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725. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 27 sierpnia 1927 r. 

o utwprzeniu gminy wiejskiej Karolówka w po
wiecie rohatyńskim, województwie stanisła

wowskiem. 

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. za
borów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. N286, 
poz. 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Czerniów w powiecie 
rohatyńskim, województwie stanisławowskiem, wyłącza 
sil'; osadę Czerniów-Nowy i tworzy sil'; z niej samo· 
istną gminę wiejską pod nazwą "Karolówka". 

Terytorjum nowej gminy i jej granice stanowią 
obszar i granice byłego obszaru dworskiego w Czer' 
niowie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 października 1927 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Składkowskt 

726. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 13 września 1927 r. 

o zmianie granic gmin Bobrowniki i Wojkowi
ce Kościelne w powiecie będzińskirn, wojewódz

twie kieleckiem. 

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 wrze
śnia 1922 r. w pr;~edmiocie zmiany granic oraz roz
wiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze 
b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. 
N2 86, poz. 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Wojlwwice Kościelne 
w powiecie będzińskim, województwie kieleckiem, V;y
łącł:a się wieś i folwark Strzyżowice i włącza się je 
do gmi.ny Bobrowniki w tymże powiecie i woje
wództwie. 

§ 2. Roiporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 października 1927 r. 

Min~ster Spraw Wewnętrznych: Slawoj Skladkowskl 

727. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

I 

z dnia 13 września 1927 r. 

o zniesieniu gmin wiejskich Słonne i Zaryte 
w powiecie makowskim, województwie krakow
sldem i o włączeniu ich terytorjów do gminy 
wiejsl{iej Rabka w tymże powiecie i wojewódz-

twie. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 
192,2 r. w' przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy· 
wania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. za
borów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R; P. N2 86, 
poz. 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Gminy wiejskie Słonne i Zaryte w powie
cie makowskim, województwie krakowskiem, znosi się, 
a terytorja ich włącza się do gminy wiejskiej Rabka 

. w tymże powiecie i województwie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
ciem z dniem 1 października 1927 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Skladkowski 

728. 

Rozporządzenie 
Ministra Robót Publicznych 

z dnia 12 września 1927 r. 

w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych o organizacji urzędów dróg wodnych. 

Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 9 lipca 
1919 r. o budowie kanałów żeglownych, tudzież re
gulacji rzek żeglownych i spławnych (Dz. P. P. P. 
N2 59, poz. 356) w brzmieniu art. 5i 6 ustawy 
z dnia 31 lipca 1924 r. zmieniającej ni ektóre p·ostano- . 
wienia ustawy z dnia 9 lipca 1919 r. o budowie ka-, 
nałów żeglownych tudzież regulacji rzek żeglownych 
i spławnych (Dz. U. R. P. N2 79. poz. 768) oraz na 
podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. 
o organizacji i zakres ie dzialania Ministerstwa Robót 
Publicznych (Dz. P. P. P. N2 39, poz. 283) zarządza 
się co nllstępuje: 

§ 1. po wykonania zadań przewidzianych 
w ustawie z dnia 9 lipca 1919 r. o budowie kanałów 
żeglownych tudzież regulacji rzek żeglownych i spław
nych (Dz. P. P. P. N2 59, poz. 356) w brzmieniu 
ustalonem ustawą z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz. U. R. 
P. N2 79, poz. 768) powołane zostają w miejsce 
dotychczasowych dyrekcyj dróg wodnych w Warsza
wie i w Wilnie oraz podległych im zarządów nieze
spolone z władzami administracyjnemi I i II instancji 
dyrekcje dróg wodnych w Krakowie, w Warszawie, 
w Toruniu i w Wilnie oraz podległe tym dyrekcjom 
zarządy dróg wodnych, wyszczególnione w §§ 7-10 
niniejszego rozporządzenia • . 
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§ 2. Pod względem terytorjalnym obejmują: 
I. Dyrekcja dróg wodnych w Krakowie: 
1) Wisłę od ujścia Przemszy do ujścia Kamiennej; 
2) następujące dopływy Wisły: 
a) Przemszę poniżej połączenia się Białej i Czar

nej Przemszy, 
b) Dunajec poniżej ujścia Łososiny, 
c) Nidę poniżej połączenia się Białej i Czarnej 

Nidy, . 
d) San poniżej ujścia Wisłoku; 

3) kunał żeglugi z krakowskiego zagłębia węglo
wego do Krakowa. 

