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, Dziennik ·Usta\V;Poz.41, 42 i 43.
Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją, dekl-aracj.ami dO'datkO'wemi, trzema z.ałącznikami ora,z
prO'tO'kół.empodpis'ania 'uznaHśmy je- 'i · · tliznajemy za
słusmle zarówno w całości j.a ki każde . 'źiawartych
w ' niah <-po-sŁano-wień; oświadczamy , że są ' przyjęte,
ratyfikO'wane i potwierd.z.O'ne i ·pr.z yrzekamy, że ' hę,
.' .
.
Na dowód czego wydaliśmy Akt ninie-j,sz:yOp.atrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

Apre.s avoir vu et examine lesdits Convention,
declarationsannexes et prO'tocole, Nous les avons
approuveset approuvO'ns en .toutes et chacune des
di&po.sitio.ns qui y sO'nt co'o te.nues, decl:arO'ns . qu'iJs
sO'nt acceptes, ratiHes et confirmes et promettoos
qu'ils seront inviola'b lement observes. '
. '.

dąni~zmienn:iezaCihowywane.

··
8

W Wa'rsZawie,drtia 16mai~~ 19291'.
, .. , .

hS. ··

. (--,j I.

.

Mościcki

En Foi de Quoi, Nous avons dOIlJlle les preserites,revetues du Sceau de la Republique.
Donne

-

f-) K.

te 16 Mars 1929.

f-) 1.

Przez ' Prezydenta RzeczYP'O'sp'olitej
Preżes Rady . Ministrów:
'.' .

.

a Var~ovie

Mośći~ki

.

Par le .President de la Republique .
Le Presidentdu Conseil des Ministres:
.f-) K. Barlei
Le Ministre des Affaires Etrangeres:
f-) August Zaleski .

BĆlrlel

Minister Spraw Zagranicznych:
(-) Augusl Zaleski
. ...;; .

42OŚWIADCZE'NIE RZĄDOWE
' z ,dnia 7 stycznia 1931 r.
wsprawi~ złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, zawartej między Austrję, Wło~

chllmi,. Polskę, Rumunję, Królestwem ' Serbów, Chorwatów· i Słoweńców i Czechosłowację, dótyczęcej
uregulowania różnych kategoryj emerytur, któr.e nie zostały uregulowane przez konwencję rzymskę
z dnia 6 kwietnia 1922 r., podpisanej w Wiedniu dn~ 30 listopada 1923 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w dniu 23 kwietnia 1929 roku złożony został Rządowi
Austrjackiemu w imieniu Rządu Polskiego dokument ratyfikacyjny konwencji, zawartej między Austrją,
Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej
uregulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulQwanępr~ez, konwencję rzymską z dnia
,6 kwietnia 1922 r., podpisanej w Wiedniu ' dnia 30 'listopaqa: 1?23 ' r.; i" że , ' złQ#mie ostatniego dokumentu
ratyfikacyjnego, przez Jugosławję, n~stąpiło w dniu 12 maja 1930r. (art. 22. konwencji).
'
Minister. .Spraw. Zagranicznych: . AUlu.t Zaleski

43.

Siedziba powiatowego P,owiaty objęte obszarem
urzędu ziemskiego
w}.aściwości pow. urzędu

ROZPORZĄDZENIE

~iemskiegO'

·MINISTRA REFORM ROLNYCH .

z ·dnia

15 'Stycznia '1931 r.
o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej 'powiatowych urzędów ziemskich.

BieJsk Podlaski
Grajewo
Kolno'

bielski
szczuc:zyński
kolneński
łomżyński
ostrołęcki

Łomża
Ostrołęka

Na podstawie art. 21 ustawyz dn ~a 11 si,e:rpni~
1923r.O' .zakresie działania Ministra Reform Rolnych
i or ganizacji urzędów i komisyj .z,i emskich (Dz. U. R.
P. Nr. 90, PO'Z. 706) zarządzam co następuje:
. §~. Siedziby powiatowyc,h urzędówziemskic.h
i ich właściwość terytorialną usłala się jak następuje:
Siedziba powiatowe·go Po~iB;ty p~jęte O'bsz.a rem

Suwałki .
Wysokie· Mazowiec kie

Ziemsklego
Na -obszarze .okrę g owe g·o urzędu ziem.s kiego
.
w Białymstoku
',
.Augustów
allgustO'wski

Brześć ll!Bugiem
Drohiczyn .' .' . .. ,
Kami~ń-KO'Szyrski :" ','
KO'bryń
'.
Kosów Poleski: .
Luniniec .'

urzęduziemskieg6

Białysti>k ' "

własclwo~Cl

bi-ał:ostocki

P?W.

urzędu

Ostrów Mazowiecka
Sokółka

,o strowski
,
sokólski
suwalsk.i
wysok,o-ma:zoWiecki

"

Na obszarze ,okręgowego urzędu ziemskiego

w Brześciu niB.

brzeski
drohicki ..
··.· koszyrski
kobryński

kos>owski
łuniniecki

