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ROZPORZĄDZENIE M:INtSo'fRA SPRA:WIEDLIWOSCI
&

w aprawieutworzenla

Wydziału

dnia . 30 marca 1955' r.

Zamiejscowego w

' Na podstawie art. 5 § 2, art. 6 § '2 1 art. 11 prawa
troju oSądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39,
. 360) oraz art. XXIII 1 LVII przepisów 'Wllrowadzają- '
. h pr~wo rzeczowe 1 pr~wo o księgacl:l wieczy.tych
(D .~. s 1!MQ r. Nr 51, poz. 321) zarządza "ię, co nalSt~
rp
§ t. Tworzy alę w woJewództwl.e poznańskim Wyal Zamiejscowy w Słupcy Sądu Powiatowego w KoIli ie 'dla miast · Słupca r Zag6rów oraz gromad: Giewar-.
t6 ,Młodojewo, Drą±na, Cienin Zaborny, CieninKościel11 ""Kowalewo-Sołęctwo, Rad.olina, Lądek, Zagor6w, Kopo ho, Trąbczyn, Grabina, Łukom, Ostrowo Kościelne,
B dzewo, Strzałkowo, Graboszewo, Kilty l Ci~eń. . .

n

ł 2 . .Rozpoznawanie

spraw karnych, dotyczących nleukresie właściwości Wydziału Zamiejscowego
łUpcy S~u Powiatowego w Koninie, powierza .ię SIlPowiatowemu w Kaliszu.

ich

Słupcy Sądu
ł

Powiatowego w Koninie.

Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystyell
dokumentów dla okręgu Wydziału ZamieJscói wel10Vf Słupcy Sądu Powiatowego 'w Koninie .powierza.
&.i,fI Sądowi Powiatowemu vi Koninie .
3.

ł%bior6w

§ 4. Prowadzenie rejestrów handlowych 1 innych.
przekazanych ustawami sądom powiatowym dla okręgu
Wydziału Zamiejs{:owegow Słupcy Sądu Powiatowego
w Koninie, powierza. się Sądowi Powiatowemu w Kaliszu.

§ 5.' Sprawy, które..p;rzeddniem wejścia w życie tego
do właściwo.ści SąduPowidt o
wego w Koninie I do SAdu tego wpłynęły, a według niIliejszego rozporządzenia naleźą do wła·ś.ciwośd W }C dz fału
Zamiejscowego w Słupcy, tocząlię nadal w Sądzie , P~
wlatowym w Koninie aż do ich zakończenia.
rozporządzenia należały

'W

.,

Rozporządzenie wchodzi w tycie z dniem oglo-

§ 6.

.rzenia.

I /

-

Minister SprawiedliwoŚci: H. Swlqtkow.kl

,.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA LESNlCTWA

• dnia i marca 1955 r.

enla'Jące rozporządzenIe zdnła 4 llstopada 1952 r.w aprawiE! wProwadzenia gatunkowej ochrony : &wierzllf.
Na po,d stawle art. 15 ustawy z dnia 7 kwietnia l ~9 r. ochro»y swlerzlłt (Dz. U. z lQ52 r. Nr 45, poz. 301 I •
hro.nle przyrody (In; U. Nr 25, poz. 180) zarzlldza 1141, . 1953 r. Nr 48, poz. 231) skreśla alę pkt 801 pkt 81.
1
. ~
utępuje: '
ł 2. lloJł)orządzenie wchodzi w tycie z dniem ogłoRenia.
ł 1. W o§ r r.ozporz'ldzenla'Mln1straLeJnlctwa z dnia
aela 1952r. w IprawIe wprowadzenia ga.tunkowej
Mintster Leśnictwa: 'J. Dqb-Koclo1

IM
O$WIADCZEN,u! RZĄDOWI!

_ania 15 kwietnia 1955 r.
pr;r;yltąplenla FUipln do. Konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami f dzieć
oraz do KOllwencjl z dnU. 11 patdz1em1ka .1933 r. do.tycziłceJ zw.alczanla handlukobielamł pełlloletnimi. zmienionych Protoko.łem z dnia 12 lIsto.pada 19'7 r.

W Iprawi.

POdaje .tfj nin1eJS%ym do wiadomości, te zgodnie
• a . 10 KonwencjI o zwalczaniu h~dlu kobietami I
:dll ćmi, podpi5anej w Genewie dnia 30 wrze!nia 1921 r.
(OzU. %1925 r. Nr 125, poz. 893), zmienionej Protokołem,
pOd isanym . w Lake Succe&s dnia 12 listopada 1941r.
(Oz U.% 1951 r. Nr se, poz. 405}.oraz zgodnie z art. 7
ko encji dQtyczącej iwalczania handlu kobi-etami pel, "ol tnimit podpLilinej W Genewie dnia 11 października

-

,

~.

.

1933 r. (Dz.U. z 1938 r. Ńr7, poz. 31), zmienionej Protokołem, podpisanym 'w Lake Success dni'a 12 li&topada
194.1
(Dz. U. % 19.51
Nr .59, poz. 405), nastąpiło dnia
30 września 1954 r. przystąpienie Filipin do powyż,szych '

r:

r.

konwencyj.
Minister

S~iaw

.. ,

.
ZagranicZ1ly'ch: w z, Mo

Nasżko;.vBk1
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