II. . Dyrekcja dróg wodnych w Warszawie: 
1) Wisłę od uj ścia Kamiennej do km. 684 pod 

Włocławkiem; 
2) następujące dopływy Wisły: 
a) Wieprz poniżej ujścia Bystrzycy, 
b) Pilicę poniżej ujścia Wolborki, 
c) Bug poniżej ujścia Warężanki; 
3) Narew poniżej ujścia Narewki; 
4) następujące dopływy Narwi: 
a) Supraślę poniżej Sokółdy, 
b) Pisę od granicy Państwa, 
c) Omulew od granicy Państwa. 
III. Dyrekcja dróg wodnych w Toruniu: 
1) Wisłę od km. 684 pod Włócławkiem do gra

nicy Państwa. 

IV. Dyrekcja dróg wodnych w Wilnie: 
1) Niemen w granicach Państwa z żeglownemi 

i spławnemi odcinkami dopływów; 
2) Prypeć od ujścia Turji do granicy Państwa 

z żeglownemi i spławnemi odcinkąmi dopływów; 
3) kanał Królewski z kanałami zasilczemr i ze 

skanalizowanym odcinkiem Muchawca; 
4) kanał Ogińskiego z żeglownym odcinkiem Ja-

siołdy; .. 
5) kanał f\ugustowski z Bi ebrzą poniżej Dębowa; 
6) graniczny odcinek Dźwiny ze spławnemi od

cinkami jej dopływów. 

§ 3. Do obowiązków dyrekcji dróg wodnych 
należy załatwianie następujących spraw: 

fi) W dziale ogólnym: 
a) mianowanie fu nkcjonarjuszów niższych i przyj

mowanie niższej służby dróg wodnych, 
b) przyjmowanie .urzędników kontraktowych za 

wynagrodzeniem od XII do VlII grupy upo
sażeń włącznie i wyznaczanie im miejsca służ
bowego, 

c) przenoszenie wszystkich podległych funkcjo
narjuszów do VlII stopnia służbowego włącznie, 

d) udzielanie podległym funkcjonarjuszom urlo
pów wypoczynkowych i urlopów dla załatwie
nia spraw osobistych, rodzinnych lub mająt
kowych, nie przenoszących jednorazowo dni 

' ośmiu, 

e) udzielanie zapomóg i remuneracyj w grani, 
cach specjalnych upoważnień, 

f) bezpośrednie zwracanie się do Prokuratorji 
Generalnej o pomoc prawną w sprawach poru
czonych administracji dyrekcji dróg wodnych 
wzgl~dnie pod!.egłych jej organów. 

B) W dziale budowlanym: 
a) opracowywanie generalnych i szczegółowych 

projektów i przedkładanie .ich Ministrowi Ro
bót Publicznych do zatwierdzenia, 

b) opracowywanie projektów portów, zimowisk 
i innych urządzeń dla żeglugi, 

c) zatwierdzanie szczegółowych kosztorysów no
wych budowli w gr.a nicach programu robót 
zatwierdzonego przez Ministra Robót Publicz
nych oraz projektów i kosztorysów robót 
konserwacyjnych w granicach budżetu, 

d) ogłaszan i e i przeprowadzanie przetargów oraz 
zawieranie umów na dostawę materjałów bu
dowlanych i wyktlnanie budowy w myśl od
nośnych przepisów, 

e)utrzymywąnie należytej głębokości w nurcie 
celem niesienia dorażnej pomocy żegludze, 

f) przeprowadzanie kontroli budowlanej i usku
tecznianie odbioru wykonanych robót, 

g) sprawdzanie rachunków i należności oraz ich 
asygnowanie. 

