105.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam

ustawę

nast,.

pującej treści:

Ustawa
z dnia 13 lutego 1929 r.
w sprawie przystąpienia RzeczYPoliPolitej Polskiej do konwencji, dotyczącej uregulowania opieki
nad małoletnimi, podpi!!anej w Hadze dnia 12
czerwca 1902 roku.
Art. 1. Wyraża się zgodę na zgłoszenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przystąpienia do konwencji, dotyczącej uregulowania opieki nad małoletnimi, podpisanej w Hadz'= dnia 12 czerwca 1902 roku.

2) p. 2 art. l otrzymuje następujące brzmienie: "w ust. 1
art. 3 ustawy z dnia 26 marca 1926 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 29, poz. 181) wyrazy: "będzie płatna do dnia
31 stycznia 1927 r. za czas do l kwietnia 1927 r. i do
dnia 31 stycznia 1928 r. za rok następny do dnia 1
kwietnia 1928 r." zastępuje się wyrazami: "będzie
płatna do dnia 31 stycznia 1930 r. za czas do 1 kwietnia 1930 r.".
Art. Z. Wykonanie ustawy niniejszej porucza
Ministrowi Sprawiedliwości.

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w

życie Z

się

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie l: dniem
1 kwietnia 1929 r.
Prezydent RzeczYP?spqlite j : I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: K. Bartel
Minister

Sprawiedliwości:

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się
Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższej konwencji Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu Z innymi właściwymi ministrami.
jej
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Dziennik Ustaw. Poz. 105, 106, t07 i 108.
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St. Car

107.
Rozporządzenie

dniem

Rady Ministrów

ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: I.

z dnia 20 lutego 1929 r.

Mościcki

o zniesieniu obszarów dworskich Mszano i Lnianek
w powiecie świeckim, województwie pomorskiem.

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski
Minister

Sprawiedliwości:

Na P9dstawle art. 104 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działanifl władz ~dministracji ogóln&i
(D~. U. R. P. Nr. 11, poz;. 86) garządza się co nastę

St. Car

pUJE! :

106,
Na mocy art. 44 Konltytueji

ogłaszam

ultaw,

aaslę

pującej treści:

§ 1. Obszary dworskie lVIsząno i Ll1ian&k w powiecie świeckim, województwie pom<:'fskiem znosi się,
a terytorjum ich włąc~a się do gminy wiej~kiej Lniano
w tymże powiecie i województwie.

Ustawa
z dnia 13 lutego 1929 r.
w przedmiocie zmiany rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1928 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 marca 1926 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrę
bie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze sądów
apelacyjnych w Warłizawie, Lublinie i Wilnie (Dz.
U. R. P. Nr. 31. poz. 293).
Art. 1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1928 r. w sprawie zmiany ustawy
z dnia 26 marca 1926 r. w przedmiocie wstrzymania
eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki
i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad
na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie
i Wilnie (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 293) ulega zmianom

cza
Z

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poruMinistrowi Spraw Wewnętrznych.

się

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
dniem l kwietnia 1929 r.

życie

Prezes Rady Ministrów; K. Bartel
Minister Spraw

Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

108.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 20 lutego 1929 r.

następującym:

w sprawie zniesienia obszaru dworskiego Czarnylas w powiecie starogardzkim, województwie
pomorskiem.

l) w p. l art. 1 wyrazy: "do dnia l kwietnia 1929 r."
zastępuje się przez wyrazy: "do dnia l ' kwietnia
1930 r.";

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organi-

