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223. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE. 

z dnia 28 lutego 1931r. 

w sprawie ratyfikacji przez Austrję konwencji mię
dzynaro.d.()\vej, dotyczącej ruchu samochodowego, 

podp~sanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r, 

Podaje się niniejsze m do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Rządu Francuskiego, że w dniu 
2 września 1930 r. został złożony w imieniu Austrji 
dokument ratyfikacyjny konwencji międzynarodo
wej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej 
w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. 
z 1930· r. Nr. 21, poz. 177), iże jednocześnie Rząd 
Austrjacki, zgodnie z art. 15 powyższej konwencji, 
wymówił konwencję dotyczącą ruchu samochodo
wego z dnia 11 października 1909 r. (Dz. U. R. P. 
z 1923 r. Nr. 86, poz. 668). 

Minister S9raw Z-agranicznych: August Zaleski 

224-

OśWIADCZENIE RZĄDOWE. 

z dnia 3 marca 1931 r. 

w sprawie przystąpienia Rodezji Południowej do kon
wencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samocho
dowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 

1926 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Rządu Francuskiego, że Rodezja Po
łudniowa zgłosiła w dniu 29 stycznia 1931 r. przy
stąpienie do konwencji międzynarodowej, dotyczącej 
ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 
24 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 21, 
poz. 177). 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

225. 

OBWIESZCZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 11 marca 1931 r. 

o sprostowaniu omyłek w wykazie nieruchomych 
majątków państwowych, stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
30 grudnia 1924 r. o sprzedażynieklórych nierucho-

mych majątków państwowych. 

Na podstawie art. 6 punkt b. rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 

1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rie~ 
czypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr; 3; 
poi. 18) w brzmieniu art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 
1930 r. w sprawie zmiany powyższego rozporządze
,nia (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89) podaje się dowia
dohlości, że w wykazie nieruchomych majątków 
państwowych, przezilaczonychdo sprzedaży, sta
nowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospó1itej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprze
daży riiektórych nięruchomych majątków państwo
wych (Dz. U. R. P. Nr. 118, poz. 1076), prostuje się 
niżej podane omyłki: 

Województwo kieleckie winno być: 

20. Nieruchomość po b. 20. Nieruchomość po b. 
kordonie w Baranach. kordonie w Baranie. 

Województwo krakowskie 

6. Budynek i grunt po 6. Budynek i grunt po 
b. kordonie celnym 
Zabrzeg, pow, oświe
cimski. 

b. kordonie celnym 
Zagrzeb, pow. oświe
cimski. 

Województwo lubelskie 

37. Nieruchomość po b. 
komorze celnęj we 
wsi Łazek Zaklikow
ski. 

38. Nieruchomość po b. 
komendancie straży 
celnej we wsi Łazek 
Zaklikowski. 

39. Nieruchomość pob. 
kordonie w Wygnań
cu. 

37. Nieruchomość po b. 
komorze celnei we 
wsi Łążek Zaklikow
ski. 

38. Nieruchomość po b. 
komendancie straży 
celnej we wsi Łążek 
. Zaklikowski. 

39, Nieruchomość po b, 
kordonie celnym w 
Łążku Zaklikowskim 
t. zw. "Wygnaniec", 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszew~kl 

226, 

OBWIESZCZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 25 marca 1931 r. 

w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 f. 

o sprzedaży niektórych majątków państwowych. 

Na podstawie art. 6 pkt. bl I'"ozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolih:ij z dnia 23 grudnia 
1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rze
czypospolitej Polskiej (Dz. U . . R. P. z 1928 r. Nr. 3, 
poz. 18) w brzmieniu art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 