C) W dziale wodnym: 
Cl) zarząd majątkiem ruchomym i nieruchomym, 

pozostającym w związku z administracją dróg 
wodnych, w granicach niniejszego rozporzą
dzenia i przepisów szczegółowych, jako też 
ewidencja tego majątku, 

bl inspekcja żeglugi i spławu oraz inspekcja 
statków, łodzi i tratew (§ 4) w granicach 
właściwości terytorjalnej, 

c) sygnalizacja stanów wody, pochodu lodów 
i t. p., 

d) sprawy hydrograficzne zgodnie z przepisami 
specjalnemi i niniejszem rozporządzeniem, 

e) udzielanie opinji w sprawach wodnych i współ
działanie w tych sprawach z władzami wod
nemi na ich żądanie, 

f) 'sprawowanie innych czynności zleconych przez 
specjalne przepisy. 

§ 4. Inspekcja żeglugi i spławu oraz statków, ło
dzi i trarew (§ 3 ustęp C lit. b) obejmuje: kontrolę 
nad uprawianiem żeglugi i spławu zgodnie z obo
wiazującemi przepisami, inspekcję statków, łodzi 
i tratew ze stanowiska technicznego pod względem 
ich bezpieczeństwa dla życia i zdrowia przewożonych 
osób tudzież pod względem bezpieczeństwa przewo
żonego mienła, inspekcję ruchu i postoju statków 
i łodzi łącznie z regulowaniem tego ruchu i postoju 
jako też współdziałanie z wlaściwemi władzami i or
ganami w dochodzeniach o przekroczenie powyższych 
przepisów. 

§ 5. Dyrekcja dróg wodnych składa si~ z od
działów, a mianowicie: 

I. Dyrekcja dróg wodnych w Krakowie: 
a) z o'ddziału ogólnego, który załatwia sprawy 

osobowe, budżetowe, rachunkowo - kasowe, 
sprawy własności gruntów i ich ewidencji, 
inne sprawy działu ogólnego oraz prowadz i 
kancelarję dyrekcji dróg wodnych, 

b) z oddziału sztucznych dróg wodnych, który 
załatwia sprawy, dotyczące projektów i budo
wy sztucznych dróg wodnych na obszarze 
województw: śląskiego, kieleckiego, krakow-

, ' 
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skiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tar
nopolskiego, 

c) z oddzi ału regulacji rzek, który załatwia spra
wy dotyczące projektów regulacyjnych i ko
sztorysów, kon troli robót i kh odbioru, za
rządu maj ątki em ruchomym i n ie ruchornym, 
inspe kcj i żeg lug i i statków, opieki nad . nur
tem, taboru i warszta tów. 

II. Dyrekcj a dróg wodnych w Warszawie: 
a) z oddz i ału ogólnego , który załatwia sprawy 

wym ienione w ustępie I pod lit. a) niniejsze
go paragrafu, 

b)' z oddż i ału sztucznycQ dróg wodnych, który 
załatwi a sprawy dotyczące projektów i budo
wy sztu cznych dróg wodnych na o bszarze 
woj ewództw: łód zkieg o, warszawskiego, lu
belskieg o, wołyńsk i e go, poleskiego, biało
stockiego, wile ńskiego i nowogródzkiego, 
z wyłączeniem bnałów: Królewskiego, Ogiń
skiego i Augustowskiego, 

c) z oddziału regu lac ji rz·e k, który załatwia spra
wy wymie nione w ustępi e I pod lit. c) ni
niejszego paragrafu z wyjątkiem inspekcji że
qlug i i statków, opieki nad nurteLO, spraw 
taboru i warsztatów, 

d) . z oddz i ału nurtowego, który załatwia spra
wy dotyczące ins pekcji żeglugi i statków 
oraz opiek i nad nu rtem, 

e) z oddziału mechanicznego, który załatwia 
sprawy dotyczc;ce taboru i warsztatów, 

f) z biu ra hydrograficzneg o, któ re za łatwia spra
wy dotyczące słu żby hyd iOgraficznej dla do
rzecza Wi sły od u jśc ia Sanu do g ranicy Pań
stwa oraz d la dorzecza rzek: Kacka Struga, 
Zagórska Struga, Reda, Płutnica, Czarna 
i Piaśnica . 

