. Str. 74

Dziennj;k Ustaw Nr 7

Poz. 43 i 44

la się regulaminami egzaminacyjnymi, które wydaje izba rzemieślnicza, a zatwierdza władza
przemysłowa wojewódzka.

fi 3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu
przewidziane wart. 155 ust. 1 prawa przemysłowego wnosi terminator (lub pomocnik) do izby rzemieślniczej. Do podania należy dołączyć
świadectwo ukończenia nauki lub też świadec
·two, stwierdzające przebyty czas nauki w rzemiośle,
oraz zaświadczenie właściwej władzy
szkolnej stwierdzające,że w miejscowości, w
której terminator odbywał naukę rzemiosła, nie
było w okresie czasu odbywania terminu publicznej szkoły dokształcającej zawodowej,
bądź zaświadczenie tejże władzy szkolnej, że
terminator z powodu braku miejsca nie mógł
uczęszczać do publicznej szkoły dokształcają
cej zawodowej w miejscowości, w której odbywał naukę, bądź wreszcie zaświadczenie wojewody, a w m. st. :w'arszawie - Komisarza

Rządu, wydane po wysłuchaniu władzy szkolnej, że terminator z innej uzasadnionejprzyczyny nie może okazać świadectwaszkoJnego z
ukończenia nauki w publicznej szkole dokształcającej zawodowej.
'

§ 4. Przepisy rozporządzenia niniejsz'ego
odnoszą się do terminatorów, którzy nie mogą
okazać świadectwa szkolnego z ukończenia 'nauki w publicznej szkole dokształcającej zawodowej z powodu braku takiej szkoły lub z Powodu niemożności uczęszczania do niej dla
braku miejsca albo ~ innej uzasadnionej przyczyny w miejscowości, w
bywał naukę rzemiosła.

kfórej terminator od-

§ 5. Rozporządzenie mmejsze wchodzi w
życie z dniem ogłoszenia i traci moc obowiązu
jącą z dniem 31 grudnia 1938 r.
Minister

Przemysłu

i Handlu: Antoni Roman
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI

z dnia 26 stycznia 1938 r.
'W

sprawie zmiany

rozporządzenia

z dnia 31 października 1933 r. o
i organów izb notarialnych.

Na podstawie art. 5 pkt 1 i art. 149 prawa o notariacie z dnia 27 października 1933 r.
(Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 609) zarządzam co następuje:

rozporządzeniu Ministra Spraz dnia 31 października 1933 r. o
notariuszów i organÓw izb notarialnych (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 686) ust. 1
§ 9 otrzymuje brzmienie:

§ 1. W

wiedliwości
pieczęciach

"Pieczęcie notariuszów i zastępców notariuszów, które z powodu zniszczenia, uszkodze-

pieczęciach

notariuszów

ni a, albo ustania urzędowania notariusza lub
zastępcy notariusza nie mogą być nadal uży
wane, należy niezwłocznie przesłać do archi-

'wum notarialnego, tam uczynić niezdatnymi do
użycia przez przepiłowanie na krzyż, nie przeszkadzające rozpoznaniu kształtów orła pań
stwowego i odczytaniu napisu i w tym stanie
je przechowywać".

, § 2.
w

życie

Rozporządzenie

z dniem

mmeJsze

ogłoszenia.

wchodzi

Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski
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