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370. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłasżam ustawę nastctpu

fącej treści: 

USTAWA 

z dnia 17 marca 1931 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji pomiędzy Polską 
i Rumunją, dotyczącej pomocy i ochrony sądowej 
w sprawach cywilnych wraz z protokółem końco
wym, podpisanych w Bukareszcie dnia 19 grudnia 

. 1929 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikaeji konwencji 
pomiędzy Polską i Rumunją, dotyczącej pomocy 
i ochrony sądowej w sprawach cywilnych, wraz 
z protokółem końcowym, podpisanych w Bukaresz
cie dnia 19 grudnia 1929 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień powyższej konwencji i protokółu koń
cowego Ministrowi Sprawiedliwości w porvzumieniu 
z innymi właści~ymi ministrami. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W . Sławek 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

371. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

. USTAWA 

z dnia 18 marca 1931 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczą
cej Zastępczych Zakładów Pensyjnych dla Funkcjo
narjuszy, podpisanej w Wiedniu dnia 17 stycznia 
1925 r. wraz z 4 załącznikami, oraz protokółu do
datkowego, podpisanego tamże dnia 2 lutego 1928 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji 
z Austrją, dotyczącej Zastępczych Zakładów Pensyj
nych dla Funkcjonarjuszy, podpisanej w Wiedniu 
dnia 17 stycznia 1925 r. wraz z 4 załącznikami, oraz 
protokółu dodatkowego, podpisanego tamże dnia 
2 lutego 1928 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień powyższej konwencji i protokółu do
datkowego Ministrowi Pracy i · Opieki Społecznej 
oraz Ministrowi Skarbu w porozumieniu z innymi 
właściwymi ministrami. 

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

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki 

Prezes l\ady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minis,ter ' Pracy i Opieki Społecznej : Hubicki 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

372. 

Na mocy art. 44 K~nstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 18 marca 1931 r. 

w sprawie ratyfikacji protokółu o klauzulach arbi
traż()wych, otwarŁegodo podpisu w Genewie dnia 

24 września 1923' r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji protokółu 
o klauzulach arbitrażowych, otwartego do podpisu 
w Genewie dnia 24 września 1923 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień protokółu Ministrowi Sprawiedliwości 
w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami. 

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

: . 
Prezyderit Rzeczypospolitej: 1. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek I 

Minister Spraw Zagranicz.oych: August Zaleski 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

373. 

' ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 30 marca 1931 r. 

o zmianie granic powiatu iłżeckiego i opatowskiego 
w województwie kieleckiem. 

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic 
powiatów na obszarach b. dzielnic ,rosyjskiej i austr
jacko-węgierskiej, jak również dokonywania na ob
szarze b . dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian ob
szaru działania samorzadowych reprezentacyj powia
towych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) zarządza się 
co następuje: 


