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700. 
,.. moCIJ art. 44 Konstytucji Qgłaszam ustawq 

".puJllaeJ trdcf: 

Ustawa 
z dnia 25 lipca 1924 r. 

na-

W przedmiocie ratyfikacji konwencji sa~itarnej, 
podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1922 r., 
pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
z jednej strony a Rządem Republiki Łotew-

, skiej z drugiej. 

"rt. 1. Wyraża si~ zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji kon
wencJi sanitarnej, podpisanej w Warszawie dnia 
7 lutego 1922 r., pomi~dzy Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej z jednej strony a Rządem Republiki Łotew
skieJ z drugiej. 

f\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca 
siC Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

. 1\rt. 3. Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem 
jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S" Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Hiibner 

Minister Spraw Zagranicznych: Al. Skrzyński 

701. 
Ha mocy ' art. 44 Konstytucji . ogłaszam ustawI; na"; 

stępującej tre§ci: . 

Ustawa 

z dnia 25 lipca 1924 r. 

W sprawie ratyfH,acji traktatu handlowego 
i nawigacyjnego między Polską alslandją, 
podpisanego w Warszawie dn. 2? marca 1924 r. 

Rrt. 1. Wyraża si~ zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji trak
tatu handlowego i nawigacyjnego między . Polską 
a I slandją, podpisanego w Warszawie dnia 22 marca 
1924 roku. 

f\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień niniejszego traktatu - właściwym mi
nistrom. 

Rrt. 3. Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. " Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Hiibner 

Minister Spraw Zagranicznych: Al. Skl'zyński 

702. 
Ha mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na

stępującej treści: 
} . 

Ustawa 

z dnia 25 lipca 1924 r. 

w przedmiocie zniesienia § 14 rozporządzenia 
Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dn. 12 sierpnia 
1921 r. o zmianie ordynacji miejskiej dla 6 w~chod
nich prowincji monarchji pruskiej z dn. 30 maja 
1853 r. (Zb. Ust. pruskich str. 261) i o przepro
wadzeniu wyborów I{omunalnych w miastach 
b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. N2 71 poz. 490). 

l\rt. 1. Znosi się § 14 rozporządzenia Ministra 
b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. 
o zmianie ordynacji miejskiej dla 6 wschodnich 
prowincji monarchji pruskiej z dnia 30 m~ja 1853 r. 
(Zbiór ustaw pruskich strona 261) i o przeprowadze
niu wyborów komunalnych w miastach b. dzielnicy 
pruskiej (Dz. U. R. P. N2 71 poz. 490). 

Rrt. 2. Wykonanie powyższej ustawy powierza 
się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

flrt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów 
w z. Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hl1bnep 

703. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 16 lipca 1924 r. 

O należnościach za podróże służbowe, delegacje 
(odlwmenderowania) i przeniesienia funkcjo
narjuszów państwowych, sędziów i prokurato-

rów oraz wojskowych. 

W wykonaniu art. 10 ustawy 'z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów pań
stwowych i wojska (Dz. U. R. P. H2 116, poz. 924) 
oraz art. 6 us tawy z dnia '.) grudnia 1923 r. o upo
sażeniu sędziów i prokuratorów (Dz. U. R. P. N2 134, 
poz. 1107) zarządza się co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie niniejsze normuje należ
ności za podróże służbowe, delegacje (odkomendero
wania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, 
wymienionych w art..1 ustawy z dn. 9 października 1923 
r. (Dz. U. R. P. NQ 116, poz. 924) (z wyjątkiem pra
cowników kolei państwowych), praktykantów w służ
bie administracyjnej, sędziów, prokuratorów i kan
dydatów na starJowisl,a sędziowskie, wojskowych 
zawodowych, wojskowych wymienionych wart. art. 111, 
112, 113 i 114 wyżej powołanej ustawy oraz szere
gowych niezawodowych. 

Należności za podróże służbowe, delegacje 
i przeniesienia pracowników kolei państwowych nor
mują osobne przepisy. 