III. Dyrekcja drćg wodnych w Toruniu: 
a) z oddz i a łu ogólnego, kt6ry załatwia sprawy 

wym ienione w . ust~pie I pod lit. a) niniej
sze g'o paragrafu, .. 

b) z oddziału regulacji rzek, który zała'i:wia spra
wy wymie nioi1e w u stę pie I pod lit. c) ni
ni e jszego pa rag rafu z wyjątkiem inspekcji że
glugi i statków, opi eki nad nurte m, spraw 
taboru i wa rszta tów, jak również współdzia
ła w sprawach dotyczących Wisły na obsza
rze Wolnego Miasta Gdańska, 

c) z oddziału nurtowo - mechanicznego, który 
załatwia sprawy wymienione w ustępie li 
pod lit. d) i e) niniejszego paragrafu. 

IV. Dyrekcja dróg wodnych w Wilnie: 
a) z oddziału . ogólnego, który załatwia sprawy 

wymienione w ustępie I pod lit a) niniej
szego paragrafu , 

b) z oddziału regulacji rzek, który z3łatwia spra
wy dotyczące projektów regulacyjnych i kosz
torysów, kontroli robót i ich odbioru, zarzą
du majątkiem ruchomym i nieruchornym oraz 
sprawy dotyczące kanałów: Królewskiego, 
Ogińskiego i F\ugustowskiego, 

c) z oddziału nurtowego, który załatwia sprawy 
wymienione w ustępie II pod lit. d) niniej
szego paragrafu, 

d) z oddziału mechanicznego, który . załatwia 
sprawy wymienione w ustępie II pod l,it. e) 
niniejszego paragrafu, 

e) z biura hydrograficznego, które załatwia spra
wy dotyczące służby hydrograficznej dla do-
rzecza Niemna iDźwiny. . 

§ 6. Celem ujednostajnienia robót pogłębiar- ' 
ski ch na Wiśle sprawować b ~dz ie inspekcję nurtu ńa . 
ca łej Wi ś l e, obok swych normalnych zajęć służbo
wych, urzędnik jednej z dyre kcyj dróg wodnych obej
mujących Wisłę, wyzn aczony ' prze z Ministra Robót 
Publicznych i w myśl instrukcyj przez niego udziec ' 
lanych. 

§ 7. Dyrekcji dróg wodnych w Krakowie pod· . 
legają następujące zarządy dróg wodnych: ' 

1) w Kra kowie, obejmujący Wisłę od ujśda 
Przemszy do uj ścia Dunajca, Pr2emszę poniżej połą· ' 
cze nia się ' Bia/ej i Czarnej Przemszy, kanał żeglugi 
z krakowskiego zc:;g ł ę bia węglowego do Kmkowa, 

2) w Ta rn ow ie z ekspono wa nymi w Szczucinie . 
urzędnika mi, o bej m ujc;cy Wi s łę od ujścia Du najca , 
do ujścia Brnia, Dunajec pon iżej ujścia Łososiny, 
Nidę poniżej połączenia się Białej i Czarnej Nidy, 

3) w Sandomierzu z eksponowanymi w Nisku 
urzędnikami, obejmujący Wi słę od ujścia Brnia do 
uj ścia Kamiennej i San poniżej ujścia Wisłoku. 

