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§ 14. Przeprowadzenie pierwszych wyborów
do wojewódzkich rad wodnych na pods,t awie niniejszego rozporządzenia zarządzą wojewodowie w cią
gu 3 miesięcy po wejśdu w życie rozporządzenia.
,Do czasu ukonstytuowania się · nowych rad
wodnych dotychczasowe rady wodne spełniają nadal swoje czynności.
Dotychczasowi przewodniczący wojewódzkich
rad wodnych i ich zastęlPcy pełnią swoje czynności
w dotychczasowych radach ewentualnie i w nowowybranych radach do czasu zamianowania następ
ców.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
ciez dniem ogłoszenia.

§ 15. Dla porządku obrad i powzięcia uchwał
zastosowanie postanowienia dotychczasowych
regulaminów, o ile nie są sprzeczne z uiniejszemroz-

WNĘTRZNYCH

malą

porządzeniem.

§ 16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

ży

Minister Robót Publicznych: Moraczewski
Minister Rolnictwa:
Minister

Przemysłu

K. Niezabytowski
i Handlu:

E. Kwiatkowski

568.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 13
f

października

1929 r.

.

'Yydane w porozumieniu z Ministrem Ska~bu o uzup"ełnieniu rozporządzenia z dnia 19 ' stycznia 1927 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1926 r. w sprawie zmian niektórych postanowień ustawy z dnia
11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjus,zów państwowych i zawodowych wojskowych.
Na ' zasadzie art. 2 rozporządzenia Prezydenta
Rhczypos,politej z dnia 13 grudnia 1926 r. w sprawie zmian niektórych postanowień ustawy z dnia
11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 13 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 122, poz. 705) zarządza
się co następuje:

§ 1. Ustęp pierwszy § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 stycznia 1927 r.
(Dz. U. R . P. Nr. 9, poz. 72) uzupełnia się przez dodanie następujących nowych punktów:
,,17) Zarządy Związków Wo :skowych Polaków
od 24 marca 1917 r. do 1 lipca 1918 r.,
18) Naczelny Polski Komitet (Naczpol) od
21 czerwca 1917 r. do 31 stycznia 1918 r.,
19) Naczelna Rada Po.Jskiej Siły Zbrojnej od
1 lutego 1918 r. do 4 marca 1918 r.,
20) Organizacja bojowa Polskiej Partji Socja, listyczne1 ód 1 sierpnia 1904 r. do 1 sierpnia 1914 r."

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

5~.
ROZPORZĄDZENIE

z dnia 22

MINISTRA
października

SPRAW

WE-

1929 c.

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w spra'Wie zastosowania do gminy wiejskiej Tłuste Miasto w powiecie zaleszczyckim, województwie tarnopolskiem przepisów ustawy z dnia 11· sierpnia
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów ko"!
munalnych, dotyczących gmin miejskich.
Na zasadzie art. 72 ustawy z dnia 11 sierpnia
1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747) zarządza
s,ię co nastę,puje:

§ 1. Do gminy wiejskiej Tłuste Miasto. w powieciezalesz.czyckim, województwie tarnopolskiem
mają zastos,o wanie przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów
komunalnych, dotyczące gmin miejskich.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem 1 kwietnia 1930 r.

ży

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj SkładkowskI
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

570.
OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 26

września

1929 r.

w sprawie ratyfikacji przez Węgry konwencji i statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych
wra~ z protokółem podpisania, podpisanych w Genewie dnia 9 grudnia 1923 roku.
Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie
z komunikatem Sekretarjatu Ligi Nawdów z dnia
8 kwietnia 1929 roku, że w dniu 21 maroa 1929 roku
złożony został w Genewie w imieniu Rządu Węgier
skiego dokument ratyfikacyjny konwencji i statutu
o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych wraz
z protokółem podpisania, podpisanych w Genewie
9 grudnia 1923 roku (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 73,
poz. 663).
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski

