycznych i Handlowych 

Jego Ekscelencja 
Pan Juliusz ŁUKASIEWICZ 

Ambasador Polski 
W Paryżu. 

Massigli 

ges fi. Vars.ovie simultanement aVe c les instru
ments de ratification dudit accord commercial 
provisoire. Toutefois, les deu:x: Hautes Parties 
Contractantes sont d'accord pour le mettre en 
appHcation provisoire a date du 15 mai 1937. 

Je serais oblig e a Votre Excellence dę 
vouloir bien m'informer si le Gouvernement de 
la Republique accepte l'arrangement propose". 

J'ai l'honneur d'accuser, reception a Votra 
Excellence de cette communication et de vous 
donner l'accord du Gouvernement fran(j!ais aux 
disposl·tions qui en font l'objet. 

Veuillez agreer, Monsieur l'Ambassadeur, 
les assurances de ma Łres haute consideration. 

Pour le Ministre des Affaires Etrang~res 
Le MinisŁre Plenipotentiaire, 

Sous-Directeur des Affaires Politiques et 
Commerciales 

Son Excellence 
Monsieur Jules ŁUKASIEWICZ 

Ambass.adeur de Pologne 
a Paris. 

Massigli 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ,WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 22 maja 1937 r. 

w sprawie wydawania Wykazu Miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 2 ust. (2) i art. 12 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24 października 1934 roku o ustalaniu nazw 
miejscowości i o numeracji nieruchomości (Dz. 
U. R. P. Nr 94, poz. 850) zarządzam co nastę
puje: 

§ 1. W Wykazie Miejscowości Rzeczypo
spolitej Polskiej będą ogłaszane zarządzenia Mi
nistraSprawWewnętrznych ustalające nazwy 
urzędowe oraz pisownię miejscowości "zamiesz
kanych" w rozumieniu art. 1 p. 1 rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 paździer
nika 1934 roku. 

Każde za.rządzenie obejmuje nazwy miej
scowości na obszarze co najmniej jednego wo
jewództwa. 

§ 2. Wykaz Miejscowości Rzeczypospoli
tej Polskiej wydawany jest ~omami. 

Każdy -tom obejmuje jedno zarządzenie Mi· 
nistra Spraw Wewnętrznych. 

Na każdym tomie wykazu miejscowości bę
·dz.ie uwidoczniony dzień i miejsce jego wydania. 

Zarządzenie' Ministra, zawarte w danym to" 
mie wykazu miejscowosci, uważa się za prawnie 
ogłoszone w dniu wydania tego tomu wykazu 
miejscowości, w którym zarządzenie to jest 
umieszczone. 

§ 3. Wykaz Miejscowości Rzeczypospoli
tej Polskiej zawiera część urzędową, obejmu
jącą: 

a) tekst zarządzenia Ministra Spraw We
wnętrznych, 

b) wykaz nazw miejscowości. 

Pozostała część wykazu miejscowości sta
nowi część nieurzędową. 

§ 4. Wykaz Miejscowości Rzeczypospoli
tej Polskiej wydaje Główny Urząd Statystycz
ny. 

Błędy powstałe w części urzędowej prosto
wane są w drodze zarządzeń Ministra Spraw 
W ewnę tr:mych ogłaszanych w Monitorze Pol
skim. 
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§ 5. WładzeadminisŁracji ogólnej obowią
zane są udostępnić ludności bezpłatne przeglą
danie Wykazu Miejscowości Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Wykaz Miejscowości Rzeczypospolitej Pol
skiej może prenumerować i kupować każda 
osoba interesowana . 

. Warunki prenumeraty oraz ceny poszcze
gólnych tomów ustala Dyrektor Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

§ 6~ Publikacje zawarte w części urzędo
. wej wykazu miejscowości wchodzą w życie w 

terminie wskazanym w zarządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych, zamieszczonym w danym 
tomie wykazu miejscowości, a gdyby taki ter
min nie był w zarządzeniu podany, w 30 dni 
po dniu wydania danego tomu wykazu miej
scowości. 

§ 7, Rozporządzenie niniejsze wchodii W
życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
Sławoj Skladkowslti 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA W W~WNĘTRZNYCH 

z dnia 1 czerwca 1937 r. 

Q upoważnieniu wojewodów i Komisarza Rządu na ID. sl. Warszawę do przyznawania ulg VI 
opłatach paszportowych oraz całkowitego zwalniania od tych opłat. 

Na podstawie art. 14 ust. (2) ustawy z dnia 
14 lipca 1936 r. O pasz.portach (Dz. U.R. P. 

. Nr 56, poz. 404)tarządza się co następuje: 

§ l. Uprawnienia Ministra Spraw We
wnętrznych do ,przyznawania ulg w o:płalach 
paszportowych oraz całkowitego zwalniania od 
tych opłat w przypadkach określonych w 
art. 14 ust. (1) pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 14 li,p-

ca 1936 r. o pa'szportach, przekazuje się WoJe
wodom i Komisarzowi Rządu na m. st. War
szawę· 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: 
stawo; Składkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MIN1STRA SPRA WIEDUWośCI 

z dnia 2 czerwca 1937 r. 

O przechowywaniu i niszczeniu akt i ksiąg w sprawach sądowych i administracji sądowej. ' 

Na podstawie art. 78 § 2 i 298 prawa o 
ustroju sądów powszechnych z dnia 6 lutego 
1928 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863) 
zarządzam co następuje: 

fi l: Ustala się załączone do rozpor:ządze
nia niniejszego przepisy o przechowywaniu i ni
szczeniuakt i ksiąg w s,prawach sądowych i ad
ministracji sądowej. 

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

Jednocześnie tracą moc wszystkie przepi
sy dotychczasowe w zakresie unormowanym 
wymienionymi w § 1 .przepisami, a w szczegól
ności: 

na obszarze b. zaboru austriackiego: 
a) dekret nadworny z dnia 16 października 

1843 r . (Zb. u. Nr 751) o niszczeniu starszych 
i od dłuższego czasu nie używanych akt cywil
nych i karnych, 

h) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
ż dnia 24 ,października 1849 r. (Dz. u. p. Nr 430), 
zawierające instrukcję co do jednolitego sposo
bu usuwania akt, które nie mogą być przekaza
ne do archiwów sądów okręgowych lub nowo-

. utworzonych sądów, . 

c) wzporządzenie Ministra S.prawiedliwo
ści z dnia 15 lipca 1876 r. L. 23M, o niszczeniu 
,starszych akt karnych w sądach apelacyjnych i 
prokuraturach apelacyjnych, 

d) rozporządzenie Ministra Spra\viedliwo
SCl z dnia 24 października 18% r. (Dz. U. M. 
Spr. Nr 34, L. 20687) o niszczeniu akt cywilnych, 

e) rozporządzenie Ministerstwa Sprawie
dliwości, wydane w porozumieniu z Minister
stwem Skarbu i Na,j wyższą Izbą Rozrachunko
wą, z dnia 30 paździ ern ika 1896 r, (Dz. r. M. 
Spr. Nr 37, L. 2768) o przerachowaniu i niszcze
niu załączników dzie nnika depozytowego w de-