§ 8. Dyrekcji dróg . wodnych w Warszawie 
podlegają nas tępujące zarzą dy dróg wodnych: 

1) w Puławach, obej mujący Wisłę od ujścJa . . 
Kamiennej do ujścia Rc: dom ki i Wieprz poniżej ujścia' 
Bystrzycy, 

4J w Warszawie, obejmujący Wisłę od ujści;:t 
Radomki do ujścia Bugu i Pilicę poniżej ujściaWol
borki, . 

3) w Płocku, obejmuj ący Wisłę od ujścia Bugu 
do km. 684 pod Włocławkiem, . . 

4) w Wyszkowie, obejmujący Bug poniżej ujścia 
Warężanki, 

5) w Pułtusku, obejmujący Narew poniżej ujśCia; 
Narewl~i, Supraślę pcniżej Sokółdy, . Pisę od manicy 
Państwa, Omulew od granicy Państwa. . ' 

§ 9. Dyrekcji dróg wodnych ' w Toruniu pod
legają następujące zarządy dróg wodnych: 

1) w Toruniu, obejmujący Wisłę od km. 684 
pod Włocławkiem do km. 784 pod Karolewem, . 

2) w Chełmnie, obejmujący Wisłę od kin: 784 
pod Karolewem do km. 849, 

3) w Tczewie, obejmujący Wisłę od km,. 8.49 
do granicy Państwa. " . , 

§ 10. Dyrekcji dróg wodnych w Wilnie pod
legają następujące zarząay dróg wodnych: 

1) w Grodnie, obejmujący Niemen poniżej ujścia 
Szczary do granicy Państwa ze spławnemi jego do
pływami, 

2) w Słonimie, obejmujący Niemen powyżej ujścia 
Szczary ze sp/awnemi odcinkami dopływów oraz 
Szczarę ze splawnemi jej dopływami, 

3) w Wilnie, obejmujący Wilję w granicach Pań
stwa ze spławnemi jej dopływami oraz graniczny od
cinek Dźwiny ze spławnemi ,odcinkami jeJ. dopływów:, ., 

'j 

, I 
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4) w Pińsku, obejmujący Prypeć od ujścia Turji 
do granicy . Państwa, żeglowne i spławne odcinki 
Słuczy Poleskiej, Łani, Cny I Bobryka, Horyń poni
żej Dawidgródką, Prostymię poniżej Starych Koni nad 
Styr~m, tStochód poniżej Lubieszowa oraz Pinę od 
kanału Królewskiego do jej ujścil;l, 

5) w Łucku, obejmujący Horyń od granicy 
Państwa do Dawidgródka, Stochód od Majdanu do 
Lubieszowa, Styr poniiej Beresteczka z Ikwą, Słucz 
Wołyńską od granicy Państwa, 

6) w Brześciu nad Bugiem, obejmujący kanał 
Królewski z kanałami: Białojezierskim . i Orzechow-
skim oraz skanalizowany odcinek Muchawca, • 

7) w Telechanach, obejmujący kanał Ogińskiego 
i żeglowny odcinek Jaslołdy, 

8) w F\ugustowie, obejmujący kanał f\ugustow
ski z Biebrzą poniżej Dębowa. 

