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252 Dziennik Ustaw. Poz. 132, 133, 134 i 135. Nr. 16. 

132. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę

pującej treści: 

Ustawa 
z dnia 13 lutego 1929 r. 

w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej 
do konwencji, dotyczącej uregulowania kolizyj usta
wodawstw w zakresie małżeństwa, podpisanęj w Ha-

dze dnia 12 czerwca 1902 roku. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na zgłoszenie przez Pre
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Rzeczypo
spolitej Polskiej przystąpi~nia do konwencji, dotYGzącej 
uregulowania kolizyj ustawodawstw w zakresie małżeń
stwa, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 n,ku. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Mi
nistrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś posta
nowień powyższej konwencji Ministrowi Sprawiedliwo
ści w porozumieniu Z innymi właściwymi ministrami. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
Jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

133. 
N, mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę

pującej treści: 

Ustawa 
z dnia 13 lutego 1929 r. 

. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej 'Polskiej 
do konwencji o kolizjach ułtawodawstw, dotyczą
cych skutków n1Ałz~1istwa W dziedzinie praw i obo
wiązków małżonków w ich stosunkach osobistych 
i w dziedzinie spraw majątkowych małżonków, 

podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 roku. 

Art. 1. Wyraża . się zgodę na zgłoszenie przez Pte~ 
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Rzeczy~ 
pospolitej Polskiej przystąpienia do konwencji o koli
zjach ustawodawstw, . dotycL;ących skutków małżeństwa 
w dziedzinie praw i obowiązków małżonków w ich sto
sunkach osobistych i w dziedzinie spraw majątkowych 
małżonków, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 
roku. 

Art. l. Wykonanie nimeJszej ust:twy poleca się 
Mirtisttowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś po
stanowień poWyz~zej konwencji Ministrowi Sprawiedli
wość! W poroźutr1ieniu Z; innymi właściwymi ministrami. 

Art. 3. Ustawa ńinlejs~a wchod%i w życie Z dniem 
Jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolite;: 1. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

134. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ollłaszam ustawę nastę

pująoej treści: 

Ustawa 
z dnia 19 lutego 1929 r. 

w przedmiocie uzupełnienia ustawy Z dnia3} lipca 
1924 r. (Dz. U. R. P.Nr. 75 : ~ 1924r. poz. 741)wprzed
miocie ochrony drobny:ćh dzierżawców rolnych~ 
a w szczególności zmiany niektórych przepisów 
ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 56, 
poz. 346) oraz ustawy z dnia 18 marca 1920 r. (Dz. 

U. R. P. Nr.2S, poz. 165). 

Art. 1. Ustawę Z dnia 31 lipca 1924 ;. (Dz. U. 
R. P. Nr. 75 Z 1924 r. poz. 741) w przedmiocie o~hn:my 
drobnych dzierżawców iOlnych, a w szczególności zmia
ny niektórych przepisów ustawy t dnia 2 lipca 1920 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 346) ora2) ustawy z dnia 18 
marca 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 28, pot. 165) uzupeł
nia się w sposób następuj;:tcy: 

Wart. 12 ustawy Z 31 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 75 Z 1924 r' f poz. 741) w przedmiocie ochrony drob
nych dzierżawców rolnych, a W szczególnm:,,;i zmiany 
niektórych przepisów ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 5ę, poz. 346) oraz ustawy z dnia 18 marca 
1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 28, pot. 165) po wyrazach 
"łącznie Z województwem śląskiem" Wstawia się wyrazy 
"przyczem przepisy powyższej ustawy na terenie b. 
dzielnicy ptttskiej dotyczą także tych wszystkich grun
tó\,\, o obszarz;e do 5 hektarów ziemi, które były Wydzier
żawione przed 28 sierpnia 1924 r. i s4 jeszcze obecnie 
we władaniu drobnych dzierżawców, o ile eksmisja nie 
została w chwili wejścia VI życie tej ustawy gti;ec':~mA 
prawomocnym wyrokiem sądowym". 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 
Ministrowi Reform Rolnych in pOr'óz:ulhieniu % Mińi
strem Sprawiedliwości. 

Art. 3. Ustawa niniej5Z<i wchoQ2;i w iycie z dniem 
jej ogłoszenia. 

Prezydent Rze czypGlspolitej: 1. MościcId 

Prezes Rady lVIinistrów: K. Bartel 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Sprawiedliwości: S[. Car 

135. , 

Na mocy art. 44 KOi1słttucjl olłaszam ustawę Dułę
pującej treści: 

Ustawa 

z dnia 19 lutego 1929 t. 

w sprawie uzupełnieni<i! nłektóry~h postanowień 
rozporządzenia PreZydenta Rzectypolipo1itej z dnia 
22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-admini-

straćyjnetrt (bz. U. R. P. Nr. 38, pot. 36~). 

Art. L , W granicach upoważnień, zawartych W u
stawach, obowiątujqcych na "bsUlr~e wojgwgaatw : 
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