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POZ. 489 i 4:9()
sa że ma etatowych
docentów państwowych szkół
'akad emickich (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 405) wart. l
w ~wierszu przedostatnim w nawiasie zamiast:
"poz. 344" powinno być: "poz. 404";

4) w u s tawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przeplS ) W postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U.
R. P. Nr 38, poz. 349) wart. 12 pkt 1 w nowy m
brzmieniu § 1 art. 45 prawa o sądach obywatelskich
' N w ierszu / trzecim zamiast: "okręgowy'" powinno
być: "powiatowy", w art. 16 § 2 pkt b) zamiast :
"powiatowe" powinno być: "okr ęgowe" i wart. 21
zamiast wymienionych tam: "art. 11 i 12" powinno
b yć : "art. 13 i 14";
kodeksie postępowania cywilnego (tekst jednolity - załącznik do obwieszczenia M inistra Spra« wiedliwości z dnia 25 sierpnia 1950 r. Dz. U. R. P.
Nr 43, poz. 394) wart. 465 w wierszu drugim zamiast: "grodzkim" powinno być: "powiatowym";

r. o zawodzie lekarza (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 458) wart. 24
ust. 5 w wierszu 5 zamiast: "art. 36 ust. 4" powinno
być: "art. 36 ust. 1"; wart. 28 ust. 1 w wierszu przedostatnim zamiast:
"poz. 71" powinno być:
."poz. 712";
10) w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia
16 lipca 1949 r. w sprawie dodatku za wysługę lat
(Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 331) w w ierszu 1 zamiast:
,,7 lutego" powinno być: ,,4 lutego";

6) w prawie o ustroju sądów powszechnych (tekst j ed-

11) w

9) w ustawie z dnia 28 października 1950

.5) w

rozporządzeniu Mi.nistra Skarbu z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie likwidacji niektórych komun alnych kas oszczędności (Dz. U. R. P. Nr 64,
p oz. 517) w § 2 \V wierszu trzecim od końca po
vvyrazach: "nowosą deckiego w likwidacji" opuszczono wyrazy : "z siedzibą w Grybowie" ;

załącznik

nolity -

do obwieszczenia Ministra Sprawiedl i wości z dnia 16 sierpnia 1950 r. Dz. U. R. P.
Nr 39, poz. 360) wart. 58 pkt c) zamiast wyrazów:
"oficerowie wojskowi służby sprawiedliwości " powinno być: " oficerowie wojskowej służby sprawiedliwości";

7) w dekrecie z dnia 21 wrzesma 1930 r. o zmianie
prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P. Nr 44,
poz. 401) wart. 1 w nawiasie zamiast: "Nr 43" powinno być: "Nr 45";

8) w dekrecie z dnia 21 wrze śn ia 1950 r. o zmianie
pl'zepis ów dotyczących stosunku służb ow ego i up 0-

12) w rozporz ądzeniu Ministra Szkół Wyższych i Nauki
z dnia 23 sierpnia 1950 r. VI{ sprawie utworzenia
Studium Zaoczn ego w Szkole Głównej Planowa n ia
i Statystyki w Warszawie (Dz. U . R. P. Nr 42,
poz. 381) w wierszu ostatnim zamiast: "w z. St.
Jab łońsk i" powinno być: "w z. H. Golański".

Minister

Sprawiedliwości:

H. Swiqtkowski
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OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 12 listopada 1950 r .
w sprawie przystąpienia Filipin do Konwencji o ujednosta jnieniu niektórych prawideł dotyczących między

narodowego przewozu lotniczego, pod!Jisanej w Warszawie dnia 12

paździ ernika

1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie zgłoszone dnia 9 listopada 1950 r. przystąpienie Filipin
z art. 38 Konwencji o ui ednostajnieniu niektórych pra- 00 powyższej Konwencji wraz z jej Protokołem dowideł dotyczących miedzy narodowego przewozu lotni- , datkoW'j'm.
czego, podpisanej w Warszawie dnia 12 październ ik a
Minister Spraw Zagranicznych: w z. St. Sklzeszewski
1929 r. (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), zostało
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