§ 11. Do obowiązków zarządu dróg wodnych 
należy wykonywan ie czynności zleconych przez prze
łożoną władzę lub przez speCjalne przepisy, nadzór 
nad podwładnym personele m, udzielanie urlopów dla 
załatwiania spraw osobistych, rodzinnych lub mająt
kowych, nie przenoszących jednorazowo dni trzech 
oraz nie przęnoszących dni ośmiu urlopów na poczet 
urlopu wy poczynkowego, bezpośrednie kierownictwo 
robót na drogach wodnych, bezpośredni zarząd m a
jątkiem ruchomym I nieruchomym oraz wogóle czyn
ności pozostające w związku z budową, regulacją 
i konserwacją dróg wodnych, między innemi; wyko
nywanie szczegółowych pomiarów, opracowywanie 
szczegółowych projektów i kosztorysów robót bu
dowlanych i konserwacyjnych w ramąch latwierc;:lzo
nego programu, wykonywanie robót budowlanych 
i regulacyjnych orat budowli i urządzeń wodnych na 
podstawię zatwierdzonych projektów, przedsiębranie 
robót konserwacyjnych w granicach dozwolonego na 
ten cel kredytu, zakup materjałów budowlanych 
w myśl odnośnych przepisów i w granicach kredy
tów, inspekcja żeglugi i spławu oraz statków, łodzi 
i tratew (§ 4) w myśl Instrukcyj wład z przełożonych, 
opieka nad nurtem oraz wytyczanie, czyszczenie 
i oświetlanie nurtu, . zarząd przydzielonego taboru 
i warsztatów, udzielanie opinji w sprawach wodnych 
i współdziałanie w tych sprawach z władzami wod
nemi na ich żądanie, bezpośrednie zwracanie się do 
Prokuratorji Generaln ej o pomoc prawną w wypad
kach, w których zwłoka grozi niebezpieczeństwem, 
przy równoczesne m zawiadomieniu o tern przełożo
nej dyrekcji d róg wodnych, w innych Zaś wypad
kach Zll jej pośrednictwem. 

§ 12. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w iy
cie z dnieni 1 października 1927 r. . 

Równocześnie traci moc obowiązującą rozpo
rządzenie Ministra Robót Pu blicznych z dnia 11 gru
dnia 1924 r. o organizacji zarządu dróg wodnych 

. (Dz. U. R. P. N2 113, poz. 1008) oraz inne sprzeczne 
z niniejszem rozporządzeniem przepisy. 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawo) Skladkowski 

729. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 9 sierpnic;l. 1927 r. 

o dyzlokacji sądów pokoju w powiatach b~
dzińskim j zawierciańskim w okr~glJ sądu okr~-

gowego w SQsnowcu. . 

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. 
o dyzlokaej i sądów (Dz. P. P. P. N!l 14, poz. 170) 
zarządzam co nast€łpuję: 

§ 1. Znosi się sąd pokoju w Siewierzu. 

§ 2. Wyłącza się z okręg u sądu pokoju w So
snowcu gminy: Bobrowniki, Grodziec i Lagiszę, tudzież 
miasto C~eladt . 

§ 3. Tworzy się " Sąd Pokoju w Czeladzi", 
obejmując;y miasto Czeladź, tudzież gminy: Bobra
wniki, Grodziec, Łagiszę i Ożarowice . . 

§ 4. Włącza się do okręgu sądu pokoju w Oą· · 
brawie Górniczej gminę Wojkowice Kościelne. 

§ 5. Wyłącza się z okręgu sądu'pokoju w Żar
kach gminy: Koziegłowy, Koziegłówki i Rudnik WielkI. 

§ 6. Tworzy s i ę "Sąd Pokoju w Koziegłowach", 
obejmujący gminy: Koziegłowy, Koziegłówki, Pińczyce 
i Rudnik Wielki. 

§ 7. Włącza się do okręgu sądu pokoju w Za
wierci u gminy Mierzęcice i Siewierz. 

§ 8; Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem 1 listopada 1927 r. 

Minister Sprawiedliwości : A. Me2sztowicz 

730. 

Oświadczenie rządowe 

z d~ia 5 września 1927 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Królestwo Serbów, 
Chorwatów i Słowe.ńców miqdzynarodowej Kon .. 
wencji o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnio. 
nych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 

26 września 1906 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomośCi, zgodnie 
z komuni katem Sekretarjatu Ligi Nilrodów z dnia 
28 kwietnia 1927 r., że w dniu 1-ym kwietnia 1927 r. 
zarejestrowana została przez Sekretarjat Ligi Narodów 
dokonana przez Rząd Królestwa Serbów, Chorwatów 
i Słoweńców ratyfikacja międzynarodowej Konwencji 
o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w prze
myśle, podpisąnej w Bernie dnia 26 września 1906 r. 
(Dz. U. R. P. z r. 1922 N2 19, poz. 158). 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

t . 


