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Ustaw. Poz. 2;'8

2~9.

Nr. 23.

ROZPORZI\DZENII\ MINISTRÓW:
Poz.: 241-Sprawieą!jwości oraz Ministra Pracy i

Opi~kj Społecznej w porozumIeolU ' z Ministrilmi: Spraw
W ewnętrzq y~h, Skarbu, Rolnictwa oraz Prz~mvsłu i Handlu z dnia 12 marca 1949 r. o ustanowieniu sądu pracy w Lublinie .
242-Sprawiedl iwości oraz Ministra Pracy i Opi~ki Społ~cznej z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu
sądu pracy w Radomiu .
243-Spraw Wew nętrzn ych z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie granic Balla Wielka i Wołłowiczowce
w powiecie augustowskim, województwie białostockiem.
244-Spraw WewnętrzQ y ch z dnia 27 marca 1929 r. o utworzeniu gminy wi,ejskiej Hajnówka w powiecie bielskim, wojewó dztwie biatostockiem .
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228.
Na mocy art. '44 Konstytucji

ogłaszam ustawę następu

Jącej treści:

USTAWA

z

dnią. 13

lru:tego 1929 r.

W sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej ,Polskiej
do konwęncji, dotycz4cej ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych, podpisanej w Ha~ze dnia 11 lipca 1905 r.

Art. 1. Wyraża się zgodę na zgłoszenie przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu RzeczypospMitej Polskiej prz ystąpienia do konwencji,
dotyczącej ubezwłasnowolnie nia i analogicznych zarządzeń opiekuDczych, podpisanej w Hadze dnia
17 lipca 1905 r.
Art. 2. Wykonanie niniejszej Jlstawy poleca
sil: Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś
postanowień p owyższej konwencji Mini.strowi Sprawięd1iwo, ści w porozumieniu z innymi właściwymi
mInistrami.
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi .w
z dniem jei ogłoszeni a.

życie

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mo.k icki
Prezes Rady M~nistrów: K. Barlei
Minister Spraw Zagranicznych : August Zaleski
Minister Sprawiedliwości : Sl. Car

229.
Na mocy art.

4~

Kon tytucji

433
433
434
434
li

att. 4 ustawy z dnia 4 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 67, poz. 608) wprowadza się następujące zmiany:
1) po ustępie c.zwartym dodaje się u!'tęp ~owy
w brzmieniu :
"Osoby, roszczące prawo GO zaopatrzenia z tytułu choroby, okaleczenia lub śmierci, zaszłych
przed dniem 1 lipca 1929 r., mogą dochodzić swych
praw aż do 31 grudnia 1930 r. włącznie."
2) Ostatni u stę p otrzymuje następujące brzmienle:
. O ile roszczenie do zaopatrzenia zostało zgło
szone na zasa,d zie postanowienia poprzedniego ustę
pu niniejszego artykułu, uprawnienie do za,opaf.rzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, naJ
stępującego po zgłoszeniu rosz'c zenia '.
3) W końcu ad. 24 wsŁawia się nowy ustęp:
"Rejestracja, dok C'nana na zas.ad?:ie rozporzą
dzenia Prezydenta Minństrew i Ministra Spraw Za:granicznych w porozumieniu z Mi nistrem Spraw W ojskowych, Ministrem Sp14 w WewnęŁrznych i P,r ezesem Głównego Urzędu Likwidacyjnego z dnia 25 llisŁopada 1920 r. w przedmiocie rejestracji należności,
przypadających RzeczypO;spolitej od Niemięq z tytulu emerytur i zapomóg dla wojskowych ofiar wojny
z b. arm ji rosyjsk,iej oraz osób, które były pn:ez tych
wojskowych utrzymywane (Monitor Polski Nr. 271
z 1920 r.). nie ma skutków prawnych zgłoszenia,
wymaganego postanowieniami niniejszeg,o artykułu,
a o,s oby, zgło szonę do tej rejestracji, nię mającę pł'~y
znąnych praw do z'a opatrzenia, w,inny w celu uzyskania zaopatr:z:enia zgłosić sw.o je ,r oszczeni'8 d.Q .'31 g.ł'lui
uia 1930 r. "
Art.~. Wyko nanie n~Iliejsz~i ustawy porucz'a
Ministrowi Spraw Wojskowych, Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej, Ministrowi 6~arbu i Ministrowi Sprawiedliwości.

się

ogłaszam ustawę następu

Jącej treści:

USTAWA
z dnia 7 marca 1929 r.
zmieniająca częściowo
z dnia 18 marcą. 1921

brzmienie art. 24 ustawy
r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennyeb i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin
po poległych i zmarłych lub zaginionych h~z .wła
snej win" których śmierć, względnie !l:aginięcie,
pozostaje w . związku przyczynowym ze ' słutbą
wojskową.

Art. 1. W ąrt. 24 ust:awy z dnia 18 marca
1921 r. (Dz, U. R. P. Nr. 32, poz. 195) w hrzmieniu

Art. 3.
ca 1929 r.

usta;

wchodzi w życię w dniu 1 <lip-

Prezydellt Rzeczypospolitej: l.

Mościcki

Prezes
Rady MiIlistrów: fe .,J3qrlel
.
Mi.Bister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski
Mipister Pracy

i

Opieki Społeqpęj:

Kierownik Ministerstwa Skarbu:
Minist,ęr Sprawiedliwości:

pr.

Jurkiewicz

Grodyński

SI. Car

