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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

4 kwietnia Rok 1929. 

T R E Ś Ć: 
UST1\WY: 

Poz.: 212-z dnia 13 lutego 1929 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Polską a Niemcami o admini-
stracji odcinkó w rzek Noteci (Netze) i Głdy (Kiiddow), stanowia, cych granicę, jak również o żeglu-

dze po tych odcinkach, podpisanej w Pile dnia 14 marca 1925 r. 391 
213-z dnia 13 lutego 1929 r. w sprawie ratyfikacji konwencji i umów Światowego Związku Pocztowego, 

podpisanych w Sztokholmie dnia 28 sierpnia 1924 r. wraz z odnośnemi regulaminami wyko-
nawczemi. 

ROZPORZf\DZENIE Rf\DY MINISTRÓW: 

Poz.: 214-z dnia 3 kwietnia 1929 r. w sprawie zakazu przywozu mąki pszennej mąki żytniej 

ROZPORZf\DZENI1\ MINISTRÓW: 

Poz.: 215-Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porO ZumIenIU z Ministrem Spraw Wojskowych 
z dnia 7 stycznia 1929 r. w sprawie egzaminu specjalnego, którego złożenie z wynikiem pomyśl-

392 

392 

nym może uprawniać do odbycia skróconej czynnej służby wojskowej 392 
216-Skarbu z dnia 23 lutego 1929 r. w sprawie zmiany nazwy ewidencyj katastru podatku grunto

wego w okręgach administracyjnych izb skarbowych we Lwowie i w Krakowie oraz w cieszyń-

ski ej części województwa śląskiego . 397 
217-Skarbu z dnia 16 marca 192,9 r. o rejestracji pretensyj z t ytułu emerytur i złożonych składek 

emerytaln ych b. pracowników byłych rosyjskich kolei rządowych 398 
21S-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolni ctwa z dnia 19 marca 1929 r. o uldze celnej na mace 398 

212. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu
jęcej treści: 

USTAWA 

z dnia 13 lrutego 1929 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji między Polską 
a Niemcami o administracji odcinków rzek Noteci 
(Netze) i Gidy (Kiiddow), stanowiących granicę, jak 
również o żegludze po tych odcinkach, podpisanej 

w Pile dnia 14 marca 1925 roku. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezyden ta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji k on- · 
wencji między Polską a Niemcami o administracji od
cinków rzek Noteci (Netze) i Głdy (Kiiddow), sŁano-

wiących granicę, jak również o żegludze po tych od
cinkach, podpisanej w Pi,le dnia: 14 marca 1925 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień powyższ ej konwencji Ministmwi Robót 
Publicznych w porozumieniu z innymi właściwymi 
ministrami. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej: l . Mościcki 

Prezes Rady Mini'sków: K. Barlel 

Minister Spraw Zagranicznych : August Zaleski 

Minister Robót Publicznych: M oraczewski 




