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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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K O M U N IX A 'f
Ustalol'lo. ,lt w niekt6rych urzędach l łn.atytucjach paó.5twowYch %najduJel!1ł nadmlar kompletów DzIennika.. Ulta.
Monitora Polskiego z lat ublęgłych, podCZ4S gdy Inne jednostki, I:właszc:t& nowopoW1ltale, kompletóW' takkh nie
I posiadają, (:0 u trudnia im , pracę.
'
..
I
CeleVl najbardziej racjohalnego wykonystania kompletów Dziennika UstaW' l Mon.ltora Pols1tl~Q GI1Jdul-llcvch 11_
:w posiadaniu urzędów., iustytucji l przedsiębiorstw palistwowych uprana lilll .
.
" .
'
..
1) .0 dokonanie annazy, a.y .. poslad.an~ l10śĆ kompletów Dzlennl.ko.. Ustaw, l Monitora Polskiego I lat ubiegłych
nie przekraCZa ' istotnych potrzeb bietllcych'
Ą .
.
'.
~ o przeka~anie zbędnych- kompletów Dziennika Ustaw l Mcin.ltora PolskIego blldt j~dnostkom nadrzędnym ', lult
podległym (po ustalen.!.u, że jednoltkom tym komplety lą potrzebne) bądi tei AdmiDi.stracJI Wydawnictw Urzęd1a
Rady M~nistr6w, Waa::f,ilwa, Bracka 20~.
,

ł

Pnekazywanie kompletów . powinno

być

dokoIiywano

nieodpłatni ..

POWyz&ze dotyc%y tylko pełnych 'rocznych lub półrocznych kompletów Dziennika Ustaw 1 .Monitora Polsk1~.
(zbroszuJOwanych l oprawionych), a, nie pojedynczych evz;emplany tych wydawnictw II lat ubiegłych. . '

Adm!ntatracla Wydawnictw
U.n42dU\Jlady MiDillwów

i

\

• Reklamacje

II powodu niedoręczenia poszczególnych numer6w wnosić
n!l'le2)' do Aąministracjl Wydawnictw Urzędu ,
Ministrów (Warszawa, ul. Bracka 20a) w t,e rmlnie 10 do 15 dni po . otrzymaniu następnego n~eru.

Rił;dy

......

)

, Opłata

D:Qenn.lka Ustaw wyn~i: n>cznie bez 'Zaiączników 4':;,- zł, II załącznikami 60.-- zł, półrocznie beli
załllcznik6w 21.- zł. z załącznikarril 35.- .%1. (W formie ZłIłilcŻIlilfów opatI'Żonych odn:bnll numeracj, lU'on drukowane
. są obszemiejS2e akty % zakresu ' stosunków międzynarodowych).
Prenumeratę motna zgłaszać tylko na ,okres roczny (od U) lub na okres półroczny (Od LI ł od 1.VII) . . Opłata powinna
'być ulśzczo-na co najrll,riiej na m1~iilc przed okresem prenumeraty, a więC Za okres roczny lub za I 'p6łC(i~e - do dnJa '
.30 listopada, za I v półrocze - d.o dnia ' 31 maja, Do abone ntów, \ którzy opłacą prenu.meratll po tych terminach. .
wysyłka pierwszych numerów dokÓt,ana zostanie z op6źni~nlem. J ednostki na rouachunku qospodarczym i Inni abonend
powinni dokonać wpłat za ' prenumer,atll Da konto Naror.!ol4-ego Banku . Pols!i1ego vrn Oddział Mi~Jskl, Warę1«wa,
Nr 1532-91-5 cz. 2 dz. S, ' rozdz. 19. Rachunków za ' prenumeratę nie wystawia ,illj.
Na odc1Iłkuwplatynalcży podać dokładną nazwę Instytucji (bez skrótów). nazwę i numer doręczającego unędu poczto.
wego (jak ,WarszawalO;- Poznań 3 itp,). powiat, ulicę, nr domu. nr skrytki pocztowej oraz Ilość zamawianych 'egzemplar6J'
Dziennika Ustaw.
za

prenumeratę

.

Pojedyn.c ze .egzemplarze Dziennika Ustąw nabywać można w AdministracJi Wydawnictw_ Ur%ędud~,ad'ł Mi~istró...,; W..,.
szawa, Bnł"cka 2Oa, w punktach sprzedaży w Warszawie: ' "Dom_ Książld", .KsliUlarni& Prawno-ekonom1CZllIl. pl. 3 Kny·
ży 12, kiQsk "D~mu Książki" w gmachu sądów , al. Gen. Swierczewskiego 121, " kasach Sądów Wojo:\\'.ódzldch w; Bl~ łyniStciku, Gdańsku,. Kielcach. Koszalinie, Łodzi, ,?polu., Rzę5'LOW!~ Stalinonrod%le, Wrocławiu 1 Zielonej C?ÓrH Oriłz, w ka,
sach' Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, BytomiU, Cieszynie, częstochowie, Gdyni, Gllwicach, Ometnle JeIeJli,j
G6rze, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, No,'/ym Sączu, Ols~tynie, Oitrowie- Wlkp:, Poznaniu, Przemyślu, llacibol"EU, Radomt\l,
,
Szczecinie, Tarnowie, Toruniu 1 Zamościu.
Redakcja: Urząd Rady Ministrów ~ Biur~ Prawne, Warsnwa,a1: Stalina 1/3.
Wydawnictw Urzędu Rady Mlnlstr6'w. Wars:Zawa, ul. Bracka .20&.

Admlnistrac.la ( Adminlstrącja
_. .

Tłoczono.
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z polecenia Prezesa Rady Mini3tr6w w Drllkaml Akcydensowej w Warszawie. ul. Tamka 3.
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