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502. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

Z dnia 3 sierpnia 1929 L 

'W sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego konwencji pomiędzy Aust~ą, Węgrami; Włochami, 
Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją w sprawie obywa

telstwa, podpisanej w Rzymie, dnia 6-go kwietnia 1922 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 5 konwencji pomiędzy Austrją, 
Węgrami , Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czec!-lOs1owacją 
w sprawie obywatelstwa, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 L, dokument ratyfikacyjny powyższ ej 
konwencji złożony został w imieniu Polski w dniu 10 czerwca 1929 r . w Rzymie, oraz, że wobec złożenia 
dokumentów ratyfikacyjnych przez Włochy dnia 21 lutego 1924 r. i przez Austrję dnia 8 marca 1924 L, 

konwencja powyższa, zgodnie z jej art. 5 obowiązuje Polskę , WIochy i Austrię od dnia 10 cz,z rwca 1929 r . 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

503. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA W WE
WNĘTRZNYCH 

z dnia 12 sierpnia 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w spra
wie zastosowania do gminy wiejskiej Hajnówka w po
wiecie bielskim, województwie białostockiem, prze
pisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczaso
wem uregulowaniu finansów komunalnych, doty-

czących gmin miejskich. 

Na zasadzie art. 72 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów ko
munalnych . (Dz. U. R. P. Nr. 94, po z. 747) zarządza 
się co następuje : 

§ 1. Do gminy wiejskiej Hajnówka w powie
cie bielskim, województwie białostockiem mają za
stosowanie przepisy ustawy z dnia ' 11 sierpnia 
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów ko
munalnych, dotyczące gmin miejskich. 

§ 2. Rozporządzenie niniej sze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1930 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Kiero\ovnik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

504. 
ROZPORZADZENIE MINISTRA SKARBU W PO
ROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HAN
DLU ORAZ MINISTREM SPRAW W t:WNĘTRZ-

NYCH. 

z dnia 7 sierpnia 1929 r. 

w sprawie wykonania postanowień konwencji o zwal
czaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, pod

pisanej w Helsingiorsie dnia 19 sierpnia 1925 r. 
(Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 75, poz. 656). 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 
1927 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o zwalcza
niu przemytnictwa towarów a lkoholowych . podpi
sanej w He\singforsie dnia .19 sierpnia 1925 r. (Dz. 
U. R. P. z 1927 1". Nr . 62, poz. 543) zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Wywóz zagranicę na s tatkach o pojemno- r. 

SCl mniej szej, niż 100 tonn rejestrowych netto, to
warów alkoholowych, wymienionych wart. 1 powo
łanej na wstępie konwencji, jest bezwzględnie za
kazany. Ograniczenie to nie dotyczy statków o na
pędz ie mechanicznym, obsługujących Iinję regu
larną . 

Towary a lk oholowe mogą być wywożone na 
statkach o pojemnośc i od 100 do 500 tonn rejestro
wych netto , zapisanych w polskim lub gdańskim re
jestrze, nieinaczej jak za osobnem transportowem 
pozwoleniem, o ile chodzi o statki polskie - wła
dzy polskiej, a za analogicznem pozwoleniem wła
dzy gdańskiej - o ile chodzi o statki gdańskie . 

Wywóz towarów alkoholowych zagranicę na 
statkach o pojemności od 100 do 500 tonn rejestro
wych netto, narodowości jednego z państw, które 
zawarły wymienioną wyżej konwencję z dnia 19 sierp
nia 1925 r., t zu. Niemiec , Danji , Estonii, Finlandii. 




